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 اممص 
أحوال العتداد اأصل والعارض ي أبواب أصول ) تعرضت ذ هذا البحث

دسائل ااعتداد باأصل والعارض ذ أبواب أصول  (القراءات وأثرما فيها
وحاولت مع كل ادسائل التي ها تعؾق طاهر بااعتداد باأصل أو  ،الؼراءات
 ،صل ذ مبحث مستؼلوجعؾت ادسائل التي تلثرت باأ ،أو ها ،العارض

وادسائل التي تلثرت باأصل  ،وادسائل التي تلثرت بالعارض ذ مبحث مستؼل
بادسائل التي ُتوِشط فقفا  اخاًص  اوأضػت مبحثً  ،ذ مبحث مستؼل اوالعارض معً 

وادبحث اأخر ذ البحث خصصته لمثار الـادة عن  ،بن اأصل والعارض
وختؿت البحث بخامة حوت أبرز  ،الؼراءاتااعتداد باأصل والعارض ذ 

 وففارس خدم البحث. ،الـتائج
 أصول / الؼراءات /ااعتداد/ اأصل/ العارض.  الكمنات امفتاحية:
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 امقّدمة
وكّجاكا به من أوحال الشك  ،احؿد ه الذي أكزل عؾقـا أفضل كتاب

 ،ووقاكا برمته شوء العذاب ،أوفر الثوابوأجزل لـا به من فضؾه  ،واارتقاب
الـبي  ،عبده ورشوله اوأصفد أّن حؿدً  ،وأصفد أن ا إله إا اه وحده ا ذيك له

 وبعد: ،صذ اه عؾقه وعذ آله وصحبه ومن اقتػى ،واحبقب ادجتبى ،ادصطػى
رشوله فنّن كتاب اه تعاى قد حظي بااهتام به مـذ أن أكزله اه عذ قؾب 

، فلقبل العؾاء يبحثون ذ مقع جواكبه، ويؾتؿسون اهداية من آياته، كٌل ×اأمن 
من اهتام العؾاء عؾم  افؿن عؾوم الؼرآن التي كالت كصقبً  ،بحسب خصصه

ومن  ،فؼد اهتم العؾاء ببقاها وكؼؾفا وتوجقففا، وتعؾقل تعدد أوجففا ،الؼراءات
)ااعتداد باأصل وااعتداد تعّدد اأوجه:  التعؾقات التي يؽثر ذكرها عـد

، فلردت ذ هذا البحث أن أمع ادسائل التي اعتد فقفا باأصل ذ بالعارض(
وادسائل التي مع فقفا بن  ،وادسائل التي اعتد فقفا بالعارض ،أبواب اأصول

ج التي وأبّن أثر ذلك ذ الؼراءات، وهذا اأثر يتجّذ ذ الـاذ ،اأصل والعارض
 شلوردها ذ ثـايا البحث.

 وأن يوفؼـي ذ الؼول والعؿل. ،وأشلل اه الؽريم أن يعصؿـي من الزلل
 أمية اموضوع:

 تتجّذ أمقة ادوضوع ذ الـؼاط التالقة:
 اأثر الواضح هذه الؼاعدة ذ الؼراءات. -1

 تساعد عذ تلصقل أحؽام الؼراءات. -2

 تساعد عذ معرفة اأوجه وضبطفا. -3

 اعد عذ ضبط التحريرات واأوجه ادؿـوعة.تس -4
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 تساعد عذ تـؿقة مفارة التعؾقل والتوجقه لتعدد اأوجه.  -5

 تؽشف لؾؼارئ أشباب تعدد اأوجه وتـوعفا. -6
 خطة البحث

عذ  ،وففارس ،قّسؿت البحث إى مؼدمة، ومفقد، ومسة مباحث، وخامة
 الـحو التاي:
 ومـفج البحث.  ،البحث وخطة ،وتتضؿن أمقة ادوضوع امقدمة:
 ويتضؿن ثاثة مطالب: التمهيد:

 تعريف اأصل، ومعـى ااعتداد به ذ الؼراءات. ادطؾب اأول:
 تعريف العارض، ومعـى ااعتداد به ذ الؼراءات. ادطؾب الثاي:
 كام العؾاء حول ااعتداد باأصل والعارض.  ادطؾب الثالث:
 دون العارض. : ااعتداد باأصلامبحث اأول
 ااعتداد بالعارض دون اأصل. امبحث الثاي:

 .اااعتداد باأصل والعارض معً  امبحث الثالث:
 التوشط بن العارض واأصل. امبحث الرابع:

 اآثار الـادة عن ااعتداد باأصل والعارض. امبحث اخامس:
 اخامة.

 فهرس امصادر وامراجع.
 فهرس اموضوعات.

 حث:منهج الب
حاولت ذ هذا البحث أن أمع كّل ادسائل التي ها تعؾق طاهر بؿسللة  -1

 ااعتداد باأصل والعارض ذ أبواب اأصول فؼط.

ادعتؿد ذ هذا البحث الؼراءات العر الؽزى من ضريق الطقبة دون   -2
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 التػات إى اخافات اخارجة عـفا.

ا تعؾق بادوضوع وا ذ بقان اأوجه أقتر عذ إيراد اأوجه التي ه  -3
 أتعرض لباقي اأوجه اجائزة ذ الؾػظ.

 أكتػي ذ عزو الؼراءات بؽتاب الـر.   -4
 وأشلل اه أن يؽتب اإعاكة والتوفقق والسداد.
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 التنهيد
 امطلب اأول: تعريف اأصل، ومعى العتداد ب』 ي القراءات

أصل اجبل، وأصل احائط، وقؾع أصل  قعد ذ اأَْصل: أشػل القء يؼال:
الشجر، ثم كثر حتى ققل: أصل كل رء: ما يستـد وجود ذلك القء إلقه، فاأب 

: أصل كل رء قاعدته التي لو تومت ققلأصل لؾولد، والـفر أصل لؾجدول، و
 .(1): اأصل: ما يبـى عؾقه غرهوققلمرتػعة ارتػع بارتػاعفا شائره، 

قن يطؾق عذ عدة أصقاء مـفا: الدلقل، والؼاعدة ادستؿرة، وعـد اأصول
 .(2) والراجح، وادؼقس عؾقه

وأما معـى ااعتداد باأصل عـد أهل الؼراءات فؾم أقف عذ من تعرض 
هو اعتبار احالة احؼقؼقة واأوى لؾؽؾؿة أو احرف "لتعريػه، ويؿؽن أن يؼال فقه: 

 ."روعدم اعتبار ما ضرأ عؾقفا من تغق
 امطلب الثاي: تعريف العارض، ومعى العتداد ب』 ي القراءات

العارض اشم فاعل من عرض وهذه ادادة تدل عذ طفور القء وبروزه بعد 
أي أّن غالب إضاقفا عذ القء الطارئ، ولذلك أضؾق عذ  ،حالة العدمقة

 ﴾ゾ  ゼ ﴿:ىـالـعـه تـولـه قـــق، ومـي اأفـه فـراضـارض: اعتـاب عـالسح
 .(3)  [24]اأحؼاف: 

وأما معـى ااعتداد بالعارض عـد أهل الؼراءات فؾم أقف عذ من تعرض 
هو اعتبار احالة "لتعريػه، وبعد معرفة مدلول الؽؾؿة الؾغوي يؿؽن أن يؼال فقه: 
 ."الطارئة واحادثة لؾؽؾؿة أو احرف وعدم اعتبار احالة اأصؾقة 

                                       
 (.447، )"أصل"اكظر: تاج العروس مادة  (1)

 (.1/26) اكظر: البحر ادحقط ذ أصول الػؼه لؾزركق (2)

 (.7/167) ،"فصل العن ادفؿؾة"اكظر: لسان العرب  (3)
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 لماء حول العتداد اأصل والعارض امطلب الثالث: كام الع
اأخذ باأصل أو اأخذ بالعارض والتـازع بقـفا باب له كصقب ذ كثر من 
العؾوم لقس ذ الؼراءات فحسب بل ذ عدد من العؾوم، فعذ شبقل ادثال ا احر 
دد الؼرآن اعتز اأصل وأخذ به وم يؼدم عؾقه العارض، كا ذ الؼذف، والتثبت 

اأخبار إن جاء ها الػاشق، وذ السـة كذلك ددها تعتز اأصل وتؼرره ذ 
ذ هذا الباب،  وتؼدمه عذ العارض، كا ذ حديث عبد اه بن زيد حقث يعد أصًا 

َقُل إَِلْقِه َأَكُه َجُِد ×ُصِؽَي إَِى الـَبِِي  واحديث هو: عن عبد اه زيد قال: : الَرُجُل، ُخَ
ءَ  َََِد ِرًحا»ِذ الَصَاِة، َقاَل:  الَقْ َن َيْسَمَع َصْوًا، َأْو  ، وهذا (1) «َل يـَْنَصِرُف َح

وترتب كثر  ،(2)"اليقن ل يزال الشك"ورة: أقوى دلقل عذ الؼاعدة الػؼفقة ادشف
من اخاف الػؼفي عؾقفا ذ صتى أبواب الػؼه، وهذه الؼاعدة ها إضاات ذ غر 

 .اه تركتفا اختصارً ما أوردت
فظاهر، وأكتػي بالتدلقل عذ  وبالـسبة لبدو وتلثر هذه الؼاعدة ذ الؼراءات

ذلك بنيراد مؾة من كام أهل الؼراءات تعرضوا فقه لذكر اأصل والعارض، 
وورد ذكر ااعتداد باأصل وااعتداد بالعارض ذ مواضع كثرة من كام 

ا يوردون الؽام حول اأصل والعارض ذ حال م اادتؼدمن وادتلخرين، وغالبً 
تعرضفم لتعؾقل وتوجقه الؼراءات، وكذلك عـد التعؾقل امتـاع بعض اأوجه، 
 وكذلك عـد التعؾقل جواز أو تعدد اأوجه، وشلورد أمثؾة من كام بعض العؾاء.

  أّهم قالوا: ضّم اهاء -وهو قول مزة- وحجة من قرأ عؾقفم»: (3)قال الػارد
                                       

(، صحقح مسؾم: باب الدلقل 137) صحقح البخاري: باب من ا يتوضل من الشك حتى يستقؼن، رقم (1)
 (.361) عذ أن من تقؼن الطفارة، ثم صك ذ احدث فؾه أن يصي بطفارته تؾك، رقم احديث

 (.79) لزرقااكظر: ذح الؼواعد الػؼفقة أمد ا (2)

الػارد، الـحوي ادشفور، توذ شـة:  اإمام أبو عي ،احسن بن أمد بن عبد الغػار بن شؾقانهو:  (3)
 (.1/217هـ، اكظر: غاية الـفاية: )377
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 .(1) «هو اأصل

 ﴾ペ  ベ      ﴿ :مالة َباِقَقة َمَع اادغام ِذ َكْحوواإ»قال اإمام الداي ذ التقسر: 
َوصبفه لَؽوكه   [192 – 191آل عؿران: ] ﴾┅ ┆ ┇┈  ┉ ﴿و  [18ادطػػن: ]

 .(2) «اعارًض 

 ،من أهل اأداء أدغؿوا ما اجتؿع فقه مثان اقومً  نّ إ»: (3)وقال ابن الباذش
  [74مريم: ] ﴾ۋ﴿، و[13ادعارج: ] ﴾ٺ  ﴿، و [51اأحزاب: ] ﴾پ ﴿:ذلكو

 .(4)«بالعارض ااعتدادً 

، وإن كـت اصًا  أوَ  اشؽوكً » وكص اإمام الشاضبي عؾقفا ذ عدة مواضع مـفا:
 .(5)«بعارضه فا، وما بعد كر عارض امعتد  

ؿقع الؼراء رك الساكن كحو مقم أول آل عؿران جفنن ح» :(6)وقال أبو صامة
وأول العـؽبوت عذ قراءة ورش، فػي ادد وجفان طاهران، واأققس عـدهم ادد 

 .(7) «وترك ااعتداد بالعارض
                                       

 (.1/61( احجة: )1)
 (.27( التقسر: )2)

 ،كبر أشتاذ ،خطقبفا ،( هو: أمد بن عي بن أمد بن خؾف أبو جعػر بن الباذش اأكصاري الغركاضي3)
من أحسن الؽتب ولؽـه ما خؾو من أوهام،  ،ػـن، ألف كتاب اإقـاع ذ السبعتحدث ثؼة م ،وإمام حؼق
 (.1/83هـ، اكظر: غاية الـفاية: )541هـ، توذ شـة: 491ولد شـة: 

 (.1/216( اإقـاع: )4)
(، وباب 233ب الـؼل: البقت رقم:)(، وبا154( والبقت رقم:)131( اكظر: باب اإدغام: البقت رقم:)5)

 (.352الراءات: البقت رقم:)

ادعروف  ،( هو: عبد الرمن بن إشاعقل بن إبراهقم بن عثان أبو الؼاشم ادؼدد ثم الدمشؼي الشافعي6)
الشقخ اإمام العامة احجة واحافظ ذو الػـون، وققل له أبو صامة أكه كان فوق حاجبه  ،بلي صامة
 (.1/366هـ، اكظر: غاية الـفاية:)665هـ، وتوذ شـة:599مة كبرة، ولد شـة:اأير صا

 (.122) (  إبراز ادعاي:7)
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 امبحح اأول 
 ااعتداد باأصل دون العارض

وم تتلثر  ،ادؼصد من هذا ادبحث إيراد الـاذج التي بؼي احؽم فقفا عذ اأصل
 ذ الؾػظ من تغقر.الؼراءة فقفا با عرض وضرأ ع

جوز لورش من ضريق اأزرق التسفقل  :اهؿزتان ادػتوحتان من كؾؿة -1
 [ 72هود: ] ﴾ٻ﴿: كحو اواإبدال، فعذ وجه اإبدال إذا كان تاي اهؿزة متحركً 

، وكذلك ذ باب اهؿزتن من كؾؿة ذ حال ااتػاق ذ ايؽون ادد مَد بدل مامً 
فعذ وجه اإبدال إذا كان بعد  ،بدالالثاكقة التسفقل واإلأزرق ذ اهؿزة  ،احركة

إا أكه  ،ايؽون ادد مَد بدل مامً  [5السجدة:] ﴾ゾ  ゼ    ズ ﴿اهؿزة متحرك كحو: 
وهو -ولؽون حرف ادد  ،بلصل األف وهو اهؿزة اا يلي فقفا أوجه البدل أخذً 

 .(1)اعارًض  -األف
 جوز عن ورش من ضريق اأزرق مد ا»وذ ذلك قال اإمام ابن اجزري: 

[ 34اأعراف: ] ﴾━  │ ﴿و[ 16ادؾك: ] ﴾ڄ ﴿و [72: هود] ﴾ٻ﴿ :كحو
حالة إبدال اهؿزة  [32اأحؼاف: ] ﴾バパ  ビ ﴿و  [5السجدة:] ﴾ゾ  ゼ  ズ﴿و

لعروض حرف ادد  (وأوي ،ا، وإيان)آمـو: الثاكقة حرف مد، كا جوز له مد كحو
إبداله عذ  مه عذ الرط، وققل: لؾتؽافم، وذلك أنّ باإبدال، وضعف السبب لتؼد

غر اأصل، فؽافل الؼر  اغر اأصل من حقث إكه عذ غر ققاس، وادد أيًض 
 .(2)«الذي هو اأصل فؾم يؿد

وكذلك ذ الباب كػسه من قرأ باإدخال بن اهؿزتن يصبح مد اإدخال  -2
                                       

 (.1/351) اكظر: الـر: ( 1)

 (.1/352اكظر: ادرجع السابق: ) ( 2)
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وقوة: لعدم التغقر ذ  اكثر صبفً لؾؿد ادتصل، وعذ وجه التحؼقق هشام أ امشاهً 
حرف ادد عارض ولقس أصَي  اهؿزة، ومع ذلك ا يعتز من قبقل ادد ادتصل: أنّ 

 .(1)الوجود
: -وهو حرفه ،ذ معرض كامه عذ ذط ادد- وذ ذلك قال اإمام ابن اجزري

حالة  [57التوبة:] ﴾ڦ﴿ :فقلي ذ بعض اأحوال كحو اوقد يؽون عارًض »
 .(2)«عـد من فصل [141البؼرة: ] ﴾ې  ﴿  :وقف، أو جيء عذ غر اأصل كحوال

 ،دري فقه أوجه البدل لأزرق "اآخرة واإيان"مثل  ،مد البدل ادغّر  -3
وحذف اهؿزة عارض فؾم  ،باأصل اوإن كاكت اهؿزة غر موجودة: وذلك اعتدادً 

 :(3)وذ ذلك قال اإمام الشاضبي ،ُيعتد بالعارض
ٍز َثابٍِت َأْو ُمَغَر وَ   َما َبْعَد َمْ
 

 َفَؼْرٌ َوَقْد ُيْرَوى لَِوْرش ُمَطَوَا  
 َوَوَشَطُه َقْوٌم َكآَمَن َهُمَا  

 

 ًة آتى لِِاْيَاِن ُمِثَا ــَفـِءآلِ  
 .(4)«اوالعؾة ذ إحاق ادغر بادحؼق كون التغقر عارًض »قال الػاد:  

إا أكه  ،ن ذ حال الوقف صورها صورة مد البدلاألف ادبدلة من التـوي -4
ففي  ،باأصل: أّن األف عارضة القس لأزرق فقفا إا الؼر: وذلك اعتدادً 

 عوض عن التـوين.

واتػؼوا عذ مـع ادد ذ األف ادبدلة من التـوين بعد اهؿزة »قال أبو صامة: 
  ﴾يئ﴿و [22لبؼرة:ا] ﴾ڭ ﴿و [57التوبة: ] ﴾ڦ﴿و  [92الـساء: ]  ﴾پ﴿:كحو

 .(5) « [41ادممـون: ]
                                       

 (.1/351:)الـراكظر:  ( 1)

 (.1/352اكظر: ادرجع السابق: )(  2)

 (.172-171الشاضبقة: البقت رقم: )  (3)

 (.1/227ذح الػاد: )  (4)

 (.118إبراز ادعاي: )(  5)
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لقس فقه لأزرق إا  "ايت"كحو: –حرف ادد الواقع بعد مز الوصل  -5
وكذلك مزة الوصل  ،إذ أصؾفا مزة ،باأصل ذ حرف ادد االؼر: وذلك اعتدادً 

 ففي جتؾبة لؾتوصل إى البدء بالساكن. ،عارضة

 [64ضه: ] ﴾┻  ┼ ﴿ [15يوكس: ] ﴾ｾ ｽ ﴿» وذ ذلك قال أبو صامة:
﴿  ﾇ  ﾆ﴾ [ :49التوبة] ﴿   ﾃ﴾ [ :283البؼرة]  إذا ابتدأت هذه الؽؾات وكحوها

وقع حرف ادد بعد مز الوصل وحرف ادد ذ اجؿقع بدل من اهؿزة التي هي فاء 
الؽؾؿة من آتى وآذن وآمن، وهذا إذا وصؾت الؽؾؿة با قبؾفا ذهبت مزة الوصل 

 أنّ  :وهو ،مزة ذ موضع حرف العؾة فوجه ترك ادد طاهروكطؼت بػاء الؽؾؿة 
 .(1)«وأن مزة الوصل قبؾه عارضة ،أصل أحرف ادد مزة

 القس لأزرق إا الؼر: وذلك اعتدادً  [61الـحل:] ﴾ڻ﴿ :ذ لػظ -6
فالتزام الؼر  ،"واخذ يواخذ"ففي من  ،-عذ قول-فلصؾفا واو ،بلصل اهؿزة

 بالـظر إى أصل اهؿزة.

والعؾة دن اشتثـى احتال أن تؽون الواو فقه عذ لغة من قال: »: (2)ال الػادق
ه ـقـز فـؿـفـود الـن وجــؼـقـى تـل إلـقـبـا شـك فـل ذلـؿـتـوإذا اح ،ذُ ــواَخَذ ُيَواِخ 

 .(3)« اه واوً ــدالـوإب
عذ الرغم من -لقس لأزرق إا الؼر  [8التؽوير: ] ﴾ڦ   ﴿ :ذ لػظ -7

إذ اأصل ذ الواو  ،باأصل عذ ااعتداد: وذلك -مد الؾن حؼق ذوط
 وُشؽـت الواو لدخول ادقم عؾقفا. ،"وَأد"ففي من:  ،وشؽوها عارض ،التحريك

 اأّن الواو وإن كاكت شاكـة لػظً »قال السؿن احؾبي ذ تعؾقل وجه قرها: 
                                       

 (.117إبراز ادعاي: )  (1)

 هو: حؿد بن حسن بن حؿد بن يوشف أبو عبد اه الػاد، كزيل حؾب، إمام كبر، ولد بػاس بعقد شـة:( 2)
 (.2/123هـ، اكظر: غاية الـفاية: )656هـ، توذ بحؾب شـة:581

 (.1/227ذح الػاد: ) ( 3)
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 .(1)« دخؾت ادقم عرض شؽوهافؾّا  ،أا ترى أها من: َوَأَدُه َيِئُدهُ  ،اففي حركة تؼديرً 
عذ الرغم من -لقس لأزرق إا الؼر  [58الؽفف: ] ﴾ۅ ﴿ :ذ لػظ -8

إذ اأصل ذ الواو  ،وذلك عذ ااعتداد باأصل: -حؼق ذوط مد الؾن
 وُشؽـت الواو لدخول ادقم عؾقفا. ،"وَأل"ففي من:  ،وشؽوها عارض ،التحريك

إكا قره أّن أصل واوه احركة: »قرها: قال السؿن احؾبي ذ تعؾقل وجه 
 .(2)«أي: رجع ،أكه من: َوَأَل َيئُِل 

 -مثل أي عؿرو وأي جعػر واأصبفاي -من قرأ بنبدال اهؿزة الساكـة  -9
فُجُل الباب هم فقه اإبدال إا أهم اتػؼوا عذ عدم إبدال اهؿزة ادتحركة ادتطرفة 

 ﴾ەئ  ﴿كحو:  ،باأصل وإلغاًء لؾعارض ادً حال الوقف عؾقفا بالسؽون اعتدا
هؿزة ا»وذ ذلك قال اإمام ابن اجزري:  ،ذ حال الوقف عؾقفا [15البؼرة:]

 [15البؼرة: ] ﴾ەئ   ﴿و [26آل عؿران: ] ﴾ک  ﴿ :ادتطرفة ادتحركة ذ الوصل كحو
إذا شؽـت ذ الوقف ففي حؼؼة ذ مذهب من يبدل   [11الـور: ] ﴾ﾄ   ﾃ ﴿و

 .(3)«الساكـة، وهذا ما ا خاف فقه اهؿزة
اهؿزات الساكـة التي اشتثـقت من اإبدال بسبب شؽون اجزم أو البـاء   -11

 ، كحو:وهو حرك اهؿزة وعدم شؽوها أي عؿرو إّكا هو اعتداٌد باأصل،
 .[121آل عؿران: ] ﴾ۉ   ﴿و        [14اإراء: ] ﴾ھ﴿

إّن السؽون فقه  »ت الساكـة لؾجزم والبـاء: قال الػاد ذ تعؾقل اشتثـاء اهؿزا
 . (4)« فحؼؼه كا حؼق ادتحرك ،فؽان يوهم احركة فقه ،واأصل احركة ،عارض

                                       
 (.2/719العؼد الـضقد: )(  1)

 (.2/711)ادرجع السابق:   (2)

 (.2/711)ادرجع السابق:   (3)

 (.1/417الـر: ) ( 4)
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عذ وجه التسؽن:  [54البؼرة: ] ﴾ڱ﴿ :أبو عؿرو ا يبدل اهؿزة ذ  -11
 .(1)باأصل وهو كر اهؿزة ااعتدادً 

ومن تبعه بنبدال  (2)غؾبون واكػرد أبو احسن بن»قال اإمام ابن اجزري: 
 اذ حرذ البؼرة بنحالة قراءها بالسؽون أي عؿرو مؾحؼً  ﴾ڱ   ﴿اهؿزة من 
 .(3)«أن إشؽان هذه اهؿزة عارض :ؿز الساكن ادبدل، وذلك غر مريذلك باه
شبب اإمالة ذ الراء ادتطرفة بعد األف هو الؽر، وهذا الؽر يزول   -12

فزوال  ، [18ادطػػن: ] ﴾ボ ペ ベ  プ ブ   ﴿قوله تعاى: ذ حال اإدغام كحو 
ذ العر  ذ رواية السود الؽر عارض ا يؾتػت إلقه، وُيمخذ باأصل ويعتد به

 :(5)وإى ذلك أصار اإمام الشاضبي بؼوله ،(4)الصغرى
 َوا َيْؿـَُع اِإْدغاُم إِْذ هَو َعاِرٌض 

 
 اإَِماَلَة َكاأَْبَراِر والـّاِر أْثؼَ  
وهذه  ،اإمالة لدوري أي عؿرو ادجرور [8البؼرة: ] ﴾ڤ ﴿ :ذ لػظ  -13 

 ،وذ حال الوقف يزول الؽر وحل حؾه السؽون ،اإمالة خاصة بادجرور مـفا
 ،باأصل وهو اخػض اوا متـع اإمالة اعتدادً  ،وكذلك ذ الراء ادتطرفة ادؽسورة

 :(6)وإى ذلك أصار اإمام الشاضبي بؼوله
 َواَ َيْؿـَُع اِإْشَؽاُن ِذ اْلَوْقِف َعاِرًضا

 
 إَِماَلَة َما لِؾَؽْرِ ِذ اْلَوْصِل ُمِقَا  
 

 
                                       

 (.1/393اكظر: الـر:)  (1)

هو: ضاهر بن عبد ادـعم بن عبقد اه بن غؾبون بن ادبارك أبو احسن احؾبي كزيل مر أشتاذ عارف  ( 2)
هـ، 399صقخ الداي ومملف التذكرة ذ الؼراءات الثان، توذ بؿر شـة:  وثؼة ضابط وحجة حرر،

 (.1/339اكظر: غاية الـفاية: )

 (. 1/393الـر:)(  3)

 (.2/73) :ادرجع السابقاكظر:   (4)

 (. 154) الشاضبقة: البقت رقم:  (5)

 (.  334) الشاضبقة: البقت رقم:  (6)
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الراء إن تؼدم عؾقفا الؽر أثر فقفا السققق، إا أّن الؽر العارض ا   -14
 ﴾ڳ   ﴿ [51الـور: ] ﴾┓    └   ﴿كا ذ:  ،فتبؼى عذ تػخقؿفا ،يمثر ذ الراء

 ،واعتداد باأصل ،وذ هذا إلغاء لؾعارض ،(1)[28الػجر: ] ﴾ٿ   ﴿ [77احج: ]
 ،ولو اتصل رشًا  ،وكذلك احؽم إن تؼدم عؾقفا كر مـػصل ا يمثر فقفا السققق

ادائدة: ] ﴾━    │ ﴿ » :(2)قال الصػاقز ،لأزرق  [6الصف: ] ﴾ٿ ﴿ :كا ذ
 .(3)«ما ماثؾه ا خاف ذ تػخقم الراء لعروض الؽرة، وكذا كل[ 116

مزة الوصل ذ ابتداء اأفعال اأصل فقفا أن تتلثر بحركة الثالث ذ حال   -15
وتضم إن كان الثالث  ،اابتداء ها، فتؽر مزة الوصل إن اكػتح الثالث أو اكؽر

 ، إا أكه ُكرت مزة الوصل ذ بعض ادواضع والثالث مضؿوم، كحو:امضؿومً 
باحركة  عذ ااعتداداء تؽر مزة الوصل، وذلك ذ حال اابتد [6ص: ] ﴾ڍ  ﴿

 .(4)والضم فقفا عارض ،"امِشقُوا"إذ أصل الؽؾؿة  ،وهي: الؽر ،اأصؾقة لؾثالث
عـد الوقف عذ تاء التلكقث التي رشؿت بصورة اهاء يؿتـع الروم   -16

ذ فامتـاع الروم واإصام لأخ ،واهاء عارضة ،واإصام: أكه يوقف عؾقفا باهاء
م ختؾف الؼراء ذ هاء التلكقث أن الوقف »وذ تعؾقل ذلك قال أبو صامة:  ،باأصل

عؾقفا باإشؽان وا جوز الروم واإصام فقفا: أن الوقف عذ حرف م يؽن عؾقه 
إعراب إكا هو بدل من احرف الذي كان عؾقه اإعراب إا أن تؼف عذ رء مـه 

ك تروم وتشم إذا صئت أكك تؼف عذ احرف خط ادصحف: فنك بالتاء اتباعاً 
                                       

 .(212ذ الؼراءات السبع )ص:  (. غقث الـػع2/111اكظر: الـر:) ( 1)
هو: عي بن شام بن حؿد، أبو احسن الـوري الصػاقز، مؼرئ من فؼفاء ادالؽقة، من أهل صػاقس،   (2)

 (.5/14هـ، اكظر: اأعام لؾزركي:)1118هـ، وتوذ شـة:1153ولد شـة:

 (.212غقث الـػع: ) ( 3)

 (.112زية لصػوت حؿود:)(، فتح رب ال1/352اكظر:  إبراز ادعاي: )  (4)
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 .(1)«الذي كاكت احركة ازمة له فقحسن فقه الروم واإصام
وهو  ،باأصل فقفا امقم اجؿع يؿتـع فقفا الروم واإصام: اعتدادً   -17
 ومقم اجؿع تـؼسم إى قسؿن: ،شؽوها

لؾتخؾص : وذلك لتحريؽفا الؼسم اأول: أن تؼع متحركة جؿقع الؼراء وصًا 
 .[139آل عؿران: ] ﴾┍ ┎ ﴿كحو قوله تعاى:  ،من التؼاء الساكـن

وباقي الؼراء  ،الؼسم الثاي: أن تؼرأ مقم اجؿع متحركة عـد من يؼرأ بصؾتفا
 يؼرؤون بسؽوها.

ذ الؼسم  ،وذ كا الؼسؿن ا يدخؾه روم وا إصام: أّن احركة عارضة
وذ الؼسم الثاي حركت ادقم بسبب  ،اكـناأول حركت ادقم بسبب التؼاء الس

 .  (2) صؾة ادقم بالواو

احرف ادحرك بحركة عارضة يؿتـع فقه الروم اإصام ذ حال الوقف   -18
واحرف ادتحرك بحركة عارضة  ،وهو شؽوكه وعدم حركه ،باأصل اعؾقه: اعتدادً 
 له حالتان:

كحو قوله تعاى:  ،الساكـناحالة اأوى: احرف ادحرك لؾتخؾص من التؼاء 
﴿ ジ  ザ ゴ﴾ [ :111اإراء] . 

 . [62آل عؿران: ] ﴾ｺ  ｹ   ﴿كحو:  ،احالة الثاكقة: احرف ادحرك بسبب الـؼل
 .(3) فا يعتد ها ،واحركة عارضة ،وذ كؾتا احالتن اأصل ذ احرف السؽون

 
 

                                       
 (.271إبراز ادعاي:) ( 1)

 (.1/39اكظر: العؼد الـضقد:) ( 2)

 (.499-1/498اكظر: ذح الػاد:) ( 3)
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 امبحح الثاني
 اأصل ااعتداد بالعارض دون

ادؼصد من هذا ادبحث إيراد الـاذج التي تلثرت الؼراءة فقفا باحؽم الطارئ 
 عؾقفا وتغر حؽؿفا.

 : [31هود: ] ﴾ﾍ ﾌ  ﴿ [41غافر: ] ﴾ｵ ｴ ｳ  ﴿ ذ قوله تعاى: -1
ذفت فحُ  "قومي يا"فلصؾه  ،اأصل ذ هذا الؾػظ أكه مـادى مضاف إى ياء ادتؽؾم

ؾقفا، فاأصل وجود القاء وحذففا عارض، إا أن ع القاء وبؼقت الؽرة دلقًا 
فػي باب اإدغام  ،الؼراء اعتدوا هذا العارض وأخذوا به وم يؾتػتوا إى اأصل
قال اإمام الداي  ،(1)الؽبر أي عؿرو ويعؼوب أدغؿوا با خاف بن اددغؿن

غافر: ] ﴾ｵ ｴ ｳ  ﴿       [31هود: ] ﴾ﾎ ﾍ ﾌ    ﴿فلما قوله:  »ذ حؽؿفا: 
ؾوه من إطفار بقـفم ذ إدغام ادقم ذ ادقم، وققاس ما أّص  افا أعؾم خافً   [41

ادـؼوص دا كؼص مـه موجب اإطفار: أن القاء من آخره قد حذفت بالـداء، وم 
 . (2)«جؿعوا عذ ذلك إا عن أصل صحقح ورواية ثابتة، واه أعؾم

التسفقل  :اهؿزة الثاكقة وجفان لأزرق ذ :اهؿزتان ادػتوحتان من كؾؿة -2
 -"أأكذرهم"كحو: -فعذ وجه اإبدال إن كان بعد اهؿزة ادبدلة شاكن  ،واإبدال

وترك  ،بحرف ادد العارض الأزرق عذ وجه اإبدال ادد ادشبع: وذلك اعتدادً 
البؼرة: ] ﴾ پ ﴿ :وكحو » وإى ذلك أصار ابن اجزري بؼوله: ،الـظر إى أصؾه

6] ﴿ ﾕ ﾔ ﴾ [ :41هود]   ّ(3)«إبدال ألػه عذ غر اأصل ومده إماع فنن . 

لأزرق وقـبل ذ اهؿزة الثاكقة  :اهؿزتان ادتػؼتان ذ احركة من كؾؿتن -3
                                       

 (.125وأصار إلقه الشاضبي ذ باب اإدغام الؽبر، البقت رقم: )  (1)

 (.1/431جامع البقان لؾداي:) ( 2)

 (.1/352اكظر: الـر: )  (3)
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ﾝ ﾜ  ﴿ كحو: -فعذ وجه اإبدال إن كان بعد اهؿزة شاكن  ،التسفقل واإبدال
ﾞ﴾ [:31البؼرة] - عذ ادشبع: وذلك  لأزرق وقـبل عذ وجه اإبدال ادد

وتؼدم كام ابن اجزري ذ  ،وترك الـظر إى أصؾه ،بحرف ادد العارض ااعتداد
 الػؼرة السابؼة.

التاءات التي يشددها البزي إذا وقع قبؾفا حرف مد فنكه يؿد شت  -4
: لتـزيؾه مـزلة ادد الازم، وذ هذا [267البؼرة: ] ﴾〞  ─  ﴿ كحو: ،حركات

عذ  [1الصافات: ] ﴾ ｳ ｲ ﴿التشديد، وكذلك ذ: اعتداد بالعارض وهو 
عذ وجه اإدغام   [111ادممـون: ] ﴾┧ ┨ ┩   ﴿ وذ: ،وجه اإدغام حؿزة

وأما  »وذ ذلك قال اإمام ابن اجزري:  ،وكذلك احؽم ذ كل ما صاكؾه ،لرويس
أو  ا مدغم،، وهو ذ قسؿقه إمّ اوإما أن يؽون عارًض  االساكن فنما أن يؽون ازمً 

البؼرة: ] ﴾ڦ ﴿ ،[7الػاحة: ] ﴾ڄ ﴿غر مدغم، فالساكن الازم اددغم كحو: 
 ،[16الـساء: ] ﴾ٹ﴿ ،عـد من أبدل [143اأكعام: ] ﴾ڀ ﴿ [164
 ﴾ڱ﴿و ،[64الزمر:]﴾┈ ┉﴿عـد من صدد، و [63ضه:] ﴾وئ﴿و
ｸ ｷ ｶ ｵ ｴ ｳ ｲ  ﴿ :عـد من أدغم، وكحو [17اأحؼاف: ]

ｹ ﴾ [ :3 – 1الصافات]  ة، وكحوعـد مز: ﴿  ペ ベ﴾ [ :3العاديات ]  عـد من
 :عـد رويس، وكحو  [111ادممـون: ] ﴾┧ ┨ ┩ ﴿ :أدغم، عن خاد، وكحو

 ﴾〞 ─ ﴿: عـد من أدغؿه عن رويس، وكحو [79البؼرة:] ﴾ﾌ ﾋ ﴿ و
 ﴾ﾉ ﾈ      ﴿، و [11عبس: ] ﴾ ﾚ ﾙ ﴿، و [2ادائدة: ] ﴾┯ ┰   ﴿،  [267البؼرة:]
 .(1) « عـد البزي  [65الواقعة: ] ﴾┄   ┃    ﴿، و [143آل عؿران: ]

قبل  اما يؽون فقه اهؿز شاكـً  وكحوه [13يوشف: ] ﴾ۈئ  ﴿ذ لػظ:  -5
                                       

 (.1/314) الـر: ( 1)
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 اوذلك اعتدادً  ،الؼر والتوشط واإصباع اعذ قراءة من يبدها جوز وقػً  ،الطرف
 بحرف ادد العارض.

قل التسف :جوز فقفا وجفان :التعريف "أل" مزة ااشتػفام إن دخؾت عذ -6
 :(1)وعذ وجه اإبدال يؾزم اإصباع [143اأكعام: ] ﴾ڀ﴿واإبدال، كحو: 

لوقوع األف قبل حرف مشدد، وإن كاكت األف عارضة إا أها ُكّزلت مـزلة 
هذه الؽؾؿة ما دخؾت فقفا مزة ااشتػفام عذ مزة  »قال الصػاقز:  ،اأصؾقة

وعذ تؾققـفا، واختؾػوا ذ كقػقة الوصل، وأمع الؼراء عذ إثبات مزة الوصل، 
 . (2)«خالصة مع ادد لؾساكن الازم اددغم افؼال كثر من احذاق: تبدل ألػً  ،ذلك

 "آمن"فـ ،وكحوه أصل حرف ادد فقفا مزة [13البؼرة: ] ﴾ھ﴿ذ:   -7
وشاغ  ،ابحرف ادد مع كوكه عارًض  دَ وإكا اعتُ  ،فؾم ُيمخذ باأصل ،"منَأأْ "أصؾفا 
 البدل.فقه مد 

وما صاهفا شؽون اهؿزة عارض: أجل  [7اإراء: ] ﴾ ┑ ﴿ذ:  -8
ومع ذلك فقه اإبدال دن يبدلون اهؿزة الساكـة: وفقه اعتداد  ،ضؿر الػاعل

 ﴾┐ ┑ ┒ ﴿وقوله تعاى: »وذ ذلك قال أبو صامة:  ،بالسؽون العارض
قه أجل ضؿر يبدل مزه ولقس من ادستثـى: أن شؽون اهؿز ف،  [7اإراء: ]

 .(3)« الػاعل ا لؾجزم
وما صاهفا من الساكن ادوصول  [48البؼرة: ] ﴾ېئ﴿:عـد الوقف عذ -9
باحركة  ايؿتـع وجه السؽت حؿزة: اعتدادً  [185البؼرة: ] ﴾ڱ﴿مثل: 

وإى ذلك أصار اإمام ابن اجزري  ،العارضة التي حدثت بسبب الوقف بالـؼل
                                       

 (.1/377اكظر: الـر:)  (1)

 (.231غقث الـػع:) ( 2)

 (.151إبراز ادعاي:) ( 3)
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 -الذي هو عدم السؽت-زة السؽت أو التحؼقق إن كان من مذهبه عن م»بؼوله: 
إذا وقف فنن كان الساكن واهؿز ذ الؽؾؿة ادوقوف عؾقفا فنن خػقف اهؿز كا 

 .(1)«شقلي يـسخ السؽت والتحؼقق
جوز فقه ثاثة أوجه  :وبابه [14البؼرة: ] ﴾ائ ﴿عـد الوقف عذ   -11
ضم الزاي: ؿزة تُ فعذ وجه حذف اه ،وهي التسفقل واإبدال واحذف ،حؿزة

عذ لتتـاشب مع الواو، وأكه ا يوجد ذ الؾغة واو شاكـة بعد كر، فضم الزاي 
وبالـسبة لؾؼول بنبؼاء كر الزاي عذ اأصل  ،(2)بحذف اهؿزة العارض ااعتداد

 :(3)كا أصار إى ذلك اإمام الشاضبي بؼوله ،ففو قول ُخؿل وضعقف
 َوَكْحِوهِ  قهِ َوْمْسَتْفِزُئوَن احَْذُف فِ 

 
    

 َوَضم  َوَكْرٌ َقْبُل ِققَل َوُأْمَِا  
  [283البؼرة: ] ﴾ﾃ ﾂ  ﴿و ، [145اأعراف: ] ﴾ﾏ ﾎ  ﴿ذ كحو:   -11 

وإن كاكت اهؿزة متوشطة بزائد: وذلك  ،حال الوقف لقس حؿزة شوى اإبدال
وذ  ،الؽؾؿةوهو مازمة الزائد لؾفؿزة حتى صار كلكه جزء من  ،بالعارض ااعتدادً 

فنها دري جرى ادتوشطة،  وهذه اهؿزة، وإن كاكت فاءً  »ذلك قال اإمام الداي: 
إا با اتصل ها من  ،إذ كان ا يوصل إى الـطق ها ذ حال الوصل، أو بالبدل مـفا

حروف الؽؾؿة التي قبؾفا، فصار بذلك كلكه من كػس كؾؿتفا، وقد كان بعض أهل 
التي حّؼق  ،أةهب مزة بتحؼقؼفا ذ الوقف لقجعؾفا كادبتداأداء يلخذ ذ مذ

 .(4)«، ولقس ذلك بقء دا بّقـّاهلؽوها فاءً 
الؽفف: ] ﴾پ ﴿و [145اأعراف: ] ﴾ﾎ﴿ :واهؿز ذ»وقال السؿن احؾبي: 

                                       
 (.1/427الـر:)(  1)

 (.1/311اكظر: ذح الػاد:)  (2)

 (.247الشاضبقة: البقت رقم: )  (3)

 (.2/584جامع البقان:)(  4)
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ه ـل بـصـذي اتـد الـزائـار الـبـتـاعـط بـوشـتـوم ،لـار اأصـبـتـاعـدأ بـتـمب [16
 . (1) «هـــه مـلكـار كـوص

عـد الوقف حؿزة وهشام عذ اهؿزة ادتطرفة بوجه الـؼل وبوجه إبداها   -12
فقا يسوغ فقه -يسوغ ها الوقف بالسؽون ادحض والروم واإصام  امتحركً  احرفً 

والسؽون والروم واإصام مبـي عذ احركة العارضة التي  ،-الروم واإصام
 اعتداد بالعارض. وهذا ،اضرأت حؿزة وهشام وقػً 

وعـد الوقف عؾقفا  ،اهؿزة ادتطرفة ادػتوحة ادـوكة ذ اأصل متطرفة  -13
 ﴾ﾕ ﾔ ﾓ﴿ كحو: ،تؽون اهؿزة متوشطة بسبب ألف العوض عن التـوين

فلجرى مزة  ،وهذه األف العارضة كزلت مـزلة األف اأصؾقة [171البؼرة: ]
وذ ذلك قال  ،بالعارض اعتدادً عؾقفا ذ حال الوقف أحؽام اهؿزة ادتوشطة ا

 ﴾ﾕ ﾔ ﾓ﴿ ...وأما ادتوشط فسبقؾه أن يسفل بن بن.»السؿن احؾبي: 
 .(2)«اولذلك ُيْبَدُل وقػً  ،ا: أّن التـوين جعؾفا حشوً [171البؼرة: ]

┎ ┏ ﴿ عدم اإمالة ذ القائي اخاي من الراء إذا وقع قبل شاكن كحو:  -14
ن أجل الساكن بعدها، وحذف القاء عارض إا : حذف القاء م[87البؼرة: ] ﴾┐ 

امتـعت إمالة هذا ذ الوصل من أجل  »: (4)وذ ذلك قال السخاوي ،(3)أكه اعتد به
الساكن إذ لؼقه فاكحذفت األف ادالة واكػتح ما قبؾفا: أّن إمالة األف هي 

اكـن فنذا وقػت عؾقه عادت األف التي اكحذفت التؼاء الس ،ادوجبة لذلك فقه
                                       

 (.2/1121العؼد الـضقد:)  (1)

 (.2/957اكظر: العؼد الـضقد:)  (2)

 (.2/74اكظر: الـر:) ( 3)

هو: عي بن حؿد بن عبد الصؿد بن عبد اأحد بن عبد الغالب بن عطاس اإمام العامة عؾم الدين أبو (  4)
 هـ، اكظر: غاية الـفاية643هـ، وتوذ شـة:558احسن السخاوي، تؾؿقذ اإمام الشاضبي، ولد شـة:

(1/568-571.) 
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 . (1)«ووقػت عذ أصوهم من اإمالة الؽزى والصغرى ،فعادت اإمالة
وهذا السؽون عارض إا أكه يعتد  ،الراء ادتحركة يوقف عؾقفا بالسؽون  -15

 . (2)به وتـبـي عؾقه أحؽام الراء من حقث التػخقم والسققق

ة لؾعارض مـزل يؾزم ترققؼفا تـزيًا  اعارًض  االراء التي اكؽرت كًر   -16
وأما:  »: (3)وذ ذلك قال البـا ،[63الـور: ] ﴾ゾ   ゼ ズ ﴿ اأصي، كحو:

الراء ادؽسورة فا خاف ذ ترققؼفا جؿقع الؼراء شواء كاكت كرها ازمة أو 
وكحو:  "ري، بالزبر، والػجرإرزق، رجال، فارض، الطارق، "عارضة كحو: 

﴿ ゾ   ゼ ズ﴾ [ :63الـور] ،﴿  ﾅ ﾄ﴾ [ :5الطارق ]، حو: وك﴿      ジ
     ゼ   ズ﴾ [ :3 – 2الؽوثر] ،﴿  ┯   ┮﴾ [ :31السجدة] (4)«حال الـؼل . 
بالسؽون  احرف الؼؾؼؾة ادتحرك ذ حال الوقف عؾقه يؼؾؼل: اعتدادً   -17

 العارض.

تؾزم فقه الؼؾؼؾة، وذ ذلك اعتداٌد  احرف الؼؾؼؾة الذي ُشّؽن خػقػً   -18
 .(5)ابن كثر "ؼدسال"كحو تسؽن الدال ذ:  ،بالسؽون العارض

الام ادغؾظة لأزرق إذا وقعت قبل حرف مؼؾل لقس فقفا شوى السققق:   -19
قال اإمام ابن اجزري:  [18اإراء: ] ﴾ٺ   ﴿كحو:  ،بالتؼؾقل العارض ااعتدادً 

 [12اأعذ: ] ﴾ۈئ ﴿ و [11العؾق: ] ﴾ہ   ﴿ :إذا غؾظت الام ذ ذوات القاء كحو »
ف ادـؼؾبة، وإذا أمقؾت األف ادـؼؾبة ذ ذلك إكا مال مع إكا تغؾظ مع فتح األ

                                       
 (.2/468فتح الوصقد:) ( 1)

 (.2/114الـر:)اكظر:   (2)

عام بالؼراءات، توذ ، هو: أمد بن حؿد بن أمد بن عبد الغـي الدمقاضّي، صفاب الدين الشفر بالبـاء  (3)
 (.1/241هـ، اكظر: اأعام لؾزركي:)1117بادديـة شـة:

 (.1/312إحاف فضاء البر:)  (4)

 (.2/114اكظر: الـر:)  (5)
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إذ اإمالة والتغؾقظ ضدان ا  :شواء كاكت رأس آية أم غرها ،ترققق الام
 .(1)«جتؿعان، وهذا ما ا خاف فقه

بالؽر  ااعتدادً  ،ام لػظ اجالة إذا تؼدم عؾقفا كر عارض ترقق أجؾه  -21
: (2)قال ابن الوجقه ،[2 – 1إخاص:ا] ﴾ｸ ｷ ｶ ｵ﴿ كحو: ،العارض

من اشم اه تعاى وإن زيد عؾقه ادقم إذا كان قبؾه  اتػق اجاعة عذ ترققق الّامو»
 ﴾グ ギ     ﴿...و ،[ 4الروم: ] ﴾┛ ├ ﴿كرة متصؾة به ازمة أو عارضة كحو: 

 .(3)« [26آل عؿران: ]

 

                                       
 (.2/116الـر:) (1)

د اه بن عبد ادممن بن الوجقه هبة اه كجم الدين أبو حؿد الواشطي اأشتاذ العارف ادحؼق هو: عب (2)
 هـ، اكظر: غاية الـفاية:741هـ، وتوذ شـة:671الثؼة ادشفور كان صقخ العراق ذ زماكه، ولد شـة:

(1/429-431.) 

 (.1/331اكظر: الؽـز:) (3)
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 امبحح الثالح
 اباأصل والعارض مًعااعتداد  

ادؼصد من هذا ادبحث إيراد الـاذج التي تـازعفا اأصل والعارض وداذباها 
، ايتػق الؼراء عذ جواز ااعتداد باأصل والعارض معً  افتلثرت ها، فلحقاكً 

يـؼسم الؼراء مـفم من يعتد باأصل ومـفم من يعتد بالعارض، وشقتضح  اوأحقاكً 
 الـاذج التالقة: ذ -إن صاء اه-ذلك
وبابه من الؼراء من ضم اهاء ومـفم من  [7الػاحة: ] ﴾ڦ   ﴿ لػظ:ذ   -1

ومن كر اعتد بالقاء العارضة  ،كرها، فؿن ضم أخذ باأصل فقفا وهو الضم
 احؿزة وقػً  [33البؼرة: ] ﴾ک ﴿: فؽر اهاء لتـسجم مع القاء قبؾفا، ومثؾه لػظ

ووجه ضم اهاء أن »قال أبو صامة:  ،(1)تعؾقل كػسهجوز ذ اهاء الضم والؽر بال
وهو اأصبه  ...وإكا خػػت وهي مرادة  اهؿزة م تسك أصًا  القاء عارضة: أنّ 

 [77آل عؿران: ] ﴾جئ    ﴿، و [7الػاحة: ] ﴾ ڦ  ﴿بؿذهب مزة أا تراه ضم هاء 
 .(2)«أن القاء قبؾفا مبدلة من ألف: [44آل عؿران: ] ﴾ۅ  ﴿و

 اك إذا حذفت القاء الساكـة قبل اهاء لعارض رويس يضم اهاء اعتدادً وكذل
بحذف اهاء  اا يضم اهاء اعتدادً  روحو ،وهو وجود القاء الساكـة ،باأصل
واتػؼوا عذ ااعتداد باأصل وعدم  ،[11الصافات: ] ﴾ژ﴿مثل:  ،العارض

 .(3)[16اأكػال: ] ﴾┢ ┣ ﴿ ضم اهاء ذ:

 [ 9يوشف: ] ﴾ペ ベ  ﴿ و  [85آل عؿران: ] ﴾ﾒ ﾑ ﾐ  ﴿ذ قوله تعاى:   -2
 -(4)وكحوها من باب ادتؼاربن وادتجاكسن- [28غافر: ] ﴾ ゲ グ ギ ﴿و

                                       
 (.1/35اكظر: الؽشف دؽي:)(  1)

 (.172ر: إبراز ادعاي:)اكظ  (2)

 (.187اكظر: حبر التقسر:) ( 3)

 (.1/279اكظر: الـر:)  (4)
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فاإدغام عذ  ،لؾؿدغؿن عن أي عؿرو ويعؼوب وجفان: اإطفار واإدغام
 ،واإطفار عذ ااعتداد باأصل ،وهو حذف احرف الػاصل ،ااعتداد بالعارض

كان   [85آل عؿران: ] ﴾ﾒ ﾑ ﾐ  ﴿ »رف الػاصل، قال أبو صامة: وهو وجود اح
حال كبه ها عذ أن هذا الؾػظ  ااأصل يبتغي بالقاء فحذف لؾجزم، وقوله: جزومً 

أصؾه يؽون فسؽـت الـون لؾجزم، فحذفت  [28غافر: ] ﴾グ ギ  ﴿فرع عن غره، 
 ،ؾؿة حذف مـفا حرفانففذه الؽ االواو: التؼاء الساكـن، ثم حذفت الـون: خػقػً 

﴿  ペ ベ﴾  [ :9يوشف]  ً(1)«لأمر اأصؾه خؾو بالواو وإكا حذفت جواب. 
 إذا وقع حرف عؾة قبل احرف اددغم أي عؿرو ويعؼوب كحو:  -3
﴿ｽ ｾ ｿ﴾ [:4–3الػاحة]  يسوغ ذ حرف العؾة الؼر والتوشط

 ،ؽون العارضوادد عذ ااعتداد بالس ،فالؼر عذ ااعتداد باأصل ،واإصباع
ا خؾو ما قبل احرف اددغم إما أن يؽون »قال البـا:  ،وشقلي الؽام عذ التوشط

 ،اأو صحقحً  والثاي: إما أن يؽون معتا   ،فاأول: ا كام فقه ،اأو شاكـً  امتحركً 
وجوز فقه ثاثة  ،أمؽن اإدغام معه وحسن امتداد الصوت به فنن كان معتا  
 .(2)«توشط والؼرأوجه: ادد وال

لؾؿدغؿن عن أي  ،وما صاكؾه [249البؼرة: ] ﴾ﾔ  ﾓ   ﴿ذ قوله تعاى:  -4
 عؿرو ويعؼوب وجفان: 

اأول: اإطفار: وعؾته ااعتداد بالسؽون العارض الذي ضرأ عذ الواو بسبب 
 وحرف ادد ا يدغم فقا بعده. ،فصارت الواو حرف مد ،اإدغام

وهو حرك الواو ذ اأصل. وذ ذلك  ،عتداد باأصلالثاي: اإدغام: وعؾته اا
واختؾػوا ذ ماكع اإدغام، فاأكثرون مـفم عذ أن ذلك » قال اإمام ابن اجزري:

                                       
 (.83) إبراز ادعاي:  (1)

 (.126-1/125) إحاف فضاء البر:  (2)
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من أجل أن الواو تسؽن لإدغام فتصر بؿـزلة الواو التي هي حرف مد ولن ذ 
أجل ادد،  من اما ا يدغم إماعً  [25البؼرة: ] ﴾ｵ  ｴ   ﴿كحو قوله تعاى: 

[ 11ضه:] ﴾┥  ┦    ﴿ :رد ادحؼؼون ذلك باإماع عذ جواز إدغام كحوو
وا فرق بن الواو والقاء مع أن تسؽقـفا لإدغام  ،[254البؼرة:] ﴾パ  バ﴿و

، وإن ابا تؼدم، والصحقح اعتبار اداكعن مقعً  عارض. وققل: لؼؾة حروفه، وردّ 
 ضعقف أكسبه قوة، وقد ققل: وضعقػان كاكا ضعقػن، فنن الضعقف إذا اجتؿع إى

 .(1) «ايغؾبان قويً 
 ﴾چ﴿ إذا وقع حرف عؾة قبل حرف متحرك موقوف عؾقه كحو:  -5

فالؼر  ،وهو ادد العارض لؾسؽون ،جوز فقه الؼر والتوشط واإصباع [5البؼرة:]
 ،وشقلي الؽام عذ التوشط ،بالسؽون العارض اوادد اعتدادً  ،باأصل ااعتدادً 

وعؾة ادد مراعاة الؾػظ ومعامؾته: أّن السؽون فقه موجود بعد »ل الػاد: قا
وعؾة الؼر كون السؽون  ،فؼد شاوى السؽون الازم ذ الؾػظ ،حرف ادد والؾن

 .(2)«وكون الوقف ا يؿتـع فقه اجؿع بن الساكـن ،اعارًض 
دل إذا اجتؿع ذ الؽؾؿة ادوقوف عؾقفا مد العارض لؾسؽون ومد الب -6
فؿن روى الؼر ذ البدل لأزرق جوز له عـد : [14آل عؿران: ] ﴾ۆ  ﴿كحو: 

وجوز له التوشط واإصباع عذ  ،الوقف الؼر عذ ااعتداد باأصل والعارض
ااعتداد بالعارض. ومن روى التوشط ذ البدل لأزرق جوز له عـد الوقف 

صباع عذ ااعتداد وجوز له اإ ،التوشط عذ ااعتداد باأصل والعارض
ويؿتـع الؼر عذ ااعتداد باأصل. ومن روى اإصباع ذ البدل  ،بالعارض

باأصل دون العارض.  ااعتدادً  ويؿتـع التوشط والؼر: ،فؾقس له شوى اإصباع
                                       

 (.1/283) الـر:  (1)

 (.232-1/231) ذح الػاد:  (2)
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 . [21البؼرة: ] ﴾ڳ   ﴿وكذلك الؼول ذ مد الؾن ادوقوف عؾقه كحو: 
جوز أصحاب  - [19البؼرة: ] ﴾ڤ ﴿كحو: –ادد ادتصل ادوقوف عؾقه  -7

التوشط وجفان: الوجه اأول: التوشط عذ ااعتداد باأصل. والوجه الثاي: 
هم قسوغ وأما أصحاب اإصباع ف ،ن العارضاإصباع عذ ااعتداد بالسؽو

 .باأصل والعارض ااإصباع فؼط اعتدادً 
ل الوصل جب فتح ذ حا [2 – 1آل عؿران: ] ﴾ｴ  ｳ  ｲ   ﴿    ذ قوله تعاى: -8

من التؼاء الساكـن: وعؾقه جوز ذ مقم الطول والؼر، فالطول عذ  اادقم خؾًص 
يزاد  » قال اإمام الداي فقفا: ،ااعتداد باأصل، والؼر عذ ااعتداد بالعارض

ذ مؽقـفا ويشبع مّطفا: أن حركة ادقم عارضة: إذ هي لؾساكـن ذ آل عؿران 
 العـؽبوت، والعارض غر معتّد به، فؽلّن ادقم شاكـة لذلك، وحركة اهؿزة ذ

وقال آخرون: ا يزاد ذ مؽن القاء ذ ذلك  ،...فوجب زيادة التؿؽن لؾقاء قبؾفا
إا عذ مؼدار ما يوصل به إلقفا ا غر: أن ذلك إكا كان جب فقفا مع طفور 

ؾوا ـامـعـا: فـفـبـوجـدم مـعـب ادة،ـت الزيـعـّركت امتــحـا تـم، فؾؿـؿقـشؽون ال
 . (1)«ةـركـحـالـّدوا بـتـظ واعـػـالؾ

 ،لأزرق فقفا الـؼل  [2 – 1العـؽبوت: ] ﴾〞 ─ ━  ﴿    ذ قوله تعاى: -9
 ،بالػتح العارض اوعؾقه جوز ذ مقم الؼر اعتدادً  ،اوكذلك حؿزة فقفا الـؼل وقػً 

 ﴾ｲ ｳ       ｴ ﴿فلما » :قال ابن الباذش ،وهو شؽون ادقم ،باأصل اوجوز ادد اعتدادً 
ذ   [2 – 1العـؽبوت: ] ﴾〞 ─ ━ │  ﴿ ذ قراءة اجاعة و [2 – 1آل عؿران: ]

فا يزيد ذ مؽن القاء من هجاء  ،فؿن أهل اأداء من يراعي الؾػظ ،قراءة ورش
 .(2)«فقفا لتحريك ادقم "مقم"

                                       
 (.2/515اكظر: جامع البقان لؾداي:)  (1)

 (.236اكظر: اإقـاع:)(  2)
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عذ وجه  -عؾقه السام-ذ شورة يوكس   [51يوكس: ] ﴾ ۈئ ﴿    :لػظذ   -11
 اوجوز ادد اعتدادً  ،بالػتح العارض االـؼل جوز ذ األف اأوى الؼر اعتدادً 

ذ موضعي يوكس   ﴾ ۈئ ﴿ »، قال اإمام ابن اجزري: (1)باأصل وهو السؽون
وكؼل حركة اهؿزة بعد  اوجه إبدال مزة الوصل ألػً بإذا قرئ لـافع وأي جعػر 

ها ذ هذه األف ادبدلة ادد باعتبار اشتصحاب حؽم ادد الام إلقفا  جاز 
 .(2)«والؼر باعتبار ااعتداد بالعارض عذ الؼاعدة ادذكورة ،لؾساكن
 ،لأزرق الؼر والتوشط ذ الؾن [21اأعراف: ] ﴾ۋ   ﴿    :لػظذ   -11

وادد بالـظر إى العارض وهو شؽون  ،وهو حرك الواو ،فالؼر بالـظر إى اأصل
وشوءة  ،وهو أّن شوءات مع شوءة»قال السؿن ذ توجقه اخاف فقفا:  ،الواو

فالواو ذ شوءات  ،ُمع عذ َفَعَات بالػتح وكل ما كان عذ َفْعَؾة اشًا  ،َفْعَؾة اشًا 
قر كظر  ومن ،فؿن مّد كظر إى الؾػظ ،ففي مػتوحة حؽًا  اوإن كاكت شاكـة لػظً 

 .(3)«إى اأصل
عذ وجه إبدال اهؿزة ياًء لؾبزي [ 4الطاق: ] ﴾┙     ┘﴿  ذ قوله تعاى:  -12

إذ -بالقاء العارضة افاإدغام اعتدادً  ،يسوغ ها اإطفار واإدغام :وأي عؿرو
باأصل:  اواإطفار اعتدادً  ،بالسؽون العارض عذ القاء اواعتدادً  -أصؾفا مزة
فوجه اإطفار تواي اإعال من  »قال اإمام ابن اجزري:  ،صؾفا مزةأّن القاء أ

ي كا قرأ ابن عامر والؽوفقون، ئأن أصل هذه الؽؾؿة الا :وجفن: أحدما
فحذفت القاء لتطرففا واكؽسار ما قبؾفا، كا قرأ كافع ذ غر رواية ورش وابن كثر 

 ثؼؾفا وحشوها، فلبدلت ياءً ذ رواية قـبل وغره ويعؼوب، ثم خػػت اهؿزة ل
                                       

 (.81) اكظر: الواذ: ( 1)

 (.1/357) الـر:  (2)

 (.2/714) العؼد الـضقد: ( 3)
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 افحصل ذ هذه الؽؾؿة إعاان، فؾم تؽن لتعل ثالثً  ،شاكـة عذ غر ققاس
وم يعتد  ،فنبداها وتسؽقـفا عارض ،أن أصل هذه القاء اهؿزة :باإدغام. الثاي
أها ذ  :فعومؾت اهؿزة وهي مبدلة معامؾتفا وهي حؼؼة طاهرة ،بالعارض فقفا
اإدغام طاهر من وجفن:  ووجه ،د والتؼدير إذا كان كذلك م تدغمالـقة، وادرا

أن شبب اإدغام قوي باجتاع ادثؾن، وشبق أحدما بالسؽون فحسن  :أحدما
 أنّ  :الثاي ،... ااعتداد بالعارض لذلك، وذلك أصل مطرد عـدهم غر مـخرم

 و عؿرو بن العاء: هيي بقاء شاكـة من غر مزة لغة ثابتة ذ الائي، قال أبالم
ن ـون مـؽـر، ويــظـا كـده بـذ حـام عـب اإدغـجـذا يـى هـؾـعـش، فـريـة قـغـل

 .(1)«رــقـغـصـام الـــاإدغ
جوز لؽل الؼراء اإدغام   [29 –28احاقة:] ﴾┴ ┵  ┳┲ ﴿  ذ قوله تعاى:  -13

و وجود هاء وه ،واإطفار ذ اهاء مع اهاء: فاإدغام عذ ااعتداد بالعارض
وهو عدم  ،واإطفار عذ ااعتداد باأصل ،وبؼاؤها ذ حال الوصل ،السؽت

 .(2)وعدم الـطق ها وصًا  ،وجود هاء السؽت
البؼرة: ] ﴾ڦ ﴿ :كحو ،حرف ادد قبل اهؿز ادغر جوز فقه ادد وعدمه  -14

الؼر فادد عذ ااعتداد باأصل، و ،(3)ذ احالن وأي جعػر احؿزة وقػً  [41
وإى هذين  ،عذ ااعتداد بالعارض، وهذه الؼاعدة يـدرج حتفا كثر من ادسائل

 :(4)الوجفن أصار اإمام الشاضبي بؼوله
ٍز ُمَغَرٍ  َوإِْن َحْرُف َمدٍ   َقْبَل َمْ

 
هُ    َأْعَدا َوادَُْد َما َزاَل  َجُْز َقْرُ

 
 

                                       
 (.1/258اكظر: الـر:)  (1)

 (.2/21اكظر: الـر:)  (2)

 (.1/356اكظر: الـر:)  (3)

 (.218الشاضبقة: البقت رقم: )  (4)
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 :(1)وأصار إلقفا اإمام ابن اجزري بؼوله
 إِْن َتَغَرَ الَسبَْب  ادَُْد َأْوَى وَ 
 

 َفاْقُرْ َأَحْب  َوَبِؼَي ْاأََثُر َأوْ  
 

 
اأحزاب: ] ﴾┗ ┘ ┙  ﴿و [33الـور: ] ﴾ゲ グ ギ ガ  ﴿ذ قوله تعاى:   -15

 افالؼر اعتدادً  ،لأزرق عذ وجه اإبدال ذ اهؿزة الثاكقة ادد والؼر [51
وهو شؽون  ،باأصل اوادد اعتدادً  ،ـؼلباحركة العارضة التي ضرأت بسبب ال

 .(2)الـون
لأزرق وقـبل عذ  [32اأحزاب: ] ﴾ﾇ ﾆﾈ  ﾊ ﾉ ﴿ ذ قوله تعاى:  -16

بالؽرة العارضة التي  افالؼر اعتدادً  ،وجه اإبدال ذ اهؿزة الثاكقة ادد والؼر
وهو شؽون  ،باأصل اوادد اعتدادً  ،ضرأت بسبب التخؾص من التؼاء الساكـن

فنن حرك هذا احرف الساكن لعارض: »قال الشقخ عبد الػتاح الؼاي:  ،الـون
لؾحركة  الأصل، والؼر: كظرً  افؾك ذ حرف ادد وجفان: ادد الطويل كظرً 
ذ  [33الـور: ] ﴾ゲ グ ギ ガ  ﴿العارضة، وقد وقع ذلك ذ ثاثة مواضع: 

 ﴾└ ┕ ┖ ┗     ┘ ┙  ﴿ [32اأحزاب: ] ﴾ﾇ ﾆﾈ  ﾊ ﾉ ﴿ ،الـور
 كاما ذ اأحزاب: فالـون ذ هذه ادواضع كاكت شاكـة ثم حركت [51اأحزاب: ]

وهذا بالـسبة  ﴾┗  ┘ ┙  ﴿و ﴾グ ギ ガ  ﴿بسبب كؼل حركة اهؿزة إلقفا ذ 
وهذا  ﴾ﾇ ﾆﾈ  ﾊ ﾉ ﴿لورش خاصة، ولؾتخؾص من التؼاء الساكـن ذ 

ثة ثا ﴾┗     ┘ ┙  ﴿و ﴾ゲ グ ギ ガ ﴿ :لورش وقـبل، فقؽون لورش ذ
 ﴾グ ギ  ﴿ :بدال مع ادد والؼر، وشقجيء له ذأوجه: التسفقل بن بن، واإ

وجه رابع، ويؽون لؼـبل فقفا وجفان: التسفقل، واإبدال مع ادد ادشبع، ويؽون 
ثاثة أوجه: التسفقل، واإبدال مع ادد، والؼر، فا  ﴾ﾇ ﾆﾈ  ﾊ ﾉ ﴿ها ذ 

                                       
 (.218ضقبة الـر: البقت رقم: )  (1)

 (.146-145اكظر: الواذ: )  (2)
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 .(1)«فرق بن ورش وقـبل ذ هذه الؽؾؿة
ذ حال البدء به جوز وجفان: البدء   [11احجرات: ] ﴾  خب ﴿: لػظذ   -17

، فالبدء بالام ادؽسورة عذ ااعتداد (2)هؿزة الوصل، وجوز البدء بام مؽسورة
ؾبت لؾتوصل ها إى الـطق بالام الساكـة، تبالعارض: وذلك أن مزة الوصل اج

 حذفت، ومن بدأ هؿزة الوصل اعتدّ فؾا حركت الام زال شبب اشتدعاء اهؿزة ف
وم يعتز احركة العارضة، وكظره ذ احؽم ما ماثؾه  ،وهو شؽون الام ،باأصل

 »قال أبو صامة:  ،"اأرض واآخرة"كحو:  ،ما فقه الـؼل لورش من ضريق اأزرق
 :تؼول إذا ابتدأت كؾؿة دخل فقفا ام التعريف عذ ما أوله مزة قطع كحو

فـؼؾت حركة اهؿزة إى الام ثم  "اإحسان"و "اإكسان"و "اآخرة"و "اأرض"
أردت اابتداء بتؾك الؽؾؿة بدأت هؿزة الوصل كا تبتدئ ها ذ صورة عدم الـؼل 
أجل شؽون الام فالام بعد الـؼل إلقفا كلها بعد شاكـة: أن حركة الـؼل 

آخر  اثم ذكر وجفً  ....الدرج عارضة فتبؼى مزة الوصل عذ حاها ا تسؼط إا ذ
وقد زال  ،لوصل: أها إكا اجتؾبت أجل شؽون الاماوهو أن ا حتاج إى مزة 

وإن كـت معتدا  :ففذا معـى قوله ،شؽوها بحركة الـؼل العارضة فاشتغـى عـفا
حركة الـؼل مـزلة احركة اأصؾقة فا تبدأ هؿز الوصل: إذ ا  مـزًا  :بعارضه أي

 .(3)«إلقه حاجة
جوز لأزرق الـؼل   [21 – 19احاقة: ] ﴾〝      〞 ─     ﴿ذ قوله تعاى:   -18
وبؼاؤها ذ حال  ،وهو وجود هاء السؽت ،فالـؼل عذ ااعتداد بالعارض ،وعدمه
وعدم  ،وهو عدم وجود هاء السؽت ،وعدم الـؼل عذ ااعتداد باأصل ،الوصل

                                       
 (.146-145اكظر: الواذ: )  (1)

 (.1/416اكظر: الـر:) ( 2)

 (.163إبراز ادعاي:)   (3)
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احاقة: ] ﴾〝 〞 ─   ﴿ما قوله تعاى ذ احاقة: وأ »قال أبو صامة:  ،الـطق ها وصًا 
فروي عن ورش كؼل حركة مزة إي إى هاء كتابقه: أكه شاكن آخر  [21 – 19

وهو الصحقح  ،صحقح فدخل ذ الضابط ادذكور أول الباب، وروي ترك الـؼل
ا حرك إا ذ رورة  ،ذ العربقة: أن هذه اهاء هاء شؽت وحؽؿفا السؽون

فنها ا تثبت إا ذ الوقف فنذا خولف اأصل فلثبتت ذ  اوأيًض  ،عذ قبحالشعر 
فا يـبغي أن خالف ،الوصل إجراًء له جرى الوقف: أجل ثباها ذ خط ادصحف 

 .(1)«فتجتؿع ذ حرف واحد خالػتان ،اأصل من وجه آخر وهو حريؽفا
ؿزة وهشام ُيـظر اهؿزة ادتطرفة ادتحركة عـد الوقف عؾقفا بالسؽون ح  -19

فقعتد بالسؽون  ،وُيـظر إى اأصل وهو حرك اهؿزة ،إى السؽون العارض
وهو حرك احرف السابق  ،إذا حؼق ذط اإبدال ،ويؽون فقه اإبدال ،العارض
إذا حؼق  ،فقؽون فقه التسفقل بروم -وهو حرك اهؿزة-ويعتد باأصل  ،لؾفؿزة
وأن يؽون قبؾفا حرف متحرك  ،مة أو مؽسورةوهو أن تؽون اهؿزة مضؿو ،ذضه

 .(2)[4يوكس: ] ﴾ں   ﴿أو ألف كحو: 
  [13ادعارج: ] ﴾ٺ ﴿و [61اإراء:] ﴾ڄ ﴿و [74مريم:] ﴾ۋ ﴿ذ:   -21

فاإطفار عذ  ،وعذ اإبدال فقه وجفان: اإطفار واإدغام ،اإبدال احؿزة وقػً 
واختؾف »قال اإمام الداي:  ،واإدغام عذ ااعتداد بالعارض ،ااعتداد باأصل

مريم: ] ﴾ۋ ﴿ :طفاره ذ قولهإدغام احرف ادبدل من اهؿزة وذ إصحابـا ذ أ
 افؿـفم من يدغم اتباعً   [13ادعارج: ] ﴾ٺ  ﴿و [ 51اأحزاب: ] ﴾پ ﴿و [74

 .(3)«والوجفان جائزان ،اومـفم من يظفر لؽون البدل عارًض  ،لؾخط
                                       

 (.165)  إبراز ادعاي ( 1)

 (.1/431اكظر: الـر)(  2)

 (.39) التقسر ( 3)
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 ﴾ۋ   ﴿كحو:  ،وجفان: التحؼقق والتغقر اادتوشط بزائد فقه حؿزة وقػً   -21
والتغقر  ،وهو كون اهؿزة ذ أول الؽؾؿة ،فالتحؼقق بالـظر إى اأصل [22البؼرة: ]

فـُّزل احرف الزائد مـزلة  ،وهو توشط اهؿزة بحرف زائد ،بالـظر إى العارض
 ،ز مبتدأ بهبلكه م االتحؼقق اعتبارً  »ذ تعؾقل ذلك:  قال السؿن ،احرف اأصي

واهؿز ادبتدأ به ا يسفل...والثاي أكه يعطى حؽم ادتوشط لشدة اتصال هذا 
 . (1)«فُقػعل فقه ما ُيػعل ذ ادتوشط حؼقؼة ،احرف الزائد بالؽؾؿة

إن وقعت قبل   [18شبل: ] ﴾グギ ﴿ذات القاء ادسبوقة براء كحو:   -22
 ااعتداد باأصل، والػتح فاإمالة عذ ،(2) الػتح واإمالة شاكن جوز لؾسود

غ إمالة الراء وجود سوِ إكا يُ »قال اإمام ابن اجزري:  ،عذ ااعتداد بالعارض
 ،فنذا وصؾت حذفت األف لؾساكن ،فتال من أجل إمالة األف ،األف بعدها
 .(3)«الراء عذ حاها وبؼقت إمالة

 ﴾ｼ ﴿كحو:-حذوفة الراءات ادتطرفة ادوقوف عؾقفا الواقعة قبل القاء اد  -23
فالسققق عذ  ،يسوغ فقفا السققق والتػخقم - [16الؼؿر: ] ﴾  ڱ ﴿و [4الػجر: ]

والتػخقم عذ  ،وهو كر الراء ووجود القاء بعد الراء ذ اأصل ،ااعتداد باأصل
وكذلك  ،ااعتداد بالعارض وهو تطرف الراء، واكعدام الؽر والقاء الساكـة قبؾفا

: التػخقم اعذ قراءة غر أهل احرم يسوغ فقفا وقػً  [77ضه: ] ﴾ｷ ｶ ﴿الراء ذ: 
عذ قراءة وصل اهؿزة وقطعفا يسوغ ذ  [81هود: ] ﴾ىئ﴿وكذلك:  ،والسققق

 ،بالعارض اوالتػخقم اعتدادً  ،باأصل افالسققق اعتدادً  ،الراء التػخقم والسققق
ذ قراءة من   [77ه: ض] ﴾ｷ ｶ  ﴿الوقف بالسؽون عذ »قال اإمام ابن اجزري: 

                                       
 (.2/1111اكظر: العؼد الـضقد:) ( 1)

 (.2/76اكظر: الـر:)  (2)

 (.2/78اكظر: الـر:) ( 3)
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ا عذ الؼول بلن الوقف عارض فظاهر، أمّ  ،وصل وكر الـون يوقف عؾقه بالسققق
فنن  اا عذ الؼول اآخر فنن الراء قد اكتـػفا كرتان، وإن زالت الثاكقة وقػً وأمّ 

 ﴾┓    └   ﴿ :إن الؽر عارض فتػخم مثل :فنن ققل ،قبؾفا توجب السققق الؽرة
عروض الؽر هو باعتبار احؿل عذ أصل  ؼد أجاب با تؼدم أنّ ف ،[51الـور:]

ى وْ واأَ  ،ففي مػخؿة لعروض الؽر فقه بخاف هذه ،يرتاب :مضارعه الذي هو
 ولقس أحدما ،نن السؽون كذلك عارضالؽر قبل عارض ف أن يؼال: كا أنّ 

صل مؽسورة ويرجع إى كوها ذ اأ ،افقؾغقان مقعً  ،أوى بااعتبار من اآخر
ذ قراءة من  [81هود: ] ﴾ ىئ﴿وكذلك  وأما عذ قراءة الباقن ،فسقق عذ أصؾفا

رقق، وأما عذ الؼول اآخر فقحتؿل  ابالعارض أيًض  قطع ووصل فؿن م يعتدّ 
إذ كان  :بن كرة اإعراب وكرة البـاء اوحتؿل السققق فرقً  ،التػخقم لؾعروض

 افبؼي السققق دالة عذ اأصل وفرقً  ،ء لؾبـاءوحذفت القا ،بالقاء ياأصل أر
  [4الػجر: ] ﴾ｼ ｻ ｺ   ﴿ :وكذلك احؽم ذ ،بن ما أصؾه السققق وما عرض له

فحقـئذ يؽون الوقف عؾقه بالسققق  ،ذ الوقف بالسؽون عذ قراءة من حذف القاء
 .(1)«-واه أعؾم -بالتػخقم، أوى   [1الػجر: ] ﴾ٱ   ﴿ :والوقف عذ ،أوى

صاهه لورش من ضريق اأزرق  وما [27البؼرة: ] ﴾┐ ┑ ﴿ذ لػظ:   -24
وهو حرك الام  ،فالتػخقم عذ ااعتداد باأصل ،(2)التػخقم والسققق اوقػً 

وذ ذلك  ،(3)وهي السؽون ،بالػتح، والسققق عذ ااعتداد بحركة الام العارضة
م ادتطرفة إذا وقف عؾقفا، وذلك ذ ذ الا اواختؾػوا أيًض » قال اإمام ابن اجزري:

 ﴾ｳ  ｲ ﴿و ،ذ البؼرة والرعد [27البؼرة: ] ﴾┐ ┑  ﴿ :شتة أحرف، وهي
                                       

 (.111-2/111الـر:)  (1)

 (.2/114اكظر: الـر:) ( 2)

 (.2/791اكظر: جامع البقان لؾداي:) ( 3)
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اأعراف: ] ﴾ىئ   ﴿، و [119اأكعام: ] ﴾ｽ    ｼ  ｻ   ﴿و ،ذ البؼرة [249البؼرة: ]
 ﴾ﾓ  ﾒ    ﴿و ،والزخرف ذ الـحل [58الـحل: ] ﴾ڄ   ﴿و ،ذ اأعراف [118

وى ماعة السققق ذ الوقف، وهو الذي ذ الؽاذ، واهداية، فر ،ذ ص [21ص: ]
وروى آخرون التغؾقظ، وهو الذي ذ  ،واهادي، والتجريد، وتؾخقص العبارات

ذ التقسر، والشاضبقة،  االعـوان وادجتبى والتذكرة، وغرها. والوجفان مقعً 
 .(1)«وتؾخقص أي معر

 ﴾ۓ ڭ ﴿كحو: -ف ادالة لؾسود ذ ام لػظ اجالة الواقعة قبل األ  -25
والسققق  ،فالتغؾقظ عذ ااعتداد باأصل ،وجفان: التغؾقظ والسققق [55البؼرة: ]

 .(2)عذ ااعتداد بالعارض
 ﴾┪ ┫ ┬ ﴿القاءات ادحذوفة لؾتخؾص من التؼاء الساكـن كحو:   -26

عـد  بهوبا [7الرعد: ] ﴾ڃ  ﴿والقاءات ادحذوفة بسب التـوين كحو:  [5الؼؿر: ]
ومـفم  ،من اعتد بالعارض وم يثبت القاء -وهم اجؿفور-الوقف عؾقفا من الؼراء 

 . (3)من اعتد باأصل وأثبت القاء: لزوال موجب احذف
 
 
 

 

 

                                       
 (.2/114) الـر:  (1)

 (.117-2/116اكظر: الـر:) ( 2)

 (.137-2/136اكظر: الـر:) ( 3)
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 امبحح الرابع 
 التىسط بن العارض واأصل

ذا ادبحث ادشفور ذ ادصـػات ااعتداد باأصل وااعتداد بالعارض، وذ ه
من حقث التسؿقة ا ادسّؿى: إذ هو موجود لؽن بدون  اجديدً  اشلضقف لوكً 

أعـي التوشط بن العارض واأصل،  ،وم أقف عذ من شاه هذا ااشم ،تسؿقة
وهذا التوشط ا َيستؼل بذاته: بؿعـى أكه ا يوجد بؿعزل عن اأصل والعارض، 

، أو جواز ااعتداد االعارض معً فوجوده يؾزم مـه جواز ااعتداد باأصل و
 ذ الـاذج التالقة: -إن صاء اه-بلحدما، وشقتضح هذا

فالؼر عذ  ،(1)ادد العارض لؾسؽون جوز فقه الؼر والتوشط والطول  -1
وهو حرك احرف التاي حرف ادد ذ اأصل، واإصباع عذ  ،ااعتداد باأصل

فحؽؿه كحؽم ادد  ،لة السؽون اأصيوتـزيؾه مـز ،ااعتداد بالسؽون العارض
فؾم يمخذ باأصل  ،الازم، وأما وجه التوشط ففو التوشط بن اأصل والعارض

 بل توشط بقـفا. ،وم يمخذ بالعارض من كل وجه ،من كل وجه

 -[43الـور: ] ﴾حخ  ﴿كحو: -الراء ادؽسورة ادتطرفة التي قبؾفا ألف   -2
  ،(2)واإمالة والتؼؾقل الػتح وهي: ،اثة أوجهذ حال الوقف عؾقفا جوز لؾسود ث

وهو السؽون الذي زال معه شبب اإمالة وهو  ،فالػتح عذ ااعتداد بالعارض
 واإمالة عذ ااعتداد باأصل، والتؼؾقل توشط بن اأصل والعارض. ،الؽر

 -[18ادطػػن: ] ﴾ペ  ベ   ﴿كحو: - الراء ادؽسورة ادتطرفة ادالة اددغؿة -3
 ،(3)وهي: الػتح واإمالة والتؼؾقل ،ذ حال اإدغام جوز لؾسود ثاثة أوجه

                                       
 (.1/335اكظر: الـر:) ( 1)

 (.2/73اكظر: الـر:)  (2)

 ادرجع السابق.(  3)
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 ،وهو شؽون الراء الذي زال معه شبب اإمالة ،فالػتح عذ ااعتداد بالعارض
واإمالة عذ ااعتداد باأصل وهو الؽر، والتؼؾقل توشط بن اأصل 

 والعارض.

دجرور جوز لؾؼارئ ذ حال احرف ادضؿوم أو ادرفوع أو ادؽسور أو ا  -4
فالوقف بالسؽون ادحض عذ ااعتداد  ،(1)الوقف عؾقه السؽون ادحض والروم

بالعارض، والوقف باحركة موافق لأصل لؽـّه متـع لعدم جوازه لغة، والروم 
 توشط بن العارض واأصل.  

 
 
 
 

 

 

                                       
 ادرجع السابق. (1)
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 امبحح اخامس
 داد باأصل والعارضاآثار الناجة عن ااعت 

بعض اآثار والتحريرات ُيؾِزم ها الؼراُء ذ بعض ادواضع، فتارة ُيؾزمون 
وتارة  ،أو ذ مقع أجزاء السقاق ،الؼارَئ بطرد اأصالة ذ مقع أجزاء الؽؾؿة

 أو ذ مقع أجزاء السقاق، ،ُيؾزمون الؼارَئ بطرد العروض ذ مقع أجزاء الؽؾؿة
 ذ الـاذج التالقة: -اه إن صاء-وشقتضح هذا

حؿزة ذ حال الوقف عؾقفا ذ اهؿزة  [31البؼرة: ] ﴾ﾜ ﴿ ذ لػظ: -1
وله ذ اهؿزة الثاكقة مسة  ،اأوى ثاثة أوجه: التحؼقق والتسفقل مع ادد والؼر

 :اأولولؽـّه يؿتـع مـفا وجفان ما:  ،افقصبح ادجؿوع مسة عر وجفً  ،الؼقاس
 :الثاي ،الؼر مع بالروم الثاكقة اهؿزة تسفقل مع ادد مع وىاأ اهؿزة تسفقل
 . ادد مع بالروم الثاكقةاهؿزة  تسفقل مع الؼر مع اأوى اهؿزة تسفقل

وهو التسفقل الذي ضرأ  ،فؼر ادد ذ هذه الؽؾؿة من باب ااعتداد بالعارض
ل، وهو جود اهؿزة عذ اهؿزة، وبالـسبة لؾؿد ذ األف فعذ ااعتداد باأص

 . (1)ادحؼؼة بعد حرف ادد
وعؾة امتـاع الوجفن هـا هي: أكك إن اعتددت باأصل ذ اهؿزة اأوى 

وامتـع عؾقك ااعتداد  ،ومددت لزمك أن تعتد باأصل ذ اهؿزة الثاكقة ومد
 بالعارض الذي يستب عؾقه الؼر.

بالعارض  رت لزمك أن تعتدّ ا إن اعتددت بالعارض ذ اهؿزة اأوى وقوأمّ  
 وامتـع عؾقك ااعتداد باأصل الذي يستب عؾقه ادد.  ،ذ اهؿزة الثاكقة وتؼر

 بعد وكان لؾتعريف التي "أل" أوها ذ وقع كؾؿة كل أنمن قواعد الـؼل:  -2
                                       

 (.64ر الزاهرة:)اكظر: البدو ( 1)
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 كؼؾت ثم ، [94البؼرة:] ﴾پ  ﴿و ،[21ضه:] ﴾ڱ ﴿ :كحو قطع مزة "أل"
 :وجفان الؽؾؿة هذه البدء عـد فؾك :الام إى الؼطع مزة حركة

 وعدم الام شؽون وهو ،اأصل باعتبار الوصل هؿزة اابتداء :اأولالوج』 
 .العارضة الام حركة إى االتػات
 .(1)للأص اضرًح و العارضة بحركتفا ااعتدادً  بالام اابتداء :الثاي الوج』

عذ وجه  [21ضه: ] ﴾ڱ   ﴿فالؾػظ الذي احتوى عذ مد البدل ادغّر كحو: 
البدء بالام ادحركة يؿتـع التوشط واإصباع ذ مد البدل الذي وقع بعد اهؿز 

 ادغَر، وذلك لاعتداد بالعارض ذ ادوضعن والتسوية بقـفا.
لورش ذ  -عؾقه السام-ذ شورة يوكس  [51يوكس: ] ﴾ ۈئ ﴿ ذ لػظ: -3

وجه اإبدال الؼر والطول: لزوال  األف اأوى التي بعد مزة ااشتػفام عذ
والطول عذ ااعتداد  ،شبب ادد وهو السؽون، فالؼر عذ ااعتداد بالعارض

باأصل، وله ذ األف التي بعد اهؿزة ادحذوفة بالـؼل الؼر والتوشط والطول، 
إا أكه يتعن الؼر فقفا ويؿتـع التوشط والطول إذا قرت األف اأوى: وذلك 

عتد بالعارض ذ ادوضعن، فؼر األف اأوى لزوال شبب ادد وهو كي ت
 . (2) وقر مد البدل لزوال شبب مد البدل وهو اهؿزة ،السؽون

 [ 29 - 28احاقة: ] ﴾┴ ┵ ┶ ┷  ┳┯ ┰ ┱ ┲﴿ ذ قوله تعاى: -4
 ،فاإطفار عذ ااعتداد باأصل ،"مالقه"جوز لؽّل الؼراء اإطفار واإدغام ذ هاء 

 إدغام عذ ااعتداد بالعارض.وا

 19احاقة: ] ﴾ポ ボ ｟ 〝      〞 ─ ━ │ ┃  ┄  ﴿ وذ قوله تعاى:
 ،، فالـؼل عذ ااعتداد بالعارض"كتابقه"جوز لورش الـؼل وعدمه ذ هاء   [ 21 -

                                       
 (.1/415اكظر: الـر:)(  1)

 (.147اكظر: البدور الزاهرة:)(  2)



 الشنقيطيد اأمن بن د. أمد                         أحوال العتداد اأصل والعارض ي أبواب أصول القراءات

51 

 وعدم الـؼل عذ ااعتداد باأصل.
ؼرأ واعتددت بالعارض لزمك أن ت ﴾ ┵ ┳┲ ﴿فنن قرأت لورش باإدغام ذ: 

 ﴾ ┵ ┳┲ ﴿وإن قرأت باإطفار ذ:  ،وتعتّد بالعارض ﴾ ─  〝  ﴿بالـؼل ذ: 
 .(1)وتعتّد باأصل ﴾ ─  〝     ﴿  واعتددت باأصل لزمك أن تؼرأ بعدم الـؼل ذ:

ذ حال الوقف عؾقفا حؿزة   [17البؼرة: ] ﴾ｸ ｷ  ﴿ ذ قوله تعاى: -5
ت والتسفقل مع ادد والتسفقل وهي: التحؼقق والسؽ ،ذ اهؿزة اأوى أربعة أوجه

فقصبح ادجؿوع ثاكقة  ،وله ذ اهؿزة الثاكقة التسفقل مع ادد والؼر ،مع الؼر
 وما: ،إا أكه يؿتـع وجفان ،أوجه

 تسفقل اهؿزة اأوى مع ادد مع تسفقل اهؿزة الثاكقة مع الؼر. أ/
 .(2)قة مع اددتسفقل اهؿزة اأوى مع الؼر مع تسفقل اهؿزة الثاك ب/

وعؾة امتـاع الوجفن هـا هي: أكك إن اعتددت باأصل ذ اهؿزة اأوى 
وامتـع عؾقك ااعتداد  ،باأصل ذ اهؿزة الثاكقة ومد ومددت لزمك أن تعتدّ 

 بالعارض الذي يستب عؾقه الؼر.
بالعارض  وأّما إن اعتددت بالعارض ذ اهؿزة اأوى وقرت لزمك أن تعتدّ  
 وامتـع عؾقك ااعتداد باأصل الذي يستب عؾقه ادد. ،اهؿزة الثاكقة وتؼر ذ

ذ حال الوقف عؾقفا حؿزة ذ  [55اأحزاب: ] ﴾ｼ   ｻ    ﴿ذ قوله تعاى:   -6
 ،والتحؼقق مع السؽت ،وهي: التحؼقق بدون شؽت ،اهؿزة اأوى أربعة أوجه
فقصبح ادجؿوع  ،ة مسة الؼقاسوله ذ اهؿزة الثاكق ،والتسفقل مع ادد والؼر

 وما: ،إا أكه يؿتـع مـفا وجفان ،اعرين وجفً 

                                       
 (.2/21اكظر: الـر:)  (1)

 (.1/491اكظر: الـر:)  (2)
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 أ/ تسفقل اهؿزة اأوى مع ادد مع تسفقل اهؿزة الثاكقة بروم مع الؼر.
 . (1) ب/ تسفقل اهؿزة اأوى مع الؼر مع تسفقل اهؿزة الثاكقة بروم مع ادد

 .االسابؼة مامً  وعؾة امتـاع الوجفن هـا كا ذ الػؼرة
 
 
 
 

  
 

                                       
 (.1/491اكظر: الـر:)  (1)
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 اخامة
ومع آخر عتبات  ،وّمت شحائبه باإقاع ،وهـا وقف البحث عذ ثـقة الوداع   

واحؿد ه ملء  ،فاحؿد ه عدد ما خؾق ،ه عذ ما يّر وشفّل  االبحث أقف حامدً 
وذ هذه اخامة أشطر  ،واحؿد ه كا يـبغي جال وجفه وعظقم شؾطاكه ،ما خؾق

 أهم الـتائج التي توصؾت إلقفا:
بحقث ُحتؽم  ،/ أّن ااعتداد باأصل والعارض ا يـضبط بؼاعدة مطردة1

 إلقفا عـد تـازع اأصل والعارض ذ لػظ من األػاظ.
وتارة جؿعون  ،وتارة يلخذون بالعارض ،/ أّن الؼراء تارة يلخذون باأصل2

 العارض.بن ااعتداد باأصل و
/ أّن مرّد اخاف ذ اأخذ باأصل أو العارض إى الرواية: أن الؼراءة مبـقة 3

 عذ الرواية والـؼل ا عذ ااختقار والعؼل.
أو ذ  ،/ أّن الؼراء ُيؾزمون بطرد اأصالة أو العروض ذ شائر أجزاء الؽؾؿة4

 شائر أجزاء السقاق الواحد.
وكذلك لتعؾقل  ،صل والعارض لتلصقل احؽم/ أّن الؼراء يتطرقون لذكر اأ5

 الؼراءة.
هذا ما تقر ي تدويـه وتبققـه، واه أشلل أن يعصؿـي من الزلل، وأن يوفؼـي ذ 
الؼول والعؿل، وما كان ذ هذا البحث من صواب ففو من توفقق الؽريم الوهاب، 

 كبقـا وما كان فقه من خطل وخؾل ففو مـي ومن الشقطان، وصذ اه وشؾم عذ
 حؿد وعذ آله واأصحاب. 
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 امصادر و امراجع فهرس
خر الدين بن حؿود بن حؿد بن عي بن فارس، الزركي الدمشؼي، ضبعة دار  اأعام: .4

 م. 2112العؾم لؾؿاين، الطبعة اخامسة عرة، 

اأكصاري الغركاضي، أبو : أمد بن عي بن أمد بن خؾف اإقناع ي القراءات السبع .2
 جعػر، ادعروف بابن الَباِذش، ضبعة دار الصحابة.

