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 لخصامل
إن البحَث يف مجلٍة من مصطلحات القراءات هو بحٌث يف احلقيقة يف 

مصطلحات اللغة؛ ألن املصطلحات املشرتكة بني الفنني كثرية؛ سيام وأن علامء 

 بل إن بعضهم رؤوس يف علم اللغة.  ،القراءات هم يف األغلب علامء يف اللغة

يف املصطلحات وغريها  ،كام أن كتب أحد الفنني هي مراجٌع أصيلة للفن اآلخر

 من املسائل. 

وقد جاء هذا البحث يف دراسة موازنة ملصطلح الروم يف أواخر الكلم بني القراء 

  ، لكي نضع القارئ الكريم عىل إطالع تام آلراء كل من الفريقني  ،والنحاة

وناصًا عىل  ،موضحًا ألدلة كل فريق  ،ن غريهواملمنوع عندهم م ،واستعامالهتم له 

 نهام. الفرق بي

القراء  - املفتوح – املنصوب – أواخر الكلم - الروم الكلمات املفتاحية:

 والنحويني. 
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله 

 وبعد... ،   وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا إىل يوم الدين

و كالم اهلل  دبرون هيه املت فإن أرشف ما كتب فيه الكاتبون، وأجل ما تدبَّر ف

 وتعاىل.تبارك 

وهو الرساج املنري، هو دستورنا العظيم، هو كالم رب العاملني. َمْن أمعن فيه 

 كتاٌب ال ينضب معينه، وال تنقيض عجائبه.   ،النظر وجد فيه الدرَّ املكنون

واحلمد هلل الذي هيأ لكتابه من العلامء من قام به خري قيام، فمنهم َمْن بذل فيه  

  چ   ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿  لن تبور، ، يرجو عليه من اهلل جتارةوضحى

 .[5]البقرة:  ﴾  چ

 هؤالء الثلة أئمٌة ألفوا القراءات واللغة. وكان من 

يف   ×أجزل اهلل هلم عظيم األجر عىل عظيم اجلهد، ومجعنا هبم وبنبينا حممد 
 جنات عدن.

راسة بحثت فيها وقارنت بني تعريف القراء والنحويني ملصطلح الروم  ه دوهذ

 واستعامله يف املنصوب واملفتوح.   ،ر الكلمخيف أوا

وأن جيزل هلم   ،ه أن جيزي عنا مشاخينا الكرام خري اجلزاءفأسأل اهلل بمنه وكرم

ق، وأن وأن يبارك هلم يف علمهم ووقتهم، وأن يمّن عيّل بإصابة احل ،األجر واملثوبة

يب يلزمني كلمة التقوى، وأن يفتح عيّل من خزائن جوده إنه عليم سميع م 

 الدعاء. 

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 

 بـهكت
 إبراهيم بن حممد السلطان 
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 أمهية املوضوع وأسباب اختياره

؛  إن من أهم املصطلحات التي املشكلة والتي حتتاج إىل بسط ورشح وتفسري .1

  ، دهم وله استعامله عن ،فهو مصطلح دقيق جدًا عند القراء ،هو مصطلح الروم

  ، مهم للغاية والتفريق بني استعامل كل من الفريقني  ، لك احلال عن النحوينيكذو

 والنحويني بال شك.  ،وحتتاجه مكتبة القراء يف املقام األول

التفريق بني عمل  بناًء عىل عدم ،. خلط الكثري يف استعامل الروم يف القراءة2

   توضيح استعامل ىلوالبحث هيدف إ ،النحويني والقراء يف استعامل هذا املصطلح

 وما تصح به القراءة. ،الفريقني للمصطلح

واستعامله يف املنصوب   ،املسائل املتداخلة بني النحاة والقراء مسألة الروم. من 3

تاج مزيد إيضاح وبيان واألمر حي ،أو املفتوح خاصة فيه خالف كبري بني الفريقني

 فيام يقرأ به من أوجه اللغة مما ال يقرأ به.

خصوصًا الوقف  ،ات واللغة ال تكاد ختلو من باب الوقفب القراءت. أن ك4

ومن أهم ما يبحثه العلامء يف تلك  ،وبامذا يوقف ،وكيف يوقف؟ ، آخر الكلمعىل

ستعامله يف املنصوب  ال سيام ا ،واحلديث بإسهاب حول ذلك ،األبواب مسألة الروم

 ألة بدراسة موازنة.سمما حيتاج األمر معه إىل إيضاح جيل يف امل ،أو املفتوح

لعربية واللغة فيعتربون من  . كون كثري من علامء القراءات هم رأس يف ا5

والقول يف ذلك حيتاج  ،وحينئذ كالمهم يف املسألة حمل اهتامم وبحث ،فحول النحاة

 إىل دراسة موازنة.

 ات السابقة: راسالد
 . نعىل دراسة طرقت نفس املوضوع بنفس العنوا -حسب علمي-مل أعثر 

  مثل هذا الباب  الرمحات جعلوا شئابيبولكن العلامء املتقدمني عليهم من اهلل 

ومجع أطرافه ثم مقارنتها بام يف   ،ضمنًا يف كتبهم ومل يتعرضوا الستقصاء املوضوع

 الكتب عند الفريقني. 
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نة ملا يف كتب القراء والنحويني حول مسألتني من هو دراسة موازوما سأقوم به 

ومسألة إعامل الروم يف   ،يف أواخر الكلم ومها: تعريفه ومرلمسائل مصطلح ا

 صوب واملفتوح. املن
 خطة البحث:

 ومبحثني وخامتة وفهرس:  ،قسمت البحث إىل مقدمة

 وفيها:  ،املقدمة

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره.
 قة. ت الساب الدراسا

 خطة البحث.
 منهج البحث. 
بيان  لغة واصطالحًا و  لكلم ا خر تعريف مصطلح الروم يف أوا املبحث األول:

 فائدته. 
 واصطالحاً. ،تعريف مصطلح الروم يف أواخر الكلم لغةً   املطلب األول:

 تعريفه لغة.  أوالً:

 تعريفه اصطالحًا عند الفريقني.  اثنياً:

 . الفرق بني الفريقني اثلثاً:

 فائدة الروم.  املطلب الثاين:
 القراء. فائدته عند  أوالً:

 يني. لنحواند فائدته ع اثنياً:

استعمال الروم يف أواخر الكلم يف املنصوب واملفتوح دراسة   املبحث الثاين:
 موازنة بني القراء والنحويني. 

 وأدلة كل مذهب.  ،مذاهب القراء املطلب األول:
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 . وأدلة كل مذهب ،مذاهب النحويني املطلب الثاين:

 الفرق بينهام.  املطلب الثالث:

 هم النتائج. أ افيهذكرت  خبامتةثم ذيلت البحث 

 وفهرسني: 

 فهرس للمصادر واملراجع. 
 وفهرس للموضوعات. 

 منهج البحث 
 منهجي يف هذا البحث هو منهٌج وصفٌي حتلييل؛ يتمثل يف اآليت:

 كتابة البحث حسب قواعد اإلمالء احلديثة.  .1

 كرتوين.يف كتابة اآليات عىل مصحف املدينة للنرش اإلل االعتامد .2

 تربة.ها املعمصادر نالت متوثيق النصوص والنقو .3

 سة املوازنة: ار منهج الد
مجع أقوال العلامء من النحويني والقراء وفرزها بني نقاط اتفاق وافرتاق ثم  .1

 مجع أدلة كل فريق. 

 اإلجابة عن االستشكاالت أو األقوال الضعيفة.  .2

 الفرق بني الفريقني.  أبني .3
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 األول املبحث
 ان فائدتهواصطالحًا وبيخر الكلم لغة واأ يفم روف مصطلح الريتع

 :واصطالحاً  ،تعريف مصطلح الروم يف أواخر الكلم لغةً املطلب األول:  
 أوالً: تعريفه لغًة: 

ْوم  »الروم لغة: قال اخلليل:  رام يروم رومًا  ،: الـَمْطَلب  واملَرام   ،: طلب اليشءالرَّ

 .(1)«ومرامًا: طلب

 (3) .(2) «لبتهرومًا؛ إذا ط هرمت اليشء أروم» قال اجلوهري:

 اثنياً: تعريف مصطلح الروم يف أواخر الكلم اصطالحاً: 
 تعريفه عند القراء: 

  ، اختلفت عبارات القراء يف تعريف الروم يف أواخر الكلم يف االصطالح

 هي: ،ثالثة وحاصل التعريفات التي ذكروها

ام أبو موهذا التعريف نص عليه اإل ،إخفاؤك الصوت باحلركة األول هو:

 وغريهم.  ،(7) والفايس ،(6) وأبو شامة املقديس ،(5)والشاطبي ،(4) ابن غلبون الطيب

وهذا التعريف   ،اف الصوت باحلركة حتى يذهب معظم صوهتاإضع الثاين هو:

وابن   ،(10) واملهدوي ،(9)ذشر ابن الباوأبو جعف ،(8) ذكره اإلمام ابو عمرو الداين

 
 (.8/291العني ) (1)

 (.6/216الصحاح ) (2)

 (.15/202زهري )للغة لألهتذيب او ،(359انظر أيضًا: االشتقاق البن دريد ) (3)

 ( وما بعدها.1/494اإلرشاد ) ر:انظ (4)

 (.368انظر: متن حرز األماين بيت رقم ) (5)

 (.267انظر: إبراز املعاين ) (6)

 (.1/493انظر: الآللئ الفريدة ) (7)

 ( وما بعدها.813وجامع البيان ) ،(199انظر: التيسري ) (8)

 (.1/504انظر: اإلقناع )( 9)

 (.1/70هلداية ): رشح اانظر (10)
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 وغريهم.  ،(1)بري
ت باحلركة  السابقني فقال هو: تضعيف الصوبني التعريفني ومن القراء من مجع

مجع بينهام اإلمام ابن وممن  ،حتى يذهب معظم صوهتا فيسمع هلا صوت خفي

 .(4)وغريمها ،(3) والسخاوي  ،(2)بليمه

التعريف ذكره اإلمام أبو الطاهر  وهذا ،النطق ببعض احلركة الثالث هو:

 وغريهم.  ،(7) طيبي وال ،(6)زريجلوكذا اإلمام ابن ا ،(5) امعيل بن خلفإس 

 تعريفه عند النحويني:
  ، ر الكلم يف االصطالحاختلفت عبارات النحويني يف تعريف الروم يف أواخ

 وهي:  ،وحاصل التعريفات التي ذكروها أربعة

النيساري  وهذا التعريف نص عليه اإلمام  ،إخفاء الصوت باحلركة و:ـ ه األول

رح ـي ش ـوالريّض ف ، (9) ه ـتـألفي مالك يف ن ـ بوا ،(8) "ةـافي ـم الشـ ظـة نـيـالواف "يف 

 م. ـ رهـوغي  ،(10) "ةـي ـافـالش"
وهذا التعريف نص عليه اإلمام العكربي   ،تضعيف الصوت باحلركة الثاين هو:

 
 (.196متن الدرر اللوامع بيت رقم ): انظر (1)

 (.53انظر: تلخيص العبارات ) (2)

 (.2/515انظر: فتح الوصيد ) (3)

 (.2/605انظر أيضًا: الدر النثري للاملقي ) (4)

 (.127انظر: العنوان ) (5)

 (.2/92النرش )انظر:  (6)

 .(16يد )م التجوانظر: منظومة املفيد يف عل (7)

 (.487يت رقم )ب انظر: متن الوافية (8)

 (.4/313ونقله عنه ابن عقيل يف املساعد ) ،(887انظر: األلفية بيت رقم ) (9)

 (.2/271ح الشافية )انظر: رش (10)
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كام نقل هذا  ،(3) يتهوالصبَّان يف حاش  ،(2)"املساعد"وابن عقيل يف  ،(1)"اللباب"يف 

 .(4)"معمهع اهلوا"اة يف حالتعريف اإلمام السيوطي عن بعض الن

وقد نص عىل   ،النطق بحركة خمتلسة خمفاة برضب من التخفيف هو: الثالث

اق يف  ،(5) "الصحاح"هذا التعريف اإلمام اجلوهري يف  علل  "وابو احلسن الورَّ

 .(6) "النحو

حاق ذا التعريف نص عليه اإلمام أبو إس وه ،النطق ببعض احلركة الرابع هو:

 .(7) "ةاملقاصد الشافي" إبراهيم الشاطبي يف

 ه:تنبي
قال اإلمام  ،عن اإلشامم بالرومو ،عرّب الكوفيون من النحاة عن الروم باإلشامم

يف رشح اخلالف يف تعريف مصطلح الروم بني الكوفيني  "الدر النثري"املالقي يف 

كِي عن ا» : والبرصيني لكوفيني أهنم ي َسّمون اإلشارة بالشفتني رومًا؛ ألنك  وح 

ومل تفعله، فكذلك إذا أرشت بشفتيك من  تعرضت له  رمت فعل كذا إذا :تقول

سمون النطق ببعض احلركة إشاممًا كام تقول شممت رائحة كذا إذا  ويغري نطق، 

أدركت رائحته، فكأنك أدركت جزًءا منه، فكذلك إذا جعلت يف احلرف شيًئا 

 .(8) «سرًيا من لفظ احلركةي

 
 (.2/198انظر: اللباب ) (1)

 (.4/313انظر: املساعد ) (2)

 (.4/287انظر: حاشية الصبان ) (3)

 وما بعدها. (4/431)هلوامع انظر: مهع ا (4)

 (.6/216حاح )لصانظر: ا (5)

 (.1/156انظر: علل النحو ) (6)

 (.8/51انظر: املقاصد الشافية ) (7)

 (.2/605للاملقي )انظر: الدر النثري  (8)
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ركة كأنك طقت ببعض احله عىل أنك حني نواصطالح البرصيني يتوجَّ » ثم قال:

لَقْدر احلاصل من اإِلشارة بالشفتني  رمت إمتامها فلم تفعل، وعىل أنك جعلت ا

 .(1) «إشاممًا؛ ألنه كاف يف االشعار بحركة الوصل

أنه يعجبه اإلشامم يف  -وهو شيخ الكوفيني -وقد ن ِقل عن اإلمام الكسائي 

وِ وق» :ال مام مكي فقلك اإلذنقل  ،وهو يريد الروم  ،(2) املخفوض َي عن د ر 

ْوم؛ ألن الكوفيني يلقبون ما الكسائي: )اإلشامم يف املخفوض (؛ وأراه يريد به: الرَّ

يان يف وقد نقل اإلمام أبو ح ،(3)«سميناه َرْومًا إشاممًا، وما سميناه إشاممًا َرْوماً 

 . (4) «الروم ينبغي أن حيمل ذلك عىل» وي عن الكسائي وقال:ما ر "االرتشاف"

  ، والكوفيني كذلك ابن أيب مريم الشريازي  ف بني البرصينياخلال نقل وممن

وقال   ،(5) ولكنه جعل األول وهو ما عليه البرصيون هو األشهر عند أهل العربية 

 . (6) «إشامًما، والتحقيق خالفه وبعض الكوفيني يسمي الروم»الوقَّاد النحوي: 

وال مشاحة » عربي:ل اجلوقا ،(7) الكوفيني وونقل غريمها اخلالف بني البرصيني 

ونحو ذلك ذكر اإلمام ابن اجلزري يف   ،(8) «واللغة تساعد الفريقني ،االصطالح يف

رفت احلقائق»فقال:  "النرش" ة يف التسمية إذا ع  شاحَّ وذلك ألن اخلالف  ،(9)«وال م 

 عدو أن يكون خالف لفظ فقط. وال ي ،هم يف هذا قريب بين
 

 (.2/605انظر: الدر النثري للاملقي ) (1)

 (.1/391ف واالبتداء البن األنباري )انظر: إيضاح الوق (2)

 دها.بع ( وما 1/122والكشاف ) ،(336ة ): التبرصانظر (3)

 (.4/314وانظر أيضًا: املساعد البن عقيل ) ،( وما بعدها808انظر: ارتشاف الرضب ) (4)

 (.1/216وضح )انظر: امل (5)

اد النحوي ) (6)  (.2/624انظر: رشح الترصيح للوقَّ

 اد ورشح الترصيح للوقَّ  ،(2/560ي )للاملق والدر النثري ،(1/494الآللئ الفريدة للفايس )انظر أيضًا:  (7)

 (.2/624النحوي )

 (.269انظر: رشح الشاطبية ) (8)

 (.2/93انظر: النرش ) (9)
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 الفرق بينهما:
أنه ال فرق بني  -لعلم عند اهللوا -اريف مجيعًا التع ل هذهن خالظهر يل م ذيلا

وإن اختلفت عباراهتم؛ وذلك ألمور من أمهها ما  ،النحاة والقراء يف تعريف الروم

 ييل: 

وعىل رأسهم   ،ٌع من أهل العلمنصَّ عىل عدم الفرق بني هذه التعاريف؛ مج -1

 .(3) وغريهم ،(2)شامة املقديس وكذا اإلمام أبو ،(1) اإلمام السخاوي
وال فرق يف التطبيق  ، أن هذه التعاريف كلها تدل عىل صفة الروم وكيفيته -2

 وال األداء بني النحاة وال القراء يف ذلك. 

 تنبيهان: 
 التنبيه األول:

رِب -وبني مصطلح الروم  يف نظري أن بني مصطلح االختالس   هبام مجيعاً إذا ما ع 

 ما ييل:  ،-يف نظري-تفاقات أهم اال ات؛ ومنات واتفاققفرو  -للمؤلف الواحد

وهذا الذي   ، (4) أن اللفظ هبام واحد كام نصَّ عىل ذلك اإلمام ابن اجلزري

يف اللفظ فاللفظ هبام  جعل بعض العلامء ي عرِب بأحدمها عن اآلخر؛ ألنه ال فرق بينهام 

 واحد. 

 ولكن الفرق بينهام يكون يف: 

 ام:اعث عىل استعامهلبلالسبب ا الفرق األول:

وأما  ،فالروم عند القراء يؤتى به يف حالة الوقف لبيان حركة املوقوف عليه

 االختالس الذي يكون وسط الكلمة فإنام يؤتى به للتخفيف.

 
 (.2/515انظر: فتح الوصيد ) (1)

 (.267انظر: إبراز املعاين ) (2)

 (.2/408انظر: رشح الطيبة للنويري ) (3)

 (.2/96انظر: النرش ) (4)
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 يف حمل كل منهام: الفرق الثاين:

وأما االختالس   ،(1) ون إال آخر الكلم فهو رهنٌي بحالة الوقفال يك فالروم

 حالة الوصل. نًا بالكلم فيكون رهي طفيكون يف وس 

 يف حال كل منهام:  الفرق الثالث:

ويمتنع يف   ،إال يف الضمة والكرسة -كام سيأيت-فالروم ال يصح عند القراء 

 حة وسط الكلمة نحو كلمة:وأما االختالس فإنه جيوز استعامله يف الفت ،الفتحة

[35]يونس: ﴾چ﴿
 (2) . 

 التنبيه الثاين: 
فقد  ،"الروم"ء مرادفًا ملصطلح علامعن بعض ال "شارةإلا"استعامل مصطلح 

 اختلف القراء يف مرادهم من هذا املصطلح عىل ثالثة حمامل: 

محله بعضهم عىل أنه: الروم؛ وهو: إخفاء الصوت باحلركة، أو  احململ األول:

 .(3) "السبعة"يف نطق ببعض احلركة، وممن محله عىل ذلك ابن ماهد ال
رة بالشفـة من غـري  اإلشمـام؛ وهو: اإلشـا نه:آخـرون عىل أ لـه مح احململ الثاين:

:  "النرش"كام ذكر ابن اجلزري يف -صوت، وال يكون إال يف املرفوع، ومن هؤالء 

 .  (4)"أبو الفرج الشنبوذي، وغريه "

ن أضيف إىل عىل أنه: الروم واإلشامم معًا؛ فإمحله آخرون  :احململ الثالث

املرفوع فقط صار إشاممًا، ومن ىل ومًا، وإن أضيف إراملرفوع واملجرور صار 

واإلشارة تكون رومًا »حيث يقول:  "التيسري"الداين يف هؤالء: اإلمام أبو عمرو 

 
 واالختالس لوسطه.  ،جيعل الروم آلخر الكلمذ د كالً منهام؛ فإنه حينئام وأورلف بينه هذا إذا ما فرق املؤ (1)

 (.2/96انظر: النرش ) (2)

(3) (122.) 

(4 )(1/296.) 
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  وقال:  "النرش"ي يف ، وقد رّجح هذا الرأي األخري اإلمام ابن اجلزر(1)«واشامماً 

 .(2) « عبارةلألنه أعم يف اللفظ، وأصوب يف ا ;ةروهذا أقرب إىل معنى اإلشا»

 ائدة الروم يف أواخر الكلم عند القراء والنحويني لثاين: ف لب ا املط 
 أوالً: فائدته عند القراء 

؛  -الرواية واإلسنادبعد صحة -قصد القراء من استعامل الروم يف أواخر الكلم 

 دتني مهمتني: فائ

لامت  كأهنم أرادوا االستيثاق من معرفة القارئ حكم اإلعراب يف أواخر ال أوالً:

 ها. املوقوف علي

إعالم من هم بحرضة القارئ احلركة التي تثبت عىل احلرف املوقوف عليه   اثنياً:

 حال الوصل.

سمعت عيل  » ام خلف قوله:نقل اإلمام ابن األنباري جامعًا الفائدتني عن اإلم

قال خلف: وقول محزة » ثم قال ابن األنباري: ،«ذلكبن محزة الكسائي يعجبه 

رأ عىل من يتعلم منه إذا قرأ عليه فأشم ي يقب إلينا؛ ألن الذجوالكسائي أع 

ته لو وصل، واملستمع أيًضا غري املعلم احلروف يف الوقف َعلِم معلمه كيف قراء

 . (3)«يقرأيعلم كيف كان يصل الذي 
اق قوله: عن أيب العبَّ ونقَل أيضًا  االختيار إشامم احلروف الرفع فرًقا »اس الورَّ

كن يف الوصل والوقف، فأردنا أن نجعل و ساالوصل وبني ما ه بني ما يتحرك يف

 . ( 4) « ع أنه مل خيطئ إعراهبا السام الوقف ليعرف  عىل الكلمة املعربة يف الوصل عالمة يف 

 
(1) (28-58-59.) 

(2) (1/296.) 

 ،( وما بعدها381جامع البيان للداين ) وانظر لالستزادة: ،(1/386انظر: إيضاح الوقف واالبتداء ) (3)

 (.2/96زري )جلوالنرش البن ا ،(2/610) للاملقيالنثري والدر 

 ( وما بعدها.1/386انظر: إيضاح الوقف واالبتداء ) (4)
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 د النحويني.اثنياً: فائدته عن
 امل الروم يف أواخر الكلم أمرين: ون من استعقصد النحوي

وذلك أن   ،(1) فيفقيل واستعامل اخلثأن العادة يف لسان العرب ترك الت األول:

ذا  ـول ،(2) ق ببعض احلركةـو النط ـروم وه ـده الـعـأيت بـ م يـث  ،فـو األخـان هـاإلسك

اء منعوا لغًة الرأننا  -سوف يأيت الحقاً - وم يف  َنِجد  بعض النحاة كأيب حاتم والفرَّ

وملا   ،ففالفائدة عندهم من الروم التخفي ،(3) وذلك خلفته ،املنصوب واملفتوح 

 ي خفيفة أصاًل.تج حينئذ إىل الروم لتخفيفها فه  حي  كانت الفتحة خفيفة مل

 . (4) الداللة عىل حركة احلرف يف الوصل الثاين:
 
 

 
 

 
ومهع اهلوامع للسيوطي  ،(1/136واملحتسب البن جني ) ،(4/721انظر: الكتاب لسيبويه ) (1)

(3/432.) 

ومهع  ،ا بعدها( وم8/51اطبي )واملقاصد الشافية للش ،(2/275ة لإلسرتاباذي )انظر: رشح الشافي (2)

 (.3/432اهلوامع )

بن (، واإلقناع ال 1/301(، والتذكرة للطاهر بن غلبون )164انظر: التبرصة ملكي بن أيب طالب ) (3)

 ،( 2/752(، ورشح الشافية لإلسرتاباذي )3/1477(، وتوضيح املقاصد للمرادي )1/510الباذش )

 -قـاً حال -(، وسوف يأيت 3/432ي )للسيوط اهلوامع(، ومهع 8/51واملقاصد الشافية للشاطبي )

 ."الروم يف املنصوب واملفتوح"خالف النحاة يف مسألة: 

ب أليب حيان ) ،(4/314انظر: املساعد البن عقيل ) (4) َ  وغريهم.  ،( وما بعدها808وارتشاف الرضَّ
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 الثاني املبحث

 ( 1)   كلم يف املنصوب واملفتوحلا الروم يف أواخراستعمال 

 بني القراء والنحويني موازنةاسة در

 مذهب:  وأدلة كل ،القراءول: مذاهب املطلب األ
  ، بعد استقراء مطول آلراء القراء يف استعامل الروم يف احلركات أواخر الكلم

وم واملكسور سواء كانا وجدت أهنم متفقون عىل جواز استعامل الروم يف املضم 

لفوا يف استعامله يف املنصوب واملفتوح عىل مخسة كام أهنم اخت ،للبناء أو اإلعراب

 :وهي ،بمذاه

وقد انقسم أصحاب هذا املذهب إىل  ،وقراءة ،ةً غازه لمن أج املذهب األول:

 قسمني: 

 . (2)وهو اإلمام أبو الطيب ابن غلبون ،من أجازه يف القراءة بإطالق  األول:

جه أدائي ليبني حركة  وهو و  ،ومما يقوي رأيه: أنه جائز لغةً  ،مل يذكر دليالً و

 الكلمة حال وصلها لو وصلت.

وأن أكثر   ،جاز قراءة كام هو معلوم ز لغةً ذا: بأنه ليس كل ما جاعن ه بوأجي

 
 ، صل غري منونةيف الو حةً ه فتة أعرابه أو بنائ؛ هو ما كان عالميلحظ أن املقصود من املنصوب واملفتوح (1)

وقد  ،ًا عن التنوين باتفاق النحويني والقراءضوقف عليه بألف عاملنون املنصوب يوسم اال وذلك ألن 

ومن نقل من  ،ومل يذكره سيبويه ،سكون نقل بعض النحاة عن بعض العرب لغة نادرة بالوقف عليه بال 

نباري األقال اإلمام ابن  ،العرب ليلة عنة قه لغ واعترب ،ذا الوجهالنحاة الوقف عليه بالسكون ضعَّف ه

والوقف عىل املنصوب بفتحة ال ألف معها ليس من قول من يرجع إىل قوله، " : (1/391) "اإليضاح"يف 

عىل كالم ابن مالك  معلقاً ( 4/302) "املساعد "يف  بن عقيلوقال ا ،"إنام حكاها من ال يوثق بعربيته

ذا مما ه واجلامعة يرون أن... ي:اخلرضاوقال »: "لتسهيلا"ة يف بيععن ر نقل هذه اللغة له حينام منكراً 

ففي أشعارهم   ،والظاهر أن هذا غري الزم يف لغة ربيعة"ثم قال: "...جاء يف الشعر وال جيوز يف الكالم

 .«جدًا عىل املنصوب املنون باأللف الوقف كثريا

 ( وما بعدها.1/499ر: اإلرشاد )انظ (2)
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وأن صاحب القول مل يقرئ به تالمذته كمكي وابنه الطاهر  ،املنع منهالقراء عىل 

 ."اإلرشاد"وإن كان نص عىل اختياره اجلواز يف كتابه  ،(1)نقلوا عنه املنعفقد 

 من أجازه يف القراءة برشوط:  الثاين:

قول  قدمني ممن مل يسمهم وقد نقل هذا الض املتاإلمام اخلزاعي نقاًل عن بع أوالً:

أنه إذا كان قبل احلرف »: وخالصته "اإلقناع"مام أبو جعفر ابن الباذش يف عنه اإل

إن كان منصوبًا املوقوف عليه ساكن من غري حروف املد فال بد من اإلشارة إليه و

 .(2) «العجَل  لئال جيمع بني ساكنني نحو:
وقف فجعل  لتخلص من التقاء الساكنني حال الأراد اومما يقوي هذا الرأي: أنه 

 لة إىل ذلك روم احلركة. الوسي

وقد بينت أن التقاء » جعفر ابن الباذش فقال: وقد رد هذه العلة اإلمام أبو

رف الساكن ال يذهب بالوقف؛ ألنه هذا احل كام أن ،(3) «الساكنني يف الوقف جائز

 .(4)ةمن نفس الكلم 
كام أنه  ،فال ندرى أصاحبه قرأ به مسندًا أو ال؟ ،ائلهسمَّ قهذا املذهب مل يثم إن 

 مل جيِر به عمل القراء؛ بل القراء عىل العكس من ذلك. 

اب الرسخيس يف كتاب  اثنياً:   ،(5) "الشايف يف علل القراءات"اإلمام ابن القرَّ

يف أربع  ب واملفتوح ووخالصة تلك الرشوط عنده: أن إعامل الروم يف املنص

 حاالت:

إذا كان احلرف املراد الروم فيه )ياًء( مفتوحة قبلها حرف مد  :األوىل احلالة

 
 (.1/301تذكرة )وال ،(416برصة )انظر: الت (1)

 (.1/510اإلقناع ): انظر (2)

 انظر: املصدر السابق. (3)

 (.2/606انظر: الدر النثري للاملقي ) (4)

 (.395الشايف يف علل القراءات )انظر:  (5)
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ورة إىل ذلك؛ وهي: َضْعف   [38]سورة البقرة، اآلية:  ﴾ڀ﴿ولني؛ نحو:  ؛ للرضَّ

 )الياء(. 

حيحة قبلها حرف ساكن؛ نحو: احلرف املراد رومه ياًء صإذا كان  احلالة الثانية:

ال خترج من خمرجها إال  -أي الياء-ا هنأل ؛[25فتح، اآلية: ]سورة ال ﴾ڤ﴿

 باإلشارة إليها؛ لضعفها وخفائها. 

ِر خروِجه  احلالة الثالثة: احلرف املهموز َوقبله ساكٌن؛ لِب ْعِد خمرج )اهلمز(، وَتَعذُّ

 .﴾ڄ﴿و ،﴾ے  ﴿ مثل:
 ملفتوح. اعند الوقف عىل احلرف املشدد املنصوب أو   لة الرابعة:ا احل

  ييل: احلاالت األربع بام ذهمكن اإلجابة عن هوي

 عىل منع اإلشامم أو اإلشارة أو الروم يف املنصوب أو  
ِ
لُّ القراء أنه قد نصَّ ج 

إذا »: "قناعاإل"فيام نقله عنه ابن الباذش يف  املفتوح عمومًا، قال ابن ماهد 

 ع فإعراب املدغم يف موضع الر  أدغم أبو عمرو احلرف يف مثله أو فيام قاربه أشار إىل

 " السبعة"، ونحوه يف (1) «ضع النصب ألهنا غري جائزةواخلفض، وال يشري يف مو

وهم »بقوله:   "اإلقناع"، وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك ابن الباذش يف (2)البن ماهد

، وقال اإلمام ابن (3)«املنصوب غري املنون باإلسكان ال غري ممعون عىل األخذ يف

سام: قسم ال يوقف  عىل أواخر الكلم ثالثة أق انقسم الوقف»: "النرش"يف  ياجلزر

عليه عند أئمة القراءة إال بالسكون، وال جيوز فيه روٌم، وال إشامم، وهو مخسة 

منون، ومل تكن حركته   أصناف: ...ثانيها: ما كان يف الوصل متحركًا بالفتح غري

 . (4)«...إلخ﴾ حم جم﴿منقولة نحو: 
 

 (.1/509) "اإلقناع" (1)

 (.122) "السبعة" (2)

 (.1/509) "ناعاإلق" (3)

 (.2/122) "النرش" (4)
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 بام ييل:   نيصوص احلالتني األولي ة عن خباإلجاويمكن 

أنك وإن أردت إخراج )الياء( من خمرجها، وأردت أن تتخلص  الوجه األول:

من خفتها وضعفها، وأردت أن تشري إىل الفتحة فقد انتقلت إىل ضعف آخر؛ ألن 

و )الواو( خفيفة ضعيفة؛ فحينئذ لن تسلم )الياء( من ضعف،  الفتحة عىل )الياء( أ

فة )الياء( ( لن يكتمل خروجها من خمرجها خلءالن حتصل إذ إن )الي الغاية ام أنوك

 وضعفها، وخفاء الروم للحركة وضعف الصوت به. 

، وأن حرف )الياء(  -كام هو معلوم-أن الفتحة خفيفة ضعيفة  الوجه الثاين:

 فإن اإلشارة أو الروم: هو عبارة عن صوت خفي؛ فاجتمع ضعيف خفي، وأيضاً 

إلشارة ء )الياء( وضعفها، وخفاء صوت اافة الفتحة وضعفها، وخثال خفذا امليف ه

رب  رب الضعيف بَضْعف مثله، أو بأْضَعَف، وال جي  أو الروم؛ وحينئذ ال يمكن أن جي 

 مثله، أو بام هو أخفى منه.
ٍ
 اخلفيُّ بَخَفاء

 احلالة الثالثة بام ييل:  اب عن خصوصويمكن أن جي  

وجه  رة؛ فهوشاإلبالروم أو ا ﴾خب ﴿و: صوب نحنن املأما الوقف عىل املنو

إيضاح الوقف  "ضعيف يف العربية؛ كام نصَّ عىل ذلك اإلمام ابن األنباري يف 

: رأيت زيدًا؛  -يف رواية بعض البرصيني-ومنهم: من يقول »حيث قال:  "واالبتداء

حة توب بفوالوقف عىل املنص»إىل أن قال:  « الفتحة، وال يثبت األلف...فيشري إىل 

ا من ال يوثق ا حكاهـه، وإنم ـولـع إىل قـن ي رج ـل مو ـن قـ ألف معها؛ ليس مال 

وأما املنصوب فام كان »: "التبرصة والتذكرة"، وقال الصيمري يف (1)«بعربيته

، (2) «قولك: لقيت زيدامنرصفًا حلقه يف الوقف األلف عوضًا من التنوين ال غري؛ ك

أحدمها: أنواع: )والبدل(: يكون يف ثالثة » :"النرش"وقال اإلمام ابن اجلزري يف 

 
 (.1/390) "داءواالبت اح الوقفإيض" (1)

(2) (2/771). 
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 .(1) «قف عليه باأللف بدالً من التنوين...إلخاالسم املنصوب املنون يو
؛ فليس فيه إال اإلسكان، ﴾مئ﴿ وأما املنصوب أو املفتوح غري املنون نحو:

و اإلشامم يف املنصوب واملفتوح، ونقلهم اإلمجاع عىل لعموم منع القراء من الروم أ 

سحاق لقراء، ويف ذلك يقول اإلمام أبو إاة إىل اهو القول الذي ينسبه النحو لك،ذ

...وإطالق الناظم يف هذا يدل عىل أن  »: "املقاصد الشافية"الشاطبي النحوي يف 

املسألة ثالثة الروم يكون يف األحوال كلها من: الرفع، والنصب، واجلر...ويف 

 .(2) «ب القراء أمجعني...إلخهذأقول: ...والثاين: استثناء املنصوب، وهو م

 ن جياب عن خصوص احلالة الرابعة: بقول اإلمام ابن اجلزري مكن أكام ي

...فكثري ممن ال يعرف يقف بالفتح من أجل الساكنني، وهو خطأ ال » :"النرش"يف 

كون مع التشديد عىل اجلمع بني الساكنني إذ اجلمع جيوز بل الصواب الوقف بالس

 .(3) «قاً غتفر مطلمالوقف  بينهام يف

وممن ذهب إىل ذلك اإلمام نرص بن عيل   ،منعه لغة وقراءة من :الثاين املذهب 

 .(4) املعروف بابن أيب مريم 

 ، يف ذلك أن حالة النصب يقع فيها يف األغلب ألف هو بدل عن التنوين ودليله 

كان االسم منونًا فيظهر مع األلف احلركة التي هي الفتحة فلام ثبت وذلك إذا 

 .ح دخوله فيام مل يكن منوناً م فيه مل يص يصح دخول الرو ومل ،عضهاب

كان »عنه فقال:  وأجاب وقد طرح هذا اإلشكال أيضًا اإلمام السخاوي 

 .(5) «الواجب أن ترام إذ كان بعضها ثبت يف الوقف
 

(1) (2/120.) 

(2) (8/50.) 

(3) (2/127.) 

 (.1/216انظر: املوضح ) (4)

 (.2/515فتح الوصيد ) (5)
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  ، (1)ومن هؤالء اإلمام مكي ،ومل جيزه قراءة ،ن أجازه لغةً م لثالث:املذهب ا 

  ،(6) اويخوالس  ،(5)يـ بـاطـوالش ،(4) اطـي ـخـ ط الـوسب ،(3) دوي ـمه ـوال ،(2) يـوالدان

اعترب لغة الروم يف  وزاد اإلمام السخاوي ف ،وغريهم ،(8) واملالقي ،(7) والفايس 

 املنصوب واملفتوح لغًة غري فصيحة. 

وإنام كان  ،(9) أهل اللغة سيبويه  النص عليه عند إمامودليل إجازهتم له لغةً 

 ألمور:  ةمنعهم له قراء

 م. عدم أخذهم له عّمن قبله -1

 .(10) حة فهي ال تتبعض؛ خروج بعضها كخروج كلهاة الفت خلف -2
 ومما يقوي قوهلم أيضًا: 

منع بعض النحاة الكبار له لغة يضعف فصاحته يف العربية فقد رده من   -1

َتَخريَّ له.  (11) والفراء وغريهم  ،بار أبو حاتم سهل بن حممدالنحاة الك  والقرآن ي 

ختاره يكاد يكون اتفاقًا منهم عىل مع أنه ا عدم إقراء اإلمام أيب الطيب به -2

 امله يف املنصوب واملفتوح. عدم استع

 
 (.1/123والكشف ) ،(164انظر: التبرصة ) (1)

 ( وما بعدها.381وجامع البيان ) ،(199انظر: التيسري ) (2)

 (.1/70انظر: رشح اهلداية ) (3)

 ( وما بعدها.1/418ج ): املبه انظر (4)

 ( وما بعده.368انظر: متن حرز األماين بيت رقم ) (5)

 (.2/515انظر: فتح الوصيد ) (6)

 (.1/495انظر: الآللئ الفريدة ) (7)

 (.2/612الدر النثري ) (8)

 ( وما بعدها.4/168انظر: الكتاب ) (9)

 (.2/613ثري )لدر النوا ،عدها( وما ب199انظر عىل سبيل املثال: التيسري ) (10)

 ،(384واإلمام الداين يف جامع البيان ) ،(3/1477ع عنهم املرادي يف توضيح املقاصد )ننقل امل (11)

 (.4/432والسيوطي يف مهع اهلوامع )
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فلم يذكر   -أعني: الروم يف املنصوب واملفتوح-من سكت عنه  ب الرابع:املذه

 ،(2) وابن الفحام ،(1) ومن هؤالء اإلمام إسامعيل بن خلف ،ة وال لغةحكمه ال قراء

 وغريهم.  ،(4) وأبو معرش الطربي ،(3)فيانس وابن 
 وأدلة كل مذهب  ،طلب الثاين: مذاهب النحوينيملا

لروم يف املضموم واملكسور سواء كانا للبناء أو اتفق النحويون عىل األخذ با

 يف املنصوب واملفتوح عىل ثالثة مذاهب: واختلفت مذاهب النحويني ،لإلعراب 

ء منع القراونقلوا  ،املنصوب واملفتوح لغةً  أجازوا استعامله يف املذهب األول:

 . (6)ومجهور النحاة (5) وعىل رأس هؤالء إمام اللغة سيبويه ،ةً له قراء
 ولعل مما يقوي قوهلم ما ييل: 

 استعامله عند العرب.  أوالً:

 من استعامله لغة.  عدم وجود ما يمنع اثنياً:

وممن ذهب إىل هذا  ،حو منعوا استعامل الروم يف املنصوب واملفت املذهب الثاين:

 ، ادر اإلمام أبو حاتم سهل بن حممد السجستاينه من املصوقفت علي املذهب مما

 ،كام منعه أيضًا أبو بكر بن عبيدة األنصاري اإلشبييل ،وهو منقول عن اإلمام الفراء

 وأدلة هذا املذهب ما ييل: ،(7) لربيعوشيخه ابن أيب ا

 
 (.127انظر: العنوان ) (1)

 (.140انظر: التجريد ) (2)

 (.161هلادي )انظر: ا (3)

 (.192الثامن )انظر: التلخيص يف القراءات  (4)

 ما بعدها.و (4/168انظر: الكتاب ) (5)

واملرادي يف  ،(4/313واتفاق أكثرهم عليه ابن عقيل يف املساعد ) ،وممن نقل عن النحاة قوهلم هذا (6)

بي يف املقاصد  وأبو إسحاق الشاط ،( 808وأبو حيان يف االرتشاف ) ،(3/1477توضيح املسالك )

 ،(4/432مهع اهلوامع ) والسيوطي يف ،(2/623يح )ح الترصاد يف رشواإلمام الوقَّ  ،(8/51الشافية )

 وغريهم كثري. ،(868واخلرضي يف حاشيته عىل رشح ابن عقيل )

 = واالرتشاف أليب حيان  ،(2/275ورشح الشافية لإلسرتاباذي ) ،(4/313انظر: املساعد البن عقيل ) (7)
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 خروج لكلها. بعضها جفخرو  ،أن الفتحة خفيفة الدليل األول:

 ور:األول بأماب القول ورد هذا أصح

 ،أن الفتح مع خفته حيتاج إىل رياضة خلفة الفتحة وتناول اللسان هلا برسعة -1

 وليس إىل املنع منها السيام وقد صحت لغة. 

فيه من جري بعض احلركة يف حكمه حكم السكون ملا أن الروم ال يرفع  -2

 تح كغريه. فالوقف فال يمنع أن يكون ال

خيتلسون الكرسة والضمة من وسط أن العرب بويه نقل أن سي الدليل الثاين:

وال يكون هذا يف النصب ألن  ،ويقولون: من مأمنك ،اللفظ فيقولون: هو يرضهبا

 .(1) ًة تغني عن ختفيفها باالختالسعليهم. بمعنى أن خفتها مشبع أخفالفتحة 
وم حركة النصب ليس  روأجاب أصحاب املذهب األول عىل هذا بأن 

فالفتحة ملا كانت خفيفة   ، حترك احلرف يف الوصلاللة عىل ام هو للدوإن ،للتخفيف 

وريمت بسبب احلاجة إىل ذلك حال  ، مع اإلشباع مل ختتلس إذ ال حاجة لذلك

 . (2) الوقف

 ،وسكتوا عن غريه ،ذكروا الروم يف املضموم واملرفوع قوم املذهب الثالث:

ة إنام روم احلركشامم وإلاو»ث قال: الزجاجي يف اجلمل حي بوممن ذهب هذا املذه

دَّ ما سوامها فقد استدرك عليه علامء اللغة؛  ،(3)«يكونان يف املرفوع وحيث إنه مل َير 

 جرور واملكسور. فزادوا استعامل الروم يف املنصوب واملفتوح وامل 

 
اد ) الترصيحورشح  ،( وما بعدها8/51واملقاصد الشافية للشاطبي ) ،(808)=  ومهع ،(2/623للوقَّ

(، والتذكرة للطاهر بن غلبون 164وانظر لالستزادة: التبرصة ملكي بن أيب طالب ) ،(3/432وامع )هلا

 (.3/1477(، وتوضيح املقاصد للمرادي )1/510(، واإلقناع البن الباذش )1/301)

 ( وما بعدها.4/202تاب )انظر: الك (1)

اق الشاطبي يف املقاصد الشافية  سحإ واإلمام أبا ،(3/1477ك )املسال  توضيح انظر: املرادي يف (2)

 (.4/432واإلمام السيوطي يف مهع اهلوامع ) ،(8/51)

 (.8/53نقل هذا القول عن الزجاجي اإلمام الشاطبي يف املقاصد الشافية ) (3)
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 املطلب الثالث: الفرق بينهما:
مور ة أعد من النحاة والقراء يتبني لنا من خالل ما سلف يف ذكر مذاهب كل

 زها ما ييل:لعل من أبر

اتفاق القراء والنحاة عىل استعامل الروم يف املرفوع واملضموم واملجرور   -1

 واملكسور. 

لروم يف املنصوب واملفتوح ظاهر اتفاق القراء والنحاة عىل أن استعامل ا -2

 الصعوبة والدقة فهو حيتاج معه إىل رياضة خلفة الفتحة. 

  املفتوح واملنصوب فقط. الروم يف م يف استعاملانحصار اخلالف بينه -3

وجود عدد من كبار النحاة قالوا باملنع من استعامل الروم يف املنصوب   -4

 واملفتوح. 

ومن  ،روم املنصوب واملفتوح عند القراءعدم ورود الرواية الصحيحة يف  -5

لينا إ فلم ترد ،به ءنقل عنه االختيار منهم نقل عنه أيضًا امتناعه من اإلقرا

 بسند متصل قط. 

اء لروم  -6 ذكر اإلمام الوقَّاد النحوي بأن حجة من منعه بعد ذكر منع الفرَّ

وافقهم أبو  و -يعني الفراء-وأكثر القراء السبعة عىل اختيار قوله » الفتحة:

 .(1) «ألنه يشبه الثوباء فيفيض إىل تشويه صورة الفمحاتم عىل املنع؛ 
  ، كابن الباذش وابن أيب مريم الشريازي  ربيناملعت تكون علامء القراءا -7

  ، ومالوا إليه ،وغريهم هم أيضًا فحول يف اللغة وعلومها قالوا هبذا القول

أعني: القراءات  -الفنني فالقول يقوى هبم؛ حيث إن أهل كل فٍن من هذين 

 وهذا من القوة بام ال خيفى. ،وعلامء فنهم ،يعدوهنم من كربائهم   -غةوالل

 
 (.2/623انظر: رشح الترصيح )( 1)
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 ة: جالنتي
ترجيح القول الثالث من مذاهب القراء   -والعلم عند اهلل-يتبن يل  هذا بعد

 وال جيوز قراءة. ،وهو أن استعامل الروم يف املنصوب واملفتوح يصح لغة 
الذين نصا فيه عىل أن  والفايس  (1) مني السخاويوإذا نظرنا لقول اإلما

:  ن جنيكام قال اب فأقولاستعامل الروم يف املنصوب ليس يف أفصح اللغات؛ 

َتَخريَّ  له وال ي تخري عليه»  واهلل أعلم.  ،(2)«القرآن ي 

 وقد اخرتت هذا القول لألسباب التالية: 

واالتفاق عند القراء  ،نحاة عىل صحة االستعامل لغةاالتفاق بني القراء وال  -1

 عىل ترك استعامله والقراءة واإلقراء به قرآنا.

 ، ما ذهب إليه القراء من منع هذا الوجهاللغة عىل  من أهلعدم وجود إنكارٍ  -2

 بخالف إنكارهم عىل النحاة أنفسهم الذين مالوا إىل استعامله لغًة. 

ا ن طَِق هبا كلها مع وإذا م ،ق بعضها كنطقها كلهافنط ،كون الفتحة ال تتبعض -3

لغة  و ،فقد متت خمالفة القراءة الصحيحة  ،-وهو الغالب لصعوبتها-الوقف 

...أنَّ الفتحة خلفتها سهلت عىل من أراد » :"الدر النثري"القي يف قال امل ،بالعر

رفضوا النطق هبا، في خاف أن يريد القارئ النطق ببعضها فيحصل النطق بكلها، ف

و أكثر  ـا أللفاظ القرآن، ووقفوا بالسكون الذي هة واحتياطً ـظـحافـا مـه ـروم

 . (3)«استعاماًل 

 

 

 
 (.1/149الآللئ الفريدة للفايس )و ،عدهاوما ب (2/515انظر: فتح الوصيد للسخاوي ) (1)

 (.1/53انظر: املحتسب البن جني )( 2)

 ( وما بعدها.2/612) (3)
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 امتةاخل

الصالة والسالم عىل البشري النذير،  ي بنعمته تتم الصاحلات، ثم د هلل الذاحلم 

والرساج املنري، نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم 

 بعـد: أما ، كثرياً 

فإن خدمة كتاب اهلل من أجل القربات، ومن أرشف الباقيات الصاحلات؛ وقد 

هم  ،رآن خدمة لهم اهلل، وصار عيشهم مع القيوهنم بكالقّرت عفاجتهد فيه العلامء 

 فيه كٌل عىل بابه جياهد؛ ي ريد وصاًل بسلعة اهلل الغالية. 

 ،يًا لتحرير هذه املسألةساع ،وقد أفدت من مطالعة كتب أهل العلم قراء ونحاة

 واهلل أسأل أن يكتب يل القبول فيام كتبت إنه سميع ميب.

لتستفيد مما  لها لك أهيا القارئ الكريمن بحثي أمجتائج م نولقد أفدت بعض ال

 ومن أمهها ما ييل: ،وتنهل من معينها ،فيها

يعترب  ( نقل اإلمجاع عن القراء يف عدم استعامل الروم يف املنصوب واملفتوح 1

والدقيق أن يقال يف نظري: إن أغلب القراء عىل عدم استعامله ونحو   ،غري دقيق 

 ذلك. 

أنني وقفت عىل من  كام  ،"جامع البيان"اين يف عمرو الد ف أبوالفقد نقل اخل

 خالف يف ذلك كام مر يف البحث.

إشكاالً من  ،...إلخ"مل جيزه الفراء"وعبارة  "عند القراء"( تضمنت عبارة 2

خصوصًا أن املغاربة  ،والفراء ،إن الوهم والتصحيف حاصل بني لفظة القراء حيث

ما قطعت به من أن القراء   وقفت عىل حتى ،لعندهم أن القاف نقطة من أسف

الفراء يمنعون إعامله عىل حد سواء، وذلك من خالل عبارة اإلمام السخاوي يف  و

  والفراء  ،القراء مذهب -االستعامل منع: أي- وهو» : فقال ،"الوصيد فتح"كتابه 

 . «...النحاة من
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 نسب قد عضهمب بل به، يقرأوا مل ما القراء إىل ينسب املحققني بعض وجدت( 3

 ه، والواجب التحقيق. ب القراءة امنعو ما القراء إىل

وقد يطلق القراء اإلشامم عىل الروم والروم »( وجدت بعض املحققني يقول: 4

ه املسألة؛ مع أن هذا خيتلف باختالف األمصار  من غري حتقيق يف هذ «عىل اإلشامم

 . -كام مرَّ -ومدارس اللغة بني الكوفيني والبرصين 

ء وإفادة القراء من  حث إفادة النحويني من القراخالل الب  ظت منح( ال5

 والعكس.  ،النحويني فالقراء يعتربون كتب اللغة مراجع هلم

 هذا وقد توصل الباحث لتوصيتني مهمتني: 

والتأمل تؤخذ مصطلحات الوقف عىل أواخر الكلم بالعناية  أن األوىل:

تأخذ كفايتها اآلن مل  ا حتىهنأل ،يف رسائل وبحوث علمية ،والبحث والتدقيق 

 وحظها من التدقيق والبحث. 

أن تكثر الرسائل العلمية يف فن القراءات التي توازن بني آراء النحويني   الثاين:

 أو باب أو أبواب؛ ألن أحد رشوط القراءة يف مسألة أو مسائل  غوينيلالوآراء 

 ية. رآنوهو ما حتتاج إليه الدراسات الق ،هو موافقة اللغة الصحيحة
ِدَي سواء  ،أن يكتب يَل الصواب يف القول والعمل اهلل أسألو ويكتبني ممن ه 

وجزيل  ،وإين ألرجو عليه من اهلل تعاىل عظيم األجر» ،ثم أ جر عىل اجلهد ،القصد

وأن ال جيعل  ،لوأن جيعله لوجهه الكريم من خالص األعام ،احلرش الثواب يوم

 .(1)«وخطأ اخلطليغ الزلل من ز فيهوأن يعصمني  ،حظ نصيبي فيه أن يقال

ْلت  فمن اهلل وحده واهلل  ،وإن خطًأ فمن نفيس والشيطان ،ثم أقول إن صوابًا تنوَّ

 ورسوله منه بريئان.

 آله وصحبه أمجعني.  وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل
 

 (.1/54النرش ) ،من دعاء ابن اجلزري  (1)
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 فهرس املصادر واملراجع
إسامعيل املعروف  الرمحن بن عبد  ماملإل ،ات السبعءإبراز املعاين من حرز األماين يف القرا -1

 ،األوىل ط ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: إبراهيم عطوه عوض ،بأيب شامة الدمشقي

 لبنان.-لبنان ،م1981-هـ1402

رجب عثامن  حتقيق د. ،لإلمام أيب حيان األندليس ،ارتشاف الضرب من لسان العرب -2

-هـ1418 ،ط األوىل ،اهرةالقبة اخلانجي بتمك ،رمضان عبد التواب مراجعة د. ،حممد

 القاهرة.-مرص ،م1998

 لإلمام أيب جعفر أمحد بن عيل األنصاري املعروف بابن ،اإلقناع يف القراءات السبع -3

-هـ1422 ،ط الثانية ،مطبوعات جامعة أم القرى ،عبد املجيد قطامش حتقيق: د. ،الباذش

 ة.مكة املكرم-اململكة العربية السعودية ،م2001

بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري )املتوىف:  حممد ،داءاالبتف و إيضاح الوق -4

هـ 1390 ،ممع اللغة العربية مطبوعات ،حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان ،هـ(328

 سوريا.-دمشق ،م1971 -

 ،ـه437أيب حممد مكي بن أيب طالب القييس ت لإلمام ،السبعالتبصرة يف القراءات  -5

 .اهلند-بومباي ،م1982-هـ1402 ،ط الثانية ،دار السلفية ،الندوي د غوثحمم د. حتقيق:

ضاري بن  حتقيق الدكتور: ،لإلمام عبد الرمحن بن الفحام الصقيل ،التجريد لبغية املريد -6

 .األردن-عامن ،م2002-هـ1422 ،ط األوىل ،دار عامر ،إبراهيم العايص

 ،هـ399ملنعم بن غلبون تبن عبد ا  طاهر سنم أيب احللإلما ،لتذكرة يف القراءات الثمانيةا -7

-هـ1411 ،ط الثانية ،الزهراء لإلعالم العريب ،كتور: عبد الفتاح بحريى إبراهيمدحتقيق ال

 .مرص-القاهرة ،م1991

بيع محزة  ،لإلمام أيب عيل احلسن بن بِليمة ،تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات -8 حتقيق: س 

مؤسسة علوم و ،العربية السعوديةاململكة -جدة ،ةمية اإلساللثقافدار القبلة ل ،حاكمي

 .م1988 -هـ 1409 ،ط األوىل ،سوريا-دمشق ،القرآن
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لإلمام أيب حممد بدر الدين حسن بن  ،ابن مالك توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية -9

ليامن، عيل س: عبد الرمحن رشح وحتقيق ،قاسم بن عبد اهلل بن عيّل املرادي املرصي املالكي

 القاهرة.-مرص ،م2008 -هـ 1428 ،ط األوىل ،العريب الفكرار د

ق: دراسة وحتقي ،هـ444لإلمام أيب عمرو الداين ت  ،التيسري يف القراءات السبع -10

 –الشارقة  ،م2008 -هـ 1429 ،ط األوىل ،مكتبة الصحابة ،االستاذ الدكتور حاتم الضامن 

 .اإلمارات

و عثامن بن سعيد الداين م أيب عمرلإلما ،ةاملشهور  السبعجامع البيان يف القراءات  -11

هـ 1426 ،ط األوىل ،دار الكتب العلمية ،حتقيق احلافظ: حممد صدوق اجلزائري ،هـ444ت

 .لبنان-بريوت ،م2005 -

 ،ط األوىل ،دار الكتب العلمية ،لإلمام حممد بن عيل الصبان الشافعي ،حاشية الصبان -12

 ت.بريو -لبنان ،م1997-هـ 1417

ة الشاطبي ل ،لتهاينوجه او ين ز األماحر  -13 َ ضبطه  ،هـ590ت إلمام أيب حممد القاسم بن فرِيُّ

 ،م2005 -هـ 1426لرابعة ط ا  ،مكتبة دار اهلدى ،وصححه وراجعه: حممد متيم الزعبي

 .املدينة املنورة

»يف رشح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب  الدر النثري والعذب النمري -14

عبد الواحد بن حممد بن عيل ابن  ،هـ(444)املتوىف د الداين ن سعيبن عمرو عثاميب التيسري أل

-1432 ،حممد بوطربوش .حتقيق ودراسة: د ،هـ( 705أيب السداد األموي املالقي )املتوىف:

اململكة  ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،مطبعة البيضاوي ،م2011

 املغربية.

لإلمام خالد بن  ،وضيح يف النحوضمون التيح مبر تصضيح أو الالتو  شرح التصريح على -15

عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املرصي، يعرف بالوقاد 

 لبنان.-بريوت ،م2000 -هـ1421 ،ط األوىل ،دار الكتب العلمية ،هـ(905املتوىف: )
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: ق الدكتورحتقي ،ـه440دوي تامله لإلمام أيب العباس أمحد بن عامر ،شرح اهلداية -16

اململكة العربية -الرياض ،م1995-هـ1614 ،ط األوىل ،مكتبة الرشد ،حازم سعيد حيدر

 .السعودية

حتقيق:  ،لإلمام ريض الدين حممد بن احلسن االسرتاباذي ،شرح شافية ابن احلاجب -17

 بريوت.-لبنان ،م1981-هـ1402 ،دار الكتب العلمية ،حممد نور احلسن 

سن الريض اإلسرتاباذي، نجم الدين )املتوىف: مد بن احلحم ،باجة ابن احلشافي شرح -18

 ،ين عبد احلميدالد ىحممد حمي ،حممد الزفزاف ،حتقيق األساتذة: حممد نور احلسن  ،هـ(686

 لبنان.-بريوت ،دار الكتب العلمية ،م 1975 -هـ  1395

لدين ب ا حم، بو القاسممد، أحممد بن حممد بن حم ،شرح طيبة النشر يف القراءات العشر -19

دار  ،تقديم وحتقيق: الدكتور مدي حممد رسور سعد باسلوم ،هـ(857َوْيري )املتوىف: النُّ

 لبنان.-بريوت ،م 2003 -هـ 1424ط األوىل،  ،الكتب العلمية

حتقيق: حممود جاسم حممد  ،لإلمام أيب احلسن حممد بن عبد اهلل الوراق ،علل النحو -20

 الرياض.-اململكة العربية السعودية ،م1999-هـ2014،ط األوىل ،الرشدمكتبة  ،الدرويش

ي نصارللعالمة أيب الطاهر إسامعيل بن خلف املقرئ األ ،العنوان يف القراءات السبع -21

مكتبة اإلمام البخاري للنرش  ،دراسة وحتقيق: خالد حسن أبو اجلود ،هـ455األندليس ت 

 .مرص-رةالقاه ،م2008 -هـ 9142 ،ط األوىل ،والتوزيع

 ،لإلمام علم الدين أيب احلسن عيل ين حممد السخاوي ،القصيد يد يف شرحوصال فتح -22

اململكة  ،م2005-هـ1426 ،ط الثانية ،مكتبة الرشد ،موالي حممد اإلدرييس  حتقيق: د.

 الرياض.-العربية السعودية

: أمحد حتقيق ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن رشيح الرعيني ،الكايف يف القراءات السبع -23

 .لبنان-بريوت ،م2000-هـ1421 ،ط األوىل ،دار الكتب العلمية ،ييع الشافعسمال عبد

يب القاسم يوسف بن عيل بن أل ،لكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليهاا -24

مؤسسة سام للنرش  ،حتقيق وتعليق: مجال السيد رفاعي الشايب ،هـ465املتويف  ،جبارة اهلذيل

 مرص. –القاهرة  ،م2007 -ـ ه2714 ،األوىلط  ،يعوالتوز
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حتقيق: عبد السالم حممد  ، عمرو بن عثامن بن قنرب سيبويهرْش بِ  لإلمام أيب ،كتابال -25

 بريوت. -لبنان ،دار اجليل ،هارون

 ،لإلمام مكي بن أيب طالب القييس  ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -26

-هـ1394 ،ط األوىل ،دمشقالعربية بة للغات ممع ا مطبوع ،حميي الدين رمضان حتقيق: د.

 دمشق.-سوريا ،م1974

 ،د الفايسلإلمام أيب عبد اهلل حممد بن حسن بن حمم ،الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة -27

 ،م2005-هـ1426 ،ط األوىل ،مكتبة الرشد ،حتقيق: عبد الرازق عيل إبراهيم موسى

 .الرياض-اململكة العربية السعودية

لإلمام أيب البقاء حمب الدين عبد اهلل بن احلسني بن  ،واإلعراب اءلبنيف علل ا اللباب -28

 –سوريا  ،م1995 -هـ1514 ،ط األوىل ،دار الفكر ،حتقيق: غازي خمتار طليامت ،عبد اهلل

 .دمشق

لإلمام  ،املبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن حميصن واختيار خلف واليزيدي -29

دار عباد  ،د. خالد حسن أبو اجلود حتقيق: ،اخلياطروف بسبط عامل  بن عيلعبد اهلل أيب حممد

 بريوت.-لبنان ،م2012-هـ1433 ،ط األوىل ،ودار ابن حزم ،الرمحن 

لإلمام  ،منت الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع-والتجويد املتون يف القراءاتجمموع  -30

-هـ1429 ،ىلط األو ،دليالوخالد بن مكتبة  ،حتقيق: سعيد عبد احلكيم سعيد ،ابن بري

 صنعاء.-اليمن  ،م2008

 ،لإلمام أيب الفتح عثامن بن جنى ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -31

 القاهرة.-مرص ،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية -وزارة األوقاف  ،م1999 -هـ 1420

 ،د كامل بركاتحمم يق د.قحت ،بن عقيل اء الدين لإلمام هب ،املساعد على تسهيل الفوائد -32

 مكة املكرمة.-اململكة العربية السعودية ،من مطبوعات جامعة أم القرى

دار  ،عبد العيل املسئول ا.د. ،وما يتعلق به معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية -33

 القاهرة.-مرص ،م2007-هـ1428 ،ط األوىل ،السالم
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أيمن رشيدي  حقيق د. ،د الطيبيمحن أأمحد بهاب الدين لش ،املفيد يف علم التجويد -34

 /pdf13159/539/1https://books.islamway.net.منشور عىل االنرتنت عىل الرابط:  ،سويد

لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى  ،يف شرح اخلالصة الكافية املقاصد الشافية -35

 ،م2007-ـه2814 ،ط األوىل ،رىجامعة أم الق ،حممد إبراهيم البنا .د.أ حتقيق: ،الشاطبي

 مكة املكرمة.-ملكة العربية السعوديةامل

لإلمام نرص بن عيل الشريازي الفاريس املعروف  ،املوضح يف وجوه القراءات وعللها -36

طبعة دار اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن  ،عمر محدان الكبييس  حتقيق: د. ،يب مريمبابن أ

 مكة املكرمة.-السعوديةة ربيلعاململكة ا  ،م9319-هـ1414 ،ط األوىل ،الكريم بجدة

شيخ يل حممد الضباع ع ، لإلمام حممد ابن اجلزري، حتقيق:النشر يف القراءات العشر -37

 .عموم املقارئ: بالديار املرصية

حتقيق الدكتور: خالد  ،لإلمام حممد بن سفيان القريواين ،اهلادي يف القراءات السبع -38

 . مرص -القاهرة   ، م 2011-هـ 1432  ، وىل أل ط ا   ، دار ابن حزم -ندار عباد الرمح ،حسن أبو اجلود

لإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع -39

 القاهرة.-مرص ،املكتبة التوفيقية ،ميد هنداويحتقيق: عبد احل ،السيوطي

 ط ،ةاملكتبة املكي ،: حسن أمحد العثامنحتقيق ،لإلمام النيساري ،الوافية نظم الشافية -40

 .مكة املكرمة-اململكة العربية السعودية ،م1995 -هـ 5141 ،وىلاأل

حلسن بن عيل لإلمام أيب عيل ا ،الوجيز يف شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار -41

قدم له وراجعه الدكتور: بشار  ،حققه وعلق عليه الدكتور: دريد حسن أمحد ،األهوازي

 .انلبن-بريوت ،م0220 ،ط األوىل ،ربدار الغ ،عواد معروف
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 لخص امل

 نبيه املصطفى، وبعد:احلمدهلل وكفى، والصالة والسالم عىل 

  ، ( العلوم العربية والشرعية  ف وع القراءات القرآنية ــ تن  ر ــ أث )  بحث بعنوان:فإن هذا 
  ، وتعلق بالعلوم العربية والرشعية ، ودور،ءات القرآنية من أمهيةقرالل بينت فيه ما

قرحية  تستفز، يف استنباطاته وأحكامه قيهفللو يف تأويله، لمفرسفهي خري معني ل

  الفريش الوارد  من خالل تتبع مواضع اخلالفوذلك ، الفصيحكتب تثري و غ،البلي

 ة، واخلالف األصويل. يف سورة احلج، مع استثناء ماسبق يف السور املتقدم

 مباحث، وخامتة، وفهارس علمية. ةءت هذه الدراسة يف: مقدمة، وسبعاوج

وضوع، واخلطة التي اتبعتها يف تقسيمه،  مهية هذا املة: أاملقدم وقد حوت

لتي سلكتها يف مجع مادته وكتابته، كذلك حوت متهيدا عن مصطلحي  واملنهجية ا

 )األثر(، و)القراءات(. 

 .مباحث سبعةة يف موضوعي الدراسة دراسةوقد جعلت تلك 

 من املسائل إن استلزم األمر ذلك.  يئاوجعلت حتت بعض املباحث ش  

 . أبرز النتائج والتوصيات نتهاا اخلامتة، فقد ضم مأ

 واشتمل البحث عىل ثالثة فهارس: 

 لقراءات الواردة يف البحث. ا فهرس  -

     ملصادر واملراجع. فهرس او -

 .ملوضوعاتا فهرسو -

 واهلل ويل التوفيق. 

 العربية.  - الرشعية – العلوم – القراءات – تنوع -أثر تاحية:الكلمات املف
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 محن الرحيمبسم اهلل الر

 دمةاملق

الم عىل امل، وااحلمد هلل رب العاملني الة والسَّ بعوث رمحة للعاملني، وعىل آله  لصَّ

ا بعد:  ين. أمَّ  وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ

راءاته قد تقرر إحكامه، وظهرت بعض فإنَّ هذا الكتاب العزيز بتنوع وجوه ق

ية، من أعظم مقاصده ء، فهو كتاب هدا ه، أنزله اهلل تبيانًا لكل يشأوجه إعجاز

 العمل به. ال واالمتث

كانت الغاية العظمى من إنزاله، والثَّمرة املرجوة من ترتيله، العمل  ولـّمَّ 

شأن من األمة ببيان مراده، اته، واإليّمن بظاهر متشاهباته، قصده أئمة ال بمحكم آي

 والعناية بوجوه قراءاته.واستنباط أحكامه، 

يوطي يقول اإلمام ر العلوم  القرآن هلو ابناوإن كت»:  هـ(191)ت:السُّ ُمَفجِّ

تعاىل علم كل يشء، وأبان وَمنَْبُعها، ودائرة شْمسها وَمطَلُعها، أودع فيه سبحانه و

 . (1)«ى كل ذي فنٍّ منه يسَتِمدُّ وعليه َيْعتمدفيه كل هدى وغّي، فرت

وء عىل بعض ج ه، أال وهو تِ وانب ُمتعلَّقاوإين يف هذا البحث الوجيز أللقي الضَّ

، مقترصة يف دراسته والرشعية ع وجوه قراءاته ورواياته عىل العلوم العربيةتنو أثر

، خمترصة مسائله، لئال يطول  ما جاء يف سورة احلج من املتواتر، مقتضبة جوانبهعىل 

 يكفيه، وال بعض الوريقات تسده.ويتسع، فليس املقام 

عىل  املرتتبة عية م الدراسات الرشهأن األصل يف ف  ومن املقرر عند علّمء األمة

فاالرتباط علوم العربية، ب تعلق غوي املللاباألداء  نو رتنوع القراءات القرآنية مق

وال يمكن بحال الفصل ، -العلوم العربية والرشعية يأ- وثيق ال خيفىهّم بين

 
 .(1/16) يالسيوط، اإلتقان يف علوم القرآن (1)
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 راسة األثرور دملذكا نحوالبحث عىل الهذا وألجل ذا كان الدافع يف تقسيم بينهّم، 

 .املطروحة رةفكللاألكثر إيضاحًا 

 وأسباب اختياره: أمهية املوضوع،

 القرآنية وربطها بالعلوم املتنوعة بطريقة بحثية جديدة. توجيه القراءات  -1

 حاجة الدارسني إىل الدراسات التي تربط بني العلوم يف الثقافة اإلسالمية. -2

 ندرة الدراسات االستقصائية يف هذا املجال.  -3

 القرآنية والعلوم املختلفة.ءات اوثيقة بني القرلإثبات الصلة ا -4

 والدارسني إىل مثل هذه املّمرسات البحثية اجلديدة. لفت أنظار املهتمني  -5

 الدراسات السابقة: 
 : منها، وستفاد البحث من الدراسات السابقةا

بد الكريم إبراهيم  ، لألستاذ الدكتور عاإلعجاز يف تنوع وجوه القراءات -6

 م. 0720، رةدثني بالقاهاملح دار ، صدر عنلحصا

، لألستاذ الدكتور  تقرير مسائل العقيدةات وأثره يف االختالف يف القراء -1

 . ـه1437دينة امل –راق الثقافية، جدة الرحييل، نرش دار األو إبراهيم بن عامر

، للدكتور عدنان عبد الرزاق احلموي، أثر اختالف القراءات يف التفسري -2

، العدد عربية املتحدةمارات الة اإلجامع ،والقانون ةجملة الرشيع يف بحث منشور 

 . م2008يوليو -هـ  1429جب ( ر35)

كتور أمحد قاسم عبد قرآنية يف توجيه املعنى التفسريي، للدأثر القراءات ال -3

 .ر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة األنبارمنشو، بحث الرمحن

كتور الد ، لألستاذألحكاما واستنباط فسريالتاختالف القراءات وأثره يف  -4

للشؤون اإلسالمية بمملكة ، صدر عن املجلس األعىل عبد اهلل محيتو بندي عبد اهلا

 م .2010  -هـ 1431،  البحرين
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، مطبوعات سالمي، للدكتور صربي عبد القوياءات يف الفقه اإلالقرأثر  -5

 . م 1997  -هـ 1418، السلف، الرياضمكتبة أضواء 

ور عبد اهلل بن برجس كتلدل ،م الفقهيةألحكااالقراءات يف ف الأثر اخت -6

 . م2005 -هـ  1426اهلدي النبوي، املنصورة، ، دار الدورسي

 ، للدكتور عزت شحاتهاألحكام الفقهيةأثر القراءات القرآنية يف استنباط  -7

 . م2006 -هـ 1427املختار، القاهرة، ، مؤسسة كرار

للدكتور حسن  ة، يالرشعية والعربوصلته بالعلوم  علم توجيه القراءات -8

، املجلد شارقة للعلوم الرشعية والقانونيةمنشور يف جملة ال، بحث هبشان سامل

 . م 2016  -هـ 1437(  1( العدد )13)

، للدكتور عبد الرمحن اءات القرآنية يف الرسم العثّمينرالف القأثر اخت -9

دد  عال( 13املجلد ) جملة اجلامعة اإلسالمية يف غزة، بحث منشور يف ،يوسف اجلمل

 . م0520( يونيو 2)

، للدكتور ف القراءات عدم التنقيط أنموذجاأثر الرسم القرآين يف اختال -10

 م .2014( 22) دالبي، جامعة الكوفة، العدالغعصام كاظم 
عمر حمد بن ( مل)رسالة دكتوراهالقراءات وأثرها يف التفسري واألحكام،   -11

 (. ـه1413)ى، ر ، جامعة أم القالدعوة وأصول الدين كليةسامل بازمول، 
ين واألحكام الرشعية، ملحمد  تواترة وأثرها يف الرسم القرآات امل اءقرال -12

 (. م1999 -هـ  1419)1، طدمشق  –دار الفكر حبش، 
 األحكام الفقهية، خلري الدين سيب،القراءات القرآنية وأثرها يف اختالف   -13

 م(. 2008بريوت، ) -حزمدار ابن 
ىل بنت  للي( ستري)رسالة ماجة، دىل مسائل العقيأثر تنوع القراءات ع  -14

السلمي، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى،  كويران بن هويمل 

 (. ـه1434)
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واترة وأثره يف املعنى، )رسالة ماجستري( ءات القرآنية املتاللتفات يف القراا -15

   . 108م( ص  2012-هـ 4341)الكريم نياز، جامعة أم القرى،  ألمل بنت عبد
تناولت املوضوع بالطريقة التي  -علمّم أفي -توجد دراسات الف ومع كل هذا

توجيه ة جديدة يف اتبعتها، وذلك بالربط بني العلوم املختلفة، وهي طريقة بحثي

أن بعض  علًّم ، والناظر بإنصاف يدرك اجلهد املبذول يف هذه الدراسةءات، القرا

أو  ،(1)  باحثيهاىلتي استدركتها عالدراسات املذكورة أمهلت بعض املوضوعات ال

، إىل جانب تسهيل العبارة وبسط (2)بعد التي مل ختصص هلا دراسات املوضوعات

 .عىل طالبه املوضوع وتقريبه

  اهلل  رمحة-ملحمد سامل حميسن  ءات وأثرها يف علوم العربية(القرا) أما كتاب

  ه خالف ما انتهجت فلم تبتعد طريقته عن طريقة كتب توجيه القراءات، وهي  -عليه

 دته.وأر يف هذا البحث

 خطة البحث:
 علمية.  وثالثة فهارسمباحث، وخامتة،  ةسبعقسمت البحث إىل مقدمة، و

باب اختياره، وخطة البحث،  ة املوضوع، وأس فتضمنت: أمهي  املقدمة  أما

 متهيد. وومنهجه، 

 ة يف مباحثها السبعة، وهي عىل النحو اآليت:ثم الدراسة املوضوعي

 نية يف حفظ لغات العرب. لقرآوع القراءات انأثر ت ول:ث األاملبح -

أثر تنوع القراءات القرآنية يف تنوع دالالت االشتقاقات  املبحث الثاين:  -

 الرصفية. 

 أثر تنوع القراءات القرآنية يف اختالف األوجه النحوية.  حث الثالث:بامل -

 
 هتا. كاملسألة الفقهية يف حكم بيع الدور بمكة أو أجار (1)

 و)ختطفه(. )سكرى(، و)تنال، تناله(،  : ات يفلقراءيف اختالف القول كا  (2)
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ونقله من  ابنية يف توجيه اخلطآأثر تنوع القراءات القر  املبحث الرابع: -

 . احية البالغيةنال

 لقراءات القرآنية يف تقرير النواحي العقدية. أثر تنوع ا حث اخلامس:بامل -

آنية يف اختالف األوجه  أثر تنوع القراءات القر املبحث السادس: -

 التفسريية. 

 أثر تنوع القراءات القرآنية يف االستنباطات الفقهية.  املبحث السابع: -

 يات. يل ذلك من توصيئج البحث، وما ثم اخلامتة، وتضمنت نتا

فهرس   ّماملصادر واملراجع، يليهوفهرس  ،دةالقراءات الوار ثم فهرس 

 املوضوعات.

 منهج البحث: 
، متبعة التحلييل االستنتاجيالستقرائي ذا البحث املنهج ااتبعت يف ه       

 اخلطوات التالية: 

 ،ثم الرشعيةباملباحث اللغوية،  ةمبتدئموضوعات البحث  رتتيبقمت ب -1

 .مناسباً حسب ما أراه كل فرع  اتهحتاملسائل  حترطو

 لتشعب أبواهبامل ألتزم بتتبع ما يف القراءة الواحدة من آثار لغوية  -2

 .باملقصود وكان االكتفاء بّم يفي ؛وتداخلها

 عالم الوارد ذكرهم يف البحث. مل ألتزم برتمجة األ -3

  روف حلوردت يف فرش ا عىل القراءات العرش املتواترة التي االقتصار -4

عن األصول املطردة، أو ما سبق ذكره يف السور املتقدمة،  واإلعراض، جلسورة احل

يف حرزه، وما انتهجه اإلمام ابن اجلزري   عىل نحو ما انتهجه اإلمام الشاطبي 

 .درتهيف 

 . وجه لقارئهسورة نسبة كل ألتزم يف ذكر القراءات الواردة يف ال -5
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مصادرها األصيلة، وفق  ا منيقهث ص عن األئمة توألتزم يف نقل النُّصو -6

 املتبعة. مناهج البحث 

السنة  ألتزم يف بيان املسائل العقدية، واألوجه التفسريية منهج أهل -7

 السلف الصالح.واجلّمعة، وفهم 

بتّممه، إنه عىل ذلك قدير، وباإلجابة  واهلل أسأُل أن يمدين بتوفيقه، وأن يمن عيلَّ 

 جدير. 
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 متهيد

 (اصطالًحاالقراءات لغة و-اصطالًحا)األثر لغة و
 : اصطالًحاأوال: األثر لغة و 

، ما بقي من رسم اليشء، وءاليش بقية: عىل عدة معان، منها -لغة -األثريطلق 

 . (1) ، والتأثريواخلرب

 .(2) : ما يروى عن الصحابةعند علّمء احلديث اصطالًحاو

ن املعنى اللغوي، فهو بمعنى ال يبعد ع فإنهحث بالهذا يف ثر ألباأما املراد 

 .(التأثري)

 :اصطالًحا: القراءات لغة و اثنيا
أي ضم بعضه إىل  ؛ عه وضمهاليشء: مج رأمجع قراءة، وق -لغة -القراءات 

، والقراءة مصدر من  بعض، وقرأت اليشء قرآنا: مجعته وضممت بعضه إىل بعض

لفظت به ( قرأت القرءان)ى معن ،ناآقرواءة( رأ )قرقرأ يقالفعل )قرأ( يقال: 

 .(3) جمموعا، أي ألقيته

القراءات علم بكيفية أداء »فقال ابن اجلزري : اصطالًحاالقراءات علم أما 

 .(4) «القرآن واختالفها بعزو الناقلةت كلّم

فهم  منه اتفاق الناقلني لكتاب اهلل تعاىل واختال مُ علَ يُ  لم  عِ »قال البنا الدمياطي: و

والتحريك والتسكني والفصل والوصل وغري ذلك من هيئة   ثباتاإلو يف احلذف

 . (5) «من حيث السّمع ،وغريه النطق واإلبدال

 
 .(14-10/12)  وس من جواهر القاموستاج العرانظر:  (1)

 .(1/317) لصالحالنكت عىل مقدمة ابن اانظر:  (2)

 .(10/370) تاج العروسانظر:  (3)

 .(9ص ) بنيمنجد املقرئني ومرشد الطالانظر:  (4)

 .(67ص ) عرش عةت األرباءابرش يف القرء الفضالإحتاف ر: انظ (5)



 (ه1440 ذو احلجة)         ون  عشر وال ثامنالعدد ال     نية   لقرآهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا مع لةجم

53 

 ةالدراسة املوضوعي
 لاملبحث األو

 أثر تنوع القراءات القرآنية يف حفظ لغات العرب
 املسألة األوىل: 

 ىل:تعا هللا ويتمثل يف قول وهي يف تغاير القراءات بني اجلمع عىل َفعىل وُفعاىل،

 . [2احلج:] ﴾ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ﴿

يف املوضعني؛ فقرأ محزة والكسائي   ﴾ڤ﴿ اختلف القراء يف كلمة: 

، والباقون بضمِّ  (َسْكَرى) تح السني وإسكان الكاف بدون ألف بعدهاوخلف بف

ني وفتح الكاف وألٍف بعدها السِّ
 . (2) أصوهلم، وهم يف اإلمالة عىل(1)

سني وفتح الكاف وألف بعدها فواضحة ال خالف فيها بني اءة بضم الالقرا مَّ أ

وندامى، وعطشان  أهل اللغة، إذ أنَّ فعالن جتمع عىل ُفعاىل مجع تكسري؛ كندمان

 . (4)«وهو األصل يف مجع سكران»، قال مكي: (3)وعطاشى

؛ غةللاهل مشكلة عىل أأما القراءة بفتح السني وسكون الكاف بال ألف بعدها ف

 :أموريها خالف مشهور، ووجهت بوف

، وتابعه مكي يف (5) أنه لغة يف مجع السكران، ذكره ابن جني يف منصفه :ولاأل

 . (6) الكشف

 
  املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين كنز ، ( 119ص )اين، للد ،لتيسري يف القراءات السبعاانظر:  (1)

 .(2/244)اجلزري، البن  النرش يف القراءات العرش، (1992ص) للجعربي

 .(2/244) عرشالنرش يف القراءات الانظر:  (2)

 . (8/225 ) ني احللبيللسم ،كنوناملوم الكتاب ملصون يف عللدر اا: انظر (3)

 .(2/220)يس، ملكي بن أيب طالب القي، ع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات السبانظر:  (4)

   .(158ص ) البن جني ،لترصيف أليب عثّمن املازيناملنصف رشح كتاب اانظر:  (5)

 .(2/220) الكشفانظر:  (6)
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، بمعنى وأنتم  (2)لجمعبنيت عىل التأنيث ل ،(1) لواحدة املؤنث صفة أهنا :والثاين

 .(3)مجاعة سكرى

  .(4)عم اجل مجع وسكارى سكرى، اجلمع :الثالث

 . (5) مجعان لسكران وسكرانة كّم يف حجة ابن خالويهمها  قيل: :عالراب

 ما عظيم من حممد يا الناس وترى» ومعنى اآلية عىل ما ذكره الطربي يف تفسريه:

 رشب من بسكارى هم وما الفزع من ُسكارى وشّدته الكرب من هبم نزل

رهم عند أم نمن وما يكو ،مةالقيا، وسياق اآلية يف ذكر حال الناس يوم (6)«اخلمر

 هم ألهواهلا.معاينت

اخلالف بني أرباب  حمل  (عىلفَ ) سكران عىل الويظهر مما سبق حتريره أن مجع 

اق عىل أهنا لفظة أريد هبا  ؛ واالتفجلمع املتقارب وإحلاق املتشابه حماوالت اللغة يف

 .اجلمع

 قد  راءالفاإلمام إال أن  حسن صحيح؛إن كان كل ما ورد يف توجيهه و

وجرت عليه العادة  ،يف جميئها عىل ما ألفته العرب يف كالمها ه هذه القراءةجلوطن ف

   ق به عىل: )َفعىل(.ت والباليا التي تدخل عىل اإلنسان وتلحمن مجع العلل واآلفا

  وال  وهالك،  ،ورضر ،زمانة ذي كل جلمع عالمة ىلعْ فَ  جتعل  والعرب»قال: 

 .(7)   «عالنفَ  وأ  ،يالً عف كان  أو ،فاعالً  واحدهُ  أكان يبالون

 
 .(3/649 )  حيانيبأل، التفسرياملحيط يف  البحر ر:انظ (1)

 .(2/523) البن أيب مريم ،راءات وعللهااملوضح يف وجوه القر: انظ (2)

 .(1/514) للزخمرشي ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلر: انظ (3)

 ثرياألالبن ، بيةيف علم العربديع ال ،(2/596) للجرجاين ،الدرر يف تفسري اآلي والسور درجانظر:  (4)

(2/152). 

 .(252ص  ) البن خالويه ،بعة يف القراءات الساحلجانظر:  (5)

 .(18/565 ) للطربي، ويل آي القرآنجامع البيان عن تأانظر:  (6)

 .(2/214) لفراءل معاين القرآنانظر:  (7)
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ح ااهلالك واملرض واجلر منزلة -وهو آفة تلحق بالعقل- يف اآلية السكرأنزل ف

سكرى  قول:فجاز ال ،وتعرتيه يف كوهنا من امللّمت التي تعرتض اإلنسان والكسل

عدَّ  ، ف(1) مجاعة الناسوصف وكسىل يف  ،رحىجو ،ومرىض ،لكىالقول هبكّم جاز 

 . ةيلعربا يفوجهًا أقوى 

   ة الثانية:لأ سامل 
مثل يف مواضع من  سكوهنا، ويتو الم األمر بني كرس القراءاتي يف تغاير وه

 : السورة

 .[15احلج:] (2)   ﴾  خت  مت  ىت    يت  جث  مث ﴿ يف قوله تعاىل: األول: 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﴿  يف قوله تعاىل: والثاين:

 .[29احلج:] ﴾ڭ  ڭ

بن عامر ورويس  رو وام ع ورش وأبفقرأ و األمر، يف المات القراءف تلاخ

، قنبل يف الثاين فقط وافقهمو، ﴾ھھ﴿و ،﴾جث  مث ﴿ بكرس الالم يف:

 . (3)، والباقون باإلسكان﴾ۓ﴿ ،  ﴾ے﴿ابن ذكوان بكرس وانفرد 

والقراءة بالكرس عىل األصل يف الم األمر، ليفرق بينها وبني الم االبتداء التي 

،  (4) تخفيفالنها فكس أن (، وممن عمرو سم نحو: )َلزيد أفضُل  االتدخل عىل

 
 وما بعدها. (2/214املصدر السابق ) (1)

بط حبالً يف سقف بيته؛ ثم  اهلل رسوله؛ فلري ينرص لن أنن كان يظن اق معناه: م يف سية يواملقطع من اآل  (2)

 مر املفرسين، وهوكالذا األمر غيظه. وعليه مجهوليختنق به حتى يموت، ثم لينظر بعد ذلك هل يذهب ه

ظر:  ه. انكنمي ماال  األمر من يريد للذي يقال فاختنق، احلبل دونك السائر: ملثلا من قبيل اختصار، حلقه

،  (6/15) نثورالدر امل، (8/2478) البن أيب حاتم ، القرآن العظيمتفسري، (16/794) بيانجامع ال

 .(4/111) البن عطية ،ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاملحر، (2/754) غرائب التفسري

 .(2/524) النرش، (1996، 1993ص ) كنز املعاين ، ومابعدها، (19ص ) التيسريانظر:  (3)

  .(2/524) املوضحعدها، اب، وم(2/220) الكشفانظر:  (4)
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 . (1)«ملتصلللمنفصل منزلة ا تنزياًل »و

عىل إسكان الم األمر بعد )ثم(، وعلل ابن  من أرباب اللغة  وقد اعرتض قوم

وذلك أن )ثم( حرف عىل ثالثة أحرف يمكن الوقوف عليه، وإذا »بقوله: جني 

  ه حب تق، واس (2)«مجاعالساكن، وهذا غري جائز بإاء بأمكن الوقف لزمك االبتد

بعدها فتصري معه كاجلزء الواحد،   كذلك يف اخلصائص؛ لئال ختتلط )ثم( مع ما

 وتبعه مجاعة.  (4)املربد، وأول من طعن يف هذه القراءة (3) يقةوهي منفصلة عنه حق

ال  وال خالف بينهم يف جواز إسكاهنا بعد الواو والفاء، ألهنّم حرف عطف

 . (5)الواحدة ةم كللة العده بمنزينفرد بنفسه، فصار مع ما ب

هات اللغ ظهر حمل اخلالف ( ثم)الم األمر بعد  ني يفيوبعد استعراض َتَوجُّ

 أمرين: يف ويمكن حرصه ، وموضع اإلشكال

معه كاجلزء الواحد كّم هو احلال  كون تعدها فب مع ما (ثمَّ )احتاد  خشية األول:

لة زنم ب بعدها  مع ما، فإهنا تصريخاصة الفاء()و ،(اومع حروف العطف )الو

  .لكلمة من غريمها، وال االبتداء بايمكن الوقف عليهّم ال ،الكلمة الواحدة

( واستئناف القراءة  ف ،ساكنالباالبتداء  يمكن أنه ال الثاين: عند الوقف عىل )ثمَّ

متحرك كّم   عىل وال تقف، فالعرب ال تبتدئ بساكن يصح ال ساكنة بالم أمربعدها 

 هو مقرر معلوم.

 جيدها مردودة من وجوه: نعامل  ججيف حتمعن ملار اظنَّإنَّ ال

لفظًا  جيوز انفصاله  ثالثة أحرفمستقل من عطف أن )ثم( حرف  األول:

 
 .(1994ص ) ،اينكنز املع انظر:  (1)

 .(2/63) البن جني ،رس صناعة اإلعرابانظر:  (2)

 .(2/332) البن جني ائصاخلصانظر:  (3)

 .(2/134)لمربد، ل ضبتاملقانظر:  (4)

 .(5/269) احلجة للقراء السبعةانظر:  (5)
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 بغض النظر عّم بعده ساكنًا كان أم متحركًا.، رسّمً و

( ال يمنع يف  لثاين:ا  عودهتااالبتداء حال يف حني وصل الم األمر الساكنة بـ)ثمَّ

فال   ليهاحلاجة إانتفت قد وتخفيف اإلسكان ال لة منعل ا أنوة خاص ،(1) إىل األصل

 االبتداء بساكن.  امتناع هي  حاجة أهم ه، وتعقبتمسوغ له

 .عىل قراءة اإلسكانومن وافقه نسلم من اعرتاض ابن جني القول  وهبذا

:  مجياًل يهًا معنويًا توج يف اختالف القراءتنيالدكتور حممد حبش ورد أوقد 

يف قراءة إسكان رة هنا حتمل معنى آخر غري األمر اجليل وسكامللالم بأن اهر وظا»

اية؛ أي أن من مقاصد حجتهم  الالم، ويتجه معنى الالم املكسورة هنا إىل الغ

واعتّمرهم، ومن غايات ذلك قضاء الّتفث، ووفاء النّذور، والّطواف بالبيت، وإنّم 

 ، ودفعا الستيحاشهم. مهل ساوإينارين، عتم املنه هذه الغايات إلطافا بسبحاذكر اهلل 

ك عىل األمر، ويقوي مذهبهم إمجاع ان الالم محلوا ذلوالذين قرءوا بإسك

، وقوله  [110الكهف:] ﴾  جح  مج    حج﴿اجلميع عىل اإلسكان يف قوله تعاىل: 

  ائ ﴿، وقوله سبحانه: [13النّور: ] ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ں ﴿سبحانه: 

 . (2)   «[19 الكهف:]  ﴾ وئ  وئ   ەئ  ەئ

أن القرآن قرر أن قضاء الّتفث مقصد يسعى إليه  وثمرة اخلالف» ل:إىل أن قا

الّتفث نسكا ضاء بذلك، فأصبح ق احلجاج، وذلك قبل أن ينزل فيه ترشيع، ثم أمر

 . إبراهيم عن  جيج من العرب فيّم توارثوه عىل كونه عادة احل مأمورا به، زيادة رشعّيا

رب، ثم جاءت الثانية علا ا بّم تعودتهفكأنّم القراءة األوىل جاءت تذكري

وآنس لالستجابة، وأدنى إىل  مر أوقع يف النفوس، بالتكليف به ليكون األ

 . (3) «القبول

 
 .(2/74) ب والتفسريراللغة واإلعا ستنري يف ختريج القراءات من حيثاملانظر:  (1)

 .(274ص )،  ام الرشعيةالقراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكانظر:  (2)

 . (275ص ) يةآين واألحكام الرشعالقراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القر (3)
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جاء هبا  ول، آلخر عن األعة يأخذها اسنة متب القراءات القرآنيةنَّ وهبذا يتأكد أ

قراءة  أنَّ  كّم، عربيةواملحجة عىل علوم الجة وهي احلة، القرآن لتقرير معان عظيم 

لويه عىل جواز نص ابن خا ن هي األشهر وأكثر القراء عليها، يف حنياكس اإل

 .(1)   «العربوكل من كالم »: الوجهني فقال 

 لثة: الثااملسألة  
   تعاىل: الفعل وتأنيثه، ويتمثل يف قول اهللوهي يف تغاير القراءات بني تذكري 

 . [37احلج:] ﴾ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ ې  ې  ﴿

فقرأمها يعقوب   ﴾ەئ ائ ﴿ ،﴾ ېې﴿تعاىل:  هلو قف القراء يفتلاخ

 .(2) التذكري بالتاء عىل التأنيث، والباقون بالياء عىل 

من تقطيعهم   ليتهم األوىلل اجلاهلية يفعلونه يف جاهن أهواآلية تشري إىل ما كا

 إىل اآلهلة عليها الدماء، تقرًبانضخهم عبة، وحلوم األنعام ونرشها حول الك

جل  هلم عنه، وبني  ذلك هلل تعاىل بعد إسالمهم، فنهاهم اهلل عصني ، فأرادوامةاملزعو

 ال رضاه أنَّ و عه، يرف  شأنه أنه ال يصعد إليه إال القصد اخلالص، والعمل الصالح

 . (3) والعادات اجلاهليةثنية س الوالطقومثل هذه ينال ب

ي ت العبادة هصد الصحيح، ومتابعة الرشع يف كيفياة إىل أن القويف ذلك إشار

 بول العمل. ق ةدعم 

ووجه تأنيث األول أن فاعله مجاعة وهي اللحوم، ذكر ابن عاشور: أن القراءة 

اين أن فاعله ووجه تأنيث الث، (4) ري العاقلمري مجع غيف ضجيوز  بالتاء عىل مراعاة ما

 
 .(235ص ) احلجة يف القراءات السبع (1)

 .(2/275) نَّاللب ربعة عرشاألت  بالقراءاضالء البرشإحتاف ف، (2/245) النرش: انظر (2)

 .(285 /11) زيرالل مفاتيح الغيب، (2/152)املحرر الوجيز، (9/508) جامع البيانانظر:  (3)

 .(17/269) البن عاشور التحرير والتنويرانظر:  (4)
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 . (1) عىل فعىل ، وهي مصدر مؤنث ملجيئه﴾ەئ﴿

وأكد  »ملوضح: ا ل يفا قووفاعله،  للفصل بني الفعلفجه تذكري الفعل أما و 

، وألن التقوى والتقى (2) «التذكري أن تأنيث اللحوم تأنيث مجع، فيجوز تذكريه

 .(3) زاد املسري ه يفواحد جاز تذكريه، قال

عىل  هتأنيث تذكريه وجيوز  الفعل جيوزأنَّ الواردتني تنوع القراءتني  ويظهر من

 يف حاالت عديدة: من كالم العربعهود امل

 .إذا كان الفاعل غري حقيقي التأنيثالفعل  ثيتأن جيوز :وىلألا

 . (4) جيوز التأنيث يف مجع غري العاقل :ةالثاني

 فاعله بفاصل.  إذا فصل بينه وبني لفعلجيوز تذكري ا :ةالثالث

 ،منه كاملذكراللفظ املؤنث املشتق الفاعل بجيوز التذكري يف حال كان  :ةالرابع

  التذكري والتأنيث كن أن يكون ويم  ع،يف والشوالشفاعة ، : التقوى والتقىذلك لامث

 . يف القرآن كثري  اونظائرمهعىل اللفظ واملعنى، 

 هاحلومدماء األنعام املهراقة بالنحر، و كيدأتتة لف اختالف القراءتني هنايف و

تقوى العبد ووجله أنَّ و ،ولن تبلغ رضاه إىل اهلل تعاىل تصعدلن  املتصدق هبا

 تعظيم  اجلليلة لفتةويف هذه الل االعتبار، وحم  للقبوه هي عمدة اوخشيته وإخالص

وىل  أُ  هبااية فالعن ،جتاهها، وما ينبغي عىل العبد ا من الدينألمر النية ومكاهن

 
 للنحاس رآنراب القإع، (3/294) هيم بن الرسي بن سهلللزجاج، إبرا معاين القرآن وإعرابهنظر: ا (1)

(3/70). 

 .(2/952) املوضحانظر:  (2)

 .(3/239) زيللجو ،زاد املسري يف علم التفسري (3)

مجع  ل مجع تكسري ولو كان عاقال، كذلك جيوز معمع ك جيوز بل  ؛ري العاقلصا بغ خاتأنيث الفعل ليس و (4)

 يمد سلحمم صطفى بنمل(لعربيةدروس اجامع الانظر: . ذكر الساملاملؤنث السامل، وامللحق بجمع امل

(2/402). 
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واألعّمل له نيته، مل من عم فحظ العا، ملكلف اعىل الرشعية ليفاتالتكالواجبات و

وبحسب  ، ةدإلرالقصد وامن انوع هي صحيحة ومقبولة ومعتربة بالنيات، والنية 

، وحصول املكرمات ورفعة كانت املفارقات بني العباد أعّمل القلوب

 . (1) الدرجات

يف حفظ لغة العرب، فالتذكري  ءات لقراسبق يتضح دور ا ومن عرض ما

القبائل العربية رغم تباين   كانت سائرة يفكالمية  وجهةثل يف الفعل يم والتأنيث 

النَّص القرآين   منا يف مواضع عهيووتط تسخريها مَّ ت ، وكيفولغاهتم هلجاهتم

 .فادة وتقرير معان عظيمةإل

 

 

 

 

 
 . البالغية أيضاً  لقرآنية عىل العلومءات اراويعد هذا من أثر تنوع الق (1)
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 املبحث الثاني

 الشتقاقات الصرفيةالقرآنية يف تنوع دالالت اوع القراءات تن أثر
 املسألة األوىل: 

تعاىل:  هموز، من قول اهللاملغري القراءات بني الفعل املهموز، و وهي يف تغاير

ۆئ    ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ى  ائ ى   ې﴿

 .[5احلج:] ﴾ۈئ

وهو فعل   صلت،هبمزة مفتوحة بعد الباء هنا ويف ف ﴾وئ﴿جعفر  قرأ أبو

،  (1)ي: يرتفع هبا عنهأ بنفسه عن كذا، أيربن مهموز بمعنى: ارتفعت، يقال فال

 . (2) وذلك أن النبت إذا هم أن يظهر ارتفعت له األرض 

 من رشفا علوت إذا ؛القوم ربأت من تكون أن اووجهه»ية: طقال ابن ع

 . (3)«وتعلو تتطاول باملاء األرض فكأن ،طليعة األرض

،إذا زاد (5)ربا يربو نم، ووجه القراءة بغري مهز (4) ّم ف اهلمزة فيهبحذ والباقون

 املاء من يتداخلها ملا وانتفخت ازدادتوربت » قال األلويس:. (6) عىل أي اجلهات

 . (7)   «اتبوالن

ح ابن جني وجه التّميز بني القراءتني بكالم يف غاية اللطافة، فذكر أن ضود أقو

  اع والعلو، وهذا إنّم فيه الشخوص واالنتصاب، رتفالقراءة باهلمز دالة عىل اال

 
 .(7/487) البحر املحيط، (3/145) الكشافانظر:  (1)

 .(4/388) معاين القرآن وإعرابهانظر:  (2)

 .(4/109) املحرر الوجيز (3)

 .(2/271) ء البرشإحتاف فضال، (2/244) النرشظر: ان (4)

 .(7/874) البحر املحيط، (7/9) البيانالكشف ور: انظ (5)

 . (3/413) قرآن وإعرابهمعاين الانظر:  (6)

 .(9/115 ) لأللويس فسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف ت (7)



 حلارثيد اد.سلوى أمح           ية لسورة احلجدراسة موضوع:  ربية والشرعيةالقراءات ف العلوم الع تنوع أثر

62 

، وهذا إنّم فيه الوفور ربا يربو إذا ذهب يف جهاته زائًدابغري مهز من والقراءة 

 . (1)واالنبساط

أن الزيادة قد شاعت يف مجيع جهاته، وعمت كل  اءتنيجتّمع القرافعلم من  

 . (2) أجزائه

 املسألة الثانية: 
ل مشدني ف تغاير القراءات بوهي يف نيني:  ملع، واملوازنة بني اًداَعل خمفًفا، وفعَّ

 ني من السورة:ويتمثل يف موضع 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﴿تعاىل:  هيف قول األول:

 .[29احلج:] ﴾ڭ  ڭ

، مضارع شعبة بفتح الواو وتشديد الفاءف ﴾ ے﴿ : اء يفالقر فاختل

سكون ل أوَف، وللفع، مضارع (3) ، وباقي القراء باإلسكان، والتخفيفللفعل َوَفَّ 

 . (4) يهالالم قد تقدم الكالم ف 

ي بني القراءتني أهنّم لغتان من وَف يويف توفية إذا  ذكر ابن زنجلةحيث  ؛ وقد ُسوِّ

، وعليه أكثر  (8)ومكي ،(7) وابن أيب مريم  ،(6) يل الفاريس عوبه قال أبو ،(5) أكمل

 . (9) املفرسين 

 
 .(2/47) البن جني ءات واإليضاح عنهااذ القرااملحتسب يف تبيني وجوه شوانظر:  (1)

 .ضاً التفسري أيالقراءات عىل علم  هذا من أثر تنوعو (2)

 .(2/245) لنرش يف القراءات العرشا، (6199ص ) كنز املعاين، (120ص ) يسريالتانظر:  (3)

 ملسألة الثانية من املبحث األول.انظر: ا (4)

 .(475 ص) البن زنجلة اتلقراءا حجةانظر:  (5)

 ومابعدها. (2/275) احلجة للقراء السبعةانظر:  (6)

 .(2/527) املوضحر: انظ (7)

 .(2/212) الكشف انظر: (8)

 .(8/268) الدر املصونانظر:  (9)
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الوجه  رة بعد مرة، وجوز هذا موقال بعضهم وَفَّ بناء مبالغة وتكثري، أي: وَفَّ 

 .(1) ن النذور مجع ابن أيب مريم؛ أل

فإذا  .(2) البدن يف يوم النحر  من نذروا ما نحر هو ،عباس: النذور ابن نقل عن

 .(4) احلج أيام يف الرب أعّمل من نذروا ما يعني: آخرون  لاق، و(3) َف بنذرهونحر فقد أ

قال: نذور احلج، فكل من  هم، نذوروليوفوا »قال سفيان فيّم نقله ابن كثري: 

اف بالبيت، وبني الصفا واملروة، وعرفة، العمل فيه، الطو دخل احلج فعليه من

 .(5)«واملزدلفة، ورمي اجلّمر، عىل ما أمروا به

أو الكثري، وأريد به هنا الكثري، بدليل قع للقليل  أوَف قد ينَّ أذا، ويتضح من ه

خمرج املبالغة يف التأكيد عىل وجوب  ديد التشمجع النذور بعده، فتخرج القراءة ب

  لكل  َتقول َواْلعرب»أداء حق اهلل يف مناسك احلج، بالنذور، ويكون ذلك ب اإليفاء

 .(6)   «رهبنذ وَفَّ   :َعَلْيهِ  اْلَواِجب َعن خرج من

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ﴿ يف قول اهلل تعاىل: الثاين:املوضع  

 .[40ج:احل] ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

وابن كثري بتخفيف الدال،   ملدنيانفقرأه ا ﴾ڦ﴿اختلف القراء يف قوله تعاىل: 

   .من َهدم الثالثي املجرد، ويقع للقليل والكثري

هاد أهل احلق هلُدم يف زمان كل نبي املكان جبفر  أهَل الك لوال دفع اهلل واملعىن:

ليه  عيسى ع د عه يف نصارىهدم صوامع الرهبان، وبيع ال الذي يصىل فيه، فت 

 
 .(2/527) املوضح (1)

 .(2/405) للقشريي لطائف اإلشاراتانظر:  (2)

 .(2/457) للسمرقندي بحر العلوم= تفسري السمرقندي (3)

معامل ، (733ص )حديللوا تفسري الكتاب العزيزالوجيز يف ، (2/540) اتإلشارئف الطاانظر:  (4)

 .(5/381) يللبغو قرآنلتنزيل يف تفسري الا

 .(5/367) البن كثري تفسري القرآن العظيم (5)

 .رآنية عىل العلوم البالغية أيضاً ويعد هذا من أثر تنوع القراءات الق .(3/435) عاينللسم رآنتفسري الق (6)
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يف عهد موسى عليه السالم،  (1) كنائسهمالسالم، وصلوات اليهود، واملراد هبا 

كر وجاء ذ ،(2) ×يف زمن النبي   التي يذكر فيها اسم اهلل كثرًياومساجد املسلمني

ن ذلك  واملراد م»النيسابوري: قال  ،لإلشارة إىل اليهود والنصارىيع وامع والبصلا

. (3) رشيعتهم قائمة وقت أن كانت؛ أي: «يعتهمم رشأيا يف

  إىل  رشيف من لالنتقال النسق؛ هذا عىل املتعبدات هبذه جيء ّمإن»قال األلويس: 

 للرهبان  معبد افإهن فيها، دّباع ال لكثرة الصوامع من أرشف البيع فإن أرشف،

 ألن  يع؛الب من فأرش اليهود وكنائس فقط، للرهبان معبد والصوامع وغريهم،

 اهلل ألن يع؛اجلم  من أرشف واملساجد أطول، فيها العبادة وزمان أقدم، حدوثها

 . (4)«غريها يف به  يعبد مل بّم فيها عبد قد تعاىل

ل ؛(5) والباقون بالتشديد  ابن أيب مريم:   ل، قامضعف العني عىل أنه من فعَّ

لصوامع والبيع رة ا، وذلك لكث(6) «اوالوجه أن التفعيل خيتص بالكثرة فاختري ههن»

مْت شيئًا بعد يشء، مثل ، وذكر ابن زنجلة أهنا بمعنى هُ (7) والصلوات واملساجد دِّ

وذبَّْحتت، ذَبحْ 
 ووقوع  الفساد، ظهور يف ولعل املراد من ذلك املبالغة، (8) 

ذا ـن، ك ـ املبطلي عىل نـقيـ محـال اىلـتع اهلل طـليـتس لوال اد،ــبـع لا رـمأ يف اللـتخاال

 
معاين  . انظر: ("ُصُلوثا" انيةى بالعرب هي كنائس اليهود، تدع)ات وقال رجل من رواة احلسن: صل (1)

 . (2/451) ريزهلأل قراءاتال

 .(3/542) للشوكاين فتح القدير، (6/58) للسيوطي الدر املنثور، (5/436) تفسري القرآن (2)

 .(2/580) وريللنيساب نإجياز البيان عن معاين القرآ (3)

 .(9/155) روح املعاين (4)

 .(2/245) لقراءات العرشيف ا النرش، (2001ص ) املعاين كنز، (120ص ) التيسريظر: ان (5)

 .(2/531) املوضح (6)

الكشف عن وجوه  ا، بعده وما (2/530) املوضح ا،بعده وما (5/279) احلجة للقراء السبعةانظر:  (7)

 .(2/225) القراءات السبع

 .(479ص ) حجة القراءات (8)
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 . (1) روح املعاينيف 
عل، والفعل ا سبق الفارق بني الفعل الذي يدل عىل جمرد حدوث الف ر ممويظه

لغرض   ؛التكرار عىل الفعل، كإضافة معنى الكثرة، أو عنى زائًداالذي يضيف م

 .(2)  حصول الفعلإظهار املبالغة يف

 ثة: لاالث   املسألة
ل، ويتمثل يف ق پ   ﴿ ول اهلل تعاىل:وهي يف تغاير القراءات بني تفَعل وتفعَّ

  ﴾    پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  پ

 . [31احلج:]

جعفر بفتح اخلاء  فقرأه نافع وأبو ﴾ٺ﴿اختلف القراء يف قوله تعاىل: 

، والباقون باإلسكان افيفً ين ختءالتا ، وحذفت إحدىوتشديد الطاء، من تتفعَّل

عة الطري كّم يف  مجا لالستقبال، ولتأنيثفيه ، والتاء (4) من خيطف (3) والتخفيف 

 .  (5) الكشف

، غري أن كل زيادة يف (6) ء برسعة بمعنى، وهو تناول اليش واخلطف والتخطف

 .ية مقرر يف قواعد العرباملبنى تدل عىل زيادة يف املعنى كّم هو 

تي  ن البليغ لكل معاين التيه والتخبط واخلرسا تصوير ةياآليف باخلطف  والتعبري

زقه، كّم تتخطف  ، فاألهواء تتخطفه، والشهوات متبربهتعرتي اإلنسان حني يرشك 

، وهذه الصورة املخيفة جتسد حقيقتها، (7) لضعيف البايلالطري ذلك اجلسد ا

 
 .(9/515) روح املعاين (1)

 . وم البالغية أيضاً العل تنوع القراءات القرآنية عىلمن أثر ويعد هذا  (2)

 .(2/452) عرشالالنرش يف القراءات ، (1996ص ) ز املعاينكن ،(120ص ) ريالتيسانظر:  (3)

 .ومابعدها (2/527) املوضح، (5/276) احلجة للقراء السبعةانظر:  (4)

 .(2/223) لكشف عن وجوه القراءات السبعا (5)

 .(3/339) نزيلمعامل الت، (7/21) لبيانالكشف وا انظر: (6)

 .(5/420)  القرآن العظيمسريتف، (7/505) حيطالبحر امل، (23/223) مفاتيح الغيبانظر:  (7)
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ويف ذلك   ،ثًراأة، وأعظم أأشد وط معها األمروتوحي ببشاعتها قراءة التشديد، إذ 

 ه الرشك عىل صاحبه.تِّم تقرير هلذا املصري املحقق الذي حُيَ 

دلت قراءة التخفيف  وجها بالغيًا دقيقًا، حيث كشفان الواردتان تتان والقراء

دلت قراءة التشديد عىل التمزق وشدة اخلطف، فكأن   رسعة الفعل، يف حني عىل

زمن رسيع ال الكيفية، فال عىل خرى دالةاألو عىل الزمن القراءتني إحدامها دالة

 . (1)ن كل جانبك مصري، والكيفية شديدة تفتك باملرشيسمح باهلروب من امل

 املسألة الرابعة: 
 اهلل تعاىل: صدر واسم املكان، ويثمثل يف قولوهي يف تغاير القراءات بني امل   

 ﴾ ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ﴿

 .[67احلج:]  ﴾ چ  ڇ  ڇ چ    چ   چ ﴿ تعاىل: ، وقوله[43ج:احل]

وخلف بكرس  سائيفقرأ محزة والك  ﴾چ﴿ىل: قراء يف قوله تعااختلف ال

، قال ابن جرير: (2)من نسك ينِسك، أي: موضع النسك ومكانههّم، السني في 

 وهلذا»؛ (3) وأصل املنِسك يف كالم العرب؛ املوضع الذي يعتاده الرجل، ويألفه 

 . (4) ابن كثريقاله «عليها  وعكوفهم إليها، ناسلا اددلرت بذلك؛ جاحل مناسك يتسم 
 وُعلِّل  الكريِم، لوجهه ذلك خالًصا ُلواعجي أي: ،﴾ڍ  ڍ   ڌ ﴿»ومعنى: 

رُ  املناسِك  من األصيلَّ  املقصودَ  أنَّ  عىل تنبيًها به اجلعُل  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ ِاملعبود تذكُّ

 . (5) يم كذا يف إرشاد العقل السل، «﴾ڈ  ڈ  ژ

 
 . راءات القرآنية عىل العلوم البالغية أيضاً من أثر تنوع القيعد هذا و (1)

 جوه القراءات السبعن والكشف ع، (2/528) وضحامل، (5/278) احلجة للقراء السبعةانظر:  (2)

(2/223). 