: أي الؼاشم صفاب الدين عبد الرمن بن إشاعقل بن إبراهقم إبراز امعاي من حرز امعاي .3
 ادؼدد الدمشؼي، ادعروف بلي صامة، ضبعة دار الؽتب العؾؿقة.

لؾشقخ أمد بن حؿد البـا، حؼقق الدكتور  :إحاف فضاء البشر القراءات اأربعة عشر .4
 هـ.1417صعبان حؿد إشاعقل، ضبعة عام الؽتب، الطبعة اأوى، 

: أي عبد اه بدر الدين الزركق، ضبعة دار الؽتبي، الطبعة البحر احيط ي أصول الفق』 .5
 هـ.1414اأوى،

لػتاح الؼاي، إذاف ومراجعة: أ. : لؾشقخ عبد االبدور الزاهرة ي القراءات العشر امتواترة .6
 .ـه1435العزيز الؼارئ، ضبعة معفد اإمام الشاضبي، الطبعة اأوى، د. عبد

: دحّؿد بن حّؿد بن عبد الرّزاق احسقـي الَزبقدي، ضبعة اج العروس من جواهر القاموس .7
 دار اهداية.

ابن اجزري، حؼقق : لشؿس الدين حؿد بن حؿد حبر التيسر ي القراءات العشر .8
 هـ.1421الدكتور: أمد الؼضاة، ضبعة دار الػرقان، الطبعة اأوى، 

: عثان بن شعقد بن عثان بن عؿر أي عؿرو الداي، حؼقق: التيسر ي القراءات السبع .9
 هـ.1414اوتو تريزل، ضبعة دار الؽتاب العري، الطبعة الثاكقة، 

 "صحيح البخاري": وسنن』 وأام』 × ور رسول هاﾄامع امسند الصحيح امختصر من أم .41
اه البخاري اجعػي، حؼقق: حؿد زهر بن كار الـار،  دحؿد بن إشاعقل، أي عبد

 هـ.1422ضبعة دار ضوق الـجاة، الطبعة اأوى، 

: لؾحسن بن أمد بن عبد الغػار، أي عي الػارّد، حؼقق: بدر اﾅجة للقراء السبعة .44
جي وبشر جوجاي، ضبعة دار ادلمون لؾساث ذ دمشق، الطبعة الثاكقة، الدين قفو
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 هـ.1413

لإمام الؼاشم بن فره بن خؾف بن أمد الرعقـي،  حرز اأماي ووج』 التهاي "الشاطبية": .42
أبو حؿد الشاضبي، حؼقق: حؿد بن مقم الزعبي، ضبعة مؽتبة دار اهدى ودار الغوثاي 

 هـ. 1426الطبعة الرابعة،  لؾدراشات الؼرآكقة

: أمد بن الشقخ حؿد الزرقا، حؼقق: مصطػى أمد الزرقا، ضبعة شرح القواعد الفقهية .43
 هـ.1419دار الؼؾم، الطبعة الثاكقة، 

: لشؿس الدين حؿد بن حؿد ابن اجزري، حؼقق: حؿد طيبة النشر ي القراءات العشر .44
 هـ.1414وى، مقم الزعبي، ضبعة دار اهدى، الطبعة اأ

: لؾسؿن احؾبي، حؼقق الدكتور: أيؿن شويد، ضبعة دار العقد النضيد ي شرح القصيد .45
 هـ.1422كور ادؽتبات، الطبعة اأوى، 

: لشؿس الدين أي اخر ابن اجزري، حؿد بن حؿد بن غاية النهاية ي طبقات القراء .46
 هـ ج. برجسسار.1351عام  يوشف، ضبعة مؽتبة ابن تقؿقة، اعتـى بـره أول مرة

: لعي بن شام بن حؿد، أبو احسن الـوري الصػاقز، غيث النفع ي القراءات السبع .47
حؼقق: أمد حؿود عبد السؿقع الشافعي احػقان، ضبعة دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة 

 هـ.1425اأوى، 

خاوي، حؼقق: د. : لؾشقخ عؾم الدين أي احسن عي السفتح الوصيد ي شرح القصيد .48
 هـ.1423مواي حؿد اإدريز الطاهري، ضبعة مؽتبة الرصد، الطبعة اأوى، 

: لصػوت حؿود شام، ضبعة دار كور ادؽتبات، فتح رب الرية ي شرح امقدمة اﾄزرية .49
 هـ.1422الطبعة الثاكقة، 

وقي ضقف، : أمد بن موشى ابن جاهد البغدادي، حؼقق: صكتاب السبعة ي القراءات .21
 هـ.1411ضبعة دار ادعارف ذ مر، الطبعة الثاكقة، 

: أي حؿد مؽّي بن أي ضالب الكشف عن وجو《 القراءات السبع وعللها وحججها .24
الؼقز، حؼقق: الدكتور حقي الدين رمضان، ضبعة ممشسة الرشالة، الطبعة الرابعة، 

 هـ.1417

 بن عبد ادممن بن الوجقه الواشطّي، حؼقق: : أي حؿد عبد اهالكنز ي القراءات العشر .22
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الدكتور خالد ادشفداي، ضبعة مؽتبة الثؼافة الديـقة ذ الؼاهرة، الطبعة اأوى، 
 هـ.1425

اه الػاد، حؼقق: الشقخ عبد الرازق موشى،  : أي عبدالْلئ الفريدة ي شرح القصيدة .23
 هـ.1431ضبعة مؽتبة الرصد، الطبعة الثاكقة، 

: دحؿد بن مؽرم بن عذ، أبو الػضل، مال الدين ابن مـظور اأكصاري، ان العربلس .24
 هـ. 1414ضبعة دار صادر، الطبعة الثالثة، 

: لشؿس الدين أي عبد اه معرفة القراء الكبار على الطبقات واأعصار أو طبقات القراء .25
ركز ادؾك فقصل حؿد بن أمد بن عثان الذهبي، حؼقق الدكتور أمد خان، ضبعة م

 هـ.1427لؾبحوث والدراشات اإشامقة، الطبعة الثاكقة، 

، وذكر وزيرها لسان الدين بن اخطقب: لشفاب نفح الطيب من غصن اأندلس الرطيب .26
الدين أمد بن حؿد ادؼري التؾؿساي، حؼقق: إحسان عباس، ضبعة دار صادر ذ 

 بروت.

حؿد بن حؿد ابن اجزري، حؼقق: عي حؿد : لشؿس الدين النشر ي القراءات العشر .27
 الضباع، ضبعة ادطبعة التجارية الؽزى، تصوير دار الؽتب العؾؿقة.

: لؾشقخ عبد الػتاح الؼاي، إذاف ومراجعة: أ. د. عبد العزيز الواي ي شرح الشاطبية .28
 هـ.1435الؼارئ، ضبعة معفد اإمام الشاضبي، الطبعة اأوى،

أي العباس صؿس الدين أمد بن حؿد بن إبراهقم بن  أنباء أبناء الزمان:وفيات اأعيان و  .29
 ضبعة دار صادر ذ بروت. ،حؼقق: إحسان عباس ،أي بؽر ابن خؾؽان الزمؽي
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 اممص 
من أهم الؽتب التي تـاولت حرز  «فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد»يعد كتاب 

يؼول  ،الؼصقدة العظقؿة الشلن عـد الؼراء تؾك ،اأماي لإمام الشاضبي بالرح
كبغت ذ آخر الدهر أعجوبة أهل العر، فـبذ الـاس » :صامة ذ بقان فضؾفا أبو

فا دا حوت من ضبط ادشؽات وتؼققد شواها من مصـػات الؼراءات، وأقبؾوا عؾق
وقد اكتسبت هذه الؼصقدة صفرها  .(1)«ادفؿات، مع صغر احجم وكثرة العؾم

 وُيعي من ققؿة الؽتاب كون ،عـدما قام اإمام عؾم الدين السخاوي برحفا
 اادملف تتؾؿذ عذ اإمام الشاضبي وشؿع مـه الؼصقدة وعرضفا عؾقه مرارً 

بقان ادـفج الذي بـي  :وهدف البحث إى ،كقفا التي أودعفا إياهاواشتػاد مـه معا
، عؾقه اإمام السخاوي ذحه هذه الؼصقدة العظقؿة الشلن عـد عؾاء الؼراءات

كلن ادملف يريد  -فتح الوصقد-وما يـبغي اإصارة إى ففؿه من عـوان الؽتاب 
ن هذه الؼصقدة ويستؽشف يؼول دن بعده أكه فتح الباب دن أراد أن يـفل م أن

 .فؾقدخل من صاء ،معاكقفا
دن أتى بعده من تصدى لرح  إى أن هذا الؽتاب كان ادػتاح وخؾص البحث

ويشبه الؽتاب  حتجاج لؾؼراءات ودفع الطعون عـفا،ويستػاد مـه ذ اا ،الؼصقدة
ـى بادع اذ ضريؼة تللقػه اأماي كا عز عن ذلك أحد الباحثن ولقس ذًح 

احؼقؼي لؾرح أكه م يتتبع كل كؾؿة بالرح بل كان يؽتػي ذ بعض ادواضن با 
 .(2)شبق ذكره

 .الشاضبقة ،السخاوي، فتح الوصقد :الكلمات امفتاحية
                                       

 . 8إبراز ادعاي ص  (1)
. 61ص  ،حؼقق ودراشة لسورة الػاحة والبؼرة ،لعؾم الدين السخاوي ،فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد (2)

ة أصول الدين والدعوة غر مـشور بؽؾق ،(158م حت رقم )1995هـ/ 1415بحث دكتوراه شـة 
 .كبقل حؿد إبراهقم اجوهري .د أ. ،جامعة اأزهر بطـطا
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 امقّدمة

احؿد ه رب العادن، أكزل عذ عبده الؽتاب وم جعل له عوجا، والصاة 
ن شقدكا حؿد الـبي اأمي ادَُمَيد من ربه والسام عذ أذف اخؾق وإمام ادرشؾ

 بادعجزات الباهرة التي من أَجِؾفا الؼرآن الؽريم، وعذ آله وصحبه أمعن. وبعد: 
فتعؾؼت قؾوب حػاظ الؼرآن الؽريم بؼصقدة اإمام الشاضبي، وُصِغػت 

ة الؼرآن أرواحفم بحػظفا وَدْرِشفا، وتـافسوا ذ روايتفا بالسـد إى كاطؿفا، وقراء
العظقم بُؿَضَؿـِفا، ولؼد رزق اه عز وجل هذه ادـظومة ادباركة الؼبول والشفرة 

ولؼد ُرِزق هذا الؽتاب من الشفرة »: إى يومـا هذا، يؼول اإمام ابن اجزري 
والؼبول ما ا أعؾؿه لؽتاب غره ذ هذا الػن، بل أكاد أن أقول: وا ذ غر هذا 

ا من باد اإشام خؾو مـه، بل ا أطن أن بقت ضالب ب أن بؾدً الػن، فنكـي ا أحس
 .(1)«عؾم خؾو من كسخة به

ولؼد تسابق أئؿة هذا الػن إى ذحفا وبقاها وفِك رموزها، وكثرت التصاكقف 
والروح عؾقفا، وتعددت مـاهج أصحاها ذ ذح الشاضبقة، ومن بن هذه 

لإمام السخاوي، وهذا بحث  «دفتح الوصقد برح الؼصق»الروح: كتاب 
أشلل اه تبارك  ختر ذ اإمام عؾم الدين السخاوي ومـفجه ذ ذح الشاضبقة.

وأن جعل عؿي  ،وأن يـػع به كل من قرأه ،وتعاى أن أبقـه عذ الوجه ادطؾوب
  .واه تعاى من وراء الؼصد ،لوجه اه عز وجل اخالًص 

  :أدبيات البحث
 .ة لإمام علم الدين السخاوي امصنفالنسب :أوًل 

قامت دراشات حول اإمام عؾم الدين السخاوي وجفوده ذ الؾغة ومـفجه ذ 
 :التػسر وعؾوم الؼرآن وترجقحاته كذكر مـفا التاي

                                       

 .2/22غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء،  (1)
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 ،اجفود الؾغوية لإمام عؾم الدين السخاوي مع حؼقق كتابه ذ التػسر -
كؾقة دار العؾوم جامعة  .وهبة رضوانأمد ضه /مـشور لؾدكتور بحث دكتوراه غر

 .مفورية مر العربقة ،م2113/ هـ1424الػقوم 
ادشفور عن اإمام السخاوي أكه مؼرئ ذو باع ضويل ذ اإقراء وذ عؾوم 

تتؾؿذ عذ يديه الؽثر من  ،وهو مع هذا كان من اأفذاذ ذ جال الـحو ،الؼرآن
الـحوي صاحب  "ابن مالك"بالذكر وأخص مـفم  ،العؾاء ادشفورين ذ الـحو

 .تعاى األػقة ادشفور 
 :اومن الدراسات الي قامت حول اإمام السخاوي أيضً 

تػسر )اإمام عؾم الدين السخاوي ومـفجه ذ التػسر من خال كتابه  -
الرحقم  عبد/ مذكرة ماجستر غر مـشورة من إعداد الباحث .(الؼرآن العظقم

 ،م2112/هـ1433قسـطقـة  ،عبد الؼادر لؾعؾوم اإشامقةجامعة اإمام  ،ثابت
  .مفورية اجزائر

 امعً اإمام عؾم الدين السخاوي وجفوده ذ التػسر وعؾوم الؼرآن  -
كؾقة العؾوم  ،مذكرة ماجستر غر مـشورة لؾباحث ختار قديري ،ودراشة

الوادي  ،ة اخرجامعة الشفقد م ،صعبة العؾوم اإشامقة ،ااجتاعقة واإكساكقة
 .هـ مفورية اجزائر1436
رشائل متعددة ذ قسم الدراشات  .اإمام السخاوي ذ التػسر ترجقحات -

 .ادؿؾؽة العربقة السعودية ،جامعة ادؾك فقصل ،اإشامقة كؾقة اآداب
 :: النسبة لكتاب فتح الوصيداانيً 

ث قام م حق1995/هـ1416حتى عام  اطل كتاب فتح الوصقد خطوضً 
الباحث الدكتور كبقل حؿد إبراهقم اجوهري بتحؼقق ودراشة الؽتاب من أوله إى 
آخر شورة البؼرة ذ بحثه لؾدكتوراه ادؼدم إى قسم التػسر وعؾوم الؼرآن بؽؾقة 
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م قام 1998/ـه1419 ثم ذ عام ،أصول الدين والدعوة جامعة اأزهر بؿر
حؼقق مقع الؽتاب من خال بحث الباحث الدكتور أمد عدكان الزعبي بت

وقد  .ادؼدم ذ جامعة الؼرآن والعؾوم اإشامقة بلم درمان بالسودان الدكتوراه
 / هـ1423قامت بطباعة البحث مؽتبة البقان بدولة الؽويت الطبعة اأوى ذ عام 

 .م2112
ثم قام من بعده الدكتور مواي حؿد اإدريز الطاهري بتحؼقق الؽتاب 

ذ اآداب صعبة الدراشات اإشامقة بجامعة  الدكتوراهه ذ أضروحة ودراشت
وقامت مؽتبة الرصد بالرياض  ،م2111/هـ1421حؿد اخامس بالرباط ذ عام 

كا ضبعت الؽتاب دار الصحابة بطـطا  ،م2112هـ/1423بطباعة البحث ذ عام 
 عذ حؼقق مواي اكبرً  اوقد اعتؿدت اعتادً  ،ذ مر الؽتاب بتحؼقق مال ذف

  .اإدريز
 :كما قامت دراسات حول كتاب فتح الوصيد منها

  بحث  .«فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد»التوجقه الرذ لؾؼراءات الؼرآكقة ذ
 ،جامعة بابل ،أذف عدكان حسن كؾقة الدراشات الؼرآكقة/ ماجستر لؾباحث
تب والوثائق وقد ضبعت الؽتاب دار الؽ ،م2118/هـ1427 مفورية العراق

   .م2117/ هـ1438العراققة ببغداد ذ هذا العام 
  مـفج اإمام السخاوي ذ الرد عذ الطاعـن ذ الؼراءات الؼرآكقة من خال
عي أمد خؾف / بحث ماجستر لؾباحث .«فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد»كتابه 

/ هـ1435مر  ،جامعة ادـقا ،كؾقة اآداب قسم الدراشات اإشامقة ،عبدالؽريم
  .م2114

فتح الوصقد ذ »وم تؼم دراشة مـػصؾة حول مـفج اإمام السخاوي ذ كتابه 
ولذلك أحببت أن أقوم هذه الدراشة حول اإمام السخاوي  ،«ذح الؼصقد
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تبت من الدراشات التي كُ  امستػقدً  ،ومؽاكته العؾؿقة ومـفجه ذ كتابه فتح الوصقد
 عـه وعن مملػه.

 :مشكلة البحث
فتح »صاع ذ أوشاط عؾاء الؼراءات وضاب العؾم ذ هذا الػن أن كتاب 

ويرجع ذلك  ،هو أول ذح حرز اأماي ووجه التفاي «الوصقد ذ ذح الؼصقد
ف من وألّ »: إى ما جاء ذ غاية الـفاية ابن اجزري ذ ترمة اإمام السخاوي قوله

واه -بل هو  ،أول من ذحفا ففو ،الؽتب ذح الشاضبقة وشاه فتح الوصقد
وإلقه أصار الشاضبي بؼوله: يؼقض اه ها فتى  ،شبب صفرها ذ اآفاق -أعؾم

أن ذح اإمام السخاوي لؾشاضبقة شبب » :ومن قبؾه قال أبو صامة .(1)«يرحفا
ودا كان هذا الرح هذه ادثابة وكان صاحبه من أخذ العؾم عذ اإمام  .(2)«صفرها
اشتدعى ذلك أن كتعرف  :بي وكان أعرف الـاس بؿؼاصد أشتاذه ذ كظؿهالشاض

 وأن َكستؼرأ مـفجه من خال دراشة ،عذ صخص اإمام عؾم الدين السخاوي
 .«فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد»كتابه 

 :هدف البحث
لعل اهدف اأول من هذا البحث إبراز ققؿة هذا الَعَؾم ومؽاكته العؾؿقة ذ  -
 .ان جفوده ادتؿقزة ذ العؾوم اأخرى مثل عؾم الؾغة وغره من العؾوموبق ،اإقراء
والذي ا يزال الؽثر مـه حتاج إى  ،توجقه الـظر إى تراث هذا العام الػذّ  -

  .خدمة من ضاب العؾم وأهل ادعرفة
                                       

 . 1/571غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء  (1)
 حقث قال ذ ترمة عبد الرمن ،من ذلك اذلك إا أكه م يؽن متقؼـً وعذ الرغم من أن ابن اجزري قال       

حول ذ آخر عؿره إى الغرب فسؽن » :أبو الؼاشم اأزدي التوكز ادعروف بابن احداد "بقاض"بن 
  .366/ 1غاية الـفاية . «تؿل أن يؽون هو أول من ذحفاقؾت: وُح  .لؾشاضبقة امراكش وعؿل ذًح 

 . 8إبراز ادعاي ص/ (2)
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عذ  اتوضقح مـفجه ذ اإقراء الذي ُيعي من ققؿة الساع ذ اإقراء معتؿدً  -
 جال فقفا لؾرأي والؼقاس ادحض. ن الؼراءة شـة متبعة وااأصل ذ أ

 اشتخدم الباحث ادـفج ااشتؼرائي ااشتـباضي :منهج البحث. 
 تتؽون من خطة البحث:  

 .مقدمة ومبحثن وخامة
 .: فتتضؿن تعريف موجز بالبحثامقدمةأما 
: فقتضؿن التعريف باإمام السخاوي، ويشتؿل عذ امبحث اأول وأما

 دطالب اآتقة:ا
 : اشؿه وكسبه.امطلب اأول
 : مولده وكشلته.امطلب الثاي

 : أهم صقوخه.امطلب الثالث
 : مؽاكته العؾؿقة وأهم مملػاته.امطلب الرابع

 : أهم تامقذه.امطلب اخامس
 : وفاته.امطلب السادس

 : فقتضؿن مـفج اإمام السخاوي ذ ذح الشاضبقة، منامبحث الثايوأما 
 خال كتاب )فتح الوصقد(، ويشتؿل عذ ادطالب اآتقة:

 : أمقة كتاب )فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد(.امطلب اأول
 : مـفج الرح واأشؾوب.امطلب الثاي

 : ااعتـاء بتوجقه الؼراءات الؼرآكقة.امطلب الثالث
 : رفضه تػضقل إحدى الؼراءتن عذ اأخرى.امطلب الرابع

 : دفع ادطاعن عن الؼراءات ادتواترة.سب اخاممطلا
 : مـفج السخاوي ذ التعامل مع آراء من شبؼوه.امطلب السادس
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 : موقػه من زيادات الؼصقد.امطلب السابع
: فتضؿـت أهم الـتائج التي توصؾت إلقفا من خال هذا البحث، اخامةوأما 

  .وادصادر التي اعتؿدت عؾقفا ،وتوصقات البحث
لل أن يرزقـا اإخاص والتوفقق والسداد ذ أقوالـا وأفعالـا، إكه شؿقع واهَ كس

 قريب جقب الدعوات، وصِل الؾفم عذ شقدكا حؿد وعذ آله وصحبه وشِؾم.
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 امبحح اأول 
 التعريف باإمام الشصاوِ

 امطلب اأول: ام』 ونسب』: -أ 
ن حؿد بن عبد الصؿد بن عبد اأحد بن عبد الغالب هو اإمام العَامة عي ب

ادؼرئ ادُػِر الُؾغوي  (1)بن َغَطاس، عَؾم الدين، أبو احسن اهَْؿداي السخاوي
 .(2)الشافعي، صقخ مشايخ اإقراء بدمشق

 امطلب الثاي: مولد《 ونشأت』: -ب 
لؾؿصادر التي ، وادتتبع (3)ولد السخاوي شـة ثان أو تسع ومسن ومسائة

قامت بسمة حقاة اإمام السخاوي جد أها م تبسط الؼول ذ بقان كشلته وضػولته 
لؽن كل ما كعؾؿه من خال هذه  ،وصباه وضؾبه العؾم ذ هذه ادرحؾة من حقاته

وهي من أعال - ادصادر أكه ضؾب العؾم، فلتؼن مبادئه ذ )شخا( مسؼط رأشه
صقخه أي إشحاق إبراهقم بن جبارة السخاوي  عذ -مر ذ حافظة الغربقة

ادالؽي، ثم صد الرحال إى اإشؽـدرية شـة اثـتن وشبعن ومسائة، وشؿع من 
 أي الطاهر أمد بن حؿد بن إبراهقم الَسؾػي، كا شؿع من أي الطاهر بن عوف

فزاد حرصه عذ  -الؼاهرة-الزهري اإشؽـدراي ادالؽي، ثم اكتؼل إى مر
مازمة الشقوخ، فسؿع من أي اجقوش عساكر بن عي، وأي الؼاشم البوصري، 
وإشاعقل بن صالح بن ياشن، وغرهم، ودا وصل اإمام الشاضبي إى مر، 
واصتفر أمره، وذاع صقته، ازمه السخاوي مدة ضويؾة، وقرأ عؾقه الؼرآن الؽريم 

                                       

فع اارتقاب عن ادمتؾف وادختؾف ذ اأشاء اإكال ذ ر :يـظر. كسبة إى )شخا( قرية بلشػل مر (1)
 .4/556والؽـى 

  .2/192بغقة الوعاة  ،341، معرفة الؼراء الؽبار 1/569يـظر: غاية الـفاية  (2)
 .569/ 1غاية الـفاية:  (3)
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ز اأماي ووجه التفاي ذ بالروايات، وتؾَؼن مـه قصقدتقه ادشفورتن: حر
الؼراءات السبع )الشاضبقة(، وعؼقؾة أتراب الؼصائد ذ أشـى ادؼاصد ذ رشم 

 .(1)الؼرآن، وأتؼن عؾقه عؾم الؼراءات والـحو والؾغة
 امطلب الثالث: أهم شيوخ』: -جـ 

ا عذ اأخذ من كبار العؾاء والتؾِؼي من فضاء حريًص  لؼد كان السخاوي 
جؾق ا  -ا الشاضبيخصوًص - مقع اأقطار، وقد طفر أثر هماء الشقوخ دشايخ ذ

لإقراء، وحسن  ذ تؽوين صخصقته العؾؿقة، التي أَهؾته إى كال التصُدر
 :ومن أهم شيوخ』 الذين تلقى منهمالتصـقف، وجودة التللقف، 

  : رةــأ. القاه

 ادؼرئؿران ادري أبو الطاهر إشاعقل بن أي التؼى صالح بن ياشن بن ع 
 .(هـ524-596)

   عساكر بن عي بن اشاعقل أبو اجقوش ادري ادؼرئ الـحوي الشافعي
 .هـ(491-581)

 بن ثابت االؼاشم هبة اه بن عي بن مسعود بن ثابت بن هاصم بن غالب  أبو
اأكصاري اخزرجي ادـستري اأصل ادري ادولد والدار ادعروف بالبوصري 

 .هـ(516-598)
 هأبو حؿد الؼاشم بن  اإمام  .، وغرهمهـ(591- 538)الشاضبي بن أمد فِْرُ

 ب. اإسكندرية:

  (هـ576 -475) الِسؾػي بن أمد بن حؿد إبراهقم أمد بن حؿداحافظ أبو الطاهر . 
  هـ(581-485)أبو الطاهر بن عوف الؼرر الزهري اإشؽـدري. 

                                       

 .1/571غاية الـفاية:  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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  :دمشق .ج
  الؼاشم بن عساكر هاء الدين أبو حؿد الؼاشم بن عي بن حسن بن هبة اه

 .هـ(611- 527) الدمشؼي
 احسن بن احسن بن شعقد وهو أبو القؿن زيد بن  ،أبو القؿن الؽـدي

 (1) .وغرهم ، (613-521)تاج الدين الؽـدي  ،احؿري
 امطلب الرابع: مكانت』 العلمية، وأهم مؤلفات』: -د 
ودا كان ذا  ،اجتؿع لإمام السخاوي من روب العؾم ما قل أن جتؿع لغره 

 حديث،والتػسر وا ،عؼل حصقف وذكاء كر وحػظ متؼن برع ذ الػؼه والؼراءات
والؾغة واأدب والشعر كا حاز حب الـاس وامتؾك قؾوهم قال ابن خؾؽان 

ورأيته بدمشق والـاس يزدمون عؾقه ذ » :وقال، «وكان لؾـاس فقه اعتؼاد عظقم»
ورأيته مرارا يركب هقؿة وهو يصعد إى جبل » :وقال، «اجامع أجل الؼراءة

رأ مقعاده ذ موضع غر اآخر والؽل وحوله اثـان وثاثة وكل واحد يؼ ،الصاحن
صقُخ الُؼَراء بدَمْشَق، خَتم » :قال ابن كثرو (2) «ذ دفعة واحدة وهو يرد عذ اجؿقع

و يؼول عـه  ،(3)«َعَؾقه ُأُلوٌف من الـَاس، وكان قد قرأ عذ الَشاضِبِِي وذح َقِصقَدَته
بالؼراءات وعؾؾفا،  ا، عادً امػتقً  اقفً بالؾغة، فؼ اذ العربقة، بصرً  اكان إمامً »الذهبي: 

 امطرًح  ،امتواضعً  اخرً  اـً وكان ديِ » :اوقال أيًض  «ذ التػسر اها، بارعً  اُجِودً 
وكان  .من أذكقاء بـي آدم ،حاد الؼرحة ،مطبوع الـادرة ،حؾو ادحارة ،لؾتؽؾف

 ،عامة ان إمامً كا» :وقال السقوضي (4)«حبب إى الـاس ،كبر الؼدر ،وافر احرمة
                                       

 .بترف 1/571غاية الـفاية:  :يـظر (1)
قؾت ما » :التحؿل فؼال وقد أكؽر اإمام الذهبي هذه الطريؼة ذ .وما بعدها 3/341وفقات اأعقان  (2) 

إا الشقخ عؾم الدين وذ الـػس من صحة حؿل  امن ادؼرئن ترخص ذ إقراء اثـن فصاعدً  اأعؾم أحدً 
 . 341 معرفة الؼراء الؽبار. «الرواية عذ هذا الػعل رء فنن اه تعاى ما جعل لرجل من قؾبن ذ جوفه

 .8/297ضبؼات الشافعقة الؽزى  :ويـظر، 198/ 13بداية والـفاية ال( 3)
 بعدها. وما 47/193تاريخ اإشام  (4)
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 اعارفً  ،ذ الـحو والؾغة والتػسر اإمامً  ،بالؼراءات وعؾؾفا ابصرً  ،اجّودً  اا حؼؼً مؼرئً 
: مع التواضع والدين وادودة وحسن ضويل الباع ذ اأدب ،بالػؼه وأصوله

  .(1)«من أفراد العام وأذكقاء بـي آدم ،اأخاق
 .خاوي العؾؿقةمن كل هذه الـؼول تظفر مؽاكة اإمام الس

 ومن أهم مؤلفات』:
  وقد ذكره ياقوت احؿوي باشم )الوحقد ذ  :فتح الوصقد برح الؼصقد

 .(2)(فتح الوحقد ذ ذح الؼصقد)وابن خؾؽان بعـوان  ،(ذح الؼصقد
  ففو  ،ويعتز هذا الؽتاب عؿدة ذ عؾم الرشم :الوشقؾة إى كشف العؼقؾة

  .(شـى ادؼاصدأتراب الؼصائد ذ )أؾة قؼذح دـظومة صقخه اإمام الشاضبي ع
  ضَؿـه عدة مصـػات، مـفا: عؾم ااهتداء ذ  :مال الؼراء وكال اإقراء

معرفة الوقف واابتداء، مراتب اأصول وغرائب الػصول، الطود الراشخ ذ 
  .مـفاج التوفقق إى معرفة التجويد والتحؼقق ،ادـسوخ والـاشخ

  توجد كسخة مـفا ذ مؽتبة اجامعة  :طاءات الؼرآن ذح قصقدة الشاضبي ذ
 .2/3916 :اإشامقة بادديـة ادـورة حت رقم

  مـظومة ذ  :هداية ادرتاب وغاية احػاظ والطاب ذ تبقن متشابه الؽتاب
 .متشابه كؾات الؼرآن مرتبة عذ حروف ادعجم

  دويد الؼرآن  مـظومة ذ :عؿدة ادػقد وعدة ادجقد ذ معرفة التجويد
 .اوتؼع ذ أربع وشتن بقتً  ،خاويـبـوكقة الس اوتسؿى أيًض  ،الؽريم
  (3)وقد وصل فقه إى شورة الؽفف: كتاب التػسر . 

                                       
 .2/192بغقة الوعاة  (1)

 فتح الوحقد ذ ذح الؼصقد قال: وهي"وذكره ابن خؾؽان حت مسؿى  ،5/1963معجم اأدباء  (2)
  .والؽتاب مطبوع 7/322 "اأعقان يـظر وفقات" .وهو وهم مـهقصقدة الشاضبي ذ رشم ادصحف 

 =بتحؼقق ،حت عـوان تػسر الؼرآن العظقم كامًا  اوعذ الرغم من هذا الؼول إا أكه وجد مطبوعً ( 3(
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 امطلب اخامس: أهم تاميذ《:  -هـ 
لؼد تتؾؿذ عذ يد السخاوي عؾاء كثرون: مـفم من ضارت صفرته وضبؼت 

  ومن هؤلء:اآفاق، 
  واوي وهو عبد السام بن عي بن عؿر بن شقد الـاس زين الدين الز

 . (هـ 681- 589)الزواوي ادالؽي 
  الرمن بن إشاعقل بن إبراهقم ادؼدد،  أبو صامة عبد اإمام صفاب الدين

 .هـ(665 -599)صاحب كتاب: )إبراز ادعاي من حرز اأماي( 
  وشى صؿس وهو حؿد بن عي بن م ،صؿس الدين أبو الػتح اأكصاري
 .(هـ657)ت الدين 
   اإمام أبو عبداه حؿد بن عبداه بن مالك، صاحب األػقة ادشفورة ذ
 .(1)وغرهم كثر ،(ـه672ــ  611)الـحو

 امطلب السادس: وفات』: -و 
لقؾة اأحد، ثاي عر ُمادى اآخرة، شـة ثاث وأربعن  توذ السخاوي 

ه السـة رحقل ثؾة من مشاهر عؾاء اإشام، وشتائة من اهجرة، وقد صفدت هذ
 .(2)كادحِدث احافظ أي عؿرو ابن الصاح، واحافظ الضقاء ادؼدد، وغرما

                                       
ضبعته دار الـر  ،والدكتور/أذف حؿد عبد اه الؼصاص ،الدكتور/ موشى عي موشى مسعود=

ان بلدلة عذ كسبة مقع التػسر إى اإمام عؾم ادحؼؼ وقد اشتدل ،م2119هـ/ 1431لؾجامعات ذ عام 
من قال أكه م يؽؿل التػسر وأكه توقف عـد شورة الؽفف  ادعاءوكاقشا ذ ادؼدمة  ،الدين السخاوي

ثم أوضحا ذ الـفاية أن ما ذكر من اأدلة عذ كسبة الؽتاب  ،بلدلة كثرة إثبات كسبة الؽتاب إى مملػه
 .واه تعاى أعذ وأعؾم ،ماهو ما أدى إلقه اجتفاد

  .بترف 341معرفة الؼراء الؽبار: ، بترف 1/571غاية الـفاية:  (1)
 .1/571غاية الـفاية:  (2)
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 امبحح الثاني
 منهج اإمام الشصاوِ ي كتاب )فتح الىصيد( 

 أمية كتاب )فتح الوصيد ي شرح القصيد(: :امطلب اأول
من ِققَؿتِه من ققؿة قصقدة )حرز  اًض لؼد اشتؿد كتاب )فتح الوصقد( بع

اأماي( ذاها، ا ِشَقا وأن السخاوي تتؾؿذ عذ الشاضبي مباذة، وازمه مدة 
كان السبب ذ صفرة قصقدة )حرز  لقست بالؼؾقؾة، بل ققل إن السخاوي 

 ففو أول من» :وكذا اإمام ابن اجزري فؼال .(1)كص عذ ذلك أبو صامة ،اأماي(
وإلقه أصار الشاضبي بؼوله:  ،شبب صفرها ذ اآفاق -واه أعؾم-بل هو  ،ذحفا

وقد صاع أن اإمام السخاوي هو أول من ذح  .(2)«يؼقض اه ها فتى يرحفا
لؽن ا يؿؽن اجزم بذلك لوجود ذح لؾشاضبقة أي العباس أمد  :"الشاضبقة"

ذ ذح قصقد  يفـد الؼاضباد"بعـوان  هـ(641)بن عي اأكدلز ادتور شـة 
لؽن اتػق الؽافة من عؾاء الؼراءات عذ أن من أشباب صفرة  ،(3) "الشاضبي

وذ كظري أن ذلك  ،ذح اإمام السخاوي ها بؽتاب فتح الوصقد"الشاضبقة "
 .راجع دؽاكة السخاوي العؾؿقة وصفرته الذائعة ذ عره

  النقاط اآتية:ومكن إمال جوانب أمية كتاب )فتح الوصيد( ي
تتْؾُؿذ السخاوي عذ الشاضبي مباذة، ومازمته الطويؾة له، لذلك ففو  -1

                                       

وإكا صفرها بن الـاس وذحفا، وبَن معاكقفا وأوضحفا، وكَبه عذ قدر كاطؿفا، وعَرف »حقث قال: ( 1)
، «دين، بؼقة مشايخ ادسؾؿن، أبو احسن عي بن حؿد...صقخـا اإمام العامة عؾم ال :بحال عادفا

  .اكظر: إبراز ادعاي من حرز اأماي ذ الؼراءات السبع
 .1/571غاية الـفاية  (2)

قام بدراشته وحؼقؼه الدكتور/ يوشف بن مصؾح مفل الردادي لـقل درجة الدكتوراه من قسم الؼراءات  (3)
 .هـ1434معة أم الؼرى شـة بؽؾقة الدعوة وأصول الدين ذ جا
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واشتػاد مـه ذ  اوقد عرض عؾقه الؼصقدة مرارً  أعرف بؿؼاصد صقخه ذ كظؿه،
 إيضاح بعض معاكقفا.

إضافة إى ما اصتفر به  ،مؽاكة اإمام السخاوي العؾؿقة ذ جال الؼراءات -2
 .التؼوى جعل لؾؽتاب أمقة عـد ضاب هذا العؾممن الورع و

ومعاي الؼرآن اشتػادها  ،احتػاظ ذحه بػوائد مة ذ الؼراءات الؼرآكقة -3
 .وضقاعه ،ذ عره وم يتوفر لـا اآن لػؼده ااإمام السخاوي ما كان موجودً 

 تلثره فقؿن جاء بعده من ذاح الشاضبقة، كلي صامة واجعزي وغرهم. -3
 اعتـاؤه بالؼراءات وتوجقففا وتوطقػفا وإطفار عؾؾفا وحججفا. -4

 هذا فضا عن جالة ممِلػه ومبؾغه من العؾم وُعُؾِو مـزلته.
 امطلب الثاي: منهج الشرح واأسلوب:

 افتتح اإمام السخاوي ذحه بؿؼدمة، أهم شاها ما يي:
اه تعاى والصاة والسام عذ * اشتفاها باحْؿَدَلة والشفادتن والثـاء عذ 

 .×رشوله 
 * ثم ذكر الغرض من تللقػه هذا الؽتاب.

* ثم ذكر ُكَبًذا من فضائل اإمام أي الؼاشم الشاضبي ومولده ووفاته وصقوخه 
 ري اه عـفم.

* ثم عرض السـد ادتصل لإمام الشاضبي بالؼراء السبعة، عن ضريق صقخقه: أي 
 العاص الـػزي، وأي احسن بن هذيل عن أي داوود عن أي اه حؿد بن أي عبد

 عؿرو الداي رمفم اه تعاى.
 .* ثم ذكر بعض اأبقات الشعرية ادتـوعة التي أماها عؾقه اإمام الشاضبي 

وإحساشه  ،وبن أن هذا العؿل قربة إى اه عز وجل ،* ثم ذكر الغرض من تللقػه
  .لرغبة صقخه ذ ذحفا ابلمقة الؼصقدة وحؼقؼً 
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، عذ ضريؼة ترتقب الـاطم ابقتً  ااأبقات بقتً  ثم ذح اإمام السخاوي 
 ذ ذحه ادـفج التاي: ابلبوابه وفصوله، مَتبِعً 

/ عدم وقوف』 عند رموز القراء الكلمية أو اﾅرفية الواردة ي اأبيات، 4
 نية(:)الكلمة القرآــــ لتفسرها وبيان كيفية قراءهم لـ

ا دا فعؾه كثر وقد اَتبع السخاوي هذا ادـفج ذ اأعم اأغؾب من كتابه، خافً 
اح الشاضبقة من بعده، ولعل شبب ذلك يرجع إى أن السخاوي يرى أن كل  من ُذَ
 من يؼرأ ذحه يؽون عذ عؾم بالؼصقدة ورموزها، وما اصتؿؾت عؾقه من قراءات.

 :والػرشومن اأمثؾة عذ ذلك من اأصول 
 : من اأصول:أوًل 

 ( وما:187/188عـد ذحه لؾبقتن )
َزُة َأْذَهْبُتْم ِذ اَاْحَؼاِف ُصِػَعْت   َوَمْ

 

 َوَصَا مُ  اًا َص وِ  ْت امَ  دَ َا ى كَ رَ ُلْخ بِ  
 
 

 ةٌ ـزَ ؿْ ــَح  َػعَ َص  انَ كَ  نْ  أَ ِذ  ونَ  كُ ِذ وَ 
 

 ِفَا َس ي مُ ؼِ ْش مَ الدِ وَ  اـًَض يْ أَ  ـةُ بَ عْ ُص وَ  
 
 
 

إى أها كذلك  "َوَصَا مُ  اًا َص وِ  ْت امَ  دَ َا كَ  "أصار بؼوله »: قال السخاوي 
  [13ادجادلة: ] ﴾ڤ﴿ مَشَػعة هؿزة ااشتػفام ذ مواضع من الؼرآن كثرة، كحو

وصبفه، والعرب ُتَوِبخ هؿزة ااشتػفام تارة، وتستغـي عـفا تارة، أها لقست 
 .(1)«اهؿزة اخز، كؼولك: يا فان ! أتقت ُمـَْؽرً لاشتخبار، فالتوبقخ حصل 

: "الدمشؼي"فؿعـاه: َأِأن كان ذا مال يطقعه، و "َءَأن َكانَ "من قرأ »ثم قال 
: مـصوب عذ احال، أي: وصَػع الدمشؼي ذ "مسفا"معطوف عذ ما قبؾه، و

 .(2)«حال تسفقؾه
                                       

 .2/294 فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد (1)
 .2/294ادصدر السابق  (2)
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 : من الفرش:اانيً 
 وما: (756 -755)د، عـد ذحه أول بقتن من شورة هو
 َوإِِي َلُؽْم بِالَػْتـــِح َحـــَق ُرَواتِـــهِ 

 

 َوَباِدَئ َبْعَد الَداِل بِاهَْؿِز ُحِؾَا  
 اَوِمْن ُكِل َكِوْن َمْع َقَد اْفَؾـَح َعــــادًِ  

 
 ا َعَا َفُعِؿقِت اْضُؿْؿُه َوَثِؼْل َصذً  
    ﴾┇┅  ┆   ﴿ا بلي، وبلي، أي: متؾبًس بالػتح، أي: أرشؾـاه  "أي"»: قال  

 "بادئ"بدل مـه، والؽر عذ: أرشؾـاه بلن ا تعبدوا، فؼال هم: إي، و   [26هود: ]
ا مـه، وإما أن يؽون من : إما أن يؽون خػػً "بادي"باهؿز: أول الرأي وبدؤه، و

هم، : إذا طفر، وهو عؾقفا: مـصوب عذ الظرف، أي: وقت حدوث أول رأ"بدا"
ﾛ   ﴿» ثم قال:  (1).«أو وقت حدوث طاهره، فُحِذف، وُأِققم ادضاف إلقه مؼامه

ﾜ﴾  [ :41هود ] ڃ ﴿ بالتـوين: أي: من كل رء زوجن، وهو مػعول﴾، 
 ، ﴾ڃ ﴿ مػعول ﴾ﾞ  ﴿مضاف، و  ﴾ﾝ  ﾜ   ﴿و تلكقد،  ﴾ﾞ ﴿و
لؾبقـة إذا م ُهَْتَدى ها،  : ُأْخِػَقْت، وَعِؿَقْت: َخِػَقْت، واْشُتِعر العؿى"َفُعِؿَقْت "

، كا اْشُتِعر ها البر ذ وصػفا بلها ىلؽوها بؿـزلة اأعؿى ذ كوكه ا ُهْدَ 
 وقال الػراء: ُعِؿي عَي اخز،  ﴾ ﾕ  ﾔ  ﾓ ﴿ :مبرة وبصرة، كا ذ قوله

 .(2)«وَعِؿي، بؿعـى واحد
بقان كقػقة قراءة الؼراء عذ أن السخاوي أحقاكا ما يتعَرض لتػسر الرموز، و

كا فعل بعض  ،دون أن حقل الرمز لؼارئه ،لؾؽؾؿة الؼرآكقة، ولؽن بنصارة عابرة
 .ذاح الشاضبقة

 وهو: ،( باب اإطفار واإدغام261فعـد ذحه لؾبقت )
 َفنِْطَفاُرَهــا َأْجَرى َدَواَم َكِسقِْؿَفــا

 

 َقْوَلــُه َواِصــٌف َجَا  اَوَأْطَفَر ِرَيــً 
                                        

 .2/984  فتح الوصقد (1)
 .2/985ادصدر السابق  (2)
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عـد  (إذ) أطفروا ذال ا وابن كثر وعاصًا ...وتػسر الرمز: أن كافعً »: قال 
، لؽن ذلك (1) .«مقع هذه احروف، وأطفر الؽسائي وخاد عـد اجقم مـفا فؼط

 ، واأغؾب اأعم عدم تعُرضه لؾرموز، كا ذكركا أوا.اكادر جدً 
التعريف الباب وما / تصدير《 كل اب من أبواب اأصول مقدمة تتضمن 2

 يتعلق ب』:
اإدغام: اإدخال لؾقء ذ »مثال ذلك: قوله ذ أول باب اإدغام الؽبر 

القء، ومـه: أدغؿت الؾجام ذ فم الػرس، إذا أدخؾته فقه، وأدغؿت رأس الػرس 
 ذ الؾجام: كذلك، قال الشاعر:

 ...بُِؿْؼَرَبـاٍت َبَلْيِدْهِـْم َأِعـَُتــــَفا
 

 (2) إَِذا َفِزُعـوا ُأْدِغْؿَن ذ الُؾــُجمِ ُخوص  
 .(3) «وُشِؿي اإدغام الؽبر هذا: اشتقعابه قواعد اإدغام... 
اإمالة: اكحراف الـطق باحرف ادال عن »: وقال ذ صدر باب الػتح واإمالة

خرجه، ملخوذة من: َأَمْؾت الرمح وصبفه، إذا أزلته عن اشتؼامته، فؾا أصبفت 
األف الرمح ذ اشتؼامته، وعوجت عن اشتؼامتفا ذ الـطق، ُشِؿي ذلك: إمالة، 
والغرض ها: تشاكل الؾػظ بتؼريب احركات واحروف بعضفا من بعض، لقَتحد 

 .(4)« عؿل الؾسان...
وهؽذا شائر أبواب اأصول إا شورة أم الؼرآن، فنكه صَدرها بؿؼدمة، بَن فقفا 

كؾفا متواترة، وأكه ا جوز تػضقل إحداها عذ اأخرى، وأن  أن الؼراءات السبعة
داها ــر إحـة، ا كصــقـي العربـفا فـار وجفـفـراءات إطـه الؼــقـوجـن تـرض مـــالغ

                                       

 .2/275فتح الوصقد  (1)
 . 1/213ديوان اهذلقن  :يـظر. البقت لسعادة بن جمية اهذي (2)
 . 2/221فتح الوصقد ( 3)
 .2/417بق ادصدر السا (4)
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 .(1)وإبطال اأخرى
 :ا وإعرااً وصرفً  ا ولغةً / العتناء ألفاظ اأبيات اشتقاقً 3

 (:7م )فعذ شبقل ادثال: ذ قول الشاضبي البقت رق
 َوَقاِرُئــُه الـَؿْرِيُ َقــَر ِمَثاُلـــهُ 

 
 َوُموِكـَا  اَكاُاْتُرِج َحاَلْقــِه ُمِرحـً 
بؿعـى: اشتؼر، واأتركج: لغة ذ اأترج، وأراح  "َقرَ "»: يؼول السخاوي  

يريح ففو مريح: إذا عبق، وآَكَل الزرَع والـخَل وكَل رء: إذا َأْضَعَم، وقارئه: 
... وحالقه:  وما بعده اخز، "َقرَ " مبتدأ، وادري: خزه، وجوز أن يؽون صػة، و

 .(2)«بدل من اأترج، ومرحا وموكا: مـصوب عذ احال
 (:572وأيضا: قوله ذ ذح قول الشاضبي البقت رقم )

 َوُحِرَك َعُن الُرْعــــِب َضَاً َكَا َرَشا
 

 ـى َأَكُثوا َصائَِعًا َتَا َوَيْغَشــــ اً َوُرْعَبـــ 
الُرْعب والُرُعب لغتان، وققل: اأصل التحريك فُلْشِؽن »قال السخاوي:  

، كا قالوا: الُصُبح ذ اكالُرْشل، وققل: بل اأصل اإشؽان، وإكا ُضَم إتباعً  اخػقػً 
مـصوب  :"صائعا": أي كا ثبت واشتؼر،... وقوله "كا رشا"الُصْبح، ومعـى قوله: 

آل عؿران: ] ﴾پ ﴿  : عائد عذ "تا"، والضؿر ذ "تا"عذ احال من الضؿر ذ 
بؿعـى: تبع، أكه تبع ما قبؾه، وتؼديره: وتغشى أَكثوا، ثم قال: تا  "تا"و [154
ادحذوف، والتؼدير: أَكثوه  "أكثوا" من مػعول ا ما قبؾه، وجوز أن يؽون حاًا صائعً 
 .(3) .«ايضا: ذ موضع احال، أي تالقً أ "تا"ا، وصائعً 

 / العتناء امعاي اإشارية الي اشتملت عليها قصيدة )حرز اأماي(:4
 عن الؼراءات من ادعؾوم أن قصقدة )حرز اأماي( تتضؿن معاي رائؼة، فضًا 

                                       

 .2/213يـظر ما قاله السخاوي ذ صدر شورة أم الؼرآن، فتح الوصقد  (1)
  .1/189 مؼدمة ادحؼق ،فتح الوصقد :يـظر (2)
 .2/799 فتح الوصقد (3)
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فؿن ذلك: ما  ذ إطفارها ودؾقتفا، السبع، ولؼد اجتفد عؾم الدين السخاوي 
 (، وهو:144البقت )قاله ذ 

 َولِؾَداِل كِْؾـٌم ُتْرُب َشْفـــــٍل َذَكــا َصــَذا
 

َضَػــــا ثَم ُزْهــٌد ِصْدُقُه َطاِهٌر  
 َجَا 

 
 .(1)« ... التسسي اه هذا الؽام: ترب شفل بن عبد ...ومعـى»قال: 

 (، وهو:277وأيضا: قوله ذ البقت )
 ــــاَش رَ  دْ قَ  ـــاءِ  الػَ ِذ  مِ زْ اجَ  اءِ بَ  امُ غَ دْ إِ وَ 
 

 اوَ  اً ـــدَ اِص قَ  ْب تُ  يَ  ِذ ِر َخ وَ  ــــقداً َمِ  
، "قد رشا مقدا"ا، كا قال: ..... فؿن أدغم فندغامه قد ثبت مقدً »: قال  

 .(2)« وأصار بذلك: إى رِد ضعن من َضَعن ذ إدغامه......
)حرز اأماي(: ما أصار ومن ادعاي الرائؼة التي اشتـبطفا السخاوي من قصقدة 

 (، وهو:728إلقه عـد ذحه البقت رقم )
 هِ ــادِ َض  ِح تْ فَ  عْ مَ  اءِ القَ  مِ َض بِ  ُل ِض يَ 
 

ْ وَ  ـاٌب حَ ِص    ــِؾاَض مُ  ـاكَ ــَا هُ ــــوْ َش َخْ  َم
دا كاكت الؼراءة بػتح القاء وكر الضاد ُتْعِجب ادعتزلة، »: قال السخاوي  

 .(3)«وم خشوا هـاك مضِؾا"الؼراءة اأخرى:  ويتعَؾؼون ها، قال ذ
 (، وهو:658وكذلك: قوله ذ ذح البقت )

 َهَاــــَر اِس اكْ وَ  اً قَ افِ كَ  ــــنْ ؽِ َش وَ  كْ رِ َح وَ 
 

 َا بَ وْ أَ وَ  رَ دَ  ِف ؾْ اخُ بِ  هِ بِ وْ ى َص ِمَ  
                                        

ُي، َصِحَب َخاَلُه: ُحََؿَد بَن َشَوارٍ  (1) ، َوَلِؼَي ِذ احَِج َذا الـُْوِن وهو َشْفُل بُن َعْبِد اهِ بِن ُيْوُكَس َأُبو ُحََؿٍد الُتْسَسِ
َي َوَصِحَبُه.  ادِْرِ

ِذر اهَُجْقِؿُي، َرَوى َعـُْه اِحَؽاَيات: ُعَؿُر بُن َواِصٍل، َوَأُبو ُحََؿٍد اجََرْيِرُي، َوَعَباُس بُن ِعَصاٍم، َوُحََؿُد بُن ادُـْ
. )يـظر شر أعام الـباء َوَضائَِػٌة. وقال الذهبي: الَصَواُب: َمْوُتُه ِذ  ادَُحَرِم، َشـََة َثَاٍث َوَثَاكِْنَ َوماَئَتْنِ

الطبعة  ،هـ1415اه حؿد بن أمد الذهبي ط/ممشسة الرشالة  لإمام صؿس الدين أي عبد 13/331
 الثالثة ت/ جؿوعة من ادحؼؼن بنذاف الشقخ صعقب اأركاؤوط.

 .2/394 فتح الوصقد: (2)
 .2/961ظر فتح الوصقد: يـ (3)
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: أها قراءة طاهرة "مى صوبه باخؾف در وأوبا"... ومعـى قوله »: قال 
ادعـى، م يؼع فقفا ما وقع ذ قراءة الػتح من اإصؽال عذ من تصَدى إيضاح 

 .(1)«ذلك...
 (، وهو:926وأيضا: ما قاله عـد ذحه البقت رقم )

 يـِ تَ قْ لَ ي وَ مِ وْ قَ  اءُ القَ وَ  ـــةٍ بَ حْ ى ُص وَ ِش 
 

 َا َص كْ أَ  َب ؾْ الؼَ  ُث رِ وْ تُ  ــَت قـْلَ وَ  وْ لَ  مْ كَ وَ  
: يشر إى معـى اآية وكدم الظام ذ "وكم لو ولقت" ...»: يؼول السخاوي  

فؼال: وكم لو يؼوها  ،[ 73الـساء: ]  ﴾ۅ ﴿ يوم الؼقامة وعضه عذ يديه، وقوله
، والؽتاب (2)«ادتـدم: لو فعؾت كذا، وكم لقت تؽون كـصل السفم يؼع ذ الؼؾب

 .(3)حرز اأماي ميء بادعاي اإصارية التي ضؿـفا الشاضبي 
 / اهتمام』 اإحصاء واﾅصر:5

ذ كتابه فتح الوصقد بحر ادواضع ادتعددة  اهتم اإمام السخاوي 
 وإحصائفا، لو كان لؾؽؾؿة الؼرآكقة أكثر من موضع.

 (، وهو:211ومن أمثؾة ذلك: قوله ذ ذح البقت رقم )
 ــــَا ِص ػْ قَ لِ  ــــاءَ َج وَ  اً رَ ـــا بَ ؿَ فِ ػِ ؾْ خُ بِ          ــــهُ قبُ بِ ــــى َح بَ لَ  مِ الَض  ــــَل بْ قَ  كَ ــدُ مَ وَ 

آل ]  ﴾ۋ   ﴿ هذه اهؿزة جاءت ذ ثاثة مواضع:»: يؼول السخاوي 
   ﴾┹    ┺ ﴿ ذ شورة ص، و [ 8ص: ]      ﴾プ  ブ ﴿ل عؿران، وآذ   [15عؿران: 

 .(4)« ذ شورة الؼؿر... [ 25الؼؿر: ]
ضافة التسعة والتسعن التي جاء بعدها وذ باب ياءات اإضافة: ذكر ياءات اإ

                                       

 .2/911ادصدر السابق:  (1)
 .2/262 :ادصدر السابق (2)
(، 938 ،796 ،619 ،614، 611ولؾؿزيد من اأمثؾة يـظر ما قاله السخاوي ذ ذح اأبقات اآتقة: ) (3)

 وغرها من اأبقات.

 .2/313ادصدر السابق:  (4)
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ا ، وأيًض (2)، وكذلك ذكر القاءات التي بعدها مزة مؽسورة(1)مزة مػتوحة تػصقًا 
 .(3)القاءات التي بعدها مزة مضؿومة 

، وبعدها مزة "أكا"وذ شورة البؼرة: ذكر ادواضع التي وردت فقفا كؾؿة 
 (:521ه قول الـاطم ذ البقت رقم )وذلك عـد ذح مػتوحة أو مؽسورة أو مضؿومة،

 مِ َض  عْ مَ  لِ ْص  الوَ ا ِذ كَ أَ  ــــدُ مَ وَ 
 ةٍ زَ َمْ 

 َا جِ بُ  ْرِ ؽَ  الْ ِذ  ُف ؾْ اخُ ى وَ تَ أَ  ــٍح تْ فَ وَ  
بل إن السخاوي ذ بعض اأحقان كان هتم بـظم اأبقات الشعرية لؾؽؾؿة  (4)

ومن  ويسفل ضبطفا، الؼرآكقة التي وردت ذ مواضن عديدة، لقؼرب حػظفا،
ذلك: ذ باب الوقف عذ مرشوم اخط ذكر ادواضع التي رشؿت فقفا الؽؾات 

 –كعؿت  –رمت "اآتقة بالتاء ادػتوحة عذ هقئة أبقات صعرية، والؽؾات هي: 
 :ثم ذكر بعد ذلك ما أفرد وهي "معصقت –لعـت  –كؾؿت  – امرأت –شـت 

ذات  –ابـت  –مرضات  –فِْطَرَت  –هقفات  –َقُت َبؼِ  –ُقَرَت  –َجـََت  – َصَجَرت"
 (5) ."غقابت –آيات  –

 / العتناء معاي القرآن:6
ذ تػسر الؼرآن الؽريم بؾغ فقه الغاية، ولؼد  اُذكر أن اإمام السخاوي ألف كتابً 

أطفر السخاوي ذ كتاب )فتح الوصقد( قدرة فائؼة عذ اشتؼراء الـصوص الؼرآكقة 
ا عذ ما فتح اكقفا، اعتادا عذ أدوات التػسر ادجتؿعة لديه، واعتادً واشتجاء مع

ذكره عـد ومن اأمثؾة الدالة عذ ذلك: ما ، اه عؾقه به من ففم ثاقب وموهبة فائؼة
                                       

  .وما بعدها 2/546 فتح الوصقد (1)
  .وما بعدها 2/561السابق  ادصدر (2)
  .وما بعدها 2/566 ادصدر السابق (3)
 .(521وما بعدها البقت ) 2/732 ادصدر السابق (4)
 .وم أذكر اأبقات هـا لطوها واكتػقت بذكر الؽؾم ،529: 526/ 2يـظر: ادصدر السابق  (5)
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ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ    ﾏ       ﾎ ﴿ :توجقفه الؼراءتن الواردتن ذ قوله تعاى
  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ﴾  [ :13احديد] ،  :و»حقث قال :﴿ ﾐ﴾ أي أمفؾوكا، أهم :

أرع هم إى اجـة كنراع الزق عذ الركاب، وبؼي هماء مشاة، فؽان إمفاهم 
بؿعـى: اكتظروكا، أو: اكظروا إلقـا، أن كورهم بن  ﴾ﾐ ﴿وتلِكقفم إكظارا هم، و

 .(1)«أيدهم، فنذا التػوا إلقفم اشتـار ضريؼفم هم
الوصقد( لتػسر بعض اآيات التي ُأْصِؽل  بل إكه كان يتعرض ذ كتابه )فتح

┞  ┟  ┠ ┡   ﴿ معـاها، فعـد توجقفه الؼراءات الواردة ذ قوله تعاى:
وهي  ،﴾┞  ┟   ┠  ┡  ┢ ﴿ قرأ حػص»قال:  [117ادائدة: ]  ﴾┢
فادعـى:  ﴾┠ ﴿وعي وابن عباس، واأولقان: تثـقة َأْوى، وهو فاعل يّ قراءة أُ 

ق عؾقفم اأولقان، أي اأَحَؼان من بقـفم بالشفادة، من الورثة الذين اشتح
واأولقان: بلن جردوما لؾؼقام بالشفادة، ويظفروا ها كذب الؽاذبن، كلن هذين 

وقرأ مزة . الشاهدين اشتحؼا عذ الذين ما مـفم أن يستشفدوما وأن يعقـوما
، عذ أكه وصف لؾذين اشتحق ﴾لِنِ ِمَن اَلِذيَن اْشُتِحَق َعَؾْقِفُم اْأَوَ ﴿وأبو بؽر: 

عؾقفم، وهو جرور أو مـصوب بلعـي، وجعؾفم أَولِن: إما لتؼدم ذكرهم ذ أول 
أو: لتؼدمفم  [116ادائدة: ]   ﴾ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱ﴿ الؼصة، وهو قوله تعاى:

ِمَن اَلِذيَن اْشُتِحَق ﴿وقرأ الباقون: . جاكب ذ الشفادة لؽوهم أحق هاعذ اأ
، قالوا: ومعـاه: من الذين اشتُِحَق عؾقفم اإثم، أي: جـى ﴾َؾْقِفُم اْأَْوَلَقانِ عَ 

عؾقفم، واأولقان: عذ هذا مرفوع عذ تؼدير قول قائل: ومن ما؟، فؼقل: ما 
، [117ادائدة: ]  ﴾ۋ﴿، أو: من الضؿر ذ  "خرانآ"اأْوَلَقان، أو: عذ البدل من 

قال أبو حؿد مؽي ذ »ثم قال: ، «... ير فاأولقان آخرانأو: عذ اابتداء، والتؼد
الؽشف: وهذه اآية ذ قراءها وإعراها وتػسرها ومعاكقفا وأحؽامفا من أصعب 

                                       
 .1/191  فتح الوصقد مؼدمة ادحؼق :يـظر (1)
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آي الؼرآن وأصؽؾفا، وحتؿل أن ُيْبَسط ما فقفا من العؾوم ذ ثاثن ورقة أو 
 .(1) «أكثر...

 اكا ذكر، وما رأيت أحدً  اولعؿري إها دشؽؾة جدً »: ثم قال السخاوي 
┞  ┟   ┠  ┡  ﴿ َخََؾص كامه فقفا من أوها إى آخرها، وَأْصَؽُل ما فقفا قوله:

وهو الذي  -وُحْتََؿل عـدي »ثم قال: . «إا ما ذكرته فقفا من قول بعضفم ، ﴾┢
: أي اشتحـق خصومفم "اْشَتَحَق َعَؾْقِفمُ "أن معـى قوله:  -ا يغؾب عذ الظن شواه

احق عؾقفم، أن اخصؿن مستِحق، ومستَحق عؾقه، فؼد كاكوا بتحؾقف ادذكورين 
عؾقفم، فؾا حصؾت الريبة ذ احــالػــن، ووقـع مـا صـَؽــك ذ صدقــفا:  امستَحؼ  

 .(2) «قـام آخـران مـن الـذين اشتحــق عؾقفم
 م عن العقيدة:/ الرد على امعتزلة، عند تعرEض』 لتوجي』 اآات الي تتكل7

عذ اختاف أكواعفا، جد أن السخاوي  إن ادتلمل ذ مصـػات السخاوي 
  كان ا ُخِْػي ِضقَؼه من آراء أهل ااعتزال، فـراه يتعرض آرائفم ذ كتابه

 .)فتح الوصقد( ويرد ادخالف مـفا
 و:(، وه728ومن اأمثؾة الدالة عذ ذلك: ما أصار إلقه عـد ذحه البقت رقم )

 هِ ــادِ َض  ِح تْ فَ  عْ مَ  اءِ القَ  ــمِ َض بِ  ُل ِض يَ 
 

ْ وَ  ـاٌب حَ ِص    ــِؾاَض مُ  ـاكَ ــَا هُ ــوْ َش َخْ  َم
دا كاكت الؼراءة بػتح القاء وكر الضاد ُتْعِجب ادعتزلة، »: قال السخاوي  

 .(3) «"وم خشوا هـاك مضِؾا"ويتعَؾؼون ها، قال ذ الؼراءة اأخرى: 
                                       

 .421ف عن وجوه الؼراءات السبع وعؾؾفا ص كتاب الؽش  :يـظر (1)
 .وما بعدها 864/ 2 :فتح الوصقد( 2)
حقث قرأ حػص ومزة  ﴾ｹ  ｸ   ﴿ 37. ذ قوله تعاى من شورة التوبة اآية 2/961 : فتح الوصقد( 3)

م أه"وادعـى عذ هذه الؼراءة  ،والؽسائي بضم القاء وفتح الضاد وقرأ الباقون بػتح القاء وكر الضاد
 =وإكا قال اإمام السخاوي أن هذه اآية. 258/ 2يـظر زاد ادسر . "أي بالـزء"يؽتسبون الضال به 
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وقال بعض » :( يؼول1195: ما أصار إلقه عـد ذحه لؾبقت )اثؾة أيًض ومن اأم
 ، من حرف اإضاقبدًا جوز أن تؽون هذه الـون  –ويؼصد به الزخري-ادتلخرين 

 أو أن يؽون صاحب الؼراءة به من ري برواية الشعر ،وجري الوصل جرى الوقف
وهو كام » :ام السخاوي بؼولهوقد رد اإم .(1)«ومرن لساكه عذ رف غر ادـرف

 .(2)«وعدم معرفة بطريؼتفم ذ اتباع الـؼل ،صدر عن شوء طن بالؼراء
( ذكر رواية السود إدغام الضاد ذ الشن ذ قوله 142وذ ذحه لؾبقت )

وضعن الزخري ذ  ،وقد أكؽر الـحويون إدغامه» :قال ﴾ﾏ  ﾎ ﴿ :تعاى
قب رواية أي صعقب عذ عادة ادعتزلة ذ ما برئت من ع :فؼال ،رواية أي صعقب

 .(3)«والـؼؾة الثؼات ،الطعن عذ اأئؿة اأثبات
 / اعتماد《 على أقوال اإمام الشاطي ي شرح بعض أبيات الشاطبية:8

 من الؼصقدة، وهو:عـد ذحه البقت  سخاوي ال ومن ذلك: ما كص عؾقه
                                       

ومن يراجع تػسر الزخري جد أكه ذكر ، ُتْعِجُب ادعتزلة بـاًء عذ مذهبفم بلن العبد خؾق أفعال كػسه=
  ﾈ  ﾇ  ﾆ ﴿ رض لتػسر قوله تعاى:دون تعؾقق أها ا تصطدم مع مذهبه لؽن عـدما تع ةهذه الؼراء

 ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ ﴾ [28 :الؽفف]  ففذه اآية تصادم مذهب ادعتزلة ذ خؾق أفعال العباد وتـزيه اه
من جعؾـا قؾبه " :تعاى عن إضال الـاس أو إرادة الضال هم كجد الزخري هـا فر إى التلويل فؼال

وأبخؾته، إذا وجدته كذلك.   عـه، كؼولك: أجبـته وأفحؿتهأو وجدكاه غافا غافا ً عن الذكر باخذان
َأْغَػَؾـَا ) :وقرئ" :ثم اشتشفد بؼراءة صاذة ذ هذا ادؼام فؼال. "أو من أغػل إبؾه إذا تركفا بغر شؿة

 :يـظر. "، بنشـاد الػعل إى الؼؾب عذ معـى: َحِسَبـَا قؾبه غافؾن، من أغػؾته إذا وجدته غافا(قؾبه
وبذكره هذه الؼراءة الشاذة يػر من إشـاد خؾق الغػؾة ذ الؼؾب إى اه تعاى بنشـاده  .2/671 الؽشاف

 ."هو يشؿر لؾفرب من احق": ولذلك عؾق عؾقه ابن ادـر هـا فؼال ،الػعل إى الؼؾب
 .4/688الؽشاف  :يـظر (1)
 .2/1311فتح الوصقد  (2)
وأما ما رواه أبو صعقب السود عن القزيدي أن  ،والضاد ا تدغم إا ذ مثؾفا كؼولك إقبض ضعػفا" :يؼول الزخري .1/551لؾزخري  عة اإعرابادػصل ذ صـ :ويـظر .2/243فتح الوصقد  (3)

 ."فا برئت من عقب رواية أي صعقب ﴾ﾏ  ﾎ ﴿ :أبا عؿرو كان يدغؿفا ذ الشن ذ قوله تعاى
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 عٍ ــــافِ َص  ُق ثَ وْ أَ  اهِ ــــــاَب تَ كِ  نَ إِ وَ 
 

 ـــَا ِض ػَ تَ مُ  اً بَ اهِ وَ  ـــــاءٍ ـَ ــــى غَ ـَ غْ أَ وَ  
أن بعض صقوخه شلله: هل  أخزي صقخـا أبو الؼاشم »: حقث قال  

، قال: [1ادائدة: ] ﴾ゼ  ズ ﴿ ، كا جاء الرباعي ذ:اثاثقً  "ور"دد ذ الؼرآن 
أن أفعل  [111التوبة: ]  ﴾┮  ┯  ┰  ┱  ┲┳   ﴿ قؾت: كعم، ذ قوله تعاى:

!، "وذ"، ا من   ﴾┯﴿ ثم قال صقخـا: فؾو قال قائل: لعؾه ُبـِي من من الثاثي.
قؾـا: الؽؾؿة إذا جاء فقفا ثاثي ورباعي، فلفعل من ثاثقفا ا غر، وأما أعطاهم 

قال: والذي يدل عذ أكه إكا ُبـِي من الثاثي دون الرباعي: أن  فؾم يلت فقه ثاثي.
ُرم غر متعٍد، وأكرم مـك مثؾه غر متعٍد، ولو كان من أكرم لؽان أكرم متعٍد، وك

 .(1)«ا مثؾهمتعديً 
 عـد ذحه البقت السابع عر من الؼصقدة، وهو: اومـه ما: ذكره أيًض 

 هِ ائِ زَ َج  ـــدَ ـْ عِ  ــــلِ جْ الـَ بِ  ـُُؽــــمْ  طَ َا فَ 
 

 ــَا ؿَ ـال ةُ ــــوَ ػْ الَص وَ  اهِ ــــُل هْ أَ  ــــَك ئِ ولَ أُ  
والصػوة: بالػتح والؽر، لغتان فصقحتان، والضم أيضا حؽي »: قال  

وا ":  (2)قال الشقخ فقفا، وهو الزء اخالص، والتؼدير: واجؿوع الصػوة.
 .(3)«يؿتـع أن يؽون ِصْػوة بالؽر مع صػي

 ، وهي:(128، 127، 126) وأيضا: ما كَص عؾقه عـد ذحه اأبقات رقم
 ــهِ وكِ ؽَ لِ  وطٍ لُ  آَل  مٍ ــوْ قَ  ــارُ ـفَ طْ إِ وَ 
 

 ــن َتـََبــــَا مَ  هُ دَ رَ  وٍف ـــرُ ُح  قــــَل ؾِ قَ  
 ـرٌ فِ ظْ مُ  َج َح  وْ لَ وَ  اً دَ قْ كَ  ْك لَ  امِ غَ دْ نِ بِ  

 
 ـَا تَ عْ َا  ــَح ا َص ذَ إِ  ـــهِ قْ اكِ ثَ  لِ ــــَا عْ نِ بِ  
 افَ ـؾُ ــــاٌء اْص هَ  ةٍ ـزَ َمْ  نْ مِ  ــهُ الُ دَ بْ نِ فَ  

 
 ـدَا ابْ  اوٍ وَ  نْ مِ  اسِ الـَ  ُض عْ بَ  اَل قَ  دْ قَ وَ  
                                        

 .2/89فتح الوصقد:  (1)
 : اإمام الشاضبي ري اه عـه.ادراد بالشقخ (2)

 .2/117ادصدر السابق:  (3)
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  يشبه ا [ 5يوشف: ]   ﴾: ﴿   ｼｻ  ｺ (1)قال الشقخ»: قال السخاوي 
لُِقوُشَف ذ "أكه قام مؼام اشم لو َطَفَر أُْدِغَم، كؼوله:  ،[59احجر: ] ﴾ڑ

 .(2)«، وُأْعطَِي حؽؿه"اْأَْرضِ 
من ادفم هـا أن كشر إى أن اإمام السخاوي ، و(3)وكظائر ذلك كثرة بالؽتاب

كان ُيَػِصل ما أمؾه صقخه إذا اشتدعى اأمر ذلك ومن هذا ما عؼده بعد هاية 
وذ هاية باب اإدغام بن كسبة  ،لذلك ذحه اإدغام الؽبر حقث عؼد فصًا 

بو الؼاشم كان أ» :اإدغام الؽبر إى السود فؼط بـاًء عذ قراءته عذ صقخه فؼال
يعـي الشاضبي يؼرئ باإدغام الؽبر من ضريق السود أكه كذلك قرأ : وأن 

كان جؿع بن ترك اهؿز  وأن أبا عؿرو ابن العاء  ،رواية السود أعم
وذ مؼابل تعويؾه عذ أقوال الشاضبي عـد ذح  (4)«واإدغام ذ احدر وذ الصاة
ما كان يـتؼد أقوال الشاضبي ذ بعض  أحقاكا بعض اأبقات فنن السخاوي 

 (:75ادواضع، وذلك امتثاا أمر اإمام الشاضبي بذلك ذ قوله ذ البقت )
 ةٍ ؾَ ْض ػَ بَ  اَدِرْكـــــهُ فَ  ٌق رْ َخ  انَ كَ  نْ إِ وَ 
 

 َا وَ ؼْ مِ  ادَ َج  نْ مَ  ــهُ حْ ؾِ ْص قُ لْ وَ  ـمِ ؾْ احِ  نَ مِ  
 (:162رقم ) ومن ذلك: ما ذكره عـد ذحه قول الشاضبي ذ البقت

 مْ فُ ُص ػْ َح  ـرِ ْص الؼَ وَ  اِف الؼَ  ونِ ؽُ ُس بِ  ْل قُ وَ 
 

 ـىؾَ تَ ُجْ  انِ ؽَ ااْش بِ  هَ ى ضَ دَ لَ  ـهْ تِ لْ يَ وَ  
بسؽون الؼاف وكر اهاء من  [ 52الـور: ]  ﴾ی ﴿ قرأ حػص»حقث قال:  

، فنن  ﴾ی﴿وأما ما رواه حػص عن عاصم »وقال أبو عي ذ احجة: صؾة. غر
                                       

 ا.الشقخ هـا: الشاضبي أيًض  (1)

 . وما بعدها 229/ 2ادصدر السابق:  (2)
 2/242(142وكذلك ذحه لؾبقت رقم ) 2/125 فتح الوصقد"(، 22اكظر مثا ذحه لؾبقت رقم ) (3)

 ثرة.وما بعدها ومواضع أخرى ك 2/713( 511) ،وما بعدها

 .2/257فتح الوصقد  (4)
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، كذلك "َكتِف"، فؽا يسؽن كحو: "َكْتف"مثل  ﴾ی﴿من  "َتْؼهِ "وجفه أن 
ومثؾه: فبات ، (1)«، وعذ هذا قول الشاعر:... م يؾده أبوان"َتِؼه"يسؽن الؼاف من 

فؾا أشؽن ما قبل اهاء هذا التشبقه، حرك اهاء بالؽر، كا  .(2)ا وما تؽردشامـتصبً 
 حرك بالػتح ذ: م يؾده.

 قوله: حَرك اهاء بالؽر، ُغِؾط فقه من»: الشاضبي قال الشقخ أبو الؼاشم 
ِقَبل عؾؿه بالؼراءة، أن أصل حػص أن يؽر هذه اهاء وكظائرها ويصؾفا بقاء، 
فنن شؽن ما قبل اهاء م يصؾفا بقاء، فؾا أشؽن الؼاف لؾتخػقف هاهـا، وقع قبؾفا 

 الذي كان فقفا، شاكن، فجرى عذ أصؾه ذ حذف الصؾة، وبؼقت اهاء عذ الؽر
ا م يسؽن اهاء ذ وا يصح قول أي عي أكه كر التؼاء الساكـن، أن حػًص 

 «[28الـؿل: ]   ﴾گ ﴿ قراءته قط إا ذ
 .«ذ الؽشف جقد والذي قاله مؽي »:(3)قال
كان جب عذ من أشؽن الؼاف ضُم اهاء، أن هاء الؽـاية إذا شؽن ما »:(4)قال

، و)عـه(، لؽن دا كان شؽون الؼاف (ساكن ياء ُضَؿت كحو: )مـهقبؾفا وم يؽن ال
 .«عارضا م يعتد به، وأبؼى اهاء عذ كرها التي كاكت عؾقفا مع كر الؼاف

ا عذ كام مؽي السابق الذي كؼؾه عـه الشاضبي معؾؼً  -ثم قال السخاوي 
وم يصؾفا "لك: ، ثم قال مؽي بعد ذ"وإى هاهـا كام شديد"»: -ووصػه بلكه جقد 

بقاء أن القاء ادحذوفة قبل اهاء مؼدرة مـوية، فبؼي احذف ذ القاء التي بعد اهاء 
 .(5)«"عذ أصؾه

                                       
  .2/266الؽتاب  :يـظر .كسبه شقبويه ذ الؽتاب إى رجل من أزد الراة (1)
هذيب الؾغة  :يـظر .كتب الؾغة قؿي( ذؿصخر التالبقت يـسب لؾعجاج )عبد اه بن رؤبة بن لبقد بن  (2)

  .وغره. وقد بحثت ذ ديواكه من رواية اأصؿعي فؾم أجده11/299
  أي الشاضبي. (3)
 .2/244 أي مؽي بن أي ضالب، وُيـَظر: الؽشف عن وجوه الؼراءات السبع وعؾؾفا وحججفا (4)
 .2/244الؽشف: ( 5)
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ا، ا عذ كام مؽي اأخر الذي كؼؾه عـه الشاضبي أيًض معؾؼً  -ثم قال السخاوي 
لوصل با (ُيَمِدهْ )وهذا التعؾقل ا يستؼقم من قبل أكه قرأ »: -ووصػه بلكه جقد 

 .«وصبَفه، ولو كان يعتز ما قاله من تؼدير القاء قبؾه، م يصل هـاك
إكه دَا أشؽن الؼاف حصل قبل اهاء شاكن، "وإكا يؼال: »ثم قال السخاوي: 

 .(1)«ا عذ أصؾهفؾم يصل اهاء، وكرها جريً 
ذ ذح  ُيَعِؼب عذ أقوال إمامه الشاضبي  وكا كان السخاوي 

 ه كذلك كان ُيَعِؼب عذ الـظم كػسه.اأبقات، فنك
 (89فؿن ذلك: قوله ذ ذح البقت )

 ـــــاَهَ ــــــــى ِأَ لَ وْ أَ  مِ الذَ بِ  ــــهُ َس ػْ ى كَ رَ يَ 
 

 َا اأَ وَ  ْزِ الَص  نَ مِ  ْق عَ ؾْ تَ  مْ ـلَ  دِ جْ ؿَ ـ الَذ عَ  
أا لؽان أحسن، أن ا "م تصز عذ الصز واأا"ولو قال: »قال السخاوي:  
، وا ُيْسَتعظم َلْعؼه، وإكا ُيْسَتعظم ا ُيْؾَعق، وهو كبت يشبه الِشقح رائحة وضعًا 

 .(2)«الصز عؾقه مع عدمٍ 
 (، وهو:1128وأيضا: ما قاله ذ ذح البقت )

 ِذ  دُ عْ بَ  ــمَ الَض  ِرِ اكْ وَ  ِرْ اكْ  هُ ؾَ قْ  قِ ِذ وَ 
 

 ـــىؾَ جَ  اكْ َا كَ  ـــونَ ؿُ ؾَ عْ يَ  ْب اضِ َخ وَ  رٍ ِص كَ  
 .(3)«"اكر"مؽان  "ذ ققؾه اخػض"والصواب: »قال السخاوي:  

 / نسبة كل وج』 إى الطريق امأخوذ من』 إذا تعددت اأوج』 عن الراوي أو القارئ:9
إذا ورد خاف عن قارئ من الؼراء السبعة، أو راٍو من رواهم، فنن السخاوي 

 جه.غالبا َما يشر إى الطريق الذي ورد مـه كل و 
 (، وما:112، 111فؿن ذلك: ما ذكره ذ ذح البقتن )

                                       

 .وما بعدها 2/262فتح الوصقد  (1)
 .2/193فتح الوصقد  (2)
 .2/1238ادصدر السابق  (3)



 (ه4439جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية        العدد اخامس والعشرون     )مادى اآخرة 

87 

 ــةٌ اَح َص فَ  ْنِ تَ ورَ الُس  ْنَ بَ  َك ؾُ ْص وَ وَ 
 

 َا َص َح  اهُ يَ َا َج  ل  كُ  نْ تَ ؽُ اْش وَ  ْل ِص وَ  
 هُ تُ رْ كَ ذَ  هٌ ْج وَ  ـَب  ُح ــَا كَ  َص  كَ َا وَ  

 
 َا الطّ  ُح اِض وَ  هُ قدُ جِ  ٌف ـَا ــا ِخ قفَ فِ وَ  
خقر دا ُرِوي عن أهل اأداء فقه، أما ابن جاهد فُرِوي عـه وهذا الت»قال:  

ا، لؾعؾة التي الوصل حؿزة، ودن ترك التسؿقة، وروي عن غر ابن جاهد أيًض 
تؼدمت حؿزة، وأما السؽت فعؾقه أكثر أهل اأداء وأجاء ادتصدرين، وهو 

مر وأي عؿرو، ا عن ابن جاهد،... ثم قال: ا كص ذ ذلك عن ابن عامروي أيًض 
ولؽـه وجه مستحب من الشقوخ، يعـي التخقر من غر حديد، وهذا قول ابن 

 ذ مصـػاته، وغرما. غؾبون وقول احافظ أي عؿرو 
م يلت عـفا رواية مـصوصة بػصل وا بغر فصل، وادلخوذ »قال ابن غؾبون: 

 .(1)«ذ قراءها بغر فصل، وبه قرأت
وم »عن أي عؿرو الوصل بقـفا كحؿزة، قال:  (2)  هاصموكؼل أبو ضاهر بن أي

 .«يلتـا عن ابن عامر ذ هذا رء
وقد ذكر ادفدوي وغره عن أي عؿرو الػصل بالتسؿقة والوصل مثل مزة 

... واخاف ادشار إلقه عن ورش أن أبا غاكم ادظػر بن أمد بن مدان  والسؽت،
ورتن لورش ذ مقع الؼرآن، وتابعه عذ ذلك ادؼرئ كان يلخذ بالتسؿقة بن الس

 اآخذون عـه كاأذُفوي حؿد بن أمد وغره.
وشائر ادرين ادحؼؼن عذ خاف ذلك، يعـي ذ »قال احافظ أبو عؿرو: 

رواية أي يعؼوب عن ورش، وقد روى غر أي يعؼوب التسؿقة عن ورش، وقد 
                                       

 .1/36التذكرة ذ الؼراءات الثان  (1)
ن حؿد بن أي هاصم أبو ضاهر البغدادي ادؼرىء أحد اأعام ومصـف كتاب عبد الواحد بن عؿر ب (2)

 .1/312معرفة الؼراء الؽبار  .(349البقان ومن اكتفى إلقه احذق بلداء الؼرآن )ت



 هاشم بن د اخر د.      )فتح الوصيد ي شرح القصيد( ومنهج』 ي شرح الشاطبية من خال كتاب』 اإمام السخاوي

88 

 .(1)«كؼل ابن غؾبون ترك الػصل مـصوصا عن ورش
 (:577ومن ذلك أيضا: ما ذكره عـد ذحه قول الـاطم البقت )

 ــــواؾُ تَ قَ  امِ عَ كْ  اَا  ِذ ــــاَا قَ  ــــدْ قَ ... وَ 
 

 َا وَ  هُ لَ  نَ ـــبَ َس َحْ  ــــاً بَ قْ غَ  ــــِف ؾْ اْخُ بِ وَ  
 عؿرو ، فؼال أبو(َوَا َحَْسَبَن اَلِذيَن ُقتُِؾوا)وأما: »: حقث قال السخاوي  

 :" قرأته عذ أي الػتح عن قراءته عذ عبد الباقي وأي ضاهر اأكطاكي بالقاء
 .(2)«"هشام، وقرأته عذ أي احسن وعذ أي الػتح من ضريق عبداه بالتاء

ا ا يتعرض لذلك، فعذ شبقل ادثال: عـد ذكره اخاف الوارد عن لؽـه أحقاكً 
، م يتعرض لذكر الطرق التي ورد مـفا (3)قالون ذ ضم مقم اجؿع وصؾتفا بواو

كل وجه، وكذلك عـد ذكره اخاف الوارد عن ابن ذكوان ذ إدغام دال قد ذ 
ا، ، لؽن ذلك كادر جد  ジ  ザ   ゴ  ゲ  グ ﴾(4) ﴿ الزاي من قوله تعاى:

 .(5) واأغؾب اأعم هو ما ذكركاه أوًا 
 والحتجاج ها:: العتناء بتوجي』 القراءات القرآنية الثالثامطلب 

 ،حرص اإمام السخاوي عذ توجقه الؼراءات الؼرآكقة ادتواترة وااحتجاج ها
واعتؿد اإمام السخاوي ذ توجقفه لؾؼراءات عذ الؼرآن والسـة واآثار والؾغة 

يؾزم قبوها وادصر  وإكا فعل ذلك لقمكد عذ أن الؼراءة شـة متبعة ،وغر ذلك
وشوف كستعرض  ،وا جوز فقفا الؼقاس ادحض ،لؾرأي وا جال فقفا ،إلقفا

 فقا يي: بعض اأمثؾة الدالة عذ ذلك
                                       

 .وما بعدها 214/ 2فتح الوصقد  (1)
 .2/814ادصدر السابق ( 2)
 .2/212ادصدر السابق  (3)
 .2/374ادصدر السابق  (4)
وأمثؾة ذلك كثرة جدا ذ هذا الرح، ولؾؿزيد من اأمثؾة: يـظر ما ذكره السخاوي عـد ذحه اأبقات  (5)

 (، وغرها من اأبقات.285 - 281 - 269 - 148 - 143اآتقة: )
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 بادد، [4الػاحة:] ﴾ﾁ ﾀ ｿ﴿مثال ذلك: عـد توجقفه قراءة القرآن الكرم:
 .(1)«... [26آل عؿران: ]   ﴾ゴ     ゲ ﴿: : اشم فاعل، كؼوله تعاى ﴾ ｿ﴿و»قال: 

ى"»، قال: "َفاْرِ "و [81هود:]  ﴾ىئ ﴿ وأيضا عـد توجقفه قراءي: ى"و "َرَ  "َأْرَ
 . (2)«... [4الػجر:]  ﴾ｼ  ｻ  ｺ  ﴿ ،[1اإراء: ]  ﴾ｴ  ｳ  ｲ ﴿ لغتان،

 -(َوَما َكاَن لِـَبٍِي َأن ُيَغَل..)مثال ذلك: قوله ذ توجقه قراءة  :السنة النبوية
ـبي أن خوكه أمته ذ : أي ُخان، أي: ما كان ل"ُيَغَل "ومعـى »: -بالبـاء لؾؿػعول

حن  ×ويدل عذ صحته: قول الـبي  ،الغـقؿة، وجوز أن يؽون معـاه: يوجد غاا  
 ا لقسمت』 عليكم، م ل جدوي جبانً وه لو كان ‾ ملء اأرض ذهبً »أحُوا عؾقه: 

 .(3) «ول خيًا 
 بالؽر، أي ... وإلقاشن»: -بادد-(اِل َياِشنَ  )  وأيضا قوله ذ توجقه قراءة

بؽر اهؿزة، ُوِصل: أي ُوِصل مع الؼر مع إشؽان كر، يعـي: إشؽان كرة 
، كلن اشؿه "َءاِل َياِشنَ "الام، فقصر ءال ياشن: إلقاشن، وكتبت ذ ادصحف: 

اللهم صلِ  على آل أي »: ×له من أجؾه كا قال رشول اه آياشن، وُشِؾم عذ 
w(4)«أو. 
فا ـػـوصـراءات بــؼـض الـعـه بـفـقـوجـد تــِض ـعَ ـان يُ ـا كـا مـاكً ـقـأح هــل إكــب
 .×ي ـبـــراءة الــا قـفـلكـب

 – [ 281البؼرة: ]  ﴾┨  ┩     ┪ ﴿ ومثال ذلك: قوله ذ توجقه قراءة كافع:
                                       

 .216/ 2فتح الوصقد  (1)
 .2/995ادصدر السابق  (2)
 .7376رقم  7/236 . واحديث أخرجه الطزاي ذ اأوشط2/813ادصدر السابق  (3)
البخاري ذ صحقحه ك/ الزكاة باب  . واحديث أخرجه حؿد بن إشاعقل2/1212ادصدر السابق  (4)

  .1497رقم  2/129صاة اإمام ودعائه لصاحب الصدقة 
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، وكذلك اأمر ذ توجقفه (1)«كاكت بالضم ×والظاهر أن قراءة الـبي »: -بالضم
بالبـاء - [161عؿران: آل] ﴾パバ ﴿ وقراءة ،(2) -السن بؽر- (ُب َحِْس )قراءة 
 .(4) -بنشؽان الؽاف -[  74الؽفف: ]  ﴾حج  ﴿ ، وقراءة(3) -لؾػاعل

ومن أمثؾة توجقفه الؼراءات باآثار: ما ذكره عـد توجقفه قراءة ابن كثر 
يَل َوِمقَؽاِئقَل ) كه قال: وُرِوي عن ابن كثر أ»: : حقث قال السخاوي (َجْزِ

يَل َوِمقَؽاِئقَل )ذ ادـام، وهو يؼرأ  ×رأيت رشول اه  ، قال: فا أقرأها أكا إا (َجْزِ
 .(5)«هؽذا

وهـاك شؿة عامة ذ إيراد اإمام السخاوي لأحاديث واآثار ذ فتح الوصقد 
 إى با ا يدعووأمثؾته كثرة ذ الؽتاب  ،ثار مسـدةوهي أكه ا يذكر اأحاديث واآ

 .حره أو التؿثقل له
التوجي』 القراءات الشاذة امروية عن بعض الصحابة والتابعن، أو امذكورة 

 ومثال ذلك: قوله ذ توجقه الؼراءات الواردة ذ قوله تعاى: ي مصاحفهم اخاصة:
وهي ذ مصحف عبداه بالظاء، وكذلك »: [24التؽوير: ]  ﴾┐  ┑      ┒    ┓  └   ﴿

 .(6)«أي بالضاد، وقرأ ابن عباس بالظاء قرأ، وذ مصحف
َهل َتْسَتطِقُع َرَبَك َأن ُيـَِزَل َعَؾْقـَا َمآِئَدًة )وكذلك قوله ذ توجقه قراءة الؽسائي 

: ما روي عن معاذ بن جبل أكه قال: أقرأكا الـبي "رواته"معـى قوله: »: (ِمَن الَسَؿآءِ 
                                       

 .2/755 فتح الوصقد (1)
 .2/755ادصدر السابق  :اكظر (2)
 .2/813ادصدر السابق  (3)
 .2/855ادصدر السابق  (4)
 .2/654ادصدر السابق  (5)
 .2/1311ادصدر السابق  (6)
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ا يؼرأ بالتاء، وكذلك مرارً  ×عت رشول اه ، قال: وشؿ(َهل َتْسَتطِقُع َرَبَك ): ×
 .(1)«... روي أها قراءة عي وعائشة

إن توجقه الؼراءات بالـحو والؾغة صائع ذ  التوجي』 النحو واللغة والشعر:
كتاب )فتح الوصقد(، ومن اأمثؾة الدالة عذ ذلك: ما قاله عـد توجقفه الؼراءات 

ووجه قراءة ابن كثر: »:[37البؼرة:] ﴾┿  ┾  ┽┻  ┼   ﴿ الواردة ذ قوله تعاى:
ذ الؼراءة  ﴾┼    ﴿ : مػعول، و"دمَ آ"فالؽؾات: فاعؾة، و أن ما تؾؼقته فؼد تؾؼاك،

ومن اأفعال ما يستوي ذ ادعـى إضافته إى  .اأخرى: فاعل، والؽؾات: مػعولة
 .(2)«كذا...وأصابـي كذا وأصْبُت  ،عول، كحو: كالـي كذا، وكِْؾت كذاالػاعل وادػ

كا أكه ذ توجقفه قد يستشفد لؾؼراءة بلبقات من الشعر العري، ومثال ذلك: أكه 
 جرى ادتصل إجراء عذ -باإشؽان- (ُثَم ْهَو  )عـدما َوَجَه قراءة قالون والؽسائي

 ، اشتشفد بؼول الشاعر:ادـػصل
 ـــٍب ؼِ حْ تَ ْس مُ  أْصــَرْب َغـــْرَ  مَ وْ قَ الْ فَ 
 

 (3)ـــــلٍ اغِ  وَ َا وَ  الؾـــهِ  ــــنَ مِ  ـــاً ــؿَ ثْ إِ  
 (4) «أْصــَرْب َغـــْرَ  :وقد أجروا ادـػصل جرى ادـػصل ذ كحو» :فؼال 

: -بػتح ادقم- [167آل عؿران: ]  ﴾ڦ ﴿ة ا: ما قاله ذ توجقه قراءوأيًض 
أن يومئذ بؿـزلة كؾؿة واحدة من قبل  -والؽؾؿة ذ موضع خػض-والػتح »

فة، أن ادضاف يؽتسب من ادضاف إلقه البـاء واإعراب، إذا كان ادضاف اإضا
 من الشائعة، كحو: يوم، وحن، وقبل...، ومن ذلك:

 ا الصبَ َذ قب عَ ِش ؿَ ـبت الاتَ عَ   ِحنَ َذ عَ 
 

 (1)«وقؾت أدَا أْصُح والشقب واِزعُ  

                                        

 .وما بعدها  2/876ادصدر السابق:  (1)
 .2/629فتح الوصقد  (2)
 .134ديوان امرئ الؼقس ص  :يـظر. "يا دار ماوية "البقت امرئ الؼقس من قصقدة  (3)

 .2/628فتح الوصقد  (4)
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 وكتاب )فتح الوصقد( ميء هذه الـاذج. 
 إى أن اإمام السخاوي م يؾتزم رأي مدرشة بعقـفا ذ ومن ادفم هـا أن كشر

وهو هذا  ،وإكا كان مسؾؽه أكه يرجح كل ما توافق مع الرواية والساع :الؽتاب
عذ خاف مدرشة البرة  ،يتػق إى حد ما مع مـفج مدرشة الؽوفة ذ الساع

 .ادتشددة ذ الساع وادؽثرة ذ الؼقاس
 فضيل إحدى القراءتن على اأخرى:: رفض』 تالرابعامطلب 

يـبغي التـبقه هـا إى أن تػضقل بعض وجوه الؼراءة عذ بعض أمر جائز وا 
، وأما التػضقل "وجه هذه الؼراءة أقوى من وجه تؾك الؼراءة"بلس به، فتؼول: 

ادـفي عـه: ففو التػضقل الذي ُيسِؼط الؼراءة اأخرى، وهذا ا جوز، أن 
عذ  ، ولؼد رد اإمام السخاوي (2)مـزلة من عـد اه عز وجلالؼراءات كؾفا 

 كل من تعرض لؾؼراءات السبعة بتػضقل بعضفا عذ بعض.
وقبل ذحه شورة أم الؼرآن كتب مؼدمة بن فقفا أكه ا جوز تػضقل إحدى 

اعؾم أن »الؼراءتن ادتواترتن عذ اأخرى، أن الؽل ثابت صحقح، فؼال: 
ج الؼراء إبداء وجه الؼراءة ذ العربقة، ا كر إحدى الؼراءتن الغرض بذكر حج

وتزيقف اأخرى، أن الؽل ثابت صحقح متػق عذ صحته، بخاف اخاف ذ 
...وقد طن من ا  ...، وكحن كؼول: إن قراءة السبعة كؾفا متواترة، مسائل الػؼه

ُيْؽَتػى مـفا بواحدة، وهو معرفة له، ومن م ُيـعم الـظر من الػؼفاء أن قراءة السبعة 
...، وأما من أخذ يػضل  غؾط قبقح، بل َتَعُؾم السبعة فرض من فروض الؽػاية،

                                       
  .)قصقدة وعقد أي قابوس( 53صه ديواك :يـظر .ي. والبقت لؾـابغة الذبقا2/989ادصدر السابق  (1)

  أثره ،مراحؾه ،ااختقار عـد الؼراء مػفومه"يراجع ذ هذا بحث الدكتوراه لؾدكتور أمن إدريس فاته  (2)
 ،وما بعدها 285( مبحث لوازم ااختقار ص 11591جامعة أم الؼرى حت رقم ) "الؼراءات ذ

  .وما بعدها 579الصحقحة ص  ءات ادتواترة أوومبحث إهام ادػاضؾة بن الؼرا
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بن الؼراءتن: فؼال: ادالك أعم من ادؾك، أكه يضاف إى كل متؿَؾك من الدواب 
 .(1)« ... صحقحتان والثقاب وغرها بخاف ادؾك، فغؾط أن الؼراءتن

توضح لـا موقػه من ادػاضؾة بن الؼراءات: ما ذكره ذ توجقه  ومن اأمثؾة التي
 :﴾ﾂ  ﾁ  ﾀ      ｿ  ｾ ﴿الؼراءات الواردة ذ قوله تعاى: 

، وباجر آخرين. يعـى: أها كزلتا من ا: أراد بالـصب قومً وقال الشافعي » : قال
 الساء: فلفادت إحداما وجوب الغسل، وأفادت اأخرى ادسح عذ اخػن،

، «هكذا أنزلت، هكذا أنزلت»ذ الؼراءتن ادختؾػتن:  ×وكذلك قال الـبي 
 .»(2)ففذا يميد ما ذهب إلقه الشافعي 

 : دفاع』 عن الطعون امَُوجنهة إى القراءات امتواترة:اخامسامطلب 
عن الؼراءات ادتواترة ورد قول كل من تعرض  لؼد دافع اإمام السخاوي 

 قة ادتواترة بالطعن.لؾؼراءات الؼرآك
 (من الؼصقدة وهو:199ومن اأمثؾة الدالة عذ ذلك: ما قاله عـد ذح البقت)

 هُ ــدَ ْح َد وَ مَ  دْ قَ  ِف ؾْ اخُ بِ  ـةً ؿَ آئِ وَ 
 

 ِدَا بْ أَ  ــوِ حْ  الـَ ِذ وَ  اً ػَ ْص  وَ َا َش  ـْل فِ َش وَ  
ءة من َحَؼَق ...ودا كظروا إى أن أصل هذه اهؿزة السؽون، َضَعػوا قرا»قال:  

 .(3)«لذلك وكرهوها، والؼراءة ثابتة ا ُتَرُد بؿثل هذه اخرافات
  [22إبراهقم: ]   ﴾┋  ┌  ┍ ﴿ ا: ما ذكره عـد ذحه قراءة مزةوأيًض 

مرخي اكر حؿزة جؿا، من: أحسن وأمل، أن »، حقث قال: - القاء بؽر-
قال أهل البرة: قراءته هذه غر الـحوين ردوا هذه الؼراءة وأضالوا الؼول فقفا، 

                                       

 .وما بعدها 213/ 2فتح الوصقد  (1)
وهذا الـؼل عن اإمام الشافعي م أجده ذ كتبه وا ذ كتب  .وما بعدها 2/852ادصدر السابق:  (2)

 .الشافعقة
 .2/312 فتح الوصقد (3)
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جقدة، والؼراءة صحقحة ثابتة، وها وجه من ققاس العربقة قوي، وهي قراءة 
اأعؿش وحقى بن وثاب وُمْران بن أعن والؼاشم بن معن. وقال: هو صواب، 

وإن  -ا،... ثم قال: فنذا كاكت هذه الؽرة ذ القاء عذ هذه الؾغة وكان ثؼة بصرً 
، وعَضدها من الؼقاس ما ذكركا، م جز لؼائل أن يؼول: إن -أْصَقع مـفا كان غرها 

 .(1)«الؼراءة بذلك حن...
 : منهج السخاوي ي التعامل مع آراء َمْن سبقو《:السادسامطلب 

وهو أن اإمام السخاوي  مفا   اعـدما كتحدث حت هذا ادطؾب كستحر صقئً 
ادػاضؾة بن الؼراءات ادتواترة مـطؼة جعل من كون الؼراءة شـة متبعة وعدم 

وهذا ا يؿؽن أن كوافق من ذهب إى أن اإمام  ،حظورة ا يـبغي ااقساب مـفا
ذلك أكه  ،(2)السخاوي ا يرجح بن اأقوال ادختؾػة التي يوردها وا يـاقشفا

 ومن يطالع فتح الوصقد جد أكه وقف موقف ادتصدي ،حدد معاير السجقح عـده
وعذ هذا اأشاس يؿؽــا أن كحدد  ،لؽل من حاول الطعن ذ الؼراءات ادتواترة

من اأعام من هم الباع  مـفجه ذ التعامل مع آراء من شبؼوه من خال كؿوذجن
أبو  -م إمام الؼراءات أبو عبقد الؼاشم بن شّا )الطويل ذ عؾم الؼراءات، وهم: 
 .(عي الػارد إمام الـحو والؼراءات
                                       

ا ما ذكره السخاوي عـد ذحه قراءة مزة ًض ، ولؾؿزيد من اأمثؾة ُيـَْظر أي2/1138 :ادصدر السابق (1)
َسَبَن اَلذين َكَػُروا أَكَا ُكْؿِذ َهُْم َخْرٌ ِأَكُػِسِفمْ ) ، وكذلك قراءته 2/819 فتح الوصقد:(، َوَا َحْ
َك َوَكَذلِ )ا ما ذكره ذ توجقه قراءة ابن عامر: وما بعدها، وأيًض  2/817: الوصقد فتح ،باجر (َواْأَْرَحامِ )

َكآئِِفمْ  كَِن َقْتُل َأْوَاَدُهْم ُذَ وما بعدها، وكذلك ما ذكره ذ  2/912فتح الوصقد:  ،(ُزِيَن لَِؽثٍِر ِمَن ادُْْرِ
 .2/1311، فتح الوصقد  (َقَواِريَرا) توجقه قراءة من وقف باألف ذ قوله تعاى:

اإمام عؾم الدين السخاوي " هـ1436شس كتب ذلك الباحث اجزائري ختار قديري ذ أضروحته لؾا (2)
بحث غر  .95عـد تعرضه لؽتاب فتح الوصقد ص/ :"ودراشة اوجفوده ذ التػسر وعؾوم الؼرآن معً 

جامعة  .صعبة العؾوم اإشامقة ،قسم العؾوم اإكساكقة ،كؾقة العؾوم ااجتاعقة واإكساكقة ،مـشور
 .الشفقد مه خر الوادي
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من أبرز أئؿة الؼراءات  :هـ(224 -151)م أول: مع أي عبيد القاسم بن سا  
وقد أورد اإمام السخاوي الؽثر من  ،معبقد الؼاشم بن شّا  الؼرآكقة ادتؼدمن أبو

ولؽن ذلك م يؿـعه من كؼد آرائه التي يتعرض  نآرائه وأقواله ذ كتابه فتح الوصقد
ن، أو بادػاضؾة بن قراءتن متواترتن، ومن اأمثؾة عذ فقفا لؾؼراءات الؼرآكقة بالطع

ذ مؼام قبوله لطرف من قوله، ورده الطرف اآخر، يؼول السخاوي ذ  جاء ذلك ما
واختار أبو عبقد اإشؽان وم »: [58الـساء: ]  ﴾ائ ﴿ توجقه الؼراءات الواردة ذ كؾؿة

نْعمنا »قال لعؿرو بن العاص:  حن ×يرو غره. قال: أها فقا ُيْروى لغة الـبي 
قال: ثم هي أصل  هذا الؾػظ. ×، هؽذا ُيْروى عـه (1)«امال الصاح للرجل الصاح

)ما(، وإكا قرأ تؾك الؼراءة اأخرى من  الؽؾؿة أيضا، إكا هي )كِْعَم(، زيدت فقفا
ب قرأها، لؾؽراهة أن جؿعوا بن شاكـن: العن وادقم، فحركوا العن، وهو مذه

 .(2)«حسن ذ العربقة، ولؽـه عذ خاف احديث واأصل مقعا
والذي قاله جقد، إا قوله: إكا قرأوا لؾؽراهة أن »وتعؼبه السخاوي بؼوله: 

ا، إذ قد بقـا جؿعوا بن شاكـن، وقوله: ولؽـه عذ خاف احديث واأصل مقعً 
 .(3)«أن الؼراءة شـة متبعة، م يؼرأ أحد من اأئؿة بالؼقاس

ذ توجقه الؼراءات الواردة ذ قوله -وذ مؼام رده قوله مؾة، يؼول السخاوي 
أن  ،﴾ۓ    ﴿ وقال أبو عبقد: ااختقار:» [251البؼرة:]   ﴾ۓ  ┐  ┑  ﴿ تعاى:

  .(4)«اه لقس يغالبه أحد، إكا هو الدافع وحده
ضا، واه قؾت: ومعؾوم أن الـاس يدافع بعضفم بع»وتعَؼبه السخاوي بؼوله: 

                                       

 .17763حديث رقم  29/299م أمد مسـد اإما (1)
 .بترف 1/181 :فتح الوصقد (2)
 .بترف 1/181 ادصدر السابق (3)
 .بترف 181/ 1ادصدر السابق  (4)
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فاعل ذلك عذ احؼقؼة، فالدفاع مـه، فا مطعن أي عبقد بعد هذا، وقد قدمت 
 [ 31التوبة: ]  ﴾ۓ   ┐┑ ﴿ وقد قال اه تعاى:ا أن ذلك قد يؽون من الواحد، أيًض 

ه ـة أوجـاثـذه ثـفـع، فـدفـع الـوضـم يـل فـؿـوز أن ُيْستَعــجـه يــا أكًض ـوتؼَدم أي
 .(1)«الـا قـُرُد مــتَ 

عذ  اعتؿد اإمام السخاوي  :هـ( 377 -288) ا: مع أي علي الفارسيانيً 
 .أي عي الػارد وعَول عؾقه ذ توجقه كثر من الؼراءات الؼرآكقة كتاب احجة

ذ هذا الشلن  وقد َشِعد ابن جاهد »وقد أصاد السخاوي بلي عي، فؼال: 
 .»(2)التزم ذَح كتابه أبـو عي الػارد  شعادة باققة عذ الدهر، كقف وقد

وعذ الرغم من أن أبا عي الػارد قد ذح كتاب السبعة، إا أن اإمام 
السخاوي خالػه ذ كثر من اختقاراته حن عارض ادـفج الذي مه عؾقه وهو أن 

 .وا جال لؾرأي فقفا أو الؼقاسشـة متبعة  الؼراءة
 :(199قت )فقؼول السخاوي عـد ذحه الب

 هُ ــدَ ْح َد وَ مَ  دْ قَ  ِف ؾْ اخُ بِ  ـةً ؿَ آئِ وَ 
 

 ِدَا بْ أَ  ــوِ حْ  الـَ ِذ وَ  اً ػَ ْص  وَ َا َش  ــــْل فِ َش وَ  
، يريد أن من الـحوين من ا جقز فقفا غر "وذ الـحو أبدا": (3)وقوله ...»  

، أوجبوا إى اأصل، وعذ ذلك أبو عي ومن تابعه من خِص كامه االبدل كظرً 
  من جفة أن احركة هـا أصؾقة، "أءذا"، و"أءكا" البدل، وفَرقوا بن هذه الؽؾؿة، وبن

 .(4)«وَثَم عارضة، فـظروا إى شؽوها ذ اأصل...
                                       

 .بترف 1/181فتح الوصقد  (1)
 .بترف 1/181ادصدر السابق  (2)
 أي: الشاضبي. (3)

 .312/ 2ادصدر السابق  (4)
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والؼراءة ثابتة ا ُتَرُد بؿثل هذه »: -كامه عذ مَعِؼبا-ثم قال السخاوي 
 .(1)«اخرافات

عذ الرغم من مؽاكة  :-شيخ』- هـ(591 -538) : مع أي القاسم الشاطياالثً 
اإمام الشاضبي عـد اإمام السخاوي حتى إكه حتج لـظؿه ويدفع عـه كا جاء عـد 

 صاحب أمل قد :إن قال قائل» :( من كظؿه فؼال116تعرضه لرح البقت )
 :قوله ذ مذكور وهو هؿؾه م :قؾت ،الػاحة أول التسؿقة عذ اتػاقفم ذكر الؼصقد

ُبَد من التسؿقة مفا   أكه ابَن  فؼد "شواها... وا بد مـفا ذ ابتدائك شورًة "
 :(2)«...حالٍ  كل عذ ها امبتدئً  إا تؽون ا الػاحة قراءة عـد وأكت ،ابتدأت شورة

فعـد ذحه م يؿـعه  كظؿه أبقات ذ واحد من صقخهإا أكه كان له اشتدراك عذ 
عن بقان اأحسن واأفضل الذي يدفع اإصؽال ذ الـظم  إجاله له وتوقره إياه
 :( من الـظم791و  789فعـد ذحه لؾبقتن )

 اذَ آئِ  وُ حْ كَ  هُ امُ فَ ػَ تِ اْش  رَ رِ ا كُ مَ وَ 
 

 َا وَ أَ  ُل الؽُ  امِ فَ ػْ تِ و اْش ذُ ا فَ ـَ ئِ أَ  
 ِزٌ ُخْ  امِ الَش وَ  لِ ؿْ  الـَ ِذ  عٍ افِ ى كَ وَ ِش  

 
 ِوا ْت عَ قَ ا وَ ذَ إِ  عْ مَ  اِت عَ ازِ ى الـَوَ ِش  
ذكروا أن هذا البقت مشؽل  وكان أصحاب أي الؼاشم » :قال السخاوي 

  :الؾػظ فغره فؼال
 شوى الشام غر الـازعات وواقعة

 

 له كافع ذ الـؿل أخز فاعتذ 
و ــول .ولــه أعــقـؾـن وعــسـد واأول أحــيء واحـى صـود إلــعـا يـؿـاهـومعـ 

 :خ ـقـشـال الــق
 اوما كّرر اشتػفامه كحو آئذ

 

 أئـّا فااشتػفام ذ الـؿل كان أوا 
                                        

 .312/ 2ادصدر السابق. (1)
 .211/ 2صدر السابق اد (2)
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 خصوص وباأخبار صام بغرها
 

 شوى الـّازعات مع إذا وقعت ِوا 
  .(1)«ارتػع اإصؽال وطفر ادراد 

وقد أمل الدكتور مواي اإدريز اداحظات التي تتعؾق بتعامل اإمام 
  :لالسخاوي مع من شبؼوه فؼا

ا ما ُيَسِؾم أقوال أئؿة الؼراء فقا يتعؾق بعرض الروايات إن السخاوي غالبً »
، أما إذا تعؾق اأمر بتوجقه الؼراءات وإيراد (2)جال لاجتفاد فقه والطرق ما ا

ا ا، ويرد ما يراه جاكبً عؾؾفا فنكه يعرض اأقوال عذ مقزان عؼؾه، فقؼبل ما يراه صوابً 
 لؾصواب.
مه باإكصاف ذ احؽم عذ اأقوال، بغض الـظر عن أصحاها: فؾم * اِتسا

من كؼد  ،يؿـعه إعجابه الشديد بؿثل أي عبقد الؼاشم بن شام وأي عي الػارد
  .بعض آرائفا

* التلُدب مع العؾاء الذين شبؼوه، ولو اختؾف معفم ذ اجتفاداهم، غر أكه ذ 
ت ادتواترة، أو ُيَرِجح بن قراءتن متواترتن معرض الرد عذ من يطعن ذ الؼراءا

يؽون أكثر حَدة وأصد قسوة. ومثال ذلك ما فعؾه من هؽؿه بالزخري عـد ضعـه 
الـور: ]  ﴾ﾏ  ﾎ ﴿ :ذ رواية أي صعقب إدغام الضاد ذ الشن ذ قوله تعاى

فعؼب اإمام  «فا برئت من عقب روايُة أي صعقب» :فؼال الزخري [62
عذ عادة ادعتزلة ذ الطعن عذ اأئؿة اأثبات والـؼؾة » :السخاوي عذ ذلك بؼوله

 . (3)«الثؼات
                                       

 .1133/ 2ادصدر السابق  (1)
، 128 ،127 ،126 ، 111 ، 99ولؾؿزيد من اأمثؾة، ُيـَْظر ما ذكره السخاوي ذ ذح اأبقات اآتقة: ) (2)

 .ادباركة الؼصقدة أبقات من وغرها ،(992 ، 473
 .243/ 2فتح الوصقد  (3)
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* الدقة ذ كؼل اأقوال: بالـص تارة أو بادعـى تارة أخرى، غر أكه ذ حاات 
 عذ غر وجفه اأصي، ومن اأمثؾة الدالة كادرة أعوزته هذه الدقة، فقـؼل قوًا 

قال »، حقث قال السخاوي: (َأْرِجْئهِ ) ه ذ توجقه قراءة ابن ذكوان عذ ذلك: ما ذكر
أبو عي: ضم اهاء مع اهؿز ا جوز غره، وقال: ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر 

كر اهاء مع اهؿز »وبالرجوع إى قول أي عي ذ احجة، كجده يؼول:  .(1)«غؾط
، فعذ اأقل -ا ذ ادعـى م يؽن طاهرً  وإن -، فالػرق بن الؼولن (2)«غؾط ا جوز

 ذ التلُدب مع الرواة والـََؼؾة.
プ  ﴿وذ معرض ذكره اخؾف الوارد عن أي عؿرو ذ إمالة الراء ذ قوله تعاى: 

  ポボ  ペ   ベ﴾ [ :19يوشف]،  :بعد ذكره  -وقال أبو احسن ذ التذكرة »قال
وبالرجوع إى كتاب التذكرة، . (3)«: وُرِوَي عن أي عؿرو بن الؾػظن-الػتح 

وجدكا أن ابن غؾبون ذكر بن الؾػظن قبل الػتح ولقس بعده، وكص قول ابن 
وُرِوَي عن أي عؿرو بن الؾػظن وبالػتح، وبالوجفن »غؾبون ذ التذكرة هو: 

 .(4)«قرأُت له
ذ * اتصافه باأماكة العؾؿقة ذ كؼل اأقوال وكسبتفا إى أصحاها، غر أكه 

ا، فاته أن يـسب بعض اأقوال إى أصحاها، ما يوهم أن الؽام حاات كادرة جد  
لعؾم الدين السخاوي كػسه، ومن ذلك قوله ذ توجقه الؼراءات الواردة ذ قوله 

حقث قال السخاوي: قال الػراء ذ اإضافة: دا  ،[ 7الـؿل: ]  ﴾ヅ  ヂ  ﴿تعاى: 
ر الثاي، كا قالوا: حبة اخراء، ولقؾة الؼؿراء، اختؾف الؾػظان ُتُوِهم اأوُل غ

                                       

  .2/267 فتح الوصقد (1)
 . 4/62 الؼراءات احجة ذ عؾل (2)

 .2/1113فتح الوصقد ط/ الرصد  (3)
 .2/379التذكرة ذ الؼراءات الثان  (4)
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 .، وغره من اإضافة إى الـعت"ِخَرةِ َلَداُر اْآ " و :ويوم اجؿعة
، من أجل أن اإضافة ضم رء إى (1)ورَد البريون قوله»ثم قال السخاوي:

 رـػـعـي جـد أبــــود عـوجـه مـاطـػـه وألــصـــول بــؼـذا الــوه .(2)«رء
 .(3) رآن(ــؼـراب الــه: )إعـــابـتـي كـاس فــحـــال

ما ُياحظ عذ عؾم  :ااقتصار《 على الكى ي نسبة اأقوال إى أصحاها كثرً 
ا ما يؼتر عذ الؽـى ذ كسبة اأقوال إى أصحاها، ا الدين السخاوي أكه كثرً 

وإذا كان كثر مـفا تسفل شقا إذا َتَعَؾق اأمر بلعام مشسكن ذ كـقة واحدة، 
معرفتفا بالؼرائن ادازمة ها، فنن بعضفا اآخر يؾتبس عذ الؼارئ العادي، ما قد 

 يضطره إى الرجوع إى جؿوعة من ادصادر لقتعرف عذ صاحب هذا الؼول.
 (، وهو:9فعذ شبقل ادثال: قوله ذ ذح البقت )

 اً يَ ارِ وَ َح  َي ــرِ احَ  انَ كَ  نْ إِ  ــرُ احُ  وَ هُ 
 

 ـَا بَ ـَ تَ  نْ  أَ َى إِ  يهِ ـرِ حَ تَ بِ  ـهُ لُ  
 .(4)"قال أبو عؿرو: احََوُر ذ الَعْن: صدة بقاض البقاض وشواد السواد"قال:  

عذ أبى عؿرو بن  وهذه الؽـقة )أبو عؿرو(، أضؾؼفا اإمام السخاوي 
قباي، وبالرجوع العاء البري، وعذ اإمام أي عؿرو الداي، وعذ أي عؿرو الش
 .(5)«إى مصادر الؾغة تبن أن صاحب هذا الؼول هو: أبو عؿرو الشقباي

 : موقف』 من زادات القصيد:السابعامطلب  
 كتاب )التقسر ذ هذه الؼصقدة ادباركة، جاعًا  لؼد كظم اإمام الشاضبي 

                                       

 أي: الػراء. (1)

 .2/1152فتح الوصقد ط/ الرصد  (2)
 .3/198إعراب الؼرآن  (3)
 .2/83فتح الوصقد  (4)

 .مؼدمة ادحؼق د. مواي اإدريز بترف 1/185فتح الوصقد ط/ الرصد : يـظر  (5)
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عؾقه أصوله  الؼراءات السبع( لؾحافظ أي عؿرو الداي أشاشه ومصدره الذي َقَعد
وأبوابه ومسائؾه وفروعه، ثم أضاف إلقفا إضافات مفؿة، حتاج إى الرح والبقان 

 والتحؼقق والتحرير، فجاءت هذه الؼصقدة كلصؾفا:
 هُ ارَ َص تِ اْخ  ُت مْ رُ  رُ ِس قْ ا التَ هَ ــرِ ْس  يُ ِذ وَ  -68

 

 ـــَا مَ مَ مُ  هُ ـْ مِ  اهِ نِ وْ عَ بِ  ْت ـَ ْج لَ فَ  
 دٍ ائِ وَ فَ  ـــرِ ْش ـَبِ  ْت ادَ ــا زَ فَ ـافُ ػَ لْ أَ وَ  -69 

 
 ــَا َض ػَ تُ  نْ ا أَ فَ فَ ْج وَ  اءً قَ َح  ْت ػَ ؾَ فَ  
وقد تعددت مواقف اإمام السخاوي ذ هذه الزيادات، فػي بعض اأحقان:  

 ."وهذا من زيادات الؼصقد" كان يشر إلقفا بؼوله:
 (:174) ومن أمثؾة ذلك: ما ذكره عـد ذحه قول الـاطم

 مْ ـفُ ُض عْ بَ وَ  ِت يْ إِ  لِ ْص الوَ  زِ َمْ  دَ عْ ا بَ مَ وَ 
 

 ـَا تَ  ـاً ؿَ فِ ػْ تَ ْس مُ  نَ آَا  مْ كُ ذُ اِخ مَ يُ  
ذ  [91- 51يوكس: ]   ﴾ۈئ﴿و، [ 225البؼرة: ]  ﴾ｳ  ｲ ﴿وأما »حقث قال:  

، (1)«ففو من زيادات الؼصقد[ 51الـجم: ] ﴾ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﴿ يوكس ذ ادوضعن، و
 :(938وكذلك: عـد ذحه قول الـاطم )

 اكَ وا زَ ـــزُ وق اْمْ ُش ا وَ قفَ اقَ َش  وِق الُس  عَ مَ 
 

 ـــَا كِ وُ  اوُ الوَ  هُ دَ عْ بَ  ــــزٍ ؿْ ِهَ  ــــهٌ ْج وَ وَ  
فوجفه أكه دا اجتؿع واوان،  [ 33ص: ]  ﴾ポ  ｟〝 ﴿  وأما»قال:  

 .(2)«ُمِزت اأوى اكضامفا، وم يذكر هذا الوجه ذ التقسر وا ذ قراءة ابن كثر
ا يتجاهل هذه الزيادات وا يـص عؾقفا، ؼابل ذلك: كان السخاوي أحقاكً وذ م

 ومن ذلك:
〝  〞  ─  ━   ﴿ * زيادة وجه التحؼقق هشام ذ حرف فصؾت، وهو:

                                       

 174ذح البقت رقم  2/276فتح الوصقد ط/ الرصد:  (1)

ولؾؿزيد من اأمثؾة ُيـظر ما ذكره السخاوي عـد  ،938، ذح البقت رقم 1159/ 2 :ادرجع السابق (2)
 (، وغرها من اأبقات.774 - 653 - 215 - 211ذحه اأبقات اآتقة: )
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 .(1) [ 9فصؾت: ]   ﴾│   ┃  ┄  ┅ 
 .(2)* زيادة وجه الؼراءة باإبدال لورش وقـبل ذ اهؿزتن من كؾؿتن

 .(3)الوقف عذ الؽؾؿة التي كؼل مزها ورش * زيادة وجه الـؼل حؿزة ذ
ولو أردكا أن كحدد موقف اإمام السخاوي من الؼراءة بزيادات الؼصقد كجد 

ه عذ مـشل تؾك وكبَ  ،أكه وافق اإمام الشاضبي فقا زاده عذ التقسر وتبعه ذ ذلك
 ابي م يػعل صقئً ن اإمام الشاضلمـه ب االزيادات من كتب الداي ذ غر التقسر إياكً 

 اإياكً  ،يوجب ااختاف عذ فعؾه هذا من حقث الؼراءة با زاده أو ادـع من ذلك
وبا كصت عؾقه كتبفم بلن الرواية إذا صحت  ،مـه با اشتؼر عـد عؾاء الؼراءات

 .(4)وجب ادصر إلقفا
 

 .وه تعاى َأْعلى وأْعلم
 
 
 

 

 
 

                                       

 .198ذح البقت رقم  311/ 2:ادرجع السابق (1)
 .216.ذح البقت 2/317الوصقد:  فتح (2)
 .227ذح البقت رقم  2/332فتح الوصقد:  (3)

د/ شامي بن  ،يـظر ما زاده اإمام الشاضبي ذ حرز اأماي عذ التقسر لإمام الداي بن الؼراءة وادـع (4)
امن ذو احجة العدد الث ،جؾة معفد اإمام الشاضبي لؾدراشات الؼرآكقة ،حؿد شعقد عثان عبد الشؽور

 .24هـ ص 1431
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 امةاخ
 أهô êتائね البحث ，تتضمن

)إمام السخا́， بعد هذه اجولة ادخترة التي قؿت ها فقا يتعؾق بؿوضوع: 
، فنكـي قد َتَوَصْؾُت من خال بحثي هذا ادوضوع إى ，منهج。 في شرの الشاطبية(

 الـتائج التالقة:
لإمام السخاوي، من أول  )فتح ال．صيد في شرの القصيد( * ُيَعُد كتاب

 ي وصؾت إلقـا لؼصقدة حرز اأماي لؾشاضبي، فـال بذلك مزية التؼدم.الروح الت
أن السخاوي َتَتْؾؿذ  ،* أن كتاب )فتح الوصقد( من أهم الروح لؾشاضبقة

عذ الشاضبي مباذة، واشتػاد مـه ذ إيضاح بعض معاكقفا، فؽان السخاوي 
 .أعرف الـاس بؿؼاصد اإمام الشاضبي

إى اه  االرح إبراز مؽاكة هذا العؾم الريف تؼربً  * أن ادملف أراد من هذا
ولذلك شؿى  ،عز وجل من خال ذحه مـظومة أشتاذه التي تشتؿل عذ الزكة

 .ذحه فتح الوصقد فـالت الشفرة بخؾوص ادؼصد كا ذكر ذلك العؾاء
عذ التؿسك  اكان مبـق  )فتح الوصقد( * أن مـفج اإمام السخاوي ذ كتابه 

 ،عن الؼقاس مفا كاكت درجته ومؽاكة وكثرة من قال به امعرًض  ،اع مفا كانبالس
 .صعار أن الؼراءة شـة متبعة وا جال لؾرأي فقفا أو الؼقاس ادحض امعؾـً 

ا ذ ااحتجاج كتابً  -ذ الؼراءات  امع كوكه كتابً  -* ُيعتز كتاب )فتح الوصقد( 
 عن عـفا.لؾؼراءات، وإيراد العؾل ها، ودفع ادطا

* يتؿقز كتاب )فتح الوصقد( بسفولة العبارة وإيضاح ادعـى با يسفل عذ 
 .قارئه تـاوله

أن اإمام السخاوي مع  -من خال دراشة كتاب )فتح الوصقد(  -* َيَتبَن لـا 
ذ كتابه هذا من ادصادر التي أتى عؾقفا الزمن مثل كتاب الؼراءات أي عبقد 
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 .هالؼاشم بن شام وغر
لؼصقدة حرز اأماي بعد اإمام السخاوي هذا الؽتاب  اح* تلثر الُرّ 

فؽل من ذح الشاضبقة بعد ادملف كان عالة عذ  ،وبصاحبه واضح ذ ذوحفم
 .هذا الؽتاب

 
 .，ه تعال゜ من ，را╋ القصد

îالحمد ه رب العامي îا أôخر دع．ا′，. 
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 مراجعامصادر وافهرس 
بحث دكتوراه لؾدكتور أمن إدريس  .أثر《 ي القراءات ،مراحل』 ،الختيار عند القراء مفهوم』 -1

 .(11591فاته جامعة أم الؼرى حت رقم )
لإمام عبد الرمن بن إشاعقل بن إبراهقم  إبراز امعاي من حرز اأماي ي القراءات السبع  -2

ب العؾؿقة ب/ ت/ حؼقق إبراهقم عوض عطوة ط/ دار الؽت ،ادعروف بلي صامة الدمشؼي
 .بدون تاريخ

حؼقق د/ زهر غازي زاهد،  ،: لؾعامة أمد بن حؿد ادعروف بالـحاسإعراب القرآن  -3
 .م1985هـ /1415ط/ عام الؽتب ومؽتبة الـفضة العربقة اأوى 

ن هبة اه بن أي لعي ب اإكمال ي رفع الرتياب عن امؤتلف وامختلف ي اأماء والكى  -4
 .هـ اأوى1411ط/ دار الؽتب العؾؿقة بروت  ،ماكوا كر بن

بحث غر مـشور  ،ااإمام علم الدين السخاوي وجهود《 ي التفسر وعلوم القرآن معً   -5
هـــ كؾقة العؾوم ااجتاعقة واإكساكقة قسم العؾوم اإكساكقة 1436 لؾباحث/ ختار قديري
 .. جامعة الشفقد مه خر الوادي.قةصعبة العؾوم اإشام

ط/  ،لؾطزاي شؾقان بن أمد بن أيوب بن مطر الؾخؿي الشامي، أبو الؼاشم اأوسط  -6
بن حؿد وعبد ادحسن بن إبراهقم االؼاهرة بدون تاريخ ت/ ضارق بن عوض اه  –دار احرمن 

 .احسقـي
الـاذ:ط/ دار إحقاء  ،ثر الؼررالػداء إشاعقل بن عؿر بن ك أي البداية والنهاية  -7

 .م1988 -، هـ 1418الساث العري اأوى 
ط/ ادؽتبة  ،لإمام جال الدين السقوضي بغية الوعاة ي طبقات اللغوين والنحاة  -8

 .العرية لبـان حؼقق حؿد أبو الػضل إبراهقم بدون تاريخ
 ،ؿد بن أمد بن عثان الذهبيلشؿس الدين ح ،اريخ اإسام ووفيات امشاهر واأعام  -9

 .عؿر عبد السام تدمري د. حؼقق م اأوى1987هـ/1417 الؽتاب العري بروت لبـان ط/دار
ط/  ،ت/ أيؿن رصدي شويد ،أي احسن ضاهر بن غؾبون التذكرة ي القراءات الثمان -11

 .شؾسؾة أصول الـر اجاعة اخرية لتحػقظ الؼرآن
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بن غؾبون، ت/ ا، لإمام أي احسن ضاهر بن عبد ادـعم لثمانالتذكرة ي القراءات ا -11
 .د.أيؿن شويد، ط/ اجاعة اخرية لتحػقظ الؼرآن الؽريم بجدة بدون تاريخ

هـ ت/ 1422اأوى  ط/ دار ضوق الـجاة ،البخاري دحؿد بن إشاعقل اﾄامع الصحيح -12
  .حؿد زهر بن كار الـار

ت/ بدر  ،أبو عي ،مة احسن بن أمد بن عبد الغػار الػارّد : لؾعااﾅجة ي علل القراءات -13
أمد يوشف الدقاق الـاذ:  -بشر جوجاي راجعه ودقؼه: عبد العزيز رباح  -الدين قفوجي 

 .م1993 -هـ  1413دمشق/ بروت الثاكقة،  -دار ادلمون لؾساث 
ار الؽتب العؾؿقة بروت ط/ د ،)قصقدة وعقد أي قابوس( 53ص ،ديوان النابغة الذبياي -14

 .م 1996هـ /1416
 .م 1965هـ /1385الؼاهرة  –ط/ الدار الؼومقة لؾطباعة والـر  ،ديوان اهذلين -15
 .م2114هـ/1425ط/ دار الؽتب العؾؿقة بروت لبـان  ،ديوان امرئ القيس -16
ط/ ت/ عبد الرزاق ادفدي ، أي الػرج عبد الرمن بن عي بن حؿد اجوزي ،زاد امسر -17

 .هــ1422 –بروت  –دار الؽتاب العري 
ط/ هجر لؾطباعة  ،لتاج الدين بن عي بن عبد الؽاذ السبؽي ،طبقات الشافعية الكرى -18

 .د. عبد الػتاح حؿد احؾو، ه حؼقق د. حؿود حؿد الطـاحي1413والـر والتوزيع 
، حؿد بن حؿد بن يوشفصؿس الدين أبو اخر ابن اجزري،  غاية النهاية ي طبقات القراء -19

 .هـ ج. برجسسار1351مؽتبة ابن تقؿقة عـي بـره أول مرة عام 
 حؼقق ودراشة لسورة الػاحة والبؼرة ،لعؾم الدين السخاوي فتح الوصيد ي شرح القصيد -21

( غر مـشور بؽؾقة أصول الدين 158م حت رقم )1995هـ/ 1415بحث دكتوراه شـة 
 .ـطا أ.د/ كبقل حؿد إبراهقم اجوهري والدعوة جامعة اأزهر بط

 : لؾعامة أي احسن عي بن حؿد السخاوي، حؼقق/ ش.فتح الوصيد ي شرح القصيد -21
 .بدون تاريخ  مال الدين حؿد ذف، ط/ دار الصحابة لؾساث بطـطا.

ط/ مؽتبة الرصد الرياض  ،: بتحؼقق د. حؿد مواي اإدريز الطاهريفتح الوصيد -22
 م.2112هـ/1423



 (ه4439جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية        العدد اخامس والعشرون     )مادى اآخرة 

417 

دؽي بن أي ضالب الؼقز ت/ د. حي  ،كتاب الكشف عن وجو《 القراءات السبع وعللها -23
 .م1984/ ـه1414ط/ ممشسة الرشالة الطبعة الثالثة  ،الدين رمضان

 .ط/ دار اجقل بروت اأوى ت/ عبد السام هارون بدون تاريخ  ،لسقبويه ،الكتاب -24
ؼاشم حؿود بن عؿرو بن أمد، الزخري أي ال ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -25

 .هــ1417 –الثالثة  بروت –ط/ دار الؽتاب العري  ،جار اه
لؾعامة أي حؿد مؽي بن أي  ،الكشف عن وجو《 القراءات السبع وعللها وحججها -26

 .بدون تاريخ الرحقم الطرهوي، ط/ دار احديث. عبد ضالب، حؼقق/ ش.
د/ ، حرز اأماي على التيسر لإمام الداي بن القراءة وامنع ما زاد《 اإمام الشاطي ي -27

شامي بن حؿد شعقد عثان عبد الشؽور جؾة معفد اإمام الشاضبي لؾدراشات الؼرآكقة العدد 
 .هـ1431الثامن ذو احجة 

عادل  - ت/ صعقب اأركموط ،مسند اإمام أمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباي -28
 1421ط/ ممشسة الرشالة اأوى،  إذاف: د عبد اه بن عبد ادحسن السكي مرصد، وآخرين

 .م 2111 -هـ 
ت/ إحسان  ،لشفاب الدين أي عبد اه ياقوت بن عبد اه الرومي احؿوي معجم اأداء -29

 .م1993هـ/ 1414عباس ط/ دار الغرب اإشامي، بروت 
 ، ،حؿد بن أمد بن عثان بن َقاْياز الذهبيلشؿس الدين أي عبد اه  معرفة القراء الكبار -31

 .م1997 -هـ 1417ط/ دار الؽتب العؾؿقة اأوى 
ط/مؽتبة اهال بروت  ،الزخري لإمام حؿود بن عؿر امفصل ي صنعة اإعراب -31

 .م ت/ عي بو مؾحم1993
ابن أي العباس صؿس الدين أمد بن حؿد بن إبراهقم بن أي بؽر ، وفيات اأعيان -32

 .ت/ إحسان عباس ط/ دار صادر بروت بدون تاريخ ،خؾؽان الزمؽي اإربي
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  َصَماُم
، فبدأت "التلشقس أوى من التوكقد"جاءت هذه الدراشة لتزز مؽاكة قاعدة: 

أمقتفا بتلصقل الؼاعدة، وبقان أدلتفا، وتتبع صقغفا ذ أقوال العؾاء وادػرين، ثم بقان 
ـاية ادػرين ها،  وختم البحث بذكر تطبقؼاها الواشعة ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.  وع

 حث:أهداف الب
 تلصقل هذه الؼاعدة التػسرية السجقحقة، والتحؼق من كثرة تطبقؼاها. -1
 إبراز أمقة هذه الؼاعدة، وعـاية ادػرين ها. -2
 تتبع صقغ هذه الؼاعدة، وبقان ذوط إعاها. -3

 ذكر تطبقؼات هذه الؼاعدة ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.    -4
 قي.، والتحؾيادـفج التلصقي، وااشتؼرائ منهج』:

 أهم النتائج:
هذه الؼاعدة من الؼواعد ادتػق عؾقفا، وهذا طاهر ذ تطبقؼات العؾاء  -1 

 باختاف ضبؼاهم هذه الؼاعدة ذ عؾوم كثرة كالؾغة، والتػسر، والػؼه، وأصوله.
طفرت أمقة هذه الؼاعدة ذ: حؼقق معاي الـصوص، وتقسر حػظ الؼرآن، -2 

  ؼتي لؾتوكقد.ودفع إهام التؽرار اد
ثبت التحؼق من كون: التلشقس أوى من التوكقد قاعدة: اكدراج كثر من  -3

 اجزئقات حتفا، فؾفذه الؼاعدة تطبقؼات كثرة ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.
 وأوصى البحث بتوصيتن:

ح بدراشات كظرية تطبقؼقة مستؼؾة ـر والسجقــػسقـد التـواعـرز قـراد أبـإف اأوى:
 ل قاعدة.لؽ

 دراشة هذه الؼاعدة عـد من عـي ها، كالشـؼقطي، واآلود، والشوكاي. والثانية:
أصول  قواعد التػسر، قواعد السجقح، تلشقس، توكقد، تلكقد، امفتاحية: الكلمات
 التػسر.
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 مةقدّ اُم
 عؾم بالؼؾم، عؾم اإكسان ما م يعؾم، وبعد: احؿد ه 

، من أصفر الؼواعد ذ كثر من العؾوم  من التوكقدفنن قاعدة: التلشقس أوى
كالؾغة، والػؼه، وأصوله، وهي أيضا قاعدة ذ التػسر والسجقح بن اأقوال 

م قاعدة أحب أن أكبه عؾقفا وثَ ": هـ(1421)ت: التػسرية، قال الشقخ ابن عثقؿن 
ؽؾؿة مع اأخرى وهي: أكه إذا دار اأمر بن أن تؽون ال ،ذ التػسر وغر التػسر

بؿعـى واحد، أو لؽل كؾؿة معـى، فنكـا كجعل لؽل واحدة معـى، أكـا إذا جعؾـا 
صار ذ هذا تؽرار ا داعي له، لؽن إذا جعؾـا كل واحدة  :الؽؾؿتن بؿعـى واحد

 .(1)"ها معـى صار هذا تلشقًسا وتػريًؼا بن الؽؾؿتن
حتؿل لؾتلشقس والتوكقد عذ وقد يبؾغ اأمر إى وجوب مل الـص الؼرآي اد

 إذا × رشوله وشـة اه كتاب من الـص": هـ(1393)ت: التلشقس، قال الشـؼقطي 
 عذ مؾه جوز وا التلشقس، عذ مؾه وجب ا:معً  والتلكقد التلشقس احتؿل
 .(2)"إلقه الرجوع جب لدلقل إا التلكقد،

: هـ(1251)ت: الشوكاي والتلشقس أصل ذ كل كام، وذ كام اه أوى، قال 
  .(3)"اه كام ذ اخصوًص  التلكقد من خر والتلشقس"

قاعدة:  موضوع جعؾت عـواكه:عزمت عذ البحث ذ وأمقة هذه الؼاعدة: 
 "التأسيس أوى من التوكيد"، وتطبيقاها ي التفسر وعلوم القرآن.

 مية البحث وأسباب اختيار《:أ
 ادوضوع أمقته، والتي تزز ذ أمور:إن من أهم أشباب اختقار هذا 

                                       

 .319، 318 ص تػسر جزء عم،( 1)
 (.337/ 4البقان، ) أضواء( 2)

 .(63 /1، )فتح الؼدير (3)
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 ا ها.ا عؾقفا، وتطبقؼً عـاية ادػرين هذه الؼاعدة كص   -1     
أثر هذه الؼاعدة ذ التػسر، والسجقح بن اأقوال التػسرية، وااختقار  -2     

مـفا، وتضعقػفا، ورِدها، وتوجقه الؼراءة، وإعراب الؼرآن، وتدبره، وااشتـباط 
 ا ادػصول معـى. والوقوف عذ باغته، وحديد موضع ادوصول لػظً  مـه،

ة هذا ادوضوع حقث م ُتػرد هذه الؼاعدة وتطبقؼاها ذ التػسر جدَ  -3     
 وعؾوم الؼرآن بالدراشة.

 أهداف البحث:
 تلصقل هذه الؼاعدة التػسرية السجقحقة، والتحؼق من كثرة تطبقؼاها. -1     
 أمقة هذه الؼاعدة، وعـاية ادػرين ها.از إبر -2     
 تتبع صقغ هذه الؼاعدة، وبقان ذوط إعاها. -3     
 ذكر تطبقؼات هذه الؼاعدة ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.   -4     

 لدراسات السابقة:ا 
م أقف عذ دراشة أفردت هذه الؼاعدة وتطبقؼاها ذ التػسر وعؾوم الؼرآن 

 ت بعض الدراشات اجؾقؾة ذكرها ضؿن الؼواعد، مثل:بالبحث، وإن كاك
 ين لأشتاذ الدكتور. حسن احري.قواعد السجقح عـد ادػر

 وفصول ذ أصول التػسر لأشتاذ الدكتور. مساعد الطقار.
ا: رشالة الدكتوراه ادعـوكة بتػسر اجؿؾة الؼرآكقة ذ ضوء ومن الدراشات أيًض 

حؾقؾقة، أمد حسن الػؼقه. وقد عـقت الرشالة با  دراشة :التلشقس والتوكقد
هدفت إلقه من دراشة اجؿؾة الؼرآكقة دون األػاظ، وم تذكر أدلة الؼاعدة، 
وذكرت بعض صقغ الؼاعدة دون تتبعفا عـد العؾاء وادػرين، كا أها ذكرت 

سر وعؾوم تطبقؼات قؾقؾة لؾؼاعدة ذ التػسر والسجقح فؼط دون بؼقة جاات التػ
 الؼرآن. 
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كل ما شبق من دراشات هي لبـة أشاشقة  :ما يضيف』 هذا البحث على ما سبق』
ذ هذا البحث، لؽن بحثي هذا يضقف عذ ما تػضل به ادتؼدمون: تلصقل هذه 
الؼاعدة، وتتبع صقغفا، وبقان عاقة الؼاعدة ببعض الؼواعد، كا يضقف أمثؾة 

ات السابؼة، كتطبقؼفا ذ توجقه الؼراءة، وتدبر وتطبقؼات جديدة م تذكرها الدراش
ا ادػصول معـى، وإبراز أثرها ذ الؼرآن وااشتـباط مـه، ومعرفة ادوصول لػظً 

 معرفة أوجه من الباغة الؼرآكقة. 
 مشكلة البحث:

موضوع الدراشة حول قاعدة مفؿة من قواعد التػسر، وهي من الؼواعد التي 
غره. ومشؽؾة البحث الرئقسة التحؼق من كثرة تطبقؼات يستػاد مـفا ذ السجقح و

 هذه الؼاعدة، كا أن البحث جقب عن أشئؾة هامة هي:
 ما صقغ هذه الؼاعدة عـد العؾاء وادػرين؟ 

  ما أدلة الؼاعدة؟ 

 هل هذه الؼاعدة عاقة بؼواعد أخرى من قواعد التػسر والسجقح؟ 
 ما أمقة هذه الؼاعدة؟ 

 ت هذه الؼاعدة؟ما أبرز تطبقؼا 

  منهج البحث وإجراءات』:
 يؼتي ادـفج العؾؿي اتباع مؾة من ادـاهج البحثقة:

  أدلة هذه الؼاعدة. ادـفج التلصقي: ذ بقان 

 .ادـفج ااشتؼرائي: ويظفر ذ تتبع صقغ الؼاعدة 

  :لج ذ بقان تطبقؼات الؼاعدة، وكذلك هو مـفج متبع ذادـفج التحؾقي 
 ث. مباحث البح

 من مصادرها، والسمة دن يؾزم من اأعام.هذا، مع عزو اآيات، وتوثقق الـؼول 
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 خطة البحث:
وتػصقؾفا عذ الـحو  وخامة، ،أربعة مباحثاكتظم هذا البحث ذ مؼدمة، و

 التاي:
وفقفا بقان أمقة ادوضوع وأشباب اختقاره، وأهدافه، والدراشات  امقدمة:
 ته.وخط، ومـفجه، ومشؽؾة البحثالسابؼة، 

، ومعـاها، وذوط "التلشقس أوى من التوكقد"صورة قاعدة  امبحث اأول:
 إعاها، وصقغفا، وأقوال العؾاء ذ اعتادها. وفقه مطؾبان:

، ومعـاها، وذوط "التلشقس أوى من التوكقد"صورة قاعدة  امطلب اأول:
 إعاها.

، وأقوال العؾاء ذ "من التوكقد التلشقس أوى"صقغ قاعدة  :يامطلب الثا
 اعتادها.

، وقواعد ذات صؾة هذه "التلشقس أوى من التوكقد"أدلة قاعدة  الثاي: بحثام
    وفقه مطؾبان: الؼاعدة.

 . "التلشقس أوى من التوكقد"أدلة قاعدة  امطلب اأول:
 ."التلشقس أوى من التوكقد"قواعد ذات صؾة بؼاعدة  :يامطلب الثا

 ."التلشقس أوى من التوكقد"أمقة قاعدة  امبحث الثالث:
ذ التػسر وعؾوم  "التلشقس أوى من التوكقد"تطبقؼات قاعدة  امبحث الرابع:

 مطالب: مدخل، وثاكقة وفقهالؼرآن. 
  التػسر.تطبقق الؼاعدة ذ امطلب اأول:

 وااختقار مـفا. اأقوال التػسرية، ذ ترجقحتطبقق الؼاعدة  الثاي: امطلب
 تطبقق الؼاعدة ذ تضعقف اأقوال التػسرية ورِدها. امطلب الثالث:
 تطبقق الؼاعدة ذ توجقه الؼراءات الؼرآكقة. امطلب الرابع:
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 تطبقق الؼاعدة ذ إعراب الؼرآن.: امطلب اخامس
 تطبقق الؼاعدة ذ تدبر الؼرآن، وااشتـباط مـه. امطلب السادس:

 تطبقق الؼاعدة ذ الباغة الؼرآكقة. ابع:امطلب الس
 تطبقق الؼاعدة ذ حديد موضع ادوصول لػظا ادػصول معـى. امطلب الثامن:

 وفقفا أبرز الـتائج، والتوصقات. اخامة:
وأن يغػر ما كان فقه من  ،ا متؼبًا هذا العؿل خالًص  هذا، وأشلل اه أن جعل

 خطل وزلل.
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 امبحح اأول
 ، ومعناها، وشروط إعناها، "التأسيس أوى من التىكيد"صىرة قاعدة 

 وصيغها، وأقىال العمناء ي اعتنادها
 وفقه مطؾبان:

 وشروط إعماها."التأسيس أوى من التوكيد"، ومعناها،  اعدةصورة ق امطلب اأول:
 صورة القاعدة:

 التوكقد: ُمؾت عؾقه، وإن م حتؿل إا ألػاظ الؼرآن ومؾه إن م حتؿل إا
التلشقس: ُمؾت عؾقه، وذ هاتن احالتن ا مدخل لؼاعدة التلشقس أوى من 

 التوكقد.
ا لؾػظ أو مؾة أما إذا احتؿل الؾػظ أو اجؿؾة من كتاب اه أن يؽون ممكدً 

فادة أوى من فحؿؾه عذ اإ :ا دعـى جديد م يسبق ذ الؽامشابؼة، أو يؽون مػقدً 
مؾه عذ اإعادة: أن إفادة معـى جديد أوى من إلغاء هذا ادعـى بجعؾه ممِكدا دا 
تؼرر ذ كام شابق، فالتلكقد خاف اأصل: أن اأصل ذ وضع الؽام إكا هو 

ا لقس عـده، فنن تعذر مؾه عذ فائدة جديدة مل حقـئذ عذ ـإففام السامع م
 التلكقد.

التلكقد ادؼصود ذ الؼاعدة تلكقد معـى شابق، ولو م يؽن ذ ذلك ويدخل حت 
بن أن  تؽرار لؾػظ من ألػاظ اجؿؾة السابؼة، ولؽن معـى الؾػظة أو اجؿؾة ادتلخرة دائر

 .(1) ا دعـى جديد: فالتلشقس أوىا ومػقدً ا دعـى شابق، أو ممشًس وممكدً  ايؽون مؼررً 
 ػفم من هذا أمران:فقُ 

 ا أو مؾة.ن ادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس قد يؽون لػظً أ اأول:
ا لـػس الؾػظ السابق، أو أن ادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس قد يؽون تؽرارً  الثاي:

 ا أو مؾة جديدة. ا جديدً ا، بل يؽون لػظً اجؿؾة السابؼة، وقد ا يؽون تؽرارً 
                                       

 (.474، 2/473قواعد السجقح عـد ادػرين ) (1)
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  ك:ـوبيان ذل     
┪  ┫  ┬  ┭   ┮    ┤  ┥  ┦   ┧  ┨  ┩ ﴿  قوله تعاى: -1     

: هـ(1421)ت: ، قال الشقخ ابن عثقؿن[168البؼرة:] ﴾┴┳  ┲ ┱ ┰ ┯
أي  - : أي كؾوه حال كوكه حاًا  (ما): مـصوبة عذ احال من ﴾┪ ﴿قوله تعاى: »

 -ا يعـي: حال كون ضقبً  -حال أخرى  ﴾┫   ﴿ : ففي بؿعـى اشم ادػعول: و- حؾًا 
ذ  ما كان حاًا  :تؿل أن يؽون ادراد بـاحال: وح﴾┪  ﴿ممكد لؼوله تعاى: 
 ﴾ﾊ  ﾉ  ﾈ   ﴿ذ ذاته: لؼول اه شبحاكه وتعاى:  اما كان ضقبً  :كسبه: وبالطقب

 من اأكعام:] ﴾┌  ┍  ﴿، وقوله تعاى ذ ادقتة، وحم اخـزير: [275 من البؼرة:]
 .(1)«ذ التوكقد: وهذا أوى: أن مل الؽام عذ التلشقس أوى من مؾه ع[145

، وهو لػظ، وجاء غر ﴾┫   ﴿فادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس ذ هذا ادثال هو: 
 .﴾┪  ﴿ا له، وهو لػظ: مؽرر دا حتؿل أن يؽون ممكدً 

  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ   ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀｿ  ｾﾈ﴿قوله تعاى:  -2     
ﾊ  ﾉﾋ     ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ﴾ [ :18احر] :ففل مؾة ،﴿ ﾊ  ﾉ﴾  الثاكقة
 اأوى؟ ﴾ﾂ  ﾁ   ﴿جؿؾة:  ممكدة

 أداء ذ اأول أو لؾتلكقد، تؽرير ﴾ﾊ  ﾉ ﴿»: هـ(1271)ت:قال اآلود 
 به يمذن كا ادحارم ترك وهذا ذ بالعؿل، اأمر من بعده ما به يشعر كا الواجبات
 الوجه وهذا ادعاي، من أي: ﴾ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ    ﴿شبحاكه:  بؼوله الوعقد
 الػخامة من مطؾؼن اأمرين ورود وذ التلكقد، عذ لتلشقسا لػضل أرجح: الثاي
  .(2)«خػى ا ما

الثاكقة، حقث  ﴾ﾉﾊ  ﴿فادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس ذ هذا ادثال مؾة: 
 .تؽررت مرتن، فقحتؿل أن تؽون الثاكقة ممكدة لأوى

                                       

 (.233/ 2تػسر شورة البؼرة، ) (1)

 (.61 /28ادعاي، ) روح (2)
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 صور التوكيد الي خرج من هذ《 القاعدة:
ؼاعدة، وذلك إذا كان ذ الؽام ما يدل عذ خرج بعض صور التلكقد من هذه ال

 التلكقد، مثل:
ﾚ ﾛ    ﾜ ﴿ادصدر ادمكد دا دل عؾقه فعؾه، ومن ذلك قوله تعاى:  -1

ﾝ﴾ [:164 من الـساء]  :فؼوله تعاى ،﴿ ﾝ﴾  ًا مصدر جاء حؼقؼ
 .﴾ﾚ ﴿ا دا دل عؾقه الػعل: وتلكقدً 

ػس، والعن، وكا، وكؾتا، التلكقد ادعـوي، وهو حصور ذ شبعة ألػاظ: الـ -2
  ﴾┵   ┶┳ ┴ ﴿وكل، ومقع، وعامة. ومن ذلك قوله تعاى: 

توكقد ادعـى الذي دل عؾقه قوله: ﴾┵   ┶﴿، فلفاد قوله: [ 31احجر: ]
﴿ ┴  ┳﴾. 

 رفع [164 من الـساء:] ﴾ﾝ   ﾜ  ﾛ  ﾚ ﴿»: هـ(751)ت: قال ابن الؼقم 
 الؼؾب عري يشك ا الذي ادمكد ربادصد لؽؾقؿه تؽؾقؿه ذ ادجاز توهم شبحاكه
 ،كزوًا  وكزل ا،موتً  مات العرب: تؼول كا احؼقؼة، تؾك إثبات به ادراد أن والؾسان
 .(1)«وكظائره ا،حؼ   بؼوله: والتلكقد وأمع، وكل، والعن، بالـػس، التلكقد وكظره:

 التلشقس فؿثل هذا التلكقد ا يـازع التلشقس هـا، وا يؼع ذ مثؾه اخاف بن
 .(2)والتلكقد

  معى القاعدة:
 قبل بقان معـاها يؾزم بقان معـى ألػاطفا ومػرداها:

 تعريف التنْأسيس:
، (3)اهؿزة والسن: يدان عذ اأصل، والقء الوضقد الثابت "ُأُس " لغة:

                                       

 (.389/ 1ادرشؾة، ) الصواعق (1)
 (.171، 169/ 3(، والؼواعد التػسرية عـد ابن ققم اجوزية )474/ 2اكظر: قواعد السجقح عـد ادػرين ) (2)
 (.14/ 1مؼايقس الؾغة ) (3)
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 .(1)والتلشقس: أصل كل رء
 .(3): إفادةويؼال له .(2) قبؾهإفادة معـى آخر م يؽن أصًا  ا:اصطاحً 

 تعريف التـنوِْكيد، أو التنْأِكيد:
: أن اهؿزة مبدلة من واو، أي: اهؿزة والؽاف والدال: لقست أصًا  "أكد" لغة:

 .  (4)، الواو والؽاف والدال: كؾؿة تدل عذ َصٍد وإحؽام، وأوكد عؼدك: أي: ُصَده"وكد"
 .(5)والتوكقد أفصح من التلكقد، وَتَوَكد وَتَلَكد بؿعـى

 . (6)الؾػظ ادوضوع لتؼوية ما يػفم من لػظ آخر ا:اصطاحً 
وهو إما معـوي كؼولك: جاء الؼوم كؾفم أمعون، أو لػظي، وهو: إعادة الؾػظ 

 .(7)اأول بعقـه
 .(8) أو هو الؾػظ الذي يؼصد به تؼرير وتؼوية معـى لػظ شابق له، ويؼال له: إعادة

ع ذ الـسبة أو الشؿول، أو هو: إعادة ادعـى ر ادتبوــرر أمـابع يؼـو: تـأو ه
 .(9)احاصل قبؾه

إصارة إى أن التوكقد معتز، ففو أشؾوب باغي، لؽن إن كازعه  :"أوى"وي 
 .التلشقس: فالتلشقس مؼدم عؾقه

أن اأصل ذ  ،واأصل أن يؽون الؽام لؾتلشقس، والتلكقد خاف اأصل
                                       

 (.6/ 6لسان العرب ) (1)

 .155ص ، والتوققف عذ مفات التعريف71ص التعريػات (2)

 (.59/ 1) حؽامدرر احؽام ذح جؾة اأ (3)
 (.138/ 6مؼايقس الؾغة ) (4)

 (.417/ 1الؼاموس ادحقط ) (5)

 (.258/ 1ادحصول ذ عؾم أصول الػؼه ) (6)
 .167ص التؿفقد( 7)
 (.59/ 1) درر احؽام ذح جؾة اأحؽام (8)

 .155ص ، والتوققف عذ مفات التعريف 71ص التعريػات( 9)



 (ه4439جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية     العدد اخامس والعشرون        )مادى اآخرة 

424 

فنن تعذر مؾه عذ فائدة جديدة:  ،ا لقس عـدهوضع الؽام إكا هو إففام السامع م
، فاحؿل عذ التلكقد خاف الظاهر، فنن التلشقس أصل (1)ُمل حقـئذ عذ التلكقد

 .(2)ا ُيعدل عـه من غر دلقل
ويراد ، "إعال الؽام أوى من إماله"وهذه الؼاعدة متػرعة عن اأصل: 

والتوكقد فقه إلغاء لؾػائدة ادرة، باإمال ذ الؼاعدة ما هو أعم من اإلغاء ب
عذ التلكقد، ويؽون  اعذ اإلغاء الؽامل، ومؼدمً  ا، فقؽون اإعال مؼدمً ادستلكػة
 .(3)بالتلشقس دعـى جديد، أو حؽم زائد اجديدً  إعاًا 

 هل مل الؽام عذ التوكقد إمال لوضعه اأصي؟
فحؿؾه عذ التلشقس  :والتلشقس إذا كان الؾػظ ادراد إعاله ما حتؿل التلكقد

أوى: أن التلشقس أوى من التلكقد، وبعبارة أخرى اإفادة أوى من اإعادة، وأكه 
 :دا كان الؾػظ ذ اأصل إكا وضع إفادة معـى غر ادعـى الذي يستػاد من غره

 .(4)فحؿؾه عذ التلكقد دون التلشقس إمال لوضعه اأصي
 عدة:شروط إعمال هذ《 القا
 ُيشسط ها ذضان:

ا فقه، هل هو لؾتلكقد أو التلشقس: فحؿؾه حقـئذ أن يؽون الؽام ُختؾػً  -1     
عذ التلشقس أوى، بخاف ما إذا كان الؽام عذ أصؾه ذ التلشقس أو كان 

 ُممِكدا، وم يدخل احتال التلشقس.
عذ ذلك: فالتوكقد  ا يدل دلقل عذ إرادة التوكقد، فنن دل دلقلأن  -2      

                                       

 (.473/ 2ين )اكظر: قواعد السجقح عـد ادػر (1)
 .417اكظر: فواتح الرموت ص( 2)
 (.387/ 1الؼواعد الػؼفقة وتطبقؼاها ذ ادذاهب اأربعة ) (3)

 (.59/ 1) درر احؽام ذح جؾة اأحؽاماكظر: ( 4)
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كلن يدل السقاق عذ التوكقد، أو أن يبُعد مل الؾػظ أو اجؿؾة عذ  .(1)أوى
إى أن بعض  هـ(745)ت: ه أبو حقان التلشقس: فُقحؿل حقـئذ عذ التوكقد. وقد كبَ 

وخرج بذلك عن التلكقد الذي ا ُيصار »اأحوال يبُعد مؾفا عذ التلشقس، فؼال: 
 .(2)«ؿل عذ التلشقسُح  أنَيْبُعُد احاجة، وذلك بلن يؽون الؽام  إلقه إا عـد

صيغ قاعدة "التأسيس أوى من التوكيد"، وأقوال العلماء ي  :يمطلب الثاا
 :اعتمادها

ا بجؿؾة خزية، وبصقغة ُيعَز عن قاعدة التلشقس أوى من التوكقد غالبً 
 ذ أقوال العؾاء، مـفا:. وقد جاءت هذه الؼاعدة بصقغ متعددة (3)اجزم

متى أمؽــا اشتعال كل لػظ عذ فائدة »: هـ(371)ت: قال أبو بؽر اجصاص 
 .(4)«جددة: فغر جائز ااقتصار ها عذ فائدة واحدة

مل الؾػظن عذ فائدتن، ومعـقن »: (5)هـ(437)ت: وقال مؽي بن أي ضالب 
 .(6)«أوى من مؾفا عذ التؽرار بؿعـى واحد

اأصل ذ الؽام التلشقس دون التلكقد، »: هـ(456)ت:قال ابن حزم الظاهري و
  . (7)"فقحؿل كام الشارع عؾقه

 حؿـل م جـددة فائـدة عـذ الؾػـظ مـل أمؽن إذا»: هـ(543)ت: وقال ابن العري 
                                       

 .766، 765أمد الزيدي، ص جفود الشقخ ابن عثقؿن وآراؤه ذ التػسر وعؾوم الؼرآن، د. (1)
 (.347/ 1البحر ادحقط ) (2)

 (. 47/ 1ا ودراشة )قواعد التػسر معً ( 3)

 (.1/283الؼرآن ) أحؽام( 4)

مشؽل "، و"التبرة"هو أبو حؿد، مؽي بن أي ضالب الؼقز، فؼقه مؼرئ، له تصاكقف كثرة، مـفا:  (5)
 (.-394/ 1. اكظر: معرفة الؼراء الؽبار )"إعراب الؼرآن

 .219اإيضاح لـاشخ الؼرآن ومـسوخه ص (6)
 .83اأحؽام صاإحؽام ذ أصول  (7)
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 .(1)«احؽقم العؾقم كام فؽقف الـاس كام ذ التؽرار عذ
ا، إا أكه واعؾم أن التلكقد وإن كان حسـً »: ـ(ه616)ت: وقال فخر الدين الرازي 

 .(2)«متى أمؽن مل الؽام عذ فائدة زائدة: وجب رفه إلقفا
والتلشقس أصل، والتلكقد فرع، ومل الؾػظ »: (3)هـ(631)ت: وقال اآمدي 

اأصل ذ الداات الؾػظقة إكا هو »ا: . وقال أيًض (4)«عذ الػائدة اأصؾقة أوى
واأصل أن حؿل كام الشارع عذ فائدة التلشقس »ا: . وقال أيًض (5)«التلشقس
 .(6)«أصًا  لؽوها

 .(8)«ؿل الؾػظ عذ التلشقس دون التلكقدح»: (7)هـ(684)ت: وقال الؼراذ 
وإذا أراد اأمرين: التلشقس والتلكقد: كان مؾه »: هـ(745)ت: وقال أبو حقان 

 .(9)«التلكقد إا عـد اتضاح عدم التلشقس عذ التلشقس هو اأوى، وا يذهب إى
 .(10)«الػائدة اجديدة والتلشقس هو اأصل»: هـ(751)ت: وقال ابن الؼقم 

متى دار الؽام بن احؿل عذ التلكقد أو »: هـ(756)ت: وقال السؿن احؾبي 
 .(11)«التلشقس: فنكه حؿل عذ تلشقسه دون تلكقده

                                       
 (.213 /1الؼرآن، ) أحؽام (1)
 (.259/ 1ادحصول ذ عؾم أصول الػؼه، ) (2)

هو أبو احسن، شقف الدين، عي بن أي عي بن حؿد اآمدي، احـبي، ثم الشافعي، فؼقه أصوي، له  (3)
 (. 7/253. اكظر: صذرات الذهب )"ؽاماإحؽام ذ أصول اأح"، و"إبؽار اأفؽار" ا:ـاكقف، مـفـتص

 (.216/ 2اإحؽام ذ أصول اأحؽام ) (4)
 (.284/ 2)ادصدر السابق  (5)
 (.266/ 3ادصدر السابق ) (6)

هو صفاب الدين، أبو العباس، أمد بن إدريس الؼراذ، الصـفاجي، ادالؽي، فؼقه أصوي، له تصاكقف،  (7)
 (.146/ 6. اكظر: الواذ بالوفقات )"وقالػر"، و"الذخرة ذ الػؼه"مـفا: 

 .112اكظر: ذح تـؼقح الػصول ص (8)
 (.512/ 3البحر ادحقط ) (9)

 .231ص عدة الصابرين (11)
 (.437/ 6الدر ادصون )( 11)
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ػؼوا عذ أن التلكقد عذ خاف اأصل: أن ات»: (1)هـ(772)ت: وقال اأشـوي 
اأصل ذ وضع الؽام إكا هو إففام السامع ما لقس عـده، فنذا دار الؾػظ بن 

 .(2)«التلشقس والتوكقد تعن مؾه عذ التلشقس
فا حؿل الؾػظ  ،خاف اأصل»: -عن التلكقد- هـ(794)ت: وقال الزركق 

ذا دار الؾػظ بن : إوهو معـى قوهم، ددةة جفائد عذ التلكقد إا عـد تعذر مؾه عذ
 .(3)«أكه أكثر فائدة :فالتلشقس أوى :مؾه عذ التلشقس أو التلكقد
 .(4)«التلشقس أوى من التلكقد»: هـ(813)ت: وقال ابن عرفة الورغؿي 

 يؽن م آخر معـى إفادة عن عبارة التلشقس»: هـ(816)ت:وقال عي اجرجاي 
 من خر اإفادة عذ الؽام ؿلـح أن التلكقد: من خر فالتلشقس ،قبؾه أصًا 
 .(5)«اإعادة عذ ؿؾهـح

متى دار الؽام بن احؿل عذ التلكقد »: هـ(881)ت:وقال ابن عادل احـبي 
 . (6)«والتلشقس: فحؿؾه عذ التلشقس أوى

 :ؾػظ بقـفافنذا دار ال ،التلشقس أوى من التلكقد»: هـ(911)ت:وقال السقوضي 
(7)«التلشقس تعن عذ

 . 
                                       

مػر، فؼقه، أصوي، الشافعّي،  ،بد الرحقم بن احسن بن عي اأشـويهو مال الدين، أبو حؿد، ع( 1)
. "التؿفقد"، و"الؽوكب الدري ذ خريج مسائل الػؼه عذ الـحو"كثرة، مـفا: لغوي، له مصـػات 

 (.383/ 8اكظر: صذرات الذهب )

 .167التؿفقد ذ خريج الػروع عذ اأصول ص (2)
 (.117/ 2البحر ادحقط )( 3)

 .(1/222)تػسر ابن عرفة  (4)
 .71التعريػات ص (5)
 (.12/ 11الؾباب ذ عؾوم الؽتاب ) (6)

 .128اكظر: اأصباه والـظائر ص (7)
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ا أو إذا دار الؾػظ بن أن يؽون ممكدً »: (1)هـ(972)ت:وقال ابن الـجار الػتوحي 
 . (2)«ا: فنكه حؿل عذ تلشقسهممشًس 

: عبارة عن إفادة معـى سالتلشق»: (ـه1131: ت)زين الدين حؿد ادـاوي وقال 
أن مل الؽام عذ اإفادة  :لتلكقدمن ا س خرآخر م يؽن حاصا قبؾه، فالتلشق

 .(3)«خر من مؾه عذ اإعادة
التلشقس أوى من التلكقد: أن اإفادة »: (هـ1194ت: ) لؽػويالبؼاء اوقال أبو 

 .(4)«خر من اإعادة
 .(5)«التلشقس أرجح من احتال التوكقد»: هـ(1393)ت: وقال ابن عاصور 

 .(6)«التلشقس أوى من التلكقد»: هـ(1394)ت: وقال حؿد أبو زهرة 
والؼاعدة: أكه إذا احتؿل أن يؽون »: هـ(1421)ت: وقال الشقخ ابن عثقؿن 

ل عذ التلشقس: أكه فقه زيادة معـى: وبـاًء عذ هذه ، ُم ا، أو تلشقًس االؽام توكقدً 
 .(7)«الؼاعدة يؽون الؼول بلها تلشقس أرجح

 التوكقد، فؿفا أمؽن مل اآية التلشقس مؼدم عذ»وقال د. خالد السبت: 
 .(8)«الثاكقة عذ معـى صحقح جديد ففو أوى من دعوى أها تلكقد

                                       

هو تؼي الدين، حؿد بن أمد بن عبد العزيز الػتوحي، احـبي، فؼقه، أصوي، كحوي، له تصاكقف كثرة،  (1)
 (.391/ 8. اكظر: صذرات الذهب )"مـتفى اإرادات"، و"الؽوكب ادـر"مـفا: 

 (.297/ 1ذح الؽوكب ادـر ) (2)

 .155لتعريف صالتوققف عذ مفات ا (3)
 .1165الؽؾقات ص (4)

 (.265/ 26التحرير والتـوير ) (5)

 (.5346/ 11زهرة التػاشر ) (6)

 (.3/414تػسر شورة البؼرة ) (7)

(، الشارح: 11( إى اآية )1ورة اددثر من اآية )، شادصباح ادـر ذ هذيب تػسر ابن كثرذح  (8)
 ت عذ الشبؽة العـؽبوتقة.د.خالد السبت، موقع الشقخ خالد السب
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 وناحظ من أقوال العلماء السابقة أمرين:
 تسؿقة بعض العؾاء لؾتلشقس بالػائدة ادجددة، أو الػائدة الزائدة. اأول:
تلشقس: فجاءت أن صقغ الؼاعدة عـدهم متػاوتة، فؿـفم من جزم بال الثاي:

متى أمؽــا اشتعال كل »صقاغة الؼاعدة عـده بطريؼة اجزم، كؼول اجصاص: 
، وكؼول ابن «لػظ عذ فائدة جددة: فغر جائز ااقتصار ها عذ فائدة واحدة

 الـاس كام ذ التؽرار عذ حؿل م جددة فائدة عذ الؾػظ مل أمؽن إذا» :العري
ا، واعؾم أن التلكقد وإن كان حسـً »، وكؼول الرازي: «احؽقم العؾقم كام فؽقف

وكؼول ، «إا أكه متى أمؽن مل الؽام عذ فائدة زائدة: وجب رفه إلقفا
 .«فنذا دار الؾػظ بن التلشقس والتوكقد تعن مؾه عذ التلشقس»اأشـوي: 

ومـفم من جاءت صقاغته لؾؼاعدة بطريؼة التؼديم فؼط بدون جزم، وذلك 
ختؾػة مثل: التلشقس أوى من التلكقد، والتلشقس مؼدم عذ التوكقد،  بللػاظ

 والتلشقس خر من التلكقد.
 ا هذ《 القاعدة:ومن أكثر امفسرين ذكرً 

 من خر التلشقس"حقث ذكرها بصقغ ختؾػة، فؼال: هـ( 1271)ت: اآلود 
أكثرهم عـاية ا من . وهو أيًض (2)"التلكقد من أوى والتلشقس". وقال: (1)"التلكقد

 من عؾم دا الراجح هو ااشتئـاف ...واحتال»بالسجقح ها، ومن ذلك قوله: 
 ااحتالن أبؾغ عذ حؿول تعاى اه وكام كقف ،التلكقد عذ التلشقس فضل

 .(3)«وأوفاما
                                       

 (.26/86(، )14/193(، )8/71(، )179، 4/91(، )3/155(، )1/213ادعاي ) روح (1)
 (.31/26(، )1/321ادصدر السابق )( 2)

 (.61ص/28(، واكظر ترجقحه بالصقغة كػسفا ذ )31/171ادصدر السابق ) (3)
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حقث أوردها بصقغ متعددة، فؼال:  هـ(1393)ت:ا الشـؼقطي ومـفم أيًض 
 أن ذ اأصولقن كام». وقال ذ موضع آخر: (1)«دالتوكق عذ مؼدم التلشقس»

 عذ احؿل». وقال: (2)«التلشقس عذ ُمل والتلشقس: التوكقد احتؿل إن الؾػظ
 إذا × رشوله وشـة اه كتاب من الـص». وقال: (3)«أوى وااشتؼال التلشقس
 ذع مؾه جوز وا التلشقس، عذ مؾه وجب ا:معً  والتلكقد التلشقس احتؿل
 دار إذا أكه اأصول ذ وقد تؼرر». وقال: (4)«إلقه الرجوع جب لدلقل إا التلكقد،
 مراقي ذ أصار وإلقه التلشقس، عذ مؾه رجح والتلشقس: التوكقد بن الؽام
  بؼوله: ااحتالن، من الراجح تؼديم فقفا جب كظائر مع له اجامعً  (5)السعود

ــــــتال ــــــل ذا اع ــــــا قاب ــــــذاك م  ك
 

ـــــن ا   لتلصـــــل وااشـــــتؼالم
 
 

ـــــــا ـــــــوم وبؼ ـــــــن تلشـــــــس عؿ  د
 

 اأفـــراد واإضـــاق مـــا يـتؼـــى 
 كــــذاك ترتقـــــب إجـــــاب العؿـــــل 

 
ــــه الرجحــــان مــــا حتؿــــل    بال
 ادحتؿل عذ الراجح الؾػظ حتؿل يؼدم أكه ادراقي صاحب كام ومعـى 

  .(6)«الزيادة عذ يؼدم فنكه كالتلصل ادرجوح
 ، (7) «التلشقس أوى من التلكقد» :فؼال، هـ(1251)ت: الشوكايبذكرها  ىومن اعتـ

 .(8)«اه كام ذ خصوصا التلكقد من خر والتلشقس»وقال: 
                                       

 (.151/ 5البقان ) أضواء (1)

 (.124/ 4البقان ) أضواء( 2)
  (.544/ 3) ادصدر السابق( 3)
 (. 337/ 4ادصدر السابق ) (4)

هـ( ، وهو كظم ذ 1233صاحب ادراقي هو شقدي عبد اه بن احاج إبراهقم العؾوي الشـؼقطي )ت:  (5)
 أصول الػؼه عذ ادذهب ادالؽي. 

 (.191/ 2أضواء البقان ) (6)

 (.49 /3الؼدير ) فتح (7)
 (.369 /2(، )98/ 1ا: )(، واكظر أيًض 1/63ادصدر السابق )( 8)
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وادتلمل ذ الصقغ اداضقة يؾحظ أن العؾاء ذيؾوا عباراهم بلن احؿل عذ 
وي هذا ما يدل على أن التلشقس أوى من التوكقد إا بدلقل جب الرجوع إلقه، 

 أحوال يقدم فيها التوكيد على التأسيس، ومن ذلك:بعض ا
أا خالف دالة السقاق، فنذا دل السقاق عذ التلكقد: كان مل الؾػظ عؾقه  :أوًل 

 أوى من مؾه عذ معـى جديد. 
 لشقس: فُقحؿل حقـئذ عذ التوكقد.ن يبُعد مل الؾػظ أو اجؿؾة عذ التأ :اانيً 

إى أن بعض اأحوال يبُعد مؾفا عذ التلشقس،  (هـ745)ت: وقد كبه أبو حقان 
وخرج بذلك عن التلكقد الذي ا ُيصار إلقه إا عـد احاجة، وذلك بلن »فؼال: 

 .(1)«ؿل عذ التلشقسُح  أنَيْبُعُد يؽون الؽام 
ピ  ビ  パ    ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  - هـ(756)ت: قال السؿن احؾبي 

 ベ  プ   ブ〝  ｠  ポ  ボ  ペ〞  ─     ┄  ┃  │  ━
ボ  ペ   ﴿وقوله: »: -[142اأعراف: ] ﴾┅  ┆  ┇  ┈    ┉   ┊  ┋ 

 ポ﴾  أن قوله قبل ذلك :أطفرما: أها لؾتلكقد :هذه اجؿؾة قوانذ :
﴿ ベ  プ﴾  ُاحتال أن  :فم أها أربعون لقؾة. وققل: بل هي لؾتلشقسف

  .(2)«ايتوهم متوهم بعر شاعات أو غر ذلك، وهو بعقد جد  
 
 
 

 

 
                                       

 (.347/ 1البحر ادحقط ) (1)

 (.448/ 5الدر ادصون ) (2)
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 امبحح الثاني
 ، وقىاعد ذات صمة بهره القاعدة"التأسيس أوى من التىكيد"أدلة قاعدة 

 وفقه مطؾبان:   
 ."التأسيس أوى من التوكيد"أدلة قاعدة : اأول طلبام

 الدليل اأول:
من  اتػاق العؾاء عذ هذه الؼاعدة ذ التػسر وغره، فؼاعدة التلشقس أوى

التوكقد من الؼواعد التي حصل ااتػاق عؾقفا، أو وقع فقفا رء من اخاف لؽـه 
 . (1)ضعقف

وهذا ااتػاق طاهر ذ تطبقؼات العؾاء باختاف ضبؼاهم هذه الؼاعدة ذ عؾوم 
كثرة كالؾغة، والػؼه، واأصول، والتػسر، وقد تبن هذا عـد احديث عن صقغ 

إى إعال هذه الؼاعدة ذ عؾوم  هـ(1421)ت: ابن عثقؿن  الؼاعدة. وقد كبه الشقخ
وغر التػسر وهي:  ،م قاعدة أحب أن أكبه عؾقفا ذ التػسروثَ »عدة، حقث قال: 

أكه إذا دار اأمر بن أن تؽون الؽؾؿة مع اأخرى بؿعـى واحد، أو لؽل كؾؿة 
صار  :بؿعـى واحد معـى، فنكـا كجعل لؽل واحدة معـى، أكـا إذا جعؾـا الؽؾؿتن

ذ هذا تؽرار ا داعي له، لؽن إذا جعؾـا كل واحدة ها معـى صار هذا تلشقًسا 
 .(2)«وتػريًؼا بن الؽؾؿتن

ووجه ااتػاق عذ هذه الؼاعدة أن العؾاء اتػؼوا عذ أن التلكقد عذ خاف 
ال ، ق(3)اأصل: إذ اأصل ذ وضع الؽام إكا هو إففام السامع ما لقس عـده

اتػؼوا عذ أن التلكقد عذ خاف اأصل: أن اأصل ذ »: هـ(772)ت: اأشـوي 
                                       

 (. 47/ 1قواعد التػسر معا ودراشة ) (1)

 .319، 318 ص تػسر جزء عم،( 2)
(، 117/ 2(، والبحر ادحقط لؾزركق )3/26(، واإحؽام لممدي )357/ 1)اكظر: ادحصول  (3)

 .465ص وإرصاد الػحول
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وضع الؽام إكا هو إففام السامع ما لقس عـده، فنذا دار الؾػظ بن التلشقس 
 .(1)«والتوكقد تعن مؾه عذ التلشقس

 الدليل الثاي: 
اد ادعـى مع ا ختؾف لػظان إا اختاف معـى، وا حؽم باحأن اأصل أن 

 اختاف الؾػظ إا بدلقل.
 مقد، حؽقم من تـزيل الؼرآن...»: هـ(728)ت:قال صقخ اإشام ابن تقؿقة 

 حؽؿة، أو عؾم، له آدم بـي من رجا أن ولو ُفِصؾت، ثم آياته أحؽؿت كتاب وهو
 التغاير: هذا بؿثل فقه وأتى ذلك، ألػاظ ففذب مصـف، أو قصقدة، أو خطبة، أو

 شدى، ادعـى احاد مع األػاظ بن خالف م وأكه حؽؿة، ذلك ذ قصد أكه لُعؾم
ｽ   ｾ﴿فقه: قال وقد شقا ا احاكؿن، وأحؽم العادن رب بؽام فؽقف

 ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ     ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ   ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾍ
ﾏ  ﾎ﴾ [ :88اإراء]...»(2).   

 اختاف إا لػظان ؾفخت أا اأصل ...»: هـ(751)ت: وقال ابن الؼقم 
   .(3)«بدلقل... إا الؾػظ اختاف مع ادعـى باحاد حؽم وا ادعـى،

 الدليل الثالث:
أن ذ مل الؽام عذ التلشقس زيادة معـى لقست ذ التوكقد، فنذا احتؿل 
الـص التوكقد والتلشقس ُمل عذ التلشقس ا عذ التوكقد. قال الشـؼقطي 

أن الـص إذا احتؿل التوكقد والتلشقس  عؾم اأصول ذ ؼررت قد»: هـ(1393)ت:
التلشقس ا عذ التوكقد: أن ذ التلشقس زيادة معـى لقست ذ  عذ فاأصل مؾه

 .(5).(4)«التوكقد
                                       

 .167التؿفقد ذ خريج الػروع عذ اأصول ص (1)

 (.551/ 16) الػتاوى جؿوع( 2)
 (.183/ 1) الػوائد بدائع( 3)

 .225ص دفع إهام ااضطراب (4)

 (.172/ 3) ابن ققم اجوزية دذ: الؼواعد التػسرية عـالدلقؾن الثاي والثالث اكظر  (5)
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 قواعد ذات صلة بقاعدة "التأسيس أوى من التوكيد": الثايامطلب 
عض الؼواعد التػسرية طفر ي أن قاعدة التلشقس أوى من التوكقد ذات صؾة بب

والسجقحقة، وهذه الؼواعد اتػؼت معاكقفا عذ أن التلشقس أوى من التوكقد. 
 والؼواعد هي:

 (2)أرجح من ملها على الرادف (1)قاعدة: مل ألفاظ الوحي على التباين -4
بعض ألػاطفا  ؼرآن، بن قائل بسادفالعـد اختاف ادػرين ذ تػسر ألػاظ ف
 :وقائل بالتباين بن معاكقفاا لؾؿعـى ادذكور، تلكقدً  -رى السادفعـد من ي-

اأصل،  هو مؾفا عذ التباين: أكه ، وأصحفا ذ ذلك قول منفلرجح الؼولن
، وأما مؾفا عذ السادف امعـى جديدً  ، وأن مؾفا عذ التباين يػقدلؾغةاأكثر هو و

 .(3)فا يػقد إا التلكقد

ا، ا، وذ احؿل عذ السادف توكقدً احؿل عذ التباين تلشقًس  ووجه الصؾة أن ذ
 والتلشقس أوى.

 ومثال ذلك: 
ذ  حقث اختؾػوا [28]اددثر:  ﴾ヮ  ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ﴿ما ُذكر ذ تػسر قوله تعاى: 

 التؽرير من والغرض واحد، معـاما مسادفان لػظان ما قال: من الؾػظن، فؿـفم
 من بد ا قال: من ومـفم عـي، وأعرض عـي، صدَ  يؼال كا وادبالغة التلكقد
 فنذا ا،صقئً  والعظم والؾحم الدم من تبؼي ا أها أحدها: ا:وجوهً  ذكروا ثم الػرق،
ا. أبدً  وهؽذا كاكت، ما بلصد إحراقفم تعاود أن تذر فا اجديدً  اخؾؼً  ُأعقدوا
 أولئك أبدان من تذر ا ثم عذبتفم، إا لؾعذاب ادستحؼن من تبؼي ا وثاكقفا:
 تؾك إن ثم ا،صقئً  ادعذبن أبدان من تبؼي ا أحرقته. وثالثفا: إا اصقئً  ادعذبن

                                       

 (.1/35دختؾػة. اكظر: روضة الـاطر )ااألػاظ ادختؾػة لؾؿعاي هو:  (1)

 (.2/115كظر: البحر ادحقط، الزركق )األػاظ ادػردة الدالة عذ رء واحد باعتبار واحد. اهو: ( 2)

 (.2/481د ادػرين )اكظر: قواعد السجقح عـ (3)
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 .(1) تعذيبفم ذ والشدة الؼوة تؾك وتستعؿل إا اصقئً  وصدها قوها من تذر ا الـران
: أن الؼول "التلشقس أوى من التوكقد"ا حؼقق لؼاعدة: والؼول بلن بقـفا فرقً 

  بالتباين تلشقس، وبالسادف توكقد. 
من أقوال تػسرية ذ معـى  هـ(1251)ت: ا: ما ذكره الشوكاي ومن اأمثؾة أيًض 

┫ ┬ ┭  ┮  ┨ ┩ ┪ ﴿ من قوله تعاى: ﴾┯  ﴿قوله تعاى:
تػسر احرض باهاك، ثم  ، ومـفا[ 85يوشف: ] ﴾┱  ┲  ┳┯   ┰   
 ادذكورة: ادعاي هذه من واهاك تادو بغر هـا احرض تػسر واأوى»قال: 
 احرض: معـى غر معـى ﴾┳ ┰ ┱ ┲ ﴿لؼوله: يؽون حتى

  .(2)«ادقتن من ﴾┲  ┳ ﴿ومعـى: التلكقد من أوى فالتلشقس
 التأصيل؛ فحمل』 على التأصيل أوى.قاعدة: إذا دار الكام بن الزادة و  -2

جعؾفا زائدة، ؿـفم من ف، من كتاب اه تػسر لػظةإذا اختؾف ادػرون ذ 
 جعؾفا أصؾقةمـفم من والتلكقد، و وما جاءت إا لؾتؼويةدوها، بوأصل ادعـى تاٌم 

وهو عدم -فاأوى مؾفا عذ التلصقلا: ا يتم إا ه وأصل ادعـى ،ذ الؽام
 .  (3) جب الرجوع إلقه إا بدلقل اأصل وا يعدل عن ذ الؽام، اأصل: أكه -الزيادة
ا، وذ احؿل عذ الزيادة وجه الصؾة: أن ذ احؿل عذ التلصقل تلشقًس و
 ا، والتلشقس أوى.توكقدً 

┊  ┋  ┌  ┍    ┎  ┏   ┐  ┑  ┒   ﴿قول اه تعاى:  ذلك: ذ مثال
         ┠  ┟  ┞  ┝  ├  ┛  ┚  ┙   ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓

ختؾف ا، فؼد [ 26اأحؼاف: ] ﴾ ┨  ┩┢  ┣  ┤  ┥  ┦  ┧     ┡     
 ذ هذه اآية عذ أقوال: ﴾┍  ﴿العؾاء ذ 

                                       

 (.516/ 19والؾباب ذ عؾوم الؽتاب )(، 178/ 31) الؽبر التػسراكظر:  (1)

 (.49/ 3لؼدير )ا فتح (2)

 (.495/ 2اكظر: قواعد السجقح عـد ادػرين )( 3)
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  . وبغقتم إها ذضقة، وجزاء الرط حذوف، تؼديره: إْن مؽـاكم فقه ضغقتم -1
الـافقة: أَن « ما»ادوصولة عذ « ما»لـ ادوصولة، مًا « ما»إها زائدة بعد  -2

 ؽـاكم فقه. ، ويؽون ادعـى: مؽـّاهم ذ مثل ما م«إن»الـافقة تزاد بعدها 
 هـا توكقد، والتلشقس أوى. ﴾┍  ﴿فتؽون 

إها أصؾقة ذ الؽام بؿعـى الـػي، أي: ولؼد مؽـّاهم ذ الذي م ُكؿؽـؽم  -3
فقه من الؼوة ذ اأجساد، وكثرة ذ اأموال واأواد، وهذا الؼول هو اأوى 

 .(1)بالصواب: أن التلصقل أوى من الزيادة
مشرا إى العاقة بن هذه الؼاعدة وقاعدة -هـ( 1393)ت:قال الشـؼقطي

 التوكقد بن الؽام دار إذا أكه اأصول ذ تؼرر»: -التلشقس أوى من التوكقد
 مع له اجامعً  السعود، مراقي ذ أصار وإلقه التلشقس، عذ مؾه رجح والتلشقس:

    بؼوله: ااحتالن من الراجح تؼديم فقفا جب كظائر
ــــــل ــــــا قاب ــــــذاك م ــــــتال ك  ذا اع

 
ـــــن التلصـــــل وااشـــــتؼال   م
 
 

ـــــــا ـــــــوم وبؼ ـــــــن تلشـــــــس عؿ  د
 

 اأفـــراد واإضـــاق مـــا يـتؼـــى 
 كــــذاك ترتقـــــب إجـــــاب العؿـــــل 

 
ــــه الرجحــــان مــــا حتؿــــل   بال
 ادحتؿل عذ الراجح الؾػظ حتؿل يؼدم أكه ادراقي: صاحب كام ومعـى 

  .(2)«الزيادة عذ يؼدم فنكه كالتلصل ادرجوح،
 يرد التكرار لتعدد امتعلق.  قد  -3

فتؽرار بعض اآيات أو اجؿل ذ الؼرآن، ا يعـي أها ا ختؾف ذ مدلوها عن 
التي قبؾفا، بل كل آية أو مؾة إكا تتعؾق با ذكر قبؾفا من كام اه، وهذا ا يعد من 

                                       

 (.511، 499/ 2)قواعد السجقح عـد ادػرين اكظر:  (1)
 (.191/ 2أضواء البقان ) (2)
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 .(1)التؽرار ذ رء. وإن ما يؼوي هذا اأصل أن التلشقس مؼدم عذ التوكقد
ا، وهو ووجه الصؾة: أن ذ مل ما تؽرر ذ الؼرآن عذ اختاف متعؾؼه تلشقًس 

  أوى من مؾه عذ التوكقد.
كل و، الرمنذ شورة  ﴾┈  ┉  ┊  ┋ ﴿مثاله: تؽرير قوله تعاى: 

 .(2)احًض  اآية من هذه اآيات هي تتعؾق با ذكر قبؾفا، ولقست تؽررً 
 
 
 
 

 

 
 

                                       

 .(712 /2ا ودراشة )معً  قواعد التػسر  (1)

ذ مطؾب: تطبقؼات  ا من اأمثؾة ذ مبحث التطبقؼات عـد احديث عن باغة التؽريرواكظر مزيدً  (2)
 الؼاعدة ذ الباغة الؼرآكقة.