 .(18/679) ع البيانجامانظر:  (3)

 .(5/145) تفسري القرآن العظيمانظر:  (4)

 .(6/106) يلعّمدأليب السعود ا ب الكريمتاالسليم إىل مزايا الكالعقل  ادإرش (5)
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وقيدنا ألداء النسك زمنًا : حددنا اسم زمان، واملعنى ا(كً منِس يكون ) ز أنوجيو

وأعظم، ملا فيه من إظهار شعائر   اهلل يف هذه األزمان آكدذكر  كونيو. (1)خمصوًصا

 يها، ومحده عىل نعّمئه وفضله.اهلل ف

ميمي،  ، عىل املصدر من نسك ينَسك، واملنَْسك مصدر(2) ومجهور القراء بالفتح

 . (3) نقل ذلك عن جماهد وقتادة وعكرمةبه الذبح كّم دااملره: النسك، ومعنا

وملًة ورشيعة يف إهراق  األمم السابقني متعبًداة من أم لكجعلنا ل :واملعنى

 ،  (4) قرابنيالدماء، وذبح ال

 .«وأمر الذبائح مل ختل منها أمة»: (5)قال ابن أيب حاتم يف تفسريه

،  (6) م إياهاحه بذعند ، أي: ﴾ڎ  ڎڍ   ڌ ڌ    ڍ ﴿ويدل عليه قوله 

 .  (7) فعلأي: ذابحوه، فدل عىل ال ﴾چ    چ  چ  ڇ  ڇ  چ﴿ وقوله: 

لقراءة وجيوز أن يكون ظرف مكان، والفتح هو القياس، والكرس سّمعي فيه، وا

نه املصدر والداللة بالفتح هي االختيار عند أكثر األئمة؛ لكونه األصل، وتضم 

 .(8)املكانية مًعا

أن اهلل جل ذكره جعل لكل أمة من األمم من  تقرر: ام عىل اً ة بناءآليومعنى ا

 
توجيه القراءات  املغني يف، (9919ص ) عاينكنز امل، ( 14/87) للنعّمين لكتاباللباب يف علوم اانظر:  (1)

 .(54/ 3) سامل حميسنملحمد  ةرالعرش املتوات

 .(2/245) ت العرشلنرش يف القراءاا بعدها، وما (1996ص ) اينكنز املع ، (120 ص) يسريالتانظر:  (2)

 .(7/508) املحيط البحر، (5/424) تفسري القرآن العظيم، (18/677) لبيانجامع اانظر:  (3)

 .(3/454)  للسمعاين سري القرآنتف، (740ص ) زيزكتاب الع لا الوجيز يف تفسريانظر:  (4)

(5)  (13/707). 

 .(7/22) الكشف والبيان، (477ص ) حجة القراءاتانظر:  (6)

 . (477ص ) حجة القراءات،  (8/5042) البن أيب حاتم تفسري القرآن ر:انظ (7)

 القراءات السبع عن وجوه فشالك، (477ص ) حجة القراءات، (5/278) ء السبعةاحلجة للقراظر: ان (8)

(2/223). 
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يألفونه الم إىل أن اختتم رشائعه برسالة خري الرسل، مألفًا الس عهد إبراهيم عليه

يعرفون  يه، وزمنًا خمصوًصايعتادونه يؤدون شعائر اهلل ف  فيه، ومكاًنايعبدون اهلل

ل هذه املعاين أوحت هبا وك ،هبا مون اهلليعظيلزموهنا  ه، وأعّماًل ابتداءه وانتهاء

 . (1)دالالت املعنى االشتقاقي للكلمة القرآنية

 كلمةيف  الواردتان املعاين التي أوحت هبا القراءتان يف البيانيظهر وهبذا 

ا  ا إعجازيً بالفتح والكرس؛ حيث اختالف االشتقاق فيها يعد وجهً  ﴾چ﴿

وقراءة  ،بح(وهو )الذ لع الف تح تعطيالف راءةقفمنه؛ جلمعه بني الفعل ومكانه وز 

 . (2) روعة اإلعجازمن غة والبالوهذا قمة ومكانه،  الكرس بينت زمن الفعل

 املسألة اخلامسة: 
يف  ذلك ويتمثل  لمفعول،بنائه لالفعل للفاعل و وهي يف تغاير القراءات بني بناء

 .[39احلج:]  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿وعال:  قول اهلل جلَّ 

كثري وابن عامر ومحزة والكسائي  ابنقرأ ف ﴾ٱ ﴿ء يف كلمة: اختلف القرا

 عليه قوله  املضمر الذي يدل لهناد الفعل لفاع إس اهلمزة عىل بفتح وخلف العارش

يف  ﴾ٻ ﴿ ، وهو اهلل جل جالله، و ﴾مئ ی  ی   ی  جئ  حئ  ﴿: تعاىل

 . (3) موضع نصب تعدى إليه الفعل بحرف اجلر

املأذون فيه  ، و(4)اعلهم فسمل يُ  أنه فعل   زة عىلم اهلمراء بضالق باقيقرأ و

واملعنى: )أذن   ،(5) يهلع ﴾ ٻ ﴿حمذوف، وهو القتال، ُحذف لداللة 

 
 .(18/679) جامع البيانانظر:  (1)

 . يضاً أويعد هذا من أثر تنوع القراءات القرآنية عىل العلوم البالغية  (2)

ه القراءات الكشف عن وجو، (530ص) املوضحبعدها،  وما (5/280) بعةاحلجة للقراء السنظر: ا (3)

 .(2/224) السبع

 .(2/245) النرش يف القراءات العرش، (2000ص ) كنز املعاين، (120ص ) سريالتيانظر:  (4)

 .(8/812) الدر املصون، (23/228) مفاتيح الغيب، (3/178) الكشافنظر: ا (5)
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 . (1)للمؤمنني الذين يقاتلون القتال بأهنم ظلموا(

وهو أنَّ  ، جليلةة بالغي ف االشتقاق يف املوضع السابق نكتةمن اختال هريظو

حة وهو اهلل  القتال رصاب  ذناآل بغرض إبراز كانحلقيقة ىل فاعله عىل اعل إالف إسناد

 وآكد  وأثبتيف الداللة أقوى ملعلوم ىل اوإسناده إذن الترصيح باإلإذ ، جل يف عاله

 فأذن هلم بالقتال بعد أن كانوا ،ه املستضعفنيئيف إظهار رمحة اهلل وعنايته بأوليا

ومجاعة من   ن عباسن ابصح ع وقد ، (2) ن آيةممنوعون من مقاتلة الكفار بأكثر م

 . (3) أهنا أول آية نزلت يف القتال ةباحالص

الربانية، وحتقيقًا وإثباتًا والرمحة إظهارًا للعناية ذن فناسب هذا املقام االهتّمم باآل

زمن أصبح فيه املسلمون أقوى لبالقتال  ناإلذ خرأُ ، حيث اإلهلي ملعاين االمتنان

 .عتاداً عدة و

، ملا فرض واإلجيابلال قب ،االستحبابو يل احلضسب عىلجاء اإلذن بالقتال و

مستقبل يف  عليها فرضههيئة ل والتربية األمة اإلسالمية، يف ذلك من التدرج يف ت

 . (4)الزمان

  ، الوعظ عىل واالقتصار ،بالرفق  أواًل  رَ مَ أَ : األصفهاين يف تفسريه الراغبقال 

  ك ل ذو ب،باحلر احلق  يأبى من البقت أمر ثم القتال، يف مهل أذن ثم احلسنة، واملجادلة

 . (5)السياسة مقتىض حسب عىل ،أمر بعد أمرا كان

 
القراءات الكشف عن وجوه ، (530ص ) املوضحبعدها،  وما (5/280) ةلسبع ا جة للقراءاحلانظر:  (1)

 .(2/224) السبع

 ةيملالع دار الكتب  اللباب يف علوم الكتاب، (2/443) فيللنس ق التأويليل وحقائزنالت مداركانظر:  (2)

(3/340). 

 .(3/342) معامل التنزيل، (154ص ) زاد املسري، (421ص ) تفسري سفيان الثورينظر: ا (3)

 . (13/218) للروياين ذهب الشافعير املذهب يف فروع املحبانظر:  (4)

 .(405ص ) تفسري الراغب (5)



 حلارثيد اد.سلوى أمح           ية لسورة احلجدراسة موضوع:  ربية والشرعيةالقراءات ف العلوم الع تنوع أثر

70 

ا  ذين نائبه )الي عله، وجعل مجلة الصلة هىل مامل ُيسم فاعل إيف بناء الفأمَّ

 وجعله ه،وشأن املقاتلني لشأن املؤمنني تعظيّمً ذون هلم فيه، وأ للم إبرازاً فيقاتلون( 

ممنوعني من نوا اك آليةهذه ا نزول  قبلسلمنيذلك أن امل ه،الكالم ومقصد مراد

بني مرضوب ومشجوج، وما زال   ×مقاتلة الكفار، فال زالوا جييئون إىل النبي 

هم حتى   . (1) جاء األذن بقتاهلمُيَصربِّ

فاهتم به ، نتظراً كونه أمرًا مرتقبًا مفيه ام االهتّمم باملأذون فناسب هذا املق

ا كَد هذا املعنى مأو ،فنياملستضعلوب ضميدًا لقتوتفرجيًا وانرصفت العناية إليه 

 قدير(. هم ل عىل نرص)وإن اهلل بعده: جاء

 ، أو ماالفعل إىل فاعله تراد عند إسنادالتي البالغية هذه بعض األغراض ف

 . (2)الختالف السياق، وما يقتضيه من معان ينوب عنه، ختتلف تبًعا

 

 

 

 
 

 
التنزيل وحقائق  كمدار، (23/228) مفاتيح الغيب، (309ص ) للواحدي  نزول القرآن أسبابانظر:  (1)

 .(2/443) التأويل

تري يف دالسالم، رسالة ماجسعبابر بن ج دهلند بنت فؤا ،ات اجلهاد والغزواتأثر القراءات يف آيانظر:  (2)

 ات القرآنية عىلع القراءونمن أثر ت . ويعد هذا(38-33ص)هـ(، 9143-هـ1438)جامعة الطائف 

 .العلوم البالغية أيضاً 
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 املبحث الثالث

 ختالف األوجه النحويةا يف يةنآالقرءات ع القرار تنوثأ

 املسألة األوىل: 
راءات بني النصب واجلر، ويتمثل يف قول اهلل تعاىل:  غاير القيف توهي 

 .[23احلج:] ﴾ی  جئ  حئ  یی  ی ىئ   ىئ    ېئ  ېئ  ىئ  ﴿

  افقهم ونصب هنا، ويف فاطر، والب ﴾ی﴿قرأه نافع وعاصم وأبوجعفر 

 . (1)صوهلم يف إبدال اهلمزأ  عىلوهم  عني،فض يف املوضن باخليعقوب هنا، والباقو

، ألن )من( زائدة، وعليه ﴾ىئ ىئ ﴿ب عطفه عىل حمل النصووجه القراءة ب

 ويؤتون»قال ابن جني:  ب، وحيلون لؤلًؤا؛ور من ذهفيها أسافاملعنى: حيلون 

ىل فدلت عىل أن حليتهم باللؤلؤ ليست مقصورة ع ،(2)  «لؤلؤا ويلبسون لؤلؤا،

 . (3)د األساورجمر

ور من ذهب، أسا ، أي: حيلون﴾ی﴿ءة باجلر عطفه عىل لفظ: رالقجه اوو

ز اجلعربي أن تكون األساور من ذهب ولؤلؤ، بت(4) لؤلؤ ومن  أويل ترصيع ، وجوَّ

 . (5) اللؤلؤ يف الذهب 

 ﴾ ی﴿إليه: أن الوقف يف قراءة اجلمهور ال جيوز عىل حتسن اإلشارة ومما 

  أن عن أيب حاتم  ا األنصاريير كز قلنوى، ومعن الفظً  ه بهلقدون ما بعده؛ لتع

 
 .(2/244) النرش يف القراءات العرش، (1996ص ) كنز املعاين، (119ص ) التيسريانظر:  (1)

 .(2/78) املحتسبانظر:  (2)

 .(2/604) لبازمول  واألحكاميف التفسري هاات وأثرراءلقاانظر:  (3)

 الكشف عن وجوه القراءات السبع، (2/526) وضحامل، (5/267) عةاحلجة للقراء السب انظر: (4)

(2/221). 

 .(1997ص ) عاينكنز املانظر:  (5)
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 لؤلؤا،  وحيلون أي: بالنصب، ﴾ولؤلؤا﴿ قرأ ملن ﴾ی  ىئ﴿ كاف عىل الوقف

بأي حال ؛ لكن كره زكريا األنصاري الوقف عليه باجلر قرأه ملن وقفب وليس

 .(1) رباجل قرأه ملن وقبيح  بالنصب، ﴾ولؤلؤا﴿: قرأ ملن جائز  ورأى أن الوقف عليه

 .ات عىل علم الوقف واالبتداء أيًضا ءاالقر تنوعذا من أثر هو

ا، وجاء ه النحوية يف املوضع السابق إىل معان لطيفة جدً ف األوجاختالأدى 

واملعنى وع النعيم يف اجلنة، ف مناسب ملقام تناملرتتب عىل االختال تنوع املعنى

 أخرىذهب وحلية  حلية مناملتحصل من اجتّمع القراءتني: أن أهل اجلنة يلبسون 

أهل اجلنة  فإنتنوع النعيم باب أفادته قراءة النصب، وكذلك من  وهو ماؤ لؤمن ل

ة يف نفسه  ال يكون اللؤلؤ حلي ر خملوطة بالذهب؛ إذحيلون باللؤلؤ عىل هيئة أساو

واللؤلؤ ال ُخلط بذهب أو فضة وهذا ما تفيده قراءة اجلر، وهذا الذهب  إال إذا

ٻ   ﴿ عىل نحو قوله تعاىل: )تقريب لا  باب ننه مالدنيا؛ لك لؤ وذهبيقاس عىل لؤ

وهبذه املعاين العظيمة يتجىل دور القراءات   [35الرعد:]  ﴾پٻ   ٻ  ٻ 

وتعددها، مع مجال يف  يف توسعة املعاين -نحويةا من اختالفات وما فيه -القرآنية

 . (2) اإلجياز، وكّمل يف اإلعجاز

 املسألة الثانية: 
ڀ   ﴿، ويتمثل يف قول اهلل تعاىل: عفر وال بالنصقراءات بني غاير الوهي يف ت

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٺ   ڀ  ڀ

 . (3) قون بالرفعبالنصب، والبا ﴾ٹ﴿، قرأ حفص [ 25احلج:]  ﴾ڤ  ٹ ٹ

له،  ، فصار مفعواًل ثانًيا﴾ ٿ﴿ووجه القراءة بالنصب أنه مصدر، عمل فيه 

 
 .(1/58) لألنصاري املرشد يف الوقف واالبتداءيف  ماد لتلخيص املقص (1)

 .اً  علم التفسري أيضىلع ع القراءاتذا من أثر تنوويعد ه (2)

 .وما بعدها (2/244)  القراءات العرشالنرش يف، (1996ص ) عاينكنز امل ، (120ص ) التيسريانظر:  (3)
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 ف والباد، واكعله ايف الناس مستويً جعلناه ل ، كأنه قال:وسواء بمعنى مستوٍ 

عنى اسم الفاعل، فعمل مصدر بم  نه؛ أل﴾ٹ﴿ وهويرتفع بفعله،  ﴾ٹ﴿

ناه يستوي فيه العاكف  نى: جعلفصار فاعله، واملععمل فعله، وارتفع به العاكف 

 .  (1) والبادي

 . (2)العاكف: هو املقيم، والبادي: من نزع إليه حلج أو عمرة قال أهل التأويل:

من  أو حااًل ، ﴾ٿ﴿حااًل من اهلاء يف  كوني  ن أيسفاريل العز أبووجوَّ 

 .(3) ؛ ألن اجلار واملجرور يتضمن معنى الفعل ﴾ٹ﴿ : ر يف قولهملضم ا

 . (4) كونه سواء، ذكره ابن أيب مريم للناس يف حال وهواملعنى: استقر 

  ﴾ ٹ ﴿ لـ خرًبا ُجِعل يه حيث فقد اختلف النحاة فه القراءة بالرفع وجأما 

ذه  ون هباستدل البرصيقد ، و(5) والباد سواء فيهلعاكف ا :ديرقالتعليه، و ًمامقد

 . (6) جواز تقديم اخلرب عىل املبتدأ ومنعه الكوفيونالقراءة عىل 

، وتبعه ابن  (7)خربه ﴾ ٹ﴿وهو املبتدأ أن يكون خالويه  بنا ورأى

 غ،مسو غري نم بنكرة ابتداء   إنه حيث، كثريون، وعارض هذا الوجه (8) زنجلة

 .  (9) املبتدأ  املعرفة جعلت ونكرة ةرفعم معاجت ومتى

 
 .(2/222) الكشف عن وجوه القراءات السبع (2/526) املوضح، (3/420) معاين القرآنانظر:  (1)

 .(3/333) التنزيلمل معا، (18/596) جامع البيان، (2/221)  القرآنمعاينر: ظنا (2)

 .(5/272) لقراء السبعةاحلجة ل (3)

 .(2/527) املوضح (4)

 املوضح ، (2/222) كشف عن وجوه القراءات السبعال، (5/270) عةاحلجة للقراء السبانظر:  (5)

(2/527). 

ية  لغن ذجًا(ية قراءة أيب عمرو البرصي أنمواللغوية والرشع الدراسات القراءات القرآنية وأثرها يفانظر:  (6)

 .(258ص ) وحوشب

 .(253ص ) عاحلجة يف القراءات السب (7)

 .(475ص ) حجة القراءات (8)

 .(8/257) املصون ردال (9)
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 ين: بأمر ُردَّ و

ن يف ادة العموم، فكاصلح االبتداء بالنكرة هنا؛ ألنه كاجلنس يف إف إنّم األول:

   .(1) فةمعنى املعر

  قال الفراء: أن االستئناف بـ)سواء( عىل األخص جائز يف لغة العرب،  الثاين:

 . (2) (الكالم ِبِه تم قد حرف دعب تءجا إذا بسواء ايستأنفو نأ العرب شأن ومن)

 الذي، أي: (3) ﴾ ٿ  ٿ  ٹ﴿يكون وقف التّمم:  فعلرباالقراءة  وعىل

وقف   ﴾ڤ﴿، وعىل قراءة النصب (4)عطية قاله ابنومتعبًدا،  قبلة للناس ناهجعل

 ء. ، وهذا من أثر تنوع القراءات القرآنية عىل علم الوقف واالبتدا(5) التّمم

 امأي يف إجارهتا وكرهوا مّكة، دور كراء اآلية ه ذهب اومرّ وح»ي: لثعلبقال ا

  .(7) تعاىل إن شاء اهللة الفقهي، وسيأيت بيان هذه املسألة (6)«وسمملا

، وقد أثر اختالف النحاة يف األوجه النحوية تنوعتنوع القراءات إىل  أدى

ف  الوق  مواضع وحتديد عالقة اجلمل ببعضها ونوع الربط بينها، عىلتوجيهه 

املعاين التي تؤكد إعجاز  د منم، مما جيعل املعنى أكثر ثراء ينعم بالعدي ّمتلن ااكمو

  .ه النحويةجو إثراء ناتج عن اختالف األوهو ،الكريم القرآن

 
 

 .بعدها وما (2/572) از البيانإجي (1)

 .(2/222) آنالقرمعاين  (2)

 .(137ص ) واالبتدااملكتفى يف الوقف ، و(3/421) معاين القرآنانظر:  (3)

 .(4/151)الوجيز، مرجع سابق ة، املحررابن عطي (4)

 األشموين دألمح منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، و(713ص) واالبتدا  الوقفيف ىاملكتفنظر: ا (5)

(2/49). 

 .(7/15) لبيانالكشف وا (6)

 .(37ص ) سابعانظر املسألة األوىل من  املبحث ال (7)
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 الرابعاملبحث 

 أثر تنوع القراءات القرآنية  

 الغيةالبيف توجيه اخلطاب ونقله من الناحية 

 : ألوىلالة  املسأ 
مثل يف موضعني من ويت  يف تغاير القراءات من الغيب إىل اخلطاب، يهو

 : السورة

  : احلج] ﴾ ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پ  پ  ﴿ يف قوله تعاىل: :األول

47]. 

فقرأ ابن كثري ومحزة والكسائي وخلف بالياء  ﴾ٺ﴿ اختلف القراء يف: 

  ، ﴾ٻ  ٱ ﴿ : عاله يف جل هقول حممول عىل ما قبلهوهو عىل الغيب، 

 .(1) عنىامل والقراءة بالغيب أوفق هلذا روح املعاين: يف قال

 ون خطاًباىل العموم الحتّمل أن يكإجراء ع ،(2) والباقون بالتاء عىل اخلطاب 

فالقراءة  ،﴾ٱ﴿ ومن معه من املؤمنني، ومن ذكروا يف قوله:  × للنبي

ع تم جاإذا ر، والكفلمسلمني وااب ل؛ ألنه من املحتمل أن يكون اخلط(3) بالتاء أعم

 . (4) طابب اخلوالغيبة غل اخلطاب

ه تعميم اخلطاب لكافة  من الغيب إىل اخلطاب، فائدت وعليه فااللتفات هنا

ل الكفار للعذاب  وذلك ملا كان من استعجاة الغيبة التخصيص، اخللق، وفائد

 
 .(9/161) روح املعاين (1)

 .(2/245) عرشلاالنرش يف القراءات  ،(2002ص ) ز املعاينكن، (120 ص) ريالتيس: رظان (2)

 .(480ص ) حجة القراءات (3)

 .(2/262) ف عن وجوه القراءات السبعالكش، (2/532) املوضحانظر:  (4)
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لتحرير يف ا، قال (1) ، أكد اهلل وقوعه، وخصهم فيه بالوعيدواستبعادهم إياه

خرب مستعمل يف  ﴾ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ       پ پ  ﴿»ر: يتنو وال

 . (2)  «يدالتعريض بالوع

 . [ 62احلج: ]    ﴾ ڭ  ڭ ۓ ۓے ے        ھ    ﴿  يف قول اهلل تعاىل: والثاين:

فقرأ البرصيان ومحزة والكسائي وخلف  ﴾ ے  ے  ﴿اختلف القراء يف: 

 .(3)خلربادة الغيب إلفا وحفص بالياء، هنا ويف لقّمن، ووجهه: محله عىل

   . ( 5)   أي: قل هلم يا حممد إنّم تدعون ،  ه خطاب للمرشكنينأ ىلع(4) لباقون بالتاءاو

، لعبادهتم غري (6) يتبك ع، وأدعى يف الته أقوى يف التقريأن: هنا وفائدة اخلطاب

يملك من  ، وانرصافهم عن خالقهم الذي بيده مجيع أمورهم إىل عبادة من الاهلل

هو إال  ان مدعويعاله أن ذلك الذي  يف م جلخربهي، فوال رشداً  أمرهم رضاً 

هبذه احلقيقة  كاشفهم، ثم يوجه اخلطاب هلم ويمهمرليس بيده يشء من أ باطل

 .  تقريعاً توبيخًا و

 املسألة الثانية:  
، ويتمثل يف قول اهلل تعاىل:  وهي يف تغاير القراءات من اخلطاب إىل الغيب

 .[37ج:احل] ﴾  ٺ  ٺ  ٺپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿

 
ص )  دراسة رصفية تطبيقية، لغمبو حسن ،بع الشهريةظواهر ترصيف األفعال يف القراءات السانظر:  (1)

عبدالكريم نياز )رسالة ت بنل ألم اترة وأثره يف املعنىالقراءات القرآنية املتويف  تفاتاالل، (161

 .  (108ص ) (ماجستري

 .(17/291) رالتحرير والتنوي (2)

 .(3/550) رتح القديف، (18/676) انجامع البيانظر:  (3)

 .(2/245) رشالنرش يف القراءات الع  ،(0052ص ) كنز املعاين، (121ص ) التيسريانظر:  (4)

 .(2/335) املوضح، (482ص ) ءاتلقراحجة اانظر:  (5)

ة االلتفات يف القراءات القرآني، (162ص ) يف األفعال يف القراءات السبع الشهريةرصاهر تظو: انظر (6)

 .(108 ص) املتواترة
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فقرأه يعقوب بالغيب، والباقون  ﴾ڀ ﴿: ىلتعاف القراء يف قوله لتخا

ووجه اخلطاب  ، ووجه الغيب أن الكالم عن املرشكني وهم غيب،(1)باخلطاب

ويراد به العموم، قال  ،﴾ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿مناسبة أول اآلية 

 مل × اهلل لرسو زمان يف  اسالن كل أن العلم أحاط وقد»الشافعي يف تفسريه: 
 أريد  فإنّم ،عاما لكالم خَمَرجاجاء و املؤمن، فيهم ألن ؛شيًئا دونه من يدعون يكونوا

 .(2) «هكذا كان من

؛ حيث إن ا عظيًّم يضفي معنى بالغيً من اخلطاب إىل الغيب  تافااللتوعليه ف

كون، وملا االنتقال من اخلطاب إىل الغيب أفاد العموم وهو عموم مقصود به املرش

هم عن  وإسقاط هموا االلتفات عنهم، فهو بمثابة احتقارحقستا نيكمرش اوكان

، بل هم عىل رد ما لعبادهتم من انتفت قدرته عىل خلق أقل األشياء»االعتبار  درجة

 . (3) «تصار عليه أعجز، ويف ذلك جتهيل عظيم هلمأخذه ذلك األقل منهم واالن

 

 

 

 

 
 

 
 .(401ص ) البرشإحتاف فضالء ، (2/245) النرش يف القراءات العرشنظر: ا (1)

 .(3/0921) مام الشافعيتفسري اإل  (2)

 .(109ص ) ة املتواترةتفات يف القراءات القرآنياالل (3)
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 امسث اخلبحامل
 واحي العقديةير النقرت يفالقرآنية  ءاتاقرلاوع نتر أث

ی  ی   ی  جئ  حئ   ﴿ من قوله تعاىل:  ﴾ی ﴿اختلف القراء يف لفظ: 

و عمرو ويعقوب بفتح الياء والفاء وإسكان أ ابن كثري وأب، فقر[38احلج:] ﴾مئ

هذا  وعىل  ،(1) يدفع السوء  :الدال من غري ألف بعدها، مضارع للفعل َدَفع، واملعنى

، إذ ال يستطيع أحد جلب خري أو دفع (2) وحدههلل هو ااحلقيقة ىل عل عالفا كوني

 رش إال ما كان وفق إرادته وقدرته.

، عىل املفاعلة (3) ع كرس الفاءتح الدال وألف بعدها موالباقون بضم الياء وف

 ىلوهي حُتمل هنا ع، فليست كل مفاعلة تقتيض املشاركة الكائنة من طرف واحد

  -جلها يبنى الفعل لفاعلهعاين التي ألى املوهذه إحد-فعل ال رريتكو ةغالإرادة املب

متكررة من قبل   كان يقع من اعتداءاتّمَّ ، وَلـ(4)أي: يدفع عنهم مرة بعد مرة

  قوله تعاىل:  ومثله، (5) املبطلني عىل أهل احلق حسن اإلخبار بلفظ املدافعةأولئك 

[ 30]التوبة:   ﴾ ڭۓ ﴿ 
 . ( 7) «لةوى يف الدالأق ةلب ملغاا علوف » كشاف: ال   يف   قال  ، ( 6) 

وجيوز أن تكون املفاعلة جمردة، وعليه فإن فاعل بمعنى فعل عىل حد داويت 

، (9) ، ذكر اجلعربي أن إسناده إليه عىل حد سافرت(8) العليل، وعاقبت اللص

 
 .(952ص ) وضحاملانظر:  (1)

 .(2001ص ) كنز املعاين وما بعدها،  (475ص ) تاءاحجة القرانظر:  (2)

 .(2/245) قراءات العرشالنرش يف ال، (2000ص ) كنز املعاين، (120ص ) لتيسريا: انظر (3)

 .(0200ص ) ز املعاينكن  (4)

 .(6/518) فاتيح الغيبمانظر:  (5)

 .(2/224) ف عن وجوه القراءات السبعالكشانظر:  (6)

 .(3/915) لكشافاظر: ان (7)

 .(14/98) باب يف علوم الكتابالل، (2/224) الكشف عن وجوه القراءات السبعانظر:  (8)

 .(2000ص ) كنز املعاينينظر:  (9)
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 عىل اآلية.  األول أحسن؛ إلضافته معنى جديًدا فتكون القراءتان بمعنى، والتوجيه

يكون الدفع من جهتني من   حتّمل أن، الثننياا عىل نة هفاعلامل  جيوز محلالو

 . (1) الكشف دافع ومن مدفوع عنه، واملدفوع عنه ال حظ له يف الدفع، قاله مكي يف

  املدافعني  من لواحد كونك  عن عبارة ن املدافعة مفاعلة، وهيإ»ويقول الرازي: 

 . (2) «حمال ىلتعا هللا حق  يف  العبد نم وذلك ،فعله من له مانًعاو لصاحبه دافًعا

، هو أنَّ اهلل من يدفع عن الناس ال أحد القراءة بغري ألف حتمل معنى خاًصاو

، وتابعه اجلعربي ملوافقتها (3)وقع عليها اختيار مكييدافعه، وألجل هذا املعنى 

 . (4) رصيح الرسم كذلك 

 ابً د كساعبللدل عىل أن فتلصحيحة؛ قيدة اأما عالقة هذه القراءات القرآنية بالع

ملن زعم من أصحاب الفرق الضالة كاجلربية وغريهم من  ل، خالًفاللفع تياًرا واخ

، وإال ملا كان ملدافعة اهلل عن (5) هلل فيهم عل امن فوونة هبم، أن أعّمل العباد غري مره

 ديه جل شأنه لكل من عاداهم أي معنى وفائدة. عباده املؤمنني وتص

ال خترج عن   فهي هلم؛ ااختيارً  تكانوإن  بادن أفعال العأ : عىلأيًضا دلتو

مشيئة اهلل وقدرته، فليس كل ما يسعى له اإلنسان يكون، ولو كان ذلك لتمكن 

 من النيل من عباده املخلصني، واإلطاحة هبم عىل مر العصور، فللباطل  أعداء اهلل 

 هنوأ خيلق فعله، بدملن زعم أن الع خالف الكثرة الغالبة، وهذاهم أهله جلجلة، و

 . (6) هلل وخلقه وقدرته كالقدرية وغريهمئة اعموم مشي نمرج خا

 
(1) (2/223) . 

 .(6/518) فاتيح الغيبم (2)

 .(2/224) لسبعالكشف عن وجوه القراءات اانظر:  (3)

 .(2000ص ) كنز املعاين انظر:  (4)

 . (243ص)ن بن نارصالرمحللرباك عبد العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيميةد صاوضيح مقتانظر:  (5)

 .(489ص ) عبدالرمحن بن نارص رباك،لل رشح الرسالة التدمرية انظر: (6)
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 خلقه، جيب كّم تدل اآلية عىل سنة من سنن اهلل الكونية وأقداره الرشعية يف

قيم  بعباده املؤمنني، وقد أحسن ابن والية اهلل اخلاصة وعنايته هي التسليم هبا، 

  عنه،  لدفعوا -منملؤاي -أ ظهفح يتوىل واهلل»: آلية فقالتفسريه هلذه ا اجلوزية يف

 وبحسب والبد، عنه يدافع فاهلل باهلل مؤمنا كان فإن آمنوا، الذين عن يدافع اهلل فإن

  مزج  مزج وإن دفع، أتم عنه اهلل دفع كان إيّمنه كمل عنه، فإن  اهلل دفاع يكون إيّمنه

 ه نع  هللا  ضأعر بكليته اهلل عن  أعرض ومن مجلة، يهلع أعرَض اهلل مرة كان وإن له،

  ولن  خلقه، يف اهلل سنة هذه»إىل أن قال  «ومرة مرة له فاهلل  ومرة مرة كان ومن. لةمج

الربانية وإن قيلت يف سياق خاص إال أهنا من  العناية، وهذه (1) «تبديال اهلل لسنة جتد

 سنن اهلل يف الكون معروفة. 

  ن أ عىل نيءتراإحدى الق لت، فقد دةعظيم  تةالقراءتني لفن اجلمع بني يظهر م

ا األخرى عىل أن كسب العباد واختيارهم ال خيرج أبدً ا، ودلت ا واختيارً كسبً  عبادلل

بسببه   ترب واالختيار خاض فيه كثريون ووقععن إرادة اهلل ومشيئته، وموضوع اجل

وأن  ،اختيارليس له ن إلنساالبعض إىل أن خمالفات عديدة يف العقيدة؛ حيث ذهب ا

الق لفعله، ويف  ن العبد خون: إ ل آخروقا ،تهرادإب سحن اسإلنيسري االذي و اهلل ه

بني سبيل ذلك حارت عقول، ولكن اهلل عز وجل مل يرتك عباده يف احلرية، حيث 

، والتوسط [30اإلنسان:] ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ ﴿األمر فقال سبحانه وتعاىل: 

 نوعيف توة، جمموع األدله ج الذي عليه سلف األمة، وتقرربني األمرين هو املنه

 . (2) تقرير للنواحي العقدية جيمع بني األمرينيف هذا املوضع ءات القرا

 

 
 

 .(656ص ) بن قيم اجلوزيةال  الكريم( نري القرآ)تفس (1)

 .شتقاق الرصيف أيضاً ية عىل دالالت اال آنوهذا من أثر تنوع القراءات القر (2)
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 السادسملبحث ا

 أثر تنوع القراءات القرآنية يف اختالف األوجه التفسريية

  ڍڇ  ڇڇ  ﴿، من قوله تعاىل: ﴾ڍ﴿اختلف القراء يف كلمة: 

قرص رو بالأبو عم و ريكثبن رأ اق، ف[51احلج:] ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 . (1) والباقون بالتخفيف واملد  [،38، 5]وتشديد اجليم هنا ويف موضعي سبأ 

 القراءتني:  يف معنى لأويالت أهل واختلف  

زوا أهنم أي:فعىل قراءة القرص يكون التعجيز بمعنى التثبيط،    الناس  عجَّ

هذا  وقد روي ،رآنالق من هب ءاج بّم واإليّمن ، × اهلل رسول اتباع عن موثبطوه

 كالطربي،عنى عن جماهد، وعروة بن الزبري، وتبعه يف ذلك مجاعة من املفرسين امل

 . (2) ين، والسيوطي، وغريهموالشوكا

  عن  عجزة بالتثبيط جاعلوهم أي: الناس، معجزين ومعناه»قال ابن عطية: 

 . (3)«اإليّمن

  ، وذلك  ×ي نبالاتبع  من زالعجينسبون إىل  وقيل: معنى معجزين، أي: أهنم

ْقته، أي نسبته إىل ذلك. نح ْلُته وَفسَّ  و قوله: جهَّ

،  احلزم  ضد هو الذي العجز إىل نسبه إذا بالتضعيف ...ن: )واء البياجاء يف أض

 احلزم غري أمرا ارتكبوا حيث هلم، عقول ال سفهاء املسلمني حيسبون أهنم: يعنون

املنافقني:   ماهنإخو عن تعاىل قال ّمك م،هفيزعم  اإلسالم نيد اعاتب وهو والصواب،

 .  (4)  ﴾ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    ۓۓ  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ے ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ﴿ 

 
 .(2/245) النرش يف القراءات العرش، (2004ص ) كنز املعاين ، (012ص ) التيسريانظر:  (1)

 .(6/64) الدر املنثور، (4/359) القدير حفت، (18/662 )جامع البيانانظر:  (2)

 .(4/128) املحرر الوجيز (3)

 .(5/283) أضواء البيان (4)
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و مغالبني، أي: جاهدين ليهبطوا آيات اهلل أ  فعىل معنىأما قراءة اجلمهور 

 . (1)   ﴾  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ ﴿يبطلوها، ومنه قوهلم: 

  تعجيزهم،  تقتيض آلياتاو يات،آلا حبصا عجز ابولط كأهنم »عطية:  ناب قال

 . (2)«مفاعلة فصارت

،  (4) «معاندينمعاجزين أي: »، وقال الفراء: (3) هلل وعن ابن عباس: مشاقني 

سعى  من أن والوجه: ن عىل قول ابن عطية،واحلق أن قول ابن عباس والفراء يعودا

 ه.عانداهلل و ق شا دفق  التهم عليها، لقاءيف آيات اهلل بالتشكيك فيها، وإ

ون ، أي: ظانني أهنم يفوت(5) ملفرسين املعاجزة من الفوت والسبق بعض اوجعل 

، ُروي هذا التفسري عن  بعثهم يف ال يقدر عليهم أن اهلل باعتقادهم وذلك ،عىل اهلل

وهذا ». قال ابن عطية: ( 6) [39العنكبوت:] ﴾ ٺ  ڀ  ڀ﴿سن، وقرأ احل

 . (7)  «اللفظةخارج عن  فسريت

  فقد  اهلل، آيات عن عجز من أن وذلك املعنى ربتاقامت» ءتانلقراربي: واطال لقا

 وخالف  بمعاصيه، والعمل اهلل، آيات عن التعجيز اهلل معاجزة ومن ،اهلل عاجز

  الناس  يبطِّئون كانوا أهنم فيهم اآليات هذه اهلل أنزل الذين القوم منصفة وكان أمره،

 يعجزونه  أهنم بونحيس ،× اهلل رسول ونبلغاي و رسوله، واتباع باهلل، نّمياإل عن

 
 .(3/346) معامل التنزيل، (18/661 ) جامع البيانانظر:  (1)

 .(4/128) يزاملحرر الوج (2)

 .(18/661) جامع البيانانظر:  (3)

 .(2/229) معاين القرآنر: انظ (4)

)ع ج ز( مادة  البن منظور، العرب لسان، (1/219)مادة )ع ج ز(  وي،رلله  غةلهتذيب الظر: ان (5)

(5/370). 

 .(4/359) فتح القدير، (8/70) نلبياالكشف وا، (1/383) تفسري حييى بن سالمظر: ان (6)

 .(4/812) يزجاملحرر الو (7)
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 ذلك كان افإذ ،اهلل معاجزهتم ذلك فكان عليهم، نرصه له اهلل ضمن وقد ويغلبونه،

 . (1) «ذلك يف  الصواب فمصيب قارئلا قرأ  القراءتني فبأي كذلك،

كالم  كّم ظهر من  آليةلتفسريي لنى ااملع تغاير وجوه القراءات تنوع ترتب عىل

ا عهواجتّم تعاىل مقصود، ذلك من اهللن مجيع فرسين أمل ا ورليه مجهعذي ، والاألئمة

أي   القراءات القرآنية مدلوالتوليس بني ، ووارد فعل أعداء الدين حاصليف 

 . (2) من الكتاب والسنة جمموع األدلة اتؤكده الواردةكل املعاين ف، تضادوتباعد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 .(18/662) جامع البيان (1)

 . ضاً ت ومعاين االشتقاق الرصيف أياءات القرآنية عىل دالال القرويعد هذا من أثر تنوع  (2)
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 السابعاملبحث 

 ستنباطات الفقهيةية يف االت القرآناءقراال تنوع أثر

 وىل: املسألة األ
ڀ  ڀ  ڀ         ﴿، من قول اهلل تعاىل: ﴾ٹ﴿وهي من اختالف القراء يف: 

 ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ 

يف مسألة  هنا عن اختالف الفقهاء كالموال ،(1)اسابقً مسائله ، وقد بينت [25احلج:]

 هتا. رإجا كة أوبم  دوربيع ال

 :، كالتايلل العلّمء يف املسألةواأقو

، (3) ، ومالك (2) ال يصح البيع، وهو مذهب اإلمام أيب حنيفة ول:ل األالقو 

 . (4) واملشهور عند احلنابلة

ول عند  قهو ، و (5)يكره البيع، وبه قال اإلمام مالك يف رواية عنه :الثاينالقول 

 . (6) الشافعية

، وقول أليب (7) شافعية مذهب الو وه، دور مكة بيعيصح  ل الثالث:قو ال

 
 .(72ص)ث املبحث الثالنية من انظر: املسألة الثا (1)

 .(4/619) للكاساين بدائع الصنائع (2)

 .(3/366)للحطاب الرعيني يف رشح خمترص خليل يلمواهب اجلل (3)

 املقديس مةاالبن قد نياملغ ، (4/345) البن قاسم ستقنعاد املحاشية الروض املربع رشح زانظر:  (4)

(4/196). 

 .(5/423) ليلاجلمواهب  (5)

 ية ملالع  للرشبيني، حممد بن أمحد اخلطيب، دار الكتب هاجاملحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املن مغني (6)

(2/395). 

 .(7/466)، و (3/190) للنووي موع رشح املهذبملجاانظر:  (7)
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، وهو مذهب (3) ، ورواية عن اإلمام أمحد(2) ام مالكعن اإلم ، ورواية(1) حنيفة

 . (5) ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم(4) الظاهرية

ية، فقال يف معنى اآل أويلأهل التىل اختالف الفقهاء يف املسألة عائد إف واختال 

حق اهلل الواجب عليهّم وأداء  النسك، اءقضو ة،احلرم يمظعإهنّم سواء يف تقوم: 

 . (6) يه ذهب جماهد، وتبعه بعض املفرسينفيه، وإل

اآلخر إال  من فيه حّق أب أحدمها فليس به، النزول يف سواء ّمهنوقال آخرون: إ 

 . (8) جبري وابن زيد وباذان وابناملعنى ذهب ابن عباس ، وإىل هذا (7)من سبق 

 احلرم أرض أن عىل داللة فيه ادي؛والب كفعاال ءواستوا» يس:قال أبوعيل الفار

 بحّق  البادي من هبا أوىل فيها العاكف وصار افيه، يستوي مل ملكت ولو ،لكمت ال

 لسبقه  باملكان أوىل كان إليها سبق  من التي املساجد سبيل سبيلها ولكن ملكه،

 . (9) «إليها

، (10)لرفعة اراءبقارهتا جو أبيع الدور بمكة أتحريم استدل القائلون بلقد و

 .(11) سوية يف ذلك كله الصحيح عموم الترأى ابن العريب أن و

 
 .(4/196) بدائع الصنائعانظر:  (1)

 .(5/423) لياجلل مواهب (2)

 .(4/20) يعملقديس، دار الكتاب العريب للنرش والتوزقدامة االبن  متن املقنع الرشح الكبري عىل (3)

 .(7/554) للظاهري املحىل باآلثار (4)

 . (3/383) البن قيم اجلوزية لعبادري ا هدي خيف عادامل زاد (5)

 .(732ص ) وجيزال، (7/15) الكشف والبيان، (478ص ) للمخزومي تفسري جماهدانظر:  (6)

    .(18/596) يانجامع البانظر:  (7)

 .(3/333) معامل التنزيل، (7/16) الكشف والبيانظر: ان (8)

 .(5/271) للقراء السبعة احلجة (9)

 .(2/573) إجياز البيان، (3/333) معامل التنزيل (10)

 ًا. ت القرآنية عىل علم التفسري أيض ا راء نوع الق ت   د هذا من أثر ويع  .(3/276)يبالعر البن أحكام القرآن (11)



 حلارثيد اد.سلوى أمح           ية لسورة احلجدراسة موضوع:  ربية والشرعيةالقراءات ف العلوم الع تنوع أثر

86 

جد احلرام من اآلية، ومنشأ اخلالف يف املسألة عائد إىل اختالفهم يف املراد باملس

هد، وعمر بن عبد جما املسجد احلرام فقط؟ وإىل األول ذهب هو مجيع احلرم أمأ

احلسن ومجاعة، وعىل القول ين ذهب الثا ىلني، وإعتابمن ال اء، ومجاعة العزيز، وعط

 . (1) وإجارهتا، وعىل القول الثاين جيوز ز بيع دور مكةاألول ال جيو

فكان »ام بداللة أول اآلية، ريه أن املقصود املسجد احلرورجح الطربي يف تفس

ن رب عي ابتدأ اهلل اخلاكف فيه والباد يف املعنى الذالع معلومًا أن خربه عن استواء

ضاء مناسكهم به،  نه املؤمنني به، وذلك ال شك طوافهم، وقأهنم صدوا ع ارالكف

 . (2)  «إياه، وغري ملكهم واملقام، ال اخلرب عن ملكهم

 أن  لظهور ماذا؛ يف االستواء يبني  مل ﴾ ٹ﴿: وقوله»وقال ابن عاشور: 

 ه؛قاتملح ومن منه، قصودةملا العبادة يف هي إنّم مسجداً  هكون بصفة فيه االستواء

 .(3)   «عرفة ووقوف السعي،و  الطواف،: يوه

  جد املس لفظ إطالق  م؛ ألناالبلد احلرملراد مكن أن يكون اوقال بعضهم: ي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿تعاىل:  لقوله جائز احلرام البلد وإرادة احلرام

 : هانئ، كّم أنقوله اء من بيت أمإلرس، وكان ا[1اإلرساء: ] ﴾ پ  پ

 .(4) املنازل  يف بل املسجد يف تكون ال وإقامته م،يقامل منه دراامل «الَعاكُِف »

: وجل عز بقوله إال مكة أرض بيع من املانعون يستدل مل»يف السيل اجلرار:  جاء

 يراد  أن أحدمها: ألمرين، حمتملة اآلية وهذه ،[25احلج:] ﴾ ڤٹ  ٹ ٹ ﴿

  ذلك،  من أعم وه ما ادري  أن الثاين: واألمر لمستدل،ل  دليل فيها يكون فال دسجملا

   .(5)«احلجة به ومتق وال به، االستدالل يصلح ال ملواملحت

 
 .(3/432) معاينسلل نتفسري القرآ (1)

 .(18/597) جامع البيان (2)

 .(17/237) رير والتنويرالتح (3)

 فسري أيضًا. نوع القراءات عىل علم التر ت وهذا من أث   .(14/61) تاباللباب يف علوم الك (4)

 .(493ص ) شوكاينلل ارق األزهائتدفق عىل حدالسيل اجلرار امل (5)
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أجارهتا،  و ، أو بيعهارمل هبا عىل حتريم متلك أرض احلقلت: بل يصح االستال

أن احلرمة ول ب، فال يمكن القنزل عىل وجه من التخصيصتواآلية فيها عموم ي

نَّ د احلرام خاصة، ذلك أجسباملها تعلق القول بامة، والأرض احلرم عمتعلقة ب

  مواضع نزول احلجيج مواهتا وحممول عىل »والباد  اإلخبار باستواء العاكف فيه 

واملطاف ومكان السعي  -شأنه شأن املساجد–فأرض املسجد احلرام  ،(1)«منها

فجميع  ، اعربأداء املناسك ومالزمة املشتعلقة م هاكلوالرمي وعرفة ومزدلفة ومنى 

 وفق ما رشائع اإلسالمويظهرون  ا،هب مناسك احلجؤدون ي ،فيها سواء اخللق 

 . فرتضه اهلل عليهما

، وهذا الرأي املشاعر املقدسةال م وااحلرأرض املسجد  يصح متلكوعليه فال 

د به املعمول به يف شهوقوم عىل أدلة الفريقني، وهو امليقولني وهو اجلامع بني ال

نة ال واهدش وواقع األمر،  حلرم فاألمر وما خال ذلك من أرض ا ،هنبوية تؤكدالسُّ

 .(2) علّمء يح من أقوال الالصحعىل  فيه باجلواز

 املسألة الثانية: 
ٻ    ٻٱ  ﴿من قوله جل ذكره: ﴾ٻ ﴿اختلف القراء يف كلمة:

أنه فعل عىل تح التاء بفاملدنيان وابن عامر وحفص فقرأ ، [39احلج:]  ﴾ٻ  ٻ

املرشكون فعله ياهلل جل وعال بّم كان  منخبار إاءة هذه القر يفو له، فاع  يسممل

واملتمثل يف شتى ألوان »جمازًا،  لقتالذي عربت عنه اآلية باالاألذى  من باملؤمنني

)أذن اآلية يف تقدير الفيكون  ،(3) «الظلم واألذى الواقع عليهم من قبل املرشكني

   .ذين يقاتلهم الكفار(لل

  الكفار قبل من املؤمنني  عىلوالتجاوز  حصول التعديإىل  شارةويف ذلك إ

 
 .(9/251) ملهذبا املجموع رشح (1)

 . (7/320) البن عثيمنيزاد املستقنع ح املمتع عىل الرش (2)

 . (38ص ) أثر القراءات يف آيات اجلهاد والغزوات (3)
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ٻ  ﴿ : ويقوي هذه القراءة قوله»، قال مكي: واناً عد وبالقتل ظلًّم ابتداًء 

 . (1)  «، فدل ذلك عىل أهنم قوتلوا؛ فأتى الفعل عىل مامل يسم فاعله﴾ٻ

ة لقراءذه ا ه ويف. (3) الفعل لفاعله بإسناد (2)لون(يقاتِ قون بكرس تاء )قرأ الباو

ذن ففيم أبكرس التاء  (لونيقاتِ )بقوله: لو كانت  مصعااإلمام  دهأور إشكال

 . (5) ، ألن املؤمنني كانوا َمنِْهيني عن قتال الكفار حتى أذن اهلل هلم هبذه اآلية(4) هلم؟

 واجلواب عنه بأحد أمرين:  

 . (6) إليه من قتال يؤولون اعتبار مابه سّمهم مقاتلني جمازا؛ أن األول:

م كانوا لقتال(؛ ألهنن يريدون قتال عدوهم بايذلل: )أذن ديرأنه عىل تق ثاين:ال

 . (7) فيهم ×حينون قتاهلم، وينتظرون إذن رسول اهلل يت

ل مهدت اإلذن واحلاصل من اجتّمع القراءتني: أن القراءة عىل البناء للمفعو

 ذاية،باإلواملؤمنون  ×فقد كان الكفار يتعمدون النبي »ت سببه، للقتال وبين

خرى بالبناء والقراءة األ، (8)«لقتالاء بعد ذلك االنتصار باجف  نكاية،بال ويعاملوهنم

 . (9)للفاعل دلت عىل املأذون فيه هو القتال داللة ظاهرة بينة

 
 .(2/422) لسبعت ااالكشف عن وجوه القراء (1)

 .(2/245) اءات العرشر القالنرش يف، (2000ص ) كنز املعاين، (120ص) التيسري: انظر (2)

 عالسب الكشف عن وجوه القراءات، (2/530) املوضحدها، ومابع  (478ص ) راءاتحجة الق (3)

 بعدها. وما (2/224)

 .(479ص ) حجة القراءاتانظر:  (4)

 بن فرامرز بن عيل، دار إحياء الكتب العربية مدحم ، للمال  غرر األحكام درر احلكام رشحانظر:  (5)

(1/282). 

 .(1/345) نموذج جليلأ (6)

ثر تنوع . وهذا من أ(6/178) لقادر بن مال حويش السيد حممود آل غازيين، عبداللعا املعاين بيانانظر:  (7)

 .يفرصتقاق الشوع دالالت االقراءات القرآنية عىل تنال

  .(38ص ) أثر القراءات يف آيات اجلهاد والغزوات (8)

شتقاق قرآنية يف تنوع دالالت اال ع القراءات الن أثر تنو. وهذا م(9/154)لآللويس  روح املعاينانظر  (9)

 أيضًا. لرصيفا
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لتي كثر فيها اخلوض بني الفقهاء، هي مسألة من أعظم املسائل ا هذه اآلية حتررو

 ني:  رأي ف يفاملقاتلة يف اإلسالم، وحرص اخلالعلة 

 . (1) لكية، وبه قال احلنفية واملااملقاتلة هي رد العدوان لةأن ع ل:ألو الرأي ا

أن علة املقاتلة الكفر، ولو مل يظهر من الكفار اعتداء، وبه قال  الرأي الثاين:

 . (2)ابلةالشافعية، ومجاعة من احلن

ع اإلسال واختالف القراءات يف هذا  ن وأذ م دفعهم،املوضع بيان ملن رشَّ

داء من  ن بحصول االعتو ر لكفار مقاإلذن يف قتال ا ء تفيدالتاءة بفتح االقرف :اهلمبقت

 قبلهم باملقاتلة. 

سواء كان بقتل أو  كّم تفيد القراءة بكرس التاء اقرتان اإلذن فيه بمجرد االعتداء؛

  ُبنيِّ  سبيل اهلل تعاىل، وإحلاق األذى باملسلمني، وقددونه، ملا فيه من الصد عن ما هو 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿بعده: ي رشع له القتال بقوله ذالاالعتداء  وع من أنواعن

 .[40احلج:]  ﴾ٿ     ٿ   ٿ  ٹ  ٹٺٿ  

  وهو مبني عىل اختالف يكون باجلمع بني األدلة وعليه فالرتجيح يف هذه املسألة 

 هو مناط ِقتال ق األذى باملسلمني والتعدي عليهمن إحلافإ ،اءتني الواردتنيالقر

مل حيصل منهم قتال،  وإن  اهنم عىل املسلمنيوعدفيقاتلون ل  اإلسالم،يففار الك

ا ما قرره مجهور الفقهاء من مالكية وحنفية وحنابلة، وتدل عليه جمموع األدلة وهذ

    .   ( 3) ملجرد كفره وغري املعتدي بظلم ال جيوز قتاله  غري املقاتللسنة، وأنَّ كتاب وا يف ال

 
 .(7/101) بدائع الصنائع البن عابدين املختار حاشية رد املحتار عىل الدرانظر:  (1)

حيح  صوما بعدها،  (3/274)  أليب إسحاق، إبراهيم الشريازي م الشافعياإلماقه  فاملهذب يفانظر:  (2)

 ميحرلا دبع نب دمحم لعزيز بنا للسلّمن، عبد قهيةالف األجوبةو سئلةألاووي، للن، نوويالسلم برشح م

(3/87). 

، ( 326-324ص ) ملحمد حبش،  واألحكام الرشعيةالقراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآينانظر:  (3)

 . (222-219ص ) سيبن خلري الدي ة(وأثرها يف اختالف األحكام الفقهي )القراءات القرآنية
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 امتةاخل

ريم، لتكزينه بحلل السؤدد واالقبول، وأن يله أسأل اهلل ث م هذا البحيف ختا

  .ذا البحث ببعض النتائج والتوصياتوختم اخلتام تذييل ه

 : فكانت كالتايل النتائج أما

 مظاهر التيسري عىل األمة املحمدية. منىل سبعة أحرف ع رخصة القراءة عدتُ  -

 ترشيع اإلسالمي.للصدر األول كوهنا امل رآن يفكالقالقراءات القرآنية  -

يتصور   قة بينهّم عالقة اجلزء من الكل، إذ اللعال القرآنية والقرآن ا القراءات -

 رواياته. أن يقرأ القرآن إال بإحدى

 إغناءان هلا األثر الواضح يف م التأصيلية التي كقراءات القرآنية من العلوال - 

 لتفسري. دية واوالعققهية الف اللغة العربية، والعلوم

وإما مبينة وموسعة  رة، مؤكدة ومقرآلية إما زلة القراءات القرآنية من امن -

  ة جديدة.رباني حكاممؤسسة ألللمعاين القرآنية، وإما 

ة تلحق ليَّ علة وبَ ّمعة الذكور يف كل عىل )َفعىل( و)ُفعاىل( جلاجلمع  زجوا -

 .ونحوها لكسل ض واباإلنسان وتدخل عليه، كالسكر واملر

كان إلس يلزم القول بأن ا الم األمر بعد ثم وختفيفها، والواز إسكان ج -

 بعدها النفصاهلا عنه لفظًا ورسًّم. مع ما (ثم)حتاد ال موجب

 .ائل العربيةسائرة يف القب هلجة فعاللتأنيث والتذكري يف األ ا -

غراض مرة أعول ويف بناء الفعل للفاعل مرة وللمف يف االلتفات بأنواعه، -

 . ةالقرآني املعاينمن د وتزيجتدد  بالغية

  املعاين القرآنية وتوسيعها.و اللغة  إثراءة يفت القراءات القرآنيسامه -

وم ويف حال إفادهتا للعم ، اً خربعتبار النكرة يف اجلملة االسمية وجوب ا -
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 مبتدأ.  جوزفت

 عني الفعل ال ي يد يفلتشد املفاعلة ليس بالرضورة أن تكون بني اثنني، كّم أن ا  -

 ملبالغة. ا دائّمً 

 ير املسائل العقدية ألمهيتها.تقرقرآنية دور عظيم يف كان للقراءات ال -

دة يف املسائل االحتّمالت الوارودفع ة يف ترجيح سامهت القراءات القرآني -

 الفقهية. 

 فهي:  التوصياتأما و

اء بجانب الكتفدم االعناية بعلم الدراية يف مسائل القراءات، وع وجوب  -

 ة. ايوالروتلقي ال

 . البحثذي جاء عليه ال عىل النحو املتنوعة وجوب الربط بني العلوم -

ة عمل مرشوع كبري يضم القرآن الكريم بقراءاته املتواترة مع إظهار كاف -

 قراءاته.  اءة منيف كل قر اإلثراءجوانب 
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 ةلواردية افهرس القراءات القرآن
 الصفحة  دة فيه ار قراءات الو ال املوضع 

 53 )َسْكَرى( -2  ﴾ڤ﴿ -1 ﴾ ڤ﴿
 55 )ثم لَِيْقَطْع( -2       ﴾جث  مث ﴿ -1 ﴾جث  مث ﴿
 55 ) ثم لِيَْقُضوا( -2  ﴾ھ  ھ﴿-1 ﴾ ھ ھ﴿
 55 وُفوْا()َولِيُ  -3)َوْلُيَوفُّوْا(  -2﴾ ے﴿ -1 ﴾ ے﴿ 
ُفوا(-2 ﴾ ۓ﴿  -1 ﴾ ۓ﴿  55 )َولَِيطَّوَّ
 58 (هُ الُ نَ)تَ -2ناله( )ي-1،نَاَل( )تَ  -2﴾ ې﴿  -1 ﴾ ەئ ﴿ ﴾ې﴿
 61 )َوَرَبَأْت(-2    ﴾وئ﴿  -1 ﴾ وئ﴿
 63 ْت( )َلـُهِدمَ -2  ﴾ڦ﴿  -1 ﴾ ڦ﴿
 65 )َفَتَخطَُّفُه( -2 ﴾ ٺ﴿  -1 ﴾ ٺ﴿
 66 )َمنِسًكا(  -2  ﴾چ﴿ -1 ﴾ چ﴿ 
 68 )َأِذَن( -2    ﴾ ٱ ﴿ -1 ﴾ٱ ﴿
 71 ٍؤ( )َوُلْؤلُ -2  ﴾ی﴿  -1 ﴾ ی﴿
 84 ، 72 ()َسَواء  -2    ﴾ٹ  ﴿ -1 ﴾ ٹ ﴿
 75 َن( و)َيُعدُّ  -2 ﴾ ٺ﴿ -1 ﴾ ٺ﴿ 
  ﴾ے  ے  ﴿

 ﴾  ڀ﴿

)َتْدُعوَن،  -)ما َتْدُعوَن( ، ﴾ے ے﴿ -1

 وَن( َيْدعُ 

76 

 78 )َيْدَفُع( -2    ﴾ ی ﴿ -1 ﴾ی ﴿
ِزيَن(-2       ﴾ڍ﴿  -1 ﴾ ڍ﴿   81 )ُمَعجِّ

 87 (ُيَقاتِلونَ ) -   ﴾ ٻ ﴿ -1 ﴾ ٻ ﴿
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 املصادر واملراجع فهرس
 القرآن الكرمي. 

 )أ(
، حققه (ـه 1117)ت:نَّا، ب، ألمحد بن حممد العة عشرربقراءات األء البشر ابلفضال حتافإ-

 م. 1987-هـ1407وت، عامل الكتب،  عيل، بريحممد إسّم شعباند. 

،  ( هـ911ت:) السيوطي ينالد جالل بكر، أيب  بن الرمحن عبد، لالقرآن  علوم ف  اإلتقان-

:  بعة لطا، للكتاب  العامة  رصيةامل  ة هليئ ا: النارش ، إبراهيم الفضل أبو  حممد : حققامل

 . م 1974 -هـ1394

السالم، رسالة   د بن جابر عبدبنت فؤا هلند  د والغزواتالقراءات ف آايت اجلها أثر  -

 . هـ1439-هـ 1438ف، ماجستري يف جامعة الطائ

  حممد : ، املحقق (هـ370ت:) احلنفي اصاجلص الرازي أبوبكر عيل نب أمحد ،القرآن أحكام-

  إحياء  دار :الرشيف، النارش باألزهر حفصا امل  مراجعة جلنة عضو – حاويالقم صادق

 هـ.  1405:  الطبع  بريوت، تاريخ   –  العريب  الرتاث

  ، الدين  بعّمد امللقب  الطربي،  احلسن أبو  عيل،  بن حممد بن عيل: ، املؤلف القرآن  أحكام -

عطية،   عبد  وعزة عيل حممد موسى: ، املحقق (هـ504 ت:) الشافعي اهلرايس  بالكيا املعروف

 هـ.  1405 الثانية، : ة بريوت، الطبع  العلمية، لكتبا دار:  لنارشا

 ت: ) املالكي االشبييل املعافري  العريب  بن  أبوبكر  اهلل  عبد  بن حممد  يضالقا  ، القرآن  حكام أ-

  دار : عطا، النارش القادر عبد  حممد: عليه  وعلَّق ثه أحادي وخرج  أصوله  ، راجع(هـ543

 م.   2003 - هـ 1424 ة، الثالث : عة لبنان، الطب  – وت بري  العلمية، الكتب

  بن  حممد بن حممد العّمدي ودالسع يب ، ألالكرمي  الكتاب مزااي إىل  السليم  العقل  إرشاد -

 العريب، بريوت.  الرتاث إحياء دار:  النارش  ، (هـ982 ت:) مصطفى

ّمن،  السل حسنامل  الرمحن بن عبد بن حممد بن عبد العزيز عبد، لسئلة واألجوبة الفقهية األ-

 هـ(. 2142)ت:

  وري، النيساب الواحدي، عيل بن  حممد  بن أمحد بن  عيل سناحل أبو ،القرآن  نزول  ابأسب-

  – اإلصالح دار: احلميدان، النارش املحسن  عبد  بن  عصام: املحقق ،( هـ468 ت: ) شافعي ال

 م.  9219  - هـ 1412  الثانية،: ةالطبع  الدمام 
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از  حممد ني عبد الكريم نت، أمل بعىن أثره ف املترة و تواااللتفات ف القراءات القرآنية امل-

 م. 0122-هـ 4341جستري، جامعة أم القرى،  كستاين، رسالة ماالرت

  أيب  بن حممد أبوعبداهلل الدين ، لزينالتنزيل  آي غرائب عن وأجوبة  أسئلة  ف  جليل  أمنوذج-

  هيم إبرا بن نالرمح عبد. د: حتقيق  ،(هـ666 ت:) الرازي ياحلنف القادر عبد بن بكر

  األوىل، : الرياض، الطبعة – السعودية بيةالعر  ملكةامل الكتب عامل ارد :ى، النارش املطرود

 م.  1991-هـ  4131

  م، القاس أبو النيسابوري احلسني بن احلسن أبى بن حممود : القرآن معاين عن البيان إجياز -

  دار  : نارش، الالقاسمي  حسن بن  حنيف  الدكتور : املحقق، (ـه550 نحو ت:)الدين نجم

 هـ. 1415  -  ىلاألو : وت، الطبعة بري  اإلسالمي، الغرب 

 )ب(
 . (هـ373 ت:) السمرقندي إبراهيم بن  محدأ بن  مدحم  بن  نرص الليث أبو: لعلوم ا حبر -

  حيان  بن  يوسف بن عيل بن يوسف  بن حممد حيان ، أليب التفسي  ف  احمليط  البحر -

بريوت   ،الفكر دار: لنارشل، امجي حممد صدقي: املحقق ، (هـ745 ت:) ندليساأل

 هـ.  1420: عةطبال

  الكاساين  أمحد بن مسعود نب أبوبكر الدين، لعالء: ائعالشر  ترتيب ف الصنائع عبدائ -

 م. 1986  -  هـ1406 الثانية، : العلمية، الطبعة  الكتب دار :  ، النارش (هـ587 ت:) احلنفي

  حممد  بن حممد بن حممد بن  كاملبار السعادات أبو الدين ملجد ،العربية  علم ف البديع -

لدين،  ا عيل  أمحد  فتحي . د: ودراسة  حتقيق  ، (هـ 066 ت:) ثري األ ابن اجلزري  ين باالشي

األوىل،  : السعودية، الطبعة العربية اململكة  – املكرمة  مكة القرى، أم جامعة: لنارشا

 هـ.  1420

  ( هـ3981 ت:) اين الع  غازي آل حممود السيد حويش  ماّل  بن درالقا لعبد  ، املعاين بيان-

 م. 2961  -  هـ 1382  ،األوىل : عةدمشق، الطب  –  رتقيال مطبعة: رشالنا 

 )ت(
 ، ملحمد بن حممد الزبيدي، دار اهلداية. لقاموسجواهر ا اتج العروس من  -

: ت ) نيسالتو  عاشور بن الطاهر  مدحم بن حممد  بن الطاهر ملحمد  ،والتنوير  التحرير-

 م. 1984: نرشتونس، سنةال – رشللن  التونسية  الدار: النارش  ، (هـ1393
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  عثّمن  بن العباس بن  إدريس بن حممد وعبداهللأب الشافعي : لف، املؤفعيالشا اإلمام تفسي-

  وحتقيق  ، مجع( هـ204 ت:) املكي  القريش  املطلبي  مناف عبد بن املطلب عبد  بن شافع بن

ان مصطفى بن أمحد. د: دراسةو   اململكة  – ريةلتدما دار: ، النارش (دكتوراه رسالة) الفرَّ

 م.   2006-1427:األوىل  ية، الطبعةود السع عربيةال

  ت: ) الكويف الثوري مرسوق بن سعيد بن فيانس أبوعبداهلل: ، املؤلف ثوريال تفسي-

 م. 1983  هـ 1403  األوىل: لبنان، الطبعة  –  بريوت العلمية، الكتب دار:  النارش  (هـ161

  بن  إدريس بن دمحم بن لرمحنا عبد حممد أبو: ؤلف ، املحامت أيب البن العظيم القرآن تفسي-

  الطيب  حممد أسعد : حققامل ،(هـ327 ت:) حاتم أيب  ابن  رازيال احلنظيل، تميمي،ال ذر املن

 هـ. 1419-  الثالثة :الطبعة السعودية، العربية اململكة –  الباز مصطفى نزار  مكتبة: النارش

  ثم  يبرص ال القريش كثري بن  عمر بن لّمعي إس الفداء أبو: ، املؤلفالعظيم  القرآن  يتفس -

والتوزيع،   نرشلل طيبة دار: سالمة، النارش مدحم بن سامي: املحقق ،(هـ477 ت:) الدمشقي

 م. 1999  -  هـ1420  الثانية: الطبعة

  قيم  ابن لدين ا شمس سعد بن أيوب بن  بكر أيب  بن حممد: ، املؤلفالكرمي القرآن تفسي-

  بإرشاف  واإلسالمية  ة العربي حوث والب دراسات ال  تبمك: املحقق ،( هـ751 ت:) اجلوزية 

 هـ. 1410  -األوىل : الطبعة بريوت،-  اهلالل ومكتبة دار: رشالنا ، رمضان  إبراهيم شيخال

  ت: ) املخزومي  لقريش ا املكي التابعي جرب بن جماهد احلجاج  أبو : املؤلف جماهد،  تفسي-

  مي اإلسال فكرال دار: ارش، الن لنيل ا أبو السالم عبد حممد  الدكتور: املحقق  ( هـ104

 م.  1989  -  هـ 1410  األوىل، : مرص، الطبعة  احلديثة،

  ( هـ370 ت:) منصور أبو  اهلروي،  األزهري بن أمحد بن مد حم : ؤلف، املاللغة  هتذيب -

  األوىل،  :ت، الطبعة بريو – العريب  الرتاث ياءإح دار: مرعب، النارش عوض  حممد : املحقق

 م. 2001

الرباك،   ن عبد الرمح، الشيخ تيمية  بنخ اإلسالم لواسطية لشي يدة االعق توضيح مقاصد -

 م. 2006-هـ2714وىل،  لتدمرية، الطبعة: األالنارش: دار ا

علق   هـ(،444)ت: عمرو عثّمن بن سعيد الداين  ، املؤلف: أبوالتيسي ف القراءات السبع-

 نطا. حممد رشف، النارش: دار الصحابة للرتاث بط مجال الدين عليه: أ. 
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 )ج(
  غالب  بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد: املؤلف ، القرآن يآ  عن أتويل نالبيا جامع-

  مؤسسة : النارش ، شاكر  حممد  أمحد : املحقق  ، (هـ310 ت:) لطربيا جعفر أبو  اآلميل، 

 . م 2000  -  هـ 1420  األوىل،: الطبعة ، الرسالة

، ط  ريوتالعرصية، ب كتبةامل، صطفى بن حممد سليم الغاليينى ملالعربية(  )جامع الدروس-

 . (م1993  -هـ   4141) 28

  بن  بكر أيب  بن أمحد بن حممد وعبداهللأب : ، املؤلف القرطيب  تفسي =  القرآن ألحكام عم اجلا-

 الربدوين  محدأ : حتقيق ،(هـ671 ت:) القرطبي الدين شمس اخلزرجي األنصاري فرح

  - هـ3841 الثانية،  : طبعة، ال القاهرة – املرصية الكتب  دار : النارش،  فيش أط وإبراهيم

 م.  6419

 )ح(
  العاصمي  قاسم  بن حممد  نب  الرمحن عبد : ، املؤلف عاملستقن زاد شرح  ربع امل  الروض  حاشية -

 هـ.  1397  -  األوىل: الطبعة ،(هـ1392ت:) النجدي احلنبيل

  أمحد بن خالويه، حتقيق ورشح: د.عبد  ، املؤلف: احلسني بن السبعاحلجة ف القراءات -

 م.  2007مل الكتب،  عاالقاهرة،  رم، النارش:مل مكل ساالعا 

حتقيق: سعيد   هـ(،403:)تجلة، بن حممد بن زن بد الرمحنعأيب زرعة ، القراءات جة ح-

 م. 9971-هـ1418-اخلامسة   األفغاين، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

  وعيل أب ل،األص  ريّس الفا الغفار  عبد بن أمحد بن احلسن: ، املؤلفالسبعة  للقراء  جة احل -

  العزيز  عبد: قه ودق جوجيايب، راجعه  بشري – قهوجي  الدين بدر: قق املح ، (هـ737 ت:)

:  بريوت، الطبعة /  دمشق - للرتاث املأمون دار: الدقاق، النارش فيوس محدأ – رباح

 . م1993 -  هـ 1413 الثانية، 

 خ()
  ية املرص  اهليئة : ارشالن  ،(هـ392 ت:) املوصيل  جني بن عثّمن الفتح أبو : اخلصائص، املؤلف -

 عة. الراب : لكتاب، الطبعة ل العامة
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 )د(
 أو  منال أو – بمال الشهري عيل  بن فرامرز بن مدحم:  ، املؤلفاألحكام  غرر شرح احلكام درر-

 العربية.  الكتب إحياء دار: النارش ،(هـ885 ت:) خرسو  -  املوىل

  بن  أمحد الدين، شهاب اس،العب  أبو : املؤلف، املكنون  الكتاب علوم ف املصون  الدر-

  حممد  أمحد  الدكتور: املحقق ،( هـ756 ت:) احللبي منيالس ب املعروف الدائم عبد  نب يوسف

 دمشق.   القلم، دار: النارش  خلراطا

:  النارش  (هـ911 ت:) السيوطي الدين جالل بكر، أيب  بن الرمحن عبد: ، املؤلف املنثور  الدر-

 بريوت.  –  الفكر دار

 دحمم بن الرمحن عبد بن هرالقا عبد بكر أبو: لف ؤ، املسَُّوروال  ِ اآلي  ِفسِي تَ  ف  الدُّرر  َدْرج  -

 أمحد بِن َوليد( والبقرة الفاحتة: )وحتقيق دراسة ،(هـ471 ت:) رالدا يناجلرجا األصل، الفاريس

 ، احلكمة جملة: القييس، النارش اللطيف  عبد إياد(: األجزاء بقية يف ه وشارك) احُلَسنْي، َصالِح  بن

 م. 2008-ـه9142 ألوىل،ا :الطبعة ايطانيبر

 )ر(
ن عابدين، بريوت، دار الفكر،  أمني ب ، حممد شرح تنوير األبصارتار على الدر املختار رد احمل-

 م. 1989

  اهلل  عبد بن حممود الدين شهاب: ملؤلف ، ااملثاين  والسبع  العظيم القرآن  تفسي   ف  املعاين  روح-

  الكتب  دار: نارشالعطية،  اريعبدالب عيل :حقق امل ،(هـ1270 ت:) األلويس احلسيني

 هـ.  1415 ، األوىل: الطبعة  بريوت –ميةالعل

 )ز(
  حممد  بن  عيل بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال: ، املؤلفالتفسي  علم ف سيامل زاد-

،  بريوت –العريب  الكتاب دار: ي، النارشاملهد الرزاق عبد: املحقق ،(هـ597 ت:) اجلوزي

 . هـ1422  -  ىلاألو :بعةالط

  دين ال شمس  سعد بن أيوب بن  ر بك أيب  بن  حممد : املؤلف  ،العباد  خي  هدي  ف  د عاامل زاد -

  اإلسالمية،  املنار مكتبة- بريوت  الرسالة،  مؤسسة: النارش ، (هـ751 ت:) اجلوزية  قيم  ابن

 م. 1994/   هـ1415،  والعرشون السابعة :طبعة ال  الكويت



 حلارثيد اد.سلوى أمح           ية لسورة احلجدراسة موضوع:  ربية والشرعيةالقراءات ف العلوم الع تنوع أثر

98 

 )س(
  دار : نارشلا ، (هـ392 ت:) وصيلامل جني  بن  ن عثّم الفتح  وأب: ف ملؤل، ااإلعراب  صناعة  سر -

 م. 2000  -هـ4211 ألوىل ا: لبنان، الطبعة-بريوت  العلمية الكتب

  اهلل  دعب  بن حممد بن عيل بن حممد: ، املؤلف األزهار حدائق على املتدفق  اجلرار السيل-

 األوىل.  طبعةال : حزم، الطبعة   ابن دار: النارش ،(هـ1250 ت:) اليمني الشوكاين 

 )ش(
  رمحن عبد ال، رشح: الشيخ يمية الم تقي الدين أمحد بن تسة التدمرية لشيخ اإل الشرح الرس-

نارص الرباك، النارش: كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل،   بن

 م. 2004-هـ1425

  يل اجلّمعي ديساملق دامةق بن أمحد بن حممد بن الرمحن ، لعبدملقنع ا منت على الكبي الشرح-

  لنرش ل العريب  الكتاب دار: رش النا  ، (هـ682: املتوَف) ن الدي شمس  الفرج،  أبو  ،احلنبيل

 لتوزيع. وا

  هـ(، 1421)ت:، للشيخ حممد بن صالح بن حممد العثيمني الشرح املمتع على زاد املستقنع -

 هـ.  1422ألوىل، دار ابن اجلوزي، الطبعة ا

 )ص(
لطبعة  ا، املطبعة املرصية، رصزكريا، م  وى بن رشف أبليحي ،ووي صحيح مسلم بشرح الن -

 الرتاث العريب، الطبعة الثالثة. إحياء  بريوت، دار م، لبنان، 9721-هـ1392الثانية، 

 )ظ(
بو  رصفية تطبيقية، تأليف غم ، دراسة ظواهر تصريف األفعال ف القراءات السبع الشهية-

 م. 1120-هـ 1432، لطبعة األوىل يع، التوز حسن، القاهرة: مؤسسة املختار للنرش وا

 )غ(
  برهان  القاسم أبو  رص،ن  بن  محزة  بن حممود : ؤلف، املالتأويل وعجائب  سي ف الت غرائب -

  ثقافة لل  القبلة دار: النرش  دار ،(هـ505 نحو ت:) القراء بتاج  ويعرف الكرماين، الدين

 بريوت.   – القرآن علوم ؤسسةم جدة،  -  اإلسالمية

،  ( هـ1250 ت:) منييال الشوكاين  اهلل  بد ع بن حممد بن  عيل بن مدحم: لف املؤ، القدير  فتح -

 هـ. 1414  األوىل: الطبعة بريوت،  دمشق،  -  بالطي  لمالك دار  كثري، ابن دار:  النارش
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 )ق(
دين سيب، بريوت:  خري ال  ، املؤلف:الفقهية  القراءات القرآنية وأثرها ف اختالف األحكام -

 . م(0820-هـ1429دار ابن حزم، ) 

:  حبش، النارش حممد: ، املؤلفالشرعية  حكاماألو  القرآين الرسم ف هاوأثر  واترةاملت قراءاتال-

 م. 1999  - هـ 1419  األوىل،: مشق، الطبعةد  الفكر دار

دار اهلجرة  بن سامل بازمول، النارش: حممد بن عمر ، ءات وأثرها ف التفسي واألحكامالقرا-

 م. 9619-هـ 1417،  ألوىلعة اللنرش والتوزيع، الرياض، الطب 

 )ك(
  د، أمح  بن عمر بن حممود اسمالق أبو: ، املؤلفلتنزيلا غوامض  حقائق عن كشافال-

  - الثالثة: بريوت، الطبعة – العريب  الكتاب  دار: النارش ، (هـ538 ت:) جاراهلل  خمرشيالز

 هـ.  1407

ن أيب  مكي بمد ، تأليف اإلمام أيب حمالسبع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات -

دار احلديث   :الرحيم الطرهوين، النارش  بدالشيخ عحتقيق  هـ(،743)ت:القييس طالب 

 م.  2007، هـ1428  القاهرة،

  أبو  الثعلبي، إبراهيم بن حممد  بن أمحد : ، املؤلفالقرآن تفسي  عن والبيان الكشف -

  نظري  ستاذ األ: وتدقيق  عاشور، مراجعة بن حممد أيب  اإلمام: حتقيق ،(هـ427 ت:) سحاقإ

  - هـ1422 األوىل : عةلبنان، الطب – بريوت  يب، عرال  الرتاث إحياء دار : النارش ، دي الساع

 م.  0220

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي  ، شرح حرز األماين ووجه التهاين  كنز املعاين ف -

يخ  الش سيد عرباوي، النارش: اجليزة، مكتبة أوالد دراسة وحتقيق: أ.فرغيل ،هـ( 732)ت:

 م. 0112  ة: األوىل،رتاث، الطبع لل

 )ل(
  احلنبيل  عادل نب عيل نب عمر الدين رساج حفص وأب : ، املؤلفالكتاب علوم  ف اللباب-

  حممد  يلع والشيخ املوجود عبد أمحد عادل الشيخ: املحقق ،(هـ775 ت:) النعّمين  الدمشقي

 . م 9981-هـ 1419  وىل، األ   : لبنان، الطبعة   ، بريوت -  العلمية الكتب  ر دا: النارش، معوض 
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  ر منظو  ابن  الدين  المج الفضل،  أبو عىل، بن  رممك بن حممد : ، املؤلف العرب  ن لسا-

  الثالثة : بريوت، الطبعة  – صادر  دار : النارش  ،( هـ711 ت:) ياإلفريق ي الرويفع ارياألنص 

 هـ.  1414  -

  امللك  عبد بن هوازن بن الكريم عبد: ، املؤلف لقشييا  تفسي=  اإلشارات لطائف -

  – للكتاب  لعامة ا املرصية  اهليئة : لنارشوين، االبسي إبراهيم: حققامل  ،(هـ465 :ت) القشريي

 الثالثة. : ة ، الطبع مرص

 )م(
  حييى  الدين حميي زكريا أبو: املؤلف ،(واملطيعي السبكي تكملة  مع) املهذب شرح اجملموع-

 الفكر.  دار: النارش ،(هـ676 ت:) ي النوو رشف  بن

  جني  بن عثّمن لفتحا أبو: ف ، املؤلعنها  يضاحاإلو  القراءات شواذ  وجوه تبيني ف احملتسب-

اإلسالمية،   للشئون األعىل املجلس -األوقاف  وزارة : لنارش ا ، (هـ392 ت:) يلاملوص 

 م. 1999 -هـ1420: الطبعة

  عبد  بن غالب بن احلق عبد  حممد أبو: ف، املؤل العزيز  الكتاب سيتف  ف الوجيز احملرر-

  الشايف  عبد السالم بدع: ملحققا ، (هـ542 ت:) ريب حاامل ندليساأل  عطية بن  متام  بن  نالرمح

 هـ.  1422األوىل : بريوت، الطبعة  –  لعلميةا الكتب دار:  مد، النارش حم

  رطبي الق األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد بن  عيل  حممد أبو: ، املؤلف ابآلاثر  احمللى -

 . بريوت  – رالفك دار:  النارش ،( هـ456 ت:) الظاهري

  حافظ  حممود نب أمحد بن اهلل عبد كاتالرب أبو :، املؤلفالتأويل ئقوحقا تنزيلال مدارك-

:  له  وقدم بديوي، راجعه  عيل  يوسف: أحاديثه  وخرج حققه  ،(هـ710 ت:) فيالنس ينالد

  - هـ 1419 األوىل،: وت، الطبعة بري الطيب،  الكلم دار: ارش ديبمستو، الن الدين حميي

 م. 1998

ة،  يسن، القاهرحمحممد سامل ، لتفسياللغة واإلعراب واث ن حياءات م ختريج القر  ي ف ستن امل-

 م. 2003- هـ1424لنرش والتوزيع، الطبعة: اخلامسة،  باعة وادار حميسن للط

  بن  احلسني حممد  أبو السنة، حميي: ، املؤلف بغويال تفسي =  القرآن تفسي ف  التنزيل  معامل-

  املهدي،  الرزاق عبد: ملحققا ، (ـه516: ت) الشافعي  يالبغو راءالف بن حممد بن  مسعود 

 هـ. 1420 األوىل، : ة ، الطبعبريوت - العريب  اث الرت إحياء دار:  النارش
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  ت: ) منصور أبو اهلروي، األزهري بن أمحد بن حممد: ، املؤلفلألزهري  القراءات معاين-

  بية العر ململكةود، اسع كاملل  جامعة – اآلداب كلية يف البحوث  مركز :النارش  (هـ370

 م. 1991 - هـ 1412  األوىل،: ، الطبعةية السعود 

 ت: ) الفراء الديلمي منظور بن اهلل عبد بن زياد بن ىحيي  ريازك أبو: املؤلف ،القرآن  معاين-

الشلبي،   سّمعيلإ  الفتاح عبد / النجار  عيل حممد  /النجايت  يوسف أمحد : ملحققا (هـ207

 مرص.  –  مجةوالرت أليف للت املرصية  دارال : النارش

  عيل  د حمم: املحقق  ،(ـه338 ت:) حممد بن أمحد سالنحا  فرجع أبو: املؤلف آن،قر ال معاين-

 . 1409  األوىل،: الطبعة  رمة، كامل مكة –  القرى أم جامعة:  لصابوين، النارشا

  الزجاج  إسحاق  أبو سهل، بن رسيال  بن إبراهيم: ، املؤلف به وإعرا القرآن  معاين-

:  الطبعة بريوت،  – الكتب عامل: نارشالشلبي،  بدهع اجلليل بدع: قق املح ،( هـ311ت:)

 م. 1988  -  هـ 1408  األوىل

  قدامة  بن  حممد  بن أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين موفق  حممد أبو : ، املؤلف قدامة  البن  املغن -

:  ، النارش ( هـ620 ت:) املقديس قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل، الدمشقي م ث املقديس اجلّمعييل

 م. 1968  -  هـ8813:  النرش  تاريخ اهرة، الق ةمكتب

سن، النارش: مكتبة أوالد الشيخ  امل حميحممد س  . د ، اترةيه القراءات العشر املتو  ف توجاملغن -

 ، اجليزة. للرتاث

  اخلطيب  أمحد بن دحمم  الدين، شمس: ، املؤلف ج املنها  ألفاظ معاين معرفة  إىل احملتاج  مغن-

  - هـ 4151 األوىل،: الطبعة ة،العلمي كتب ال دار: ارش الن ، (هـ797 ت:) الشافعي الرشبيني 

 م. 1994

 احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد أبوعبداهلل: املؤلف  ،الكبي  التفسي =  الغيب مفاتيح-

  إحياء  دار: النارش ،(هـ606 ت:) الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب  الرازي التيمي

 هـ.  1420 - الثةالث :الطبعة  .بريوت   – العريب  الرتاث

  عروف امل  العباس، أبو األزدي، الثّميل األكرب عبد بن يزيد بن حممد: ؤلف امل املقتضب،-

 بريوت.  –. الكتب عامل: عظيمة، النارش  اخلالق  عبد حممد: املحقق  ، (هـ285 ت:) ملربدبا
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  ن ب  د أمح بن حممد  بن زكريا: املؤلف  واالبتداء، ف الوق ف املرشد  ف ما لخيصلت  املقصد -

املصحف،   دار : النارش ،(هـ926 :ت ) السنيكي حييى  أبو ن الدي زين ، األنصاري  يا زكر 

 م.  1985  -  هـ 1405  ،الثانية : الطبعة

  عمرو  أبو عمر بن عثّمن بن سعيد بن عثّمن: ، املؤلف واالبتدا الوقف  ف  املكتفى-

:  لطبعة ر، اعّم ردا: رمضان، النارش الرمحن عبد  الدين حميي :املحقق  ، (هـ444 ت:)الداين 

 م.  2001  -  هـ 1422  ىلاألو

  بن  حممد بن الكريم بدع بن دأمح : اهلدى  منار ، مؤلفواالبتدا الوقف  انبي ف اهلدى  منار-

  العال  وأب رشيف: املحقق ، (هـ1100 نحو ت:) الشافعي املرصي  األشموين  الكريم  عبد

 م.  2002  -  هـ 2214  ،األوىل : بريوت، الطبعة  –  العلمية الكتب ارد: العدوي، النارش 

  1لكتب العلمية، ط ن حممد بن اجلزري، دار احمد بمل ، ني ومرشد الطالبنيرئ منجد املق -

 . 9م( ص  1999-هـ 1420)

  بن  عثّمن الفتح أبو: ، املؤلفاملازين عثمان  أليب  التصريف  كتاب  شرح جن، البن  املنصف -

  احلجة  ذي يف األوىل :طبعة، الالقديم الرتاث إحياء دار: النارش ،( هـ392 ت:) املوصيل جني

 م. 1954  سنة أغسطس -  هـ1373  نةس

اهيم الشريازي، بريوت، دار الكتب  حاق إبرإس  ، أبوالشافعياملهذب ف فقه اإلمام -

 م.  1995-هـ1416العلمية، الطبعة األوىل، 

  بن  حممد بن حممد أبوعبداهلل الدين مسش: ، املؤلف خليل  خمتصر شرح ف  اجلليل مواهب-

عيني باحلطاب فرواملع غريب،امل طرابليسال نالرمح عبد ، املحقق:  (هـ954 ت:) ياملالك الرُّ

الرضوان، الطبعة األوىل،   دار:  اليعقويب الشنقيطي، النارشد األمنيمد حييى بن حممحم

 م. 2010-هـ1431

  الكويت –اإلسالمية  والشئون األوقاف وزارة: عن ، صادرالكويتية  الفقهية  املوسوعة  -

  الطبعة : 23-1 ، األجزاء(هـ1427 -4401 من: )بعة الطجزءا،  54: اءألجزا عدد

  ، الصفوة  دار مطابع  األوىل،  الطبعة : 38 - 24 اءاألجزالكويت،  – السل الس دار  الثانية، 

 الوزارة.  ةطبع  الثانية،  الطبعة: 45  -  39 مرص، األجزاء
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فاريس  العبد اهلل أيب  د بن، تصنيف: نرص بن عيل بن حممالقراءات وعللها  املوضح ف وجوه-

بدر،  اهيم إبر عبد الرمحن ق: حتقي هـ(، 565)ت:ريم، ابن أيب مالنحوي، املعروف ب ويالفس

الرشيد، النارش، دار الصحابة بطنطا، الطبعة األوىل،   مراجعة: وليد بن رجب بن عبد

 م. 2009-هـ1429

 )ن(
ي،  بابن اجلزر  لشهريي، اأيب اخلري حممد بن حممد الدمشق ،راءات العشر النشر ف الق -

 . م2006-هـ 1427، ، بريوت، الطبعة الثالثةب العلميةالنارش: دار الكت  ،ـ( ه833)ت:

أليب عبد اهلل حممد بن مجال الدين عبد اهلل بن هبادر،  ، نكت على مقدمة ابن الصالحال-

هـ  1419)1الرياض، ط  –اء السلف فريج دار أضوزين العابدين بن حممد بال حتقيق: د. 

 . م(8199  -

 )و(
  عيل  بن حممد بن  أمحد  بن عيل  سناحل أبو: ف ، املؤلالعزيز كتاب ال تفسي  ف  الوجيز-

  داوودي، دار  عدنان صفوان: حتقيق  ، (هـ468 ت:) الشافعي  نيسابوري،ال ي، الواحد 

 هـ. 1415  األوىل،: ةبريوت، الطبع   دمشق،  -  اميةالش الدار، القلم  دار: النرش 
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 امللخص

اهتم العلامء باملصاحف العثامنية، ووصفوا طريقة كتابتها وصفًا دقيقًا، وحاول 

بعضهم توجيه ما خالف فيها قواعد الرسم اإلمالئي، ومن هؤالء العلامء اإلمام 

الذي له مسامهة واضحة يف علم الرسم العثامين، من خالل مؤلفاته  الطََّلَمنْكِي  

جاء بعده، وملا كانت كتبه مفقودة، ووجدت اللبيب يف   نْ وأقواله التي تناقلها مَ 

قد نقل عنه بعض األقوال منها ما هو يف  )الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة(

عىل   وصف ظواهر الرسم، ومنها ما هو يف توجيه هذه الظواهر، انعقد العزم لديَّ 

املجال، فكان هذا   هذامجع هذه األقوال، ومناقشتها، إبرازًا جلهود هذا اإلمام يف 

يف قضااي الرسم العثماين عرض  أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكي ِ ): البحث، بعنوان
، ثم مجعت أقواله يف (ومناقشة ، ذكرت يف التمهيد ترمجة خمترصة لإلمام الطََّلَمْنكِيِّ

صت املبحث الثاين ألقواله   وصف ظواهر الرسم العثامين يف املبحث األول، وخصَّ

ذه الظواهر، وجعلت املبحث الثالث لذكر أقواله العامة يف الرسم يف توجيه ه

العثامين، مع دراسة هذه األقوال ومناقشتها، وبيان مكانتها عند علامء الرسم، ثم 

 ختمت ذلك باخلامتة التي ضمنتها خالصة هذا البحث وأبرز نتائجه. 

 الرسم العثامين.  -الطلمنكي- أقوال الكلمات املفتاحية:
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  املقدمة
د وعىل آله وصحبه   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممَّ

 الُغرِّ امليامني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد: 

زين يف العلوم اإلسالمية عامة، ويف علم   يَّ من العلامء امُلََبِّ
فإن اإلمام الطََّلَمنْكِ

يف خدمة هذه العلوم، متثَّلت يف مؤلفاته،  ، فله جهود ملموسةالقراءات خاصة

 وأقواله التي نقلها عنه َمْن جاء بعده.

وعىل الرغم من أمهية هذا اإلمام ومكانته العالية، فإنه مل يلق حظه من الدراسة، 

فها، كغريها من كتب الرتاث التي ما به التي ألَّ تُ ربام يكون ذلك راجعًا إىل ضياع كُ 

لبحث عنها يف رفوف املكتبات العامة ودور املخطوطات،  بحاجة ماسة إىل ا زالت

 ولعل األيام جتود بيشء من ذلك. 

يف علم الرسم،   وملا كنت يف مرحلة )الدكتوراه( وقفت عىل أقوال للطََّلَمنْكِيِّ 

، وهذه بعضها يف وصف ظواهر الرسم، وبعضها اآلخر يف توجيه تلك الظواهر

كرها اللبيب يف )الدرة الصقيلة(، نسب ثالثًة  وثالثني قوالً ذاألقوال بلغت اثنني

)الرد واالنتصار(، الذي جزم بنسبته إليه، ونسب مخسًة   منها إىل كتاب الطََّلَمنْكِيِّ

 الذي رآه يف تِلِْمَسان عند )الدر النظيم يف رسم القرآن العظيم(إىل كتاب   منها

طََّلَمنْكِيِّ شيخه ابن مخيس، لكنه شك يف نسبته إىل ال
أما بقية األقوال فقد نسبها  ، (1) 

 . من كتابيه إىل أي  اللبيب إىل الطََّلَمنْكِيِّ دون أن يعزوها 

مستعينًا   -وبام أن كتاَبيه املذكورين آنفًا يف عداد الكتب املفقودة، فإين عزمت 

يف هذا  عىل مجع هذه األقوال ودراستها ومناقشتها، وموازنتها بأقوال العلامء -باهلل

 ظهرًا مكانتها وأمهيتها عند علامء الرسم العثامين، واهلل املوفق واهلادي إىل املجال، م

 سبيل الرشاد.

 
 .(464، 463ص )صقيلة يف رشح أبيات العقيلة ينظر: الدرة ال (1)
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 أمهية البحث:  
َلَمنْكِيِّ يف جمال علم ت كمن أمهية هذا البحث يف كونه يبزر شخصية اإلمام الطَّ

أثرها يف هذا حًا مكانتها والرسم العثامين، وجيمع أقواله، ويناقش آراءه، موضِّ 

 ال. املج

 أهداف البحث:
إظهار جهود اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف علم القراءات بشكل عام، وعلم الرسم   -1

 عىل وجه اخلصوص.

 مجع أقوال اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف الرسم، وتصنيفها ودراستها ومناقشتها.  -2

 . إبراز موقف اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ من الرسم العثامين -3

 ة: الدراسات السابق
يِّ يف علم القراءات بالدراسة والبحث مل

وإنام ، (1)  تفرد شخصية الطََّلَمنْكِ

 تناولتها الدراسات واألبحاث من نواٍح أخرى، فقد تناول الباحث عبد القادر 

، وتناول الباحث عبد اللطيف أيت عمي جهوده يف (2) شياع جهوده يف العقيدة

نْكِيِّ ترمجة مستفيضة، وذكر آثاره فيه للطََّلمَ  رجم، ت(3) الدراسات اإلسالمية

 ومؤلفاته.

 
وري احلمد ق )1 ( كتاب )الرد واالنتصار( للطلمنكي د أشار إىل جتدر اإلشارة هنا إىل أن الدكتور غانم قد 

يف تعليل رسم ها وي، وذكر أن اللبيب نقل عنه نصوصًا كثرية، معظمغ ر التوجيه اللمصاد رعند ذك 

وتعليله، ولكن  تعليل هجاء املصحف، أو يف رسم املصحف املصحف، مما يغلب عىل الظن أنه يف

،  (181ص)يرس يف علم رسم املصحف وضبطه . ينظر: املالدكتور غانم مل جيمع هذه األقوال ومل يتتبعها

اليل  ليلصحف بني التع سم املرو  .(28، 27ص)اللغوي والتوجيه الدِّ

 كلية الرتبية، قسم علوم القرآن سنة ،ت)ماجستري( نوقشت يف جامعة تكري بارة عن رسالةعوهو ( 2)

 . العقيدة(ه يفودوجه  اإلمام الطلمنكي)بعنوان  م(2010هـ=1431)

م، 1995د الثاين عرش، سنة العداحلسنية باملغرب،  حلديثاو عبارة عن بحث منشور يف جملة دار وه (3)

ي  وآثاره يف الدراسات اإلسالمية باألنر الطَّلَ أبو عم): بعنوان
 .دلس(َمنْكِ
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 منهج البحث: 
االستقرائي والتحلييل، وذلك يف مجع أقوال  لكت يف هذا البحث املنهجني س 

 الطََّلَمنْكِيِّ يف علم الرسم، ثم عرضها ومناقشتها، وبيان مكانتها عند علامء الرسم.

 خطة البحث:
هدافه، وخطته، والدراسات  أمهية البحث، وأ  ةملقدمة، وقد مضت متضمن ا

 السابقة.

. التمهيد:  ترمجة خمترصة لإلمام الطََّلَمنْكِيِّ

 أقوال اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف وصف ظواهر الرسم العثامين.  املبحث األول:

 أقوال اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف توجيه ظواهر الرسم العثامين.  املبحث الثاين:

 الطََّلَمنْكِيِّ العامة يف الرسم العثامين.  أقوال اإلمام ث:لااملبحث الث 
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 التمهيد

 ترمجة خمتصرة لإلمام الطََّلَمْنِكيِّ 

أبو عمر الطََّلَمنْكِي  شخصية مشهورة، وقد ترجم له عدد من العلامء، وسأقترص  

  علم القراءات. يفزًا عىل جهوده ، مركِّ  (1)عىل ذكر ترمجة خمترصة له

 أوالً: امسه وكنيته 
 عافري  املَ  حممد بن حييى بن بِّ لُ  عيسى أيب بن اهلل عبد بن حممد بن محدأو: ه

، ي  ر مَ أبو عُ  األندليس 
 . (2)املقرئ الطََّلَمنْكِ

 اثنياً: نشأته ورحالته 
، وابتدأ  (5) بثغر األندلس الرشقي ،(4)ةَ كَ نْمَ لَ طَ  ، يف(3) وثالثامئة أربعني سنة دلِ وُ 

يف أماكن أخرى من بالد هبا، ، ثم تنقل بعد ذلك  بطلب العلم يف ُقْرُطبة التي نشأ

، واملدينة، ومرص، والقريوان فلقي بعض علامئها، وتتلمذ مكة إىل رحلو األندلس، 

 . (7) فبقي هبا إىل أن ماتةَ كَ نْمَ لَ طَ  ىلإ رجع ثم، (6) عليهم يف شتى علوم الرشيعة

 
يِّ  (1)

ي  ر اأبو عم) يف بحثه ترمجة مستقلة، كالباحث عبد اللطيف أيت عمي هناك من أفرد للطََّلَمنْكِ
لطََّلَمنْكِ

: أبو  )من أعالم األندلس رضا بوشامة يف بحثه والدكتور(، مية باألندلساإلسال وآثاره يف الدراسات

ي  األندليس املقرئ املحدث األثريعمر 
 (.  الطََّلَمنْكِ

 /29)، وتاريخ اإلسالم (48ص)الصلة يف تاريخ أئمة األندلس ، و(8/32)ينظر: ترتيب املدارك  (2)

253). 