 (ه4439جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية     العدد اخامس والعشرون        )مادى اآخرة 

435 

 لحالثا ححبام
 "التأسيس أوى من التىكيد"أهنية قاعدة 

طفر من خال ادبحث السابق اتػاق العؾاء عذ هذه الؼاعدة، وكذا كثرة 
ا عـاية وما يدل عذ أمقتفا أيًض أقواهم ذ اعتادها، وكل هذا دال عذ أمقتفا، 

 ا:ا، وتطبقؼً ا، وتؼريرً ادػرين ها كص  
بتؼريرها، ومـفم من قررها بتطبقؼفا، فلما الـص عؾقفا فؿن ادػرين من َرح 

فؼد طفر ذ مبحث صقغ الؼاعدة، وأما تؼريرها بتطبقؼفا فظاهر عـد أعام 
 ادػرين كالطزي، وابن كثر، والؼرضبي، والزخري، وفقا يي أمثؾة ذلك:

ゲ  グ  ギ  ガ   ﴿عـد تػسر قوله تعاى:  هـ(311)ت: قررها الطزي 
  ザ   ゴ  ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ

プ  ブ  ピベ  ポ    ボ  ペ﴾ [ :93ادائدة]:بتؾؼي ااتؼاء هو اأول فااتؼاء» ، فؼال 
 بالثبات ااتؼاء الثاي: وااتؼاء والعؿل، به والَدْيـوكة والتصديق بالؼبول اه أمر
 باإحسان اءااتؼ هو: الثالث وااتؼاء والتغقر، التبديل وترك التصديق، عذ

 ااتؼاء هو الثالث ااتؼاء أن عذ الدلقل ما قائل: قال اأعال، فنن بـوافل والتؼرب
 وضعه عن أخز قد ذكره تعاى إكه ققل: بالػرائض؟ ذلك يؽون أن دون بالـوافل
 ذها ذ اه اتؼوا هم إذا إياها حريؿه قبل ذبوها التي اخؿر صاري عن اجـاح
الػرائض،  من الصاحات وعؿؾوا حريؿفا ذ ورشوله اه صدقواو حريؿفا، بعد
  .(1)«واحدة آية ذ ذكره مه وقد ذلك لتؽرير وجه وا

فؼرر أن ااتؼاء الثالث هو ااتؼاء بالـوافل، وذلك بتطبقق قاعدة التلشقس أوى 
الث من التوكقد: أن ااتؼاء بالػرائض مذكور من قبل ذ اآية، فحْؿل ااتؼاء الث

 عؾقه توكقد، ومؾه عذ ااتؼاء بالـوافل تلشقس.
                                       

 (.665/ 8جامع البقان، ) (1)
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عـد بقاكه حؽؿة تؽرار اأمر باشتؼبال الؼبؾة ذ  هـ(774)ت: وقررها ابن كثر 
〞  ペ  ベ   プ   ブ  ピ  ビ  パ  バボ    〝  ｠  ポ ﴿ قوله تعاى: 

  ┌  ┋  ┊   ┉  ┈   ┇  ┆  ┅    ┄  ┃  │  ━   ─
 من ثالث فؼال: أمر، [151البؼرة: ] ﴾┍  ┎  ┏  ┐  ┑   ┒

 حؽؿة ذ اختؾػوا وقد اأرض، أقطار مقع من احرام ادسجد باشتؼبال تعاى اه
 مرات: ثاث التؽرار هذا

 اإشام. ذ وقع كاشخ أول أكه تلكقد: فؼقل:
 والثاي: الؽعبة، مشاهد هو دن اأول: فاأمر أحوال: عذ مـزل هو بل وققل:

 هو دن اأول: البؾدان، أو أن بؼقة ذ هو دن والثالث: ،عـفا اغائبً  مؽة ذ هو دن
 اأشػار. ذ خرج دن والثالث: اأمصار، بؼقة ذ هو دن والثاي: بؿؽة،

ボ  ペ   ﴿ :أوًا  فؼال السقاق، من بعده أو قبؾه با لتعؾؼه ذلك ذكر إكا وققل:
〞  〝  ｠  ポ─   ┃  │  ━┄  ┉   ┈  ┇  ┆  ┅┊  

     ┍  ┌  ┋  ┏  ┎┐┑  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └   ┓  ┒┛  
 وأمره ضؾبته إى إجابته ادؼام هذا ذ فذكر [144البؼرة: ] ﴾├  ┝  ┞   ┟  ┠

ヮ  ヱ   ﴿الثاي:  اأمر ذ وقال ويرضاها، إلقفا التوجه يود كان التي بالؼبؾة
グ  ギ  ガ  ヴ   ケ  カゲ  ズ  ジ  ザ  ゴゼ    ヅ  ヂ  ダ   ゾ

デ﴾ [ :149البؼرة]كان حقث اأول ادؼام وارتؼاءه اه، من احق أكه ، فذكر 
 اأمر ذ وذكر ويرتضقه، حبه اه من اأيًض  احق أكه ، فبن× الرشول لرضا اموافؼً 
 باشتؼبال يتحججون كاكوا الذين القفود من ادخالف حجة قطع حؽؿة الثالث
 قبؾة إى شقرف أكه كتبفم ذ با يعؾؿون كاكوا وقد قبؾتفم، إى × الرشول

 رف دا حجتفم اكؼطعت العرب مركو وكذلك الؽعبة، إى  براهقمإ
 يعظؿون كاكوا وقد أذف، هي التي إبراهقم قبؾة إى القفود قبؾة عن × الرشول
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  .(1)إلقفا الرشول اشتؼبال وأعجبفم الؽعبة،
الذي مشى عؾقه احافظ ابن »: -ذ ذح ادصباح ادـر-قال د. خالد السبت 

: أن هذا ذ كل موضع بحسبه، ابـاء عذ الؼاعدة التي ذكرها آكػً  هـا هو كثر 
بعقدة، وفقفا رء من التؽؾف، ي فقه معا وذكر بعض أهل العؾم غر هذا، لؽن

وبعضفم يؼول: هذا كؾه لؾتلكقد أمقة ادوضوع، ففو أمر مزلزل لؽثر من 
  الـػوس، فاحتاج إى أن يعاد مرة بعد مرة.

أن يربط كل موضع من هذه ادواضع ادتؽررة بالسقاق  -أعؾمواه -واأحسن 
وأها أحسن أن كؼول: هذا لؾتلكقد  الذي ذكر فقه، فؾقس ذلك من التؽرار ادحض.

أو كؼول بلن هذا ذ كل موضع له معـًى آخر؟ اأحسن الثاي: أن الؼاعدة أن 
أما التلكقد ففو جرد التلشقس أوى من التلكقد: أن التلشقس يلتقـا بؿعـى جديد، و

وا  إكا هو ادعـى اأول يؼرره ويمكده.، تؽرار لقمكد فقه ادعـى، وا معـى جديد
فؾعؾك ا  ،، فتلمل هذه الـؽت البديعة ×ذ هذا اخطاب مـه  ريب أهم أدخُل 

 . (2)«عؾمأتظػر ها ذ موضع غر هذا، واه 
バ  ド  デ   ヅ  ヂ   ﴿ - عاى:ذ تػسر قوله ت - هـ(671)ت: وقررها الؼرضبي 

    ピ  ビ  パ﴾ [ :35 - 34الؼقامة ]- :«ففو أي: وعقد، بعد ووعقد هديد، بعد هديد 
 カ  ヮ  ﴿ فؼال: بربه، اجاهل جفل أي ذ كزلت أها روي كا أربعة، أربعة وعقد

       グ  ギ  ガ   ヴ        ケ    ゲ﴾ [ :32 - 31الؼقامة] :وا،  × اه رشول صدق ا أي 
 فسك يدي، بن التصؾقة عن وتوى رشوي، كذب ولؽن فصذ، يدي بن وقف

 تعاى اه عن والتوي خصؾة، الصاة وترك خصؾة، والتؽذيب خصؾة، التصديق
                                       

 (.17، 16/ 2اكظر: تػسر الؼرآن العظقم )( 1)

خالد السبت، موقع الشقخ  (، الشارح: د.65، الدرس )ادصباح ادـر ذ هذيب تػسر ابن كثرذح  (2)
 خالد السبت عذ الشبؽة العـؽبوتقة.
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. فحؿل الؼرضبي (1)«اأربعة اخصال لسك مؼابؾة أربعة الوعقد فجاء خصؾة:
 تؽرار )أوى( عذ التلشقس ا عذ التوكقد.

パ  バ  ド   デ  ヅ   ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  هـ(538) لزخري وقررها ا
ブ  ピ   ビ   プ﴾ [ :4 - 3التؽاثر] :فؼال ،«﴿ パ﴾ الثاي اإكذار أن عذ دالة 

. (2)«تػعل ا لك أقول ثم لك، أقول لؾؿـصوح: تؼول كا وأصد، اأول من أبؾغ
 ،تؽرار التلشقسالذ أكه وقع  :واعؾم أن التؽرير أبؾغ من التلكقد»قال الزركق: 

فؾفذا قال  ،فنن التلكقد يؼرر إرادة معـى اأول وعدم التجوز :وهو أبؾغ من التلكقد
إن الثاكقة  ﴾ブ  ピ  ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ ﴿الزخري ذ قوله تعاى: 

تـبقه عذ أن  ﴾パ﴿أكه جعل الثاكقة أبؾغ ذ اإكشاء فؼال: وذ  :تلشقس ا تلكقد
   .(3)«من اأولاإكذار الثاي أبؾغ 

 وتظهر أمية هذ《 القاعدة وفوائدها ي أمور:
 ومحيصها.معاي النصوص  قيقح اأول:

ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ   ﴿ذ قوله تعاى:  -: هـ(1421)ت: قال ابن عثقؿن 
ｻ   ｺ  ｹ  ｸ  ｷｼ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽﾁ    ﾅ  ﾄ     ﾃ  ﾂ

ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆﾊ   ﾏ  ﾎ  ﾍ    ﾌ  ﾋ﴾ [:282 من البؼرة]- : 

«﴿ ﾋ﴾ ولؽـفا شؽـت: أها وقعت بعد  ،الػاء لؾتػريع، والام ام اأمر
قال بعض العؾاء: إها من  ،ا قبؾفا ذ ادعـىم ﴾ﾋ ﴿  الػاء، وموضع

التوكقد: أن الـفي عن إباء الؽتابة يستؾزم اأمر بالؽتابة: ففي توكقد معـوي: 
و هي تلشقس توضئة دا وققل: بل هي تلشقس تػقد اأمر بادبادرة إى الؽتابة، أ

                                       

 (.113/ 19أحؽام الؼرآن )اجامع  (1)

 (.798/ 4الؽشاف )( 2)

 (.98/ 3) الؼرآن عؾوم ذ الزهان (3)
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ل عذ ، ُم ا، أو تلشقًس اوالؼاعدة: أكه إذا احتؿل أن يؽون الؽام توكقدً  ،بعدها
التلشقس: أكه فقه زيادة معـى: وبـاًء عذ هذه الؼاعدة يؽون الؼول بلها تلشقس 

  . (1)«أرجح
 تيسر فهم معاي القرآن وتيسر حفظ』. الثاي:

التي تتؽرر كثرة، وقد ذكرت لؽم من أوضحفا واآيات »خالد السبت: قال د.
ذ كل آية من  ﴾┈  ┉  ┊  ┋ ﴿ ذ شورة الرمن: -تبارك وتعاى-قوله 

ｲ   ﴿ وكذلك قوله:، احًض  اهذه اآيات هي تتعؾق با ذكر قبؾفا، ولقست تؽررً 
ｴ  ｳ ｹ ｸ ｷ ｶ ｵ﴾[:2-1الؽافرون]،:ذ احار، أي  

﴿ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ﴾[:3الؽافرون]، ار،: ذ احأي ﴿ﾁ ﾅ ﾄ ﾃ ﾂ﴾ 
 ﴾ﾋ ﾊ ﾉ  ﾈ ﾇ ﴿ و ذ ادستؼبل لن أحول إى ديـؽم،[ 4الؽافرون: ]
ودين خالف  ،أي: ذ ادستؼبل لن تتحولوا إى ديـي، فالؽل عذ حال، [ 5الؽافرون:]

عؾقك  وإذا ففؿت هذا ادعـى شفؾْت ، [ 6الؽافرون: ] ﴾ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ   ﴿ لمخر،
ل عؾقك احػظ، يعـي مثل شورة الؽافرون بعض ، بل حتى يسفاأمور كثرة جدً 

الطاب ربا يستصعب حػظفا، فنذا أدرك هذا ادعـى اتضحت له الؼضقة، رأيت 
ذ اجامعة يؼول: هذه السورة م أمؽن من حػظفا، قؾت: اأمر شفل،  امرة ضالبً 

هذه كذا، وهذه كذا، وهذه كذا، وهذه كذا، قال: أول مرة اآن حػظتفا، ولذلك 
ما يذكر ذ تسفقل احػظ هو ربط ادعـى خاصة ذ اآيات ادتشاهة، وهذا له كام 

 .(2)«ذ غر هذا ادوضع -عذ كل حال-
                                       

 (.414/ 3تػسر شورة البؼرة، ) (1)

خالد السبت، موقع الشقخ  (، الشارح: د.65الدرس ) ،ادصباح ادـر ذ هذيب تػسر ابن كثرذح  (2)
 خالد السبت عذ الشبؽة العـؽبوتقة.
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 .(1)دفع إيهام التكرار امقتضي للتوكيد الثالث:
┥   ┤ ┣ ┢﴿ ومثال ذلك تؽرير التوبة مرتن ذ قوله تعاى:

┬  ┫  ┪  ┩      ┨  ┧  ┦┭     ┱  ┰   ┯  ┮  ｲ
  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ      ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ﴾ 

ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ   ﴿»: هـ(745)ت: ، قال أبو حقان [27 - 26الـساء: ]
 ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ      ｹ  ｸ  ｷ﴾  بالتوبة تعؾق اإرادة أوًا 

معطوف  ﴾┫  ┬ ﴿أن قوله :  :عذ شبقل العؾقة عذ ما اخسكاه من اأقوال
فا هـا عذ شبقل ادػعولقة، فؼد اختؾف التعؾؼان فا عذ العؾة، ففو عؾة. وتعؾؼ

 .(2)«تؽرار
الرابع: تظهر أمية هذ《 القاعدة ي تطبيقاها ي الرجيح بن اأقوال التفسرية، 
والختيار منها، وي تدبر القرآن، والستنباط من』، والوقوف على باغت』، وحديد 

 موضع اموصول لفظا امفصول معى.
 ل هذا بقان ذ مبحث التطبقؼات.  وشقلي لؽ

 
 
 

 

 

                                       

 .87ص، دراشة حؾقؾقة :ر اجؿؾة الؼرآكقة ذ ضوء التلشقس والتوكقد: تػساكظر( 1)

 (.316/ 3البحر ادحقط ) (2)
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 امبحح الرابع
 ي التفشر وعمىم القرآن "التأسيس أوى من التىكيد"تطبيقات قاعدة 

 مطالب: مدخل، وثاكقة وفقه
ـــدخــم ــ  :لــ

ا تؼتر تطبقؼات قاعدة التلشقس أوى من التوكقد عذ التػسر فؼط، بل 
 ا عؾوم الؼرآن.ؿل أيًض تتعدى ذلك لتش

ويدخل ذ تطبقؼاها ذ التػسر: السجقح بن اأقوال التػسرية، وااختقار 
مـفا، وتضعقف اأقوال التػسرية، وردها. ويدخل ذ تطبقؼاها ذ عؾوم الؼرآن: 
تطبقؼاها ذ إعراب الؼرآن، وتوجقه الؼراءات الؼرآكقة، وتدبر الؼرآن، وااشتـباط 

ا ة الؼرآن، وذ عؾم الوقف واابتداء لتحديد موضع ادوصول لػظً مـه، وباغ
 ا باأمثؾة.ادػصول معـى، وكل هذا شقلي بقاكه ذ هذا ادبحث مميدً 

وما حسن التـبقه إلقه أن ذكر مثال ذ باب ما ا يعـي اقتصاره عؾقه، فادثال 
لؾسجقح الواحد يصؾح أكثر من باب، وأكثر من عؾم، فؼد يصؾح ادثال 

ا، أو لؾسجقح ولتضعقف قول تػسري، أو لؾتدبر والباغة، أو واإعراب معً 
. وذ هذا دالة (1)ا ادػصول معـى، وهؽذالؾسجقح وحديد موضع ادوصول لػظً 

 عذ كثرة تطبقؼات هذه الؼاعدة وشعتفا ما يتحؼق معه تسؿقتفا قاعدة.
 : التفسرتطبيق القاعدة يامطلب اأول: 

عدة التلشقس أوى من التوكقد من الؼواعد التػسرية، فنن كان ادػر لؽتاب قا
. وذ تطبقق هذه الؼاعدة (2)ا: ففو يستعؿؾفا ذ بقان معاي كام اهاه يـشئ تػسرً 
 حؼقق لؾؿعاي.

                                       

 .عـد احديث عن اأمثؾة وجال تطبقؼاها شقلي التـبقه عذ ذلك ذ مواضعه (1)

 (.474/ 2قواعد السجقح عـد ادػرين ) (2)
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 اأمثلة:
ｳ  ｲ   ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  -هـ(371)ت: قال أبو بؽر اجَصاص  -1

    ｷ  ｶ  ｵ  ｴｸｹ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ   ｻ  ｺﾀ               ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ
ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ   ﾅﾋ    ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ    ﾍ  ﾌ

ﾒﾓ  ﾟ  ザ     ゴ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ｀     ヮ  ヱ     ヰ
ケ  カヴ  ザ  ゴ  ゲ  グ  ギ  ガジ   ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズヅ        デ

ブ   ピ  ビ   パ  バ  ド﴾ [ :187البؼرة]-بؼوله: ادراد كان : إذا 
﴿ ﾌ   ﾍ﴾ :اجاع: فؼوله :﴿ ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎﾓ﴾ يؽون أن يـبغي ا 

 أمؽــا متى وكحن واحد، خطاب ذ ادعـى تؽرار من فقه دا اجاع: عذ حؿوًا 
 وقد واحدة، فائدة عذ ها ااقتصار جائز فغر جددة: فائدة عذ لػظ كل اشتعال

   ﾎ ﾏ ﴿ ه:قول يؽون أن فالواجب اجاع، إباحة﴾ﾌ ﾍ ﴿قوله: أفاد
ﾒ  ﾑ  ﾐﾓ﴾ الؼدر، أو لقؾة به ادراد يؽون أن من خؾو ا اجاع، ثم غر عذ 

 .(1)الولد
ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ   ﴿ ذ تػسر قوله تعاى: -هـ(813)ت: قال ابن عرفة  -2

ｺ  ｹ  ｸ  ｷｻ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ     ｽ  ｼﾂ    ﾉ   ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ
ﾊﾋ    ﾔ  ﾓ    ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ﴾ وعطف الـصر عذ الوي »: -[121ؼرة: ]الب

تلشقس: أن الوي إما أخص من الـصر، أو بقـفا عؿوم وخصوص من وجه دون 
 .(2)«وجه
أي: ، [9اددثر: ] ﴾┥  ┦  ┧  ┨ ﴿ وله تعاى: ق»قال د.خالد السبت:  -3
يعـي هـا شمال  أي: غر شفل عؾقفم. ،[11اددثر: ]  ﴾┪  ┫   ┬  ┭ ﴿ صديد.

                                       

 (. 1/283الؼرآن ) اكظر: أحؽام (1)
 (.159/ 1فه )تػسر ابن عر (2)
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كان يؽػي أن يؼال:  ﴾┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪  ┫   ┬  ┭   ﴿ال: وهو أكه ق
 عسر معـاها غر يسر، فا وجه ذلك؟،  ﴾┥  ┦  ┧  ┨  ﴿

الوجه أن ذلك القوم خػف عذ أهل اإيان، وهون عؾقفم، ويؼر وقته 
بالـسبة إلقفم، مع أكه ذ يوم كان مؼداره مسن ألف شـة، ففو يوم عسر عذ 

، [ 89من الـؿل: ] ﴾ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ ﴿اه قال عن أهل اإيان:  الؽافرين: أن
ولو م يؼل ذلك لػفم مـه ، ﴾┪  ┫   ┬  ┭   ﴿ففذا العر بّقـه با بعده، قال: 

أكه عسر عذ اجؿقع، وهؽذا إذا تلمؾت ادواضع التي يتوهم أها مؽررة ذ الؼرآن 
ذ التوكقد، فؿفا أمؽن مل اآية دد أكه ا تؽرار، والؼاعدة: أن التلشقس مؼدم ع

الثاكقة عذ معـى صحقح جديد ففو أوى من دعوى أها تلكقد، كا قال هـا بعض 
هذا تلكقد دا قبؾه، فؽل  ﴾┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪  ┫   ┬  ┭ ﴿ادػرين: 

حرف ولػظة ذ الؼرآن إكا جاءت لتؼرير معـى، ولقس ذ الؼرآن تطويل ا حاجة 
 .(1)«إلقه

 اأقوال التفسرية، والختيار منها. ي ترجيحتطبيق القاعدة الثاي:  بمطلا
ا تؼدم أن قاعدة: التلشقس أوى من التوكقد هي قاعدة تػسرية، وهي أيًض 

ا بن قاعدة لؾسجقح وااختقار من اأقوال التػسرية، وذلك إن كان ادػر كاطرً 
   .(2)ا مـفارً ا بقـفا، وختاأقوال ادػرين ادختؾػة، ُمرجحً 

وقبل ذكر اأمثؾة إعال ادػرين هذه الؼاعدة ذ السجقح وااختقار يؾزم بقان 
هو: تؼوية أحد اأقوال ذ تػسر اآية: فالسجقح الػرق بن السجقح وااختقار، 

تؼديم أحد هو: وااختقار . (3)لدلقل، أو قاعدة تؼويه، أو لتضعقف أو رد ما شواه
                                       

(، الشارح: 11( إى اآية )1ورة اددثر من اآية )، شي هذيب تػسر ابن كثرـر فــؿـقـاح الـادصبرح ـص( 1)
 خالد السبت، موقع الشقخ خالد السبت عذ الشبؽة العـؽبوتقة. د.

 (.474/ 2اكظر: قواعد السجقح عـد ادػرين ) (2)
 . (35/ 1ادرجع السابق ) (3)
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، مع قبول غرها. فنن كان ذ قول (1)اأقوال ادؼبولة ذ تػسر اآية لسبب معتز
ادػر تؼوية أحد اأقوال ذ تػسر اآية لدلقل ذعي أو قاعدة من الؼواعد 
التػسرية، مع تضعقف أو رد ما شواه: فذاك هو السجقح، وإن قدم أحد اأقوال 

 ، مع قبول غرها: فذاك هو ااختقار.ذ تػسر اآية لسبب معتز
 مثال إعمال امفسرين هذ《 القاعدة ي الرجيح بن اأقوال التفسرية:

ｲ  ﴿ذ معـى الصدود عـد تػسره لؼوله تعاى:  -هـ(1393)ت: قول الشـؼقطي
ｳ   ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴｹ﴾  [ :1حؿد]-: «﴿  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ﴾ قال 

 الصد: من هو بعضفم ازمة، وقال آيةا ذ صد أن الصدود: من هو بعضفم:
 شبقل عن غرهم صدوا أي: حذوف، فادػعول متعدية، وعؾقه اآية ذ صد أن
 الؼول عذ أكه الصواب: هو اأخر الؼول اإشام، وهذا ذ الدخول عن أي اه،
 أعظم هو الؽػر : أن ﴾ｳ   ﴿قوله:  مع تؽرارا يؽون ذلك فنن ازمة: صد بلن

 ادعـى أن تؽرار: فا متعدية صد بلن الؼول عذ اه، وأما شبقل عن لصدودا أكواع
، إى أن «اه شبقل عن إياهم بصدهم لغرهم مضؾون أكػسفم، ذ ضالون أهم
 التلشقس، عذ مؾه وجب والتلشقس التلكقد بن دار إذا وقد قدمـا أن الؾػظ»قال: 
  .(2)«إلقه الرجوع جب بدلقل إا

ات الشـؼقطي ما يدل عذ تؼوية الؼول بالتلشقس، وتضعقف الؼول وذ عبار
  .«إلقه الرجوع جب بدلقل إا التلشقس، عذ مؾه وجب»بالتوكقد، وهذا طاهر من قوله: 

 مثال إعمال امفسرين هذ《 القاعدة ي الختيار من اأقوال التفسرية:
جه تؽرار الزاءة من ذ بقان و هـ(728)ت:صـقع صقخ اإشام ابن تقؿقة  -1

ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ     ｼ  ｻ   ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ   ﴿ اجاكبن ذ قوله تعاى:
                                       

ه ذ التػسر دراشة وموازكة من شورة الػاحة إى آخر شورة ــاتـحـقـم وترجـن الؼقـارات ابـقـتـخا (1)
 .22، صحؿد الؼحطاي، د. اإراء

 (.151 /5)أضواء البقان،  (2)
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  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ     ﾈ   ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ﴾  [ :5 - 2الؽافرون] ذكر أن ذ ، حقث
 ذلك قولن مشفورين لؾعؾاء:

 إن التؽرار لتلكقد اأمر وحسم أضاعفم فقه. اأول:
 أوى تتعؾق بزمن احال، والزاءة الثاكقة تتعؾق بااشتؼبال.إن الزاءة ا الثاي:

 جفة من قبؾه الذي من أجود الؼول هذا قؾت:»واختار الؼول الثاي بؼوله: 
 .(1)«دعـى زائد عذ التؽرير... بقاهم

فؼد قبل ابن تقؿقة الؼول بالتلكقد، فؾم يضعػه وم يرده، وهذا طاهر من قوله 
ا ا : لذا كان هذا اختقارً «قبؾه الذي من أجود الؼول هذا»عن الؼول بالتلشقس: 

 ا.ترجقحً 
┐  ┑      ┒       ┓  └   ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  - هـ(1393)ت: قول الشـؼقطي  -2

┛  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖   ┕├     ┝┡  ┠  ┟   ┞┢    ┥  ┤  ┣
قال  ﴾┟   ﴿اعؾم أن الضؿر ادحذوف الذي هو فاعل » :-[41الـور:]  ﴾┦

 ﴾┐  ┑      ┒       ┓  └  ┕   ┖  ┗  ┘   ﴿: بعض أهل العؾم: إكه راجع إى اه ذ قوله
كل من ادسبحن وادصؾن قد عؾم اه صاته وتسبقحه، وقال  :وعذ هذا فادعـى

أي: كل من ادصؾن  ﴾┝      ﴿بعض أهل العؾم: إن الضؿر ادذكور راجع إى قوله: 
وتسبقح كػسه، وقد قدمـا ذ شورة الـحل، ذ  ،ػسهوادسبحن قد عؾم صاة ك

ゲ   ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ  ﴿ :الؽام عذ قوله تعاى
 デドバ ベ  プ  ブ  ピ  ビ   パ﴾ [:97الـحل]  كام

ل عذ التلشقس، وبقـا اأصولقن ذ أن الؾػظ إن احتؿل التوكقد والتلشقس ُم 
فاعؾم أن اأطفر عذ  :ؾؿت ذلكوإذا ع. أمثؾة متعددة لذلك من الؼرآن العظقم

┞   ┟   ﴿ :مؼته ما ذكركا عن اأصولقن أن يؽون ضؿر الػاعل ادحذوف ذ قوله
                                       

 (.541، 539/ 16جؿوع الػتاوى، ) (1)
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أي: كل من ادصؾن قد عؾم صاة كػسه،  ﴾┝    ﴿ :إى قولها راجعً  ﴾┠  ┡ 
 : وكل من ادسبحن قد عؾم تسبقح كػسه، وعذ هذا الؼول فؼوله تعاى

 تلكقد، أما عذ الؼول بلن الضؿر راجع إى اه، تلشقس ا ﴾┣  ┤  ┥  ┦ ﴿
كالتؽرار مع ذلك،  ﴾┣  ┤  ┥  ┦ ﴿ :يؽون قوله :أي: قد عؾم اه صاته

وقد عؾؿت أن ادؼرر ذ اأصول أن احؿل عذ . فقؽون من قبقل التوكقد الؾػظي
 . (1)«كا تؼدم إيضاحه :التلشقس أرجح من احؿل عذ التوكقد

ل قبل الشـؼقطي الؼول بالتلكقد، فؾم يضعػه وم يرده، لؽـه اختار وذ هذا ادثا
 الؼول بالتلشقس.

 الثالث: تطبيق القاعدة ي تضعيف اأقوال التفسرية وردِ ها. امطلب
ا  تػسري  من تطبقؼات قاعدة: التلشقس أوى من التوكقد أن ُيضِعف ادػِر قوًا 

 أو يرَده هذه الؼاعدة.
 فسِ ر لقول تفسري خالف القاعدة:ومثال رد ام

┬  ┭  ┮  ┯        ┰   ﴿عـد تػسر قوله تعاى:  هـ(311)ت: صـقع الطزي 
حقث  [،55احج: ] ﴾┱  ┲  ┳   ┴  ┵  ┶  ┷  ┸  ┹  ┺    ┻

 إى يـظروا م أهم عؼقم: يوم بدر، وققل له رَجح أن يؽون القوم العؼقم هو يوم
 . عؼقًا  هم فؽان الؾقل
 ا يؼال: أن وجه ا»َد الطزي قول من فر القوم العؼقم بالساعة، فؼال: ور
 الساعة أن وذلك الساعة، تلتقفم أو بغتة، الساعة تلتقفم حتى مـه مرية ذ يزالون
 من قؾـا ما معـاه فنكا الؼقامة، يوم هو اأيًض  العؼقم القوم كان فنن الؼقامة، يوم هي

 .(2)«له معـى ا ما وذلك األػاظ، افباخت مرتن الساعة ذكر تؽرير
                                       

 (.124/ 4أضواء البقان ) (1)

 ا. السجقح أيًض (. وهو مثال عذ617-615/ 16جامع البقان )( 2)
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 ومثال تضعيف امفسِ ر هذ《 القاعدة لقول تفسري:
 ﴾┓  └    ┕  ┖  ┗ ﴿ذ تػسر قوله تعاى: - هـ(745)ت: قول أي حقان 

من ا حتى غؾب عذ عؼؾه. وققل: حر كثرً ر: الذي ُش سحَ ـُواد»: -[153الشعراء: ]
ف هذا الؼول قوهم ضعِ أكت بر ا تصؾح لؾرشالة. ويُ الَسْحِر، َوُهَو الِرَئُة، أي 

ا دا قبؾفا، إذ تؽون هذه اجؿؾة توكقدً  [154الشعراء: ] ﴾┙  ┚   ┛    ├  ┝   ﴿ :بعد
 . فضَعف الؼول الثاي بؼاعدة التلشقس أوى من التوكقد. (1)«واأصل التلشقس

 ية.امطلب الرابع: تطبيق القاعدة ي توجي』 القراءات القرآن
إذا أمؽن أن يؽون لؽل قراءة معـى: ففو أوى من كوها لغتن بؿعـى واحد: 

 أن التلشقس أوى من التلكقد.
 :(2)ومثال ذلك

┓  └  ┕  ┖  ┗  ┘  ┙   ﴿  ى:ـالـعـه تـولـي قـف ﴾┕   ﴿ظ: ـػـل
┚┛   ┧  ┦  ┥  ┤     ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├┨  

┢   ﴿ذ قوله تعاى:  ﴾┫┪ ﴿ :، ولػظ[141آل عؿران: ]  ﴾┩  ┪   ┫  ┬
┪  ┩    ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣┫    ┱    ┰  ┯  ┮  ┭  ┬﴾ 

 .[172ران: ــؿـآل ع]
، وصعبة هـ(229)ت: ، وخؾف هـ(189)ت: ، والؽسائي هـ(156)ت: فؼراءة مزة 

 .  (3)، بضم الؼاف، وقرأ شائر العرة بػتح الؼافهـ(127)عن عاصم هـ( 193)ت: 
 :(4) قوانوذ توجقه الؼراءتن

                                       

 (.46/ 7البحر ادحقط، ) (1)

 .(419، 418/ 1اكظر هذا ادثال ذ: الؼراءات وأثرها ذ التػسر واأحؽام، بازمول ) (2)

 (.181، و171/ 1(، والبدور الزاهرة، عبد الػتاح الؼاي، )242/ 2) اكظر: الـر (3)
، والؽتاب ادختار، ابن 174ن زكجؾة، ص، وحجة الؼراءات، اب55اكظر: احجة، ابن خالويه، ص (4)

 .245(، وادوضح، ابن أي مريم، ص1/171إدريس، )
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 أها لغتان بؿعـى واحد. اأول:
قال الػَراء  : اجراح،-بالػتح-رحــوالؼَ  م،ـاأل :-مـبالض- رحـأن الؼُ  الثاي:

 .(1)«بلعقاها اجراح الَؼرح وكلن اجراحات، أم -بالضم- الُؼرح وكلن»:  هـ(217)ت:
)ت: بن زكجؾة وقد جاء تطبقق قاعدة: التلشقس أوى من التلكقد ذ اختقار ا

 دعـقن، لتصقرما الػَراء: قول بالصواب الؼولن وأوى»حقث قال:  هـ(413حواي
 أكه عذ دل با آخر موضع ذ هم آشاهم حن وعز جل اه قول ذلك عذ والدلقل

 ┏  ┐  ┑  ┒  ┓  └   ┎┉  ┊   ┋  ┌  ┍﴿ فؼال: اأم، أراد
 أيدي من أم يؿسسؽم إن ادأر أكه عذ ذلك فدل :[114 من الـساء:] ﴾┕
 .(2)«بؽم ما مثل ذلك من هم فنن الؼوم:

 امطلب اخامس: تطبيق القاعدة ي إعراب القرآن.
من ضوابط إعراب الؼرآن الؽريم: إذا دار الؽام بن التلشقس والتوكقد: 

 . وقد عـي ادػرون بتطبقق هذه الؼاعدة ذ اإعراب.(3)فحؿؾه عذ التلشقس أوى
 ذلك: أمثلة
ｴ  ｳ  ｲ   ﴿ذ إعراب قوله تعاى:  - هـ(1251)ت: قال الشوكاي  -1

ｽ   ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ   ｵｾ    ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ
ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ﴾ [ :46ادائدة]- :« :وقوله﴿ ﾄ﴾ 

حال كوكه   ن اإكجقل أوتقه عقسىأأي:  ﴾ﾂ  ﾁ ﴿معطوف عذ حل 
 ا دا بن يديه من التوراة، وققل: إنمصدقً و ، عذ اهدى والـورمشتؿًا 

﴿ ﾄ﴾  معطوف عذ﴿   ｸ﴾ من عقسىفقؽون حاًا  :اأول    ًا ممكد
 .(4)«ا له، واأول أوى: أن التلشقس خر من التلكقدلؾحال اأول ومؼررً 

                                       

 (.234/ 1ذ معاي الؼرآن ) (1)
 .174ص حجة الؼراءات( 2)

 .281، 281عؾم إعراب الؼرآن تلصقل وبقان ص (3)
 وادثال يصؾح أن يؽون لتطبقق الؼاعدة ذ ااختقار. (.67/ 2فتح الؼدير ) (4)
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ｴ  ｳ  ｲ   ﴿ذ إعراب قوله تعاى:  - هـ(1271)ت: قال اآلود  -2
ｽ  ｼ  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵｾ     ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ

ﾄﾅ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆﾌ  ﾏ  ﾎ  ﾍﾐ   ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑﾕ    ﾖ
ﾘ  ﾗ﴾  [ :25البؼرة]- :«و﴿   ｿ﴾ بـ  الظرفقة عذ كصب﴿  ﾆ﴾ ،

 امطؾؼً  مػعوًا  ولقس أعطاه، أي: ،ماًا  ، كرزقه﴾ﾀ   ﴿لـ  ثان مػعول ﴾ﾄ  ﴿و
 اقتضاء مع لكقد،الت من خر والتلشقس أعرف، ادرزوق بؿعـى أكه لعامؾه: اممكدً 
  .(1)«له بعده ما طاهر

 من』. طوالستنباامطلب السادس: تطبيق القاعدة ي تدبر القرآن، 
 طاهرها من ُيْدبرِ  ما معرفة إى يمدي الذي والتلمل فقفا، التػؽر تدبر اآات:

 .(2)احسـة وادعاي الصحقحة، التلويات
دعـى، لؽن حسن هـا أن أكبه إى التدبر يؽون بعد ففم ا»قال د. مساعد الطقار: 

ا ب ادعـى حتاج كظرً أكه قد ا يػفم ادعـى ادراد، فتحتاج إى البحث عـه. وتطؾُ 
وقد يؽون عدم ففم  ا لؾػفم، واه أعؾم.ا، وهذا كوع من التدبر يؽون شابؼً وفؽرً 

اآية وقع من جفة جفل لغة أو شبب كزول، أو غرها من اجفات وهذا يعـي أن 
التدبر يتعؾق بادعـى، وذ الغالب يؽون هذا ذ ففم ادتشابه الـسبي الذي قد خػى 

آية، ا وقد يؽون التدبر باختقار أحد اأقوال ادذكورة ذ. عذ بعض الـاس
 .(3)«وااختقار حتاج إى فؽر وكظر يدل عذ الؼول الصحقح ادحتؿل لمية

 .(4)لؼرآي بطريق صحقحاشتخراج ما خػي من الـص ا والستنباط هو:
 .(5)وعؿؾقة ااشتـباط فقفا إعال فؽر وكظر، وااشتـباضات كتقجة لؾتدبر

                                       

 (.213/ 1) ادعاي وحر( 1)

 (.92، 91/ 4الزخري، ) الؽشاف (2)
 .191، 189مػفوم التػسر والتلويل وااشتـباط والتدبر وادػر ص (3)
 .45ص ااستنباط من القرآن الكرممنهج  (4)

 .199مػفوم التػسر والتلويل وااشتـباط والتدبر وادػر ص (5)
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 أمثلة تطبيق القاعدة ي التدبر:
. ومن اأمثؾة (1)ما شبق من أمثؾة دالة عذ ااختقار من اأقوال التػسرية

ギ  ガ    ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  - هـ(1421)ت: أيضا: قول الشقخ ابن عثقؿن 
グ﴾ [ :3العؾق]- :«﴿   ガ﴾  تؽرار لأوى، لؽن هل هي توكقد أم تلشقس؟

`  ヰ  ﴿الصحقح: أها تلشقس، وأن اأوى   ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ﴾  ُقِركت با يتعؾق
فقا يتعؾق بالرع، فاأوى فقا  ﴾ズ      ジ  ザ  ゴ  ゲ  グ   ギ  ガ  ﴿بالربوبقة، و

ن التعؾقم بالؼؾم أكثر ما يعتؿد الرع يتعؾق بالؼدر، والثاي با يتعؾق بالرع: أ
عؾقه، إذ أن الرع ُيؽتب وُحػظ، والؼرآن ُيؽتب وُحػظ، والسـة ُتؽتب وُحػظ، 

حقث احتاج الوصول  .(2)«وكام العؾاء ُيؽتب وُحػظ، فؾفذا أعادها اه مرة ثاكقة
 .اا وفؽرً ظرً ا ك، متطؾبً ى البحث عـهإ ﴾ガ   ﴿إى ر تؽرار 

 بيق القاعدة ي الستنباط:أمثلة تط
ﾀ  ｿ  ｾ   ｽ   ﴿تعاى:  وقوله»: هـ(371)ت: قال أبو بؽر اجَصاص  -1

ﾁﾂ  ﾅ  ﾄ   ﾃﾆ  ﾊ   ﾉ  ﾈ  ﾇ﴾ [:28 من الـور] قوله: بعد ﴿   ｸ  ｷ
 ｻ  ｺ  ｹ﴾ [ :28من الـور ] دخول له جوز ا من يـفى أن لؾرجل أن عذ يدل 

ﾀ  ｿ  ｾ   ｽ   ﴿ تعاى: لؼوله عؾقه: ؼعودال أو داره، باب عذ الوقوف عن داره
ﾁﾂ  ﾅ  ﾄ   ﾃﾆ  ﾊ   ﾉ  ﾈ  ﾇ﴾ حظر بذلك ادراد يؽون أن ويؿتـع 
 فواجب اآية، ذ به امرًح  ذكره تؼدم قد ادعـى هذا أن اإذن: بعد إا الدخول

 أمره متى أكه وهو جددة، فائدة ﴾ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ   ｽ  ﴿ لؼوله: يؽون أن
 ذ الدار صاحب به يتلذى لئا عـه: التـحي عؾقه فواجب هدار باب عن بالرجوع
 يطؾع أن جب ا ما داره ذ أموره عؾقه يـرف وفقا وخروجفم، حرمه دخول

                                       

 .بعالثاي من ادبحث الرا ذ ادطؾب (1)

 .264، 263تػسر جزء عم، ص (2)
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  .(1)«غره عؾقه
   ┼  ┽┺ ┻  ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  - هـ(1393)ت:قال ابن عاصور  -2

 ﴾ ┺﴿اأمر ذ و»: -[69]اأكػال:  ﴾┾┿  ╀  ╁╂  ╃   ╄  ╅  ╆
يوم مؼّررة من قبؾه وا ُحؿل عذ اإباحة هـا: أن إباحة ادغاكم ادِْـَِة  مستعؿل ذ

 .(2)«دعـى اإباحةُمَمِشَسًة َا ُمَمِكَدًة اا ح ﴾┽   ﴿ولقؽون قوله: ، بدر
 امطلب السابع: تطبيق القاعدة ي الباغة القرآنية.
ا وكذلك فنن لؾتلشقس أوجفً  من ادؼرر أن التوكقد من اأشالقب الباغقة،

ا، باغقة كثرة، ومن تطبقؼات هذه الؼاعدة إبراز أوجه الباغة الؼرآكقة عؿومً 
ا: أن تؽرير األػاظ أو اجؿل واآيات يدور بن التوكقد وباغة التؽرير خصوًص 

 والتلشقس، ومؾفا عذ التلشقس أبؾغ. وشقعرض هذا ادبحث أبرز تطبقؼات
 غة الؼرآكقة.الؼاعدة ذ البا

 : باغة اللف والنشرأوًل 
)ت:  وهو من ألطف ادحسـات البديعقة ادعـوية، وعَرففا اخطقب الؼزويـي

هو ذكر متعدد عذ جفة التػصقل أو اإمال، ثم ذكر ما لؽل واحد »بؼوله: هـ( 739
 .(3)«من غر تعقن: ثؼة بلن السامع يرده إلقه

 ومثال』:
ポ  ボ  ペ  ベ  ｟  〝   ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  -ـ(ه745)ت: قول أي حقان 

  ┍   ┌  ┋    ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄    ┃  │  ━  ─  〞
┎┏  ┗  ┖  ┕   └  ┓  ┒  ┑  ┐┘    ├  ┛  ┚  ┙

┞  ┝┟   ┧   ┦   ┥  ┤  ┣   ┢  ┡  ┠┨      ┫  ┪  ┩
                                       

 (.5/171الؼرآن ) أحؽام (1)

والـؿثــال يصؾح أن يؽون لتطبقق الؼاعدة ذ الباغة الؼرآكقة، باب:  (.165/ 9وير )ـــرير والتـالتح (2)
 أغراض اأمر.

 .211صاإيضاح ذ عؾوم الباغة  (3)
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┲   ┱  ┰   ┯  ┮  ┭  ┬┳   ┸  ┷  ┶      ┵  ┴﴾ 
، ﴾┯﴿و ﴾┬ ┫ ┪ ┩﴿ويظفر أن قوله:":-[61البؼرة:]

┴  ┵       ﴿: وادباءة بالغضب، وأن اإصارة بؼوله ،وادسؽـة ،تعؾقل لرب الذلة
فقعود العصقان إى الؽػر،  :تعؾقل ها ﴾┵  ﴿ إصارة إى الؽػر والؼتل، و ﴾┶  

 ويعود ااعتداء إى الؼتل، فقؽون قد ذكر صقئن وقابؾفا بشقئن، كا ذكر أوًا 
 اوالؼتل، فجاء هذا لػ   ،الؽػر :وادباءة، وقابؾفا بشقئن وما ،ربوما ال :صقئن
ذ ادوضعن، وذلك من حاشن الؽام وجودة تركقبه، وخرج بذلك عن  اوكًر 

صار إلقه إا عـد احاجة، وذلك بلن يؽون الؽام يبعد أن حؿل التلكقد الذي ا يُ 
 .(1)«عذ التلشقس

 ا: باغة التكرير:انيً 
: -عـه -، قال الزركق(2)ؽرير هو قسم من أقسام اإضـاب من عؾم ادعايالت

 كذلك ولقس له، فائدة ا أكه اطـ   الػصاحة أشالقب من كوكه أكؽر من غؾط وقد»
 ذ وقع أكه التلكقد: من أبؾغ التؽرير أن واعؾم»، إى أن قال: «حاشـفا من هو بل

 وعدم اأول معـى إرادة يؼرر التلكقد فنن التلكقد، من أبؾغ وهو التلشقس، التؽرار
ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ                ﴿تعاى:  قوله ذ -الزخري قال فؾفذا التجوز:

  ブ  ピ﴾ [ :4 - 3التؽاثر ]-: أبؾغ الثاكقة جعل أكه تلكقد: ا تلشقس الثاكقة إن 
 .(3)«اأولالثاي أبؾغ من  اإكذار أن عذ تـبقه ﴾パ ﴿وذ  فؼال: اإكشاء، ذ

وقد يؽرر لتعدد »: -ا باغة التؽريرمبقـً - هـ(739)ت: قال اخطقب الؼزويـي 
: [13الرمن: ] ﴾┈  ┉  ┊  ┋  ﴿ادتعؾق: كا كرره اه تعاى من قوله: 

ومعؾوم أن الغرض من  ،هذا الؼول ب كل كعؿةوعؼَ  ،أكه تعاى ذكر كعؿة بعد كعؿة
                                       

 طبقق الؼاعدة ذ ااختقار.وادثال يصؾح أن يؽون لت (.347/ 1البحر ادحقط، )( 1)

 .115، 114ص اإيضاح ذ عؾوم الباغة، (2)

 (.798/ 4اكظر قول الزخري ذ الؽشاف، )و (.98 -95/ 3) الؼرآن عؾوم ذ الزهان (3)
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ب قد عؼَ  :فنن ققل ،عؼقب كعؿة أخرى ذكره عؼقب كعؿة غر الغرض من ذكره
┠  ┡   ┢  ┣  ┤  ┥  ┦   ﴿: كا ذ قوله ،هذا الؼول ما لقس بـعؿة

ﾆ  ﾅ  ﾄ     ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ   ﴿ :وقوله، [ 35الرمن: ] ﴾┧
    ﾉ  ﾈ  ﾇ﴾ [ :44 - 43الرمن ]: وجفـم وإن م يؽوكا من آاء اه  ،العذاب :قؾـا

والسغقب ذ الطاعات  ، عذ ضريق الزجر عن ادعايتعاى فنن ذكرما ووصػفا
 ا.ا حًض . فالتؽرير لقس تؽريرً (1)«...من آائه تعاى

 وقوله»: هـ(1271)ت: واحؿل عذ التلشقس عـد التؽرير أبؾغ: قال اآلود
 أي -السابؼة لؾجؿؾة اتؽريرً  يؽون أن حتؿل [ 6الرح: ] ﴾┙     ┚  ┛          ├     ﴿ تعاى:

 ذ ومؽقـفا الـػوس، ذ معـاها لتؼرير  - [ 5الرح: ] ﴾└  ┕  ┖         ┗         ﴿قوله تعاى: 
 ما عذ والتـوين وأل ا،مستلكػً  اوعدً  يؽون أن وحتؿل التؽرير، صلن هو كا الؼؾوب
 واحتال اآخرة، ير أو اخؾػاء أيام ذ هم تقر ما هـا: بالقر ادراد أن َبْقد شبق،

 اه وكام كقف؟ التلكقد، عذ التلشقس فضل من ُعؾم دا الراجح: هو ااشتئـاف
 .(2)«وأوفاما ااحتالن أبؾغ عذ حؿول تعاى

 امطلب الثامن: تطبيق القاعدة ي حديد موضع اموصول لفظا امفصول معى.
ا من تطبقؼات هذه الؼاعدة والتي قد خػى، تطبقؼفا ذ حديد ادوصول لػظً 

هو  وتعريػه:ادػصول معـى الذي هو أحد موضوعات عؾم الوقف واابتداء، 
جيء اآية، أو اآيات ذ السورة الواحدة عذ كظم واحد ذ الؾػظ، ُيوهم اتصال 

 . (3)ادعـى
                                       

 .189، 188صاإيضاح ذ عؾوم الباغة  (1)

 ح.وادثال يصؾح أن يؽون لتطبقق الؼاعدة ذ السجق (.31/171ادعاي ) روح (2)

ادوصول لػظا ادػصول معـى ذ الؼرآن الؽريم من أول شورة يس إى آخر الؼرآن معا ودراشة، د. خؾود  (3)
 .29ص العبدي،
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ــثــمـال  ال:ـــ
デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲ   ﴿ ذ قوله تعاى:

ドバ  ベ  プ  ブ  ピ  ビ   パ﴾ [ :97الـحل ] وهو من أبرز ،
ا اأمثؾة عذ تطبقق قاعدة التلشقس أوى من التوكقد ذ حديد موضع ادوصول لػظً 

 ادػصول معـى.

 وبقان ذلك: 
 أن ذ ادراد باحقاة الطقبة قولن:

 .(1)أها ذ الدكقا اأول:
 .(2)أها ذ اآخرة، بدخول اجـة الثاي:

ا: أكه جاء إذا ققل بالثاي: كان تؽرارً ا، وفنذا ققل بالؼول اأول: كان تلشقًس 
، أي: ذ اآخرة، ﴾ベ  プ  ブ  ピ  ビ   パ  ﴿ بعده قوله تعاى:

 .(3)وعذ هذا فاأول أرجح
 باحقاة ادراد أن عذ تدل قريـة الؽريؿة اآية وذ» هـ(:1393)ت: الشـؼقطي  قال
 ادراد أن قدركا لو كـاأ هي الؼريـة وتؾك ضقبة، حقاة الدكقا ذ حقاته اآية ذ الطقبة
قوله:  صار :﴾ヅ デ ド ﴿ ه:ــقول ذ اجـة ذ حقاته الطقبة باحقاة

﴿ベ  プ  ブ  ピ  ビ   パ﴾  ًاحقاة تؾك أن معه: اتؽرار 
                                       

، واحسن البري، والضحاك، وعؽرمة، وقتادة. اكظر هذه  ، وعيوهو مروي عن ابن عباس ( 1)
. وهو قول اجؿفور كا قال أبو حقان 793(، وزاد ادسر، 353- 351 /14اأقوال ذ: جامع البقان، )

(، والرازي ذ 14/354(. ومن رجح هذا الؼول: الطزي ذ جامع البقان، )677/ 5ذ البحر ادحقط، )
(، والسعدي ذ تقسر 711، 711/ 4(، وابن كثر ذ تػسر الؼرآن العظقم، )21/91الؽبر، ) التػسر

 (.191/ 2البقان، ) ، والشـؼقطي ذ أضواء449الؽريم الرمن، 
زيد. اكظر هذه اأقوال ذ: جامع البقان،  وابن وقتادة، جبر، بن وشعقد وجاهد، وهو مروي عن احسن،( 2)

  .793(، وزاد ادسر، 14/353-354)

 .118فصول ذ أصول التػسر، د. مساعد الطقار، ص (3)
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 ادعـى: يصر فنكه الدكقا: احقاة ذ أها قدركا لو ما بخاف عؿؾفم، أجر هي الطقبة
 وهو يعؿل، كان ما بلحسن خرةاآ ذ ولـجزيـه ضقبة، حقاة الدكقا ذ فؾـحققـه
 التوكقد بن الؽام دار إذا أكه اأصول: ذ تؼرر وقد»، إى أن قال: «واضح

 .(1)«التلشقس عذ مؾه رجح والتلشقس:
ا ادػصول معـى، وعذ الؼول بالتلشقس تؽون اآية من مواضع ادوصول لػظً 

ビ パ   ﴿بؼوله:  ﴾デ ヅドバ  ﴿فؼد اتصل قوله تعاى: 
 プ ブ ピベ﴾  ً(2)ا، واكػصل معـى من جفة اختاف الزمنلػظ ،

 فاأول ذ الدكقا، والثاي ذ اآخرة.
 
 
 
 

 

 

                                       

 لؼاعدة ذ السجقح.وادثال يصؾح أن يؽون لتطبقق ا (.191/ 2أضواء البقان، )( 1)

ادوصول لػظا ادػصول ذ كتاب:  ادوصول لػظا ادػصول معـىاكظر هذا الضابط من ضوابط معرفة  (2)
 .165ص معـى ذ الؼرآن الؽريم
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 اخامة
احؿد ه الذي أعان وير: فبَؾغـي بػضؾه خامة بحثي هذا، وفقا يي أبرز 

 كتائجه، وتوصقاته:
 النتائج:

واعد ادتػق عؾقفا، وهذا ااتػاق من الؼ "التلشقس أوى من التوكقد"قاعدة:  -1
طاهر ذ تطبقؼات العؾاء باختاف ضبؼاهم هذه الؼاعدة ذ عؾوم كثرة كالؾغة، 

 والػؼه، واأصول، والتػسر، وقد تبن هذا عـد احديث عن صقغ الؼاعدة. 
 التلشقس أصل ذ كل كام، وهو ذ كام اه أوى. -2
ل ذ وضع الؽام إكا هو إففام السامع ما أن اأص، التلكقد خاف اأصل -3

لقس عـده واأصل أن يؽون الؽام لؾتلشقس، فنن تعذر مؾه عذ فائدة جديدة: 
 ُمل حقـئذ عذ التلكقد.

ا ا أو مؾة. وقد يؽون تؽرارً ادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس قد يؽون لػظً  -4
ا ا، بل يؽون لػظً ارً لـػس الؾػظ السابق، أو اجؿؾة السابؼة، وقد ا يؽون تؽر

 ا أو مؾة جديدة. جديدً 
هذه الؼاعدة صقغ متعددة كص عؾقفا العؾاء وادػرون، وادتلمل ذ  -5

 ا:صقغفم يؾحظ أمورً 
 تسؿقة بعض العؾاء لؾتلشقس بالػائدة ادجددة، أو الػائدة الزائدة. اأول:
شقس: فجاءت أن صقغ الؼاعدة عـدهم متػاوتة، فؿـفم من جزم بالتل الثاي:

إى  -أي الؾػظ- صقاغة الؼاعدة عـده بطريؼة اجزم، كؼوهم: وجب رفه
التلشقس، وتعن مؾه عذ التلشقس... ومـفم من جاءت صقاغته لؾؼاعدة بطريؼة 

 التؼديم فؼط بدون جزم، وذلك بللػاظ: أوى، مؼدم، خر... 
س أوى من التوكقد أن العؾاء ذيؾوا عباراهم بلن احؿل عذ التلشق الثالث:
، وذ هذا ما يدل عذ أن بعض اأحوال «إا بدلقل جب الرجوع إلقه»بؼوهم: 
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يؼدم فقفا التوكقد عذ التلشقس، ومن ذلك: أا خالف دالة السقاق، فنذا دل 
ن يبُعد أالسقاق عذ التلكقد: كان مل الؾػظ عؾقه أوى من مؾه عذ معـى جديد. و

 ة عذ التلشقس: فُقحؿل حقـئذ عذ التوكقد.      مل الؾػظ أو اجؿؾ
 ا هذه الؼاعدة: اآلود، والشـؼقطي، والشوكاي.من أكثر ادػرين ذكرً  -6
 تظفر أمقة هذه الؼاعدة وفوائدها ذ أمور: -7

 ومحقصفا. معاي الـصوص ؼققحاأول: 

 الثاي: تقسر ففم معاي الؼرآن وتقسر حػظه.
 ام التؽرار ادؼتي لؾتوكقد.الثالث: دفع إه

 الرابع: كثرة تطبقؼاها ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.
عذ التػسر فؼط، بل  "التلشقس أوى من التوكقد"ا تؼتر تطبقؼات قاعدة  -8

تتعدى ذلك لتشؿل أيضا عؾوم الؼرآن. ويدخل ذ تطبقؼاها ذ التػسر: السجقح 
ـفا، وتضعقف اأقوال التػسرية، وردها. بن اأقوال التػسرية، وااختقار م

ويدخل ذ تطبقؼاها ذ عؾوم الؼرآن: تطبقؼاها ذ إعراب الؼرآن، وتوجقه الؼراءات 
الؼرآكقة، وتدبر الؼرآن، وااشتـباط مـه، وباغة الؼرآن، وذ عؾم الوقف واابتداء 

أوى من  ا ادػصول معـى. وهذا ثبت أن: التلشقسلتحديد موضع ادوصول لػظً 
 التوكقد قاعدة: اكدراج كثر من اجزئقات حتفا.

 التوصيات:
 توصي الباحثة بتوصيتن:

عـد مػر أو أكثر، ذ رشالة  "التلشقس أوى من التوكقد"دراشة قاعدة:  -1
 عؾؿقة دؿع تطبقؼاها، وتدرشفا.

اشة إفراد كل قاعدة من الؼواعد الرئقسة من قواعد التػسر، والسجقح بدر -2
 كظرية تطبقؼقة.

 هذا، واحؿد ه الذي بـعؿته تتم الصاحات.
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 ثبت امصادر وامراجع
، أبو بؽر حؿد بن عبد اه ابن العري، حؼقق: عبد الرزاق ادفدي، دار أحكام القرآن -1

 م.2114هـ/1425 ،1الؽتاب العري، بروت، ط

قق: حؿد الصادق قؿحاوي، ، أبو بؽر أمد بن عي الرازي اجصاص، حؼأحكام القرآن -2
 هـ.1415دار إحقاء الساث، بروت، د.ط، 

: د. شقد اجؿقي، دار بن حؿد اآمدي أبو احسن، حؼقق، عي اإحكام ي أصول اأحكام -3
 هـ.1414، 1الؽتاب العري، بروت، ط

د ابن حزم الظاهري، دار احديث، ، أبو حؿد عي بن أماأحكام أصول ي اإحكام -4
 .ـه1414، 1اهرة، طالؼ
، حؿد بن عي الشوكاي، دار ابن حزم، إرشاد الفحول إى حقيق اﾅق من علم اأصول -5

 هـ. 1425، 1بروت، ط
، جال الدين عبد الرمن بن أي بؽر اأشبا《 والنظائر ي قواعد وفروع فق』 الشافعية -6

 م.1991هـ /1411، 1السقوضي، دار الؽتب العؾؿقة، بروت، ط

، حؿد اأمن بن حؿد ادختار اجؽـي الشـؼقطي، لبيان ي إيضاح القرآن القرآنأضواء ا -7
 م.1996هـ/1417، 1دار إحقاء الساث العري، بروت، ط

، جال الدين حؿد بن عبد الرمن، اخطقب الؼزويـي، اعتـى به: اإيضاح ي علوم الباغة -8
 هـ. 1426، 1روت، طعاد بسقوي زغؾول، ذكة دار اأرقم بن اأرقم، ب

، أبو حؿد مؽي بن اإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخ』 ومعرفة أصول』 واختاف الناس في』 -9
 هـ.1416، 1أمد حسن فرحات، دار ادـار، جدة، ط أي ضالب الؼقز، حؼقق: د.

، أثر الدين أبو حقان حؿد بن يوشف اأكدلز الغركاضي، حؼقق: عبد البحر احيط -11
 م.2112هـ/1423، 1دي. دار إحقاء الساث العري، بروت، طالرزاق ادف

، بدر الدين الزركق، حؼقق: عبد الؼادر العاي، وزارة البحر احيط ي أصول الفق』 -11
 هـ.1413، 2اأوقاف والشمون اإشامقة، الؽويت، ط

ى ، ابن الؼقم، حؼقق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مؽتبة كزار مصطػبدائع الفوائد -12
 م.1996هـ/ 1416، 1الباز، مؽة ادؽرمة، ط

 هـ.1429، 1، عبد الػتاح الؼاي، دار السام، الؼاهرة، طالبدور الزاهرة ي القراءات العشر امتواترة -13

، بدر الدين حؿد بن عبد اه الزركق، حؼقق: يوشف عبد الرمن الرهان ي علوم القرآن -14
، 2د اه الؽردي. دار ادعرفة، بروت، طمرعشي، مال مدي الذهبي، إبراهقم عب

 م.1994هـ/1415
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،  1، حؿد الطاهر ابن عاصور، ممشسة التاريخ العري، بروت، طالتحرير والتنوير -15
 م.2111هـ/1421

عي بن حؿد بن عي اجرجاي، حؼقق: إبراهقم اأبقاري، دار الؽتاب العري،  التعريفات، -16
 .ـه1415، 1بروت، ط

 هـ.1424، 3، حؿد بن صالح بن عثقؿن، ممشسة الرشالة، بروت، طمتفسر جزء ع -17

، حؿد بن حؿد بن عرفة الورغؿي، حؼقق: جال اأشقوضي، دار الؽتب تفسر ابن عرفة -18
 م.2118، 1العؾؿقة، بروت، ط

 هـ.1431، 2حؿد بن صالح بن عثقؿن، دار ابن اجوزي، الدمام، ط تفسر سورة البقرة، -19

، أبو الػداء إشاعقل بن عؿر بن كثر، حؼقق: د. حؽؿت بشر ن العظيمتفسر القرآ -21
 هـ.1431، 1ياشن، دار ابن اجوزي، الدمام، ط

، 1، فخر الدين حؿد بن عؿر الرازي، دار الؽتب العؾؿقة، بروت، طالتفسر الكبر -21
 هـ.1421

أشـوي الشافعّي، ، عبد الرحقم بن احسن بن عي االتمهيد ي خريج الفروع على اأصول -22
 هـ.1411، 1حؼقق: د. حؿد حسن هقتو، ممشسة الرشالة، بروت، ط

، حؿد عبد الرؤوف ادـاوي، حؼقق: د. حؿد رضوان التوقيف على مهمات التعاريف -23
 هـ.1411، دمشق1ط،بروت، الداية، دار الػؽر ادعار

ار السعدي، ممشسة ، عبد الرمن بن كتيسر الكرم الرمن ي تفسر كام امنان -24
 م.2112هـ/1423، 1الرشالة، بروت، ط

، أبو جعػر حؿد بن جرير الطزي، حؼقق: د. عبد اه جامع البيان عن أويل آي القرآن -25
 هـ. 1424، 1بن عبد ادحسن السكي، دار عام الؽتب، الرياض، ط

عبد الرزاق ادفدي، ، أبو عبد اه حؿد بن أمد الؼرضبي، حؼقق: اﾄامع أحكام القرآن -26
 م.2113هـ/1423، 5دار الؽتاب العري، بروت، ط

، د.أمد الزيدي، مؽتبة الرصد، جهود الشيخ ابن عثيمن وآراؤ《 ي التفسر وعلوم القرآن -27
 هـ.1426، 1الرياض، ط

، أبو عبد اه احسن بن أمد بن خالويه، حؼقق: أمد فريد اﾅجة ي القراءات السبع -28
 م.1999هـ/1421، 1دار الؽتب العؾؿقة، بروت، طادزيدي، 

، أبو زرعة عبد الرمن بن حؿد بن زكجؾة، حؼقق: شعقد اأفغاي، ممشسة حجة القراءات -29
 م.1979هـ/1399، 2الرشالة، بروت، ط
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، أمد بن يوشف ادعروف بالسؿن احؾبي، حؼقق: الدر امصون ي علوم الكتاب امكنون -31
 دار الؼؾم، دمشق، د.ط، د.ت.أمد حؿد اخراط، 

، عي حقدر خواجه أمن أفـدي، تعريب: ففؿي درر اﾅكام ي شرح جلة اأحكام -31
 م .1991هـ / 1411، 1احسقـي، دار اجقل، د.م، ط

، حؿد اأمن الشـؼقطي، اعتـى به: عؿر دفع إيهام الضطراب عن آات الكتاب -32
 هـ.1421 ،1السامي، ممشسة التاريخ العري، بروت، ط

، أبو الػضل صفاب الدين روح امعاي روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي -33
 حؿود اآولز، دار إحقاء الساث، بروت، د.ط، د.ت.

، موفق الدين أي عبد اه أمد بن قدامة، قرأه وعؾق عؾقه ووثق روضة الناظر وجنة امناظر -34
 هـ.1422، 1، دار احبقب، الرياض، طكصوصه: د. شعد بن كار الشثري

، أبو الػرج مال الدين عبد الرمن بن عي بن حؿد اجوزي، زاد امسر ي علم التفسر -35
 م.2112هـ/1423، 1دار ابن حزم، بروت، ط

 ، حؿد أبو زهرة، دار الػؽر العري، د.م، د.ط، د.ت.زهرة التفاسر -36

بن العاد احـبي، حؼقق: عبد الؼادر ، عبد احي اشذرات الذهب ي أخبار من ذهب -37
 هـ.1416، 1اأركاؤوط، وحؿود اأركاؤوط، دار ابن كثر، دمشق، ط

، أبو العباس صفاب الدين أمد بن إدريس بن عبد الرمن ادالؽي شرح تنقيح الفصول -38
 1393،، 1تحدة، د.م، طالشفر بالؼراذ، حؼقق: ضه عبد الرؤوف شعد، ذكة الطباعة الػـقة اد

 .م1973 -هـ 
، حؿد الػتوحي، حؼقق: حؿد الزحقي، وكزيه ماد، جامعة أم الؼرى، شرح الكوكب امنر -39
 هـ.1414، 1ط

، ابن ققم اجوزية، حؼقق: عي بن حؿد الصواعق امرسلة ي الرد على اﾄهمية وامعطلة -41
 .ـه1418، 1الدخقل، دار العاصؿة، الرياض، ط

، حؿد بن أي بؽر ابن الؼقم، حؼقق: زكريا عي يوشف، شاكرينعدة الصابرين وذخرة ال -41
 دار الؽتب العؾؿقة، بروت، د.ت.

، 1، د.يوشف العقساوي، دار الصؿقعي، الرياض، طعلم إعراب القرآن أصيل وبيان -42
 هـ.1428

، حؿد بن عي الشوكاي، دار فتح القدير اﾄامع بن في الرواية والدراية من علم التفسر -43
 ػؽر، بروت، د.ط، د.ت.ال
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 هـ.1421، 3، د. مساعد الطقار، دار ابن اجوزي، الدمام، طفصول ي أصول التفسر -44

، السفالوي الؾؽـوي، عبد العي بن حؿد كظام الدين، فواتح الرموت بشرح مسلم الثبوت -45
 هـ.1423، 2دار الؽتب العؾؿقة، بروت، ط

لػروز أبادي، ذكة ومؽتبة ومطبعة ، جد الدين حؿد بن يعؼوب االقاموس احيط -46
 م. 1952هـ/1371، 2مصطػى الباي احؾبي وأواده، مر، ط

، 1، د. حؿد عؿر بازمول، دار اهجرة، الرياض، طالقراءات وأثرها ي التفسر واأحكام -47
 هـ. 1417

 هـ.1417، 1، د. حسن احري، دار الؼاشم، الرياض، طقواعد الرجيح عند امفسرين -48

، عبد الباشط ففقم، مطابع اجامعة اعد التفسرية عند اإمام ابن قيم اﾄوزيةالقو  -49
 هـ.1436، 1اإشامقة، ادديـة ادـورة، ط

، د. حؿد مصطػى الزحقي، دار الػؽر، القواعد الفقهية وتطبيقاها ي امذاهب اأربعة -51
 م. 2116هـ/ 1427، 1دمشق، ط

أبو بؽر أمد بن إدريس، حؼقق: عبد  ،أمصارالكتاب امختار ي معاي قراءات أهل ا -51
 هـ.1428، 1العزيز اجفـي، مؽتبة الرصد، الرياض، ط

، أبو الؼاشم حؿود بن عؿر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجو《 التأويل -52
 هـ،1421، 2الزخري، حؼقق: عبد الرزاق ادفدي، دار إحقاء الساث العري، بروت، ط

 م.2111

 .ـه1419، 2، أبو البؼاء الؽػوي، ممشسة الرشالة، بروت، طالكليات -53
ق: أبو حػص عؿر بن عي ابن عادل الدمشؼي احـبي، حؼق ،اللباب ي علوم الكتاب -54

، 1الؽتب العؾؿقة، بروت، ط والشقخ عي حؿد معوض، دار الشقخ عادل أمد عبد ادوجود،
 م. 1998/ـ ه1419

 ، د.ت.1ؽرم بن مـظور اإفريؼي، دار صادر، بروت، ط، حؿد بن ملسان العرب -55

، ممشسة الرشالة، ، فخر الدين الرازي، حؼقق: ضه جابر العؾواياحصول ي أصول الفق』 -56
 .هـ1418، 3د.ن، ط

، مع وترتقب: عبد الرمن بن حؿد بن قاشم جموع فتاوى شيخ اإسام ابن تيمية -57
 د.ن، د.ط، د.ت.الـجدي، وابـه حؿد، مؽتبة ادعارف، 

، أبو زكريا حقى بن زياد الػراء، حؼقق: أمد يوشف كجاي، حؿد عذ كجار، معاي القرآن -58
 ادرية، د.ط، د.ت. الؽتب الػتاح إشاعقل صؾبى، دار عبد
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، حؿد بن أمد الذهبي، حؼقق: بشار عواد معرفة القراء الكبار على الطبقات واأمصار -59
 .هـ 1414، 1رشالة، بروت، طمعروف، وآخرون، ممشسة ال

، د. مساعد بن شؾقان الطقار، دار مفهوم التفسر، والتأويل، والستنباط، والتدبر، وامفسر -61
 هـ. 1423، 1ابن اجوزي، الدمام، ط

، أبو احسن أمد بن فارس بن زكريا، حؼقق: عبد السام حؿد هارون، دار مقاييس اللغة -61
 م.1979هـ/1399الػؽر، بروت، د.ط، 

، د. ففد مبارك الوهبي، مركز الدراشات وادعؾومات منهج الستنباط من القرآن الكرم -62
 هـ.1428، 1الؼرآكقة بؿعفد اإمام الشاضبي، جدة، ط

 ااموصول لفظا امفصول معى ي القرآن الكرم من أول سورة يس إى آخر القرآن معً  -63
 هـ.1431، 1ام، طد. خؾود العبدي، دار ابن اجوزي، الدم ،ودراسة

، 1، ابن أي مريم، دار الؽتب العؾؿقة، بروت، طاموضح ي وجو《 القراءات وعللها -64
 م.2119

، أبو اخر حؿد بن حؿد الدمشؼي الشفر بابن اجزري، دار النشر ي القراءات العشر -65
 الؽتاب العري، د.ن،ـ د.ط، د.ت.

: أمد اأركاؤوط، وتركي مصطػى، صاح الدين خؾقل الصػدي، حؼقق ،الواي الوفيات -66
 هـ.1421، 1دار إحقاء الساث العري، بروت، ط

 :الرسائل العلمية
 دراسة وموازنة من سورة الفاحة إى آخر سورة :اختيارات ابن القيم وترجيحات』 ي التفسر -67

قسم دكتوراه، د. حؿد بن عبد اه الؼحطاي، إذاف: إبراهقم بن شعقد الدوري،  اإسراء،
الؼرآن وعؾومه، كؾقة أصول الدين، بجامعة اإمام حؿد بن شعود اإشامقة، الرياض، 

 هـ.1429

دكتوراه، أمد حسن  دراسة حليلية، :تفسر اﾄملة القرآنية ي ضوء التأسيس والتوكيد -68
الػؼقه، إذاف: قاشم برى مقدان، جامعة الؼرآن الؽريم والعؾوم اإشامقة، مفورية 

 هـ.1431ن، السودا

 :امواقع على الشبكة العنكبوتية

، الشارح: د.خالد السبت، موقع الشقخ شرح امصباح امنر ي هذيب تفسر ابن كثر -69
 .https://khaledalsabt.com/cnt/dros/2880خالد السبت، 
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 فهرس امىضىعات
 الصػحة  ادوضوع
 444 .............................................................................................. ادؾخص
 442 ................................................................................................ ادؼدمة

صورة قاعدة "التأسيس أوى من التوكيد"، ومعناها،  امبحث اأول:
 العلماء ي اعتمادهاوشروط إعماها، وصيغها، وأقوال 

 

معـاها، و، "التلشقس أوى من التوكقد"ادطؾب اأول: صورة قاعدة 
 .................................................................................... وذوط إعاها

 
447 

 ، وأقوال العؾاء ذ"التلشقس أوى من التوكقد"ادطؾب الثاي: صقغ قاعدة 
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 اممص 

يعـى هذا البحث بدراشة لػظة صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم دراشة موضوعقة، 
وهدف إى بقان معـى صعائر اه ذ الؾغة وااصطاح، واألػاظ ادرادفة ها، وبقان 
الػرق بن الشعائر وادشاعر، وأماكن ورود لػظة صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم، 

ئر اه ذ الؼرآن الؽريم عذ وجه اخصوص، كا يتـاول وحديد ادراد من لػظة صعا
البحث ادسائل ادبـقة عذ معرفة معـى صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم، وقد شؾؽت ذ 
هذا البحث ادـفج ااشتؼرائي وااشتـباضي، وخؾصت إى عدة فوائد من أمفا: 

الؾغوي، ففي ذ الؾغة  أن الشعائر ذ ادعـى ااصطاحي ا خرج كثرًا عن ادعـى
العامة، وذ ااصطاح معام الدين والطاعة والؼرب، وأن اه جا وعا أضاف 
الشعائر لـػسه إضافة تعظقم وتريف، وأن لػظتي الشعائر وادشاعر إن اجتؿعتا 
افسقتا فتطؾق الشعائر عذ العبادات، وادشاعر عذ مواضع العبادات، وإن افسقتا 

لػظة صعائر اه جاءت ذ أربعة مواضع ذ الؼرآن يراد ها مـاشك  اجتؿعتا، وأن
احج عذ الراجح وإن كان ا يؿـع من دخول غرها فقفا عـد ااضاق، وقد طفر 
من خال هذا البحث أيضًا أمقة تعظقم صعائر اه ذ الـػوس ووجوب إطفار 

 الشعائر ا شقا ذ باد اإشام.

 عائر اه، ادشاعر، الُبدن، تؼوى الؼؾوب.ص الكلمات امفتاحية:
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 امقدمة

إن احؿد ه كحؿده، وكستعقـه، وكستغػره، وكعوذ باه من ذور أكػسـا 
وشقئات أعالـا، من هده اه فا مضل له، ومن يضؾل فا هادي له، وأصفد أن ا 

ﾇ ﾆ ﾅ  ﴿:× دًا عبده ورشولهإله إا اه وحده ا ذيك، وأصفد أن حؿ
 ﾐ  ﾏ ﾎ ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﾉ ﾈ﴾ :[112 ]آل عؿران  ،﴿ｳ ｲ  ｴ

ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ   ｼ ｻ ｺ ｹ ｸ ｷ ｶ ｵ  ﾃﾂ  ﾆ ﾅ ﾄ
ﾉ   ﾈ  ﾇ  ﾏ ﾎ  ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ﴾  :[1]الـساء ،﴿  ┈ ┇ ┆ ┅ ┄ ┃

  ┐ ┏ ┎ ┍  ┌ ┋ ┊ ┉   ┒┑  ┙  ┘ ┗  ┖ ┕ └ ┓
 ، أما بعد: [71 - 71اأحزاب: ] ﴾┚ 

كتابه تبقاكًا لؽل رء، وهداية ومـفجًا قويًا، وهذا تـاوله فنن اه عز وجل أكزل 
العؾاء قديًا وحديثًا بالدراشة والعـاية لقستخرجوا من مؽـوكه ما يؼوم به ديـفم 
ودكقاهم، فلولوه جل وقتفم حػظًا وتاوة وتلمًا وتدبرًا: وما دفعفم هذا حبة 

بًا بذلك ه جل وعا، وهذا فني أحببت كتاب اه والرغبة ذ ادسامة با خدمه تؼر
السر عذ ضريؼفم، واقتػاء أثرهم، والـفج عذ مـواهم: رغبة ذ خدمة كتاب اه 
العزيز، ومشاركة ذ اجفود التي تبذل إبراز معاكقه وصقاكته عن العبث، وقد بدا 

الؼرآن  ي أثـاء مراجعاي لؽتاب اه جل وعا تؽرار ورود لػظ صعائر اه ذ
الؽريم، فرغبت بجؿع اآيات الؽريؿة التي وردت فقفا هذه الؾػظة، ودراشتفا 

 دراشة موضوعقة.
وما صجعـي ودفعـي لؾبحث ذ هذا ادوضوع أمقة صعائر اه ذ كػوس 

مفوى أفئدة  ادسؾؿن: ا شقا ذ هذه الباد الطاهرة ادباركة باد احرمن،
قا، والتي حوت أبرز هذه الشعائر وأعظؿفا ذ قؾوب ادسؾؿن ذ صتى بؼاع الدك

 (.شعائر ه ي القرآن الكرم "دراسة موضوعية"ادممـن، وقد أشؿقته )
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 موضوع البحث: 
 صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم، دراشة موضوعقة.

 حدود البحث: 
افًا اآيات الواردة ذ كتاب اه عز وجل وادشتؿؾة عذ لػظة )صعائر اه(: مض

 بعض اأحاديث الـبوية والتي تمدي لذات ادعـى.ذ إلقه ما ورد 
 أهداف البحث: 

 هدف البحث إى حؼقق ما يي:
 بقان ادراد من لػظة الشعائر ذ الؾغة وااصطاح. .1
 إبراز ادراد من إضافة الشعائر ه جل وعا. .2

 ذكر أكواع الشعائر، واألػاظ ادرادفة ها. .3

 الشعائر وادشاعر.بقان الػرق بن  .4

 ذكر اخاف ذ ادراد من لػظة )صعائر اه( ذ الؼرآن. .5

 بقان الثؿرة من اخاف ذ ادراد بؾػظة )صعائر اه(. .6

 معرفة أمقة تعظقم صعائر اه وإطفارها. .7

 الدراسات السابقة:
راجعت كافة ادؽتبات ادتاحة فؾم أقف عذ من كتب ذ هذا ادوضوع كتابة 

وأحسب أن هذا البحث اكػرد بؿـاقشة موضوع الشعائر مـاقشة مستؼؾة، 
موضوعقة من خال ما جاء ذ كتاب اه جل وعا، وم ُيسبق إلقه، لؽن ثؿة 

 أبحاث تطرقت لقء من مػردات هذا البحث مـفا عذ شبقل ادثال:
الشعائر ذ العبادات، لؾدكتور إبراهقم بن حؿد احؼقل، بحث مـشور عذ  .1

 لوكة االؽسوي.موقع اأ
التػسر الباغي آيات احج ذ شوري البؼرة واحج، دعن توفقق دحام،  .2

(، 2(، العدد )14جؾة السبقة والعؾم، بؽؾقة السبقة بجامعة ادوصل، ادجؾد )
 م.2117
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مؼاصد احج ذ الؼرآن الؽريم، لؾدكتور عادل بن عي الشدي، بحث  .3
عؾوم الريعة والدراشات اإشامقة، العدد مـشور ذ جؾة جامعة أم الؼرى ل

 هـ.1429(، ذو الؼعدة 44)

اإعجاز التريعي آيات احج ذ الؼرآن الؽريم، رشالة ماجستر، أمد  .4
 هـ.1429حؿد الؽركز، اجامعة اإشامقة، غزة، فؾسطن، 

 منهج وإجراءات البحث:
ًا وذعقًا ومن الدراشة موضوعقة، وذلك من خال بقان مػردات الـص لغوي

 ثم الـظر فقا يستـبط مـفا من فوائد ومسائل والتي حؼق أهداف البحث.
 أما من حيث اإجراءات العملية فكما يلي:

  ذكر الـصوص الؼرآكقة التي يستدل ها وعزوها إى موضعفا بذكر رقم
 اآية واشم السورة.

 الـص،  ذكر اأحاديث الـبوية التي يستدل ها عذ دالة من داات
وخرجفا من مصادرها اأصؾقة حسب ادتبع ذ ضريؼة التخريج العؾؿي بشؽل 

 ختر.

  قدمت الصحقحن ذ التخريج دؽاكتفا، ورتبت البؼقة حسب تاريخ
 الوفاة إن وجدت.

  إذا كان احديث ذ الصحقحن أو ذ أحدما فقؽون ااقتصار عؾقفا ذ
 التخريج دون غرما.

 ذ غر الصحقحن فلذكر من خرج احديث، واقتر ذ  إذا كان احديث
 الغالب عذ ادسـد أو السـن، مع بقان احؽم عذ احديث إمااً إن تقر.

  عزو اأقوال إى قائؾقفا، وادعؾومات ادـؼولة كصًا، أو بترف إى مراجعفا
، وإن  « ... »ذ احاصقة، فنن كان ادـؼول كصًا وضعته بن عامتي التـصقص هؽذا 

 كان الـؼل بترف مـي م أضعه بن عامتي التـصقص.
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 /أكتػي ذ احاصقة بـ:)عـوان الؽتاب، واشم ادملف )ادشتفر به(، واجزء 
الصػحة( حسب ادـفج العؾؿي ادعؿول به فـي توثقق الدراشات الرعقة، وإذا 

ك تشابه ذ أشاء تؽرر الؽتاب فني أكتػي بذكره دون اشم ادملف إا إن كان هـا
 الؽتب فاضطر إى كتابة اشم ادملف مع عـوان الؽتاب.

   :خطة البحث
 .مباحث، وخامة ةجعؾت الؽتابة ذ هذا البحث ذ : مؼدمة، وثاث

 امقدمة:   
اصتؿؾت عذ: موضوع البحث، وحدوده، وأهدافه، والدراشات السابؼة، 

 ومـفجه وإجراءاته، وخطة البحث.
 وفي』 ستة مطالب:امراد الشعائر،  امبحث اأول:

 الشعائر ذ الؾغة. امطلب اأول:
 الشعائر ذ ااصطاح. امطلب الثاي:

 إضافة الشعائر ه جل وعا. امطلب الثالث:
 أكواع الشعائر. امطلب الرابع:

 األػاظ ادرادفة لؾشعائر. امطلب اخامس:
 .الػرق بن الشعائر وادشاعر امطلب السادس:

 امبحث الثاي: ورود شعائر ه ي القرآن الكرم، وفي』 ثاثة مطالب:
 ."صعائر اه"اآيات التي اصتؿؾت عذ لػظة  امطلب اأول:
 اخاف ذ ادراد بشعائر اه ذ الؼرآن الؽريم. امطلب الثاي:

 ثؿرة اخاف ذ ادراد بشعائر اه . امطلب الثالث:
 يم شعائر ه وإظهارها، وفي』 مطلبان:امبحث الثالث: تعظ

 تعظقم صعائر اه.أمقة  امطلب اأول:
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  .إطفار صعائر اه امطلب الثاي:
 أهم الـتائج والتوصقات. واصتؿؾت عذ: اخامة:

 واصتؿؾت عذ: ثبت ادراجع، ففرس ادوضوعات. الفهارس:

، وأن يـػعـي به هذا وأشلل اه أن جعل هذا العؿل خالصًا لوجه الؽريم
 وادسؾؿن.
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 امبحح اأول
 امراد بالصعائر

 امطلب اأول : الشعائر ي اللغة

وقال اأصؿعي: »: هـ(371)تالعامة، قال اأزهريالشعائر مع َصِعَرة، وهي 
وواحدة »: (هـ311ت)ل الزجاج وقا، (1) «اإصعار: اإعام، والّشعائر: الَعامة

ت به: الشعائر َصعرة، وإكا ققل صعائر لؽل َعَؾٍم ما ُتُعّبد به: أن قوهم صَعرْ 
  .(2) «َعِؾْؿُتُه، فؾفذا ُشّؿقت اأعام التي هي متعبدات صعائر

والشعرة البدكة ادفداة، »: هـ(711)توققل هي البدكة ادفداة، قال ابن مـظور 
ه يمثر فقفا بالعامات، واجؿع صعائر، والشعرة والِشعارة شؿقت بذلك أك
والشعرة الَبَدَكُة ادْفداُة، »: هـ(817)توقال الػروزآبادي ، (3) «وادشعر كالّشعار

معفا: َصعائُر، وَهـٌَة ُتصاُغ من فَِضٍة أو َحديٍد عذ َصْؽِل الَشعرِة، تؽوُن ِمساكًا 
 .(4) «لِـِصاِب الـَْصلِ 

 الشعائر ي الصطاح طلب الثاي:ام
يـبغي أن كػرق بن مصطؾح الشعائر بشؽل عام وبن مصطؾح صعائر اه ذ 
الؼرآن والذي شقلي احديث عـه احؼًا، فالشعائر ذ ادعـى ااصطاحي ا خرج 

وهذا كّص غر واحد من أهل العؾم عذ أن الشعائر ، (5)كثرًا عن ادعـى الؾغوي
وققل هي ما يمدى من العبادات عذ شبقل ، (6)الدين والطاعة والؼرب هي معام

                                       
 (1/128اكظر: هذيب الؾغة لأزهري ) (1)
 (.1/233ي الؼرآن وإعرابه لؾزجاج )اكظر: معا (2)

 (.4/411اكظر: لسان العرب ابن مـظور، مادة صعر، )  (3)

 (.1/251(، وكذا العن لؾػراهقدي )1/434اكظر: الؼاموس ادحقط لؾػروزآبادي ) (4)

 (.2/9162اكظر: ادوشوعة الػؼفقة لوزارة اأوقاف الؽويتقة ) (5)

(، وذح ختر خؾقل لؾخرر 8/44(، الغرر البفقة لؾسـقؽي )8/131اكظر: ادجؿوع لؾـووي ) (6)
 (.2/9162(، وادوشوعة الػؼفقة لوزارة اأوقاف الؽويتقة )5/482(، وحاصقة الدشوقي )7/486)
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 .(2)، وققل هي كل ما أصعر اه العباد وأعؾؿفم بحرمته ومؽاكته(1)ااصتفار
 امطلب الثالث: إضافة الشعائر ه جل وعا

تؽرر ذ كتاب اه ذ أكثر من موضع إضافة بعض اأصقاء ه جل وعا، 
 ﴾ﾙ ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ﴿: اى ادساجد له ذ قوله تعاىفلضاف شبحاكه وتع

، وأضاف [18]التوبة:  ﴾ペ ベ プ ブ﴿ ، وذ قوله تعاى:[114البؼرة:]
، وأضاف الشفادة له شبحاكه  [138]البؼرة:    ﴾ペ ベ プ﴿ الصبغة له ذ قوله تعاى:

، وأضاف اآيات له عز وجل  [116]ادائدة:   ﴾ ┌ ┍ ┎ ┏﴿ وتعاى ذ قوله:
، وأضاف الـاقة له جل ذكره ذ [35اأعراف:] ﴾┐ ┑ ┒ ┓  ﴿ عاى:ذ قوله ت

 ، وأضاف الـار له عز وجل ذ قوله تعاى:[63هود: ]  ﴾ﾍ ﾌ ﾋ ﴿ قوله تعاى:
﴿ ﾟ ﾞ ﾝ﴾  [ :6اهؿزة] وأضاف الشعائر له ذ أكثر من آية كا مر معـا ،

عّظم صلكه  دؼكل رء أضافه اه إى كػسه ف »: هـ(255)تشابؼًا، يؼول اجاحظ 
وذكر غر واحد من ادػّرين أن اه جل ذ عاه أضاف هذه ، (3) «وفّخم أمره

اأصقاء إلقه إضافة تعظقم وتريف، فـسبتفا له جل ذكره إما إعاء صلها 
 عـد قوله تعاى هـ(538)تومـزلتفا أو لؾتفويل من أمرها، قال الزخري 

وقال ، (4) «عظقم هاوإضافتفا إى اشؿه ت» :﴾┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈﴿
: ﴾│ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈﴿ عـد قوله تعاى هـ(951)توقال أبو السعود 

وقد ذكر ، (5) «وإضافتفا إى اه عز وجل لتريػفا وهويل اخطب ذ إحاها»
 ،﴾ﾙ ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ﴿ الشقخ ابن عثقؿن كامًا مقًا عـد قوله تعاى:

                                       
 (.1/46اكظر: رد ادحتار ابن عابدين ) (1)

 (.1/98اكظر: ذح زاد ادستؼـع لؾشـؼقطي ) (2)

 (.1/85لؾثعالبي ) اكظر: فؼه الؾغة ور العربقة (3)

 (.4/292اكظر: الؽشاف لؾزخري ) (4)

 (.2/198اكظر: إرصاد العؼل السؾقم إى مزايا الؽتاب الؽريم ادعروف بتػسر أي السعود ) (5)
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إّما أن يؽون أوصافًا: أو  وادضاف إى اه يـؼسم إى ثاثة أقسام:»حقث قال: 
أعقاكًا: أو ما يتعؾق بلعقان خؾوقة: فنذا كان ادضاف إى اه وصػًا ففو من صػاته 
غر خؾوق، مثل كام اه وعؾم اه، وإذا كان ادضاف إى اه عقـًا قائؿة بـػسفا ففو 

ان قائؿة خؾوق ولقس من صػاته، مثل مساجد اه وكاقة اه وبقت اه: ففذه أعق
بـػسفا إضافتفا إى اه من باب إضافة ادخؾوق خالؼه عذ وجه التريف: وا 
رء من ادخؾوقات يضاف إى اه عز وجل إا لسبب خاص به: ولوا هذا 
السبب ما ُخص باإضافة: وإذا كان ادضاف إى اه ما يتعؾق بلعقان خؾوقة ففو 

: فنن الروح [29احجر:]  ﴾┫ ┬ ┭ ┮﴿ أيضًا خؾوق: وهذا مثل قوله تعاى:
 .(1) «هـا خؾوقة: أها تتعؾق بعن خؾوقة

 امطلب الرابع: أنواع الشعائر
إذا تؼرر أن الشعائر هي معام الدين والطاعة، فقؿؽن الؼول بلن الشعائر تـؼسم 

ذ  هـ(1393)تمن حقث كـففا وماهقتفا إى ثاثة أكواع ذكرها ابن عاصور 
 وهي عذ الـحو اآي: ، (2)تػسره
 صعائر مؽاكقة مثل الصػا وادروة وادشعر احرام. .1
 صعائر زماكقة مثل الشفر احرام وصفر رمضان. .2

 صعائر ذوات مثل اهدي والؼائد. .3

وعّد بعض العؾاء أشاء اه احسـى من الشعائر، ومن ذلك ما ذكره الشقخ 
 ،«ه بتعظقؿه أشاؤه احسـى...وما أصعر ا»صالح آل الشقخ حػظه اه حقث قال: 

ا متفن، ويستحب  فلشاء اه تعاى جب احسامفا، بؿعـى جب أن» وقال:
وهذا راجع  ،احسامفا أيضًا فقا كان من اأدب أا يوصف به غر الرب جل وعا

                                       
 (.4/4اكظر: تػسر ابن عثقؿن ) (1)

 (.2/9163(، وادوشوعة الػؼفقة الؽويتقة )4/121اكظر: التحرير والتـوير ابن عاصور ) (2)



 د. أمد بن مرجي الفاح                           شعائر ه ي القرآن الكرم "دراسة موضوعية"            

476 

(1).«إى تعظقم صعائر اه
 

 امطلب اخامس: األفاظ امرادفة للشعائر
رادفة من الؽؾات التي تعطي كػس ادعـى أو ربا تدل عذ كػس يراد باألػاظ اد

عدد من األػاظ ادرادفة  ×وقد جاء ذ كتاب اه وشـة رشوله ، (2)ادوضوع
لؾشعائر، وأصار إلقفا بعض ادػرين ذ كتبفم عـد احديث عن صعائر اه، ومن 

 تؾك األػاظ ما يلي: 
ذ تػسره ما يدل عذ أن  هـ(311ت) حرمات اه، وقد جاء عـد الطزي  .4

┅   ┆  ┇    ﴿ حرمات اه بؿعـى صعائر اه: وذلك عـد بقان ادراد بؼوله تعاى:
، وكؼل عن «فؼال بعضفم معـاه: ا حؾوا حرمات اه»، حقث قال: [2ادائدة:] ﴾┈   

 حرمات اه، اجتـاب شخط اه»عطاء رمه اه أكه شئل عن صعائر اه فؼال: 
وكذلك يػفم من كام الشقخ السعدي ، (3)«واتباع ضاعته، فذلك صعائر اه

أي حرماته التي »ذ تػسره هذه اآية أيضًا حقث قال ذ معـاها:  هـ(1388)ت
وذ ذات السقاق جاء تػسر ابن عاصور هذه اآية أيضًا حقث ، (4)«أمركم بتعظقؿفا

إى  ﴾ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ ﴿أول تؽون مؾة فعذ التػسر ا» قال ذ بقان ادراد ها:
إلخ، وصعائر اه  [31احج:] ﴾└   ┕    ┖  ┗﴿ آخرها عطػًا عذ مؾة

 .(5)«أخّص من حرمات اه، فعطف هذه اجؿؾة لؾعـاية بالشعائر
┅   ┆  ┇    ﴿ فرائض اه: وقد ذكره الطزي عـد بقان ادراد بؼوله تعاى .2

لذي ذكركاه من توجقفه معـى ذلك إى: ا وأوى التلويات قول عطاء ا» :﴾┈
                                       

 (.2/174اكظر: التؿفقد لرح كتاب التوحقد، لؾشقخ صالح آل الشقخ ) (1)

 (.1/13اكظر: تاج العروس لؾزبقدي ) (2)

 (.9/462تلويل الؼرآن لؾطزي ) عناكظر: جامع البقان  (3)

 (1/218اكظر: تقسر الؽريم الرمن لؾسعدي ) (4)
 (.9/271اكظر: التحرير والتـوير ) (5)
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عـد  هـ(451)توإلقه أصار اداوردي  ،(1) «حؾوا حرمات اه، وا تضقعوا فرائضه
وصعائر »:[36:احج]﴾┈ ┇ ┆ ┅ ┄ ┃﴿بقان ادراد بؼوله تعاى:

 .(2)«اه تعاى ديـه ذ أحد الوجفن، وفروضه ذ الوجه اآخر

 لقه عـد الطزي ذ بقان ادراد بؼوله تعاى:حدود اه: وقد جاءت اإصارة إ .3
فؼال بعضفم معـاه: ا حؾوا حرمات اه، وا تتعدوا » :﴾┅   ┆  ┇  ┈     ﴿

 . (3)«حدوده

 امطلب السادس: الفرق بن الشعائر وامشاعر
 اختؾف أهل العؾم ذ ادراد بالشعائر وادشاعر عذ قولن عذ الـحو اآي:

بعض العؾاء إى عدم التػريق بن الشعائر وادشاعر، وأها ذهب  القول اأول:
لػظان يدان عذ معـى واحد وهو مواضع العبادات، قال الراغب اأصػفاي 

ومشاعر احج معاده الظاهرة لؾحواس والواحد مشعر، ويؼال صعائر »: هـ(512)ت
 لؼربان وكل ما كان معؾاً »: هـ(516)توقال البغوي ، (4)«احج الواحد صعرة

يتؼرب به إى اه تعاى من صاة ودعاء وذبقحة ففو صعرة، فادطاف وادوقف 
قول من قال  هـ(616)تورّجح الرازي ، (5)«والـحر كؾفا صعائر اه ومثؾفا ادشاعر

قال أن الشعائر هي مواضع العبادات ذ إصارة مـه عذ أن الشعائر وادشاعر لػظان 
الشعائر إما أن كحؿؾفا عذ العبادات أو عذ »ال: يدان عذ معـى واحد، حقث ق

الـسك، أو كحؿؾفا عذ مواضع العبادات، فنن قؾـا باأول حصل ذ الؽام 
حذف: أن كػس اجبؾن ا يصح وصػفا بلها دين وكسك، فادراد به أن الطواف 

                                       
 (.9/462تلويل الؼرآن ) عنالبقان اكظر: جامع  (1)

 (.3/117اكظر: الـؽت والعقون لؾاوردي ) (2)

 (.9/462تلويل الؼرآن ) عناكظر: جامع البقان  (3)

 (.1/262اكظر: مػردات ألػاظ الؼرآن لؾراغب اأصػفاي ) (4)

 (.1/172اكظر: معام التـزيل لؾبغوي ) (5)
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أن هذين  بقـفا والسعي من دين اه تعاى، وإن قؾـا بالثاي اشتؼام طاهر الؽام:
 . (1)«اجبؾن يؿؽن أن يؽوكا موضعن لؾعبادات وادـاشك ...