 .(162ص )، وبغية امللتمس (94ص) تاريخ أئمة األندلس صلة يفل، وا(8/33)ينظر: ترتيب املدارك  (3)

وي، تقع اليوم وسط شامل )إسبانيا(، ة بثغر األندلس، بناها حممد بن عبد الرمحن األمنَطَلَمنَْكة: مدي (4)

ي األندليس أبو عمر الطلمنكو، (4/39)( كم. ينظر: معجم البلدان 212د عن العاصمة)مدريد( )وتبع 

 .(45 ص) ثريث األداملقرئ املح

 .(8/32)دارك ترتيب امل( 5)

 .(29/252)، وتاريخ اإلسالم (49 ص)ندلس ينظر: الصلة يف تاريخ أئمة األ( 6)

ب الدي( 7)  . (1/179)باج املَُذهَّ
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 ميذه اثلثاً: شيوخه وتال
ي  عىل شيوخ كثرت

 عيل  احلسن أيب، فقد قرأ القرآن بالقراءات عىل: تلمذ الطََّلَمنْكِ

 وحممد، الن ْعاَمن بنا احلسني بن وحممد َغْلُبون، بنعبد املنعم و األنطاكي، حممد بنا

 ،املرصي  الفرج بن، وروى القراءة عرضًا وسامعًا عىل ا(1) وي فُ ذْ األُ  عيل بنا

 . (2)بمرص القراء شيخ ،اممإلا بابن املعروف

ثو يثِيِّ  اهللِ عبد بنِ  حييى عيسى َأيِب : عن حدَّ َبيِديِّ  بكر وأيِب  ،اللَّ   احلسنِ  وأيِب  ،الز 

ة ، األَنَطاكِيِّ  برش بنا  . (3)وِعدَّ

 بنا إبراهيم بن وحييى ،غامياملَ  عيسى بن وحممد ،سهل بن اهلل عبد :عليه قرأو

از يَّ البَ 
 . (5) وغريمها ،حزم بنوا ،الََبِّ  دبع بنا: عنه روى. و(4) 

  : جهوده العلمية يف علم القراءات رابعاً 
 ثلت جهوده يف علم القراءات فيام يأيت: مت

قبل   ذكر ابن اجلََزري  أنه أول من أدخل القراءات إىل بالد األندلس -1

ايِن   ، بعد رحلته إىل مرص وتلقيه القراءات عىل ابن غلبون(6)اإلمامني مكي والدَّ

زريِّ هبذه األولية أنه أول من أدخل  من أهل املرشق، ولعلَّ مراد ابن اجل ريهوغ

وذلك أن هناك عددًا إىل األندلس، بعد تسبيع ابن جماهد، جمتمعة القراءات السبع 

، خاصة قراءة القراءاتبعض كان هلم دور يف إدخال  قبل الطََّلَمنْكِيِّ  من العلامء

هـ( 199)تن قيسب زياالغ، مثل: إىل األندلس افعـن
 احضَّ حمد بن وَ ـوم ، (7) 

 
 .(1/120) ، وغاية النهاية(2/733) فة القراء الكبارينظر: معر( 1)

 .(1/394) غاية النهاية ينظر: (2)

 .(17/567)النبالء عالم أسري  ينظر:( 3)

 .(1/120) ية النهايةغا( 4)

 .(8/32)املدارك ، وترتيب (49ص )مة األندلس ظر: الصلة يف تاريخ أئين (5)

 .(1/34) ينظر: النرش يف القراءات العرش( 6)

 .(2/2)ينظر: غاية النهاية  (7)
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هـ(287ت)
الذي الزم املقرئ الكبري إبراهيم   هـ(377)ت ، ثم أيب احلسن األنطاكي(1)

ثالثني سنة، ورجع إىل األندلس متصدرًا يف القراءة ال  هـ(339)ت بن عبد الرزاق ا

ذهب  كام ،أول من صنف يف القراءات يف األندلس وليس املراد أنه ،(2) يتقدمه أحد

األولية يف إدخال القراءات،  ري رصيح يف أن، ألن كالم ابن اجلز(3) إليه بعضهم 

الطََّلَمنْكِيِّ وليس يف التصنيف، وألن هناك من صنَّف يف القراءات يف األندلس قبل 

   .(4) كأيب احلسن األنطاكي الذي كان له تصنيف يف رواية ورش 

 العلم كتبًا مهمة، منها: هذايف  تصانيفه يف علم القراءات، فقد صنَّف -2

لروضة يف القراءات(، وهو من أصول النرش، انتقى منه ابن اجلََزِريِّ  ا) كتاب -أ

هذا الكتاب، مع أن ابن اجلََزِريِّ  إليناولألسف مل يصل  .(5) طريًقا يف رواية قالون

   .(6)قد قرأ بمضمنه عىل شيخه أمحد بن سليامن الدمشقي

وذلك عند ذكر حكاية ، املِنُْتْوِري  مام نسبه إليه اإل ع(:ناف )كتاٌب يف قراءة -ب

، ونقل عنه يف مواضع أخرى كاالقتصار عىل (7)شم رائحة املسك من اإلمام نافع 

 . (9)وغريمها من املواضع   ،(8)إسكان ميم اجلمع لقالون

رسم املصحف، نسبه إليه اللبيب   الرد واالنتصار(، وهذا الكتاب يف) كتاب -ج

قول التي أوردها عنه اللبيب أنه يف  ، ومن النالصقيلة(، ويظهر من عنوانه درة)ال يف

 
 .(2/527) ينظر: غاية النهاية( 1)

 .(1/564) ينظر: غاية النهاية( 2)

 .(250، 249ص )املغرب ملرشق وار ولد ابَّاه. ينظر: تاريخ القراءات يف الدكتور حممد املختل هذا اقائ( 3)

 .(2/656) ارء الكبينظر: معرفة القرا (4)

 . (1/102)ءات العرشينظر: النرش يف القرا( 5)

 .(72، 1/71) ينظر: النرش يف القراءات العرش (6)

 .(47/ 1)أ نافع ل مقرصينظر: رشح الدرر اللوامع يف أ (7)

 .(1/136): رشح الدرر اللوامع يف أصل مقرأ نافع ينظر( 8)

هذه  .(975،755، 529، 2/497)، (416، 270 ، 1/159)ظر: رشح الدرر اللوامع يف أصل مقرأ نافع ين (9)

 . ( 529/ 2) ر: ظين وى موضع واحد نقل فيه عن رواية ورش.املواضع كلها ذكرها املِنُْتْوِري  يف رواية قالون، س
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شال أن اسم كتابه هذا )علم ، (1)تعليل ظواهر الرسم وذكر الدكتور رَشْ

مع أن حمقق هذا   .(2)املصاحف(، وأحال عىل نسخة خمطوطة من الدرة الصقيلة

فت يف تسمية هذا تلاخ ق الكتاب، مل يذكر أن النسخ التي اعتمدها يف التحقي

شال، أو أنه   فالكتاب، فربام تصحَّ  اسمه يف النسخة التي اعتمدها الدكتور رَشْ

ه بذلك بناء عىل أن مضمونه يف علم املصاحف، ألن  وهم يف ذلك، أو أنه سامَّ

ح بأن كتاب الطََّلَمنْكِيِّ هو ، ومل يذكر ألبتة أن  (3) )الرد واالنتصار( مرتنياللبيب رصَّ

 صاحف(.املم لعاسمه)

نسبه اللبيب إىل الطََّلَمنْكِيِّ أيضًا،  رآن العظيم(الدر النظيم يف رسم الق) -د

ورأيت يف تِلِْمسان عند شيخي أيب عبد اهلل  » :ولكنه مل جيزم بنسبته إليه، حيث قال

، وأظنه  ونسيت املؤلف سم القرآن العظيم(.الدر النظيم يف رس )ـ ميـن خـاب

شال، مصوِّ ، (4) «... الطََّلَمنْكِيَّ  بًا أن يكون لعبد اهلل بن ومل يرتض ذلك الدكتور رَشْ

 
دوري احلمد أن  لدكتور غانم قوذكر ا. (224 ،223ص)قيلة يف رشح أبيات العقيلة لصينظر: الدرة ا (1)

ة(، وأنه مل) كي أيضًا كتابالً، وأن من مؤلفات الطلمنالكتاب كام املصادر مل تذكر اسم  الرد عىل ابن َمرسَّ

 لعدم اً . ونظر(181ص)صحف وضبطه لم املعقة بني الكتابني. ينظر: امليرس يف رسم يتأكد من العال

)الرد ، وإن كانت القرائن تشري إىل أن  كتاب ري معروفةفتظل العالقة بينهام غ معلومات كافيةوجود 

 ل ظواهره، كام ظهر من  أقواله التي هي مادة هذا البحث، ومل ترش صار( يف رسم املصحف وتعليواالنت

أن ملكي بن أيب  (3/318)نباه الرواة إ الِقْفطي يفوى ما ذكره ات، سءاملصادر أن البن مرسة اهتاممًا بالقرا

بن نكي يف كتابه) الرد عىل ااقترص الطلم ، فهلا أغفله ابن مرسة يف قراءات شاذةم يف إصالح طالب كتابًا 

م جعل)الرد واالنتصار( يف رسم مرسة(  عىل الرد عىل بدع ابن مرسة  يف جمال العقيدة فحسب، ث

د ا مل يتأك ذكر ذلك مجيعًا يف كتاب )الرد واالنتصار(، هذا م هن كتابني مستقلني، أو أنيكونافاملصحف، 

 به.لدى الباحث، السيام مع َفْقد مجيع كت

 .(1/174)يني هلجاء التنزيل : مقدمة حتقيق خمترص التبينظر (2)

ي(573، 224، 223ص)يات العقيلة ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح أب( 3) يف نسخة املكتبة  كذلك  . وُسمِّ

الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  . ينظر: الدرةهي من النسخ التي مل يعتمدها املحقق يف حتقيقه، واألزهرية

 .(92، 21 ،20)طوط( لوحة رقم)خم

 .(464، 463ص ) الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة (4)
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َلَمنْكِيِّ  سهل تلميذ الطَّ
ويف نسبة هذا الكتاب لعبد اهلل بن سهل كام ذكر الدكتور ، (1)

به شٌك؛ وذلك ألن اللبيب شال وصوَّ ح بأن كتاب عبد اهلل بن سهل هو رَشْ  رصَّ

)الدر  ال أبو حممد بن سهل يف كتابقو »ل:الدر املنظوم(، من دون شك، حيث قا)

الدر النظيم يف رسم  ) ومن َثمَّ يظل االحتامل قائاًم يف نسبة كتاب .(2) «وم( ....املنظ

، حتى يتبني بالدليل أنه ليس له. القرآن العظيم(  إىل الطََّلَمنْكِيِّ

 خامساً: جهوده العلمية يف العلوم األخرى 
يث،  القرآن واحلد جمال خاصة يف  ، وم الرشيعةلع يف لطََّلَمنْكِيِّ مسامهة واضحةل

 القرآن  عليه وغلب ،الرشيعة علوم يف وتعنيَّ  ،روايته  واتسعت» قال القايض عياض

وهذا املؤلفات  ، (3)«احتساباً  وخمترصة، كبارًا، كثرية، نافعة  تواليف  فألَّ  ،واحلديث

  فضائل )و ،  (رآنقال إعراب يف البيان، و)كتاب يف تفسري القرآن مائة جزءهي: 

 الوصول، و)(4) جزء مائة (اجلليل معرفة إىل الدليل )، و (املوطأ رجال) ، و (مالك

ة(، (5)(األصول معرفة إىل  إىل الديانات أصول يف رسالة)، و(6))الرد عىل ابن َمرَسَّ

 
 .(816/ 1) التبينيينظر: خمترص  (1)

 .(279ص )بيات العقيلة رشح أ الدرة الصقيلة يف (2)

 .(33، 8/32)دارك ترتيب امل (3)

. ينظر: ح وتبارشه بالعمل اجلوارح(ل فيام تنطوي عليه اجلوان)الدليل إىل طاعة اجلليوسامه ابن خري  (4)

 .(256ص )سة ابن خري اإلشبييل فهر

 العرشيف  الذهبيسنة ك لنه بعض العلامء أقوالً توضح مذهب أهل اوهو من أشهر كتبه، فقد نقل ع( 5)

سلة عىل الصواعق املريف  ابن القيم، و( 241، 231ص ) اإليامنيف  يمية، وابن ت( 2/166) ،(1/266)

 .(4/1284)لة طِّ اجلهمية واملع 

ب بن مرسة التميمي  هـ(، وليس وه319: حممد بن عبد اهلل بن مرسة البجيل املعتزيل )تة هووابن َمرَسَّ ( 6)

ب بن مرسة مل يلمزه أحد ل عىل ذلك  أن وه الذهبي ومن تبعه، والدلي  ذكرامهـ( ك 346األندليس)ت 

 سالمس كام ذكر الذهبي يف تاريخ اإل القدر والرؤية(, ولي ل له كتاب يف )السنة وإثباتببدعة، ب

د اهلل بن مرسة، فهو معتزيل معروف ( أنه كانت له هفوة يف املعتقد يف القدر، أما  حممد بن عب52/369)

=  نكي، مثل: من العلامء كتبًا يف الرد عليه غري الطلم ألف عددوقد رد عليه غري واحد، و  تباع،أوله 



 د ردمانو ـمـحمد حـمود مـح د.             قشةومنا : عرضاين الرسم العثمقضااي كي يف أقوال اإلمام الطلمن

116 

  عليه  درج ما َوذكر نةالس   أهل  مذاهب يف املخترصة الرسالة)، و(ونةبُ ْش أُ  أهل

ح يشء من كتبه، رغم   ناإلي، ولألسف مل يصل (1)(مةألا  وخيار نوعباتوال  بةاالصَّ

تواليف الطََّلَمنْكِيِّ  هـ(575)تتناقل العلامء هلا فرتة من الزمن، فقد روى ابن خري 

 .  (2)ومروياته عن شيخني من شيوخه

 سادساً: أقوال العلماء فيه 
يِّ ووثَّ أ

فمن  مجيلة، وتعنو فاقوه، ووصفوه بأوصثنى العلامء عىل الطََّلَمنْكِ

ايِن ذلك ما نقله القايض ع ًا، فاضاًل، ضابطًا ملا » قال:، ياض عن الدَّ كان َخريِّ

  القرآن  علم يف األئمة أحد وكان» ومن ذلك ما ذكره ابن بشكوال: .(3) «روى

 له وكانت ... ومعانيه ومنسوخه، وناسخه، وأحكامه، وإعرابه، قراءته العظيم

 .(4) «ومحلته برجاله ومعرفة وضبطه وايتهرو هقلون باحلديث كاملة عناية

 سابعاً: وفاته 
 . (5)  غلب املراجع عىل أنه تويف يف ذي احلجة سنة تسع وعرشين وأربعامئةأ

 

 
 

  : ترمجة وهب بن مرسة يف تنظر. هـ(381 حممد القرطبي املالكي)ت أيب بكر حممد بن َيبَْقى بن القايض=

ظر . وتن(165، 6/164) ، وترتيب املدارك(162، 2/161)تاريخ العلامء والرواة للعلم باألندلس 

 .(42، 2/41)دلس تاريخ العلامء والرواة للعلم باألن :اهلل بن مرسة يفترمجة حممد بن عبد 

ب(33، 8/32): ترتيب املدارك ينظر( 1) ص )وفهرسة ابن خري اإلشبييل ، ( 1/791) ، والديباج املَُذهَّ

225). 

 .(394ص )إلشبييل ينظر: فهرسة ابن خري ا( 2)

 .(8/32)ترتيب املدارك  (3)

 .(49 ص)األندلس الصلة يف تاريخ أئمة  (4)

، (162ص )لتمسبغية امل، و(8/33)، وترتيب املدارك (50ص)دلس الصلة يف تاريخ أئمة األن ينظر: (5)

 .(17/568)سري أعالم النبالء و
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 املبحث األول

 أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِّ يف وصف ظواهر الرسم العثماني
زلتها عند علامء سم، مبينًا منرلهر ا سأذكر يف هذا املبحث أقواله يف وصف ظوا

 يف املصاحف املطبوعة، وذلك يف املطالب اآلتية:  الرسم، وما جرى عليه العمل 

 املطلب األول: أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِ  يف ظاهريت احلذف والزايدة  
َٰحِِّ)   ألف  حذفأوالً:  ِّي     :(ٱلر 

َٰحِِّلٱ﴿ ذكر من اىلعت هلل ا كتاب  يف  ما كل: الطََّلَمنْكِي   قال » :اللبيب  الق ِّي   فهو  . ﴾ر 

ِِ﴿ :تعاىل قوله وهو الروم، أول يف  الذي إال ألف  بغري يكتب ل  نِيُۡرسِّ
 
ِأ ٓ َٰتِّهِۦّ و مِّۡنِء اي 

َٰتِ  ر  ِّ ُِمب ش  ِّي اح   . (1)«باجلمع عليه القراء إلمجاع باأللف؛ بتَ كْ يُ  فإنه [46]الروم: ﴾ِِٱلر 

عىل رشون موضعًا، عو سعة ومجلة الوارد من هذه الكلمة يف القرآن الكريم ت

باجلمع واإلفراد، وهي ستة عرش ثالثة أقسام: األول: اختلف القراء فيه 

، والثاين: اتفق القراء عىل مجعه، وهو املوضع األول يف سورة الروم اآلية  (2)موضعاً 

(، الثالث: اتفق القراء عىل إفراده، وهو بقية املواضع، ومجلتها اثنا عرش 46رقم) 

 .موضعاً 

م   األولني، أما القس يف حذف األلف من القسمني ء الرسم لامع ف لاختوقد 

الثالث فال كالم فيه، إذ ال ألف فيه أصاًل؛ التفاق القراء عىل قراءته باإلفراد، فنصَّ 

ايِن عىل حذف األلف اتفاقًا يف  (، و)الشورى 18، و)إبراهيم: (164)البقرة:الدَّ

(،  54، و)الكهف:  ( 22: )احلجر، وحكى اختالف املصاحف يف (3) ( 33:

 
 .(239ص )لدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة ا (1)

(، و)الفرقان: 45 (، و)الكهف:22و)احلجر: (، 33 (، و)الشورى:18: (، و)إبراهيم164)البقرة:يف:  (2)

(، 69اإلرساء: (، )48: (، و)الروم5(، و)اجلاثية: 9: (، و)فاطر 63و)النمل :(، 75(، )األعراف: 48

 (.36(، و)ص: 12و)سبأ:  (،31حلج: (، و)ا81و)األنبياء: 

 .(205، 189، 174ص)املقنع، للداين  ينظر: (3)
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ضع، كام سكت عن املوضع األول من  ، وسكت عن بقية املوا(1) ( 48: و)الفرقان

 سورة الروم.   

ايِن  ،  (2)وأما أبو داود فقد نص عىل اخلالف يف املواضع الستة التي ذكرها الدَّ

، واختار   [46] الروم آية رقم يف املوضع األول يف خريَّ بني احلذف واإلثباتو

،  (63: النملو) (، 57: األعراف)بال خالف يف  ص عىل احلذفنو ،(3) احلذف

، وسكت عن بقية  (4)   (48:  الروم)يف (، واملوضع الثاين5: اجلاثية)و(، 9:  فاطرو)

 املواضع. 

املواضع سوى املوضع األول من   يف كللف الطََّلَمنْكِيَّ نصَّ عىل حذف األلكن 

َِِٰاِءِ و مِّنِۡ﴿  : سورة الروم، وهو قوله تعاىل ِنتِّهِِّي 
 
ِأ ُِمب ِِۦٓ ِّي اح  ِٱلر  ل  َٰتِ يُرۡسِّ ر  ِّ   ؛ [ 46 م: ]الرو  ﴾ ش 

َلَمنْكِيَّ عىل ذلك اللبيب،   معلِّاًل ذلك بأن القراء أمجعوا عىل قراءته باجلمع، وتبع الطَّ

، والضباع واملَاِرْغنِي 
 (5) . 

ي  أوىل؛ ملا فيه من مراعاة القراءات الواردة، ف
ف لتخاام وما ذهب إليه الطََّلَمنْكِ

لرسم القراءتني معًا، وأما ما مل ه مجعًا وإفرادًا حتذف منه األلف؛ ليحتمل االقراء في

خيتلفوا فيه، وأمجعوا عىل قراءته باجلمع، وهو املوضع األول من سورة الروم 

 يف املصاحف املطبوعة. فيكتب باإلثبات، وعىل ما ذكره الطََّلَمنْكِي  جرى العمل 

 :  لرعديف ا ﴾ يت  ﴿  اثنياً: حذف ألف
:قال » ال اللبيب:ـق أهل األمصار يف   وكتبوا يف مجيع َمصاِحف الطََّلَمنْكِي 

 
 . (524، 523، 547، 465ص ) املقنع، للداين ينظر: (1)

 . (1094، 1093، 4/915) ، (809، 757، 756، 3/974)، (237-2/234) ينظر: خمترص التبيني (2)

 . (2/236) لتبيني اخمترص ينظر: (3)

 . (237-2/234)  التبينيخمترص ينظر:( 4)

وسمري  ، (62ص)، ودليل احلريان (239، 238ص )لعقيلة ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح أبيات ا( 5)

 .(97ص)الطالبني 
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 . (1)«بغري ألف قبل الفاء وال بعدها ، ﴾  جث    يت   ىتِِ﴿  [42: الرعد]

وعىل ما ذكره الطََّلَمنْكِي  عامة أهل الرسم
، وعليه جرى العمل يف مجيع  (2) 

عرشين  لمة يف القرآن الكريم إحدى وذه الكوردت هد وقبوعة، ملطف ااملصاح

اقتصار احلذف  ِعلَّة نَّ موضع الرعد هذا، ويظهر أ مجيعها بإثبات األلف سوىمرة، 

 . (3)  فيكون  حذف األلف حمتماًل هلامعىل هذا املوضع وروُد قراءتني متواترتني، 

ب انِِّ﴿ حذف ألف اثلثاً:  ِّ ذ   :﴾تُك 
التي بني : اختلفت املصاحف يف حذف األلف َمنْكِي  الطَّلَ  الوق» :ال اللبيبق

ب انِِّ﴿قوله الباء والنون من  ِّ ذ  يف بعضها، واحلذف  تتبِ ثْ ت يف بعضها، وأُ فَ ذِ فحُ  ﴾تُك 

أحدمها: أن األلف للتثنية. والثاين: لكثرة ورودها، ألن  عندي آثر وأشهر لوجهني:

ب انِِّ﴿ ِّ ذ     .(4)«ني موضعاً ث حد وثالأت يف يف سورة الرمحن جاء ﴾تُك 

ي  من ذكر اختالف املصاحف يف هذه الكلمة، ذهب وعىل ما ذكره الطََّلَمنْكِ 

ايِن، دون أن يذكر الوجه املختار عنده االختالف أبو داود، غري ، وكذلك ذكر (5) الدَّ

 .  (6) أنَّ االختيار عنده إثبات ألف التثنية حيثام وقعت

ح الطََّلَمنْكِ  لف للتثنية، املعهود أن األ، وهو ه احلذفاختيار ببي  س وقد وضَّ

ها احلذف، طردًا للباب، ولكثرة دورها، ومعلوم أن كثرة الدور من دواعي في

 
 . (829، 297ص ) الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة (1)

، ومورد (9ص)د أتراب القصائ ، وعقيلة(3/743) تبيني، وخمترص ال(918ص)ينظر: املقنع، للداين  (2)

 .(19ص )الظمآن 

َٰفِّرُِ)و عمرو ملدنيان، وابن كثري، وأبقرأ ا» (3) اجلمع«.  عىل   ﴾يت ﴿ قونالبا أعىل التوحيد، وقر (ٱلۡك 

 .(2/298) النرش يف القراءات العرش

 . (346ص )رشح أبيات العقيلة  الدرة الصقيلة يف (4)

 .(557ص)ينظر: املقنع، للداين ( 5)

 .(2/430)  التبينيينظر: خمترص( 6)
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،  وعىل االقتصار عىل احلذف دون ذكر االختالف يف حذف ألف التثنية  (1)  احلذف

 . (3)ة، وجرى العمل عىل إثبات األلف يف هذه الكلم (2) بعض أئمة هذا الشأن

ِرِِ﴿ لف  بات أ ترجيح إثرابعاً:   احِّ  : ﴾  س 
ِر﴿ : إثبات األلف بعد السني من الطََّلَمنْكِي   قال »  : اللبيب ال ق احِّ احِّرُِ﴿ و  ﴾ س    ﴾ ٱلسَّ

 .( 4) «مصحف املدينة بألف بعد السني أوىل؛ لقول نافع أنه يف

ولعلامء الرسم روايات متعددة يف حذف األلف من هذه الكلمة وإثباهتا، وقد 

اية التي تفيد إثبات هي الروى هذه الروايات، وي  إىل ترجيح إحدكِ نَْلمَ الطَّ  ذهب

فًا، وذكر علة هذا الرتجيح، وهو قول نافع بإثبات  رًا، وُمَعرَّ األلف من)ساحر( ُمنَكَّ

األلف يف هذه الكلمة يف مصحف املدينة، ويعد  هذا من أسس الرتجيح عند علامء  

 ثا : قال عمر بن محدأ ناوحدث  » يِن ، فقال:ادَّ لا اع ذكرهالرسم، وهذه الرواية عن ناف 

  من  القرآن يف ما كل :قال نافع عن ،عيسى ثا :قال اهلل عبد ثا: قال أمحد بن مدحم 

احِّر﴿    .(5)  الَكْتب« يف احلاء قبل  فاأللف ﴾س 

ر سوى آخر  وجرى العمل يف املصاحف املطبوعة عىل حذف ألف )ساحر( امُلنَكَّ

ف. ثبات ألف)الساحر( اإ ىل، وعإلثباتالذاريات فبا  ملعرَّ

ُِيِۡ)و  ،(َيِّۧـِلوِ )حذف الياء الثانية يف اً: ترجيح خامس  ن
 
  وكيفية رسم( يِ ـ ِِّأ

(ِ    :(اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 
الدر النظيم ورأيت يف تِلِْمسان عند شيخي أيب عبد اهلل بن مخيس ) » ال اللبيب:ق

 
 .(8، 7ص)ظمآن ينظر: مورد ال (1)

، واجلامع،  (76ص)ل األمصار ىل الرتتيب: هجاء مصاحف أه نظر عيكاملهدوي، ابن َوثِيٍق، واجلعَبي.  (2)

 .(432ص)يلة أرباب املراصد ومج، (38ص )البن وثيق 

 .(69ص)ن ينظر: دليل احلريا (3)

 .(399ص )يلة لعقالدرة الصقيلة يف رشح أبيات ا (4)

 .(253، 252ص)املقنع، للداين  (5)
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﴿ يَّ كِ َمنْالطَّلَ ، وأظنه يف رسم القرآن العظيم(. ونسيت املؤلف
َِّ ِح  ۡن  ﴾م 

َِِيِّۧـِِلوِ ِ﴿، و[42نفال:أل]ا ُ نُِيِۡ ﴿ ، و [196]األعراف:  ﴾ٱَّللَّ
 
ِأ ٰٓ بياء   [40]القيامة:  ﴾ يِ ـ ِِّلَع  

ة. رَ مْ املفتوحة واألوىل املكسورة مرسومة باحلُ  ، وهي الياء األخرية(1) صاقْ واحدة وَ 

ۦ﴿وكذلك   وشبهه بياء، [26قرة: لبا] ﴾ ۦِٓۡۡحِِّۡستِ ي ِ﴿و ،، وغريها[258]البقرة:  ﴾ يُۡۡحِّ

ِ﴿لساكنة امليتة. واألوىل املكسورة باحلمراء. وصا وهي اقْ واحدة عَ   ﴾اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 
 . (2) «بالياء صورة للهمزة مراعاة ملن كرس الشني واأللف حمذوفة [24]الرمحن: 

ن كالم الطََّلَمنْكِيِّ  حتديد   ثالث مسائل: األوىل:  -إن صحت نسبته إليه -تضمَّ

ط الياء الثابتة وهل هي موقوصة كيفية ضب الثانية: حذوفة يف هذه الكلامت.ملالياء ا

ِ﴿ أو معقوصة. الثالثة: رسم كلمة  .﴾اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 

وهي حتديد الياء املحذوفة اختلف علامء الرسم، فذهب  ويف املسألة األوىل

لحق باحلمراء، ت تيلوىل اة هي األالطََّلَمنْكِي  إىل أن الثابتة هي الثانية، وأن املحذوف

 . (3) ابن وثيق األندليس ووافقه

ايِن يف نحو ۦِِ﴿واختار الدَّ ۦِِٓ﴿و، ﴾يُۡۡحِّ ، (4) رسم األوىل  وحذف الثانية ﴾ي ۡست ۡۡحِّ

ِوِ ِ﴿كام اختار يف نحو  َُِِيِّۧـِلإِّنَّ ُحِِۡ﴿، [196األعراف: ] ﴾ٱَّللَّ ِّ  رسم [49الفرقان:] ﴾ـ ِّيِ ّل 

 
فهي موقوصة«  هت عنقُ َص قِ العنق، وُ  ق  ص: دَ قْ ه الوَ ء. من يشرْس كلمة تدل عىل كَ »وقص( يف اللغة: ال) (1)

يقال كبش أعقص، يشء، ىل التواء يف و)العقص( يف اللغة كلمة تدل ع .(6/313)مقاييس اللغة معجم 

 .(4/96) قاييس اللغةينظر: معجم م وشاة عقصاء.

ني. ، أو هي املردودة إىل اليم  خلفىلُقوصة: هي الياء املتطرفة املردودة إفـ:» الياء املَعْ أما يف االصطالح 

قةاملعَ  املتطرفة الياء هي: املَْوُقوصة والياء ام إىل رَّ ة املردودة إىل الشامل«  اء املتطرفأو هي الي ،(ى)هكذا ُقدَّ

  .(350ص)ت القرآنية اءامعجم مصطلحات علم القر

 .(464، 463ص )العقيلة ت الدرة الصقيلة يف رشح أبيا (2)

 .(48ص )ثيق بن وال اجلامع، ( 3)

 .(380ص)قنع، للداين ينظر: امل (4)
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ايِن ح اخلَرَّ ورجَّ  ،(1) ىلالثانية وحذف األو بني املهدوي، وأبو ومل ي، (2)از ما اختاره الدَّ

داود، والشاطبي أيَّ الياءين هي املحذوفة
 (3) . 

ز حذف إحدى الياءين دون ذكر املختار   وهبذا يكون هناك من العلامء من جوَّ

ايِن، وابن وثيق، ، والدَّ عىل وهؤالء  من ذلك، وهناك من ذكر اختياره كالطََّلَمنْكِيِّ

ذف األوىل وإثبات الثانية امت واختار حى بني هذه الكلريق سوَّ يقني، ففر

 كالطََّلَمنْكِيِّ ووافقه ابن وثيق.

ق بني هذه الكلامت، فام كان فيها الياء األوىل متحركة والثانية  وفريق آخر فرَّ

حة نية مفتوساكنة فاملختار حذف الثانية، وما كان فيها الياء األوىل مكسورة والثا

ايِن،ىل، وذهب إىل ذلذف األوختار حفامل وجرى العمل يف املصاحف   ك الدَّ

ايِن.  املطبوعة عىل ما ذهب إليه الدَّ

وهي كيفية ضبط الياء، وهل هي معقوصة أو موقوصة،  أما املسألة الثانية،

وع املطباحلََسني امُلَسبَّع وسيأيت تفصيل هذه املسألة، وقد جرى العمل يف املصحف 

ي  ره الطَّلَ ما ذكرش عىل رواية وب بغرامل يف
حيث الَوْقص والَعْقص، أما من  منَمنْكِ

ايِن.   حيث حتديد الياء املحذوفة فقد جروا عىل اختيار الدَّ

ِ﴿ وهي رسم كلمة أما املسألة الثالثة: ، فقد ذكر [24الرمحن:] ﴾اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 

، واأللف  (4) الشني  رسك اة ملنزة، مراعبالياء صورة للهم » الطََّلَمنْكِي  أهنا

 . (5) «حمذوفة

 
 .(382، 381ص)ينظر: املقنع، للداين  (1)

 .(25، 24ص )ينظر: مورد الظمآن  (2)

،  ( 590، 3/589)، (109، 2/108) تبيني، وخمترص ال(86ص) ينظر: هجاء مصاحف األمصار  (3)

 .(19ص )ئد وعقيلة أتراب القصا

تحها. ينظر: تقريب النرش يف القراءات العرش  الشني، وقرأ الباقون بفه بكرسنزة، وشعبة بخلف عقرأ مح (4)

 .(619ص )

 .(464، 463ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (5)
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ايِن أنه وجدها بالياء من غري وهذه ال كلمة اختلفت فيها املصاحف، فذكر الدَّ

كذلك رسمها يف كتابه، ومل  بن قيس ألف يف مصاحف أهل العراق، وأن الغازي

 .(1) يذكر كيفية رسمها يف بقية املصاحف

العراقية  املصاحفوجد يف ا م يوافق  نْكِي  وهبذا يكون ما ذهب إليه الطََّلمَ 

ايِن، ويوافق ما وجد كذلك يف املصحف الشامي حسب رؤية  مة كام ذالقدي كر الدَّ

َخاِويِّ  السَّ
 ومل ترسم كذلك يف املصاحف املطبوعة اليوم.  .(2) 

واألصل أن تكون هذه الكلمة بحذف األلف؛ ألهنا مجع مؤنث سامل، لكن ابن 

يف   جلمعوألف ا [مزة وهي الياءصورة اهل صورهتا]أي بني  واعمج»أهنم اجلََزِريِّ ذكر 

﴿ِ ، وال يكون ذلك إال عىل قراءة من كرس الشني، ومل نجد من نص (3) «﴾اُتِِ ِ ٱلُۡمنش 

 .  عىل رسمها بالياء واأللف كام ذكر ابن اجلََزِريِّ

ِِ ِ ي اْۡيِ﴿سادساً: اإلمجاع على زايدة ألف      :[31]الرعد : ﴾سِّ
األلف   زيادة ر األمصار عىلئدينة وسامصاحف امل عاجتام بيكر اللبعد أن ذب

ِي اْۡيِِ﴿ تعاىل: بني الياءين يف الرعد يف قوله  ف ل ۡم
 
ِِْ ِ أ ُنٓوا ِء ام  ِّين  ِٱَّلَّ ،  [31]الرعد : ﴾ِسِّ

 .(4) «َمنْكِيِّ قال:» وكذلك رأيتها أيضًا يف كَِتاب الطَّلَ 

َلَمنْكِيِّ ال خالف فيه عند علامء  َتاب الطَّ بيب ورآه يف كِ ذكره الل وهذا الذي 

 . (5) الرسم

 
 .(384ص)ينظر: املقنع، للداين ( 1)

 .(348ص )يلة ينظر: الوسيلة إىل كشف العق (2)

 .(1/454)يف القراءات العرش  النرش( 3)

 . (300ص )لة يف رشح أبيات العقيلة الصقي الدرة( 4)

ايِن، واملهدوي، وأيب داود،  (5) ،  (516، 515 ص)والشاطبي واخلراز. ينظر عىل الرتتيب: املقنع، كالدَّ

لقصائد ، وعقيلة أتراب ا(741، 3/740) خمترص التبيني، و(65 ،64ص)األمصار وهجاء مصاحف 

 .(29ص )، ومورد الظمآن (9ص)
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 املطلب الثاين: أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِ  يف ظاهرة اهلمز 
 أوالً: تشبيه اهلمزة ابلعني: 

(، ر هكذا)عوقد شبَّهها الطََّلَمنْكِي  بالعني؛ ألن العني ُتَصوَّ » ال اللبيب:ق

   .(1)«لصورة، وبينهام مناسبةتها يف ا)ء(، فهي شبيهر هكذا مزة ُتَصوَّ هلوا

: والعني مواخية للهمزة، والعرب تبدل من اهلمزة عينًا، ومن العني  » وقال مكيٌّ

مهزة، ويقولون: َأْأَدْيُت فالنًا عىل فالن، وَأْعَدْيُته، وموت ُذَؤاف، وُذَعاف، وأردت  

 . (2) «فعلأن تفعل، وعن ت

ايِن ر كذوقد  والعني، وملاذا اختري يف ضبط اهلمزة اهلمزة  جه املناسبة بني يف والدَّ

 ،ظاللَّف يِف  وتكرراً  ،طق ن امل يف وروداً  املعجم وفحر كثرأ، أن الَعني »رأس الَعني

 ،ةزاهلم  وبني ابينه يضاً أ َوكيدٍ  ولتناسٍب  ،اتناوهل قربو  خلفتها ،لالمتحان علتَفجُ 

  دة والشِّ  ،عالناإل هو الذي اجلَْهر  يف لق احل حروف من امهغري نود عهامامتاج وهو

و ارتفاع هي التي   من  الثَّايِن  رجخامل من حرف ولأ نيعَ ال ونوك ،باحلرف تالصَّ

 ، الثَّايِن  ييل الذي وهو ،منه ولاأل رجخامل  من حرف ولأ اهلمزة نأ كام ،لق احل

 . (3) «هب ويتصل

ِِّأ ِ﴿ يفاًوا  ضمومة و رسم اهلمزة امل اً: ذكر  اثني    : [15:آل عمران]  ﴾ ئُُكِمُؤن ب 
ِّئُُكم﴿: وقال صاحب)الدر النظيم( » اللبيب: الق ُؤن ب 

 
  [ 15:آل عمران]يف  ﴾قُۡلِأ

ذلك مجيع   ت بواو بعد ألف االستفهام صورة للهمزة املضمومة. اتفقت عىلبَ تِ كُ 

ني  اهلمزتاملصاحف. ورسم ذلك كذلك عىل مراد التليني، ورسم نظائرها يف

لتحقيق وكراهة اجتامع ألفني، واهلمزة راد اري واو عىل مح والضم بغفتني بالفتتلخامل

 
 .(814ص ) رشح أبيات العقيلة لة يفيالدرة الصق (1)

 .(162 ص) الرعاية لتجويد القراءة( 2)

 . (147، 146ص)حكم يف نقط املصاحف امل( 3)
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ُءنزِّل ِ  ﴿ قد تصور عىل املذهبني من التحقيق والتخفيف، وذلك قوله تعاىل: 
 
ل ۡيهِِِِّأ   ﴾   ع 

ل ۡيهِِِّ﴿، و[8]ص:  ِّۡكُرِع  ِٱَّل  ُءلِۡقِّ 
 
 .(1) «[25]القمر: ﴾أ

ِ﴿ يف واً وامزة ن رسم اهلوما ذكره الطََّلَمنْكِي  م
 
ِّئُُكِمؤُِأ ليه عت عهو ما أمج ﴾ن ب 

ايِن يف املضمون، وإن اختلفت األلفاظ  املصاحف، كام أنه يتفق مع ما ذكره الدَّ

ِّئُُكِم﴿وكذلك ال خالف بني العلامء يف أنَّ اهلمزة املرسومة يف، (2) قليالً  ُؤن ب 
 
   ﴾ أ

. َلَمنْكِ ، وهو ما ذكره كذلك الطَّ (3)  مهزة االستفهام  ي 

ِ)سم  ر ر كْ : ذِ لثاً اث
ُ
 عطاء بن يسار:من كتاب  نقالً  ة بتو اليف سورة  ( ن ب أ

: رأيت يف كتاب )اللطائف » ال اللبيب:ق قال أبو عمرو أمحد بن حممد الطََّلَمنْكِي 

ِ﴿ (4) املصاحف( لعطاء بن يسار يف علم رسم 
ُ
باأللف عىل  [70:براءة] يف  ﴾ن ب أ

نصب فهو يف موضع  ، فإن كانرفع موضعن يف و إذا كااألصل، وما عداه بالوا

﴿ : نحو قوله تعاىلف باألل
مِ  ِء اد  ۡ ِٱبَۡن 

 
َٰتِّن ِا﴿ ، و [ 27]املائدة:  ﴾ ن ب أ ِء اي  َُٰه ِّٓيِء ات ۡين  ِٱَّلَّ

 
  ﴾ ن ب أ

 
 .(493ص )صقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة ال )1(

 .(184ص): املحكم يف نقط املصاحف رينظ )2(

 . (163، 162ص )بط ض، وكتاب أصول ال(108، 107ص)صاحف نقط املينظر: املحكم يف  )3(

( أنه أندليس، وبالتأكيد ليس 420، 419ص )الدرة الصقيلة له عىل ترمجة، وقد ذكر اللبيب يف مل أقف  (4)

ص )الدرة الصقيلة ألن اللبيب ذكر يف  هـ(،103، أو 102بن يسار املدين التابعي املشهور)ت هو عطاء 

الم األندلس دًا من أعتذكر املصادر أحومل  هـ(،169روى عن نافع املدين)ت  األندليس ( أن عطاء219

كان اللبيب يقرن بني  طاء التابعي كتابًا يف رسم املصاحف،  وغالبًا ماهبذا االسم كام مل تذكر أيضًا  أن لع 

اود، لكن هـ(، وكذلك أبو د199هـ( والغازي بن قيس)ت 236قط)ت الناعطاء وبني حكم بن عمران 

بن يسار، كام مل يذكر أنه أندليس. ينظر:   أنه عطاء اساين، ومل يذكراخلر أبا دواد ذكر أنه عطاء بن يزيد

ة هبذا االسم الذي ذكره أبو داود، بل (، ومل أقف أيضًا عىل ترمج4/1167، 2/269لتبيني )خمترص ا

ة، وقيل عبد اهلل، ميرس مسلم هـ(، واسم أيب135)ت  ى عطاء بن أيب مسلم اخلراساينيسم هناك شخص

هل يمكن  بو داود، فهل هو اخلراساين الذي قصده أبوداود؟ ثمكام ذكر أاسم أبيه يزيد، أن  دومل يقل أح

حث. تنظر  ول بمعنا؟ هذا ما مل أجد له جوابًا شافيًا، بعد ط أن يكون هو عطاء بن يسار األندليس الذي

يب مسلم يف بن أ ، وتنظر ترمجة عطاء(449، 4/448)النبالء سري أعالم  ترمجة عطاء بن يسار املدين يف

 .(143 -6/140)بالء عالم النسري أ
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 . (1) «، وما أشبهها[175]األعراف: 

ايِن يف )املقنع( اقترص عىل قول حممد بن عيسى  وقد  ذكر اللبيب أن الدَّ

ِْ﴿فظآن من ليف القرورد  ع مامجي ، أناألصبهاين فهو بالواو وألف   وعةفرم  ﴾ن ب ُؤا

، وأن استثناء موضع التوبة من زيادات )العقيلة(، وليدلل عىل صحة ذلك  (2) بعدها

استشهد بام نقله الطََّلَمنْكِي  عن عطاء، وبام  رواه ابن َأْشَته من استثناء موضع 

 التوبة.

لَ   ومع ما  (3)أيضًا أبو داود عنه وافق مع نقله، يتعطاء عن َمنْكِي  وما نقله الطَّ

َخاِوي  يف  (5) واخلراز يف )املورد(  ،(4) ذكره الشاطبي يف )العقيلة(  ، وما رآه السَّ

 ، وجرى عليه العمل يف املصاحف اليوم.(6)املصحف الشامي

 املطلب الثالث: أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِ  يف ظاهرة البدل 
ِّبِ )  الف يفاخل  ذكر :الً أو  ِّنِر   : [39الروم:] (ِام 
)الدر النظيم( اختلفت مصاحف أهل األمصار يف  وقال صاحب» :يبال اللبق

ِّبِ ِ﴿قوله: ِّنِر  . ففي بعضها بالواو واأللف بعدها كنظائرها يف  [39: الروم]يف  ﴾  ِام 

  .(7) «غري التنوين، ويف بعضها بألف من غري واو، وهو األشهر

ن هذا ا ِّنِ﴿يف  صاحفف املاختاللنص ذكر تضمَّ ِّبِ ِم  ا مه، وترجيح رس ﴾ ِار 

ايِن وأبو داود  بألف من غري واو، ونصَّ علامء الرسم عىل هذا االختالف، فذكره الدَّ

 
 .(501ص )ات العقيلة الدرة الصقيلة يف رشح أبي (1)

 .(404ص)ينظر: املقنع، للداين  (2)

 .(3/631) ينظر: خمترص التبيني (3)

 .(22ص)تراب القصائد ينظر: عقيلة أ( 4)

 .(27ص)آن ينظر: مورد الظم (5)

 .(381ص) قيلةع وسيلة إىل كشف الينظر: ال( 6)

 .(479ص )لة يف رشح أبيات العقيلة لصقيالدرة ا (7)
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، ومل (2) ، وتبعهام عىل ذلك الشاطبي، واخلراز(1) دون أن يذكرا الراجح من ذلك 

ا  خَ   حنيا،  يفغريهُكتَِب بيذكروا يف أيِّ املصاحف ُكتَِب بالواو ويف أِّيِّ اِوي  ذكر السَّ

، وذكر املَاِرْغنِي  أن (3) حف الشامي بغري واو، ويف غريه بالواوص املرآها يف  أنه

، وعليه العمل كذلك يف  (4) العمل عىل رسمها باأللف حه الطََّلَمنْكِي  ، وهو ما رجَّ

 املصاحف املطبوعة اليوم. 

 : السني صاداً  يف إبدال: قوله اثنياً 
أصل البسط وما ترصف  :ي  الطََّلَمنْكِ بن حممد و عمرو أمحد ل أبقا» :لبيبال الق

ِٱ﴿ [245البقرة]:يف موضعني: يف  بالسني، لكنها أبدلت فيهام صاداً  منه أن يكتب  ِِو  ُ َّللَّ
ُطِ ُ

ي ۡبص  ۡقبُِّضِو  ِٱۡلِ  ﴿ [69]:األعراف، ويف ﴾ي  ز اد ُكۡمِِفِّ ةِ و  ط  ۡ
ِب ص   ، وكذلك أيًضا ﴾لۡقِّ

[ِۡ  (5) [ نِ ُروۡيطُِِّمص ِٱل
ِِّ﴿و  [37]الطور: رِ ب ۡيطِّ السني، أصلهام أن يكونا ب [22شية:]الغا  ﴾ُمص 

 .(6) « لكنهام أبدلت فيهام صاًدا

، وبنيَّ  (7) مما أمجعت عليه املصاحف وهذا الذي نقله اللبيب عن الطََّلَمنْكِيِّ 

 ومل بالصاد، يف هذا النص أن األصل أن تكتب بالسني، لكنها كتبت  الطََّلَمنْكِي  

 هذه املواضع دون ما ذلك يففعل  احف إىلتَّاب املصلذي دعا كُ السبب ايذكر 

سواها، ولعل ذلك راجع إىل أن هذه املواضع اختلف فيها القراء فمنهم من قرأها  

 
 .(316 ،2/315) ، وخمترص التبيني(506، 505ص)نع، للداين ينظر: املق( 1)

 .(32ص)ومورد الظمآن  ،(20ص )ينظر: عقيلة أتراب القصائد  (2)

 .(365ص )لة إىل كشف العقيلة الوسي( 3)

 .(217ص)ينظر: دليل احلريان ( 4)

  )خمطوط( لوحة رقم  . ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلةطبوعبني املعكوفني سقط من امل ما (5)

(32) . 

 .(234ص )رشح أبيات العقيلة الدرة الصقيلة يف  (6)

 .(4/1150)، (296، 2/294) ، وخمترص التبيني(535، 513، 509ص)للداين  ينظر: املقنع، (7)
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، فيدل الرسم عىل قراءة الصاد ويدل األصل (1)بالسني ومنهم من قرأها بالصاد

 . (2)  اجلََزِريِّ ابن  ، كام قالتَملةحُمْ  شامماإلن قراءة يعتدالن، وتكوف  عىل قراءة السني

 املطلب الرابع: أقوال اإلمام الطََّلَمْنِكيِ  يف ما فيه قراءاتن 
اِ﴿يف  ا ونقصان  ﴾ من﴿أوالً: زايدة   ۡت ه  ۡرِّيَِت  َٰرَُِت  نۡه 

 
 :[100]التوبة: ﴾ ٱۡۡل

:قال » ال اللبيب:ق ِِۡ﴿مجيع ما يف القرآن  الطََّلَمنْكِي  ۡتِّهِ ِمِِّنِرِِّيَت  َِت 
 
ِٱۡۡل َٰرُِا   ﴾ ِنۡه 

ۡرِِّ﴿ بعد ﴾مِّن﴿يادة زب ِا﴿وقبل  ،﴾يَت  ۡتِّه  إال آخر ما يف براءة بعد متام املائة آية.  ﴾َت 

ِِٱ﴿ : وهو قوله تعاىل نََّٰتِ رَِّضِّ  ِل ُهۡمِج  دَّ ع 
 
أ ۡنُهِو  ر ُضواِْع  ۡنُهۡمِو  ِع  ُ َٰرَُِِّللَّ نۡه 

 
اِٱۡۡل ۡت ه  ۡرِّيَِت 

  ﴾ َت 

كان ما صار، إال مصاحف أهل األىل ذلك ماتفقت ع ﴾مِّن﴿يها ليس ف [100]التوبة:

َٰرُِ﴿كة، فإهنا يف مصاحفهم احف أهل ممن مص نۡه 
 
اِٱۡۡل ۡتِّه  ۡرِّيِمِّنَِت  كسائر ما يف   ﴾ َت 

يف املوضع ونقصها سواء،  ﴾مِّن﴿القرآن، وهي قراءة عبد اهلل بن كثري. وزيادة 

   .(3) «تقول ُجْزُت من حتت القنطرة، وُجْزُت حتت القنطرة

ائر صاهنا من س املكي، ونق يف املصحف ةبضع سورة التون( يف مووزيادة)م

 ﴾مِّن﴿ ، لكن قوله بأن )زيادة(4) املصاحف من املسائل التي ال خالف فيها أيضاً 

يف املوضع ونقصها سواء( مما اختلف فيه العلامء، فذهب بعضهم إىل ما ذهب إليه  

تزاد  ﴾مِّن﴿يث ذكر أن زهريِّ حنى، كاألعق يف املالطََّلَمنْكِي  واللبيب من أنه ال فر

 
بِۡاختلف القراء يف﴿  (1) ُِي  ِۡ [، و﴿245قرة: ﴾ ]الب ُطِص  ةِ ب ص  فقرأ خلف لنفسه، وعن  [69:﴾ ]األعرافط 

حلرفني. واختلف عن قنبل والسويس وابن الدوري، عن أيب عمرو، وهشام، ورويس بالسني يف امحزة، و

ُرونِ ٱلۡمُِ﴿  فص وخالد، وقرأ الباقون بالصاد يف احلرفني. أماذكوان وح [  37الطور:] ﴾ص ۡيطِّ

يِۡو﴿ ُِّمص  رِ ب ني وقرأمها قنبل وابن ذكوان وحفص بالسهشام بالسني، [، فقد قرأمها 22ية: الغاش﴾ ]طِّ

فيهام،   زة بال خالف، وخالد بخلف عنه، والباقون بالصادوالصاد، وَأَشمَّ الصاد زايًا فيهام خلف عن مح

 .(194، 130ص)القراءات العرش  يب النرش يفهو الوجه الثاين خلالد. ينظر: تقرو

 .(1/12)لقراءات العرش  يف االنرش ينظر: (2)

 . (290، 892ص )قيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة الص (3)

 .(637، 3/636) ترص التبيني، وخم (580ص)ينظر: املقنع، للداين ( 4)
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ق يف املعنى بني  .(1) صار مع احتاد املعنىذف لالختكيد، وحتللتو وهناك من فرَّ

 إثبات)من( وحذفها، بام خالصته:

بيان التنوع يف جري األهنار، وأن املاء إما أنه ينبع من حتت األشجار  -1

 ه ري حتت هذع آخر وجت من موضيتأهنا تأ مبارشة، كام أفادته قراءة ابن كثري، أو

 . (2) مهورراءة اجلأفادته قكام  األشجار،

والتابعني هلم بإحسان، وإظهار التنويه بفضل املهاجرين واألنصار -2

منزلتهم، كام قال ابن اجلََزِريِّ 
كام يف   ، أو ألن هذه اآلية ال يدخل فيها األنبياء(3) 

ر  ذك  م يبالغ يفذكورة، فلالفئة املذكر هذه سائر اآليات، وإنام هي قارصة عىل 

 . (4)ر الكِْرماينن(، كام ذكحذف منها)منات فاجل

عىل جري هذه األهنار وعدم انقطاع  نأن هذا التنوع فيه زيادة االطمئنا -3

، وهذه  (5) تتنوع منابعها، فهام صورتان جلريان املاء، كام ذكر الشعراويمائها، وإنام 

 ه. لتالملوضع له ديف هذا ا والزيادة أن احلذفاملعاين كفيلة ببيان 

 : ابلضادِ( نِّيِ بِّضِ  (: رسم اثنياً 
نِّيِ ﴿ِ: الطََّلَمنْكِي  قال » ال اللبيب:ق يف اإلمام ويف سائر  [24]التكوير:  ﴾بِّض 

يكتبها بالظاء املشالة، ومن قرأ بالظاء، مل يرسمها إال  ، وملابلظاء الثالثيةاملصاحف 

نِِّ﴿»ه ابع فيه تصحيف، صود وقملطبوع، وقا ورد يفهكذا  .(6)«بالضاد يف  ﴾يِ بِّض 
 . (7) «املشالة.... بالظاء أحديكتبها ، ومل ابلضاد الثابتةسائر املصاحف ام ويف اإلم

 
 .(1/463)لقراءات ينظر: معاين ا( 1)

 .(9/617)، ودراسات ألسلوب القرآن ( 281، 2/028) ينظر: النرش يف القراءات العرش( 2)

 . (281، 2/280) ءات العرشالقراينظر: النرش يف ( 3)

 .(1/470)وعجائب التأويل  ر: غرائب التفسريينظ( 4)

 .(208/ 1) اويينظر: تفسري الشعر( 5)

 . (356ص )ت العقيلة الدرة الصقيلة يف رشح أبيا( 6)

 . (51) ملوحة رق لعقيلة )خمطوط(الدرة الصقيلة يف رشح أبيات ا ( 7)
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وهذا التفريق بني الضاد والظاء حتى تتميز احلروف بعضها عن بعض خصوصًا 

ع.  مرفو :أي ،الَش مُ  اأي فيها عصالة َش مُ قبل فشو النقط والشكل، فيقال للظاء 

ول يف اللغةوا ك شال امليزان، إذا ارتفعت إحدى  ذل من ،االرتفاع عىل دل  ي» لشَّ

تيه أما الضاد فيقال هلا الساقطة، ألن األلف سقط عنها، كام يقال للضاد ، (1) «كِفَّ

 . (2)باملعجمة، أي باملنقوطة؛ متييزًا هلا عن الصاد املهملة

َلَمنْكِي   نِّيِ ﴿من رسم وما ذكره الطَّ ، (3)ملصاحفا يهبالضاد مما اتفقت عل ﴾بِّض 

لرسم املصحف من املخالفات   (4)قراءة بالظاءالعليه هنا أن خمالفة  ي التنبيهومما ينبغ

املغتفرة التي ال يرض مثلها، ألن القراءة ثبتت هبا ووردت مشهورة مستفاضة كام 

ح بذلك ابن اجلََزِريِّ  رصَّ
 (5) . 

 َمْنِكي ِ لطَّلَ ام ماد اإلها عنوكيفية ضبطيف القرآن  م الياءاملطلب اخلامس: أقسا
: الياءات يف كتاب اهلل تعاىل تنقسم إىل أربعة  » ال اللبيب:ق قال الطََّلَمنْكِي 

كة، وساكنة سكون َحي  أو َميٍِّت، ومنقلبة )وعن ألف( أقسام: حُمَرَّ
، وصورة (6)  

كة نحو: للهمزة املكسورة ؛  ِعِّندِِّ﴿فامُلَحرَّ
 
ِأ ِ ﴿و  ،[78]القصص: ِ(7) ﴾ ۡمِل ِِوِ ٓيۚٓ ِإِِِّهِّ ِِِ﴾ّلَّ

َِٰ﴿، [73]األنعام:  ِو  َٰ يَِّو لَع   ِ ﴿، وِ[19]النمل:  ﴾ِلِّ  َنِّ سَّ ، وما أشبه ِ[188]األعراف:  ﴾ ِم 

 
 .(3/230) ييس اللغةمقا ممعج (1)

 .(412ص) خلطيةنرصية للمطابع املرصية يف األصول املطالع الا( 2)

، (12ص)، وعقيلة أتراب القصائد (5/1274)  التبيني، وخمترص(536ص)ينظر: املقنع، للداين  (3)

 . (2/499) والنرش يف القراءات العرش

 . ( 399،  398/ 2)   النرش يف القراءات العرش ظر: نرويس. يكثري، وأبو َعْمٍرو، والكسائي، وابن  لكذقرأ ب (4)

 . (13، 1/12) النرش يف القراءات العرشينظر:  (5)

 .التي ذكرها تشهد لذلك ومنقلبة عن ألف( بحذف الواو، واألمثلة) هكذا يف املطبوع، ولعل الصواب (6)

نه. ينظر: النرش يف لف عخب وأيب عمرو، وأيب جعفر، وابن كثريافع، وتكون حمركة بالفتح عىل قراءة ن (7)

 .(2/165)ءات العرشالقرا
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ءِ ﴿والساكنة احلية نحو: .(1) ذلك، وهي معرفة ۡ ِِ﴿ِنحو: (2) وامليتة ...﴾ َش  ّل  و 
ءُِ ٓ ِِ﴿، و[58]غافر:  ﴾ٱلُۡمِسِّ ِمِِِّ﴿، و﴾يِِعِّندِِِّ﴿، و﴾ِفِّ ِِ﴿و ،﴾  َن ِّ ، وشبهه ومها ﴾ لِّ

ِ﴿و:واملنقلبة نح دتان.دومر َِِٰ﴿ ، و﴾لَع   ِ﴿ ، و﴾ ِإِّل  ّتَّ ، وما أشبه ذلك. والتي  ﴾ح 

. مردودة [115]البقرة:  ﴾ي ۡست ۡهزِّئُِ﴿ ، و[11]النور:  ﴾ٱۡمرِّي ِ﴿نحو: هي صورة للهمزة

 . (4)«َوْقصا واملردودة يقال َعْقصا يقال هلا (3) فاملعرفة

سقط ة، فيظهر أنه قد كم الياء املنقلبح يهف يب ليسيِّ كام نقله اللبَمنْكِ الطَّلَ  ص  ونَ 

أن  التَّنيَِس بيان حكمها ومل يتنبه لذلك حمقق الكتاب عفا اهلل عنه، يف حني نصَّ 

 حكمها عند اللبيب الَعْقص، كام سيأيت بيانه.

العقص  يف تعرق نذكر  السابيِّ وقبل البدء يف التعليق عىل كالم الطََّلَمنْكِ 

ة إىل خلف، أو هي املردودة تطرفة املردودة: هي الياء املُقوصعْ الياء املَ  » والوقص، فـ:

ثِّيِ ِ﴿ يف نحو: إىل اليمني، كام يف الياءات الزوائد،  ِك  ِّهِۦّ ِب لُّ ثِّيِ يُضِّ ِك  ِّهِۦّ ي ۡهدِّيِب   ِ﴾ اِ اِو 
  ( نحو ىام هكذا)دَّ قُ  قة إىلرَّ فة املعَ رطوصة: هي الياء املتقُ وْ الياء املَ و .[26] البقرة: 

 
َقةهكذا،  (1) األمام، فقد ذكر ابن فارس أن ، ومعناها املمتدة إىل من الفاء (، بالقاف بدالً والصواب )ُمَعرَّ

نْخ املتشعِّب كِعْرق امادة)عرق( ت لشجرة، وأن عروق كل يشء:  دل عىل أربعة أصول صحيحة منها: السِّ

 .(4/285) غةه. ينظر: معجم مقاييس اللأصول أطناب تنشعب من

هذا النص يفرق  لتي تعرض هلا بعض العلامء، ويفاملسائل النادرة اوميت، من  ىل حي  تقسيم السكون إ (2)

ون امليت وامليت فالسكون احلي عنده للداللة عىل الياء اللينة، والسك الطلمنكي بني السكون احلي

احلي هو   هـ( حيث ذكر أن السكون561)ت  انهذا التفريق ابن الطَّحَّ  عىل رللداللة عىل الياء املدية، وسا

ما قبلهام، دمه للداللة عىل الواو والياء اذا انفتح ه، فُيسمع َقْرُعُه به، واستخهيأ له العضو ويأخذالذي يت

ىل ذلك ع هع د الثالثة، ألنه ليس هلن خمرج  حمقق، وتبأما السكون امليت فاستخدمه للداللة عىل حروف امل

ارئ يض. ينظر: مرشد القملسألة بشكل مستف(، وقد تعرض الدكتور غانم هلذه اهـ923القسطالين)ت 

-321ص )التجويد  ، والدراسات الصوتية عند علامء(1/321) ات، ولطائف اإلشار(80-28ص )

324). 

َقة(،  (3)  .بالقاف بدالً من الفاءهكذا، والصواب )فامُلَعرَّ

 .(146ص )أبيات العقيلة رشح  يف الدرة الصقيلة (4)



 د ردمانو ـمـحمد حـمود مـح د.             قشةومنا : عرضاين الرسم العثمقضااي كي يف أقوال اإلمام الطلمن

132 

ايِ ﴿  . (1)  «ملتطرفة املردودة إىل الشاملالياء اأو هي  ،[39البقرة:  ] ﴾ُهد 

َلَمنْكِيِّ يف هذا العلم،  وهذا النص الذي أورده اللبيب يدل عىل رسوخ قدم الطَّ

ده روفحكم الياء املتطرفة من املسائل التي ال نصَّ فيها للمتقدمني، سوى ما أ

م بياء  املصحف اإلمافة يفطرتفتوحة املد أنه رأى الياء املعبييب يب عن أاللب

ل يف كيفية ضبط الياء املتطرفة، وذكر أنواع الياء يف  (2) َوْقصا ، ومل أقف عىل من َفصَّ

ايِن يف ذلك يشء، ونصَّ أبو داود  ، فلم يرد عن الدَّ القرآن من املتقدمني كالطََّلَمنْكِيِّ

 يف حالتني:هلا ض عرإذ إنه تبطريقة غري مستوفية، ، فةء املتطر ضبط اليا عىل كيفية

يف املواضع التي اختلف القراء فيها بني الفتح واإلسكان، وذلك عند  :وىلاأل

ۡذُكرُۡكمِۡ﴿ذكر قوله تعاىل:
 
ِأ ٓ هنا يف بعض ، حيث ذكر أ[152]البقرة:ِ﴾ ف ٱۡذُكُروِنِّ

ملن  ط بياء َوْقص  أن ُتْضبَ  ، واستحبَّ َوْقص   ، ويف بعضها بياءص  قْ املصاحف بياء عَ 

 . (3) يف سائر املصاحف يني، وبياء َعْقص  صحفًا بقراءة املكمب كت

نحو قوله  يف املواضع التي اختلف القراء بقراءهتا بالياء واأللف، وذلك  الثانية:

ِ﴿ تعاىل: [12، 11]النساء: ﴾يُوصِّ
، ص  َعقْ  ياءا بمستحبًا ملن قرأ بالياء أن يكتبه، (4)

 ص  قْ بها بياء وَ باأللف أن يكت قرأها وملن
 (5) . 

أن الياء ثامنية أقسام: مفتوحة ، حيث ذكر التَّنيَِس  كالم فيها استوىف الوأشهر من 

ومضمومة ومكسورة، وساكنة حية ، وساكنة ميتة، ومنقلبة ، ومصورة، وزائدة، ثم 

ح  نقلوامل فتوحة،أن امل، صتهذكر مذاهب العلامء يف كيفية ضبطها بام خال بة يرتجَّ

 
 .(035ص)ية معجم مصطلحات علم القراءات القرآن (1)

 .(461ص )لة  رشح أبيات العقيينظر: الدرة الصقيلة يف( 2)

 .(225، 2/224) ينظر: خمترص التبيني (3)

الباقون  رأقصاد فيهام، وافقهم حفص يف األخري منهام، وقرأ ابن كثري، وابن عامر، وأبو بكر بفتح ال» (4)

 .(2/248)«. النرش يف القراءات العرش الصاد فيهام بكرس

 .(1040 ،1020، 4/1019)، (2/394) خمترص التبينيينظر:  (5)



 (ه1440 ذو احلجة)         ون  والعشر  ثامنالعدد ال     نية   لقرآا مام الشاطيب للدراسات هد اإللة معجم

133 

ص عىل حد السواء، واملكسورة َوْقص والَعقْ جيوز فيها الضمومة ملواالَوْقص،  فيهام

ح يف كل منها الَعْقص، واملصورة والزائدة يتعني فيهام  ووالساكنة احلية،  امليتة يرتجَّ

 . (1) الَعْقص

عن اللبيب أيضًا  تَّنيَِس  لاقله ا نوم وباملقارنة بني ما نقله اللبيب عن الطََّلَمنْكِيِّ 

 :بني ما يأيتيت

الياءات، إذ إن املتحركة ثالثة أنواع: مفتوحة ي  سبعة أنواع من ذكر الطََّلَمنْكِ  -1

وهبذا فإن أنواع الياء التي ومكسورة ومضمومة، والساكنة نوعان: احلية وامليتة، 

 دة، واحد، هي: الزائنوع سوى  يِس  التَّنَ ليهاذكرها الطََّلَمنْكِي  سبعة أنواع، ومل يزد ع

ال  التَّنيَِس التي أضافها  [34: نعاماأل] ﴾نَّب إِّيِْ﴿ِئدة نحوهذه الياء الزا أن قةقيويف احل

 ، ألن من املعلوم أن الياء ﴾ٱۡمرِّي ِ ﴿ختتلف عن الياء التي هي صورة اهلمزة يف نحو 

 .(2)  سورةة املكللهمز جيوز أن تكون صورة ﴾ نَّب إِّيِِْ﴿يف نحو

الياء املفتوحة، والساكنة احلية،   :سة أنواعيِّ يف مخكِ نْ كالم الطََّلمَ  التَّنيَِس  ح رجَّ  -2

ى بني قوله وقول   والساكنة امليتة، واملنقلبة، والياء التي هي صورة اهلمزة، وسوَّ

ح قول غريه يف املكسورة.   غريه يف الياء املضمومة، ورجَّ

حه يف هذه ااألئمة ووال  أقمع بنيمن اجل يِس  التَّنَ ومع ما ذكره لة، فإن سأملما رجَّ

، وليس عىل ترجيح بة جغارعمل امل ، ومن َثمَّ التَّنيَِسِّ رى عىل ما ذكره الطََّلَمنْكِي 

 فقد ظهر أثر قول الطََّلَمنْكِيِّ يف هذه املسألة من جهتني: 

ها، فية ضبطكي ذكرلقرآن، وياء يف اأنه يعد أول من نصَّ عىل أقسام ال إحدامها:

أمهلها املتقدمون ن، وأخرورض لذكرها املتتعي ملسائل الدقيقة التوهي من ا

ايِن، ونص عىل بعض أقسامها أبو داود.  كالدَّ

 
 . (427-442ص )ينظر: الطراز يف رشح ضبط اخلراز ( 1)

 .(224-420ص )ينظر: أوراق غري منشورة من كتاب املحكم ( 2)
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أنَّ ما نقله الطََّلَمْنكِي  له أمهيته يف أنه جرى العمل به عند املغاربة،  :واألخرى

: كانت  كيفام ةاملتحرك ويف املنقلبة، يف صقْ الوَ  عىل دنانع والعمل»قال املَاِرْغنِي 

يف ، (1) «الزائدة ويف اهلمزة صورة ويف بقسميها، كنةالسا يف صقْ العَ  وعىل ،حركتها

 تكون وال اجلميع، يف صقْ الوَ  عىل املرشق  أهل مصاحف يف العمل جرى»حني

  بني  فرقاً  إحلاقها يدوأر  ،وفةحمذ كانت أو ةلَ الصِّ  عىل للداللة قتحلِْ أُ  إذا إال قوصةعْ مَ 

 . (2)«ق حَ لْ واملُ  سومرامل

 

 

 

 

 

 
 . (328، 327ص)دليل احلريان  (1)

 .(4) قمر ، حاشية(2/225)  التبينيترصخم( 2)
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 انيث الثاملبح

 الطََّلَمْنِكيِّ يف توجيه ظواهر الرسم العثماني أقوال اإلمام 
إن توجيهات اإلمام الطََّلَمنِْكيِّ لظواهر الرسم، حسب ما أورده اللبيب متنوعة، 

 يأيت: قت فيه، وذلك كاموسأوردها حسب ظواهر الرسم التي سي

 احلذف والزايدة:َمْنِكيِ  لظاهريت  لَ الطَّ لب األول: توجيهات اإلمام ط امل
 ، وبكراهة توايل األمثال: دها يف القرآنو توجيه حذف األلف بكثرة ور أوالً:  

الرد واالنتصار(: اعلم أن األلفات إنام ) قال الطََّلَمنْكِي  يف كتاب» ال اللبيب:ق

ية نامعظيم عىل قراءة نافع ث القرآن الدد ألفات ع؛ لكثرهتن، ألن حذفن من الرسم

ت هذه األلفات كلها لصار املصحف كله َألِفات. وسبعامئة. فلو ثبت وأربعون َأْلفاً 

وكذلك الواوات والياءات حذفن لكثرهتن، والستثقال حرفني متشاهبني يف كلمة 

  وستة، ومن  ف واو، ومخسامئةواحدة، وذلك أن يف القرآن العظيم مخسة وعرشين َألْ 

افقه عىل هذا التوجيه  د و وق .(1) «امئة وتسعةعستمخسة وعرشين َأْلفًا والياءات 

ْجَراِجي    . (2)بعض العلامء، كابن آجطَّا، والرَّ

ه يف  وهذا التوجيه األول، وهو توجيه حذف األلف وأختيها الواو والياء  شقِّ

،  اً ثريلقرآن ك دت يف اور اً نَّ هناك حروفبكثرة عددها يف القرآن ليس بيشء، وذلك أل

فعدد النونات يف القرآن  ف الثالثة، كام حذفت هذه احلرو ،مومل حتذف من الرس 

 آالف وثالثة اً َأْلف ثالثون ماتالالَّ عدد و، وتسعة ومائة آالف ومخسة اً فَألْ  َأربعون

 ليس تعلياًل  يف القرآن ، فُعلَِم بذلك أن كثرة احلروف(3) عرشة واثنتا ومخسامئة

 . ا يف الرسموالً حلذفهمقب

 
 .(224، 223ص )ة الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيل (1)

 .(225، 224ص )وتنبيه العطشان  ،(143ص )آن الظمالتبيان يف رشح مورد ينظر:  (2)

 .(1/566)ينظر: بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ( 3)
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كلمة واحدة، فهذا حرفني متشاهبني يف  الثاين، وهو استثقال هأما التوجيه يف شقِّ 

فَق ُكتَّاب الـَمصاِحف عىل حذف إحدى األلفني  اتَّ من التوجيهات املقبولة، فقد 

ألفات يف  عند اجتامعهام يف كلمة واحدة، وعىل حذف اثنتني منهام عند اجتامع ثالث 

 .(1) مرس ال ع صورتني متفقتني يفكراهة اجتامحدة؛ وذلك كلمة وا

سائد حلذف إحدى األلفني إذا اجتمعتا يف كلمة واحدة التوجيه ال وكان هذا هو

من دون فاصل بينهام، وذلك ألن الثقل إنام حصل باجتامعهام متتاليتني كام رصح  

  الفاصل يف عدم وجود  طا وا عن اشرتلَّ وربام ختبذلك الطََّلَمنْكِي  يف النص السابق، 

ل بينهام  األلفني اللتني ُفِص لهم بذلك حذف إحدى يلع تبعض الكلمـات، وذلك ك 

آء ن ِا﴿و ،[61:الشعراء]يف  ﴾ٻ  ٻ﴿ بالـَهْمَزة يف عىل  [38:الزخرف]يف  ﴾ج 

 ائهافخل ؛صل قويت بفاَليس  وذلك ألن الـَهْمَزة ،(2)القراءة بألف التثنية بعد اهلمزة

 صورة مستقلة وقت كتابة املصاحف. اهلكن ، وألن اهلمزة مل ت(3)د خمرجهاعْ َوبُ 

ه كثري من احلال بالنسبة للياءين والواوين حال اجتامعهام، فقد لك وكذ وجَّ

ْكل  إحدامهاالُعَلمـاء حذف   . (4) بكراهة اجتامع صورتني متفقتني يف الشَّ

 ت: اابحتمال القراء توجيه حذف األلف  اثنياً:
: » :لبيبال الق ِّينِِّ﴿ نتو كالقال الطََّلَمنْكِي  ِٱِل  ِي ۡومِّ َٰلِّكِّ بألف  [4 الفاحتة:] ﴾م 

ِّينِِّ﴿بعد امليم مل جَيُْز ألحد أن يقرأ  ِٱِل  ِي ۡومِّ لِّكِّ عىل قراءة  والْحَتَجَرْت بالقرص،  ﴾م 

 
اب، البن ُدُرْستَُوْيه  ، وكتاب الُكتَّ (139ص)وكتاب أصول الضبط  ،(89-2/86) ينظر: خمترص التبيني (1)

(70 ،71). 

 التوحيد. ينظر: ، وقرأ الباقون بغري ألف عىلن عامر، وشعبةجعفر، وابن كثري، واب وهي قراءة نافع، وأيب( 2)

 .(2/369)النرش يف القراءات العرش 

 .(804-477ص)لة أرباب املراصد ي، ومج(298-296ص)ر: الوسيلة إىل كشف العقيلة ينظ( 3)

َخامن هؤالء: ا (4) ، وابن اجلَ لداين، وأبو داود، والسَّ ي  ، واجلَْعََبِ . ينظر ِوي  ع عىل الرتتيب: املقنَزِريِّ

ب املراصد ، ومجيلة أربا (361ص)، والوسيلة إىل كشف العقيلة (4/985) يني، وخمترص التب(379ص)

 .(1/447)عرشلا، والنرش يف القراءات ( 570-568ص)
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ِ﴿واحدة. فلام كانت األلف حمذوفة احتملت  َٰلِّكِّ  .(1) القراءتني« ﴾م 

: طََّلَمنْكِي  لا قال» :أفعال القتال يف سورة البقرة فعن حذف أل  ال اللبيبقو

 . (2)«لرسم القراءتانري ألف؛ لَيُجوَز يف ارسمت هذه الثالثة بغ

: » قال أيضًا:و َٰحِِّ﴿كل ما يف كتاب اهلل تعاىل من ذكر: قال الطََّلَمنْكِي  ِّي    هو ف .﴾ٱلر 

نِيُۡرسِِِّ﴿ تعاىل: ، وهو قولهالروم يكتب بغري ألف إال الذي يف أول
 
ِٓأ َٰتِّهِۦّ ِِل ِو مِّۡنِء اي 

ِِّٱل َٰتِ ي ِر  ر  ِّ ُِمب ش   . (3)«باأللف؛ إلمجاع القراء عليه باجلمع يكتب فإنه [46]الروم: ﴾ِِاح 

: ذكر أبو عبيد، وعطاء بن يسار، وبشار بن أيوب » وقال أيضًا: وقال الطََّلَمنْكِي 

ألف، وهو  س فيهاة أحرف ليث يف اإلمام ثال [201]األعراف:النَّاِقط أن)َطْيف( 

ن أللف بعد الطاء يف )أال ترى أهنم اتفقوا عىل إثبات ا .(4)تنيا قراءاألصح الحتامهل

ِ﴿:والقلم( يف قوله تعاىل ِّف  آئ اِط  ل ۡيه  ِع  اف  ؛ التفاق القراء عليه أنه [19القلم:] ﴾ف ط 

 . (5) «عىل وزن فاعل

بعض العلامء أن تكون يف  ل: استحبَّ َمنْكِيِّ أنه قاُذكَِر عن الطَّلَ » وقال أيضًا:

(، ويف يبِّ رَ  انَ حَ بْ ُس  َل اقَ ابتة األلف ألجل قراءهتم:) شام ث الو ف أهل مكةمصاح

ِ﴿   قراءهتم: سائر املصاحف حمذوفة األلف ألجل  ِّ ب  ِر  ان   . (6) «[83 ]اإلرساء:   ﴾ قُۡلُِسۡبح 

 
م، والكسائي، ويعقوب، وخلف قرأ عاص» . وقد(292ص)صقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة ال (1)

 .(1/271)ءات العرش  يف القراباقون بغري ألف َقرْصًا«. النرشرأ الباأللف مدًا، وق

حذف األلف ب ، وقرأ محزة، والكسائي، وخلف العارش(233ص) الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة (2)

َٰتِِّ﴿ تعاىل: ل الثالثة املوجودة يف قولهيف أفعال القتا ِتُق  ّل  دِِِّعِّندِ ِلُوُهمِۡو  امِِِّٱلۡم ۡسجِّ َِِٰٱۡۡل ر  ّتَّ َٰتِّلُوُكمِِۡح  ِفِّيهِِّ ِيُق 
َِٰف ِ  .(2/227)[. ينظر: النرش يف القراءات العرش191﴾ ]البقرة: ت لُوُكمِۡإِّنِق 

 .(932ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (3)

اء والفاء من غري مهزة، وال ألف، وقرأ اكنة بني الطابن كثري، والكسائي، )َطيٌْف( بياء سقرأ البرصيان، و»( 4)

 . (2/275)رش يف القراءات العرش «. النألف بعد الطاء، ومهزة مكسورة بعدهابالباقون 

 . (280ص )بيات العقيلة الدرة الصقيلة يف رشح أ (5)

:(530ص )رشح أبيات العقيلة  يفالدرة الصقيلة  (6) ( ق ال ِر )وابن عامقرأ ابن كثري » . قال ابن اجلََزِريِّ

ألف عىل األمر، وكذا  ريبغ  (ْلُِقِمكة والشام، وقرأ الباقون )هل باأللف عىل اخلَب، وكذا هو يف مصاحف أ

 .(2/309) لعرشهو يف مصاحفهم «. النرش يف القراءات ا
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َٰدِّيِ﴿لف وقال أيضًا بعد أن ذكر اختالف املصاحف يف حذف أ ِّه  النمل   يف ﴾ب

ِتِ ِ﴿ اءة محزةوأشهر؛ لقر رأن احلذف آث  وذكر الطََّلَمنْكِي  » :لروموا نت 
 
ِٓأ ا ِيو م  ِِۡهدِّ

َٰل تِّهِّۡم ِ ل  ِع نِض   . (2) «[81]النمل:  (1) ﴾ٱلُۡعۡۡم 

ومن النصوص السابقة التي أوردها اللبيب عن الطََّلَمنْكِيِّ يتبني أمهية هذا  

، ولف عند الطََّلمَ العامل يف توجيه حذف األ سبب حذف األلف   أنه يرى أننْكِيِّ

 يرى  قول يشري إىل أن الطََّلَمنِْكيَّ ت املتواترة، ومل يورد اللبيب أيَّ راءاالق إىلشارة اإل

ه حذف األلف  أن احلذف يف الرسم يشري إىل القراءات الشاذة، كام أنه وجَّ

ا يكون راءة ثابتة، وهبذباالقتصار يف املواضع التي ال حيتمل احلذف فيها ق

ع احلذَلَمنْكِ الطَّ   : لعثامين نوعنيف يف الرسم اي  قد َنوَّ

آُءو﴿ حكى عنه اللبيب، يف حذف األلف من امك ،حذف اقتصار :أحدمها  ،﴾ ج 

 . (3) «اً ى اقتصار»وهذا احلذف يسمَّ  ونحوها قال:

  ىلَلَمنْكِي  عكام تفيده النصوص السابقة التي نصَّ فيها الطَّ  ،حذف إشارة والثاين:

حال اختالف  نه يف ، بل إقراءتانليجوز يف الرسم ال أللف فيهاأن حذف ا

ح احلذف ملا فياملصاحف يف حذف األل ه من احتامل القراءات، كام  ف وإثباهتا يرجِّ

َٰدِّي﴿  فعل يف ترجيح حذف ألف ِّه   لكي حتتمل قراءة محزة. ﴾ب

، فقد استفاد مما ذكره الطَّلَ  ويظهر أنَّ اللبيب احلذف ينقسم إىل   ىل أنَّ إ رأشاَمنْكِي 

واعلم أنَّ  » :الحيث قهذه األقسام جمتمعة، ن أشار إىل ولعله أول م، ثالثة أقسام

 
 ألف،  بالتاء وفتحها، وإسكان اهلاء من غري [53لروم:﴾ ]ادِِّت هِۡ(، و﴿ 81لنمل: ا)﴾ دِّيت هَِۡقَرَأ محزة ﴿  (1)

﴾ باخلفض يف  ٱلُۡعۡۡمِِّبفتح اهلاء وألف بعدها، ﴿ كرسها و( بالنصب، وقرأمها الباقون بالباء والُْعْۡمِ )

َٰدِِّثباهتا يف الوقف عىل ﴿املوضعني، مع خالف بني القراء يف حذف الياء وإ ِّه  نظر: النرش ي.[ 53﴾ ]الروم:ب

 . (2/339)لعرش يف القراءات ا

 . (327ص )لعقيلة بيات االدرة الصقيلة يف رشح أ( 2)

 .(427ص )لة ت العقيالدرة الصقيلة يف رشح أبيا( 3)
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ف ألجل  ذِ احلذف الذي يقع يف الـَمصاِحف فإنه ينقسم إىل ثالثة أقسام: ِقْسم ُح 

 . (1) «اًراى اقتصِقْسم يسمَّ ى اختصاًرا، و االختالف يف القراءات، و ِقْسم يسمَّ 

، حيث إنهذكره الطََّلَمنْ أمهية ما يتبني لنا ذاوهب ا ذكره علامء يعد األساس مل كِي 

ىل ثالثة أنواع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقسيم احلذف يف الرسم إالرسم من 

فإنَّ ما ذهب إليه الطََّلَمنْكِي  من أن احلذف يف الرسم إنام يشري إىل القراءات املتواترة 

ايِن ، وناقط م الكَ كحَ  بعض العلامءذهب اذة هو ملشا دون القراءات فقط  ، وأيب الدَّ

اذَّة الحتاملكذلك  احلذفل جعفع من توسَّ وهناك ، (2)داود   القراءات الشَّ

َخاِويِّ ك  . (3) ابن آَجطَّاو  السَّ

 توجيه حذف األلف بكثرة ورودها:  اثلثاً:
: اختلفت ا» ال اللبيب:ق بني  لف التياألذف ملصاحف يف حوقال الطََّلَمنْكِي 

ب انِِّ﴿ والنون من قوله الباء ِّ ذ  ذف فحذفت يف بعضها، وأثبت يف بعضها، واحل ﴾تُك 

  لكثرة ورودها؛ ألن  :والثاينأن األلف للتثنية،  :أحدمهاعندي آثر وأشهر لوجهني: 
ب انِِّ ﴿ ِّ ذ   . (4)«يف سورة الرمحن جاءت يف أحد وثالثني موضعاً  ﴾تُك 

هو ما نصَّ  يف هذه الكلمةإلثبات ذف وامن احل ي  كِ الطََّلَمنْ وهذا الذي ذكره

ايِن  عل ح أحدمهيه الدَّ ، أما أبو داود فمذهبه يف ألف التثنية احلذف  (5)ا، لكنه مل يرجِّ

، وإن كان قد اقترص عىل احلذف يف (6)واإلثبات بشكل عام، مع ترجيح اإلثبات

 
 .(222ص )أبيات العقيلة  رشح الدرة الصقيلة يف (1)

املصاحف    نقطيف، واملحكم (260 ،237 ،229ص)ح أبيات العقيلة ينظر: الدرة الصقيلة يف رش (2)

 .(3/707) ، وخمترص التبيني(163، 162ص)

 .(429، 428ص )د الظمآن ، والتبيان يف رشح مور(108 ،107ص)كشف العقيلة  ينظر: الوسيلة إىل( 3)

 . (346ص )ت العقيلة ة يف رشح أبياالدرة الصقيل (4)

 .(557ص) ينظر: املقنع، للداين (5)

 .(2/430) ينظر: خمترص التبيني (6)
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 .   لمة ذه الك ه ف يف أللات عة عىل إثباالعمل يف املصاحف املطبو، و(1) بعض الكلامت

ح الطَّ  ب انِِّ﴿حلذف يف َلَمنْكِي  اوقد رجَّ ِّ ذ  ا أن األلف  لوجهني: أحدمه ﴾تُك 

ب انِِّ﴿  تثنية التي جرى أكثر علامء الرسم عىل حذفها، فَحْذفها منلل ِّ ذ  آثر عند  ﴾تُك 

،  م لرس ند علامء االطََّلَمنْكِيِّ ملا فيه من محل النظري عىل نظريه، وهي قاعدة متبعة ع

بَّا س الرتجيح عندهم، فقدمن أس عد  وت حات ذكر الضَّ احلذف واإلثبات ع من مرجِّ

 . (2) ورعىل النظائر وعىل املجا احلمَل 

كثرة الورود فإهنا تعد  من التوجيهات التي أوردها العلامء أما الوجه الثاين وهو 

   .  (3) حلذف األلف يف الرسم 

ب انِِّ﴿ ف ألفحذ حرجَّ كِي  قد وهبذا يكون الطََّلَمنْ ِّ ذ  دمها ُيَعد   بوجهني أح ﴾تُك 

ات السائغة يف بام يعد  من التوجيهعلامء الرسم، واآلخر أسس الرتجيح عند من 

توجيه حذف األلف، خاصة يف املواضع التي يكثر ورودها؛ وذلك ألن كثرة 

 الورود مظنة للتخفيف باحلذف وغريه. 

 ابملعىن:  توجيه حذف األلف  رابعاً:
:ال قال»لبيب لا الق هو املوضع دون غريه  حذف األلف يف هذا سبب طََّلَمنْكِي 

فهو صدق وحق، ألنه يصدر عن اهلل نحو  (امليعاد)اهلل تعاىل من ذكر أنَّ ما يف كتاب 

﴿:قوله تعاىل
ادِ  ُُِيۡلُِّفِٱلۡمِّيع  ِّل  ِٱَّللَّ  نفال حيث وقع، والذي يف األ [ 9آل عمران:] ﴾إِّنَّ

ِِ﴿ :ه تعاىلالختلف فيه، وهو قول مل يكن، ولو كان  هو ميعاد هلم ِِفِّ ۡخت ل ۡفُتۡم َل 
َٰدِِّ  .(4)  «[42األنفال: ] ﴾ ٱلۡمِّيع 

 
 .(3/462)، (2/396) خمترص التبيني ملثال:ينظر عىل سبيل ا (1)

  .(51ص)الطالبني  ينظر: سمري( 2)

 . (145، 144ص )د الظمآن ينظر: التبيان يف رشح مور( 3)

 .(393، 392ص )ة يف رشح أبيات العقيلة ة الصقيلالدر( 4)
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، وقد وردت هذه (1) خانالشي عليه مما اتفق وحذف األلف يف موضع األنفال

ه اإلثبات سوى هذا املوست مرات، كلها ب يف القرآن الكريمالكلمة  ضع، ووجَّ

نْكِّي حذف األلف فيه توجيهًا داللّيًا، وذلك أن امليعاد يف سورة األنفال الطََّلمَ 

، خيتلف عن بقية املواضع، فهو يف األنفال صادر عن اخللق وليس عن اخلالق 

 . (2)الُعَلمـاء هذا التوجيه بعض عىلوتابعه يكن،  عاد ملفال مياألن نه يفوكذلك أ

إلشارات املبكرة يف هذا اللون من َلَمنْكِي  يعد من اوهذا الذي ذكره الطَّ 

اليل أو اإلشاري، لكنه ال يمثل اجتاهًا عامًا يف تفسري التوجيه، املسمى بالتوجيه الدِّ 

جرى  اخلطَّ  نَّ أ» لذين زعموا أنبعه، اومن ت يِش  اكُ ليه املَرَّ ظواهر الرسم، كام ذهب إ

 ،ب عىل لفظهتِ ومنها ما كُ  ،ومنها ما نقص ،فيها ما زيد عليه عىل اللفظ :هىل وجوع

 .(3) «هَبِيَّةوأرسار   ،وذلك حلكم خفية

 توجيه حذف األلف أبنه على االقتصار:  خامساً:
آُءو﴿يف حذف األلف من  اللبيب الق وهذا   :كِي  الطََّلَمنْ لقا  » ونحوها ،﴾ ج 

 .(4) ى اقتصاًرا « مَّ احلذف يس

ه الطََّلمَ  ألف من كلمة ويثبت  َف ذَ أن حُيْ » نْكِي  هو:وحذف االقتصار الذي سامَّ

، وملا كانت األلف تزاد بعد الواو املتطرفة سوى ثالثة أصول مطردة، (5)«يف نظائرها

آُءو﴿:يه   ، (6)رقةحرف متفوسبعة أعت، وق ث مايح ﴾ُذو﴿و ، ﴾ِب آُءوِ﴿، و﴾ج 

 االقتصار.  واضع من حذف م زيادة األلف يف هذه املجعل الطََّلَمنْكِي  عدفقد 

يَّ بذلك يعد أول من 
ع احلذف يف الرسم العثامين  وقد سبق ذكر أنَّ الطََّلَمنْكِ نوَّ

 
 .(2/329) ، وخمترص التبيني(249، 248ص)داين ينظر: املقنع، لل (1)

 .(199ص)ريان ر: دليل احلكاملَاِرْغنِيِّ . ينظ (2)

 .(1/380)رآن الَبهان يف علوم الق (3)

 .(427ص )عقيلة يف رشح أبيات ال الدرة الصقيلة( 4)

 .(223، 222ص )رشح أبيات العقيلة يف ينظر: الدرة الصقيلة ( 5)

 .(83 -2/81) نظر: خمترص التبينيي( 6)
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ه فجعل  إىل نوعني حذف اإلشارة، وحذف االقتصار، ثم جاء اللبيب من بعد

 ن تأثريبعد ذلك يف كتبهم، وهذا مامء الرسم ناقلها علأنواع، وتثة الذف ث احل

 عده. الطََّلَمنْكِيِّ يف من جاء ب

 توجيه حذف الياء ابحتمال القراءات:  سادساً: 
رِّۡءي ِا﴿: إنام حذفت الياء من الطََّلَمنْكِي  قال » ال اللبيب:ق ؛ ألجل [74]مريم: ﴾ و 

   .(1) «يِّ الشاربا من رِ ء، وهو عندمهبتشديد اليا ﴾ِارِّي ِ وِ ﴿كوان قراءة قالون، وابن ذ

يِّ حذف إحدى الياءين هنالطَّلَ وتوجيه 
ا يندرج يف التوجيه باحتامل َمنْكِ

قراءات، وفيه ترصيح أن الياء حذفت ألجل قراءة قالون وابن ذكوان، وهي  ال

ف إحدى  حذ نىل أايِن  إيف حني ذهب الدَّ ، (2) كذلك قراءة أيب جعفر، ومحزة وقفًا 

به (3) اجتامع ياءين نام هو لكراهة ين إالياء ِريِّ ابن اجلَزَ ، وصوَّ
 (4)  . 

، فيكون قد من )ِريِّ الشارب( يقصد بذلك قراءة اإلدغامنْكِيِّ بأهنا وقول الطََّلمَ 

يٌّ يف توجيه هذه القراءة، قال:  مه َمكِّ  اقترص عىل أحد املعنيني، وهو الوجه الذي قدَّ

، شارب( فال أصل له يف اهلمز)ِريِّ ال يكون من أنه حيتمل أن مزِّيمل  وحجة من»

واء( وهو ما يظهر من أن يكون من بًا. وجيوزأي: أحسن أثاثًا وأحسن رش )الر 

ي( فت اهلمزة، فأبدل منها  )الزِّ يف اللباس وغريه، فيكون أصله اهلمز، ولكن ُخفِّ

   .(5)«ياء، وأدغمت يف الياء التي بعدها

حلمل عىل مل عىل التأسيس أوىل من ان احلكِي  أوىل، أليه الطََّلَمنْعلترص وما اق

فادت معنى جديدًا لآلية، وتكون كل من  إلدغام قد أكون قراءة ا التأكيد، وهبذا ت

 
 .(459ص )ت العقيلة االدرة الصقيلة يف رشح أبي( 1)

 . (481، 1/394)ات العرش نظر: النرش يف القراءي (2)

 .(379ص)املقنع، للداين ( 3)

 .(1/447) اءات العرش القرينظر: النرش يف (4)

 .(92، 2/91)وعللها  لقراءات السبعالكشف عن وجوه ا( 5)
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القراءتني قد وصفت حاالً من أحوال األمم البائدة من التمتع بطيب العيش وَرَغده  

 .(1)اهلمزفادته قراءة اهليئة كام أ و ظراملن، أو حسن الذي أفادته قراءة اإلدغام

ِ﴿أللف يف توجيه زايدة اسابعاً:   بتقوية اهلمزة:   ﴾ مِّاْئ ت ۡيِِِّ﴿ و ﴾مِّاْئ ة 
ه الطََّلَمنْكِي  زيادة األلف يف و ﴿جَّ

بأنه تقوية للهمزة  ﴾مِّاْئ ت ۡيِِّ﴿و ﴾مِّاْئ ةِ 

، قال  (2)  عربيةالو لرسمن علامء اوضعَّف أن يكون للفرق، كام هو شائع عند كثري م

ٌة ضعلطََّلَمنْكِي  اقال »  للبيب:ا األلف  أما قوهلم يف ،ا دليليفٌة، ال يقوم هب: هذه حجَّ

﴿يدت يفأهنا ز 
،  ﴾مِّاْئ ت ۡيِِّ﴿ء زيدت يفللفرق بينها وبني)منه( فألي يش ﴾ مِّاْئ ةِ 

 يدبعًا حرفًا خفيّ . وإنام تقوية للهمزة من حيث كانت وليس هلا َشْكٌل تلتبُس به

وه ت ا باأللف؛ لاملخرج، َفَقوَّ هتا. وُخصِّ ق بذلك َنَْبَ األلف بذلك معها من   ُتَحقِّ

 . (3) «وقد تصور اهلمزة بصورهتاها، خمرجحيث كانت من 

، أن  ايِن  أيضًا هذا التوجيه، وذكر نفس احلجة التي ذكرها الطََّلَمنْكِي  ح الدَّ ورجَّ

الكلمة فيها صورة  واضع التي ال تشتبهملا ى يفموضع، حت تقوية اهلمزة مطرد يف كل

نه ال، (4) بصورة أخرى  . (5)اهلبيب وارتضوحسَّ

يم ما يدل عىل رجحانه، إال أنه مل ذا التوجيه له، وتقدورغم  إيثار أصحاب ه

َزة إال وهي  »عدم االطراد، وأنه التَّنيَِس يسلم من االنتقاد، فقد أورد عليه  ما من مَهْ

 
 .(307 ،306ص )القراءات القرآنية العرش، آلمال مخيس قرآن بينظر: تفسري ال (1)

ْويِل  امء العربية: ابن قتيبة، والنَّممن قال به عل (2) اس، والص   الكاتب  أدب: ينظر عىل الرتتيب  ، وابن ُدُرْستَُوْيه. حَّ

 .(84ص)، وكتاب الُكتَّاب (247، 246ص )وأدب الُكتَّاب  ،(139ص)، وصناعة الكتَّاب (246ص)

، واجلَ وممن  َخاِوي  ي  قال به من علامء الرسم: السَّ از، وْعََبِ . ينظر عىل الرتت، واخلَرَّ يب: الوسيلة ابن اجلََزِريِّ

 ، والنرش يف القراءات العرش(28ص)، ومورد الظمآن (508ص)، ومجيلة أرباب املراصد (731ص)

(1/453). 

 .(430ص )أبيات العقيلة  الدرة الصقيلة يف رشح (3)

 .(175ص)كم يف نقط املصاحف ر: املحينظ (4)

 .(431ص )ات العقيلة الدرة الصقيلة يف رشح أبي :ينظر (5)
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ل ِ﴿ـية ك إىل التقوتفتقر 
 
أ ادُِ﴿، و﴾س  رُُۡج نَّك ِ﴿ و ،﴾ ۡتُِسئِّل ِ﴿و ،﴾فُؤ 

وغري ذلك   ،﴾ۡل  

مٌ ، فتخصيص هذه املواضع حَتَ مما ال حيىص ذه التقوية ال جتد دلياًل من ، كام أن ه(1)«ك 

، وقد شاع هذا التوجيه عند علامء الرسم، وجعلوه (2) واقع الكتابة أو اللغة العربية

َ  أحد الوجوه األلف فقط، فقد ذكره   وليس زيادة حروف املد الثالثة بهت التي ُفرسِّ

ايِن  يف توج  . (3) يه زيادة األلف والياء والواوالدَّ

يف   إىل الصواب ء الرسم توجيهات أخرى مذكورة يف مظاهنا، واألقربلامولع

﴿توجيه زيادة األلف يف نحو 
وِري احلَ ما ذكره الدكتور  ﴾مِّاْئ ةِ    ومن َمد غانم َقد 

ق فيها الـَهْمَزة إىل بيئة ختفَّ من من تأثري انتقال هذه اللفظة  هقفوا ف فيها، بيئة حيقَّ

مزدوج فاأللف صورة حتقيقها، والياء صورة  شكلا بـمثيلهـى تـفأدَّى ذلك إل

ت هذه الزيادة بـ(4) ختفيفها ﴿، وربام ُخصَّ
دون ما يشبهها، نظًرا لكثرة ، ﴾مِّاْئ ةِ 

ها،وُفُش  ااستعامهل  .  ذلكت كرهتا عىل هذا الشكل واشتهروص  رتحجَّ فت  وِّ

 لظاهرة اهلمز   َلَمْنِكي ِ طَّ ال اإلمام  املطلب الثاين: توجيهات
 عاة حاليت التسهيل والتحقيق: رام  أوالً:

ِّئُُكم﴿: )الدر النظيم( وقال صاحب» ال اللبيب:ق ُؤن ب 
 
 [15:آل عمران]يف  ﴾قُۡلِأ

ذلك مجيع   ومة. اتفقت عىلضم ملزة اصورة للهم كتبت بواو بعد ألف االستفهام 

م نظائرها يف اهلمزتني احف. ورسم ذلك كذلك عىل مراد التليني، ورس صامل

والضم بغري واو عىل مراد التحقيق وكراهة اجتامع ألفني، واهلمزة فتح املختلفتني بال

ُءنزِّل ِ﴿: قد تصور عىل املذهبني من التحقيق والتخفيف، وذلك قوله تعاىل
 
ل ۡيهِِِّأ   ﴾ ع 

 
 .(347ص )ز خلراالطراز يف رشح ضبط ا (1)

 .(409ص)رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية  (2)

 -420ص)تاب املحكم وأوراق غري منشورة من ك ، 177، 176ص املحكم يف نقط املصاحف :ينظر( 3)

422 ،429) . 

 . (419ص)خيية ر: رسم املصحف دراسة لغوية تاينظر (4)
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ِّۡكُرِ﴿و ،[8 :ص] ِٱَّل  ُءلِۡقِّ 
 
 . (1) « [25]القمر:  ﴾ل يۡهِِّعِ أ

ح الطََّلَمنْ ِّئُُكم﴿يف املضمومة رسمت واواً  كِي  أن اهلمزةوضَّ ُؤن ب 
 
:  آل عمران ]  ﴾أ

ل بينها وبني الواو، أما نظائرها ومها [15  عىل مراد التسهيل، وذلك ألهنا ُتسهَّ

ُءنزِّل ِ﴿
 
ِ ﴿، و [8ص:] ﴾ أ ُءلِۡقِّ

 
مراد التحقيق،  فقد رسمت بغري واو عىل [25ر: قمال] ﴾أ

باأللف، ثم حذفت إحدى األلفني كراهة  وذلك أهنا يف حالة التحقيق ستكتب

روا اهلمزة عىل املذهبني، مذهب   ، وهبذا يكون الصحابة الجتامعهام قد َصوَّ

وا جواز الوجهني، من  ة جواز كتابأهل التسهيل، ومذهب أهل التحقيق، لرُِيُ

تداد بحالة الوصل، أو باعتبار حالة التحقيق، عباعتبار حالة التسهيل، واال مةكلال

، وأبذكر هذا التوجيه أيض عتداد باألصل، وواال ايِن   . (2) و داودًا الدَّ

 حذف صورة اهلمزة داللة على حتقيقها: اثنياً: 
عىل حذف  واجتمعت املصاحف... )الدر النظيم(  وقال صاحب» ال اللبيب:ق

﴿، و﴾ٱلرُّۡءي ِا﴿ تي هي صورة للهمزة الساكنة يفالو الوا
َٰيِ ﴿و ،﴾رُۡءي اكِ   ة لدال ﴾رُۡءي 

  .(3) «حتقيقها عىل

ايِن  يريانف، (4) ايِن ذا التوجيه الدَّ وممن وافقه عىل ه ي يف وعِ أنه رُ  الطََّلَمنْكِي  والدَّ

هتا الحابعض ْمَزة يف حذف صورة اهلمزة حالة التحقيق، من حيث كانت الـهَ 

ة ْمزَ لو كتبت عىل مراد التسهيل، لكتبت واًوا، ألن الـهَ  اتستغني عن الصورة، وألهن

ل بإبداهل  . (5)من جنس حركة ما قبلها ا حرف مد  املتوسطة الساكنة ُتَسهَّ

ويظهر أن مراعاة حالة التحقيق يف هذه الكلمة ليس التوجيه املناسب حلذف 

 
 .(493ص )صقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة ال (1)

 .(2/332) ، وخمترص التبيني(106ص)كم يف نقط املصاحف ملحينظر: ا (2)

 .(493ص )لعقيلة يف رشح أبيات االدرة الصقيلة  (3)

 . (1/184ص)حف ينظر: املحكم يف نقط املصا( 4)

 .(1/431) ات العرشينظر: النرش يف القراء (5)
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اإلشارة واحلذف الستيعاب القراءتني  إن الن يقاألوىل أ صورة اهلمزة هنا، بل

نه ابن  اجلََزِريِّ إليهام، كام حسَّ
بدال ن هذه الكلمة قد جتاذهبا تغيريان، اإلألك ، وذ(1) 

م، وهو القياس، وَقْلب الواو ياء ثم إدغامها يف الياء واًوا ألهنا ساكنة وقبلها مضمو

لوجهني، ألهنام وجهان ا ملحتْمَزة، لتفآثر الكتبة حذف صورة الـهَ ، (2) بعدها

م)ُريَّا(،  اغداإلقراءة  ملا احتملتبالواو عىل قياس رسمها  لو كتبتو ، صحيحان

 ، واهلل أعلم. هنيجال أمام الوجصورهتا يفسح امل لكنَّ حذف 

 مراعاة املوقع اإلعرايب: اثلثاً:
: رأي» ال اللبيب:ق ف ائلط)ال ت يف كتابقال أبو عمرو أمحد بن حممد الطََّلَمنْكِي 

ِ﴿بن يسار يف علم رسم املصاحف( لعطاء
ُ
باأللف عىل األصل،  [70:براءة]يف  ﴾ن ب أ

 ،نصب فهو باأللفكان يف موضع  موضع رفع، فإنان يف ه بالواو إذا كعداما و

مِ ﴿ :ىـال ـعـه تـولـو قـحـن ِء اد  ۡ ِٱبَۡن 
 
َِٰ﴿، و[27]املائدة: ﴾ن ب أ ِء اي  َُٰه ِّٓيِء ات ۡين  ِٱَّلَّ

 
  ﴾ تِّن ِان ب أ

 . (3) «، وما أشبهها[175اف: رع]األ

فة واوًا عىل غري تطراملرت فيها اهلمزة املضمومة وِّ من املواضع التي ُص  اوهذ

عىل مراد االتصال أو »هذه الظاهرة بأن ذلك علامء يف توجيه ياس، وقد ذكر ال ق

وما له موقع اإلعرايب مراعاة للهبذه الطريقة ، ويف رسم هذه الكلامت (4) «التسهيل

عىل إطالقه، بل إنه مقيد بالرواية،  كلرآنية، وليس ذرسم الكلامت الق يف أثر من

موضع رفع، فلو   وهو يفالتوبة قد كتب باأللف عىل األصل،  وضعن مفأنت ترى أ

وال يتوفر لدى هذا املوضع بالواو كبقية املواضع،  كان األمر عىل إطالقه، لُرِسمَ 

أو ليدلوا بذلك عىل جواز   م،رس ل الاية عن أه لذلك سوى الرو الباحث توجيهٌ 

 
 .(1/447)لعرش النرش يف القراءات ا( 1)

 .(14/297)العرب )رأي(  ، ولسان(399، 4/398)ينظر: احلجة للقراء السبعة ( 2)

 .(015ص )رة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة الد (3)

 .(404ص)املقنع، للداين ( 4)
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،  وجه الوقف بالواو فيهصح موضع سورة التوبة مل ي ، أو ألنَّ بأحد الوجهني اهرسم 

إنام جاز ما جاز منه برشط صحته عند أئمة اللغة وعلامء  »رسميألن التخفيف ال

 . (1) «القراءة

 :مراعاة اتساق األوزان رابعاً: 
 [4:املمتحنة]يف  ﴾ ۓ  ۓ   ے ﴿ يف اً واو سم اهلمزةبعد أن ذكر ر ال اللبيبق

: وكتب ذلك   وقال » لواو ألف:وا  راءبواو وبعدها ألف، وليس بني ال الطََّلَمنْكِي 

 . (2) «ل عىل وزن ُفَعالءكله ليد

ايِن  حذف صورة اهلمزة األوىل من ه الدَّ زة بأن اهلم [4]املمتحنة: ﴾ ۓ ﴿وقد وجَّ

بنفسه كسائر احلروف، وأما   امً حيث كانت حرفًا قائلصورة، من ا عنغني قد تست

ا عبارة عن   بناء)ُفَعالء( فلزيادهتا يف االسم، وأهنم يفلالحذف األلف التي بعد ا

ما عن رسم اهلمزة واوًا فلعدة معان أحسنها لك حذفت اختصارًا، وأصوت، فلذ

ايِن    ك فلذل  ،بعدها باَِم  َوصلها َرادمُ  عىل املضمومة للهمزة ُصوَرة تكون َأنعند الدَّ

، او وال وهو منه التسهيل لَحا يِف  تقرب والذي حركتها منه الذي باحلرف ترَ وِّ ُص 

عد المها ان اختصارًا، وزيد بحذف بعد عينها صورت ﴾ۓ ﴿ثم نبه عىل أن 

 . (3)صورتان داللة وتبيينًا ليستوي بذلك عدد حروفها يف الكتابة

فيها مهزهتا املتطرفة  ترَ وِّ ُص ذا الكالم أن هذه الكلامت التي ه د منوالشاه

الم، ولو ثبتت مع بناء )ُفَعالء( وهي التي بعد ال ا ألفت منهاملضمومة واوًا، حذف

ت األلف الزائدة التي فة واوًا لصار عدد حروفها ستة إذا ُعدِّ تصوير اهلمزة املتطر

وزن هذه الكلامت حذفت  اق تسىل افمحافظة ع بعد صورة اهلمزة املضمومة، 

هذا  حروف )ُفَعالء( فصار عدد احلروف مخسة كعدد  قبل الم تيالاأللف 

 
 .(79ص) العرشتقريب النرش يف القراءات ( 1)

 .(507ص )العقيلة  بياتالدرة الصقيلة يف رشح أ (2)

 .(183، 182ص): املحكم يف نقط املصاحف ينظر (3)
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 توجيه رسم هذه مراد اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ عندما قال يف لوزن)ُفَعالء(، ولعل هذا هو ا

 .(1) « وكتب ذلك كله ليدل عىل وزن ُفَعالء» الكلامت:

عينها   دها وضع خاص، وذلك أنه قد حذف بعلف ﴾ۓِ﴿ أما بالنسبة لكلمة

يف بناء)ُفَعالء( واأللف التي  كلمة م الوهو )الراء( صورتان مها اهلمزة التي هي ال

التي صورة اهلمزة  وزيد بعد المها وهو)اهلمزة( صورتان مها الواو بعدها،

  ذه الصفة ، وهبذا يكون لرسم هذه الكلامت هباملضمومة واأللف التي بعدها

ق وزن )ُفَعالء( فيها، مع ما يف رسمها اسة ما يدل عىل املحافظة عىل اتوصصخامل

 . (2)وجه املتعددة حلمزة وقفاً ل األاحتامكذلك من 

 البدل هرةالطََّلَمْنِكيِ  لظا  اإلمام  املطلب الثالث: توجيهات
 الداللة على األصل:أوالً:  

ِ﴿أصل  : كانالطََّلَمنْكِي  وقال » :ال اللبيبق ِة﴿و ،﴾ِةوَِٰل ِٱلصَّ وَٰ ك    ، ﴾ٱلزَّ

﴿و
مِّۡشكِ  ِة﴿و ،﴾ة ِوَِٰك  وَٰ ة ِ﴿و ،﴾ٱّلَّج  ن وَٰ و)ِمْشَكوْه(،  ْه(،وَ كَ و)زَ  ْه(،وَ لَ )َص  ،﴾و م 

يف مجيعهن بالفتح   ركت الواو، فلام حت(3) و)َنَجَوْه(، و)َمنَوْه( عىل وزن َفَعَلة وِمْفَعلة

عت مجع سالمة مج افإذ للتخفيف،  انقلبت ألًفا النفتاحها وانفتاح ما قبلها؛ طلًبا

ول: صلوات، وزكوات، وحيوات، ومشكوات، ونجوات،  فتقل، رجعت إىل األص

واأللف ليستدل بالواو  اتفق كتاب املصاحف عىل رسمهن بالواو . وقدمنواتو

 . (4) «أللف عىل أهنا املنقلبة عن الواو يف اللفظعىل أهنا هي األصل، وبا

لة عىل أن أصل هذه األلف  الدلت باذه الكلاموتوجيه رسم األلف واوًا يف ه

 
 .(507ص )لة الصقيلة يف رشح أبيات العقيالدرة  (1)

 .(1/474): النرش يف القراءات العرش ينظر( 2)

. ينظر: لسان  (وأصلها )َشكو، (َعلةمشكاة( فإهنا عىل )ِمفْ كلامت عىل وزن )َفَعلة( سوى)كل هذه ال( 3)

 .(14/441) (كاشالعرب )

 .(516ص )لصقيلة يف رشح أبيات العقيلة الدرة ا (4)
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 .(1) داودوأيب َسم،  ، قال به عدد من العلامء كابن قتيبة، وابن ِمقْ واوال هي

ايِن  أن األلف رسمت واوًا  فزاد   ،(2)عىل لفظ التفخيم، ومراد األصل«»وذكر الدَّ

اللذين   نيي ملعن هذين اعىل ما ذكره الطََّلَمنْكِي  أهنا عىل لفظ التفخيم، وذكر املَْهَدوي  

ايِن   ذكرمها الدَّ
ه هذه الظاهرة بأهنا كتبت كذ و، (3) د  مرالك عىلَيِرُد عىل من وجَّ

من مة القراءة، وإن كانت صحيحة يف اللغة، والتفخيم بعدم ورودها عن إمام من أئ

 الصحابة يكتب  كيف، إذ مقنعيبدو غري  وجيهفتوجيه هذه الظاهرة هبذا الت َثمَّ 
ومل » اجلعَبي:، قال  النقلت يفتثبمل تصح يف القراءة، ومل  ة،لغ ت عىله الكلامذه

 .(4)«م الفصحاء، وكاللقرآنأعلل به لعدمه يف ا

تبوهنا بالواو، ا يككانو (5)ةرْيَ احلِ  أهل ُكتِبَْت بالواو ألنَّ وذهب بعضهم إىل أهنا 

ويل  ، كام ذكر الومنهم أخذ أهل احلجاز الكتابة، وتعلموا اخلط ص 
ونقله النووي    ،(6) 

اء عن الَفرَّ
 (7) . 

مة، ورثتها اللغة  القديثار يشري إىل أن كتابتها بالواو كان أثرًا من اآل ذاوه 

فًا عليه يف املصحف بناء عىل ما كان متعار  تبها الصحابةالعربية منها، وك 

مها أنَّ رس  نموهذا ما أثبتته الدراسات احلديثة تابتها، عندهم، وإن خالف نطقها ك

بقي طية، وانتقل إىل اللغة العربية، فتأثرت به، وبَ نَّال كان أثًرا من آثار اللغة اولواب

 . (8) متثيل بعض الظواهر، كالتي معنايف رسم بعض الكلامت، ويف  ماثالً ثر ذا األه

 
 .(71، 2/70) ، وخمترص التبيني(953)شف العقيلة والوسيلة إىل ك ،  (247ص)أدب الكاتب ينظر:  (1)

 .(398ص)ملقنع، للداين ا (2)

 .( 55ص )هجاء مصاحف األمصار ( 3)

 .(206ص)يلة أرباب املراصد مج (4)

النََّجف. معجم ت عىل ثالثة أميال من الُكوفة، عىل موضع يقال له مدينة كانلكرس ثم السكون: ااحِلرْية: ب (5)

 .(2/328)البلدان 

ْويِل ب ينظر: أد( 6)  .(255ص )الُكتَّاب، للص 

  .(11/8)مسلم برشح النووي ظر: صحيح ين( 7)

 . (335ص )سة لغوية تارخيية ينظر: رسم املصحف درا( 8)
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لكلامت رسمت بالواو للداللة عىل األصل كام ذهب إليه  ا إن هذه ا وسواء أقلن

رية ثم انتقلت إىل احلهل أهنا كانت ترسم كذلك عند أ أو ،افقهي  ومن والطََّلَمنْكِ 

 هذه  هناك جانبًا مهاًم البد من إضافته إىلفإن  موها،أهل احلجاز، فكتبوها كام تعل

تمثيل القراءات املتواترة الثابتة يف بعض التفسريات، وهو أن كتابتها بالواو سمح ب

ِّٱلِۡ﴿الكلامت كقراءة ابن عامر هذه  دِ ب   ، ني الغ بَِضمِّ  [28، الكهف: 52نعام:ألا] ﴾وَٰةِِّغ 

 . (1) ابعده واوو الدال وإِسكان

 ام: اإلم  ات ِباع  اثنياً:
َِٰ﴿ : ال أعلم لـالطََّلَمنِْكي  وقال أبو عمرو أمحد بن حممد » :ال اللبيبق ّتَّ ة لع ﴾ح 

 اً باعالياء اتِّ وتابعه اللبيب، حيث ذكر أهنا كتبت ب ،(2) «اتِّباع اإلمام رسمها بالياء إال

ن أبا عبيد رآها كذلك يف اإلمام، ثم ذكر بأ داً مستشه ،صحف عثامن بن عفانمل

 . (3) دكِيِّ تعضيدًا ملا نقله عن أيب عبيَلَمنْالطَّ كالم 

كغريه من العلامء الذين يرون وجوب اتباع ومن هذا النص يتبني أن الطََّلَمنْكِيَّ 

سريًا، لكن مع ذلك ال بد تف اد هلقد ال نج الرسم العثامين، وأن بعض ظواهر الرسم

 أهنا يف بعض ايِن  الدَّ  اتباع الرسم العثامين، وعدم خمالفته، وملا ذكروب وج من

 ومصاحف ،اإلمام لفةاملخ ذلك عىل عمل وال» :املصاحف باأللف، قال

 .(4) ر«مصااأل

ذكر العلامء هذه الكلمة ضمن الكلامت التي رسمت بالياء وهي جمهولة و

َِٰإِِّ﴿: األصل مثل َِٰ﴿، و﴾ل  ِ﴿و، ﴾ ِل  ى﴿ ، و﴾لَع  
 
َِٰأ َِٰ﴿ ، و﴾ ّنَّ ّت  ِ﴿، و﴾م  واجتهد   ،﴾ ب ل 

 ذه الظاهرة، تلخيصها فيام يأيت: جيه هيف توبعضهم  

 
 . (2/582)يف القراءات العرش ينظر: النرش( 1)

 .(153ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (2)

 .(531، 305ص )لة ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقي (3)

 .(449ص)املقنع، للداين  (4)
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َِٰ﴿أن  نِي  املَاِرغْ ذكر ، فقد التفريق بني املتشاهبات يف الصورة -1 رسمت  ﴾لَع  

ِ﴿وبني بينها بالياء فرقًا  ل   . (1) الفعلية  ﴾ ع 

 مع ياءً  األلف بالنقال ءباليا واملرسوم ،اللفظ عىل فلباأل ماملرسو» -2

َِٰ﴿ رسم كام يِّ نِ املكْ  إىل االضافة َِٰ﴿و ،﴾لَع    . (2) «كذلك  ﴾إِّل 

َِٰ﴿، وذلك إنام يصلح يف رسم (3) الداللة عىل اإلمالة -3 ّنَّ
 
َِٰ﴿و ،﴾أ ّت    ، ﴾م 

ِ﴿و  حيث ثبتت فيها اإلمالة. ،﴾ب ل 

َِٰ﴿أن املَاِرْغنِي  ذكر  -4 ّتَّ ث حي ،لتأنيثلشبهها بألف ا »ألفها ياء  تم رس  ﴾ ح 

َِٰ﴿ة يفال إماللة، وث مما، ولكن ألف التأني(4) («ىوَ عْ دَ )انت رابعة كألف ك ّتَّ    .﴾ ح 
َِٰ﴿وملا كانت هذه التوجيهات التي سيقت ال تصلح لتوجيه رسم ّتَّ ذكر   ،﴾ح 

باع اإلمام، مع  كر توجيهًا عىل  قد ذ ،ر غانمأن الدكتوالطََّلَمنْكِي  أنه ال علة هلا إال اتِّ

ه به هذا التنوع يف الرسم باأللف تاركن أن ُيوَ حتامل، يم سبيل اال أخرى، لياء ة وباجَّ

ثم  » مت بالياء حيتمل أهنا كانت تنطق يف يوم ما بالياء، وهو أن الكلامت التي رس 

ن مل ويلة، ولكيبدو أنه قد حدث تطور يف لفظ الياء يف تلك الكلامت إىل الفتحة الط

جدها مرسومة يف كثري من ياء التي نالرسم بال لكتابة هذا التطور، فظلكب ااوت

 . ( 5) «، بينام صار اللفظ فتحة طويلةثامينم العالكلامت يف الرس 

 الداللة على جواز الوجهني: اثلثاً:  
  سم التاء تارة واهلاء تارة بعد أن نقل بعض التعليالت: يف علة ر ال اللبيبق

صار( إنام كتب  واالنت)الرد  تابلطََّلَمنْكِيِّ يف كا قول لياألقاوهذه ن من وأحس»

 
 .(211ص)ينظر: دليل احلريان  (1)

 .(449ص)املقنع، للداين  (2)

 .(211ص)ينظر: دليل احلريان  (3)

 .(210ص)نظر: دليل احلريان ي (4)

 .(323ص)صحف دراسة لغوية تارخيية رسم امل( 5)
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وا جواز الوجهني، واهلل  ا بالتاءوبعضههلاء بعض هذه الكلامت با الصحابة  لرُِيُ

 . (1) « أعلم بذلك

نهوتوجيه الطََّلَمنْكِيِّ ال اللبيب توجيه عام، ال يصلح أن يكون تفسريًا  ذي حسَّ

ذا أخرى، وهلوباهلاء  اها لرسمها بالتاء تارةما سو ت دونهذه الكلامالختيار الكتبة 

 أيت:  كام يوذلك اجتهد العلامء يف توجيه هذه الظاهرة، 

اء أن م ــالفَ رى ـي -1 مراد  اء عىلـه ـم بالـا رس ـاء عىل األصل، ومـم بالتـ ا رس ـرَّ

 . (3)وذهب ابن األنباري إىل أن ما رسم بالتاء بأنه عىل مراد الوصل ،(2)  الوقف

انوا يقفون ة طيئ، إذ كلوقف عىل لغما كتب منه بالتاء عىل نية ا نن يكوأ -2

 . (4) ت وجاريت وامرأتفيقولون هذه َأمَ  لتاء،ثة باعىل كل ما هو مؤن

ترسم باهلاء، واألفعال ترسم التفريق بني األسامء واألفعال، فاألسامء  -3

حوية،  لنا عدالقوا بعد تقعيد، وهذا مردود ألن هذا التفريق إنام كان (5)بالتاء

عال  األف مجيع أما يف الرسم العثامين، فإنامء باهلاء، التاء، واألس فأصبحت األفعال ب

 أما األسامء فرسمت تارة باهلاء وتارة بالتاء. رسمت بالتاء،

:» املميل والكاتب، ق أن ذلك راجع إىل -4 وصل كان إذا  ميلاملن فإ ال املهدوي 

راج ، تاًء يف اإلداء تي تليها انقلبت اهلالة لمث بالكاء التأنيالكلمة التي فيها ه

 يف فكتبها
ٍ
كان لفظه  ام بعدهاعوإذا قطع الكلمة ، لالوص الكاتب عىل اللفظ بتاء

 . (6)«اءكتبها باهل باهلاء، فكتب الكاتب باهلاء عىل لفظه

 
 .(573ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (1)

 .(572، 571ص)، والدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة (424ص )شف العقيلة ينظر: الوسيلة إىل ك  (2)

 .(1/287)نظر: إيضاح الوقف واالبتداء ي( 3)

 .(442ص )كشف العقيلة  ، والوسيلة إىل(41، 40ص)مصاحف األمصار ظر: هجاء ني( 4)

 .(442ص )ينظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة  (5)

 .(41، 40ص)ء مصاحف األمصار هجا (6)
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 يرى الدكتور غانم أن ما رسم من ذلك بالتاء حيتمل أن يكون احتفاظاً  -5

ة التي جتاوز املرحلالستعامل قد م تلك الكلامت رغم أن ارس ل مةالقدي بالصورة

 .(1)   ورةتلك الصاستندت إليها 

وسواء أكان ما رسم بالتاء عىل مراد األصل أو الوصل، أو كان ذلك راجعًا 

تب، أو كان من الصور القديمة التي بقيت يف الرسم العثامين، أو كان للمميل والكا

  ذا التنوع يف  لنا وجود هغري ذلك، فإنه ال يفرسِّ و أ ، الوجهنيعىل جواز للداللة 

مرتبط بالقراءات ب أن يقال بأن ذلك األنسوجيه مواضع خمصوصة، وهلذا فإن الت

القراء يف الوقف عليها بالتاء أو  الثابتة، فام رسم بالتاء من هذه الكلامت اختلف 

باري عىل من قال ناألن نكر ابلك، وقد أ، ولذلك رسمت بالتاء داللة عىل ذ(2)باهلاء

اب ألن ذلك لصوو اوه، (3)لتأنيث باهلاء أو بالتاءعىل كل هاء لري يف الوقف إنك خم 

 مقيد بالرواية، وهي سابقة عىل الرسم، وليس العكس، وال يمكن القول بأن رسم 

هذه الكلامت بالتاء هو السبب يف اختالف القراء فيها، بل العكس هو الصحيح،  

ت به الرواية ابة الصحوهو أن  الوقف عليها لدِّيم بجواز  كتبوا ما صحَّ

 بوه باهلاء، واهلل أعلم. كت  ِّيملدح الوجهني بالتاء، وما مل يصب

 قطع والوصل الطََّلَمْنِكيِ  لظاهرة ال اإلمام  املطلب الرابع: توجيهات
 الداللة على جواز الوجهني:   أوالً:

ا مواضعها العرشة دون م( يف ن( من )الال اللبيب بعد ذكر مواضع قطع نون)أق

  صاحفاملاب تَّ كُ  الصحابة)الدر النظيم(: إنام فعل وقال صاحب » :سواها
وا جواز الوجهني. وكذلك  اِنُرِّي نَّك ِ﴿فعلوا يفذلك لرُِيُ وا   [40:دالرع]يف  ﴾ِإَونِمَّ لرُِيُ

 
 . (272ص)رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية ينظر: ( 1)

بو عمرو، كثري، وأ عليها باهلاء ابن لوقف عىل هاء التأنيث التي رسمت تاًء فوقفااختلف القراء يف  (2)

 .(2/130)التاء. ينظر: النرش يف القراءات العرشووقف الباقون عليها بوالكسائي، ويعقوب، 

 . (282، 1/281)ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء  (3)
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 . (1) « جواز الوجهني

ح فيه اللبيب  َمنْكِيَّ ذكره توجيهًا لَ أن الطَّ وهذا التوجيه هو نفسه الذي رصَّ

ايِن يف سيا تنوع رسم تاءل احلاصل يف تنوع يه الق توجالتأنيث، وهو الذي ذكره الدَّ

أما  عن توجيه القطع والوصل يف هذا الباب، فقد ، (2)الرسم العثامين بشكل عام

 .(3) اللفظ عىل  والوصل ،األصل عىلذكر أن  القطع 

 ن من املوصولباملميل والكاتب، وبام كاق ذلك يتعلويذكر املهدوي  توجيهًا ل

وع بعض ما تقدم ذكره وعلة وق »، قال:أو غري مدغمواملقطوع مدغاًم يف ما بعده 

كَِتاب الكاتب عىل لفظ املميل، وكذلك  الً هو ما قدمناه من مقطوعًا، وبعضه موصو

ِا﴿املدغم، وذلك جائز، ألن ِ﴿ و ،﴾فِّيم  ۡيل   صلا يف األأشبههام، مه وما ﴾لِّك 

ىل األصل، وإذا كتب موصوالً فلكثرة قطوعًا كان عكلمتان، فإذا ُكتب ذلك م

 ى صار ككلمة واحدة.تامل، حاالستع

ه، حتى صارا حرفًا مشددًا، فإذا كتب بحرف واملدَغم قد دخل يف املدغم في

عن صورة احلرف املدَغم، وإذا واحد كان عىل لفظ اإلدغام، واستغني بالتشديد 

 .(4) « ستعملصواب م عىل األصل، وكلٌّ و بحرفني فهكتب 

الطََّلَمنْكِي  من أن  هما ذكريشري إىل  «وكل صواب مستعمل» ول املهدويِّ وق

دة التنبيه عىل جواز كال الوجهني، ويف التعليق عىل هذا  هو إراتوجيه هذا التنوع 

تقعيد  الملستوى من نَّ قواعد الكتابة وقتئذ مل تكن موجودة عىل هذا اإالتوجيه يقال 

وهلذا  التنوع يف كتابة الكلمـات مقصوًدا لذاته، حتى يكون هذا  الذي ظهر الحًقا،

 
 .(541ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (1)

 .(186ص)كم يف نقط املصاحف املح (2)

 .(459ص)ملقنع، للداين اينظر:  (3)

 .( 49ص )هجاء مصاحف األمصار  (4)
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َلمـاء أنفسهم يف البحث عن توجيه وإال ما أجهد العُ َظن  أن هذا التعليل كاٍف،  يُ ال

   هذه الظواهر وتفسريها.

 مراعاة املوقع اإلعرايب:اثنياً: 
ِا﴿ :ر النظيم( الد)قال صاحب » :ال اللبيبق ِم  احد؛ مقطوعة موضع و ﴾ُُك 

اِسِ ﴿ :موضع خفض، قوله تعاىل ألهنا يف ِم  ِّ
ِّنُُِك  ۡلُِم 

 
   .(1) «[34]إبراهيم:   ﴾ُموُه ِِأ

ِا﴿ أن القطع يف ذكر الطََّلَمنْكِي   ِم  كان مراعاة للموقع اإلعرايب، ولبيان  ﴾ُُك 

ية عرش نردت يف ثاماطراد هذه التوجيه ال بد من استقراء مجيع مواضعها، فقد و

مقطوع باتفاق وهو الذي منها مواضع، موضع لة، سوى مخسة كلها موصوموضعًا 

ِٱلِۡ﴿ربعة باختالف، وهي  أعنا، وم ٓواِْإِّل  اُِردُّ ِم  آء ِِ﴿و ،[91:النساء] ﴾ فِّۡتن ةُُِّكَّ اِج  ِم  ُُكَّ
ةِ  مَّ

ُ
بُوُه ِِأ ذَّ ِك  ا ِفُِِّكَِّ﴿، و[44:املؤمنون ] ﴾ رَُّسولُه  لِۡقِّ 

ُ
ِٓأ ا ِف وِۡم  ا اُِِكَِّ﴿و ،[8]امللك:  ﴾ِجِ يه  م 

ِ ل ۡت ة ِد خ  مَّ
ُ
 النساء واملؤمنون،  ضعييف مو والعمل عىل القطع ، [38]األعراف: ﴾أ

 .(2) لك وامل األعراف موضعيوالوصل يف 

يف هذه املواضع ظرف زمان يفيد التكرار، وهي من   ﴾ُُك ِ﴿وبالتأمل يظهر أن 

فقت املصاحف عىل قطعه  اتهيم الذي أدوات الرشط غري اجلازمة سوى موضع إبرا

ِِّ﴿ن فإ
ِّن﴿ جمرور بـ  اسم ﴾ ُُك  ِا﴿و ﴾م  ة، ضافر باإلاسم موصول يف حمل ج﴾م 

، وهلذا رشط أئمة النحو ، وليست)كل( هنا ظرفية(3)وجيوز أن تكون مصدرية

لقطع)ما( عن)كل( أن يعمل فيها ما قبلها، وتكون حينئذ اساًم، أما إذا كانت ظرفًا 

اء واملؤمنون ما موضعا النس، وأ(4)إهنا تكون موصولةف ما قبلها ومل يعمل فيها

 
 .(556ص ) رشح أبيات العقيلة الصقيلة يف الدرة( 1)

 .(134ص)، وسمري الطالبني (226ص)ريان ينظر: دليل احل( 2)

 . (5/194)حيي الدين درويش مل ،وإعراب القرآن وبيانه، (1/406) كل إعراب القرآن،ينظر: مش (3)

 .(472/ 2)اهلوامع  ينظر: مهع (4)
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ح فيهام القطع ف  هام ظرف زمان بمعنى )حني( متضمن  ف  ﴾ ِاِمِ ُُكَِّ﴿ـ اللذان ترجَّ

 ، فال أثر  للعامل اإلعرايب يف قطعهام. (1) معنى الرشط

ف عىل وهبذا يمكن القول بأنَّ ما ذكره الطََّلَمنْكِّي يصلح لتفسري اتفاق املصاح

ِِّ﴿قطع ۡلُمُِم 
 
أ ِس  ا ِم  ِّ

ُُِك  ضع ، وال يصلح لتفسري القطع يف املوا[34هيم: إبرا] ﴾ وُهِن

ال ختتلف يف  تي اختلفت فيها املصاحف يف القطع والوصل، بل إهناة الاألربع

 اإلعراب عن املواضع التي جاءت موصولة باتفاق.

 . (2) د، واجلعَبياوء كأيب دوقد وافق الطََّلَمنْكِيَّ عىل هذه التوجيه بعُض العلام

 نوي لبعض مواضع القطع والوصل:التوجيه املع  اثلثاً:
قال  » :(3)الالم مما بعدها يف مواضعها األربعة قطع توجيه يفال اللبيب ق

من االسم الذي تلحقه   : احلجة يف قطع هذه الالم مما بعدها أهنا ليست َلَمنْكِي  الطَّ 

فيده اجتلبت ألجله، والذي ت يلذوالسبب ا وتدل عليه بمعناها الذي جعلت له،

انت منفصلة ذا كصلة. بل إواالستحقاق موجود فيها كانت متصلة أو منف من امللك

املتصلة هبا، ففي انفصاهلا زيادة بيان  كانت أدل عىل أهنا ليست من نفس الكلمة

 . (4)«ومعنى ليس يف اتصاهلا

توجيهات، نجملها  دةاملواضع عوللعلامء يف توجيه قطع الالم عام بعدها يف هذه 

 أيت: فيام ي

الالم يف هذه   فصالان إن  :يهالذي معنا، والذي قال ف الطََّلَمنْكِيِّ  توجيه -1

 
 .(6/518)، ( 2/292)لقرآن وبيانه، ملحيي الدين درويشإعراب ار: ينظ( 1)

 .(556ص)ومجيلة أرباب املراصد ،  (2/412) ينظر: خمترص التبيني (2)

ِ[ ﴿78]النساء: ﴾   ی  ی  ی ة مواضع هي:﴿الالم مما بعدها يف أربع  قطعت (3) الِّ اِم  َٰذ  َِٰٱلۡكِِّه  ﴾  بِِّت 

ا[، ﴿49]الكهف:  ِم  ا َٰذ  ِه  ِ[، ﴿7]الفرقان:  ﴾ ٱلرَُّسولِِّلِّ الِّ م  ِِّف  ُرواِْكِ ِينِ ٱَّلَّ [. ينظر: 36﴾]املعارج:  ف 

 . (482ص)ع، للداين املقن

 .(567ص )الدرة الصقيلة يف رشح أبيات العقيلة  (4)
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وأن يف انفصاهلا زيادة الكلمة املتصلة هبا، يدل عىل أهنا ليست من نفس  املواضع

م لالانفصال ا هذا املعنى الزائد الذي أفادهيبني مل  جد يف اتصاهلا، ولكنهمعنى ال يو

معناها يف حال االنفصال )ما بال(، و)ما  ذكر اللبيب أن، وقد يف هذه املواضع

لالم عام  ت بمعنامها وحقهام االنفصال يف الرسم قطعت كذلك ا كان أن(، وملاش 

ونقل  . (1) بعدها واتصلت بـ)ما(، عىل عادة العرب يف اجلمع بني األشياء يف احلكم

ما َفَبقيت (با) حذفت ثمَّ  (َهَذا َبال امَ ) َأصله اء أنرَّ عن الفَ  يٌّ كِّ مَ   ،(2) ُمنَْفِصَلة لالَّ

،  ايِن يف املواضع تنبيهًا عىل انفصاهلا يف املعنى الدَّ طعت م اجلر ق وممن نبه عىل أن ال

 .(3)وأبو شامة

الالم حرف زائد، وليس من الكلمة،  التنبيه عىل األصل وهو القطع، وأنَّ  -2

ه به السَّ   .(  4)   َخاِوي  وممن وجَّ

، وممن عرصهم يف  املذهبني واستعامل عندهم،  وجهنيال جوازب اإلعالم -3

ه ب املَاِرْغنِي  د، وه أبو داووجَّ
(5) . 

4- : يٌّ   لفظه  يقطع ناك كأنه ، املميل لفظ عىل  َب تِ كُ  َأنه ذلك » وعلةوقال َمكِّ

 بعدها امم َفِصَلةُمنْ تأيت َأن راجل فرو ح أصل إِن... وقيل: َلفظه عىل الكاتب فكتب

  عىل  هو ما قياس  عىل حرٍف  عىل هو ما ىفأت (،عىل)و ( عن)و )يف( :َنْحو

رتباط ذلك عىل إطالقه، ال مكي بأنه عىل لفظ املميل غري مقبولالم . وك (6) «حرفني

بالقراءات كام سنوضحه بعد قليل، أما قوله بأن األصل انفصال حروف اجلر مما 

 
 .(566، 565ص )أبيات العقيلة ينظر: الدرة الصقيلة يف رشح  (1)

 .(520، 519/ 2)إعراب القرآن  لر: مشكينظ( 2)

 .(277ص)، وإبراز املعاين (482ص)املقنع، للداين ينظر عىل الرتتيب:  (3)

 .(436ص )ىل كشف العقيلة ينظر: الوسيلة إ (4)

 .(225ص)، ودليل احلريان (407، 2/406)ينظر: خمترص التبيني ( 5)

 .(520، 2/519)القرآن  مشكل إعراب( 6)
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 هو عىل حرفني فيحتمل. ا ىل قياس مبعدها، فجاء ما هو عىل حرف ع

  ۈئ  ۆئ  ۆئ ﴿:الالم يف القرآن ، مثل قوله تعاىلعد )ما( ب جميء تـتبع ـد تـوق

فوجدت أن  ،[270البقرة:] ﴾ ٺ  ٺ    ٺ  ڀِ﴿ ، و[37]فاطر: ﴾ۈئ

أصبحتا)مال(  ل اتصاهلابالالم أثرًا يف القطع والوصل، وذلك أهنا حا )ما( التصال

( حرف )الالممعنًى زائدًا عىل معنى امللكية الذي يفيده حدة، وأفادت كالكلمة الوا

احلال(، يف حني أهنا يف حال انفصاهلا عن)ما( واتصاهلا بام بعدها و )الشأن( أو )وه

السابقتني، ال يستقيم أن يكون معناها)الشأن(، بل هي إلفادة معنى كام يف اآليتني 

 تنفصل عنه، هذا من جهة،  بمدخوهلا، وملب، ولذلك اتصلت الم اجلر رمللكية أقا

بفصل الالم يف مثل هاتني اآليتني، ولذلك  اءة مل تثبت قر ومن جهة أخرى أنه

واز الوقف عىل)ما( وصلت بام بعدها، بعكس املواضع األربعة، فقد ثبت فيها ج

ام هذه املواضع عاملني: أوهل ا بعدها يف، وهبذا يتبني أن لقطع الالم مم(1) وعىل)الالم(

ملح إليه  ذي أل املعنوي الراءة بجواز الوقف عىل الالم، والثاين العامثبوت الق

، ومن قبله الفراء ومن وافقهام عىل ذلك، أن الالم قطعت يف هذه   الطََّلَمنْكِي 

 ، واهلل أعلم.  تنبيهًا عىل انفصاهلا يف املعنىع املواض

 

 

 
 

 

 
و)الالم،   م، واختلف عن الكسائي يف الوقف عىل )ما(قف عىل)ما( دون الالالو وصحَّ عن أيب عمر( 1)

ح ابن اجلََزِريِّ وقف الباقون عىل الالم، وصو  جواز الوقف عىل )ما( للجميع ألهنا كلمة برأسها. ينظر: حَّ

 .(147، 2/146)يف القراءات العرش  النرش
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 املبحث الثالث

 عامة يف الرسم العثمانيَمْنِكيِّ الأقوال اإلمام الطََّل 
   : يف قول عثمان  للحن توضيح معىن ا  أوالً:

ل بعض العلامء اللحن يف حديث عثامقال الطََّلَمنْكِي  » ال اللبيب:ق  ن : تأوَّ

مز  رعىل تقدير: أن لو صحَّ ذلك القول الذي قاله حييى، وعكرمة عىل معنى ال

، ويراد به الذم، وهو من يراد به املدحيامء. وذلك أن اللحن واإلشارة واإل

دح قول العرب حلنت له، أحلن حلنًا، إذا قلت له قواًل يفهم امل اد. فالذي بهاألضد

: اللحن من األضداد. يراد به الصواب، ويراد به  معناه وفحواه، قال الطََّلَمنْكِي 

اللحن كام : )تعلموا بن اخلطاب حتجَّ بقول عمر ااخلطأ، فمن أراد به الصواب 

 : (2)وقال الشاعرآن، كيف لغة القر . يريد تعلموا (1)لمون القرآن(تتع

هـَألَ  ٍث ـ ديـوح           اـَّـم ــ مِ  وَ ــهُ  ذ 

 

 اـَوْزن وَزنُ ـيُ  فوُس ـالن  هـيـ شتهـت 

 

 

   ا ــَأْحي نُ ـحَ ـلْ ـوتَ  ،ائٌب ـص طٌِق ـنْـمَ 

 

حَلْنا« كانَ  َما احلديِث  رُ ـوخي اً ـن 
 (3). 

عبيد  أبو نية، هو ما أوردهملصاحف العثاميثبت وجود اللحن يف ا واألثر الذي 

 فيها فوجد  ، عثامن عىل ُعِرَضت َصاِحُف امل ُكتَِبِت  املَّ  ده عن عكرمة، قال:بسن

ها، أو قال: َسُتْعِرهُبا » :فقال ِن،اللَّح من اً وفحر ُ ن العرب َسُتَغريِّ
وها، فإِ ُ اَل ُتَغريِّ

دة، عىل بن عامر، وقتاة عن عبد األبألفاظ خمتلف أيب داود . وأورده ابن(4) «ابِألسنته

 
والسنن كام تعلَّمون  اللحن والفرائض علَّموات» بلفظ (349ص)اه أبو عبيد يف )فضائل القرآن( رو (1)

 يامن( رقمقي يف )شعب اإل، والبيه (6/117)( 29926نفه رقم )مص ة يفوابن أيب شيب «،القرآن

(1554 )(3/209). 

)َينَْعُت النَّاِعتُون(  لكن بلفظ، و(13/380))حلن(  اري، كام يف لسان العربالشاعر مالك بن أسامء الَفزَ  (2)

 ا.هن بنفس اللفظ الوارد (1/5) أبو عيل القايل يف أماليه وأورده النفوس(،)تشتهيه  بدالً من

 .(175ص ) عقيلةالدرة الصقيلة يف رشح أبيات ال (3)

 .(287ص)فضائل القرآن، للقاسم بن سالم ( 4)
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ايِن بصيغة التمريض عن (1) يعمر، وعكرمة  وحييى بن   يعمر  بن حييى، وذكره الدَّ

، وهذه اآلثار كام ذكر الطََّلَمنِْكي  وغريه ال تصح  (2) عثامن عن وعكرمة
(3)  ،

 وها بتخرجيني:جوعىل فرض صحتها فإنَّ العلامء قد خرَّ 

امء واإلشارة، وهذا ز واإليالرمأنَّ ذلك عىل سبيل َمنْكِي  ما ذكره الطَّلَ  أحدمها:

 التخريج ذكره أيضًا الشاطبي مبتدئًا به، فقال: 

 يامَء يف ُصورٍ لو َصحَّ الحتمَل اإل

 

َرَرا   (4) فيه كَلْحِن حديٍث َينُْثُر الد 

ايِن    والثاين:    وةالتال ور فيهاهلل أراد باللحن املذك ون عثامن رمحهيك أن»ما ذكره الدَّ

  ، التالوة معنى لكذب النقلب رسمه عىل ُتيِلَ  لو همن كثري كان إذ ،الرسم دون

ِ﴿  : قوله  ترى  ال أ  ،لفاظهاأ  توتغريَّ 
ُعواِْ﴿ و ، [ 21]النمل:  ﴾ اْۡذَب  نَّهُِۡل   ۡوض 

ۡل     ،  [ 47]التوبة:  ﴾ و 

لِّيِ ِنَّب إِّيِِْنمِِّ﴿و ْورِّيُكمِۡ﴿و ،[34 :ألنعام]ا ﴾ٱلُۡمۡرس 
ُ
أ  ، [145]األعراف:  ﴾س 

ِْ﴿و ا ِّب وٰٓ [245]البقرة:  ﴾ ٱلر 
 هالت لو ،رسمه يف والواو والياء األلف زيدت مما ،وشبهه،  

 يف ولزاد ،ْفياً نَ  باإلجيا ريَّ لَص  اخلطِّ  يف صورته عىل الرسم بحقيقة له معرفة ال تالٍ 

 . (5)«صلهأ  من وال ،فيه ليس ما اللفظ

 : (6)  وهذا الذي ذكره الشاطبي بقوله

 ْت ـِرئقُ و ـاَء لـاه يف أشيـنـمع ل ـوقي

 

ط ال ختفى عىل بظاهر اخل 

  را الُكَبـ
 .(1/228)ر: كتاب املصاحف البن أيب داود ينظ( 1)

 .(606، 605ص)املقنع، للداين ( 2)

ايِن  (3) . ينظر عىل الرتتيب: املقنع، للداين َزرِ اجلَ ، والسخاوي، وابن كالدَّ كشف  والوسيلة إىل  ، (606ص) يِّ

 .(1/459)ت العرشالقراءا، والنرش يف (36ص )العقيلة 

 .(1ص)عقيلة أتراب القصائد  (4)

صار ملهدوي. ينظر: هجاء مصاحف األمنى نفسه ذهب ا، وإىل هذا املع(608، 607ص)املقنع، للداين  (5)

 .(66ص)

 .(2ص)قصائد راب العقيلة أت( 6)
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ِ
ِْۡل   ِْا ُعوا اْذِۡ نيالظامل    ڀ و ۡوض 

 ۡل  

 

ِو َب  نَّهُِ 
 
ِّأ  اخلَََبا فافهم دِ يِْيِۡب

، ما يشري إىل أمهيته، وهبذا يكون   املراد ويف ابتداء الشاطبي بتخريج الطََّلَمنْكِيِّ

من   ع بديل املوافقة للفظ عىل إعرابه االكناية عن صور اخلط باللحن عند الطََّلَمنْكِيِّ 

:  تعاىل هقولكرئ أهنا خالفت قواعد اإلعراب، القا ملواضع التي قد يتبادر إىل ذهنا

  ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄِ﴿

ختصاص لغرض اال رىخفالعرب ُتْتبُِع بالواو تارة، وتستأنف أ [177]البقرة:

ا ، (1) واملدح بت برسم خيالف لفظها، ي كتفاملراد  باللحن عنده املواضع الت يِن  أما الدَّ

ولعل ما ذهب إليه الطََّلَمنِْكي  أوىل؛ وذلك ألنَّ ُكتَّاب املصاحف كتبوا وفق ما 

استقرت عليه قواعد الكتابة آنذاك، وما حدث يف الرسم من حذف وزيادة مل يكن  

، واهلل  باللحن عثامن  قصده تاد عندهم، فقد ال يكون ذلك ماف املعالخ عىل

   أعلم.

 بعد موته:    ِذْكر مكان مصحف عثمان ياً:اثن
: ملا قتل عثامن» ال اللبيب:ق كان قال أبو عمرو أمحد بن حممد الطََّلَمنْكِي 

عض به ذمصحفه يف ِحْجره، فاختلف فيمن أخذه، فقيل أخذه الذي قتله، وقيل أخ

 . (2) «  أعلم بذلكواهللبيد الذين كانوا معه يف الدار، الع

بعد موته   مصحف عثامن إىل أنه وقع خالف فيمن أخذ ي  كِ أشار الطََّلَمنْ

وذكر مع بعض عبيده، ، أو أن يكون وذكر أنه قد يكون اآلخذ أحد قتلة عثامن 

وملا تتبَّعت ، (3)اوتابن قتيبة أنه كان مع ابنه خالد، ثم صار مع أوالده حتى ما

حت أن امل ف عثامن مصح  الدكتورة سحر رحلة ان يف  حف كص التارخيية، رجَّ

 َحْوزة خالد بن عمرو بن عثامن بن عفان، وليس مع خالد بن عثامن، لعاملني: 

 
 . (014،139ص )مجيلة أرباب املراصد ينظر:  (1)

 .(172ص)لعقيلة لدرة الصقيلة يف رشح أبيات اا (2)

 .(81ص )ينظر: الوسيلة إىل كشف العقيلة ( 3)
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ه تُ دَّ من جهة األم، فجَ  هفهو حفيد  األول: قرابته من معاوية بن أيب سفيان

أن ( حلفيده ب )معاوية يسمح اجلد طقي أننمل، ومن املة بنت أيب سفيانر

 (.تفظ بمصحف جده)عثامنحي

رو بن عثامن وإخوته، وكان أكثر أوالد ـان آلت إىل عم ـر عثم دا  نأاين: ـوالث

اهتاممًا بدار أبيهم، حتى عرفت باسمه، وأهنا نفس الدار التي قتل فيها   عثامن

 ، واهلل أعلم.   (1) عثامن

 

 

 

 
 

 

 
 .(120ص ) ينظر: أضواء عىل مصحف عثامن بن عفان ( 1)
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 اخلامتة

زين من املَبِّ ه أنة تبني يف قضايا الرسم املتنوع يِّ َمنْكِ وبعد عرض أقوال الطَّلَ 

يف هذا املجال، وأن ألقواله الصدارة، خاصة يف توجيه ظواهر الرسم العثامين،  

 وهذا تلخيص ألبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث: 

َلَمْنِكيِّ كتابان أوالً: ت نسبته إليه وهال يف  لإلمام الطَّ د و )الررسم أحدمها صحَّ

 .الدر النظيم يف رسم القرآن العظيم()وهو ، شكه إليه واالنتصار(، واآلخر يف نسبت

الطََّلَمنْكِيِّ تزيد عىل الثالثني، منها عدد النصوص التي نقلها اللبيب عن  اثنياً:

لذا يلزم التمييز بني   ،هيلالذي مل جيزم بنسبته إ )الدر النظيم( مخسة نقلها اللبيب من

 سبته إليه.ن يفمشكوك  ما هوإىل الطََّلَمنْكِيِّ و نسبته تما صحَّ 

ظهور أمهية أقوال اإلمام الطََّلَمنْكِيِّ يف علم الرسم العثامين، فقد استشهد   :اثلثاً  

ة التي يكون فيها اختالف، وغالبًا ما كان حيتج   هبا اللبيب يف كثري من القضايا خاصَّ

 دًا للقول الذي يميل إليه.مؤيِّ ا هب

ظواهر الرسم تنقسم إىل ثالثة أقسام:   صفو يِّ يفأقوال اإلمام الطََّلَمنْكِ  :رابعاً 

، وقسم  [42الرعد:] ﴾يت   ىت ﴿  قسم أمجع عليها علامء الرسم، كحذف ألف

  ف أل اختلف العلامء فيها، وجرى العمل عىل ما ذكره وذهب إليه مثل حذف

َٰحِِّ﴿ ِّي  ر عليه  جيواردة، وملَلَمنْكِي  بعض الروايات الا الطَّ وقسم وافق فيه  ،﴾ٱلر 

احِّر﴿إثبات األلف بعد السني من العمل، مثل   . ﴾ س 

ه حذف األلف تنوَّ  خامساً: عت توجيهات الطََّلَمنْكِيِّ لظواهر الرسم، فقد وجَّ

االقتصار، حتامل القراءات، وبباو، وبكراهة توايل األمثال، دها يف القرآنوبكثرة ور

ه االتوجيه الدِّ   يغفلومل مزة بمراعاة حالتي التسهيل  اهل رسملتنوع يف اليل، ووجَّ

ه ظاهرة اإلبدال  والتحقيق، ومراعاة العامل اإلعرايب، واتساق األوزان، كام وجَّ
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ة ره ظاهبالداللة عىل األصل، واتباع اإلمام، والداللة عىل جواز الوجهني، ووجَّ 

  والتوجيه  ني، ومراعاة املوقع اإلعرايب،الوجه لة عىل جوازالقطع والوصل بالدال

 يل لبعض مواضع القطع والوصل. الدِّ ال

توجيه الطََّلَمنْكِيِّ حذف األلف بأنه الحتامل أوجه القراءات أو   سادساً:

ع وانلالقتصار هو الركيزة التي اتكأ عليها اللبيب يف تقسيم حذف األلف إىل ثالثة أ

وحذف اإلشارة، ثم شاعت هذه تصار، ر، وحذف االخوهي: حذف االقتصا

 الرسم واشتهرت.  امءعل قسام عنداأل

توجيه حذف األلف باإلشارة إىل القراءات املتواترة من التوجيهات التي   سابعاً:

، وهو كذلك من العوامل املؤثِّ  رة يف حذف األلف يف الرسم أكثر منها الطََّلَمنْكِي 

 . ينامالعث

يِّ الطََّلَمنْ توجيهات اثمناً:
اُكيش رَّ املَ ي انتهجه املعنوية بعيدة عن التكلف الذكِ

ومن تبعه، وال تعدو أن تكون إشارات تندرج يف ُمَلح العلم ولطائفه، ومل تكن  

 عنده منهجًا عامًا لتوجيه ظواهر الرسم.  

من  ،ثامنع ثعنى اللحن الوارد يف حديختريج الطََّلَمنْكِيِّ مل اتسعاً:

 ء الرسم. ند علامت املعتَبة عالتخرجيا

بدراسة مناهج العلامء يف توجيه ظواهر  اممهتدراسة باالال ويف اخلتام تويص

الرسم العثامين، وبإعادة النظر يف حتقيق وإخراج بعض كتب الرتاث، فقد وقفت  

ا  أهن عىل أخطاء كثرية وقعت يف النسخة املطبوعة من كتاب الدرة الصقيلة، رغم

 نسخة خمطوطة للرجوع إليها. حث عن ا اضطررت للبرسالة علمية، مم

بل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، واحلمد هلل رب العاملني، ق يت أن هللَ أسألوا

 وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 
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 فهرس املصادر واملراجع

عيل بن  بن إسامعبد الرمحن أبو َشاَمَة ، السبعت اإبراز املعاين من حرز األماين يف القراء -1

عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ط(، وة طراهيم ع: إب ، حتقيق(هـ665)تإبراهيم

 )د.ت(.

، الباحث عبد اللطيف أيت أبو عمر الطََّلَمْنِكيُّ وآاثره يف الدراسات اإلسالمية ابألندلس -2

-11) اتالصفحم، عدد 1995، سنة 12 لعدد اعمي، جملة دار احلديث احلسنية، املغرب، 

44.) 

حتقيق: حممد   هـ(،276)ت:يَبة الدينوريتَ قُ سلم بن د اهلل بن م، أبو حممد عبأدب الكاتب -3

 م.1982هـ=1402 ،1الدايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

ْويِل  أدب الُكتَّاب -4   ، حتقيق: حممد هبحة األثري هـ(،335)ت:  ، أبو بكر حممد بن حييى الص 

 هـ.4113، بغداد، تبة العربيةاملك

د بن القاسم بن بشار حمم أبو بكر ،جل ب هللا عز و وقف واالبتداء يف كتاإيضاح ال -5

حتقيق: د. حميي الدين عبد الرمحن رمضان، مطبوعات جممع اللغة  هـ(،328)ت:األَْنَباِري  

 م.1971هـ = 1390العربية بدمشق، 

حر السيد عبد  ، الدكتورة س وغرابً شرقاً  هورحلتعثمان بن عفانأضواء على مصحف  -6

 م.1991هـ= 4111اإلسكندرية،  اب اجلامعة،زيز سامل، مؤسسة شبالع 

دار الياممة،   هـ(،1403)ت: ، حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش إعراب القرآن وبيانه -7

، 4دمشق ، بريوت، ابن كثري، دمشق  بريوت، دار اإلرشاد للشئون اجلامعية، محص، ط

 هـ.5141

عني بوضعها  هـ(،356)ت: ل بن القاسم القايل أبو عيل إسامعي ،مايل القايل)النوادر(أ -8

 م.1926هـ = 1344، 2بها: حممد عبد اجلواد األصمعي، دار الكتب املرصية، طرتيت و

حتقيق:   ،هـ(646)ت: أبو احلسن عيل بن يوسف الِقْفطي  إنباه الرواة على أنباه النحاة، -9

،  1وت، طكتب الثقافية ، بريقاهرة، ومؤسسة ال دار الفكر العريب، ال ، هيم احممد أبو الفضل إبر

 م.1982هـ =  6140

حتقيق:  ،هـ(444)ت: اق غري منشورة من كتاب احملكم أليب عمرو عثمان بن سعيد الدَّاين ِ أور  -10

وِري احلََمد، جملة كلية اإلمام األعظم، بغداد، العدد الرابع،  م، 8197هـ =1398د. غانم َقد 

 (.447 -385د الصفحات)عد
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حتقيق: حممد   هـ(،728ت: )تيمية الدمشقي احلليم ابن عباس أمحد بن عبد أبو ال اإلميان، -11

 م.1996هـ =1416، 5نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، عامن، األردن، ط

 ْرَكيِش  د اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزَّ ـو عب ـأب  ،رآنـــوم القـلـي ع ـان فـره ـالب -12

 (، )د.ت(.طة، )د.، القاهردار الرتاث ضل إبراهيم، مكتبةقيق: حممد أبو الف، حتهـ(947)ت: 

، أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز -13

ْوَزآَباِدي   عىل ألحممد عيل النجار، وعبد العليم الطحان، املجلس احتقيق:  هـ(،817)ت: الِفرْيُ

هـ 1416: (3،2،1نرش) هرة، )د.ط(،اإلسالمي، القا جلنة إحياء الرتاث  سالمية،للشئون اإل

 م.1996= 

، أبو جعفر أمحد بن حييى بن أمحد الضبي خ رجال أهل األندلســاريــي تـس فـم ـة امللتـــيـغ ــب -14

 م. 1967دار الكاتب العريب ، القاهرة، )د.ط(، سنة  هـ(599)ت: 

د بن عثامن عبد اهلل حممد بن أمح أبو ، َواألعالمهريشاملاتريخ اإلسالم َوَوفيات ا -15

،  2بد السالم التدمري ، دار الكتاب العريب، بريوت، طعحتقيق: د. عمر  هـ(748)ت:ذهبي ال 

 م. 1993هـ = 1413

، أبو الوليد عبد اهلل بن حممد بن األزدي، املعروف  اتريخ العلماء والرواة للعلم ابألندلس -16

،  مكتبة اخلانجي عزت العطار احلسيني،  نى بنرشه: السيدع ـ(،ه403)ت: بابن الفريض 

 .م1988هـ =  1408، 2طالقاهرة، 

نْهاِجي  التبيان يف شرح مورد الظمآن -17 )ت: نحو   )ابن آَجطَّا(، أبو حممد عبد اهلل بن عمر الص 

من أول الكتاب إىل هناية مباحث احلذف يف الرسم، رسالة )ماجستري(، حتقيق: عبد  هـ( 750

سالمية، اجلامعة  لدراسات اإلرآن الكريم واعمر اهلندي، كلية الق بن حممد نور بن فيظحلا

 هـ.1422/  1421سالمية بالـَمِدينَة املنورة،  إلا

، أبو الفضل القايض عياض بن موسى اليحصبي الكــمس ـب ال ـــري ــقـدارك وتـم ـب ال ــيـ رتــت -18

 ، )د.ت(.1ط غرب،مل، املحمدية، ا ةمطبعة فضال ، حتقيق عدد من الباحثني، هـ(544)ت: 

، )د.م، ط(، ممطابع أخبار اليو (،هـ1418)ت:  راوييل الشع ، حممد متوفسري الشعراويت -19

 م.1997

الباحثة آمال   ،تفسري القرآن ابلقراءات القرآنية العشر من خالل سور اإلسراء والكهف ومرمي -20

،  فلسطني  إلسالمية، غزة،مخيس محاد، رسالة )ماجستري(، كلية أصول الدين، اجلامعة ا

 م. 0620هـ= 1427
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 هـ(،833)ت:مد اجلََزِري  ري حممد بن حممد بن حم، أبو اخلرالعش قراءات تقريب النشر يف ال -21

 م.2002هـ=1423، 1وضح حواشيه: عبد اهلل حممد اخللييل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 ــ(،ه 899)ت: اِجي ِ رَ الرَّجْ طلحة  تنبيه العطشان على مورد الظمآن أليب علي حسني بن علي بن -22
ري(، حتقيق الباحث: حممد  ت، رسالة )ماجسآن الكرميياء يف القر لابب حذف امن أول املخطوط إىل 

ْعبِّية االشرتاكية العظمٰى، كلية اآلداب والعلوم،  ْيبِّية الشَّ سامل حرشة، اجلامهريية العربية اللِّ

 م. 2006/  2005ترهونة،   جامعة املرقب،

ورِ التجويدة عند علماء لصوتياالدراسات  -23 ن، ط، دار عامَّ دي احلَمَ ، د. غانم َقد  ، 2ر، عامَّ

 م.0072هـ=1428

وِري احلََمد، جملة العلوم رسم املصحف بني التعليل اللغوي والتوجيه الدِ اليل  -24 ، د. غانم َقد 

مجادى  ألول،اية، العدد الرشعية واللغة العربية بجامعة األمري سطَّام بن عبد العزيز، السعود 

 (.80 -23)د الصفحات، عد2016هـ =إبريل  1437ةاآلخر

 إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن ابن َوثِيٍق األندلسـي: من رسم الـُمْصَحف هامع ملا ُُيَْتاُج إلياجل -25

وِري احلََمد، مطبعة العاين، بغداد، ط هـ(،654)ت  م.1988 هـ =1408 ،1حتقيق: د. غانم َقد 

ّي  هيم بن عمر الدين إبرا ، برهان لة أتراب القصائدد يف شرح عقيملراصالة أرابب مجي -26 اجلَْعََبِ

حتقيق: د. حممد خضري مضحي الزوبعي، دار الغوثاين للدراسات القرآنية،   ،(هـ732)ت: 

 م.2010هـ = 1431،  1دمشق ، ط

، اهدبن جم رهم أبو بكاحلجة للقراء السبعة أئمة األمصار ابحلجاز والعراق والشام الذين ذكر  -27

 ريق: بدر الدين قهوجي، بشحتقي هـ(،773)ت: فاريس احلسن بن عبد الغفار ال أبو عيل

 م.1993هـ=1413، 1جوجياين، دار املأمون للرتاث، ط

 ة، دار احلديث ، القاهرةيم، حممود عبد اخلالق عضدراسات ألسلوب القرآن الكرمي -28

 )د.ط،ت(.

َلة يف شرح  -29   د حتقيق: عبالغني، املشتهر باللبيب، أبو بكر عبد ، يلةقأبيات الع الدُّرَّة الصَِّقيـْ

هـ. وكذلك رجعت إىل نسخة 1432طر،)د.ط(،قزعبول، وزارة األوقاف، العيل آيت 

 خمطوطة يف املكتبة األزهرية، مرفوعة يف موقع األلوكة عىل الشبكة العنكبوتية)اإلنرتنت(.
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طبعة  ، هـ(1349)ت: يسنِي  التون اِرغْ ن أمحد املَ ، إبراهيم ب دليل احلريان على مورد الظمآن -30

 )د.ط، ت(.سيل، تونس،ع اج صالح ال احل

إبراهيم بن عيل ابن فرحون اليعمري املالكي  ،ب يف معرفة أعيان املذهبه الديباج املذ -31

 حتقيق: د. حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث، القاهرة، )د. ط، ت(.  هـ(،799)ت:

وِري احلََمد، ط، الدكتور غة رخيياتة لغوية رسم الـُمْصَحف دراس -32 الوطنية   ةبعته اللجنانم َقد 

 م.1982هـ= 1402، 1امس عرش اهلجري، العراق، طالحتفال بمطلع القرن اخلل 

ي  بن أيب طالب القييس الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة -33  هـ(،437)ت: ، َمكِّ

 م. 7199هـ=1417ة ، سن3طاألردن، حتقيق: د. أمحد حسن فرحات، دار عامر، 

بَّ  ،اب املبنيتم وضبط الكمسري الطالبني يف رس -34 ضمن   هـ(،1376)ت:اع الشيخ عيل حممد الضَّ

سلسلة مؤلفات علامء القرآن والقراءات، سلسلة مؤلفات شيخ املقارئ املرصية العالمة عيل 

بَّاع، التابع لوزارة األوقاف بالكويت)د. ط، ت(.  حممد الضَّ

قيق: حت هـ(748:  )تن الذهبي هلل حممد بن أمحد بن عثام: أبو عبد اءلنبال ا أعالم سري  -35

 بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت،  نيجمموعة من املحقق

 م. 1985هـ=  1405،3ط

  القييسأبو عبد اهلل حممد بن عبد امللك املِنُْتْوِري   ،رأ انفعــقـل مـي أصـع فـرح الدرر اللوامــش -36

يقي سيدي فوزييق  األستاذ ، حتق(هـ834)ت دِّ الدار البيضاء،  ح اجلديدة، النجا  ةطبع، مالصِّ

 .هـ2001هـ= 1421، 1ط املغرب،

حتقيق: د. عبد العيل  هـ(،458)ت: د بن احلسني البيهقي ـمـكر أح ـو ب ــأب  ،انــم ـب اإلي ـعـش -37

 م. 2003هـ=1423، 1عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، هـ( 785)ت: كوال لك بن بشم خلف بن عبد امل، أبو القاسسألندلاالصلة يف اتريخ أئمة  -38

 م.1955هـ = 1374، 2ر ، مكتبة اخلانجي، طا بنرشه: السيد عزت العط عني 

اس النَّْحِوي  صناعة الُكتَّاب -39 حتقيق: د. بدر   هـ(،338)ت: ، أبو جعفر أمحد بن حممد النَّحَّ

 م.1990هـ=1041، 1لعلوم العربية، بريوت، طأمحد ضيف، دار ا

حييى بن رشف النووي   حيي الدينـم ا ـو زكري ــأب  ،وويــ ام النــرح اإلم ــش ـم بـل ـس ـمح ــحيــص -40

 م.1929هـ=1347، 1املطبعة املرصية باألزهر، القاهرة، ط هـ(،676 :)ت
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 هـ(،751)ت: وزية ، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلالصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة -41

 هـ .1408،1الرياض، ط، ار العاصمة، د هللحتقيق: عيل بن حممد الدخيل ا

حتقيق: د. حممد بن  هـ(748)ت : ي بن أمحد بن عثامن الذهباهلل حممد  أبو عبد ،شالعر  -42

، 1خليفة بن عيل التميمي، عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط

 م.1999هـ=1420

ري  القا  د، أبو حممعقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد -43
بِي  ْه ال سم بن فِ

اطِ  (،هـ590ت)شَّ

 .م2001= هـ1422، 1، طالسعودية، باتدار أنوار املكت، ي سويدد. أيمن رشد حتقيق: 

 هـ(،833)ت:، أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد اجلََزِري  غاية النهاية يف طبقات القراء -44

 .ط، ت(.رة.)د هالقا  نرشه: ج. برجسرتارس، مكتبة ابن تيميه،بعناية ب 

 )ت: ايِن  مَ دين حممود بن محزة الكِرْ سم برهان ال ، أبو القا التفسري وعجائب التأويلب غرائ -45

 ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بريوت)د. ط، ت(. هـ(505نحو 

  عطية، ل حتقيق: مروان ا هـ(،224)ت: ن سالَّم اهلروي أبو ُعبيد القاسم ب  ،فضائل القرآن -46

 م. 1995هـ =5141، 1(، طر ابن كثري )دمشق، بريوتاوآَخَرين، د 

حتقيق:  هـ(،575)ت:  أبو بكر حممد بن خري بن عمر األموي، فهرسة ابن خري اإلشبيلي -47

 م.1998هـ =  1419، 1حممد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 هـ(،964)ت: ن نجاح امن بيأبو داود سل ،الضبط وكيفيته على جهة االختصار كتاب أصول  -48

شالأمحد بن م حتقيق: د. أمحد بن الـُمْصَحف، الـَمِدينَة   ، جممع امللك فهد لطباعة عمر رَشْ

 هـ.1427)د.ط(،  املنورة،

. إبراهيم حتقيق: د  هـ(،347)ت: ، أبو حممد عبد اهلل بن جعفر بن ُدُرْسُتَوْيهكتاب الُكتَّاب -49

ائِّي، د. عبد احلسني ال  اَمرَّ   =  هـ1397،  1كتب الثقافية، الكويت، طل مؤسسة دار اتيل، فالسَّ

 م.1977

ِجْسَتايِن   بن، أبو بكر الـَمصاِحف كتاب -50  هـ(،316)ت: أيب داود، عبد اهلل بن سليامن السِّ

هـ =  1423، 2ط)د.م(،  حتقيق: حمب الدين عبد السبحان واعظ، دار البشائر اإلسالمية 

 م.2002

ي  بن أيب طالب القي، مَ اها وحججهوعلل عالكشف عن وجوه القراءات السب -51  )ت:يس  كِّ

 م.1974هـ= 1394)د.م، ط(،  ان،ق: د. حميي الدين رمضحتقي هـ(،374
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،    3دار صادر، بريوت، ط هـ(،711)ت:، حممد بن مكرم بن منظور املرصيلسان العرب -52

 هـ.1414

 يِن  ْسَطالَّ ر القَ ك، أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب ب لفنون القراءاتلطائف اإلشارات  -53

ـُمْصَحف،  ة ال مع امللك فهد لطباعالقرآنية، جمالدراسات  حتقيق: مركز هـ(،923)ت:

 هـ.1434

ايِن  احملكم يف نقط الـَمصاِحف -54 حتقيق: د. عزة   هـ(،444)ت:، أبو َعْمرو عثامن بن سعيد الدَّ

 م.1997هـ= 1418، 2ملعارص، بريوت، طحسن، دار الفكر ا

د بن قيق: د. أمححت هـ(،496 )ت:داود سليامن بن نجاح  أبو ،التنزيلجاء هلخمتصر التبيني  -55

 م.2002هـ = 1423)د.ط(،  شال، جممع امللك فهد، الـَمِدينَة املنورة،أمحد بن معمر رَشْ 

ان عبد العزيز بن عيل ال  مرشد القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ، -56 اميت، املعروف بابن الطَّحَّ  س 

، تبة التابعنيمارات، مكلضامن، مكتبة الصحابة، اإلا حاتم صالح يق د.قحت هـ(،561:ت)

 م.7200، 1القاهرة، ط

ي  بن أيب طالب مَحّوش القييس   ،مشكل إعراب القرآن -57 حتقيق: د. حاتم  هـ(،437)ت: َمكِّ

 م. 1984هـ=4051،  2صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

قيق: حت هـ(،235)ت:  بن أيب شيبةد هلل بن حممعبد ا ، احلافظ أبو بكرمصنف ابن أيب شيبة -58

 م.1989هـ=1409، 1طاض، ، مكتبة الرشد، الري يوسف احلوت كامل

أبو الوفاء نرص بن نرص يونس  اْلَمطَاِلع النَّْصرِيَّة للَمطَاِبِع املصريَِّة يف األُصول اخلَطيَّة، -59
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 امللخص
)املنزع التعليلي لوقف اإلمام اهلبطي عند الشيخ حممد  دف هذا البحث املسمى: هي

األقراط والشنوف، ملعرفة االبتداء   خالل كتابه:  من   هـ( 1214)ت:  بن عبد السالم الفاسيا
إىل الكشف عن املنهج التعلييل الذي علل به خامتة احلفاظ الشيخ حممد  والوقوف(

لتزم به املغاربة يف انتصاره لصنيع اهلبطي يف الوقف الذي ابن عبد السالم الفايس ا

، حيث يرى أن وقوفه تقوم عىل مقاصد تعليلية من جهة اللغة ردحا من الزمان

 .اء وتنوعا يف غري تزاحم وال تضادونكت التفسري وغريمها مما يزيد املعنى ثر

يز للشيخ حممد وإذا كان لكل عمل باعث يدعو إليه فإن هذا العمل الرائد واملتم 

وقف اهلبطي عند بعض العلامء نقدا، وحني   فايس جاء بعدما لقيبن عبد السالم الا

جتارس البعض عىل وصفه بأنه ضعيف املأخذ متكلف التأويل خمالف للسنة، فانربى 

هلبطي منترصا باستخراج تعليالت حسان عالية املرمى وسامية االفايس لوقف 

بطي وضلوعه يف العلوم. وقد انتظم إلقرار بإمامة اهله جماال ل املطمح مما ال يدع إال

 عقد هذا البحث يف مقدمة ومبحثني: 

-وع وباملؤلِّف، واملؤلَّف ـوضـف باملـريـا التعـد ففيهم ـة والتمهي ـدمـمقـا الـأم -

 وعرض موضوعاته. -املخطوط

وأما املبحث األول: فقد خصصته للحديث عن أراء العلامء يف وقف اإلمام  -

 السالم الفايس فيه من خالل مؤلفاته.عبد رأي حممد بن  بطي، وعرضاهل

واملبحث الثاين: خصصته الستخراج األوجه التعليلية التي استنبطها حممد  -

تقراء والتتبع يف الكتاب بن عبد السالم من تقييد وقف اهلبطي من خالل االس ا

 وخامتة. املذكور

ابن عبد السالم   -ياهلبط اإلمام  –وقف  – املنزع التعلييل الكلمات املفتاحية: 

 والشنوف. األقراط  – الفايس



 عبد الكرمي بن احلبيب حريري أ.     الم الفاسيوقاف اإلمام اهلبطي عند حممد بن عبد الساملنزع التعليلي أل
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 املقّدمة
كرى ألويل األلباب، وأودعه  ده الكتاب، هدى وذي أنزل عىل عبالذ هللاحلمد 

عِة وفصِل   وزانهه باألحرِف السبعةِ من العلوم والفنون العجب العجاب،  وكامِل الِّشِّ

 املحِو ومن كل ما ُيسرتاب  اخلطاب  
ِ
وجعله املعجزة ، ، وصانهُه من شنِي اللحِن وُطروء

  والسالم عىل النبي الزكي الطاهر الة الصاخلالدة عىل مر العصور واألحقاب، و

 ومجيع األصحاب. األواب، وعىل آله 

من املقومات األدائية، والسامت املنهجية، لدى املدرسة املغربية يف  فإن  وبعد،

علم القراءة؛ النزوع إىل الوحدة تأثرا بوحدة املذهب واملعتقد، وشاهد ذلك وفرة 

يع القرأة يف سبيل حتقيق هذا امله ابذةجه ما تزخر به املكتبات املغربية من تآليف

التوحيدي، وهو ما يسمى عندهم بام جرى به العمل، أو التصدير، أو بيان اخلالف  

والتشهري، وإذا كانت هذه السمة غالبة يف املنهج اإلقرائي املغريب عموما، فإن ثمة 

ء، تدابابا من أرشف علوم القراءة تبدى فيه ذلك واضحا، وهو علم الوقف واالب

ام واالتباع منذ أن تم توحيده باختيار وتقييد لذي للمغاربة فيه خصوصية االلتزا

، الذي ارتبط ذكره بعلم الوقف واالبتداء يف املدرسة املغربية (1)اإلمام اهلبطي

قرونا، وإذا حاولنا الوقوف عىل مسوغات االلتزام هبذا االختيار ودواعي اهلبطي 

 منها: (2) ة وفعرم ةعدإلنشائه، نجد لذلك عوامل 

 
هو الشيخ العالمة اإلمام املقرئ الكبري، الويل الصالح أبو عبد اهلل حممد بن أيب مجعة اهلبطي الصاميت،  (1)

، ودرة  333ة ( ترمج1/321هـ( ترمجته مفصلة يف جذوة االقتباس البن القايض )930ىف سنة: )توامل

من الوفيات( من كتاب ألف سنة ( )ض290، ولقط الفرائد له )276( ترمجة:2/152احلجال له )

( وسلوة 1/35( ونِّش املثاين للقادري )330( ونيل االبتهاج للتمبوكتي )88-12وفهرس املنجور )

ن الكريم ( ومقدمة حتقيق تقييد وقف القرآ68-2/67( و)268/ 1ملحمد بن جعفر الكتاين ) فاساألن

 (. 26-18للحسن وكاك )

 = (25،118،131،182:وقف اهلبطي )صييد تقن وجاج لتحقيق يف ذلك ما كتبه الدكتور احلس ينظر (2)
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 . (1) الراتبوقف ضبطا وتوحيدا لعامل قراءة احلزب أن اهلبطي وضع ال -

 . (2)   الوقوفأنه وضعه لصنعة اجلمع واإلرداف تعيينا عىل مواطن  -

 . ( 3)   املغرب الربنامج التعليمي يف   عند القراء املبتدئني لطبيعة ضعف امللكة اللغوية  -

لوصف ، بل تعداه إىل ا(4) لم من النقديس مل غري أن هذا املِّشوع عند اهلبطي

 
 منشور محيتو، هلاديا عبد للدكتور "املغرب يف القرآنية التالوة مياسم أهم اهلبطي الوقف" :وبحث =

  ـ، ه 1430 صفر السادس، العدد- املغربية لكة للمم األعىل العلمي املجلس عن الصادرة املجلس بمجلة

وقف  الدكتور حسن بن عبد اهلادي محيتو يف بحثه بعنوان:ما كتبه األستاذ ، وينظر كذلك م2009 فرباير

وجهودهم يف  منه نيالسوسيومواقف وله دخس يب عبد اهلل حممد بن أيب مجعة اهلبطي يف سواإلمام أ

 بإنزكان. خدمته. ضمن أعامل ندوة املجلس العلمي

   زب ال يستقيم بدون وقف موحد.هذا االحتامل أن احل ويقوي (1)

 : املنافعري يف تكميل غه د  قول امله يذلك  ويف (2)

 إنـــه لصنــــــعة اإلردافـف         اف ـواسلك سبيل اهلبطي يف األوق

 يف غربنا ذا وبه األدا حصل        ه جرى العمـــــل  ـعني إذ بم لـسه 

  ية )خمطوط خاص(.املنافع يف الطرق العِّش )تكميل

ذلك لطبيعة الربنامج اإلقرائي اكن الصاحلة للوقوف، ورئ من معرفة األمهذا الضعف ال يمكن القا (3)

فأما أهل املغرب "يف مقدمته:  ث قالهـ( حي808املغريب. وقد سجل هذا امللحظ املؤرخ ابن خلدون )

الرسم ومسائله،  يم القرآن فقط، وأخذهم أثناء املدارسة بفمذهبهم يف الولدان االقتصار عىل تعل

لطون ذلك بسواه يف يشء من جمالس تعليمهم، ال من حديث وال من فقه القرآن فيه، ال خيواختالف محلة 

و ينقطع، فيكون انقطاعه يف الغالب انقطاعا عن  فيه أ  وال من شعر وال من كالم العرب، إىل أن حيذق

 (.  292/293ة ابن خلدون ص:)مقدم"العلم باجلملة.

 : ثالثإىل اجتاهات ناس جتاه وقف اهلبطي واجتهوا انقسم ال (4)

األول: املُنتهِقدون، ومنهم عىل سبيل املثال: اإلمام حممد املهدي الفايس شارح دالئل اخلريات يف االجتاه  -

إحتاف األخ "فايس يف كتابه وقد أورد ذلك حممد بن عبد السالم ال "الدرة الغراء يف وقف القراء"ه سالتر

ايل وسيأيت  "التهاين ين، بمحاذي حرز األماين ووجه األود املتدا ذكر ذلك، ومنهم اإلمام أبو شعيب الُدكَّ

ومنهم: الشيخ عبد اهلل بن  .( 1/41: يف ما نقله عنه األستاذ عبد اهلل اجِلراري )من أعالم الفكر املعارص

  "الشيخ اهلبطي منحة الرؤوف املعطي، ببيان ضعف وقوف"ها ماري يف رسالة صغرية سامُُالصديق الغ

دُّ الشي الصديق من أشّد املنتقدين، حتى إنه ربام شدد النكري عىل اإلمام اهلبطي، ومما  ُخ عبُد اهلل بن وُيعه

ل الوقف مل يكن يعرف علم العربية وال شيئا مما اشرتطوه عملكن الشيخ اهلبطي الذي ":  قاله

  .(4)ص: املعطي،  الرؤوف حةمن "لصحة الوقف

 =هلبطي مع الظن أنه من صميم الرواية التييتمسكون بالوقف اثاين: املتعصبون، ويمثلهم من االجتاه ال -
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بكونه ضعيف املأخذ، متكلف التأويل، خمالفا للوقف السني، فكان ذلك معرتكا  

لتجريد أقالم ذوي الضبط واإلتقان يف علم القراءة إنصافا وانتصارا الختياراته، 

ة أوبيانا للمنزع التعلييل املتقصد وراء وقفاته، ومن أكرب من تصدى لذلك خامت

عبد اهلل سيدي حممد بن عبد السالم الفايس   العامل العالمة اهلامم: أبو فاظاحل

الذي وقف موقف الناقد املنصف، حيث تتبع هذا الوقف الذي قيده   هـ(1214)ت

األقراط  »يف القرآن الكريم من أوله إىل آخره يف مؤلفه املوسوم بـــ:  (1)اهلبطي
سان إىل أنواع من التعليالت احلتدى واه (2)«والشنوف يف معرفة االبتداء والوقوف

التي تتساوق مع استخراج خفي الدالالت للوصول إىل روح املعاين املرادة من 

 
  إىل درجة هذا التمسك م حيكمها االتباع وال يدخلها القياس، وقد أشار الشيخ حممد بن عبد السال =

ويس التِّلمساين،  لعالمة أيب عبد اهلل حممد بن يوسف السُّ رة يف شأن اجه نهبالقصة التي سمعها عن شيخه امل  

وستأيت إن شاء -أنظر يف السامء فإنه يف اللوح املحفوظ " نتقده قال له اهلبطي:  اهلبطي وقفه واملا أنكر عىل

 : -وهو من األنصاص املتداولة-قول بعضهم لك يأو مع الظن بأنه سنة، ويف ذ-اهلل

 ـزم ــــذا حـا إن تكــن ـرشقا وغرب        نـــة   ـو السـطي فه ـا اهلبـن ــفـووق

 ريق أهــل احلـــــزمـن طــــال عـم            ره فقــد هفــــاـيـل بغ ـ قـن يـوم

 ــمذاق أهل العلدى حـــا لـ مـحك          وقف  ـه يف الـذ بـة األخـ نـالسـف

 مل الفهــــان جليـف إذ ك ـيف الوق            ا ذنـــــخمـــه أ ـعلـن بــ ة مــنـس

 زم ــــسبيل احل املحتذي يف الوقف            يــاهلبطد اإلله ـبــو ع ـو أبــوه

غريه  االجتاه الثالث: املنصفون، ويمثلهم صاحبنا العالمة سيدي حممد بن عبد السالم الفايس، و -

نِي  ء، وقد تكلم عىل ذلك يف رسالة وهو من متأخرى العلامكالشيخ إبراهيم بن أمحد بن سليامن املهاِرغ 

النجوم الطوالع يف رشح الدرر "بطي، طبعت يف هامش دها للحديث عن وقوف اإلمام اهلخاصة أفر

 (. 253)النجوم الطوالع، ص،  اللوامع

لعدد لقرآن الكريم هي عِّشة آالف إال ستني وقفة، ونص هذا اعدد الوقوف املقيدة عن اهلبطي يف ا (1)

ِمُع ِمنْ  ودُ  َواْلُجلُ  ﴿ : -تعاىل-قوله )واجللود( من كلمة ينتهي عند  قََٰ وقد  [19:احلج] ﴾  َحِديد  َولَُهم مَّ

   : -وهو من األنصاص املتداولة-نظمها بعضهم بقوله 

 ل ستيــــــــن عِّشة آالف أق      عدد وقف اهلبطي عند املقرئني 

 يف األقوال هذا هو الصحيح       ــــال ونصــــفه واجلـــــلود يتـــ 

   .-إن شاء اهلل- سيأيت التعريف به قريبا (2)
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تزيد القارئ لكتاب اهلل معنى ، والكشف عن خمدرات الفهوم التي خطاب اهلل

 جديدا، وتوجيها سديدا. وكلها تزكي اختيارات اهلبطي وترفع من صنيعه. 

املنزع التعلييل ألوقاف   حتمل عنوان:اسة املتواضعة التي لدره اوسأحاول يف هذ

من   هـ( 1214)تعند الشيخ حممد بن عبد السالم الفايس  هـ(930)تاإلمام اهلبطي 

الكشف عن منهج  و التعريف باملؤلِّف واملؤلَّف، « األقراط والشنوف » خالل كتابه: 

طي، مع رصد نامذح  هلبم االشيخ حممد بن عبد السالم الفايس يف توجيه وقف اإلما

ر استعامهلا يف التعليل  من تعليالته،  رَّ حماوال استخراج بعض القواعد املعللة التي كه

   والتوجيه، وذلك وفق اخلطة التالية:

 خطة البحث:
 متهيد حول التعريف باملؤلِّف واملؤلَّف. 

 وبعده مبحثان: 

  ي اسم الف سالالعبد املبحث األول: مالمح من انتصارات الشيخ حممد بن 
 وفيه مطلبان:  لوقف اهلبطي.

 رأيه يف وقف اهلبطي.  ملطلب األول:ا ✓

املنحى التعلييل ألوقاف اهلبطي يف األقراط والشنوف:   املطلب الثاين: ✓

 املنهج واملوارد. 

ي عند حممد بن  ـطـف اهلبـي وق ـالت ف ــليـازع التعـن منـي: مـانـث الثـحـمبـال
 عبد السالم الفاسي.  

 : بية مطالانوفيه مث
 القرائي. تعليله للوقف من جهة اخلالف  ل:املطلب األو  ✓

 ما كان تعليله إشارة إىل نكت من التفسري. املطلب الثاين: ✓

 ما كان تعليله مراعاة لبيان النوع. املطلب الثالث: ✓



 عبد الكرمي بن احلبيب حريري أ.     الم الفاسيوقاف اإلمام اهلبطي عند حممد بن عبد الساملنزع التعليلي أل

182 

 ما كان الوقف عليه مجعا للمعنيني.  املطلب الرابع: ✓

 لتشبيه. د اما كان الوقف داللة عىل مرا املطلب اخلامس: ✓

 ملدح.الوقف لتكثري اجلمل يف مقام ا :املطلب السادس ✓

 املراد. الوقف إعالما لبيان املعنى املطلب السابع: ✓

 . تعليله الوقف لصناعة اجلمع واإلرداف املطلب الثامن: ✓

 
 
 
 

 
 



 (ه1440 ذو احلجة)         ون  عشر وال ثامنالعدد ال     نية   لقرآهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا لة معجم

183 

 متهيد حول التعريف باملؤلّ ف واملؤلَّف
 : املؤل ِّف-أ  

هو و هـ(1214)تالفايس  بن عبد السالم هو حممدنوف: مؤلف األقراط والش

املغاربة متأخري حللقة الوثقى يف اتصال أسانيد أنه ا يأشهر من نار عىل علم، ويكف 

تشهد بقوته  (1)  وغريه،يف القراءات، وهو صاحب املؤلفات اجلياد يف علوم القرآن 

 وطول باعه.

 ما قيل فيه من علو املقام ورفعة الشأن:
من م الفايس طوقه قالئد املدح وكساه مد بن عبد الساللشيخ حم رجم لكل من ت

ملن شاء أن يطلع عىل تفصيل ما قيل يف الرجل فدونه كتب  و ،حسن الثناء حلال

  فكلها تشيد بقدره. ،(2)  أهل الرتاجم والسري قديام وحديثا

 
املؤلفات والرسائل العلمية القيمة وقد ُعني طالب الدراسات القرآنية  عددا كبريا من وراءه  فخلّ  (1)

إحتاف   :املسمى أيضاهو ملحاذي وا تابك ها ما يزال خمطوطا، ومنها: بدراستها وحتقيقها فمنها ما طبع ومن

وقد أودعه » أعراب:قال عنه األستاذ سعيد  ،تهاينود املتداين بمحاذي حرز االماين ووجه الاألخ األ

 «ومه ومعارفه، وهو عصارة فكره، وخالصة جتاربه، وقليل أمثال هذا الكتاب يف حتريره واستيعابهعل
لفاته: من مؤو. -أخريا بتحقيقنيتاب هذا الكوقد حقق -( 145والقراءات باملغرب )ص: القراء :ينظر

أيب إسحق عىل فتح كنز العالمة عزائم الطالب العبقري، إعانة بعض و ،شذى البخور العنربيكتاب "

ال تزال ) الوقف.رجوزة يف أحكام اهلمز عند وأ  )وال يزال خمطوطا(، "إبراهيم بن عمر اجلعربي

  الداليةيف رشح  ةالقطوف الداني" وكتاب:خمطوط()، محزةبيان حكم الوقف عىل اهلمزة هلشام و ة(خمطوط
أزابيط من منشورات  ابوشت :األستاذحققه  ."از الضمري من أرسار التصديبرإ" :وكتاب  ،(خمطوط)

 "العزيز اري عىل محلة كتاب اهللالقول الوجيز يف قمع الز" :كتابهـ(، و1433لسنة: ،األوقاف وزارة 

حققه الطاهر  "البتداء والوقوفاألقراط والشنوف يف معرفة ا" :وكتاب ،بأمحد عبد الكريم نجي :هققح

مال ينظر ما كتبه الشيخ الدكتور عبد اهلادي عرفة تراثه العلمي كاوملالكثري. غريها و -كام يأيت-الشفوعي 

 (. 640-4/400) محيتو يف موسوعته: قراءة اإلمام نافع عند املغاربة

قراءة اإلمام نافع عند املغاربة وموسوعة  (143ص:)سعيد أعراب ينظر كتاب القراء والقراءات لألستاذ  (2)

 ينظر: قراءة اإلمام نافعفيه أهل الرتاجم يف ذكر ما قال استفاض  لدكتور عبد اهلادي محيتو فقدللشيخ ا

 .وما بعدها( 4/397)



 عبد الكرمي بن احلبيب حريري أ.     الم الفاسيوقاف اإلمام اهلبطي عند حممد بن عبد الساملنزع التعليلي أل

184 

الشيخ الفقيه العالمة، األستاذ املحقق  هو» فقد قال عنه صاحب السلوة:

األحكام القرآنية، وصاحب امللكة التي ليست  يق ، املنفرد بتحقالفهامةجود امل

ال عمن دوهنم يف العلوم العربية، وكان قوي العارضة نافذ البصرية ألشياخه فض

يف كل فن، ظاهر الزهد  كثري التحصيل بحاثا نظارا، قادرا عىل االستنباط بصريا

غري  ويقول احلق من األسواق  يف والورع قامع الفتن والبدع، يلبس اخلشن ويميش

من صالة وصوم وتعليم  تصنع وال نفاق، وكانت له القدم الراسخة يف العبادة 

 (1)  .«أنساهبموتالوة، ويف حمبة آل البيت وحفظ    ومطالعة

الشيخ األستاذ املقرئ » وقال الشيخ عبد الكبري الفايس يف تذكرة املحسنني:

ى صار شيخ   حتت علام وعمالاءا القرتقن أاملشارك العالمة املطلع، آخر من 

متة املجتهدين يف القراءات، وعني  مة الزمان، وجمود األوان، خااجلامعة فيها، عال

 ( 2)«.أعيان بحور الفقهاء واملحدثني والنحاة

، ريم  ريي احله وبِ هامي األُ التُّ أيب عبد اهلل حممد الشيخ  برتمجة لتلميذههنا وأختم 

هـ(1246ت)شيخ القبائل احلوزية 
به من املرتجم حيث ملاتعة وقرملادهتا ا : (3) 

ومنهم شيخنا الذي » كتابه إحتاف اخلل املواطي: يقول يف ترمجته ضمن شيوخه يف

تاجها، وتقرص عن مداه يف سموه  اعةُ ألقت إليه البالغة قالدها، واختذته الريه 

هلل و عبد اامم: أباهلُ  جائب، العامل العالمةالكواكب، وتنقطع للرحلة إليه أعناق النَّ

لفاظها، قد رضب عاملا باللغة، ضابطا أل الم، كان يدي حممد بن عبد السس 

طهن، وانقادت له صعاهبا بال ره  ن، وكنت أرسد عليه قصيدة ابن املرحل يف  سه فيها بعه

 زمانهاللغة فيقول يف بعض املواضع: هذه اللفظة ليست يف القاموس. قد فاق أهل 

 
 حممد بن جعفراس، أليب عبد اهلل.  من العلامء والصلحاء بفقربأوة األنفاس وحمادثة األكياس بمن سل (1)

 .(769وما بعدها ترمجة:  2/357الكتاين )

   .( 1247/7)لفايس. العبد الكبري  السنني، وحوادثبوفيات األعيان سنني، املحتذكرة  (2)
 وغريمها.  (263(. وكتاب السيف املسلول للسعيدي )ص:6/252اإلعالم للمراكيش ) ينظر ترمجته يف: (3)
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م مع مشاركته هلم يف سائر الفنون من العلووالعربية، لقراءة يف وايف اللغة والترص

ا كالفقه واحلديث والتفسري، وله معرفة بعلم التاريخ والتعديل  األدبية، وغريه

والتوقيت وأحكام النجوم واحلساب، وكان ورعا تقيا زكيا، قد فاق أهل زمانه يف 

 . (1)«علوم القرآن، وله تآليف عديدة

 : املؤلَّف -ب
 فه:  تعري  :الا و أ
توجد منه وف ف هو كتاب: األقراط والشنوف، يف معرفة االبتداء والوقؤلَّ امل

 . 9346-1953-195:أرقامها احلسنية ومنها ثالث نسخ يف اخلزانة خطية نسخ 
( لوحة من 256( وتقع يف )1953ومن أحسنها نسخة اخلزانة امللكية حتت رقم: )

رسالة ماجستري بتحقيق الباحث الطاهر  احلجم املتوسط بخط مجيل، وقد حقق يف 

بجامعة حممد اخلامس  ي الراجيلتهامالشفوعي حتت إرشاف الدكتور ا

 . طبعم( لكنه مل يُ 1999بالرباط سنة: )

 اته:ـ اثنيا: حمتوي
 حيتوي الكتاب عىل مبحثني جليلني من علوم القراءات أشار إليهام املؤلِّف

ركنني أحدمها يف بيان اجلمع  أن أنبه عىلوقد ظهر يل »بقوله يف مقدمة الكتاب: 

عينها للوقوف عليها العالمة الربكة أبو عبد  اكن التيع األمـاملذكور، والثاين يف تتب

؛ لكون القراء من لدن زمانه إىل زماننا هذا عىل ن أيب مجعة اهلبطي اهلل حممد ب

 (2) .«اعتبار ما قيد عنه يف ذلك، وعىل الوقف عولوا تعليام وتعلام 

تتبع  ويعد هذا الكتاب من نفائس ما ألف يف الوقف واالبتداء، وأوسع من

 
 : (، من نسخة اخلزانة الوطنية رقم329) قب اإلمام السكياطي، اللوحة:إحتاف اخلل املواطي ببعض منا (1)

(1036.) 
 (.2اللوحة )األقراط والشنوف  (2)
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وقف  طي بالدرس واملكاشفة، عارضا لذلك ما يراه دليال عىل صحة وقف اهلب

 : اهلبطي، أو بيان مرجوحيته ليهتدي به من اهتدى عىل بينة كام أنشد عليه

 ( 1) الزبلدى مطرح لُيقبل أو ُيلقى ل  ولكنني أبديُت ما الح للحجا      

ف سببا لتألي (هـ1246)تي ريوبِ كي لنا تلميذه الشيخ حممد التهامي األُ وحيه 

 يقول يف سياق ترمجة شيخه وذكر السالم الفايس هذا الكتاب فعبد الشيخ حممد بن 

وضعه هلذا  سبب ، وقد حكى لنا (2) واالبتداءومنها كتاب الوقوف »مؤلفاته: 

د الشيخ  الوقوف واالبتداء أليب عمرو الداين عن التأليف فقال: سمعت أن كتاب

ر اهلل ذلك، فعزمت عىل أن أضع ذلك منه فلم يقدتعري ألس  هبتفذ ،(3) التَّاودي

ما ذكر، فلام وقفت بعد مدة عىل تأليف أيب عمرو وجدت تأليفي بحمد اهلل  تأليفا يف 

 (4) . « أمجع وأجود وأحسن وأفيد

لفه، عبد السالم هبذه املكانة كام ذكر مؤوإذا كان هذا الكتاب للشيخ حممد بن 

نهي  ه ِت عاوـضومل ـاصيـفـرج عىل تـأس أن نع ـفال ب ن  ـد بي ـف، فقـمؤلـذا الـ ُرك 

ثم اقتىض احلال األول يف الركن تفصيله »ألول فقال: : يف الركن ا  منهجه

ثم بدأ يف رسد تلك  (5) « ...بفصول هن عندي موضع النظر، ومجلتها اثنا عِّش

 طرق إليها كالتايل: ل فصل ومباحثه، ومجلة الفصول التي تالفصول مستوفيا ك

 
 (.2األقراط والشنوف اللوحة ) (1)

 يقصد األقراط والشنوف.  ولعله (2)

مفتيا مشاركا،   فقيها هـ( كان 1194ن سودة املري، )تاودي بهو العالمة املعقويل حممد بن التَّ  (3)

حافظا   الكتب، رسيع املراجعة فيها،  حلساب واهلندسة واحلديث، معتنيا بمطالعة ا بعلم التنجيم وا عارف

 .487(، ترمجة رقم: 2/80لة يف سلوة األنفاس، للكتاين )ألقوال األئمة، ينظر ترمجته مفص

 (.330-329إحتاف اخلل اللوحة: ) (4)

 (.2) :نفسهااللوحة  (5)
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 ( 1) فني.الوق بيان فصل يف -

  (2) .داء فصل يف بيان مذاهب القراء يف الوقف واالبت -

  (3)  .فصل يف أن الرواية فيهام نوعية ال شخصية -

 واصطالحا. فصل يف بيان حقيقتهام لغة   -

  (4) . فصل يف بيان التغيري الطارئ فيهام -

 (5)  .فصل يف بيان الواقع من هذه األنواع يف القرآن -

  (6) .ني ير رااضط كوهنامفصل يف   -

 ( 7)   اضطراريني. فصل يف بيان أقسامهام بعد تقرير كوهنام -

 ( 8)   والقطع.فصل يف بيان الفرق بني الوقف والسكت  -

 (9)   االضطراري.فصل يف بيان أقسام الوقف واالبتداء والكالم عىل الوقف  -

ن أيب الكالم عىل مجع القراءات عند السلف وعمل أهل املغرب فيه من لد -

 (10) القايض. د بن زي

 
 (.330-329إحتاف اخلل اللوحة: ) (1)

 .(23) :فسهن (2)

 .(26) :نفسه (3)

 .(33) :وفوالشناألقراط  (4)

 .(36: )وفاألقراط والشن (5)

 .(38نفسه: ) (6)

 .(40: )األقراط والشنوف، اللوحة (7)

 .(63سه: )نف (8)

 .(66نفسه: ) (9)

 .(67) :نفسه (10)
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 ( 1) .وقف اهلبطيطريقة املؤلف يف كيفية اجلمع حسب  -

 ويف هذا األخري تطرق إىل بيان املسائل املتعلقة باجلمع واإلرداف وهي كالتايل:  

 ( 2) .أنواع اجلمع وما عليه أهل املغرب منها -

مع امع استحضار من يعتقد تِّشيكه يف اجلـغي للجـ بـه ين ـالم عىل أنـلكا -

 ( 3) .هأمثلتو

ضطراري وأمثلته يف  الكالم عىل أن الوقف االنتظاري من أنواع اال  -

 ( 4).اجلمع

رشح ملسألة أن االبتداء باليشء ال يستلزم الوقف عىل ما قبله وتطبيقاهتا يف  -

 .(5) واإلردافاجلمع 

 ( 6) .وأمثلتهاب سائل يف الرتكيالكالم حول م -

 (7) .وفروعهرشوط اجلمع املغريب  -

 ( 8) .الكتابخر الثاين من الكتاب: فتتبع فيه أوقاف اهلبطي إىل آلركن أما ا

بعد هذا التمهيد املخترص املعرف باملؤلِّف واملؤلَّف أدلف إىل مبحثي الدراسة 

 . ومطالبهام، وأبدأ باملبحث األول

 
 

 .(68: )نفسه (1)

 .(71: )نفسه (2)

 .(75) :والشنوف األقراط (3)

 .(76) :لوحةوالشنوف، ال األقراط (4)

 .(79) :نفسه (5)

 .(95) :نفسه (6)

 .(103) :نفسه (6)

 .(107) :نفسه (8)
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املبحث األول
 مالمح من انتصارات

 قف اهلبطيلوالفاسي السالم عبد الشيخ حممد بن  
 وقف اإلمام اهلبطي:  ل: رأيه حول املطلب األو 

املدافعني عن وقف   من ن عبد السالم الفايس لقد كان الشيخ حممد ب

ؤلفه  اهلبطي واملنترصين له، واملتتبع ملؤلفاته جيدها شاهدة عىل ذلك، فقد قال يف م

من لدن واالمها  والذي استقر عليه أهل املغرب يف فاس ومراكش وما»املحاذي: 

نة ستة بعد هلل حممد بن أيب مجعة اهلبطي الفايس إىل زماننا هذا س زمن أيب عبد ا

املائتني واأللف، هو اعتامد ما قيد عن اهلبطي املذكور، وهو قد ُقيِّده عنه ما ُقيِّده من 

أخذ من شيوخ املقرئني يف الوقف واالبتداء بمراعاة املعنى ذلك باعتبار قول من 

 . (1) «رابواإلع

لوقوف اهلبطي حيث يعللها بأهنا مبنية نه يف االنتصار وهذا نص رصيح م قلت:

  « القول الوجيز»عىل اعتبار املعنى واإلعراب، بل نجده يف موضع آخر من كتابه: 

ألن املواقف التي يوقف »يقول: يعلل بأهنا ُتعني عىل اجتناء نكت من التفسري ف

تنائها عىل نكت من التفسري، البارات إىل عليها كلها تراعى فيها معان، وإش 

ألن فاعلها مل يضعها بالتشهي، بل   اإلعراب الكفيل باملعاين، ومفادات الكالم؛

وضعها باعتبار إعرابات وإشارات إىل معان ونكت من التفسري، وإن نوقش يف  

 
حقق أخريا بتحقيقني يف رسالة قد ( و102)ص ينظر كتاب املحاذي من نسخة خطية من خزانة تطوان (1)

جامعة  تور معاذ السحايب ألول من أول الكتاب إىل آخر باب اهلمز املفرد حتقيق الدك دكتوراه التحقيق ا

بتحقيق الدكتور يوسف شهاب يف والتحقيق الثاين للكتاب كله م( 2017ابن طفيل القنيطرة، سنة: )

 (.2018جامعة القايض عياض مراكش سنة: )
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 . (1)«معصومايس بعضها فإنه بِّش ل

 شيخهعن  صة حيكيهاومن شدة موافقته لصنيع اهلبطي يف الوقف يسوق ق

ُم بوقو زيد عبد االعالمة أيب لِّ عها ملا فيها من مبالغات لرمحن املنجرة، وإن كان ال ُيسه

  وقد سمعت شيخنا العالمة أبا زيد موالي عبد الرمحن املنجرة الِّشيف » فيقول: 

 وسف السويس التلمساين أبا عبد اهلل حممد بن يما حاصله: أن العالمة  

 بعض األوقاف املقيدة عنه عىل جهة اهلبطي فراجعه يفاجتمع مع ورد عىل فاس، ف

من أرباب األحوال، فأخذته احلال فقال للسويس:  بطي ا، وكان اهلإفساده

عنه  انظر إىل اللوح املحفوظ فإهنا موجودة، وكشف له عنها فرآها فيه كام هي مقيدة

شيخ اهلبطي،  ها عىل الللهبطي، فلم يسعه إال التسليم، ثم عمل قراءة ختمة بمقتضا

مد بن عبد السالم: هذا د عنه، ثم قال حم يِّ كان ذلك سبب إقبال الناس عىل ما قُ و

حاصل احلكاية، وإن كنت مل أضبطها عنه كل الضبط لطول الزمان الذي هو مظنة 

لك أن الشيخ السويس تويف سنة مخس وتسعني النسيان، ويف النفس منها يشء، وذ

د رأيت لبعضهم  يِّ د عنه ما قُ يِّ الذي قُ ائة، واهلبطي رأس تسع موثامنامئة، وقيل عىل 

 . (2) «بطانة بداخل فاس، وأنه تويف سنة ثالثني وتسعامئة...أنه دفني الزر

 املطلب الثاين: التعليل ألوقاف اهلبطي عند الفاسي: املنهج واملوارد: 
 يف تعليل الوقوف اهلبطية: منهجه -أ

ه يف طالعة الركن  ه وسببه تألفي عن منهجكشف حممد بن عبد السالم الفايس

: المه لنستبني مالمح منهجه، يقول ك الثاين من الكتاب، وال بأس أن نعرض

د عند يِّ سبق أن عمل أهل املغرب جار يف الوقف يف كلامت القرآن العزيز عىل ما قُ »

 
اهلل العزيز، حتقيق، أمحد عبد الكريم نجيب، القول الوجيز يف قمع الزاري عىل محلة كتاب ر كتاب ينظ (1)

 .(74 )ص

 (.102)ص من نسخة خطية من خزانة تطوانذي ينظر كتاب: املحا (2)
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قدت ق أنه انتبطي تغمده اهلل برمحته، وسبة اهله عه يب مُج  عبد اهلل حممد بن أالعالمة أيب 

نى، ويف بعضها ال د عنه، قيل يف بعضها هو ضعيف من حيث املبيِّ اضع مما قُ عليه مو

يصح من حيث املعنى، حسبام ذكر العالمة الصويف أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن 

يف كتابه الدرة الغراء، يف  -تعاىلاهلل هم رمح- عيل بن أيب املحاسن يوسف الفايس

نه للوقف بالنص عىل أنه أن أتبع كل موضع عيَّ  -بعون اهلل-وقف القراء؛ فأردت 

بذلك يف ما نص عليه احلافظ الداين، مقترصا عليه  تام أو كاف أو حسن، إن ظفرت 

سرتا غري معرتض لوجه، مبينا من حيث املعنى واإلعراب، تقليدا له وتيسريا عيل و

ل اهلل بحو-أبني عليها لصعوبة املحل، وضيق العطن؛ فإن مل أجده عنده فإين 

عة، أراه صاحلا ألن يكون اعتمده اهلبطي يف ذلك حسب االستطاوجه ما  -وقوته

عىل إزجاء البضاعة، وضعف االطالع يف تلك البضاعة، وقرص الباع ورداءة 

صول عىل نيلهم؛ رغبة يف  الرباعة؛ لكني أتشبث بذيلهم، وإن مل أطمع يف احل

يز، عثور عىل معنى غامض عزمعا يف الالدخول يف خدمة كتاب اهلل العزيز، وط

ده، إعانة إلخواين من ضعفة يتبني به وجه ما اعتمده، ويشفي عنه الوهم يف ما قص

الطالب، وتعرضا لفضل موالنا العزيز الوهاب؛ عىل أين أقترص يف ما كان غري 

معنى التامم يعز إال عىل البصري األعلم، مع ما سبق أن كل  خاف، بقويل: كاف؛ إذ

اآلي وعليها تقدم، وعىل اهلل سبحانه االعتامد، عنى بام تأخر عنها من مرتبطة م آية

    . (1)   «العظيماحلصول عىل املراد. وال حول وال قوة إال باهلل العيل  يفللجأ وإليه ا

ند اإلمام حممد بن عبد السالم  وعليه فيمكن القول: إن منهج التعليل ع قلت:

 ام عىل أمور وهي: الفايس ق

 ما ييل:سالكا  ع أوقاف اهلبطي مجي تتبع أنه -

  .واحلسن والكفايةعلق عىل كل وقفة مبينا نوع الوقف من التامم   -

 
 .(108) :اللوحةوالشنوف،  األقراط (1)
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أخرب أن وقف اهلبطي يوافق وقف الداين يف أكثر املواضع التي قيدت عن   -

عبد اهلل اهلبطي وافق يف أكثر املواضع التي  أن أبا ثم اعلم»اإلمام الداين، فيقول: 

ة مل يتعرض هلا الداين، نده مواضع كثريوزاد عىل ما ع داين الاحلافظ يدت عن قُ 

ة مما ذكره الداين أيضا، فال أتعرض لبيان وجه تركه؛ ألنه يكفيه وترك مواضع كثري

سبق يف فصل بيان  االعتامد عىل أن الوصل هو األصل، وأن الوقف طارئ عليه كام

 . (1) «لبيانهي أتعرض يه هو الذ أن الوقف مروي بالنوع ال بالشخص، وما زاد عل

 يل. رجح ما يراه معضدا لرأي اهلبطي بعد إيراد وجه التعل -

وهذا  »أو  «وهذا مرمى مطمح اهلبطي يف الوقف»يرصح بعد التعليل بعبارة  -

 ر.  إذا مل جيد مستندا له يف االختيا «مطمح اهلبطي

 الكتاب:   موارد -ب
التي استقى منها يف بمصادره  وأما موارده فقد رصح حممد بن عبد السالم

أتبع كل موضع عينه  أن-اهلل بعون-فأردت »  :-كام تقدم-مقدمة الكتاب بقوله 

للوقف بالنص عىل أنه تام أو كاف أو حسن إن ظفرت بذلك يف ما نص عليه 

 «احلافظ الداين مقترصا عليه... 

  االبتدا يف املكتفى يف الوقف و» من كتاب:  الداينبقوله يف ما نص عليه راد وامل

ابه، ملكانة يرصح باسمه؛ إذ هومن أشهر الكتب يف بوإن مل  «كتاب اهلل عز وجل

 . (2) الداينمؤلفه، وتنوع املصادر التي ينقل عنها 

م وأحيانا ينقل الشيخ حممد بن عبد السالم من بعض كتب إعراب القرآن الكري 

 
 .(108) :اللوحة والشنوف األقراط (1)

، ومن أشهر الكتب ادر التفسري وكتب القراءات وكتب الوقف واالبتداءينقل من مصادر النحو ومص إذ (2)

 األنباري ابن النحوي القاسم بن مدملح واالبتدا الوقف إيضاح :كتاب التي ينقل عنها الداين 

 هـ(.338البن النحاس )تالقطع واالئتناف  :وكتاب( هـ832ت)



 (ه1440 ذو احلجة)         ون  عشر وال ثامنالعدد ال     نية   لقرآهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا لة معجم

193 

 قل عن ، وينهـ(274)تككتاب املجيد يف إعراب القرآن املجيد، لإلمام السفاقيص 

هه  ي من كتاهـ(581)تييل اإلمام السُّ به التسهيل يف علوم ، وعن اإلمام ابن ُجزه

، ومن كتاب اإلتقان هـ(685)ت، ومن تفسري اإلمام البهي ضاوي هـ(741)تالتنزيل 

كام أنه نقل عن املعيار هـ( 664)تجب ومن أمايل ابن احلاهـ( 911)تللسيوطي 

ييس  ِ ن ِّشه  م.  ريهوغ هـ(491)تامُلعرب للوه
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 املبحث الثاني
 من منازع التعليالت يف وقف اهلبطي 

 مد بن عبد السالم الفاسي عند حم 
يلحظ أن الشيخ سيدي حممد بن عبد  «األقراط والشنوف»القارئ لكتاب: 

اختارها بأنواع من ايس حياول أن يعلل للهبطي عىل األوقاف التي السالم الف

الف القرائي، أو نكت من التفسري، أو اجلمع ويرجعها إما إىل اخل تعليالت،لا

 للبيان، أو للداللة عىل مراد التشبيه، وغري ذلك. للمعنيني، أو ما كان تعليله 

واملنطلق املؤسس ومما جتدر اإلشارة إليه أن الغالب العام يف توجيهاته 

هذه التعليالت، ويف بثق عنه نوي؛ الذي تالختياراته، هو التوجيه النحوي واللغ

 لية: هذا املبحث أورد بعض النامذج لذلك مكتفيا ببعضها موزعة عىل املطالب التا

 املطلب األول: تعليله للوقف من جهة اخلالف القرائي:
يس ترتيب الوقف عند اهلبطي  سيدي حممد بن عبد السالم الفا  يراعيكثريا ما 

ئي عىل وقف  ا ألثر اخلالف القرالل أحيانعالتوجيه يف اختالف القراءتني، في عىل

، كاخلالف بني اهلبطي وذلك عىل مستوى اخلالف بني القراءتني أو بني الروايتني

 ورش وقالون، وأمثل لذلك بمثالني: 

 فَْليَنُظرِ ﴿ ه:قف عىل قول، ومنه الواالختالف بني القراءتني يف املثال األول: -

ُن إِلَيَٰ َطعَاِمهِ   ﴾إِنَّا﴿: قرئت مهزة .[25-24: عبس] ﴾ا  َما َء َصب  لْ نَا اَ  ا َصبَبْ  إِنَّ ۦ  اِِِلنَسَٰ

عىل   هنافريى حممد بن عبد السالم الفايس أن اهلبطي وقف  (1) ابفتح اهلمزة وكرسه

 
:  البيت : األماين حرز يف ويف ذلك يقول الشاطبي  بالفتح الكوفيون، والباقون بالكرس  قرأها (1)

1102  : 

 ال ــــــــه ثبته تـــــ فتح......         وأنا صببنا .......................
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الوقف عىل التوجيه يف   رتبثم »فقال:  ،يقرأ بكرس اهلمزة ورشا؛ ألن ﴾ۦ   َطعَاِمهِ ﴿

 . (1) «القراءتني اختالف

من  نه الوقف عىل أواخر السور، فالراويني، وم  ف بنياالختال  :املثال الثاين -

ئي أن ورشا وأبا عمرو البرصي وابن عامر يسكتون أو املقرر يف كتب اخلالف القرا 

رد عليه ، لكن اهلبطي وضع عىل آخر كل سورة وقفا. وهذا ي(2) السوريصلون بني 

ف غرُي ن الوقبارا بأتبدء بالبسملة؛ اعإشكال لورش، وهو أنه يلزم بعد الوقف ال

 . (3)االبتداءالسكت وأن الوقف موجب للبسملة لوجوهبا يف 

وذكر اهلبطي »اإلمام حممد بن عبد السالم يعلل للهبطي وقفه بقوله:  وهنا نجد

ف ومتام، وال أتم من أواخر الوقف )أي: يف آخر السور( إما باعتبار أنه حمل الوق

هلم، وإما باعتبار رواية  منصوص ام هو بالسورة، وعليه فيتعني هلم البسملة حس

أما من يصل آخر   ،(4)معا بالبسملة قالون، وإما باعتبار أنه يقرأ لنافع من روايتيه

 
 (.250): اللوحة، األقراط (1)

 (101) :رقمويل اهلل الشاطبي البيت  قولل (2)

 وصل واسكتن كل جالياه حصال    ........   ....................

 (106) :رقمالبيت  :الشاطبيويل اهلل  للقو (3)

 .......منها يف ابتدائك سورة ......وال بد 

طريق األزرق،   هالل عن األزرق، وهي أحد الوجوه عن ورش منطريق ابن البسملة لورش من  يقصد (4)

 :بقولهإليه بعضهم  وهي ما أشار

ُقهم       بسمال ومن طريق ابن هالل   ريق الغري ال ـن طـ وم أزره

 : وقال آخر

 عن يوسف وابُن هالل عمال        ال ــ ته ـرُكها بـيف تـفنجُل س

 املنافع  كميلالشيخ عبد السالم املدغري يف ت  يقول ويف ذلك

 ومن سوى األزرق بني السورتني             دون مني للكل بسمل يف ابتداء                                 

 بعضــهم عىل هذا فقــــال   ونص           ــالل وهي له من طريق ابن هــ                                

ُقهم            ن هالل بسمـــــالومن طريق اب                                 ن طريـــــق الغيــر الوم أزره
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السورة هبا فال. وأما عىل ما به األخذ عن ورش من السكت والوصل عىل التخيري  

  السورة عىل واحد منهام أو مجعا بينهام، فالواجب أنه ال يذكر الوقف آخر اختصارا 

يوقف عليه، إال مع بيان أن ذلك باعتبار أخذ من يقف عىل آخر السورة ممن  يف ما

يبسمل؛ أما ذكره عىل اإلطالق لنافع فإنه أوقع عوام اآلخذين يف جهل عظيم  

م والتلقي بضبط ألواحهم عىل  وخطإ فظيع، وذلك ألهنم ال يأخذون يف أول التعلي 

الكلمة املوقوف عليها،  قف عىلمة الوحسب العادة، ومن مجلة الضبط وضع عال

ثم ال يقع  تنبيه من أشياخهم عىل  فيضعوهنا يف آخر السور كام يف كلامهتا املوقوفة،

أن ورشا ال يقف آخر السورة، وإنام حكمه عنده السكوت عليه، أو وصله بأول 

ويكتفون بالتلفظ هلم، فريى املبتدئون أن أشياخهم واقفون،  السورة بعده،

اد أن ورشا يقف آخر السورة، ومل يفقهوا أن الوقف له يوجب   اعتقرون عىلويستم 

ء السورة التي بعدها، فإذا قرأوا له ال يبسملون، فيعتقدون أنه واقف  البسملة البتدا

جهة األداء؛ ألهنم  غري مبسمل، وذلك خطأ من جهتني: من جهة الرواية، ومن

كب، ويعملون جهل مرخطآن ويرتكون البسملة التي ترتبت عىل الوقف، فهام 

 ال بمراده.بذكر اهلبطي أواخر السور يف عدد الكلامت التي يوقف عليها جه

وكنت أسأل حفاظ السبعة منهم فأجدهم عىل هذا االعتقاد الفاسد، وإذا نبهوا 

وكنت آمر اآلخذين عني بأن ال يضعوا  أقاموا عىل جهلهم تقليدا ألشياخهم،

إنام أتاهم من قبل وضعها، واهلل   الوهم ر؛ ألنعالمة الوقف عىل أواخر السو

 . (1) «أعلم

لذي ذهب إليه يدل عىل عمق يف الفهم وكبري  قلت: وهذا املنحي التعلييل ا

دراية، وهو االختيار الذي عليه عمل حذاق القراء املغاربة اليوم، من عدم وضع 

 
 ذلك(    لزيادة التفصيل يف ذلك ينظر يف ذلك باب البسملة من كتاب الفجر الساطع البن القايض فقد فصل يف )و 

 .(110 - 109: )اللوحةاألقراط والشنوف  (1)
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 . (1) لوقف عىل أواخر السور يف األلواح واملصاحف ا

 من التفسري: ت ه إشارة إىل نكتعليل  ما كاناملطلب الثاين: 
تياره عىل ما كان فيه نكتة خفية من يقرر حممد بن عبد السالم أن اهلبطي يبني اخ

 التفسري، ونمثل لذلك بمثالني يظهر من خالهلام هذا البعد التعلييل: 

ْت بِهِ  َولَقَدْ ﴿-تعاىل -تعليله الختيار الوقف عىل قوله  املثال األول: -  ﴾ۦ  َهمَّ

َولَقَدْ ﴿نكتة علة األدب مع جانب نبي من أنبياء اهلل، فيقول:  مراعيا [24ف:]يوس

ْت بِهِ هَ   .(2) «وقيل تام عىل مذهب أيب عبيدة -يعني الداين-قال: كاف  ﴾ ۦ  مَّ

اهلم اعتقاد القتل كام كان املراد بوهو ظاهر إن »ثم يعلل ابن عبد السالم فيقول: 

ملعيار عىل معنى أهنا ملا تطارحت عليه جامع اام يف فرس به بعض علامء األندلس، ك

أخذهتا أنفة امللك واالستيالء عليه يف   وهتكت لتنال مرغوهبا، فخاب سعيها،

زعمها، حيث كان يف بيتها ومعدودا يف حشمها، مع خوف السبة والعلن 

بقتله، فلام فهم مرادها من قتله هم بقتلها؛ دفعا عن نفسه،   بالفضيحة، فهمت

أن صولة الرجال والذكورة تقرر ظامليته هلا، وهذا هو الربهان  -ىلتعا– مه اهللفأهل

ى فرجع عام هم به من قتلها،ـ إىل الفرار بني يدهيا، طالبا النجاة، فكانت الذي رأ

العيب ولصوق ءته عليه السالم من علينا من برا -تعاىل-عاقبة أمرمها ما قص اهلل 

 جسمه هبا واهلل أعلم. 

ُه تِكَّ تفسري ذكر منوأما ما ي لُّ وقعوده منها مقعد الرجل  (3) رساويلهةه هم بأنه حه

 
حى من تعليل نة العلمية أخذت هبذا املنهذا الرأي ضبط املصحف املحمدي األخري، فإن اللج وعىل (1)

 : -املتداولةوهو من األنصاص -ضالء بقوله ايس، وهذا ما نظمه بعض الفالف

 ط ـس ـالقـة للوقـــف ُلذ  بـالمـع         ط ــ اخلا يف ـ نـع لسكتـوال تض

 دراـع قـط ـال دون قـليـا قـكتـس         ـرىـس جــــ ـ فـنـه دون تــألن

 .(103 :صداين )تدا لإلمام الالوقف واالب هـ( ينظر يف ذلك املكتفى يف209ن املثنى )تمعمر ب يعني (2)

 تك. :مادةرباط الرساويل، ينظر لسان العرب  :التِّكةُ  (3)
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منه، فمام جيل  واستحياؤه وتفسري الربهان بأنه رؤيته أباه يعقوب  من املرأة،

ة رسله وأويل العزم، عنه عامة املسلمني، فضال عن أنبياء اهلل، فضال عن صفو

يوسف بن الكرمي ابن الكرمي  ابن الكرمي الكرمي ابن »: فيه والذي قال نبينا 
 . (2)  «ذكرهقشعر له اجللود من ومما ت (1)  «مإبراهييعقوب بن إسحاق بن  

هلذا الوقف يتخلص : وهبذا التعليل الذي انترص به حممد بن عبد السالم قلت

ه معصوم أن هيم بامرأة، وينفصل من حكم القسم قبل القارئ من يشء ال يليق بنبي  

 يف قوله:  

مَّ هِبها مستأنًفا؛ إذ اهلمُّ من ال﴾ۦ  ْت بِهِ َهمَّ  قَدْ لَ وَ ﴿ هه  سيد يوسف ، ويصري وه
؛ لوجود الربهان. منفيٌّ

(3) . 