وذهب بعض العؾاء إى الؼول بالتػريق بن الشعائر وادشاعر،  والقول اآخر:
حقث قالوا إن الشعائر تطؾق ويراد ها العبادات أو ادـاشك، وادشاعر تطؾق ويراد 

ر أن ادشاعر هي اأماكن التي تمدى ها مواضع العبادات أو ادـاشك، وبؿعـى آخ
 ان ادراد بشعائر اه ذ قوله تعاى:ـعـد بق هـ(714)تفقفا الشعائر، قال ابن عادل 

﴿ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴ﴾ [ :158البؼرة] :« وادراد ها ذ اآية الؽريؿة مـاشك
ق احج، وكؼل اجوهري أن الشعائر هي العبادات، وادشاعر أماكن العبادات، فػرّ 

ومشاعر احج: مواضع »: هـ(395)توقال ابن فارس ، (2)«بن الشعائر وادشاعر
الـسك، شؿقت بذلك أها معام احج، والشعرة: واحدة الشعائر، وهي أعام 

والشعائر أعال »: هـ(666)توقال الرازي صاحب الصحاح ، (3)«احج وأعاله
اأصؿعي الواحدة صعرة، وقال احج، وكل ما جعل عؾًا لطاعة اه تعاى، قال 

عـد  هـ(1421)توقال ابن عثقؿن، (4)«بعضفم صعارة، وادشاعر مواضع ادـاشك
البؼرة: ] ﴾ケ   カ  ヮ  ヱ  ヰ﴿ بقاكه دعـى ادشعر ذ قوله تعاى:

 .»(5)وهو ادؽان الذي تمدى فقه صعرة من صعائر اه »:  [198
ع بن هذين الؼولن بلن يؼال: إّن والذي يظفر ي واه أعؾم أكه يؿؽن اجؿ

هذين الؾػظن إذا اجتؿعا افسقا، وإذا افسقا اجتؿعا، فنذا اجتؿعا أريد بالشعائر 
العبادات أو ادـاشك وأريد بادشاعر مواضع العبادات أو ادـاشك، وإذا افسقا أريد 

                                       
 (.2/456اكظر: مػاتقح الغقب لؾرازي ) (1)

 (.2/217اكظر: تػسر الؾباب ابن عادل ) (2)

 (.3/151اكظر: مؼايقس الؾغة ابن فارس ) (3)

 (.1/354اكظر: ختار الصحاح لؾرازي ) (4)

 (.4/339اكظر: تػسر الؼرآن ابن عثقؿن ) (5)
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جؿع ما ها العبادات أو ادـاشك ومواضعفا، ولعل ما ُيستلكس به ويدعم هذا ا
هذا كؾه مشاعر إى »حن صار بادزدلػة، حقث قال:  كؼل عن عبد اه بن عؿر 

، وكان يؼصد أها معام من معام احج يـسك ذ كل بؼعة مـفا بعض مـاشك «مؽة
 .(1)احج
 
 
 
 

 

                                       
 (.4/182الؼرآن ) ياكظر: جامع البقان ذ تلويل آ (1)
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 امبحح الثاني
 ورود شعائر اه ي القرآن الكريم

 ي اشتملت على لفظة "شعائر ه" ي القرآنامطلب اأول: اآات ال
ذ الؼرآن الؽريم ذ أربعة مواضع، شلوردها حسب  "صعائر اه"جاءت لػظة 

 ترتقبفا ذ ادصحف مع رء من تػسرها، وهي عذ الـحو اآي: 
ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴザ     ゾ  ゼ  ズ  ジ  ﴿ ذ قوله تعاى: اموضع اأول:

パ   バ  ド  デ  ヅ  ヂ    ダ ﴾. 
(1)أخرج البخاري» شبب كزول هذه اآية:

 عن عروة قال: سألت عائشة  
ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴザ     ゾ  ゼ  ズ  ジ  ﴿ :فقلت ها أرأيت قول ه تعاى

 パ   バ  ド  デ  ヅ  ヂ    ダ﴾  فوه ما على أحد جناح أن ل يطوف
أولتها  الصفا وامروة، قلت: بئس ما قلت ا ابن أخي، إن هذ《 لو كانت كما

علي』 كانت ل جناح علي』 أن ل يتطوف هما، ولكنها أنزلت ي اأمصار كانوا قبل 
أن يسلموا يهلون مناة الطاغية الي كانوا يعبدوها عند امشلل، فكان من أهل  

عن ذلك،  × يتحرج أن يطوف الصفا وامروة، فلم ا أسلموا سألوا رسول ه
 فا وامروة فأنزل ه تعاىـن الصـوف بيـرج أن نطـتحـا نـنا كـول ه إنـا رســقالوا: ي

﴿ ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴ﴾  اآية، قالت عائشة  وقد سن  رسول ه
 .«الطواف بينهما، فليس أحد أن يرك الطواف بينهما ×

دا ذكر  واختؾػت أقوال العؾاء ذ مـاشبة هذه اآية دا قبؾفا، فؼقل إن اه 
الصابرين عؼبه بذكر اجفاد واحج دا فقفا من اأمور ادحتاجة الصز وثواب 

(2)إلقه
وهو اأوجه ذ كظري واأقرب لسقاق اآيات، وققل إن هذه اآية كزلت  : 

                                       
 (.1561( حديث رقم )2/592ذ صحقحه ) (1)

 (.2/97(، وتػسر البحر ادحقط أي حقان )4/182اكظر: جامع البقان ذ تلويل آي الؼرآن ) (2)
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بعد كزول آية حويل الؼبؾة بسـن، فوضعت ذ هذا ادوضع دراعاة ادـاشبة مع 
 .(1)ـاشكاآيات الواردة ذ اضطراب الػرق ذ أمر الؼبؾة واد

خز يؼتي اأمر با عفد من الطواف ها، وجيء  :﴾ギ  ガ   ヴ ﴿قول』 
)بنن( من باب التوكقد، حقث إن ادخاضبن مسددون ذ كوها من صعائر اه، 

اشان جبؾن  ﴾ギ  ガ﴿ و ويعتؼدون أن السعي بقـفا من أحوال اجاهؾقة،
خل فقفا األف والام، متؼابؾن معروفن بؿؽة ذ ضرذ ادسعى: ولذلك أد

والصػا: احََجُر اأْمَؾُس الُصْؾُب. وَصَػاٌة َصْػَواء وَصْػَوان، الواِحَدُة َصْػَواَكة: 
، وادروة: حجارة بقٌض َبَراقة تؽون فقفا الـار وُتْؼَدح (2) وهي اِحَجاَرُة ا ُتـْبُِت َصْقئاً 

 (3)بؿؽة ذففا اه تعاى. مـفا الـار، واحدها َمْرَوٌة وها شؿقت ادَْرَوة
ومعـى وصف »قال ابن عاصور: ، (4)أي من أعام ديـه ﴾ゴ  ゲ  グ ﴿ وقول』

الصػا وادروة بلها من صعائر اه، أن اه جعؾفا عامتن عذ مؽان عبادة كتسؿقة 
مواققت احج مواققت، فوصػفا بذلك تريح بلن السعي بقـفا عبادة، إذ ا 

ة جعا عامة عؾقفا غر السعي بقـفا، وإضافتفا إى اه أها تتعؾق ها عباد
 .(5) «عامتان عذ عبادته أو أكه جعؾفا كذلك

 ﴿   パ   バ  ド  デ  ヅ  ヂ    ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ﴾  جاء التلكقد هذه
اآية لقدفع وهم من توّهم وحرج من ادسؾؿن عن الطواف بقـفا: لؽوها تعبد 

 اجاهؾقة، وا يعـي ذلك أن الطواف غر ازم، فَؾم يؼل أحد عـدما اأصـام ذ
فؾقس ذ اآية دالة عذ أكه َعـى به وضع احَرج عؿن »هذا الؼول، قال الطزي: 

                                       
 (.1/461اكظر: التحرير والتـوير ) (1)

 (.2/235لؾصاحب بن عباد )اكظر: ادحقط ذ الؾغة  (2)
 (.15/275اكظر: لسان العرب ) (3)

 اه ذ الؼرآن ذ ادطؾب الذي يي هذا.عذ ما شرد من تػصقل ذ اخاف ذ ادراد بشعائر  (4)
 (.1/461اكظر: التحرير والتـوير ) (5)
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ضاف ها، من أجل أن الطواف ها كان غر جائز بحظر اه ذلك، ثم ُجعل 
م حُظر ذلك ذ وقت، ثم  الطواف ها رخصة: إماع اجؿقع عذ أن اه تعاى ذكره

وقد دل تؼققد كػي ، ヂ パ   バ  ド  デ  ヅ﴾ » (1)﴿ رّخص فقه بؼوله
اجـاح فقؿن تطّوف ها: عذ مروعقة الطواف بالبقت ذ كل وقت وحن، ففو 
عبادة مػردة، بخاف السعي فا يؿؽن التطوع به مػردًا إا مع اكضامه حج أو 

 (2)عؿرة.
ابن مسعود وُأي بن كعب قراءة ) أن ا يطّوف ها( وقد كؼل عن ابن عباس و

 وهي قراءة صاذة
 ﴾ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ ﴿ وقد جاء مثؾه ذ قوله تعاى: ،(3)

 وقول الراجز: ،[12أعراف:ا]
 (5()4)وما ألوم البِقَض أن ا تْسَخرا ..... دا رأين الَشَؿَط الؼػـدرا 

┆  ┇  ┈   ┉  ┊   │  ┃  ┄  ┅  ﴿ ذ قوله تعاى: اموضع الثاي:
┏  ┎  ┍  ┌  ┋﴾  
وام』 شريح بن ضبيعة  (6)ُروي أها نزلت ي اﾅُطم»شبب كزول هذه اآية: 

 ×، أتى امدينة وخل ف خيل』 خارج امدينة، ودخل وحد《 على الني (7)البكري
                                       

 (.3/231(، وتقسر الؽريم الرمن )3/231اكظر بترف: جامع البقان ذ تلويل آي الؼرآن ) (1)

 (.1/76اكظر بترف: تقسر الؽريم الرمن ) (2)

 (، واألود ذ روح ادعاي3/245آي الؼرآن )حؽم بنكؽارها وصذوذها الطزي ذ اجامع ذ تلويل  (3)
ا يؿؽن اعتبارها ذ الؼرآن: أن تصحقحفا  "( وقال:2/459(، والرازي ذ مػاتقح الغقب )2/72)

 ."يؼدح ذ كون الؼرآن متواتراً 
 (.24/2الَشَؿط: الشقب، الؼػـدرا: ادـظر الؼبقح. اكظر: معجم الؼواعد العربقة لؾدقر ) (4)

 (2/182(، واجامع أحؽام الؼرآن لؾؼرضبي )3/245جامع البقان ذ تلويل آي الؼرآن ) اكظر: (5)
 (.2/62احَُطم: السواق َيعـف، حطم بعض اإبل ببعض. اكظر: مؼايقس الؾغة ) (6)

ُذيح بن ضبقعة، وأمه هـد بـت حسان بن عؿرو بن مرثد، لؼب باحُطم بسبب بقت ِصعر يؿدحه فقه  (7)
جاء فقه: قد لّػفا الؾقل بسواق ُحطم، أدرك اإشام وأشؾم، ثم ارتد بعد وفاة رشول اه  رصقد العـزي

 (.5/213. اكظر بترف: الواذ بالوفقات لؾصػدي )×
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فقال ل』: إى ما تدعو الناس؟ فقال: إى شهادة أن ل إل』 إل ه، وأن دًا رسول 
وإقام الصاة وإيتاء الزكاة، فقال: حسن، إل  أن ‾ أمراء ل أقطع أمراً دوهم،  ه

قال أصحاب』: يدخل عليكم رجل من  × ولعلي أسلم وآي هم، وكان الني
: لقد ×ربيعة يتكلم بلسان شيطان، م خرج شريح من عند《، فقال رسول ه 

فمر  بسرح امدينة فاستاق』  دخل بوج』 كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل مسلم،
وانطلق، فاتبعو《 فلم يُدركو《، فما كان العام القابل خرج حاجًا ي حجاج بكر بن 

 ×وائل من اليمامة ومع』 جارة عظيمة، وقد قلد اهدي، فقال امسلمون للني 
: إن』 قد قلد اهدي، ×هذا اﾅُطم قد خرج حاجًا فخلِ  بيننا وبين』، فقال الني 

فأنزل ه  ×ا رسول ه هذا شيء كنا نفعل』 ي اﾄاهلية، فأr الني فقالوا: 
: ﴿    ┈  ┇  ┆   ┅  ┄  ┃  │﴾» (1). 

 مناسبة اآية ما قبلها: 
أن اه جل وعا دا بن حرمة إحال احرم الذي هو من صعائر احج عّؼب جل 

 .(2)صلكه ببقان حرمة إحال شائر الشعائر
هذا كداء لؾؿممـن بلن ا حؾوا  ﴾┆  ┇  ┈      │  ┃  ┄  ┅ ﴿ قول』

صعائر اه، وذ توجقه اخطاب هم مع أهم ا يتصور مـفم أن حؾوا صعائر اه: 
دالة عذ أن ادؼصود الـفي عن ااعتداء عذ الشعائر اإهقة التي يلتقفا ادركون 

ة حرمتفا ومؽاكتفا وإحال الشعائر يؽون بعدم مراعا، (3)كا يلتقفا ادسؾؿون
 مـزلتفا ذ الدين. وعظم
 ما ُجعل صعارًا وعؾًا لؾـسك وهي أعام ديـه. ﴾┇  ┈  ﴿

                                       
(، وأخرجه الطزي ذ تػسره من 1/126ذكره الواحدي ذ أشباب الـزول عن ابن عباس با شـد ) (1)

(، وعزاه السقوضي ذ الدر ادـثور ابن ادـذر 9/472)ضريق شـقد عن عؽرمة، وبـحوه عن السدي 
(، وشـده ضعقف كا ذ ااشتقعاب 2/241(، وأخرجه الػاكفي ذ أخبار مؽة )3/11أيضًا )

(2/11.) 

 (.5/458، ومػاتقح الغقب )4/365اكظر: روح ادعاي  (2)

 (.4/121اكظر: التحرير والتـوير ) (3)
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اشم مػرد يدل عذ اجـس أكه ذ شقاق الـػي، وادعـى:  ﴾┉  ┊  ┋    ﴿ و
 أي ا تستحؾوا الشفر احرام بالؼتال فقه وغره من أكواع الظؾم قال اه تعاى:

﴿ﾓ    ﾒ    ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾔﾕ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ﴾ [ :217البؼرة]:وقال تعاى ، 
، وقد اختؾف ادػرون ذ ادراد بالشفر [36التوبة:] ﴾┙  ┚  ┛    ├﴿

وابن  (1)كالطزي احرام ذ هذه اآية، فؿـفم من قال أن ادراد به رجب خاصة
ذو الؼعدة  -وغرهم، ومـفم من قال أن ادراد به اأصفر احرم اأربعة  (2)عطقة

  وغرهم. (5)وابن عاصور (4)والشوكاي (3)كالؼرضبي–وذو احجة وادحرم ورجب
عن  اهدي هو ما هدى من الـعم إى بقت اه، وقد هى اه  ﴾┌  ┍  ﴿ و

اشتحاله وعن صده عن الوصول إى حؾه، وعن أخذه بالغصب أو الرقة 
 وغرها.

بعدما من صعائر اه وعطف الشفر احرام واهدي وما »قال ابن عاصور: 
 .(6) «عطف اجزئي عذ كؾقه لاهتام به

وهو كوع خاص من أكواع اهدي ادؼؾدة، دعل ذ أعـاقفا  ﴾┎  ┏ ﴿ و
الؼائد بحقث يعرف اهدي فا يتعرض له بغارة أو كحوها، وإكا عطػت عذ 

 اهدي لؾتلكقد عذ احسامفا. 
 .﴾ﾎﾍﾌﾋ ﾊ ﾉﾑ   ﾐ ﾏ﴿ذ قوله تعاى: اموضع الثالث:

ذ حل رفع خز مبتدأ حذوف أي اأمر ذلك، أو مبتدأ خزه  ﴾ﾉ﴿قوله 
                                       

 (.9/466آي الؼرآن ) اكظر: جامع البقان عن تلويل (1)

 (.2/234اكظر: ادحرر الوجقز ) (2)

 (.6/39اكظر: اجامع أحؽام الؼرآن ) (3)

 (.2/261اكظر: فتح الؼدير لؾشوكاي ) (4)

 (.4/121اكظر: التحرير والتـوير ) (5)

 اكظر: ادصدر السابق. (6)
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حذوف، أو ذ حل كصب بػعل حذوف تؼديره افعؾوا ذلك، وهذا وأمثاله يطؾق 
لؾػصل بن الؽامن أو بن ضرذ كام واحد، والؼصد مـه التـبقه عذ ااهتام با 

ت لؽم أها الـاس وأمرتؽم به من اجتـاب وادعـى: أي الذي ذكر، (1)شقذكر بعده
 الرجس من اأوثان واجتـاب قول الزور.

﴿  ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ﴾  تعظقم الشعائر يؽون بنجاها والؼقام ها وإعطائفا
أعام الدين الظاهرة، وقد  ﴾ﾍ   ﾌ   ﴿ حؼفا عذ أكؿل وجه يستطقعه العبد، و

اأصل ذ اأضحقة أن ختارها اشتدل هذه اآية غر واحد من أهل العؾم عذ أن 
صاحبفا شؿقـة وعظقؿة البدن: أن اأضحقة من صعائر اه وتعظقؿفا يؽون 

أغاها مناً »أي الرقاب أفضل؟ قال:  : ×باشتساها واشتحساها، وقد شئل 
 والعؼل مضطر إى أن يعؾم أن كل ما»وقال الشافعي: ، (2) «وأنفسها عند أهلها
وجل إذا كان كػقسًا  كؾا عظؿت رزيته عذ ادتؼرب به إى اه  تؼرب به إى اه عز

 .(3) «تبارك وتعاى كان أعظم أجره
﴿  ﾑ   ﾐ  ﾏ  ﾎ﴾  جاء )بنن( هـا لؾتلكقد، والضؿر ذ إها عائد إى

الشعائر، وادراد فنن تعظقؿفا من تؼوى الؼؾوب، وإضافة التؼوى لؾؼؾوب أها 
ويشر ، التقوى ها هنا»أكه قال:  ديث أي هريرة من ح ×حؾفا، وقد جاء عـه 

 .(4) «إى صدر《 ثاث مرات
 ﴾┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋﴿ذ قوله تعاى: :اموضع الرابع  

الذكر واأكثى ذ ذلك شواء، واجؿع ُبُدن »قال ابن مـظور:  ﴾┃ ﴿قوله 
                                       

 (.9/267(، والتحرير والتـوير )5/114اكظر بترف: فتح الؼدير ) (1)

( حديث 1/89(، ومسؾم ذ صحقحه )2382( حديث رقم )2/891أخرجه البخاري ذ صحقحه ) (2)
 (.136رقم )

 (.2/245اكظر: اأم لؾشافعي ) (3)

 (.6716( حديث رقم )8/11أخرجه مسؾم ذ صحقحه ) (4)
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َرَخٌم، والُبْدن وُبْدن وا يؼال ذ اجؿع َبَدن وإن كاكوا قد قالوا َخَشٌب وَأَجٌم وَ 
وقد شّاها شبحاكه ، (1) «الّسَؿن وااكتـاز، وإكا شؿّقت بدكة أها تبُدن أي َتْسُؿن

وتعاى بصػتفا لقـبه عذ اختقارها وتعقن اأفضل مـفا فنكه شبحاكه وتعاى أحق ما 
 .(2)اختر له

فا عذ وقد اتػق أهل العؾم عذ إضاق الُبْدن عذ اإبل، واختؾػوا ذ إضاق
 البؼر عذ قولن:

أن البدن تطؾق عذ اإبل فؼط وا تطؾق عذ البؼر: وقد ذهب إلقه ابن  اأول: 
 واشتدلوا با جاء عن أي هريرة : (3)مسعود وعطاء والشافعي واختاره الؼرضبي

م راح ي ـة ثــابــنـل اﾄــة غســعــمـجـوم الــل يـــمن اغتس» قال: ×أن رشول اه 
 «اعة الثانية فكأما قرب بقرة...اعة اأوى فكأما قرب بدنة، ومن راح ي الســالس

 فالتػريق بقـفا ذ هذا احديث طاهر وبّن ذ اختاففا.،  (4) احديث
أن البدن تطؾق عذ اإبل والبؼر وقد ذهب إلقه معظم أئؿة الؾغة وأبو  واآخر:

واشتدلوا با جاء عن ، (5)لشـؼقطيحـقػة ومالك واختاره ابن كثر واألود وا
ي اﾅج والعمرة كل سبعة ي بدنة، فقال  ×اشركنا مع الني  »قال:  جابر 

، (6)«أَيشرُك ي البدنة ما يشرك ي اﾄزور؟ قال: ما هي إل من البدن رجل ﾄابر:
، ولراحة ×والراجح واه أعؾم الؼول اأول أكه من قول الـبي ، (6)«البدن

بلن  ×ذ التػريق بن البدكة والبؼرة، وجاب عن حديث جابر  حديث أي هريرة
                                       

 (.13/47اكظر بترف: لسان العرب ) (1)

 (.5/413اكظر: أحؽام الؼرآن ابن العري ) (2)

 (.12/61ر: اجامع أحؽام الؼرآن )اكظ (3)

(، وأضواء البقان ذ إيضاح 17/155(، وروح ادعاي )5/425اكظر: تػسر الؼرآن العظقم ابن كثر ) (4)
 (.5/265الؼرآن بالؼرآن لؾشـؼقطي )

 (.841( حديث رقم )1/311أخرجه البخاري ذ صحقحه ) (5)

 (.353( حديث رقم )2/955أخرجه مسؾم ذ صحقحه ) (6)
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مراده من قوله )ما هي إا من البدن( أي ذ احؽم، فؾو كاكت البؼرة من جـس 
 (1)البدن دا جفؾفا السائل ولُػفؿت عـد ااضاق أيضًا.

من أي  ﴾┆ ┇ ┈  ﴿أي ذعـا لؽم التؼرب إلقـا باإبل، و ﴾┄ ┅ ﴿
ضاففا شبحاكه وتعاى لـػسه تؽريًا وتعظقًا ها، وحؼفا التعظقم أعام ديـه، وقد أ

   ﴾ : ﴿ ﾑ ﾐ ﾏ ﾎ ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﾉكا قال 
اخر ذ الدكقا واآخرة فػي الدكقا ركوها وذب لبـفا وأكل  ﴾┉┊ ┋ ﴿

حؿفا وما يـتػع ها، وذ اآخرة الثواب واأجر من اه جزاء التؼرب ها له شبحاكه 
ادؼصود باخر ذ اآخرة فؼط ورجحه أبو جعػر الـحاس والرازي وتعاى، وققل 

ذكر ادـافع الدكقوية ذ اآيات   وغرهم، حقث ذكروا أن اه(2)وابن كثر
ثم عّرج شبحاكه وتعاى عذ ادـافع ذ   ﴾ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ ﾓ﴿ السابؼة

 اآخرة ذ هذه اآية.
  القرآن الكرمامطلب الثاي: اخاف ي امراد بشعائر ه ي

ا خاف بن أهل العؾم ذ أن لػظة )صعائر اه( تطؾق ذ العؿوم ويراد ها 
أعام الدين الظاهرة ومعاده، وهذا َيُعدون الصاة والصوم والزكاة واحج وغرها 
ما هو من معام هذا الدين احـقف عذ أكه من صعائر اه: لؽن اخاف يظفر حقـا 

ن لػظة صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم، وعن ورودها ذ بعض اآيات يلي احديث ع
التي ربا خصصفا ذ معـى من ادعاي، وقد اشتعرضت كام ادػّرين حول لػظة 
)صعائر اه( وادراد مـفا ذ شقاق اآيات الواردة فقفا، وخؾصت إى أن اأقوال ذ 

 معـاها يؿؽن إماها فقا يلي: 
أها عامة ذ أعام الدين الظاهرة ومـفا مـاشك احج، وإى هذا  :القول اأول

                                       
 (.6/266(، وعون ادعبود لؾؿباركػوري )17/155اكظر: روح ادعاي ) (1)

حاس اكظر: (2)  (.5/425) (، وتػسر الؼرآن العظقم11/121) (، ومػاتقح الغقب4/411) معاي الؼرآن لـؾ
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الؼول ذهب عامة ادػرين كالطزي واجصاص والؼرضبي والشـؼقطي والسعدي 
مرجحًا  ﴾┅   ┆  ┇  ┈    ﴿ قال الطزي عـد تػسر قوله تعاى، (1)وغرهم
من غر اختصاص  اه هى عن اشتحال صعائره ومعام حدوده هقًا عاماً »العؿوم: 

رء من ذلك: فؾم جز أحد أن يوجه معـى ذلك إى اخصوص إا بحجة جب 
 : وقال السعدي عـد تػسر قوله تعاى، (2) «التسؾقم ها وا حجة بذلك

هذا دلقل عذ أن »مرجحًا العؿوم أيضًا:  ﴾┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈  ﴿
 .(3) «الشعائر عام ذ مقع أعام الدين الظاهرة

أها خاصة ذ مـاشك احج، وإى هذا الؼول ذهب الزخري  خر:القول اآ
ギ  ガ   ヴ   ﴿ وغرهم، قال ابن عاصور عـد تػسر قوله تعاى:(4)وابن عاصور
ゴ  ゲ  グ﴾ :«  فالشعائر ما ُجعل عامة عذ أداء عؿل من عؿل احج والعؿرة

الؽعبة  وهي ادواضع ادعظؿة مثل ادواققت التي يؼع عـدها اإحرام ومـفا
 :﴾ﾉ ﾌ ﾋ ﾊ ﾍ﴿ ، وقال أيضًا عـد قوله تعاى: «وادسجد احرام

عـد قوله تعاى:  هـ(1387)توقال شقد قطب ، (5) «وصعائر اه لؼب دـاشك احج»
وأقرب ما يتجه إلقه الذهن ذ معـى »:  ﴾│  ┃  ┄  ┅   ┆  ┇  ┈    ﴿
﴿ﾍ  ﾌ﴾ رمات عذ ادحرم ذ هذا ادؼام أها صعائر احج وما تضؿـته من ح

 عذ-ادؽقة احج شورة آيات أن»وقال ذ موضع آخر: ، (6) «لؾحج أو العؿرة
                                       

(، واجامع 1/242(، وأحؽام الؼرآن لؾجصاص )4/392تلويل الؼرآن ) عناكظر: جامع البقان  (1)
(، تقسر الؽريم الرمن 3/278(، وأضواء البقان ذ إيضاح الؼرآن بالؼرآن )6/37لؼرآن )أحؽام ا

(1/538.) 

 اكظر: ادصدر السابق. (2)

 اكظر: ادصدر السابق. (3)

 (.2/53(، والتحرير والتـوير )1/311اكظر: الؽشاف لؾزخري ) (4)

 (.2/53اكظر: التحرير والتـوير )( 5)

 (.2/318ؼرآن لسقد قطب )اكظر: ذ طال ال (6)



 (ه4439ن       )مادى اآخرة جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية      العدد اخامس والعشرو 

489 

  إبراهقم اه أمر التي الشعائر بوصػفا احج صعائر معظم ذكرت – اأرجح
 .(1) «ها

وبعد التطواف والتلمل ذ أقوال ادػرين والـظر ذ معاي اآيات التي 
( كجد أها م خل من عاقة وارتباط بعامة من اصتؿؾت عذ لػظة )صعائر اه

ج، فآية البؼرة اصتؿؾت عذ ذكر الصػا وادروة وأها من صعائر اه عامات اح
وما من عامات احج الظاهرة، وآية ادائدة اصتؿؾت عذ ذكر اهدي وهو من أبرز 

وهو من باب مظاهر احج وعاماته حقث ذكر اه اهدي بعد اشتحال الشعائر 
فعطف الشفر احرام واهدي وما »ذكر اخاص بعد العام، يؼول ابن عاصور: 
احج كؾفا ذ  آيات، و(2) «لاهتام به هبعدما من صعائر اه عطف اجزئّي عذ كّؾقّ 

شقاق احديث عن احج بل إكه يتلكد فقفا أن الشعائر يراد ها مـاشك احج: وذلك 
فالذي يتبن ي أن ادراد بشعائر اه ذ الؼرآن مـاشك احج  ، وهذادـاشبة السقاق

 خاصة، وا ماكع من دخول غرها فقفا عـد ااضاق .
 امطلب الثالث: مرة اخاف ي امراد بشعائر ه

قبل الروع ذ معرفة ثؿرة اخاف ذ ادراد بشعائر اه، يـبغي أن كدرك أن من 
ه ما لقس له ثؿرة، وهذا أمر معؾوم لدى عؾاء اأصول، اخاف ما كان له ثؿرة ومـ

ولعل قائًا يؼول فا هي الثؿرة ادرجوة من معرفة اخاف ذ ادراد بشعائر اه ذ 
 الؼرآن الؽريم؟.

فلقول: ذكر غر واحد من ادػرين مؾة من ادسائل التي تـبـي عذ معرفة ادراد 
 بشعائر اه، وهي عذ الـحو اآي:

مسللة وجوب السعي بن الصػا وادروة، فؼد كص عدد من العؾاء عذ أن  أوًل:
وجوب السعي بن الصػا وادروة مستػاد من كوها من صعائر اه، يؼول ابن 

                                       
 (.1/168اكظر: ادصدر السابق ) (1)

 (.4/121اكظر: التحرير والتـوير ) (2)
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واآية تدل عذ وجوب السعي بن الصػا وادروة باإخبار عـفا بلها »عاصور: 
وإذا كاكا من »وقال السعدي: ، (1) «من صعائر اه فأجل هذا اختؾػت ادذاهب
ﾏ ﾎ ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﾉ ﴿صعائر اه، فؼد أمر اه بتعظقم صعائره فؼال: 

 ﾑ ﾐ﴾  فدل جؿوع الـصن أها من صعائر اه، وأن تعظقم صعائره من
تؼوى الؼؾوب، والتؼوى واجبة عذ كل مؽؾف، وذلك يدل عذ أن السعي ها 

وقال الشـؼقطي مبقـًا أدلة من ، (2) «جؿفورفرض ازم لؾحج والعؿرة كا عؾقه ا
قالوا: فترحه تعاى بلن الصػا »قالوا أن السعي ركن من أركان احج والعؿرة: 

وادروة من صعائر اه، يدل عذ أن السعي بقـفا أمر حتؿي ا بد مـه، أن صعائر 
صحقحه إى أن اه عظقؿة، ا جوز التفاون ها، وقد أصار البخاري رمه اه ذ 

كوها من صعائر اه يدل عذ ذلك، قال: باب وجوب الصػا وادروة، وجعل من 
ذ الػتح ذ ذح قول البخاري )وجعل  هـ(852)توقال ابن حجر ، (3) «صعائر اه

أي وجوب السعي بقـفا مستػاد من كوها ُجعا من صعائر اه، »من صعائر اه(: 
 .(4) «صقةقاله ابن ادـر ذ احا

 ﴾ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ ﾓ﴿ حديد معـى ادـافع الواردة بؼوله تعاى: انياً:
، فتحديد ادراد بادـافع هذه اآية يـبـي عذ حديد ادراد بشعائر اه ذ [33احج:]

الؼرآن، فؿن قرها عذ صعائر احج قر ادـافع عذ ما يـتػع به احاج ذ أماكن 
ؿومفا قال بعؿوم ادـافع التي حصل من تعظقم صعائر الـسك ذ احج، ومن قال بع

وأما الذين قالوا: »اه والؼقام ها، وقد ذكر هذا مؾة من ادػرين، يؼول الطزي: 
صعائر احّج، وهي اأماكن التي  ﴾ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﴿ معـى الشعائر ذ قوله:

ﾔ ﾓ ﴿ :ُيـْسك عـدها ه، فنهم اختؾػوا أيضا ذ معـى ادـافع التي قال اه
                                       

 (.2/55) تحرير والتـويراكظر: ال (1)

 (.1/76اكظر: تقسر الؽريم الرمن ) (2)

 (.4/467اكظر: أضواء البقان ذ تػسر الؼرآن بالؼرآن ) (3)

 (.3/498ري )اكظر: فتح الباري ذح صحقح البخا (4)
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ﾕ﴾» (1) ، :اعؾم أن قوله تعاى :»وقال الرازي ﴿ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ ﾓ﴾ 
ا يؾقق إا بلن حؿل الشعائر عذ اهدي الذي فقه مـافع إى وقت الـحر، ومن 
حؿل ذلك عذ شائر الواجبات يؼول لؽم فقفا أي ذ التؿسك ها مـافع إى أجل 

، (2) «رين، وا صك أكه أقربيـؼطع التؽؾقف عـده، واأول هو قول مفور ادػ
وادعـى عذ الؼول بلن ادراد من الشعائر مواضع »: هـ(1271)توقال األود 

 ج، لؽم ذ تؾك ادواضع مـافع باأجر والثواب احاصل بلداء ما يؾزم أداؤه فقفااح
 .(3) «إى أجل مسؿى هو اكؼضاء أيام احج

ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ ﴿ ذ قوله تعاى: بقان اخاف ذ مراد اه جل وعا الثاً:
ﾝ﴾ [:33احج] ، فؿن قال أن الشعائر هي صعائر احج كؾفا من الوقوف بعرفة

ورمي اجار والسعي قال تـتفي إى البقت وهو الطواف، ومن قال أها البدن 
من قال إن صعائر »: هـ(741)تخاصة قال تـتفي إى مؽة أو احرم، يؼول ابن جزي 

موضع كحرها وهي مـى ومؽة ...، ومن قال إن الشعائر موضع اه اهدايا فؿحؾفا 
خر ذلك كؾه الطواف بالبقت يعـي آاحج فؿحؾفا ملخوذ من إحال ادحرم أي 

ضواف اإفاضة إذ به حل ادحرم من إحرامه، ومن قال إن الشعائر أمور الدين عذ 
 .ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ﴾ » (4) ﴿اإضاق فذلك ا يستؼقم مع قوله 

ﾏ ﾎ ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ  ﴿ يد ادراد بالعطف ذ قول اه تعاى:حد رابعاً:
 ﾑ ﾐ﴾ ، فؿن قال أن الشعائر هي أعام الدين الظاهرة ذهب إى أن هذه

 قبقل من وتؽون ﴾┓ └ ┕ ┖ ┗﴿اآية معطوفة عذ قول اه تعاى 
مؾة  تؽون اأول التػسر فعذ»: عاصور ابن يؼول العام، عذ اخاص عطف

                                       
 (.18/625تلويل الؼرآن ) عناكظر: جامع البقان  (1)

 (.11/118اكظر: مػاتقح الغقب ) (2)

 (.17/153اكظر: روح ادعاي ) (3)

 (.2/218(، والتسفقل ابن جزي )12/57(، واجامع أحؽام الؼرآن )5/358التـزيل ) ر: معاماكظ( 4)
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﴿ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ﴾ ها عطػا عذ مؾةإى آخر ﴿┗ ┖ ┕ └ ┓﴾ 
الخ، وصعائر اه أخص من حرمات اه فعطف هذه اجؿؾة لؾعـاية بالشعائر،  وعذ 

 عطػًا عذ مؾة ﴾ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﴿التػسر الثاي لؾشعائر تؽون مؾة 
﴿ │ ━ ─ 〞 〝 ｠ ポ ボ ペ ベ プ ブ﴾  

 . (1) «خصقصًا ها بالذكر بعد ذكر حرمات اه
ئر اه مبـي عذ معرفة كـففا وحؼقؼتفا، فا يتصور من أن تعظقم صعا خامساً:

ادسؾم أن ُيطالب بتعظقم أمر ا يعرفه وا يدرك ما هقته!، ويعظم اأمر إذا كان 
مرتبطًا بالتؼوى، فؽؾا عّظم اإكسان صعائر اه كؾا كان تؼقًا مصداقًا لؼول اه جل 

 .﴾ﾑ ﾐ ﾏ ﾎ  ﴿ وعا:
ل التي توضح بجاء ثؿرة اخاف بادراد بشعائر هذا ما وقػت عؾقه من ادسائ

اه ذ الؼرآن، وأكه يتوقف عذ معرفة ادراد ها الوقوف عذ بعض اأحؽام، 
 وكذلك بقان التػسر الصحقح لبعض اآيات ادرتبطة ها.

 
 
 
 

 

 
 

                                       
 (.9/271اكظر: التحرير والتـوير ) (1)
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 امبحح الثالح
 تعظيم شعائر اه وإظهارها 

 تعظيم شعائر ه  امطلب اأول: أمية
ما ُيعؾم أن اه جل وعا حث ورّغب بتعظقم صعائره شبحاكه وتعاى، وجعل 

ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﾉ ﴿ تعظقؿفا عامة من عامات تؼواه كا مر معـا شابؼاً 
 ﾑ ﾐ ﾏ ﾎ﴾ : فنن حالة التعظقم إذا كست » :هـ(543)تيؼول ابن العري

لر وإخاص الـقة، وذلك أن العبد باضـًا وطاهرًا فلصؾه تؼاة الؼؾب بصاح ا
وهذا فؼد ، (1) «التعظقم من أفعال الؼؾب، وهو اأصل لتعظقم اجوارح باأفعال

وشؾف هذه اأمة عدد من الشواهد التي تبن مؽاكة صعائر  ×جاء عن رشول اه 
اه ذ كػوشفم، وتزز حؼقؼة التعظقم التي يـبغي أن يؽون عؾقفا ادسؾم، وما يدل 

لؾشعائر ما جاء عـد البخاري ومسؾم من حديث أي  ×ظقم رشول اه عذ تع
ن مكة حرمها ه وم حرمها الناس، فا حل إ» قال: ×: أن الـبي هريرة 

لمرئ يؤمن اه واليوم اآخر أن يسفك ها دمًا، ول يعضد ها شجرة، فإن أحد 
ن لرسول』 وم أذن لكم فيها، فقولوا: إن ه قد أذ ×ترخص لقتال رسول ه 

فؽان عؾقه الصاة والسام يعّظم مؽة تعظقًا لشعائر اه، وما يدل ، (2) اﾅديث« ..
لشعائر اه أكه كان جتفد ذ العبادة والطاعة والبذل  ×أيضًا عذ تعظقؿه 

 واإكػاق ذ صفر رمضان ما ا جتفد ذ غره من الشفور، يؼول ابن عباس 
أجود الناس، وكان أجود ما يكون ي  ×كان رسول ه » ري:كا عـد البخا

يعّظم اأذان ويعظم اجؿعة  ×وكان ، (3)«رمضان حن يلقا《 جريل ...اﾅديث
حرصون أصد احرص عذ تعظقم  ×والعقدين وغرها: وكان صحابة رشول اه 

                                       
 (.5/418اكظر: أحؽام الؼرآن ابن العري ) (1)

 (.1354(، ومسؾم ذ صحقحه )114أخرجه البخاري ذ صحقحه برقم ) (2)

 (.1813أخرجه البخاري ذ صحقحه برقم ) (3)
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كان ابن فؾفذا » :هـ(463)تصعائر اه ذ كل صمون حقاهم، يؼول ابن عبد الز 
عؿر يؽسو بدكه اجؾل والؼباضي واحؾل فقجّؿل بذلك بدكه: أن ما كان ه تعاى 

وهذا الذي ذكركاه كؾه يدل عذ ، (1) «فتعظقؿه ودؿقؾه من تعظقم صعائر اه تعاى
أن ادممن ملمور بتعظقم صعائر اه ومققزها عن غرها بحقث تعطى حؼفا من 

غرها من اأمور التي تعزز من مؽاكتفا ذ الـػس، قال التعبد واإجال والتؼدير و
 يعـي الشعائر. (2) «وحٌق عذ عباده ادممـن به تعظقم مقع ذلك»الطزي: 

 امطلب الثاي: إظهار شعائر ه
لؽل دين من اأديان صعائر واضحة وطاهرة ُتعرف دياكة البؾد من خاها، فا 

هرة وبادية لؾعقان تؽون خر دلقل عذ كون ريب حقـا تؽون صعائر ادسؾؿن طا
هذه الباد باد إشامقة، وا كبالغ إن قؾـا أن إطفار الشعائر شبب ذ بؼاء الدين، 

 ×قال: قال رشول اه  وتعطقؾفا شبب ذ هايته: وهذا جاء ذ حديث حذيػة 
ل يُدرس اإسام كما يُدرس وشي الثوب، حَ ل يُدرى صيام ول صدقة و » :

 .(3) احديث«نسك...
وقد ذهب العؾاء إى الؼول بوجوب إطفار صعائر اه وادبادرة بذلك واعتزوه 

أن اأصل » :هـ(1231)تأصًا: خاصة إن كان ذ باد اإشام، يؼول الدشوقي 
 ،(4) «بنطفار الشعائر ذ البؾد بؿجرد فتحفا وا موجب لؾتلخر بعد زوال اداكعادبادرة 
بل وضالبوا بالتزام ، (5) «والسبقل ذ الشعائر إصفارها» :هـ(587)تالؽاشاي ويؼول 

فلما الذين ا يؾتزمون ذائع اإشام »: هـ(682)تهذه الشعائر: يؼول ابن تقؿقة 
                                       

 (.4/251اكظر: ااشتذكار ابن عبد الز )( 1)

 (.18/622تلويل الؼرآن ) عناكظر: جامع البقان  (2)

( وقال: هذا حديث 8461(، واحاكم ذ مستدركه برقم )1969ــه برقم )أخرجه ابن ماجه ذ ش (3)
 صحقح عذ ذط مسؾم وم خرجاه.

 (.1/514اكظر: حاصقة الدشوقي )( 4)

 (.4/483اكظر: بدائع الصـائع ذ ترتقب الرائع لؾؽاشاي ) (5)
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وهذا التلكقد من عؾاء ، (1) «الظاهرة ادتواترة فا أعؾم ذ وجوب قتاهم خافاً 
عائر: دا يعؾؿون من أمقته وما يستب عؾقه، فؽؾا اأمة قديًا وحديثًا عذ إطفار ص

كاكت صعائر اإشام طاهرة وبادية كان ها تلثر ذ كػوس الـاس ذ ديـفم 
ودكقاهم، وإذا خػقت هذه الشعائر اكدرس اإشام وذهب كوره، ومن كظر ذ 

ام بعض البؾدان العربقة واإشامقة القوم يدرك جقدًا ما حرص عؾقه أعداء اإش
من حاولة إخػاء صعائر هذا الدين، وجعل التؿسك به جرد عاقة بالوجدان بن 

 العبد وربه.
وأما ذ حال ااشتضعاف فاأدلة متضافرة عذ جواز إخػاء الشعائر وكتان 

  ﴾└ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙﴿ اإيان، ومن ذلك عؿوم قوله تعاى:
، وقوله [78:احج]  ﴾┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ﴿ ، وقوله تعاى:[286البؼرة:]

ガ ヴ ケ カ  ﴿ ، وقوله تعاى:[16التغابن:] ﴾┅ ┆ ┇ ┈﴿تعاى: 
グ ギ﴾  [ :116الـحل] فنذا كان احق تبارك وتعاى أذن دن أكره بلن يـطق ،

بالؽػر ما دام أن قؾبه مطؿئن باإيان، فنخػاء الشعائر مع بؼاء اإيان أوى، يؼول 
، وقد يؽون ذلك ذ بعض اأمؽـة، وقد تؽون الغربة ذ بعض ذائعه»ابن تقؿقة: 

فػي كثر من اأمؽـة خػى عؾقفم من ذائعه ما يصر به غريبًا بقـفم ا يعرفه مـفم 
اه أمر إا الواحد بعد الواحد، ومع هذا فطوبى دن مسك بتؾك الريعة كا 

ورشوله، فنن إطفاره واأمر به واإكؽار عذ من خالػه هو بحسب الؼوة 
من رأى منكم منكرًا فليغر《 بيد《 فإن م يستطع »:×وقد قال الـبي  واأعوان،

 .(3) « (2) «فبلسان』 فإن م يستطع فبقلب』 وذلك أضعف اإمان
واأدلة غر هذه التي ذكرت كثرة تدل عذ ذات ادعـى وتلي ذ هذا السقاق 

 .لقس هذا جال بسطفا واإشفاب فقفا
                                       

 (.28/514اكظر: جؿوع الػتاوى ابن تقؿقة ) (1)

 (.186( حديث رقم )1/219أخرجه مسؾم ذ صحقحه ) (2)

 .(18/298)اكظر: جؿوع الػتاوى ابن تقؿقة  (3)
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 اخامة
د اه شبحاكه وتعاى عذ ما مّن به عّي من إمامه، وقد ذ ختام هذا البحث أم

 طفر ي من خال هذا البحث الـتائج التالقة:
أطفر البحث أمقة الوقوف مع ألػاظ الؼرآن الؽريم ودراشتفا دراشة  -4

 موضوعقة.
الشعائر ذ ادعـى ااصطاحي ا خرج كثرًا عن ادعـى الؾغوي، ففي ذ  -2

 اصطاح: معام الدين والطاعة والؼرب.الؾغة العامة، وذ ا

 أضاف اه شبحاكه وتعاى الشعائر له إضافة تعظقم وتريف. -3

 تـؼسم الشعائر من حقث كـففا وماهقتفا إى ثاثة أكواع: -4

  .صعائر مؽاكقة مثل الصػا وادروة 

  .صعائر زماكقة مثل الشفر احرام 

  .صعائر ذوات مثل اهدي 

 ائر اه: حرمات اه، فرائض اه، حدود اه.من األػاظ ادرادفة لشع -5

اختؾف العؾاء ذ التػريق بن الشعائر وادشاعر عذ قولن، فؿـفم من قال  -6
ن الشعائر يراد ها العبادات وادشاعر يراد إن الشعائر هي ادشاعر، ومـفم من قال إ

إن افسقا ها مواضع العبادات، والراجح أن هذين الؾػظن إن اجتؿعا افسقا و
 اجتؿعا.

 كتاب اه جل وعا هي عذ الـحو اآي: ذ  الشعائر ذ أربعة مواضعجاء ذكر  -7

   :ذ شورة البؼرة وهي قوله تعاى ﴿ ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴ﴾. 

    :ذ شورة ادائدة وهي قوله تعاى﴿   ┈  ┇  ┆   ┅  ┄  ┃  │﴾. 

   ى:ـالـعـه تـولـي قـج وهـحـورة الـي شـف ﴿ ﾋ  ﾊ ﾉ   ﾎ  ﾍ   ﾌ
ﾑ   ﾐ  ﾏ﴾. 
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    :ذ شورة احج وهي قوله تعاى﴿ ┈ ┇ ┆ ┅ ┄ ┃﴾. 

اختؾف ادػرون ذ ادراد بشعائر اه ذ الؼرآن الؽريم عذ قولن، اأول:  -8
ها مـاشك إها عامة ذ أعام الدين الظاهرة ومـفا مـاشك احج، والؼول اآخر إ

احج خاصة وا ماكع من دخول  احج خاصة، والراجح واه أعؾم أها مـاشك
 غرها عـد ااضاق.

 من ادسائل التي تـبـي عذ معرفة ادراد بشعائر اه ذ الؼرآن ما يلي:  -9

  .الؼول بوجوب السعي بن الصػا وادروة مستػاد من كوها من صعائر اه 

  بقان معـى ادـافع الواردة قوله تعاى ﴿ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ ﾓ﴾  فؿن
اه هي صعائر احج قر ادـافع عذ ما يـتػع به احاج ذ أماكن قال أن صعائر 

الـسك ذ احج، ومن قال هي أعام الدين الظاهرة قال بعؿوم ادـافع التي حصل 
 من تعظقم صعائر اه.

  :بقان اخاف ذ مراد اه جل وعا ذ قوله تعاى ﾝ  ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ
ﾝﾜ ،ا من الوقوف بعرفة ورمي فؿن قال أن الشعائر هي صعائر احج كؾف

اجار والسعي قال تـتفي إى البقت وهو الطواف، ومن قال أها البدن خاصة قال 
 تـتفي إى مؽة أو احرم.

  حديد ادراد بواو العطف ذ قوله تعاى ﴿    ﾏ  ﾎ  ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ
ﾑ   ﾐ﴾ ، فؿن قال أن صعائر اه هي أعام الدين الظاهرة عطف هذه اآية

فتؽون من قبقل عطف اخاص عذ   ﴾└   ┕    ┖  ┗﴿ ه تعاىعذ قول
ブ  ﴿ العام، ومن قال أها مـاشك احج عطف هذه اآية عذ قوله تعاى

 │ ━ ─ 〞 〝 ｠ ポ ボ ペ ベ プ﴾. 

   أن تعظقم صعائر اه مبـي عذ معرفة كـففا وإدراك حؼقؼتفا، فا يتصور
 التعظقم أمر ما دون معرفته حق ادعرفة.
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دلة من الؽتاب والسـة عذ أن ادممن ملمور بتعظقم صعائر اه، دلت اأ  -41
 بل إن التعظقم أحد السبل ادوصؾة لتؼوى الؼؾوب.

ذهب أهل العؾم إى الؼول بوجوب إطفار صعائر اه واالتزام ها،   -44
واشتثـوا من ذلك اأصل حال ااشتضعاف واشتدلوا لذلك بعؿوم اأدلة الواردة 

 ذ رفع احرج.

 أما التوصيات، فلعل من أمها:و 

  إقامة ادممرات والـدوات التي تعـى بدراشة اأبحاث ذ التػسر
ادوضوعي، وبقان أمقته، ففـاك مؾة من ادسائل وادوضوعات التي بحاجة 

 لؾبحث والتدققق.
  التلكقد عذ دراشة التػسر ادوضوعي ضؿن مػردات ادؼررات ذ

 راه لؾؿتخصصن ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.مرحؾتي اداجستر والدكتو

  ااشتػادة من وشائل اإعام والتواصل ااجتاعي ذ تعزيز ققؿة صعائر
 اه ذ كػوس الـشء، بحقث يـعؽس أثر تعظقؿفا عذ شؾوكفم وأخاققاهم.

هذا ما تقر معه ومـاقشته ذ هذا البحث، واه أشلل أن جعل هذا العؿل 
 ريم، وأن يـػعـي به، ويـػع به اإشام وادسؾؿن.خالصًا لوجه الؽ
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 اممص 
دف هذا البحث إى التعرف عذ مظاهر العـرية عـد أهل الؽتاب التي ه

شؾوبه ذ إبطال وضريؼة الؼرآن الؽريم وأ رها اه عـفم ذ الؼرآن الؽريم،كذ
 .وكؼض تؾك ادظاهر

ريف العـرية ذ الؾغة وااصطاح، وادراد بلهل الؽتاب، تع: واصتؿل عذ 
 .ريمها كا َبَنَ ذلك الؼرآن الؽوكشلة العـرية وأول قائل 

اه عـفم ذ  اصتؿل عذ ذكر مظاهر العـرية عـد أهل الؽتاب التي ذكرهاكا  
أو كصارى،  ادً جـة إا من كان هوزعؿفم أكه لن يدخل االؼرآن الؽريم وهي: 

، وزعؿفم قصـر اهدى عؾقفم، وتزكقتفم أكػسفم، اوتضؾقل بعضفم بعًض 
 ان مسفم الـار إا أيامً القفود أهم لاه وأحباؤه، وزعم  ءأبـاؿفم أهم وزع

وقوهم الدار اآخرة خالصة من دون الـاس، وأهم أولقاء اه، وأن هم معدودة، 
  . س عؾقـا ذ اأمقن شبقللق

كا اصتؿل عذ ذكر ضريؼة الؼرآن الؽريم وأشؾوبه ذ كؼض العـصـرية وإبطاها  
التي اشتخدمفا كحرف )بذ( الذي  من خال اأدوات وذلكد أهل الؽتاب: عـ

 الذي يمتى به ذ صدر الؽام يذكر ذ اجواب إثبات كػي شابق، وحرف )بل(
 وكذلك من خال الؼاعدة التي قررها الؼرآنلقـػي ما تضؿـته اجؿؾة السابؼة، 
والعؿل ة ذ اآخرة وهي تؼوى اه ودخول اجـالؽريم كؿـاط لؾؽرامة ذ الدكقا، 

 .   الصالح
 .، أهل الؽتابالؼرآن الؽريم، العـرية الكلمات امفتاحية:

 
 

 



 د. مدان بن لي العنـزي                   مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب وكيف أبطلها القرآن الكرم   

218 

 امقّدمة
 كبقـا، ام عذ أذف اأكبقاء وادرشؾنوالصاة والساحؿد ه رب العادن، 

 : وبعد ،حؿد وعذ آله وصحبه أمعن

عن موضوعات عرض ها  فنكه يؿؽن من خال التػسر ادوضوعي الؽشف 
 ومع، لؽن بعد تدبر آيات الؼرآن الؽريموو مـفا، الؼرآن الؽريم قد ُيظن أكه خؾ
ذ ثـايا  فر مامح موضوع قرآي كان مستوًراتظ اآيات إى مثقاها ذ الدالة:

 التػسر التحؾقي . 
 ذ الؼرآن ع العـصـرية، الذي ا يبدو طاهًراتؾؽم ادوضوعات موضو ومن
َتْصؾُح ، جؿوعة مـفا ولؽن ادتلمل ذ داات اآيات شوف تؼع عقـه عذالؽريم، 

 .(1)أن يعالج هذا ادوضوع ذ ضوء دااها وهدايتفا
عذ اآيات الواردة ذ أهل الؽتاب  ًراـمؼتصالؽتابة ذ هذا ادوضوع  لذا رأيُت 
عند أهل الكتاب ة الُعنصري مظاهر» عـواكه:جعؾت الذي ختر ادحث ذ هذا الب

 . «وكيف أبطلها القرآن الكرم

 يـوما كان فقه من خطل فؿن كػس،  كان فقه من صواب فؿن اه وحدهفا
 ن. واه ورشوله بريئا، والشقطان

 أهداف البحث:
 : البحث إى حؼقق اأهداف اآتقة هدف

 التعرف عذ مظاهر العـرية عـد أهل الؽتاب التي ذكرها اه عـفم ذ -4
 الؼرآن الؽريم. 

                                       

ظر: التػسر ادوضوعي التلصقل والتؿثقل )ص( 1) الؽريم  الؼرآن (، وادعجم ادوضوعي آيات118، 117ـي
 (.794)ص
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 التعرف عذ ضريؼة الؼرآن الؽريم وأشؾوبه ذ إبطال وكؼض تؾك ادظاهر. -2

 أسئلة البحث:
ما مظاهر العـرية عـد أهل الؽتاب التي ذكرها اه عـفم ذ الؼرآن  -1

 الؽريم؟ 

 وأشؾوبه ذ إبطال وكؼض تؾك ادظاهر؟ما ضريؼة الؼرآن الؽريم  -2
 منهج البحث:

 حث ادـفج ااشتؼرائي ااشتـباضي. اتبعت ذ هذا الب
 خطة البحث:
عذ ، عؾؿقة وففارس، وخامة، ومبحثن، ومفقد، مؼدمة: لبحث إىقسؿت ا
 : الـحو اآي

، وأشئؾة البحث، وأهداف البحث، وتتضؿن أمقة البحث وشبب اختقاره :امقدمة
 وإجراءات البحث. ، وخطة البحث، ومـفج  البحث

  :ى اآيويشتمل عل :التمهيد
 . الؾغة وااصطاحتعريف العـرية ذ: أوًا 
 .: ادراد بلهل الؽتاباثاكقً 
 .    ا كا َبَنَ ذلك الؼرآن الؽريمكشلة العـرية وأول قائل ه: اثالثً 

  :مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب ي القرآن الكرم :امبحث اأول
 : وفقه ادطالب اآتقة      

 .كصارى أو ازعؿفم أكه لن يدخل اجـة إا من كان هودً  :ادطؾب اأول
 .اتضؾقل بعضفم بعًض  :ادطؾب الثاي

 . زعؿفم قر اهدى عؾقفم :ادطؾب الثالث 
 . تزكقتفم أكػسفم :ادطؾب الرابع
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 .   اه وأحباؤه ءأهم أبـازعؿفم  :ادطؾب اخامس

 معدودة. اأيامً القفود أهم لن مسفم الـار إا  زعم: ادطؾب السادس

، الـاس زعم القفود أن هم الدار اآخرة خالصة من دون :ب السابعادطؾ
 وأهم أولقاء اه. 

 .      لقفود لقس عؾقـا ذ اأمقن شبقلقول ا :ادطؾب الثامن

  :إبطال القرآن الكرم مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب :امبحث الثاي
 : وفقه مطؾبان       

اأشالقب واأدوات التي ذكرها الؼرآن الؽريم إبطال  :اأولادطؾب 
 العـرية.

الؽريم كؿـاط لؾؽرامة ذ الدكقا، الؼاعدة التي قررها الؼرآن  :ادطؾب الثاي 
 ودخول اجـة ذ اآخرة.   

   .وفقفا أبرز الـتائج :ـمةاخات

 . ففرس ادوضوعات، صادر وادراجعففرس اد الفهارس:
  حث:البإجراءات 

  :يؿؽن تؾخقص إجراءات البحث باآيو   
وتوزيعفا عذ  عـد أهل الؽتاب مع اآيات التي تتعؾق بؿوضوع العـرية -1
 .احث البحث ومطالبه حسب خطة البحثمب

 .مـفا هداية الؼرآن الؽريم امستخرًج  ،اموضوعق   ااآيات تػسرً تػسر  -2
م اآية ووضعفا بن بذكر اشم السورة مع رق: عزو اآيات وترققؿفا -3

ذ  ارشم ادصحف العثاي معتؿدً  التزمتكا ،  وذلك بعد هاية اآية ادـؼولةقوشن
إا عـد  ع اآيات الواردة ذ ثـايا البحث،ذ مق كسخ كص اآية من مصحف ادديـة
 إيراد بعض الؼراءات اأخرى.  
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ى ادصادر ادعتؿدة ذ زوها إــوع، اـفـرأ بـن قـر مــوذك، راءاتـق الؼـقـوثـت -4
 هذا الػن. 

وكؼل أقوال العؾاء ذ احؽم عؾقفا ، خريج اأحاديث الواردة ذ البحث -5
 .  إذا كان احديث ذ غر الصحقحن: اأو تضعقػً  اتصحقحً 

 . لك بالرجوع إى ادصادر ادعتؿدةوذ، إيضاح الؽؾات الغريبة -6
إذ لقس هذا : ا البحثــايـثـي ـفن ـوارديـام الـة لأعــؿـرجـدم التــع -7

 .مؼصود البحث
وإا من كتب ، شعرية من دواوين قائؾقفا إن وجدتتوثقق اأبقات ال -8

 .    مع عزوها لؼائؾقفا، التػاشر والـؿعاجم

وففرس ، ففرس ادصادر وادراجع: تزويد البحث بالػفارس اآتقة -9
 ادوضوعات. 
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 التنهيد 
 : يف العنصرية ي اللغة والصطاحتعر : أولً 
من  -بضم الصاد-رية ـمصطؾح الُعـص :تعريف العنصرية ي اللغة -أ 

معجم من ادعاجم حقث م يرد هذه الصقغة ذ أي : ادصطؾحات العربقة احديثة
هو كؾؿة و، رد هو ما يـتسب إلقه هذا ادصطؾحوإكا الذي و، الؾغوية الؼديؿة

 . (2)وبضؿفا وهو اأصفر، تح الصاد وهو اأفصحبػ(1)()العـصـر
والذي يعـقـا هـا هو  ، (3)وقد وردت كؾؿة العـر ذ معاجم الؾغة بؿعاٍن ختؾػة

 ما يتػق وادعـى ااصطاحي لؾؽؾؿة .  
، واحسب، وما ذ معـاه من اجـس، اأصل: -بضم الصاد وفتحفا-ر ـفالعـص
 . والـسب

 : قال ، ُر والُعـَْر اأَصلالُعـْ »:  قال ابن مـظور
 َتـَؿْفَجــُروا وَأُيــــا َتــَؿْفُجـــرِ 

 
 وهـــم بـــو الَعْبــد الؾئقــِم الُعـْـــِر  

 
 

  .(4)«اأَصل: َأي، هو َلِئقم الُعـُْر والُعـَْر : ويؼال
، (5)«هذا النيل والفرات عنصـرما» وذ حديث اإراء» :وقال ابن اأثر

 .(6)«اأصل: -بضم العن وفتح الصاد  - العـر
                                       

 (. 1155، والرائد )ص(637حقط ادحقط)ص :يـظر  (1)

 (.  2/413، وادصباح ادـر)(4/611ـر )، مادة علسان العرب :ـظري  (2)

(، 4/611لسان العرب، مادة عـر ). يـظر: الداهقة، واهؿة، واحاجة: من معاي كؾؿة العـر  (3)
 (. 1/537، مادة عـر )والؼاموس ادحقط

 .(4/611، مادة عـر )لسان العربيـظر:   (4)

، [164:الـساء] ﴾ﾚ ﾛ ﾜ ﾝ﴿اب قوله: ـد، بـاب التوحقـاري، كتـه البخـرجـأخ (5)
(6/ 2731 .) 

 (. 3/587الـفاية ذ غريب احديث واأثر، مادة عـر )  (6)
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 .(1)«أْصُل احََسب: الُعـُْرُ »:  وقال اخؾقل 
  .(2)«اأصل و الـسب: الُعـُْرُ »:  يوقال الػقوم

فان كريم : يؼال، اأصل واحسب: رُ ـالُعـُْص »: وجاء ذ ادعجم الوشقط
 . (3)«يويؼال فان من العـر اآري أو السام، العـر واجـس

 : تعريف العنصرية ي الصطاح -ب 
ُذكر ذ وقد ، رية من ادصطؾحات احديثةـشبق ذ التعريف الؾغوي أن العـص

 : مـفا ،دة تعريػاتتعريػفا ع
تعصب ادرء أو اجاعة : الُعـصـرية»: جاء ذ ادعجم الوشقط ما كصه -≓

ـُحدثة(لؾجـس )   .(4) «م

، مذهب ادتعصبن لعـصـرهم: ـصـريةالعُ »: وجاء ذ معجم الرائد ما كصه -≫
 .(5)«يأو دذهب التؿققز العـر

اخاذ عـار كاصئة من تصور بشـري »: وعَرففا أحد الباحثن بؼوله  -≪
: ا دخل أحٍد ذ هذه العـار مثلو، لؾتػاضل بن اجاعات البرية اأشاًش 

  .(6)«ؼومقة أو غر ذلك من هذه العـاراجــس أو الؾون أو ال

 : امراد أهل الكتاب: اانيً 
: ـصارى الذين م يتديـوا باإشاماشم أهل الؽتاب لؼب ذ الؼرآن لؾقفود وال

: فا يطؾق عذ ادسؾؿن، وراة واإكجقل إذا أضقف إلقه أهلأن ادراد بالؽتاب الت
القفود والـصارى ا من  فؿن صار مسؾًا ، هم كتاب وإن كان، أهل الؽتاب

                                       

 (.  2/237مادة عـر ) ،العن  (1)

 (.  2/413ادصباح ادـر، مادة عـر )  (2)

 (. 631ادعجم الوشقط، مادة العـر )ص ( 3)

 (.631العـر )صادعجم الوشقط، مادة  (4)

 (. 567) الرائد (5)

 (.  21)ص العـرية عـد اأمم وموقف اإشام مـفا (6)
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ولذلك دا وصف عبد اه بن ، من أهل الؽتاب ذ اصطاح الؼرآن يوصف بلكه
: وقوله [43:]الرعد ﴾ﾁ ﾀ ｿ ｾ ﴿: شام ذ الؼرآن وصف بؼوله

ا فؾا كان ادتحدث عـفم آكػً ، [11: ]اأحؼاف ﴾ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏﴿
فبؼي الوصف ، فؼد اكسؾخ عـفم وصف أهل الؽتاب ×صاروا مممـن بؿحؿد 

 .(1)والـصارىا بالقفود بذلك خاص  
أهل : الؼرآن الؽريم بللػاظ متعددة مثلوقد ورد مصطؾح أهل الؽتاب ذ 

من  اوالذين أوتوا كصقبً ، والذين أوتوا الؽتاب، والذين آتقـفم الؽتاب، الؽتاب
 .(2)الؽتاب

األػاظ من خال اشتعال الؼرآن الؽريم ها وقد أدح ابن الؼقم إى دالة هذه 
 : ام أربعةفاأقس » :  فؼال 
﴿  ｴ  ｳ  ｲ﴾ .وهذا ا يذكره شبحاكه إا ذ معرض اددح  
﴿ ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ ﴾ . ا يؽون قط إا ذ معرض الذم 
 .ا ولؽن ا يػرد به ادؿدوحون قطفنكه قد يتـاوه، أعم مـه ﴾┤  ┥  ┦  ﴿
              : ـاول ادؿدوح مـه وادذموم كؼولهويت، ـس كؾهجيعم ا ﴾┎  ┏﴿و

 .[113: ]آل عؿران ﴾┍  ┎  ┏  ┐  ┑  ┒  ┓  └  ┕  ┖       ┗  ┘  ﴿
゚    ﴿: وقال ذ الذم  ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ

 .(3)«[1: ] البقـة ﴾｀ 
    :كما بـَننَ ذلك القرآن الكرمنشأة العنصرية وأول قائل ها  : االثً 

 ،إبؾقس لعـه اه مع ـشلة العـرية من خال قصة  آدم عرض الؼرآن الؽريم ل
وهي أن اه شبحاكه وتعاى  ،والتي تؽررت ذ أكثر من موضع ذ الؼرآن الؽريم

                                       

  (. 431، 27/429يـظر: التحرير والتـوير )  (1)
 (.592: ادعجم ادػفرس ألػاظ الؼرآن الؽريم)صيـظر  (2)
 (.  352، 1/351مػتاح دار السعادة )  (3)
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وتؼدم إلقفم اأمر متى ، من ضن ابلكه شقخؾق بًر  أعؾم ادائؽة قبل خؾق آدم 
 ،أمر اه  وامتثاًا  اواحسامً  اوإعظامً  اإكرامً ، دوا لهَتَم خؾؼه وتسويته فؾقسج

، -بل كان من اجن اوم يؽن مـفم جـًس - ائؽة كؾفم شوى إبؾقسفامتثل اد
كه خؾوق أ: وادعى أكه خر من آدم  فاشتـؽف عن السجود آدم وخاصم ربه 

ر ـوخالف أمر ربه وكػ، والـار خر من الطن ذ زعؿه، من كار وآدم خؾق من ضن
 . إى اأرض امدحورً  اوأرغم أكػه  وأكزله من الساء مذمومً  لبعده اه ـف، بذلك
أكه اعتؼد أكه خر : له اواحتؼارً ، آدم الؼد رفض إبؾقس السجود آدم حسدً  

أفضل : أي، [12: اأعراف] ﴾ﾃ  ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ﴿: مـه حقث قال
، فنبؾقس لعـه اه أول العـصـرين اإذً  : ر حسب اعتؼادهـمـه ذ اأصل وذ العـص

حقث أراد أن : رية اجـسـوعـص، عـصـرية التػاضل، ـريةوأول من أوجد الع
  . (1)يؿقز ويػضل كػسه عذ آدم 

ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ   ﴿ :عـد تػسر قوله تعاى  يقال الشـؼقط
  ﾃ﴾ [12: اأعراف ] :«(2)خر تستعؿل اشتعالن : 

 : ال كؼولهما تستعؿل ذ اد اوكثرً ، لؾخر الذي هو ضده الر تستعؿل اشًا 
 .أي ماًا :  [181: ]البؼرة ﴾┠  ┡  ┢﴿

أكا َأْخَر  : أصؾه ﴾ｽ  ｼ  ｻ   ﴿: فؼوله: وهو ادراد هـا، وتستعؿل صقغة تػضقل
 مـه لػضل عـري عذ عـره. اأي أكثر خرً : مـه

 والذي هو أكثر فضًا والذي هو الػاضل  أكا خر من آدم: قال إبؾقس الؾعن
 اففذا التؽؾقف لقس واقعً ، َضم ويممر بالسجود دن هو دوكهُهْ ا يـبغي أن  اوخرً 
عؾقه -غر موقعه  اه له واقعً تؽؾقف ربوجعل ، فتؽز ودّز  ولذا ا أمتثؾه!!، موقعه

                                       

 (.21، 21)ص : اإشام والعـريةيـظر  (1)

 (. 311، مادة  خر) ص يـظر: ادػردات  (2)
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ثم  ،أكا خر من آدم: قال إبؾقس -باه كعوذ -باخقبة واخران  فباء -لعائن اه
: رهـري أذف من عـصـأن عـص: عـيي﴾ｿ  ｾ     ﾀ  ﴿: بّن شبب اخرّية فؼال

، ضبقعتفا اارتػاع، أن الـار مضقئة كرة: أذف من الطن -ذ زعؿه - أن الـار
قوله ذ  !! هذاكثقف مظؾم لقس بؿرتػعوأن الطن مـسػل ، خػقػة غر كثقػة

اس كػسه عذ عـره الذي هو فؼ، م أن الػرع تابع لعـره ذ الػضل. وزعزعؿه
واشتـتج من ذلك أكه خر من آدم ، آدم عذ عـره الذي هو الطن وقاس، الـار

: الذي هو ()ورَتَب عذ ذلك معصقة اأمر ،رهـره ذ زعؿه خر من عـصـأن عـص
كصوص ورّد به  افاشدً  اوأول من قاس ققاًش  ،-عذ إبؾقس لعـة اه-اشجدوا آدم 

فؽل من رّد كصوص  ،-اهعؾقه لعائن -أوامره وكواهقه هو إبؾقس الؾعن اه و
أكه أول من رّد ، فنمامه إبؾقس اوتؽزً  االرع الواضحة بالؼقاشات الباضؾة عـادً 

  .(1)«-عؾقه لعـة اه-صوص الرحة بادؼايقس الؽاذبة الـ
من العذر الذي هو  ﴾ｽ  ｼ  ｻ ﴿: وقول إبؾقس لعـه اه» : وقال ابن كثر
، ضل بالسجود لؾؿػضولاعة أكه ا يممر الػاتـع من الطكلكه ام، أكز من الذكب
بلكه  فؽقف تلمري بالسجود له؟ ثم بن أكه خر مـه، وأكا خر مـه: يعـي لعـه اه
فـظر الؾعن إى أصل  ،وهو الطن، والـار أذف ما خؾؼته مـه، خؾق من كار

وكػخ فقه ، هوهو أن اه تعاى خؾق آدم بقد ،وم يـظر إى التريف العظقم ،رـالعـص
: ]ص ﴾┊  ┋┉﴿: وقاس ققاًشا فاشًدا ذ مؼابؾة كص قوله تعاى، من روحه

ك السجود فشذَ  [72 أيس من : أي ،أبؾس من الرمة فؾفذا: من بن ادائؽة بَسْ
فنن ، فلخطل َقَبحه اه ذ ققاشه ودعواه أن الـار أذف من الطن أيًضا ،الرمة

والطن حل الـبات والـؿو والزيادة ، واأكاة والتثبت الطن من صلكه الرزاكة واحؾم
                                       

 (. 121، 3/121) العذب الـؿر  (1)
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وهذا خان إبؾقس : والـار من صلها اإحراق والطقش والرعة ،واإصاح
ره ذ الرجوع واإكابة وااشتؽاكة وااكؼقاد وااشتسام ـوكػع آدم عـص ،رهـعـص

 .(1)«وااعساف وضؾب التوبة وادغػرة، أمر اه

 من أفضؾقة عـصـره عذ عـصـر آدم  -عؾقه لعـة اه-ؾقس إبفؽان ما ادعاه 
أصؽال أخرى من عذ  ثم اكػتح الباب ،ريةـرية التي عرفتفا البشـأول أصؽال العـص
 .(2)والشعب ادختار ،والؾون ،اجـس: العـرية عـرية

 
 
 

 
 

                                       

ذ ذكر الػرق بن الطن والـار حقث أوصل   (. وأضـب ابن الؼقم3/392) تػسر الؼرآن العظقم (1)
 (. 952 -4/949) . يـظر: بدائع الػوائد االػروق إى مسة عر فرقً 

 (.117، 116 )ص ػطرةالعؼقدة وال :يـظر  (2)
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 امبحح اأول 

  رآن الكريم مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب ي الق 
ـرية عـد أهل الؽتاب ذ أكثر من عرض الؼرآن لؽريم لعدد من مظاهر العـص

 وشلتـاول دراشة هذه، عذ اإشام وأهؾه لـؼف عذ ما عـد الؼوم من حؼد: شورة
 : ادظاهر من خال ادطالب اآتقة

 : نصارى أو ازعمهم أن』 لن يدخل اﾄنة إل من كان هودً : امطلب اأول
دزاعم التي ذكرها الؼرآن الؽريم عن أهل الؽتاب زعؿفم أن اجـة وقف من ا
والـصـراي يدعي  ،افالقفودي يدعي أن اجـة لن يدخؾفا إا من كان هودي   ،عؾقفم

 . اأن اجـة لن يدخؾفا إا من كان كراكق  
ثم أتبعفا با خرس ، ك الدعوة الباضؾة التي صدرت عـفموقد ذكر اه تؾ

┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫     ┤﴿: ويدحض مَدعاهم فؼال تعاى، فمألسـت
 ┬ ┷   ┶  ┵  ┴  ┳  ┲  ┱┰  ┯   ┮┭   ┸ 

  ╈  ╇  ╆  ╅  ╄  ╃  ╂  ╁  ╀   ┿  ┾  ┽  ┼  ┻  ┺  ┹
 .(1) [112، 111:  البؼرة]   ﴾╉   

فؽاكت هذه ، وطفر حؼدما داه اإشام وأهؾه لؼد اغس الػريؼان با هم عؾقه
 .(2)ولة من مؾة أماكقفم الباضؾةادؼ

مع عؾؿـا بلن كل واحد من ، ادؼولة قد اصسك فقفا الػريؼان ودا كاكت هذه
كا هي  ،اويعادي بعضفم بعًض  ،اويضؾل بعضفم بعًض  ،(1)الػريؼن يؽػر اآخر

                                       

  ،137والشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص(، 569، 568)ص ر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـةيـظ (1)
138.) 

 (.124، 1/123التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) :يـظر  (2)
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إا أن اآية الؽريؿة شؾؽت ذ ضريق اإخبار عا ، (2)عؼقدة الػريؼن إى القوم
ت أحد الػريؼن عذ وعطػ ،فحؽت الؼولن ذ مؾة واحدة ،ك اإجاززعؿوه مسؾ

 .(3)من الؾبس اوأمـً  ،( ثؼة بػفم السامعاآخر بحرف )أو
لقفود والـصارى بؼريـة أهل الؽتاب كؾفم من ا ﴾ ┤ ﴿ :ذ قولهالضؿر ف

 ،مؼول الؼول ختؾف باختاف الؼائلو    ﴾┨  ┩  ┪      ┫  ┬  ┭﴿: قوله بعده
والـصارى قالت لن يدخل اجـة  ،الن يدخل اجـة إا من كان هودً : فود قالتفالق

فاختر الؽام أبؾغ اختصار  ،(4)مع الؼرآن بن قولقفا ،إا من كان كصارى
 .(5)وأوجزه مع أمن الؾبس ووضوح ادعـى

داذا مع اه  الؼارئلدى  ولـَا كان هذا الؽام مع وضوحه قد حدث اشتشؽاًا 
  الػريؼن؟ بن
وكقف مع القفود : فنن قال قائل»: بؼوله أجاب عـه اإمام الطزي  

والقفود تدفع الـصارى عن أن : اخز مع اختاف مؼالة الػريؼن والـصارى ذ هذا
 والـصارى تدفع القفود عن مثل ذلك؟ ،يؽون ها ذ ثواب اه كصقب

لن : وقالت القفود:  عـى به. وإكان معـى ذلك بخاف الذي ذهبت إلقهإ: ققل
 ،لن يدخل اجـة إا الـصارى: وقالت الـصارى ،ايدخل اجـة إا من كان هودً 

ُمع الػريؼان ذ اخز  ،ا عـد ادخاضبن به معـاهولؽن معـى الؽام دا كان مػفومً 
قالت  :أي  ﴾┫  ┬  ┭┮┨  ┩  ┪  ┤  ┥  ┦ ┧ ﴿: فؼقل ،عـفا

                                       
 (. 1/559التػسر الؽبر لؾرازي ) :يـظر  (1)

 (. 2/339ػوة اآثار وادػاهقم )وص ،(1/351: تػسر ادـار )يـظر (2)
 (.569: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )صيـظر (3)

 ( .1/674: التحرير والتـوير)يـظر (4)
والتحرير والتـوير  ،(1/351وتػسر ادـار ) ،(4/959وبدائع الػوائد ) ،(1/213يـظر: الؽشاف ) (5)

 (. 2/339وصػوة اآثار وادػاهقم ) ،(1/674)
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لن يدخل اجـة إا :  وقالت الـصارى ،امن كان هودي   لن يدخل اجـة إا: القفود
 .(1)«امن كان كراكق  
     ﴾┰┯﴿ :تعاى إى مؼولتفم الصادرة مـفم بؼوله أصار اه

إما أها دا كاكت أمـقة كل واحد مـفم صارت إى : فاإخبار عـفا بصقغة اجؿع »
 .(2)«هم فقفاوإما إرادة أن كل أماكقفم كفذه ومعتاد ،أماي كثرة

وأها  ،بّن اه شبحاكه أن قوهم هذا لقس هم به حجة ذ كتبفم ادـزلة من عـده
 ،وإا فالتوراة توجب اإيان بعقسى واإكجقل ،جرد أماي مـشمها اافساء عذ اه

 .قل يوجب اإيان بؿوشى والتوراةواإكج
دون يق اجـة لـػسه هم احجة عذ احتؽار كل فر نوإذا كان كذلك فؿن أي

 .(3)  ﴾┲  ┳  ┴  ┵  ┶   ┷ ﴿: ولذا قال شبحاكه، غره
 ومع ذلك م  ﴾┯  ┰ ﴿ :وتعاى أهم كاذبون بؼولهقرَر اه شبحاكه 

وهذه ذروة  ،يشل أن يؼرر اأمر هؽذا من غر أن يطؾب مـفم الزهان عذ كامفم
تؼرر  طل خالػك ومع ذلك اكذب وخ اوقطعق   اذ تعؾم يؼقـً إ: (4)احوار ذ يالرق

 .  وضادا هم اددعون فالدلقل عؾقفم ،خطله من غر دلقل
وهذا »:  وادعـى الذي تؼَدم تؼريره هو الذي دحه اإمام الطزي فؼال

┤  ┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫    ﴿:  وإن كان طاهره دعاء الؼائؾنالؽام 
يب فنكه بؿعـى تؽذ ،عوا من ذلكإى إحضار حجة عذ دعواهم ما اد    ﴾┬  ┭┮ 

                                       

 (. 2/517البقان )جامع  (1)

 ( .1/674) التحرير والتـوير (2)
 (. 341 ،2/339صػوة اآثار وادػاهقم ) :يـظر( 3)
 ( .1/674) التحرير والتـوير :يـظر( 4)
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أهم م يؽوكوا قادرين عذ إحضار برهان عذ : من اه هم ذ دعواهم وققؾفم
     .(1)«اً دعواهم تؾك أبد

 ،أكه أقامفم عذ شواء ادحجة: آن أهؾه أن يطالبوا الـاس باحجةم الؼرعؾَ »
ذا درج شؾف وعذ ه ،وجدير بصاحب القؼن أن يطالب خصؿه به ويدعوه إلقه

قالوا بالدلقل وضالبوا بالدلقل وهوا عن اأخذ بقء من غر  ،هذه اأمة الصالح
  . (2)«دلقل

وهو إيراد قاعدة كؾقة رتبت  ،ثم أبطل الؼرآن الؽريم مدعاهم بطريق آخر
أو لطائػة  ،أو جـس ،دخول اجـة عذ اإيان والعؿل الصالح دون حاباة أمة

┻  ┼  ┽  ┾  ┿   ╀  ╁  ╂  ╃  ╄  ╅  ┹  ┺  ﴿: فؼال تعاى
╉  ╈  ╇  ╆﴾   (3). 

: ففي مبطؾة لؼوهم، (4)كؾؿة تذكر ذ اجواب إثبات كػي شابق ﴾┹﴿ــف
 اأي بذ إكه يدخؾفا من م يؽن هودً     ﴾┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫  ┬  ┭┮ ﴿

ؽل وإكا هي مبذولة ل، مة اه لقست خاصة بشعب دون صعبأن ر: وا كصارى 
 .(5)عؿؾفا من يطؾبفا ويعؿل ها 

يؼدم ، ولوكه فالؼرآن يؼرر صػة الذي يدخل اجـة بغض الـظر عن اشؿه وجـسه
لقحؼؼفا ذ  -أو غرما اراكق  ـأو كص اهودي  - الصػة لؽل إكسان من بـي البر هذه

                                       

 (. 2/511جامع البقان ) (1)

 .(1/351تػسر ادـار ) (2)
 (.1/124ؼرآن الؽريم )(. والتػسر ادوضوعي لسور ال572يـظر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (3)

 (. 6حروف ادعاي لؾزجاجي)ص :يـظر  (4)

 (. 2/339وصػوة اآثار وادػاهقم ) ،(1/674) والتحرير والتـوير ،(1/351يـظر: تػسر ادـار )( 5)
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ادته وجفه وأحسن ذ عبـ باد هــؼـن اكـأن م ي:ـوه ،ةـــول اجـه إن أراد دخــكػس
 .(1) وا خوف عؾقه فقا يستؼبل وا حزن فقا فاته ،فؾه اأجر من اه: وعؿؾه

 : اتضليل بعضهم بعضً : امطلب الثاي
من مؾة ادخازي التي ذكرها اه ذ كتابه عن أهل الؽتاب تضؾقل بعضفم 

أن صاحبه لقس عذ  مـفمادعى كل فريق فؼد  ،(2)بسبب التعصب ادؿؼوت  ابعًض 
ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ    ﴿: فؼال تعاى ،(3)وأكه أحق برمة اه مـه ،رء

    ﾅ  ﾄ   ﾃ  ﾂ  ﾁﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ
  ﾆ    ﾐ  ﾏ   ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉﾈ  ﾇﾒ  ﾑ﴾     [113:  البؼرة .] 
┤  ┥  ┦  ┧  ┨  ┩   ﴿: ه اآية الؽريؿة معطوفة عذ قولهجاءت هذ»

 ،ة بقان أن ادجازفة دأهمدلزيا [111 : البؼرة]    ﴾┫  ┬  ┭┮   ┯  ┰┱   ┪   
دخالػن ففم يرمون ا ،قديؿة فقفم (4)وأن رمي ادخالف هم بلكه ضال صـشـة 

ورمت ، الـصارى بالضال ما رمت القفودُ  فؼديًا ، بالضال دجرد ادخالػة
فا تعجبوا من حؽم كل فريق مـفم بلن ادسؾؿن ا ، بؿثؾه الـصارى القفودَ 

 .(5) «دخؾون اجـةي
ｴ  ｳ  ｲ    ﴿(6)عن الػريق اآخر اكػى كل فريق مـفم الدين بتاتً  

  ｷ  ｶ  ｵ﴾    (7)من الدين احؼقؼي الذي يعتد به  ءرأي لقسوا عذ  . 
                                       

(، والتػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم 138يـظر: الشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص (1)
(1/124 .) 