وقد رجح كثري من املفرسين أن يوسف مل يقع منه همٌّ كأيب حيان األندليس 

اله  املانعني لتقدم لنحاةه اقش ا، ون  هــ(745)ت  . (4)  عليها ﴾جواب﴿ لهو 

اله -تعاىل-يله الوقف عىل قوله علت :ينالثا املثال  - َ  :﴿ وه َّ
 

 ة   ُعْرضَ تَْجعَلُواْ لُُ۬ا

نُِكمُۥ َْيَمَٰ   « املكتفى»مل يتعرض هلا اإلمام الداين يف كتاب: هذه الوقفة  . [ 222: البقرة ]  ﴾ ّل ِ

د السالم اهلبطي، حيث قال سيدي حممد بن عبوإنام الوقف عليها من اختيارات 

واْ : -تعاىل-أن قوله  رأى اهلبطي  كأن»: هر ياخت علة ا نامبي الفايس    أَن تَبَرُّ

علق بمحذوف استؤنف للبيان؛ إذ معنى وال جتعلوا اهلل عرضة، ال تكثروا احللف مت

ه هنينا عن كثرة ذكر اسم اهلل وإمراره  عىل أفواهنا؟ قيل: به وتبتذلوه، فكأنه قيل: مِل

 
    ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴿ :-تعاىل-اب قول اهلل أحاديث األنبياء، ب : كتابأخرجه البخاري يف  احلديث (1)

 .3390 :رقم[ احلديث 7 :يوسف] ﴾  ڌ  ڍ

  .(175-174): اللوحةوالشنوف،  األقراط (2)

 (.1/362ار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا لألشموين :)ينظر كتاب: من (3)

 (.6/257البحر املحيط أبو حيان األندليس )كتاب:  ينظر (4)
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وا  ﴿هنيتم عن إرادة:  ُّ ؛ فشق الكثريزم احلنث من اليمني يستل اركث؛ ألن اإل ﴾أهن تهربه

ىل كل حنث، فيقع يف اإلثم ال حمالة، فإذا مل يكثر احللف كان عىل احلانث الكفارة ع

نُِكمُ ﴿ مظنة للرب، فيكون قد انتهى الكالم عند  َْيَمَٰ  . (1) «فيكون الوقف كافيا ﴾،ۥ  ّل ِ

 ع: املطلب الثالث: ما كان تعليله مراعاة لبيان النو 
الوقفة ي يعلل هبا كذلك قاعدة: مراعاة بيان األنواع بتعليالت التلا اعمن أنو

  الفارقة بني النوعني، وأمثل لذلك بمثالني:

الوقفات الثامن التي وقف عليها اهلبطي يف آية املحرمات من  :املثال األول -

َمْت َعلَْيُكمُ  ﴿:-تعاىل -قوله سورة النساء من  تُُكمْ  ۥ  ُحر ِ َهَٰ تُُكْم  مْ كُ تُ  َوبَنَا أُمَّ تُُكْم َوَعمََّٰ  َأََخَوَٰ

تُُكْم َوبَنَاتُ  لََٰ ُت ِمَن  ﴿ :إىل قوله .[23:النساء] ﴾ اَُِلخِ َوبَنَاُت اُُِلْخِت  َوَخَٰ َواْلُمْحَصنََٰ

نُُكْم  اَ   الداين  . هذه الوقفات مل يتعرض لذكرهن [24:النساء]  ﴾لن َِسا ِء اِلَّ َما َملََكَت اَْيَمَٰ

يار اهلبطي، ، وليسوا فواصل آيات، والوقف عليهن من اخت)2(بالوقف «ىكتف امل » يف

هذه  »:  ويف تعليل الوقف له يقول سيدي حممد بن عبد السالم الفايس 

الوقفات الثامن كلها كافية، وهي وقعت يف قصة اشتملت عىل ذكر املحرمات، 

ع، واملحرمات الرضاملحرمات بأنواع، منهن املحرمات بالنسب، واواملحرمات 

ذكر كل نوع مراعاة لبيان  عند واملحرمات باألجانب، فوقف اهلبطي  هر،الصب

 . )3(«األنواع، وملا كانت املحرمات بالصهر منوعات وقف عند رأس كل نوع

يف القرآن يف  ورد هذا االسم مرتني﴾، فقد  ِحْجرا  ﴿الوقف عىل  املثال الثاين: -

ىل خمتلفا ا يف األوصودهومق وجاء استعامهلا رقان،ي سورة الفواحدة، وهسورة 

 
 (.123ة: )األقراط والشنوف اللوح (1)

 .( 219ينظر كتاب املكتفى )ص: (2)

 .(137وف، اللوحة: )األقراط والشن ( 3)
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سورة الفرقان آية ]﴾ِحْجرا   َويَقُولُونَ ﴿ -تعاىل-، ومها قوله )1(نى يف الثانيةكليا عن املع

ْحُجو َوِحْجرا   َوَجعََل بَْينَُهَما بَْرَزخا  ﴿:-تعاىل-واملوضع الثاين قوله  .[22  مَّ
 ﴾را  

 .[53 :الفرقان]

  : -تعاىل-قوله »ول فيقول: األي الوقف عىل املوضع للهبطوهنا يعلل الفايس 

-عباس وهو قول ابن -كان فاعل يقولون ضمري املالئكة  إذا ﴾َويَقُولُوَن ِحْجرا  ﴿

-مؤكدة له، وإذا كان ضمري املجرمني  صفة ﴾ حمَّ ُجوراً ﴿ ألنعليه حسن؛  فالوقف

مرمى نظر و ه سند احلافظ، وقول احلتام، هذا حاصل ما عن فهو-احلسنوهو قول 

راً عىلاهلبطي هلل أعلم، حيث وقف اهلبطي وا عىل رأي احلسن   ذهابا﴾ ﴿ ِحج 

 .)2(« بالوقف عىل ذلك االعتبار

 َوِحْجرا   بَْينَُهَما بَْرَزخا   َوَجعَلَ ﴿:-تعاىل-وأما يف املوضع الثاين قوله 

 
ْحُجورا   حْ ﴿ الوقف عىل » : فيقول الفايس ﴾مَّ  ُجومَّ

اهلبطي  يقفتام، ومل  ﴾را  

 . )3(«ري األول فهو صفة مؤكدةهنا لظهور أن الثاين غ ﴾ َوِحْجرا   ﴿عىل 

 املطلب الرابع: ما كان الوقف عليه مجعا للمعنيني: 
كان فيه الوقف محال معنيني   ما من ألوان التعليل الذي استعمله الفايس

 
: -تعاىل–الفرق بني املعنيني؛ ففي تفسري قوله   املفرسين اإلمام الطربيري شيخ ورد يف تفس (1)

 تقوهلا، بالعر كانت كلمة هي ﴾ را  جْ حِ  ﴿ :قال قتادة عن: نصه ما قال ﴾ورا  جُ حْ مَّ  را  جْ حِ  ونَ ولُ قُ َي وَ ﴿

ا ﴿: جماهد  وقال. حمّرما راماح: يقول ،{حجرا} : قال  شّدة به نـزل إذا الرجل كان   ذا عو ﴾ ِحْجر 

 َبْينَُهَما َوَجعَلَ  ﴿: -تعاىل-(. ويف تفسري قوله 19/255نظر )تفسري الطربي عيذون من املالئكة. ييست

  َوِحْجرا   َبْرَزخا  
ْحُجورا     ا  َوِحْجر ﴿:عباس  ابن عن: ل قا ﴾ مَّ

ْحُجورا   ر: يعني  ﴾ مَّ جه   اآلخر  عىل أحدمها حه

حْ  َوِحْجرا   ﴿:قوله جماهد وعن. ئهوقضا بأمره  مَّ
 تفسري: ينظر. بالعذب البحر خيتلط ال : قال ﴾ ُجورا  

 (. 19/284:) الطربي

 (.201) :اللوحةاألقراط والشنوف  (2)

 (.202) األقراط والشنوف، اللوحة: (3)
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عليله وقف  بت الرتجيح، وأمثل لذلكذ اجلمع أوىل من صاحلني ال منافاة بينهام؛ إ

َن اَ   ِليل  َكانُواْ قَ  ﴿: -تعاىل-ه ــولاهلبطي عىل ق :  فيقول  ﴾ لْيِل َما يَْهَجعُوَن  م ِ

وقف تام، وهو قول الضحاك، واملعنى كان عددهم قليال، وجاء  ﴾   َكانُواْ قَِليل   ﴿»

لت: )يعني حممد بن ، وليس العدد. قيف التفسري أن معنى اآلية: كان نومهم قليال

ة نومهم، يصح بقلة عددهم، ا، واملدح كام يصح بقلمع السالم( واآلية حتتملهامبد ع

فإن األرشاف يعدون باألصابع، واملتقون عِّش عِّش العِّش، وانظر إىل بعث  

 ثم يقول: ، )1(النار

دهم، وذلك ال رائيا األخبار بقلة عد﴾ قَِليل   ﴿فعىل هذا يكون اهلبطي وقف عىل

 . )2(«ت قلة هجوعهميفو

التي  باإلضافة الداللية وقفن عبد السالم هلذا الالتعليل ينترص حممد بهذا ي فف

ال تستفاد من وصلها وعدم  والتي ﴾قَِليل  ﴿تستخرج من الوقف عىل كلمة:

قد نسبت  الوقوف عليها، خصوصا وأنه اختيار لبعض أئمة القراءة والتفسري، و 

، واإلمام (3) ةعِّشاحلرضمي من الشموس اليعقوب بن إسحاق هذه الوقفة ل

م بعد ذلك نرى أن حممد بن عبد السالم ث . -كام ذكر-املفرسين الضحاك من 

يسوق أدلة عىل جواز ذلك من جهة اللغة، فيعرض بعض التعليالت النحوية  

َن اَ   ﴿:فيقول: إن قوله  ل النحاة يفويسوق أقوا ﴾ َما يَْهَجعُوَن  ﴿يتعلق بـ ﴾ لْيلِ م ِ

 
ةه أهنَّ عه "ذي يدل عىل قلة الناجني من ذرية آدم يوم القيامة ونصه: يقصد حديث بعث النار ال (1) ره ي  ن  أهيِب ُهره

: قه  × يَّ النَّبِ  ن  ُيد  "اله ُل مه ا أهُبوأهوَّ ذه اُل: هه يُقه ُتُه، فه يَّ ى ُذرِّ اءه ه ُم، فهرته ِة آده ِقيهامه مه ال  و  ى يه يهُقوُل: له عه ُم. فه بَّي كه ُكم  آده

يهُقوُل  . فه كه
تِ يَّ نَّمه ِمن  ُذرِّ هه ِرج  بهع ثه جه يهُقوُل: أهخ  ، فه ي كه ده ع  سه يهُقوُل: أهخ   :وه ِرُج؟ فه م  ُأخ  ، كه بِّ ا ره ة  يه  ِرج  ِمن  ُكلِّ ِمائه

ا ُأِخذه ِمنَّا ِمن   ُسوله اهللَِّ، إِذه ا ره اُلوا: يه . فهقه ِعنيه س 
تِ ًة وه عه س 

ة  تِ عه س 
ة  تِ تِي   ُكلِّ ِمائه : إِنَّ ُأمَّ اله ى ِمنَّا؟ قه ب قه ا يه ذه ُعونه فهامه س 

تِ وه

ِة ا ره عه الشَّ ِم كه دِ ل  يِف األُمه وه ِر األهس  اِء يِف الثَّو  باب: كيف احلِّش حديث  البخاري يف كتاب الرقاق،رواه  .بهي ضه

   .6529رقم: 

 (.237األقراط والشنوف، اللوحة: ) (2)

 (.468)ص: نحاس ع واالئتناف أليب جعفر الالقط (3)
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هلبطي، أبو عبد اهلل ا فعلهما هذا ما ظهر يل يف توجيه »ل: ذلك ويف ختام تعليله يقو

وأنا أعوذ باهلل أن أكون يف ذلك من األخرسين أعامال، واملتسلطني عىل كتاب اهلل،  

 . (1) «واملتالعبني به، واهلل سبحانه أعلم

 مراد التشبيه: املطلب اخلامس: ما كان الوقف داللة على 
عبد داين يعلل حممد بن عىل اإلمام ال يطاهلبيف األوقاف التي زادها اإلمام 

يعني عىل مراد  «ووقفه اهلبطي هنا عىل مراد التشبيه»السالم الفايس هبذه العبارة: 

 التشبيه القرآين وأورد هنا أيضا مثالني:

ا  أََضا ءَ  ْستَْوقَدَ نَارا  اِ   ےلذِ َمثَلُُهْم َكَمثَِل اِ  :﴿-تعاىل-قوله  املثال األول:  - ْت فَلَمَّ

، وهي من اختيارات  (2)بالوقفمل يتعرض هلا الداين . [16:لبقرةا] ﴾ۥا َحْولَهُ مَ 

 ﴾َما َحْولَه﴿»فيقول:  سيدي حممد بن عبد السالم الفايس اختياره اهلبطي، ويعلل

اق دال عليه، النار، والسي)ملهَّا(، وتقديره طهِفئهت  كاف، عىل حذف جواب هو

عهم بيشء من أعامهلم املراد  م عدم انتفاالنار املستلزطفاء وذهاب النور ال يعني ان

 . (3) «التشبيهمن 

ُ  ﴿بــ﴾ َحْولَهُۥَما  ﴿أن وصل  يبني فالشيخ  َّ
  ے  بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فِ ذََهَب لَُ۬ا 

ت   اب النور ال يعني انطفاء التشبيه؛ ألن ذه يفوت املراد من  ،﴾ يُْبِصُروَن  ِلَّ  ُظلَُمَٰ

هُ  امه   عىل﴿هلم، بخالف لو ُوِقف م بيشء من أعامدم انتفاعه لزم عالنار املست له و   ﴾ ۥحه

 جواب )ملهَّا( بطهِفئهت النار.  وقدر

هُ  عىل﴿ ثم عىل وقف اهلبطي  له و  ا حه به  تكون ﴾ ۥمه هه ُ  مجلة:﴿ ذه َّ
  بِنُوِرِهمْ لَُ۬ا 

 .(4)   نافقنيللم مستأنفة، والضمري 

 
 (.237األقراط والشنوف، اللوحة: ) (1)

 .(161املكتفى لإلمام الداين ) ينظر (2)

 .(111): اللوحةاألقراط والشنوف،  (3)

 .(111): اللوحةقراط والشنوف، األ (4)
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 ا َمثَلُ نَّمَ  ِإ ﴿:-تعاىل-قوله  لط منالوقف عىل كلمة: فاخت :املثال الثاين -

ةِ اِ  اُ  هُ ِمَن اَ  لدُّْني  ْلَحيَوَٰ   ۦ بِهِ لسََّما ِء فَاْختَلََط ا َكَما ٍء اَنَزْلنََٰ
 ُ  نَبَاُت ا

 ُ ا يَاُكُل ا لنَّاُس َِلْرِض ِممَّ

ُم   َواْضِرْب ﴿ :-تعاىل-قوله ووصلها يف سورة الكهف يف  .[24:يونس] ﴾ َواَِلْنعََٰ

ثَ  ةِ لْ َل اَ  لَُهم مَّ هُ ِمَن اَ  لدُّْني  اِ  َحيَوَٰ   ۦ لسََّما ِء فَاْختَلََط بِهِ ا َكَما ٍء اَنَزْلنََٰ
 ُ فَأَْصبََح  َِلْرِض نَبَاُت ا

  َهِشيما  
 ُ ُح  تَْذُروهُ ا يََٰ السالم الفايس يف   ساق سيدي حممد بن عبد .[44: الكهف ] ﴾ لر ِ

 فيها لصنيع اهلبطي انترص ميةما طويال، وناقش القضية مناقشة علاآلية األوىل كال

إن تشبيه الدنيا يف سورة يونس باملاء املختلط، وكأنه »فكان من مجلة ما قال: ، 

قيل: ما غاية هذا املاء املختلط؟ فقيل: به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام، ثم 

؛ ﴾اُرفَهَ ُزخْ َِلْرُض يَٰ  إِذَا  أََخذَِت اِ  َحتَّ :﴿ذكر هنايته ومآل أمره بقوله استؤنف

 واالختالط جزء منه دون توابعه.فاملشبه به املاء، 

(وأما يف سورة الكهف فريى أنه إذا وقف القارئ عىل كلمة: ) تهلهطه تفكك  فهاخ 

  ۦ بِهِ :﴿ -تعاىل-الكالم وال يكاد ينتظم به قوله 
 ُ  فَأَْصبََح َهِشيما  َِلْرِض نَبَاُت ا

 تَْذرُ 
 ُ ُح  وهُ ا يََٰ يف خامتة  ذا قالاء املختلط وتوابعه، وهلع بامليه وق؛ ألن التشب﴾ لر ِ

فكان التشبيه يف هذه السورة يف املاء املختلط دون توابعه، ولعل هذا »مناقشته: 

اهلل  مطمح نظر اهلبطي يف الوقف يف هذه السورة، دون سورة الكهف فانظره و

 .  (1) «أعلم

 ف لتكثري اجلمل يف مقام املدح:املطلب السادس: الوق 
  السالم الوقف لتكثري اجلمل يف مقام عبد حممد بن  يستعملهاالتي  بارات ن العم

ْلغَفُوُر َوُهَو اَ   ﴿:-تعاىل-املدح، ومن أمثلته: تعليله لوقف اهلبطي عىل قوله اهلل 

 
 ُ  ْلَودُودُ ا

 ُ : أن  فيبني   [16 -14 : لربوجا] ﴾  ل َِما يُِريدُ   فَعَّال   ْلَمِجيدُ ْلعَْرِش اِ  ذُو ا

مبتدأ، وفعال خربه، أو عىل أن يكون خرب  عىل أن يكون املجيد  كاف»نا: الوقف ه 

 
 .(186) ينظر لقراءة هذه املناقشة العلمية بتاممها يف األقراط والشنوف اللوحة: (1)
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مبتدأ حمذوف، وفعال خرب ثان ملحذوف، أو ملحذوف آخر، واملقام مقام مدح ينبغي 

فهو صفة العرش، فال   ( 1)، فإن خفض﴾ ْلَمِجيدُ اِ   ﴿فيه تكثري اجلمل، وهذا عىل رفع

 .( 2) « أعلمعليه دونه واهلل  يوقف

للهبطي وقفه من  يعلل عبد السالم بن  حممد اإلمامنرى التعليل  ففي هذا 

جهة هذا املعنى، وهو تكثري اجلمل بالوقف؛ رعاية ملقام املدح، كام يلحظ كذلك  

 ثال األول. املتعليله ألجل االختالف القرائي، هذا 

لِمَن ْت َوُهَو فََكذَبَ ﴿:-تعاىل–تعليله الوقف يف قوله  املثال الثاين: - ِدقِياَ   ﴾َن  صََّٰ

ِدقِيَن  َوُهَو ِمَن ﴿كاف عىل جعل مجلة:»قول: في .[27 :يوسف] لصََّٰ إخبار   استئناف ﴾اَ 

 اإلطالق، عنه عىل جهة املدح له، وليست حاال لتكون قيدا لكذهبا؛ ألهنا كاذبة عىل

ِذبِيَن  اَ  ُهَو ِمَن و ﴿بخالف مجلة: يد يف صدقها وكذبه عليه  ي حال ق؛ إذ ه﴾ ْلَكَٰ

ويثبت كذهبا، ولعل هذا هو مطمح نظر اهلبطي صدقها املقيد هبا،  م، فينتفيالسال

ِذبِيَن  اَ  ِمَن َوُهوَ  ﴿وصله مجلة: يف ِدقِيَن  َوُهَو ِمَن اَ   ﴿جملة: وقطعه ،﴾ ْلَكَٰ   واهلل  ﴾ لصََّٰ

 . (3)  «أعلمتعاىل 

 : املراد املطلب السابع: الوقف إعالما لبيان املعن 
 لوقف  ايس بن عبد السالم الف دحمم ل هبا عل التي التعليالتمن أوجه 

 اهلبطي استحضار مراد املعنى يف الوقف، وأمثل لذلك بمثالني:  

 املثال األول:   -
ئَِكِة اِ  َوإِْذ قُلْ ﴿:-تعاىل-لوقف اهلبطي عىل قوله  تعليله 

ْسُجدُواْ ِّل دََم نَا ِلْلَملََٰ 

 
 . 1107 :البيترقم  :الشاطبي يقول بالرفع والباقون -والكسائي  محزة-اخلفض األخوان قرأ املجيد ب (1)

 ال.ـ تدر رـف قـا واخلـفـد شــمجيـــ           ـــالو يف ـص وهـه خ ـ ض رفع ـ فاخوظ ـوحمف

 (.125):اللوحة األقراط  (2)
 (.175) :اللوحة، األقراط (3)
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طع منق االستثناءا بأن كاف إعالم هو﴾فَسَجدُواْ  ﴿: ل . يقو[33: بقرةال]﴾ واْ دُ جَ سَ فَ 

 .(1)   «أعلمعىل الصحيح من أن إبليس ليس من املالئكة واهلل 

نى الثالثة يف الوقف عىل املستثنى منه دون املستث باملذاهب ثم يستدل 

 .(2)  اإلتقان من  هـ(911)تاملنقطع، ناقال إياها عن السيوطي 

 لثاين: املثال ا   -
ُ  َوقَ ﴿:-اىلتع – قولهتعليله للوقف عىل    اَ  تََّخذَ الُواْ ا

ُن َولَدا   ْحَمَٰ . [26 :األنبياء] ﴾لرَّ

 هو كاف وهو من الوقف الذي يتأكد االعتناء به لينفي أن يكون قوله»:  فيقول

 . (3)  «مقوهلمسبحانه من 

د لبيان  من الوقف الذي يتأك وقد سبق يف نظريه أنه» ويقول يف موضع آخر: 

 . (4) «املعنى

 ف:الوقف لصناعة اإلردا: تعليله  املطلب الثامن
هذا نوع آخر علل به سيدي حممد بن عبد السالم الفايس، وهو الوقف من أجل 

 ف: اجلمع واإلرداف مفرقا بني مستويني يف الوق

 مستوى حكم الوقف عىل رواية واحدة.  -

 اجلمع. ثر من رواية يف قراءةومستوى حكم الوقف عىل أك - 

، وذلك يف  (5) اليومعليه املغاربة ا وهو ما فيفصل يف ذلك تفصيال وجيه 

 
 .(114) :حةاللو، األقراط (1)

 اللوحة نفسها. (2)

 .(115): ةاللوحاألقراط،  (3)

 .(193) :اللوحةاألقراط، ( 4)

قراءة اجلمع يقفون عىل  ففي ، بن عبد السالم الفايس  عىل تعليل حممدعمل املغاربة اليوم قلت: ( 5)

رش فال يضعون كام هو يف رمزياهتم املشهورة، وأما عىل رواية و " املؤمنون "الفواصل اخلمس يف سورة 

جهال هبذا املقصد، وقد أخذت اللجنة العلمية لطباعة املصحف الوقف، إال يف بعض اجلهات من املغرب 

 .ل حممد بن عبد السالم الفايس ألخري عىل تعلياملحمدي ا



 عبد الكرمي بن احلبيب حريري أ.     الم الفاسيوقاف اإلمام اهلبطي عند حممد بن عبد الساملنزع التعليلي أل

206 

قَْوِمِه ْلَمََلُ ِمن َوقَاَل اَ   ﴿: -تعاىل-من قوله  «املؤمنون»الفواصل الست من سورة 

ُهْم فِ ُرواْ َوَكذَّبُواْ بِِلقَا ِء اِ  لِذيَن َكفَ اِ   ةِ اِ  اِ   ےَِلِخَرةِ َوأَتَْرْفنََٰ ذَا  إِِلَّ بََشر  ا ْني  لدُّ ْلَحيَوَٰ  َما َهَٰ

ثْلُكُ  ا تَ م ِ ا تَْشَربُونَ ِمْنهُ َويَْشَرُب اُكلُوَن ْم يَاُكُل ِممَّ -إىل قوله  .[33 : املؤمنون] ﴾ ِممَّ

ِ ْفتَر  ُجٌل ِا  رَ إِْن ُهَو إِِلَّ ﴿: -عاىلت َّ
  : املؤمنون ] ﴾وِمنِيَن  بِمُ  ۥَوَما نَْحُن لَهُ   َكِذبا  يَٰ َعلَي لَُ۬ا 

تَُّقونه ثم إن بعد ﴿»:   يقول ف .[38 ُبونه تمن:  ﴿ه ست فواصل،﴾ ته ه إىل:   ﴾ِّش 

  ملعنى الذي تضمنته، وهي داخلة يف ﴾، كل فاصلة منها مستقلة؛ لبيان اُموِمننِيه ب﴿

بد اهلل ول احلافظ: رؤوس اآلي  كافية، إال أنه مل يقف عىل واحدة منها أبو ععموم ق

نيها، ﴾ ملا رأى من تقابض معاُموِمننِيه بِ اهلبطي سوى األخرية منها التي هي: ﴿

وضه يطلب له وجه يسوغه متاما أو كفاية أو حسنا، تباطها مع الوقف لعروار

إذا كان هكذا فال درك عىل والوصل ملجيئه عىل األصل ال يطلب فيه ذلك؛ و

افع، وخاصة من رواية ورش، فإذا اجتمع اهلبطي يف ترك عدها يف ما يوقف عليه لن

 دا أو أكثر، وقف عىل لسبعة واحأو قرئ باجلمع بني نافع وغريه من االروايات 

مجيعها اختصارا عىل ما تقتضيه صناعة اإلرداف عند مجيع القراء، فمن ضبط لوحه  

يضع عىل واحدة منها عالمة الوقف التي هي )صه(؛ ألن ورشا ال  برواية ورش فال

اجلميع وضع تلك  عىل واحدة منها، فإن ضبطه لغريه من القراء وقصديقف 

 .(1) « واهلل أعلمحدة منها العالمة عىل كل وا

ترك اهلبطي لوقف هذه الفواصل بتقابض  يعلل ذا نرى أن اإلمام وهك

قول الكفار، ثم يعلل له بأن الوصل هو األصل  معانيها ألهنا يف سياق واحد من

 لوقف يكون يف صنعة اجلمع واإلرداف. وبعد ذلك يبني أن ا

 

 
 . (197) :اللوحةاألقراط،  (1)
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 امتةاخل
حممد بن عبد السالم الفايس   الكتاب النفيس للشيخة يف هذا وبعد؛ فهذه قراء

، أردت من خالهلا استبانة منهجه يف تعليل وقف اإلمام اهلبطي، وقد أتيت 

ب ما تيرس مجعه، حماوال اخلروج ببعض القواعد اهلادية ملنهجه عىل بعضها حس

ت إنني ترك ثم -تقراءالكثري منها  بالتتبع باالس وقد يدرك -ا أو تلميحا تنصيص

 مها:و  يف املنهج التعلييل عند سيدي حممد بن عبد السالم نيجانباحلديث عن 

هلبطي أحيانا بأن ما كان تعليله من جهة النقل والرواية؛ حيث يعلل ألوقاف ا-

اهلبطي مل  عزو وقفه إليهم موضحا أنفي  اختياره تابع ملسلك الرواية عن أئمة القراءة

 هو أثري املنهل.سبقوه بل يكن بدعا يف اختياره ممن 

األكثر ورودا يف الكتاب، وقد   ا كان تعليله من جهة التوجيه النحوي وهووم-

الب ناقل ألقوال من سبقه من النحاة خشية الوقوع يف التطويل، ألنه يف الغتركته 

فة العلمية يف إلضاخراج املنهج والكشف عن اأو املفرسين؛ إذ الغرض هو است

 . الكتاب من التعليل

عىل وجه اإلجياز أملحنا إليها التعليلية ملسالك عِّشة كاملة من ا تلكوبعد، ف

د السالم وهي كلها اجتهادات تنبئ عن علو مكانة الشيخ حممد بن عبواالختصار 

د املنهج التعلييل رائحق له أن يسمى ه يف علم توجيه وقف اهلبطي، حتى وشفوف

  هذا الباب. للكتابة يفاهلبطي؛ إذ مل يسبقه أحد من العلامء لوقف 

مل يضع وقوفه   الذي تبني من خالل هذا الكتاب مكانة اإلمام اهلبطي كام ن

ى، وسامية املطمح واملعنى، مما ال بالتشهي، وإنام راعى يف ذلك مقاصد عالية املرم

 ه وضلوعه يف العلوم. يدع إال جماال لإلقرار بإمامت

ه وصحبه سيدنا حممد وعىل آل اهلل عىل مد هلل رب العاملني بدءا وختام، وصىلواحل

  صالة وسالما دائمني أبدا، وعىل آله وصحبه والتابعني من جمودي القرآن وحمبيه.
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 لخصامل
دراسة موضوعية يف  عن مال أقوامهم تعفف الرسل )هذا البحث بعنوان 

يف   الرسل إىل تسليط الضوء عىل هدي البحث وقد هدف ، (ضوء القرآن الكرمي
من خالل آيات القرآن  الدعوة  األجر من أقوامهم مقابل تبليغهم طلبتعففهم عن 

من الرتبوية أبرز اجلوانب ط ثم استنبا، املوضوعي وفق منهجية التفسي  الكريم

ولتحقيق هذا ، الدعوةتبليغ مقابل أخذ األجر  عنالتعفف يف   الرسلطريقة 

اآليات   بحيث يعرض، االستقرائي واالستنباطي نياملنهج اهلدف سلك الباحث 

قوامهم  ألجر من أسؤاهلم ا عن  الرسل تعففموضوع  القرآنية التي تناولت

يات املستفادة من تلك اآلالرتبوية القيم برز نباط أستثم ا، اهلُدى مقابل تبليغهم

نة ل وقد خلص البحث يف نتائجه  ، أقوامهم عام يف أيدي تعفف الرسل املتضمِّ

وهو ديدن ، الدعوة اإلسالمّية مالمح من أهمّ  يناملدعوّ أّن التعّفف عن أموال  إىل

 أّكدوا ث حي، هم سادات أهل العفة الرسل ال ريب أّن ف، مجيعا    الرسل

األجر سواء كان  شخص من أّي أجرا  أهنم ال يطلبون عىل تبليغ الرسالة  عالنية

بذلون من أمواهلم  كانوا ي  إهنم بل ،  إنام يطلبون األجر من اهلل، أو ماديا معنويا  

توسيع توجيه البحوث العلمية إىل بوأوصت الدراسة ، ملصلحة الدعوة اخلاصة

 . رةة املطهّ الكريم والسنّ رآنقل ااحلديث يف جماالت العفة يف 
   الرسل. ،التعّفف ، التفسي املوضوعي، التفسي  ،القرآن لكلمات املفتاحية:ا
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 املقدمة
عىل خاتم   والصالة والسالم، نيواحلمد هلل رب العامل، بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ا بعد: أمّ ، وعىل آله وصحبه أمجعني، نيالنبي 

دراسة موضوعية   عن مال أقوامهم تعفف الرسل )بعنوان  حثفهذا الب 
،  ين ه عام يف أيدي املدعوّ التنزّ يف  الرسل  هدييتناول ، (يف ضوء القرآن الكرمي

 ه الرسل لتنز   الكريم عرض القرآن من املستنبطةالرتبوية م القيأبرز ثم استنباط 
 . عن شبهة املصلحة اخلاصة يف دعوهتم

 مهية البحث:  أ
 هذه الدراسة أمهيتها من االعتبارات اآلتية:  سب تكت
 .ةالعفّ  ق خلُ وهو ، أمهية املوضوع نفسه الذي تبحث فيه الدراسة-1

 .  لالرس صفوة اخل لق وهم أن هذه الدراسة تتعلق ب-2
يف   الرسل هدي وهو: ، مهام   تربويا   أن هذا الدراسة تعالج موضوعا  -3

عىل خطى  اليوم الدعاةيسي كي ؛ وذلك ايلالكسب امل يف ق العفة خللُ تطبيقهم 

 .يف الدعوة  إخالصهميف  املرسلني

هي  مي لعلوم الرتبية؛ إذأن هذا الدراسة ختدم جانب التأصيل اإلسال-4

املصدر األول للرتبية  ، تتناول موضوعا  تربويا  من خالل آيات القرآن الكريم

 اإلسالمية.

 مشكلة البحث:
 س اآليت: ئي ل الرمشكلة البحث يف السؤاتكمن 

فهم عن سؤاهلم األجر من أقوامهم مقابل تعف   يف   الرسلما هو هدي 

   ؟الكريمالقرآن يف ضوء الدعوة تبليغهم 
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 وتتفرع عن هذه املشكلة ثالثة أسئلة أساسية:    

 ا ؟واصطالح لغة    بالتعففاملقصود ما  -1

 هم بعدم سؤاهلمترصي   الذين قّص القرآن الكريم  الرسل من هم -2

 ؟ غهممن أقوامهم مقابل تبلير األج

ف الرسل لتعف   الكريم ض القرآنر  ع مناملستنبطة الرتبوية القيم هي ما  -3

  ؟  أقوامهم طلب األجر منعن 

 :أهداف البحث
 هيدف البحث إىل حتقيق اآليت:

 يف الكسب املايل  التعففيف التخل ق بخُلق   الرسلهدي التعرف عىل  -1

 .خاصة

 . ت العفةاالجم يع توس  إىل لفت النظر -2

م أبرز مالمح رس  بدورها يف والتي تسهم، للتعففالرتبوية القيم استجالء  -3

 .العزة صاحبة  مة الشخصية املسل  

؛ وذلك بذكر التكسب من الدعوة جّراءبة املفاسد املرتتّ ب الدعاة تذكي -4

 . يناملدعوّ  أيديالتنزه عام يف  أفضل النامذج البرشية التي حّققت

 يضيفه البحث إليها:   مابقة و الدراسات السا
دراسة  ، يف القرآن الكريم  ل رس ال بتعففمن الدراسات السابقة املتعلقة 

طالبة فدوى  لل، (دراسة موضوعية الكرمي القرآنضوء يف  العفة)ــعلمية موسومة ب

 .(1) الزربتل 
وبيان مفهومها ، يف القرآن الكريم ةالعفّ  ُلق تعرضت الدراسة السابقة خل حيث

 
 تل.لزربل، يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية العفة (1)
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، ماهتاوّ ورشح مق، وتعداد آثارها، وذ كر نظائرها، يح ثامرهاوضوت، تهاوحقيق

 .يفني والعفيفاتلعفلواستقراء نامذج 

دراسة قرآنية  يعثر الباحث عىل أّي  وبعد البحث يف الدراسات السابقة ل  

عىل الرغم من  ، منشورة درست هذا املوضوع بشكل مستقل سوى هذه الدراسة

ن  فة ع الع جانب وتركيزها عىل، بعمومها العفةموضوع  ليهاتناول الدراسة املشار إ

 .خاصة احشلفوا

،  ندرة الدراسات القرآنية املحّكمة التي مجعت شتات هذا املوضوعلذا يتبنّي 

آيات  التعفف عن الكسب املايل كام عرضته يف  الرسلوحاولت بيان منهج 

 الكتاب العزيز فحسب. 

 ما يضيفه البحث: 
يروقات عن غيها وة من فلدراس ذا اما نّدعيه هل       ا  هو:فه علميما تض 

اّتبع الباحث فيها منهج ، أّن هذه الدراسة هي دراسة قرآنية موضوعية -1

 البحث العلمي وفق طريقة التفسي املوضوعي.

 التعفف عن طلب األجريف خصوصا    الرسلهدي هذه الدراسة إبراز  -2

 يم. الكر آيات القرآن ين من خاللاملدعوّ من 

  .اليد خاصةة عىل عف   ةلدراس تركيز هذه ا -3

 حدود البحث: 
إذ هو املصدر األول للرتبية  ؛سيعتمد البحث عىل آيات القرآن الكريم فحسب

لذا ستقترص الدراسة يف ، ولكّن الباحث سيعّرج عىل التفاسي األصيلة، اإلسالمية

 تعفف بال  لالرس  ترصيحدراسة اآليات التي تضمنت حّدها املوضوعي عىل 

 . عىل تبليغ الرسالة  أقوامهممن  طلب األجر عن
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 منهج البحث: 
، االستقرائي واالستنباطي نيطبيعة البحث وأهدافه تتطلب استخدام املنهج 

عن مال   تعفف الرسل بحيث يستقرئ الباحث اآليات الكريمة التي تضمنت 

 .صوصن اللك من تنبطة املستُثم يستنتج الفوائد الرتبوية ، أقوامهم 
 خطة البحث:

 كام يأيت:، وخامتة، مطالبوثالثة ، تقسيم البحث إىل مقدمة تمّ 
والدراسات ، وحدوده، وأهدافه، مشكلتهو، املقدمة: وتضمنت أمهية املوضوع

 ومنهجية البحث. ، السابقة

 . يف القرآن الكريمونظائره  التعففمفهوم  املطلب األول:

 . ن مال أقوامهمع لرسل اتعفف ذج قرآنية من امن الثاين:املطلب  

ف  لتعف   الكريم عرض القرآن طة مناملستنب  الرتبوية القيم  الثالث:املطلب 

  .عن مال أقوامهم  الرسل 

 اخلامتة: وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات. 
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 ملطلب األولا
 يميف القرآن الكرونظائره التعفف مفهوم 

من خالل تأصيل  ؛(التعفف خُلق)ــاملقصود باملطلب ذا يف ه  الباحثسيبنّي 

يف التنزيل   هنظائركر ثم سيعّرج عىل ذ  ، املعنى اللغوي واالصطالحي هلذا املصطلح

 وذلك عىل النحو اآليت:،  العزيز
 التعفف مفهوم األول: الفرع  

 لغة: التعفف أوالً: معىن 
ّف عن املحارم  ويقال: ع  ، لمُ وي  ّل  ي    الكّف عاّم العّفة: ال» قال ابن منظور: 

 ي  ، واألطامع الّدنّية
ّف  فهو عفيف فافا  فافة وع  ّفا وع  ّفة وع  ّف ع  ع    : ف أيوتعف  ، وع 

 من  هو الكّف عن احلرام والّسؤال  و، ب العفافواالستعفاف: طل  ، كّلف العّفةت  

 . (1) «النّاس
عن   لرتفعُ او، حشالفوا تناُب جا ن أبرزهام  ، أنواعيف اللغة  لتعففاملفهوم و

 وهذا املعنى األخي هو الذي يعنينا يف هذا البحث. ، أموال الناس

 :اً اصطالح التعفف اثنياً: معىن 
ف بتعاريف عديدة؛ ، الرشعيف اصطالح التعفف أّما  ناوالذي فقد ُعرِّ يف   هيم 

ا أمّ » : بقوله النوويفه اإلمام عرّ قد و، املايلالبحث هو التعفف يف جمال الكسب  هذا

،  والغنى هنا غنى النفس ، عنه والكّف ، يباح التنزه عام ال :العفة؛ فهوفاف والع

 . (2) « يف أيدهيموعاّم  عن الناس واالستغناءُ 

ل أّن التعفف يف جمال يتضح بأدنى ت، التعريف السابق ومن خالل النظر يف  أم 

 
 (.253/ 9)، بن منظورال ، بلسان العر :ظران (1)

 (. 77/ 10)، لنوويل، مسلم بن احلجاجاملنهاج رشح صحيح  :انظر (2)
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  إىل ريعة تي قد تكون ذالكثي من الشبهات ال ك عة وتر  ك بالقنادر  يُ  املايلالكسب 

خدمت لفظة التعفف بمعنى العفة عن سؤال الناس يف الذكر وقد استُ ، املآثم

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ﴿ :قوله يف كام ، احلكيم

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  

 اهلل  مدح حيث، [273]البقرة:  ﴾ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ
 . ةأهل عف  بكوهنم  فقراء املهاجرين  اآلية  هذه  يف

   :املال ىن مع  :لثاً اث
 واجلمعُ  ...،ن مجيع األشياءه م  كت  ما مل  »بأنه املال لغة: قال ابن منظور يف مفهوم 

 . (1) «أموال

يب ابنُ  عّرفه ح ويف االصطال  ح عادة  وي صلُ ، يه األ ط امعما متتد  إلكل   :بأنه العر 

 .(2) به ت فاعلالن ا  ورشع
 :لسُ معىن الر   :رابعاً 
 بأنّ ، رسولوال للنبي حه ابن تيميةيف الذي رّج عرلتاو ،ولس رمجع  ل:ُس الر  

ن رسل مع ذلك إىل م  أُ  نبىء بام أنبأ اهلل به؛ فإن  وهو يُ ، نبئه اهللهو: الذي يُ  النبّي » 

ا إذا كان إنام يعمل مّ وأ، من اهلل إليه؛ فهو رسول غه رسالة  يبلِّ ر اهلل؛ ل  خالف أم  

،  وليس برسول، غه عن اهلل رسالة؛ فهو نبّي بلِّ ي دح  هو إىل أ   لس  ريُ  ول  ، بالرشيعة قبله

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ﴿: قال تعاىل

،  ؛ فذكر إرساال  يعّم النوعني ﴾ڑ  ڑ  ک     ک﴿وقوله: ، [52]احلج:  ﴾ڳ 

ه لترسا ره بتبليغأم  ق الذي ا بأّنه رسول؛ فإّن هذا هو الرسول املطل  دمهأح وقد خّص 

 
 (. 11/635)، بن منظورال ، العرب لسانانظر:  (1)

 (.4/409)، بن العريبال ، أحكام القرآن (2)
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 . (1) «ن خالف اهلل؛ كنوحىل م  إ
 : عن مال أقوامهم تعفف الرسل   بحثباملقصود  خامساً: 
الرسل  هتنز  هو ، يف هذا البحث أقوامهمعن مال  بتعفف الرسل واملقصود 

  د يف دعوهتم. ه  ما بذلوه من ُج دنيوي من أقوامهم مقابل  أجر أّي طلب عن 
 مي كر لا  قرآنيف الالتعفف  نظائر   :الثاينالفرع  

يف   تلمح  و، من خالل تتّبع الباحث لأللفاظ التي وردت يف كتاب اهلل الكريم

  وقد ، افاالستعف ن نظائرهم   تبنّي أنّ ، املايل يف الكسبالتعفف طّياهتا بعض معاين 

القرآن   ن موضع يفيف أكثر مالكسب  عنالتعفف بمعنى االستعفاف وردت لفظة 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ى  ې  ې  ې  ﴿ :ومن ذلك قوله ، الكريم

 ﴾ی  یىئ  ىئ      ىئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۆئوئ      ۇئ  ۇئ

 . ]6: النساء[

الة أموال اليتامى ن وُ م  ، ﴾ ی ىئ ىئ﴿ يعني بقوله جل ثناؤه»قال أبو جعفر: 

بام   -دار أن يكربواوالب   إلرساف بغي ا- بامله عن أكلهايستعفف فل  ، عىل أمواهلم

( 2) .«ها بهل  له أك   أباح اهلُل
 

،  ن مال اليتيم فال يرزؤه قليال  وال كثياأي: ل يمتنع م  »  ،﴾ی﴿ ومعنى

 .( 3)«والعفُة: االمتناع مما ال يّل 
 

 
 

 
 . 714ص: ، 2ج:، ابن تيمية، النبواتانظر:  (1)

 .(7/581)، الطربي ،يان عن تأويل آي القرآنجامع البانظر:  (2)

 (.1/569)، البغوي، معال التنزيل يف تفسي القرآنانظر:  (3)
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 الثانياملطلب 
 مال أقوامهمعن  ف الرسل مناذج قرآنية من تعفُّ

 نبا  جاا يف كتابه العزيز علين اهلل  وقد قّص ، فنيملتعفِّ هم سادات ا الرسل 

تبليغهم   يفإعالن جتّردهم مجيعا  عن املصلحة اخلاّصة  عىل رصهم ن ح  م

 ودعوهتم. 

بعدم سؤاهلم األجر من  ا املطلب ترصيح الرسل لذا سأستعرض يف هذ

ذاكرا  اسم الرسول ، من خالل آيات القرآن الكريملرسالة ا أقوامهم عىل تبليغهم 

ُثم مثنِّيا  باآليات  ،مال قومهعن فه الذي ت عّرض الكتاب العزيز جلانب من تعف  

با   ، بصورة إمجاليةالقرآنية  نا  معنى اآليات مبيِّ ُثمّ ، ة عىل ذلكالكريمة الدالّ  أو معقِّ

  وذلك عىل النحو اآليت:، عىل بعضها

ثه إىل   لوأف تعف  حكى القرآن الكريم  : التعفف عند نوح :أوالً  رسول بع 

موضع يف القرآن ن ر مأكثوذلك يف  ، وحوهو نعن مال قومه أهل األرض 

 : هيو،  الكريم

  ڇچ      چ  چ    ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴿ :اهلل قول األول:

 [. 72]يونس:     ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

ڀ   ٺ    ڀپ    پ  پ      ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ :اهلل  قول :والثاين

 . [29]هود:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ    ٿٺ   ٺ  ٺ

ۆ   ۆ   ۇ  ۇ ﴿ :لقومه عبادة اهلل نوح بيان يف   اهلل قول :لثالثاو 

   [. 127]الشعراء:  ﴾ ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۈۈ

نفي  نوح لحظ استخدام ي  ، السابقتني اآليتنييف  القرآينالتعبي  املتأمل يفو

لة اليف ذلك د ولعّل ، األجرنفي طلب ييف الثانية  هبينام نجد، األوىليف  طلب املال
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 معنوي عىل نوعنيالدعوة تبليغه  الذي قد ُيمنح للداعية مقابل   راألج أنّ  عىل

يسأل  ل    ا  نوح إىل أنّ  إشارة)عليه(؛ عمول املومما يؤكد ذلك حذف ، ديوما

سواء كان  األجر ق ل  مط فنفى نوح ، نوع من أنواع دعوته أجر عىل أّي  قومه أي  

 .دعوته يف اخلاصة ملصلحةشبهة اق لل  تع ّي أيف نفي  زيادة ؛ماديا مأ معنويا  

سياق جاء يف  أنه، أيضا  طلب املال  فين استخدام نوح ل يعلذكر يف تمما يُ و

كر  جاء ذف، [31: دوه] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ﴿تعاىل:  هلُ وق  قصة نوح

يف قصة   ﴾ٻ﴿كلمة كر ذفاقتىض ، ُيوضع يف اخلزائن واملاُل ، يف اآلية ﴾ۀ ڻ﴿

 .(1 ) نوح

پ    پ   ﴿كر وىل ذ  وهو أنه يف األُ ، السابقتنياآليتني  يف رأمر آخ   ضا  يأظ لحكام يُ 

ائ  ائ  ې    ى  ى       ﴿ بينام جاء يف الثانية، كر لفظ اجلاللة )اهلل(بذ    ﴾ ڀپ      ڀ  

والسبب أنه لو نظرنا من ناحية السمة التعبيية  ، ل اهللبد   }رينفط  {كر بذ   ﴾  ەئ

بينام ، عرش مرات ت يف قصة نوح ردو }اهلل{ة لم ك يف القصتني لوجدنا أنّ 

وهناك أمر آخر وهو أنه تعاىل ، هذا من ناحية صة هود وردت ثالث مرات يف ق

 : أي }فط رين الذي{ كرويف هود ذ  ، ماسم عل   }اهلل{كلمة  ر يف قصة نوح ذك  

 ورألمكام نالحظ يف قصة هود ارتباط ا، ضمي املتكلم :عّدى الفعل إىل ذاته أي

  }..، ريب{، }إن توكلت{، }كيدوين{، }إن نقول إال اعرتاك{ بشخص هود 

 فظه من كّل قه وي  فهو الذي خل  ، رهط  الذي ف  نه إن الكيد؟ ن الذي سينجيه م  فم  

 . (2) }فط رين الذي{كرفاقتىض ذ  ، فاألمر إذن شخيص وليس عاّما  ، سوء

،  مال قومه نع  دهوف حكى القرآن الكريم تعف   :  هودتعفف اثنياً: 

 ومها: ، وذلك يف موضعني يف القرآن الكريم

 
 (. 874)، لسامرائيل، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل (1)

 املصدر السابق. (2)
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  ەئ  ائ  ائ  ەئ ې    ى  ى      ېۅ  ۉ     ۉ  ې     ې﴿ :اهلل قول األول:

 . [51: هود] ﴾وئ   وئ  

عىل  هنفسن أنه ينبغي للمسلم أن يوطِّ ، ويستفاد من هذه اآلية الكريمة ومثيالهتا

م من عبودية سل  حتى ي   ؛  اهيّ إال إ ألسي فال، معيشتهوحده يف  ق باهلل التعل  

،  ته عىل التعلق باهلل أمّ يريّب × حممد النبيوهذا ، ى عزيز النفسي  وي  ، ق اخلل  

ني ظ  ع   دا:الذي قال له مسرتش   لُج ر  ه للتُ وصيّ ن ذلك وم  ، سؤال الناس شيئا وعدم  

ِع المَيأمَس َعمَّا يف أَيم ...  » ر له: فذك  ، زوأوج    . (1)«نَّاسِ ال  يدِ َوَأْجِم

األجر من  لرسل ا عدم سؤال نتتضمّ  التي ياتاآلوامللفت للنظر جميء 

احلكمة يف التعبي  عّل ول؛ أخرىباملايض تارة تارة وضارع بصيغة املأقوامهم 

التعبي  وجاء ، أنه ال يطلب منهم أجرا  لقومه ابتداء  كان يبنيِّ  النبّي  باملضارع أنّ 

عد  ب   وذلك، منهم أجرا   أنه ال يطلب لقومه ديؤكّ ن كا بّي الن نّ أ عىل دّل ي  ل   ؛باملايض

 دعوته. ب ق تتعلّ به ُش ل   إيرادهم

ۀ   ڻ     ڻ ڻ﴿ :لقومه اهللعبادة  بيان هود  يف  اهلل قول :والثاين

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 . [127 - 231 : ]الشعراء ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈ

هود رسوله لحظ استخدام ي  ، القرآين يف اآليتني السابقتني لتعبيل يف ااملتأمِّ و

  سياق قصة نوحكام يف  املالطلب  رد نفُي ي   ل  بينام ، األجرنفي طلب ؛ 
 :هود  قال ولذا، (اخلزائن) ذ كرُ  قصة هود  سياق  يف ت رد ل   هوذلك ألن

ر  {و {أجرا  { ن  أ ج 
،  من املال  أعمّ  األجر أنّ  ذلك إىلويضاف  ،(2)امر عألجا نأل ؛{م 

 . مجيعها  ع املنافع وا أن الكريم؛ كي يشمل    ن آ يف القر    عىل ألسنة الرسل   لذ كان هو املنفّي 

 
 ."حسن "وقال األلباين:  ،  (1396/ 2)، (4171حديث رقم )،  بن ماجه ال ، سنن ابن ماجهانظر:  (1)

 (.874)، لسامرائيل، يةبيان ملسات (2)
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، نا  لم جماّ اخلي والع   بذُل  شأن الرسل أنّ ، الكريمة ن هذه اآليةويؤخذ م  

تعليم  بذله من ا  عىل ما ي  ضوع  خذ يأ الّ أ دعويا    عمال  ن يتوىّل م  بوىل وبالتايل فاأل  

 .حمتاج له ما دام غي   دعوتهيف خي و

عن مال   صالح نبيِّه  الكريم تعففحكى القرآن  : صال تعفف اثلثاً: 

عرض بيان يف م    اهلل قولوهو ، وذلك يف موضع واحد يف القرآن الكريم ، قومه

  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿ :لقومه عبادة اهلل  هود 

ڈ    ڈچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڃ  ڃ  چ  

 . [145 - 141]الشعراء:  ﴾ژ    ژ      ڑ  ڑ  ک  

رنوا عدم ق  قد  الرسل أّن  يلحظ، ل يف هذه اآلية الكريمة ومثيالهتااملتأمِّ و

   اهلل ة أقوامهم بتقوىهد يف سبيل هدايبذلونه من ُج عىل ما ي   األجر سؤاهلم

عنرص التجرد عن الغرض الشخيص يف دعوة  ويف ذلك داللة عىل أنّ  ؛همعت  طاو

من  و، فني يستجيبون لتوجيههماملزايا املؤثرة التي جتعل املنص   ن أهمّ مل    األنبياء 

 .  هلل دعوهتم خالصة   جالء أنّ  رهم بكّل عاهنا كان ش  

 ذ أجرأخ   معدب لوط ترصيح حكى القرآن الكريم  : ف لوطتعف   رابعاً:

   ٱ                    ﴿ :اهلل   قولوهو ،  وذلك يف موضع واحد يف القرآن الكريم، الدعوة ل  مقاب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 160]الشعراء:  ﴾ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ      ڤٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

- 164.] 
ل وُيلحظ من قبل األجر عند ن( )م  دام استخ، نفةاآل ة الشعراءسور آيات تأم 

، هم يف هذه السورة املباركةكرُ ذ  ى ر  ممن ج   مجيعا  األنبياء السابقني  عن احلديث

ن  )لفظة  استخدامُ  ر كثيا  فقد تكر   ×حممد  هرسوللوحتى بالنسبة 
ر  م  ن  م   أكثر   (أ ج 

ن  ) عن ذلك أنّ  واجلواُب ، )أجرا(لفظة 
(م  ر  ؛ )أجرا(ن م   ق اسيال ن حيثم   دُ آك   أ ج 
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 راق النفي وهيتغاس تفيد ف ، (األجر) املفعول به ن( االستغراقية عىلألهنا دخلت )م  

ن( هذا القول عىل اعتبار  (1)دةمؤك   فيظهر  ، تبعيضية ا عىل اعتبارهاأمّ ، استغراقية)م 

ن( السبب يف استخدام  أنّ   يدفع أجر   هو أنه يستحيل عىل اإلنسان أن، هناا ه)م 

  ألن الرسالة تتضمن التوحيد وذلك  الكرام؛ رسول من الرسل ألّي  ال  امك ةسالالر

رسول  كّل ولذلك قال  هلا يشء؟ عد  ي   وهذه األمور ال، ثم اجلنة، وكلسلوا ةالنبوّ و

 ه دفع  أن ي دأح   أي   ستطيعال ي كامال  ن األجر أل ؛ ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ :لقومه

 ن  قّل. إ  جر ومن األ زءج طلبهم أي   عدم  عالنية   دوا أكّ مع ذلك و، هلم
 الكرام سل الرأهنا تنفي طلب ، ااهتهشبيو اآلية هذه يف  وامللفت للنظر
كام  ، من اهلل  األجر كل   همبطل  بعدها مبارشة ت ثب  م تُ ثُ ، الناس بعض األجر من

ومما ، ﴾ڦ  ڦ  ڄ ڤ  ڦ  ڦ   ﴿: بذلكمرة  ّل ك يفالقرآن الكريم  رّصح

واملعنى: ، ﴾ڀ  ڀپ  پ   پ  ﴿أسلوب احلرص القرآين تعبيالل تعامك اس ذل د يعضِّ 

ر عىل منحي األجر كامال  إال اهلل د أنه ال أح     فلو استشعر الداعيةُ ، وحده يقد 

هد يف سبيل ن ُج بذله م  ما ي  له عىل  خره اهلل ادّ العظيم الذي  األجر  هذا العاقل 

،   فضلهإال يف طمع  ي ول  ، م الدنيااطُح ن م   ءيش إىلسه نف   قت  تعلّ  امل   ، هداية قومه

مستأنفة  ﴾ڀ  ڀپ  پ   پ  ﴿ : ومجلةعاشورقال ابن ، ي التجارة الرابحة هوهذه 

سأل السامع : كيف ال يكون له عىل ما قام به ر أن ي  قد  ا  جوابا  لسؤال ماستئنافا  بيانيّ 

ده اهلل به ه مضمون  أجر   بأنّ  :جيبفأُ ، ؟أجر ع  ملرضاته  ؛عملالبم يقوام إن ألنه ؛و 

 )2(. هفعليه أجرُ ، هأمر   امتثال  و
خطيب األنبياء  ترصيح حكى القرآن الكريم  :× تعفف شعيب خامساً: 

وذلك يف موضع واحد يف القرآن ، ةالدعو أخذ مقابل عىلبعدم   بيشع

 
 .لسامرائيل ، omc.albayanalqurany :تى تأيت )أجرا (؟ رابط متى تأيت )من أجر( وممقال بعنوان:  (1)

 (.22/237)، بن عاشورال ، التحرير والتنوير (2)
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ې ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ : شعيب قصة يف  اهلل قولوهو ، الكريم

ېئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ۇئ  وئ      ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ ې  

 .[180  - 176]الشعراء:  ﴾ی  ی  ی      ی  جئ  حئ     ىئېئ    ىئ  ىئ

 الرسل مباركة من ثّلة  تعاقُب ، سورة الشعراء آيات مما يسرتعي النظر  يف و
  ح جّراء رتب  بعدم الالترصيح عىل تكرار ، كرهم يف هذه السورة املباركةى ذ  جر   ممن

ېئ  ﴿  :لقومهرسول كّل قال  حيث، هابنّص  اتارعبل وا فروحلحتى با الدعوة

هذا  كررت   حيث ، [180]الشعراء:  ﴾ی  ی  ی      ی  جئ  حئ     ىئېئ  ېئ    ىئ  ىئ

نوح وهود  من كل   عىل لسانوذلك ، مرات مخس هبنّص   همعىل ألسنت الناإلع

 عن  فافاالستعأمهية مسألة  عىل ةنويف هذا داللة بيّ ،  وصالح ولوط وشعيب

 ، الناسلة مسأ
 
 جتر  و، عنهم واالستغناء

  ل اهلل مجيعا  عن املصلحة اخلاّصة.رُس  د 

  رّصح القرآن الكريم  هو أنّ ، أكثر يف سورة الشعراءالتأّمل  إىلالذي يدعو  لكنّ 

  أهنم ال ، هم يف هذه السورة املباركة كرُ ى ذ  جر   ممن عىل لسان مجيع األنبياء 

  ما خال إبراهيم وموسى عليهام السالم ، ا  جرأ نيللدِّ  بليغهم ودعوهتم ون من تيبتغ

  اهلل  كرذ  كام ، املخاط بني كان من  رآز   أنّ  ب ذلكومما قيل يف سب، ذلكيقوال  فإهنام ل  

،  [70-69]الشعراء:  ﴾ک  ک   ک  گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿: 

 نّ فأل  ؛ موسى  ليمالكعن ا وأمّ ، أن خياطب أباه بذاك  اخلليلفاستحيا 

ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  ﴿: كام قال ، ذلك له فرعونُ كر وقد ذ  ، رّباهون فرع

وما )أن يقول له:  بموسى  ن غي الالئق فم  ، [18]الشعراء:  ﴾يئ  حئ  مئ    ىئ  

هو وإخوانه  منّزها   إن  كانو، ذلك ن قولم    فاستحيا، (ن أجرأسألك عليه م  

 . (1)مريف واقع األ ن طلب األجرةم    من األنبياء

 
 (.10631/ 17)، لشعراويل، اخلواطر –تفسي الشعراوي  (1)
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 انالنبي   الذي عاش فيه جتمعاملطبيعة  أنّ ، قال يف تعليل ذلك أيضا  ي قدو

ا مم األمرفهذا ، ا  فردي ا  سلطوي عليهام السالم كان جمتمعا  موسى وإبراهيم الكريامن 

م ياهتحيث كانت ح ؛ريناألنبياء اآلخ  خالفا  ألقوام  عليهام السالمفيه  اشرتكا

 األجر يف كرُ فكان ذ  ، حياهتم مجاعية كون إىل ةافإض ،ارة دة عىل التجسية معتم  رئيال

ومجال  ، نة عىل روعة البالغة القرآنيةويف هذا داللة بيّ ، ال يفيد املوضعني ينكذ

 وحسن االختيار يف التعبي. ، الذوق 

ه أن، قومهمن  األجربنفي طلب  إبراهيم  ترصيحعدم تعليل  إىل يضافومما 

 ديارهم. ك وتر  ، أ منهموتربّ ، همقد حاّج  ناهوجد ناموإ، يهم طويالف  يمكث ل  

بنفي طلب األجر من  موسى  عدم ترصيح تعليل عن ابويمكن أن ي

ثم طرأت ، دينكانوا موحِّ  وإنام، املعاندين األقواميكونوا من  ل   قومه أنّ ، قومه

 ال  اهلل إىلالداعية  نّ ذهاهنم أأ يفر املقر   لذا كان من، عليهم بعض االنحرافات

قوم  أنّ  إىل إضافة، ألةذه املستقرير هفبالتايل ليسوا بحاجة ل، دعوته عىل خذ أجرا  يأ

لذا فليس من ، همي  ل  وأخذوا منهم ُح ، كانوا قد احتالوا عىل قوم فرعون موسى 

ه صة يف حقِّ منق   دّ ع  تُ  ؛ حتى الأمام فرعون هذه املسألة موسى ر املناسب أن يذكُ 

 .-وحاشاه-

 هطلب بنفي واحد نبّي عىل لسان  القرآن الكريم ترصيح أنّ ا هن كرهير ذواجلد

 ترصيح ي عن يغن  ، األجر من قومه

 إذ أّن منهجهم واحد.  ؛بنفي طلب األجر  األنبياء سائر إخوانه من

أّن خاتم رسله  يد، حلكيما كراملتأمل يف ُسور الذِّ  :× سادساً: تعفف حممد

،  الناسالتعفف عما يف أيدي  لةمسأىل ا  عتأكيد رسل الهو أكثر  ×مد حم 
سيوردها الباحث ، القرآن الكريم يفمواطن  ثامنية يفتأكيده هلذه املسألة حيث تكرر 

 :تعليق يناسبها كام سيأيتمع 
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ه حممدا  خياطب رسول  وهو ، ضوعل ما ن زل يف هذا املويف أوّ   اهلل قول :أوالً 

 [. 64 لم: ]الق  ﴾ڃ   ڃ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ﴿بقوله:  ×

عن دعوة  بأسلوب التعّجب من إعراض الكفار ها هناب القرآين وجاء اخلطا

استفهام بمعنى  واآلية، عىل إبالغه إياهم رسالة اهللّمع أنه ل  يسأهلم ، ×حممد 

 ألّنه لو ف عل ذلك سيترّبمون من ذلك شيئا ؛م عىل واملعنى: لست  تسأهلالنفي؛ 

(1)دعوته.
 

ر  اثنياً:   ه تبليغ ىلبأنه ال يسأهلم شيئا  ع، لقومهيعلن أن  ×حممدا   هنبيّ   اهللأم 
ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ         ٹٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ   ﴿ : كتاب ربه

 .[88-68]ص:  ﴾ڦ  ڦ   ڦ   ڄ      ڦ  

اء نبيفإّن األ، ا األجر يف اآلخرةأمّ ، هنا األجر الدنيويواملراد باألجر املنفي ها 

 فقالوا:  ، ورضاه اهلل  هم ثواُب لذلك أّكدوا عىل أّن مراد  ، الناس به حق  أ

 [. 164]الشعراء:  ﴾ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ      ڤ ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ﴿

عىل إبالغهم   شيئا  عدم سؤال الناس  إىل ×حممد  هلرسول  اهللإرشاد  :اثلثاً 

وكانوا شديدي احلرص  ، نيؤمناملمن باع له أتعد أن صار ب  وذلك ، كريملا القرآن

من  رضوان اهلل عليهم  فهم الصحابةولئال ي  ، املال يف نرصة اإلسالمل عىل بذ  

يشء ممن  قبل أّي ي   نأ ×عىل رسوله حممد  ّرمح  قد  ني أن اهلل ني السابق  النص  

له وعىل رس  اهلل أنزل ، باتالقرُ  املال للجهاد وسائر إنفاقولو كان يف ن به آم  

  ﴾پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ﴿ :لهوق ×

 [.57]الفرقان: 

ض عدم طلبهم  عر  وذلك يف م  ، املتأمل يف اخلطاب القرآين للرسل الكرام و

 
 (.7/437)، ن كثيبال ، عظيمآن التفسي القر (1)
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حممد لرسوله قد صّدر خطابه  اهلل  يلحظ أنّ ، هدايتهم ألقوامهمألجر يف سبيل ا

ولعّل يف هذا  ،  ائهبيأن  ئراس ن يف كثي من اآليات دو }ُقل  {مة خاصة بكل ×

ظي هبا نوعا  من اخلصوصية التي ح   ×لنبّيه حممد  التوجيه املبارش من اهلل 

كام أن يف تصدير هذه التوجيهات ،  ءاألنبيا دون سائر ×حممد خاتم األنبياء 

 إال ليس الرسول فيه ، هذا بيان إليه األمر بأنّ  لن أوّ إشعارا  م   ؛}ُقل  {الربانية بكلمة 

 املأمور به يتاج إىل مزيد عناية. وفيه أيضا  داللة عىل أنّ ، غالِّ مب

، هالكفار لدعوت ن عدم استجابةم   ×لرسوله حممد  اهلل  تسلية :رابعاً 

خب  مب  ىب  يب   ﴿ :فقال ، له عىل ابتغائه األجر منه وحده ه وشهادتُ 

يوسف:  ] ﴾پ    پ  پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻجت  حت  خت   

310-041]. 

ال يسأهلم الته لقومه بأنه بأن يؤّكد مق ×لرسوله حممد  هلل اإرشاد  :مساً اخ

فأنزل عليه قوله:  ، من قبله ل بمنهج الرس مقتديا  ، احلق أجرا  عىل دعوهتم إىل 

ىئ  ىئ  ی    ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ﴿

 [.90]األنعام:  ﴾ی  ی  

ىيد ما فنت إىل ×د لرسوله حمم  اهلل إرشاد  :دساً سا   من شبهات قومه  تبق 

، مصلحة شخصية عندهم أنه ليس صاحب ب بنّي هلمفطالبه بأن يُ ، حول دعوته

حت   خت    مت    جتحب  خب  مب     ىب  يب  جبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴿: وذلك يف قوله 

 [. 47بأ: ]س ﴾ىت   يت  

 ﴾ ی جئ حئ مئ ىئ يئ ی﴿ قرآين فيقول:ق ابن عاشور عىل التعبي الويعلّ 

،  ن أجر عليه فخذوه فام كان يل م  ، بام دعوتكم إليهظّن انتفاعي منكم  كمن باك إن

فرض لكناية التهكمية عن عدم انتفاعه بام يدعوهم إليه بأن يُ وهذه طريقة بديعة يف ا

رباءة  ك إىل الليفيض بذل ؛ ما فات منه  عنه ورد   نكفاُف ب عليه االثم يرت  ، كالواقع
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ٺ  ٺ  ﴿ أجرا  يسأهلم مون أنه ل  وأهنم يعل  ، رمزيةفهي كناية ، ن التعرض له منه وم  

 أو إن  ، [87-86]ص:  ﴾ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ      ٹ   ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ     

فُكنِّي هبذا ، كنتم أعطيتم شيئا  فاسرتّدوه  إن  و، كم أجرا  فال تعطونيهسألتُ  كنُت 

ڳ    ﴿ : ا  أجرا  منهم عىل حّد قوله بء أن يكون طال  ق انتفاؤه عند انتفااملحق  الرشط 

[116املائدة: ] ﴾ڳ       ڱ  ڱ  ڱ
 (1) . 

إىل تأكيد ترف عه عن سؤال أّي أجر عىل   ×لرسوله حممد  اهلل إرشاد  :سابعاً 

ڀ   ڀ     ڀ     ﴿فأنزل عليه قوله: ، إال املوّدة يف القربىسأهلم يإنام ال و، الدعوةتبليغ 

 [. 23]الشورى:  ﴾ٺ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  

 فكام ، اعنه اإلشكال الظاهري فعُي ل  ؛ أن نقف وقفة مع هذه اآليةبنا ويسن 

عىل   جزاء  أن يطلب  نبّي  أّي ن م   يوزكثية أنه ال يف آيات  القرآن الكريم  لسج  

 عىل ب أجرا  طل ×حممدا  الرسول  وظاهر هذه اآلية يقتيض أنّ ، الرسالةتبليغ 

كام ذكر  - من وجهني واجلواب عن هذا اإلشكال، ة يف القربىاملودّ  :وهو، التبليغ

 : -الرازي 

      وال عيب فيهم غي أّن سيوفهم                  ن باب قوله:هذا م   أنّ  األول:الوجه 

   ن قراع الكتائبم  فلول  هبنّ 

ي ق  ـّل ش  ـك ا يفـاُفن ـوأس  غ  ر  ب    ـ وم  ار  ـق   نـها م  ـ ب       ر   وُل ـلُ ـفُ  ني  ـع  راع الد 

ألن حصول  ؛وهذا يف احلقيقة ليس أجرا، أنا ال أطلب منكم إال هذا :املعنىو

گ   گ    گ    ک﴿  :قال كام ، جب املسلمني أمر وانياملودة ب

فحصوهلا ، املسلمني واجباوإذا كان حصول املودة بني مجهور ، [71التوبة: [ ﴾گ

ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ﴿ :   لهوقو، وىل  يف حق أرشف املسلمني وأكابرهم أ
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احلاصل فرجع ، (ليست أجرا واملودة يف القربى) :تقديره، [23]الشورى:  ﴾ٿ  ٿ

  .ال أجر البتة إىل أنه
ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ﴿ :ه الكالم عند قول مّ وت  ، هذا استثناء منقطع أنّ  الوجه الثاين:و 

وكأنه يف ، نكممركم قرابتي أذكّ  لكن   :يأ ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿ثم قال:  ﴾ٺ  

 . (1) اللفظ أجر وليس بأجر

كر  فذ  ، ن هذام   ورة بجواب أحسنوأجاب ابن تيمية عن اإلشكال يف اآلية املذك

وا  ت   أن   معناها: إالّ  ن قال: إنّ م   أجابحيث  نه ابن عباس أّن املراد هبا ما بي   ود 

ل، × ى حممدذوي قرب   ج  لرسول   إالن قريش يكن بطن م   ت؛ ل  فقال ابن عباس: ع 

ا إال أن ×اهلل  لقرابة التي وين يف اودّ ت   منهم قرابة؛ فقال: قل ال أسألكم عليه أجر 

وهذا  ، هم بتفسي القرآنأهل البيت وأعلم  بار ن ك  عباس كان م   فابنُ ، بيني وبينكم

 ولكن  ، (قربىإال املودة لذوي ال) :يقل ويدل عىل ذلك أنه ل  ، تفسيه الثابت عنه

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ترى أنه ملا أراد ذوي قرباه قال:  أال  ، (دة يف القربىملوإال ا)قال: 

 ؟![41]األنفال:  ﴾ڀ   ڀ  ڀ    ٻ  پ  پ  پ  پ

ا أصال   × لالرسو  ذلك أنّ ويبنّي  وعىل  ،   ه عىل اهللإنام أجرُ ، ال يسأل أجر 

ل وليست مواالتنا أله، آليةاملسلمني مواالة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غي هذه ا

 يف يشء.  × ن أجر النبيلبيت م  ا

ا فإنّ  د له وال ول  ، ج بفاطمةزو  قد ت   يكن عل  بعدُ  ول  ، يةهذه اآلية مكّ  وأيض 

 .أوالد
يقول: ،  عد علّ أهل البيت ب   وأعلمُ ،  فهذا ابن عباس ترمجان القرآن

عرش  ا موي،  كم يا معرش العربسألُ معناها: ال أ لكن  ، ة ذوي القربىليس معناها مودّ 
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ا فهو سأل ، التي بيني وبينكم بة لوا القراكم أن تص  أسألُ  لكن  ، قريش عليه أجر 

غ رسالة لوا رمحه؛ فال يعتدوا عليه حتى يبلِّ ال  أن يص  الذين أرسل إليهم أوّ  الناس  

 . (1)  هربّ 

الل املرحلة وكان ذلك خ، ثل ما بدأه بههذا املوضوع بم    اهلُل مخت :اثمناً 

   اهلل فأنزل، الطور كام ظهر من مضمون سورة، شكت أن تنتهيأو ية التياملكّ 

 .  [40]الطور:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ   گ ﴿ قوله: ×حممد عىل رسوله 

 :؟ فائدتان(يسألون أجرا أم  ) :يقل  ول  ، ﴾گ  ڳ﴿ ويف قوله:

، ن االستامعا امتنعوا موذلك ألهنم ملّ  ؛× تسلية قلب النبي ا:ـ م ـداهـ إح

فال   بام عليك   أنت أتيت   :هفقال له رب   × يب عىل النبتباع صعُ اال من واستنكفوا

منهم   طلبت   تالم لو كنت   كنت   وإنام، غي ملوم يؤمنوا فأنت   ك حيث ل  درُ يضيق ص

 . ا  هم؟ ال فال حرج عليك إذذلك فأثقل   فهل طلبت  ، أجرا

ذلك ألهنم  ؛ وكذلكوليس  قا  يف أجر مطل   زميسألون( ل   أنه لو قال: )أم   :اثنيهما

ال   فقال له: أنت  ، ×ا النبي وأمّ ، رؤسائهمبون باألجر من الكون ويطكانوا يرش  

، بعون السائلني م وهم يسألون ويتّ يسأهلُ  ك  وغيُ ، بعونكفهم ال يتّ  م أجرا  تسأهلُ 

 .)2(ل وهذا غاية الضال

أو  اال  و مأ م شيئا  تسأهلُ  أم  ) :فائدة ال توجد يف غيه لو قال ﴾أجرا﴿ويف قوله: 

فيه  ×ما يأيت به النبي  ذلك إشارة إىل أنّ  هنا أنّ  هر ها لذي يظوا، (ذلك غي  

، عل يشء يفيد املطلوب منه األجرطلب إال عند ف  وذلك ألن األجر ال يُ  ؛مصلحتهم

نفعة  ما يف دعوتك من امل موا كامل  ل  وع  ، عليه أجرا هم بام لو طلبت  أتيت   فقال: أنت  

طلب منهم هذا ال ت  ومع ، فسهم وك بأند  ف  ول  ، ع أمواهلمجميب وك  ألت  ، هلم وهبم
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  ر الرسل مجيعا  وهلذا قرّ  (1)ةا حصلت هذه الفائدمل   (ماال  )أو  (شيئا  ) :ولو قال، أجرا

لو  ألهنم؛  من اهلل كامال   األجرأخذ ثبتوا وأ  ، من الناس أهنم ال يسالون أجرا  

وا  خي وال فيه  ليس إليه ميدعوهنما  أنّ ين وِّ قع يف نفوس املدعلو   قا  مطلاألجر نف 

 أنله من  عىل اخلي ال بدّ   الداّل ر يف أذهان البرش حينئذ أنّ تقر   ألنه؛ هلم مصلحة

، جرأالكريم أنه ال داللة عىل اخلي دون القرآن من هنا أكد ، الداللة ا  عىلأجر يأخذ

أن ين ت للمدعوِّ ثب  ى يُ حت ؛ه عىل اهلل وحدهوحرص  ، مقابل الداللة األجرفأثبت أخذ 

 اؤوهم به هو اخلي.جما 

ق األجر الدنيوي عن مطل    الرسلتعف ف التي تضمنت  اآلياتواملتأمل يف 

يف السور التي اتفق عىل كوهنا مكية؛ ولعل  مجيعها يلحظ أهنا وردت ، عىل التبليغ

ر ذكب × يقتيض تسلية النبي حممد سياق املرحلة املكية كان كمة من ذلك أنّ احل

املدينة  أّما يف، بمكةالدعوة  يف مرحلةهذه املسألة كر فناسب ذ  ، لسابقنيقصص ا

ومنكرين معاندين  أناسوليس سياق دعوة ، وأحكامترشيع  فكان السياق سياق 

 حيد. للتو

ات  يّ وأولمن أعظم الناس العفة عام يف أيدي أّن ، وتبني مما سبق يف هذا املطلب

رّصح بأّن  ل يف آيات القرآن الكريم ي لحظ أّن اهلل أمِّ ملت افإنّ ، نبياء دعوة األ

لقه من  ن  يُس وعليه ، عام يف أيدي الناس ونتعففي كانوا  الرسلصفوة خ 

حتى يتأثر  ؛عام يف أيدي الناس أن يستغني بام عند اهلل وال سيام الداعية  املسلمب

 ون بخطابه.املدعوّ 

،  عىل التبليغق األجر الدنيوي مطل  ن ع الرسلتعف ف  إىلاحث ص البكام خل

 أم ماديا. معنويا  األجر سواء كان 

ف يف جنبات املطلب ويف ختام هذا  عام يف أيدي   فالتعف  أحسب أّن القارئ طو 
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 ووقف عىل ، البرش من فنياملتعفِّ وتعّرف عىل سادات ،  الرسليف حياة الناس 

ن هملثا ا واتضحت له إجابة السؤال، أقوامهم هدهم يف مال زُ     الرسل ين: م 
من أقوامهم عىل تبليغهم   سؤاهلم األجر   عدم  م إعالهن  الذين قّص القرآن الكريم 

 ؟للرسالة

القيم  فإذا كان ذلك كذلك؛ فإين أزعم أّن القارئ قد تشّوقت نفسه؛ ملعرفة 

ذا هو موضوع وه، عن مال أقوامهم ف الرسل تعف  من ة املستنبطوية الرتب

 .التايلاملطلب 
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 ملطلب الثالثا
  الكريم عرض القرآن املستنبطة منالرتبوية القيم 

 عن مال أقوامهم لتعفف الرسل 

عن   ف الرسلبعد االنتهاء من بيان النصوص القرآنية التي تضمنت تعف  

ن  وم ، بوية املستنبطة منهاأهم اجلوانب الرتعّرج عىل ننه يسن أن إمال أقوامهم؛ ف

 برزها ما يأيت:أ

  ي  ع يف س  املتتبِّ ف :الدنيوي ق األجر طلب مطلَ عن  تعفف الرسل  -1

واء دعوهتم س  من وراءاخلاصة  ههم عن شبهة املصلحةيلحظ تنز   الرسل 

وينفي ، ينفي طلب املال تارة  نوحفهذا ، املصلحة معنوية أم ماديةكانت هذه 

ٱ  ٻ  ﴿  لقومه:  تهيم مقاللكرا كام حكى القرآن، أخرىة طلب األجر تار

ۇ  ﴿: هن بعد  م   ح الرسُل كام رّص  وقال أيضا  ، [29]هود:  ﴾پٻ  ٻ  ٻ

ا ويستفاد هذ، [127]الشعراء:  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈ

  فإنّ ، النفيبالنكرة يف سياق  القرآين  التعبي من  األجر عموم  نفُي وهو كذلك  املعنى

 [.47]سبأ:  ﴾ی  جئ  حئ  مئ   ﴿، العموم فيدت النفيالنكرة يف سياق 

األجر  داللة عىل أنّ  ؛﴾ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ﴿ : مقولة الرسليف  ولعّل 

؛ بنوعيه األجر  الرسلفنفى ، ومادي  معنوينينوعىل عمنح للداعية يُ قد الذي 

عىل الدعاة أن  ومن هنا ينبغي، مدعوهت مقابل ماديةشبهة  أّي نفي  عىل تأكيدا  

بعض األجور املشبوهة   نّ إف ؛بدعوهتم شبهة مادية تّض  أّي قوع يف الون يذروا م

مسّمى املكافأة ك، يات مقبولةف بمسمّ غل  تُ  ريندون آخ   لدعاةبعض اّص هبا خُي  ممن 

 . عده الداعية فيام ب  فعدوثمن سي حقيقتها رشوة لكنّ ، ونحوهاة والعطيّ ة واهلديّ 
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فالتعّفف عن   يعاً:ْج  لالرساس من أخالق ال الن  التعفف عن م  -2

 فالرسل ، الرسل مجيعا  يدن وهو د  ، الناس هو مبدأ الدعوة اإلسالمّيةأموال 
علينا يف  اهلل  وقد قّص ، هم يف أيدي ُأمم  عهم عاّم ألمثلة يف عدم تطل  رضبوا أروع ا

مجيعا  عن املصلحة دهم عىل جتر   رص العديد منهم ن ح  كتابه العزيز جانبا  م  

، شخص حون أهنم ال يطلبون عىل تبليغ الرسالة ثمنا  من أّي يرّص  ام فتئواف، ةاخلاّص 

بذلون من أمواهلم  عطون وي  بل كانوا يُ ، عثهمابت   الذي ون األجر من اهللإنام يطلب

دعوهتم   أنّ  هم عالنية  عارُ حيث كان ش  ، طام الدنيان ُح م   وال يأخذون شيئا  ، اخلاصة

غ بل بل  ،  إنام هي خالصة هلل، املنصب أو اجلاه أو الكن من أجل الدنيا أو املل ت

م قد  فهُ  وال غرو يف ذلك، وتقواه هللم األجر بعبادة انوا عدم طلبهر  األمر أن ق  هبم 

 ركوا أمواهلم وديارهم وأهليهم يف سبيل الدعوة.ت  

يكون ذلك أدعى هلم عام يف أيدي الناس؛ ل  البرش عفة   أشدّ  وإنام كان الرسل 

الناُس عن   عرضبوا من خلف دعوهتم أل  تكّس  الرسل  تهم؛ فلو أنّ حجّ  ةيف قوّ 

  ويشتدّ ، ّد ب عدهالر  ّل ذُ وربام ، ّل السؤالن ذُ ا يف ذلك أيضا  م  ومل   ، صوت الدعوةسامع 

فكيف إذا كان ، ونحوه نان كالعال  لة إذا كان السائل ممن يشار إليه بالب  أبح املسقُ 

ي الكثاخلي عىل  كامال   أن يدفعوا األجر يستطيعونال رش لبا إضافة إىل أنّ ، ؟رسوال

يف  ن كون الناس عادة ال يّبون الذي ينازعهم ع فضال  ، نواملرسلجاءهم به  الذي

،  عليهم  واجب  التبليغ القيام بذلك  كام أنّ ، باملال طبيعة النفس الشّح  فإنّ  ؛دنياهم

  ﴾ ڎ  ڎ  ڈڌ    ڍ  ڌ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  ﴿:  رّصح بذلك  حيث

فضال  عن  ، لام  ع   الناس واجب ال يليق بأقّل األجر عىل أداء ال وطلُب ، [67 :املائدة]

 .الكرام الرسل 
فها هو ، االستغناء عن مسألة الناسوقد سار املصلحون عىل منهج املرسلني يف 

  أهنم ، إىل قومه  اهلُل رسلهمأ   ممن دق األنبياء ص   يعل عالمة   الرجل املؤمن
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:   ذكركام ، دىه من الوحي واهلُ مقابلة ما جاؤوهم بيف  ماال   قومهسألون  يال
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ﴿

 .[21-20: يس]  ﴾ھ  ھ  ھ  ے  

فها هو  ، ب املادي من وراء الدعوةخطورة التكس  وقد أدرك العلامء الرّبانيون 

اط  ما يف عتُ  ما ل  مونك كر  يناس ال  ُل زاال ي» : يقول  البرصّي  احلسن اإلمام

وا بك  ، أيدهيم  ونجد ، (1) « وأبغضوك، هوا حديثكر  وك  ، فإذا فعلت  ذلك استخف 

ختياين  ن ُبُل الر  » ر ذلك قائال: يقرِّ  أيوب الس  ُل حتى تكون  فيه خصلتان: ُج ال ي 

ُة عام  يف  ُفضيل بن  ام إلما رىون، (2) « اّم يكون منهموالتجاوُز ع، أيدي الناسالعف 

نيا ب الط بل وآكُ  أل ن  »  اض يقول:يع   ا ب دينيل الد  ن أ ن  آُكُله 
ب  إ يل   م    ( 3) «املزمار أ ح 

يف  رالعظيم ألقوامهم من غي أخذ أج   هلم اخليوهكذا تتابع املصلحون عىل بذ  

نه إا فهنمن و، تب لدعوهتم القبولوك  ، هم اهللأعزّ ف اهلل  وا دين  فأعز  ، مقابله

ارة يتكسب  وجتد له صنعة أو جت إال فنا الصالحسل  ن م   ربانيا   ا  أن جتد عامل   يندر جدا  

 ين. املدعوّ قة يف نفوس صورة الدعوة مرش   ؛ حتى تظّل معيشتهها يف من

ا عن مالو، ول وا أعامال  دعويةت   نمم   فئام األخية اآلونةيف لقد ظهر أمام أعيننا و

حّتى ، معوا ثروة فاحشة من خلف الدعوةفج، لنيرس املصلحني من امل مسية

مندوب   هم جمرد  وصار أحدُ ، صارت الدعوة لدهيم عبارة عن استثامرات خاّصة

يستجيب إىل إلقاء  الّ هم ألغ األمر ببعضبل ب  ، تسويق لرشكات جتارية كربى

 وقد  !الشخيص حسابهيف  قا  مسب   عد حتويل مبلغ مايلّ ب   إالحمارضات بقنوات فضائية 

لكّن مآالت ذلك عىل العمل ، أو قلة ذات اليد، سن نّية أحيانالك عن ُح يكون ذ

 
ي م يبأل، فياءحلية األولياء وطبقات األصانظر: ( 1)  (.3/20)، ُنع 

 (. 46)ص: ، (34) حديث رقم، بن أيب الدنياال ، ناسمداراة الانظر: ( 2)

 (.9/204)، (6530)حديث رقم ، لبيهقيل، إليامنشعب اانظر:  (3)
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يكن  ول   ا  عامل  إذا كان » فيقول:  تلك املفاسدويؤكد ابن حجر ، الدعوي سيئة جدا

 .(1) «ن رضر اجلاهلم   ه أشد  عفيفا؛ كان رضرُ 

فها ، ادياملم عمزج الدعوة بالط   نم   مفاسد جسيمةوقوع  يؤكدوالواقع املعاش 

،  ين عن مواقف الثبات يف الدِّ  وافضعُ ن ت ول وا أعامال  دعوية م  بعض نحن نرى 

م النصوص فه   وافرّ وح  ، بالباطل واهفو  بل ت  ، عن الصدع بكلمة احلق  كتواس  و

،  األعذار للمفسدين  واسم والت  ، القطعية وا األحكام الرشعيةعيّ وم  ، الرشعية

  وىل  ت  ين بمن ن هنا يُس وم  ، ّوجوا الفتاوى الشاذةور   ،اءريفوا لألقوياء واألث زل  وت  

عهم هذا املأزق؛ وأن يقتدي باملرسلني يف ترف   الولوج يف من رذ  عمال  دعويا  أن ي  

، عيشة الكفاف ن غي املعقول أن يعيش املرسلون فم  ، عن حطام الدنيا وزينتها

 ش! فاحالالثراء اعون باسمهم هذا ى الديثر  عد ذلك ثم ب  

أن يأخذ أجرا   الدعوي فّرغ للعملت  ن م عىل م  أنه يرُ ، كرهذ   فهم مما سبق وال يُ 

ه ؛ ما دام قصدُ قامسب   وال اشرتاط سيكفيه حاجته بغي استرشاف نف   د  حُمدّ  ر  بقد  

ّ به االستعانة  ابتداء   العبادة  سيام إذا كانت ال ، والعيش الكريم والطاعة عىل الرب 

قوله  عمومُ  هذا األمر مرشوعية تبنّي األدلة الرشعية التي أرصح ن وم   ،عالنف ية  دِّ متع

ملن  األكمل مع التنبيه عىل أنّ ، (2)«ق ما أخذمت عليه أجراً كتاب هللاأح إن  » : ×

به   هلل نعم ال ما أ  بذ   ذ يشء من متاع الدنيا مقابل  ه عن أخ  أن يتنز   أغناه اهلل 
ولو  شيئا   يمتنع إن ُأعطييسن به أن بل ، بر  لقُ عي  وسائر ان العلم الرشعليه م

نني أن يقوموا املحس  ن هنا ينبغي عىل اجلمعيات الدعوية ووم  ، سؤال منهن غي م  

 عطوا الداعية راتبا  وأن يُ ، وننيّ اة التي يقوم هبا الدعاة الربّ دعويّ بكفالة املرشوعات ال

 .رةقة ومؤثِّ تظل الدعوة مرش   حتى ؛يكفيه

 
 (.149/ 13)، حجربن ال ، ح البخاري فتح الباري رشح صحيانظر:  (1)

 (. 132/ 7)، (5737حديث رقم )، لبخاري ل، لبخارياصحيح انظر:  (2)
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عىل  رص الرسل ح   عىل  تأكيد القرآن الكريم إىل ملطلبا اهذونخلص من 

 أنّ  ومن خالل االستقراء نجد، التعّفف عن أموال الناس يف مناسبات عدةمسألة 

ر كرّ حيث ت  ، عىل تبليغهل بيانا  لعدم سؤاله األجر الرس هو أكثر  × ا  حممد الرسول

عن  نوح تعف ف  ريملك القرآن ا ّجلس  يف حني ، اطنثامنية مو يفبذلك ه ترصيُ 

 يفعن مال قومه  هود  تعف ف    ررق  بينام ، ثالثة مواضع يفمال قومه 

، شبهة مادية أّي ب تعل ق ال جتنيب الدعوة عنأمهية  موضعني؛ ويف هذا داللة بّينة عىل

مسألة  يف ترف عهم عن دوا باملرسلني وعليه ينبغي عىل الدعاة خاصة أن يقت

 . اتمواطن الشبه عن واوأن يبتعد، ناسال

ف يف جنبات   سل الر   فتعف  ويف ختام هذا املطلب أحسب أّن القارئ طو 
الرتبوية أبرز القيم واتضحت له إجابة السؤال الثاين: ما ،  يف أيدي الناسعاّم 

؟ وهبذا تكون مجيع أسئلة عن مال أقوامهم سل الر  ف تعف  من املستنبطة 

 يتبّق إال إيضاح ما خرجت به الدراسة من نتائج  ول ،ادراسة قد تكاملت إجاباهتال

    القارئ الكريم يف اإليراد التايل.ما سيجده  وهو   ، الدراسة وتوصيات تضّمنتها خامتة 
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     اخلامتة
 د: بعأّما ، السالم عىل رسول اهللوالصالة و، حلمد هللا

  عن مال أقوامهم   تعفف الرسل)فإنه بعد اجلولة العطرة بني ثنايا موضوع 
 لعدد  ، (القرآن الكرميدراسة موضوعية يف ضوء 

 
غفي  من  من خالل استقراء

 ن اخللوص إىل النتائج اآلتية: يمك  ،  اآليات القرآنية

يف أيدي  عاّم االستغناء هو: و، ال الكسب املايليف جم  العّفةُ  التعفف  ن أوجه م   *

 الناس. 

 . االستعفاف يف القرآن الكريمالتعفف  نظائر ن م   *

 صفةوهو ، دعوة األنبياء  مالمحن أعظم م  التعّفف عن أموال الناس  *

عىل   جانبا  من حرصهم علينا يف كتابه العزيز  اهلل قّص  حيث، الرسل مجيعا  

  الرسُل ن ر  ق  كام  ،لةسالرمقابل تبليغهم اجر من أقوامهم إعالن عدم سؤاهلم األ
 هد يف سبيل هداية أقوامهم بتقوى اهلل ن ُج سؤاهلم األجر عىل ما يبذلونه م   عدم  

بعدم سؤال الترصيح  تكرار عىل هم مباركة منة تعاقُب ثلّ  إىل إضافة، وطاعتهم

 . هاحتى باحلروف والعبارات بنّص الدعوة  األجر عىل

التعّفف عن أموال الناس  عىل   سلحرص الرعىل  القرآن الكريم تأكيد * 

ثامنية   يفعن مال قومه  ×حممد  لورس الف تعف  عن حكى  حيث، ةيف مناسبات عدّ 

 ثالثة يفعن مال قومه  ف ف نوح تعالقرآن الكريم  كرذ  يف حني ، مواطن

ويف هذا داللة بّينة  موضعني؛ يفعن مال قومه  د تعف ف هود كّ بينام أ  ، ضعامو

أن  وعليه ينبغي عىل الدعاة خاصة، عن أي شبهة مادية عوةنيب الدجترضورة  عىل

 . سمسألة الناترف عهم عن يف  باملرسلني  يقتدوا

سواء كان  ، ق األجر الدنيوي عىل التبليغعن طلب مطل   ف الرسل تعف   *
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  وا من الوقوع يف أّي ومن هنا ينبغي عىل الدعاة أن يذر، األجر معنويا  أم ماديا

 .بدعوهتم ة تُضّ اديّ شبهة م

 قّوة  ى يفكون ذلك أدع   يف أيدي الناس؛ لي عاّم أشّد البرش عفة   الرسل  *

إضافة إىل أّن البرش ، ّل الرّد ب عدهوربام ذُ ، السؤالّل ذُ ن ك أيضا  م  ومل ا يف ذل، حّجتهم

ن ؤوهم به م  لكثي الذي جااألجر كامال  عىل اخلي اهلم ال يستطيعون أن يدفعوا 

كام  ، هم يف دنياهمالناس عادة ال يّبون الذي ينازعُ فضال  عن كون ، ةوهداي حيو

 . لقيام بالتبليغ واجب  عليهمأّن ذلك ا

 فإّن الباحث يويص بام يأيت:، ويف ضوء هذه النتائج     

القرآن  العفة يف جماالت  عنتوسيع احلديث  توجيه البحوث العلمية إىل -1

 الشخصية املسلمة. عىلة أثرها ودراس ، كريم والسنة املطهرةال

زيز ثقافة التعفف عن  لتع ؛يف اجلامعات واملساجدالدورات التثقيفية  إقامة -2

 من وراء العمل الدعوي.  املاديالتكسب 

،  للباحث الوصول إليه يف هذا البحث املتواضع وبعد؛ فهذا ما يّّس اهلل      

ُمه عىل أرشف  سالاهلل وت وصلوا، ة عام يف أيدي الناسيرزقنا العف أن وأسأله 

 العاملني. واحلمد هلل رّب ، خل قه وتاج رُسله حممد وعىل آله وصحبه
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 املصادر واملراجعفهرس 
   لقرآن الكرمي.ا . 1
،  لبنان ، )دار الكتب العلمية ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ابن العريب ، أحكام القرآن  . 2

 (. م2003  -  هـ1424  – 3ط

أبو عبد اهلل حممد  ، وسننه وأايمه  × الصحيح املختصر من أمور رسول هللاند امع املساجل . 3

،  البغا (: حتقيق: د. مصطفى ديب 256)ت: ، لبخاري ا بن إسامعيل اجلعفي

 (. م1987  -  هـ1407  – 3ط،  بيوت، يدار ابن كث، )الياممة

 هـ(. 4198،  تونس ، التونسية للنرش )الدار ، ابن عاشور  ،التحرير والتنوير . 4

 . ( م 1997  –1ط ،  مرص ،  مطابع أخبار اليوم ) ، الشعراوي، اخلواطر -  الشعراوي  سريتف  . 5

)دار طيبة للنرش  ، ةحتقيق: سامي بن حممد سالم ، كثي  ابن، تفسري القرآن العظيم  . 6

 . (م1999  - هـ 1420  – 2ط ، د.م ، والتوزيع 

د  ريج: أمح وخت، حتقيق: حممود حممد شاكر ، الطربي ، جامع البيان عن أتويل آي القرآن  . 7

 . (م2000  -  هـ1420  – 1ط ، د.م،  )مؤسسة الرسالة ، حممد شاكر

دار  )، : أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش حتقيق ، القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن  . 8

 (. م1964  -  هـ1384 – 2ط ، القاهرة ، املرصيةالكتب 

ي م أمح ، لية األولياء وطبقات األصفياءحِ  . 9 ،  السعادة )، د بن عبد اهلل األصبهاين أبو ُنع 

 (. م1974 -هـ 1394 – 2ط، رصم

قيق: حممد فؤاد عبد  حت ، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ابن ماجه ، سنن ابن ماجه  . 10

 . (د.ت، د.م،  فيصل عيسى البايب احللبي  -الكتب العربية  الباقي )دار إحياء

ردي اخلراساين أمحد بن احلسني بن عل بن موسى ، شعب اإلميان . 11 ج  و    ، البيهقي  اخُلّس  

،  اض ـ الري، عـوزيـر والتـشـد للنـ رشـة الـ بـمكت)، دويـ د النـ مـار أحـختـق: مـيـقحـت

 م(. 2003  -هـ 1423 -1ط
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،  رسالة ماجستي ، فدوى فؤاد الزربتل، يف ضوء القرآن الكرمي دراسة موضوعية  فة الع  . 12

 م(. 2008،  فلسطني ، غزة ، اجلامعة اإلسالمية، )كلية أصول الدين 

 . (1379، بيوت،  )دار املعرفة ، رابن حج، بخاري شرح صحيح التح الباري ف . 13

،  )دار ابن حزم  ،حممد خي رمضان يوسف حتقيق:، ابن أيب الدنيا ، مداراة الناس . 14

 م(. 8199  -هـ  1418،  1ط ، لبنان 

 هـ(. 1420  -  3ط ، بيوت،  )دار إحياء الرتاث العريب ، الرازي، مفاتيح الغيب . 15

،  حممد رشاد سال حتقيق: ، ة ابن تيمي، رية الشيعة القد نقض كالم  منهاج السنة النبوية يف  . 16

،  1ط ، ة اململكة العربية السعودي، اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود )

 م(. 1986/ ـه1406

،  بيوت ، )دار إحياء الرتاث العريب ، النووي ، سلم بن احلجاجاملنهاج شرح صحيح م  . 17

 (. ـه1392  – 2ط

اململكة  ، السلف واء)أض ، الطويان زيز بن صالحق: عبد العحتقي، ابن تيمية، النبو ات . 18

 م(. 2000هـ/ 1420 -، 1ط ، العربية السعودية 

 . (د.ت،  1ط ، بيوت،  در)دار صا، ابن منظور ، لسان العرب  . 19

،  األردن  ،دار عامر للنرش والتوزيع ، السامرائي ، ص من التنزيلملسات بيانية يف نصو  . 20

 م. 2003  -هـ 1423 -3ط
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 لخصامل
حني خلق اهلل تعاىل عباده جعلهم زوجني ذكرًا وأنثى، وجعل التكليف بشعائر  

دينه شاملة هلام، مع انفراد كل منهام بتكاليف واختصاصه بخصائص عن اآلخر، 

 الرشعية. إال أهنام يشرتكان يف كثري من التكاليف 

عرب  سالمي إلا ومما يشرتكان فيه تلقي العلم وتبليغه، ولذلك فقد شهد التاريخ

 .العصور مشاركة بارزة للمرأة يف احلركة العلمية

هذا  ويف ومن أّوليات ما يدخل يف ذلك العلم بكتاب اهلل تعاىل وقراءته وإقرائه، 

من خالل ثالثة  لقرآن الكرمي وإقرائه(اباملرأة  عناية )موضوع تناولت البحث 

، لعلم عموماً بارأة امل يةناع  الثاين:، وعموم التكليف للرجل واملرأةاألول: مباحث، 

 إقرائه. و هالقرآن الكريم وتلقيبعناية املرأة الثالث: و

 :  وكان من أبرز نتائجه

، ومنها عىل السواء واملرأةلرجل لالتكاليف واحلقوق والواجبات عموم  -

   .التعلم والتعليم

م الناس يف خمتلف  يعظيامت بالعلم وحتصيله وتعلالنساء عناية كثري من الو -

 . ومعلال

 . يف خمتلف الفنون كثري من العلامءوبناء م املرأة يف صناعة اهس إو -

ًا وتلقيًا وتعلاًم وتعلياًم وإقراًء  حفظمظاهر عناية املرأة بالقرآن الكريم،  تعددو -

 وبحثًا وتأليفًا.

 إقراء القرآن.  -املرأة  -  عناية لكلمات املفتاحية:ا
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 املقدمة
وإمام املرسلني؛ نبينا  ة والسالم عىل خاتم النبيني رب العاملني، والصالهلل  احلمد

 :حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد

م دورًا كبريًا وهامًا،  اإلساليف رأةم للليجد أن  التاريخالناظر إىل ن إف

 .ياة، وهي رشيكة الرجل يف حتمل مسؤوليات احلوالزوجة واألخت األم لكوهنا

ع عديدة،  ساء، يف مواضلن وا الالرج مجيعًا، لبني آدم الكريم وقد أشار القرآن

  گ   گ  گ  ک﴿  األمر باملعروف والنهي عن املنكر كقوله تعاىل يف

 ں  ں  ڱڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ

 . [71:توبةال] ﴾ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ  ڻ ڻ

يف التكريم واإلجالل   الرجل  عىل درجة واحدة مع املرأةوأخرب سبحانه أن 

  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک ک  ک﴿ تعاىل فقال ،اهلل  عند

 . [70:رساءاإل]  ﴾ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ

  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ ، قال تعاىلواملرأة منبت البرشية ومنشئة أجياهلا

  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ

 .[1: نساءال]  ﴾ڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ

ذلك، قال كا وهي يف احلياة الزوجية سكٌن ومصدر للمودة واحلنان، والرجل هل

  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿ اهلل تعاىل

 .[21 :ومرال ] ﴾ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳڳ  گ  گ

وتعارفها  البرشية السالالت روقد أناط اهلل للرجل واملرأة عىل السواء مهمة تكاث      

من غري   ،املجتمعات البرشيةيف بناء  األوىلاللبنة تبارها اعمة األرسة بقاوتعاوهنا، وإ

اخلري   قيق ح وحتمتايز بينهم عىل أساس اجلنس أو اللون أو العرق، فالعمل الصال

  التفاضل بينهم عند رهبم، كام قال تعاىل  لتنافس بينهم، وهو معيارس هو مادة اللنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
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  ڍ  ڍ    ڇ  ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ڄ﴿

 .[13:جراتاحل]   ﴾ ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎڌ  ڌ

مسؤولية احلياة وترصيف شؤوهنا ورعاية مصالح العباد تقع عىل و

  سواء بسواء، وبام اختص كال منهام من واجبات، قال اهلل تعاىل  واملرأة الرجل عاتق 

     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ   گ  گ  ک﴿

  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ

 .[71:توبةال] ﴾ھ  ھ  ہ

    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ﴿ وقال تعاىل

النساء  إمنا » : احلديث يفو [124:نساءال] ﴾ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ
   .(1)  «شقائق الرجال

ومن الت؛ املرأة الفاعلة يف شتى املجامشاركة عرب العصور  التاريخوقد سطر 

 عناية)فربزت فيه متعلِّمة ومعلِّمة، ولذا أود أن أتناول موضوع ال العلم، ك م ذل
سهاماهتا يف مال ر عناية املرأة وإاهأبرز مظ لنقف عىل ( لقرآن الكرمي وإقرائهاباملرأة 

 ه وإقرائه. تلقي القرآن وقراءت

 :خطة البحث
 :يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وهي

 .واملرأة ليف للرجلالتكعموم  :ألولاملبحث ا

 .عموماً لعلم بااملرأة  عناية :املبحث الثاين

 .ه إقرائو هيالقرآن الكريم وتلقبعناية املرأة  :املبحث الثالث

 املراجع.م فهرس للمصادر وويتلوها خامتة، ث 

 
( وحسنه 113برقم ) (1/173)والرتمذي  (362) برقم (1/61)داود  أبوو  (43/265)أمحد  خرجهأ (1)

 لباين.األ الشيخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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لت لبعض املسائل،   وقد سلكت يف البحث املنهج االستقرائي والوصفي، وأصَّ

القبول والتوفيق لبحث، وأسأل اهلل ملا أوردته يف اذج لة من الناممع استعراض مج

 وسلم.  بهوصح وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله، والسداد، إنه خري مأمول
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  بحث األولملا
 عموم التكليف للرجل واملرأة

  ڄ ﴿ خلق اهلل جنس اإلنسان من ذكر وأنثى ومها آدم وحواء، قال اهلل تعاىل

  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ

 .[13:جراتاحل] ﴾  ژ  ڈ   ڈ  ڎ

 ق ، تتعلتابوواجحقوقًا تكاليف ووجعل اإلسالم لكل من الرجل واملرأة 

فإهنا التكاليف واحلقوق والواجبات باإلنسان كإنسان؛  وحني تتعلق  مصاحلهام،ب

  تتنوع.ال ختتلف وال ء،االسوعىل  واملرأةتكون واحدة لكل من الرجل 

علقة بالعبادات من صالة وصوم وحج وزكاة واحدة من اليف املت فجعل التك

قًا رشعية أخالال ألحكاماب جاءتحيث التكليف، وجعل االتصاف بالسجايا التي 

للرجال والنساء عىل السواء، وجعل أحكام املعامالت من بيع وإجارة ووكالة  

 النساء. تعلقة باإلنسان واحدة للرجال وامل مالتوكفالة وغري ذلك من املعا

وأوقع العقوبات عىل خمالفة أحكام اهلل من حدود وجنايات وتعزير عىل الرجل  

 .ا إنساناً مهرباعتبا امبينهواملرأة دون تفريق 

ىل اإليامن بني الرجل واملرأة، ومل يفرق يف ومل يفرق اإلسالم يف دعوة اإلنسان إ

احلقوق وليف التكاكانت ، ف سالم بني الرجل واملرأةإلاإىل التكليف بحمل الدعوة 

  .والواجبات من هذه الناحية واحدة

 تعاىلهلل ا لقو   يفكام، (1) وأكثر خطابات القرآن العامة تشمل الرجل واملرأة

         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 
الربهان يف و (2/268)ام يف أصول األحكام حكاإل ينظر  ،ليلدصه الخيصلك إال ما ها عن ذرج منخي وال  (1)

أصول الفقه  تلخيص يفالو (5/2476) رشح التحرير يف أصول الفقه التحبريو (3/302)علوم القرآن 

 . ( 220/ 38)   اب اللباب يف علوم الكت و   ( 192/ 1) فتح الباري  و   ( 352/ 3) الكوكب املنري    رشح و   ( 407/ 1) 



 الزهراينامل بن غرم هللا . سأ.د                                               آن الكرمي وإقرائه  أة ابلقر ر عناية امل  

252 

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ﴿ :وقوله تعاىل [1:نساءال] ﴾ٺ

  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ ﴿  وقوله تعاىل [ 2:عمران لآ] ﴾ ڦ   ڦ

 .ونظائر ذلك كثرية جدًا يف كتاب اهلل تعاىل [70:حزاباأل] ﴾    ھ

  ، املذكرواعلم أن الناس قد اختلفوا يف صيغ مجع » :تيميةابن  مالس اإليخ ش  قال

 لق طيف موهو هل يدخل النساء  ﴾ ەئ﴿ و ﴾ۉ﴿  مثل ،مظهره ومضمره

أشهرمها عند أصحابنا ومن وافقهم  ، بدليل؟ عىل قولنين إال اللفظ أو ال يدخل

 ملذكر ا ابولّ ث غؤنر واملعىل أن من لغة العرب إذا اجتمع املذك بناءً  ؛أهنم يدخلون

 . يعم القسمني ويدخل النساء بطريق التغليب  هوقد عهدنا من الشارع يف خطابه أن

وتارة يف   ،دينرب تارة يف الذكور املجرلعالها وحاصله أن هذه اجلموع تستعم 

  ، وقد عهدنا من الشارع أن خطابه املطلق جيري عىل النمط الثاين، الذكور واإلناث

 : حزاباأل] ﴾  ہ  ۀ﴿  ل قولهمث ديقامل من ازاحرت (املطلق ) وقولنا

والقول الثاين:   ،يف اللغة يشمل القسمنيء من يدعي أن مطلق اللفظ الؤومن ه [35

ثم ال خالف بني الفريقني أن آيات األحكام والوعد  ،ن إال بدليليدخل الن هنأ

  ن ؤالء مفمن ه ،وإن كانت بصيغة املذكر؛ والوعيد التي يف القرآن تشمل الفريقني 

 ،ن كان اللفظ املطلق ال يشملهإوالرشع استعمل اللفظ فيهام ا فيه ألن لوخدل: يقو

 وهذا يرجع إىل القول األول. 

من الدين استواء الفريقني يف األحكام  ا ألنا علمنادخلو قول:ومنهم من ي

وكام تدخل سائر األمة فيام  ،فدخلوا كام ندخل نحن فيام خوطب به الرسول

 .(1) «للفظ ال تشمل غري املخاطبت صيغة اانكوإن  ،انهواحد مخوطب به ال

 وما  ﴾ ٻ ﴿  ويدخل النساء يف اجلمع املضاف إىل» :وقال ابن قدامة رمحه اهلل 

وال يدخلن فيام خيتص  ، لفظ التذكري والتأنيث، كأدوات الرشط تبني فيهال ي

 .بالذكور من األسامء، كالرجال والذكور

 
 .(6/743)الفتاوى وع مم (1)
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  ڄ ﴿  له، تعاىلذكرين، كقوملا مريوض ﴾ې ﴿ ـ، ك فأما اجلمع بالواو والنون

ه، وهو قول بعض احلنفية  فاختار القايض أهنن يدخلن في [187:بقرةال] ﴾ڄ

كثرون أهنن ال يدخلن فيه، ألن اهلل تعاىل ذكر طاب واألخلابو ار أواخت، وابن داود

ال يدخلن فيه   ﴾ې ﴿فام يثبته ابتداء، وخيصه بلفظ  ،بلفظ متميز ﴾ۀ﴿

 .نى املنصوص، وما جيري مراهعم ه يفونك  وأس، قيان آخر، مإال بدليل 

ته حرضب نلذلك لو قال مل ولنا أنه متى اجتمع املذكر واملؤنث، غلب التذكري، و 

قوموا، وقمن، ) ولو قال، يتناول مجيعهم (قوموا واقعدوا) الرجال والنساء من

 .ُعدَّ تطوياًل ولكنة (واقعدوا، واقعدن

 اً وكان ذلك خطاب [36:بقرةلا] ﴾ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ ﴿ ويبينه قوله تعاىل:

 .آلدم وزوجه والشيطان

  ٿٿ ﴿ ىل:يف القرآن بلفظ التذكري، كقوله تعا ىلوأكثر خطاب اهلل تعا

  ﴾  ڀ      ڀ ﴿ ﴾ڀ    ڀ ﴿و [53 :زمرال] ﴾ہ  ہ  ۀ ﴿و  ﴾ٹ

 . (1)«والنساء يدخلن يف مجلته  [جاحل] ﴾  گ   گ﴿ [بقرةال]

 وقول املؤلف يف هذا الفصل : »هليع ق يتعلال يفنقيطي وقال الشيخ األمني الش

وما ال يتبني فيه لفظ التذكري   ﴾ڃ﴿ ويدخل النساء يف اجلمع املضاف إىل)

 . أن له طرفني وواسطة خالصته.( .الخ  ثيتأنوال

  ﴾ ڃ ڄ﴿ قًا؛ نحو اخلطاب بـافطرف يدخل فيه النساء مع الرجال ات

 .﴾پ ﴿ دوات الرشط نحووكأ

الرجال والذكور، كام ال يدخل  ؛ نحو:اً عمجاإهم معفيه ن وطرف ال يدخل

 .الرجال يف لفظ النساء واإلناث، ونحو ذلك

 
 .(3/45) روضة الناظر (1)
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ملة، كاملسلمني، وضامئر مجاعة السا رةذكامل عموي اجلوواسطة اختلف فيها، وه

  .[187 :بقرةال] ﴾ڄ  ڄ ﴿  الذكور، نحو

ر  ياه اخت وذكر أن، يف اجلموع املذكورة، ونحوهاواملؤلف يميل إىل دخوهلم 

  اختيار  وهو وعزا عدم دخوهلن لألكثرين، ،حلنفية وابن داودوقول بعض ا، يضلقاا

   .(1) «...اخلطاب أيب

مثل هذه األحكام جاءت عامة شاملة  هاد فيالتي ور ياتاآل ثرأكومع كون 

يات  هو إنسان، وللمؤمن من حيث هو مؤمن، فقد جاءت آ ثلإلنسان من حي

ڻ   ﴿  :ل اهلل تعاىلوق، ك ىنثألوا ذكرللكليف بالنص عىل التأخرى عديدة 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ ڻ

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 . [ 35: ]األحزاب     ﴾ ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۈ  ۆ      ۆ           

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٱ  ٻ   ﴿تعاىل: قوله و

 .[36:با حزأل]ا ﴾ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ      ٺٺ  ٺ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ﴿تعاىل  هقولو

 .[97:نحل]ال  ﴾ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گگ

  ٺڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ ﴿ تعاىل: لهقوو

 .[195  : رانعم لآ] ﴾ٺ  ٺ  ٺ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ﴿ تعاىل: قولهو

 .[7:ءنسا ل]ا ﴾ ٿ ٿ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

 
 .(254ص )  أصول الفقهيف كرةذم( 1)
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ہ      ھ  ھ    ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴿ وقال تعاىل:

ۈ    ۆ     ۆ  ۈ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ

 . وغريها كثري [32:نساءال] ﴾  ۋٴۇ   

وهكذا نجد أن مجيع األحكام الرشعية املتعلقة باإلنسان كإنسان مهام كانت هذه 

جل واملرأة عىل للر دةحا  واهللا رشعهاألحكام، ومهام تنوعت وتعددت؛ قد 

  ل بأفعااء، ألن كاًل منهام إنسان، وهذه األحكام خطاب من اهلل تعاىل متعلق السو

 نسان.اإل

ىل طبيعة نوع اإلنسان فإهنا تكون متعلقة بكل منهام، ون النظرة إني تكح ماوأ

  ة، عاماجل يف مكانه وبطبيعة فتتعلق تلك التكاليف بطبيعة الذكر بوصفه ذكرًا، 

ألنثى بوصفها أنثى، وبطبيعة مكاهنا يف  عة ابطبي تتعلق  أو املجتمع، يف عهوضوم

 جتمع.اجلامعة، وموضعها يف امل

ة، ألهنا ال تكون عالجًا لإلنسان نوعة بني الرجل واملرأيف مت تكالهذه الون وتك

  ، ةسانيمطلقًا، بل تكون عالجًا هلذا النوع من اإلنسان، الذي له نوع من الطبيعة اإلن

نسان، ال أن يكون العالج هلذا النوع من اإل ر، فكان ال بدالنوع اآلخن ع تلفخم 

 يرادها.قام إذا م، وليس هةيددعذلك  لإلنسان مطلقًا، وأمثلة

وقد أوجب اهلل تعاىل التعلم والتعليم عىل الرجال والنساء، عىل السواء، دون 

 تفريق بينهم. 

ُصل  أن حَت  ن، وأباح هلاالشأه ذهيف جل لراه لأعطى املرأة احلقَّ نفسه الذي أعطو

 عىل ما تشاء احلصول عليه من علٍم وأدب وثقافة وهتذيب. 

م، فقال عليه الصالة والسالم:  ب العلطل عىلني سلم امل ×رسول وحثَّ ال

 . (1)«طلب العلم فريضة على كل ِّ مسلم»

 
( وأبو يعىل 1665)رقم ب (2/254)عب اإليامن يف ش يالبيهق( و224برقم ) (1/18)ابن ماجه رجه أخ (1)

  = ان بنـثمع هـ فيو» :قال اهليثميوغريهم،  ، ( 233/ 8) ة  لي احل   ( وأبو نعيم يف 2837، رقم  223/ 5) يف مسنده 
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كر واألنثى «لممس لك ىلع» : ×العلامء أن قوله  بنيوقد  ، كام هو يف شامل للذَّ

 .ُأطلِقت عموم اآليات واألحاديث إذا

كر  م للذعىل كل مسلم( عا )طلب العلم فريضة»  :الصنعاين األمريقال حممد 

 .(1) « ألنه عىل وصف يشمل الكل ،ر والعبداحلو ،ىألنثوا

  من  ؛كلفاملغري ليخرج  ،مكلف :مسلم( أي ىل كل)ع» :فوريقال املباركو

 . (2)«الشخص فيشمل الذكر واألنثىصبي واملجنون، وموضوعه ال

ق اإلسالُم   تعليم  عىل حثَّ  × لالرسو إن بل واألََمة، ةراحل بني  ذلك يفومل ُيفرِّ

أي  -رجل كانت عنده وليدة  أميا»  :× قالفتأديبها؛ تثقيفها و ب يفورغَّ  ،ةاألَمَ 
دَََّبا فأحسن أتديبها، مث َأعتقها وتزوَّجها، فله أحسن تعليَمها، وألَّمها فعف -رية جا

 . (3)  «  أجران

ق املساواة بني الرجل واملرأة يف حقِّ أروَع مثٍل يف حتقي × ولرس الورضب 

ج عليه الصالةف ؛رأة وتثقيفهام املعىل تعلي التعلُّم، ويف حْرصه م  السوال  لام تزوَّ

تثقيَفها، وأن ُتعلِّمها حتسنَي عدوية أن ُتتابِع طلب إىل الشفاء ال ة بنت عمرفصح

 .أصل الكتابة متهاعلَّ اخلط وتزيينه، كام 

 
  حديث يقبل من  ومل ،مهول :بخاريالال قذا ن هوعثام ،بن أيب سليامن ادمحن القريش عن محالرعبد =

 ومن عدا هؤالء رووا عنه بعد ،والدستوائي فيان الثوريبة وسع ش :محاد إال ما رواه عنه القدماء

 .(472) رقمب (1/911)ع الزوائد مم ط«االختال

 ن من لك ،حكمت بصحتهو"  :لقاالعلقمي وأن  سن،احل بلغ رتبةت هطرق أن املزيعن اهلروي ونقل 

رقاة م نظري "قد صحح بعض األئمة بعض طرقه " :يعراقوقول ال "وهو الصحيح بغريه ينلثااسم الق

،  (2/772) الصغري معيح اجلاصح يف ه األلباين( وصحح218رقم ) احلديث (1/301) املفاتيح

 .(3913) قمديث راحل

 .(7/313)الصغري  امعاجل التنوير رشح (1)

 .(1/322) تيحاملفا مرعاة (2)

وصححه األلباين يف  (6/256) سندوأمحد يف امل (1/189)والرتمذي  (1/216)ود دا وه أبأخرج (3)

 .(1/35) مذيالرت نسنصحيح 
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د وأان عن ×دخل علي رسول هللا » :تا قالأهنشفاء بنت عبد اهلل ال  وعن
نت الشفاء  وكا ،بةاكتالتها ة النملة كما علم يرق هذه  تعلمنيالأ :قال، فحفصة

 .(1)«هليةكاتبة يف اجلا

 

 

 

 
 

 
الكربى  السنن ي يفسائنوال (3887)برقم  (4/11)اود وأبو د( 26450) برقم (44/45)أمحد أخرجه  (1)

 يخوصححه الش .(907)برقم  (24/313)ري بلكاعجم امل يف اينالطربو( 7501رقم )ب (7/75)

 .(817برقم ) (1/341)والسلسلة الصحيحة ( 6145برقم ) (2/1286)بيح ة املصاكامش يف باينلاأل



 الزهراينامل بن غرم هللا . سأ.د                                               آن الكرمي وإقرائه  أة ابلقر ر عناية امل  

258 

 ملبحث الثانيا
 لعلم عمومًااباملرأة عناية  

ۋ  ﴿ :ل تعاىلاقرشيف فضله، فتعلم وبني العلم وال  عباده إىل ىلجه اهلل تعاو

ېئ  ېئ     ۈئ  ېئۆئ  ۈئ  ﴿ :وقال تعاىل [28 :طرا ف] ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

  ٺ  ٺ ﴿العلم فقال تعاىل  نم يدزمله اؤالباده لسووجه ع [9:زمر]ال ﴾ىئ   ىئ

 .[114:]طه ﴾  ٿ  ٿ

 .(1) «ينِّ  الد ِّ يفِّ  ه  ه  ق ِّ فَ ي     ا  ي خَ   هِّ بِّ   هللا    دِّ رِّ ي    ن  مَ » :×قال رسول اهلل و

، جلنة اإىل سهل هللا له طريقا   يلتمس فيه علما   من سلك طريقا  » :×قال و
امل ليستغفر له ، وإن العمبا يصنع تضع أجنحتها لطالب العلم رضا  ة لكئالملإن او 

العامل على العابد  األرض، حىت احليتان يف املاء، وفضل  يف السماوات ومن يفمن 
ئر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل  كفضل القمر على سا

  .(2)«رالعلم، فمن أخذه أخذ حبظ واف  او ث  رَّ ا وَ إمن، و ا  مهر دوال    ارا  ينوا دث  ر ِّ وَ ي   

وأدَََّبا  وليدة فعلَّمها فأحسن تعليَمها، كانت عندهأميا رجل  » :×ه لوقوتقدم 
 . (3)«عتقها وتزوَّجها، فله أجرانفأحسن أتديبها، مث أَ 

ل بفرائض اهلل اجله ق ر من واب العتق ثواب العتق من رق العبودية بث ×فقرن 

 . × نن رسولهعز وجل، وس 
وىل اللحظة األالعناية بالعلم وحتصيله منذ يف  هاكان للمرأة حضورد ك فقذل لو

بلغ حرص النساء املسلامت عىل العلم غايته حتى تطلبن و، ر اإلسالملظهو

 
 .(3710برقم ) (2/718)( ومسلم 71برقم ) (1/25)أخرجه البخاري  (1)

 مذي الرت ا، وقالريمه( وغ223برقم ) (1/81)( وابن ماجه 2646)قم بر (4/325)الرتمذي  أخرجه (2)

 .« هذا حديث حسن »

 .ث األولبحامل يف باً يقره جيرتقدم خت (3)
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 × نبيلا ليماملسجد لتعاملجالس اخلاصة هبن للتعليم مع أهنن يستمعن يف 
كام ثبت بالنساء،  صاً خا ملساً  منهلب تط ×ي ىل النبإ إحداهن فذهبت ومواعظه، 

فقالت: اي  ×جاءت امرأة إىل رسول هللا » قال: اخلدري  عن أيب سعيد
أنتيك فيه تعلمنا مما  ا  ومي سكفلنا من ن رسول هللا ذهب الرجال حبديثك، فاجعل

 ان كذا، فاجتمعن،جتمعن يف يوم كذا وكذا يف مك: ا×علمك هللا، فقال 
 .(1) «مه هللالع فأاتهن، فعلمهن مما 

 عطية أم فعن ، للنساء شهود مامع اخلري يتزودن منها ×النبي وسن 
يوم العيدين، وذوات اخلدور فيشهدن مجاعة  ضيَّ احل   جر ن   أن رانمِّ أ  » :قالت

 امرأة: اي رسول هللا ن، قالتم ويعتزل احل يَّض  عن مصالهلمني، ودعوهتاملس
 . (2)«اَباجلب احبتها من جلباب؟ قال: لتلبسها صس هلا  ان ليإحدا

تفقهن أن ي  اءحليا عهن مل ميننِّع َم النساء نساء األنصار،  »قالت:  وعن عائشة 
   . (3)«يف الدين 

فام لقد طلبت العبادة يف كل يشء » :التق (4) هدةوعن أم الدرداء الفقيهة الزا 

 .(5) «السة العلامء ومذاكرهتمم ن أصبت لنفيس شيًئا أشفى م

ن كانت هلن عناية كبرية بالعلم  ت عرب القروظيامنساء ع ريس  التاريخوقد سطر 

ثة واملفتية التي يقصدها طالب  الفقيهة واملحدّ ن نهان مفك ،سناال ميوحتصيله وتعل

بعض األمور التي ختص  أساطني العلامء، وُتستفتى يفويأخذ عنها بعض العلم، 

ت  ربيالم يف كلعا ، وظهر من العاملات املسلامت من تعقد مالسسلمنية املعام

 
 .(2633)برقم  (4/2028)( ومسلم 7310برقم ) (9/011) أخرجه البخاري (1)

 .(890رقم )ب (2/605)( ومسلم 351برقم ) (1/80)اري أخرجه البخ (2)

 .(332برقم ) (1/261) ومسلم (1/38) أخرجه البخاري (3)

  املبحث الثالث.يف أيت احلديث عنهايسو، غرىرداء الصالدأم  وهي (4)

 .(4/277) نبالءالم الأع سري (5)
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 عضعن بف روعُ  فة،إلسالمية، وحيرض هلا الطالب من األقطار املختلاملساجد ا

 دد منطلب العلم إىل عثات املسلامت أهنن أكثرن من الرحلة يف قيهات واملحدّ الف

القدم يف العلم   اتسخ والشام واحلجاز حتى رصن را املراكز العلمية يف مرص

 .إلبداع األديبيف اوإسهامات  والرواية، وكان لبعضهن مؤلفات

كة العلمية احلر ادرو نم  نكف ق،سبقصب ال مهات املؤمنني ألكان و

 يف يف واألديب، وتأيتاع العلمي والثقمنارات لإلشعا نالنسائية، وكانت حجراهت

األمة عىل الفقيهة الربانية، أفقه نساء هذه  ،أم املؤمنني عائشة  واملقدمة الذروة

 مل تعهما  ×وعت من أحاديث رسول اهلل و، امً ض علرجاء األراإلطالق، مألت أ

أيت يف  ، وت×عن النبي  من الروايةكثرات من امل فكانت امرأة من نسائه، 

إذ   -هريرة وعبد اهلل بن عمر أيببعد -ية؛ من حيث اإلكثار من الروا املرتبة الثالثة 

 .(1) ديث احأ( 2210) نحوروت 

، ، بل وال يف النساء مطلقاً × مدة حم أميف  ملأع وال» قال الذهبي رمحه اهلل:

 . (2) «هاعلم منمرأة أا

يف أصول الدين ودقائق  اً أياملجتهدات من أنفذ الناس ر إحدى د كانَت قل

حتسن أن تقرأ، ومل يكن يعرف ذلك إال عدد حمدود من  الكتاب املبني، وكانت 

الصحابة  من استدراكات عىل ، وكم كان هلا × هللال وأصحاب رس 

 . (3) وا إىل قوهلابذلك منها رجع ت، فإذا علمواحظاومال

 وكان  من الفصيحات البليغات العاملات باألنساب واألشعار، كانت و

 . شعر لا من ترويه ما بعض إىل منها يستمع × النبي

 
 .(2/139)الم النبالء ينظر سري أع (1)

 .(2/140)بالء الن سري أعالم (2)

ني ب أمهات املؤمن مناقوالسمط الثمني يفابة، استدركته عائشة عىل الصح اد مااإلجابة إلير نظري (3)

 .(109ص)
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ال بشعر من ما رأيت أحًدا أعلم بفقه وال بطب و»: قالالزبري وة بن عروعن 

 .  »(1) عائشة

ام رأيت أحًدا قط كان أعلم بآية شة، فت عائلقد صحب» ل:قاأيضًا وة وعن عر

نزلت، وال بفريضة، وال بسنة، وال بشعر، وال أروى له، وال بيوم من أيام العرب،  

كذا، وال بقضاء، وال طب منها، فقلت هلا: يا خالُة، ال بو كذا،ب وال ،بنسبوال 

ض، املرييمرض يشُء، و الفُينَْعُت يل ْمتِِه؟ فقالت: كنُت أمرُض الطب، من أين ُعلِّ 

قال عروة: فلقد ذهب ، فينعُت له، وأسمع الناَس ينعُت بعضهم لبعض، فأحفظه

 . (2)«عامُة علمها، مل أسأل عنه

ة  أمَّتاه، ال أعجب من فقهك؛ أقول: زوج اي»:  ئشةلعاول قية وعركان و
ابنة  أيب   ل:و قأم الناس؛  لمك ابلشع ر وأاينة  أيب بكر، وال أعجب من عِّ نيب هللا، واب

بكر، وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك ابلطب: كيف هو، ومن أين 
  ×هللا رسول  ، إنيةع رَ ت: أي لاوق ه،قال: فضرَبت علَى من كبِّ  هو، أو ما هو؟

عليه وفود  العرب  َدم  وكانت تَ ق   - خر ع م رهأو يف آ - ع م رهكان َيسقم  عند آخر 
عَ فَ ت َ من كل وجه،    . (3)« أعاجلها له، َفمِّن  مثَّ ات، وكنت  ألنعله ات   ن  

 .(4) ائةي إىل نحو املالذهبلق كثري حتى أوصلهم خوقد أخذ عنها العلم 

  ت ويات، ورالصحاب تهاي من فق -كام وصفها الذهبي-  سلمةأم وكانت 

 .(5) من الصحابة والتابعني  ، وروى عنها كثري×ث عن النبي من األحادي كثرياً 

 
 .(8/81) إلصابةا (1)

 .(2/94) ياءولاأل حليةو (2/183) النبالء المسري أع (2)

 .(9/242)ممع الزوائد  نظريو (2/50)ة احللي يف عيمنوأبو  (6/67)مام أمحد اإل  أخرجه (3)

 .(188ص)، سالمملية نساء اإل أم املؤمنني وعاشة والسيدة عائ (2/136) أعالم النبالء ينظر سري (4)

 .(2/203) أعالم النبالء ينظر سري (5)
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م وإفاضة الدين عىل إذاعة العليف ر دو  ×ل اهلل رسو زوجاتبقية ن لوكا

،  ×نني عنه روهتا أمهات املؤم اديث التيكثرة األحيًا من يظهر ذلك جل، نيسلم امل

 ، وغريها. فقهالوال املنسوبة إليهن يف التفسري ووكثرة األق

،  ايةلروة االتابعيات بالعلم وكثروكذلك من  عدد من الصحابياتكام اشتهر 

نهن احلديث  ع َي وِ رُ وَ  ينَ وَ  رَ يتالالوالرواية والطبقات بالنساء  ديثب احلكتفل وحت

 . ق، وأسامء بنت عميس،أسامء بنت أيب بكر الصديكف، الرشي 
ويات يف كتابه ايات والتابعيات الرمن الصحاب حممد بن سعد كثرياً وقد ذكر 

 عىل  فيه أتى ،من النساء ثيداحل لراوياته بكتامن  عقد جزءاً ف الطبقات الكربى، 

  ن ، وروى عنهأو عن صحابته  ×رسول اهلل  رأة روين عنام ةامئف وسبعنيِّ 

 . لدين وأئمة املسلمنيم اأعال

ذكر ابن حجر و، كاماًل للنساء يف كتابه أسد الغابة ابن األثري جزءاً خصص و

شتهرن أة ممن ا( امر824أسامء ) هبريتقيب ويب التهذذهت هييف كتابالعسقالين 

 . (1) ث اهلجريلقرن الثالع اى مطلحت ةياولراب

ملحدث الشهري  لامء؛ فاملؤرخ واكبار العوبناء مت املرأة يف صناعة هس أقد و

يخ بغداد سمع من الفقيهة املحدثة طاهرة اخلطيب البغدادي صاحب كتاب تار

 . (2) هـ( 364)ة توفاامل ،نوخية التبنت أمحد بن يوسف 

من أفقه الناس   هـ(773توفاة )ملا ليعامس إ بنسني واحد بنت احلوكانت أمة ال

واحلساب والنحو، وكانت تفتي  يف املذهب الشافعي، وكانت عىل علم بالفرائض

 . (3) ويكتب عنها احلديث

 
  – 743ص)تهذيب ال تقريبو (439 – 12/397)ذيب يب الته ذهت و (425 – 7/3)ة ينظر أسد الغاب (1)

765). 

 .(16/635)اد دتاريخ بغ ينظر  (2)

 .(15/642) م النبالءوسري أعال (16/632)خ بغداد تاري ينظر (3)
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من  هـ( 688نب بنت مكي بن عيل بن كامل احلراين املتوفاة سنة )ت زيوكان

 ىل ع بال طال وازدحم والرواية،مرهن كله يف طلب احلديث ني عقض يت النساء الال

  ثرياً اسيون بدمشق، فسمعوا منها احلديث، وقرأوا عليها كباب بيتها يف سفح جبل ق

 .  (1) كتبمن ال

  برواية  ـ( ه735م املتوفاة )العز بن عبد السال نت حييى بنزينب ب تفردتو

ا خري وعبادة وحب ن فيهاك» :يهبالذقال  ،صلاملت  بالسامع الصغري املعجم

 . (2)«ءموهتا عدة أجزا موي  هايلئ عنه ُقرإ بحيث للرواية

ملحدثات ا هـ( من272فاة )وكانت زينب بن أمحد بن عمر الدمشقية املتو 

 . (3) الطالب منيف احلديث، ورحل إليها كثري البارعات ذات السند 

؛ حيث تعليمهو يل ابن حزم األندليسلجلااإلمام  تربيةيف ء دور بارز للنساوكان 

مرحلة  ايتهن حتىوظل يف رعر ة والشعبكتاوال ةراءوالق علمنه القرآن الكريم

وعلمت من أرسارهن ما ال  شاهدت النساءولقد ": هقولى ذلك بحكوقد البلوغ، 

يكاد يعلمه غريي، ألين ربيت يف حجورهن، ونشأت بني أيدهين، ومل أعرف  

لرجال إال وأنا يف حد الشباب وحني تبقل وجهي؛ وهن  غريهن، وال جالست ا

وكان هلذه الرتبية  (4) "من األشعار ودربنني يف اخلط كثرياً ي ننوي رو رآني القعلمتن

 . هذوقه وشخصيتأثرها الكبري يف والتثقيف 

قول عن ه، وكان يمن شيخات اً كثري هوأورد اإلمام الذهبي يف معجم شيوخ

 . (5) " توفيت شيختنا"بعضهن 

 
 .(2/364)ديوان اإلسالم و (51/42) تفياوبال والوايف (15/660)م يخ اإلسالرتاينظر  (1)

 .(2/254)الكامنة ر رالد ينظر (2)

 .(2/389)لعرص وأعوان النرص اأعيان ينظر  (3)

 .(166ص)احلاممة وق ط (4)

 .(2/94)لكبري ا معجم الشيوخ ينظر (5)
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، مشق دب وياألم أنه يف رحلته زار املسجد وحيكي الرحالة العظيم ابن بطوطة

رحيم،  الد ن عبب بنت أمحد برص، مثل زينثات ذلك العحمدِّ من  عدد منفيه مع س و

 ملسلم امرأة ذات قدم راسخ يف العلم واحلديث، وعائشة بنت حممد بن اوكانت 

 عليها  وقرأ باخلياطة، تتكسب وكانت باملسجد، علم ملس التي كان هلا ،ةانياحلرّ 

 .( 1)من الكتب عدداً  بطوطة ابن

مد عائشة بنت حم كلعلامء، من كبار ا اً دعد ثاتاملحدِّ  اتعاملال  بعض تاز جأ دقو

  يف  قويم سند ذات كانت، وحجر ابنوى عنها ، التي رعبد اهلادي بن

 نب، ااجل لينة اإلسامع سهلة بأهنا توصف وكانت كثري، خلق  عنها وحّدث احلديث،

 . لكاملا نتب ينبوز ،واسطيلا بنت الفقهاء ست: مها تنيدث حم  عن وروت

ذ عنهن  أخ يتالالن شيخاته م  للمعجم املفهرس كثرياً جمع به املتاك  د يفورأو

ا العلم، وعن اشرتاكه يف السامع عن الشيوخ مع بعضهن، ووصف بعضهن بأهن

 . (2) وهي عائشة بن عبد اهلل احللبية ،مصنفة

 يةالالع املكانة فاطمة بنت حممد بن أمحد السمرقندي العاملة اجلليلةاحتلت و

  ان وك من الكتب، داً وألفت عد ،والفتوى، وتصدرت للتدريس  قهالف يفة يعرفلا

هلا يف بعض أمور الدولة الداخلية، ويسأمود يستشريها دل نور الدين حم لك العاامل

صاحب كتاب  ،الكاساين فقيه الكبريما زوجها اليف بعض املسائل الفقهية، أ

فريجع إىل قوهلا،  ،اخلطأه وج هفرِّ تعو ،باصوالإىل فربام هام يف الفتيا فرتده  ،البدائع

 وتوقيع توقيعها يهاوعل خترج  الفتوى وكانت ا،واهفت وحيرتم زوجها وكانت تفتي

 ها الكاساينوزوج هي الفتوى عىل توقع كانت أبوها مات فلام وزوجها، أبيها

 . (3)العلم وفقهها الواسع لرسوخها يف

 
 .(1/337)ة رحلة ابن بطوطينظر  (1)

 .(3/212)هرس ملفاملجمع املؤسس للمعجم اينظر  (2)

 .(390ص)ظر احلالة السلفية املعارصة يف مرص ين (3)
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 ذلك  زن يفبرساء لن مجةتر (5071) ( معالضوء الال)أورد السخاوي يف وقد 

 . (1) حدثات الفقيهات القرن، معظمهن من امل 

دور بارز يف عديدات، كان هلن  لسيوطي شيخاتجالل الدين ا المةللع وكان

 ، الفضل بنت حممد املقديس مأوهلوريني، أم هانئ بنت ا :ومنهنعلمي، تكوينه ال

ت  بن  اجروه ،ينناكلا هللبد ا ونشوان بنت ع بن امللقن،وخدجية بنت أيب احلسن 

 .(2) بيعبد اللطيف العق وأمة اخلالق بنت ،مد املرصيةحم 

بعض األربطة، مثل زين العرب بنت عبد   ات مشيخاتبعض العامل توىلكام 

ّلت مشيخة رباط السقالطوين، ثم هـ( التي تو704ن بن عمر املتوفاة سنة )الرمح

 . (3) مشيخة رباط احلرمني

 بارزوهلا دور ، مال العلميف  ةرضاحال ز تالوة لم سامل رأةاملقد كانت فوهكذا 

وتستشار يف  ،ايقصدها الطالب ألخذ العلم عنهف، يافت الو ميلتعالو علميف الت 

مامها تظله الرشيعة الغراء، ويرعاه العفاف  مفتوح أاملجال فاألمور العامة، 

 ر. والطه

 ث. ثالال ثحبامليف  رائه إقن يفوبرزم لكري القرآن اقنيوسيأيت ذكر عدد ممن تل

 

 

 
 

 
 .(ةصفح 168)قع يف وي ثاين عرش منهال زءيف اجل وهي مفردة (1)

 .(2/415)، (2/399)، ( 2/084)، (2/426)، (2/793)، (1/372) عاةبغية الو (2)

 .(2/247)ة الدرر الكامن (3)
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 ثاملبحث الثال
 وإقرائهه وتلقيريم القرآن الكبرأة املية عنا 

لقي به يف ت العلوم وأكرمها، وأول ما ُيبدأالعلم بالقرآن الكريم هو أرشف 

جاءت نصوص قد العلوم حفظ القرآن الكريم ثم العلم بمعانيه وأحكامه، و

ن م»: ×قوله منها  ه،فظحاة زلمنوتبني م، يلكرا آنقرالحفظ عىل  حتثعديدة 
 . (1)«...وة بني جنبيه، غي أنه ال يوحى إليهالنبدرج  د استآن فقحفظ القر 

 
  « مل خيرجاه إلسناد وحيح احديث ص ذاه » :( وقال2028برقم ) (1/387) يف املستدركاحلاكم رواه  (1)

الكنود احلمراوي؛  هو ثعلبة أبو بة ألن ثعل دي، ذلكوفيه نظر عن )): لشيخ األلباينقال ا، وووافقه الذهبي

عبد اهلل بن عمرو، وعائشة، وأيب موسى الغافقي. وعنه   من روايته عن بن أيب حاتما اقد أورده هكذف

لبة بن أيب  ثع " ال تعديالً؛ إال أنه وقع عنده:جرحًا و خالد بن يزيد، وسليامن بن أيب زينب. ومل يذكر فيه

ثقات  "و "كنى الدواليب"و "تاريخ البخاري"فإنه هكذا يف ن( إسقاط لفظة: )اب!! والصواب "الكنود

 . "ابن حبان

روى عن أيب الكنود ثعلبة بن أيب حكيم " :"هتذيب املزي"ووقع يف ترمجة )خالد بن يزيد املرصي( من

احلديث   كام وقع يف إسناد هذا)يزيد(  هبو حكيم( هو كنية والد ثعلبة، واسم فلعل )أ قلت: ."احلمراوي

 ه كالم.في صالح السهمي(بن )حييى بن عثامن فإن  -فوظًا ن حمإن كا -

فهو غري )ثعلبة بن يزيد احلامين الكويف( الذي روى عن عيل، وعنه حبيب بن أيب ثابت   فإن صح ذلك

 وابن حبان.  البخاري، وابن أيب حاتم، رق بينهامفقد ف "بالتهذي"ومجع، وهو من رجال 

فهو  -مع تابعيه  -ن روى عنه ثقتا نعم ،غري ابن حبان أر من وثقه ومل امين يف الشهرة،واحلمراوي دون احل

 مهول احلال عندي، وهو علة احلديث إن سلم من ابن صالح. واهلل أعلم.

اد رجاله ثقات  بإسن "فضائل القرآن"ه أبو عبيد يف رو: أخرج عىل أنه قد روي احلديث موقوفًا عىل ابن عم

بارك يف  امل قد أخرجه ابنوقوف هو الصواب؛ فا امل: ولعل هذقلت ثعلبة هذا به. رجال الشيخني عن

عن إسامعيل بن رافع عن إسامعيل بن عبيد اهلل بن أيب املهاجر عن   -خمترصًا  -وابن أيب شيبة  "الزهد"

 حوه.وقوفًا نعبد اهلل بن عمرو م

 " سانهداية اإلن" ي يفسف بن عبد اهلادطريقه يووالطرباين، ومن  "لليلقيام ا"وخالفهام: ابن نرص يف 

رواه الطرباين، وفيه إسامعيل بن رافع، وهو  " رفوعًا. وقال اهليثمي:ه ميل بن رافع بفروه عن إسامع

 . "مرتوك

اهلل عبد لكنه قال: عن رجل عن  "املتفقهالفقيه و"قلت: ومن طريقه أخرج اجلملة األوىل منه: اخلطيب يف 

 بن عمرو موقوفًا! ا
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من إجالل هللا إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غي  إن» :×وقوله 
 . (1)« ...هالغايل فيه واجلايف عن

ديث  احلفي ف، ن الدفعند ه عىل غريثر حفظًا للقرآن األك يقّدم  ×ي بنلن اوكا

ى أحد يف ثوب جيمع بني الرجلني من قتل  ×النَّيب  كان» :قال ابر ج نع
مه يف ا قدَّ إىل أحدمه أيهم أكثر أخذا  للقرآن ؟ فإذا أشي له :واحد مث يقول

(2)  « ...حدالل 
 . 

  أن » :ثلةامر بن واحديث عام يف مارة والرئاسة، كم يف اإلقدّ ن مقرآظ الوحاف
 :فقال ،له على مكةوكان عمر يستعم ،بعسفاني عمر ث لقحلار اعبد انفع بن 

؟ قال: ومن ابن أبزى :ابن أبزى، قال :؟ فقالهل الوادياستعملَت على أ من 
ئ لكتاب هللا عز ر قا إنه :؟ قالىلم مو عليه خلفتَ فاست :ن موالينا، قالموىل م

رفع  يإن هللا :لقد قا ×م يكأما إن نب :عمر ض، قاللفرائوجل، وإنه عامل اب
فظ القرآن كثرية  فضل حايف يث داألحاو  (3)«ه آخرين لكتاب أقواما  ويضع بَبذا ا

 . ا من كتب السنةهنمشهورة يف مظا

  اهلل جل وعال ، ألنه كالم الق إلطىل ا كان القرآن الكريم أفضل الكالم عامَّ ولـ

  ، اً كبري قرآنحفظ العىل  ×النبي كان حرص ، ولذلك تهام امل أهم فظه منكان ح

ءة، فتكفل اهلل بجمعه يف بالوحي يسابقه القرا يل ما ينزل عليه جربعند فكان

 
: حدثنا  "فضائل القرآن" ل أبو عبيد يف آخر موقوفًا؛ فقاوجدت له طريقاً  فقدرواية الوقف؛  والصواب

 فذكره نحوه. ...عبد اهلل بن صالح عن معاوية بن صالح عن أيب حييى عن عبد اهلل بن عمرو قال: 

  ((...؛ وهو أبو صالح كاتب الليثلح(عبد اهلل بن صااخلالف املعروف يف ) سن؛ عىلوهذا إسناد ح

 .(5118برقم ) (11/199)عيفة ديث الضحاسلسلة األ

( والبيهقي 357برقم ) (1/130)خاري يف األدب املفرد ( والب4843برقم ) (4/261)داود بو رواه أ (1)

 .ينأللباحسنه ا( و35164برقم ) (8/163)الكربى  يف السنن

 .(1278برقم ) (1/450)اه البخاري رو (2)

 .(1934برقم ) (2/120)مسلم  رواه (3)
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جب   يئ  ىئ  مئ   ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  ﴿ اىلتع صدره، فقال

 .[18-16:ةيامق]ال ﴾ مب      حب  خب 

 يبدؤون بحفظه يف  وابوا فيه، وكانه، ورغَّ عىل حفظة مألاف لس ولذلك حرص 

 قبل أن يرشعوا يف تعليمهم سائر أوالدهمم يف تعليه لبدء باعىل  الصغر، وحيرصون

 .شيئًا من العلومال يقدمون عليه ف ،العلوم

  ، دون وظـمحفـال ار ـذك ـكن استـيم  ثـ م، حيـ لـاس العـأس و ـهظ ـحف ـالف

 : (1)ال الشافعي، ق وع للكتبـرجلا

 ي ـنِ ـعُ ـ فَ ـنْـيَ ُت ـمْ ـ َيـمَّ اَم ـْيثُ ـْي َح عِ ـمَ  ْي ـمِ لْ ـعِ 

 ِعْي ـ مَ  هِ ـفِي ْلمُ ـعِ اَن الْ ـِت كَ ـ ُت يِف اْلَبيْ ـُكنْ نْ إِ 

 ُدوِق ــنـُن ُص ـ طْ ـبَ  ال هُ ـلَ  اءٌ ــ عَ وِ  يـبِ لْ ـقَ  

 وِق السُّ  يِف  اْلِعْلمُ  َكانَ  وِق ـالسُّ  يِف   ُت ـُكن وْ أَ 

 : (2) ن أمحداخلليل ب الوق

 رُ دْ ـ لصَّ ا اهُ وَ ــا َح ـ مَ الَّ إِ  مُ ـْ لـعِ ا الْ ـمَ   رُ طْ مَ ـقِ ى الْ وَ ــا َح ــمَ  مٍ لْ ـعِ ـبِ  َس يْ لَ 

 : (3) وقال ابن حزم

ـُْحِرُقوا اْلِقْرَطاَس ال ُتـْحِرُقوا الَّ إِ فَ   ِذي ْن ت

 يـــبِ ـ ائِ ـلَّْت َركَ ـَتقَ ـاْس  ُث ـْي ـَح ْي عِ ـَُر مــَيِسي

نَُه ا   ي ُهَو يِف َصْدرِ اُس َبْل ْلِقْرطَ َتَضمَّ

 ِري ــبْ ـقَ   يِف   نُ ـَفدْ ــيُ ْل وَ زِ ــنْ أَ  نْ ِزُل إِ ـنْ ـَويَ 

سالم، بدءًا  يمه من صدر اإلم وتعّلمه وتعلي القرآن الكرينت املرأة بتلقوقد اعت

ت  ابيا، ثم الصح×لكريم عىل النبي القرآن ا ايشن تنزليت عؤمنني الالأمهات املب

ا  ذ ه إىل لكريمقرآن ا تزال عناية املرأة بالرون، والقومن بعدهن عرب الليالت، جلا

 .هلل مدحلاليوم قائمة وا

اعتنى  ره، وأكث نأو حفظ ،كتاب اهلل تعاىل التاريخعرب  من النساءحفظ كثري ف

 
 .(112ص) عيفديوان الشا (1)

م البن العل ىل حفظحلث ع، وينظر ا(293ص)فضله بيان العلم و امعبد الرب يف جقله ونسبه له ابن عن (2)

 .(34ص)اجلوزي 

 .(88ص)ديوان ابن حزم  (3)
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 . ×باألسانيد املتصلة إىل النبي ت وتلقيه م القراءا بعلء من النسا عدد
هن  وا عناء تلقعلامء اإلسالم شيخات من النسومن كبار ن املقرئني لعدد م انوك

 آن الكريم وقراءاته. رقلا

عائشة،  كريم وإقرائه من أمهات املؤمنني: قي القرآن اللتيف ن السابقات وم

 وأرضاهن.  ، ةحبيب  سلمة، وأمم فصة، وأوح

ومن  م: »ن اهلل عليهبة رضواحالصامن  قال اإلمام اهلذيل يف سياق عد احلفظة

ن من  ذلك أربع وعرشوف وأم سلمة، وأم حبيبة،  ،ةوحفصئشة، عا ×أزواج النبي 

 . (1)«نها أربع نسوة، مرجاالً ونساءً  املهاجرين

 كتابه )القراءات( القراء من  كر يفالم ذقاسم بن س يد ال أن أبا عب السيوطي  ونقل

 . ( 2) سلمة   عائشة، وحفصة وأم   : املؤمنني من أمهات  ن ملهاجريا اءرمن قالصحابة، وعّد 

اص بكل أم سلمة مصحف خكان لعائشة وحفصة وأنه  وددا بن أيبوذكر ا

 . (3) نهنواحدة م

ل عنها ، وقد نقن الكريمالقرآن يف نقل هأشهر نني عائشة ملؤم أم ا وكانت 

إسناد تارة ومن دون د تارة، انس باإل ءات والتفسري بعض القراءات،امء القراعل

 . (4) أخرى

يف حروف   وردت الرواية عنه» :بريزلاابن عروة ترمجة وقال ابن اجلزري يف 

 . (5) «... ه وعائشةآن روى عن أبيالقر

 
 .(2/11) ت اخلمسنيءالكامل يف القراا (1)

 .(1/249) قانإلتا (2)

 .( 216-112-1/208)املصاحف  (3)

وها  انيها وعز ا، مع بيان مع اهنقراءات من مظمن   ما نقل عنها ودم أمحد بن حممد حم وقد مجع الدكتور (4)

 .(1/667)( ة  املؤمنني عائش)قراءة أم بحثه  ا، يفمصادره إىل 

 .(1/511) غاية النهاية (5)



 الزهراينامل بن غرم هللا . سأ.د                                               آن الكرمي وإقرائه  أة ابلقر ر عناية امل  

270 

مجع القرآن،  وهي ممن ،األنصارية  بن احلارث بنت عبد اهلل رقة أم و  :ومنهن 

وكان رسول  ،ةبادالعوحسن  ةالالص  ميدة للقرآن، واشتهرت بكثرة قارئةكانت و

الصالة يف  ن يأمر بأداء كرب حفظها وإتقاهنا، وكاويُ ها تمكان ويعرف  هار يقدّ  ×اهلل 

 ها. بيت

 لصحابياتبامرأة من ا رتظف» :اتهالقرآن ورو حفاظقال السيوطي بعد أن عّد 

 ا.هخرب لثم نق (1) «ذلكقرآن مل يعدها أحد ممن تكلم يف مجعت ال

النيب   إن»  :تالا قها أهنت عنبث فقد  ،الشهادة يف سبيل اهللتطمع يف   كانتو
 ؛ض مرضاكمر  اي رسول هللا، ائذن يل يف الغزو معك، أم :له غزا بدرا  قلتملا  ×

 . ( 2) « ادة فإن هللا تعاىل يرزقك الشه ي يف بيتك  قر    :قال ،دةالشهايرزقين    لعل هللا أن

اسم برف تع رت ، وصا×إىل بيتها سامعة مطيعة أمر النبي   وعادت

النبي وكان  (ةي يف بيتك فإن اهلل تعاىل يرزقك الشهادرِّ قَ ) :بسبب قوله  (ةهيدالش)

ا بنا لقو انط» :مهل قالم، والكرا معه ثلة من أصحابهاد زيارهتا اصطحب إذا أر ×
   .(3)«نزور الشهيدة

عده،  ومن ب ×اهلل  طوال حياة رسول ىلا تعاهللائر افظ عىل شعحت وظلت 

   .×ا ويزورها اقتداء بنيه يتفقده ويف عهد عمر كان 
تق بعد موهتا،  بالع دهتامد وعت قكانة، و غالمًا وجاريورقة متلك  وقد كانت أم 

 . ها فغمياها وقتالهاا إلياملة قت لياوذ قة،أم ورفسولت هلام نفسامها أن يقتال 

  ، البارحة ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة هللوا» :الق بح عمر فلام أص

 ، بيت ب الفة يف جانالبيت فإذا هي ملفوفة يف قطي ، فدخلير شيئاً  فدخل الدار فلم

 
 .(1/025)اإلتقان  (1)

وابن أيب  (327قم )بر (25/135)الكبري  والطرباين يف املعجم (591برقم ) (1/161) داودرجه أبو أخ (2)

 .اينشيخ األلبه السن وح( 65733)برقم  (6/538) املصنفيف بة شي

 .(8/353)عد بقات الكربى البن سوالط (4/1965)واالستيعاب  (7/396) لغابةأسد ا (3)
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هبام،  ، فأيتام هبعيل :قالفورسوله، ثم صعد املنرب فذكر اخلرب، صدق اهلل  :فقال

 . (1) «فصلباام ، فأمر هب فأقّرا أهنام قتالهاامأهلسف

يَّ  حيي ُهَجْيَمة بنت ، وهي غرى داء الص أم الدر  :ومنهن  ة  الوصابية احِلمرَيِ

َمشِقيَّ  ىل أيب الدرداء،  عة صغريهي آن وعرضت القر  السيدة العاملة الفقيهة، ،ة الدِّ

  مل لعوا بالعلم اشتهرت و، نينة إحدى وثامنوماتت بعد س وطال عمرها، 

 .(2) د والزه

داء يتيمًة يف ِحْجر أيب  م الدركانت أ» :قااللعاتكة وابن جابر عن عثامن بن أيب ا

جتلس يف ِحَلق القرآن  تصيل يف صفوف الرجال، و ُنس،رْ الدرداء، ختتلف معه يف بُ 

 . (3) «: احلقي بصفوف النساءحتى قال هلا أبو الدرداء يوماً  رآن،القُم علِّ ت

يف صخرة بيت  جالساً عبد امللك بن مروان ن هلل: كاا يد ُعبعيل بن ال إسامق

 كأ عىلوعه جالسة، حتى إذا ُنوِدي للمغرب قام، وقامت تتالدرداء مقدس، وأم امل

د امللك إىل املقام  عبيميض، ونساءا املسجد، فتجلس مع العبد امللك حتى يدخَل هب

 . يصيل بالناس

اين ق رداء  ما جيلس إىل أم الد ن كثرياً مروابن  د امللككان عب» ال: وعن حييى الغسَّ

 . (4)« بدمشق جد يف ُمؤَخر املس

ية عابدة عاملة فقيهة، تابع :الدرداء الصغرى أم»: وقال احلافظ ابن كثري 

ن عبد احلائط الشاميل بجامع دمشق، وكايف  هونتفق، ويان الرجال يقرءون عليهاك

 . »(5)ها وهو خليفة علي تفقهة، يشتغلا مع امل حلقتهامللك بن مروان جيلس يف

 
 .(8/489)اإلصابة  (1)

 . (27/196) بالوفياتوالوايف  (12/466)ب يذته ال بينظر هتذي (2)

 .(70/115)تاريخ دمشق  (3)

 ف.بترص (4/792) ءنبالسري أعالم الو (2/970)م التاريخ اإلس (4)

 .(9/47) يةلبداية والنهاا (5)
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من  ، هنلتسريينحممد بن بعي التا ، أخت اإلمامحفصة بنت سريين  :ومنهن 

ابنة  يوه فهمهدة وجوهلل حفظ كتاب ا  بدأت يفو، عائشة منني املؤ معلم أ

 صف القرآنقراءة نصة عىل حريوكانت  ،علوم القرآن ت يفبرعوعرشة سنة،  ياثنت

توفيت يف حدود العرش ، حياهتااملبارك إىل آخر ورد كل ليلة، ومل ترتك هذا ال يف

 .(1) ومائة

ين، حممد بن سري اإلمامهم أخوها من ،ابعنيتعدد من أفاضل العنها وروى 

 . (2)لهأستاذة فكانت 

عن  ةقراءال روت، القعقاع املدين املقرئ ميمونة بنت أيب جعفر يزيد بن  :ن ومنه

 .(3)ثابتد وأمح ابناهايها أيب جعفر، روى القراءة عنها أب

ن  بة، فقيهة، وذكر اعامل كانت، عمهوابنة  ،زبيدة زوجة هارون الرشيد  :ومنهن 

قرأ منه ما قدر من غري  ظيم، رآن العفظن القأنه كان هلا مائة جارية كلهن حيخلكان 

ل، وكان ورد كل  وي النح د دوي ك قرأ، وكان يسمع هلن يف القرصله وغري من مل ي

 . (5) ست عرشة ومائتني انت وفاهتا يف سنة وك .(4) واحدة ُعرْشُ القرآن

، وهي من رواة لصعيدي بن حييى ا  نت عيل مد الوجيهية ب زين الدار أم حم ومنهن 

يح الكايف البن رشاب كتضمن إسناده لاجلزري ابن  رهاد ذكالقراءات، فقكتب 

ني سع وستحممد بن أمحد الدمشقي سنة تملعايل ذ أبو احدثني به األستا» :لفقا

ئة بدمشق بعد أن تلوت عليه بمضمنه وقال يل: قرأته عىل أيب حيان قال:  عاموسب

ه خربنا بيه، أعل راءةع الغرناطي قبن عيل بن حممد بن الطبا جعفر أمحد أخربنا به أبو

 
 .(13/67)وفيات الوايف بال (1)

 .(4/507) ءسري أعالم النبال (2)

 .(2/325) لنهايةغاية ا (3)

 .(10/71)هاية اية والنالبد (4)

 .(2/317)عيان األات وفي (5)
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ين  كذا أخرب رشيح،  ي، أخربنا أبو احلسنن احلمريبن حممد بن حسنو حممد أبو بكر

وقال يل أبو املعايل أيضا: أنه .. . وكتبه يل بخطهان أيب حييل عن هبذا اإلسناد أبو املعا

الوجيهية بنت عيل بن حييى الصعيدي  أم حممد  رقرأ بثغر اإلسكندرية عىل زين الدا

وثيق األشبييل  رمحن بنن حممد بن عبد القاسم إبراهيم به أبو النا بأخربت: قال

 . (1)« إجازة

ل  اق ، وهي بلنسّية،ن هذيل ب بن عيل  بن عيل بن حممد أم العز بنت أمحد  :ومنهن 

رم األمري حممد حأم معفر: إحدى رش عن أخذت قراءة و» :املراكيش يف ترمجتها

ن  بشاطبة إثر خروجها م  ، وتوفيت هبا والتمثل بن سعد، وبرعت يف حفظ األشعارا

 . (2)«ئة وستاموثالثني ة يف أحد شهري ربيع سنة ستسيّ حصار بلن

،  بن أمحد اإلدرييس  راء ابنة السيد حممد ه لز ا اطمة لسيدة الرشيفة ف ا  :ومنهن 

من كتب الفقه واحلديث، وهلا صلة  كثرياً  تحفظ، وتهءاراالقرآن الكريم بق تحفظ

 . (3) ا وجدهات عىل أبيهدار أبيها قط، وخترج مل تبارحة، والعرصي لعلوموثيقة با

  إلشبييل ا بن رشيححممد  أيب عبد اهللزوجة  ، وهية شبيلي إل ا أم رشيح  :ومنهن 

ئ من  أخذت عن زوجها، وكانت تقرالقراءات السبع، ؤلف كتاب الكايف يف م

 ا يفرأ عليهقد ق بقّي رت بحرف نافع، وكان أبو بكر عياض بن عليها خلف ِس  ّف خ

وأمك،   ويقول: قرأت عىل أبيك رشحياً  ر به ابنهاويذاك ،كان يفخر بذلك ف ،صغره

 . ( 4)   ه قُ دِّ َص الشيخ ويُ   له   رُّ قِ فيُ د إليك،  حأ بمثلها تُّ مُ ة ال يَ تّ ة عىل أصحابك، ومايفيل مز

والقراءات، من حافظات القرآن  ي، وهاإلمام ابن اجلزري سلمى بنت : ومنهن 

ا قال فكان ممزري يف كتابه يف طبقات القراء، د بن اجلحمم  اإلمام جم هلا والدهاتر

 
 .(1/68)النرش  (1)

 .(5/241) لةوصول والصالذيل والتكملة لكتايب امل (2)

 .(3/156)  هاالمها وإسجاهليتية يف عربال املرأة (3)

 .(5/427)صلة ل وال وصوامللتكملة لكتايب االذيل و (4)
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ا ملا فيه  فقها ووهبأم اخلري ابنتي نفع اهلل تعاىل  دبن حمم ت حممد سلمى بن» :عنها

يعني بعد -يف حفظ القرآن سنة ثالث عرشة  ورشعت.. .دنيا وأخرى صالحها

ظت طيبة م حفالنحو ث رضتها ومقدمة مة التجويد وعوحفظت مقد -مائة نالثام

 ين الثاكملته يفبالقراءات العرش وأ ظاً ضته حفالنرش األلفية وحفظت القرآن وعر

 حيحة مودة مشتملة عىلنامئة قراءة صوثامالثني عرش من ربيع األول سنة اثنتني وث 

أحد يف   ة ال يشاركهاي غاىلإضار مجيع وجوه القراءات بحيث وصلت يف االستح

 ط اجليد ونظمت بالعريب والفاريس وكتبت اخلبية ض والعروتعلمت العرو وقتها

 . ( 1) « رة واآلخ   ا اهلل يسعدها ويوفقها خلري يف الدني ف .. . ىل هلل تعا يف ازدياد إن شاء ا وهي هذا 

وعرضت أيضًا  بن اجلزري، حممد ا اإلمام القراءات عىل والده تعرضقد و

صار حتى ...ه: »مجتها لقالت يف ترهاين، فبن عرب األصبه احلاذق طاهر ذيتلم  عىل

عليه  عليه الطيبة، وكنت أعرضوحفظت معلمي، ومنه تعلمت العروض، 

 . (2)«أوالً، ثم عىل الوالد، وهو حارض تلقراءاا

  فن القراءات تلميذات قارئات زري رمحه اهلل حمقق مام ابن اجللإلوكان 

   ا، ذكر منهن السخاوي:املتقدم ذكرهبنته سلمى ا إىل ، إضافةأجازهن

 .محد بن الضياءأ ا حممد بن يب الوف أبت    كمالية
 ي. لقو يب اخلي حممد بن عبد اأ  تبن مرمي

 .يةظه هللا بنبد احملب أمحد بن اجلمال حممد بن ع  تنب نصورةم
 .املكية أم حممد احلبشية يهب هللا

 . باحمل بنتأم احلسني الصغرى وتسمى فاطمة  
 . املكيةهلامشية  جم ا بن الن التقي حممدابنة األهل  أم رمي ويقال هلا ست 

 
 .(1/310)غاية النهاية  (1)

 .(1/340)هاية ية النغا (2)
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 .(1) لنجم اهلامشية املكية د بن اأم هانئ ابنة التقي حمم

الشيخة نفيسة   :ائهيم وإقرن هلن عناية بالقرآن الكررات مماملتأخ النساءمن و

أسانيد  ةهي ضمن سلسشيخة أهل زماهنا، و، كانت توصف بأهنا بنت أبو العال 

العزيز عيل   دعب ىلت عقرأ  رة، حيثعرش من طريق الشاطبية والدالقراءات ال

  القراء  شيخ يداحلدا عيل شيخال  الدسوقي، وهو عنعبد اهلل وهو قرأ عىل كحيل،

 .(2) ر شهوم معروف وسنده املرصية، بالديار

 ،رةظة املتقنة املعمِّ ، الشيخة احلافظة املحفِّ حممد عيل نجم أم السعد  :ومنهن 

 عام  ولدت رص، الع هذا رئات يفاملق العرش، ومن أشهر لقراءاتاأستاذة يف 

 .عام رهاوعم  هابرص دتوفق  باملنوفية، م،1925

 عمرها و باإلسكندرية صبحي حسن بمدرسة فحفظته لقرآن،ل أهلها ووهبها

  ستني  طوال وعكفت العال، أبو بنت نفيسة الشيخة قرأت عىل ثم عامًا، عرش سةمخ

 .شتى أنحاء العامل من اءرَّ للق اإلجازة نحمت عاماً 

جها ءات زوالقرا يد، وكان أول من منحته إجازة يفسان األأعىل ندها منوس 

د  أمحالشيخ  ن تتلمذ عليهاممو، ي كان رضيرًا أيضاً ذ ن، الريد نعامالشيخ حممد ف

 . ، وغريه كثرينعينع

  ن إجازة يف القرآ لمن فضل ريب أن كل من نا»تقول بوجه يعلوه الرضا: كانت و

مني مبارشة أو من أحد الذين  يها ل علد حصيكون ق ة إمااإلسكندرية بأي قراءيف 

 . «ازةتهم إجمنح

  م، 9/10/2006املوافق ، ـه 1427عام  نن رمضام ( 16)  نيليلة االثن توفيت

 . (3)   عاماً نيوثامن اً واحد اهزعمر ينعن 

 
 .(159، 146 ،913، 331، 127 ،12/121) معالال الضوء (1)

 وسوعة احلرة عىل شبكة اإلنرتنت.ترمجتها يف امل (2)

 رتنت.ة اإلنىل شبكة عوسوعة احلرترمجتها يف امل( 3)
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بد الكريم لشيخ عاوالدها العالمة ، الشيخة نفيسة عبد الكريم زيدان  :منهن و

، وحفظت القرآن  م1928 عامولدت ، هراألزعلامء  من  ،ن بن أمحد العيدزيدا

بع عىل الشيخ حممد سءات ال القراتن الشاطبية يفت محفظ و ،سنوات عمرها سبعو

وهو أخذ السبع  ،هبانه مإجازة عىل وحصلت  ،ه وأمتتهاعليأهتا حممد سعيد، وقر

وهو عىل  ، منصور ياجورمصطفى الب هو عىلو ،عىل الشيخ أمحد الربدييس عامر

  هو عىل و  ،ييسوهو عىل الشيخ حسن بدير اجلر ،عسبي عبدالرمحن بن  شيخ عيلال

 لعرش امجعت و ،حفظت الدرة يف شهرين م، ث روفسنده معو مد املتويل،حم 

  وهو قرأ القراءات عىل الشيخ ، هبازها وأجا ،عىل الشيخ ندا عيل ندا غرىالص

 .د املتويلالشيخ حمم  وهو عن ،الفتاح هنيديعبد

الزيات، وأخذ الشيخ أمحد شيخ  الالكربى عىلعرش اءات ال ثم قرأت القر

فتاح هنيدي وهو عن الشيخ لا عبد ن الشيخلعرش الكربى عت القراءازيات اال

 . م8/8200/ 11وتوفيت رمحها اهلل يف  (1)تويلحممد امل

،  ة الشيخة نفيس قةيهي شق، و زينب بنت عبد الكريم زيدان الشيخة ومنهن: 

حفظت  ، كفيفة البرصهي ، وننيبأربع س تها ر من أخصغهي أف م1932ولدت عام 

  ، شيخ حنفي السقالا عىل ذتتلم وت، الشيخ نفيسةختها عىل أ قرأتو ،القرآن

،  ـه 1430عام  توفيت يف منتصف شهر رمضانو ، اذالشو أخذت عنه األربعو

 . (2) ىل، رمحها اهلل تعاوهي ساجدة يف صالة الرتاويح

الكريم وتلقيه،  لقرآن ة بحفظ ابريعناية كة  احلديث نالحظ أن للمرأويف العرص

كثري من املساجد  حفيظ يفقات التالكريم يف حل لقرآنفظات لاحلافنجد كثريًا من 

 النسائية.يظ التحف واملراكز ودور 

 
 .(2/629)الم الباري ك داية القاري إىل جتويد ه (1)

 نرتنت. شبكة اإلىلري عفسالت يف ملتقى أهل ى الغوثاينحيي .دترجم هلا  (2)
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مه وعلمن األقسام العلمية التي تعنى بتدريس القرآن الكريم و كام نجد أن كثرياً 

اد الرجال ا أعديف كثرهت فوقافظات تحلتقبل أعدادًا كثرية من اوقراءاته تس

 املتقدمني هلا.

لقرآن الكريم يف  اات يف املختص د من الباحثاتود عدذلك وجثمر وقد أ

 يف إعداد الرسائل العلميةات وغريها، يشارك كثري منهن امعباجل األقسام العلمية

قرآن البحاث العلمية املختصة ب( وغريها من األهرااجلامعية )املاجستري والدكتو 

 .(1) ئر علومهته وسام وقراءاكريال

لعلمية املختصة اتقيات امللت واملؤمترا من ثريكة يف ة ملموس وبدت مشاركة املرأ

اهد عىل مشاركة  وشالخري وذلك من ه وسائر علومه، ءاتراوق يف القرآن الكريم

 . م الكري املرأة وعطائها يف مال القرآن

جليًا يف  تقانهوإ  مال حفظهم يفالكري نبالقرآعناية رأة يف الكام يظهر دور امل

، وهي كثرية (2) لدولية ارآنية الق قاتئات يف املسابارت والقاحلافظامشاركة كثري من 

 . (3) ومتنوعة

 
ه يف أي م وقراءاتالكري القرآنباملختصة مية علالسام األقمن م قسي أل  لبحثيةاخرجات املومن يطالع  (1)

 . جلية حةواضفيها  رأةامل شاركة من أجيد امعات جامعة من اجل

لغ عدد ل، باثل املالقرى عىل سبي بجامعة أمالدعوة وأصول الدين وعلومها بكلية القراءات مال ففي    

 .(راهوستري والدكتجاملا)ملرحلتي  ،سائل( ر063) ـه4014عام إىل ل العلمية املسجلة سائالر

يف   ،من النساء ثاتاحبل الة س ( ر711)و، لتنيرحيف املن الرجال، لباحثني مرسالة  (135) منها   

ينظر كشاف  رجال.ئل الباحثني الثر من عدد رساأكالنساء  الباحثاترسائل دد أي أن ع تني،املرحل

ائها حتى عام إنشذ دين منول اللدعوة وأصكلية اوعلومها بل اجلامعية يف القراءات القرآنية الرسائ

 رى.أم القة جامعة  صفحيف  ، عىل موقع قسم القراءاتـ ه1440

نت ع آخر للذكور، أو كارفإضافة إىل ناث ناث، أو كان فيها فرع لإلصة باإل قات خاباء كانت مساوس (2)

 ط. يد فقوالتجووة التال ويد أم يفة للذكور واإلناث، وسواء كانت يف احلفظ مع التالوة والتجعام

عامل يف ال ملقرآن الكريلقة م مسابأقدهي ، وليزياما يف ةمسابقة تالوة القرآن الكريم الدوليأشهرها: ومن  (3)

 =يفتالوة القرآن الكريم  مسابقة، و يكاسفبآسيان وال لوالكريم بد لقرآنمسابقة تالوة ا، وإلسالميا
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من املسابقات يف دورات متعددة، كثري ركت بتوفيق اهلل يف حتكيم شا وقد

 . ن املتسابقاتلحوظًا لدى كثري ممفوقًا ومتيزًا فلمست ت

وحفظه   القرآن الكريمبتلقي ية املرأة عناتشهد وتؤكد ها اهر كلظوهذه امل

 تعاىل ة علومه، وهذا من شواهد حفظ اهللمئه وخدوإقراه م تعّلمه وتعليه ووحتفيظ

  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳڳ ﴿ بحانه: كتابه الكريم، مصداقًا لقوله س ل

 .[9:جر]احل

 

 

 

 
 

 

 

 
، ومسابقة الشيخة فاطمة  ان إيروته يفم وتالالكري رآنظ القحلف لدوليةاملسابقة ا، وبروناي دار السالم=

مسابقة  بمرص، والكريم  القرآن حفظ يفة العاملية قسابامل، وديب، برآن الكريمللق ةبنت مبارك الدولي

آن مسابقة القر، وإندونيسيايف سابقة القرآن الكريم الدولية م، والرتكيةية باجلمهورية لوالكريم الدقرآن ال

ة  ابقمس ، وألردناب ميسابقة اهلاشمية الدولية يف حفظ القرآن الكراملو ،ولندايف ه ينلوكسالبدول لريم الك

الدولية جائزة اجلزائر و آن الكريم،القر ائزة تونس الدولية يف حفظ، وجيةالسنو ةنية النسائيآلقريبيا ال

ئزة ن، وجالبنا لية يفلدوطرابلس ا زة عزمرآن الكريم، وجائزة اخلرطوم الدولية للقرآن الكريم، وجائللق

 قرآنيةقات الباملسانوان )عر بتقري رينظ .تن املسابقاا مه مد السادس الدولية باململكة املغربية، وغريحم

 .رة عىل الشبكة العاملية )اإلنرتنت(بقات املذكولكرتونية للمساإل واملواقع ا، هنيلسبيلاملحلية والدولية( 
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 امتةاخل
لة من  تيسريه؛ أسطر مج وهلل عون اث هذا املوضوع بعد متام التطواف يف مباحب

 :يأيت ما ا يفه، أوجزهفي لت يلالنتائج التي جت

تكون فإهنا نسان؛ إلنسان كإبا يف واحلقوق والواجباتالتكال تتعلق  حني -1

 .عىل السواء واملرأةلرجل لعامة 

ه لفظ وما ال يتبني في ﴾ٻ﴿ ضاف إىلجلمع املاالواردة بالقرآن  اتخطاب -2

  ﴾ ہ ہ ۀ﴿ ىلالتذكري كقوله تعاابات الواردة بخلط، وايثنالتذكري والتأ

 . النساء مجلتها  ل يفيدخ ﴾ۀ﴿و

ل والنساء، عىل السواء، دون الرجا عىللتعليم تعاىل التعلم واأوجب اهلل  -3

وأباح هلا  لشأن،  هذه ا للرجل يفاحلقَّ نفسه الذي أعطاه  أعطى املرأة، وهمتفريق بين

الرشع  وحثَّ ، وهتذيبة فثقاعلٍم وأدب و منيه لصول عأن حَتُصل عىل ما تشاء احل

 السواء. عىل  عىل طلب العلمة ل واملرأالرج

لقرون كانت هلن عناية كبرية بالعلم عرب ا امتساء عظيسري ن التاريخر سط -4

 س يف خمتلف العلوم.م النا يصيله وتعلوحت

ئية، ساالن لعلميةاحلركة اقصب السبق يف  منني ات املؤمهألان ك -5

 .واألديبالثقايف منارات لإلشعاع العلمي و نهتجراوكانت ح

 ، فكاننونيف خمتلف الف العلامءمن  عددوبناء  رأة يف صناعةمت املهس أ -6

 . ءلعلاممن كبار ا اً لعاملات عدد بعض ا تأجازو، شيخات ال من عدد لبعضهم 

 :أبرزها هر عناية املرأة بالقرآن الكريم، فكان مناعددت مظت -7

 . هركثأ ه أو حفظفظح -

 .× النبي تلقيه باألسانيد املتصلة إىل -
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 .هوتعليم تعّلمه  -

ا اء تلقون النست م د من املقرئني ومن كبار علامء اإلسالم شيخاكان لعد -

 ن الكريم وقراءاته.عنهن القرآ

وعلومه وقراءاته يف الكليات واألقسام   الكريم القرآن صص يفالتخ  -

 رصة.عامية امللالع

ية املختصة بالقرآن  اث العلم داد الكثري من الكتب واألبحإع يف اإلسهام -

 لكريم وعلومه.ا

ن  القرآختصة يفاملامللموسة يف املؤمترات وامللتقيات العلمية املشاركة  -

 ومه.الكريم وعل

 . قرآنية الدوليةلابقات امن املس كثري املشاركة بتميز يف  -

واحلمد هلل أوالً وآخرًا،  ول،بلقونسأل اهلل اث، ا البحذهذا ما تيرس إعداده يف ه

 . سلم آله وصحبه وىل عىل نبينا حممد وعوصىل اهلل
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 املصادر واملراجع فهرس
  هليئة النارش: ا، لفضل إبراهيم: حممد أبو اقيقحت ،لسيوطيل :تقان يف علوم القرآناإل -1

 . م1974  هـ1394الطبعة: ، للكتاب ةة العام املرصي 

: سعيد  ق يش، حتقيبدر الدين الزرك: لعلى الصحابة  استدركته عائشة  ماإليراد اإلجابة  -2

 . م9701ـ ه1390، ةسالمي، الطبعة الثاني عة املكتب اإلغاين، طب األف

  ج: ريوخت حتقيق ،الزركيشبدر الدين ل: ة على الصحابة اإلجابة ملا استدركت عائش -3

  ، خلانجي مكتبة ا رش:النا ، ةالقاهر عبد املطلب، أستاذ الرشيعة بجامعة عت فوزيرف. د

 . م2001 ـه  1421  األوىل، الطبعة ،القاهرة

الطبعة  ، وت بري ،سالمياإل  املكتب :النارش ، مدي ل ل  :اإلحكام يف أصول األحكام -4

 . هـ2140 الثانية، 

البشائر  ارش: دار الن، باقي مد فؤاد عبد الق: حمي ق، حتيلبخار ل :املفرد ألدبا -5

 م. 9198 ـه4091ة، الطبعة الثالث، بريوت ، سالميةاإل

النارش:  ، البجاويق: عيل حممد يق، حتعبد الرببن ال :حابألص ة اتيعاب يف معرفساال -6

 . م1992  ـه1412  ىل،األو  بعةالط، بريوت دار اجليل،  

أمحد  عادل ، وعوض : عيل حممد م ق يق، حتألثري بن اال  :ة الصحابة رفة يف مع أسد الغاب -7

 . م9419  ـه1415، ة األوىلبع الط ، نارش: دار الكتب العلميةال، د املوجودعب

ق: عادل أمحد عبد املوجود  حتقي ،بن حجر العسقالين ال :يز الصحابة متييف اإلصابة  -8

 . ـه1415  ،وىلالطبعة األ، بريوت ، لكتب العلمية: دار اارش الن، ضمعو  وعىل حممد 

ة،  عشم نبيل أبو د. وزيد،  أبو  عيلد.  ق:يقحت، لصفدي ل :لعصر وأعوان النصرأعيان ا -9

دار  لبنان،  ، بريوتدار الفكر املعارص،  النارش: ، ود سامل حممدحممود. عد، مد موحمد. و

 . م9981ـ  ه1418األوىل،   الطبعة، سوريا ،الفكر، دمشق 

،  ر إحياء الرتاث العريب النارش: دا ، شرييعيل ق: ي ق، حتثرين كالب :اية نهداية واللبا -10

 . م8819  ـه0814،  الطبعة األوىل 
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 . هـ1391 ، بريوت  ،املعرفة  دار  :، النارش لزركيش ل :الربهان يف علوم القرآن -11

،  اهيمق: حممد أبو الفضل إبريق، حتلسيوطيل :النحاةبقات اللغويني و  طيف ة بغية الوعا -12

 . لبنان،  صيدا  ،ية ة العرصارش: املكتبالن

عّواد  ر بشالدكتور ق: ايق، حتي هبلذل :عالمشاهي واأل ريخ اإلسالم ووفيات امل ات -13

 . م2003األوىل،   لطبعةا، دار الغرب اإلسالمي   النارش:، معروف

ق: حممود إبراهيم  يقحت، لبخاريل  (الصغي التاريخابسم  أ  خط عبو األوسط )مط اريخالت -14

  ـ ه 3971، الطبعة األوىل ، القاهرة  -حلب  ،ة دار الرتاثمكتب ، : دار الوعي ارشالن ، د زاي

 م. 9771

دار   النارش:، معروف الدكتور بشار عواد ق:يقحت، دي غدا يب الب طلخل :خ بغداداتري -15

 . م2002  هـ4221  ألوىل،ا  الطبعة، بريوت   ،سالمي اإلالغرب 

لنارش: دار الفكر  ا، روي لعم: عمرو بن غرامة اقي ق، حتبن عساكر ال :دمشقيخ اتر  -16

 . م1995 ـه1415، زيعلتو للطباعة والنرش وا

،  الرياض، مكتبة الرشد النارش:  ،يلمرداول :يف أصول الفقه  التحبي شرح التحرير -17

 . م2000  هـ1421

  ،دار الرشيد  النارش: ، حممد عوامة ق: يقحت، ر العسقالين بن حجال :ريب التهذيبق ت -18

 . م1986 هـ 1406األوىل،   الطبعة ، سوريا 

  ،دار البشائر اإلسالمية نارش: ال ،وينياجلاملعايل  يب أل :تلخيص يف أصول الفقه ال -19

 . م6199  هـ1417،  بريوت 

د  يقحتين، الصنعا األمريحمد مل  :ر شرح اجلامع الصغينويالت -20 د إسحاق حممَّ ق: د.حممَّ

   . م2011  ـه2143الطبعة األوىل،  ، لسالم، الرياض ارش: مكتبة دار االن، هيمإبرا

عة دائرة املعارف النظامية،  مطب  النارش:، ين العسقالحجر  بنال  :هذيبالتهتذيب  -21

 . ـه1326الطبعة األوىل،   ،اهلند

شبال الزهريي، طبعة دار ابن  األ أيب  :يق بن عبد الرب، حتقال :ان العلم وفضله بي امعج -22

 ي. اجلوز
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  دبويل، ألمحد زغلول شالطة، النارش: مكتبة م :احلالة السلفية املعاصرة يف مصر  -23

 م. 2016بعة الثانية، قاهرة، الطال

د  عب  فؤاد ورالبن اجلوزي، حتقيق الدكت :كبار احلفاظكر  وذ  ى حفظ العلم علث احل -24
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 . م2200  ـه3142



 الزهراينامل بن غرم هللا . سأ.د                                               آن الكرمي وإقرائه  أة ابلقر ر عناية امل  

284 
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 . م1992هـ 1412األوىل،   الطبعة، رياضال دار املعارف،   :، النارش األلباين 
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  امللخص
ما زالت بعض مسائل النحو ُيظن أهنا خاصة به دون أية حماولة ألن ُتدمج يف 

وتأيت هذه الدراسة حماولة من الباحث  ،كيان البالغة رغم ما فيها من دقائق بالغية

بكتب التفاسري  ا  مستعينلتسليط الضوء عىل هذا األسلوب وتبيان ما فيه من بالغة 

التي مل تعتني هبا البالغة  ساليبفهو من األ ،موجزة وإن كان ما ورد فيها عبارات

 التنظريية. 

اول هددذا األسددلوب يف ثددم تندد  ،عّرف الباحث يف التمهيددد بملددتلحات البحددث

وذكر ما للبالغيددم مددن جهددود  ،ثم عرج عليه يف الدرس البالغي ،الدرس النحوي

آن يف مخسددة رقدد ثددم ذكددر أنا هددذا األسددلوب ورد يف ال ،يف اإلشددارة إليدده وتبددم قيمتدده

ووقددو   ،ووقددع مفعددو   بدده ،ووقددع تعتددا   ،ووقع حددا    ،وقع كخرب للمبتدأ ،أساليب

عىل املنهج بحثه وسار يف  ،ثم ختم البحث بذكر أهم النتائج التي توصل هلا ،مضافا  

  الوصفي التحلييل.

وقددو  امللدددر  -وقددو  امللدددر خددربا   -امللدر -الوصف الكلمات املفتاحيةةة 

  امللدر.ت بعلنا -حا   
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  ةــــدمـقـم
 وبعد.   ،واللالة والسالم عىل أرشف األتبياء واملرسلم  ،عاملماحلمد هلل رب ال

فاملتكلم حياول من خالل توظيف  ،للبالغة منزلة رفيعة عند املتكلم واملتلقي

 قر ع أو يشعر بامأساليب البالغة إيلال أفكار ورؤى ومشاعر إىل املتلقي لعله يقتن

إيلاهلا مهام بلغ املتكلم شأوا  يف تفسه من مشاعر وأفكار يعلم أنا الكالم عاجز عن 

ولذا يوظف أساليب علم املعاين والبيان أو النظم  ، كبريا  يف الفلاحة والبالغة

عموما  حماولة منه إليلال أفكاره يف أكرب قدر ممكن من الزخم الفكري واملعنوي  

ويف املقابل يتوقع من املتلقي املتذوق واملحيط بأرسار  ،ر واألحاسيسوقوة املشاع

للغة واجلامل الوصول إىل مراده الدقيق مما مل ينتق به أو يساعد الوزن الشعري عىل ا

وإذا كان  ،رصفه يف البنية الشعرية أو تدفعه الرغبة يف اإلجياز إىل الثقة بعقل املتلقي

يشمل من البالغة ألوان    كالم اهلل إنف ،البرشيهذا من خلائص الكالم 

 ،عجازه خلوصا  يف إيلال املعاين بدقة متناهيةمتنوعة وأساليب خمتلفة تشهد بإ

 ،جهود كثرية يف قراءته ودراسته وحماولة اإلحاطة بمضامينه واملفرسينوكان للعلامء 

   هناك نا إ  أ ةالتنظرييوتتبع البالغيون ما فيه من أساليب أدخلوها ضمن البالغة 

ات هنا أو هناك دون أن وإتام هي إشارات وملح ،يب مل حتَظ يف املقابل بأية عنايةأسال

 ُيؤصل القول فيها رغم ما فيها من د  ت معنوية ُتسهم يف دقة املعاين املرادة.

 مشكلة البحث 
من األساليب التي َقددلا اهددتامم البالغيددم هبددا رغددم أهّنددا ممددا خددرج عددن ضددوابط  

ورغددم وروده يف القددرآن  ،سددلوب فيهددا عددن األصددل يف التعبددري واتزاح األمالنحوي

كددريم والشددعر العددرن إ  أّتنددي مل أجددد هلددم كالمددا  وافيددا  يف هددذه املسددألة  مسددألة ال

وهددي مددن املسددائل الغنيددة باملعدداين  ،الوصف بامللدر( من وجهة التحليددل البالغددي

ولكددن   ُيفهددم  ،لغددةاملبا يهدد  دا  ووأكثر املعدداين ور ،حسب السياق الذي وردت فيه
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 ،وردت فيه؛ ألّته الكاشددف واملثددري للمعندد  املراد منها إ  من خالل السياق الذي

 ضعها.اباإلضافة إىل أغراض أخرى حيتملها سياق الكالم بينت الكثري منها يف مو

كشددف لوحماولددة  ،لتتبددع هددذا األسددلوب يف تراكيبدده املختلفددةهددذا أتدد  وبحثددي 

وصددف بامللدددر دون يددة خلددف  لدديص هددذه ا يددات بالالغيددة املنتوباألرسار ال

 املشتق.

 اب اختيار املوضوع أسب
إىل املكتبة البالغة  إضافة أسلوب فيه من الدقائق البالغية اليشء الكثري   -1

 طريق دراسة توظيفه يف القرآن الكريم.  القرآتية عن

د علامء ومزواجة الترح البالغي بالترح النحوي عن طريق تبيان جه  -2

وأّن  ،ئلهوحماولة الكشف عن مكاتته وعن خلا ،م يف طرح هذا األسلوبالفن

 للنحويم تظرات بالغية يف هذا األسلوب.

وقد كان لكبار املفرسين   ،تبيان جهود املفرسين يف تناول هذا األسلوب  -3

مع األخذ بعم ا عتبار أن   ،تظرات دقيقة يف كشف مضامم هذا األسلوب

 تضبة. قعباراهتم م

يف   إ  أن ،ا  فهو وإن كان أسلوبا  واحد ،قسامه الرتكيبة املختلفةطة بأاإلحا  -4

وبينها فروق دقيقة تكشف عنها هذه  ،داخله تراكيب متنوعة ُتشكل بنيته الكلية

 الدراسة. 

 الدراسات السابقة  
وهو بحث ترشه يف جملة  ،الستار اجلوادي أمحد عبدللدكتور/ الوصف بامللدر

من الوجهة  سلوبتناول فيه هذه األ ،م1984عام  ببغدادة العربية غلجممع ال

وأهم الشواهد التي وردت يف   ،فذكر خالف النحاة يف سامعيته وقياسته ،يةالنحو 

 القرآن دون حتليل.
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 خطة البحث 
 وفيه ثالثة متالب: ،التمهيد

 مدخل إىل مفاهيم البحث. املطلب األول 

 لنحوي.التنظري ا يفالوصف بامللدر  املطلب الثاين 

 الوصف بامللدر يف التنظري البالغي. املطلب الثالث 

 وقو  امللدر خربا  للمبتدأ أو لنواسخه. املبحث األول 

 وقو  امللدر حا  . املبحث الثاين 

 وقو  امللدر تعتا . املبحث الثالث 

 وقو  امللدر مفعو   به.  املبحث الرابع

 ا .فاوقو  امللدر مض املبحث اخلامس 

 وفيها أهم تتائج البحث. ،ةاخلامت

 وختمت البحث بفهرسم:

 لادر واملراجع.فهرس امل  -1

 فهرس املوضوعات.  -2

 منهج البحث  
مع اإلفادة من املنهج  ،املنهج الوصفي التحلييلوأما منهج الدراسة فهو 

 ، فقد تتبعت هذا األسلوب يف كل ا يات القرآتية ،ا ستقرائي وا ستنباطي

ا ترد يف ثالثة أبواب ،حثمخسة مبا يف  وصنفتها إ  أتني   ،وإن كان املشهور أهنا

 ، تتبعها يف كتب التفاسري وجدهتم يذكروهنا يف أبواب مخسة  تلف فيام بينهام كام  ب

 مع التحليل هلا وتفليل القول وذكر الرس البالغي هلذا العدول. 

 مدخل إىل مفاهيم البحثاملطلب األول  
وتقريبدده يف  علق بعمليددة توصدديف هددذا امللددتل م أوهلا متيهفاأتناول ثالثة مس 
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 ،والثدداين يف مفهددوم امللدددر ،امللددتلحاتامعم والُقراء ومتيزه عن بقيددة أذهان الس

، يف سددياق حتليددل شددواهد هددذا األسددلوبالذي يرد  برزوالثالث متعلق بالغرض األ

 وهو املبالغة.

 وسأعرف به من جهتني  ،مصطلح الوصف  أولا 
ور مفهددوم هددذه الكلمددة يف اللغددة حددول التوضددي  ديدد  لغةةو  ال مو فهةة امل -أ 

 .(1)عن ماهيات األشياء وحتليتها والكشف

كددل  :فالعام هدو ،عام وخاص ،للوصف مفهومان املفهوم الصطالحي   -ب 

فيدددخل فيدده ااددرب واحلددال وُيسددميان  ،سواء أكددان تابعددا  أم   ،ما فيه معن  الوصفية

ام يكشفا(2)الوصفان ولددذا كددان  ،فاارب ُمنزل منزلة الوصف ،دة عن املراقدن ب؛ ألهنا

 ،وهددو يف احلددال عددىل  بددم ،(3)مبتدأ يف الرفع كددام تتبددع اللددفة املوصددوفتابعا  لل

وأما اااص فهو التابع  النعت( ويدددخل  ،وهذا هو جمال البحث ،(4)مشتق ومأول

 ضمن املفهوم العام.

وهددو  ، )5(« الفعددلري عددىلاجلددا ثداحلاسم »ُيقلد به: و مصطلح املصةةدر  -اثنياا 

ويتعلددق  ،ية خالفيددة بددم النحدداة ألددام األصددلوهددي قضدد  ،والفعل فر  عنه ،األصل

وخيرج منه امللدر امليمددي كددام  ،البحث هنا بامللدر األصيل الدال عىل املعن  املجرد

 وامللدر اللناعي.  ،سريد يف البحث

ودا  يف حقيل النحو األساليب ور كثرُتعد املبالغة من أ مصطلح املبالغة  -اثلثاا 

أن تبلغ باملعن  أقىص  » هو: إ  أنا مفهومها هنا  ،وهلا مفاهيم خمتلفة ،والبالغة

 
 .(115/ 6 مقاييس اللغة ألمحد بن فارس  (1 

 . (3/8 رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب  ( 2 

 .(43 ف  بن األتباري ُينظر اإلتلاف يف مسائل ااال (3 

 .(3/422 املقاصد الشافية للشاطبي  (4 

 . (355 أمايل ابن احلاجب  (5 
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  ، (1) «و  تقترص يف العبارة عنه عىل أدت  منازله وأقرب مراتبه ،وأبعد هناياته ،غاياته

جهة  عىل إما ،أن تثبت لليشء وصفا  من األوصاف تقلد فيه الزيادة عىل غريه»أو 

البالغية الثالث؛ التبليغ   وهي املفاهيم ،(2)«أو ا ستحالة ،أو التعذر ،مكاناإل

وذلك عن طريق العدول إىل أساليب تساعد يف تشكيل هذا  ،والغلو واإلغراق 

أو ما سامه الرماين تغيري يف أصل اللغة  ،املعن  وإيلاله إىل املتلقي يف إجياز دقيق 

ري من األساليب املتداولة إىل نا هو التغواملقلد ه ،(3   للتدليل عىل كرب املعن

ولكن ما ذكره  ،ت عددها ُتشكل يف بنيتها الرتكيبية أ ب املبالغة لديه أساليب س 

أنا هذه القسمة  هد(1426 ولذا ذكر الدكتور شوقي ضيف  ،هو جزء من كل

أكثر   يف القرآن ةغبالفإن أساليب امل ،وهذا فيه تظر ،(4) السداسية هي املبالغة القرآتية 

نها الوصف بامللدر الذي ُيوظف وم ،فهي يف احلرف والكلمة والرتكيب ،من ذلك

والتي  تلف باختالف السياق  ،يف الكالم ألجل إيلال فكرة املبالغة يف املعن 

أو كثرة فعل جعلهم   ،فقد تكون للتدليل عىل شدة يف صفة معينة ،الذي ترد فيه

غري ذلك من األغراض التي سيكشف لغري ذلك  يتيأو  ،ذلك كأهنم تفس الفعل

 عنها البحث. 

 الوصف ابملصدر يف التنظري الّنحو  املطلب الثاين 
وجميئدده بامللدددرية خددالف  ،قرر النُّحاة أنا األصل يف الوصف أن يكون باملشتق 

 ،(6)فددإنا الددذات   خُيددرب عنهددا بدداملعن  أو اجلددوهر   خُيددرب عندده بددالعرض ،(5)األصل

 
 .      (365 الل العسكري هداللناعتم ألن  (1 

 .(141 وُينظر تقد الشعر لقدامة بن جعفر  ،(3/911 التراز للعلوي  (2 

 .(104 النكت يف إعجاز القرآن للرماين  (3 

 .(107 وتاريخ لشوقي ضيف  البالغة تتور (4 

 .(14 شام هداملسائل السفرية  بن  (5 

يد القواعد برشح هدومت ،(324/ 1 وحاشية الّلبان  ،(2/623  نيج ُينظر رس صناعة اإلعراب  بن (6 

 . (3/1272 ناظر اجليش يل الفوائد لهدتس



 (ه1440 احلجة ذو)          الثامن والعشرون العدد       م الشاطيب للدراسات القرآنية  مااإلد جملة معه

297 

 هي: (1)أساليب من الكالم يف ثالثةالنحاة  ة طبقهاقاعد ههذو

د(672 ذكر ابن مالددك  جميء املصدر خرباا -1 دده   جيددوز ا خبددار عددن الددذات  هد أتا

عددىل تقدددير حددذف املضدداف إذا كثددر مندده  ويقلددد جمدداز احلددذف ،(2)باملعن  إ  جمددازا  

م: هنارك ربته بقوهل لخالعىل أتاه جماز عقيل من  هد(180 وتصا سيبويه  ،(3)احلدث

دد(745 حيددان  وجعلدده أبددو ،(4)صددائم( و ليلددك قددائم( وهددذا  ،(5)عددىل ا تسددا  هد

ولكن الثاين منهام أوسع مفهوما   ،(6)امللتل  كثريا  ما يرتبط باملجاز يف كالم العلامء

 ،(7)من األول فهو يضم املجاز وغريه كددام يظهددر يف تتبيقددات النحددويم والبالغيددم

ي وهددذا الددرأي رجحدده ابددن جندد  ،(8)ون تقدددير املضددافث دهددو احلددد  عنجعل املو

أولدده قلددة مددنهم باملشددتق؛ و ،(9)وذكر أتاه هو األتسب ملا فيه من قوة الد لددة هد(392 

 .(10)باسم الفاعل واسم املفعول أي:

أو الكوفيم قرص  ريم دالبلالنحاة سواء من  يرى أكثر  جميء املصدر حالا   -2

 من  وعلتهم يف ذلك أنا ،)11(و  جيوز القياس عليه ،عىل السام  ا   وقو  امللدر ح

 
 .(4/645 ُينظر املقاصد الشافية للشاطبي  (1 

 .(4/348 ييل والتكميل ألن حيان األتدليس والتذ ،(2/666  بن مالك  رشح الكافية الشافية (2 

 / 2 ورشح الكافية الشافية  ،( 3/230 تضب للمربد ملقاو، (198 احللبيات ألن عيل الفاريس ُينظر  (3 

 . (1/764 ورشح األشموين  ،(666

 .(1/337  هالكتاب لسيبوي (4 

 .(5/157 التذييل والتكميل  (5 

 .(293 جاين ر اجلرهداإلعجاز لعبد القاد ئل  (6 

 .(202-163  لدكتور فاضل السامرائيُينظر اجلملة واملعن  ل (7 

 .(3/259 االائص  (8 

 .(2/203  ابقالسدر لامل (9 

 .(2/227 للسريايف  هرشح كتاب سيبوي (10 

مع  هدو ،(2/328  يل  بن مالكهدورشح التس ،(2/697 واملسالك للمرادي  توضي  املقاصد (11 

 . ( 745/ 2    وأمايل ابن احلاجب   ، ( 2266/ 5    يد القواعد لناظر اجليش هد ومت   ، ( 14/ 4    وامع للسيوطي د اهل 
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 هد(180 وهو مذهب سيبويه  ،أوصاف احلال أن تكون تفس صاحبها يف املعن 

فإذا  ،واستثن  بعضهم املرتبط بمعن  عامله ، )1(سواء أكان من تو  العامل أم  

مشيا ( لك:  جئته وقيف كاتا يد ن عىل معن  واحد فال بأس من القياس عليه كام 

هد(286 وهو مذهب املربد 
؛  (3)نا مذهبه هو اإلجازة متلقا  دون استثناء؛ وقيل: أ(2) 

ويلب  عىل هذا تو  من املفعول املتلق ُحذف  ،ألتاه حينئذ يدل عىل اهليئة بنفسه

وهي: ما  ،عىل ثالثة مسائل جاز القياس عليها هد(672 وقاسه ابن مالك   ،عامله

ل( دا   عىل معن  وإذا كان اارب مقروتا  بد أ ،دؤهشبه به مبتوبعد خرب  ،(ّمابعد  أ

 . (4) الكامل

كوته من جماز احلذف عىل تقدير  -أوهلا علامء ما جاء منه بثالثة تأويالتوأول ال 

ويكون  ،أول بمشتق  -وثاتيها ،(5) ويكون تقديره من جنس امللدر  ،حذف املضاف

أول بأتاه مفعول   -وثالثها ،(6) يم البرص  هورمجو يهوهو رأي سيبو ،امللدر حا   

وهو رأي األخفش  ،بأنا احلال منلوب بفعل مضمر هو يف احلقيقة حا   و ،متلق 

هد(286 واملربد  هد(221 
وورود احلال ملدرا  أكثر يف القران من النعت  ،(7) 

 .(8) بامللدر

فالنعددت  ،)9(حيةالرص فةلليف قوة احاة أتاه ليس قرر النُّ جميء النعت مصةةدراا  -3

 
 .(1/370 الكتاب  (1 

 .(2/735 ة الشافية افيالكح ورش ،(4/312 املقتضب  (2 

 .(4/15 امع ودمع اهلهد و ،(2/697 توضي  املقاصد واملسالك  (3 

 .(2/329 يل هدرشح التس (4 

 .(5/2268 يد القواعد هدمت (5 

 .(4/16 وامع دمع اهلهد و ،(1/370 ُينظر الكتاب  (6 

 .(5/2267 يد القواعد هدومت ،(2/328 يل هدرشح التسينظر  (7 

 .(4/16 وامع دمع اهلهدو ،(9/44 والتكميل ألن حيان يل تذيالو ،(2/328 يل هدُينظر رشح التس( 8 

 .(2/362 راب رس صناعة اإلع (9 
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بخددالف املشددتق الددذي يدددل عددىل  ،(1) املعندد بامللدر   يدددل عددىل صدداحبه بددل عددىل

فالعدول عددن اسددم الفاعددل إىل  ،وهذه القوة يف اللفظ دون املعن  ،احلدث وصاحبه

وهددي  ،والنحددويم باملبالغددة املفرسددينامللدر فيه د لة عىل قوة املعن  وارتبط عنددد 

فامللدددر  ،(2)ناء النحويم مرتبط بغرض املبالغة فقددطستثفا ،ةيفظل  معنوية مبالغة 

 .(3)هو تفس املعن  لكثرة وقوعه منه أي: ،جيعل املنعوت هو النعت

واشددرتطوا لدده أيضددا  أن يكددون  ،(4)وأخرجوا من النعت بامللدر امللدددر امليمددي   

 ،ردا  ون مفدد يكدد  وأن  ،(5)وأن يكون من الثالثي ،غري دال عىل التلب ،رصحيا   ،منكرا  

 أصددله مبنيددا  عددىل أن يكددون امللدددر يف  مهددا:إ  يف حددالتم (6)وأ  ُيثندد  و  جُيمددع

 .(7)ويشتهر استعامله تعتا   ،أن يشيع الوصف بامللدرو ،التأتيث كرمحة

وترك   ،أنا فيه إشارة إىل املضاف املحذوفهد( 672 وعلة اإلفراد عند ابن مالك  

وأقىض  ،قيمة هذا األسلوب ي ُيقلل منا الرأهذو  ،(8)للمضاف إليه كام كان

 ، من أنا هذا ا لتزام هو من متام معن  املبالغة هد(392 ة ما ذكره ابن جني للمبالغ

وذكر  ،(9) فأشبه اللفة احلقيقة ، وأنا امللدر إذا ُثني أو مجع خرج منه معن  املبالغة

ألُتس بشبه وهي ا رىأخ ةيف باب  جتاذب اإلعراب واملعن ( أنا له علة صناعي

 . (10) وأنا هذا التناوب بينهام كثري ،امللدر لللفة يف وقوعها موقعها

 
 .(442-1/443 احلاجب يضاح يف رشح املفلل  بن اإل  (1 

 .(464 واجلن  الداين للمرادي  ،(2/121  هيّداملحكم   بن س (2 

 .(462-3/460 والنحو الوايف عباس حسن  ،(3/94 ُينظر حاشية الّلبان ( 3 

 .(4/1919 وارتشاف الرضب ألن حيان األتدليس  ،(2/957 قاصد واملسالك امل ضي تو (4 

 .(3/460  والنحو الوايف ،(1/228 رصف للملك املؤيد الكنّاش يف فني النحو وال (5 

 .(1/228  الكنّاش (6 

 .(3/461 النحو الوايف  (7 

 .(3/1160 رشح الكافية الشافية  (8 

 .(2/207 االائص ( 9 

 .(3/592 امللدر السابق  (10 
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ومن القضايا التي أكثروا احلديث عنهددا يف هددذه البدداب قضددية سددامعية وقياسددية 

د(672 فقد قرر ابددن مالددك  ،هذا األسلوب تدده عددىل سددبيل األمددر أنا النعددت ييف ألف هد

 باملشتق  هو األصل فقال:

عب لددددد كشدددددتق بم  تعدددددتاو

 وذرب(

 

دد ذا وذي( واملنتسددب   وشددبهه كد

 ال عن النعت بامللدر:وق 

 وتعتددددددددوا بملدددددددددر كثددددددددريا

 

 

 (1)فددددالتزموا اإلفددددراد والتددددذكريا 

وكان للقدماء واملحدثم من  ،وما ورد منه ملدرا  فعىل خالف األصل 

ا  ذهعىل أنا  هد(672 فرغم تّص ابن مالك  ،النحويم تظرة يف هذا األسلوب

والزجاج   هد(286 ملربد وا هد(180 وذكر سيبويه  ،كثري يف كالم العربسلوب األ

ووصف  ،(2)له دون التعرض لكوته سامعا  أو قياسا   هد(643 وابن يعيش  هد(311 

 هد(347 وُتسب  بن درستويه  (3) له بأّته غري عزيز يف كالمهم  هد(538 الزخمرشي 

الذي   هد(669 إىل ابن علفور  سبوتُ  ،(4)رلدملأتاه أول من قال بقياسية النعت با

وأحلقه  (5) بنون اجلمع قاصدا  أنا هذا مذهب الُنحاة من البرصيم صاغ عبارته 

هد(761 وابن هشام  هد(686 باملشتق إ  أنا من بعدهم من النحاة كالريض
 (6 )  

آن قر ال وهو كثري يف  ،عىل املسمو  قرصوهو ،وغريهم قرروا أتاه عىل خالف األصل

 
 .(132 العزيز العيوين  تظم ابن مالك حتقيق/ سليامن بن عبد (1 

 .(25 ريي بم الّسام  والقياس للدكتور/ صالح العشت بامللدر النع  (2 

 .(3/417 الفائق يف غريب احلديث واألثر للزخمرشي  (3 

 .(23 والنعت بامللدر بم السام  والقياس   ،(253  هتلحي  الفلي  ورشح (4 

 .  (1/146 بن علفور ي   جاج لزرشج مجل ا (5 

يل هدتس يد القواعد برشحهدمتُينظر ، و(14 رية سفاملسائل ال، و(3/21 كافية رشح الريض عىل ال (6 

 .(7/3337 الفوائد 
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 الرشوط ىل القول بأتاه قيايس مع وهذه الكثرة دفعت كثريا  من املحدثم إ ،شعر وال

مستندين يف ذلك عىل صنيع البالغيم يف اعتبارهم   (1)التي ذكرهتا هلذا األسلوب

وجعله من املجاز املرسل أو العقيل أو جماز احلذف والشهاب اافاجي  ، هذا النو 

وهو األقرب   ،(2) من املقيس ووصفه باحُلسنسلوب األ ا ذهممن قرر أنا  هد(1069 

واملدرسة  ،يف شعر كبار الشعراء جاءو ،ه ورد يف أفل  كالم وهو القرآن الكريمألتا 

ومل يكن   ،كاتت متشددة يف التزام املقيس الذي بنت عليه أصول النحو يةالبرص

القرآن  ن يف كا ولو  ،احلكم هنا إ  هنج سلكه كثري منهم يف رفض ما خالف القواعد

ولعلهم تظروا إليه   ،(3) و  فيه بالشذوذفحكم عىل بعض األساليب واجلم  ،مالكري

وعىل العموم فهو  ،من تاحية الكم فهو وإن كان كثريا  إ  أتاه قليل يف مقابل املشتق 

فال يمكن أن يؤت  به ملن زار مرة  ،مقبول ألتاه يرد يف الكثري من املعاين الدقيقة

بل  ،ب مرة واحدةو  ملن كذ ،و  ملن عدل مرة واحدة ،هو زور ل له:قافيُ  ،واحدة

فلار مشهورا  به سواء أكان يف اللفات  ،ُتقال: ملن أكثر من الفعل املنسوب إليه

 املستحسنة أم املستقبحة. 

عىل تقدير حذف املضاف إذا مل ُيرد  وأول العلامء ما جاء منه بثالثة تأويالت:

  ، غيموهذا الرأي ضعفه كثري من الُنحاة والبال ،( 4) رصيملبا يأاملبالغة وهو ر

ُمقدر هذا   (5)  (ده617 وصدر الدين ااوارزمي  ،هد( 471 فوصف عبد القاهر 

 
 .  (8  أمحد عبدالستار اجلواديوالوصف بامللدر للدكتور/ ،(2/462 النحو الوايف  (1 

 .(249 رشح درة الغواص للخفاجي  (2 

 .(14 وُينظر  ،(10 يم أتيس هدللدكتور/ إبرا اللغةر ُينظر من أرسا (3 

 . (1/146 جي ورشح مجل الزجا  ،(2/362 ب صناعة اإلعرا ُينظر رس (4 

ا: املجمرة يف هدمؤلفات من هول ،(هد555 ولد عام  ،و أبو حممد لقاسم بن احلسم بن حممد ااوارزمي هد (5 

 = بوعجائ ،رشح املقامات  ي  يفوضوالت ،ورشح سقط الزتد ،والسبيكة يف رشح املفلل ،رشح املفلل
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 بمن ُيفسد قول الشاعر:  وشّباه ،التقدير بالذي أذهب ماؤه وأفسد روتقه

 بددددت قمدددرا  ومالدددت خدددوط بدددان

 

 (1)وفاحدددت عندددربا  ورتدددت غدددزا  

 ،يالن خددوط بددانفيقددول ومالددت مدد  ، متلقددا  ه أو ُيقدرا  مفعددو   لتشبية اأدا فُيقدر  

أنا هذا التقدير كالغرب بينام مددا جدداء بدده الشدداعر ومددا ورد  (ده617 وذكر ااوارزمي

فاملسددألة هنددا  ،وهددذا احلكددم مددن عددامل لدده قدددره ،(2)فيه من الوصددف امللدددر بدداملنبع

 ،جلامل واهلشاشددة لددهس بددائناسددت اجتدداوزت مسددألة اللددحة والقيدداس إىل مرحلددة 

عددىل إرادة وُقدر  ،الكالم ُتفسده مثل هذه التقديراتة يف وإحداث تو  من ا تسيابي

بمشددتق سددواء أكددان عددىل وزن فاعددل أو وُقدددر  ،(3)املبالغددة للد لددة عددىل الكثددرة

 .(4)مفعول

 وبعد فيمكن أن خنلص مما تقدم مبا أييت 
جميء امللدددر منهددا أّتدده جامددد غددري  يفثة ثاللا بعلة الناحاة يف رفضهم لألسالي -1

فدداارب  ،  يلزم منه اإلخبددار بدداملعن  عددن العددم ولكي ،يدل عىل الذاتو   ،مشتق 

واحلددال  بددد  ،والوصف  بد أن يكون تفددس املوصددوف ، بد أن يكون عم املبتدأ

 أن يدل عىل صاحبه.

ثددة؛ ثالب اللياسدد ألاتفقددت كلمددة النحدداة عددىل هددذه التقددديرات الثالثددة يف ا -2

 ،لدر فيدده د لددة عددىل املعندد  دون الددذاتوهي أن امل ، تتالقهم من قاعدة واحدة

 
 لنفات. وغري ذلك من امل ،النحو=

 . (5/2191 اقوت احلموي : معجم األدباء ليهتُينظر يف ترمج

 .(129 ديوان املتنبي  (1 

 .(2/91 والتخمري للدر الدين األفاضل ااوارزمي  ،(302 ُينظر د ئل اإلعجاز  (2 

 .(147-1/146 رشح مجل الزجاجي  (3 

 ، ( 1/371 ورشح املفلل  ،( 532  هوتلحي  الفلي  ورشح  ،(293 يت كن السبُينظر األلفاظ    (4 

 .(4/1919 ب وارتشاف الرض
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 فالشواهد واألمثلة التي أولوها تابعة من هذا التعليل.

واتتالق النحدداة   ،األقرب أنا هذه األساليب الثالثة هي قياسية وذلك لكثرهتا -3

ابقة وهو يف النتيجة الس رتهذك ما لواأل  ،يف قرصهم إياها عىل القياسية بسبب أمرين

والثدداين أنا الوصددف بامللدددر وإن كددان كثددريا  يف  ،عندد  دون الددذاتأهّنا تدل عددىل امل

دده قليددل بالنسددبة للوصددف باملشددتق  وبعددض النحدداة كددابن درسددتويه  ،شددواهده إ  أتا

ر ذك يف جميء امللدر باحلال هد(286 واملربد  ،ذكر أَن النعت بامللدر مقيس هد(347 

د(1398 ومن املحدثم عباس حسددن  ،قيسمتاه أ هد
ذي ذكددر أنا القددول بقرصدده الدد  (1)

عىل السام  يستلزم منه تعارض القول بم قول النحاة وقول البالغيم الذين يددرون 

 ،أنا هذا األسلوب من أقوى األساليب يف املبالغة بينام يراها الناحاة خددالف األصددل

 .(2)و  جُييزون القياس عليه

والتأويددل بحددذف  ،شددتق تأويددل املبالغددة عددىل التأويددل بامل من النحاةري كث رج  -4

د(392 املضاف؛ ملا فيه من قوة املعن  وكثرة الد لة كام مر بنا عند ابن جني  وعبددد  هد

 ،الددذي ذكددر أنا حددذف املضدداف يلدد  التقدددير بدده يف أحددوال معينددةهد( 471 القاهر 

فددإذا  ،لغددة وا تسددا  ُيقلددد املبا   أناينثدد لاو ،وأوهلا أن يكون الكددالم عددىل ظدداهره

ولددذا التددزم العلددامء  ،(3) بالغة فددإن تقدددير املضدداف جيعددل الكددالم مغسددو   ُأريدت امل

وممن فضله من املحدثم الدددكتور فاضددل  ،(4)اإلفراد دون املتابقة تأكيدا  هلذا املعن 

دول يف عدد  حلددالا ةروفقد ذكر أنا العدول يف األسلوب يستلزم منه برضدد  ،السامرائي

 
 .(176 اللغة والنحو بم القديم واحلديث لعباس حسن ( 1 

العزيز  توضي  النحو للدكتور عبد، و(2/289 معاين النحو ، وُينظر (3/94 حاشية الّلبان ُينظر   (2 

 .(8 والوصف بامللدر  ،(3/14 فاخر 

 .(230 ئل اإلعجاز ظر د  نيُ  (3 

 .(2/207 ُينظر االائص  (4 
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د(347 تويه رفض ابن درس يف املقابل و ،(1) املعن  د(790  والشدداطبي هد هد
التعليددل  (2)

وأنا احلددذف لاجيدداز  ،باملبالغة وذكر أنا التعليل بحذف املضاف هو األليق بددالكالم

و  يكفددي  ،؛ ألنا هددذه العلددة موجددودة يف كددل حددذف(3)وا ختلار وهذا فيدده تظددر

وبددالقرآن  بددل األليددق بالبالغددة عمومددا   ،علينددا مددن احلددذف ردما يدد كل  يفالتعليل هبا 

 بالغددةوامل ،ود لة دقيقددة ُأريدددت ،خلوصا  البحث عن خلوصية يف هذا الرتكيب

 أقوى من تاحية ثراء املعن .

 الوصف ابملصدر يف التنظري البالغي املطلب الثالث 
سددعد تعقددب  انهدد وم ،حديث البالغيم عن هذا األسلوب كان يف مددواطن عدددة

د(739 ملجاز العقدديل للختيددب القزوينددي تعريف اهد( 792 لدين التفتازاين ا الددذي  هد

فددذكر أن  ،(4)«إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل مالبس له غري ما هددو بتددأول» ذكر أّته:

 وهي: ،هذا التعلق هو أشهر صوره إ  أنا هناك صورا    تقل عنها أمهية

 أو وصف الذات بامللدر. ،لدراملب لووصف الفاعل واملفع -أ 

 كأسلوب احلكيم. (5)صل أنا الوصف للاحبهوصف اليشء واأل -ب 

فقددد اتقسددموا إىل  ،ومما تناولوه النظر إىل هذا األسلوب من حيث احلقيقة واملجدداز

 طائفتم.