 (. 146: الدرة ذ تػسر شورة البؼرة )صيـظر (2)

 (. 1/183) وادحرر الوجقز ،(2/319) يـظر: اجامع أحؽام الؼرآن  (3)

 (. 13/241) مادة صـن ،لسان العرب ،الشـشـة: الطبقعة والسجقة (4)
 (.  1/675) التحرير والتـوير (5)
 (.   1/341) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم (6)
 (.  1/676) رير والتـويرالتح يـظر: (7)
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وقالت : اوا يرون ذيعته ديـً ، أهم يؽػرون بعقسى: وإكا قالت القفود ذلك
 .(1)والقفود قد كػروا به ،ما كاكوا عؾقهأهم يرون أن الدين احق : ذلك الـصارى

  . ｿ  ｾ ﾀ﴾   (2)  ﴿ والعجب من حاهم أهم قالوا تؾك ادؼالة
 .ا كتابه ادـزل عؾقه بواشطة كبقهفؽل فريق مـفم يتؾو

وتذكر من العامات ما  ،وهو عقسى مـفم ييبر بـب -التوراة  -فؽتاب القفود 
 ،ر به ذ التوراة دا يلتـم تدعي أن ادسقح ادبشوا تزال القفود إى القو ،يـطبق عؾقه

 ففم خالػون لؽتاهم . ،فؾم يممـوا به ،وإعادته ادؾك إى صعب إرائقلوتـتظر طفوره 
لـاموس  إكه جاء متؿًا : يؼول بؾسان ادسقح -اإكجقل-وكتاب الـصارى 

 وهم قد كؼضوه.  ،له اولقس كاقًض  ،موشى
ففم  ،مـفم آمن ببعض الؽتاب وكػر ببعض أن كا  إذ  ،فديـفم ذ الؽذب واحد

 .(3) شواءذ الؽػر 
إياء  فػقه ،تالون له ،وهم عادون با ذ كتبفمفنذا كان الػريؼان قالوا تؾك ادؼالة 

 اذ أن من كان عادً  ×تـبقه أّمة حؿد و ،(4)فقا تؼابؾوا من الؼول فمجفؾإى 
ا أن خالف قوله ما هو  ،با تضؿـه قائًا  ،با فقه عامًا  ،عـده ايؽون واقػً  ،بالؼرآن

  .(5)فقؽون ذ ذلك كالقفود والـصارى ،صاهد عذ خالػته مـه
اه  ياه عذ عؾم مـه بـفمن معاي  اآية تـبئ عن أن من أتى صقئً كا أن ا

 .(6)به  فؿصقبته ذ ديـه أعظم من مصقبة من أتى ذلك جاهًا ، عـفا
 .  ﴾ ﾆ  ﾅ  ﾄ ﾃ ﾂﾈ  ﾇ      ﴿:هذا الؼولذ د والـصارى صابه قوم القفو

                                       

 (. 1/281وتػسر شورة البؼرة ) ،(1/341) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم(  1)

 (.  1/676) يـظر: التحرير والتـوير (2)
 (.1/353) وتػسر ادـار ،(1/341) صػوة اآثار وادػاهقم :يـظر (3)
 (. 1/386) يـظر: تػسر الؼرآن العظقم (4)
 (. 1/361وروح ادعاي ) ،(1/522حقط ) يـظر: البحر اد (5)

 (.  2/518) يـظر: جامع البقان (6)
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 : هل التػسر ذ ادراد هم قوانوأ
 .هم  أهم ا كتاب: (1)العرب مشـركوهم أ: أحدما
 .(2)أهم أمم كاكوا قبل القفود والـصارى كؼوم كوح وهود وصالح: والثاي
ولقس ثَم ، عأها عامة تصؾح لؾجؿقثم رجح : الؼولن بن جريرا حؽى

 .(3) فاحؿل عذ اجؿقع أوى ،دلقل قاضع يعن واحًدا من هذه اأقوال
، (4)الؼول بالؼول ذ الصدور عن جرد التشفي واهوى والعصبقة تشابه
وزعم أها هي ادـجقة لؽل  ،يعتز ها التي جعؾفا جـسقة الػاشدة  كل دؾته وتعَصب

 غرها فؾقس عذ رء.  وأما ،من وشم ها وري باشؿفا ولؼبفا
وإكا هو إيان  ،ا يتؼقد بلشاء وا ألؼابف ،ادزاعمكل هذه  فوقاحق ولؽن 

 .(5)ا تشوبه صائبة خالص وعؿل صالح 
أكه العؾقم با : م بالؼسط فقا كاكوا ختؾػون فقهوشردون إى رهم فقحؽم بقـف»

ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ   ゴ   デ  ヅ  ヂ  ﴿ ،عؾقه كل فريق من حق وباضل
   ド﴾ (6) « [26:  ]شبل. 

 : زعمهم قصر اهدى عليهم: امطلب الثالث
 : فؼال تعاى ، (7)ادعت القفود والـصارى أن اهداية بقدها واخر مؼصور عؾقفا

 : ﴿ ﾂ  ﾁ       ﾀ  ｿ  ｾｽｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ
 .[135 :]البؼرة    ﴾

                                       
 (. 1/183) ادحرر الوجقز«  وهو قول اجؿفور» :قال ابن عطقة  (1)

 (. 1/133) (، وزاد ادسر1/183) وادحرر الوجقز ،(2/516جامع البقان ) :يـظر (2)
 (. 1/387) لعظقمتػسر الؼرآن ا :ويـظر ،(2/516جامع البقان )( 3)
 (. 1/361روح ادعاي ) :يـظر (4)

 (.   1/341) صػوة اآثار وادػاهقم :يـظر (5)
 (. 1/124التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) (6)
 (. 1/228) فتح الؼدير :يـظر (7)
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وا  القفود لغرهم ا دين إا القفودية أي قال ،لؾتـويعذ اآية الؽريؿة ( و)أو
 ،قال الـصارى لغرهم كوكوا كصارى هتدواو ،فاتبعوها هتدوا ،يتؼبل اه شواها

  ﴾ｳ ｲｴ  ｵｶ ｸｷ ﴿ :رآن الؽريم شاق هذا ادعـى بؼولهإا أن الؼ
كا حؽى الؼرآن  ،ويعد دياكته باضؾة ،دعرفة السامع أن كل فريق مـفم يؽػر اآخر

ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ     ﴿: ك ذ قوله تعاى عـفم ذل
  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ﴾  [135:  البؼرة] (1).  

 ،(3)لبؾغ حجة وأوجزها وأكؿؾفاب، (2) اصافقً  اأن جقبفم جوابً  ×أمر اه كبقه 
 ما تضؿـته اجؿؾة  يبه ذ صدر الؽام لقـػ ىيمت(  الذي فلبطل كامفم بحرف )بل

، الذي يترف الؽل بااكتساب إلقه كتساب إى مؾة إبراهقمثم أتبعه باا، (4)السابؼة
فا يغس ادشـركون هذا فنكه  ،عن كل دين باضل فؼد كان خؾقل الرمن مائًا ، إلقه

   .(5) وهو أوى بااتباع ما دعوا إلقه ،ما كان من ادركن
 ،اتػقد كبذ التعصب جاكبً ، ممـن إى جواب جامع وكؾؿة شواءادثم أرصد اه 

وتدعو إى اتباع الوحي اِإهي الذي أرشل اه به الرشل مبرين ومـذرين بدون 
ﾄ   ﴿ :وهو يتضؿن دعوة أهل الؽتاب إى الطريق احق ،تػرقة بن أحد مـفم

ﾆ  ﾅ       ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ   ﾇ  ﾓ  ﾒ  ﾑ   ﾐ  ﾏ  ﾎ 
ﾔ     ﾕ  ﾖ  ﾗ   ﾘ    ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ ﴾    

 .(6)[136: ةالبؼر]
                                       

 (.  556بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص :يـظر (1)
 (.   67تقسر الؽريم الرمن )ص :يـظر (2)
 (.  3/112) جامع البقان :يـظر( 3)
 (.   14، 15حروف ادعاي )ص :يـظر (4)
 (. 155، 1/154التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) :يـظر (5)
 (.    139والشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص  ،(558يـظر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (6)
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وحدة اأكبقاء وادرشؾن ذ ديـفم ورشالتفم تـتػي ، وهذا اأصل العظقم»
الذي صبغوه بصبغة  م اجـزالطائػقة التي كرها القفود والـصارى بتعصبف

أن : اوا يـشل من اإشام ضائػقة أبدً  ،فا يؽون ذ اإشام  ضائػقة، الدين
فا  ،ؼدشون كل كتاب مـزل ويممـون بهوي ،ادسؾؿن يممـون بؽل كبي ورشول

وإكا الطائػقة ذ الدين القفودي ادزعوم الذي ا يممن بغر  ،يبؼى لدعوهم ضائػقة
كذلك  ×وحؿد  ،حتى عقسى ادبشـر به ذ التوراة ،موشى ويؽػر با وراءه

والطائػقة ذ دين الـصارى الذين ا يممـون بغر عقسى ويؽػرون بالتوراة  ،عـدهم
ومن الطائػقة يـبع كل صؼاق  ،لـاموس موشى التي كَص عقسى عذ أكه جاء متؿًا 

 .(1)«ويتػاقم
رية عـد القفود والـصارى ذ تعصبفم لطائػتفم جـسفم وتػريؼفم ـوهذه العـص

ﾔ ﾓ ﾒ  ﾕ  ﴿: يان هي التي ذكرها اه ذ قولهبن الرشل ذ اإ
  ｀  ﾟ   ゙  ﾝ   ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ

   ヱ  ヰ  ズ  ジザ    ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ  ケ  カ  ヮ
ダ  ゾ  ゼ﴾ [.151، 151: ] الـساء  

، فآمـوا ببعض اأكبقاء وكػروا ببعض، حقث َفّرقوا بن اه ورشؾه ذ اإيان
فنكه  ،ا عن دلقل قادهم إى ذلك، وما ألػوا عؾقه آباءهم، بؿجرد التشفي والعادة

آمـوا -عؾقفم لعائن اه-فالقفود  ،بقةا شبقل هم إى ذلك بل بؿجرد اهوى والعص
والـصارى آمـوا باأكبقاء ، باأكبقاء إا عقسى وحؿد عؾقفا الصاة والسام

 . ×وكػروا بخامفم وأذففم حؿد 
فنن اإيان  ،فؼد كػر بسائر اأكبقاء ،من اأكبقاء يوادؼصود أن من كػر بـب  

ؿن رد كبوته لؾحسد أو العصبقة أو ف، واجب بؽل كبي بعثه اه إى أهل اأرض
                                       

 (.   1/411) صػوة اآثار وادػاهقم (1)
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إكا هو عن غرض  ،التشفي تبن أن إياكه بؿن آمن به من اأكبقاء لقس إياًكا ذعق ا
 .(1)وهوى وعصبقة

ケ  カ    ﴿(2)يؼرر الؼرآن بحسم وجزم وحديد أن اهدى هو ذ هذا الدين
  パ  バド  デ  ヅヂ  ダ  ゾ   ゼ  ズ  ジ  ザゴ  ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ

  ピ  ビ﴾   [137: لبؼرة  ] ا.   

فنياهم  [135: ]البؼرة  ﴾ｴ ｳ  ｸｷ  ｶ  ｵ ﴿: الذين قالواه فنن اتبع
ｳ  ﴿: لزعؿفم أهم عؾقه من قوهم اولقسوا قبل ذلك عذ هدى خافً ، اهتداء

ｵ  ｴ   ｶ   ｸｷ﴾  فدل مػفوم الرط عذ أهم لقسوا عذ هدى ما داموا غر
 .(3)مممـن باإشام 

مثل إياكـا فؼد حؼؼوا  افنن آمن السابؼون إياكً  ،ذا مـفجـاهي عؼقدتـا وه هذه»
وإن أبوا إا اإعراض وادخالػة وادـازعة فؾن يؽوكوا إا  ،اخر واهدى أكػسفم

وعـدئذ فنن اه شقؽػي عباده ادممـن  ،مـغؿسن ذ العداوة واإيذاء وصق الصف
 .(4)«وأحواهموالـا مفم العؾقم بلحإذ هو السؿقع لؽا: م وأذاهمرره

 : تزكيتهم أنفسهم: امطلب الرابع

زكقة الـػس والغرور بالدين واجـس ما يبطئ عن العؿل الصالح وادساعي ت»
وا رر  ،ادثؿرة التي تؽسب العز والسعادة ذ الدكقا وحسن ادصر ذ اآخرة

     .(5) «أعظم من الغرور وتزكقة الـػس باأماي والدعاوى العريضة
                                       

 (.    2/445) يـظر: تػسر الؼرآن العظقم  (1)
 (.    139يـظر: الشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص  (2)
 (. 1/741) يـظر: التحرير والتـوير (3)
 (. 1/155التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) (4)
 (.   5/417) صػوة اآثار وادػاهقم ( 5)
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ومن كحا كحوهم من  ،يزكون أكػسفم من القفود والـصارىولذا وّبخ اه الذي 
┖  ┗  ┘  ┙  ┚  ┛├  ┝  ┞    ﴿: بؼوله (1) كل من زكى كػسه بلمر لقس فقه

┥ ┤  ┣   ┢     ┡  ┠  ┟      ┧  ┦   ┰  ┯    ┮  ┭   ┬┫  ┪  ┩  ┨
 .[51 ،49 :]الـساء    ﴾┱  

من  ولؽـه بن ذلك ذ مواضع أخر: فم أكػسفمهـا كقػقة تزكقت شبحاكه م يبن
، [18: ادائدة]   ﴾ｹｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ  ﴿: كؼوله عـفم ،كتابه
إى غر  [111:  البؼرة]   ﴾┤  ┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫  ┬  ┭  ﴿:  وقوله

 .(2)اآيات ذلك من
تزكقتفم  ة ذ معـىزاد بعض أهل العؾم عذ ما ذكره اه عـفم ذ اآيات ادتؼدم

غػر لـا  وما فعؾـاه لقًا  ،غػر لـا لقًا  اا ذكوب لـا وما فعؾـاه هارً : أكػسفم قوهم
ولػظ التزكقة يعم مقع تؾك ادعاي  ، (3)وكحن كاأضػال ذ عدم الذكوب، هارا ً

 .(4)فقحؿل عؾقفا كا رجّح ذلك اإمام الطزي 
 ،بالطفارة والتؼوى فتزكقة القفود والـصارى أكػسفم وصػفم ها 

 .(5)وااشتطالة عذ الـاس بذلك
 ىيمتالذي  (فجاء بحرف )بل   ﴾┝  ┞  ┟  ┠  ┡   ﴿: أبطل اه مدعاهم بؼوله

 .(6) ما تضؿـته اجؿؾة السابؼة يبه ذ صدر الؽام لقـػ
وأكؽم ا تعذبون ، كػسؽم بلكؽم أبـاء اه وأحباؤهؾقست العزة بتزكقتؽم أف»

                                       

 (.   182لؽريم الرمن )صتقسر ا  :يـظر  (1)
 (. 392، 1/391أضواء البقان ) :يـظر  (2)

 (.  1/522) (، والؽشاف2/233) ومعام التـزيل ،(268)ص الوجقز لؾواحدي :يـظر  (3)

 (. 8/455) يـظر: جامع البقان ( 4)
 (. 3/1711) يـظر: زهرة التػاشر  (5)
 (.   15، 14يـظر: حروف ادعاي )ص  (6)
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بل اه يزكي من يشاء من عباده : كؽم شتؽوكون أهل اجـة دون غركمأو ،ذ الـار
 ،واآداب الؽامؾة ،من مقع الشعوب واأقوام هدايتفم إى العؼائد الصحقحة

 .(1)«الصاحة  واأعال
ا  ولقؿـوا أكػسفم اأماي بلهم ،لقصف القفود والـصارى أكػسفم با صاءوا»

واه وحده هو  ،فؽل ذلك من مزاعؿفم ،ارتؽاها أو أها محى فور ،ذكوب هم
 ويعطي عؾقفا الثواب أو العؼاب ،الذي يصف اأفعال ادحؿودة واأفعال ادذمومة

  . (2)«[32: ]الـجم   ﴾┝     ┚  ┛       ├  ┖  ┗  ┘┙    ﴿
لقست لضـرب غرهم قته لوأّن تزك ،(3)م حرمفم ما هم به أحرياءواه شبحاكه 

 ،حؼه اففو شبحاكه ا يظؾم أحدً  ، (4)ففو مـزه عن كبر الظؾم وصغره: من ادقل
ولذا  ،(5)وا يسك أحد من اأجر ما يوازن مؼدار الػتقل الذي يؽون ذ صق الـواة

   .   ﴾ ┢   ┣  ┤  ﴿: ولذا قال شبحاكه
ﾆ   ﾅ  ﾄ     ﴿ فؾقؾجل العبد ذ ضؾبفا إى  ادتػضل ها من اه فنذا كاكت التزكقة

ﾇ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔﾓ  ﾒ   ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ    ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ﴾   [21: الـور.]  
وزكها أنت  ،اللهم آت نفسي تقواها» ×وهذا كان من دعاء أذف اخؾق 

 .(6)«أنت وليها ومولها ،خر من زكاها
 : أمرين عظقؿن موجبن لؾتعجبن متضؿ ه القفود والـصارىن ما ارتؽبإ

فنن  ،وافساؤهم عذ اه شبحاكه ،متصػون بـؼقضهادعاؤهم ااتصاف با هم 
                                       

 ( . 5/123ادـار ) تػسر (1)
 (. 3/1712) زهرة التػاشريـظر:  (2)
 (. 5/84) يـظر: التحرير والتـوير (3)
 (. 2/1271) يـظر: تػسر الراغب (4)
 (. 11/514مادة فتل ) ،يـظر: لسان العرب (5)

                 باب التعوذ من ذ ما عؿل ومن ذ ما-ار ػأخرجه مسؾم كتاب الذكر والدعاء والتوبة وااشتغ  (6)
 .     ( [ من حديث زيد بن أرقم2722ح ) ،(4/2188) -م يعؿل
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تعاى عن  ،ه إياهمئارتضاو، ائفم قبول اهادعاءهم الزكاء عـده تعاى متضؿن ادع
دا فقه من كسبته : اعظم قبحً أو ،اولؽون هذا أصـع من اأول جرمً  ا،كبرً  اذلك عؾو  

، وارتضائه لعباده، ػرمن قبول الؽ، ى ما يستحقل عؾقه بالؽؾقةإشبحاكه وتعاى 
 : فؼاللؾتشـقع  اشائر معاصقه وجه الـظر اى كقػقته تشديدً ومغػرة كػر الؽافر و

﴿  ┰  ┯    ┮  ┭   ┬┫  ┪  ┩  ┨  ┧  ┦﴾  (1). 

 ،فنذا فسدت أعالـا وأقوالـا ،ويـبغي هـا أن كؾتػت إى أكػسـا كحن ادسؾؿن»
واإشام  ،ثم تػاخركا بلكـا مسؾؿون ،وتركـا ااحتؽام إى ذع اه ذ كل أموركا

إذا فعؾـا ذلك كؽون قد اتبعـا شـن القفود  ،بريء من الظؾم والػساد ذ اأرض
 .(2)«والـصارى والعقاذ باه

 : زعمهم أهم أبناء ه وأحباؤ《: امطلب اخامس
                 يزكون ها، ادعى دعوى باضؾة مـفم من مؼاات القفود والـصارى أن كا  

والـصارى يعؾـون أهم  ،فالقفود يعؾـون لؾـاس أهم صعب اه ادختار ، (3)أكػسفم
وعذ  ،وأكه ا شامة إا ذ ديـفم عذ الوضع الذي وضعوه ،هداة هذا الوجود

: قال تعاى: (4)وبذلك يعتزون أكػسفم أبـاء اه وأحباؤه ،الزعم الذي زعؿوه
﴿   ｺ  ｹｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ  ﾀ  ｿ  ｾｽ  ｼ  ｻ

  ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄﾃ  ﾂ  ﾁ
  ﾔ  ﾓ  ﾒﾑ﴾   [18: ]ادائدة. 

بل  ،طاهر الؾػظ أن مقع القفود والـصارى قالوا عن مقعفم ذلك ولقس كذلك
ن القفود والـصارى عن كػسفا وقالت كل فرقة م: ادعـىو ،ذ الؽام لف وإجاز

                                       

 (. 2/188) يـظر: إرصاد العؼل السؾقم (1)

  (.2/135التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) (2)
 (.   227يـظر: تقسر الؽريم الرمن )ص (3)
 (. 4/2199) يـظر: زهرة التػاشر (4)
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ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ   ﴿: كا قال تعاى ،باؤهكحن أبـاء اه وأح: خاصة
ｽ  ｼ  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ﴾    [135:   البؼرة](1).  

 .(2)والبـوة هـا الرأفة واحـان ذ قول كثر من ادػرين
وأما  ،إن اه من حـته وعطػه عؾقـا كاأب الشػقق: أما القفود فنهم قالوا

يا أباكا الذي ذ الساء تؼدس : اوإذا صؾقتم فؼول :قول عقسى االـصارى فنهم تلولو
 .(3)وأراد أكه ذ بره ورمته بعباده الصاحن كاأب الرحقم  ،اشؿه

قال لعبده  فؼد كؼل القفود عن كتاهم أن اه: ادراد البـوة احؼقؼة: وققل
وَحّرفوه. وقد رد عؾقفم ، فحؿؾوا هذا عذ غر تلويؾه ،أكت ابـي بؽري: إرائقل

هذا يطؾق عـدهم عذ التريف : وقالوا، شؾم من عؼائفمغر واحد من أ
إي ذاهب إى أي : كا كؼل الـصارى عن كتاهم أن عقسى قال هم، واإكرام
ما ادعوها ذ  ري وربؽم. ومعؾوم أهم م يدعوا أكػسفم من البـوة: يعـي، وأبقؽم
ｵ    ﴿: ا قالواوهذ ،وإكا أرادوا بذلك معزهم لديه وحْظوهم عـده،   عقسى

ｷ  ｶ ｸ﴾  (4). 
: تي زعؿفا القفود لعزير إذا قالواوهي البـوة ال، (5)ادراد البـوة بااتباع: وققل

، وهو أتباعه، وزعم الـصارى أن ادسقح ابن اه، وهم أتباعه وصقعته، عزير ابن اه
 .(6)ففم أبـاء اه هذا ااتباع 

                                       

 (. 3/465) طيـظر: البحر ادحق (1)
وتقسر  ،(3/465) والبحر ادحقط ،(2/211) ، وادحرر الوجقز(314الوجقز لؾواحدي)ص: يـظر( 2)

 (.   227الؽريم الرمن )ص

 (. 314يـظر: الوجقز لؾواحدي)ص  (3)

 (.  3/96) يـظر: تػسر الؼرآن العظقم  (4)

 (.   2/652) يـظر: الؽشاف  (5)

 (. 4/2199) يـظر: زهرة التػاشر (6)
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إا أهم متػؼون ذ أن ، راد بالبـوةتاف ادػرين ذ ادوعذ الرغم من اخ
ومزية  أن هم فضًا هو ادعاؤهم  ﴾ｸ  ｷ  ｶ  ｵ﴿: من قوهمادؼصود 

 .(1)اخؾق رعـد اه تعاى عذ شائ
 : أوها أن يبطل قوهم بـْؼَضْن  × وقد عَؾم اه رشوله 

م ؽأبـاء اه وأحّباءه دا عّذب ـتمفؾو ك ﴾ｻ ｺｼ ｽ  ﴿: قوله
ولو  ،وصلن اأب أن ا يعّذب أبـاءه ،ن ادحُب أن ا يعّذب حبقبهوصل ،مؽبذكوب

كـتم أبـاء اه لؽـتم من جـس اأب ا تذكبون وا تػعؾون الؼبائح التي تستوجبون 
 . (2)ولو كـتم أحباؤه دا عصقتؿوه ،عؾقفا العؼاب

ذ الدكقا  -شبحاكه-فؼد عذبؽم  ،وإن واقعؽم يا أهل الؽتاب يـاقض دعواكم
والبغضاء بقـؽم إى يوم  سبب ذكوبؽم بالؼتل واأر وادسخ وهققج العداوةب

 .الؼقامة
ذ أما ذ اآخرة فنن كتبؽم التي بن أيديؽم تشفد بلكؽم شتعذبون ذ اآخرة ع

 .ما تؼسفون من آثام ذ دكقاكم
رة ـدودات ذ اآخـمع اأيامً  -فمـذ زعؿ-قر القفود بلن العذاب شقؼع هم وقد أ
ﾋ ﾊ ﾉ  ﾈ ﾇ ﾌ  ﾎ  ﾍ  ﴿: تعاى الؼرآن عـفم ذلك ذ قوله ىـوحؽ

ﾐﾏ﴾   [24: آل عؿران]،  جزي ادحسن عذ  -تعاى-وأقر الـصارى بلن اه
 .(3)وادزء عذ إشاءته ،إحساكه

: فقؼال هم، إما إن يؼولوا هو يعذبـا :أحد وجفن خؾون من ففم عذ هذا ا
 ،وأكتم تؼرون بعذابه ،فنن احبقب ا يعذب حبقبه ،ا أبـاءه وا أحباءهفؾستم إذً 

                                       

 (. 6/111وروح ادعاي ) ،(3/21) وإرصاد العؼل السؾقم ،(7/388) يـظر: اجامع أحؽام الؼرآن  (1)

  (.6/156) يـظر: التحرير والتـوير ( 2)
 (.581يـظر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (3)
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وما جاءت به  ،ا يعذبـا فقؽذبوا ما ذ كتبفم: أو يؼولوا ،فذلك دلقل عذ كذبؽم
وهذا يؾتزمون ، فم. ويبقحوا ادعاي وهم معسفون بعذاب العصاة مـرشؾفم

 .(1)أحؽام كتبفم 
ｿ   ﴿: احق من أمرهم فؼال وبن هم ما هو ،ثم أتبعه جَل وعا بالـؼض الثاي

 ﾋﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ﴾      )فلبطل كامفم بحرف )بل
 .(2) ما تضؿـته اجؿؾة السابؼة يبه ذ صدر الؽام لقـػ ىيمتالذي 

 ،اا حاي أحدً  ،وهو عز وجل احؽم العدل ،من مؾة من خؾق اه تعاىفلكتم 
 ،ويعذب من يعؾم أكه مستحق لؾعذاب ،غػرةوإكا يغػر دن يعؾم أكه مستحق لؾؿ

فارجعوا عن غروركم  ،ر أمثالؽمـكا جزي شائر البش ،ففو جزيؽم بلعالؽم
ا  ،فنكا العزة باإيان الصحقح واأعال الصاحات ،بلكػسؽم وشؾػؽم وكتبؽم

 .(3)بؿن شؾف من اآباء واأمفات 
أكػسفم كظرة إكساكقة أن يـظروا يدعوا الؼرآن القفود والـصارى اأكاكقن إى 

ا تـطبق عذ ك-وتـطبق عؾقفم  ،ففم بر مثل باقي البر ،ولقست عـرية جـسقة
وتستب عؾقفم ذ الدكقا ويوم  ،أحؽام اه وشــه الثابتة -باقي اأمم اأخرى

ويرمفم  ،فقعذهم إن طؾوا أو كػروا ،الؼقامة آثار وكتائج أعاهم التي عؿؾوها
 .(4)فم اجـة إن آمـوا وأصؾحوا وأحسـواويدخؾ

و ادالك دا ذ ختؿت اآية الؽريؿة ردها عذ أهل الؽتاب ببقان أن اه تعاى ه
ى ـوهو صاحب الترف ادطؾق ذ مؾؽه بؿؼتض ،وما بقـفا، الساوات واأرض

 ثم يصرون إلقه يوم ،ا كسب بقـه وبن أحد مـفم ،ومقع البر له ،عؾؿه وحؽؿته
                                       

 (.   389، 7/388) يـظر: اجامع أحؽام الؼرآن( 1)

 (.   15، 14)صيـظر: حروف ادعاي   (2)
 (.    6/261) يـظر: تػسر ادـار (3)

 (.  135ة القفودية من خال الؼرآن )صيـظر: الشخصق (4)
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وبذلك تؽون اآية قد فـّدت مزاعم القفود  ،الؼقامة فقحاشبفم عذ أعاهم
أن : ر هيـوأرشت قاعدة مفؿة جؿقع البش ،والـصارى أهم أبـاء اه وأحباؤه

 .(1)مؼقاس التػاضل عـده شبحاكه هو التؼوى والعؿل الصالح 
 : ودةمعد االيهود أهم لن مسهم النار إل أامً  زعم: امطلب السادس

مـفم أن اه  زعًا  ،وكاكوا يستفقـون ها ،ارتؽب القفود من اجرائم ما ارتؽبوا
 اوحتى إذا أغضبفم وعَذهم فؾن يؽون عذابً  ،أهم أبـاؤه وأحباؤه: لن يعذهم

 . أو معدودات ويدخؾون اجـة بعدها وإكا هي أيام معدودة ،دائًا  اومستؿرً  ضويًا 
 : (2)هذا الزعم القفودي ذ موضعنوقد شجل الؼرآن الؽريم 

ذ شورة البؼرة وذ شقاق حريف القفود لدين اه وكتابه وذعه وكتابته  :اأول
ゲ  グギ  ガ  ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ    ﴿: ىبليدهم وكسبته إى اه فؼال تعا

ブ  ピ  ビ  パ  バ   ド  デ  ヅヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ  ゴ﴾    
  [.81:  البؼرة]

 اؾوا بلن الـار لن مس جـسفم وعروقفم وقبائؾفم إا أيامً افتخر القفود وتػاض
أن اه : عددها ذ التـزيل اوإن م يؽن مبقـً    ﴾ギ ﴿: وإكا ققل ،(3)معدودة 

، التي يوقتوها دؽثفم ذ الـار ،جل ثـاؤه أخز عـفم بذلك وهم عارفون عدد اأيام
 .ギ﴾   (4)﴿  وشاها ،فؾذلك ترك ذكر تسؿقة عدد تؾك اأيام

 اشـدخل الـار أربعن يومً : ثار عن السؾف الؽرام أهم قالواجاء ذ بعض اآ
شبعة آاف  ،عدد أيام الدكقا ،أهم يعذبون شبعة أيام أو ،بعدد أيام عبادة العجل

 .(5)ثم يـؼطع العذاب ،يوم لؽل ألف
                                       

 (.581يـظر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (1)

 (.  136الشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص :يـظر( 2)
 (.31، 29)ص اإشام والعـرية يـظر: (3)

 (. 2/274) البقانيـظر: جامع   (4)
 (. 153، 1/152) والـؽت والعقون ،(2/274) جامع البقان :يـظر  (5)
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فعـدما شلهم رشول  ،وقد ورد ذ صحاح اأحاديث أهم ّرحوا بذلك الزعم
:  × فقال الني ،م خلفوا فيها اكون فيها يسير ن قالوا: من أهل النار؟ × اه
 .(1)«اوه ل ﾏلفكم فيها أبدً  ،اخسؤوا فيها»

 : (2)وهذا الؼول مـفم يدل عذ أمرين
ففم الذين  ،بقان أهم صـف ختار والعذاب واحساب عذ غرهم: أوها

 . وفوق العؼاب ،سابأما هم فوق اح ،شقحاِشبون ويعاِقبون
  .ا يؽون وراء ذلك من حساب أو عؼابوم، ااشتفاكة بلوامر اه تعاى: وثاكقفا

ジ  ザ  ゴ   ゲ   ﴿: مغ فؼال لهأن يرد عؾقفم برد مػحم دا ×أمر اه كبقه 
ブ  ピ  ビ  パ  バ   ド  デ  ヅヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ﴾    ففل أكتم جاءكم

هل  ،اخؾود ذ الـار أو ضول ادؽث فقفا لؽم من اعفد من اه بذلك فاخذموه أماكً 
؟ أو ي خاص ومـحة خاصة خالصةعفد اه إلقؽم بـجاتؽم مـفا بلمر خاص بوح

وإدخالؽم اجـة  ،هل عـدكم عفد عام من عفود اه الرعقة بنكجائؽم من الـار
ومل رشالته والوقوف عـد  ،واجتـاب كواهقه ،وضاعة أوامره ،باتباعؽم ذيعته

 . حدوده
مـؽم عن ثؼة بوعد اه  افنما أن يؽون هذا الؼول صادرً  ،ابد من هذا أو هذا

أو أن يؽون عـدكم عفد من اه بالعػو  ،الذي قؿتم بطاعته وشارعتم إى مرضاته
فنن  ،والعػو عن تؼصركم ذ اضراح وحقه ،اخاص عن مساوئؽم التي ا حل

 ذ دعواكم فنن اه لن خؾف كان عـدكم أحد العفدين الؾذين ترتؽزون عؾقفا
أن كل من يؼول : ء من ذلك فلكتم مػسون عذ اهوإن م يؽن عـدكم ر ،عفده

فا قولؽم هذا إا  ،عذ اه بغر عؾم وا برهان فنكه مػس عذ اه شبحاكه وتعاى
                                       

 / 3) -باب إذا غدر ادشـركون بادسؾؿن هل يعػى عـفم- أبواب اجزية وادوادعة ،أخرجه البخاري  (1)
 .  من حديث أي هريرة  [(2998ح ) ،(1156

 .(286، 1/285) يـظر: زهرة التػاشر(  2)
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 ،وحاولة لتبديل كؾاته من عؼوبة ادزء ادخالف بالـار ،اشتخػاف بجـاب اه
 .(1)تـعقم ادطقع ادحسن لأعال باجـةو

ثم ثـَى شبحاكه بذكر هذا اجواب الؼاضع واحؼقؼة الػاصؾة الشامؾة التي لقس 
 اوإن ذ   ،فخر اإن خرً  ،وإكا فقفا تؼرير اجزاء عذ جـس العؿل ،فقفا حاباة

ボ ペ ベ ─ 〞 〝 ｠ ポ ﴿ :فؼال تعاى (2)فشـر
┆ ┅ ┄ ┃│ ━ ┇  ┌ ┋ ┊ ┉ ┈

  [.82، 81: البؼرة]    ﴾┑ ┒ ┍ ┎┏ ┐ 
مـفا شـة ؽم اجؿقع وحـاك شـن كوكقة فف، يظن أولئك القفودإن اأمر لقس كا 

فات  ،واقسف ذكوًبا مةً  ،وممداها أن من أذك باه: العؼاب والثواب اأخروي
وهذا ، (3)اأبدً  عؾقفا قبل اإكابة والتوبة فلولئك أصحاب الـار هم فقفا خؾدون

بّدلوا فاشتحؼوا اخؾود أهم كؼضوا العفد وغروا و: الؼضقة عؾقفم ا هم تؽون
 . ذ الـار

أما الصـف اآخر هم ادممـون ادصدقون با جاء من عـد اه وعؿؾوا بالطاعات 
 .(4)ففماء هم أهل اجـة الذين ا يتحولون عـفا وا يزولون 

ل شورة آذ هماء القفود ففو ذ الؼرآن الؽريم عالذي شجؾه  الثاي ادوضعأما 
 .عؿران

وإعراضفم عن كل َمن ، قاق رفضفم التحاكم إى كتاب اهورد ذ شوقد 
واختقارهم أن يبؼوا عذ ما هم عؾقه  ،وتولقفم عن كل دعوة إلقه ،يدعوهم إى ذلك

والسبب ذ هذا  ،ورضاهم با يػعؾوكه من الذكوب واآثام ،حتى لو كان باضًا 
                                       

 (. 2/226) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم  (1)

 (. 272، 2/228) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم  (2)

 (. 2/275يـظر: جامع البقان )  (3)
 (. 112، 1/111يـظر: التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) (4)
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ｶ ｵ ｴ ｳ ｲ   ﴿: معدودات فؼال تعاى اأن اه لن يعذهم إا أيامً  اعتؼادهم
 ﾆ ﾅ ﾄ ﾃ ﾂ ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ  ｼ ｻ ｺ ｹ ｸ ｷ

ﾋ ﾊ ﾉ  ﾈ ﾇ ﾌ ﾕ ﾔ ﾓ ﾒ  ﾑ  ﾐﾏ ﾎ  ﾍ ﾖ﴾    آل[
 .(1)[24، 23: عؿران

عراضفم عن كل َمن وإ، من رفضفم التحاكم إى كتاب اه وما فعؾه القفود
بسبب زعؿفم أّهم ذ أمان من  ،وة إلقهوتولقفم عن كل دع، يدعوهم إى ذلك
أّن اعتؼادهم الـجاة من : فاكعَدم اكساثفم باّتباع احق ،قؾقؾة االعذاب إاّ أيامً 

عتؼاد وهذا اا، أهم عذ ارتؽاب مثل هذا اإعراضعذاب اه عذ كل حاٍل َجرّ 
 زكقةفؽاكوا ا يـافسون ذ ت، بسػالة ّمتفم الديـقة امذن أيًض مع بطاكه م

 .(2)اأكػس
وأهم ، وشفم من أهم أبـاء اه وأحباؤهأوقعفم هذا الغرور الذي ركز ذ كػ

 ،حاشبون إا بؿؼدار ما حاشب اأب ولده اددلل وأهم ا ،صعب اه ادختار
ولؽن يؼربه  ،فنكه ا جافقه وا يعاقبه اإذا رأى خالػة أو عـادً  ،وحبقبه ادختار

أّن ادخالػة إذا م تؽن عن غرور فاإقاع عـفا : ضال الدائم ذ ال :(3)ويعاتبه
 .(4)إقاع   أما ادغرور فا يسّقب مـه ،مرجوٌ 
 ،إن اأوهام التي ترد عذ الـػس وتستوي عذ الؼؾب تدفع إى الضال»

 اوأبغضوا غرهم بغًض  ،لديـفم اصديدً  اتعصبوا تعصبً : وكذلك صلن هماء القفود
أحب غر هودي لغر ملرب من مآرب  اى إكه ا يتصور أن هودي  حت: اصديدً 
واكدفعوا حت  ،وحتى لؼد حسبوا أن الدياكة جـس: أو غاية من غاياها  ،الدكقا

ثم  ،ثم تليقد هذه اأوهام بلكاذيب افسوها ،تلثر هذا التعصب إى اعتؼاد أوهام
                                       

 (.  137يـظر: الشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص (1)
 (. 212، 2/211) تـويريـظر: التحرير وال  (2)

 (. 2/1163) يـظر: زهرة التػاشر  (3)

 (. 2/211) يـظر: التحرير والتـوير  (4)
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 ،وغػؾة ذ عؼوهم حتى أصابت غرة ،بعد جقل تؽاثػت تؾك اأكاذيب جقًا 
 ،وأهم أبـاء اه وأحباؤه ،اعتؼدوا أهم صعب اه ادختار: فاعتؼدوا ما ا يعتؼد

ﾔ  ﾓ  ﾒ    ﾑ   ﴿: وهذا ما يػقده قوله  ،واعتؼدوا أن اجزاء باجـس ا بالعؿل
 ﾖ  ﾕ﴾  »(1). 

ﾘ    ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ    ﾙ﴿: عذ هذا اافساء بؼوله -تعاى -اه توعدهم 
 ヰ  `ﾟ ﾞヴ ケ カ ヮ ヱ﴾   [. 25: ]آل عؿران  

وهو يوم الدين  ،فؽقف يؽون حاهم إذا معـاهم جزاء يوم ا ريب ذ جقئه :أي
فؽان  ،ا كؼص فقه مورً  اكل كػس ما كسبت بلن رأت ما عؿؾته حًر   ووفقت

دون ااكتاء إى دين كذا ومذهب كذا أو  ،ومـاط السعادة أو الشؼاء مـشل اجزاء
أا إهم يرون يومئذ أن اجزاء  ،إى فان وفان من الـبقن والصاحن ااكتساب
يؽون با أحدثته أعاهم  ،ا من رء خارج عـفا يء من داخل كػوشفمـيؽون بش

ويرون أن الـاس شواء ذ  ،فقفا من الصػات احسـة أو الؼبقحة ومؼدرة بؼدر ذلك
وا بن اأفراد  ،بعضفا بشعب اههذا اجزاء ا امتقاز فقه بن الشعوب وإن شؿي 

 .  (2)بل يرون هـالك العدل اأكؿل ،وإن لؼبوا أكػسفم بلبـاء اه
، مزاعؿفم بتوكذَ ، اآيات الؽريات قد أبطؾت مدعاهموبذلك تؽون »

وحقى من حَي  ،لقفؾك من هؾك عن بقـة ،وردت عذ غرورهم با خرس ألسـتفم
 .(3)«عن بقـة وإن اه لسؿقع عؾقم

وأهم ، الناس زعم اليهود أن هم الدار اآخرة خالصة من دون امطلب السابع:
 : أولياء ه

إن الشعور بااشتعاء وااشتؽبار عذ مقع اخؾق داء عضال ومزمن عـد 
تزخر به كصوص كتبفم وذكره الؼرآن الؽريم عـفم ذ آيات كثرة  ،اأمة القفودية

                                       

  (.2/1164) زهرة التػاشر (1)
 (.  3/221) يـظر: تػسر ادـار (2)
 (.545بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (3)
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أكتم أواد لؾرب إهؽم...أكك : ادحرفة رد ذ توراهمومـفا ما و ،ادؼدشة لدهم
فوق مقع  اخاًص  اوقد اختارك الرب لؽي تؽون له صعبً  ،صعب مؼدس لؾرب إهك

 . (1)الشعوب الذين عذ وجه اأرض
زعؿفم أن هم الدار : ومن تؾك الدعاوى التي حؽاها الؼرآن الؽريم عـفم

 .دون الـاساء اه من وأهم أولق ،اآخرة خالصة من دون الـاس
 : ه عـفم ذلك ذ موضعن من كتابهوقد ذكر ا

ｴ ｳ ｲ  ｼ ｻ ｺ ｹ ｸ ｷ ｶ ｵ    ﴿ :ذ قوله تعاى: اأول
 ﾂ ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ﴾   [94: ]البؼرة. 

حسبوا  ،كان السبب ذ غروهم واشتعائفم أهم بسبب تواي كعم اه عؾقفم
عاوى الباضؾة التي حؽاها اه عـفم ذ فادعوا الد ،أهم هم ادـزلة العؾقا عـد اه

: وقوله ،[81:  البؼرة]   ﴾ グギ  ガ  ヴ  ケ  カ  ヮ   ﴿: كؼوله تعاى ،كتابه
ｵ  ﴿: وقالوا ،[111: ]البؼرة     ﴾┤  ┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫  ┬  ┭    ﴿

ｹｸ  ｷ  ｶ ﴾       (2) [18: ]ادائدة. 
فم هذا التحدي الؼاضع تصّدى اه شبحاكه لدحضفم وكشف خازهم وأباضقؾ

ｴ ｳ ｲ  ｹ ｸ ｷ ｶ ｵ  ﴿: بؼوله × اكبقه حؿدً  اآمرً  ،الدامغ
ﾂ ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ ｼ ｻ ｺ﴾     (3)[94: ]البؼرة. 

 ،اإكه لن يدخل اجـة إا من كان هودً : ن صحت دعواكم وصدق قولؽمفن
معدودات ا تزيد عذ أيام  افؾن مسؽم الـار إا أيامً : وأكؽم صعب اه ادختار

فتؿـوا ادوت الذي يوصؾؽم إى ذلك الـعقم  ،بادة العجل وا تتجاوز عابديهع
                                       

 (. 273عن موجز تاريخ القفود)ص ( كؼًا 14/1) يـظر: شػر التثـقة( 1)

 (. 2/257) يـظر: اجامع أحؽام الؼرآن (2)

 (. 2/274) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم  (3)
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وإن م تتؿـوا ادوت فا أكتم  ،ا مـازع لؽم فقه وا مزاحم ،اخالص الدائم
 .(1)عؾقفا إذ ا يعؼل أن يرغب اإكسان عن السعادة وختار الشؼاء: بصادقن

إما أن : إا أحد أمرين ،جاء وادضايؼة هم بعد العـاد مـفمولقس بعد هذا اإ
، وإما مـي ادوت الذي يوصؾفم إى الدار التي هي خالصة هم ،يممـوا باه ورشوله
 .(2)فامتـعوا من ذلك 

عاهم ومعرفتفم بؽػرهم ذ من اه لؼبح أ اعن مـي ذلك فرقً  القفود أحجم
 ،لؽذهم اوحرصفم عذ الدكقا حؼقؼً  ،[18 :]ادائدة  ﴾ ｷ ｶ ｵｹｸ  ﴿:قوهم
لو أن اليهود منوا »: أكه قال ×كا روي عن الـبي  ،لو مـوا ادوت داتوا اوأيًض 

 .(3)«ورأوا مقامهم من النار، اموت ماتوا
عذ حاهم بلهم ذ ذات أكػسفم وذ  لؼد قال اه شبحاكه وتعاى حاكًا 

ولذا ا  ،ولذلك لقست اجـة هم ،ن كذهمويعؾؿو ،مداركفم يعؾؿون مآثؿفم
      ﴾ﾍ ﾌ ﾋ ﾊﾉ ﾈ ﾇ ﾆ ﾅ ﾄ   ﴿  : فؼال تعاى: يتؿـون ادوت

فؼال شبحاكه  ،اممبدً  اكػى اه شبحاكه وتعاى ذلك التؿـي عـفم كػقً  [95: البؼرة]
ومعـى ذلك  ،وبذكر السبب أا وهو ما قدمت أيدهم﴾ﾆ ﾅ ﾄ﴿: وتعاى

カ  ヮ   ﴿:وأهم كاذبون ذ قوهم، حباؤهم أهم أبـاء اه وأأهم كاذبون ذ ادعائف
 グギ  ガ  ヴ  ケ ﴾  [81: البؼرة] وما  ،وإهم يعؾؿون ما قدموا من كػر

ومن كػر بالـعم التي أكعم اه  ،وم يـؽروه عؾقفم من اخاذ العجل ،قَدمه أشاففم
 .(4)عؾقفم وكػروا ها 

                                       

 (.  1/321) تػسر ادـار :يـظر ( 1)

 (.   59يـظر: تقسر الؽريم الرمن )ص( 2)
 .  اه ابن عباس ([ من حديث عبد2225ح ) ،(4/99أخرجه أمد ذ ادسـد )  (3)
وصعقب اأركاؤوط ذ تعؾقؼه عذ  ،(3296ح ) ،(9/67ذ السؾسؾة الصحقحة ) وصححه األباي  

 ([. 2225ح ) ،(4/99ادسـد )
 (. 323، 1/322) زهرة التػاشر :يـظر (4)
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إكه  ،فتح باب التحدي هم بتؿـي ادوتففذه اآية أوضحت لـا مراد اه من »
فالذي  ،وصدة وحشتفم من اه ،لؾتعجقز الذي شببه عرفاهم بسوء فعاهم

وإكا هو خوففم ما يستؼبؾفم من  ،لقس جرد الـطق ،أعجزهم عن الـطق بالتؿـي
بل كؾا تػوهوا بتؾك  ،افنن جرد الـطق ا يعجز أحدً  ،العذاب با عؿؾته أيدهم

 ،لوا ما يعرفوكه من قبقح أعاهم ،اكاذبً  ايتػوهون بتؿـي ادوت مـقً  الدعاوى
 ،خشقة أن يستجقب اه دعاؤهم فقفا: افنهم لن يـطؼوا هذا أبدً  ،وصـقع كػرهم

، ا اآخرة التي لقس هم فقفا كصقبوخرو، روا الدكقا التي هي غاية مطؾبفمفقخ
يؼؿعون به  ،اه لعباده ادسؾؿن ادممـنفقا له من شاح أعطاه  ،با قدمت أيدهم

ﾌ ﾋ   ﴿: ولذا ختم اه هذه اآية بؼوله ،دعاوى ادبطؾن الذين يتؿـون عذ اه
 ﾍ﴾     لقوضح لـا شوء ضريؼفم وأهم طادون ذ إصدار احؽم أكػسفم عذ

 .(1)« بلن هم الدار اآخرة هم وحدهم خالصة من الـاس أهم طادون ،اه
ذي ال اموضع الثايكظر هذه اآية ما ذكره اه عـفم ذ شورة اجؿعة وهو و

│ ┃ ┄ ┅ ┆  ┇ ┈ ┉ ┊   ﴿ ذكره اه عـفم ذ كتابه فؼال:
 ┛ ┚┙ ┘ ┗ ┖    ┕ └┓ ┒ ┑     ┐ ┏ ┎ ┍ ┌ ┋

 . [ 6: ]اجؿعة      ﴾├ ┝ 
عذ  اكان القفود وا يزالون أبعد الـاس عن ضؾب اآخرة وأصدهم تؽالبً »
وما حزن أن  ،وهم قد يصؾحون أي عؿل إا اقتقاد اجاهر إى اه ،طام الدكقاح

ادسؾؿن ادعارين قد رت إلقفم العدوى من أهل الؽتاب فـسوا الوحي 
 .(2)«دكقوية مبتوتة العاقة بدين اهورفعوا ذ أوضاهم صعارات أخرى عرققة و

                                       

  (.277، 2/276) صػوة اآثار وادػاهقم (1)
 (.  431، 429كحو تػسر موضوعي لسور الؼرآن الؽريم )ص  (2)
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القفود حقث إهم يريدون احتؽار واية إى أكاكقة ة فػي اآيتن الؽريؿتن إصار»
: وهذا ا يؿؽن أن يصح أو أن يتم ،اه كجـس مػضل وختار عذ شائر اأجـاس

 .(1)«ولقس رب القفود وحدهم ،أن اه هو رب العادن
إن  :والتعجقز والتبؽقت التحديعذ شبقل أن يؼول هم  ×خاضب اه كبقه 

ادؼربون  -تعاى  -م أولقاء اه ؽوأك ،اه وأحباؤهم أبـاء ؽاأمر كا زعؿتم أك كان
يدل عذ أكؽم حبون  ،افاذكروا أمام الـاس بللسـتؽم لػظً ، إلقه من دون شائر خؾؼه

تـتؼؾوا  يولؽ ،تظػروا بعد ادوت بادحبة الؽامؾة من اهي ك ،ادوت وترغبون فقه
 .(2) من صؼاء الدكقا ومتاعبفا إى الـعقم اخالص بعد موتؽم

، ولقاء اه وأحباءه من دون الـاسحداهم اه أن يتؿـوا ادوت أهم إن كاكوا أ
واإراع إى ما أعد له من  ،يتؿـى لؼاءه اأن وي اه حؼً :  افؾن خقػفم ادوت إذً 

فالقفود أبعد الـاس عن مـي  ،لؽذهم اوإكا حداهم اه بذلك إطفارً  ،الـعقم ادؼقم
ولؼد عَؾل الؼرآن عدم مـقفم ادوت أهم  ،عذ احقاة اهم حرًص ادوت وأكثر

مؼسفون لؾذكوب التي يستحؼون عؾقفا عذاب  ،يعرفون أكػسفم أهم عاصون ه
 .(3)جفـم 
فنهم لو عؾؿوا أهم عذ حق دا توقػوا عن هذا  ،أمر خػقفمـي ادوت و»

ودا م  ،وكذهم إن م يتؿـوه ،عذ صدقفم إن مـوه التحدي الذي جعؾه اه دلقًا 
                 عؾم أهم عادون ببطان ما هم عؾقه ، يؼع مـفم مع اإعان هم بذلك

 .(4)«وفساده
                                       

 (.  96ر جزء قد شؿع )صروح الؼرآن الؽريم تػس( 1)

 (. 1/4211) الوشقط شقد ضـطاوي :يـظر (2)

 (.  96روح الؼرآن الؽريم تػسر جزء قد شؿع )ص :يـظر (3)

 (.   862تقسر الؽريم الرمن )ص (4)
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       : ليهود ليس علينا ي اأمين سبيلقول ا: امطلب الثامن

 ومن قديم الزمن ،وصعبه ادختار ،القفود يعتزون أكػسفم أبـاء اه وأحباؤه 
قسم إرائقل وهم صػوة اخؾق : ؼسؿون العام إى قسؿن متؼابؾنوهم ي

 ي( أ)اجويقم قن أو اأمقنوقسم آخر يسؿوكه اأم ،وأصحاب احظوة عـد اه
وقد أدى هذا ، وثـقون وكػرة وهائم وأكجاس )جويقم( عـدهم ومعـى ،غر القفود
وأن من حق القفود أن  ،م عؾقفمبالقفود إى إهدار كل حق لغره والتعايالغرور 

يؼتؾوه إذا أمـوا اكتشاف و ،وأن يغشوه ويؽذبوا عؾقه ،ايرقوا من لقس هودي  
مؽـت من القفود  يرآن الؽريم إى تؾك الرذيؾة التـار الؼــد أصـوق، مـؿفـرائـج

ポ ボ ペ ｟ 〝 〞   ─   ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈   ﴿: (1) بؼوله
┕ └ ┓ ┒ ┑ ┐┏ ┎ ┍ ┌       ┋ ┊ ┉  ┚ ┙ ┘     ┗ ┖

  .[75: آل عؿران] ﴾┛ ├ ┝ ┞ 
وأن  ،(2)اأموال ذ الوفاء واخقاكة ذ القفودحال عن  × كبقه أخز اه 

 امًا مـفم من إن تلمـه عذ الؽثر والـػقس من اأموال فنكه يمد إلقك عـد ضؾبه ك
ستحؾه احؼر فنكه جحده ويومـفم فريق آخر إن تلمـه عذ الؼؾقل ، غر مـؼوص

وادؼصود ما يػقده الػحوى ، والديـار َمثَؾن لؾؽثرة والؼؾة جعل الؼـطاروقد  لـػسه!
 .(3)ووقوع اخقاكة فقا هو فوق الديـار، داء اأماكة فقا هو دون الؼـطارمن أ
اه  وصَور  ،والثاي ذ احضقض اأوهد ،فالػريق اأول ذ الساك اأعزل»

التصوير احؽقم البن الواضح بلن اأول لو ائتؿن عذ  شبحاكه الػرق بقـفا ذلك
 ،والثاي إن ائتؿن عذ ديـار ا يمده إا بادازمة الدائؿة ،قـطار من ذهب أداه

                                       

 (. 1/1727) يـظر: الوشقط شقد ضـطاوي (1)

 (.   135تقسر الؽريم الرمن )ص :يـظر (2)
 (.    3/286) رالتحرير والتـوي :يـظر (3)
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: وعز اه شبحاكه وتعاى عن هذه ادازمة بؼوله تعاى  ،والتتبع واإحاف الشديد
عذ أن يمدي  له مصؿًا  اإا إذا اشتؿررت مطالبً : أي   ﴾ ┌ ┍ ┎ ┏┋      ﴿

 .(1)«عؾقه ذ غدوه ورواحه امرفً 
مع  ،كبقه باكؼسام القفود إى أمن وخائن ما وجه إخبار اه : يؼول قائلوقد 

 ؟ ومـفم اخائن ها ،مـفم ادمدي أماكته ،العؾم أن عامة الـاس كذلك
ممـن ل وعز بنخباره ادإكا أراد ج»: بؼوله أجاب عن ذلك اإمام الطزي

 ،حذيَرهم أن يلمـوهم عذ أمواهم -ذ ما بقـه ذ كتابه هذه اآياتع-خَزهم 
 . (2) «تحال كثر مـفم أمواَل ادممـناش، وخويػفم ااغساَر هم

رون خقاكتفم وجحودهم حق ثم أخز اه شبحاكه عن السبب الذي جعؾفم يز 
لقس عؾقـا ذ صلن : يأ   ﴾┘ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗  ﴿: (3)فؼالغرهم 

 .(4)وذم    عتاب –وم يؽوكوا عذ ديــا  -من لقسوا من أهل الؽتاب 
 .(5)وادراد باأمقن ذ اآية الؽريؿة هم العرب ذ قول مفور ادػرين 

وهو اشتخػاففم بحؼوق ادخالػن هم ذ  ،أْكَبل هذا عن خؾق عجقب فقفم
فم جعؾتفم حرفون كتبفم حسب ما هوى أن أكاكقت: (6)واشتباحُة طؾؿفم ،الدين

من  اا تلخذ ربً »: وتؼول امطؾؼً  حرم الربا حريًا  فؼد كاكت التوراة مثًا  ،أكػسفم
فلصبح  ،إذ زادوا كؾؿة اإرائقي: فحرف القفود هذا الـص ،«أخقك إذا أقرضته

ا وبذلك أصبحو ،«من أخقك اإرائقي إذا أقرضته اا تلخذ ربً »: الـص هؽذا
                                       

 (. 3/1281) زهرة التػاشر  (1)
 (. 6/519جامع البقان )  (2)

 (.591بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص :يـظر  (3)

 (. 1/412) : الؽشاف(. ويـظر1/54أكوار التـزيل ) ( 4)

 (. 2/61) وتػسر الؼرآن العظقم ،(1/413) (، والـؽت والعقون6/521يـظر: جامع البقان )  (5)

 (.    3/288) التحرير والتـوير :يـظر( 6)
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أهم ا : غرهم وحؾوكه عـد تعامؾفم مع   ،حرمون الربا عـد تعامؾفم مع أكػسفم
 .(1) يشعرون باإخوة اإكساكقة العامة

وأخذ ماله بواشطة الربا الػاحش لؽن ، مسؿوح غش اأمي»: ورد ذ التؾؿود
 .  (2)«فا خدعه وا تغشه اإذا بعت أو اصسيت من أخقك القفودي صقئً 

وغر جائز رد  ،لقفودي يرد لأمي ماله ادػؼود اإن اه ا يغػر ذكبً »: ؾؿودوذ الت
 .   (3)«اأصقاء ادػؼودة من اأجاكب

وحرم عذ القفودي أن يـجي  ،اقتل الصالح من غر اإرائقؾقن»: وذ التؾؿود
أكه بذلك يؽون  ،أو خرجه من حػرة يؼع فقفا ،من باقي اأمم من هاك اأحدً 
 . (4)«الوثـقن  حقاة أحد حػظ

تلمل مؼولة القفود هاهـا ثم قارها باء جاء عن حز اأمة وترمان الؼرآن عـدما 
: فؼال ،إكا كصقب ذ الغْزو من أموال أهل الذمة الدجاجَة والشاةشلله أصحابه 
 :  هذا كا قال أهل الؽتاب: لقس عؾقـا بذلك بلس! قال: ؟ قال كؼول فتؼولون ماذا

إهم إذا أّدوا اجزية م حّل لؽم أمواهم إا بطقِب ، ﴾┘┕ ┖ ┗  └  ﴿
 .(5)أكػسفم 

وعدم  ،ماكة مع كل إكسانشاروا عذ مبدأ اأ ×ففذه أخاق أصحاب حؿد 
 .(6)أخذ أموال الغر بغر وجه مروع 
                                       

 (.    591وبـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص ،(54: العـرية الصفقوكقة ذ التوراة)صيـظر (1)
 (. 131: اأشػار ادؼدشة عـد القفود وأثرها ذ اكحراففم )صيـظر (2)
 . ادصدر السابق (3)
 . ادصدر السابق (4)
 (. 6/524جامع البقان )( 5)

 (.    592: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )صيـظر (6)
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تعاى  ولذا قال: وا ثؼافة اوا لوكً  اإن ادبادئ اخؾؼقة الػاضؾة ا تعرف جـًس 
ذ هذه اجؿؾة »  ﴾┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ﴿: كذهم اعؾقفم مبقـً  ارادً 

السامقة رد عؾقفم بلن ما قالوه من أكه لقس عؾقـا ذ اأمقن شبقل كام ا أصل له 
وإذا كاكوا قد قالوه عذ اه تعاى فؼد كذبوا عذ اه  ،اذ ذع شاوي ففو لقس ديـً 

ضقة عامة تدل عذ أن من صلهم أن وقد ذكر اه شبحاكه وتعاى ذلك ذ ق ،تعاى
فؼد كذبوا فاَدعوا أهم أبـاء  ،وهم يعؾؿون أكه كذب ،يؼولوا الؽذب عذ اه تعاى

ا أكه ا كبي إا عووكذبوا فادّ  ،اوكذبوا فاَدعوا أن إبراهقم كان هودي   ،اه وأحباؤه
، ذا عَز بادضارعول، من صمهم اب عذ اه تعاى صلكً فؽان الؽذ، من بـي إرائقل

،  احارويؼولوكه ذ، قالوه ذ اداي ،أي أن صلهم أن يؼولوا الؽذب عذ اه
ؽرون أكػسفم حق التؽؾم ذ وذلك صلن الذين حت: وشقؼولوكه ذ ادستؼبل

 .(1)«وحسبون غرهم لقس من حؼفم أن يتؽؾؿوا فقه، الدين
┠ ┡ ┢ ┣    ﴿: دؾزم هم فؼالأخرى فقفا الرد ا ثم أَكد اه كذهم بجؿؾة

   [.76: آل عؿران]   ﴾┤ ┥ ┦ ┧ ┨ 
: مبطؾة لؼوهم  ففي، (2)كؾؿة تذكر ذ اجواب إثبات كػي شابق ﴾┹﴿ــفـ
 .(3)بذ عؾقفم ذ اأّمقن شبقل: وادعـى ﴾└ ┕ ┖ ┗     ┘﴿

وهي أن : فادكا قاعدة عامة من قواعد الدينإن ورود اجواب هذه العبارة أ»
الذي يؼرب العبد  هو ،واتؼاء اإخاف وشائر ادعاي واخطايا ،فاء بالعفودالو

ومن هذه الؼاعدة يعؾم خطل  ،دحبته ا كوكه من صعب كذا من ربه وجعؾه أهًا 
وفقه التعريض بلن أصحاب  ،القفود ذ زعؿفم أكه لقس عؾقفم ذ اأمقن شبقل
 .(4)«قويم الركن لؽل دين هذا الرأي لقسوا من أهل التؼوى التي هي الركن

                                       

 (. 3/1282) زهرة التػاشر (1)
 (. 6حروف ادعاي لؾزجاجي)ص :يـظر (2)

 (.   2/526) البحر ادحقط :يـظر (3)

 (.  1/321) تػسر ادـار :يـظر (4)
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 امبحح الثاني 
 إبطال القرآن الكريم مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب  

لعـرية وإبطاها عـد أهل ذ كؼض مظاهر ا افريدً  اشؾك الؼرآن الؽريم مسؾؽً 
أم بالؼاعدة التي ، من خال اأشالقب التي اشتخدمفا شواء أكان ذلك: الؽتاب

لبن ذلك من خال وش:  الدكقا ودخول اجـة ذ اآخرةذ قررها كؿـاط لؾؽرامة
 : ن اآتق نادطؾب

العنصرية واأدوات الي ذكرها القرآن الكرم إبطال اأساليب : امطلب اأول
 .عند أهل الكتاب

( ذ اخطاب )بذ( و)بل: لؽريم حرفن من حروف ادعاي ماذكر اه ذ كتابه ا
 : وذلك ذ أكثر من آية ،من العـريةـؼض ما زعؿوه وما ادعوه ادوجه أهل الؽتاب ل

 .(1)ذ اجواب إثبات كػي شابق يذكرفحرف بذ 
 . (2)السابؼة ما تضؿـته اجؿؾة يبه ذ صدر الؽام لقـػ ىيمتوحرف )بل(  

 : حرف )بلى( ما يلي هات الي ورد فيفمن اآا
تعاى أتبعه  أو كصارى اهودً  أن اجـة لن يدخؾفا إا من كان واعـدما زعؿ -4
┹  ┺  ┻  ┼  ┽  ┾  ┿   ╀  ╁  ╂  ╃  ╄  ╅  ╆  ﴿   : بؼوله

┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ﴿: ففي مبطؾة لؼوهم :  [112:  البؼرة] ﴾ ╇  ╈  ╉  
 .(3)وا كصارى اأي بذ إكه يدخؾفا من م يؽن هودً   ﴾┫  ┬  ┭┮ 

                                       

 (. 6حروف ادعاي لؾزجاجي)ص :يـظر (1)

   (. 15، 14ادصدر السابق )ص (2)
 (. 2/339وصػوة اآثار وادػاهقم ) ،(1/674) والتحرير والتـوير ،(1/351تػسر ادـار ) :يـظر (3)
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: معدودة أتبعه تعاى بؼوله ايامً وعـدما زعم القفود أهم لن مسفم الـار إا أ -2
﴿   ボ ペ ベ ┅ ┄ ┃│ ━ ─ 〞 〝 ｠ ポ

  [. 81: ]البؼرة   ﴾ ┆ 
 .(1)معدودة الن مسـا الـار إا أيامً : إبطال لؼوهم   ﴾ ベ﴿: فؼوله   
┠ ┡ ┢   ﴿: اأمقن شبقل أتبعه تعاى بؼوله وعـدما قالوا لقس عؾقـا ذ  -3

└ ┕   ﴿:  ة لؼوهمففي مبطؾ [76 :آل عؿران] ﴾┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ 
 .(2)بذ عؾقفم ذ اأّمقن شبقل: وادعـى ﴾┖ ┗     ┘

 : حرف )بل( ما يلي هاات الي ورد فيومن اآ
ｳ  ｲ   ﴿: ذ قولهروا اهداية عؾقفم كا ذكر اه عـفم ـعـدما قص  -4

ｴ  ｶ ｵｸｷ﴾ لـبقهأتبعه بؼوله  [135:]البؼرة ×:﴿ｹ  ｺ ｻ   ｼ ｽ   
ｿ  ﾀ  ﾂ  ﾁ﴾  بل كتبع ،راكقةـيد ما دعوتم إلقه من القفودية والـصا كر: أي 
﴿  ｾｽｼ  ｻ﴾  (3).  

┖  ┗  ﴿: ذ قوله لـصارى أكػسفم كا ذكر اه عـفموعـدما زَكى القفود وا  -2
   .﴾┝  ┞  ┟  ┠  ┡﴿: أبطل اه مدعاهم بؼوله ،[49: ]الـساء ﴾┘  ┙  ┚  ┛

وهو أّن التزكقة  ،ت ضّدهإبطال دعتَؼدهم بنثبا   ﴾┝  ┞  ┟  ┠  ┡  ﴿: فؼوله
)بل( تريح  ـأن يزّكي كػسه . وذ تصدير اجؿؾة ب اوا يـػع أحدً  ،صفادة من اه
وأّهم لقسوا مّن ، حّظ هم ذ تزكقة اه سفم ا. وأّن الذين زَكوا أكػبنبطال تزكقتفم
طؿع أن لؽان هم م ( فؼقل واه يزّكي من يشاءولو م يذكر )بل ،يشاء اه تزكقته

 . (4)يؽوكوا مّن زّكاه اه تعاى 
                                       

 (. 1/581التحرير والتـوير) :يـظر (1)

 (.   2/526) البحر ادحقط  :يـظر  (2)

 (.    1/448) تػسر الؼرآن العظقم :يـظر ( 3)

 (. 5/84التحرير والتـوير) :يـظر (4)
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ｲ   ﴿: ذ قولهوعـدما زعؿوا أهم أبـاء اه وأحباؤه كا ذكر اه عـفم  -3
ｹｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ ﴾  أتبعه تعاى بؼوله لـبقه  [18: ]ادائدة×: 

﴿ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾｽ  ｼ  ｻ   ｺ﴾ 
بل أكتم من زعؿؽم أكؽم أبـاء اه وأحباؤه  ،لقس اأمر كذلك :يأ .[18:]ادائدة
     .(1)خؾق ر من بعض منـبش

 ،الكرم كمناط للكرامة ي الدنياالقاعدة الي قررها القرآن : امطلب الثاي
 ودخول اﾄنة ي اآخرة. 

تاب بلهم اجـس ذ الرد عذ مزاعم أهل الؽ اه شبحاكه ذ أكثر من آية بَن 
هو تؼوى اه والعؿل  بلن مـاط الرفعة وادـزلة عـد اه :اأفضل من غرهم

 : الصالح ومن ذلك ما يي
أتبعه تعاى  أو كصارى اأن اجـة لن يدخؾفا إا من كان هودً  واعـدما زعؿ -4
┹  ┺  ┻  ┼  ┽ ┾  ┿   ╀  ╁ ╂╃╄  ╅   ﴿: بؼوله

  [.112:  البؼرة]  ﴾╆╇  ╈  ╉

 ،ولوكه الـظر عن اشؿه وجـسهيؼرر صػة الذي يدخل اجـة بغض  فالؼرآن -2
وا  ،فؾه اأجر من اه: ه بوجفه وأحسن ذ عبادته وعؿؾهأن من اكؼاد : وهي

  . (2)خوف عؾقه فقا يستؼبل وا حزن فقا فاته

معدودة أتبعه تعاى  اوعـدما زعم القفود أهم لن مسفم الـار إا أيامً   -3
ポ ボ ペ ベ ｟ 〝 〞 ─ ━ │┃ ┄ ┅ ﴿: هبؼول

┆┋ ┊ ┉ ┈┇  ┑ ┐ ┏┎ ┍ ┌
  [. 82، 81: البؼرة]   ﴾┒

                                       

 (.  6/112(، وروح ادعاي )3/466البحر ادحقط ) يـظر: (1)

ظر (2)   (.1/124لسور الؼرآن الؽريم ) التػسر ادوضوعي، و(138)صالشخصقة القفودية من خال الؼرآن: ـي
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، مـفا شـة العؼاب والثواب اأخرويؽم اجؿقع وحـاك شـن كوكقة فف
فات عؾقفا قبل اإكابة والتوبة ، واقسف ذكوًبا مةً ، وممداها أن من أذك باه

أما الصـف اآخر هم ادممـون  ،(1)افلولئك أصحاب الـار هم فقفا خؾدون أبدً 
با جاء من عـد اه وعؿؾوا بالطاعات ففماء هم أهل اجـة الذين ا  ادصدقون

 .(2)يتحولون عـفا وا يزولون 
ｻ   ｺ   ﴿    :×وعـدما زعؿوا أهم أبـاء اه وأحباؤه أتبعه تعاى بؼوله لـبقه   -4

ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾｽ  ｼ﴾  [18: ]ادائدة. 

يغػر دن يعؾم أكه مستحق وإكا ، ااي أحدً ا ح، احؽم العدل فاه  
كا جزي  ،ففو جزيؽم بلعالؽم ،ويعذب من يعؾم أكه مستحق لؾعذاب، لؾؿغػرة

ا بؿن  ،فنكا العزة باإيان الصحقح واأعال الصاحات ،شائر البر أمثالؽم
 .(3)شؾف من اآباء واأمفات

┠ ┡ ┢  ﴿: بعه تعاى بؼولهاأمقن شبقل أت وعـدما قالوا لقس عؾقـا ذ -5
 .[76: آل عؿران]   ﴾┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨

وبقـه ، ترجع إى اتؼاء ادعاي التي بن العبد وبن ربه ،هذا ادوضعذ والتؼوى 
شواء كاكوا من ، فؿن كان كذلك فنكه من ادتؼن الذين حبفم اه تعاى ،اخؾق وبن

فؾم يوف بعفده وم يتق ، ن شبقلفؿن قال لقس عؾقـا ذ اأمق ،اأمقن أو غرهم
 .(4)اه بل من يبغضه ،فؾم يؽن من حبه اه، اه
 التػاضل عـد اه شبحاكه وتعاى ومن اآيات الؽريات التي ذكرت أن مقزان -6

                                       

  (. 2/275) جامع البقان :يـظر  (1)
  (.112، 1/111التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) :يـظر (2)
 (.    6/261) ـارتػسر اد :يـظر (3)

 (.     135تقسر الؽريم الرمن)ص :يـظر  (4)
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゚  ﴿: قوله تعاى: التؼوى ﾞ ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ   ﾘ ﾗ ﾖ 
 ゴ ゲ グ ギ ガヴ ケ カ ヮ  ヱ ヰ｀﴾  [13: ]احجرات .   

يدل عذ اشتواء  ﴾ ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ   ﾘ ﾗ ﾖ ﴿: تعاىكان قوله فؾَا 
ك أكز زاجر عن وكان ذ ذل ،أن أباهم واحد وأمفم واحدة : اأصل الـاس ذ

بن تعاى أكه جعؾفم  ،وتطاول بعض الـاس عذ بعض التػاخر باأكساب
ويتؿقز بعضفم عن ، اأي يعرف بعضفم بعًض  : وقبائل أجل أن يتعارفواصعوبا ً 
وذلك يدل عذ أن  ،جل أن يػتخر بعضفم عذ بعض ويتطاول عؾقها أ  ،بعض

وقد  ،إكا يؽون بسبب آخر غر اأكساب كون بعضفم أفضل من بعض وأكرم مـه
فاتضح من هذا أن الػضل  ﴾ガヴ ケ カ ヮ  ヱ  ﴿: بن اه ذلك هـا بؼوله

 .   والؽرم إكا هو بتؼوى اه ا بغره من ااكتساب إى الؼبائل

ا كظر فقه إى : تدل عذ أن دين اإشام شاوي صحقح، الؼرآكقة ةيوهذه اآ
وإكا ادعتز فقه تؼوى اه جل وعا ، وا إى اجفات، األوان وا إى العـار

ولو ، وا كرم وا فضل لغر ادتؼي، فلكرم الـاس وأفضؾفم أتؼاهم ه، وضاعته
 .(1)ـسبكان رفقع ال

ｵ ｴ ｳ ｲ  ｷ ｶ﴿:  (2)ادتؼدمة قوله تعاىوذ معـى اآية الؽريؿة 
    ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ  ｼ ｻ ｺ ｹ ｸ ﾋ ﾊﾉ  ﾈ ﾇ ﾆ ﾅ ﾄ ﾃﾂ

 ﾏ ﾎ      ﾍ ﾌ﴾ [1: ]الـساء.  

ففذا الـص من اه شبحاكه عذ أن مـشل بـي اإكسان من كػس واحدة يوجب »
واشتعاء بعضفم عذ بعض باأكساب والعؾوم  ،عؾقفم ترك ادػاخرة فقا بقـفم

 . (3) «غر ذلك من أكواع التعاي الؽاذبن وواأوضا
                                       

 (. 673، 7/672) أضواء البقان :يـظر (1)

 (.  3/1574) وزهرة التػاشر ،(5/9) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم (2)
 (. 5/9) صػوة اآثار وادػاهقم (3)
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صحقحه بدأه  فنكه دا عؼد كتاب ادـاقب ذ  (1)وتلمل فؼه اإمام البخاري
゙  ﴿: قول اه تعاى: باب »: فؼال ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ   ﾘ ﾗ ﾖ

 ガヴ ケ カ ヮ  ヱ ヰ｀ ﾟ﴾  ولهــوق ،[13: ]احجرات :﴿ ﾄ  ﾆ ﾅ 
ﾇ    ﾉ  ﾈ ﾊ  ﾋ ﾌ  ﾍ   ﾎ  ﾏ﴾ ما يـفى عـه من دعوى و [1: ]الـساء

 .«(2)اجاهؾقة 
يشر إى ما تضؿـته هذه اآية من أن ادـاقب عـد »: قال احافظ ابن حجر

 .(3)«بلن يعؿل بطاعته ويؽف عن معصقته ،اه إكا هي بالتؼوى
ا أيها » :خطب الـاس يوم فتح مؽة فؼال ×أن رشول اه  عن ابن عؿرو

: إما الناس رجان الناس ا أيها، اﾄاهلية(4)بِ ينةالناس إن ه قد أذهب عنكم عُ 
ﾙ   ﾘ ﾗ ﾖ    ﴿  م تا ،وفاجر شقي هن على رب』 ،تقي كرم على رب』 ر  بَـ 

 ヰ｀ ﾟ ゙  ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ﴾  (5) « [13: ]احجرات .  
خطبة : حدثـي من شؿع: قال -ن مالك بن ُقَطعةادـذر ب- عن أي كرةو

وإن ، أل إن ربكم واحد: ا أيها الناس»: ق فؼالذ وشط أيام التري × رشول اه
ول أمر على  ،ل ل فضل لعري على أعجمي ول لعجمي على عريأ ،أاكم واحد

 .(6) « × بَلغ رسول ه: قالوا ؟ أبلنغتُ ، د ول أسود على أمر إل التقوىأسو 
                                       

 (. 25، 24)ص اأحاديث الـبوية ذ ذم العـرية اجاهؾقة :يـظر (1)

 (.   3/1285صحقح البخاري ) (2)

 (.  6/527) فتح الباري (3)

فاية ذ غريب احديث واأثر، مادة عبب ) -وتضم عقـفا وتؽر-يعـي الؽزاجاهؾقة:  ةقَ بِ عُ  (4)  (. 369/ 3اـل

  ،  (6/312) ححه األباي ذ السؾسؾة الصحقحةوص، (3828) ح، (9/137) هـأخرجه حبان ذ صحقح (5)
 . (3828ح )،(9/137) ؤوط ذ تعؾقؼه عذ صحقح ابن حبانوصعقب اأركا، (2813ح )

                                                                         . (23489ح ) ،(38/474أخرجه أمد ذ مسـده )  (6)
 =                                        .«صحقحرواه أمد ورجاله رجال ال» :(3/586قال اهقثؿي ذ جؿع الزوائد )  
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ضل بغر تؼوى لػى م يبق لدعو ،اواأب لؾجؿقع واحدً  ،افنذا كان الرب واحدً 
 .(1)أي اعتبار اه 
ﾘ ﾗ ﾖ     ﴿ ؟عؿل هذه اآيةي اا أرى أحدً »: قال عن ابن عباسو 

ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ﴾ حتى بؾغ ﴿   ガヴ ケ カ ヮ  ヱ ﴾  [13: ]احجرات   
 .(2)« أكا أكرم مـك! فؾقس أحٌد أكرم من أحٍد إا بتؼوى اه: فقؼول الرجل لؾرجل

 
 
 
 

 

                                       
رجاله كؾفم ثؼات رجال مسؾم غر »: ( 2711)  ح  ،(6/199وقال األباي ذ السؾسؾة الصحقحة )=  

كؾفم عدول كا هو مؼرر  والصحابة ،أكه صحاي ،رـو ذلك ما ا يض سمَ فنكه م يُ  ،×من شؿع خطبته 
 . «ذ عؾم مصطؾح احديث 

 .«إشـاده صحقح» :([23489ح ) ،(38/474وقال صعقب اأركاؤوط ذ تعؾقؼه عذ ادسـد )  
 (. 21)ص اأحاديث الـبوية ذ ذم العـرية اجاهؾقة :يـظر (1)

 . (898برقم ) ،(343أخرجه البخاري ذ اأدب ادػرد )ص (2)
    .«صحقح( »343صحقح اأدب ادػرد )صذ وقال األباي   
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 ـنةاخات
إلقه  وفقا يي أوجز ما توصؾُت ، الذي َمَن عي بنمام هذا البحثأمد اه تعاى 

 : من كتائج
 لؾتػاضل بن ااخاذ عـار كاصئة من تصور بشـري أشاًش : العـرية  -1

اجـس أو الؾون أو : ا دخل أحٍد ذ هذه العـار مثلو، اجاعات البشـرية
 .  ـارؼومقة أو غر ذلك من هذه العال

 من أفضؾقة عـصـره عذ عـصـر آدم  -عؾقه لعـة اه-إبؾقسما ادعاه   -2
 البرية.  أول أصؽال العـرية التي عرفتفا 

: ر العـرية عـد أهل الؽتاب ومـفالؽريم لعدد من مظاهاعرض الؼرآن   -3
، اوتضؾقل بعضفم بعًض  ،أو كصارى اجـة إا من كان هودً زعؿفم أكه لن يدخل ا

، اه وأحباؤه ءأهم أبـاوزعؿفم  ،وتزكقتفم أكػسفم ،قصـر اهدى عؾقفم زعؿفمو
وأن هم الدار اآخرة خالصة  ،معدودة االقفود أهم لن مسفم الـار إا أيامً وزعم 

 .       اأمقن شبقلقوهم لقس عؾقـا ذ و ،وأهم أولقاء اه ،من دون الـاس

كؼض العـصـرية وإبطاها عـد أهل ذ  افريدً  اشؾك الؼرآن الؽريم مسؾؽً   -4
ذ  يذكر( الذي ل اأدوات التي اشتخدمفا كحرف )بذوذلك من خا ،الؽتاب

ما  يبه ذ صدر الؽام لقـػ ىيمتالذي وحرف )بل( ، ثبات كػي شابقاجواب إ
الؽريم وكذلك من خال الؼاعدة التي قررها الؼرآن ، السابؼة تضؿـته اجؿؾة

 .   رة وهي تؼوى اه والعؿل الصالحودخول اجـة ذ اآخ، لدكقاكؿـاط لؾؽرامة ذ ا
 .وه تعاى أعلم

 .وصلى ه وسلم على نبينا د وعلى آل』 وصحب』 أمعن
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 فهرس امصادر وامراجع  

مؽتبة ، 1ط ،عبدالسام بن برجس العبد الؽريم ،النبوية ي ذم العنصرية اﾄاهليةاأحاديث  -4
 م. 2115هـ/1426: الرياض  ،الرصد

دار  ،3ط ،الباقي   حؿد فماد عبد: حؼقق ،حؿد بن إشاعقل البخاري ،اأدب امفرد -2
 هـ. 1419: بروت  ،البشائر

حؿد بن حؿد بن مصطػى العادي احـػي أي ، إرشاد العقل السليم إى مزاا القرآن الكرم -3
 م . 1994هـ / 1414: بروت ،لعريدار إحقاء الساث ا ،4ط ،السعود

جؾة  ،د. حؿود عبدالرمن قدح ،عرض ونقد: اأسفار امقدسة عند اليهود وأثرها ي اﾎرافهم -4
 م.  2112هـ /1423: ادديـة ادـورة ،(111) ع ،اجامعة اإشامقة

عبدالرمن  عبدالعزيز بن ،اإسام والعنصرية وتفاضل القبائل وذوي األوان ي ميزان اإسام -5
 هـ . 1425هـ/1416: جدة ،دار البشر ،2ط ،قارة

 ،حؿد اأمن بن حؿد ادختار اجؽـي الشـؼقطي، أضواء البيان ي إيضاح القرآن القرآن -6
 م 2116/ هـ1426: مؽة ادؽرمة ،دار عام الػوائد، 1ط ،بؽر بن عبد اه أبو زيد: إذاف

حؿد عبد لرمن : إعداد وتؼديم ،ه بن عؿر البقضاويعبد ا ،زيل وأسرار التأويلأنوار التنْ  -7
 م . 1998هـ / 1418: بروت  ،دار إحقاء الساث العري ،1ط  ،ادرعشي

 عادل أمد عبد: ي حقان اأكدلز حؼققـر بلبــف الشفقـوشـن يـحؿد بـم ،محيطـالبحر ال -8
 .     م2111/ هـ1422: بروت ،دار الؽتب العؾؿقة ،1ط ،وعي حؿد معوض ،ادوجود

العزيز عطا  هشام عبد: حؼقق ،حؿد بن أي بؽر أيوب ابن ققم اجوزية ،بدائع الفوائد -9
 م.1996/ ـه1416: مؽة ادؽرمة ،مؽتبة كزار مصطػى الباز ،1ط ،وآخرين

 هـ.1421: الؼاهرة، روقـدار الش ،2ط ،حؿد شقد ضـطاوي ،بنو إسرائيل ي القرآن والسنة -41

 . بدون: توكس، دار ُشحـون لؾـر والتوزيع، حؿد الطاهر بن عاصور، يرالتحرير والتنو  -44

 ،( من سورة النساء442تفسر الراغب اأصفهاي من سورة آل عمران وحَ هاية اآية ) -42
 ،حؼقق ودراشة د. عادل بن عي الَشدي ،احسن بن حؿد ادعروف بالراغب اأصػفاي

 . م2113 هـ /1424: الرياض ،مدار الوضن ،1ط

شامي بن حؿد : حؼقق ،إشاعقل بن عؿرو بن كثر الؼرر ،تفسر القرآن العظيم  -43
 م .   1999هـ / 1421: الرياض ،دار ضقبة ،2ط ،السامة
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 ،دار ابن اجوزي ،1ط ،حؿد بن صالح العثقؿن ،()سورة البقرة فسر القرآن الكرمت -44
 هـ . 1423: الدمام

 ،دار الؽتب العؾؿقة ،1ط ،حؿد بن عؿر التؿقؿي الرازيفخر الدين  ،التفسر الكبر -45
 . م2111هـ/ 1421: بروت

مصطػى  كخبة من العؾاء بنذاف د.: إعداد ،التفسر اموضوعي لسور القرآن الكرم -46
 هـ.  1431: جامعة الشارقة اإمارات ،1ط ،مسؾم

: الؼاهرة ،دار ادـار ،2ط، حؿد رصقد رضا ،تفسر القرآن اﾅكيم امشتهر بتفسر امنار -47
 . م1947هـ / 1336

 ،مؽتبة الرصد ،1ط ،أ.د. زيد عؿر عبداه العقص ،والتمثيل التأصيل: التفسر اموضوعي -48
 م.2115هـ/1426: الرياض

عبد : حؼقق ،عبد الرمن بن كار السعدي ،تيسر الكرم الرمن ي تفسر كام امنان -49
 .  م2115هـ/1426: بروت ،لرشالةممشسة ا ،4ط ،الرمن بن معا الؾوحق

: حؼؼه وعؾق عؾقه ،حؿد بن جرير الطزي جامع البيان جامع البيان عن أويل آي القرآن -21
 بدون. : الؼاهرة ،مؽتبة ابن تقؿقة ،2ط ،أمد حؿد صاكر: حؿود حؿد صاكر وخرج أحاديثه

ؿد بن أمد بن أي بؽر ح ،اﾄامع أحكام القرآن وامبن ما تضمن』 من السنة وآي الفرقان -24
: بروت ،ممشسة الرشالة ،1ط ،حؼقق د. عبد اه بن عبد ادحسن السكي ،الؼرضبي
 م. 2116هـ / 1427

عي توفقق  د. حؼقق: ،أبو الؼاشم عبد الرمن بن إشحاق الزجاجي ،حروف امعاي -22
 م. 1984: بروت ،ممشسة الرشالة ،1ط ،احؿد

: بروت ،ممشسة الرشالة ،1ط ،مقادة بـت كامل اداي ،الدرة ي تفسر سورة البقرة -23
 هـ.1427

 م.  1992: بروت ،دار العؾم لؾؿاين ،7ط ،جزان مسعود ،الرائد معجم لغوي عصـري -24

 ،دار العؾم لؾؿاين ،عػقف عبد الػتاح ضبارة ،روح القرآن الكرم تفسر جزء قد مع -25
 م.  1996: بروت
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 هـ . 1414: بروت ،اإشامي
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دار   ،3ط ،ديب البغا د. مصطػى: حؿد بن إشاعقل البخاري حؼقق: صحيح البخاري -34
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 بروت.   ،دار إحقاء الساث العري ،عبدالباقي
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 بدون.  ،ممشسة دار اهجرة ،2ط

بن عؿر الزخري حؿود  ،زيل وعيون اأقاويل ي وجو《 التأويلالكشاف عن حقائق التنْ  -44
 بدون. : بروت ،دار إحقاء الساث العري ،عبد الرزاق ادفدي: حؼقق ،اخوارزمي

: بروت ،دار صادر ،1ط ،ريـحؿد بن مؽرم بن مـظور اأفريؼي ادص ،لسان العرب -45
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 مص ام

تـاول البحث دراشة وحؼقق رشالة: الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر     
 .عن ثاث كسخ خطوضة ،م(1671هـ/1182)ت  أي زيد عبد الرمن بن الؼاي

وقد غَطت الدراشُة جواكب مفؿة، مـفا: التعرف عذ ادملف، وعذ كسبه،    
تآلقػه، ومصادره ادعرفقة، ومـفجه  وبعض صقوخه، وتامذته، وذكر ما اصتفر من

ذ تللقف رشالته، وأشؾوبه ادعتؿد، وبقان مـفج التحؼقق، ووصف الـسخ اخطقة، 
 وصورها. 

القول الشهر ي حقيق  -ويدور موضوع الرشالة التي اصتغؾت عذ حؼقؼفا   
ة أي زيد عبد الرمن بن الؼاي حول قضق -أي عؿرو البري اإدغام الكبر

من قضايا الؼراءات الؼرآكقة: أا وهي طاهرة اإدغام الؽبر عن أي عؿرو 
بعد جقل،  البري. ففو الذي تواترت عـه واصتفرت. وقد تصدى ها الؼراء جقاً 

 وتظافرت مملػات عدة لؾتعريف ها كا يلي ذ ثـايا الرشالة.
السود  وقد كان حديث العامة ابن الؼاي حوها من ضريؼن ضريق   

وضريق الدوري من خال حؼقق اجؿع بن اإدغام الؽبر وحؼقق اهؿز وتسفقؾه. 
 وكاقش ادسللة باشتحضار أقوال العؾاء وحريرها.

 .ابن الؼاي، خطوط اإدغام الؽبر، أبو عؿرو البري،الكلمات امفتاحية: 
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 مقدمة
اة والسام عذ ادبعوث رمة لؾعادن، وعذ آله احؿد ه رب العادن، والص

 وصحبه والتابعن ومن تبعفم بنحسان إى يوم الدين.
ي عؾم الؼراءات الؼرآكقة بعـاية فائؼة من قبل عؾاء اإشام ظأما بعد، فؼد ح

ؽتاب اه ادسطور، لػفم لعذ اختاف اداهاهم واهتاماهم، أكه اددخل الوحقد 
ـظور، وهو عؾم هدف إى بقان الؽقػقة الصحقحة لؼراءة كام اه عز الؽون اد

 .×وجل حسب الروايات الصحقحة ادسـدة إى رشول اه 
وقد اعتـى السؾف بالتللقف ذ عؾم الؼراءات، فللػوا التآلقف البديعة، وصـػوا 
و التصاكقف ادػقدة، ممصؾن أصوله، وموضحن فروصه، فؽان أول إمام معتز أب

، ثم تاه من جاء بعده، فساروا عذ شــه، كل هـ(224)ت عبقد الؼاشم بن شام
. حتى صارت التآلقف ذ أبواب قرائقة ، وتطوياً حسب مؼصده وغرضه إجازاً 
 معقـة، كاإمالة، واإدغام. 

إن الذي عرف بظاهرة اإدغام، أحد الؼراء السبعة، وأحد أئؿة الؾغة، بل هو 
، (1)هـ(392)تم، وبْدء الرواة وشقػفم، كا وصػه ابن جـي أبو العؾاء وكفػف

. وهو الذي (2)هـ(833)توأعؾم الـاس بالؼرآن والعربقة، كا وصػه ابن اجزري 
. (3)«اإدغام كام العرب الذي جري عذ ألسـتفا، وا حسـون غره»ُأثَِر عـه: 

أدغؿه أبو عؿرو من مقع ما »ومن الذين اهتؿوا به أيضا ابن اجزري إذ يؼول: 
مئة وأربعة  [ ألف وثاث1314ادثؾن وادتؼاربن إذا وصل السورة بالسورة ]

ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ ﴿ ـبأحرف: لدخول آخر الؼدر 
                                       

 (.3/313اكظر: اخصائص ) (1)
 (.1/264الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )اكظر: غاية  (2)
 .35اكظر: اإدغام أي عؿرو الداي، ص (3)
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 `  ﾟ  ﾞ  ﴾ :[ 1315وإذا بسؿل ووصل آخر السورة بالبسؿؾة ] .[1]البقـة
وآخر إبراهقم بلول  ألف وثاث مئة ومسة لدخول آخر الرعد بلول ابراهقم،

 .  (1)«[ ألف وثاث مئة وثاثة 1313احجر. وإذا فصل بالسؽت وم يبسؿل ]
وقد اصتفر أبو عؿرو البري بظاهرة اإدغام الؽبر، فتؾؼاه الؼراء بالدراشة    

ذ:  ، حقث ألف كتاباً هـ(399)توادـاقشة، مـفم أبو احسن ضاهر بن غؾبون 
ففذه » وعؾؾه. ذكره ذ: التذكرة، ووصػه بؼوله:  اإدغام أي عؿرو البري

أصول أي عؿرو ذ اإدغام، قد أخزتك ها خترة، وقد ذكرت عؾؾفا مستؼصاة 
. واحتػى به أبو احسن عي بن جعػر الرازي ادشفور (2)«ذ كتاب اإدغام له

التؾؿقذ  (هـ212)تبرواية حقى بن ادبارك القزيدي  هـ(411 شـة ا  كان حق)باحذاء 
اأول عن أي عؿرو البري، ذ كتاب لطقف شاه: ادعجم ذ إدغام حروف 

عن باقي الؼراء كلي عؿرو الداي  . فضاً (3)الؼرآن عذ مذهب أي عؿرو بن العاء
ذ جامع البقان، ومؽي بن أي ضالب الؼقز ذ التبرة. واعتـى به من ادتلخرين 

ذ رشالته: الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر،  أبو زيد عبد الرمن بن الؼاي
 موضوع التحؼقق.