واختلفددوا عددىل ثالثددة  ،ذهب هؤ ء إىل أنا هذا األسلوب من املجاز الطائفة األوىل 

د(471 قدداهر من املجاز العقيل وعىل رأسهم عبد ال أتاه رىي ق يآراء: فر الددذي ذكددر  هد

 
 .(462-460 وُينظر النحو الوايف  ،(1/196 النحو  معاين (1 

 .(4/644 واملقاصد الشافية  ،(253 ُينظر عىل الرتتيب تلحي  الفلي   (2 

 . (253  هتلحي  الفلي  ورشوح (3 

 .(86-1/82 اإليضاح يف علوم البالغة للختيب القزويني (4 

 .(198  دينلاسعد ل املتول (5 
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كلمتددي  اإلقبددال واإلدبددار( يف  وذكددر أن ،هذا األسلوب ووصفه بأّته أسلوب جيددد

 ،وأنا املجدداز يف اإلسددناد ،فليس فيها جمدداز املفددرد ،بيت اانساء باقيتان عىل حقيقتهام

وابددن  ،(1)االفعل منهدد  كثرة هذا رة إىلإشاية رففي وصفها هباتم اللفتم عىل امللد

الذي تصا عىل أنا هذا األسلوب هددو مددن املجددال احلكمددي  هد(1120 م املدين معلو

وهذا النصا يدل عددىل أنا البالغددم عرفددوا هددذا  ،(2)عند أهل البيان يف مبحث املجاز

أتدده يددرى  ريددق وف ،األسلوب وأملحوا له إ  أنا اإلطناب فيه مل يكن حا ا  يف كتبهم

لذي أكثر من تأويل ما ورد بامللدر عىل حددذف ا هد(311 احلذف كالزجاج  من جماز

ولكنه  ،أنا هذا التقدير صحي  من تاحية املعن  هد(471 ورأى عبد القاهر  ،املضاف

د( 644 وهددو رأي املهلبددي  ،(3)ُيفيت غرض املبالغة التي حيتملهددا الكددالم صدداحب هد

ىل أ  ُيقدددر التيددب املتنبددي(  الددذي رأى أنا األو ن أنايود حاكتاب  املآخذ عىل رش

ذكددر أتدده مددن املجدداز املرسددل ثالث وفريق   ،(4)املضاف؛ ألنا احلذف خالف األصل

 .(5)وعالقته التعلق 

ه لدديس مددن املجدداز ولدديس مددن احلقيقددة رأى فريق من العلددامء إىل أتدد  الطائفةةة الثانيةةة 

دد( 739 ومددنهم ااتيددب القزوينددي  دد(1128 ملغددرن قددوب اعي بددناوهد هد
ورأى  ،(6)

أنا القددول األول أوىل باللددواب ألتدده  (دهد 1427 مد عبد املددنعم خفدداجي الدكتور حم 

 فيه إثراء للمعن . وهو اللحي ؛ ألن ،(7)متوافق مع الذوق السليم

 
 .(300 د ئل اإلعجاز  (1 

 .(6/110 دين أتوار الربيع  بن معلوم امل (2 

 .(300 د ئل اإلعجاز  (3 

 .(2/76 لبي هدعىل رشح ديوان أن التيب املتنبي للماملآخذ  (4 

 .(3/94 حاشية اللبان  (5 

 .(1/240 رشوح التلخيص  (6 

 .(1/127 تعليق اافاجي اإليضاح ب (7 
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 .(1)الوصف بامللدر أبلغ من الوصف باسم الفاعل أن هد(644 وذكر املهلبي 

لدددون هبددا ويق ،غددةالنحويون والبالغيون باملبال يربته ما ا  وهذا األسلوب كثري

عددىل أبلددغ غايددات  اليشددءإخددراج »وهددي:  ،هنددا املبالغددة املعنويددة كددام ذكددرت سددابقا  

 ،هددذا الغددرضحيمددل شك أنا العدول من اسددم الفاعددل إىل امللدددر  و  ،(2)«معاتيه

 .بدقةعن  ملل ايلافإَن الغاية هي إ ،وغريه من األغراض التي سيشري البحث إليها

 

 

 

 

 

 
 .(1/14  ديوان أن التيب املتنبي رشح عىلاملآخذ  (1 

 .(123 ب الكاتب هدوالبيان  بن  هان يف وجوهدالرب (2 
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 املبحث األول

 ر خربًا للمبتدأ أو لنواسخه وقوع املصد

يف موضوعات  جمموعة من الشواهد منهاوقفت يف هذا الرتكيب اللغوي عىل 

احلديث عن حال الكفار مع فقد ورد يف القلص القرآين كام يف  ،خمتلفة من القرآن

 حف جف مغ جغ ٱ﴿: قوله تعاىلوذلك يف  ،حورمس فقد وصفوه بأته  × النبي

  ٱ﴾  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

فالنجوى ملدر ُعرب به   ﴾ٱخك حك جك﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل: ]47اإلرساء:]

فهم أكثروا من أذيته وتآمروا عليه   ×للد لة عىل أنا هذه هي عادهتم مع النبي 

ا لوصفه بأقذ  ه عادة أنا هذوقيل:  ،(1) لقتله ّماإو ،األوصاف وخاضوا يف شأته إما

فاألصل  ،(2) عند استامعهم للقرآن حماولة منهم التشاغل عنهمن الكفار تكثر منهم 

  إتاام النجوى فعلهم »: هد(221 ولذا قال األخفش  ،أن ُيعرب هبا عن الرجال املتناجم

ي جاالشهاب اافو هد(756 وذكر السمم احللبي  ، (3) «كام تقول: هم قوم رىض

  ، (4)هو من باب املجازإطالقها هنا عىل األشخاص  وليهام أن يف أحد ق هد(1069 

  ، ويل  أن يكون من املجاز العقيل  ،ويقلد به املجاز املرسل الذي عالقته التعلق 

م   ،فالعدول هنا من اسم الفاعل إىل امللدر للد لة عىل كثرة هذا الفعل منهم  فكأهنا

 هم النجوى. 

 
 .(15/489 واملحرر الوجيز  بن عتية  ،(6/4218 اية ملكي بن أن طالب هدداية إىل بلوغ النداهل (1 

 .(15/120  ر بن عاشورهدالتحرير والتنوير للتا (2 

 .(1/381 ن عبيدة معمر بن املثن  ز القرآن ألظر جما نويُ  ،(2/425 آن لألخفش معاين القر (3 

 .(3/177 اب هدوحاشية الش ،(4/90 الدر امللون  ُينظر عىل الرتتيب (4 
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 ،(1) ا عىل حذف املضاف  ذو(قّدره هد(538 زخمرشي ين كالاملفرسوبعض 

  هد( 538 والزخمرشي  ،(3) وبعضهم قدره بد أصحاب( ،(2) دره بد أولو( وبعضهم ق

الذي  (ده311 أخذها قاعدة طبقها يف كل ما ورد من هذا األسلوب تبعا  للزجاج 

 ية.الشواهد ا تكثريا  ما كان يذكر ُيقدر مضافا  حمذوفا  كام سريد معنا يف 

  رب  يئ ىئ نئ ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:  وورد يف قلة موس 
  ]8القلص: [ ﴾  ىت  نت  مت  زت رت   يب ىبنب  مب زب

فرعون  فقد كان سببا  يف تشتت ملك ،(4)ُجعل تفس احلزن مبالغة فموس  

فقد أخرب عن الذات   ،وجعله يف قلق وجدال دائم ،واتفضاض من حوله كالسحرة

ن هذا الباب؛ ألتاه  رفض جعله م هد(3139 ابن عاشور كن ول ،باملعن  هلذا الغرض

فاألسلوب  ،واألول أقرب ملا فيه من خليلة النو  ،(5) م الفاعلمل يقع مكان اس 

 من باب املجاز احلكمي وعالقته السببية. 

ُحث فيها عىل التزام معايل األخالق  ا يات التي هذا الرتكيب يف جاءو

  خل  حل جل مك  ٱ﴿ٱتعاىل: لهقو وذلك يف  ،ذيةخلوصا  يف مواجهة اإلساءة واأل
ففي هذه ا ية أت  وصف األمور بامللدر  ]43الشورى: [ٱ﴾ حم جم هل  مل

  ، والتقدير: ا مور العازم أصحاهبا ،فاألصل أنا الوصف للاحبها ،للمبالغة

فالعزيمة ليست لألمور حقيقة وإّتام هي خاصة  ،(6) فالرتكيب من املجاز العقيل 

 
 .(2/452 والكشاف للزخمرشي  ،(3/243 معاين القرآن للزجاج  (1 

 .(28/248 املحرر الوجيز  (2 

 .(1/37 فسري ابن جزي ت( 3 

 .(5/120 تفسري أن السعود  (4 

 .(20/76 ر لتنوياو التحرير (5 

 .(25/122 ُينظر التحرير والتنوير  (6 
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  ، (1) لوبا  تاسبها مثل هذا الرتكيبثني عرش متا ية أتت يف ختام اذه فه ،بالذوات

كلها يف ختام آيات جاءت يف  (2) هذا الرتكيب ورد يف القرآن الكريم ثالث مراتو

معرض العفو واللف  واللرب واألمر باملعروف واحلث عىل إقامة اللالة 

التزم باألوامر  ففي هذا الرتكيب تدليل عىل فضل من ،وا بتعاد عن الفحشاء

وجعل  ،مة ُيعرف هبافضل العفو عىل ا تتقام حت  أصبحت س النواهي و واجتنب

العدول من اسم الفاعل إىل امللدر للتأكيد مع بقية  هد(1393 التاهر بن عاشور 

إضافة إىل أنا يف ا ية مدح هلم بكبت شهواهتم   ،املؤكدات املوجودة يف ا ية 

مر( يف جمال احلديث اد  عزم األبليغة اإلفرورة حممد س  يفبينام ورد  ،(3) املختلفة

وإّتام العزم ألهله كام قال اإلمام التربي  ،املنافقم عنهن احلرب وجبن ع

هد(310 
 (4). 

  ، ومن املوضوعات التي ورد فيها هذا األسلوب بكثرة وصف املؤمنم والكفار 

ومن  ن إبراهيم بذكر حال خليل الرمح اإليامن ااالص ُحثوا عىلفاملؤمنون 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱ﴿ٱتعاىل يف قوله  مع قومهم آمن به
فموطن الشاهد قوله  ]4املمتحنة:[ ﴾   هت مت خت حت جت هب مب خب  حب

وهي من باب  ،(5)منها  َبَراٌء( ،فقد ذكر الُقراء فيها أربع قراءات ﴾ٱمب﴿ تعاىل:

أ( إىل امللدر للد لة عىل فقد ُعدل فيها عن اسم الفاعل  مترب ،الوصف امللدر

جعلوا املعيار بينهم وبم أهاليهم  ومن آمن به  فإبراهيم  ، يف املعن  غةملبالا

 
 .(1/326  ويل للغرتاطيُينظر مالك التأ (1 

 .(43 وسورة الشورى  ،(17 وسورة لقامن  ،(186 سورة آل عمران  (2 

 .(25/122 التحرير والتنوير  (3 

 .(20/530 تفسري التربي  (4 

 .(92/519 ومفاتي  الغيب للرازي  ،(4/91 الكشاف ( 5 
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غيه فهو العدو  ومن استمر عىل  ،فهو القريب واحلبيب ا  فمن كان مؤمن ،اإليامن

وهي براءة تامة خاللة من مشاعر ا رتداد والنكوص التي قد  ،البالغ العداوة

 البرش عتفا  عىل أرحامهم.  تعلق يف تفس

يف قوله  لفات احلميدة كام  ء عليهم بام هم عليه من العرض الثنايف م كروذ

ٱ﴾  مي  زي ري ٰى ين ىن  نن من زن  رن  مم ٱ﴿: تعاىل

فهذه ا ية تزلت يف مدح   ﴾ ٱينٱ﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل:  ]38الشورى: [

م يكثرون ،األتلار فكأن أمرهم هو الشورى تفسها من هذه اللفة   أو ألهنا

 ، مر إىل الشورىففيه إسناد األ ،تركيب جمازي ووه ، مهلحت عادة مالزمة فأصب

والتقدير: ذو  ،وقيل: أتاه من باب جماز احلذف ،(1)واحلقيقة أتاه ألصحاهبا

 ففي هذا الوصف مبالغة يف املدح.  ،(2) شورى

 خل  ٱ﴿ٱقوله تعاىل:ويف وصف حال بعضهم عندما ُفرض القتال عليهم كام يف 
إىل  مكروه( إ  أتاه ُعدل  فاألصل: ]621البقرة: [ٱ﴾ حمخم جم يل ىل مل

فكأتاه  ،يف التدليل عىل شدة كراهيتهم للقتال للعوبة ااروج له (3) امللدر للمبالغة

ومما ُيستأتس به هنا أنا هذه هي اللفظة الوحيدة يف القرآن الكريم   ،هو الكره بذاته

وهي قراءة  ،افالكأمجع الُقراء عىل قراءهتا بالضم؛ ضم من معجم  الكراهة( التي 

فلعل هذا داخل يف الشدة  ،(4) غريها جاز فيها الفت  والضم أهل احلجاز بينام 

ومن حركات ا متعاض يف عادة الناس ضم   ،وا متعاض من إجياب القتل عليهم

  ، ( 5) ذو كره لكم أي:  ،مضاف حمذوف هنا وذكر بعض املفرسين عىل أن ،الشفتم

 
 .(25/112 ير والتنور التحري (1 

 .(14/73 وفتوح الغيب للتيبي  ،(3/472 الكشاف  (2 

 .(6/385 ومفاتي  الغيب  ،(1/356 اف الكش (3 

 .(1/288 للزجاج  همعاين القرآن وإعراب (4 

 .(3/645 تفسري التربي  (5 
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  رغبة له  بحال من أكره عىل اليشء وهو  بيهم ش فحاهل ،وقيل: أّته جماز   حقيقة

وهذا الرأي فيه تظر؛ ألنا  اجلملة وردت باإلخبار عن اإلجياب واإللزام   ،(1) فيه

 والكالم حممول عىل حقيقته. ،فالفرض هنا  زم ،وأنا هذا األمر كان من قبل اهلل

عم   هنمبأ فقد ُأخرب عنهم ،م كاتوا من وجوه شت وأّما الكفار فاحلديث عنه

  ﴾  يه  ىه مه جه ين ىن ٱ﴿ٱ:عاىلوذلك يف قوله ت لنجاسة،ا
م   ،فقد وصف الذات هبذا املعن  مبالغة يف هتجم أمر الكافرين ]28التوبة: [ فكأهنا

فهم   ،(2) وقيل: أتاه من جماز احلذف عىل تقدير:  ذو تجاسة( ،النجاسة بعينها

وعدم اغتساهلم من   ،اخليةسلمم دفالكفر واحلقد عىل امل ،ةاخلية وخارجيتجاسة د

 نابة خارجية.اجل

ا هي العز بذاته بآهلتهم أو يف وصف مدى اعتزازهم ا  ،فكاتوا يعتقدون أهنا أو أهنا

وذلك يف قوله   ،(3)أو أنا جمرد ا تتامء وا فتخار هبا جيلب العز لعابدلا ،كثرية العزة

   .]81مريم:[ٱ ﴾  رب  يئ  ىئ   نئ مئ  زئ  رئ ّٰ ٱ﴿ تعاىل:

مرشكي تبيه أن يواجه هبا  ر اهلل التي أمات ض ا ستفهامروورد يف مع

امللك:  [ ﴾ زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱ﴿ قوله تعاىل:يف  قريش

فقد عدل عن الوصف باسم الفاعل إىل  ﴾ٱنت﴿ :فموطن الشاهد قوله تعاىل  ]30

ه قادر عىل  م بأتا حتداه فاهلل  ،وهو جماز عقيل ،(4) غةالوصف بامللدر إلرادة املبال

ولو قيل:  غائرا ( لفهم   ، ياهب األرض فال تناله أيدلم و  د ؤهمغ تزال املاء يفإ

عىل أنا  هد(774 ولذا تصا ابن كثري  ،ولكنه ليس يف قوة امللدر ،منه هذا املعن 

 
 .(1/356 تفسري الكشاف  (1 

 . ( 152/ 3  السعود  أن سريوتف  ، ( 37/ 6   احللبي والدر امللون للسمم ، ( 183/ 2  ُينظر امللدر السابق  (2 

 .(16/163 ُينظر التحرير والتنوير  (3 

 .(29/363 جيز املحرر الو (4 
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ٱ  ﴾   من  خن   حن  جن  يم  ٱ﴿ ٱىل:وهو قريب هبذه الليغة من قوله تعا ،(1)األول أبلغ
ألنا هذا الوصف   ؛له د لة دقيقةدون سواها  ةواختيار هذه الكلم  ]18 املؤمنون: [

وكذلك ُحذف جواب الرشط  ،يتلق عىل املاء يف حال عجزهم عن الوصول إليه

  ، الذي يدل عىل أمر مهول سيحيق هبم يف حال عجزهم عن الوصول للامء

ر يف سورة وورد هذا امللد ،(2)ة استفهام إتكاريوا ستفهام يف اجلملة األخري

فقد   ]41الكهف: [    ﴾جت هب  مب  خب  حب جب  هئ مئ ٱ﴿ٱتعاىل: هيف قول الكهف

مضاف   فيهام وقيل: أن الشاهدين يمكن أن ُيقدر ، ُعدل فيها عن اسم الفاعل

والرأي األول أبلغ؛ ألن اجلملة  ،فيكون من جماز احلذف ،(3) ذا غور  أي: ،حمذوف

 ،جلمعا با  بليغةاألوىل وردت ختاإ  أن اجلملة  ، هام تؤكد هذا املعن التي تلي

  ، فالثاين برصي  النفي ،واملعن  اجلامع بينهام هو النفي ،ذه وردت بليغة اإلفرادوه

 .   يقدر أحد عىل ذلك إ  اهلل  أي: ،والثاين استفهام يؤول إىل معن  النفي

  عليه من الشهوات يف قوله تعاىل: وورد احلديث عن البرش عموما  وما جبلوا 

األعيان الستة   د جعل اهلل قف ]14آل عمران: [ ﴾ مي زي  ري ٰىٱ﴿

 . (4)املذكورة يف ا ية هي الشهوات للتدليل عىل حرص البرش عىل ا ستمتا  هبا

  خض  ٱ﴿: قوله تعاىلوذلك يف  ،العدول يف آيات وصف القرآن باهلدى وورد هذا 

  م: فأصل الكال  ]11اجلاثية:[ٱ﴾  مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ مضحط

تدليل عىل كثرة هدايته ملن ا ذ أوامره وتواهيه وما  درلإ  أنا يف التعبري بامل (هاد   

 
 .(9/140 تفسري ابن كثري  (1 

 .(29/56 التحرير والتنوير  (2 

 .(13/284 سري القرطبي تف (3 

وتفسري أن   ،( 3/50 والبحر املحيط ألن حيان  ،(7/161 ومفاتي  الغيب  ،(1/416  ُينظر الكشاف (4 

 .(1/409 السعود 
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لتحمله كل أسباب اهلدى ومجيع » فكأتاه تفس اهلداية ،فيه دستورا  له يف احلياة

للفظة للد لة عىل  والتعبري بامللدر يتسق مع تنكري املسند يف ذات ا ،(1)«جهاته

  مئ  زئ رئ ّٰ ٱ﴿ٱىل:عا ت الكلمة وردت يف قوله ذاتو ،(2) داية ل يف اهلمعن  الكام
أنا يف   هد(1393 فقد ذكر التاهر بن عاشور  ]5البقرة:[ٱ﴾  زب  رب  يئ نئىئ

فهذه  ،(3)التعبري بامللدر بد   من اسم الفاعل من املعاين ما   حُييط به الوصف

ات التي يمكن أن حتتملها ا  اهلدايأفادت الد لة عىل مجيع أتواللفظة هبذا الرتكيب 

 الكلمة.

ٱ﴾  حفخف جف  مغ ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:ل من مل ُيؤمن به ف حاوصل ب املقاويف

وُعدل به إىل الوصف عىل سبيل   ،فضمري الغيبة عائد إىل القرآن الكريم  ]44فللت: [

بالقرآن وما فيه  كان  دهم وكفرهمفإنا عنا ،وهو من الرتكيب املجازي ،(4) املبالغة

 . (5) بب يف ضالهلمالس

وذلك يف قوله  ،األحكام كيب آياتلرتا اورد فيها هذ ومن املواضيع التي

فقد قرأ ابن عباس   ]96املائدة:[ ﴾ ينجه ىن من خن حن  جن  يم ٱ﴿ٱتعاىل:

فيكون من هذا الباب عىل   ،بفت  احلاء والراء عىل امللدرية ﴾ ينجه﴿ (هد68 

عىل وجه تفس املحرم  أو عىل جعله  ،ذوي حرم أي:  ،ذف املضاف تقدير ح

 . (7() 6) املبالغة

 
 .(18/63 تظم الدرر  (1 

 .(3/510 الكشاف  (2 

 .(1/227 ر ُينظر التحرير والتنوي (3 

 .(2/500 فت  القدير للشوكاين  (4 

 .(24/316 رير والتنوير ُينظر التح (5 

 .(4/30 ُينظر تفسري األلويس  (6 

ٱَّىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱٱتعاىل: هد قولهدوامن الش (7 
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  ىي ني مي زي ٱ﴿ٱه تعاىل:لقراءات كقولا  يف وورد هذا العدول
ُقرأ بإسكان اللاد يف  ]98األتبياء: [ٱ﴾ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

 حملوب( (1) فيكون ملدرا  وقع موقع اسم املفعول  ﴾ٱحئ﴿  قوله تعاىل:

 ،(2) قريش  حلتب يف لغةوقيل: هو ا ،احلىص  أي: ،هم احللبهنم فكأ ،للمبالغة

وذلك للتدليل عىل شدة  ، و احلتبأ ىصالتفسريين تشبيه هلم باحلفيكون يف أصل 

عىل مرشكي   × خلوصا  أنا ا ية ُتالها النبي ،العذاب و ويف هلم بسوء امللري

ويف بعد إبالغهم  ففي ذكرها يف هذا املقام   ،قريش وهو يدعوهم إىل اإليامن

 الدعوة.الرسالة و

 

 

 

 

 
 ىي  مي  خي ُّٱٱٱتعاىل هقولو  ]23 :مريم[ َّ  جف مغ جغ ٱُّ تعاىل: هوقول  ]9:فده الك[

  خف حف ُّٱٱ:تعاىل  هوقولٱ ]25:العنكبوت[ٱٱَّ ِّّٰ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ يي
  .]6 :الربوج [ َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱتعاىل هولوق ]5 :الذاريات [ َّ مف

 .(22/188   الغيب ومفاتي ،(17/204  ُينظر املحرر الوجيز (1 

 .(37  حسنون بنللغات يف القرآن   ا (2 
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 املبحث الثاني
 وقوع املصدر حااًل

فهو يمكن أن يكون  ،ما ُيعرب امللدر الواقع حا   بأكثر من إعراب ا  ريكث

ورغم هذه التقديرات إ  أهّنا ليست يف الد لة عىل  ،أو مفعو   له ،مفعو   متلقا  

جعل كثريا  من شواهد هذا  هد(1398 ولذا رفض عباس حسن  ،قوة املعن  واحدة

فعول املتلق املؤكد معيب؛ ألته ملا لعامسلوب من املفعول املتلق؛ ألنا حذف األ

 . (1)ينايف الغرض الذي جاء من أجله

عات قرآتية وجمموعة من الشواهد يف موضعىل ووقفت يف هذا األسلوب  

قوله  يف  لدعوته مع قومه وصف توح  يف فقد ورد يف القلص القرآين  ،خمتلفة

 ،(2) ب راإع أكثر من فهذا امللدر ُقدر فيه ]8توح: [ ﴾ مظ حط مض خض ٱ﴿: تعاىل

ولكنّه وصف بامللدر لُيشري إىل ما بذله من   ،جُماهرا  فاألصل/  ،منها إعرابه حا   

فدعوته كاتت  ،(3) جهد يف سبيل الدعوة واستعامله أساليب خمتلفة يف دعوهتم

فلم يلق  ،رة دعوته هلمففي هذا التعبري تدليل عىل كث  ،(4) والنهار  ستمرة يف الليلم

أي:   ،وجوز أن يكون املحذوف عىل تقدير مضاف ،هوتدعبم والكفر إ  اللد منه 

 . (6() 5) ذا جهارا

كام يف وصف أتبياء اهلل   عىل شدة الرغبة والرهبة للتدليل هذا األسلوب ويأيت 

 خس حس جس مخ﴿ :تعاىل األتبياء بقوله بعد ذكر قللهم يف سورة
 

 .(2/372  ،(2/211 لوايف النحو ا (1 

 .(2/760 ُينظر مشكل إعراب القرآن ملكي بن أن طالب  (2 

 .(6/329 ُينظر تفسري أن السعود  (3 

 .(5/262 للامتريدي  ل السنةهدتأويالت أ (4 

 .(5/27 اس إعراب القرآن للنح (5 

 . ]29:نساءال[ َّ مم  خم  حم  جم يل  ىل  مل خل ُّٱتعاىل:  هقولد هدومن الشوا (6 
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  جع  مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص مس
فاألصل:  ،تبياءاأل قلص ية أتت يف ختامفهذه ا  ]90األتبياء:[ ﴾ جغمغ مع

راغبم وراهبم إ  أتاه ُعدل إىل امللدر للمبالغة يف وصف شدة رغبتهم فيام عند  

  ا الفعل منهم يف كل إضافة إىل كثرة هذ ،(1) وشدة خوفهم من عقابه وعذابه ،اهلل

 . (2) ذوي رغب وذوي رهب أي:  ،ضافويمكن أن ُيقدر عىل حذف امل  ،أمورهم

  جه ين ىن ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل: ف يوس قلة إخوةورد يف كام 
ففيها إشارة إىل اتفرادهم وكثرة تشاورهم يف   ]80يوسف:[ٱ﴾ىه مه

هم ذهبوا إىل كبري ولذا ورد أهّنم ،اعتذارهم ألبيهم بسبب فقدهم ألخيهم بنيامم

والكالم   ،ماللفة التي يذهبون هبا إىل أبيه ا:مه أمرين  يفيف العقل والعلم ُيشاورته 

ولذا   ،وردت بد   من اسم الفاعل لد لة الكثرةٱ﴾ىه﴿  فلفظة  ،(3) املعتذر به 

بقاء  وهي: ،ثالثة  حمن جتعلهم يكثرون من التشاور هد( 606 ذكر اإلمام الرازي 

أن   يتهموخش ،واحتياج أهل بيتهم إىل التعام ،ء وهذه حمنة عظيمةأبيهم دون أبنا

م  أخيهم بنيام وند مهيولو عادوا إىل أب ،لكليةهالك أو ده با يظن يعقوب 

  ،(4) لعظم حياؤهم من أبيهم الذي ُيوهم ظاهر أمرهم أهنم خاتوه يف حفظ ا بنم

ا راء لتربير ما جرى و شك أنا هذه املحن تدفعهم إىل كثرة التشاور وتقليب 

 ألبيهم. 

  يف وذلك  ،مموذكر يشء من خمازلم مع املسل ،يهودحديث اهلل عن اليف جاء و

  لك  خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ٱ﴿ٱ:قوله تعاىل
 

 .(6/271  ابهداشية الشُينظر ح (1 

 .(4/376 تفسري أن السعود  (2 

 .(2/336 الكشاف  (3 

 .(18/492 مفاتي  الغيب ( 4 
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في هذا ا ية حديث عن أهل الكتاب وعن يشء من  ف ]99آل عمران:[ٱٱٱٱ﴾ جلحل  مك

وجيتهدون  ،بام عندهم من العلم فهم ُيلبسون عىل املؤمنم خمازلم مع دين اهلل 

هي املوجودة  ×هلم كنفيهم أن تكون أوصاف النبي يف ذلك وحيرصون عىل إضال 

ق بم املسلمم كمحاولتهم التفريق بم األوس  شقالا  موبثه ،يف التوراة

(1) واازرج 
وهذه الكثرة مفهومة من وضع امللدر موضع  ،وُيكثرون من ذلك 

حلرصهم عىل أن يكون التريق   معوجة( فهم  فأصل الكالم: ،ا سم املشتق 

ا التلوير هبذا العدول توبيخ ويف هذ ،التريق العوج ُعرب عنه بذلكاملستقيم تفس 

وورد هذا امللدر هبذه  ،فهي مجلة خربية خرجت إىل معن  التوبيخ ،(2)هلم مذو

 .  (3) الد لة والعدول يف ثالث آيات أخرى

هم العذاب واحلساب الذي  ر عند رؤيتحلال الكفا  وكذلك يف وصف اهلل 

قوله يف وذلك  ،بمن أتذرهم وقوعه اواستهزأو ،وقوعه طاملا أتكروه وجحدوا

فهذه ا ية حديث عن   ]27امللك: [ٱ﴾خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱتعاىل:

وموطن الشاهد   ،قرب املوعود أو العذاب الذي سيحيق هبؤ ء اجلاحدين املنكرين

فُجعل تفس القرب مبالغة وهتديدا    ،مزدلفا  لكالم: فأصل ا ﴾ىل﴿ قوله تعاىل:

ه عىل أتا  : إضافة التاء إىل ذات الكلمة وقيلومما زاد هذه املبالغة تأكيدا   ،يفا  و و

 . (4) ذي زلفة من جماز احلذفأي:   ،تقدير حذف املضاف

  ، هذا األسلوب يف صفة القتال التي ينبغي عىل املؤمنم أن يلتزموا هبا أت  و

  حص  مس خس  حس  جس مخ  جخ مح  جح مج ٱ﴿ٱ:تعاىلقوله   يفوذلك 
 

 .(301-4/300 ملحرر الوجيز ا (1 

 .(1/449 حاشية ابن املنري  (2 

 .(3 يم هدوإبرا ،(19 ود  هدو ،(86 ،45 ألعراف سورة ا (3 

والتحرير  ،(6/301 لسعود وتفسري ان ا ،(265/ 20 ر دروتظم ال ،(10/394 لون ُينظر الدر امل (4 

 .(29/50  والتنوير
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املفرسين بمتزاحف بعضكم إىل  فرسا هذه ا ية كثري من ،]15تفال: األ[  ﴾ خص

ولكنّه ُعدل إىل ما يف  ، أن ُيعرب عنهم هبذا املفرسر الذي ذكروه لصألفا ،(1)بعض

  أي:  ،لدريفالزحف ُفرس بأمرين: باملعن  امل ،املبالغةو ا ية للد لة عىل الكثرة

فهؤ ء  ،(2)رى لكثرته كأّته يزحفوُفرس باجليش الدهم الذي ي ،امليش يف احلرب

و  شك أنا  ،لحتهم وخيلهمس أ ةعداء يف غزوة حنم كان كثري عددهم وكثرياأل

  ، منظرهم وهم يسريون من مسافة بعيدة تحو أرض املعركة يبث الرعب يف النفس 

بالثبات واللرب وعدم خلخلة املؤمن متالب  ومع هذا فإنا  ،وااور يف األجساد

رة طول أمد املعركة التي  ُيضاف إىل الكث ، هبروبه من القتالصفوف املسلمم

 فربام فّر املقاتل هربا  من هذا.  ، وقتا  كبريا   اهيفيستلزم القتال  

قوله  وذلك يف  ،وورد يف احلديث عن ا داب التي ينبغي أن يلتزم هبا املؤمن

يضا  يف سورة ووردت هذه اجلملة أ ]37اإلرساء:  [ ﴾ خنمن حن جن مم خم ٱ﴿ٱتعاىل:

جيب أن  تيال ايف إطار الوصاي اا يتم وردت تاوكل ، (3) بنهيف وصايا لقامن  لقامن

ا اسم فاعل ،بكرس الراء وفتحها ﴾ خنمن﴿ وُقرأ  ،لق هبا املؤمنيتخ  ، فالكرس عىل أهنا

إ  أنا الزجاج  ،(4)ة منهااملكسور هد(221 ورج  األخفش  ،والفت  عىل أهّنا ملدر

 املفتوحة وهي ملدر أوكد يف وذكر أنا  ،كر أهّنام يف اجلودة سواءذ هد(311 

  ،(6) فالغرض من وضع امللدر موضع اللفة التأكيد ،(5) ةروسا ستعامل من املك

  ، ريا  وهو تأكيد معن  النهي عن التخلق هبذه اللفة ولو كان شيئا  يسريا  أو وقتا  قل

 
 .(15/465  ومفاتي  الغيب ،(11/75 تفسري التربي  (1 

 .(9/287 والتحرير والتنوير  ،(149-2/148 الكشاف  (2 

 .(18 سورة لقامن  (3 

 .(2/424 معاين القرآن لألخفش  (4 

 .(3/240  هقرآن وإعرابمعاين ال (5 

 . (4/349 فرقان للنيسابوري ئب الغاغرائب القرآن ور (6 
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رأى أنا  هد(685 ضاوي  البيإ  أنا (1)وهو هني كراهة خرج عن معناه احلقيقي

كون يف امللدر ت ةيغوأنا أبل ،باسم الفاعل آكد من الوصف بامللدرية الوصف

فالنفي هنا ألصل اللفة  ،والنهي يف حقيقته داخل يف النفي ،(2) ا ثبات   يف النفي

وهي  ،(3) التي ُفهمت من الوصف بامللدرادة املرح   تفي زي ،وهي امليش يف املرح

وقدره  ،واملراد صاحبها ،مليش إىل اللفةفأسند ا ،من املجاز العقيلهذا تكون عىل 

 . (4) ذا مرحأي:   ،املضافهد( عىل حذف 853  الزخمرشي

يف ذكر اللفات السيئة التي التزم هبا بعض العرب خشية  وورد هذا األسلوب 

  نث  مث زث ٱ﴿ٱنون وذلك يف قوله تعاىل:ظخشية الفقر كام يو أ ،العار كام يدعون
ففي التعبري بامللدر مبالغة يف   ]014األتعام: [ٱ﴾ ىق  يف ىف  يث ىث

وحرموا أتفسهم منافع   ،م اعرتضوا عىل ما ُرزقواهنا أل ؛(5) وصفهم بشدة السفه 

ية السفه  فلذا كاتوا يف غا ،كام حرموا البرشية وإعامر األرض منهم ،هؤ ء األبناء

م هم السفه بعينه.  ،واحلامقة  فكأهنا

 

 

 

 

 
 .(5/1715  اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي (1 

 .(3/255  لبيضاويالتنزيل وأرسار التأويل ل أتوار (2 

 .( 6/33 ي اب اافاج هدحاشية الش (3 

 .(2/449 الكشاف  (4 

 .(8/114 التحرير والتنوير  (5 
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 بحث الثالثملا
 وقوع املصدر نعتًا

ة التي تندددرج حتددت هددذا األسددلوب سم عد هذا الرتكيب من أكثر الرتاكيب اايُ 

 قلددة فجدداء يف ،فقددد ورد يف القلددص القددرآين ، من تاحية األغددراض البالغيددةقيمة  

 زتمت رت  يب ىب نب ٱ﴿ ٱتعاىل:تربير اختفاءه يف قوله  إخوة يوسف يف جزئية
 ﴾ لك اك يق ىق يف  يثىف ىث مثنث زث رث يت ىت نت

وابن  هد(221  شواألخف هد(207 إىل الفراء  هد(597 جلوزي تسب ابن ا ]18يوسف:  [

ن املجدداز مدد  ﴾ٱزت رت﴿أهنم رأوا أنا قوله تعاىل: هد( 311 والزجاج  هد(276 قتيبة 

وُعددرب  ،وإّتددام ُأسددند الدددم إىل الكددذب ،(2)من جاء به كدداذب واملراد به: أنا  ،(1)العقيل

لاشارة إىل أنا كذهبم يف دعددوى   مكذوب فيه( أي:ل    من اسم املفعوبامللدر بد

 ،دعوة مفضوحة ف وأنا الدم املوجود عىل القميص هو دم يوس  هل قتل الذئب

دده قددال هلددم: هددو ا لكددذب بعيندده فالكددذب ظدداهر عددىل الدددم فكيددف بلدداحبهل  فكأتا

ولددذا ورد أنا يعقددوب  ،(4)اقددعللمبالغة؛ ألتاه خمالف للوفالتعبري بامللدر  ،(3)وتفسه

  (5)خُيددرق قميلددهل ومل  ،هكيف أكل حلمدد  ،هلم: إَن هذا الذئب كان رحيام  قال، 

د(1393 وهذا املقولة رفضها ابن عاشددور  هد
واجلملددة ا سددتئنافية التددي تدديل هددذا  ،(6)

 ،ورصح بتكذيبه هلددم ،عرف كذهبم لوضوحه ا أن يعقوب نلالرتكيب تكشف 

 
 .(319-4/192 علم التفسري زاد املسري يف  (1 

 .(31/35 تربي التفسري ُينظر  (2 

 .(2/308  الكشاف (3 

 .(10/31 تظم الدرر  (4 

 .(15/580 لسابق امللدر ا (5 

 .(12/238 ير والتنوير التحر (6 
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  ،(1)ذو كددذب أي: ،قدددره عددىل حددذف املضدداف هددد(311 الزجدداج وبعددض العلددامء ك

 فيكون من جماز احلذف.

ٱكام يف قوله تعاىل:  إلرادة التقليل والتحقري موضع آخر من القلة  يفوجاء 

   ]20:يوسف[ ﴾ مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئٱ﴿

  أي:  ، امللدر ُعرّب به بد   من اسم الفاعل  باخس(فرسين أنا ملذكر بعض ا

وقيل:   ،منقوص أي:ل  مبخوس( وقيل: إن أصل الكالم اسم املفعو ،(2)تاقص

  ، قلان يف القرآن كله إ  يف هذه ا ية البخس بمعن  الن نأ ولذا ذكر العلامء ،حرام

وهذا يتناسب مع د لة  ،(4) وقيل: قليل ،وقيل: بمعن  ظلم ،(3)فإته بمعن  احلرام

 عرشة بعوا يوسف ال  تهأنا إخو ولذا قيل:  ،واجلملة احلالية بعدها ، امللدرية

و  شك أنا هذه  ،(5) ممهأتاه عبد هلم بعرشين درمها  فنليب الواحد منهم در عىل

فهو للمبالغة يف تقبي    ،وإذا كاتت بمعن  الظلم واحلرمة ،صفقة قليلة القيمة

وإذا كان املراد  ،فكأتاه هو البخس بعينه ،عليهم سوء فعلهم  عيجرمهم وتشن

وامللتقط  ،أهّنم التقتوه من البئر ول:األ  ،فتعليل بخسهم للثمن بأمرين ،رةالّسيا

أهّنم خافوا أن يظهر من يدعي أّته ملك  والثاين: ،قارتة مع غريهملابقليلة قيمته 

وقيل:  ذي بخس( عىل حذف  ،(6)فكاتوا مستعجلم يف بيعه بأي ثمن ،خاص به

م  ،(7) فيكون من جماز احلذف ،املضاف  ،خلص منه بأرخص األثامنأرادوا الت فكأهنا

 
 ، ( 2/308 والكشاف  ،(5/3520 اية هدداية يف بلوغ الندوُينظر اهل ،(3/96  هعرابمعاين القرآن وإ (1 

 . (6/250 املحيط  والبحر

 . (1/110 ت فردااملو ،(442  وتلحي  الفلي  ،(1/289 رة هداجلم (2 

 .(1/105 بدر الدين الزركيش ان يف علوم القرآن لهدالرب (3 

 .(12-15/11 تفسري التربي  (4 

 .(13/58  امللدر السابق (5 

 .(3/410 فسري أن السعود ت (6 

 .(18/433 ومفاتي  الغيب  ،(5/3527 اية هدداية إىل بلوغ النداهل (7 
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فيها بم ردها إلخوة  نو لذا ُختمت ا ية باجلملة احلالية التي اختلف املفرسو

هد( 310 واألول رجحه التربي  ،يوسف أو للّسيارة
 (1) . 

 خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱ:تعاىل هقول للتأكيد يفهذا األسلوب وجاء 
يها عدول من اسم  فف ]77طه: [ٱ﴾ مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم

  ، ديكأواملبالغة هنا للت ،فكأتاه هو اليبس بعينه ، امللدر للمبالغة يابسا( إىلالفاعل

بأرس  ما يكون   هو ومن معه فيه اهلرب  وعد بتريق شديد اليبس يستتيع فكأتاه

بآية أخرى   (2) وربتها املفرسون ،بجيش عظيم  مخلوصا  أن فرعون كان ُيتارده

ها أيضا عدول  ففي  ]143البقرة: [ٱ﴾ ٰى ٰر ٰذ يي ٱ﴿ٱهي قوله تعاىل:

ولكن   ،تأتيثل ا لتأكيد معن  التوسط بد لة خلو الوصف من (3) إىل امللدر 

ومن   ،(4) ه اسم جامد شبيه بالوصف يف لزوم حالة تركيبية واحدةاألقرب أت

مفعول به ٱ﴾ ٰى﴿والثاتية  ،فاألوىل تعت ،ع اإلعرانقوالفروق بم ا يتم امل

 .  (5) لتقدير:  ذا يبس(وجوز يف ا ية األوىل أن يكون ا ،ينثا

الكهف يف قوله  ةرويف قلة دعاء املؤمن عىل صاحب اجلنة يف س ووردت 

  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن ٱ﴿ٱتعاىل:
 قوله تعاىل:  شاهدلاوموطن  ،للد لة عىل شدة ااراب ]40:الكهف[ٱ﴾ حئ  جئ

يف املراد واختلف املفرسون  ،عث عىل الكافر بهوهي من دعاء املؤمن بالب ﴾ حئ﴿

م امجعوا أته دعا عليه بأن ُتلب  أرضه  فوصف   ،(6)ةبرخبالزلق يف األرض إ  أهنا

 
 . (13/52 سري التربي تف (1 

 .(2/626  التربي وتفسري ،(1/59 جماز القرآن  (2 

 .(1/251 فسري أن السعود ت (3 

 . ( 45/ 7   الكريم   ودراسات ألسلوب القرآن  ، ( 201/ 1  التنوير والتحرير و ، ( 152/ 2  ُينظر الدر امللون  (4 

 .(7/4674 اية هدداية إىل بلوغ الندواهل ،(3/369  همعاين القرآن وإعراب (5 

 .(7/180 ر املحيط البح( 6 
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 (2) وُعدل به عن املفعول ،للمبالغة (1)اللعيد بالزلق من باب الوصف بامللدر

ولو   ،ب  خرابا  خالية من أي منفعةيدعو عليها بأن تل وفاألصل:  مزلقة( فه

ولو  ،بام تجدها يف األرض التي   تلل  للزراعةوهي منفعة ر ،كاتت منفعة امليش

الذي فرسه ابن  ﴾ مي﴿ ابقة وحتديدا  امللدرسلاُضمت إىل هذه اجلملة اجلملة 

واستشهد عليه   ، يف جوابه لنافع بن األزرق بأتاه تار من السامء هد(  68عباس

  :بقول حسان 

 م ده دليدت عدد بدُص  ردد شدع دمة دد يددقدب

 

 (3) ُب دده  دان ُش ديد سدح دن الدب مديدآبدش  

ا تار عظيمة   تبقي منفعة و  تذر للل  ها موضعا  يمكن أن بحافهمنا أهنا

فحسان أراد من هذا   ،فهو عذاب شامل حُميط بكل أقتار هذه األرض ،يستفيد منه 

أن  هد(1393 وأجاز التاهر ابن عاشور  ،وصف شدة ما وقع عىل هؤ ء القوماارب 

 . (4) والتقدير: ذات زلق  ،از احلذفتكون من جم

ومددن شددواهده  ،سددابحلايف احلديث عن يوم القيامة وما فيه مددن اجلددزاء و ت أو

  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱ﴿ٱقولددده تعددداىل:
فقددددد وصددددفت  ]47اء: يدددد األتب[ٱ﴾  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ

ددا يف أتفسددها هددي ،ر مبالغددة يف العدددلدلاملوازين بالقسط وهو امل  ،(5)القسددط فكأهنا

ية التي ُسبقت بآيات كثرية تتحدددث عددن كفددر الكددافرين وهذا يتناسب مع سياق ا 

فهددم سُيحاسددبون عددىل كفددرهم  ،م للبعددث وتكددذيبهم بالرسددل وبالسدداعةهراوإتكدد 

 
 .(6/103 اب هدشوحاشية ال ،(7/649  مللون ا والدر ،(2/485 الكشاف  (1 

 .(4/202 تفسري أن السعود  (2 

 . (134 ن األزرق عن طريق ابن عباس ل تافع بمسائ (3 

 .(15/325 لتنوير التحرير وا (4 

 .(2/574 الكشاف  (5 
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ذا املعندد  هدد  دوأكّ  ،  ُيظلمون فيه ،حسابا  عاد   رغم استعجاهلم للساعة تكذيبا  هبا

 ،القسددط ذوات أي: ،يرها عددىل حددذف املضددافز تقدوجيو ،بجملة النفي التي تليها

 .(1)فيكون جماز باحلذف

  خك حك مقجك حق ٱ﴿ٱقال تعاىل: ،يف هذا اليوم ولهلاشدة وورد للد لة  عىل 
فهذه ا ية حديث عن يوم البعث ومجع الناس  ]6القمر:  [﴾ حل جل مك لك

  ، : ُمنكرفأصل الكالم ،فتلف تفاجأ الكفار به ،كل له من قبورهم بعد تفخ امل

 ،ويل ُعدل فيه عن اسم املفعول  منكر( إىل امللدر للمبالغةولكن ألنا املقام مقام هت

وهذا التفسري يكشف عن دقة   ،(2)يف تفسري هذه الكلمة بأتاه ما   ُيتاق محله ءاجو

  ، وااتب جسيم ،عظيم لفاهلو ،ففيه تلوير دقيق حلال الكفار ،التعبري بامللدر

ولذا ذكر  ]8القمر: [ ﴾ مه جه ين ﴿ٱلتي تليهاذكروا يف ا ية ا واحلساب عسري كام

وقيل: مل يروا مثله فينكروته   ،(3) مر الشديدألا هذه الكلمة ُتستعمل يف ل: أنا االي

 فهي ُتستعمل يف األمر ،(5) «وهو يوم القيامة ،مل تعهد بمثله»له؛ ألهّنا  (4)استعظاما  

ري به معن   ففي التعب ،ية أيضا  تناسب مع امللدر وهذا التفسري ي ،(6) الذي   ُيعرف 

لثاين وزن قليل  او لوهذا الوزن بضم األو ،اهلول وشدة ااوف وتبلد احلواس

فهذه الد لة تنسجم مع   ،(7) ستعامل يف الكالم ينسجم مع د لة التهويل يف ا ية ا 

 
 .(2/574 الكشاف  (1 

 .(5/309 تفسري السمعاين  (2 

 .(5/355 العم  (3 

 .(7/427 يل للبغوي معامل التنز (4 

 .(4/36 ف الكشا (5 

 .(1/824 دات املفر (6 

 .(27/177  والتحرير والتنوير ،(26/188  ُينظر روح املعاين (7 
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ووردت   ،ات يف تلوير مشهد البعث والنرشيما قبلها وما بعدها من اجلمل وا 

 . (1)  موضعم قريبة يف د لتها العامة من هذه الد لةهذه الكلمة تعتا  بامللدرية يف

  مق  حق ﴿تعاىل:   خلوص تعيم اجلنة من الكدر كام يف قوله ة يفغلاللمبوأت  
 وهي النعت الثالث  ﴾ٱمق﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل: ]46اللافات:  [﴾  جك

ت وتقديره:  ذا ،املضافقدره عىل حذف  وبعض املفرسين ،ألوصاف مخر اجلنة

فالوصف  ،(3) فكأهّنا تفس اللذة وعينها ،واألبلغ أن ُيقال هو وصف للذة ،(2) لذة(

  ، فهي لذة خاللة   تكدر النفوس و  تزيل العقول ،(4) بامللدر ُيمكن الوصف

  خل  حل جل مك لك خك ٱ﴿ٱقوله تعاىل: يوهذا التقدير يتناسب مع ا ية التي تليها وه
ومن  ،(5) جعلها من باب ا تسا  فقطوبعض املفرسين  ]74اللافات: [ ﴾ مل

فوصف الدهاق  ]34النبأ:  [  ﴾ حن  جن  ﴿تعيم اجلنة يف الرشب أيضا  قوله تعاىل: 

ولكن الغرض هو الد لة عىل  ،(6) بالكأس فيه عدول من اسم املفعول إىل امللدر 

 لة عىل اللذة اااللة. وكال ا يتم تفقان يف الد  ،ءمعن  ا متال

يف قوله  لسابقيهم  وورد يف احلديث عن اليهود وما كان من عهد اهلل 

  خص  حص   مس  خس حس  جس  مخ جخ  مح جح مج   حج  ٱ﴿تعاىل:
للمفرسين  ]83البقرة:] ﴾ حط مض  خض حض  جض مص

الضم   ةومنه ضم حاء احلسن فقيل: إنا قراء ،كالم كثري حول الوصف باحلسن

 
 .(8 والتالق  ،(87 ،74 ف هدسورة الك (1 

 .(4/303  همعاين القرآن وإعراب (2 

 .(3/340 الكشاف  (3 

 .(23/113 ُينظر التحرير والتنوير  (4 

 .(23/282 ملحرر الوجيز ا (5 

 .(31 ر والقياس والنعت بم امللد ،(4/87  ه بن سيد ألعظما املحكم واملحيط (6 
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وأنا أصل الكالم: قو    ،(1) ل   كام يف قولنا: رجل عدوقعت بد   من قراءة الفت

  ، (2) ويمكن أن ُيقدر:  ذا حسن( أو أن يوصف بامللدر إلفراط حسنه ،حسنا  

ُيقرب من احلق  ،فالقول يف حد ذاته   بد أن يكون حسنا  يلدق فيه مع متكلمه

 و  ُينفر منه. 

ثال هلم لعلهم األم و ب ،وحده إىل اإليامن باهلل  وورد يف جمال الدعوة

  مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ٱ﴿: قوله تعاىلوذلك يف  ،نونيؤم
 ،ين اجلملة األخريةآرقفموطن الشاهد من هذا املقتع ال ]29الزمر: [ٱ﴾ مق حق

فالوصف بالسالمة ورد بامللدر كام يف قراءة اجلمهور بد   من الوصف باسم 

فيها  وقراءة امللدر ،(4) ى بم القراءتم يف املعن ساو هد(310 والتربي  ،(3) الفاعل

فالعبد حتت إمرة سيد واحد  ،فكأته وصف بجنس السالمة كلها ،(5) معن  املبالغة

فهو  ،بخالف ا خر الذي متزقه كثرة السيادة عليه ،قاد ملشيئته ُين ،مستسلم ألمره

وهو مثل  به اهلل   ، اضتراب دائموصنائع متضادة جتعله يف ، بم أهواء متفرقة

 ،ومن عبد آهلة متنوعة بحسب عملها ،العبادة لربه للمسلم والكافر يف إفراد املؤمن

وهي حجة عقلية واستد ل  ،للرشوآهلة  ،وآهلة للخري ،فآهلة لألرض وآهلة للمتر

 ُأيت هبا لعلهم يكفون عن غيهم. 

 مي ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:وذلك  وورد هذا األسلوب يف احلديث عن قدرته 
  ]3امللك:[ٱٱ﴾ زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

ا لشدة متابقتها »ففي ا ية عدول عن اسم املفعول  متابقة( إىل امللدر كأهنا

 
 .(2/557 ح الغيب وفتو ،(3/588 مفاتي  الغيب  (1 

 .(1/459 البحر املحيط ( 2 

 .(23/391 حرر الوجيز امل (3 

 .(23/401 وُينظر التحرير والتنوير  ،(20/197 تفسري التربي  (4 

 .(16/498  رتظم الدر (5 
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و   ،بقتها بحيث يكون كل جزء منها متابقا  جلزء من األخرىة متالألخرى طالب

اللفظة مبالغة يف الد لة عىل معن    في هذهف ،(1)  «يكون جزء منها خارجا  عن ذلك

وهذا الوصف يمكن أن ُيعرب عنه   ،(2) «  كامل قدرته »  ة عىلويف هذا د ل ،املتابقة

نا يف التعبري الذي يلزم إ  أبليغة اجلمع فُيقال:  خلق سبع سموات أطباق( 

 تعاىل: ي قولهواجلملة الثاتية التي تليها وه ،اإلفراد د لة عىل املعن  الذي ذكرته

 ، كامل ا تلالفبم اجلملتم  ،تؤكد هذا املعن ٱ﴾ٱرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

ويل  أن  ،(3)عن بعض األئمة هد(743 ويمكن أن ُتعرب حا   كام تقل التيبي 

 . (4)ذا سلمأي:    ،احلذف عىل تقدير حذف املضاف جماز تكون ا ية من

ة فهو يف ضيق  اهلدايوأن من مل يرد له  ،وكذلك يف وصف هدايته ملن يشاء

 حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱقال تعاىل: ،شديد
 ]125األتعام: [ٱ﴾ جيحي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 لة فهذا الرتكيب الوصفي حيمل د ﴾ جه ين ٱ﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل:

أتاه طلب أن ُيؤت  له برجل من كناتة  التشبيه كام ورد عن عمر بن ااتاب 

كر أهنا شجر  تلل احليواتات الرعوية و  الوحشية فذُ  ،ةفسأله عن احلرج ،فأت 

فكلمة احلرج يف  ،(5)   يلله ااريفقال عمر: كذلك قلب املنافق  ،عدهاإليها لبُ 

ناسب الوصف بامللدرية يف قراءة فت  وهي ت ،ُعرف اللغة هي أشد مراحل الضيق 

هبم هي الضيق ّن قلوفكأ ،الراء للتدليل عىل معن  املبالغة والكثرة يف هذه اللفة

وذكر أتاه جيوز أن ُيقدر  ،ه الكلمةوزيد هذا التأكيد بالتشبيه الذي ييل هذ ،بعينه

 
 .(20/223  رتظم الدر( 1 

 .(8/389  مم الشنقيتيد األء البيان ملحمأضوا مةتت (2 

 .(15/535 فتوح الغيب  (3 

 .(4/352  هآن وإعرابمعاين القر (4 

 .(9/544 تفسري التربي  (5 
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للمعن   رارا  وقيل: أن احلرج بمعن  الضيق فيكون تك ،(1) فُيقال: ذو حرج ،املضاف

 . (2) دون اللفظ وُيراد به التأكيد

 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ٱ﴿ٱتعاىل:وورد يف 
ل  فالرتكيب متقارب يف اجلملتم الرشطيتم إ  أنا املعدو  ]241طه: [ٱٱ﴾ هل  مل

أو جعل العيشة هي  ،والغرض منه املبالغة يف التهديد والتخويف ،عنه اسم مفعول

 .الضيق فهي عيشة شديدة  ،تفس الضيق 

ومنها مسألة  ،ومن املوضوعات التي ورد فيها هذا األسلوب آيات األحكام

ن شأن املرشكم يف حتريم ما شاءوا وحتليل ما شاءوا كان م وما ،احلالل واحلرام

ٱ﴿ٱتعاىل:قال  ،كذبا  عليه ىل اهلل وتسبته إ ٱ ٱ   خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱ
معدول به عن ملدر يف هذه ا ية أكثر من  ]138 :األتعام[ ﴾ جن يم  ىم مم

ولكن   ،فأصل الكالم: أرض حمروثة ﴾ٱيل﴿ فالكلمة األوىل ،اسم املفعول

ووردت هبذه  ،(3) أو أّته أصب  يف حكم احلقيقة العرفية ،للعلم به ُحذف املضاف

لليغة امللدرية يف ثالثة مواضع أخرى من القرآن الكريم  مع اختالف املوقع  ا

 . (4)اإلعران

فأصددل الكلمددة  ﴾جم﴿ فقولدده تعدداىل:وطن الشاهد وهي م ،والكلمة الثاتية  

دده ُعدددل بدده إىل (5)اسم املفعددول م  ،امللدددر  حمجددور( إ  أتا وأرادوا بدده املبالغددة فكددأهنا

تأكيددد امهم هبددذا التحليددل والتحددريم الباطددل أرادوا لشدة حرصهم عىل ذلك والتددز

ففددي  ،يف كددل موضددع ملعندد إ  أنا امللدر يف هذه الكلمة   ُيراد به هذا ا ،هذا األمر

 
 .(2181/    ايةهدداية إىل بلوغ الندواهل ،(2/290  همعاين القرآن وإعراب (1 

 .(2/225 قدير وفت  ال ،(2/385 رآن الق ان يف علومهدالربنظر يُ  (2 

 .(8/95 التنوير رير وحتال( 3 

 .(20 والشورى  ،(117 وآل عمران  ،(223  سورة البقرة (4 

 .(13/160 ومفاتي  الغيب  ،(2/54 شاف ُينظر الك (5 
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ذكدددر التددداهر بدددن عاشدددور  ]223البقددرة: [ ﴾  حص  مس خس ٱ﴿ٱقولددده تعددداىل

اسم املفعول دون  وأنا املقلود به ،بل ينبو عنه املقام ،أن امللدر غري مراد هد(9331 

 .(1)إرادة املبالغة

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱيف قولدده تعدداىل جلن للقددرانوصف ايف وورد 
 ،ووجه تعجبهم ما فيه مددن الفلدداحة والبالغددة ]1ن: اجلد [ٱٱٱ﴾ خن  حن جن يم ىم

ولذا ُعدل عددن كلمددة  ،(2)ا فيه من أدلة وبراهمموقيل:  ،وقيل: سامعهم له من ُأمي

وقيل: إّته بدل مددن اسددم الفاعددل  ،للتدليل عىل تفرده عن غريه عجيب( إىل امللدر 

 .(3) معجبا ( فكأّته ُمعجبا  لدي إىل الرشد

ورفض د لة  ،: ذا عجب عىل حذف املضافر فيه وبعض املفرسين قدّ 

 . (4) س هو العجب بذاتهي الوصف بامللدر متعلال  بأنا القرآن ل

  ﴾ يف ىف يث ٱ﴿ٱىل:قوله تعا وهي ،وجاء وصف القران يف آية أخرى
ولكنّه ُعدل به للد لة عىل أّن القرآن إن كان مرجع  ،فاصل واألصل:  ]13 :التارق[

فكأتاه هو تفس  ،يف التفريق بم احلق والباطلراقة من العأن فيه  ،الضمري له

وقيل:  ]14التارق: [ٱٱ﴾ لك اك يق ٱ﴿ٱ ا ية التي تليهايفوأُكد هذا املعن   ،الفلل

وا ول هو األحسن ملا فيه من زيادة يف  ،(5) ذو فللأي:  ، تقدير املضافإتاه عىل

 املعن . 

 
 .(2/371 لتنوير التحرير وا (1 

 .(01/240  ل السنة للامتريديهدتأويالت أ (2 

ن أ  وتفسري ،(10/293 حيط ملوالبحر ا ،(30/666 غيب ومفاتي  ال ،(4/167 ُينظر الكشاف  (3 

 .(5/402 القدير  وفت  ،(6/335  سعودال

 .(426-29/425 ُينظر املحرر الوجيز  (4 

 .(5/125 ب النحاس إعرا (5 
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 جي يه ىه ٱ﴿ٱ:وورد يف أسلوب املقابلة يف ذات السورة يف قوله تعاىل
ٱ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي

 ﴾   ىي  مي﴿  اتم ا يتم وصفان بامللدر أوهلام يف قوله تعاىل:ه ففي ]17-16اجلن: [
إ  أنا األول يف وصف حال من استقام فنجا ٱ﴾زئ رئ﴿ ين يف قوله تعاىل:والثا

  من فهذا الوصف ورد بامللدر بفت  الدال بد    ،فقد وعد بالرزق العظيم ،وظفر

لغة امللدر يف الد لة  ابوم ،(2) وكالمها ُقرأ به  ،(1) اسم الفاعل الوارد بكرس الدال

وكناية عن   ،دقيقة فهو د لة عىل السعة واختيار املاء له د لة ،عىل معن  الكثرة

ويدل الوصف بامللدر  ، ويل  أن يكون جماز مرسل عالقته السببية ،طيب العيش 

م ك ،عىل كثرة املاء م مت  آمنوا تزل  اتوافكأهنا يف زمن اجلدب والقحط فوعدوا أهنا

حابة وقيل: أتاه وعد اهلل للل ،يب الذي به حياة أرضهم وكثرة أمواهلمغ لعليهم ا

 .  (3) الذين كاتوا يف شظف من العيش

ا تزلت يف   ، وأّما الثاين ففي وصف حال من أعرض فُهدد بالعذاب  وقيل أهنا

واختريت هذه الكلمة هبذه املادة وهذا الرتكيب  ،( 4)الوليد بن املغرية املخزومي

وهي   ،(5) صف شدة العذاب؛ ألتاه فوق طاقة املعذب فال يتحملهو للمبالغة يف

وهذا ينسجم مع د لة اجلملة الرشطية التي  ،(6)مستعارة يف معن  املشقة كلمة

 
 .(5/236  هُينظر معاين القرآن وإعراب (1 

 .(14/332 املحرر الوجيز  (2 

 .(30/672 ومفاتي  الغيب  ،(256-10/255  ل السنةهدُينظر تأويالت أ (3 

 .(3/194 آن للفراء معاين القر (4 

 .(30/673 ومفاتي  الغيب  ،(4/170 ر الكشاف ُينظ (5 

 .(1/484 اين هداملفردات للراغب األصف (6 
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ابا  ذا عذوالتقدير:  ،وقيل: أتاه عىل حذف املضاف ،ل معن  التهديد والوعيددحم دت

    . (2)  (1) صعد

 

 

 
 

 

 
 .(5/409 فت  القدير ( 1 

ٱتعاىل:  هوقول ]46:ودهد[ َّ جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱٱعاىل:ت هد قولهدومن الشوا (2 

عاىل: ت هولوق ]12:الفت [  َّ خئ حئ جئ ُّٱٱتعاىل  هولوق ]18 :الفرقان[ َّخب حب جبُّٱ

  مي خي حي جيُّٱ: تعاىل هوقول ]26 :النبأ[ ٱَّ حص مس ُّٱتعاىل:  هوقول ]9 :اجلن[ َّ خت حتُّ
 .]36 :لنبأا [ َّ ىي
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 املبحث الرابع
 اًل بهوع املصدر مفعوقو

وقفددت عليدده يف وإتددام  ،هذا األسددلوب مل أجددد أحدددا  أفددرده مددن النحدداة بددالكالم

وورده عددىل قلددة كددام يف دعدداء  ،ولكن مل جيمعها عقد واحد ،شواهد ذكرها املفرسون

 ]84الشعراء: [ ﴾ حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱ:قوله تعاىل يف  االيل إبراهيم

 جن مم ٱ﴿ٱرة مددريم يف قولدده تعدداىل:عن ذريته يف سددوووما جاء يف حديث اهلل عنه 
 ،الرتكيددب يف ا يتددم واحدددف ]50مددريم:  [ٱ﴾ ٰه مه جه هن من خن حن

دده ُعدددل للمبالغددة ،فددإنا األصددل: لسدداتا  صددادقا   كثددرة الثندداء مددن  واملقلدد: ،(1)إ  أتا

 ،(2)فقد ُضم ذكددره واللددالة عليدده يف التشددهد رفعددا  لقدددره ،نوهذا ما كا ،ا خرين

أتددا دعددوة أن »: ×وُيؤيددد هددذا مددا ورد يف قولدده ،أتبيدداء ُكثددروخددرج مددن ذريتدده 

 فذكره  باق  إىل قيام الساعة. ،وحمبة  األمم له ،(3)«إبراهيم

 ُّ َّ ٱ﴿له يف األرسى يف قوله تعدداىل:  وجاء يف قلة ذي القرتم يف  ري اهلل 
در فقد ُيق ،تقدير ففي هذه ا ية أكثر من ]86الكهدف: [ٱ﴾ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

ون مددن بدداب أو يكدد  ،أمرا  ذا ُحسن فيكون من جماز احلذف أي: ،عىل حذف املضاف

ووردت هددذه الكلمددة  ،(4)فكأته ا ددذ فدديهم تفددس احُلسددن ،الوصف بامللدر مبالغة

بلغددت إحدددى وعرشددين  باحتامل هذه الد لة يف مواضع أخددرى يف القددرآن الكددريم

 .(5)نعت بامللدرفعولية وبم الموضعا  تنوعت يف إعراهبا بم امل

 
 .(19/146 التحرير والتنوير  (1 

   ،(20/284  ،(4/58 الغيب نظر مفاتي  يُ  (2 

ألحزاب( ة اور(  باب تفسري س3566  ي رقم احلديثالنيسابوراملستدرك عىل الليحم للحاكم  (3 

 .(5/49 سري أن السعود وتف ،(2/453 

والتحرير والتنوير  ،(3/425 وفت  القدير  ،(15/556 وروح املعاين  ،(4/227 تفسري أن السعود  (4 

 16/27). 

=  ( 75 ، 67   والنحل  ، ( 88  ، 3  ود هد و  ،(17 واألتفال  ،(12 واملائدة  ،(37  وآل عمران ،(254  ةالبقر (5 
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 مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ ٱ﴿: وورد يف قوله تعدداىل
مبالغددة حيددث وُصددفت ٱ﴾ مح ﴿: ففددي قولدده تعدداىل  ]10التددالق:[ٱ ﴾ مح جح مج حج

وقيددل  ،(1)وُيقلددد بدده القددرآن الكددريم أو الرسددول ،وأصل الكالم: ُمذكرا   ،بامللدر

دده تأفقد ُجعال أو   (2)أتاه: جربئيل  وحقيقتدده أتددزل عددىل  ،فددس املنددزلحدمها كأتا

تددزل علدديكم ذكددرا  تافعددا  هاديددا  لكددم يف حددال أو أ ،الرسول ذكرا  فيه تفددع كثددري لكددم

أن جيعددل تفددس الددذكر جمددازا لكثددرة يقدددر مندده »أو  ،التزمتم بأوامره وتددركتم تواهيدده

ر ديدد دتذكلن يف ادذريدد دمندل والدان الرسدد دل: إلمعديدوق ،(3) «رددكالذ ودأتاه هدر، فكدالذك

 .(4)هددوا بدم دُس 

ملضدداف فأصددل الكددالم:  ذا ذكددر( ُفحددذف ا ،وجيوز أن يكون من جمدداز احلددذف

 .(5)وُأقيم املضاف إليه مقامه

 جم يل ىل مل خل ٱ﴿: املفعددول بدده الثدداين كددام يف قولدده تعدداىلوورد يف 
فُعدددل للمبالغددة  ،هددزوءا  بددهفأصددل الكددالم: إ  م ]36األتبياء: [ٱ ﴾  مم خم حم

 ،فهددم يكثددرون مددن ا سددتهزاء بدده وبدعوتدده ×ي وحاهلم مع النبدد  لوصف تظرهتم

م جعلوه تفس اهل  وُيؤكد ذلك طريق القرص يف ا ية. ،زءفكأهنا

فأصددل   ]16 :تدوح] ﴾ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱ﴿ٱوقوله تعدداىل:

 .(1)وصفه باإلتارةه ُعدل للمبالغة يف الكالم: وجعل القمر فيهن منريا  إ  أتا 

 
 ،(8 كبوتوالعن ،(61 والقلص ،(11 لنموال ،(58 واحلج ،(86  هوط ،(2  فهدوالك=

 .(20 واملزمل ،(17  والتغابن  ،(18 ،11) واحلديد ،(17 والفت    ،(23 والشورى   ،(8 وفاطر

 .(30/565 اتي  الغيب ُينظر مف (1 

 .(6/283 د تفسري أن السعو (2 

 .(01/204 البحر املحيط  (3 

 .(14/105 ُينظر تظم الدرر  (4 

 .(10/204 حيط املر بحوال ،(12/7552 اهلداية إىل بلوغ اهلداية  (5 
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 املبحث اخلامس
 در مضافًاوقوع املص

  ﴾ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱ﴿ٱكددام يف قولدده تعدداىل:ورد يف املبتدددأ مضددافا  إىل غددريه 
واختلددف يف األلددف  ،مضدداف إىل الكلمددة التددي تليدده ﴾ٱٌّ﴿فامللدددر  ]9النحل: [

ا للجنس هد(538 والالم فيها فالزخمرشي  ذكر أهنا
لها ابن عتية وأبو حيددان عوج ،(2)

د(745  فتبددم السددبيل مددرتبط  ،وهددو األقددرب ،(3)ر دشدد وُيقلد به سبيل ال ،للعهد هد

واألصددل اسددم  ،يف اجلملة التددي تليهددا ﴾ ُِّّ ٱ﴿ كر كلمةإضافة إىل ذ ،بإظهار احلق 

 ،)4(ولكن ملا كان الوصف بامللدر أقوى من اسم الفاعل ُعرب به ،الفاعل  القاصد(

 ا الوعد ومع من وعد. ذليتناسب مع ه

  يل ىل مل خل ٱ﴿ه تعاىل: ة اازي إىل العذاب يف قولفوكذلك إضا
  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

  هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱ﴿ٱويف قوله تعاىل: ]98يوتس: [ٱ﴾ جي يه  ىه
  ﴾ مح  جح  مج مثحج هت  مت حتخت جت  هب مب خب   حب  جب

فارق  لإ  أنا ا ،ا يتم وردتا يف سياق احلديث عن العذاب تافكل  ]16فللت: [

وهذه اإلضافة جعلت ا ية  ،عاد حل هبميوتس ُكشف عنهم بينام قوم  بينهام أنا قوم

 فإنا األصل وصف من تزل عليهم العذاب  وإ  ،من باب اإلسناد املجازي

فالعذاب يف    ، العذاب واازي( يد ن عىل معن  واحد وكال اللفظم ،باازي

 
 .(29/203 ُينظر التحرير والتنوير  (1 

 . (2/403 الكشاف  (2 

 .(6/509 حيط والبحر امل ،(3/381 املحرر الوجيز  (3 

 .(14/112 ُينظر التحرير والتنوير  (4 
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  ، ها معن  املبالغةي فف ،(2) أبلغ من األصل إ  أنا هذا الرتكيب (1) حقيقته كله خزي

لدر  واختيار هذا امل  ،وبلغ خزلم مبلغا  عظيام   ،غيش قوم عاد بالتساويفاازي 

وأي  »فإهنا تدل عىل اهلوان والذل الظاهر  ،من هذا اجلذر له د لته البالغية أيضا  

، وأن تلقيهم َهلك  عىل الرتاب  خزي  أشد من أن ترتاماهم الري  يفر اجلو كالريشر

ارهم جثثا رصع  قد تقللت جلودهم بدي ،يهم فيشاهدهم املارونبعن بكرة أ

والعلة يف غشيان الذل هلم  ،(3) «ويةوبليت أجسامهم كأهنم أعجاز تخل خا

 . )4(استكبارهم عن احلق 

 ]96طدده:  [ ﴾ نث مث زث رث يت ٱ﴿:وممددا جدداء مددن القددراءات قولدده تعدداىل

بدون ألددف عددىل  يقرأها محزة والكسائ فقد ﴾ زث﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل

فيكددون مددن جمدداز  ،ذي سددحر أي: ،حددذف املضدداف ؛ُقدر فيها تقديرينو ،امللدرية

 .(5)فيكون تركيبا  عقليا   ،و عىل جعل كيدهم هو السحر بعينهأ ،حذف

 

 

 

 

 
 .(11/290 ير والتنوير التحر (1 

 . (17/165  وُينظر تظم الدرر (3/449 الكشاف  (2 

 .(24/259 التحرير والتنوير  (3 

 .(27/553 مفاتي  الغيب ظر ين (4 

 .(22/75 ومفاتي  الغيب  ،(2/545 ُينظر الكشاف  (5 
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 أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث
فبعضهم اقترص عىل   ،سلوبقبول هذا األ يفاختلفت رؤى النحاة   -1

وبعضهم ذكره دون تعرض  ،عند أكثريتهم سامعيته وهو الرأي الذي استقر

وهذا  ،وكثري من املحدثم كام عرفنا قبوله هد(347 وابن درستويه  ،هلذه املسألة

ووقفت فيه عىل تسع وثامتم آية يف  ،هو اللحي  فإته كثري يف القرآن الكريم

وأحلت عىل البقية يف   ،أربع ومخسون آية ت منهادرس  ،م سورةبعوأرثالث 

حث وهذه الكثرة تدفع البا ،لتتابقها يف األغراض مع مما ُذكر يف املتن ،اهلامش

 سيام أنا القرآن الكريم هو أحد ملادر استخراج القواعد  ،إىل القول بقياسته

م  وشواهد الكال  ،يفإذا أضفنا له شواهد احلديث النبو ،والضوابط النحوية 

 ،شيوعه عىل األلسنة فيدلنا هذا عىل ،فستكرب احلليلة ،ن شعره وتثرهرالع

 يم وفق استقرائي:وسأذكر هنا مواطن هذا األسلوب يف القرآن الكر

 

 رقم اآلية  السورة  م
 254 -223-216  -143-83-5 سورة البقرة  1

 99-37-14 سورة آل عمران  2

 9 سورة النساء  3

 96-12                            ائدة ملسورة ا 4

 140-138-125 سورة األتعام   5

 17-15 سورة األتفال  6

 28 سورة التوبة   7

 98 سورة يوتس  8

 88-46-3 هود  سورة 9
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 80-20-18 سورة يوسف  10

 75-67-9 سورة النحل  11

 47  -27 سورة اإلرساء   12

 86-41-40  -9-2 سورة الكهف  13

 81-50  -23 م سورة مري  14

 124-77-86-68 طه  سورة 51

 98-90-47-36 سورة األتبياء  16

 58 سورة احلج  17

 63-18 سورة الفرقان  18

 84 سورة الشعراء  19

 11 سورة النمل  20

 61-8 سورة القلص  21

 25-8 سورة العنكبوت  22

 18 سورة لقامن 23

 8 سورة فاطر 24

 46 سورة اللافات  25

 92 سورة الزمر  26

 44-16 للت سورة ف 27

 43-38-23 سورة الشورى  28

 15 سورة األحقاف  29

 17-12 سورة الفت  30

 5 سورة الذاريات  31
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 6 سورة القمر  32

 18-11 سورة احلديد  33

 4 سورة املمتحنة  34

 17 سورة التغابن 35

 10 سورة التالق  36

 30-27-3 سورة امللك  37

 16 -8 سورة توح  38

 17  -16  -12 -9 -1 اجلن  رةسو 39

 20      سورة املزمل  40

 34  -26 سورة النبأ  41

 6 سورة الربوج 42

 13 سورة التارق  43

والكهف وطه واألتبياء واجلن هي أكثر ما ورد فيها أنا سور البقرة  الحظيُ و

ولو تظرتا هلام من تاحية عدد ا يات لوجدتا أن سورة اجلن أكثرها  ،هذا األسلوب

 نا  له.ضم ت

  ، كريمامللدر أكثر األساليب اامسة ورودا  يف القرآن الب النعت ُيعد -1

 وأكثرها أغراضا . 

لدر مفعو   به ووقوعه  أضفت يف هذه الدراسة مبحثم ومها وقو  امل -2

 وذكرت ما ورد منهام من شواهد مع ذكر أغراضها. ،مضافا  

 ته وفق وأهنم خيرجو وبذكرت يف املتلب الثاين  رجيات الُنحاة هلذا األسل   -3

جعله تفس املوصوف  إ  أتني وجدت املفرسين يميلون إىل ،الثة تقديراتث 

وبعضهم   ،يذكرون املشتق وعىل قلة  ،ويتبعوته بذكر حذف املضاف ،للمبالغة
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الذي     هد(538 وتبعه الزخمرشي  ،هد(311 اقترص عىل حذف املضاف كالزجاج 

د كان يذكر ما يف قف ،يرينر هذين التقدذكخيلو موضع ذكر فيه هذا األسلوب من 

 كقاعدة  زمة حيتملها الكالم يف هذا األسلوب.ويذكر الثاين  ،األول من مبالغة

أساليب املجاز التي ُاسند فيها الفعل إىل غري من هو   ُيعد هذا األسلوب من -4

ف أو لوص ،اود ئل دقيقة ُأريد التنبيه عليه ،ففيه ثراء للمعن  ،عىل األرج  له

از  وبالغتها تكون عند تقديرها باملج ،ي بدقة متناهيةه ظة كاماملشهد واللح

 حتوج إىل تأمل.العقيل؛ ألتاه تعتي املعن  حركة وتسقا  مليئا  بالدقائق التي 

من أكثر املفرسين اهتامما  هبذا   هد(538 والزخمرشي هد( 311 ُيعد الزجاج  -5

توار  أو  ،هد(660 ب للرازي غي والثاين وجدت آراءه يف مفاتي  ال ،األسلوب

وممن اهتموا به ابن  ،هد(745  وأن حيان األتدليسهد( 685 التنزيل للبيضاوي 

ومن املحدثم الشوكاين  ،(982  السعود وأن هد(885 والبقاعي  هد(542 عتية 

وورد عىل قلة عند  ،هد(1393 والتاهر ابن عاشور  هد(1270 واأللويس  هد(1250 

والقرطبي  (ده338 جعفر النحاس  وأن د(ه310 التربي و هد(221 األخفش 

 هد(.671 

الباحثم بالبحث عن مثل هذا األساليب والكشف من خالهلا م أويص ويف ااتا

فعلم البالغة كام قيل:  علم تضج ومل حيرتق(  ،دقائق األسلوب القرآينعن 

عن   وم ،استواء مسائل العلم واستيفاؤها من كل وجوه"وُيقلد بالنضوج: 

 . (1) "ال من مرحلة النضوج إىل مرحلة فلسفة املسائلقت: ا تا حرتاق 

 

 
 

 
 .(3 د هددديم اهلهدإبرا /تورخل إىل البحث البالغي للدك مد (1 
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 صادر واملراجعفهرس امل
 ،الرمحن بن أن بكر السيوطي الل الدين عبدألن الفضل ج اإلتقان يف علوم القرآن . 1

املدينة –جممع امللك فهد لتباعة امللحف الرشيف  ،حتقيق/ مركز الدراسات القرآتية

 .ط(  د.ن(. د -نورةامل

مكتبة  ،جب عثامن حممدرحتقيق/ ،ألن حيان األتدليس  ب من لسان العرب ر ضارتشاف ال  . 2

 م.1998/ده1418 ،1ط -القاهرة -اااتجي

حتقيق د/ إحسان  ،لياقوت احلموي األديب إىل معرفة األريب )معجم األدابء(إرشاد  . 3

 م.9319 ،1ط -بريوت–دار الغرب اإلسالمي  ،عباس

 ،فيألن السعود حممد بن حممد العامدي احلن الكرمي نليم إىل مزااي القرآلعقل السإرشاد ا  . 4

 م.2013 ،1ط -قاهرةال-املكتبة التوفيقية  ،حققه وخرج أحاديثه/حممد بن عيل جيالين

اعتن  به الشيخ/ خالد  ،ألن جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس إعراب القرآن . 5

 م.2008/ ده 9142 ،2ط -بريوت–عرفة دار امل ،العيل

مكتبة لبنان تارشون  ،قباوة فخر الدين حتقيق د/ ،ألن يوسف يعقوب بن إسحاق ظاأللفا . 6

 .1998 ،1ط -بريوت –

دار  ،سليامن العيوينحتقيق د/ النحو والتصريف )اخلالصة يف النحو( ألفية ابن مالك يف . 7

  د.ط(  د.ن(. -الرياض–املنهاج 

فخر صال  ق الدكتور/يقدراسة وحت ،احلاجبثامن بن ألن عمرو ع أمايل ابن احلاجب . 8

  د.ط(  د.ن(. -بريوت –دار اجليل  ،قداره

حتقيق  ،ن الربكات بن األتباريأل اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني . 9

  د.ن(. ،1ط -القاهرة–مكتبة اااتجي  ،ودراسة د/ جودة مربوك حممد مربوك

 ،د ابن املنري اإلسكندريمألمحد بن حم عتزالف من التضمنه الكشا اإلنصاف فيما . 10

التبعة  ،متبعة ملتف  البان احللبي ورشكاه ،اللادق قمحاوي حممدحقق الرواية/

 م.1972/ ده1392 ،ةاألخري

إعداد  ،اهلل بن عمر بن حممد البيضاوي ألن ااري عبد أنوار التنزيل وأسرار التأويل . 11

 .ده1418 ،1ط -بريوت-نرإحياء الرتاث العدار  ،يللرمحن املرعشا  حممد عبدوتقديم/

 ألن عمرو عثامن بن عمر املعروف بد ابن احلاجب النحوي(فصل اإليضاح يف شرح امل . 12
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وزارة األوقاف والشؤون الدينية  ،إحياء الرتاث اإلسالمي ،موس  بناي العلييلد/حتقيق 

  د.ط(. م.1982/ ده 1402طبعة  ،بالعراق

املنعم  حممد عبدح وتعليق د/رش ،لختيب القزوينيللبالغة اح يف علوم ااإليض . 13

 م.1993/ ده 1414 ،3ط -بريوت –اجليل دار  ،خفاجي

حتقيق/ صدقي حممد  ،حيان حممد بن يوسف األتدليس ألنالبحر احمليط يف التفسري  . 14

  د.ط(. .ده 1420ط -بريوت–دار الفكر  ،مجيل

حتقيق/ حممد  ،يش كزربن عبداهلل ال دين حممدداهلل بدر الألن عب الربهان يف علوم القرآن . 15

 - ده1376 ،1ط -القاهرة-ة عيس  البان احللبي ورشكاهمتبع ،أبو الفضل إبراهيم

 م.1957

تقديم  ،ألن احلسم إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب هان يف وجوه البيانالرب  . 16

 ،م1969/ ده 1389عة طب -القاهرة–مكتبة الشباب  ،وحتقيق د/ حفني حممد رشف

 د.ط(. 

التبعة احلادية  -القاهرة -عارفدار امل ،للدكتور/ شوقي ضيف ور واتريخ()تط ة البالغ . 17

  د.ن(. ،عرشة

ملحمد األمم بن حممد املختار اجلكني  إيضاح القرآن ابلقرآن  تتمة أضواء البيان يف . 18

 م.1980/ ده 1400 ،2ط ،دار املدين جدة ،الشنقيتي

د/ عبدالرمحن سليامن  قيقحت ،ااوارزمي بن حسم القاسم فاضلالتخمري لصدر األ . 19

 م.1990 ،1ط -بريوت–غرب اإلسالمي دار ال ،العثيمم

حتقيق الدكتور/ حسن  ،ألن حيان األتدليس  لتسهيلالتذييل والتكميل يف شرح كتاب ا  . 20

 م.2000/ ده 1421 ،1ط -دمشق –دار القلم  ،هنداوي

ته وصححه ضب ،يبن جزي الكلببن أمحد القاسم حممد ألن  التسهيل لعلوم التنزيل . 21

 ده 1415 ،1ط -بريوت–دار الكتب العلمية  ،وخرج آياته/ حممد سامل هاشم

 م.1995/

طبعة املجلس  ،حتقيق د/ حممد بدوي املختون ، بن درستويه ه تصحيح الفصيح وشرح . 22

  د.ط(. ،م2009/ ده 1430طبعة  ،األعىل للشئون اإلسالمية

ن منلور حممد بن حممد أل ة سنويالت أهل السمى بتأآن العظيم املتفسري القر  . 23
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 ،1ط -بريوت-مؤسسة الرسالة تارشون ،يق/ فاطمة يوسف ااميحتق ،السمرقندي

 م.2002/ ده 1425

حتقيق/ ملتف  السيد  ،ألن الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي تفسري القرآن العظيم  . 24

 ده 1142 ،1ط -يزةاجل–اث د الشيخ للرتمؤسسة قرطبة ومكتبة أو  ،حممد وزمالئه

 م.2000/

حتقيق/ غميم عباس  ،ر بن حممد املروزي السمعاينألن املظفر منلو تفسري القرآن . 25

 م.1997/ ده 1418 ،1ط -لرياضا –دار الوطن  ،غنيم

رشح وحتقيق  ، بن أم قاسم املرادي  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك . 26

 م.2001/ ده 1422 ،1ط -ةهرالقا -العرنر الفكر دا  ، سليامند/ عبدالرمحن عيل

 د.ط(  -القاهرة–املكتبة األزهرية للرتاث  ،تور/ عبدالعزيز فاخرللدك توضيح النحو  . 27

 .ن(. د

حتقيق د/ عبداهلل  ،ألن جعفر حممد بن جرير التربي جامع البيان يف أتويل آ  القرآن . 28

 .م1200/ ده 1422 ،1ط -زةاجلي-والنرش دار هجر للتباعة ، ،عبداملحسن الرتكي

حتقيق د/ عبداهلل  ،بن أمحد القرطبي ألن عبداهلل حممد جلامع ألحكام القرآنا . 29

 م.2006/ ده 1427 ،1ط -بريوت–الة مؤسسة الرس ،عبداملحسن الرتكي

 ده 1421 ،1ط -بريوت–دار ابن حزم  ،للدكتور/ فاضل السامرائي اجلملة واملعىن . 30

 م.2000/

  ، حققه وقدم له د/ رمزي منري بعلبكي ،درين احلسن بن در حممد بألن بك للغة مجهرة ا . 31

 م.1987 ،1ط ،العلم للماليم دار

حتقيق د/ فخر الدين قباوة  ،م قاسم املرادي بن أ اجلىن الداين يف حروف املعاين . 32

 م.1992/ ده 1413 ،1ط -بريوت–دار الكتب العلمية  ،واألستاذ/ حممد تديم فاضل

 ،ألن العرفان حممد بن عيل اللبان لك(ما بنعلى ألفية ا  األمشوين الصبان )شرح حاشية  . 33

 املكتبة التوقيفية.  د.ط(  د.ن(. ،الرؤوف سعد حتقيق/ طه عبد

–املكتبة العلمية  ،حتقيق/ حممد عيل النجار ،ألن الفت  عثامن بن جني ئصاخلصا . 34

  د.ط(  د.ن(. -بريوت

بدالسمم  روفعد بن يوسف املعباس أمحألن ال كنونعلوم الكتاب امل  الدر املصون يف . 35

  د.ط(  د.ن(. -دمشق–دار القلم  ،طحتقيق د/ أمحد اارا ،احللبي
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–دار احلديث  ،دكتور/ حممد عبدااالق عضيمةلل دراسات ألسلوب القرآن الكرمي . 36

  د.ط(  د.ن(. -القاهرة

 ،القرينظ فرغيل عيل حتقيق وتعليق/ عبداحلفي ،للقاسم بن عيل احلريري درة الغواص  . 37

 م.1996/ ده 1417 ،1ط -وتريب–دار اجليل 

 -جدة -دار املدين ،حتقيق/ حممود شاكر ،ن بكر عبد القاهر اجلرجاينأل دلئل اإلعجاز . 38

 م.1992/ ده 1413 ،3ط

 -جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،حتقيق د/ عبدالوهاب عزام ،ديوان أيب الطيب املتنيب . 39

 ن(. د.ط(  د. -القاهرة

 ،عبداهلل األلويس ألن الثناء حممود بن  م والسبع املثاينعظي الفسري القرآن اين يف تروح املع  . 40

 م.2010/ ده 1431 ،1ط -تبريو–مؤسسة الرسالة  ،حتقيق/ ماهر حبوش وزمالئه

حتقيق/  ،ألن الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي علم التفسري زاد املسري يف . 41

 .م8419/ ده 1404 ،3ط -بريوت–ب اإلسالمي املكت ،زهري الشاويش

 -دمشق–دار القلم  ،دكتور/ حسن هنداويحتقيق ال ، بن جني سر صناعة اإلعراب . 42

 م.1985 ،1ط

ملحب الدين حممد بن  سمى بة) متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(شرح التسهيل امل  . 43

 حممد فاخر دراسة وحتقيق الدكتور/ عيل ،يوسف بن أمحد املعروف بناظر اجليش

 م.2007/ ده 1428 ،1ط -رةقاهال-دار السالم ،وزمالئه

والدكتور/ حممد بدوي  ،حتقيق الدكتور/ عبدالرمحن السيد ،بن مالكشرح التسهيل ل . 44

 م.1990/ ده 1410 ،1ط -اجليزة–دار هجر  ،ملختونا 

رشح  ،لريض الدين حممد بن احلسن ا سرتاباذي شرح الرضي على كافية ابن احلاجب . 45

 ده 1421. 1ط -القاهرة -ار عامل لكتبد ،رملعال سامل مكر/ عبد ا حتقيق الدكتوو

 م.0002/

حققه وقدم له  ،لتائيجلامل الدين حممد بن عبداهلل بن مالك ا  شرح الكافية الشافية  . 46

 م.1982/ ده 1402 ،1ط -القاهرة -دار املأمون للرتاث ،د/عبداملنعم أمحد هريدي
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 َلخَّصامُل

ٍة يف علم  حيتوي هذا البحث عىل دراسٍة وحتقيٍق ورشٍح ألُرجوزٍة شعريَّة مهمَّ

نة معرفة املكي  واملدين  من سَور القرآن األرجوزة املتضم   املكّي واملديّن، وهي:
 .للش يخ أيب عبد هللا بدر الد ين حمم د الت اذف    الكرمي

ها ِر القرآن مجيِعها من حيُث مكّيتُ وقام منهج األرجوزة عىل إيضاح أحكاِم سو  

 (. 72)  وعددها: بالباقي، ت( سورة، وعّرض42) باسم: تأو مدنّيُتها، ورّصح

 طلبة، فهي نادرٌة يف نوِعها. الحمّققًة مرشوحًة لينتفع هبا  هاوهيدُف البحُث إىل نرش

 البحث من بعد املقدَّمة فصلني، وخامتة:  اوتضمَّن هذ
واشتمل عىل مبحثني: املبحث األّول: كاتب  ف الد راسة:و الفصل األو ل فه أم ا

وقد  األرجوزة: وقد جاء الكالم عنه يف تسِع نقاٍط. واملبحث الّثاين: األرجوزة:

 جاء الكالم عنها يف تسِع نقاٍط أيًضا. 

 وأم ا الفصل الث اين فهو نص  األرجوزة مع حتقيقها وشرحها:

 بحث، وهي اآليت:يف ال ـحّقق ت ما فهي خالصة بأهمّ  وأم ا اخلاتـمة:

 (. ...األرجوزة املتضّمنة) :إّن اسم األرجوزة الّدقيق  .1

 وال رشحها رغم  فائدهتا العظيمة.   هاهذه مل ي سبْق نرُش إّن أرجوزة الّتاذيّف  .2

 إّن هذه األرجوزة اقترصْت عىل علم املكّي واملديّن. .3

ر ال إّن هذه األرجوزة العلميَّة مجعْت أسامء   .4 جاءت  هابعضوها، كلَّ  قرآنسو 

بلطيف اإلشارة من دون أن  ذكرْت أسامؤها منصوصًة برصيح العبارة، وبعضها 

 .كام تقّدم معرفة ذلك كّله حيُصل للقارئ لبٌس أو غموٌض يف

 إّن هذه األرجوزة ثابتُة النّسبة إىل راجزها الّتاذيّف.  .5

 تعريض.   - يحترص - أرجوزة – عّد اآلي - مدنّية -مكّية :فتاحيةالكلمات امل



 أ.د.حممد إبراهيم املشهداين  دراسة وحتقيق:    الكرميالقرآن  سور مناملتضمنة معرفة املكي واملدين  رجوزةاألأ   
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 بسِم اهلِل الّرمحِن الّرحيِم
 الـُمقدَّمة

عىل آلِه ، و×احلْمُد هلل ربِّ العاملني، والّصالة والّسالم عىل النّبّي األمني 

ن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الّدين.    وأصحابِه أمجعني، وم 

تِه رشٌف  اهمن جأّما بعُد: فإّن خدمة كتاِب اهلل تعاىل القرآن الكريم من كّل جهٍة 

ؤنا الّسابقون عظيٌم للقائم هبا، وفخٌر كبرٌي لطالبها وُمريدها، ولذا حرص  علام

 صول إليها.عليها، وحازوا أعايل  املقاماِت يف الو

الشيخ اإلمام أبو عبِد هللا بدرأ الد ين حمم د  من أولئكم العلامء األفذاذ و
، وارجتز األراجيز العلم  كتب  تب  ال، إذ جادت يُده بأعظم اجلود، فكالت اذف   ّية 

، جزاه اهلل خري  اجلزاء، وجعل مثواه يف جنان اخللد دار الّسعداء. الشع  رّية 

رجوزة العلمّية التي بني أيدينا إاّل لبنة يف رصح بنيان مؤّلفاتِه، وقد  وما هذه األ

ها ورشح   زيل  عن ها ألغفل  النّاُس عنها، فأردُت إظهارها بعد  خفاء، وحتقيق 

ناء؛ لتغنى املكتبة القرآنّية هبذا لعها الُغموامط الِعْلق النَّفيس من جهة، ض والع 

ها عن طريق حفظِها ومراجعتِها من جهة أخرى، ولينتفع  طلبُة العلم بمعرفة أحكامِ 

 وهذا هو اهلدف األسمى للبحث. 

مة  -ثّم إّن خّطة البحث جاءت   متة: ، وخايف قسمني -من بعد هذه املقدَّ

 ويكون الكالم فيها يف مبحثني:   راسة:ول: الد ِ ألالقسم ا

، تناولْت: وقد جاء الكالم عنه يف تسِع نقاطٍ  املبحث األو ل: كاتب األأرجوزة:

ه، وتالمذت ه، ومنزلت ه  ه ونسب ه، وكنيت ه ونِسبت ه ولقب ه، ووالدت ه، ونشأت ه، وشيوخ  اسم 

   العلمّية، ومؤّلفاتِه، ووفات ه.

وقد جاء الكالم عنها يف تسِع نقاٍط أيًضا، تناولْت:   ألأرجوزة:االث اين: بحث وامل

ها، وأمهّيت ها،  اسم  األرجوزة، وتوثيق نسبتِها إىل الّراجز، وحُمت واها، وموضوع 
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ها املخطوطة، ومنهج  حتقيِقها ورشحها،  خ  والـُمؤاخذاِت العلميَّة عليها، وُنس 

 ح. لّتحقيق والرّش ا يف الّدراسة وت مدة ونامذج  ملخطوطاهِتا املع

:) والقسم الث اين: األرجوزة املتضم نة معرفة املكي  واملدين  من سَور القرآن نص 
 مع حتقيقها وشرحها:الكرمي(  

 واخلاتـمة: خالصة أبهم  ما تـحق ق ف هذا البحث:
ري عىل ُخطا خ.هذا  . ×عباد ري ال.. وأسأُل اهلل تعاىل الّتوفيق والّسداد، والسَّ

، أستغفُرك وأتوُب إليك.         وبحمدك، أش مّ سبحانك الله  هُد أن ال إله إال أنت 
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 القسم األول: الدِّراسة

 ويكون الكالم يف هذا القسم يف مبحثني، ومها: 

 املبحث األّول
  :نّقاط اآلتيةويكون الكالم عنه يف ال  :(1) كاتب األرجوزة  

 
ها مرتبًة ترتيبًا زمني  املصادر يف ترمجة املؤّلف واحلديث عنه كثرية، وإليك  (1)  ا: ذكر 

فيات املشاهريتاريخ اإلس   و  (، وتذكرة 240، 15/104(، )14/379األعالم، للذهبّي، ) و  الم و 

يوخ الكبري، (، ومعجم الّش 311/ 3(، والعرب يف خرب من غرب، للذهبّي، ) 4/179احلّفاظ، للذهبّي، )

ومعرفة القّراء (، 225:) ، للذهبّي املختّص باملحّدثني (، واملعجم 174، 173/ 2(، )1/196للذهبّي، )

(، والوايف 3/343 وأعوان النرص، للّصفدّي، )وأعيان العرص(، 385، 635) الكبار، للذهبّي:

(، والوفيات،  288: )يف نكت الِعميان، للصفدّي  (، ونكت اهلميان2/171للصفدّي، ) بالوفيات،

(، واألربعون من عوايل 34/ 2، )يف طبقات احلنفيّة، للقرّش  (، واجلواهر املضيّة1/228للّسالمّي، )

،  102/ 2(، )508، 1/453اية يف طبقات الُقّراء، البن اجلزرّي، ) (، وغاية النّه 28:)املجيزين للقرّش 

رر الكامنة يف أعيان املائة351، 122، 103 واملنهل الصايف  (، 5/130الثامنة، للعسقاليّن، ) (، والدُّ

ّي،  يوط (، وحسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، للّس 420/ 7بعد الوايف، للّظاهرّي، )واملستوىف 

(، وكشف الظنون عن  110/ 3لَّم الوصول إىل طبقات الفحول، حلاجي خليفة، )وُس  (، 1/502)

ن ذهب، للحنبيّل، 2716/ 2أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، ) (، وشذرات الذهب يف أخبار م 

ِركيّل، )(، 269:)طبقات املفّّسين، لألدنه وّي (، و7/550) ارفني  الع (، وهدّية 47/ 6واألعالم، للزِّ

(، وهداية 9/83(، ومعجم املؤّلفني، للدمشقّي، )2/140ؤّلفني وآثار املصنّفني، للبغدادّي، )أسامء امل

أمحد بن حنبل،   (، واملدخل املفّصل ملذهب اإلمام765/ 2الباري، للمرصفّي، )القاري إىل جتويد كالم 

لّظاهرّية،  ت دار الكتب اوطا(، وفهارس علوم القرآن الكريم ملخط1045، 986، 2/701أبو زيد، )

(، ومعجم 1/570، وما بعدها(، وفهرس خمطوطات مكتبة كوبرييل، لششن، )2/27للخيمّي، )

م عىل األعوام، وترتيب األعال(، 2/497إلسالم وحتى العرص احلارض، لنوهيض، )املفّّسين من صدر ا

(،  21لهذيّل، )اخلمسني، لات وحتقيق: كتاب التّجويد من كتاب الكامل يف القراء(، 1/450لظاظا، )

(، وإنصاف  2/278واملذهب احلنبيّل: دراسة يف تارخيه وسامته وأشهر أعالمه ومؤلفاته، للرتكّي، )

 اث اإلسالمّي، لبلوط:(، ومعجم التّاريخ الرّت 119ء للمخالف فصول ومواقف، لسلهب:)الفقها

م 964 /90، 991/ 64:)وقرص خزانة الرتاث(، 5(، واملكّي واملديّن، لرّبايّن:)2637) (، ومعج 

 (.        5/2267مصنّفات الوقف واالبتداء، للكفراوّي، )
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: امسأه ونسبأه:   أو ًلا
د بن أّيوب بن عبد القاهر  ذكر أهل الّتاريخ والرّتاجم أّن اسم الّراجز هو: حممَّ

 قال  الّشيُخ اإلمام) . وهذا موافٌق ملا جاء يف أّول النّسخة األصل:(1)بركات بن

  تاذيفّ ن أيب الفتح الالعالِـم بدر الّدين حمّمد بن أّيوب بن عبد القاهر بن بركات ب

 .(2) املقرُئ رمحه اهللُ تعاىل( نفّي احل

 اثنياا: كأنـيتأه، وِنسبتأه ولقبأه: 
بُكنيٍة مشهورة، وهي:) أبو عبِد اهلل(، هذا ما نصَّ عليه كثرٌي  اشتهر الّراجُز 

 .  (3) من املؤّرخني
؛ نسبًة إىل  (4) يّف(رف  بـ)الّتاذِ وانتسب  الّراجُز إىل مدن شهرية وقًرى كبرية، فعُ 

مة، إذ ُولد هبا، وهي قرية يف سوريا بمحافظة:)ف( بتاذِ ) حل ب(، تقع الّذال املعج 

  ، وتصّحفْت لدى بعِضهم إىل: (5) كم(4الباب(، وبينهام نحو:) ) : جنوب مدينة

لة) الّتاديّف( بالّدال املهم 
كذلك  ، وهي هكذا معروفٌة اليوم  لدى أهلِها هناك، و(6)

 .  (7) ةرائط اجلغرافيّ هي عىل اخل
ل ب الّشهباء() ا بـ)احلل بّي( نسبًة إىل املدينة املشهورة بالّشام:أيًض  فوُعر ح 

؛ (8) 

ألّنه سكن ها وسِمع  من علامئها
 (9). 

 
 (. 2/171، للصفدّي، )الوايف بالوفيات و، (385معرفة القّراء الكبار، للذهبّي:)  (1)

نة معرفة  املكّي وامل األُرجوزة امل (2)  و(. 13ديّن من سوِر القرآن الكريم، للتّاذيّف:) تضمِّ

 (.  102/ 2وغاية النّهاية، البن اجلزرّي، ) (،385قّراء الكبار، للذهبّي:) معرفة ال: نظري (3)

رر الكامنة، للعسقاليّن، )385ّي:) معرفة القّراء الكبار، للذهبينظر:  (4)  .(130/ 5(، والدُّ

 ./place/maps/ae.google.www://https نظر:ي (5)

رر الكامنة، للعسقاليّن، (6)  (.2/765داية القاري، للمرصفّي، )وه (،130 /5) ينظر: الدُّ

 ./place/maps/ae.google.www://httpsينظر:  (7)

: كم( تقريبًا. ينظر360وبينهام:) هي: تقع شامل مدينة:) دمشق(،  (8)

                                                                         place/psma/ae.google.www://https 

 (.2/498، )(، معجم املفّّسين، لنوهيض385القّراء الكبار، للذهبّي:) معرفةينظر:  (9)

https://www.google.ae/maps/place
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؛ ألّنه تفّقه يف الفروع عىل مذهب اإلمام األعظم أيب (1) وُعِرف أيًضا بـ)احلنفّي(

 . (2)  حنيفة 
اء) وأطلق  عليه لقب: يخ الُقرَّ يخ محاة( ،الـُمقِرئ احلاِذق، ش  غ (3)وش  ؛ ألّنه تفرَّ

 . (5)وغريها (4) محاة() لإلقراء بمدينة:
ين(يَّة بل قب:)ـم ولّقبه أشياُخه عند  إجازتِه العالِ   . (6) بدر الدِّ

 اثلثاا: ِوًلدته:  
، سالفة الّذكر،  (7) (تاِذفبقرية:) ( من اهلجرة628) ُولِد الّشيخ الّراجُز سنة:

                 .                 (8) ( تقريًبا628) ُولد سنة: وانفرد الّذهبّي احتياًطا فقال:
 رابعاا: نشأته وجمأَْمل حياته: 

تاِذف(، وتتلمذ  عىل يد علامئها وعلامء ) نشأ الشيخ الّراجُز وترعرع  يف قرية:

عنهم سائر  العلوم وال سّيام الّتجويد  )حل ب(، وأخذ   :ة منها كـمدينةاملدن القريب

شاخيها حل ب(، فتت)  مرص بعد  أخذ الّتتار:وارحتل  إىل والقراءات، لمذ  عىل يِد م 

 فـ)محاة(، وأقرأ النّاس  زماًنا طوياًل. (9)دمشق() وُمقِرئيها، ثّم رجع إىل:

 
 (.34/ 2(، واجلواهر املضيّة، للقرّش، )225ينظر: املعجم املختّص باملحّدثني، للذهبّي:) (1)

ة األربعة، جتهد املحّقق، أحد األئمَّ الء، الكويّف، إمام احلنفيَّة، الفقيه املالوهو: الّنعامن بن ثابت، التيمّي ب (2)

 (.36/ 8هـ(. األعالم، للزركيّل، )150)ت

مي (3)  (.110/ 3(، وُسلَّم الوصول، حلاجي خليفة، )2/173الّشيوخ الكبري، للذهبّي، ) نظر: ُمعج 

     : ا. ينظرريبً كم( تق140حل ب(، وبينهام:) هي: تقع جنوب مدينة:)(4)

lacep/maps/ae.google.www://https      

 (.343/ 3(، وأعيان العرص، للّصفدّي، )385ّراء الكبار، للذهبّي:) لقينظر: معرفة ا (5)

 (.102/ 2، )رّي (، وغاية النّهاية، البن اجلز15/240ينظر: تاريخ اإلسالم، للذهبّي:)  (6)

 .(130/ 5(، والّدرر الكامنة، للعسقاليّن، )2/171ينظر: الوايف بالوفيات، للصفدّي، ) (7)

 (.385، للذهبّي:) ارمعرفة القّراء الكب (8)

   ./place/maps/ae.glegoo.www://https     :ينظر هي: املدينة املشهورة. (9)

https://www.google.ae/maps/place/


 (ه1440 ذو احلجة)         ون  والعشر  ثامنالعدد ال     نية   لقرآلشاطيب للدراسات ا هد اإلمام ا جملة مع

359 

اًم  الّتجويد وال ومل يزل مالزًما للعلوم الرشعّية وخاّصةً   عىل يد  قراءات تعلُّ

وتأليًفا للمؤّلفات الكثرية، ونظاًم  ،هابذة علامء عرصه، وتعلياًم لطلبة العلمج

 . (1)لعلمّية إىل وفاتِه، ونسًخا للمصاحف، رمحه اهلل تعاىلصائد اللق

 خامساا: شأيوخأه:
ه الكثرية املتنّوعة عن مجٍع كبرٍي  يُخ الّراجُز علوم   من علامء عرصه،أخذ الشَّ

هم قطار، وإليك ذكر  يف البلدان واأل ِد أعالٍم بارعني كبار، طار صيُتهمفتتلمذ  عىل ي

 م: مرّتبني عىل حسب قدم وفياهت 

ن بن حمّمد الفايّس ثم احللبّي، شارح  .1 أبو عبد اهلل مجال الّدين حمّمد بن حس 

هـ(656)تالّشاطبيَّة، 
 (2) . 

ه الشيُخ الّتاذيّف حتى أتقن   نه الكثري، وأخذ مع مِت وعلل ها، وس  عليه القراءاالزم 

 . (3) عنه من طلبة العلم مجٌع غفري

ر بن أمحد بن هبة .2 اهلل بن العديم العقييّل احللبّي،  أبو القاسم كامل الّدين عم 

هـ(660)ت
(4) . 

قيدة "تعّلم  عىل يديه كثرٌي من طلبة العلم، ومنهم: الّشيخ الّتاذيّف، إذ سمع  منه: ع 

 . (6) ، وغريها، وأفاد الكثريهـ(653)سنة: (5) "اوّي الّطح

 
ل حياته، وينظر: معرفة القّراء، للذهبّي:) تهمل ُتسعفنا املصادر يف الّتوّسع بذكر نشأ (1) (، والّدرر  385وُُمم 

 .( 3/110وصول، حلاجي خليفة، )(، وسّلم ال5/130الكامنة، للعسقاليّن، )

 (.261/ 2صفدّي، )(، والوايف بالوفيات، لل23/361، للذهبّي، )سري أعالم النّبالء (2)

 (.2/122لنّهاية، البن اجلزرّي، )ا (، وغاية385:) ، للذهبّي معرفة القّراء الكبار (3)

 حل ب،  غية الطَّلب يف تاريخ، وما بعدها(، وب5/2068إىل معرفة األديب، للحموّي، )إرشاد األريب  (4)

 ، وما بعدها(.17/ 1للعقييّل، )

طبعات كثرية، منها: طبعة دار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل سنة  ُطبع "العقيدة الّطحاوّية" متن: (5)

هـ، وعليه رشوح كثرية، وهو أليب جعفر أمحد بن حمّمد الطحاوّي، فقيه انتهت إليه رياسة احلنفية  4161

 (.1/206هـ(. األعالم، للزركيّل، )321)ت د مرص،د ونشأ يف:)طحا( بصعيبمرص، ول

 (.2/34(، واجلواهر املضيّة، للقرّش، )2/173، )لذهبّي ، لمعجم الّشيوخ الكبري (6)
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 األنصارّي، بن حمّمد بن عبد الوارث املرصّي  أبو الفضل معني الّدين عبد اهلل .3

هب " ، وبـ" ابن فار اللبن"، وبـ"ابن األزرق "عروف بـامل ،  "قارئ مصحف الذَّ
هـ(664)تواألزرق لقب جلدِّ أبيه، 

 (1) . 

، ولثقة الناس  نياوى عنه يف الدّ ، وهو آخر من رروى الّشاطبّية عن ناظِمها بقوله

وها عنه، ومنهم: الّشيخ ال  . (2) اذيّف، إذ عرض  عليه الّشاطبّيةتّ به رو 

اّلق األنصارّي املرصّي، املعروف  أبو عيسى  .4 عبد اهلل بن عبد الواحد بن ع 

هـ(672)تبابن احُلجاج، 
(3) . 