 الدراسات السابقة ي اموضوع:
لؼد تػاوتت جفود أهل اأداء ذ العـاية باإدغام الؽبر، إذ مـفم من ذكره ذ     

بؽاله من مقع ضرقه، ومـفم من  هـ(154)تأحد الوجفن عن أي عؿرو البري 
ومـفم من خص به  ا،معً  هـ(261)توالسود هـ(246)ت ذكره عن الدوري

السود وحده. ومـفم من م يذكره ا عن السود، وا عن الدوري، بل ذكره 
                                       

 .32-31ص إدغام الؽبر ذ الؼرآن الؽريم،اكظر: ا (1)
 (.69(، ومؼدمة ادحؼق: )ص 1/93) كظر: التذكرة ذ الؼراءات الثانا (2)
كسخة خطقة ذ مؽتبة أمزوزياكا/ بنيطالقا كا أفادكا حؼق كتاب اإدغام أي عؿرو الداي أكه توجد مـه  (3)

 .28ذ عر لوحات. اكظر: اإدغام أي عؿرو الداي، ص 1/159بؿديـة مقاكو برقم: 
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 عن غرما. وذلك كؾه بحسب ما وصل إلقفم وصح عـدهم.
وقد رصد بعض الباحثن الذين اهتؿوا بتحؼقق تراث عؾاء الؼراءات طاهرة   

ـػات، إذ ذكروا ادطبوع، وادخطوط، وكبفوا عذ اإدغام، فسجؾوا مؾة مص
 ادػؼود. وبـاء عؾقه: آثرُت أن ُأْشِفَم بِِذْكِر ما اصتفر، وأفرُد َبْعَض ما ذكروا:

 .هـ(217)تكتاب اإدغام أي زكريا حقى بن زياد الػراء  -
 .هـ(255)تكتاب اإدغام أي حاتم السجستاي  -
، وهو رشالة صغرة أحؼفا هـ(368)تإدغام الؼراء أي شعقد السراذ  -

 السراذ برحه كتاب شقبويه.
كتاب اإدغام، أو ذح اإدغام الؽبر بعؾؾه، أي بؽر أمد بن احسن بن  -

 .هـ(381)تمفران اأصبفاي 
 .التقسر ذ الؼراءات السبع أي عؿرو الداي -
 ا.جامع البقان له أيًض  -
 ا.اإدغام الؽبر له أيًض  -
 ا:، وله أيًض (1)هـ(437)تالؽبر لؾشقخ مؽي بن أي ضالب الؼقزاإدغام  -

وتبعفا صاحب  (3)، وابن خؾؽان،(2)احروف اددغؿة، ذ جزأين، ذكره ياقوت
فرش احروف اددغؿة ذ  ا:. وأفادت بعض ادصادر أن له أيًض (4)هدية العارفن

: اختصار اإدغام ا كتاب، وله أيًض (5)جزأين، ذكر ذلك الؼػطي ذ إكباه الرواة
                                       

 (. و:2/271) (. هدية العارفن1344/، 2(. واكظر: كشف الظـون )19/171) اكظر: معجم اأدباء (1)
اإدغام الؽبر ذ ادخارج. وورد ذ: وفقات  (. بعـوان: ذح3/316) إكباه الرواة عذ أكباه الـحاة

 (. بعـوان: اإدغام الؽبر ذ ادخارج.5/276اأعقان )
 (.119/171) معجم اأدباء (2)
 (.5/276) وفقات اأعقان (3)
(4) (2/471.) 
(5) (3/318.) 
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، ولعل هذا الؽتاب (1)الؽبر عذ ألف، با، تا، ثا، ذكره أيضا الؼػطي ذ إكباه الرواة
 اختصار لؾؽتاب اأول كا هي عادة مؽي ذ التللقف.

إن كثرة تصاكقف مؽي ذ ادوضوع الواحد ُتَصِعب عؾقـا حديد الؽتاب الذي 
. وقد كص (2)ؽتب وأها ذ حقز ادػؼودكؼل مـه ابن الؼاي، شقا مع غقاب هاته ال

ابن الؼاي عذ اعتاده كتاب اإدغام لؾشقخ، كا شقلي ذ شقاق دراشة مصادره 
ادعرفقة التي اعتؿدها ذ رشالته الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر أي عؿرو 

 بن العاء ادازي البري.
  أهداف البحث:

 ؾة من اأهداف:يتطؾع هذا البحث إى حؼقق م
ة قشقبة تؾقق ها، ؾَ ذ باها، وإخراجفا لؾـر ذ ُح  جقدة . حؼقق رشالة1

 وبؿوضوعفا ادتعؾق بعؾم الؼراءات الؼرآكقة.
. التعرف عذ جفود أحد أبرز قراء عؾاء ادغرب اأقل ذ عؾم الؼراءات 2

ي، من ضريؼقه الؼرآكقة، ابن الؼاي وعـايته الؽبرة بؼراءة أي عؿرو البر
 السود والدوري.

ا، وذلك بالتـؼقب عن ا والؼرائي خصوًص . خدمة الساث اإشامي عؿومً 3
 كوادره والتعريف به.

جرى به العؿل عـد ادغاربة ذ قراءة أي عؿرو البري ذ مطؾع  .اكتشاف ما4
 العر العؾوي.

 امنهج امتبع ي الدراسة:
، ضؿـتفا التعريف بادمِلف، وصقوخه، قدمت لؾـص ادحؼق بدراشة وافقة  

وتامقذه، وأهم مملػاته، ثم أردفت بذكر ادـفج الذي اتبعه ابن الؼاي ذ تللقف 
                                       

(1) (3/317.) 
 (.28و 26اكظر: اإدغام أي عؿرو الداي، ) (2)
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الؼول الشفر، وادصادر ادعرفقة التي اشتؼى مـفا مادته، وتػصقل أشؾوبه، 
وعَرجت عذ بقان مـفجي ذ حؼقق الرشالة قصد إقامة الـَص، ثم ختؿت بوصف 

 سخ ادخطوضة ادعتؿدة، مع تؼديم كاذج مصورة مـفا.الـ
 وقد اقتضت ضبقعة البحث تؼسقؿه إى مبحثن: خطة البحث:

 قسم الدراشة، وقسؿته إى مطؾبن: امبحث اأول:
 التعريف بادملف، وبشقوخه وتامذته، ومملػاته. امطلب اأول:

 .اشؿه وكسبه:1
 .صقوخه:2
 .تامقذه:3
 .مملػاته:4

  التعريف بالرشالة. ب الثاي:امطل
 . كسبة الرشالة إى ادملف.1
 . مـفجه.2
 .مصادره.3
 . أشؾوبه.4
 .وصف الـسخ ادخطوضة.4

 قسم التحؼقق: ويشتؿل عذ مطؾبن: امبحث الثاي:
 الـص ادحؼق:  .1
 الػفارس العؾؿقة، وحتوي عذ:   .2

 ففرس اأعام الواردة ذ الرشالة. 1.2
 ؽتب الواردة ذ الـص ادحؼق.ففرس أشاء ال 2.2
 ففرس ادصادر وادراجع. 3.2
 . ففرس ادحتويات. 4.2
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 قشم الدراسة
 وتامذت』، ومؤلفات』. ،بشيوخ』التعريف امؤلف، و امطلب اأول: 

هو اإمام ادؼرئ شقدي عبد الرمن بن الؼاشم ابن الؼاي،  .ام』 ونسب』:4
مة ادغرب ادشفور ذ العر العؾوي، وصقخ الػؼقه ادحدث اهام، إمام الؼراء وعا

اجاعة ذ اإقراء، وصاحب مدرشة خاصة، العام الـحوي، ادؽـاد اأصل، 
الػاد الدار وادـشل، ُعِرف أهؾه وأرته العؾؿقة بؿؽـاس بلواد ابن الؼاي، 

شقخ ، وري ذ حجر الهـ(999)ويعرفون ذ الؼديم بلواد ابن أي العافقة. ولد شـة 
صقوخه ذ التصوف. ترك توالقف  أجِل أي ادحاشن شقدي يوشف الػاد من 

   .(1)حسـة مشفورة ذ الؼراءات الؼرآكقة
تتؾؿذ العامة ابن الؼاي عذ أعام أجاء، كا تذكر ذلك كتب  .شيوخ』:2

 الساجم، وقد رأيُت أن أصر إى أصفرهم، ومـفم:
بن أي العافقة، الشفر بابن الؼاي، كان  والده أبو الؼاشم قاشم بن حؿد.1  
بروح اجؿل،  بالػؼه، واهـدشة، واحساب، والتاريخ، وبلوجه الـحو، معتـقاً  عاداً 

واإيضاح، ومطالعة الدواوين الؼديؿة، له ذح عذ ألػقة ابن مالك ذ الـحو، 
: جُرومقة، ولد شـةوحاصقة عذ ذح ادرادي، وعذ ذح الريف عذ اآ

 .(2)هـ(1122)(، وتوذ شـة: 961)
أبو ادحاشن يوشف بن حؿد الػاد الػفري، ولد شـة إحدى وشبعن .2

كاكت كسخ الصحقحن تصحح من حػظه،  ،هـ(1121)وتسعائة، توذ شـة 
متصوف عارف زاهد، صقخ الطريؼة الشاذلقة بػاس. له ذح عذ مـظومة 

                                       
 (.2/296س وحادثة اأكقاس )اكظر: شؾوة اأكػا (1)
 ، واكظر: شؾوة اأكػاس151ص، صػوة من اكتر من أخبار صؾحاء الؼرن احادي عراكظر ترمته ذ:  (2)

 (.2/175) (. واكظر: ضبؼات احضقؽي3/133)
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 . (1)ادؼددـي الغام لعبد الريق ذ التصوف، وذح عذ عؿدة اأحؽ

، وله إجازة مـه، أصار إلقفا شقدي حؿد بن يوشف التامي، وهو عؿدته.3
 .(2)احي الؽتايعبد
شقدي عبد الرمن بن عبد الواحد العباد، السجؾاد، كزيل فاس .4

 .(3) ا  رباكق صاحاً  ا  ودفقـفا، كان ولق
أخذ عـه ذ هاته الرشالة الؼول اأشتاذ أبو عبد اه الصغر، وقد رح با.5
 موضوع التحؼقق والدراشة. (4)الشفر

شقدي عبد الواحد بن أمد بن عي اأكصاري ادعروف بابن عاذ الػاد، .6
صاحب ادـظومة الػؼفقة الرائدة، العامة اجؾقل، برع ذ الؼراءات والػؼه، دفن 

وترجم له صاحب كر ادثاي : (5)شا. ذكره عبد احي الؽتاي ذ شؾوة اأكػاس
أهل احادي عر والثاي، وكؼؾه عـه حؼق الػجر الساضع أثـاء ترمته لؾعامة ابن 

 .(7)،  وحؽى بعضا من كوادره احضقؽي(6)الؼاي
وخص ابن الؼاي صقوخه ذ عؾم الؼراءات بتؼققد َلطِقٍف، أصار إلقه أمد 

 .(8)البوصخي ذ شقاق حديثه عن تآلقف ابن الؼاي
تتؾؿذ ابن الؼاي تامقذ كجباء كثر، فؿـفم من صار ذا صلن ذ  تاميذ《: .3

                                       
 .115ص ،(، وصػوة من اكتر289) اكظر ترمته ذ: مرآة ادحاشن لؾشقخ أي ادحاشن، (1)
 (.412-2/411(، والصػوة، )297-2/296اكػاس، )اكظر: شؾوة ا (2)
 (.412-2/411(. والصػوة، )297-2/296كػسه. اكظر: شؾوة ااكػاس، ) (3)
 .2اكظر: الؼول الشفر، ص  (4)
 (.2/234اكظر: ) (5)
 (.1/112اكظر: )  (6)
 .667 (، رقم السمة:2/512اكظر ترمته ذ: ضبؼات احضقؽي ) (7)
 .112، ص اضع والضقاء الامع ذ ذح الدرر الؾوامعاكظر: الػجر الس (8)
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فصار إمام احرة بػاس، ومـفم  ،ذ مدارج السالؽن ىالؼراءات، ومـفم من ارتؼ
فقفا. وخافة التطويل  ار مشاركاً صمن حَصل العؾوم وأخذ بالتؽامل بقـفا ف

 اقترُت عذ ذكر أجل تامقذه، ومـفم:
أبو شام عبداه بن حؿد بن أي بؽر العقار السجؾاد، ولد شـة  .1

، وهو َعَؾٌم أصم، أخذ عن والده، وأخقه عبد الؽريم، والشقخ مقارة هـ(1137)
الػاد، وأي زيد ابن الؼاي، والشقخ عبد الؼادر الػاد، ورحل إى ادرق 

براهقم الؽوراي، له إ، واخػاجي، وعبد السام الؾؼايوأخذ عن الشقخ الشفاب 
َحُه، وذح  تآلقف حسـة مـفا: الرحؾة العقاصقة، وله كظم عذ بقوع ابن ماعة وَذَ

ا: احؽم بالعدل واإكصاف الرافع لؾخاف فقا وقع عذ ألػقة ابن مالك، وله أيًض 
بن عؾاء شجؾاشة من اخاف ذ مسللة التؼؾقد، وغرها من التآلقف احسان، وله 

 . (1)هـ(1191)شـة: اوى ذ الػؼه. توذ فت
أبو زيد عبد الرمن بن عبد الؼادر الػاد، اإمام العامة، العؿدة، ادحؼق،  .2 

، من بقت عؾؿي هـ(1141)ادتػـن ذ العؾوم، احامل راية ادـثور وادـظوم. ولد شـة: 
د بن أي أثقل بحارة فاس، أخذ عن والده، وعؿه أمد، وقريبه حؿد بن أم

ادحاشن الػاد، وأمد الزموري، والريف البوعـاي، والؼاي ابن شودة، 
ومقارة الؽبر، وعبد الرمن ابن الؼاي، وعبد الوهاب بن العري الػاد، وأجازه 

: كظم العؿل الػاد، وذح بعضه. تآلقػهماعة من أهل ادرق وادغرب. ومن 
د الرمن، وذح ادراصد، وجزء ذ مـاقب وأزهار البستان ذ مـاقب الشقخ عب

الشقخ عبد اه معن، والطالع ادرق ذ ادـطق، والباهر، وغاية الوضر ذ عؾم 
السر، والؾؿعة ذ قراءة السبعة، وحػة اأكابر ذ أخبار الشقخ عبد الؼادر، 
 والؼطف الداي ذ البقان وادعاي، وذحه. وكظم الصغرى، وادؼدمة، وألف ذ

                                       
 (.455-1/454اكظر ترمته ذ: صجرة الـورة الزكقة )  (1)
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اأصؾن ومصطؾح احديث. وغر ذلك من التآلقف وهي تزيد عذ ادائة والسبعن 
 .(1)(ـه1196)ت

أبو عبد اه حؿد العري بن أمد الػشتاي، أخذ عن الشقخ حؿد بن كار .3
الدرعي، واكتػع به، والشقخ عبد الؼادر الػاد، وأي زيد ابن الؼاي، وغرهم 

 .(2)هـ(1191)شـة:   توذ
حتػظ لـا ادؽتبة الؼرائقة بؿملػات كػقسة ابن الؼاي، مـفا ادطبوع  .مؤلفات』:4

ومـفا ادخطوط، ويؿؽن الرجوع إى رشالة ابن الؼاي: حؼقق الؽام ذ قراءة 
اإدغام، فؼد رد حؼق الؽتاب مملػات ابن الؼاي، كا عرض حؼق كتاب: 

ر الؾوامع أمد البوصخي إى مؾة من الػجر الساضع والضقاء الامع ذ ذح الدر
تصاكقف ابن الؼاي، وما ذكره حؿد بوضربوش ذ حؼقق كتاب: بقان اخاف 

وما أضافه: حسن مقتو ذ  ،والتشفر وما وقع ذ احرز من الزيادات عذ التقسر
عـايته بساث ابن الؼاي، وحؿد بالواي وغرهم. وعؾقه: أرى أن أعرض بعض 

 دملف ادشفورة، ومـفا: توالقف ا
 مطبوع.  ،الػجر الساضع والضقاء الامع ذ ذح الدرر الؾوامع .1

 مطبوع. ،بقان اخاف والتشفر وما وقع ذ احرز من الزيادات عذ التقسر .2

 مطبوع. ،حؼقق الؽام ذ قراءة اإدغام .3
 .(3)عؾم الـرة ذ حؼقق قراءة إمام البرة .4
 ذ معـى قوهم: تسفقل اهؿزة بن بن. قرة العن .5

اإيضاح دا يـبفم عذ الورى ذ قراءة عام أم الؼرى، وهو مرجع ذ قراءة  .6
                                       

 (.457-1/456) اكظر ترمته بشجرة الـور الزكقة  (1)
 (1/456) ظر ترمته ذ: صجرة الـور الزكقةاك  (2)
 بجامعة حؿد اخامس بالرباط.  مبحث مرقو  (3)
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  مطبوع. ،ابن كثر
 مطبوع. ،ادـحة والتؼريب ذ إمالة الؽسائي.7

 ،بقان اخاف والتشفر وااشتحسان وما أغػؾه مورد الظؿآن ذ الؼرآن.8
 مطبوع. 

 مطبوع. ،ادػقد أحؽام الرشم والضبط والؼراءات والتجويداجامع .9
إى غر ذلك من الػتاوى الؼرائقة التي شئل عـفا ادملف من لدن ضؾبته،  

 وغرها من ادـظومات الشعرية الرائؼة.
 امطلب الثاي: التعريف الرسالة، ومصادر امؤلف، ومنهج』، وأسلوب』.

 . صحة نسبة الرسالة إى امؤلف:4
قاد البحث ذ كتب الػفارس والساجم إى الوقوف عذ رشالة موشومة:   

بالؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر، مـسوبة ابن الؼاي، فؼد تؼدم ذ شقاق 
 ا:ترمة ادملف اإصارة إى هاته الرشالة ضؿن توالقػه، ومن ذكرها أيًض 

 ؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر.  ادملف ذ مطؾع الرشالة بعـوان: وشؿقته: بال .1
 . (1)قسم الؼرآن الؽريم وعؾومه  ،تطوانب. مػفرس خطوضات اخزاكة العامة 2
 .(2). مػفرس اخزاكة احسـقة3
 .(3)كؾقة الريعة جامعة اإمارات العربقة ادتحدة .4
ه: عؾم . ذكرها أيضا ادرحوم شعقد أعراب، وأفاد أن ابن الؼاي ذَيل به كتاب5

 .(4)الـرة ذ حؼقق قراءة إمام البرة 
                                       

 .29، 28اكظر: ص (1)
. بعـوان: أجوبة عذ مسائل ذ الؼراءات، ابن 9اكظر: كشاف الؽتب ادخطوضة باخزاكة احسـقة، ص  (2)

 الؼاي.
 .14،15ص (3)
 .114اكظر: الؼراء والؼراءات بادغرب، ص  (4)
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من اصتغل عذ تراث ابن الؼاي، كالباحث: اجقي أمد  كا تواتر ذكرها ذ 
، (2)ذ مؼدمة حؼقؼه لؽتاب ادصـف: حؼقق الؽام ذ قراءة اإدغام (1)عي بال

. وأمد البوصخي ذ مؼدمة (3)صػحة 418وأكه يؼع ضؿن جؿوع مصـػاته 
حؼقؼه: الػجر الساضع عذ الدرر الؾوامع، وذكرها اأشتاذ حؿد بالواي ذ مؼدمة 

 حؼقؼه لؽتاب اإيضاح لؾؿصـف. 
وأما عن تسؿقة الؽتاب، فؿن شات ااكتساب الدالة عذ حؼقؼة اشؿه، ما   

اح ي من عـواكه: الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر، ومؼاركته مع ما حؼؼه 
بوضربوش بقان اخاف والتشفر وااشتحسان، وذ رشالة أخرى وطف حؿد 

فقفا هذا العـوان، فقؽون ابن الؼاي قد وطف التشفر ذ عدة رشائل حسب ما 
 قاد إلقه كظري.

 :القول الشهر ي حقيق اإدغام الكبر مصادر ابن القاضي ي رسالت』: .2
موارد معرفقة مفؿة جدا ذ عؾم توافر ابن الؼاي ذ رشالته: الؼول الشفر 

هو حؼق مطبوع ومـشور بن الباحثن والدارشن، ومـفا  الؼراءات، مـفا ما
 ومن تؾؽم ادصادر:  ،ادخطوط وادػؼود

التقسر ذ الؼراءات السبع لؾحافظ أي عؿرو الداي، اعتؿده ابن الؼاي   -
سللة واحدة، فصار عؿدة ا حقث رجع إلقه ذ مـاشبات ختؾػة، ذ ما كؾق  اعتادً 

الرشالة، ما يدل عذ أمقة مملػات أي عؿرو الداي، وققؿتفا عـد عؾاء 
 :الؼراءات. وقد كؼل مـه بؿامح مـفجقة ختؾػة، فؿرة يذكر اشم الؽتاب هؽذا

                                       
 أشتاذ بجامعة اإمارات العربقة ادتحدة، كؾقة الريعة والؼاكون قسم الدراشات اإشامقة.  (1)
 ؼق عذ كسخة أصؾقة واحدة، عثر عؾقفا ضؿن جؿوع بؿؽتبة زايد بجامعة اإمارات العربقة ادتحدة.ح (2)
أصار ادحؼق ذ اهامش إى أن الؼول الشفر ذ حؼقق اإدغام الؽبر ابن الؼاي، يوجد بخط ادملف ذ  (3)

لذي مدي به اأشتاذ معاذ جؿوع مصـػاته بؿؽتبة زايد بجامعة اإمارات العربقة ادتحدة، وهو ا
 السحاي.
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دون كسبته إى صاحبه، ومرة يذكر اشم صاحب الؽتاب دون  (1)وجاء ذ التقسر
، وقوله: (2)«كا فعل صاحب التقسر»سر، فقؼول: اشؿه وادؼصود التقحديد 

وكؼص عن »، أو: (4)«كالتقسر»...، وقوله: (3)«وهي مػفومة من التقسر»
، فدلت هاته الـؼول عذ أصالة التقسر أي عؿرو ذ حرير مادة هاته (5)«التقسر

راءات إى الـؼل من جامع البقان ذ الؼ الرشالة الؾطقػة ذ الؼراءات. إضافةً 
. وكتاب: (6)ا، وقد عاد إلقه ذ أكثر من موضنالسبع، أي عؿرو الداي أيًض 

 أكثر من مـاشبة من ذلك قوله: ا، رح به ادملف ذادػردات لؾداي أيًض 
. (8). وكتاب: اإدغام له(7)« ...فخصصوا مطؾق التقسر بؿطؾق ادػردات»

  .(9)وكتاب: ااقتصاد له
شقخ ادؼرئ مؽي بن أي ضالب الؼقز، إذ كص عذ اأخذ كا كؼل أيضا عن ال  

. وكتاب: التبرة ذ (10)من كتبه: الؽشف، ورد ذكره ثاث مرات ذ الرشالة
، إذ اكتػى باإصارة إلقه ا من كتاب: اإدغام لؾشقخ أيضاً . وكؼل أيًض (11)الؼراءات

ء يطؾؼون . ومعؾوم أن الؼرا(12)باشؿه، هؽذا: وذ كتاب اإدغام لؾشقخ أيضا
                                       

 .289الؼول الشفر، ص  (1)
 كػسه.  (2)
 كػسه.  (3)
 كػسه.  (4)
 .292كػسه، ص  (5)
 .293، 292كػسه، ص   (6)
 .295كػسه، ص  (7)
 .292كػسه، ص   (8)
 .292كػسه، ص   (9)
 .293كػسه، ص  (11)
 .295ص 291كػسه، ص  (11)
 .297كػسه، ص (12)
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احافظ عذ أي عؿرو الداي، والشقخ عذ مؽي بن أي ضالب الؼقز. وقد كعتفا 
ابن الؼاي أيضا هذا ذ رشالته: الؼول الشفر موضوع التحؼقق، قال عن أي 

كا فعل الشقخ ذ  » . وعن مؽي قال:(1)«قال احافظ ذ ااقتصاد» عؿرو الداي: 
، ومع بقـفا (3)«لشقخ ذ كتاب اإدغام من توالقػهوقال ا»، وأضاف: (2)«التبرة
 .(5)«عذ ما اختاره الشقخ واإمام احافظ  (4)وافقو »فؼال: 

 ومن ادصادر التي اعتؿدها ابن الؼاي ذ رشالته: 
 العـوان ذ الؼراءات السبع أي الطاهر اشاعقل بن خؾف اأكصاري

 من كتاب:  ، وكؼل أيضاً (6)فؼد ذكره ادملف أكثر من مرة  ، هـ(455)ت

التذكرة ذ الؼراءات الثان أي احسن ضاهر بن عبد ادـعم بن غؾبون ادؼرئ 
، ا تؾؿقحاً  من أخص عؾاء الؼراءات، كؼل عـه ادملف ترحاً  هـ(399)تاحؾبي 

 . (7)« وقال ضاهر بن غؾبون ذ تذكرته  »ذلك قوله: 
 :أيضاً  - -لعامة ابن الؼايومن ادصادر ادفؿة التي كؼل مـفا ا

اإقـاع ذ الؼراءات السبع أي جعػر أمد بن عي بن أمد بن خؾف اأكصاري 
، حقث ذكره مرتن، ورح بذكر اشم الؽتاب باختصار هـ(541)تابن الباذش 

 .(9)«وحؽى ابن الباذش »رح باشؿه:  ، ومرةً (8)«وقال ذ اإقـاع»فؼال: 
                                       

 .296كػسه، ص  (1)
 كػسه.  (2)
 .297كػسه، ص (3)
 ذ م: وأبق، وا وجه ها، وهي تصحقف.( 4)
 .296، صكػسه  (5)
 .291كػسه، ص (6)
 .293كػسه، ص  (7)
 .293كػسه، ص (8)
 .297كػسه، ص (9)
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إمام اجعزي ذ كتابه: كـز ادعاي ذ ذح حرز اأماي عن ا ضوياً  اوكؼل كص 
 وكؼل أيضا من كظم: (1)ووجه التفاي،

، لإمام الشاضبي ادؼرئ. (2)حرز اأماي ووجه التفاي ادعروف: بالشاضبقة
  .(3)وكؼل عن ابن اجزري ذ مصـػه: الـر ذ الؼراءات العر

 ذ رشالته:  ومن ادصادر التي كؼل مـفا ابن الؼاي 

، هـ(476)ت، أي عبد اه حؿد بن ذيح الرعقـي (4)الؽاذ ذ الؼراءات السبع
حقث ورد ذكره شت مرات متػرقات، فدلت هاته اإحاات عذ أمقة الؽاذ ذ 

ابن  »الؼراءات السبع ذ زمان ادملف ابن الؼاي، من ذلك ِذْكر ادملف وحده: 
فقؿؽن » ، وقوله: (6)«ذكره ذيح  ففذا الصحقح ما »، وقوله: (5)«ذيح بن حؿد

دا م » . وزاد: (7)«أن يؽون كؼل ذيح ذلك عن أبقه، فؾذلك يذكره أبوه ذ الؽاذ 
 . (9)«كا فعل ذ الؽاذ : »  ، وذكره أيضاً (8)«يتعرض ذ الؽاذ لذكر اإدغام 

جبارة اهذي، كؼل مـه الؽامل ذ الؼراءات العر واأربعن الزائدة عؾقفا، ابن 
 .(10)«وقد كص اهذي عذ اأربعة ذ الؽامل» ادملف هؽذا: 

، هـ(656)تالملئ الػريدة ذ ذح الؼصقدة أي عبد اه حؿد بن حسن الػاد
                                       

 . 291كػسه، ص (1)
 .295، ص288كػسه، ص (2)
 .294اكظر: ص (3)
 . شقلي ذ قسم التحؼقق التعريف بادملف. 293ص  (4)
 .293كػسه، ص  (5)
 .297الؼول الشفر، ص  (6)
 .297كػسه، ص  (7)
 كػسه.  (8)
 كػسه.  (9)
 .291كػسه، ص (11)
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 .(1)«وقال ذ الملئ » ورح باشم الؽتاب باختصار فؼال: 
ي أبو عي اأهوازي ذ ومن ادصادر غر ادباذة التي كؼل مـفا بواشطة اجعز 

 ، وم أقف عذ الـص.(2)أكثر من مـاشبة
 .(3)ومن اأعام الذين كؼل عـفم بواشطة اجعزي أيضا: أبو العاء الواشطي 

 .(3)الواشطي
وكؼل عن العامة ابن غازي، هؽذا رح باشؿه دون ذكر اشم الؽتاب،    

.  (4)«غازي وقال اإمام ابن»ويؼصد به: إكشاد الريد من ضوال الؼصقد. قال: 
 .(5)إى غر ذلك من تآلقف عؾاء الؼراءات

ة ما تؼدم، كخؾص إى أن موارد ابن الؼاي ذ رشالته الؼول الشفر هامّ  تعليق:
جدا، فؼد تبوأ الـؼل من تراث احافظ أي عؿرو الداي الصدارة، يؾقه ذ الرتبة 

ن جاء بعدما، كابن الرواية عن الشقخ أي حؿد مؽي بن أي ضالب الؼقز، ثم م
 ذيح، واجعزي، والشاضبي، وغرهم.

وقد دل تـوع ادصادر وتعدد مشارها دالة واضحة عذ إدام الشقخ ابن  
الؼاي بساث أشافه ذ الؼراءات، وأكه كان مؽتبة قرائقة غـقة جدا، كا دلت هاته 

تحضار بعض ادصادر أيضا عذ اكػتاحه، واتساع مداركه، وقوة حافظته ذ اش
                                       

 .289كػسه، ص  (1)
 . 293، 291كػسه، ص  (2)
 .291صكػسه،   (3)
 .292كػسه، ص  (4)
ن العاء، وأزعم أن أغؾب ادصادر التي اعتؿدها ابن الؼاي ذ حؼقؼه لظاهرة اإدغام أي عؿرو ب (5)

 ااقتصاد أي عؿرو الداي، واإدغام دؽي بن أي ضالب.  كحو:  إا ما كدر،حؼؼة مطبوعة متداولة بن الباحثن، 
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 الـؼول، وتضؾعه ذ أصول الؼراءات.
.منهج ابن القاضي ي أليف رسالت』: القول الشهر ي حقيق اإدغام 3

بـى ابن الؼاي رشالته: الؼول الشفر عذ مامح مـفجقة واضحة يؿؽن  الكبر:
 اإصارة إى أبرز معادفا كاآي:

اء ادؼدمة ذ الثؼافة مؼدمة خترة موجزة، ذكر فقفا أهم عـار بـ -
احؿد ه رب العادن » ة، وبعدلة. ذلك قوله مثا: اإشامقة، من مدلة، وصا

وصذ اه عذ شقدكا ومواكا حؿد ادبعوث باحق ادبن وعذ آله وأصحابه 
 .(1)« وتابعقفم بنحسان إى يوم الدين، وبعد

وان الؽتاب الذي هو بصدد ف ذ رشالته بعـادملِ  ذكر عـوان الؽتاب: رح -
: اْلَؼْوُل ـَوَشَؿْقُتُه ب» تللقػه، بعد أن ذكر مـفجه ذ التعامل مع الـصوص، قال: 

ِؼقِق اإْدَغاِم اْلَؽبر  «.الَشِفُر ِذ َحْ
فؼد » جرى به العؿل عـدكا بػاس: من ذلك قوله ذ مػتتح الرشالة:  ذكر ما

ي من َضِريَؼْقهَجَرى اأخُذ عـدكا ذ اإْدَغاِم الْ   .(2)«َؽبِِر بُِعُؿوِمه لِْؾَبْرِ
اشتحضار أقوال العؾاء ذ ادسللة: امتاز ابن الؼاي بؼوة اشتحضاره لـصوص 
العؾاء ومـاقشتفا. وهي أقوال كثرة من أبواب ختؾػة من باب اإدغام بلكواعه، 

 ا.ومن باب اهؿز. وشقلي ذ ذكر مصادره بقان حجم الـصوص وضبقعتف
حؼقق أقوال العؾاء ذ اإدغام الؽبر وحريرها: يدل عؾقه قوله ذ مطؾع 

 . (3)«َوبِـُُصوِص اأِئَؿة ُمَمِيداُمْرَصدا  -إن صاء اه-َفْؾـَُحِؼق َذلَِك » الرشالة: 
تـاول ابن الؼاي طاهرة اإدغام الؽبر أي عؿرو بن العاء من خال   

                                       
 ص اأوى من ادخطوط.  (1)
 كػسه.  (2)
 من هذا البحث. 288ص  (3)
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 هم. وال العؾاء ذ ادسللة، مـاقشاً أق عرض حااته، مستحراً 
 .أسلوب ابن القاضي ي رسالت』: القول الشهر ي حقيق اإدغام الكبر:4

يؾحظ الدارس ادتتبع لرشائل ابن الؼاي وباقي تراثه، أن العامة يؽتب بلشؾوب 
شفل وواضح، تغؾب عؾقه ادصطؾحات ادمِصؾة لػن الؼراءات الؼرآكقة، يستعرض 

العؾاء باقتدار دون رد أو كؼد أو دريح: بل يعرض اأقوال ويـاقش ها حال أقوال 
يـص عذ مذهبه  كان  اإدغام الؽبر عـد أي عؿرو البري، وأحقاكاً 

وها قرأكا عذ اأشتاذ أي عبد اه »اإقرائي وأكه يؼرأ هذا الوجه. من ذلك قوله: 
 .(1)«الصغر

 وصف النسخ اخطية:. 5
فقا وهاًء  ل لدي من رشالة ابن الؼاي ثاث كسخ خطقة تتػاوت مااً حص  

 :بقـفا، أمؾفا
وقد زودي بصورة مـفا الباحث معاذ  نسخة كلية الشريعة اإمارات: -

، كتبت بخط السحاي وهي ذ ثاث لوحات، ذ كل لوحة اثـان وعرون شطراً 
والعـاوين. م أقف فقفا عذ تاريخ مغري مقل، وُلِون حرُف الواو فقفا بؾون أمر 

عؾقفا خاتم صاحبفا ذ جؿوع يضم رشائل ابن الؼاي، وواشم الـاشخ، ، سخـال
 .عؾقه اه ةابراهقم اهاي رم

كسخة بخط حؿد بن عبد الؽريم الزوادي تؼع  نسخة اخزانة العامة بتطوان: -
إى ص  421، باخزاكة العامة وادحػوطات بتطوان من ص 881ضؿن جؿوع

بخط مغري وشط حذ باأمر عذ ورق  15عذ  21، مؼاس 24، بؿسطرة 424
 أبقض صؼقل. خالقة من تاريخ الـسخ.

، 11421، برقم: (2)تؼع ضؿن جؿوع ابن الؼاي :نسخة اخزانة اﾅسنية  -
                                       

 كػسه.  (1)
 .11لوحة:  اكظر: جؿوع ذ الؼراءات، ابن الؼاي، خطوط باخزاكة احسـقة،  (2)
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كتبت بخط مغري مقل وواضح، لوكت فقه العـاوين بالؾون اأمر، عؾقفا 
كات. خالقة من تاريخ الـسخ واشم الـاشخ، عؾقفا تعؾقؼات تعؾقؼات واشتدرا

 وتصحقحات.
 :قام مـفجي ذ التحؼقق عذ  . منهجي ي التحقيق:6
توثقق الـؼول واأقوال بعزوها إى مظاها، وحؼقق الؼول فقفا، وتصحقح  -

 بعض اأخطاء الواردة فقفا.
 اأعام والتعريف هم.و خريج اآيات الؼرآكقة واأحاديث الـبوية الريػة، -
ادؼابؾة بن الـسخ، وقد اعتؿدت ذ حؼقفا عذ ثاث كسخ خطقة، وم أجعل  -

   جحة.رأحدها أصا لتعذر الؼرائن اد

: ح. وكسخة ـ: ط. وكسخة احسـقة بـ: رمزت لـسخة تطوان، بالرموز - 
 : م.ـاإمارات ب
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 امعتندة من صىر النشخ ذجما

 الصفحة أولى من:  )م(  
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 الصفحة أخيرة  من : )م(
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 الصفحة أولى من: )ط(
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 خاتمة: )ط(
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 الصفحة أخيرة من: )ح(
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 الن  احقق
 .ُحََؿٍد وآله َوَصْحبِِه َوَشَؾمَ  بِْسِم اه الَرْمَِن الَرِحقِم، َصَذ اهُ َعَذ َشِقِدَكا

قال الشقخ العام العامة احز الػفامة أبو زيد شقدي عبد الرمن بن أي      
 الؼاشم بن الؼاي كػعـا اه به وأفاض عؾقـا من بركاته. 

هِِ َرِب اْلَعادَِن، َوَصَذ اهُ َعَذ َشِقِدَكا َوَمْوَاَكا ُحََؿٍد ادَْْبُعوِث بِاْحَِق  احؿدُ    
 ، َوَعَذ آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَتابِِعقِفْم بِنِْحَساٍن إَِى َيْوِم الِديِن، َوَبْعُد:ادُْبِنِ 
ي   ِمْن َضِريَؼْقه  (1)َفَؼْد َجَرى اْأَْخُذ ِعـَْدَكا ِذ اْإْدَغاِم اْلَؽبِِر بُِعُؿوِمه لِْؾَبْرِ

، َوَقَرَأ بِِه َعَذ (4)َح بِِه الَشاضِبِيَكَا َرَ  (3)باِْلَبَدِل ذ ِرواَيتِه (2)وَخِْصقُص الُسوِد 
تِقِل، َوالَتْحِؼقِق، بِاِاِتَػاِق. َفْؾـَُحِؼق َذلَِك  ْضَاِق ِذ الَصَاة، واْحَْدِر، َوالَسْ إن -اْإِ

ِؼقِق ُمْرَصًدا َوبِـُُصوِص اأِئَؿة ُمَمَيًدا، َوَشَؿْقُتُه بِاْلَؼْوِل الَشِفِر  (5)-َصاَء اهُ ِذ َحْ
 اإْدَغاِم اْلَؽبِِر.

                                       
 ادؼصود هو أبو عؿرو بن العاء البري.  (1)
هو أبو صعقب صالح بن زياد بن عبد اه بن إشاعقل بن إبراهقم، بن اجارود، بن مرح السود  (2)

هـ( بالرقة، وقد قارب 261ادؼرئ، قرأ عذ حي القزيدي وغره كثر جدا، وكان ضابطا حررا، ثؼة، )ت
 (.391-1/391ته ذ: معرفة الؼراء الؽبار عذ الطبؼات واأعصار، )التسعن. اكظر ترم

 ذ ح: بنبدال اهؿزة ذ روايته.  (3)
 ومة الشاضبي الرعقـي الرير، ويهو الؼاشم بن فُِره بؽر الػاء بعدها ياء شاكـة، ثم راء مشددة مضؿ  (4)

كدلس، وقرأ ببؾده الؼراءات، وأتؼـفا عذ أي هـ( بشاضبة اأ538اه أحد ادشتفرين ذ اأقطار ولد شـة )
عبد اه بن العاص الـػزي، ثم رحل فلخذ عن ابن هذيل ببؾـسقة، وعن الصدذ، وعن أي احسن ابن 

(، يؼول 2/21هـ( اكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )591شـة: ) الـعؿة، توذ 
  باب اإدغام الؽبر: الشاضبي ذ: حرز اأماي ووجه التفاي ذ

 ػاــحـه تـقـري فـصـرو البـؿـو عـأب             هـبـطـر وقـقـاَم الؽبــك اإدغـودوك
. وقال ابن اجزري كؼا عن السخاوي 36اكظر: متن الشاضبقة ادسؿى: بحرز اأماي ووجه التفاي، ص

ان أبو الؼاشم يعـي الشاضبي يؼرئ قال السخاوي ذ آخر باب اإدغام من ذحه وك» ذ ذحه لؾحرز: 
 .276اكظر: الـر، ص«. باإدغام الؽبر من ضريق السود أكه كذلك قرأ 

 شؼطت من: م، و: ط.  (5)
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، وقال ذ (2)«لخإ (1)اْعَؾم َأَن أبا َعْؿرو» قال ذ الَتْقِسِر ذ َباِب اِإْدَغاِم اْلَؽبِِر: 
ِقَراَءَتُه، َأْو َقَرَأ  (3)اْعَؾْم َأَن َأَبا َعْؿرو َكاَن إَِذا َقَرَأ ِذ الصاة، أْو َأْدَرَج » باب اهؿز: 

دْ  ْ َهِْؿزْ بِاْإِ . ُثَم َقاَل: (5)«وقطبه: أبو عؿرو البري» . وقال ذ احرز: (4)« َغاِم َم
وُعِزى اِإْدَغاُم إى أي َعْؿرو َكَا َفَعَل » َوَقاَل ِذ اَلملِئ: «. لخإَوُيْبَدُل لِؾُسوِد »

الُسوِد ِأََكُه َكَذلَِك َقَرأَ  ، َيْؼَرُأ بِِه ِمن َضِريِق --َصاِحُب الَتْقِسر َوَكاَن الـَاطُِم، 
َكاَن َجَْؿُع َبْنَ َتْرِك  --َوِأََكُه ذ ِرَواَيِة الُسوِد َأَعُم، َوِأَن َأَبا َعْؿرو ْبَن اْلَعَاء

ْدَغاِم ِذ اْحَْدِر َوالَصَاِة. َوَتْرُك اْهَْؿِز إَكَا اْصَتَفَر اْصتَِفاًرا َعظِ  قًا َعِن اْهَْؿِز َواْإِ
. َوإِْن َكاَن َصاِحُب الَتْقِسِر َقْد َعَزاُه إَِى (6)الُسوِد َولَِذلَِك َعَزاُه الـَاطُِم إَِلْقِه ِذ َبابِهِ 

                                       
هو أبو عؿرو: زبان بن العاء بن عار العريان ادازي البري إمام البرة ومؼرئفا، كان أعؾم الـاس  (1)

هـ( اكظر 154سقد الؼراء ولد بؿؽة شـة ثان أو تسع وشتن، )تبالؼرآن والعربقة، عدا زاهدا، لؼب ب
 . 223 الطبؼات واأعصار، صترمته مػصؾة ذ: معرفة الؼراء الؽبار عذ 

ع من أول الؽتاب إى فرش . وجامع البقان ذ الؼراءات السب19اكظر: التقسر ذ الؼراءات السبع، ص  (2)
 (.  431-1/388) احروف

. واإدراج: 36، و ط. وذ: م، وأدرج، ولعؾه تصحقف. والتصحقح أيضا من التقسر، صهؽذا ذ: ح (3)
ذ الؾغة: الطيء. وذ ااصطاح: يؼصد به معـقان: اأول: اإراع ذ الؼراءة، وهو ضد التحؼقق. 
والثاي: الوصل الذي هو ضد الوقف أو السؽت. اكظر: معجم ادصطؾحات عؾم الؼراءات الؼرآكقة، ص 

قوله: » . قؾت: وهو مايعـقه ابن الؼاي والداي قبؾه، أي: اإراع. وذح ادالؼي قول الداي قائا: 56
)فلدرج( معـاه أرع، خافا دن غاب عـه ذلك فظن أن أدرج ا يؼال بؿعـى أرع وإكا يؼال بؿعـى 

ؾقفا كتاب التقسر، اكظر: الدر الـثر والعذب الـؿر ذ ذح مشؽات وخل مؼػات اصتؿل ع«. وصل
وادؼصود باإدراج: هو اإراع، وهو ضد التحؼقق ا كا ففؿؿه ». وزاد ابن اجزري: قائا: 382ص

من ا ففم له من أن معـاه الوصل الذي هو ضد الوقف، وبـى عذ ذلك أن أبا عؿرو إكا يبدل اهؿز ذ 
اكظر: الـر ذ الؼراءات العر «. تؿعالوصل، فنذا وقف حؼق، ولقس ذ ذلك كؼل يتبع، وا ققاس يس

(1/392 .) 
 .36كػسه، ص  (4)
 ا ـػـحـه تـري فقـرو البصـؿـو عـأب           هـبـطـر وقـقـام الؽبـك اإدغـودوك  وادؼصود بؼول ادملف:  (5)

 .36اكظر: حرز اأماي ووجه التفاي، باب اإدغام الؽبر، ص
 .56 اكظر: حرز اأماي، ص.  اهؿز َمدا غَر َجُْزوم أُْمِا من        ُسوِد كُل ُمَسّؽنقال الشاضبي: وُيْبَدُل لِؾ (6)
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ْدَغامِ  وأي عؿرو ذ ادِْثَؾْنِ » :(2). اكتفى. اجعزي(1)«َأِي َعْؿرو َكَا َفَعَل ِذ اْإِ
ِة، َواْلُعـَْواِن، وأُبو َوادَُْتَؼاِرَبْنِ ادَُْتَحرِ  َكْنِ َمْذَهَباِن: اإْطَفاُر، واْقَتَرَ َعَؾْقِه ِذ الَتْبِرَ

 . واإْدَغام إذا َحَدَر اْلِؼَراَءَة. (3)ُعَبقد
َكُب    ِمَن اْلَباَبْنِ  (4)َوَلُه ِذ اْهَْؿِز الَساِكِن َأْيًضا َمْذَهَباِن: الَتْحِؼقُق َوالَتْخِػقُف. َوَيَسَ

 َأْرَبَعُة َمَذاِهَب: 
 اإطَفاُر والتحؼقق. 

 اإطَفار ُوالتخػقف. 

 اإدَغاُم والتخػقف. 

 اإدَغاُم والتحؼقق.

أي َعْؿرو، وَقال َأُبو اْلَعاء  (6)عذ اْأْرَبَعِة ذ الَؽاِملِ (5)َوَقد َكَص اهَُذِي 
                                       

 (.1/112اكظر: الملئ الػريدة ذ ذح الؼصقدة ) (1)
هو إبراهقم بن عؿر بن خؾقل بن أي العباس العامة اأشتاذ أبو حؿد الربعي اجعزي، حؼق حاذق ثؼة  (2)

ة، والرائقة، وألف تآلقف حسـة ذ أكواع العؾوم، ولد شـة أربعن وشتائة أو قبؾفا تؼريبا كبر، ذح الطابق
بؼؾعة جعز. قرأ عذ أي احسن عي الوجوهي، وعذ ادـتجب حسن بن حسن التؽريتي، وله إجازات 

 (.26-1/25هـ(. اكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، )732كثرة، )ت
بو عبقد الؼاشم بن شام، أحد الػؼفاء وادحدثن والـحوين والعؾاء بالؽتاب والسـة، وكان ممدبا هو أ( 3)

راء الؽبار عذ الطبؼات هـ(، له تصـقف ذ الؼراءات. اكظر: ترمته مػصؾة ذ: معرفة الؼ224)ت
 (.11/491) م الـباء(، واكظر: شر أعا1/361) واأعصار

 لعل الصواب ما ذكره اجعزي ذ كـز ادعاي: يسكب.ذ: م، و ط: تركب. و ( 4)
يوشف بن عي بن جبارة بن حؿد بن عؼقل بن شوادة أبو الؼاشم اهذي اأشتاذ الؽبر الرحال،  هو (5)

والعؾم الشفر اجَوال، ولد ذ حدود التسعن وثاث مائة، ضاف الباد ذ ضؾب الؼراءات، قال ذ كتابه 
ن لؼقت ذ هذا العؾم ثاث مائة ومسة وشتون صقخا من آخر ادغرب إى باب فرغاكة الؽامل: فجؿؾة م

يؿقـا وصاا وجبا وبحرا، ولو عؾؿت أحدا تؼدم عي ذ هذه الطبؼة ذ مقع باد اإشام لؼصدته. له 
 (.347-346-2/345هـ( أكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )465تآلقف حسـة، )ت

 .، م أقف عذ الـص مع بحثي عـه، حؼق مـشورت العر واأربعن الزائدة عؾقفاالؽامل ذ الؼراءا (6)
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ْدَغاِم َمَع اْهَْؿِز فَ (1)الَواِشطِي  َؼط. : َقَرْأُت بِاْإِ
ْدَغاِم َواْهَْؿِز، َوَا َأْعِرُف (2)َوَقاَل اْأْهَواِزي  : َما َرَأْيُت َمْن َيْلُخُذ ِأِي َعْؿرو بِاْإِ

ْبُت َعـُْه َصْػًحا، َوَأَجاَز (3)َلُه َراِوًيا إِا حؿد الـَِصقبِي ، َفَسَلْلُتُه َفَؼاَل: اْختَِقاًرا، َفَرَ
 :(4)ُبو اْلَعاء. وبالثاثة َقَرْأُت، َوْهَي َمْػُفوَمٌة ِمَن الَتْقِسرِ الَثَاَثة، َوبِِه َقاَل أَ 

ْدَغاِم اَ َهِْؿُز.    اِإْدَغاُم َوالَتْخِػقُف، ِمْن َقْولِِه: إَِذا َقَرَأ بِاْإِ

ز.  ْطَفاُر َوالَتْحِؼقُق ِمْن ِضِدِه، َأْي إَِذا َمْ ُيْدِغْم َمَ  َواْإِ

ْطَفاُر َوال  ْ ُيْدِغْم اَ َهِْؿُز، َواْإِ َتْخِػقُف ِمْن ْقْولِِه: إَِذا َأْدَرَج اْلِؼَراَءَة، َأْي َوَم
َع َوَأْطَفَر َخَػَف.   َمْعـَاُه إَِذا َأْرَ

ْدَغاَم َعَذ الَدْرِج بَِلْو. َوالـَاطُِم َكَسَب  (5)َوَقَدْرَكا ْ ُيْدِغْم لَِعْطِػِه اْإِ إَِذا َأْدَرَج َوَم
َح بِِه ِذ اْهَْؿِز الَساِكِن.اْإِ  ْح بِِه َكالَتْقِسِر، َلِؽـَُه َرَ  ْدَغاَم إَِى َأِي َعْؿرو َوَمْ ُيَرِ

بَِتْحِؼقِؼِه، َفَلْشَؼَط َوْجَه  (6)َوالـَاطُِم َخَص الُسوِدَ بَِتْخِػقِف اْهَْؿِز، َوالُدوِرَي 
                                       

هـ(، اكظر ترمته ذ: معرفة الؼراء 431هو حؿد بن عي بن أمد بن يعؼوب أبو العاء الواشطي: )ت (1)
(. رقم ترمته: 2/175. غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، )741صر، الؽبار عذ الطبؼات و اأعصا

3241. 
أبو عي احسن بن عي بن إبراهقم بن يزداد بن هرمز اأهوازي، كان رأشا ذ الؼراءات، اكتفى إلقه عؾو  (2)

اإشـاد ذ الؼراءات مع َضْعٍف فقه، قرأ عذ ضائػة يطول ذكرهم، صـف عدة مصـػات ذ الؼراءات 
اكظر ترمته ذ: معرفة الؼراء الؽبار عذ الطبؼات  هـ(.446مـفا: الوجقز، وادوجز، وااتضاح، )ت

 (.1/211(. وغاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )771-2/766واأعصار، )
الـصقبي حؿد بن إشاعقل، أبو بؽر ادالؽي، إمام مسجد كصقبن، حافظ ضابط، أخذ الؼراءة عرضا عن  (3)

كظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، هـ(، ا416الشذاي، وعي بن احسن الؼرر، توذ شـة )
(2/112.) 

 .36اكظر: التقسر، ص  (4)
 (.231 -2/228التصحقح من كـز ادعاي، )  (5)
هـ(، 151هو أبو عؿر حػص بن عؿر الـحوي الرير، الدوري، كسبة دوضع قرب بغداد، ولد شـة )  (6)

هـ( اكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات 246ء )تكان إمام عره ذ الؼراءة، وصقخ وقته ذ اإقرا
 (.1/255الؼراء، )
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ِؼقِق  الُسوِد اْختَِقاًرا ِمـُْه، َواْدَْشُفوُر ِعـَْد الـََؼَؾِة إِْجَراُء  َخِْػقِف الُدوِري َوَوْجَه َحْ
 اْلَوْجَفْنِ لُِؽٍل ِمـُْفَا.                

ْدَغاَم يَ     ْؿـَُع ُثَم إَِن الـَاطَِم اْعَتَؿَد َعَذ اْلَؼاِعَدِة ادُْْصَطَؾِح َعَؾْقَفا َغالًِبا، َوِهَي َأَن اْإِ
ا ادَُْؼاَبَاِن: ال (1)من  َتْحِؼقِق، َفَحَصَل ِأَِي َعْؿرو ِذ اْلَؼِصقِد َمْذَهَباِن ُمَرَتَباِن، َوُمَ

ْدَغاُم َمَع الَتْخِػقِف لِؾُسوِد.    اْإِ

ْطَفاُر َمَع الَتْحِؼقِق لِؾُدوِري.     َواْإِ

ْقَراِء َكَا  ا ادَْْحِؽَقاِن َعِن الـَاطِِم ِذ اْإِ  .(2)َقاَل الَشاِرُح اْأََوُل َوُمَ
َوَجَرى َقْوُلُه، َوُقْطُبُه َأُبو َعْؿرو، َجَْرى الَعام ادَُْخَصِص َوَكَؼَص َعِن الَتْقِسِر 

ْطَفاِر َكَا َبَقـَا.  َمْذَهَب الَتْخِػقِف َمَع اْإِ
ْدَغاِم َمَع الَتْحِؼقِق فِقِه َكْوُع ُمـَاَقَض   ة بَِتْخِػقِف الَثِؼقِل ُدوَن اْأْثَؼِل َوَوْجُه َمـِْع اْإِ
 . (3)اكتفى
َماُم اْبُن َغاِزي  ْدَغاِم » :(4)َقاَل اْإِ َوادَُْتَباَدُر ِمَن اْلَؼِصقِد َوْجَفاِن: اِإْبَداُل َمَع اْإِ

ْدَغاِم لِؾُدوِري، َوِهَِا َفَؼْط َقَرْأَكا َعَذ اْأُ  ْشَتاِذ َأِي َعْبِد اهِ لِؾُسوِد، َوالَتْحِؼقُق َمَع اْإِ
 .(6) اكتفى«. ِأَِي َعْؿرو َتْصِديًرا لِْأََوِل َوَتْلِخًرا لِؾَثاِي  (5)الُصَغِر 

                                       
 (.2/231التصحقح من كـز ادعاي، ) (1)
اكظر: «. إذا ذكر الشارح اأول عـد اجعزي ففو الَسَخاوي»عؾق حؼق الؽتاب عذ كام اجعزي فؼال:  (2)

 (.2/231التفاي، ) اجعزي ومـفجه ذ كـز ادعاي ذ ذح حرز اأماي ووجه

 (.232 -2/228اكظر: اجعزي ومـفجه ذ كـز ادعاي ذ ذح حرز اأماي ووجه التفاي، )( 3)
هـ(، ومن تآلقػه: بغقة الطاب ذ ذح مـقة احساب، حؼقق: حؿد شويز، معفد الساث 919)ت (4)

تعؾل برشوم اإشـاد بعد اكتؼال م(. وله أيضا: ففرشة مشفورة شاها: ال1983العؾؿي العري، حؾب، )
 أهل ادـزل والـاد، حؼؼة مـشورة بن الدارشن والباحثن.

 .3اكظر ترمته ذ: ففرس ابن غازي، ص (5)
 اكظر: إكشاد الريد من ضوال الؼصقد، ابن غازي. (6)
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اْعَؾم أن أبا َعْؿرو َكاَن إَِذا َأْدَرَج اْلِؼَراَءَة » ذ َتْذِكَرتِِه:  (1)َوَقاَل َضاهر بن غؾبون
 . (2)«ْدَغمَ َوَتَرَك اْهََؿَزاِت الَسَواَكن، أَ 

اْعَؾم َأَن الُسوِدَ َرَوى َعن اْلَقِزيِدي َعن َأي َعْؿرو َأَكُه » ُثَم َقاَل ِذ َباْب اْهَْؿِز:   
َزٍة َشاِكـةٍ َكاَن يَ  ُك ُكَل َمْ قـاع: (3)اكتفى .«ْسُ ْطَفاُر » . َوَقاَل ِذ اْإِ َلُه َمْذَهَباِن: اْإِ

ْدَغاُم. َوإَِكَا َكاَن َيْلُخُذ بِِه ِعـَْد اْحَْدِر َوإِْدَراِج اْلِؼَراَءِة، َوهََذا َكَساِئِر اْلُؼَراِء، َواْآ  َخُر اْإِ
: َما َرَأْيُت َأَحًدا ِمَْن (4)َيْسَتْعِؿُؾُه َأْهُل اْأََداِء َمَع َخِْػقِف اْهَْؿِز. َقاَل َأُبو َعِي اْأَْهَواِزي

ْدَغاِم. َوالـَاُس َعَذ َما ذَكَرُه اْأَْهَواِزي، إَِا ابن َقَرْأُت َعَؾْقِه َيْلُخُذ عَ  ـُْه بِاْهَْؿِز َمَع اْإِ
ْيح بِن حؿد ِه. َفَلَما َخِْػقُف  (5)ُذَ ْدَغاَم َمَع اْهَْؿِز، َوَما َشِؿْعُت َذلَِك ِمْن َغْرِ َأَجاَز اْإِ

ْدَغامُ   . (7)«َكان َأُبو َعْؿرو اَ َهِْؿزُ » َم َقاَل ِذ َباَب اْهَْؿِز:. ثَ (6)«اْهَْؿِز َفَا َيْؾَزُم َمَعُه اْإِ
َوَقِد اْخَتَؾَػْت َأْلَػاُظ الُرَواِة َعـُْه َمَتى َيْػَعُل َذلَِك؟ َفَؼاَل َأُبو َعْؿرو َعـُْه: إَِكُه َا َهِْؿُز 

                                       
مر أشتاذ عارف وثؼة  هو ضاهر بن عبد ادـعم بن عبقد اه بن غؾبون بن ادبارك أبو احسن احؾبي: كزيل (1)

لعزيز اثان، أخذ الؼراءات عن أبقه وعبدومملف التذكرة ذ الؼراءات ال ،صقخ الداي، ضابط وحجة حرر
هـ(، اكظر ترمته ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، 399بن عي، ثم رحل إى العراق فؼرأ بالبرة، )ت

 .1375( رقم السمة: 1/317)
احرف اأول ذ احرف الذي يؾقه من احرفن ادتاثؾن »ذ الؼراءات الثان. وتتؿة الـص: اكظر: التذكرة  (2)

 .72ص«. ذ الؾػظ، واحرفن ادتؼاربن ذ ادخرج
 .137كػسه، ص  (3)
 .23تؼدمت ترمته، ذ ص  (4)
حاولت أن وقد «. أن ذيح بن حؿد  »هؽذا ذ: ح، و: م. ابن ذيح، ولعؾه تصحقف، والصواب:  (5)

أحؼق الـص، فؾم أهتد إلقه. وأما عن ترمة ادملف ففو: ذيح بن حؿد بن ذيح بن أمد أبو احسن 
أشتاذ أديب حدث، وى خطابة إصبقؾقة وقضاءها، وألف، وكان فصقحا  ،إمام مؼرئ ،الُرعقـي اإصبقي

قه وروى عـه كثرا، وعن خاله أمد ولد شـة إحدى ومسن وأربعائة، قرأ الؼراءات عذ أب ،بؾقغا خِرا
: هـ(. اكظر ترمته ذ537بن حؿد بن خوان، وآِخُر من روى عـه أبو الؼاشم بن بؼي، توذ ذيح شـة: )

 .935ص ،واكظر: معرفة الؼراء الؽبار (.1/294) غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء
 (. 196-195اكظر: اإقـاع ذ الؼراءات السبع، ) (6)
 ه. كػس (7)
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َكاَن َا َهِْؿُز إَِذا َقَرَأ ِذ  َقِزيِدي:ُصَعْقب َعِن الْ  إِذا َقَرَأ َفَلْدَرَج اْلِؼَراَءة. َوَقاَل َأُبو
ْدَغاِم. َوَقاَل َأُبو َعْبِد لَرْمَنِ   (1)الَصَاِة. َوَقاَل َغْرُ َواِحٍد َعـُْه: َكاَن َا َهِْؿُز إَِذا َقَرَأ بِاْإِ

ا َعِن القزيدي َكاَن َا َهِْؿُز إَِذا َقَرَأ، َأْي إَِذا  (2)والَثؾجي ُمَ َقَرَأ َعَذ َأِي َوْجٍه َوَغْرُ
َكاَن. َقاَل َأُبو َجْعَػر: َواَلِذي َعَؾْقِه اأِئَؿُة ِأِي َعْؿرو اْأَْخُذ َلُه بِاْهَْؿِز َوبَِتْخِػقِػِه َمَع 

ْدَغام ْطَفاِر، َوبِالَتْخِػقِف َا َغْر َمَع اْإِ  . (3)اكتفى«  اْإِ
َتُص بِِه َأحد الوجفن  اإْدَغامُ : »(4)َوَقاَل اْبُن اْجََزِري أي َعْؿرو فِقه َمذَهٌب َخْ

َوَأْبَدَل َأُبو َعْؿرو ». ُثَم َقاَل: ِذ بِاِب اْهَْؿِز: (5)« ِمْن ِرَواَيَتِي الُدوِري والُسوِد َمِقًعا
 .(6)اكتفى«  بِِخَاٍف َعـُْه َمِقَع اْهَْؿِز الَساِكنِ 

وقال َبْعُض ادَُْحِؼِؼن: َذَكَر ِذ الَتْقِسِر َعن َأِي َعْؿرو َتْرَك اْهَْؿَزِة الَساِكـَِة ُمْطَؾًؼا،   
ْ ُيَؼِقْدُه ْبِرَواَيِة َأِي ُصَعْقب ُدوَن الُدوِري، َوَكَذلِك ِذ َجاِمِع اْلَبَقاِن. َوبَن َذلِك  َوَم

، (7)اعؾم أن أبا عؿر، وأبا صعقب، وأبا خاد ادمذن»اَل: اإْضاَق ِذ اِاْقتَِصاد، َفؼَ 
                                       

هو البؾخي وهو أبو عبد اه حؿد بن صجاع البؾخي، الػؼقه احـػي، كزيل بغداد مؼرئ متصدر حاذق،  (1)
هـ( اكظر ترمته 318صدوق، أخذ الؼراءة عرضا عن قـبل وأي ربقعة، وهارون اأخػش وغرهم )ت

 (.2/135ذ: غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء )
وقال أبو عبد الرمن والبؾخي » ، وا وجه له. وذ اإقـاع ابن الباذش: هؽذا ذ مقع الـسخ: الثؾجي (2)

 .418، اكظر: اإقـاع، ص« وغرما عن القزيدي ِ
 (.419-418اكظر: اإقـاع، ) (3)
حؿد بن حؿد بن حؿد بن عي بن يوشف بن اجزري، يؽـى أبا اخر، ولد فقا حؼؼه من لػظ والده   (4)

رأ الؼراءات، وتػوق فقفا عذ عؾاء عره، ثم رحل إى مر، وأجازه غر واحد هـ(، بدمشق، ق751)
كثر  وغرمامـفم، ومن توالقػه ادشفورة الـر ذ الؼراءات العر، وغاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، 

 ء العؿركظر: إكباُء الغؿر بلكبا(، وا218-217-2/216اكظر: ترمته ذ غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء، )
(3/466.) 

 (.1/276اكظر: الـر، )  (5)
 (.1/275كػسه، )  (6)

 كذا ذ احسـقة، وهو الصواب، وذ م: خالد ادمذن، وهو تصحقف. وراجع خطوضة تطوان.  (7)
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 .(1)«َكاَن إَِذا َقَرَأ َمْ َهِْؿْز ُكَل َمَْزٍة َشاكِـَةٍ عن أي عؿرو َأّكُه  ِي زيدِ ن القَ ا عَ وْ وَ َوغرهم رَ 
ْن َكَاِمِه ِذ اْلُؽتُِب َوَقَقَد َذلَِك ِذ ادُْْػَرَداِت بِِرَواِية َِأِي ُصَعْقٍب الُسِود. َفَتَؾَخَص مِ 

 ادَْْذُكورة ِمْن َتَوالِقِػِه َقْوَان: 
 َتْرُك اْهَْؿِز ِمن َضِريِق الُسود والدوري، َوُهَو َطاِهُر التقسر.  :َأَحُدُمَا 

 َتْرُك اْهَْؿِز ِمن َضِريِق الُسود ا َغْر، َوُهَو َمْذَهُبُه ذ ادػردات.  والثاي: 

َعـُْه فِقِفَا َقْوٌل َواحد، هو ترك اهؿز من ضريق السود ا غر. وبه قال  َفَقُؽونُ    
الشاضبي ذ َقِصقَدتِِه. وعؾقه أكثر الشقوخ، َفَخَصُصوا ُمْطَؾَق الَتْقِسِر بُِؿْطَؾِق 

 ادُْْػَرَداِت. واه أعؾم. وَكَذا َفَعَل الَشاضِبِي. 
عن أي عؿرو ِمن َمِقِع الُطُرِق التِي َذَكْرَكا عن  َأَتِت الِرَواية»قال ذ التبرة:    

َزٍة َشاِكـٍَة ِذ َمِقِع  القزيدي أكه َكاَن إَِذا َأْدَرَج اْلِؼَراَءَة َأْو قرأ ذ الصاة َشَفَل ُكَل َمْ
وأحال عؾقفا ضريق الدوري وضريق  . َوِمَن الُطُرِق التي ذكر عـه(2)«اْلُؼْرآنِ 

َزٍة شاكـة » الؽشف: السود. وقال ذ  ومن اهؿزة ادػردة خػقف أي عؿرو لُِؽِل َمْ
عـه رواية أي صعقب  (3)إذا أدرج الؼراءة أو قرأ ذ الصاة، وهي ِرَواَية الَرققن

َفَخَص َتْرك اهؿز بطريق أي صعقب. والؽشف ذح التبرة،  ،(4)«السود وغره
 اه أعؾم. التبرة، فقحؿل مطؾق التبرة عذ مؼقد الؽشف، و

وأما اإَمام َفَؾْم َيْذُكْر َعـُْه ِذ الؽاذ، وادػردات َتْرَك اْهَْؿِز إَا ِمن َضِريِق     
 َوبِِه آُخُذ. ،الُسوِد َا َغْر. َوبِِه َقَرْأُت ِمن ُضُرِقِفم الثاث

                                       
 م أقف عذ الـص ذ تراثه ادطبوع. أن كتاب ااقتصاد مػؼود كا تؼدم.  (1)
 (.298-297) لسبعاكظر: التبرة ذ الؼراءات ا (2)
(. واكظر: الـسبة ذ اأكساب 218-191(. والتبرة )138/ 1والتصحقح من الؽشف دؽي، اكظر: ) (3)

 (.6/151أي شعد عبد الؽريم بن حؿد بن مـصور التؿقؿي السؿعاي )
 (. 1/162اكظر: الؽشف عن وجوه الؼراءات السبع وحججفا وعؾؾفا ) (4)
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 مشألة
ُك فِقَفا اْهَْؿزة الَساِكـَة ذ َذَكَر اْحَافُِظ ِذ اِاْقتَِصاِد عن أي عؿرو ذ اْحَاِل التِي يُ  ْسَ

اعؾم أن أبا عؿر، وأبا ُصعقب، وأبا خاد ادمذن وغرهم رووا عن »ِقَراَءتِه فؼال: 
َزٍة شاكـة، شواء كاكت فاء، أو  القزيدي عن أي عؿرو أكه كان إذا َقَرَأ َمْ َهِْؿْز ُكَل َمْ

ُعَؿر، وأي خاد عذ أكه كان يسك  ت رواية أي صعقب، وأي، فدلَ «اا، أو عقـً امً 
اهؿز. وحؽى ذلك عن العرب الػصحاء. وروى أبو عبد الرمن بن القزيدي عن 
َزٍة َشاِكـٍَة  ْ َهِْؿْز ُكَل َمْ أبقه أَن أبا عؿرو كان إذا قرأ ذ الَصَاِة َأْو َأْدَرَج اْلِؼَراَءة َم

ة أي صعقب، وأي عؿر، وأي خاد شواء كاكت فاء، أو عقـا، أو اما، فدلت رواي
عذ أكه كان يسك اهؿز عذ كل حال. ودلت رواية أي عبد الرمن عذ أكه إكا كان 
يػعل ذلك ذ الصاة أو عـد حدر الؼراءة، فلما عـد التحؼقق فا . اكتبه كحو من 

 . (1)«هذا قال ذ جامع البقان
َأْدَرَج اْلِؼَراَءَة َأْو َقَرَأ ِذ الَصَاِة َأْو َقَرأَ إَكُه َكاَن إَِذا » وقال ذ التقسر عـه: 

َزٍة َشاِكـٍَة  ْدَغاِم َمْ َهِْؿْز ُكَل َمْ . َفاْخَتاَر ِرَواَية َأِي َعْبِد الَرْمَِن َواْعَتَؿَدها، إذا (2)«بِاْإِ
ْدَغاِم َيْعـِي إا اإْدَغاَم اْلؽَ  بَِر. َوَقْد َكَص َعَذ َذلَِك َأْيًضا ذ َتَرَك اْهَْؿَز َأْيًضا َمَع اْإِ

ْدَغاِم اْلَؽبِِر َعـُْه: (3)ااقتصاد اْعَؾم َأَن َأَبا َعْؿرو َكاَن إَِذا َأْدَرَج ِذ » ، َفَؼاَل ِذ َباِب اْإِ
َر ، َفَذكَ «اْلِؼَراَءِة َترك اْهََؿَزاِت الَسَواِكن، وأدغم احرف اأول ذ اْحَْرِف الِذي َيِؾقهِ 

ْدَغاَم َمَع َتْرِك اْهَْؿِز ِعـد حدر الؼراءة. وافق الشقخ واإمام احافظ عذ ما اختاره  اْإِ
                                       

 .567ع البقان، صقارن بؼول الداي، ذ: جام (1)
 .36اكظر: التقسر، ص  (2)
وهو تللقف مػؼود حسب ما أفاد به العامة عبد اهادي مقتو ذ كتابه: معجم مملػات احافظ أي عؿرو   (3)

هـ( إمام الؼراء باأكدلس وادغرب وبقان ادوجود مـفا وادػؼود بؿـاشبة الذكرى األػقة 444الداي )ت
 .19 ،18اءات، صلظفور مدرشته ذ الؼر
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لخ إواعتؿده إا أها م يذكرا ترك اهؿزة مع اإدغام. وحؽى أبو جعػر بن الباذش 
 ْ َيْذُكْر أُبوُه ِذ الَؽاذ  ما تؼدم. َفُقْؿِؽُن َأْن َيُؽوَن ُذيح َكَؼَل َذلَِك َعْن َأبِقِه َفِؾَذلَِك َم

َتْرَك اهؿز مع اإدغام َفَجَواُز اْهَْؿِز َمَعُه ِعـده، ويؿؽن أكه دا م َيَتَعَرْض ِذ الَؽاذ 
ْ َيذكر ترك اهؿز معه وهو الظاهر: أكه م يذكر ذ ادػردات  لِِذْكِر اْإْدَغاِم الؽبر َم

َعَل ذ الؽاذ. وذكر اإدغام الؽبر متصا ترك اهؿز إا من ضريق أي صعقب َكَا فَ 
برواية أي صعقب وكذلك فعل الشقخ ذ الَتبرة فاقتر عذ ذكر حدر الؼراءة أو 

 الؼراءة ذ الصاة ا غر. 
ِك » وقال الشقخ ذ كتاب اإدغام من توالقػه:  َولك أن تؼرأ ِذ َهِذِه الِرَواَيِة بَِسْ

. َفَفَذا الَصِحقُح َما َذَكَرُه (1)«َوبِاْهَْؿِز َعَذ ِرَواَيِة الَرققق عن َأي َعْؿرو اْهَْؿَزِة الَساِكـَةِ 
ْيح إَِا َأَن اْلَعَؿَل َكَا َتَبَن َعَذ ِخَافِِه   .(2)-واهُ أْعَؾم  -ُذَ

 
 
 
 

 

 
 
 

                                       
ب الؼقز، وم أعثر عذ الـص لتعذر وقوذ عذ ادخطوط، مع بحثي ـي ضالـن أبـي بـؽـصود مـؿؼـال (1)

 الطويل عـه.
واه أعؾم اكتفى بحؿد اه تعاى وحسن عوكه، وصذ اه عذ شقدكا حؿد وآله ''وزاد ذ كسخة تطوان:  (2)

 . ''ظقموا حول وا قوة إا باه العي الع
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 امةاخ
ؼاي: الؼول الشفر ذ حؼقق أخؾص ما تؼدم من دراشة وحؼقق رشالة ابن ال  

 اإدغام الؽبر، إى مؾة كتائج أمؾفا فقا يي:
. عالج ابن الؼاي طاهرة اإدغام الؽبر عـد أي عؿرو البري من ضريؼن، 1

 ضريق السود وضريق الدوري، وذلك من خال حؼقق اهؿز وتسفقؾه.
اإدغام الؽبر عن أي عؿرو . بقان ما جرى به العؿل عـد ادغاربة ذ الؼراءة ب2

 البري.
. ِذكُر مذهب أهل اأداء ذ اإقراء، وأن ادشفور عـدهم خػقف اهؿز 3

 فا، وحرير الؼول فقفا.توحؼقؼه. وم يػته أن اشتحر كصوصفم، أجل مـاقش
بعد ااكتفاء من حؼقق هاته الرشالة وتـؼقحفا، أمؽن إفادة الباحثن  تىصيات:   

 ومـفا: ،أراها جديرة بلن تمخذ بعن ااعتبار عـدي من كتائج، با حصل
.العـاية بساث عؾاء اأمة، وحؼقق ما هو ذ حاجة إى حؼقق، وبعثه من مرقده 1

 ببعض اجفود ادبذولة ذ التحؼقق. ساءً اتِ 
. مواصؾة البحث ذ كتب الػفارس والساجم اكتشاف ادخطوضات ادػؼودة 2

مازال مػؼودا ذ  االدراشات الؼرآكقة، والتػسرية، والؼرائقة. فلغؾبف شقا ذ جال
 مؽتبات عامة، وخاصة. 

. ااهتام بساث العامة ابن الؼاي ادخطوط وادوجود ذ ادؽتبات ادغربقة 3
 وغرها. وأذكر بعض الػتاوى الؼرائقة له، وهي متقرة لؾباحثن دن أراد حؼقؼفا.

إعادة حؼقق بعض ادصادر الؼرائقة التي عَجل أصحاها  . رف اهؿة إى4
 بـرها بصورة ا تراعي خصوصقة هذا العؾم، وا صاحبه.
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 امصادر وامراجع فهرس
برواية حفص عن عاصم، الرسم العثماي، جمع املك فهد لطباعة امصحف  القرآن الكرم، .4

 الشريف.
رو البري، حؼقق: عبد الؽريم حؿد حسن، أي عؿ اإدغام الكبر ي القرآن الكرم، .2

 مـشورات مركز ادخطوضات والساث والوثائق، الؽويت، )د.ت(.
، حؼقق: عبد الرمن حسن العارف، الطبعة هـ(444)تأي عؿرو الداي ،اإدغام الكبر .3

 ، كر عام الؽتب.م(2113هـ، 1414)اأوى 
هـ( 541بن خؾف اأكصاري ابن الباذش )ت أي جعػر أمد ،اإقناع ي القراءات السبع .4

 .هـ(1413)حؼقق: عبد ادجقد قطامش، كر: دار الػؽر 
، حؼقق: حسن حبق، كر: هـ(852)تابن حجر العسؼاي إنباُء الغمر أنباء العمر، .5

 .م(1969هـ، 1389)جـة إحقاء الساث اإشامي، الؼاهرة، ادجؾس اأعذ لؾشمون اإشامقة 
، حؼقق: حؿد أبو الػضل هـ(646)تمال الدين الؼػطي لرواة على أنبا《 النحاة،إنبا《 ا .6

 .م(1951هـ، 1369)إبراهقم، الطبعة اأوى، كر: مطبعة دار الؽتب ادرية، الؼاهرة، 
، هـ(562)تأي شعد عبد الؽريم بن حؿد بن مـصور التؿقؿي السؿعاي  ،اأنساب .7

ؾؿي القاي، الطبعة الثاكقة، كر: مؽتبة ابن تقؿقة الؼاهرة، حؼقق: عبد الرمن بن حقى ادع
 .151/، ص 6جم(1981هـ، 1411)

ابن غازي، حؼقق حسن العؾؿي، رشالة ماجستر  إنشاد الشريد من ضوال القصيد، .8
 مرقوكة موجودة بدار احديث احسـقة بالرباط.

ق: حؿد شويز، معفد حؼق هـ(916)تابن غازي  بغية الطاب ي شرح منية اﾅساب، .9
 .م(1983)الساث العؾؿي العري، حؾب، 

، حؼقق: حؿد غوث هـ(437)ت، دؽي بن أي ضالب الؼقزالتبصرة ي القراءات السبع .41
 م(.1982هـ، 1412)الـدوي، الطبعة الثاكقة، كر وتوزيع: الدار السؾػقة، اهـد 

، هـ(399)تادـعم بن غؾبون أي احسن ضاهر بن عبد التذكرة ي القراءات الثمان، .44



 دراسة وحقيق: عبد الرحيم اإماعيلي    الشهر ي حقيق اإدغام الكبر" أي زيد ابن القاضي    القول "

312 

حؼقق: أيؿن شويد، الطبعة ااوى كر: اجاعة اخرية لتحػقظ الؼرآن الؽريم بجدة، 
 .م(1991هـ 1412)

أبو عؿرو الداي، حؼقق: اوتو برتزل، كر: دار الؽتاب  ،التيسر ي القراءات السبع .42
 .م(1984هـ، 1414)العري، 

أي عؿر الداي،  ،من أول الكتاب إى فرش اﾅروفجامع البيان ي القراءات السبع  .43
 .هـ(1416، )حؼقق: عبد ادفقؿن عبد السام ضحان، كر: جامعة أم الؼرى

 اﾄعري ومنهج』 ي كنز امعاي ي شرح حرز اأماي وج』 التهاي، مع حقيق موذج من الكنز، .44
هـ، 1419)شمون ادغربقة، شـة دراشة: أمد القزيدي، اجزء اأول كر: وزارة اأوقاف وال

 (.م1998
الشاضبي  هادعروف بالشاضبقة، أي الؼاشم بن فر حرز اأماي ووج』 التهاي، .45
 س، كر: دار السام، ) د.ت(.هـ(591)ت
، حؼقق: حؿد عي الـجار، كر: هـ(392)تصـعه أبو الػتح، عثان بن جـي اخصائص، .46

 ، )د.ت(.ادؽتبة العؾؿقة، ودار الؽتب ادرية
حؿد صادق حؿد الؽرباد، كر: ادركز احسقـي لؾدراشات،  دائرة امعارف اﾅسينية، .47

 لـدن ادؿؾؽة ادتحدة، )د.ت(.
أي  الدر النثر والعذب النمر ي شرح مشكات وخل مقفات اشتمل عليها كتاب التيسر .48

، حؼقق: عادل هـ(715)تؼيأي حؿد ادالؽي ادال (هـ444)تعؿرو عثان بن شعقد الداي 
أمد عبد ادوجود وعي حؿد عوض، الطبعة اأوى، مـشورات: حؿد عي بقضون، دار 

 .( م2112هـ، 1424)الؽتب العؾؿقة، بروت، لبـان 
أي عبد اه حؿد بن  سلوة اأنفاس وﾊادثة اأكياس من أقر من العلماء والصلحاء بفاس، .49

 ؼقق: حؿد مزة بن عي الؽتاي )د.ت(جعػر بن إدريس الؽتاي، ح
، أذف عذ حؼقق الؽتاب وخرج هـ(748)ت، صؿس الدين الذهبيسر أعام النباء .21

أحاديثه: صعقب اأركاؤوط، وحؼقق حؿد كعقم العرقسود، الطبعة اأوى، كر: ممشسة 
 .م(1982هـ، 1412)الرشالة، 
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بن حؿد بن عؿر بن قاشم بن خؾوف، خرج  دحؿد شجرة النور الزكية ي طبقات امالكية، .24
حواصقه وعؾق عؾقه: عبد ادجقد خقاي، الطبعة اأوى، كر: دار الؽتب العؾؿقة، بروت، 

 م(.2116هـ،1424)لبـان 
، حؿد بن احاج بن حؿد بن عبد صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن اﾅادي عشر .22

د ادجقد خقاي، الطبعة اأوى، كر: مركز الساث اه الصغر اإفراي، تؼديم وحؼقق: عب
 .م(2114هـ،1425)الثؼاذ، الدار البقضاء، ادغرب، 

، حؼقق: ابراهقم هـ(534)تأي الؼاشم بن بشؽوال، الصلة ي اريخ أئمة اأندلس .23
اأبقاري، الطبعة اأوى، كر: دار الؽتاب ادري، الؼاهرة، دار الؽتاب الؾبـاي، بروت 

 م(.1989هـ، 1411)
دحؿد بن أمد احضقؽي، تؼديم وحؼقق: أمد بومزكو، الطبعة  طبقات اﾅضيكي، .24

 .م(2116هـ، 1424) اأوى، كر: مطبعة الـجاح اجديدة، الدار البقضاء، شـة: 
أي الطاهر اشاعقل بن خؾف اأكصاري، حؼقق: عبد  العنوان ي القراءات السبع .25

 هـ(.1413)حان، كر: جامعة أم الؼرى، ادؿؾؽة العربقة السعودية، ادفقؿن عبد السام ض
صؿس الدين ابن اجزري، اعتـى بـره: ج. برجسسار،  غاية النهاية ي طبقات القراء، .26

 م(.2116هـ، 1427)الطبعة اأوى، كر: دار الؽتب العؾؿقة، بروت، لبـان، 
أي زيد عبد الرمن بن الؼاي  امع،الفجر الساطع والضياء الامع ي شرح الدرر اللو  .27
، دراشة وحؼقق: أمد بن حؿد البوصخي، الطبعة اأوى، كر: ادطبعة والوراقة هـ(1182)ت

 .م(2117)الوضـقة مراكش ادؿؾؽة ادغربقة، 
حؼقق: حؿد  هـ(919)تأي عبد اه حؿد بن أمد بن غازي ادؽـاد فهرس ابن غازي، .28

 بوشامة لؾطباعة والـر والتوزيع، توكس)د.ت(.الزاهي، كر: دار 
 .ففرس خطوضات اخزاكة العامة بتطوان .29
شعقد أعراب، كر: دار الغرب اإشامي، برت، لبـان،  القراء والقراءات امغرب، .31
 هـ(.1411)

دحؿد بن ذيح، حؼقق: شام بن غرم اه بن حؿد الزهراي،  الكاي ي القراءات السبع، .34
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 هـ(.1419)-7-18اجستر كوقشت بجامعة أم الؼرى، كؾقة أصول الدين بتاريخ: رشالة م
إعداد: عؿر عؿور، تؼديم: أمد صوقي بـبن،  كشاف الكتب امخطوطة اخزانة اﾅسنية، .32

 م(.2116، )كر: اخزاكة احسـقة
، الطبعة الثالثة، هـ(1167)تحاجي خؾقػة،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، .33
 .م(1967هـ، 1387): ادطبعة اإشامقة بطفران، كر
حؼقق: عبد الرحقم الطرهوي، دار  الكشف عن وجو《 القراءات السبع وحججها وعللها، .34

 احديث.
دراشة  هـ(656)تأي عبد اه حؿد بن حسن الػاد  الْلئ الفريدة ي شرح القصيدة .35

جامعة أم الؼرى، قس الؽتاب والسـة،  وحؼقق: عبد اه بن حؿد عبد ادجقد كؿـؽاي، كر:
 .هـ(1421)الطبعة اأوى، 

أي حامد حؿد العري بن يوشف الػاد  ،رآة احاسن من أخبار الشيخ أي احاسنم .36
مركز ، كر: حؿد مزة بن عي الؽتاي، الطبعة اأوى :، دراشة وحؼققهـ(1152)تالػفري 

  م(.2118 ،هـ1429)  ،دار ابن حزم بروت -ءالساث الثؼاذ ادغري الدار البقضا
راجعته: وزارة ادعارف العؿومقة، الطبعة  هـ(،626)ت ياقوت احؿوي معجم اأداء، .37

 اأخرة ، مطبوعات دار ادلمون، الؼاهرة، )د.ت(.
عبد العال ادسمول، الطبعة اأوى، كر: دار  معجم امصطلحات علم القراءات القرآنية، .38

 م(.2117هـ، 1428) اعة والـر والتوزيع،السام لؾطب
إمام الؼراء باأكدلس وادغرب وبقان  هـ(444)ت معجم مؤلفات اﾅافظ أي عمرو الداي .39

لعبد اهادي  ادوجود مـفا وادػؼود بؿـاشبة الذكرى األػقة لظفور مدرشته ذ الؼراءات،
قة اإشامقة فرع آشػي، مطبعة كر: اجؿعقة ادغربقة أشاتذة السب، مقتو، الطبعة اأوى

 .م(2111هـ، 1421)الوفاء، 
لشؿس الدين الذهبي، حؼقق: ضقار آلتي  معرفة القراء الكبار على الطبقات واأعصار، .41

 م(.1995هـ، 1416)قواج، الطبعة اأوى كر: اشتاكبول 
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ر أمد حسن فرحات، كر: دار عار، ودا مكي بن أي طالب القيسي وتفسر القرآن، .44
 .م(1997هـ، 1418)البقارق، 

دحؿد بن الطقب الؼادري، حؼقق: حؿد  نشر امثاي أهل القرن اﾅادي عشر والثاي، .42
حجي، وأمد التوفقق، الطبعة اأوى، مطبوعات دار ادغرب لؾتللقف والسمة والـر، كر 

 .م(1977هـ، 1397)وتوزيع مؽتبة الطالب، صارع حؿد اخامس الرباط، 
أذف عذ تصحقحه  هـ(،833)تلشؿس الدين ابن اجزري  شر ي القراءات العشر،الن .43

 ومراجعته لؾؿرة اأخرة عي حؿد الضباع، كر: دار الؽتب العؾؿقة بروت، لبـان، )د.ت(.
، كر: هـ(1339)تاشاعقل باصا البغدادي،  هدية العارفن أماء امؤلفن وآار امصنفن، .44

 .م(1951)كبول وكالة ادعارف اشتا
،  ، حؼقق: أمد اأركاؤوطهـ(764)ت لصاح الدين خؾقل بك الصػدي الواي الوفيات .45

هـ، 1421)تركي مصطػى، الطبعة اأوى، كر: دار إحقاء الساث العري، بروت لبـان،
 .م(2111

ر حؼقق: إحسان عباس، كر: دا هـ(681)تابن خؾؽان وفيات اأعيان وأبناء أبناء الزمان .46
                الثؼافة، بروت، لبـان، )د.ت(.
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 مقدمة
احلمد هلل الذي أنزل الكتاب تبياًنا لكل يشء، والصالة والسالم عىل من أرسله 

اهلل ليبني للناس ما نزل إليهم، أما بعد؛ فإن تفسري احلافظ إسامعيل بن عمر بن كثري 

من أصح التفاسري وأعظمها قدًرا؛ ولذلك كان موضوًعا لدراسات   (ـه774)ت

تى، كام كان أصاًل لعدد من األعامل التي أجرت علمية كثرية تناولته من نواح ش

 عليه أقالم التحقيق واالختصار واالستدراك والفهرسة.

وقد ُذكر يف هذا الدليل تلك األعامل والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن 

التي تم رصدها يف قاعدة بيانات أوعية املعلومات  "تفسري القرآن العظيم"كثري 

لدراسات واملعلومات القرآنية يف معهد اإلمام الشاطبي، والتي القرآنية بمركز ا

كتبت باللغة العربية، دون حتديد مكان أو بداية زمان لكتابتها، ولكنها يف حدود 

مراجع القاعدة، وهي مجيع األدلة والفهارس املتعلقة بالقرآن الكريم، واملنشورة 

 ورقًيا أو إلكرتونًيا.

سب موضوعاهتا، ورتبت مواد املوضوع ترتيًبا وقد رتبت مواد هذا الدليل ح

زمنًيا؛ ولذلك صنعنا كشافات لعناوين الكتب واألطروحات واملقاالت، وألسامء 

 مؤلفيها واملسامهني فيها.

 وقد وضعنا يف آخر الدليل فهرًسا ملوضوعات مواده استغنينا به عن ذكرها هنا. 
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 (1)كثري حتقيق تفسري ابن -أواًل

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت - 1 

 1حتقيق حممد إبراهيم البنا، حممد عاشور، عبد العزيز غنيم ـ دار الشعب: مرص ـ ط 

 سم. 21×  29مج ـ  8ـ 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت - 2 

، 2الرمحن املرعشيل ـ دار املعرفة: بريوت ـ ط تقديم يوسف عبد 

 مج. 4م ـ 1988هـ=1408

هـ(؛ حتقيق 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت - 3 

ـ ط  ـ دار الفكر: بريوت  ـ 1989هـ=1409، 1حسني بن إبراهيم مطران   سم. 21×  29م 

هـ(؛ 774ن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل ب - 4 

م ـ 1993هـ= 1414، 1مقبل بن هادي الوادعي ـ دار الراية: الرياض ـ ط  حتقيق

 .)وقد علق الوادعي عىل جزء من الكتاب، ومل حيقق الكتاب كله( سم 21×  29

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت -5

ـ دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، دار  قدم له عبد القادر األرناؤوط

 م.1994، 1الفيحاء: الرياض، دمشق ـ ط 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت - 6 

رياض عبد اهلل عبد اهلادي ـ دار إحياء  ؛ فهرسةتقديم حممد عبد الرمحن املرعشيل

 مج. 4م ـ 1997هـ=1417، 1الرتاث العريب: بريوت ـ ط 

                                                           
عىل ذكر طبعات تفسري القرآن العظيم البن كثري التي ُسمي حمققوها دون اقترصنا حتت هذا التصنيف  (1)

 الطبعات التي ُأهبم حمققوها.
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هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 7 

، 1صيدا ـ ط  -مراجعة خالد حممد حمرم ـ املكتبة العرصية: بريوت

 مج. 4م ـ 1997هـ=1418

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 8 

)أبو إسحاق احلويني( ـ دار ابن اجلوزي للنرش  حتقيق حجازي حممد رشيف

)وهو حتقيق جلزء من  م1997هـ=1418، 1والتوزيع: الدمام: السعودية ـ ط 

 .الكتاب؛ فلم ُيتمَّ املحقق حتقيق الكتاب كله(

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 9 

، 1تب العلمية: بريوت ـ ط حتقيق حممد حسني شمس الدين ـ دار الك

 مج. 9م ـ 1998هـ=1419

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 10 

حتقيق حممد إبراهيم البنا ـ دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ودار 

=  هـ1419، 1ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع: جدة ودمشق وبريوت ـ ط 

 سم. 21×  29مج ـ  8م ـ 1998

هـ(؛ حتقيق 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 11 

ـ ط   مج. 4ـ  1998، 1كامل عيل عيل اجلمل ـ دار الكلمة للنرش والتوزيع: القاهرة 

 ؛هـ(774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم / إسامعيل بن عمر بن كثري )ت -12

، 1ـ ط  بريوت: دار األرقم للطباعة والنرشمحد عبد السالم الزغبي ـ اعتنى به أ

 ج . 4م ـ 1998

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 13 

، 2حتقيق سامي بن حممد السالمة ـ دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض ـ ط 

 سم. 21×  29مج ـ  8م ـ 1999هـ = 1420
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هـ(؛ 774تاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]ك- 14 

حتقيق مصطفى السيد حممد، حممد السيد رشاد، حممد فضل العجاموي، عيل أمحد 

عبد الباقي، حسن عباس قطب ـ مؤسسة قرطبة، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث: مرص 

 سم. 21×  29مج ـ  15م ـ 2000هـ=1421، 1ـ ط 

هـ(؛ 774سري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تف- 15 

إبراهيم وجيه حممد أمحد، مصطفى عبد احلكيم، سيد  ،حتقيق السيد حممد السيد

 مج. 8م ـ 2002ـ دار احلديث: القاهرة ـ ط،  صادق

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 16 

هـ = 1423، 2ر األرناؤوط ـ دون نارش: الرياض ـ ط إرشاف حممود عبد القاد

 ص. 1638م ــ 2003

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 17 

، 1إعداد عبد املنعم إبراهيم، عبد املنعم إبراهيم ـ مكتبة نزار الباز: السعودية ـ ط 

 مج. 30م ـ 2003

هـ(؛ 774ظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تفسري القرآن الع- 18 

حتقيق مصطفى السيد حممد ـ دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع: الرياض ـ 

 مج. 15م ـ 2004هـ = 1424، 1ط 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 19 

، 1يامن: املنصورة ـ ط حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، عبد املنشاوي ـ مكتبة اإل

 مج. 4م ـ 2004

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 20 

مزيدة  3حتقيق سامي بن حممد السالمة ـ دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض ـ ط 

 سم. 21×  29ج ـ  8مج  5م ـ 2005هـ=1425ومنقحة، 
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ـ تفسري القرآن العظيم/- 21  هـ(؛ مراجعة 774إسامعيل بن عمر بن كثري )ت ]كتاب[

ـ املكتبة العرصية: بريوت،  ـ 2006هـ=1426خالد حممد حمرم  ـ  8م   سم. 21×  29مج 

؛ هـ(774إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ -22

راجعه وخرج أحاديثه أيمن حممد نرص الدين، عبد الرمحن اهلاشمي ـ دار اآلفاق 

 م.2006هـ=1426ربية: مرص ، الع

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم / إسامعيل بن عمر بن كثري )ت-23

 مج. 4م ـ 2006مراجعة أمحد إبراهيم زهوة ـ دار الكتاب العريب: بريوت ، 

؛ هـ(774إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ -24

 مج . 8ـ  م2008هـ=1429القاهرة، ديد: حتقيق حممد بيومي ـ دار الغد اجل

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 25 

حتقيق حكمت بشري ياسني حسني ـ دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع: السعودية، 

)وقد اخترص حمقق هذه الطبعة عمل احلويني  سم 21×  29مج ـ  7هـ ـ 1431

 .أكمل حتقيق الكتاب( ، ثم7السابق برقم 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت-26

مج  6م ـ 2011هـ=1432حتقيق عبد الرزاق املهدي ـ دار الكتاب العريب: بريوت، 

 سم. 21×  29ـ 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت-27

 ج. 8 ،مج 4املكتبة التوفيقية: مرص ـ حتقيق هاين احلاج ـ 

]أطروحة[ـ تفسري القرآن العظيم. إلسامعيل ابن كثري القريش. من أول - 28

( من سورة البقرة. حتقيقًا ودراسة/ إسامعيل بن عمر 141الكتاب إىل آخر اآلية )

هـ(؛ حتقيق ودراسة حممد عبد اهلل الفالح ـ جامعة اإلمام حممد بن 774بن كثري )ت

 ـ دكتوراه. 1413د اإلسالمية، التسجيل سعو
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 حتقيق أحاديث تفسري ابن كثري -ثانًيا
]أطروحة[ـ تفسري ابن كثري: ختريج األحاديث الواردة يف سورة الرعد/ - 29 

حممد عبده عبد الرمحن الكحالين؛ إرشاف السيد حممد السيد احلكيم ـ اجلامعة 

 .1401اإلسالمية باملدينة املنورة ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ أحاديث سورة الكهف من تفسري ابن كثري حتقيق وختريج - 30 

ودراسة/ حممد عبده عبد الرمحن الكحالين؛ إرشاف حممد سيد طنطاوي ـ اجلامعة 

 .1404اإلسالمية باملدينة املنورة ـ دكتوراه، 

]أطروحة[ـ ختريج األحاديث الواردة يف تفسري ابن كثري: من أول سورة - 31 

إىل آخر سورة يس/ حسن عرابة؛ إرشاف املكي اقالينة ـ كلية اآلداب:  اإلرساء

 .1998تطوان ـ دكتوراه، 

]أطروحة[ـ ختريج األحاديث الواردة يف تفسري ابن كثري: من أول سورة - 32 

املائدة إىل آخر سورة النحل/ عائشة بعنون؛ إرشاف املكي اقالينة ـ كلية اآلداب: 

 .2001تطوان ـ دكتوراه، 

البن  "تفسري القرآن العظيم"]أطروحة[ـ ختريج األحاديث الواردة يف - 33 

كثري: من سورة الفاحتة إىل آخر سورة آل عمران/ محيد العبادي؛ إرشاف املكي 

 .2002اقالينة ـ كلية اآلداب: تطوان ـ دكتوراه، 

]كتاب[ـ هداية املستنري بتخريج أحاديث تفسري ابن كثري/ عادل بن - 34 

 ص. 623م ـ 2003، 1لعزازي ـ املكتبة اإلسالمية: القاهرة ـ ط يوسف ا

 دراسات عن تفسري القرآن يف تفسري ابن كثري -ثالًثا
إسامعيل بن ]؟[ ]كتاب[ـ س و ج يف تفسري ابن كثري لعامد الدين أبو الفدا - 35 

 ص. 354م ـ 1991الدمشقي/ رضا حممد معاطي ـ القاهرة،  كثري القريش
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وصف الدور الثالثة من تفسري بن كثري/ أبو ذر القلموين ـ ]كتاب[ـ - 36 

 ص. 323م ـ 1993، 1ـ ط  مكتبة الرتاث اإلسالمي: القاهرة

ابن كثري/ هيئة التحرير ـ جملة  -]دورية[ـ قل هو من عند أنفسكم- 37 

 .46ـ ص  1م ـ ع 1997التوحيد: )مجاعة أنصار السنة املحمدية(: مرص: القاهرة، 

ـ تسهيل الوصول إىل معرفة أسباب النزول اجلامع بني روايات ]كتاب[- 38 

بي وابن كثري والسيوطي/ خالد الطربي والنيسابوري وابن اجلوزي والقرط

 ص. 407م ـ 2000-هـ1420، 2الرمحن العك ـ دار املعرفة: بريوت ـ ط عبد

 ]كتاب[ـ النداءات اإليامنية يف القرآن الكريم مع تفسري خمترص هلا من- 39 

تفسري ابن كثري/ ماهر حممد شمس؛ حتقيق حممد سعيد حممد عرام؛ مراجعة حممد 

 ص. 149م ـ 2004سعيد حممد عرام ـ دون نارش: القاهرة، 

]كتاب[ـ حقيقة املسيح والتثليث؛ تفسري موضوعي جامع بني املأثور - 40 

يس، واملعقول واملنقول مستمد من أوثق الكتب الطربي، الكشاف، القرطبي، األلو

ابن كثري، البحر املحيط، صفوة التفاسري، حاشية الصاوي عىل اجلاللني/ منصور 

 ص. 365م ـ 2006متيم النتشة ـ دار غيداء: عامن )األردن(، 

 اختيارات ابن كثري وترجيحاته يف تفسريه -رابًعا
عرًضا  -]أطروحة[ـ ترجيحات احلافظ ابن كثري ملعاين اآليات يف تفسريه- 41 

دم عثامن عيل؛ إرشاف حممد أيوب بن حممد يوسف عيل ـ اجلامعة ودراسة/ آ

 .1418اإلسالمية باملدينة املنورة ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( - 42 

شد اجلابري؛ إرشاف أمحد حممد من سورة يوسف إىل الكهف/ سيف بن را

 ص. 403ـ  1998أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري،  الرمحن وراق ـ جامعةعبد
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]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( - 43 

آخر الناس/ مهدي عبد اهلل أمحد أبكر أمحد؛ إرشاف حممد  -( احلديد 29من اآلية )

 ص. 72ـ  1998عبد اهلل الرتايب ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( - 44 

( )دراسة حتليلية(/ أمحد عبد اهلل الربايعة؛ إرشاف حممد آدم 21 - 19يف األجزاء )

 ص. 210ـ  1999صديق ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

ريه )تفسري القرآن العظيم( ]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفس- 45 

(.../ هنى عبد الرحيم عيل؛ إرشاف أمحد حممد 30آية ) -( الفرقان20من اآلية )

 ص. 201ـ  1999عبد الرمحن وراق ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( - 46 

( الواقعة/ التيجاين عيل آدم إدريس؛ إرشاف 96آية ) - ( فصلت46من اآلية )

حممد عبد اهلل الرتايب، العباس حممد حسب الرسول ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ 

 ص. 215ـ  1999ماجستري، 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( من - 47 

 )دراسة حتليلية(/ فاطمة عبد القادر اخلرض؛ إرشاف اجلزء العارش إىل اجلزء الثاين عرش

 ص.206ـ  1999اإلسالمية ـ ماجستري، حممد آدم صديق ـ جامعة أم درمان 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه تفسري القرآن العظيم/ - 48 

م حممد سعيد إبراهيم حممود بداد؛ إرشاف أمحد حممد عبد الرمحن وراق ـ جامعة أ

 ص. 333ـ  1999درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

تعاىل ملعاين اآليات يف تفسريه عرضا  ]أطروحة[ـ ترجيحات ابن كثري - 49 

ودراسة من أول سورة يونس إىل آخر القرآن الكريم/ عبد اهلل بن عبد العزيز 

العواجي؛ إرشاف حممد أيوب بن حممد يوسف عيل ـ اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 .1420نورة ـ دكتوراه، امل
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]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن - 50 

الكريم(/ أنس صالح أمحد رضا؛ إرشاف أمحد حممد عبد الرمحن وراق ـ جامعة أم 

 .2000درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

ة وآل ]أطروحة[ـ ترجيحات اإلمام ابن كثري يف تفسري سور الفاحتة والبقر- 51 

أمحد  /"عرض ودراسة ونقد  "عمران من تفسريه املسمى تفسري القرآن العظيم 

 .2005حامد أمحد الرشقاوي ـ جامعة األزهر ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ ترجيحات اإلمام ابن كثري يف تفسريه املسمى )بتفسري القرآن - 52 

أمحد  /" عرضا ودراسة ونقد "العظيم( من أول النساء حتى آخر سورة الكهف 

 رفعت محادة فودة ـ جامعة األزهر ـ ماجستري.

 دراسات عن مصادر تفسري ابن كثري -خامًسا
:أ(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ 1]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرسائيليات)- 53 

 .81ـ ـ ص  9س  107م ـ ع 1973هـ=1395جملة الوعي اإلسالمي: الكويت، 

:ب(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ 1ائيليات)]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرس- 54 

 .13ـ ص  9س  117م ـ ع 1973هـ=1395جملة الوعي اإلسالمي: الكويت، 

(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة 2]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرسائيليات)- 55 

 84ص ـ ص  8ـ  11س  128م ـ ع 1974هـ=1395الوعي اإلسالمي: الكويت، 

 .91ـ 

[ـ إرسائيليات يف تفسري ابن كثري/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة ]دورية- 56 

 .74ـ ـ ص  11س  129م ـ ع 1976الوعي اإلسالمي: الكويت، 

(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة 3]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرسائيليات)- 57 

 .11س  124م ـ ع 1976الوعي اإلسالمي: الكويت، 
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(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة 4كثري لإلرسائيليات)]دورية[ـ نقد ابن - 58 

 .11س  125م ـ ع 1976الوعي اإلسالمي: الكويت، 

(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة 5]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرسائيليات)- 59 

 .11س  128م ـ ع 1976الوعي اإلسالمي: الكويت، 

رسائيليات يف ضوء تفسريه/ ]أطروحة[ـ موقف اإلمام ابن كثري من اإل- 60 

حممد إبراهيم تراوري؛ إرشاف عبد العزيز الدردير موسى ـ اجلامعة اإلسالمية 

 .1407باملدينة املنورة ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ الروايات املسندة عند ابن كثري من كتب التفاسري املفقودة - 61 

الشيخ وابن مردويه/  وذلك من تفسري عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حاتم وأيب

غالب حممد هوايش؛ إرشاف أمني حممد عطية باشا، عبد املهدي بن عبد القادر بن 

 سم. 21×  29مج ـ  3ـ  1414عبد اهلادي ـ جامعة أم القرى ـ دكتوراه، 

]أطروحة[ـ اإلرسائيليات يف تفسري ابن كثري/ عبد الرمحن السيد حممد - 62 

ن وراق ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، أمحد؛ إرشاف أمحد حممد عبد الرمح

 ص. 102ـ  2000

]أطروحة[ـ ابن مردويه األصفهاين وقيمة مروياته للنص القرآين يف الربع - 63 

األول من القرآن الكريم من خالل تفسري ابن كثري/ خولة عيل عبد الرمحن 

 525ـ  2003، املزيرعي؛ إرشاف عيل أمحد فراج عيل ـ جامعة الكويت ـ ماجستري

 سم. 21×  29ص ـ 

]أطروحة[ـ منهج اإلمام ابن كثري يف روايته ونقده لإلرسائيليات/ - 64 

مصطفى حممد مصطفى اخلان؛ إرشاف يارس أمحد الشاميل ـ اجلامعة األردنية ـ 

 ص. 185ـ  2004ماجستري، 
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]أطروحة[ـ أقوال ابن مسعود وختريج رواياته من تفسري ابن كثري )من - 65 

نعام(/ أبو بكر عمر عبيد مبارك جبيل ـ جامعة اإليامن: ألسورة ا سورة الفاحتة إىل

 .2005اليمن ـ ماجستري، 

]كتاب[ـ موارد احلافظ ابن كثري يف تفسريه/ سعود بن عبد اهلل الفنيسان ـ - 66 

 ص. 982مج ـ  2م ـ 2006هـ = 1427، 1مكتبة التوبة: الرياض ـ ط 

رويات سعيد بن جبري يف تفسري القرآن العظيم لإلمام ]أطروحة[ـ أقوال وم- 67 

ابن كثري: مجع ودراسة وحتقيق/ نعمة عبد الكريم حممد سليامن؛ إرشاف عمر يوسف 

ـ  500ـ  2007محزة ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ دكتوراه،   سم. 21×  29ص 

حلوسني ]كتاب[ـ الشاهد الشعري يف )تفسري القرآن العظيم( البن كثري/ ا- 68 

ـ ط  ـ عامل الكتب احلديث: إربد  ـ = 1436، 1البوعزاوي  ـ 2015ه  ص. 117م 

 (1)دراسات عن منهج تفسري ابن كثري -سادًسا

جه يف التفسري/ إسامعيل سامل ]أطروحة[ـ احلافظ ابن كثري ومنه- 69 

العال؛ إرشاف عبد العظيم معاين، عبد املجيد حممود عبد املجيد ـ كلية دار عبد

 .1971م: القاهرة ـ ماجستري، العلو

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري يف التفسري/ سليامن بن إبراهيم بن عبد اهلل - 70 

الالحم؛ إرشاف حممد عبد الرمحن الراوي ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 .1401اإلسالمية ـ ماجستري، 

]كتاب[ـ ابن كثري: حياته ومؤلفاته/ مسعود الرمحن خان الندوي ـ - 71 

 ص. 202م ـ 1979اهلند، ، اجلامعة اإلسالمية )القسم العريب(: عليكره 

                                                           
يشمل ما كتب عن ابن كثري باعتباره مفرًسا، ومل نطلع عليه؛ ألنه مظنة للتطرق إىل احلديث عن منهجه يف  (1)

 التفسري.
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(/ إسامعيل جراح أوغلو ـ جملة حولية 1]دورية[ـ ابن كثري وتفسريه)- 72 

 .69ـ  45ص ـ ص  25ـ  24م ـ ع 1981اإلهليات: جامعة أنقرة: أوغلو، 

ـ جامعة أم  ]أطروحة[ـ اإلمام ابن كثري املفرس/ مطر أمحد مسفر الزهراين- 73 

 .1402القرى ـ ماجستري، 

(/ إسامعيل جراح أوغلو ـ جملة حولية 2]دورية[ـ ابن كثري وتفسريه)-74 

 .69ـ  45ص ـ ص  25ـ  25م ـ ع 1982اإلهليات: جامعة أنقرة: أوغلو، 

إبراهيم بن عبد اهلل بن ]دورية[ـ احلافظ ابن كثري وآثاره العلمية/ سليامن - 75 

ـ ـ  3هـ ـ ع 1404 - 1403ية الرشيعة وأصول الدين: القصيم، الالحم ـ جملة كل

 .154ـ  129ص 

]دورية[ـ ابن كثري ومنهجه يف التفسري/ نبيه زكريا عبد ربه ـ جملة منار - 76 

 .13ـ  10ص ـ ص  4ـ  9س 10م ـ ع 1984اإلسالم: أبو ظبي، 

بد اهلل ]كتاب[ـ منهج ابن كثري يف التفسري/ سليامن بن إبراهيم بن ع- 77 

 ص. 500م ـ 1990هـ = 1420، 1الالحم ـ دار املسلم: الرياض ـ ط 

]أطروحة[ـ ابن كثري ومنهجه يف التفسري/ فرحان إسامعيل إبراهيم ـ - 78 

 .1990جامعة بغداد ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ اإلمام ابن كثري ومنهجه يف )تفسري القرآن العظيم(/ فوزية - 79 

سف أمحد عيل أبو ريدة ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ أمحد احلسن طه؛ إرشاف يو

 ص. 309ـ  1990ماجستري، 

دراسة وحتقيق/  :]أطروحة[ـ البغوي وابن كثري ومنهجهام يف التفسري- 80 

زينب بنت عبد الرمحن بن حممد الدخيل؛ إرشاف حممود عبد السميع الشعالن ـ 

 .1416ه، الرئاسة العامة لتعليم البنات: السعودية ـ دكتورا
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]أطروحة[ـ اإلمام ابن كثري ومنهجه يف التفسري/ خالد حسن عبد الرحيم - 81 

 1996ودان ـ ماجستري، ـــة: الســيـالمـلوم اإلسـم والعــريـرآن الكــقـة الـعـامـــ ج

 ص. 270ـ 

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري يف تفسري آيات األحكام/ يارس إسامعيل - 82 

 .1999مية العاملية: ماليزيا ـ ماجستري، رايض ـ اجلامعة اإلسال

-هـ774]أطروحة[ـ الصناعة احلديثية عند احلافظ إسامعيل بن كثري )ت- 83 

م( يف كتابه تفسري القرآن العظيم/ مهند زكريا حييى الرشبايت؛ إرشاف 1372

ـ  2001حسيب حسن حسب اهلل السامرائي ـ جامعة آل البيت: األردن ـ ماجستري، 

 ص. 204

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري يف تفسريه آيات أحكام األرسة/ صالح - 84 

فاس ـ  -كلية الرشيعة  -اهلروري؛ إرشاف حممد يعقويب خبيزة ـ جامعة القرويني 

 .2005ماجستري، 

]أطروحة[ـ السياق يف كتب التفسري: الكشاف وتفسري ابن كثري نموذجا/ - 85 

ثامن ـ جامعة حلب: سوريا ـ حممد املهدي محامي رفاعي؛ إرشاف مصطفى ع

 سم. 21×  29ص ـ  305ـ  2004ماجستري، 

]كتاب[ـ حياة ابن كثري وكتابه تفسري القرآن العظيم/ حممد عبد اهلل - 86 

 ص. 168هـ ـ 1424م = 2004، 1الفالح ـ املؤلف: الرياض ـ ط 

ون ]كتاب[ـ النظر العقيل عند ابن كثري يف تفسريه/ حيدر خمتار حممود ـ د- 87 

 ص. 74م ـ 2004نارش: القاهرة، 

]كتاب[ـ اإلمام ابن كثري ودوره يف التفسري/ عدنان بن حممد بن عبد اهلل - 88 

ن،   م.2005آل شلش ـ دار النفائس للنرش والتوزيع: عاما
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]أطروحة[ـ السياق القرآين وأثره يف التفسري: دراسة نظرية وتطبيقية من - 89 

محن عبد اهلل رسور جرمان املطريي؛ إرشاف خالد خالل تفسري ابن كثري/ عبد الر

 هـ.1429بن عبد اهلل القريش ـ جامعة أم القرى ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ منهج احلافظ ابن كثري يف نقد الرواة واملرويات من خالل -90 

تفسريه/ يوسف عبد الالوي؛ إرشاف حممد خالد اسطنبويل ـ جامعة األمري عبد 

 .2009ية: اجلزائر ـ ماجستري، القادر للعلوم اإلسالم

]كتاب[ـ مع اإلمام ابن كثري يف تفسريه/ حممد عبد الرمحن الراوي ـ - 91 

 ص. 281م ـ 2009، 1املكتبة األكاديمية: القاهرة ـ ط 

دراسة يف منهج اإلمام ابن كثري  :]كتاب[ـ ملح اخلدور يف التفسري باملأثور- 92 

هـ = 1436، 1لينة للنرش والتوزيع ـ ط يف تفسريه/ خالد فوزي محزة ـ دار  

 ص. 225م ـ 2015

]أطروحة[ـ احلافظ ابن كثري بني أهل األثر وأهل النظر/ ماجد الدرويش - 93 

 ـ جامعة اجلنان: بريوت ـ ماجستري.

]كتاب[ـ اإلمام ابن كثري/ حممد عيل قطب ـ دار الفكر العريب: القاهرة ـ - 94 

 (.6ص )أئمة التفسري للفتيان،  114

 املوازنة بني تفسري ابن كثري وتفسري غريه -سابًعا
]أطروحة[ـ استدراكات ابن كثري عىل ابن جرير يف تفسريه/ أمحد عمر - 95 

عبد اهلل؛ إرشاف السيد حممود دسوقي ـ اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ـ دكتوراه، 

1405. 

 وابن كثري يف ]أطروحة[ـ املقارنة بني منهج ابن عطية األندليس- 96 

تفسريهيام/ محد بن عبده بن هادي أزيبي؛ إرشاف التهامي الراجي اهلاشمي ـ كلية 

 .1989اآلداب: الرباط ـ دكتوراه، 
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]أطروحة[ـ دراسة مقارنة بني منهج القرطبي وابن حيان وابن كثري يف - 97 

 تفسري سورة اجلن/ إسامعيل عبد العزيز حممود أبو شطرة ـ جامعة األزهر ـ

 .1994ماجستري، 

بوري احلريي ا]أطروحة[ـ الكفاية يف تفسري القرآن أليب عبد الرمحن النيس- 98 

من أول سورة األنفال إىل هناية سورة طه حتقيق ودراسة مع املقارنة بتفسري ابن 

كثري/ حتقيق ودراسة شلواح بن عواض لوحيق املطريي؛ إرشاف عبد اهلل بن حممد 

 .1416اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ـ دكتوراه،  بن عبد اهلل الغنيامن ـ

]كتاب[ـ املقارنة بني منهجي اإلمامني ابن جرير وابن كثري يف التفسري/ - 99 

حممد املختار بن طالب بن حممد آل نوح الشنقيطي؛ إرشاف عبد الفتاح إبراهيم 

م ـ 2003هـ = 1423، 1عاشور ـ دار ماجد عسريي للنرش والتوزيع: جدة ـ ط 

 ص. 590

]دورية[ـ تنبيهات اإلمام ابن كثري عىل قضايا ومسائل أوردها اإلمام - 100 

الفخر الرازي/ شايع بن عبده بن شايع األسمري ـ جملة جامعة اإلمام حممد بن 

 .107ـ  13ص ـ ص  95ـ  44هـ ـ ع 1424سعود اإلسالمية: الرياض، شوال 

عىل املفرسين/ هاين احلاج ـ دار ]كتاب[ـ تعقبات احلافظ ابن كثري - 101 

 ص. 337م ـ 2005هـ = 1426، 1الكيان: الرياض ـ ط 

]أطروحة[ـ تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي: -102 

دراسة مقارنة من أول سورة املائدة إىل هناية سورة األعراف/ توفيق هداية؛ إرشاف 

ص ـ  316م ـ 2006سالمية ـ ماجستري، عمر يوسف محزة ـ جامعة أم درمان اإل

 سم. 21×  29

 ام]أطروحة[ـ مواقف ابن كثري من اختيارات ابن جرير يف تفسريه، رمحه- 103 

اهلل، من أول سورة الفاحتة حتى آخر سورة اإلنعام: دراسة وتطبيق/ سامل حممد 
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 مبرش الشهري؛ إرشاف مبارك حممد أمحد رمحة ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ

 سم. 21×  29ص ـ  446ـ  2007ماجستري، 

]أطروحة[ـ أقوال املخلوقني يف القرآن الكريم وتعليقات اإلمام فخر - 104 

الدين حممد بن عمر الرازي عىل ذلك مقارنة مع أقوال ابن كثري والشعراوي/ 

هشام كامل عيل أبو العز؛ إرشاف الشيخ مجعة سهل ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ 

 سم. 21×  29ص ـ  351ـ  2008، دكتوراه

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري وسيد قطب يف كتابيهام تفسري القرآن العظيم - 105 

ويف ظالل القرآن الكريم: دراسة مقارنة لألجزاء من األول إىل الثالث/ عبد اهلل 

دليل إبراهيم حامد؛ إرشاف قريش حسن طه صديق ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ 

 سم. 21×  29ص ـ  363ـ  2009املصدر،  مل يسجل يف

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري وسيد قطب يف تفسري القرآن الكريم: دراسة - 106 

حسن حممد إسحاق آدم؛ إرشاف حيدر حممد سليامن ـ  /21 - 19مقارنة من األجزاء 

 سم. 21×  29ص ـ  282ـ  2009جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي: دراسة ]أطروحة[ـ - 107 

من القرآن الكريم/ محداين فوريا؛ إرشاف حممد أبكر  15 - 13مقارنة لألجزاء الثالثة 

ـ ماجستري،  ـ جامعة أم درمان اإلسالمية  ـ  354ـ  2009يوسف   سم. 21×  29ص 

بقه من املفرسين من ]أطروحة[ـ تعقبات اإلمام ابن كثري عىل من س- 108 

خالل كتابه تفسري القرآن العظيم/ أمحد عمر أمحد السيد؛ إرشاف أمني حممد عطية 

باشا؛ مناقشة زياد خليل حممد الدغامني، زيد عيل مهدي مهارش ـ جامعة أم القرى 

 ص. 547ـ  1431ـ دكتوراه، 

 :قيطي]أطروحة[ـ تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشن- 109 

دراسة مقارنة يف اجلزء الثامن والعرشين من القرآن الكريم/ عبد الغني حممد نور؛ 
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إرشاف عيل األمني عوض اهلل حممد ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

 سم. 21×  29ص ـ  366ـ  2011

دراسة  :]أطروحة[ـ تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي- 110 

من القرآن الكريم/ حممد معلم بكرام؛ إرشاف حممد أبكر  12 - 10ارنة لألجزاء مق

ـ ماجستري،  ـ جامعة أم درمان اإلسالمية  ـ  317ـ  2011يوسف   سم. 21×  29ص 

]أطروحة[ـ دراسة مقارنة بني منهجي اخلازن وابن كثري من خالل - 111 

عمر؛ إرشاف عائشة الربع األول من القرآن الكريم/ مستورة إبراهيم سعيد 

 190ـ  2012رشيف حممد أمحد عثامن ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

 سم. 21×  29ص ـ 

]أطروحة[ـ دراسة مقارنة بني تفسريي اخلازن وابن كثري يف اجلزأين - 112 

التاسع والعارش/ منى عبد اهلل إبراهيم العزيب؛ إرشاف كامل حممود عبد املقصود 

إسامعيل بن مصطفى محاد، الرفاعي حممد الرفاعي عبيد ـ جامعة  عزب؛ مناقشة

 هـ. 1432األزهر ـ ماجستري، 

دراسة موازنة بني ابن  :]أطروحة[ـ التفسري باملأثور بني املرشق واألندلس- 113 

عطية األندليس وابن كثري الدمشقي/ خمتار أمحد حممد عبد اجلليل؛ إرشاف أمحد يوسف 

ـ دكتوراه، سليامن، عمر حممد عب ـ جامعة املنيا: مرص   ص. 429ـ  2014د الواحد 

 دراسات عن اللغة يف تفسري ابن كثري -ثامًنا
]أطروحة[ـ املسائل البالغية يف الربع الثاين من تفسري ابن كثري/ حممد - 114 

 .1986عيل هريدي الصعيدي ـ جامعة األزهر ـ دكتوراه، 

-لحات القرآنية يف تفسري ابن كثري]أطروحة[ـ املعجم التارخيي للمصط- 115 

العريب عبد اجلليل؛ إرشاف حممد البوقاعي ـ كلية اآلداب: فاس ـ دبلوم  /2ج

 .2006الدراسات العيل، 
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 -بن كثري ا -]كتاب[ـ القرآن: إعجاز وبيان ألئمة املفرسين )القرطبي - 116 

، 1نوفية ـ ط الشوكاين(/ كامل بن حممد حمجوب ـ مكتبة املعارف: امل -اجلاللني 

 ص. 637م ـ 2006

 الدخيل يف تفسري ابن كثري -تاسًعا
]أطروحة[ـ الدخيل يف تفسري ابن كثري من أول سورة األعراف إىل هناية - 117 

جاب اهلل عوض اهلل جاب اهلل حسني ـ جامعة  /"دراسة حتليلية  "سورة الكهف 

 .2005األزهر ـ ماجستري، 

 القرآن العظيم للحافظ ابن كثري فيام ]أطروحة[ـ الدخيل يف تفسري- 118 

سكت عنه من أول الكتاب حتى هناية سورة األنعام/ السيد أمحد السيد البيومي ـ 

 .2005جامعة األزهر ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ الدخيل يف تفسري ابن كثري من أول سورة مريم حتى سورة - 119 

يل؛ إرشاف شكري شفيق دراسة حتليلية نقدية/ عادل السيد أمحد العجي :الناس

مصطفى األخرض؛ مناقشة صالح الدين يوسف شلبي ـ جامعة األزهر ـ ماجستري، 

 سم. 21×  29ص ـ  798ـ  2006

 دراسات عن املباحث غري التفسريية يف تفسري ابن كثري -عاشًرا
]أطروحة[ـ ابن كثري وجهوده يف احلديث وفقهه من خالل كتاب - 120 

حممد باليتش؛ إرشاف حممد الروكي ـ كلية اآلداب:  )تفسري القرآن العظيم(/

 .1994الرباط ـ دبلوم الدراسات العيل، 

دراسة  :]كتاب[ـ اإلمام ابن كثري وأثره يف علم احلديث رواية ودراية- 121 

تطبيقية عىل تفسري القرآن العظيم/ عدنان بن حممد بن عبد اهلل آل شلش ـ دار 

 ص. 701م ـ 2005هـ = 1425، 1األردن( ـ ط النفائس للنرش والتوزيع: عامن )
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يف الدعوة إىل اهلل/ حممود مرتىض  ]أطروحة[ـ منهج اإلمام ابن كثري - 122 

حامد عيل؛ إرشاف يوسف حممد يوسف عيد؛ مناقشة عيل عثامن منصور شحاتة، 

 سم. 21×  29ص ـ  416ـ  2006أمحد أمحد غلوش ـ جامعة األزهر ـ ماجستري، 

ة[ـ منهج ابن كثري يف الدعوة إىل اهلل من خالل كتابه تفسري ]أطروح- 123 

القرآن العظيم واالستفادة منه يف العرص احلارض/ مبارك بن محد احلامد الرشيف؛ 

 402ـ  2007إرشاف حممد زين اهلادي ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ دكتوراه، 

 سم. 21×  29ص ـ 

إىل اهلل/ مبارك بن محد احلامد ]كتاب[ـ منهج ابن كثري يف الدعوة - 124 

 مج. 2الرشيف ـ كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع: الرياض ـ 

]أطروحة[ـ اجلانب العقدي يف التفسري باملأثور بني اإلمامني الطربي - 125 

وابن كثري: دراسة مقارنة/ عبد الرمحن عيل حممد ذويب؛ إرشاف حممد عيل 

هلل حسن أمحد، هبجت عبد الرزاق اجلندي؛ مناقشة حممد صالح عبده، حبيب ا

 ص. 377ـ  2011احلباشنة ـ جامعة العلوم اإلسالمية العاملية: األردن ـ دكتوراه، 

 خمتصرات تفسري ابن كثري -حادي عشر
]خمطوط[ـ البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري )وهو تلخيص - 126 

بن مسعود الكازروين هـ(/ سعيد بن حممد 774تفسري القرآن العظيم البن كثري ت 

 .384ـ   رقم  24هـ( ـ نور عثامنية 758)ت

]أطروحة[ـ البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري من أول القرآن إىل - 127 

هـ(؛ حتقيق منى 758هناية سورة النساء/ سعيد بن حممد بن مسعود الكازروين )ت

 مية ـ ماجستري.بنت عبد اهلل آل حليان ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

]أطروحة[ـ البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري من سورة املائدة إىل - 128 

هـ(؛ حتقيق نورة 758سورة اإلرساء/ سعيد بن حممد بن مسعود الكازروين )ت

 بنت حممد اجلريوي ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ ماجستري.
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لخص من تفسري ابن كثري من سورة الكهف ـ البدر املنري امل ]أطروحة[- 129 

هـ(؛ حتقيق 758إىل سورة الصافات/ سعيد بن حممد بن مسعود الكازروين )ت

 هند بنت عيل آل عثامن ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ ماجستري.

]أطروحة[ـ البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري من سورة ص إىل - 130 

هـ(؛ حتقيق البندري 758يد بن حممد بن مسعود الكازروين )تهناية القرآن/ سع

بنت مسفر بن معيوض اجلعيد ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ 

 ماجستري.

]كتاب[ـ عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري/ أمحد بن حممد شاكر بن - 131 

 مج. 2م ـ 1958هـ=1377، 1أمحد ـ دار املعارف: مرص ـ ط 

تاب[ـ خمترص تفسري ابن كثري/ حممد عيل الصابوين ـ دار القرآن ]ك- 132 

 سم. 21×  29مج ـ  3هـ ـ 1393، 1الكريم: بريوت ـ ط 

تفسري ابن كثري/ اختصار  الختصار]كتاب[ـ تيسري العيل القدير - 133 

، 5وتعليق حممد نسيب الرفاعي ـ مكتبة املعارف للنرش والتوزيع: الرياض ـ ط 

 مج. 4م ـ 1988هـ = 1408

]كتاب[ـ خمترص تفسري ابن كثري: تفسري القرآن العظيم/ حممد كريم بن - 134 

 مج. 2م ـ 1988، 4سعيد راجح ـ دار املعرفة: بريوت ـ ط 

]كتاب[ـ التيسري لتفسري ابن كثري/ عبد اهلل بن حممد بن إسحاق آل - 135 

عىل نفقة األمري  الشيخ؛ مراجعة وتصحيح عبد الكريم أمني عثامن النواوي ـ طبع

 مج. 4م ـ 1990هـ= 1411، 1سلطان بن عبد العزيز ـ ط 

]كتاب[ـ أوجز التفاسري من تفسري ابن كثري/ خالد عبد الرمحن العك ـ - 136 

 = هـ1413، 1بريوت ـ ط  -دار ابن عصاصة، دار البشائر اإلسالمية: دمشق

 سم. 21×  29ص ـ  605م ـ 1992
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ري يف هتذيب تفسري ابن كثري/ جمموعة من ]كتاب[ـ املصباح املن- 137 

املؤلفني/ الباحثني؛ إرشاف صفي الرمحن املباركفوري ـ مكتبة دار السالم: الرياض 

 ص. 1245م ـ 1999، 1ـ ط 

]كتاب[ـ تيسري الرمحن الرحيم يف اختصار تفسري القرآن العظيم - 138 

الرشد: الرياض ـ  )خمترص تفسري ابن كثري(/ حممد رياض السلفي األثري ـ مكتبة

 سم. 21×  29مج ـ  2م ـ 2001هـ=1421، 1ط 

]كتاب[ـ صحيح خمترص تفسري ابن كثري/ أمحد البكري، حممد عادل - 139 

، 2حممد، حممد خلف ـ دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة: القاهرة ـ ط 

 سم. 21×  29مج ـ  3م ـ 2002هـ = 1422

         ري القرآن الكريم البن كثري/ الصحيح لتفسـ املخترص  ]كتاب[- 140 

 مج. 2م ـ 2002، 1احلميد أمحد يوسف هنداوي ـ دار اهلدى: اجليزة ـ ط  عبد

]كتاب[ـ خمترص تفسري ابن كثري/ أمحد بن شعبان بن أمحد، حممد بن - 141 

 مج. 3م ـ 2003هـ = 1423، 1عيادي بن عبد احلليم ـ مكتبة الصفا: القاهرة ـ ط 

]كتاب[ـ صحيح خمترص تفسري ابن كثري/ حممد عبد اللطيف خلف ـ - 142 

 ص. 2088ـ  2005دون نارش: القاهرة، 

]كتاب[ـ اليسري يف اختصار تفسري ابن كثري/ حممد عبد اهلل بن الشيخ - 143 

حممد الشنقيطي، صالح بن حممد عرفات، خالد بن فوزي عبد احلميد؛ إرشاف: 

 ص. 2004هـ ـ 1426، 1يد ـ دار اهلداية للنرش: جدة ـ ط صالح بن عبد اهلل بن مح

]كتاب[ـ الدر النثري يف اختصار تفسري احلافظ ابن كثري موشى وحمىل - 144 

بتخرجيات شيخنا اإلمام حمدث العرص حممد نارص الدين األلباين عىل هامش 

مصحف املدينة النبوية/ حممد موسى آل نرص ـ رشكة غراس للنرش والتوزيع: 

 ص. 926هـ ـ 1426الكويت، 
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]كتاب[ـ املفتاح الكبري لتفسري ابن كثري/ سمري حممد إسامعيل ـ دار - 145 

 ص. 825م ـ 2008، 1املحدثني للبحث العلمي والرتمجة والنرش: القاهرة ـ ط 

]كتاب[ـ تفسري ابن كثري: هتذيب وترتيب/ صالح عبد الفتاح دحبور - 146 

 م.2008، 1والتوزيع: عامن )األردن( ـ ط  اخلالدي ـ دار الفاروق للنرش

]كتاب[ـ تيسري تفسري ابن كثري/ حممد بن حممود بن إبراهيم عطية ـ دار - 147 

 سم. 21×  29ص ـ  1216م ـ 2009الكتب العلمية: بريوت، 

]كتاب[ـ القبس املنري ) خمترص تفسري ابن كثري (/ حممد بن سليامن بن - 148 

هـ 1430، 1بن حزم للطباعة والنرش والتوزيع: بريوت ـ ط عبد اهلل األشقر ـ دار ا

 سم. 21×  29مج ـ  3م ـ 2009= 

]كتاب[ـ حسن التحرير يف هتذيب تفسري ابن كثري/ حممد احلمود - 149 

 مج. 8م ـ 2012، 1النجدي ـ رشكة غراس للنرش والتوزيع: الكويت ـ ط 

د اهلل بن إبراهيم بن ]كتاب[ـ نفح العبري هتذيب تفسري ابن كثري/ عب- 150 

 م.2014، 1سليامن الرشيد ـ مكتبة الكوثر: الرياض ـ ط 

]كتاب[ـ التيسري خالصة تفسري ابن كثري/ حممود حممد سامل ـ مطبعة - 151 

 سم. 21×  29مج ـ  2الشعب: مرص، دون تاريخ نرش ـ 

 االستدراك على تفسري ابن كثري -ثاني عشر
ه ابن كثري/ حممد خري رمضان يوسف ـ دار ]كتاب[ـ تفسري ما مل يفرس- 152 

 ص. 487م ـ 2015هـ = 1436البشائر اإلسالمية: بريوت، 

 احلواشي والتعليقات على تفسري ابن كثري -ثالث عشر
]خمطوط[ـ العلم الغزير يف تفسري ابن كثري )وهي حاشية عىل تفسري ابن - 153 

ـ  52ـ الرباط م تريم هـ(/ إسامعيل الزرعي )خطيب جامع الديلع( 774كثري ت 

259. 
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اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( من سورة يوسف إىل 
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 95..................................استدراكات ابن كثري عىل ابن جرير يف تفسريه
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 62................................................اإلرسائيليات يف تفسري ابن كثري

أقوال ابن مسعود وختريج رواياته من تفسري ابن كثري )من سورة الفاحتة إىل سورة 

 65....................................................................... نعام(ألا
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 126............................................................. هـ(774كثري ت 
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البن كثري: من سورة الفاحتة  "تفسري القرآن العظيم"ختريج األحاديث الواردة يف 

 33........................................................إىل آخر سورة آل عمران

ختريج األحاديث الواردة يف تفسري ابن كثري: من أول سورة اإلرساء إىل آخر سورة 

 31............................................................................يس

إىل آخر سورة  ختريج األحاديث الواردة يف تفسري ابن كثري: من أول سورة املائدة

 32..........................................................................النحل

ترجيحات ابن كثري رمحه اهلل تعاىل ملعاين اآليات يف تفسريه عرضا ودراسة من أول 

 49.............................................سورة يونس إىل آخر القرآن الكريم

ات اإلمام ابن كثري يف تفسري سور الفاحتة والبقرة وآل عمران من تفسريه ترجيح

 51.........................."عرض ودراسة ونقد  "املسمى تفسري القرآن العظيم 
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من أول  ترجيحات اإلمام ابن كثري يف تفسريه املسمى )بتفسري القرآن العظيم(

 52........................"قد عرضا ودراسة ون "النساء حتى آخر سورة الكهف 

 41............عرًضا ودراسة-ترجيحات احلافظ ابن كثري ملعاين اآليات يف تفسريه

تسهيل الوصول إىل معرفة أسباب النزول اجلامع بني روايات الطربي والنيسابوري 

 38..................................وابن اجلوزي والقرطبي وابن كثري والسيوطي

عقبات اإلمام ابن كثري عىل من سبقه من املفرسين من خالل كتابه تفسري القرآن ت

 108.......................................................................العظيم

 101........................................تعقبات احلافظ ابن كثري عىل املفرسين

 29......................ألحاديث الواردة يف سورة الرعدتفسري ابن كثري: ختريج ا

 146..............................................تفسري ابن كثري: هتذيب وترتيب

تفسري القرآن العظيم . إلسامعيل ابن كثري القريش. من أول الكتاب إىل آخر اآلية 

 28.......................................( من سورة البقرة . حتقيقًا ودراسة141)

تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي: دراسة مقارنة من أول 

 102.........................................سورة املائدة إىل هناية سورة األعراف

زاء تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي: دراسة مقارنة لألج

 107..........................................من القرآن الكريم 15 - 13الثالثة 

تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي دراسة مقارنة يف اجلزء 

 109..........................................الثامن والعرشين من القرآن الكريم

بن كثري وأضواء البيان للشنقيطي دراسة مقارنة لألجزاء تفسري القرآن العظيم ال

 110..................................................من القرآن الكريم 12 - 10

 29-1........................................................تفسري القرآن العظيم
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ازنة بني ابن عطية األندليس وابن التفسري باملأثور بني املرشق واألندلس دراسة مو

 113................................................................كثري الدمشقي

 152....................................................تفسري ما مل يفرسه ابن كثري

 100.....لرازيتنبيهات اإلمام ابن كثري عىل قضايا ومسائل أوردها اإلمام الفخر ا
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 مىسىعة التفشر امأثىر
 びصادره اأصلية نعزوًا إى واぱصحابة واتابعن وأتباعهم × أكر جانع تفسر اني

 حققن ي اتفسرـام مسة نن أبرز نقرونًا بتعليقات

 موشوعة التػسر ادلثور. :العنوان
 .مركز الدراشات وادعؾومات الؼرآكقة بؿعفد اإمام الشاضبي بجدة اإعداد:

 أشتاذ الدراشات الؼرآكقة ،مساعد بن شؾقان الطقار أ.د. امشرف العلمي:
 .بجامعة ادؾك شعود بالرياض

 .لبـان -دار بن حزم: بروت  الناشر:
 .اأوى :الطبعة

 .م2117هـ/1439 اريخ الطبعة:
 ثاثة ألوان. ألوان الطبعة:
 جؾد فاخر. نوع الغاف:

  24 عدد اجلدات:
 18151عدد الصفحات:
 الؼرآن، التػسر بادلثور. تصنيف الكتاب:
 .والصحابة والتابعن وأتباعفم ×الـبي التػسر ادلثور عن  موضوع الكتاب:

  أهنية الكتاب ودواعي إعداده:
 ، وأقوال السؾف الصالح ×أحاديث الـبي احاجة إى مملف صامل يستوعب 

آن الؽريم، جؿوًعا ذ مَمَلف الؼر ذ تػسر -الصحابة والتابعن وأتباعفم من  –
 تعؾقؼاتمع ، معزًوا دصادره اأصؾقة، مرتًبا حسب ادوضوعات والطبؼات، واحد



 روض ومـــراجــــعـــــــــــــاتــــــع
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عن جرد ادطوات،  يغـي عؾقفا، بحقثأئؿة التػسر ادحؼؼن  بعض أبرز
 ذ ثـايا ادصـػات. تـؼقبوال

 :الكتابأهداف 
والصحابة  ×ي مع وترتقب أحاديث وآثار التػسر الواردة عن الـب .1

 اأصؾقة. اوالتابعن وأتباعفم معزوة إى مصادره

 تقسر الوقوف عذ مـاهج أئؿة السؾف ذ التػسر. .2

 اإعاكة عذ َفْفم أقوال أئؿة السؾف ذ التػسر.  .3

 الوقوف عذ ترجقحات اأئؿة ادحؼؼن ذ معاي اآيات. .4

 حتىى الكتاب:
  تتوزع جؾدات الؽتاب عذ ثاثة أعال: 
 : ويشؿل ادجؾد اأول كاما.موشوعة التػسر ادلثور اددخل إى -

 . (23إى مج 2)من مججؾدا كاما  22: وتشؿل موشوعة التػسر ادلثورمادة  -
 : وتشؿل ادجؾد الرابع والعرين كاما.موشوعة التػسر ادلثور ففارس -

 وفقا يي تعريف موجز بؽل مـفا:
 لتفشر امأثىرمىسىعة ا: امدخل إى أوًا

ُخِصص ادجؾد اأول من ادوشوعة لقؽون مدخًا يشتؿل عذ بقان أعال جان 
ادوشوعة ومـفج كل مـفا بصورة مػصؾة، وعذ أبحاث تلصقؾقة لؾتػسر ادلثور: 
تبن مبادئه، ومـفج التعامل معه، ومـفج ادحدثن ذ كؼده: وذلك من خال 

 قسؿن رئقسن:

 وتتضؿن احديث عن مسة أمور:  امنهجية: قدمةام اأول: القسم

وقصتفا: وقد ُفِصل فقه كشلة ادوشوعة ومراحؾفا الستة،  ادوشوعة كشلة :أوًل 
الدر ادـثور ذ "وأبرز ما فقفا بقان أن أصل ادوشوعة كان مع الزوائد عذ كتاب 
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شوعي صامل لؾسقوضي، ثم حول ادروع إى إعداد كتاب مو "التػسر بادلثور
 بعد هذيبه وترتقبه مع زوائده. "الدر ادـثور"لتػسر السؾف جؿع بن 

 وأعاها: ُوِضح فقه أعال كل جـة باختصار، وهي جـة ادوشوعة جان :انًيا
 التخريج، وجـة التوجقه، وجـة والتللقف، وجـة الصقاغة الؽتب، وجـة جرد

  والطباعة. وجـة الصف الػفرشة، وجـة العؾؿقة والتدققق، ادراجعة
 . وشقلي احديث عـه.وفقه بقان مـفج كل جـة بالتػصقل ادوشوعة: مـفج :الثًا

 أقسام: ةشتإلقفا: وهي  العزو ومـفج ادوشوعة مصادر :رابًعا

 كتابا. (13)ادطبوعة. وبؾغت  ادسـدة التػسر كتب -4

 كتب. (6)فا. وبؾغت حؽؿ ذ وما ادػؼودة ادسـدة التػسر كتب -2
% من آثار 81وقد ُفِصل الؼول ذ هذين الؼسؿن كظرا أها يشؽان حواي  

 ادوشوعة.
 كتاًبا. (15)كتب عؾوم الؼرآن ادسـدة. وبؾغت  -3
 .اكتابً  (42)وبؾغت  كتب العؼقدة ادسـدة. -4
 كتاًبا (129)احديث وآثار السؾف ادسـدة. وبؾغت  كتب -5

 كتاًبا. (42)والػؼه واأدب ادسـدة. وبؾغت  والساجم ةالسر كتب -6

 ضبعاها.  بقاكات إثبات مع ادوشوعة دصادر مرد تا ذلك

  ادلثور: وشقلي بقاها.  التػسر موشوعة ففارس :خامًسا
وفقفا شتة أبحاث تلصقؾقة متعؾؼة بالتػسر  العلمية: الثاي: امقدمة القسم

 ادلثور، وهي:

لأشتاذ  ،وحجيت』 وأنواع』 ومصادر《 أميت』 وبيان تعريف』 :امأثور رالتفس -4
  الطقار. مساعد الدكتور:

حدث فقه عن ادراد بالتػسر ادلثور وحُده عـد أئؿة كؼؾته، مع التـبقه عذ أخطاء 
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ادعارين ذ حديده، كا حدث عن ضبؼات السؾف معرًفا كل ضبؼة وأمقة تػاشر 
خصوصا -دث عن مصادر تػسر السؾف مـاقشا رد البعض أهؾفا، كذلك ح

لبعضفا، ثم أتبع ذلك باحديث عن ضريؼة السؾف ذ احديث عن  -ادعارين
معـى اآية وتػسرها وأن أغؾبه من اختاف التـوع، وختم ببقان أكواع التػسر 

 ادلثور ومدى حجقة كل مـفا.

  الواصل. خالد ر:لؾدكتو ،تدوين』 ومراحل السلف تفسر اريخ -2
حدث ذ الػصل اأول مـه عن تاريخ تػسر السؾف ذ العفد الـبوي ثم 
الصحابة )بطبؼتقفم: كبارهم وصغارهم(، ثم التابعن )بطبؼاهم الثاث: كبارهم 
وأواشطفم وصغارهم(، ثم أتباع التابعن )بطبؼاهم الثاث: كبارهم وأواشطفم 

العفد الـبوي وعفد اخؾػاء الراصدين، ثم وصغارهم(، وذلك عز مراحل تاريخ 
الدولة اأموية، ثم العر اأول من الدولة العباشقة، مبقـًا ذ ذلك معام التػسر ذ 
كل عر، ثم حدث عن أبرز العوامل التارخقة ادمثرة ذ تػسر السؾف، ثم حدث 

 ذ الػصل الثاي عن كؼل تػسر السؾف ومراحل تدويـه.
 الواصل. خالد لؾدكتور:، التفسر ي ومراتبهم سلفال مفسرو -3

وهو بحث مبـي عذ إحصاء آثار التػسر لؽل مػر ذ ادوشوعة، وقد قسم من 
خاها مػري السؾف إى قسؿن: ادؽثرين، وادؼؾن، قسم ادؽثرين مـفم إى 
ا أربعة ضبؼات بحسب مؼدار تػسر كل مـفم، مع ترمة كل مـفم باختصار، مبقـً 
أشباب الؽثرة أو الؼؾة ذ آثار التػسر لدهم، أما الؼسم الثاي فاكتػى برد أشاء 
ادػرين فقه مع ذكر عدد آثار التػسر لؽل مـفم ذ ادوشوعة، وقد خؾص إى 
كتائج كػقسة: مـفا ما فقه تصحقح دعؾومات وأحؽام صائعة عن بعض مػري 

دد آثار التػسر الـبوي وكسبته من السؾف، كا خؾص إى  إحصاءات كػقسة كع
تػسر السؾف وعدد اآيات التي ورد فقفا، وكسبتفا من عدد آيات الؼرآن، وعدد 
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آثار تػسر كل ضبؼة من ضبؼات السؾف الثاث وكسبتفا من تػسر لسؾف،  كذلك 
 رد أكثر عرة من الصحابة آثارا ذ التػسر، ومثؾفم من التابعن، ومن أتباع

 ، مع توضقح لؽل ذلك برشومات بقاكقة أو أعؿدة إحصائقة.التابعن
 ،السلف آار مع تعامِلهم وطريقة التفسر اخمسة أئمة التعريف -4

 الزهراي. كايف لؾدكتور:
حدث فقه عن كل من ابن جرير، وابن عطقة، وابن تقؿقة، وابن الؼقم، وابن كثر 

م مع آثار السؾف، من حقث مسما لؽل مـفم باختصار، ومبقـا كقػقة تعامؾف
تعظقؿفم لؾسؾف، واشتقعاهم آثارهم، وتوجقففا، أو كؼد بعضفا شـًدا أو متـًا، 

 واشتداهم بآثار السؾف وااعتاد عؾقفا.

 لؾدكتور: ،معها اأئمة وتعامل وتصنيفها تعريفها: مستندات التفسر -5
 الزهراي. كايف

مستـٍد ما اشتـد  (11)حرها ذ حدث فقه عن معـى مستـدات التػسر، مع 
عؾقه اأئؿة اخؿسة ذ ترجقحفم بن أقوال السؾف، ما جرى معه وإثباته ذ 

 حاصقة ادوشوعة ادتعؾؼة بالتوجقفات والسجقحات.
 صالح حؿد حؿد لؾدكتور: ،التفسر مروات نقد ي احدثن منهج -6

 شؾقان.
فم مع مرويات التػسر، مبقـا ادحددات حدث فقه عن ضريؼة ادحدثن ذ تعامؾ

العامة لذلك، والؼرائن ادختصة بؿرويات التػسر وأثرها، ثم تطبقؼات ادـفج عـد 
 ادػرين ادحررين.

 مىسىعة التفشر امأثىرثانيا: مادة 
 من ثاثة أقسام: موشوعة التػسر ادلثورتتؽون مادة 

  《:القسم اأول: أحاديث التفسر وآار 
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وكذا  ادتعؾؼة بتػسر اآية، ×عن الـبي  الواردةادوشوعة اأحاديث  ؿـتتض
، مستؼاة من قسؿن رئقسن: الدر ما ورد من آثار عن الصحابة والتابعن وتابعقفم

ادـثور بعد هذيبه، والزوائد عؾقه، وقد أثبتت ذ متن ادوشوعة متسؾسؾة باأرقام، 
 أثًرا.  ( 85731)التي بؾغت 

 معرفة تػسر السؾف الصالح لؾؼرآن الؽريم.هذا الؼسم:  ةفائدو
  :على أحاديث وآار التفسر أبرز احققنالقسم الثاي: تعليقات 

، وابن القيم، وابن تيمية، وابن عطية، ابن جريرادوشوعة تعؾقؼات:  تتضؿـ
موازكة  ا أوا أو توجقفً توضقحً : عذ اأحاديث واآثار الواردة ذ التػسر وابن كثر

وقد أثبتت ذ احاصقة اأوى لؾؿوشوعة متسؾسؾة بلرقام مستؿرة بؾغت  ...بقـفا
 تعؾقًؼا. (7346)

معرفة فؼه السؾف ذ التػسر، وكقػقة التعامل مع ااختاف  ة هذا الؼسم:فائدو
 ذ التػسر.

  :: خريج أحاديث التفسرثالثالقسم ال
ة الواردة ذ التػسر وذكر أحؽام ادوشوعة بتخريج اأحاديث ادرفوع عـقت

أخرى مستؼؾة بسققم مستؼل لؽل صػحة،  حاصقة ذ أثبتت ، وقدأئؿة الـؼد عؾقفا
ادوشوعة وعزوها إى مصادرها  شائر كصوص هذه احاصقة توثقق كا أثبت ذ

 .الازمة باإيضاحات وخدمتفا اأصؾقة ادسـدة،
 عؾقفا، ا لؾوقوفخريج أحاديث التػسر واحؽم عؾقفا تقسرً  ة ذلك:فائدو 

 إضافة إى الوقوف عذ ادصادر اأصؾقة آثار تػسر السؾف.
، وجاء توزيع 23إى  2ادجؾدات من  موشوعة التػسر ادلثوروقد صؿؾت مادة 

 تػسر شور الؼرآن فقفا عذ الـحو التاي:
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 (123ة )اآية الػاحة وشورة البؼر اجلد الثاي:
 (218شورة البؼرة )اآية  اجلد الثالث:
 شورة البؼرة )إى آخر السورة( اجلد الرابع:

 شورة آل عؿران اجلد اخامس:
 (99 -1شورة الـساء ) اجلد السادس:

 (81 )اآيةآخر السورة( إى شورة ادائدة  -111شورة الـساء ) سابع:اجلد ال
 إى آخر اأكعام (82 )اآية ادائدة من:اجلد الثا

 (13اأعراف إى اأكػال )اآية  تاسع:اجلد ال
 إى آخر التوبة (14 )اآيةاأكػال  العاشر: اجلد
 يوكس إى يوشف اﾅادي عشر: اجلد
 الرعد إى آخر الـحل الثاي عشر: اجلد
 اإراء والؽفف الثالث عشر: اجلد
 اٍأكبقاء آخر إى مريم الرابع عشر: اجلد
 الـور إى آخر احج  اخامس عشر: اجلد
 الـؿلإى آخر الػرقان  السادس عشر: اجلد
 (34)اآية الؼصص إى اأحزاب  السابع عشر: اجلد
 الصافات إى آخر (35)اآية اأحزاب  الثامن عشر: اجلد
 الزخرف إى آخرشورة ص  التاسع عشر: اجلد
 الـجم إى آخردخان ال العشرون: اجلد
 الطاق إى آخرالؼؿر  اﾅادي والعشرون: اجلد
 ااكػطار إى آخرالتحريم  الثاي والعشرون: اجلد
 اسـال إى آخرادطػػن  الثالث والعشرون: اجلد
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 :مىسىعة التفشر امأثىر ثالثا: فهارس
ففرًشا  (12)( لػفارس ادوشوعة، وقد اصتؿل عذ 24ُخِصص ادجؾد اأخر )

 فـقا، وهي كا يي:
 درفوعة.حاديث ااأردة ذ ااآيات الو ففرس .4
 اآيات الـاشخة أو ادـسوخةففرس  .2
 اآيات ذوات الـزولففرس  .3
 الؼرآن ادػر عـد السؾفغريب معجم  .4
 ادرفوعةحاديث اأ ففرس .5
 الواردة ذ آثار ادوشوعةففرس الشواهد الشعرية  .6
 ففرس أصحاب اآثار .7
 عام الوارد ذكرهم ذ اأحاديث واآثارففرس اأ .8
 ففرس اأديان والػرق وادذاهب .9

 ففرس اأماكن .41
 ففرس ادوضوعات .44
 ففرس الػفارس .42

واداحظ أن مقع هذه الػفارس تدور حول متن ادوشوعة، بقـا تركت حاصقة 
التعؾقؼات دون ففرشة اختصارا لؾجفد والوقت، ووكل ذلك إى الؼارئ الؽريم 

 ذلك. لإفادة من
 منهج امىسىعة: 

اتسؿت ادوشوعة بؿـفج تػصقي لؽل جـة من جاها، وذلك كظرا لؽثرة جاها 
 وكثرة تػاصقل أعال كل جـة، كؾخص أبرزها فقا يي:

مصادر اجؿع هي الؽتب ادسـدة ذ  :(امصادر جرد) اﾄمع منهج -4
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اآثار صؿل اجؿع قد و، وغرها التػسر وعؾوم الؼرآن واحديث والعؼقدة والسرة
 اآثار ادعؾؼة ذ الؽتب التي اصسضت اإشـادادسـدة من هذه ادصادر، وأيضا 

ا ااشتؼصاء ذ آثار الـزول وقصد )كصحقح البخاري وتػسر ابن أي حاتم(، وقد
أما ذ الؼراءات واأحؽام وما تعؾق ها، واآثار ادتعؾؼة  ،والتػسر ادباذ والـسخ

 فقه. ااشتؼصاء يؼصدوابسط الؼصص: فؾم باآية، و

 أبرز ما فقه ما يي: :والصياغة التأليف منهج -2
 ذكر اآثار جردة عن اأشاكقد.  -1

 .د التػسر التحؾقي )اجزئي( لميةاعتا -2
اآثار ذ اآية حسب موضوعاها عذ صؽل فؼرات معـوكة، وفق  تؼسقم -3

ذ  الـسخ، فتػسر اآية ادباذ، فاآية ـزول، فالؼراءات ذ اآية الستقب التاي:
 ما شوى التػسر ادباذ(.وهي تعؾؼة باآية )ادثار ، فاآلحؽام اآيةف اآية،
 إثبات اآثار من اأصول بـصفا دون ترف برواية بادعـى، أو اختصار: -4

 إا ذ حاات.
 :ما يي منهج ترتيب اآار وجاء ذ      

 ة، فآثار الصحابة، فالتابعن، فتابعقفم. البدء باآثار ادرفوع  -1

 ذكر صاحب الؼول التػسري بصورة واحدة عـد كل أثر له ذ ادوشوعة. -2

، وأشاء العريضمققز كل ضبؼة بؾون: فللػاظ اأحاديث الـبوي باأشود  -3
 .شود العريضوأشاء أتباع التابعن باأالصحابة باأمر، وأشاء التابعن باأخر، 

راوي عن ادػر )ضريق اأثر(، بعد اشم ادػر مباذة، وذلك بن ذكر ال  -4
 ذضتي اعساض شواء كان اأثر من الدر، أو من الزوائد.

ـاة -5  .ترتقب مرويات مػري كل ضبؼة حسب ترتقب وفقاهم، إا ذ حاات مستث
مسـدة كاكت أو معؾؼة:  اآثار ادرفوعة وادوقوفة وادؼطوعة:ترققم مقع  -6
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 باعتبار اختاف ادػِر أو اختاف التػسر.موحد  بسققم

 :فؽا يي منهج التعامل مع آار الدر امنثور أما
 مققز آثار الدر بتذيقل كل مـفا برقم اجزء والصػحة بن قوشن، بقـا  -1

 زت الزوائد بنحاق حرف )ز( بن قوشن آخر اأثر.قِ مُ 
فا فقه دون التزام مطابؼتفا بؿصادرها بـصالدر ادـثور الواردة ذ ثار اآ ذكر  -2

 . إا ذ حاات

ػضائل اآيات والسور، كبقان معـى اآية، بحذف اآثار التي ا تعؾق ها   -3
 دلواآثار ادتعؾؼة بؿوضوع اآية، كػضائل اأعال وتتات أحؽام اآية التي ا ت

  ؾقفا اآية، وكحوها.ع
واإحالة إى موضعه ذ مصدره  كؼل خريج السقوضي لأثر إى احاصقة  -4

 .تبًعا لعؿل حؼؼي كتاب الدر ادـثور
 .عذ مػردات اآيةما معه السقوضي من آثار مؼطعة ذ ادصادر يعاد دزئته  -5
  :اموسوعة حاشيي منهج -3

مسة من أبرز ادحؼؼن ذ التػسر، وهم ابن  تعؾقؼات تضؿـت :اأوى اﾅاشية
  قؿقة، وابن الؼقم، وابن كثر، وأكواع تعؾقؼاهم أربعة:جرير، وابن عطقة، وابن ت

  العامة. والتعؾقؼات التوجقفات (4)
  ااكتؼادات. (2)
  السجقحات. (3)
  أقوال. وزيادة التػسرية ااحتاات (4)

ولؽل مـفا ضوابط ذ معفا وصقاغتفا وعرضفا وعزوها ا يتسع ادؼام 
 لتػصقؾفا.

 الازمة: باإيضاحات وخدمتفا ادوشوعة كصوص توثقق :الثانية اﾅاشية



 (ه4439جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية     العدد اخامس والعشرون        )مادى اآخرة 

363 

 واصتؿل عذ ما يي:

  ادوشوعة: توثقق كصوص مـفج -
 التخريج. حاصقة العام ادـفج -أ

 ادرفوعة. اأحاديث خريج مـفج -ب

 ادتؽررة. اأشاكقد -ت

 مـفا. ادعتؿدة والطبعات ادوشوعة أحاديث خريج مصادر -ث

 اءات.الؼر خريج مـفج -ج

 ، تصحقح تصحقفالـصوص، من ذح غريب أو توضقح غامض، أو  خدمة -
  وكحو ذلك.

 ولؽل مـفا تػاصقل دققؼة ا يتسع ادؼام لبسطفا.

 بن الدر امنثىر ومىسىعة التفشر امأثىر
التي تضؿـت  "موسوعة التفسر امأثور" هو أصل "الدر ادـثور"كتاب  تؼدم أن

قد : والتوثقق من ادصادر اأصؾقة ادسـدةوصاركته ذ : ؼقحهبعد تـ التػسرية آثاره
 مقزت عؾقه بؿقزات عديدة، من أبرزها:

ففي أصؿل مصدر مطبوع أحاديث وآثار التػسر الواردة عن  :الشمول -4
من كتاب )الدر  والصحابة والتابعن وأتباعفم: لضؿه آثار التػسر ×الـبي 

جؾد مطبوع. وم  1111ر معت من أكثر من ادـثور( إضافة إى ما فاته من آثا
كتب احديث والعؼقدة والسر إى يؼتر اجؿع عذ كتب التػسر، بل تعداه 

  والساجم والػؼه.
إضافة إى صؿوها دصادر مفؿة م يشؿؾفا الدر ادـثور كتػسر مؼاتل بن شؾقان، 

عؾؼات الؽتب وتػسر حقى بن شّام، وتػسر إشحاق البستي، كذلك صؿؾت م
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التي اصسضت اإشـاد ومن أبرزها تػسر ابن أي حاتم، إضافة إى زوائد تػسر 
 الثعؾبي والبغوي، وهذا ما ا دده ذ الدر ادـثور. 

أثًرا، بؾغت الزوائد مـفا عذ  (85731)وقد بؾغت عدد اآثار ذ ادوشوعة 
 أثًرا. (45134)الدر 
ار تارخًقا حسب الطبؼات، عذ كسق اآث ادوشوعة فؼد رتبت :الرتيب -2

 فالتابعن، فالصحابة،، ×ا با ورد عن الـبي مطرد ِوْفق وفقات ادػرين، بدءً 
، ومقزت أيضا بذكر ضريق كل : دعرفة صاحب الؼول ادتؼدم والـاقل عـهفلتباعفم

 أثر )اشم الراوي عن ادػر( إذا كان مصدره مطبوًعا.
ا بالؼراءات، فالـزول، ف اآثار موضوعًقا، بدءً ـي بتصـقكا اعتُ  :التصنيف -3

 فالتػسر، فالـسخ، فاأحؽام، ثم اآثار ادتعؾؼة باآية ما شوى ذلك.
أئؿة التػسر  أبرز مسة من تعؾقؼاتحوار ادوشوعة بحَؾت  :التعليق -4

 لمثار اكتؼاًدا أو توجقًفا أو توضقًحا :أقوال السؾف ذ التػسر عذادحؼؼن 
 .التػسر ذ السؾف فؼه بقان ذ يسفم ما اردةالو

 وهو من أغراض التعؾقق، وقد ُأفرد عن شائر اأغراض :الرجيح -5
خاف ذ من وجد بن أقوال السؾف ذ التػسر ادذكورة آكًػا: أمقته، وتعؾؼه با ي
 مع ُأبرزقد مـفا، وإى معرفة الراجح  ُحتاج معهمعاي وداات بعض اآيات 

 .اأقوال ادختؾػة مستـداهم ذ السجقح بن حات اأئؿة اخؿسةترجق
كػاءات عؾؿقة متؿقزة لؾؼقام  إعداد ادوشوعةاشُتؼطِب  :اﾄَماعيِ ة -6

عضًوا:  (44)بنكجازها من مستشارين وباحثن وحؽؿن، بؾغ تعدادهم أكثر من 
  كا تؼدم. متخصصة ، اكتظؿوا ذ شبع جان
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 املؤمتر الدولي األول
 املدرسة الرتكية يف التفسري

 -العصر العثماني-
 تركيا –املنعقد يف إسطنبول 

 م28/10/2017-27هـ  = 8/2/1439-7يف الفرتة 
 

 :اهليئات املنظمة للمؤمتر
 .( كلية اإلهليات بجامعة إسطنبول، تركيا1

 .( عطاءات العلم، اململكة العربية السعودية2

 .نون، إسطنبول، تركيا( وقف دار الف3

 :أهداف املؤمتر
 .( خدمة القرآن الكريم وعلومه1

 .( إبراز جهود علامء الدولة العثامنية يف التفسري2

 .( دراسة ما متيزت به املدرسة الرتكية يف التفسري3

 .( تسليط الضوء عىل أبرز التفاسري املخطوطة واملطبوعة يف هذه املدة4

 .ء يف التفسري يف هذه احلقبة( التعرف عىل مناهج العلام5

 :حماور املؤمتر
املدرسة الرتكية يف التفسري وأثرها يف احلراك العلمي عامة  احملور األول:

 .والتفسريي عىل وجه اخلصوص

 .مالمح التفسري يف هذه املدرسة وأبرز خصائصها وسامهتا احملور الثاين:

لمية، ونسخها وأماكن التفاسري املخطوطة، وبيان قيمتها الع احملور الثالث:

 .وجودها
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 .أبرز التفاسري التي ألفت يف هذه املرحلة، ودراسة منهجها احملور الرابع:

 .احلوايش والتعليقات والرشوح؛ عىل التفاسري احملور اخلامس:

 .التفاسري لسور خمصوصة احملور السادس:

 نية.املوضوعات األخرى للمدرسة الرتكية يف الدولة العثام احملور السابع:

 البحوث وأوراق العمل:  

تأليف احلوايش يف الفرتة العثامنية وحاشية القونوي عىل البيضاوي: أ.د.  (1

 حممد خليل جيجك.

احلضور الرتكي العثامين يف بعض تفاسري علامء الغرب اإلسالمي: د. محيد  (2

 حلمر.

سورة  -منهج أيب السعود يف االستشهاد باألحاديث النبوية يف تفسريه (3

 نموذجا: د. عبد احلميد الشيش.الفاحتة 

إرشاد العقل "التنويع يف الفاصلة القرآنية من خالل تفسري أيب السعود  (4

 : د. خالد أمحد حممد النعانعة."السليم إىل مزايا الكتاب الكريم

اآلليات املنهجية أليب السعود أفندي الجتناب اإلرسائيليات يف تفسري  (5

 القرآن الكريم: د. آسيا شكريب.

ملحمد قرقامس: دراسة وصفية  "نثر اجلامن املنتظم من فتح الرمحن" تفسري (6

 حتليلية: د. زياد الرواشدة.

لكريم يف العهد العثامين: املدرسة الرتكية واجتاهاهتا يف تفسري القرآن ا (7

 املنعم مجعة صالح.د.عبد

 –صناعة احلوايش التفسريية يف مدرسة التفسري برتكيا يف املرحلة العثامنية  (8

 ة حتليلية: د. خمتار نصرية.قراء
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منهج حميي الدين شيخ زادة يف القراءات من خالل حاشيته عىل تفسري  (9

 القايض البيضاوي: د. حاتم عبد الرحيم التميمي.

مال كوراين وتفسريه غاية األماين يف تفسري الكالم الرباين: د. حامد بن  (10

 يعقوب الفريح.

لإلمام  "يف تفسري الكالم الرباين اإلشارات الربانية يف تفسري غاية األماين" (11

شهاب الدين الكوراين من أول سورة النجم إىل آخر القرآن الكريم: د. املصطفى 

 مبارك إيدوز.

املال كوراين أنموذجا: د. منرية بنت  -التفسري باملأثور يف املدرسة الرتكية (12

 حممد.

مود : أ.م.د. شاكر حم"عيون التفاسري"منهج السيوايس من خالل تفسريه  (13

 مهدي العزاوي وم.د. عدنان حسن موسى العبيدي.

 يوسف أفندي زاده وعنايته بالقرآن الكريم وعلومه: د. سامل الزهراين. (14

 جهود طاشكربي زاده يف التفسري: أ.د. عمر محدان. (15

منهج ابن كامل باشا يف تفسريه بعض سور القرآن الكريم من رسائله  (16

 وان حرش.املخطوطة يف التفسري: د. عبد الرمحن رض

املدرسة الرتكية  -مهارات علامء التفسري وأثرها عىل إثراء التفسري (17

 أنموذجا: د. خالد إبراهيم مسلم أمحد اآللويس.

 طبقات املفرسين يف عرص الدولة العثامنية: د. نورة عبد العزيز حممد العيل. (18

جممع األنوار يف مجيع "حاجي باشا القونوي ومنهجه يف تفسريه املسمى:  (19

 : د. أمحد حممود زكريا توفيق."اراألرس

عناية املدرسة الرتكية يف التفسري يف الدولة العثامنية بكتاب الكشاف  (20

 للزخمرشي املظاهر واآلثار: د. عبد الرمحن قايد.
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منهج ابن التمجيد يف حاشيته عىل تفسري البيضاوي )أنوار التنزيل وأرسار  (21

 التأويل(: د. توفيق زبادي.

نزيله اآليات عىل الواقع: ة إسامعيل حقي وتروح البيان للعالم (22

 الفتاح حممد أمحد خرض.د.عبد

مباحث الدالالت وأثرها يف اخلالف الفقهي يف حاشية شيخي زاده  (23

)داماد أفندي( التفسريية عىل أنوار التنزيل للبيضاوي: د. ابتسام عيسى حممود 

 حسون.

 م(1592هـ/1000)تاإلمام يوسف سنان الدين األمايس الواعظ احلنفي  (24

 ومنهجه يف التفسري املوضوعي من خالل كتابه )تبيني املحارم(: أ: ليىل معاش.

التأويل االجتامعي واإلصالحي للقرآن الكريم يف الدولة العثامنية يف  (25

القرن الثالث العرش اهلجري دراسة تطبيقية من خالل كتاب )نرصة اإلسالم( 

 للتطواين: د. حيي معابده.

سورة البقرة  -يف تفسري آيات األحكام هـ(940)تل زادة منهج أمحد بن كام (26

 أنموذجا: د: عبد الرزاق بن إسامعيل هرماس.

فكار ملطالعة مطالع األنوار: قراءة يف الكتاب املخطوط: بذل نقد األ (27

 عمر أنور الزبداين.د.

للعامل العثامين أبو سعيد اخلادمي  َّحق مف خف حف ُّ  رسالة يف استثناء (28

 سة وحتقيق: د. عوض جدوع أمحد اجلبوري.هـ( درا1176-1113)

ملحمد بن حممود املغلوي )خمطوط(:  {والضحى}تنوير الضحى يف تفسري  (29

 د. ماجد بن عبد العزيز احلارثي.

أبرز مدونات علامء الدولة العثامنية يف التفسري خالل قرنني من تأسيسها  (30

 هـ )عرض ومجع(: أ. حممود سيف الدين حممد.984-هـ699
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 .Mesut Cevherلتفسريية املرصية والعثامنية: د. املدرسة ا (31

من أبرز التفاسري التي أّلفت يف العهد العثامين ببالد األناضول ودراسة  (32

 منهجها: أ. جيكيني أبو بكر.

 التفسري يف الدولة العثامنية الرتكية: د. تيجاين زبري رابع. (33

 التوصيات:
فسري يف عموم العامل املدرسة الرتكية يف التفسري هي امتداد ملدرسة الت (1

اإلسالمي، ولكنها متيزت بغزارة إنتاجها وتنوعه، وذلك بسبب اهتامم احلكام 

 والعلامء هبذا العلم وتدريسه والتأليف فيه.

نظرا لوجود كمية كبرية من الرتاث من علامء الدولة العثامنية يف علم  (2

تصنيفه وخدمته التفسري؛ فيقرتح أن تتوىل مراكز بحثية متخصصة العناية بجمعه و

وإخراجه، كام أن الكثري من كتب التفسري املطبوعة بحاجة إىل العناية وإعادة 

 دراستها وما ورد فيها وخدمة نصوصها خدمة علمية جديدة.

يويص املؤمتر أن تقوم جلنة املؤمتر يف املؤمترات القادمة بإعداد ترمجة مللخص  (3

البحث، ثم تعرض الرتمجة أثناء تقديم  البحث باللغة الثانية غري اللغة التي يقرأ هبا

 حث يف املؤمتر عىل مجيع الباحثني لالطالع عليها واالستعداد ملناقشتها.بال

يقرتح الباحثون إقامة مؤمترات علمية أخرى أكثر ختصصا، كمثل اهتامم  (4

العلامء األتراك بعلوم القرآن األخرى املختلفة مثل علم التجويد والقراءات، أو 

 من مناهج التفسري، أو بحقبة زمنية أصغر.بنوع معني 

تويص اللجنة العلمية للمؤمتر مجيع الباحثني بالقيام بتصويب بحوثهم بعد  (5

األخذ باملالحظات التي ذكرت عند املداخالت واملناقشات، ثم إرساهلا مرة ثانية 
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ب إىل جلنة املؤمتر لعرض البحوث عىل اللجنة العلمية وحتكيمها، ثم طباعتها يف كتا

 املؤمتر.

من جانبهم يقدم الباحثون شكرهم إىل كلية اإلهليات وإىل جلنة املؤمتر  (6

العلمية والتنظيمية عىل جهودهم وإدارهتم هلذا املؤمتر وعىل فكرة املؤمتر عموما، 

وعىل حسن الضيافة، آملني أن تتكرر اللقاءات العلمية يف مرات قادمة إن شاء اهلل 

 تعاىل.
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 مؤمتر القرآن من التنزيل اىل التدوين

 تركيا –املنعقد يف إسطنبول 
 م2017نوفمرب  27-26هـ = 1439ربيع األول  9-8يف الفرتة من 

 املنظمون: مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية مبؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي

 أهداف املؤمتر:
التنويه إىل أمهية مجع املخطوطات القرآنية ودراستها، ووضع خطة  (1

 لفهرستها وتصويرها وتوفريها للعلامء والباحثني.

التفكري يف وضع خطة لتنسيق اجلهود يف نشاطات بحثية مشرتكة حول  (2

موضوع املؤمتر، والتعاون فيام بني الباحثني واجلامعات واجلمعيات واملراكز 

تفاق عىل آلية للرد عىل األوساط األكاديمية االسترشاقية البحثية، رغبة يف اال

والعلامنية التي تعمل جاهدة للتشكيك يف وحدة النص القرآين وصحته وصحة 

 تواتره، والتفكري يف تأليف مرجع علمي أكاديمي يرتجم إىل لغات عدة.

احلض عىل إجراء دراسات علمية وأكاديمية جادة وموحدة ملواجهة  (3

 تثار حول النص القرآين. الشبهات التي

ريخ االتفكري يف الرد عىل مرشوع كورانيكوم الذي يعمل عىل توثيق ت (4

النصوص القرآنية، وتفسري القرآن يف سياق تطوره التارخيي، من خالل دراسة 

النقد التارخيي "طبعة من القرآن الكريم، ويعمل أيضا عىل  35االختالفات بني 

 "حترير املصحف"، أو "ة علمية نقدية للقرآننرش"عداد إللوصول إىل  "للمصحف
التي  "أن يتم تنظيفه من األخطاء والرتاكامت التارخيية"بإنشاء نص جديدي، بعد 

 قرنا!!! 14تراكمت من خالل 
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توحيد املواقف حول موضوع الفحص الكربوين املشع للمخطوطات  (5

بدراسة موضوع القرآنية، وإجياد مواقع عىل الشبكة العنكبوتية، ومنتديات خاصة 

االسترشاق ومتابعته، وإعداد الدراسات والتقارير بشأنه، وحفظ الوثائق املتعلقة 

به، وإصدار النرشات الدورية التي تالحق كل جديد يف هذا املجال. والتفكري يف 

تنظيم مؤمتر دوري يناقش موضوع االسترشاق من مجيع جوانبه، تقّدم فيه 

 الدراسات والبحوث واالقرتاحات.

 حماور املؤمتر:
أمهية املصاحف املخطوطة والعناية هبا: من حيث الفهرسة والدراسة  (1

 والتدقيق والتحقيق.

 نسخ املصاحف املخطوطة يف العامل وانتشارها. (2

 جهود فهرسة املصاحف املخطوطة يف العامل. (3

التعريف باملصاحف املخطوطة غري املنشورة ودراستها إلغناء املكتبة  (4

 القرآنية.

ملصاحف املخطوطة ومميزاهتا، وداللتها عىل صحة النص القرآين خصائص ا (5

 وسالمته من التحريف.

وسائل توفري خمطوطات القرآن الكريم: املصورات، النسخ اإللكرتونية،  (6

 الطباعة الورقية: )جتارب منجزة: مكتبات، مؤسسات، أفراد(.

 القرآن الكريم بني احلفظ والتدوين. (7

 قضايا تدوين النص القرآين: (8

تاريخ تدوينه ورواياته وطرقه وأهم حمطاته )كتابة القرآن الكريم يف زمن  -

 ، ومجعه يف زمن الصديق، ونسخ املصاحف يف خالفة عثامن(. ×النبي 
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 .×هل ُكتَِب القرآن كله يف زمنه  -
 مصاحف الصحابة وما آلت إليه. -

بيان وحدة النص القرآين مع تعدد الرسوم، وصحة النص وضبطه وصحة  -

 تواتره.

 املراد برخصة األحرف السبعة وعالقته بالصحف واملصاحف. -

 قراءات القرآن الكريم والقراءات الشاذة: (9

أصل القراءات القرآنية، القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة قبل ابن جماهد،  -

 ورشوط القراءة الصحيحة عنده.

مسائل يف املصاحف املخطوطة حتى هناية القرن الرابع، وتندرج حتته  (10

 ضوعات اآلتية:املو

 الرسم العثامين يف املصاحف املخطوطة. -

 عالمات الضبط يف املصاحف املخطوطة. -

 عدد اآليات والتجزئة والتحزيب يف املصاحف املخطوطة. -

 أنواع اخلط يف املصاحف املخطوطة. -

 خمطوطات القرآن الكريم والدراسات احلديثة: (11

 الطروس يف املصاحف املخطوطة. -

 حف املخطوطة.وسائل تقدير زمن املصا -

 الفحص الكربوين املشع للمخطوطات القرآنية واملوقف من ذلك. -

الرد عىل مزاعم املسترشقني حول تاريخ القرآن الكريم والقراءات القرآنية  -

 وعالقتها باملصاحف املخطوطة.

النشأة واألهداف  :Corpus Coranicumمرشوع كوربوس كورانيكوم  -

 والنتائج.
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 البحوث وأوراق العمل:
وع املصاحف العثامنية واالختالف الواقع يف حتديد تارخيه وعدد مرش (1

 نسخه: أ.د. عمر بن عبد الغني محدان.

عالمات الضبط يف املصاحف املخطوطة من القرن األول إىل هناية القرن  (2

 الرابع اهلجري: أ.د. عادل إبراهيم أبو شعر.

رون الثالثة القراءات القرآنية يف املصاحف املنقوطة التي ترجع إىل الق (3

 األوىل: أ. د. غانم قدوري احلمد.

املصحف املنسوب إىل اخلليفة الراشد عثامن بن عفان، املحفوظ بقرص  (4

طوب قايب، من خالل مالحظات تارخيية وكوديكولوجية: د. أكمل الدين إحسان 

 أوغلو.

أثر رخصة األحرف السبعة يف تدوين النص القرآين: د. سامل قدوري  (5

 احلمد.

د. بشار عواد «: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»حديث  أنظار يف (6

 معروف.

النقل الشفاهي للقرآن الكريم ومنهج النقد التارخيي: د. عبد احلكيم بن  (7

 يوسف اخلليفي.

دراسة نقدية،  :تاريخ املصحف الرشيف من الشفاهية إىل الكتابية (8

 كوديكولوجية للمدرسة االسترشاقية: د. كريم إفراق أمحد.

لقراءات من زمن النشأة حتى عرص ابن جماهد ورد شبهات الدكتور ا (9

 فرنسوا ديروش حوهلا: د. سامي حممد سعيد عبد الشكور.

احلوايش النقدية للقرآن الكريم يف فجر مرشوع الكوربيس كورانيكوم.  (10

 د.عبد الرزاق بن إسامعيل هرماس.



 (ه1439 مجادى اآلخرة)     والعشرون     امساخل العدد يب للدراسات القرآنية    جملة معهد اإلمام الشاط

 377 

ة القرآنية القراءات االسترشاقية للقرآن الكريم أنموذج مرشوع املدون (11

 كوربيس كورانيكوم: د. عبد اهلل اخلطيب.

قوق القرآنيةايف تو 14C دقة االختبار الكربوين (12   وعالقته بالطُّروس: ريخ الرُّ

 د. قاسم السامرائي.

 املنهج اجلاميل لدراسة املصاحف املخطوطة: د. إدهام حممد حنش. (13

 التوصيات: 
حوث هذا املؤمتر عىل أن تقوم مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي بنرش ب (1

نطاٍق واسع، خصوصًا يف األوساط العلمية املتخصصة، والعمل عىل ترمجتها إىل 

 اللغات األجنبية.

أن تقوم املؤسسة بتبني مرشوع العناية باملصاحف املخطوطة، ودعم  (2

وتشجيع مشاريع البحث العلمي يف هذا املجال، مع إنشاء موقع إلكرتوين خاص 

ات، وإعداد بيبليوغرافيا شاملة للدراسات القرآنية، سواء يف للتعريف هبذه الدراس

 الرشق أو الغرب، وإتاحتها عىل قاعدة بيانات.

إنشاء مركز علمي خاص يف تاريخ املصاحف املخطوطة، مواٍز ملرشوع  (3

، برعاية مؤسسة الفرقان، ويعقد صالت قوية مع املتاحف ودور "املدونة القرآنية"

لة مجع املصاحف املخطوطة املبكرة بصورة رقمية، عىل أن الكتب يف العامل، ملحاو

 تتم فهرستها فهرسة علمية حتليلية، وإتاحتها للباحثني والدارسني.

تنظيم مؤمترات وندوات ودورات دولية علمية خاصة يف جمال املصاحف  (4

املخطوطة، والتعريف بقيمتها العلمية والتارخيية واجلاملية، وتتبع جهود املسترشقني 

ل النص القرآين، وذلك يف رحاب مؤسسات ومراكز علمية تضمن متابعة حو

 واسعة للباحثني والدارسني.
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تنسيق جهود مؤسسة الفرقان مع مؤسسات علمية أخرى تعمل يف نفس  (5

املجال )كمركز تفسري للدراسات القرآنية يف الرياض(، للعمل عىل االرتقاء 

ا املوضوع، مع تدارس حماور بمستوى هذه الدراسات، وتنظيم مؤمتر ثاين هلذ

 أخرى مل تناقش يف هذا املؤمتر.

دراسة القواميس واملوسوعات والدراسات املتعلقة بالقرآن الكريم  (6

واملكتوبة باللغات األجنبية، والرد عىل ما فيها من شبهات ختالف ما اتفق عليه 

 األمة، ردًا علميًا رصينًا دون تعصب.

أو مرجع يف تاريخ القرآن الكريم من  أن تعمل املؤسسة عىل إصدار كتاب (7

وجهة النظر اإلسالمية، وترمجته إىل اللغات األجنبية، ليخاطب العقلية الغربية، 

 ويضع الصورة الصحيحة لذلك التاريخ بني أيدهيم.

إصدار موسوعة علمية خاصة لعلوم القرآن الكريم وترمجتها إىل اللغات  (8

 سالمية يف القضايا املتعلقة بالقرآن الكريم.األجنبية، لتعريف العامل بوجه النظر اإل
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"The Cases of Reliance of Origin and the contingency 

 in the Topics of the Principles of Recitations 

 and their influence on them" 

Dr. Ahmed Mohammed. Al-Ameen Hassan AL-Shinqiti 
 

  In this research, I discussed the issues of Reliance of the origin 

and the contingency (the basic rule and the incidental cases) in 

the topics of the principles of recitations (Readings of Quran) 

and I sought to gather all the issues apparently related to the 

reliance of the origin and/or the contingency. Meanwhile, I 

devoted a separate chapter for the issues that were influenced by 

the origin along with another separate chapter for the issues 

influenced by the contingency and a third separate chapter for 

the issues that were influenced by both of the origin and the 

contingency. Moreover, I added a chapter for the issues that 

mediate between the origin and the contingency. In the last 

chapter, I explored the consequences of the reliance of the origin 

and the contingency in Recitations. Finally, I concluded the 

research with a conclusion that contain the most outstanding 

results followed by indexes of the research. 

May the benedictions and peace of Allah be upon our Prophet 

Muhammad, his family and companions. 

Key word: principles/ recitations/ reliance/the origin/the 

contingency. 
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The Method of Al-Imam Al-Sakhawi  

In explaining Shatibyah through his book 

"Fath Alwaseed Fi Sharh Alqaseed" 

Dr. Hashim bin Mohammed Ba-Alkhair  

 

This book is one of the most famous books that dealt with: 

"Hirz Al-Amani" by Imam Al-Shatibi. Al-Imam Al -Sakhawi 

explained the meanings of the famous poem which was written 

by Imam Al-Shatibi. It was so great that many reciters at that 

time considered it to be the clearest and the most useful book. 

because it contained a lot of information. 

The author of that book: Al -Sakhawi was Imam Al- Shatibi's 

student who heard the poem and its meanings from Imam Al-

Shatibi himself. This made it of great value to many recitors. 

This research aims to explain the way that Imam Al-Sakhawi 

had followed in explaining meanings of the poem. 

From the title of the book that means: the author said that he 

opened and clearified which was locked, and he asked the 

recitors to enter the field. 

The researcher concludes that: this book was the key for those 

who came after him to explain and clearify the meanings of the 

great poem.   

Keywords: Fath Al-Waseed - Al Sakhawi - Al Shatibiyah. 
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Principle of The setting up comes before confirmation and its 

applications in exegesis and Sciences of The Quran 

Dr. Khl ud bint Shaker Al-Abdaly 

 
 

This study was made to pinpoint the importance of the 

Principle that establishing a new meaning is more important than 

that which confirming a given one. It gave the guidelines and the 

applications of this Principle. 

The objectives of the study: 1) The consolidation of this 

principle giving all its applications. 2) Giving the examples from 

the kora'n and the related subjects. 

The methods of research: a) setting up the origins. b) 

Investigational methods. c) Analytical methods. 

Important results: 1) This Principle was used in different 

subjects such as languages and religious subjects.2) It made it 

easier to memorize the kora'n. 

Recommendations: 1) It is important to make studies 

theoretical and applied to each idea independently. 2) To study 

this Principle putting in consideration what the great Imams like 

Al -shawkany, Al-alousy, Al-shankity had written.  

Key words: bases of Tafsir, bases of Preferance, construction, 

confirmation, assurance. 
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Rituals of Allah in The Holy Quran : objectivity study 

Dr. Ahmed bin Merjy Al-Faleh 

This study deals with the term "Sha'ir Allah" (the Rites of Allah) 

in the Holy Quran: objective study. This study aims at 

identifying the lexical and the terminology meanings of the term, 

its synonyms, the difference between 'sha'ir' (symbols) and 

'masha'ir' (places of worship), the contexts where the term was 

used in the Quran, the purpose behind its use in the Quran, and 

the matters that spring based on knowing the meaning of such 

term. In carrying out this study, the researcher followed the 

inductive and deductive methodology. The study results included 

many benefits; the most important of which is understanding 

how the terminological meaning of the term 'Rite' is not far from 

its lexical implication; as it linguistically means a "mark", and 

conceptually means the ways of religion, obedience, worship and 

closeness. Referring Rites to His glorified name, Allah adds 

more emphasis on its importance and glorification. When used 

together, the two words 'rites' and 'places of worship' mean two 

different things. While 'rite' is used to describe the (worship), 

place is used to describe the subject matters of rite. If they are 

not used together, they mean the same. The term 'Rites of Allah' 

is used 4 times in the Quran, most probably, to mean Hajj rituals. 

However, it is absolutely fine to include other rituals as well. 

Through this research, it appeared that it is highly important to 

glorify the Rites of Allah internally and externally, especially in 

Islamic countries. 
Key words : The Rites of Allah, places of worship, The Holy 

Quran. 
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The Racism features at Altawrah people's 

 and how Holy Quran abolished it 

Dr. Hamdan bin Lafi Al- Anazi 

The thesis has aimed to identifying the recism features at the 

Torah people that Allah mentioned in the Holy Quran, and the 

way of the Holy Quran and his style in abolishing and refusing 

these features.  

The thesis has included: The definition of the recism at the 

language and terminology and what is meant with The Holy 

Quran people, and the establishment of the Recialism and the 

first who say about it as the Holy Quran shown that.   

As it included mentioning the recialism features at the Holy 

Quran peoples that Allah mentioned in the Holy Quran as: their 

claiming that one can't enter paradise except who was jewish or 

christian, deluding eachothers, their claiming the limitation of 

the guide on them , recommending themselves , their claiming 

that they are Allah' sons and dears , the Jews that they will n't be 

touched with fire except counted days and they have the other 

day without people, they are Allah's allies and their saying that 

there is no way in the unlettered people. 

It included mentioning the way of The holy Quran and its Style 

in refusing the recialism and abloshing it at the Holy Quran 

people; that through the tools used as the letter (Bala) (yes)  that 

is mentioned in answer for affirming a previous  negativeness, 

and the letter (Bal) (But)that comes in the beginning of the 

speech to negate what the previous sentence includes, and also 
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through the rule that Quran aknowledges as a straight way for 

degnity in the world, and entering paradise in the other day 

through devoutness of Allah and the good work. 

Key words : The Holy Quran, Racism, Altawrah people's. 

The Famous Saying in verification the major Diphthong 

A study and verification 

Abdul -Raheem Al-Husain Al-Ismaeli  

The subject of the study is about: The Famous Saying in 

verification the major diphthong (a manuscript) which means: 

"Two-Letter sound". Pronounced together, making one sound by 

Abi Amro Al-Basri . 

The Scholar Abdul-Rahman ibn Al-Qadi Al-Meknasi tackled 

this topic which was related to the Quranic recitations. Many 

recitors tackled this topic and they wrote a lot of studies and 

researches. 

Ibn Al-Qadi had tacked that topic by two ways of al-Susi and 

Al -Douri. Ibn Al-Qadi's study in the Hijjrah eleventh century 

made a big scientific debate among the Morrocan Kingdom 

reciters . 

This lead to encourage scholar to verify it scientifically and to 

clearify its results in that time.  

Key words : major diphthong, Abo Amro Al -Basri, Ibn Al-Qadi, 

verification ,  a manuscript. 
