ه طلبُة العلم لإلفادة، ومنهم الّشيخ الّتاذيفّ   . (4) العلم، فسِمع منه قصد 

حمّمد بن أمحد  رشيخ اإلسالم أبو حمّمد شمس الدين عبد الرمحن بن أيب عم  .5

هـ(682)ت احلنبيّل، بن قدامة املقديّس ثّم الّدمشقّي 
(5) . 

ه الّتاذيّف حني قِدم دمشق  بعد سنة:  .(6) ، فسِمع منههـ(680)قصد 

ر بن عيّل بن سامل  .6 ين بن ُعم  نْطينّي،أبو بكر رِِضّ الدِّ نَّْحوّي،  الّشافعّي، ال الُقس 

ام، ة،  اإِلم  اّلم  هـ(695)تالع 
 (7) . 

ْيه" يِف: عليه بحث  .(9) مّدة الّشيخ الّتاذيفّ  (8) " كتاب سيبو 

 
(، وتوضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم  15/104، للذهبّي، )مسالتاريخ اإل (1)

  (.7/543وكناهم، للقييّس، )

نالعرب يف خ (2)  (.7/550(، وشذرات الّذهب، للحنبيّل، )311/ 3، للذهبّي، )غرب رب م 

 (.125/ 3للقييّس، )،  (، وتوضيح املشتبه2/39التقييد يف رواة السنن واألسانيد، للفايّس، ) ذيل (3)

 (.343/ 3(، وأعيان العرص، للصفدّي، )15/240، للذهبّي، )تاريخ اإلسالم (4)

 (.591/ 17(، والبداية والنّهاية، للدمشقّي، )376، 375/ 1) ذهبّي،، للم الّشيوخ الكبريمعج (5)

 (.301/ 2(، وغاية النّهاية، البن اجلزرّي، )469/ 15، للذهبّي، )خ اإلسالمتاري (6)

 (.15/830، للذهبّي، )تاريخ اإلسالم (7)

ة، الطبعة: الثالثة، القاهررون بمكتبة اخلانجي بُطبع كتاب سيبويه بتحقيق األستاذ عبد السالم حمّمد ها (8)

 احلارثّي، امللّقب سيبويه، إمام النحاة، وأّول من  هـ، وهو أليب برش عمرو بن عثامن بن قنرب1408سنة 

 (. 181/ 5هـ(. األعالم، للزركيّل، )180تحو، )بسط علم النّ

 (.15/830، للذهبّي، )تاريخ اإلسالم (9)
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ارّي،  ـجـّفار الّسن ـ حّمد بن عبد الباقي بن الصـ ال الّدين م ـم ـأبو عبِد اهلل ج  .7

هـ(700نحو )ت
 (1) . 

ه طلبُة العلم، ومنهم الّشيخ الّتاذ  . (2) لعلميه وسِمع منه ايّف، إذ رحل إلقصد 

اريخ  ين وقفُت عليهم، وقد ذكر أئّمة التّ هؤالء هم شيوخ اإلمام الّتاذيّف الذ

القصيدة املزد وجة " أّنه سِمع: (3)ُقْوص(م كذلك يف شيوخه بمدينة:)وأهل الرّتاج 

 ، ومل أقْف له عىل ترمجة!!(5) من الّشيخ منصور (4) "يف املنطق 

 مذتأه: سادساا: تال 
أبرِزهم وم  عن الشيخ الّراجز مجٌع من أهل العلم، وإليك ذكر  خذ العلأ      

 مرّتبني حسب قدم وفياهتم: 

الّدين رشف الُكرباء حمّمد بن منصور بن إبراهيم بن  أبو عبد اهلل بدر  .1

هـ(719)تاجلوهرّي احللبّي، ثم املرصّي، القاِض، املقرئ، 
 (6). 

قيدة الّطحاو"روى عن الّشيخ الّتاذيّف   .(7) " ّي ع 

هيم اجلهنّي احلموّي أبو القاسم رشف الدين هبة اهلل بن عبد الرحيم بن إبرا .2

هـ(738)تصانيف، البارزّي، قاِض محاة، صاحب الت
 (8)  . 

 
(، وُممع اآلداب يف معجم  2/300، لليعمرّي، )املذهب معرفة أعيان علامء الديباج املذهب يف (1)

 (.54/ 3)األلقاب، البن الفوطّي، 

 (.103/ 2البن اجلزرّي، ) ،(، وغاية النّهاية173/ 2، للذهبّي، )معجم الّشيوخ الكبري (2)

ي كم( وهي رشق13)  ق فط:: مدينة كبرية عظيمة واسعة، بينها وبني -بضّم القاف وسكون الواو-ُقْوص  (3)

 . /place/maps/ae.google.www://https: ينظر  يل.النِّ

  ة: ـنـلقاهرة سباملكتبة السلفيّة با "منطِق املرشقيّني" قدياًم مع كتاب: "املزد وجةالقصيدة " ُطبعت (4)

. ، صاحب التصانيف"الفيلسوف الرئيس "هـ(، وكالمها أليب عيّل احلسني بن ِسينا، امللّقب بـ1328)

 (.1/131(، وينظر: معجم املطبوعات العربيّة، لّسكيس، )412/ 2يّل، )األعالم، للزرك 

 (.173/ 2، للذهبّي، )عجم الّشيوخ الكبريينظر: م (5)

 (.282/ 5(، وأعيان العرص، للصفدي، )2/290للذهبّي، ) معجم الشيوخ الكبري،  (6)

 (.34/ 2اجلواهر املضيّة، للقرّش، ) (7)

 (.172/ 27(، والوايف بالوفيات، للصفدّي، )292، 291:)، للذهبّي ملختّص باملحّدثنياملعجم ا (8)
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 . (1) قرأ عىل الّشيخ الّتاذيّف وغريه بالقراءات الّسبع 

، قاِض أبو عمٍرو فخر الّدين عثامن بن عيّل بن إسامعيل الطائّي احللبّي  .3

هـ(739)ترئها وحاكمها، فقيه حل ب ومق القضاة،
(2)  . 

 . (3) قراءات الّسبع ّتاذيّف وغريه بالتال عىل الّشيخ ال

د بن أمحد بن عثامن الّذهبّي الدمشقّي، أستاذ أبو عبد اهلل ش .4 مس الّدين حممَّ

هـ(748ت)ثقة كبري، 
(4)  . 

، فقرأ عليه  هـ(693)يف سنة: قدم  علينا بدمشق  »يقول الذهبّي عن شيِخه الّتاذيّف: 

 . (5)«للجمِع عليه ه وكتبُت عنه، ومل أنشطْ  واحٍد، وحرضُت عند  غريُ 

 سابعاا: منزلتأه الِعلمي ة: 
اجز بصفاٍت مجيلة، ونعتوه بنعوٍت  وصف علامء اإلسالم ومؤّرخوه الّشيخ الرَّ

 عىل حسب قدم  جليلة، وإليك ذكر  أبرز ما وقفُت عليه من أقواهِلم يف ذلك مرّتبةً 

 فيات قائليها:و
د بن أيوب الّتاذيّف  مّ شيخ القّراء بحامة بدر الّدين حم » قال عنه الّذهبّي: .1

ايّس  ّي، صاحباحللبّي احلنف  . (6) «أيب عبد اهلل الف 

اإلمام بدر الّدين الّتاذيّف شيخ القّراء بحامة، احلنفّي » قال عنه الّصفدّي: .2

ديم، ومجن ابن عاّلق، وااحللبّي، تال عىل الفايّس، وسمع م اعة، وقرأ بنفسه،  بن الع 

 . (7) «ومتيَّز وصنَّف

 
 ، وما بعدها(.226(، والوفيات، للّسالمّي:) 288ن، للصفدّي:)نكت اهلميا (1)

 (.262/ 6(، ومعجم املؤّلفني، للدمشقّي، )126/ 10قات الشافعية الكربى، للسبكّي، )طب (2)

 (.419/ 7املنهل الّصايف، للظاهرّي، )(، و222/ 3، للصفدّي، )لنرصأعيان العرص وأعوان ا (3)

 (.2/71(، وغاية النهاية، البن اجلزرّي، )225، للذهبّي:) املعجم املختّص باملحّدثني (4)

 (.171/ 2(، والوايف بالوفيات، للصفدّي، )385:) ، للذهبّي : معرفة القّراء الكبارينظر (5)

 (.180/ 4، )تذكرة احلّفاظ، للذهبّي  (6)

 (.343/ 3رص، للصفدّي، )أعيان الع  (7)
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بِّي املْق» ّي:ـرش ـال القـق .3 ب بـاحلل  ن ِفّي حُمّدث ن فقِ ـدر الّديـرئ امللقَّ يه ح 

 . (1)«ف اضل

أبو عبد اهلل الّتاذيّف احللبّي احلنفّي، أستاذ ماهر حمّقق » قال عنه ابن اجلزرّي: .4

 . (2)«كامل

م يف ا» ر:قال عنه ابن حج   .5 وايات، وكان  عاِرًفا هبا تقدَّ لِقراءات، وأقرأ بالرِّ

دارس احلنفّية، وأقرأ  ث، وأقرأ النَّاس زماًنا بِِدمشق، وأعاد بم ظرة والبح حسن  املنا

بيَّة ر   . (3) «الع 

قال حاجي خليفة: احللبّي التَّاِذيّف احلنفّي املقرئ، تال عىل شيوخ بلده  .6

سمع  من ابن عاّلق وابن  ن عارًفا هبا، وبالّروايات، وكاوتقّدم يف القراءات، وأقرأ 

ديم، أقرأ الناس  . (4) ةارس احلنفّية، وأقرأ العربيّ دمشق، وأعاد بمدزماًنا ب  الع 

التاذيّف احللبّي احلنفّي، بدر الدين: فاضل، عامل بالقراءات، » قال الّزِركيّل: .7

 . (5)«سكن دمشق وأقرأ هبا

 اثمناا: مؤلَّفاته: 
ها  أراجي الّراجزُ  الشيخ كتب        نيَّة، وإليك ذكر  مرّتبًة ز علميًَّة، وُكتًبا ورسائل  س 

 ىل وفق حروف اهلجاء: ع

 خمطوط::    (6) زول القرآنأرجوزة ف الت جويد ون . 1

، ومل يتسنَّ يل  (7) وهي أرجوزة تتناول دراسة بعض مباحث علم الّتجويد

 
 (.34/ 2اجلواهر املضيّة، للقرّش، ) (1)

 (.102/ 2غاية النّهاية، البن اجلزرّي، ) (2)

 (.130/ 5قاليّن، )الدرر الكامنة، للعس (3)

 (.110/ 3ينظر: سّلم الوصول، حلاجي خليفة، ) (4)

 (.47/ 6األعالم، للزركيّل، ) (5)

  (.2637(، ومعجم التاريخ، لبلوط:) 21ن كتاب الكامل، للهذيّل:)التّجويد محتقيق: كتاب  ظر:ين (6)

 (.46/991خزانة الرّتاث، )وجد منها نسخة خطيّة يف مكتبة رضا يف مدينة رامبور باهلند. ينظر: ي (7)
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 االّطالع عليها بعُد.

:  (1) سَوِر القرآن الكرمي  ـَمدين  منَة الـَمكي  والاألأرجوزة املتضمِ نة معرف  .2

 خمطوط: 
يف   اول تفصيل الكالم عنهابني أيدينا اآلن، وسنتنة التي زووهي هذه األرج

 املبحث الثاين من هذا القسم األّول إن شاء اهلل.

 : مفقود: (2) شرح قصيدة: الدر ة اليتيمة واحملج ة املستقيمة . 3

قّي ّية يف نظم خمترص  وهو: رشح عىل القصيدة الّدال ، نظم (3) يف الفقه احلنبيلّ   اخِلر 

لدين، قال ، رشحها الّتاذيّف يف ُم (4) ( بيًتا2775ي يف:)ّي، وهرصأيب زكرّيا الرصَّ 

بعُضهم: وهذا من الغرائب! حنفيٌّ يرشح قصيدة حنبيّل يف الفقه
، وقد ُذهل  (5) 

ها نونيَّة الّذهبّي فعدَّ
(6) !! 

 : خمطوط: (7) لرَّوضة الناضرةالدُّر ة الفاخرة شرح ا  . 4

ة النّارضة يف أوهو: رشح عىل قصيدة:) وض  ط فى الباهرة(، نظم ق املصالخالرَّ

 
خزانة (، و 27 /2ينظر: فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، ) (1)

 (.267/ 96(، )964 /90رّتاث، )ال

  الفقهاء للُمخالف فصول ومواقف، لسلهب:  (، وإنصاف3/110ليفة، )ينظر: سّلم الوصول، خل (2)

(119.) 

ق (3) ّي: طبع عّدة طبعات متنًا ُمّرًدا، وكتاًبا مرشوًحا، ومن رشوِحه: كتاب الـُمغني أليب حمّمد خمترص  اخِلر 

قّي 620)ت نابلة،أكابر احل دامة املقديّس، مناهلل بن ق عبد ر اخِلر  هـ(، وصاحب املتن: أبو القاسم عم 

 (.44/ 5، 76/ 4هـ(. األعالم، للزركيّل، )334الّدمشقّي، فقيه حنبيّل، )ت ثّم البغدادّي 

ا هـ(، وناظمها هو: أبو زكريّ 1424القصيدة: طبعْت بتحقيق جاسم الدورسّي بدار ابن حزم، سنة:) (4)

( من أهل:)رصّي البغدادّي، ى الرّص حييالسنّة حّسان  رص  ، هـ(. األعالم، للزركيلّ 656بغداد، )تبرص 

(8 /177.) 

 (.2/701ينظر: املدخل املفّصل، أبو زيد، ) (5)

 (.385)  :، للذهبّي : معرفة القّراء الكبارينظر (6)

 (.46/990خزانة الرّتاث:)ينظر:  (7)
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رصّي أيب زكرّيا ال رصَّ
 . (2) ، رشحها الّشيخ الّتاذيفّ (1) 

اشف من زًلل  أو: خمتصر الر  ، ( 3) خمتصر الر ش اف من زًلل الكش اف . 5
   خمطوط:: ( 4) الكاشف

ه مؤّلُفه من كتاب  القرآن ا   عظيم يف تفسريوهو: كتاٌب مهمٌّ  لكريم، اخترص 

 العلوم أليب اللَّيث لّب تفسري بحروأحلق إليه  ،(5) رشّي ـخـ اف للزمـالكشَّ 

ندّي  مرق   ، وغريه. (6)  السَّ

 اتسعاا: وفاتأه:
محاة( يف رمضان من ذكر أهل الّتاريخ والرّتاجم: أّن الّتاذيفَّ تويّف يف مدينة:)      

 . (8) للميالد( 1306)، أو (1305)الّتاريخ يوافق سنة: هذا، و(7) للهجرة (705)سنة:

 

 

 
 (.523/ 2للبغدادّي، ) ينظر: هدّية العارفني، (1)

/  46ظر: خزانة الرّتاث:) (. ين1965:) هايوجد منها نسخة يف املكتبة الوطنيّة بباريس، ورقم حفظ (2)

990.)  

 (.269ّي:) ينظر: طبقات املفّّسين، لألدنه و (3)

 (.140/ 2(، وهدية العارفني، للبغدادّي، )2716/ 2ينظر: كشف الظنون، حلاجي خليفة، ) (4)

عّدة طبعات، منها: طبعة دار الكتاب العريّب  "غوامض التنزيل ن حقائق الكّشاف ع"بع كتاب:ط (5)

رشّي، من أئّمة  خمهـ(، وهو لإلمام أيب القاسم جار اهلل حممود بن عمر الز1407، سنة:)3ط ببريوت،

 (.178/ 7هـ(. األعالم، للزركيّل، )538العلم والتفسري واللغة واآلداب، )ت

هـ(،  1413، سنة:)1منها: طبعة دار الكتب العلميّة ببريوت، ط طبعات، عّدة "بحر العلوم ":طبع كتاب (6)

رق ندّي، عاّلمة،  سَّ لشيخ عيل معوض وآخرين، وهو لإلمام أيب الليث نرص بن حمّمد بن أمحد البتحقيق ا م 

 (.27/ 8هـ(. األعالم، للزركيّل، )375من أئمة احلنفية، )ت

 (.173/ 2م الّشيوخ الكبري، للذهبّي، )(، ومعج2/34يّة، للقرّش، )ينظر: اجلواهر املض (7)

 (.2637لبلوط:)  ومعجم التاريخ الرتاث اإلسالمّي، (،9/83مشقّي، )ينظر: معجم املؤلفني، للد (8)
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 املبحث الّثاني
 دنّي من سَوِر القرآن الكريماأُلرجوزة املتضمِّنة معرفَة امَلكّي وامَل

 ويكون الكالم عن األرجوزة يف النقاط اآلتية:    

: اسم األرجوزة:     أو ًلا
العالِـم بدر  إلمامّشيُخ اقال ال) األصل: ورد يف مطلع األُرجوزة من النّسخة

 حلنفّي املقرُئ د القاهر بن بركات بن أيب الفتح التاذيّف اب بن عبوأيّ الّدين حمّمد بن 

: من  ـ، وجاء يف مطلع النّسخة: ه(1) ( قصيدًة يذكُر فيها املديّن واملّكّي رمحه اهلُل تعاىل 

، بينام اشتملْت (2) (كّي واملدينّ هذه األرجوزة املتضّمنة معرفة  امل بعد البسملة:) 

زٌة تشتمل عىل نزول القرآن  أرجو هذه ة:)ارعبالنسخة: ش: يف مطلعها عىل 

 .   (3) ( بمكة  رّشفها اهلُل، وما نزل باملدينة عىل ساكنِها الّسالم الكريم، تبنّيُ ما نزل 

ز، ولذا فتسميُتها باألُرجوزة أدقُّ علمي   ا، ولذا ورد وال خيفى: أّّنا من بحر الّرج 

  باسم:  ةّظاهريّ الب علوم القرآن ملخطوطات دار الكتميتها يف فهارس تس

نة معرفة  امل كّي وامل دينّ ) ِر القرآن الكريم األُرجوزة املتضمِّ ، وهي كذلك  (4) ( من سو 

 ، وهذا هو األرجح يف تسميتها. (5) يف خزانة الرّتاث

 اثنياا: توثيق نسبة األأرجوزة إىل الر اجز: 
إذ قد ن ريب، دون  كاتبها الّشيخ حمّمد الّتاذيّف مالنّسبة إىل جوزة ثابتةُ األرهذه 

  قال الّشيُخ اإلمام األصل، وهو:)  النّسخة ُكتب اسم الّراجز رصحًيا واضًحا يف أّول

العالِـم بدر الّدين حمّمد بن أّيوب بن عبد القاهر بن بركات بن أيب الفتح التاذيّف  

 
ِر القرآن، للتّاذيّف: النسخة األصل:)ا( 1) نة معرفة امل كّي وامل ديّن من سو   و(. 13ألُرجوزة املتضمِّ

نةا (2)  و(. 9امل كّي وامل ديّن، للتّاذيّف: النسخة: هـ:)معرفة  ألُرجوزة املتضمِّ

نة معرفة امل كّي وامل ديّن، للتّاذيّف: النسخة: ش:) األُرجوزة املت (3)  ظ(.46ضمِّ

 (.27/ 2ظر: فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، )ني (4)

 (.90/964اث:) ينظر: خزانة الرّت  (5)
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 .(1) ( اهللُ تعاىلاحلنفّي املقرُئ رمحه  

يّف يف بعض فهارس  الّتاذ دمّ وقد ُنسبْت هذه األرجوزة إىل كاتبها الّشيخ حم 

يف فهارس علوم القرآن ملخطوطات دار الكتب املخطوطات، ولذا ُعزيْت إليه 

 . (3) ، وكذلك يف خزانة الرّتاث(2) الّظاهرّية

 . (4) وهي كذلك قد ُنسبْت إىل راجزها يف بعض الُكتب واملعاجم

 رجوزة وشرحها: ـحتوى األأ اثلثاا: مأ 
أمٍر مهمٍّ وعظيم، وهو تفصيل القول يف  هذه يف هزت  خّصص  الشيُخ الّتاذيّف أرجو

ر املدنّية؛ تسهياًل يف حفظها ومعرفة تفصيل أحكامها عىل حتديد ا ر املكّية والسو  لّسو 

 طلبة العلم. 

ر املكّية ملت عىل ذكر الّس وقد جاءِت األرجوزة يف واحٍد وأربعني بيًتا، اشت   و 

ر املدنّية توا   ههنا، وبيان املراد منها بتحديد رشحها  مّ وترصحًيا أو تعريًضا. لّسو 

ر املكيّ  ة واملدنّية واملختل ف فيها بالّتفصيل، مع ذكر اآلية أو اآليات املستثناة من الّسو 

 احلكم الّسابق عليها. 

 عات:وقد اقتىض رشُحها أن تقّسم إىل عرش ُممو

ل منهاوعُة األ وجاءت املجم  .1 [،  4-1] :ىل منها برشح األبيات األربعة األُو 

إنزالِه القرآن الكريم، والّصالة  احلمد هلل تعاىل عىل م األرجوزة، وذكر ي يف تقديوه

وعىل آلِه وصحبه، وبيان ما اشتملْت عليه األُرجوزة من بيان  × عىل نبّينا املختار

ر املكّية واملدنيّ   ة. الّسو 

 
ِر القرآن، للتّاذيفّ األُرج (1) نة معرفة امل كّي وامل ديّن من سو   و(. 13: النسخة األصل:)وزة املتضمِّ

 (.27/ 2ار الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، )د ينظر: فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات (2)

 (.964/ 90ينظر: خزانة الرّتاث:) (3)

 (.5(، واملكّي واملديّن، لربايّن:)2637بلوط:) الرتاث اإلسالمّي، لينظر: معجم التاريخ  (4)
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هي و [،7-5] ة منها عىل رشح ثالثة أبياٍت منها: وعُة الّثانياشتملت املجم  .2

ر يف ب ل يف القرآن الكريم. يان حكم السو   الثالث األُو 

[، وهي يف  10-8] ضّمت املجموعُة الّثالثة منها رشح ثالثة أبياٍت منها: .3

ر الثالث الّسابقة يف الرّتتيب.  و  ر تيل السُّ  بيان حكم سّت سو 

[، وهي 15-11] رشح مخسة أبياٍت منها:ة منها بالّرابع جموعةُ جاءت امل .4

ركم اثنتح انيف بي و   لرّتتيب.السّت الّسابقة يف ا ي عرشة سورة، وهي تيل السُّ

[،  22-16] اشتملت املجموعُة اخلامسة منها عىل رشح سبعة أبياٍت منها: .5

ر الثنتي عرشة  الّساب و   قة يف الرّتتيب. وهي يف بيان حكم مخس سور، وهي تيل السُّ

[،  29-23] ا:نه م جاءت املجموعُة الّسادسة منها برشح سبعة أبياٍت  .6

ر اخلمس الّسابقة يف وهي يف بيان حكم ثالثة وعرشين سورة، وهي تيل السُّ  و 

 الرّتتيب، ونظًرا لتشابه بعضها فقد ذكرها الّراجُز تعريًضا هبا ال ترصحًيا بأسامئها.

[، وهي 32-30]  منها:رشح ثالثة أبياٍت ضّمت املجموعة الّسابعة منها  .7

ر الثالثة والعرشين الّسابقة يف وهي تيل ة،وريف بيان حكم سبع  عرشة  س و   السُّ

ها تعريًضا ال ترصحًيا بأسامئها.رّتتيب، وكال  ذلك ذكر الّراجُز بعض 

[، 35-33] اشتملت املجموعة الّثامنة منها عىل رشح ثالثة أبياٍت منها: .8

ر اجلزء إحدى عرشة سورة،وهي يف بيان حكم  الّتاسع والعرشين، وهي   وهي سو 

ر الّس لسُّ تيل ا  لّسابقة يف الرّتتيب. بع  عرشة  او 

[، وهي 38-36] عة منها برشح ثالثة أبياٍت منها:جاءت املجموعة الّتاس  .9

ر   و  ر اجلزء الّثالثني، وهي تيل السُّ يف بيان حكم سبعٍة وثالثني سورة، وهي سو 

 تيب.ّسابقة يف الرّت اإلحدى عرشة  ال

-39] ة أبياٍت منها:ح ثالث برشا جاءت املجموعُة العارشُة واألخريُة منه .10

ح ا41 ّ لّراجُز بانتهاء قوله يف تفصيل أحكام [، وهي يف ختم األرجوزة، إذ رص 
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املكّي واملديّن، وذكر محد اهلل تعاىل عىل تنزيل القرآن الكريم، والّصالة عىل نبّينا  

 . (1)تِه وأصحابهوعىل آلِه وعرت ×املصطفى النّذير 

 رابعاا: موضوع األأرجوزة:
ل دُر بنا جي ق ههنا القول  يف موضوع األرجوزة األساس، وهو طريأن نفصِّ

ر   ر املكّية والّسو  ر املكيَّة واملدنيَّة، فنوضح ولو بإجياز الفرق بني الّسو  معرفة الّسو 

 ثالثة ة عىلا يف هذه املسألاملدنّية، وخالف العلامء يف حتديدها، إذ اختلفو

 الحات: اصط

ة، وأّن املديّن ما نزل بعد  اهلجرة، وإْن كان باملدينل قبل  نزا أّن املكّي م أحدها:

 جرة وإْن كان بمّكة.اهل

أّن املكيَّ ما نزل بمّكة، وأّن املديّن ما نزل باملدينة عىل ساكنها الّصالة  والثاين:

 والّسالم. 

ل مّكة، واملديّن ما وقع خطاًبا ألهل هأل ا وقع  خطاًباأّن املكّي م والثالث:

وإن كان   ، ﴾ ڱ ڱ﴿  :الغالب عىل أهل مّكة الكفر، فخوطبوا؛ ألّن نةديامل

  ڭ﴿ غريهم داخال فيها، وكان الغالب عىل أهل املدينة اإليامن، فخوطبوا:

 . (2) يها، وإن كان غرُيهم داخاًل ف﴾  ڭ  ڭ

رتجيحه، وقال  الّراجح هو االصطالح األّول، ولذا حكم  العلامء بى: أّن وال خيف

 . (4) املشهور(  وه):(3) الزركّش 

 
ع م املجموعات العرش الّسابقة: القسم الثّاين من هذا البحث: نّص األرجوزةينظر يف تفصيل القول يف  (1)

 حتقيقها ورشحها. 

،  لوم القرآن، للسيوطّي ، وما بعدها(، واإلتقان يف ع187/ 1ينظر: الربهان يف علوم القرآن، للزركّش، ) (2)

 (. 204/ 1(، والّزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، للمكّي، )37/ 1)

    هـ(.  794يه، له تصانيف كثرية، )ت ق ف عامل  أبو عبد اهلل بدر الدين حمّمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركّش،  هو: (3)

 (.6/60األعالم، للزركيّل، )           

 (.37/ 1ظر: اإلتقان، للسيوطّي، )(، وين718/ 1ن، للزركّش، )الربهان يف علوم القرآ (4)



 أ.د.حممد إبراهيم املشهداين  دراسة وحتقيق:    الكرميالقرآن  سور مناملتضمنة معرفة املكي واملدين  رجوزةاألأ   

370 

 ي ة األرجوزة:خامساا: أمه
ها:  تبدو أمهّية هذه األرجوزة واضحًة جلّيًة من وجوٍه، إليك ذكر 

ديّن من س ذه األُرجوزة تضّمنت دراسة الـم  .إّن ه1 ِر القرآن الككّي والـم   ريم،و 

ر من كال نوحتديد أسامء النّوعني مًعا مع حتديد اآليات التي تُ   يوع  ستثنى من الّسو 

ر ذكرها الّراجُز تعريًضا ال ترصحًيا طلًبا  نّ املكّي واملديّن، ولك بعض  السو 

 لالختصار، وقد توّضح ذلك مجيُعه يف رشح أبيات األرجوزة هذا. 

ل الق.إن الّراجز يف هذه األ2 كم عىل بعض اآليات داخل  ول يف احلُ رجوزة فصَّ

ح  باس  يات حتديد عدد تلك اآل مع، تثنائها من ُحكِمه الّسابق سوِرها، إذ رصَّ

 لـُمستثناة بأسلوٍب رصيٍح واضح. ا

.إّن أغلب ُكتب علوم القرآن تناولْت يف مباحثها بالّتفصيل علم نزول آيات 3

 .   ظاًم نزٌر وقليلأليف نثًرا أو نالقرآن وسوره، ولكّن إفراده بالت

تبات  مكف ظيمة كانْت مطمورًة يف رفو .إّن هذه األرجوزة رغم  فائدهتا الع 3

ُد يعرُفها أحٌد، باإلضافة إىل أّّنا قد ُنسبْت إىل ُمهول يف بعض  ملخطوطات، فال يكاا

 . (1) فهارس املخطوطات

 سادساا: املأؤاخذات العلميَّة على األرجوزة:
النَّقص،  ل  العلمّي مهام كان ُمتقنًا فال بدَّ أن يعتوره ّن العم  أحٍد أ خيفى عىلال      

  إاّل لكتابِه القرآن الكريم. ويمكن لنا يف  خلطإان تكون العصمُة من أ ىلإذ أبى اهلُل تعا

 هذا املجال أن نذكر  بعض  املؤاخذاِت الِعلمّية عىل هذه األُرجوزة عىل النّحو اآليت: 

ر يف بعِض املواضع، ومن ذلك: تقديمه السُّ تيب لّراجُز برتمل يلتزم ا .1 و 

ذلك  ه معذوٌر يف ّرعد، ولعلّ الة ، وتأخريه لسورة إبراهيم الكالم عن سور

 بسبب ضيق النّظم. 

 
 (.19املكّرمة، أبو سليامن:) ينظر: فهرس خمطوطات مكتبة مكة  (1)
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ر كثرية عن الترّصيح هبا، كام فعل  يف   .2 اكتفاؤه بالّتعريض يف ذكر أسامء سو 

ر الّسّت املكّية التي تسبُق سورة  ا و   ألحزاب.السُّ

ة، وهي  ات التي يمكن أن نسّجلها عىل هذه األرجوزة الِعلميَّ املؤاخذهذه هي 

 ن عظيِم فائدهتا. ل ممن قيمتها، وال تقلّ  غضُّ بكّل تأكيٍد ال ت

 سابعاا: نأَسخ األرجوزة املخطوطة: 
األأرجوزة املتضمِ نة معرفَة  ذ كرْت كتب فهارس املخطوطات نسًخا خمتلفة لـ:)

 ( لإلمام حمّمد بن أّيوب الّتاذيّف. القرآن الكرمي  دين  من سَورِ املَكي  واملَ 

، بينام (1) طاتس املخطوجزها بعُض فهاررا بالّذكر معزّوًة إىلولْتها وقد تنا

 . (2) ُذكرت يف بعِضها اآلخر ُمّردًة، أو ُنسبْت إىل ُمهول

ًرا لسبِع نسٍخ خمت لفة منها من  وقد منَّ اهلُل تعاىل عيّل، فاستطعُت أن أمجع صو 

 بات العامل.  مكت

 دة يف الّدراسة والّتحقيق وإليك اآلن تفصيل الوصف للنّسخ الّسبع املعتم  

ح: الو  رشَّ

 األصل:   الن سخة األوىل:
 . (3) يف املكتبة  (21/ 2) وهي نسخة مكتبة جار اهلل يف اسطنبول، وحتمل رقم:

 حالة النسخة املخطوطة:   
علمّية، وهي ب ومنظوماٍت وع حيوي عّدة كتُكتِبْت هذه النّسخة ضمن ُمم 

وفيها  ا،بً خ، وخّطها واضح ومجيل غال الّثانية يف هذا املجموع، وهي بخّط النّس

يلة وسقٌط يسري، وتقع يف ورقتني بثالِث صفحات، قياس كّل صفحة أخطاٌء قل

 
، وما بعدها(،  27/ 2طات دار الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، )و طينظر: فهارس علوم القرآن الكريم ملخ (1)

 (.1/570وفهرس خمطوطات مكتبة كوبرييل، لششن، )

 (.19تبة مكة املكّرمة، أبو سليامن:) وطات مكينظر: فهرس خمط (2)

 (.96615(، برقم:)267 /96خزانة الرّتاث:) ينظر:  (3)
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سم، يف كّل صفحة: سبعة عرش  سطًرا، يف كّل سطر: ما يقارب تسع 14×20منها: 

كلِّه بتاريخ ثالث  عرشة ليلة خلْت من شهر من نسخ املجموع ، وكان الفراُغ كلامت

ا لتكون أصالا ف  الن َسخ؛ ولذا ا  دمأق فهي ، هـ(706)ألوىل، سنة:مجادى ا خرتُتأ
 .الت حقيق

 الن سخة الثانية: ورمزها:)ط(:
(  6209/5م:)ـ ل رقـ حم ـ ران، وتـران بطهـة طهـع ـامـة جـب ـة مكتـسخ ـي نـوه

 . (1)  يف املكتبة
 : ة املخطوطةحالة النسخ

 هي اخلامسة يفُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة منظوماٍت علمّية، و

بخّط النّسخ، وخّطها جّيٌد غالًبا، وهي تاّمٌة، وهي تقع يف ثالِث ع، وهي ا املجموهذ

سم، يف كّل صفحة:  9×15ورقات بخمِس صفحات، قياس كّل صفحة منها: 

، وهي بخطِّ شمس الّدين حمّمد يقارب سبع كلامٍت يف كّل سطر: ما عرشة أسطر، 

، وهو  هـ(708)نة:رمضان، س ر شهامع دمشق يف بن حمّمد بن أيب بكٍر، كتب ها بج

 .(2)ناسخ املجموع
 الن سخة الثالثة: ورمزها:)هـ(: 

 . (3) ( يف املكتبة7659وهي نسخة املكتبة الّظاهرّية بدمشق، وحتمل رقم:) 
 ة:  سخة املخطوطالن حالة 

ُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة رسائل علمّية، وهي الّثانية يف هذا 

، وخّطها مجيل، وهي تاّمٌة، ولكّن فيها حتريًفا وسقًطا سخلنّا وع، وهي بخطّ املجم 

 
م مصنّفات الوقف واالبتداء، للكف (1)  (.2267/ 5وّي، )ارينظر: معج 

 ينظر: املصدر الّسابق. (2)

ومعجم   (،28، 27/ 2) لّظاهرّية، للخيمّي،فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب اينظر:  (3)

 (.2637التّاريخ الرّتاث اإلسالمّي، لبلوط:) 
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يسريين، وهي تقع يف ورقتني بثالِث صفحات، قياس كّل صفحة منها: 

سطر: ما يقارب  سطًرا، يف كّل  فحة: ثامنية عرشسم، يف كّل ص12.5×18.5

يد ق هاقة األوىل منعرش كلامٍت، ومل ُيعل م ناسخها، وال سنة نسخها، ولكن عىل الور

، ولذا جزم  املفهرس بأّّنا هـ(711)مطالعة باسم: أّيوب بن هالل بن موسى، سنة:

امن  وائل القرن الثّ نسخٌة قديمٌة ُكتبْت يف حياة راجزها، وقال:) نسخٌة قديمٌة من أ

 .(1) أواخر الّسابع اهلجرّي(اهلجرّي أو 
 الن سخة الر ابعة: ورمزها:)ك(:

ُماميع( يف   50ملسجد احلرام، وحتمل رقم:) اب ّكة املكّرمةوهي نسخة مكتبة م

 . (2) املكتبة
 حالة النسخة املخطوطة: 

ة يف  وهي الّثالثة عرشُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة كتب علمّية، 

معتاد، وهي تاّمٌة، وهي تقع يف ورقتني  وع، وهي بخّط النّسخ، وخّطهاهذا املجم 

، يف كّل صفحة: مخسة  عرش  سم14×20منها:   صفحةبثالِث صفحات، قياس كّل 

سطًرا، يف كّل سطر: ما يقارب تسع كلامٍت، وهي بخطِّ حمّمد بن أمحد املرصّي 

هـ(682)الرّزاز، كتب ها سنة:
 (3) . 

 مسة: ورمزها:)ف(:ة اخلا الن سخ
  كوبرييل( باسطنبول، وحتمل رقم: وهي نسخة مكتبة فاضل أمحد باشا:)

 . (4) ة( يف املكتب1116)
 

 (.28 /2)الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار  ينظر: (1)

 (.19ينظر: فهرس خمطوطات مكتبة مّكة املكّرمة، أبو سليامن:)  (2)

 ينظر: املصدر الّسابق. (3)

 (.570، 569/ 1كوبرييل، لششن، ) ت مكتبةينظر: فهرس خمطوطا (4)
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 طوطة:  املخة سخحالة الن
ُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة كتب علمّية، وهي الّثالثة يف هذا  

وهي تقع يف ورقٍة ا، وهي تاّمٌة، ّطها مجيل غالبً املجموع، وهي بخّط النّسخ، وخ

صفحة:   سم، يف كّل 18.5× 27.5واحدٍة بصفحٍة واحدة، قياس الصفحة منها: 

س  عرشة  كلمة، وهي بخطِّ حمّمد بن مخ  ربقا: ما يكّل سطرا، يف ثالثون سطرً 

هـ(1061)، وقد متّلك املجموع حمّمد بن عيّل سنة:هـ(837)سعد، كتب ها سنة:
(1) . 

 :سة: ورمزها:)ش(الن سخة الس اد
( يف  1382/ 4054وهي نسخة مكتبة ُملس شورى إيران، وحتمل رقم:) 

 . (2) املكتبة
 خطوطة:  حالة النسخة امل

وع حيوي عّدة كتب ومنظومات علمّية، وهي ن ُمم ضم ة هذه النسخبْت ُكتِ 

ٌة، وقد  ومجيل، وهي تامّ الّرابعة يف هذا املجموع، وهي بخّط النّسخ، وخّطها جّيٌد 

ها عّدة أبيات يف ذكر املوت والقرب، وهي تقع يف ورقتني بثالِث صفحات،  ُذكر بع د 

كّل   يف، اسبعة  عرش سطرً سم، يف كّل صفحة: 14×20قياس كّل صفحة منها: 

ما يتعّلق بتاريخ نسخها  لامٍت، ومل يذكر اسم ناسخها، ويفسطر: ما يقارب ثامن ك

 . (3) اهلجرّي القرن الّتاسع  أّّنا ُكتبْت يفنّص املفهرس عىل 
 الن سخة الس ابعة: ورمزها:)ع(:

( 2815) رقم:ول، وحتمل ـي اسطنبـدي فـن ـف أفـ اطـة عـبـت ـة مكـخـسـوهي ن

 
 ينظر: املصدر الّسابق. (1)

إيران، الفشار،   يف: فهرست املخطوطات الفارسيّة والعربيّة بمكتبة ُملس الشورى اإلسالمي ينظر (2)

 ، وما بعدها(.53 /11)

التّاسع اهلجرّي، كام القرن  ّنم(. أي: ُكتبْت يفعىل قوله:) تاريخ: سده  -باللغة الفارسيّة-نصَّ املفهرُس  (3)

 . com.google.translate://ttps/رمجة جوجل:بيّنُت أعاله. ينظر: املصدر الّسابق، وموقع: ت
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 . (1) بة املكتيف
 لة النسخة املخطوطة:  اح

ُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة ُكتب علمّية، وهي الّتاسعة يف هذا  

اد، وهي تاّمٌة، وفيها حتريٌف يسري، وهي سخ، وخّطها معتع، وهي بخّط النّاملجمو

سم، يف كّل  41× 20حدٍة بصفحتني، قياس كّل صفحة منها: تقع يف ورقٍة وا

 كلامٍت، ومل يذكر اسم  ا، يف كّل سطر: ما يقارب عرشرً سط امنية وعرشون صفحة: ث 

 . (2)ناسخها، وال سنة نسخها
 وشرحها: ، رجوزةاثمناا: منهج حتقيق األأ 

األأرجوزة  )- انتهجُت يف الّدراسة والّتحقيق والرّشح هلذه األرجوزة العلمّية
 آلتية: ا روماأل -(الكرميواملَدين  من سأَوِر القرآن  املتضمِ نة معرفَة املَكي  

 حتقيق اسم الّشيخ الّراجز، واسم أرجوزته، ونسبة األُرجوزة إىل راجزها.  .1

 املعروفة يف الوقت احلارض.  دعجوزة وفق القواحترير نّص األر .2

اًم، إذ هي متعّلقٌة بأرشف كالم، كالم   .3 ضبط نّص األرجوزة ضبًطا حمك 

خ  امللك العاّلم، تعانة بُكتب ومراجع س اال املخطوطة، معمعتمًدا يف ذلك عىل النس 

 علوم القرآن والّتفسري، وبعض كتب القراءات.  أصلّية كثرية يف

يتناول بيان املسائل املقصودة يف  زةجوط وخمترص لألروضع رشح مبسَّ  .4

األبيات، ورشحها، ومل أقْف عىل رشٍح سابٍق هلذه األرجوزة رغم  سعة بحثي عن  

 ذلك يف مظاّنه.

ات برسم املصحف  ة يف معِرض رشح األبير و كذلقرآنّية املرسم اآليات ا .5

 الرّشيف حرمًة هلا.

 
 (.2815فندي، لقربنده: برقم:)أ ينظر: دفرت كتبخانة عاطف (1)

 ينظر: املصدر الّسابق. (2)
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يف ورة ورقم اآلية بذكر اسم السُّ  ختريج اآليات الواردة يف رشح األُرجوزة .6

 الكتاب ختفيًفا عن كاهل اهلامش.صلب 

ا يف رشح األرجوزة.   .7  ختريج أقوال أهل العلم من مظاّنِّ

رها األصليَّة املعروفة ادمص األرجوزة من ريج املسائل املبحوثة يف رشحخت .8

  ّصني.   لدى الـُمخت

 عىل هلامش، وقد أحلُت ذكر تراجم موجزة لألعالم الذين يرُد ذكُرهم يف ا .9

 ّنه مفتاٌح لكثرٍي من كتب الرّتاجم.الم للزركيّل، ألكتاب األع

 . ﴾...﴿ رة خاّصة هبا، هكذا:متييز اآليات القرآنّية بوضعها بأقواس مزهّ  .10

 ..«. ». بوضعها بأقواس خاّصة هبا، هكذا:النبوّية  ثيمتييز األحاد .11

صل( يف مجيع األاإلشارة إىل موضع انتهاء صفحت ْي املخطوطة ) .12

والظهر مًعا يف صلب األرجوزة، رامًزا للوجه ضع انتهاء الوجه وراق، ذاكًرا مواأل

 بـ)و(، وللّظهر بـ)ظ(. 
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 :اـًعـاسـت

 
 

  جذمنا
 رجوزة املعتمدة ات األملخطوط
 سة والتَّحقيق والشَّرحيف الدِّرا
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 ( صورة الص فحة األوىل من الن سخة األصل.1)
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 .صورة الص فحة األخرية من الن سخة األصل  (1)
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 صورة الص فحة األوىل من الن سخة: ط.  (2)
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 ( صورة الص فحة األخرية من الن سخة: ط.2)
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 هـ.  الن سخة: من  ىلو األ( صورة الص فحة  3)
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 هـ. ( صورة الص فحة األخرية من الن سخة:3)
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 ( صورة الص فحة األوىل من الن سخة: ك.4)
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 األخرية من الن سخة: ك.( صورة الص فحة  4)
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 ( صورة أول الص فحة من الن سخة: ف.5)

 ( صورة آخر الص فحة من الن سخة: ف.5)
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 .ش  ( صورة الص فحة األوىل من الن سخة:6)
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 ( صورة الص فحة األخرية من الن سخة: ش.6)
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 ع.( صورة أول الص فحة من الن سخة:7)

 ع.( صورة آخر الص فحة من الن سخة:7)
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 انيالّث قسملا
 ر القرآن الكريم(َورجوزة املتضّمنة معرفة املكّي واملدنّي من ُساأُلنّص:)

 مع حتقيقها وشرحها 
 لّرمحن الّرحيمبسم اهلل ا

ٍد وعىل آله الّصالة والّسالم عىل النّبالعاملني، و رّب  احلمُد هلل ّي األمني، نبّينا حممَّ

ن تبعهم بإحساٍن إىل ي، وتابعيهم الّصاحلني، ووأصحابه الطّيبني الّطاهرين  وم م 

 الّدين. 

ز لألرجوزة الـُمتضّمنة معرفة املكّي  ر  أّما بعُد: فهذا رشح موج  واملديّن من ُسو 

، رمحه اهلل تعاىل، آمني. وإليكم  (1)حمّمد الّتاذيفّ يب عبد اهلل أم ماالقرآن الكريم لإل

 ا طلبة العلم، آمني: األرجوزة مع رشحها، نفع  اهلل هب

 ( 2) حيممحن الرّ الرّ بسم اهلل 

ن بركات بن قال الّشيُخ اإلمام العالِـم بدر الّدين حمّمد بن أّيوب بن عبد القاهر ب

 : (3)عاىل قصيدًة يذكُر فيها املديّن واملّكّي رمحه اهلُل ت ُئ قر أيب الفتح التاذيّف احلنفّي امل

   ( 4) ـُف ُه اللطـيـ ــ م ـ رح ـ ٌد ي ـ مَّ ـ مـح         عيُف ـضَّ خاضُع ال [ قال الفقري الـ 1] 

كر عىل خيــِر الب ش      ْر   ا الفط ـ ـ حمُد هللِ الذي أنـــش الـ   [ 2]   ـْر  وأنزل  الذِّ

 
 األّول.سبقت ترمجُته يف املبحث األول من القسم  (1)

 ن النّسخة األصل، وهي مثبتة يف: ط، هـ، ك، ف، ش، ع. بسملة مسقطت ال (2)

 الّشيُخ اإلمام العامِل  ل  اإلمام العالِـم ...: سقط من: ط، ك، ف، ع، ويف هـ من بعد البسملة: قا  قال الّشيُخ  (3)

 تِه، وأمتعنا من بركا، أعاد اهللُ "اذيفّ التّ "العامل، متفّرد عرصه، الّشيخ بدر الّدين احللبّي احلنفّي، املعروف بـ

 .-أّيده اهلُل-ة  املكّي واملديّن، قال واملسلمني بطوِل حياتِه: هذه األرجوزة املتضّمنة معرف

 نُي. ع تويف ك من بعد البسملة: وبه نس

 كة  رّشفها اهلُل، ويف ش من بعد البسملة: هذه أرجوزٌة تشتمل عىل نزول القرآن الكريم، تبنّيُ ما نزل بم

 دينة عىل ساكنِها الّسالم.باملنزل  وما

 سقط البيت األّول من: ك. (4)



 (ه1440 ذو احلجة)         ون  والعشر  ثامنالعدد ال     نية   لقرآلشاطيب للدراسات ا هد اإلمام ا جملة مع

391 

ــحــ               رِ تا ـخ من مُ   (1) ليـِه اهلُل  عــــ صىلَّ   [ 3]   رارِ ه األبـــ ـ ـبـِ وآلِــه وص 

ـ ـ ـ بم            (2) زال د هذا فاسـتمْع ما أن ــ ع ـــ [ وب 4]     (3) ال فضــ ـ لِــت   ٍة وطـيبةٍ كَّ

يف هذه األبيات  -يف مطلع أرجوزته هذه  -ِمن بعِد البسملة- ذكر الّراجزُ 

ف  صاحُبها، وهذا أمٌر  -ةاألربع ن العلامء عليه كثرٌي م ب  دأاسمه ُمّرًدا؛ لكي ُيعر 

م يف صدور قصائدهم و  . (4)  يزهمأراجاألفذاذ، إذ يذكرون أسامء هم وألقاهب 

اقتداًء بالكتاب العزيز من  الذي أنشأ الفط ر اهلل تعاىلثّم أردف  ذلك بحمد 

أّنه  جهٍة أخرى، فقد ثبت  عن أيب هريرة من  ×جهة، والتزاًما بتوجيه النبّي 

 . (5)«ٍل، ًل يأبدأ فيه ابحلَمد أقطعأ ٍر ذي ابكلُّ أم:» × هللا قال: قال رسول

، ولو برار وصحبِه األ ، وعىل آلِه×ختار ة عىل النبّي املثّم عّقب  بالّصال

؛ أخًذا من قولِه سبحانه: ڄ  ڄ ﴿ مجع الّسالم  مع الّصالة عليه لكان أفضل 

 ﴾ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ   ڃ  ڃ

 .[56]األحزاب:

ه منها، وهو: معرفة املكّي أبيات هذه األرجوزاستامع مر  بأ ثمّ   ة، وأوضح  غرض 

ر القرآن الكريم،  ف  والرّش إذ بمعرفتها وإدراكها حيُصل الفضُل واملديّن من ُسو 

ن سواه. رء عىل م   للم 

 
ــى اهللُ عليـِه.حرّ  (1)  فْت يف: ع: صلَّ

 يف: ط، هـ، ك، ش، ع: فاستِمع مسرتِسال. (2)

 يف: ط، هـ، ك، ش: وطيبٍة ما أرِسال. ويف: ع: ما اسرتسال. (3)

 ، إذ يقول يف مطلِعها:"ة يف النّحويّ األلف" التي اشُتهرت باسم: "اخُلالصة"منهم: ابن مالك يف  (4)

ٌد هو ابُن   أمحُد ريّب اهلل  خري  مالِك            مالِك قال  حممَّ

قيل عىل ألفيّة ابن مالك،  (.1/10بن عقيل، )ال  ينظر: رشح ابن ع 

نه ل الّسندّي: احلديث قد حسَّ (، وقال حمّققه:) قا1894(، برقم:)1/610أخرجه ابن ماجه يف سننه، ) (5)

 ن الصالح والنووّي(.اب
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 ر القرآن الكريم، فقال رمحه اهلُل تعاىل: ثّم بدأ يف تعداد ُسو  

اِن با 5]      مْع ما ثبْت  ـ وقيل: يف مكة  فاس              (1) نْة نزلْت ي مد لـ [ أمُّ الـُقـر 

زوُل      ـ : ق ل ـ [ وقي 6]     ر النُـّ ســـوُل ـ ِله ــ فض ـ ـ د أتى ب ـ وق             د تـكــرَّ  ا الرَّ

دينـْة    رْة يا صاِح ـ بق [ وال 7]   ــةْ نــــ ـ ـري ـ ـ ا ق ـ ه ـ مــران  ل ـ ـ ع وآُل               بالـم 

ر: ]           ر م األبيات الثّ اجُز يفالرّ ر ذك[ 3-1الّسو  ر الثة الّسابقة ثالث  سو  ن سو 

مه،  سورة الفاحتة،ي : أّم القرآن، وه هلا أوّ القرآن الكريم،  وهي مْطلع القرآن ومقدَّ

ربها آخرون مكّية،  وأشار  إىل اختالف أهل العلم فيها، فعّدها بعُضهم مدنّية، واعت

 . (2)مّرة باملدينة: مّرة بمّكة، وشأّنال اًم تعظي ورّجح قسٌم ثالث أّّنا نزلْت مّرتني

 .(3) مدنّية اّتفاًقا (: سورة البقرة، وهي  2والّسورة:)    

ورة:)     عمران، وهي قرينة سورة البقرة، أي: أّّنا مدنّية   (: سورة آل 3والسُّ

 . (4) باإلمجاع 

 جز رمحه اهلُل تعاىل:ثّم قال الّرا   

ة      ـ ـ ــ ـ ِئ ا ـ م  ـ ذا النِّساُء ُثـمَّ ال ــ [ وهك 8]  ة لـقول  وفُ فاغتنِم ا   د  اِئد   و/ 13/ ْز بالف 

يتان ان         عاِم واألعراِف ـــ األن   (5) [ وُسورتا 9]   الِف ـ ـال خـ بــ   (6) ُقـل ـــ ـ ـ مكِّ

 نِب ـ ال ت ـجـــــــت   ة  ـ ـذا التَّــوب ـ وهـك    رِب    ـ ث ـ األنفاِل وْسط  ي   [ وسورةُ 10] 

 
 يف: ك: أنزلْت. (1)

 (.130، 1/46(، واإلتقان، للسوطّي، )19القرآن، للواحدّي:)ينظر: أسباب نزول  (2)

 (، وحتقيق البيان يف عّد آي القرآن، للمتويّل: 476د اآليات، للقسطنطينّي:)دعينظر: رسالة يف بيان  (3)

 ظ(.3)

(، وبصائر ذوي التمييز يف لطائف 281) قرآن، البن اجلوزّي:علوم النظر: فنون األفنان يف عيون ي (4)

 (.1/158اب العزيز، للفريوزآبادّي، )الكت

 .         ا، ك، ف، ع: وسورُة. وهو صواٌب أيًض ـيف: ط، ه (5)

 يف: ك، ع: ُقْل.                                 (6)
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ر: ]  ر، وهي تيل ثة الّسابقة ستَّ سو  ثالالذكر الّراجُز يف األبيات  [ 9-4الّسو 

ر الّثالث الّسابقة يف الرتتيب،  ٌة  (: سورة النساء، وهي ملحق  4ورة:) لسُّ فا السو 

 .(1) ع بسابقتها، فهي مدنّية باإلمجا 

ورة:)      ولكّن  ،ا، فهي مدنّية اتفاًقا (: سورة املائدة، وهي شبيهٌة بسابقته 5والسُّ

[3ئدة:ا امل]﴾چ  چ  چ  ڇ   ﴿:اىلتعقوله  آيًة منها نزلت بعرفة، وهي
 (2) . 

ورة:)     يات ويستثنى منها ثالث آ ، مكّية اتفاًقا (: سورة األنعام، وهي 6والسُّ

 .  (3)، وآيتان بعدها[151األنعام:]﴾ۓ    ڭ ﴿، وهي قوله تعاىل:نزلت يف املدينة

ور     ويستثنى منها آية واحدة  ، (: سورة األعراف، وهي مكّية أيًضا 7ة:) والسُّ

[163األعراف:]  ﴾ ھ  ھ  ھ ﴿له تعاىل:يف املدينة، وهي قو تزلن
 (4)  . 

ورة    ْسط   (5) فاًقاة األنفال، وهي مدنّية اتّ (: سور 8:) والسُّ ، ولذا قال الّراجز:) و 

روِّض   . يثرِب( بإسكان الّسني مراعاة لرضورة الوزن الع 

 . (6) (: سورة الّتوبة، وهي مدنّية اّتفاًقا9والّسورة:)   

  تعاىل:ّراجز رمحه اهلُلال ال قمّ ث       

ــة  استـ ـــ ويونٌس ب [  11]  ْت ـمـــ د است ـــــ وهــكذا هـوٌد ق        ْت ـرَّ ـــ ق ــــ مكَّ   ـرَّ

ت  إبراهيُم ق      ـٍة يـا حـاذُق   ــ كَّ ــ م ــ  بـ [ ويـــوسٌف 12]   ( 7) ُق اد ـ ا ص ـ ل: ي ـُ ثـمَّ

 
/ 1والربهان يف علوم القرآن، للزركّش، ) و(،220:)هر يف عّد اآلي، لألصبهاينّ ينظر: نظم اجلوا (1)

188.) 

 (.874(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 143لبيان يف عّد آي القرآن، للدايّن:)ينظر: ا (2)

ر، للب151) ينظر: البيان، للدايّن: (3)  (.115/ 2قاعّي، )(، ومصاعد النّظر لإلرشاف عىل مقاصد الّسو 

 (.1/39(، واإلتقان، للسوطّي، )165رآن، للّدينورّي:)غريب الق ينظر: (4)

 (.480(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 158نظر: البيان، للّدايّن:) ي (5)

 (.58/ 1(، واإلتقان، للسيوطّي، )1/227بصائر ذوي التمييز، للفريوزآبادّي، ) :رينظ (6)

ْت بيف (7)  ل: يا حاذُق.إبراهيم  قُ : ك: يا صادُق    تـمَّ
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عد يا نحريُر   13]  ْف       [ واخللُف ُقْل: يف الرَّ خ  ح   و  ــا امل غرورُ ـ و  اِذْر أهيُّ
 (1 ) 

 ـــ ِحجُر وال ـ [ وال 14] 
ِ
ـكيٌّ بـ ـــ ال          نَّحُل مع  اإلرساء  ـــال ِمـــــ ـ كلُّ م 

ِ
   (2) راء

ــ ـ م ا بـ ـ ي ـ ب ـ واألن          ريـٌم وطه ـــــ مَّ م ــــــ [ والـكهُف ث 15]  اهـــا  ـٍة فاقْ كَّ  ــر 

ر: ]   ابقة اثنتي عرشة سورة،الّس  ذكر الّراجُز يف األبيات اخلمسة [ 21-10الّسو 

ّت الّسابقة يف الرتتيب،  ر السِّ ، (: سورة يوُنس 10ة:) ور فالسُّ وهي تيل السو 
 . (3)ة اّتفاًقاوهي مكيّ 

ورة:)   .  (4)، وهي مكّية اّتفاًقا(: سورة هود  11والسُّ

ورة:)   .  (5)، وهي مكّية اّتفاًقايوُسف   (: سورة 12والسُّ

ورة:)  اخُتلف  فيها، واألكثرون   إذ، وهي مكّية أو مدنّيةد،  ع (: سورة الرَّ 13والسُّ

ها وقّدم سورد أّخ ، وق(6)عىل أّّنا مكّية عليها؛ لوقوع  ة إبراهيم ر الّراجُز إيراد 

 االختالف فيها. 

ورة:)  ثنى منها آيتان نزلتا يف ، ويستوهي مكّيةٌ ، (: سورة إبراهيم 14والسُّ

ڑ   ژ  ڑ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎ    ڍ  ڌ  ڌ ﴿  املدينة، ومها قوله تعاىل: 

[29-28إبراهيم:] ﴾گ   گ  گک  کک  ک
(7)  . 

ور   .(8) فاًقا سورة احِلجر، وهي مكّية اتّ (:  15ة:) والسُّ

 
 يف الّرعد يا موافُق. مع إسقاط عجز البيت.حّرفْت يف النسخة األصل، ط، ه، ف إىل:  (1)

 يف: ك: بال امرتاِء. وهو صواٌب أيًضا. (2)

 (.580للحداد:)(، وسعادة الّدارين يف بيان وعّد آي ُمعِجز الثّقلني، 163ينظر: البيان، للدايّن:)  (3)

 (.481ّي:)(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطين201للّدينورّي:)يب القرآن، ينظر: غر (4)

   .(472(، واألوسط يف علم القراءات، للُعاميّن:)167ينظر: البيان، للدايّن:)  (5)

 (.189/ 2(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )169ينظر: البيان، للدايّن:) (6)

 (.482ة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)(، ورسال230غريب القرآن، للّدينورّي:) ينظر: (7)

 (.582(، وسعادة الّدارين، للحداد:)173يان، للدايّن:) ينظر: الب (8)
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ورة:)  ويستثنى منها ثالث آيات نزلت يف  ، (: سورة النَّحل، وهي مكّية 16والسُّ

 . (1)، وآيتان بعدها[126:]النحل ﴾ۅ  ۉ   ﴿ ة، وهي قوله تعاىل:املدين

 .(2) رساء، وهي مكّية اّتفاًقا (: سورة اإل 17ورة:) سُّ وال 

 . (3) هف، وهي مكّية اّتفاًقا (: سورة الك 18والّسورة:) 

و   .(4) : سورة مريم، وهي مكّية اّتفاًقا ( 19رة:) والسُّ

ورة:)   .(5) (: سورة طه، وهي مكّية اّتفاًقا 20والسُّ

ورة:)   . (6) فاًقااتّ   ة(: سورة األنبياء عليهم الّسالم، وهي مكّي 21والسُّ

 هلُل تعاىل: اجز رمحه اثّم قال الرّ 

 ل ــ ل وص ـ وطُ ها  ـ نزول  ( 7) ثرٍب ـ بي       ُقل:       ، و جِّ واقرأ خلييل سورة  احل  [  16] 

ــُه:       ــ ـي مـكَّ ــ [ وقيـــل: ف 17]  ق نــقـل  ـ ح ـ اِن، ف ـ صم ـ ذاِن خ ـ ه      ة  إال قول   هُ قِّ

 ثـ 18] 
ِ
 ـــاِت ة اإلثـــبـ ـ ذا غاي ـ هْم فــه ـ اف ـ ف              (8) اِت ــ ِث اآلي ـ ال ـ [ إىل انـتـــهاء

ْع و ـ ن ـ دي ـ الـم ـ وُر ب ـ والنُّ     ِة          ـ مــكَّ ـ ـت بـ ـ زلـ ـ ـ ون ن ـ ن ـ [ واملؤم 19]   اثبِت  ِة اسم 

رْت  ـ ق ـ ان ـ ا ف ـ زوُلـه ـ ن اِن يف مكْة ثبْت             ـ ورُة الفرق ـ [ وس 20]   ْل كام قد ُحـــرِّ

 يِّ  اذِق الـذكــــ ـ ل  الـح ـ ق ـ ه ن ـ لْ ـ ق ـ ان ـ ف       مـــكيِّ       الـ   ن را أيًضا م ـ ع  ـ [ والشُّ 21] 

 ا  ر ـ ع  ـ ها الشُّ ـ ي ر فــ ـ ـ ذك ـ ـ ي يُ ـ وهي الت               ا أربًعـا بال ِمــرا ـ ِن منه ـ [ واستث 22] 

 
 (. 289وفنون األفنان، البن اجلوزّي:)  ،(175ينظر: البيان، للدايّن:)  (1)

 (.484:)للقسطنطينّي سالٌة يف بيان عدد اآليات، (، ور251ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (2)

 ظ(.217، لألصبهايّن:) (، ونظم اجلواهر179ينظر: البيان، للدايّن:)  (3)

 (.485سطنطينّي:) قل(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، ل181ينظر: البيان، للدايّن:)  (4)

 و(.222(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)183ينظر: البيان، للدايّن:)  (5)

 (.285/ 2(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )1/317وزآبادّي، )تمييز، للفريينظر: بصائر ذوي ال (6)

 يف: ف: بطيبٍة. وهو صواٌب أيًضا. (7)

يف األصل: ثالث، فُعّدلْت خطًأ إىل: سادس.   تنحّرفْت يف األصل، ف إىل: سادس اآليات. وقد كا (8)

 يف عدد!وُكتب يف هامش هـ: ثالث يف عدد، وسادس 
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ر:  ر، وهي تيل [ 26-22]الّسو   ذكر الّراجُز يف األبيات الّسبعة الّسابقة مخس  سو 

ورة:) يف الرتتيب، قة باالثنتي عرشة سورة الّس  (: سورة احلّج، وهي مدنّية  22فالسُّ

بع  آياٍت منها نزلْت بمّكة، تها إاّل أرقطع بعُضهم بمدنيّ اخُتلف  فيها، ف إذ، أو مكّية 

رون بمكّ وجزم   ں   ﴿  : قوله تعاىل ّيتها إاّل ثالث  آياٍت منها نزلْت باملدينة، وهيآخ 

ھ   ھ  ھ       ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻں  ڻ     ڻ  ڻ

 ﴾ ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ 

ح النّاظم األّول ري ذلك، وقيل: غ[21-19]احلّج: ، ورجَّ
 (1) . 

ورة:)   . (2) ، وهي مكّية اّتفاًقا(: سورة املؤمنون 23والسُّ

ورة:)   . (3) (: سورة النّور، وهي مدنّية اّتفاًقا24والسُّ

ورة:   . (4) كّية اّتفاًقاي م ه و (: سورة الُفرقان،  25) والسُّ

عراء، وهي مكّية إاّل أربع آياٍت من آ 26والّسورة:)   ، وهيخِرها(: سورة الشُّ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ۆۈ   ۇ  ۆ ﴿ :قوله تعاىل

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ        ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئې  

-224ء:]الشعرا ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ

 . (5)ك الّراجزبذل ح، كام رصَّ [227

 ثّم قال الّراجز رمحه اهللُ تعاىل: 

 
 (.487(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 918للدايّن:)ينظر: البيان،  (1)

 ظ(.221(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:) 191ينظر: البيان، للدايّن:)  (2)

 (.1/334(، وبصائر ذوي التمييز، للفريوزآبادّي، )193يّن:)ادينظر: البيان، لل (3)

   بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي: (، ورسالة يف1/340ييز، للفريوزآبادّي، )ينظر: بصائر ذوي التم (4)

(488.) 

 (.139(، وبشري الُيّس رشح ناظمة الّزهر يف علم الفواصل، للقاِض:)196، للدايّن:)ينظر: البيان (5)
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 (1) اِب ـــــ ـيـ ـ ارتـ   ـال ـ يٌّ ب ـ ك لُّ مـ ـ ك ـ ال     زاِب:      قل إلـى األحـ ـ [ ومن هـــنا ف 23] 

عب وال ـ ت ب ـ ـزل ـ د أن ـ ق       ِة      ـ ـزاِب بالــمدين وسـورُة األحــــ [  24]  كينِة  ـ الـــرُّ  سَّ

ب ا وصاًل ـ أ: س ر ـ [ واق 25] 
الكلُّ مكيٌّ عىل التَّوايِل             لقـتالِ  ا ىل إ   (2) 

 ظ/  13/ ( 3) 

: إاّل ق 26]  ــــه ف ـ [ وقـــيـل  ــ ـزُّ ي ال ـ ول   (  4) طرِ نْه واس ب ـ اكت ي و ـ ال ـ ق ـ م ْم  ـ ه ـ اف ـ ف      ِر       م 

 وا  ـ ـِرف ـ د ذاك فـــاع ـ ع ـ ب   (5) ـن ـ ي ـ ت ـ وآي    ــوا        ادي  الذين أرسفـ ـ ا عب ـ ل: ي ــ [ ق 27] 

ا استـــــ ـ ـٍة ف ـ ب ــ ي ــ ـط ا بـ ــ ت ــ زل ــ أن    ا         ـ ع  ـ ـتِح م ــ اِل والـف ـ ت ـ ق ل ا ورُة  [ وســ 28]   ـمــع 

 إيضاحي   مْ ن ت ـ واغ   (6) ايل ـ ق ـ م م  ه ـ اف ـ ف       ـاِح     كذا يا صـــ ـــ راُت ه ـ حج ـ [ وال 29] 

ر: ] ثالثًة وعرشين سورة،  ّسبعة الّسابقة الّراجُز يف األبيات ال[ بنّي 49-27الّسو 

ح باسم بعضها تعريًضا، وهي تيل اخلمسة الّسابقة يف حًيا، ولوَّ ترص اهذكر  اسم  بعِض 

ر مكّية، وهي التي تسبُق سورة األحزاب،  ض  بأسامء سّت سو  الرتتيب، وقد عرَّ

 ُرها:ي اآليت ذكوه

ورة:)   . (7) وهي مكّية اّتفاًقا   (: سورة النَّمل، 27السُّ

ورة:)  ص، وهي مكّية 28والسُّ (: سورة القص 
 (8). 

 . (9) العنكبوت، وهي مكّية   (: سورة 29) رة: و والسُّ 

ورة:)  وم، وهي مكّية اّتفاًقا 30والسُّ (: سورة الرُّ
 (10). 

 
 انِ ــــا ذا الشَّ ـدِة يـجـورِة الّس ـاِن           وسـل  يف لقمـيـد قـوى الذي قـش زيادة بيت، وهو: س :يف (1)

 .يف: ع: سب ا وِصْل  (2)

 صّح.النسختني: األصل، ك: عىل التّوال. وما أثبتّه أعاله هو األيف  (3)

 حّرفْت يف: ع: واغتنم واصطربي. (4)

 يف: ع: وآيتاِن. (5)

 النسخة األصل: كالمي. وهو كذلك يف: ط، هـ، ش، ع.  شيف هام (6)

 (.625ين:)(، وسعادة الدار199ينظر: البيان، للدايّن:)  (7)

 (.336/ 2(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )201/ 1، )ن، للزركّش ينظر: الربها (8)

 .(049(، ورسالٌة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 203ر: البيان، للدايّن، )ينظ (9)

 (.205(، والبيان، للدايّن، )296ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (10)
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ورة:)  : هي مكّية إاّل   (1)عّباٍس  ، قال ابن(: سورة ُلقامن، وهي مكّية31والسُّ

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ۆئ ﴿ ، وهي قوله تعاىل:نزلْت باملدينة ثالث  آياٍت منها

 . (2)عدهان بات، وآي[27لقامن:] ﴾ىئ  

ورة:)  جدة، وهي مكّية32والسُّ : هي مكّية ، قال ابن عّباٍس (: سورة السَّ

  ﴾ ے ۓے ﴿  ، وهي قوله تعاىل:إاّل ثالث  آياٍت منها نزلْت باملدينة

 .( 3)  ، وآيتان بعدها[18السجدة:]

ورة:)  ، وقول (4) (: سورة األحزاب، وهي مدنّية اّتفاًقا 33ثّم ذكر الّراجُز السُّ

عِب قد  :)زجالّرا كينةِ ـوال أنـزلت بالرُّ ژ  ڑ  ﴿ ( إشارة إىل قوله تعاىل:سَّ

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

ہ    ۀ  ۀ  ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 .[27-26األحزاب:] ﴾ہ   ہ   ہ

ها ابتداًء بسورة سبأ، وانتهاًء بسورة  ثّم أشار  إىل ثالث  عرشة  سورة مكّية بعد 

 ف التي تسبُق سورة القتال.احقألا

 . (5) (: سورة سبأ، وهي مكّية اّتفاًقا 34فالّسورة:)   

ورة:)   .(6) (: سورة فاطر، وهي مكّية اّتفاًقا 35والسُّ

ورة   . (7) رة يس، وهي مكّية اّتفاًقا (: سو 36:) والسُّ

 
هـ(. 68، )تهلاشمي، حرب االمة ب القرش اهلل بن عبّاس بن عبد املّطلهو: أبو العبّاس عبد ا (1)

 (.95/ 4األعالم، للزركيّل، )

 (.491نّي:) يط(، ورسالٌة يف بيان عدد اآليات، للقسطن206ينظر: البيان، للدايّن:) (2)

 (.634(، وسعادة الّدارين، للحداد:)207ينظر: البيان، للدايّن:) (3)

 (.492ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)(، 45ّي:) ّراء وكامل اإلقراء، للسخاوينظر: مجال الق (4)

 و(. 223(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)209البيان، للدايّن:) ينظر: (5)

 (. 2/383(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )210ن، للدايّن:)ايينظر: الب (6)

 و(. 14وحتقيق البيان، للمتويل:)  (،363ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (7)



 (ه1440 ذو احلجة)         ون  والعشر  ثامنالعدد ال     نية   لقرآلشاطيب للدراسات ا هد اإلمام ا جملة مع

399 

ورة:)   .(1) (: سورة الّصاّفات، وهي مكّية اّتفاًقا 37والسُّ

ورة:)   . (2) مكّية اّتفاًقا   وهي   ، (: سورة ص 38والسُّ

ورة:)  ر، وهي مكّية39والسُّ م  : هي مكّيٌة إاّل ، قال ابن عّباس(: سورة الزُّ

ۀ    ﴿ :قوله تعاىل ذكر النّاظُم أعاله، وهي ثالث آياٍت منها، فإّّنا نزلت باملدينة، كام

ۇ       ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ې   ۆ      ۇ   ۆ     

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

[55-53]الزمر: ﴾ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
 (3) . 

ورة:)  ى: سورة املؤمن  : سورة غافر، ( 04والسُّ  . (4) وهي مكّية اّتفاًقا   أيًضا،وتسمَّ

ورة:)  ى: سورة حم الّسج (: سورة فّصلت،41والسُّ وهي مكّية   ، ًضاأي ةدوتسمَّ

 . (5) اّتفاًقا

ورى، وهي مكّية اّتفاًقا 42والّسورة:)   . (6) (: سورة الشُّ

ورة:)  خُرف، وهي مكّية اّتفاًقا43والسُّ  . (7) (: سورة الزُّ

ورة:) ا و  خان، وهي 44لسُّ  . (8) مكّية اّتفاًقا(: سورة الدُّ

ورة:)   . (9) (: سورة اجلاثية، وهي مكّية اّتفاًقا45والسُّ

 
 (.393/ 1وزآبادّي، )(، وبصائر ذوي التّمييز، للفري212ينظر: البيان، للدايّن:) (1)

  ظ(.223بهايّن:)ص(، ونظم اجلواهر، لأل214ينظر: البيان، للدايّن:) (2)

 (.157(، وبشري الُيّس، للقاِض:)216ينظر: البيان، للدايّن:) (3)

 (.495بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)رسالٌة يف (، و385لقرآن، للّدينورّي:)ينظر: غريب ا (4)

 (.413/ 1و(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )224هر، لألصبهايّن:) ينظر: نظم اجلوا (5)

لنّظر، (، ومصاعد ا77ينظر: عدد آي القرآن للمكّي واملدنيّني والكويّف والبرصّي والّشامّي، لألنطاكّي:) (6)

 (.2/449للبقاعّي، )

 (.165(، وبشري الُيّس، للقاِض:)223البيان، للدايّن:)ينظر:  (7)

 (.305(، ومجال القّراء، للسخاوّي:)225ينظر: البيان، للدايّن:) (8)

 ظ(.16(، وحتقيق البيان، للمتويل:) 475/ 2اعد النّظر، للبقاعّي، )صمينظر:  (9)
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ور   .(1) سورة األحقاف، وهي مكّية اّتفاًقا (:  46) : ة والسُّ

ورة:)   . (2) ، وهي مدنّية اّتفاًقا×(: سورة القتال، وهي سورة حمّمد  47والسُّ

ورة:)   .(3) ، وهي مدنّية اّتفاًقا تح (: سورة الف 48والسُّ

ور   . (4) سورة احُلُجرات، وهي مدنّية اّتفاًقا (:  49ة:) والسُّ

 : ثّم قال الّراجز رمحه اهللُ تعاىل

ديـ قـ ـ ن هنــا فـ ـ م [ و 30]   ِد  يـ ــ قــي يٌّ بــال تــ ــ ك ـ لُّ م ـ الك ـِد:       ـ ْل إىل الــح 

ـــْع ثـم ـ ورة الـ ـــ [ وس 31]   ِن  فـعا   (5) دها بـيثـرٍب ـ ن بع ـ م        اِن  ـ حـــديد م 

ثم احذر  ان [  32] 
 (6)

فِّ ت      إلـى ما قلُته بــُلـطــِف   غِ اص و        ـنسى ِخالف  الصَّ

ر:  بنّي الّراجُز يف األبيات الّثالثة الّسابقة سبع  عرشة  سورة،  [66-05] الّسو 

وهي تيل الّثالثة   ا،ذكر  اسم  بعِضها ترصحًيا، وأشار  إىل اسم بعضها تعريًض 

ض  بأسامء سبوالعرشين الّسابق ر مكّية منها، وهي التي ة يف الرتتيب، وقد عرَّ ع سو 

 يت ذكُرها:هي اآلتسبُق سورة احلديد، و

و ل ا   . (7) (: سورة ق، وهي مكّية اّتفاًقا50رة:) سُّ

 .(8) (: سورة الّذاريات، وهي مكّية اّتفاًقا 51والّسورة:) 

 
هر(، الكتاب الع (، والقول الوجيز يف فواصل 227ينظر: البيان، للدايّن:) (1) زيز:) رشح ناظمة الزُّ

 (. 290للمخلاليّت:)

 (. 494(، وإحتاف فضالء البرش، للدمياطّي، )228لبيان، للدايّن:)ينظر: ا (2)

 (.498(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)491/ 2اعد النّظر، للبقاعّي، )صمينظر:  (3)

 (.306اء، للسخاوّي:) ومجال القرّ (، 415القرآن، للّدينورّي:)ينظر: غريب  (4)

 لنسخة األصل.يف: ف: بطيبٍة، وكذا يف هامش ا (5)

ْن. (6)  يف: ك: ثّم احذر 

(، ولطائف اإلشارات لفنون القراءات، للقسطاليّن،  3/13) ينظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي،  (7)

(8/3804.) 

 (.499نّي:) ، للقسطنطيورسالة يف بيان عدد اآليات (،232ينظر: البيان، للدايّن:) (8)
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ورة:)   .(1) ا طُّور، وهي مكّية اّتفاقً ال (: سورة  52والسُّ

 .(2) (: سورة النَّجم، وهي مكّية اّتفاًقا 53ة:) ور والسُّ 

ورة:)  ر، وهي مكّية  54والسُّ  .(3) اّتفاًقا (: سورة القم 

محن، وهي مكّية55ة:) ور والسُّ  (: سورة الرَّ
 (4) . 

ورة:)   . (5) (: سورة الواقعة، وهي مكّية اّتفاًقا56والسُّ

ر مدنّية، وهي: س  ثّم أشار  الّراجُز إىل ها من مع ثامٍن بعورة احلديد عرش سو  د 

 فيها  اجلزء الّثامن والعرشين من دون خالٍف، باإلضافة إىل سورة الصّف التي وقع  

 ك تفصيل ها: وإلي  خالف،

ورة:)   . (6) (: سورة احلديد، وهي مدنّية اّتفاًقا57السُّ

 .(7) (: سورة املجاِدلة، وهي مدنّية اّتفاًقا 58والّسورة:) 

ورة:)   .(8) مدنّية اّتفاًقا (: سورة احلرش، وهي  59والسُّ

ورة:)   . (9) (: سورة املمتحنة، وهي مدنّية اّتفاًقا 60والسُّ

ورة:)  ة، إذ اخُتلف فيها، ولذا  هي مكّية أو مدنّي ، و ّف (: سورة الّص 61والسُّ

 . ( 10) حّذر الّراجُز من نسيان اخلالِف فيها 

 
 (.174، للقاِض:) (، وبشري الُيّس233ينظر: البيان، للدايّن:) (1)

 (.500آليات، للقسطنطينّي:) ا (، ورسالٌة يف بيان عدد234ينظر: البيان، للدايّن:) (2)

 (.445/ 1ّي، )(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآباد472ينظر: األوسط، للُعاميّن:) (3)

 ظ(. 217(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)237يّن:)بيان، للداينظر: ال (4)

 (.307، 306(، والقول الوجيز، للمخّلاليّت:)239لبيان، للدايّن:)ينظر: ا (5)

 ظ(.18(، وحتقيق البيان، للمتويّل:) 453ريب القرآن، للّدينورّي:)غ ينظر: (6)

 (. 308يّت:)(، والقول الوجيز، للمخّلال242ينظر: البيان، للدايّن:)  (7)

 :  ورسالٌة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي (، 290زيل القرآن وعدد آياتِه، البن زنجلة:)ـر: تنـينظ (8)

(503.) 

 (.503(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)453للّدينورّي:)، نينظر: غريب القرآ (9)

 (. 315:)، والقول الوجيز، للمخّلاليتّ (245ينظر: البيان، للدايّن:) (10)
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ورة:)   . ( 1) نّية اّتفاًقامد (: سورة اجلُمعة، وهي 62والسُّ

ورة:)   . (2) وهي مدنّية اّتفاًقاسورة املنافقون،  (:  63والسُّ

ورة:)   . (3) ًقا (: سورة الّتغاُبن، وهي مدنّية اّتفا 64والسُّ

 . (4) رة الّطالق، وهي مدنّية اّتفاًقا(: سو 65:) ة ور والسُّ 

ورة:)   . (5) (: سورة التَّحريم، وهي مدنّية اّتفاًقا66والسُّ

ر اجلرمحه اهللُ تعاىل جزثّم أخذ  الّرا  ين، فقال: زء الّتاسع والعرش  يف تعداد سو 

ع  القي 33]   المـــِة  ــ سَّ  عــىل ال الكلُّ مـكـــــيٌّ       (  6) امةِ ــ [ وسـورة الـُملك م 

رفــــــها يذكو فنِعم  الـــع  سان فيها الـخُ [ وسورة اإلنـ 34]   رُف ـ لُف       وع 

ـةٍ ـ م ــ را       ب ـ باِل مِ   ْت زل [ والـُمـرسالِت ُأنــ 35]     (7) ا بِـِحـرا ه ـ ي ل: ف ــ ي وقــ   ، كَّ

ر: ]   رشة  سورة،بنّي الّراجُز يف األبيات الّثالثة الّسابقة إحدى ع [ 77-67الّسو 

ح باسم بعضها تعريًضا، وهي تيل السبع  عرشة   أوضح   اسم  بعِضها ترصحًيا، ولوَّ

ض  بأسامء ثامن سو   مكّية، وهي التي تيل سورة  رالّسابقة يف الرتتيب، وقد عرَّ

 وهي اآليت ذكُرها:  الـُملك،

 . (8) (: سورة الـُملك، وهي مكّية اّتفاًقا67فالّسورة:) 

ورة:)   .(9) اّتفاًقا   ّية ك م ورة ن، وهي (: س 68والسُّ

 
 (.3/83ّي، )(، ومصاعد النّظر، للبقاع246ينظر: البيان، للدايّن:)  (1)

 (.718)(، وبشري الُيّس، للقاِض:247ينظر: البيان، للدايّن:)  (2)

 (.504(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 248ينظر: البيان، للدايّن:)  (3)

 و(.225اجلواهر، لألصبهايّن:) (، ونظم 704غريب القرآن، للّدينورّي:)ينظر:  (4)

 و(. 19(، وحتقيق البيان، للمتويّل:)250) ينظر: البيان، للدايّن: (5)

 امِة. وهو صواٌب أيًضا.لقيايف: ك: ومن هنا فُقْل إىل  (6)

 حّرفْت يف: ع: ثفي ِحرا. (7)

 (.505ّي:) بيان عدد اآليات، للقسطنطين(، ورسالة يف 251ينظر: البيان، للدايّن:) (8)

 (.1/476تّمييز، للفريوزآبادّي، )(، وبصائر ذوي ال286) ينظر: تنزيل القرآن، البن زنجلة: (9)
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ورة:)   .(1) (: سورة احلاقَّة، وهي مكّية اّتفاًقا 69والسُّ

ورة:)   . (2) (: سورة املعارج، وهي مكّية اّتفاًقا70والسُّ

ورة:)   . (3) كّية اّتفاًقا (: سورة نوح، وهي م 71والسُّ

ورة:)   .(4) (: سورة اجِلّن، وهي مكّية اّتفاًقا 72والسُّ

ورة:)  قال ابُن عّباٍس: إاّل اآلية األخرية  ،ي مكّية وه  ،ل رة الـُمزمّ (: سو 73والسُّ

 .(5) منها، فإّّنا مدنّية

ورة:)   .(6) ا اقً (: سورة الـُمّدّثر، وهي مكّية اّتف74والسُّ

ورة:)   . (7) ة، وهي مكّية اّتفاًقا(: سورة القيام 75والسُّ

ورة:)    ا فيه) ّراجُز:، ولذا قال السورة اإلنسان، وهي مكّية أو مدنّية (: 76والسُّ

 . (8) ، إذ قطع اجلمهوُر بمكّيتها(لُف خلُ ا

ورة:)  ، بل نصَّ بعُضهم حتديًدا (: سورة الـُمرسالت، وهي مكّية اّتفاًقا77والسُّ

 . (10)، كام بنّي الّراجز آنًفا(9)شهوراملضع ا نزلْت بغاِر ِحراء، وهو املوأّّن عىل 

ر ا  فقال: ،  نيث جلزء الّثالثّم أخذ  الّراجز رمحه اهللُ تعاىل يف تعداد سو 

 
 (.3/115(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )و225)ينظر: نظم اجلواهر، لألصبهايّن: (1)

 (. 278بن زنجلة:) (، وتنزيل القرآن، ال 485ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (2)

 (.326، 325(، والقول الوجيز، للمخلاليّت:) 255للدايّن:) ر: البيان،ينظ (3)

 .(3/126(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )256ينظر: البيان، للدايّن:)  (4)

 (.1/486(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )257ينظر: البيان، للدايّن:)  (5)

 ظ(.225ايّن:) هر، لألصبه (، ونظم اجلوا258للدايّن:) ينظر: البيان،  (6)

 و(.20(، وحتقيق البيان، للمتويل:)138/ 3ينظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي، ) (7)

 (.  509ة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) رسال و (، 260ينظر: البيان، للدايّن:) (8)

وف، وكان النبّي ريبًا، معر( كم تق15ال مّكة عىل بعد:)الغار: هو الكهُف يف اجلب ل، وِحراء: جب ٌل من جب (9)

ذا اجلب ل الليايل ذوات العدد. ينظر: معجم مقاييس اللغة، قبل أن يأتي ه الوحي يتعبَّد يف غاٍر ه ×

. /place/maps/ae.google.www://https(، و 408/ 4، 091/ 2)للقزوينّي، 

 (.193ون األفنان، البن اجلوزي:)(، وفن505ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (10)
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لِ ــ ُزء امل عروُف بال ـ جُ ـ [ وال 36]      صَّ ـُمف 
 ـلِ ـ ـ ــ ق ـ ـ ـ ـ اع ــ ـ وُل ف ـ ـ ـ ــ ا أق ـ ـ ـ يٌّ إالَّ م ـ ـ ك ــ ـ م    (1) 

 (  2) واثبِت   خالص فاسمعْ يف اإل   واخللُف       مدينِة   ـ ي ال ـ  ف رُص ن ـ ن، وال [ فلم يك 37]     

 ُزْل ـ ـ ـ ا وال ت ــ ــــ ـت ـ ــزلـ ـ أن   (3) رٍب ـ ـــ ث ــ بــــي    [ والفلُق اذكْرها مع النَّاِس، وُقْل:    38]     

ر: ]  أشار  الّراجُز يف األبيات الّثالثة الّسابقة إىل سبٍع وثالثني  [114-78الّسو 

ض  باسم بعضها تم  بعِضها ترصحًيا، وعسورة، ذكر  اس   عريًضا، وهي تيل اإلحدى رَّ

ر هذا اجلزء كّله عرشة الّسابقة ه،  ا يستثنيم اّل ا إيف الرتتيب، وقد حكم بمكّية سو 

 وإليك التفصيل: 

 . (4) (: سورة النّبأ، وهي مكّية اّتفاًقا 78ورة:) ــ الّس 

ورة:)   .(5) (: سورة النّازعات، وهي مكّية اّتفاًقا 79والسُّ

ورة:)  ، وهي  (:  80والسُّ  .(6) ّية اّتفاًقا مك سورة عب س 

ورة:)   .(7) (: سورة الّتكوير، وهي مكّية اّتفاًقا 81والسُّ

ورة:)   .(8) ر، وهي مكّية اّتفاًقا االنفطا   : سورة ( 28والسُّ

ورة:)   . (9) (: سورة املطّففني، وهي مكّية عىل الّراجح83والسُّ

ورة:)   .(10) مكّية اّتفاًقا   (: سورة االنشقاق، وهي 84والسُّ

 
 ّرفت يف ف إىل: باملصيل. ح (1)

 حّرفت يف ش إىل: جا فاسمع.  (2)

 يف: ف: بطيبٍة، وكذا يف هامش النسخة األصل. (3)

 (.509(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 262)يّن:اينظر: البيان، للد (4)

 (.499/ 1، )ريوزآبادّي ، وبصائر ذوي التّمييز، للف(290ينظر: تنزيل القرآن، البن زنجلة:)  (5)

 (.336والقول الوجيز، للمخلاليّت:)  (،153/ 3ينظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي، ) (6)

 و(. 226م اجلواهر، لألصبهايّن:)ونظ ،(265ينظر: البيان، للدايّن:) (7)

 (.313(، ومجال القّراء، للسخاوّي:)266ينظر: البيان، للدايّن:) (8)

                      (.      511(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)46سخاوّي:) ينظر: مجال القّراء، لل (9)

 (. 341ل الوجيز، للمخلاليّت:) القوو(، 171/ 3ينظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي، ) (10)
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ورة:) ا و   . (1) اّتفاًقا  ة الربوج، وهي مكّية (: سور 85لسُّ

ورة:)   . (2) ا(: سورة الّطارق، وهي مكّية اّتفاقً 86والسُّ

 . (3) (: سورة األعىل، وهي مكّية اّتفاًقا 87) ورة: والسُّ 

ورة:)   .(4) (: سورة الغاشية، وهي مكّية اّتفاًقا 88والسُّ

ورة:)   . (5) ، وهي مكّية (: سورة الفجر 89والسُّ

 .(6) بلد، وهي مكّية اّتفاًقا (: سورة ال 90) ورة: والسُّ 

ورة:)   . (7) (: سورة الّشمس، وهي مكّية اّتفاًقا91والسُّ

 . (8) ة الليل، وهي مكّية (: سور 92ورة:) سُّ وال 

ورة:)  حى، وهي مكّية اّتفاًقا93والسُّ  . (9) (: سورة الضُّ

ورة:)  ح، وهي مكّية اتّ 94والسُّ  . (10) فاًقا(: سورة الرشَّ

ورة:   .(11) وهي مكّية اّتفاًقا   الّتني،   (: سورة 95) والسُّ

ورة:)   .(12) (: سورة العل ق، وهي مكّية اّتفاًقا 96والسُّ

 
 (.204(، وبشري الُيّس، للقاِض:)269ينظر: البيان، للدايّن:) (1)

 و(.226اجلواهر، لألصبهايّن:) (، ونظم 145ينظر: األوسط، للُعاميّن:) (2)

 (.1/514(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )271)ينظر: البيان، للدايّن: (3)

 (. 322(، وفنون األفنان، البن اجلوزّي:)272لدايّن:)ن، لاينظر: البي (4)

 (. 345ز، للمخلاليّت:)(، والقول الوجي273ينظر: البيان، للدايّن:) (5)

 و(. 219(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)274ن، للدايّن:)نظر: البياي (6)

 (.196/ 3(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، ) 275ينظر: البيان، للدايّن:) (7)

 (.52/ 1(، واإلتقان، للسيوطّي، ) 523/ 1نظر: بصائر، للفريوزآبادّي، )ي (8)

 ظ(.218صبهايّن:)واهر، لأل(، ونظم اجل265/ 5ن زنجلة، )ينظر: تنزيل القرآن، الب (9)

 (.515يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)  (، ورسالة278ينظر: البيان، للدايّن:) (10)

 ظ(. 218(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)77وفه ونزوله، للرازّي:)وحر هينظر: سور القرآن وآيات (11)

 (.870عادة الّدارين، للحداد:) (، وس280ينظر: البيان، للدايّن:) (12)
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و   . (1) عىل قول األكثرين   قْدر، وهي مكّية سورة ال   (: 97:) ة ر والسُّ

ورة:)   .(2) (: سورة مل يُكن، وهي سورة البّينة، مدنّية 98والسُّ

ورة:)   . (3) لّزلزلة، وهي مكّية (: سورة ا 99والسُّ

ورة:)   .(4) وهي مكّية اّتفاًقا سورة العاديات،    (: 100والسُّ

ورة:)   . (5) ا قً ا اّتف (: سورة القارعة، وهي مكّية  101والسُّ

ورة:)   .(6) (: سورة الّتكاثر، وهي مكّية اّتفاًقا 102والسُّ

ورة:)   .(7) (: سورة العرص، وهي مكّية اّتفاًقا 103والسُّ

ورة:)  زة، وهي 104والسُّ  . (8) ّتفاًقاة امكّي   (: سورة اهلم 

 .(9) (: سورة الفيل، وهي مكّية اّتفاًقا 105ورة:) والسُّ 

ورة:)  يش،  106والسُّ  . (10) ّتفاًقاة اّي ك م وهي  (: سورة ُقر 

ورة:)   . (11) (: سورة املاعون، وهي مكّية107والسُّ

ورة:)   . (12) (: سورة الكوثر، وهي مكّية اّتفاًقا 108والسُّ

ورة:)   . (13) (: سورة الكافرون، وهي مكّية اّتفاًقا 109والسُّ

 
 (.516دد اآليات، للقسطنطينّي:)(، ورسالة يف بيان ع216/ 3ظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي، ) ين (1)

 (. 288، 280لقرآن، البن زنجلة:)يل از(، وتن280ينظر: البيان، للدايّن:) (2)

 (.594لدمياطّي:) و(، وإحتاف فضالء البرش، ل226ينظر: نظم اجلواهر، لألصبهايّن:)  (3)

 (.375/ 1(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )284لدايّن:)البيان، ل ينظر: (4)

 (.517نطينّي:) لقسطل(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، 285ينظر: البيان، للدايّن:)  (5)

 ظ(.217(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)472ينظر: األوسط، للُعاميّن:) (6)

 (.542/ 1مييز، للفريوزآبادّي، )ئر ذوي التّ (، وبصا 287بيان، للدايّن:) ينظر: ال (7)

 (.4388/ 9(، ولطائف اإلشارات، للقسطاليّن، )288:) ينظر: البيان، للداينّ  (8)

 و(.219(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:) 317اء، للّسخاوّي:) لقرّ اينظر: مجال  (9)

 (.545/ 1ادّي، )ئر ذوي التّمييز، للفريوزآب(، وبصا 290ينظر: البيان، للدايّن:)  (10)

 (.4406/ 9، للقسطاليّن، )(، ولطائف اإلشارات291ينظر: البيان، للدايّن:)  (11)

 (.292لبيان، للدايّن:) ، وا(115ينظر: سور القرآن وآياته، للرازّي:) (12)

 (.548 /1(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )293ينظر: البيان، للدايّن:) (13)
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ورة:)   .(1) (: سورة النَّرص، وهي مدنّية اّتفاًقا 110والسُّ

ورة:)  د، وهي (: سورة امل 111والسُّ  .(2) ا مكّية اّتفاقً   س 

ورة:)  ، إذ اخُتلف  فيها،  (: سورة اإلخالص، وهي مدنّية أو مكّية112والسُّ

 . (3) ةواجلمهور عىل أّّنا مدنيّ 

ورة:)   . (4) (: سورة الفل ق، وهي مدنّية113والسُّ

ورة:) وا   . (5) (: سورة النَّاس، وهي مدنّية114لسُّ

 زت ه بقوله: ثّم ختم  الّراجز رمحه اهللُ تعاىل أرجو

 لِ ـ زي ـ ن ـ ىل التَّ ـ هلل ع   ( 6) دُ ـــ م ـ الـح ـ ف   [ وقد تناهى القوُل يف الـتَّفصيِل          39] 

ـن ـ [ ثـــــمَّ ص 40]   رِ ـــ ذي ــ نَّ فى ال ـ ط ـ بيِّ امُلـص ـ ىل الن ـ ـِر          ع ــــ قـــدي الـ   ا الة ربِّ

ـ ـ ُر م ـ ـ ط ـ زل  الق ـ ا ن ـ م   اِب          ـ [ واآلِل والعتـــرِة واألصح 41]   اِب ــ ح ن السَّ

ٍد وآلِه وسلَّم         ه، وصىّل اهللُ عىل سيِّدنا حممَّ متّت، واحلمُد هللِ وحد 
(7) . 

 
 و(.219(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:) 942للدايّن:)ينظر: البيان،  (1)

 (.714(، وسعادة الّدارين، للحداد:)295، للدايّن:)ينظر: البيان (2)

 (.279/ 3و(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )219لألصبهايّن:) هر، اينظر: نظم اجلو (3)

 (. 362الوجيز، للمخلاليّت:) (، والقول297ينظر: البيان، للدايّن:) (4)

 (.213(، وبشري الُيّس، للقاِض:) 298البيان، للدايّن:) ينظر: (5)

 يف: ط، هـ، ك، ف، ش: واحلمُد.  (6)

ه ...: س (7) ط، ه. ويف آخر: ك: متِّت األرجوزة بحمد اهلل وعونِه، وصىّل اهلل  ط منقمتّت، واحلمُد هلِل وحد 

 هلل. تسلياًم كثرًيا، واحلمُد عىل سيِّدنا حمّمٍد وآلِه وسلَّم  

اإلمام العاّلمة، مجال القّراء واملتصّدرين، بدر الّدين ويف آخر: ف:) آخرها: وهلل احلمُد واملنّة، نظم الّشيخ         

، غفر اهلل له وجلميع املسلمني، وصىل اهلُل " التّاذيفّ "عبد القاهر املقرئ احللبّي املعروف بـ ب بنوحمّمد بن أيّ 

ملني، حسبُنا اهلل الّطاهرين، وسلَّم  تسلياًم كثرًيا، واحلمُد هلل رّب العاالطيّبني  نبيّه حمّمٍد وآلِه وعرتتِهعىل 

                         ونعم الوكيل.

 حمّمٍد وآلِه وصحبِه وسلَّم  تسلياًم كثرًيا. "عىل"ه، وصىّل اهلل متّت واحلمد اهلل وحد   ويف آخر: ش:

 وزة بحمِد اهلل وعونِه.ويف آخر: ع: متّت األرج        
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ثة الّسابقة خامتًة ألُرجوزتِه هذه، فأوضح  أّن القول  لّثالجعل  الّراجُز األبيات ا

، فحمد اهلل تعاىل، وصىّل ع  عىل ن تفصيل املكّي واملديّن قد تناهى ههنا، أي: اكتمل 

ة  نزول  وأصحابِه يف اخلتام كام فعل  يف البدء وعرتته وعىل آلِه ×نبّيه املصطفى  مدَّ

إىل ّناية ما قصدنا من رشِح هذه  نأيت وهبذا .قطر املطر من الّسحاب يف الّسامء

األأرجوزة املتضم نة معرفة املكي  واملدين  من سَور القرآن ) األُرجوزة العلمّية:
عاىل راجزها خري  اجلزاء، وأجزل  له من أنواع الّثواب يف الّدنيا  هلُل ت، رحم  ا(الكرمي

ٍد وعىل آلِه   نبيّ واآلخرة بأجزل العطاء، آمني، وصىّل اهلُل وسلَّم  وبارك  عىل نا حممَّ

 ، واحلمُد هللِ رّب العاملني. وصحبِه وتابعيهم إىل يوِم الّدين
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 اخلاتـمة

 أبهم  ما حتق ق ف هذا البحث: خأالصة 
بعد  هذه اجلولة املاتعة يف هذا البحث عن نوٍع مهمٍّ من أنواع علوم القرآن 

ر الالكريم، وهو علم املكّي واملدينّ  قرآن الكريم أو علم نزول القرآن  من سو 

يب عبد اهلل حمّمد الّتاذيّف يمكُن يل أن أسّجل  ومعرفة جهاتِه، ومع أرجوزة الّشيخ أ

 من نتائج فيام يأيت:  نا أهّم ما توّصلُت إليههه

ة هذه اسمها الّدقيق  .1 األرجوزة املتضم نة :)إّن أرجوزة الّتاذيّف العلمّية الفذَّ
 .(من سَور القرآن الكرمي واملدين   معرفة املكي  

ة هذه .2 مل ي سبْق نرُشها، بل وال رشحها، إذ  إّن أرجوزة الّتاذيّف العلمّية الفذَّ

ًة طَّويلًة رغفل  عنها الط  غم  فائدهتا العظيمة. اّلب مدَّ

إّن هذه األرجوزة العلميَّة اقترصْت عىل الكالم عن علم املكّي واملديّن من  .3

 ن الكريم. أنواع علوم القرآ

ر القرآن الكإ .4 ريم  ّن هذه األرجوزة العلميَّة مجعْت يف ثناياها أسامء  سو 

ر جاءت أسامؤها منصو و  ضها صًة برصيح العبارة، وبعكلَّها، ولكّن بعض  السُّ

( سورًة ترصحًيا، 42جاءت مذكورة بلطيف اإلشارة، إذ ذكر الّراجُز أسامء:)

ون أن حيُصل لبٌس أو  سورة، من د (72واكتفى باإلشارة إىل الباقي، وهي:)

 غموٌض يف معرفة ذلك كّله. 

، وهي  تُة النّسبة إىل راجزها الشيخ أيب عبد اهلل الّتاذيفّ ثاباألرجوزة إّن هذه  .5

 ظيمٌة يف باهبا.هلا أمّهّيٌة ع

ه  هذا.. وأسأُل اهلل سبحانه أن جيعل القرآن  شافًعا لنا ال علينا، وأن يرزقنا فهم 

نا  فيه، آمني، واحلمد هلل رّب العامل ني. وصىّل اهلل وسّلم  عىل نبيّ ه والعمل باموتدبُّر

 ّب العاملني.   هلل رحمّمٍد األمني، وعىل آله وأصحابه أمجعني، واحلمدُ 
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باملتويّل، املرصّي األزهرّي،  شهري حمّمد بن أمحد ال : حتقيق البيان ف عد  آي القرآن . 1

 (. 4160قم:) نسخة جامعة امللك سعود، بر (:ـه1313)ت

بهايّن،  أمحد األص هيم بن طاهر بن عرب بن إبرا نظم اجلواهر ف عد  اآلي: . 2

 (. 164/80نسخة مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة، برقم:)  (:ـه786)ت

 اثنياا: الكتب املطبوعة: 
أمحد بن حممد البنّا الدمياطّي،   ءات األربعة عشر: قرار فإحتاف فضالء البشَ  . 1

 هـ. 1427،  3ة: دار الكتب العلمية، ط تح مهر هـ(:1117)ت

تح حممد أبو   هـ(:911، )تأيب بكر السيوطّي  الرمحن بن عبد  ن:اإلتقان ف علوم القرآ . 2

 هـ. 1394،  1الفضل إبراهيم: اهليئة املرصية للكتاب، ط 

بو بكر بن احلسني بن عمر القرّش العبشمّي،  أ ين:األربعون من عوايل اجمليز  . 3

هـ(: تح حممد احلافظ:  852ن عيّل ابن حجر العسقاليّن، )ت ختريج: أمحد ب هـ(:816)ت

 هـ. 1420،  1اض، ط وبة بالري تبة التمك

أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل   إرشاد األريب إىل معرفة األديب= معجم األدابء: . 4

،  1إحسان عّباس: دار الغرب اإلسالمي ببريوت، ط تح (:هـ626)تالرومي احلموّي، 

 هـ. 1414

ام  تح عص هـ(: 468)تأبو احلسن عيّل بن أمحد الواحدّي،  لقرآن:أسباب نزول ا . 5

 هـ. 1412،  2اإلصالح بالدّمام، ط  يدان: داراحلم

دار العلم للماليني، ط   هـ(:1396)تخري الدين بن حممود بن حممد الزركيّل  األعالم: . 6

 هـ. 2314،  15

د.عيل أبو  تح  هـ(:764، )تصالح الدين خليل الصفدّي  أعيان العصر وأعوان النصر: . 7

 هـ.  8141،  1زيد وآخرين: دار الفكر املعارص ببريوت، ط 
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رامي بم حمّمد سلهب: دار الكتب العلمية   هاء للمخالف فصول ومواقف:نصاف الفق إ . 8

 هـ. 1434، 1ببريوت، ط 

ن بن عيّل بن سعيد املقِرئ الُعاميّن، د احلأبو حممّ  األوسط ف علم القراءات: . 9 )ت س 

 . ـه1427، 1: دار الفكر، ط عزة حسن تح د.   (:ـه400بعد

رقندّمد اأبو الليث نرص بن حم حبر العلوم: . 10 م  تح الشيخ عيل   هـ(:375)تّي، لسَّ

 . ـه1413،  1، ط معوض وآخرين: دار الكتب العلمّية

  هـ(: 774)تكثري القرّش الدمشقّي،  مر بنأبو الفداء إسامعيل بن ع البداية والن هاية:  . 11

 هـ. 1418،  1ّي: دار هجر للطباعة ببريوت، طتح عبد اهلل بن عبد املحسن الرتك

  هـ(: 794)تاهلل حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركّش،  أبو عبد  ن:القرآ الربهان ف علوم  . 12

 هـ. 1376، 1تح حممد أبو الفضل إبراهيم، ط 

الشيخ عبد الفتاح القاِض،   ف علم الفواصل:ز هر بشري اليأسر شرح انظمة ال  . 13

 . ـه1395،  1طبع القاهرة، ط (:ـه1403)ت

عقوب  ر حممد بن ي و طاه أب  بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب العزيز: . 14

،  1تح حمّمد النجار: جلنة إحياء الرتاث بالقاهرة، ط  هـ(: 817)تالفريوزآبادّي، 

 هـ. 1416

الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة العقييّل،  كامل  بغية الطَّلب ف اتريخ حَلب: . 15

 : دار الفكر ببريوت، )د.ت(. تح د.سهيل زكار هـ(:660)ت

انم  تح أ.د.غ هـ(:444)تعيد الدايّن، عثامن بن س  عمرو أبو  البيان ف عد  آي القرآن:  . 16
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 الدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة
 يف قاعدة بيانات أوعية املعلومات القرآنية

 قائمة ببليوجرافية
 إعداد

 سات واملعلومات القرآنيةمركز الدرا
 مبعهد اإلمام الشاطيب

 :مقدمة
احلمد هلل الذي ال إله إال هو، والصالة والسالم عىل رسول اهلل الذي أرسله  

ظهره عىل الدين كله، وأنزل إليه الذكر؛ ليبني للناس ما نزل باهلدى ودين احلق؛ لي

 إليهم. 

 أما بعد:

فهذه قائمة ببيانات أوعية الدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة يف قاعدة 

ات القرآنية، ويطلق عىل مثل هذه الدراسات التي تتعلق بأكثر بيانات أوعية املعلوم

، وهتدف إىل حتقيق "دراسات البينيةال"من علم أو حقل من حقول املعرفة: 

 . (1)التكامل بني العلوم واملعارف، وتعميق فهمها

ومن أوىل العلوم التي ينبغي الربط بينها علوم الكتاب والسنة، وهلذا توجهت 

اد قائمة ببليوجرافية بالدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة؛ إرادتنا إىل إعد

املعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، وبحثنا فعمدنا إىل قاعدة بيانات أوعية 

 فيها عن: 

 
نرش: مركز األبحاث الواعدة يف البحوث  - ومها وأهدافها ومعوقاهتا[: مفه نيةالدراسات البي]: ينظر ( 1)

 .م2017= ـه1438، بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن االجتامعية ودراسات املرأة
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 مسند  موطأ الكتب التسعة  الكتب الستة  كتب السنة 
 الصحيحان  مستخرج  مستدرك  معجم  مصنف

 جامع الرتمذي  سنن الرتمذي  صحيح مسلم  صحيح البخاري ي الصحيح
 ي شرح النوو  فتح الباري  سنن النسائي  سنن ابن ماجه  سنن أيب داود 
 عبد الرزاق  ابن حبان  ابن خزمية  عون املعبود  حتفة األحوذي 
 الدارقطن  الطربان  الطحاوي  الدارمي  ابن أيب شيبة 

    البيهقي  احلاكم 
 فوجدنا قريًبا من سبعني تسجيلة يمكن وضعها يف القائمة التي أردناها.

 ثم وجدنا أنه يمكن تصنيفها إىل ثامنية أقسام؛ وهي:

 ة. ـــتـب الســــتــك ـالــ ة بـــقــل ــعــ تـمـة الـــــــــيــــرآنــــ ق ـــت الاــــــــ سدراـــــال  -أوًل 
 ن.ــــ يــحـــيــحــ ص ـال ـــ ة بـــــقــ لـع ـتــمـة الــــــ ــيــــ رآنـــات الق ــــــــدراســال  -ا ـــًـــ يــانـــ ث
 اري وشروحه.ــ خالبيح ــة بصحــق ـلـ عـة املتــيــرآن ـ ات القــــ الدراس  -لثًا اث

 ه. ــروح ـــلم وشـ ح مسـيــح ـة بصــــلق ــعـة املتــــيـرآنـات القــالدراس  -رابًعا 
 روحه. ـامع الرتمذي وشـ جـة بــ قـلـ عـة املتــ رآنيـات القــــ الدراس  -خامًسا
 ه. ـروحــن أيب داود وشــ ة بسنــعلقــ ة املتــي ــرآنـالق  اتــــالدراس -سادًسا 
 ه. ـــروحــــائي وشـ سـ نـن الــ نـة بسـقـلـ عــة املتــ يـرآنـات القـــاس الدر  -سابًعا
 الدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة غري الكتب الستة.  -اثمًنا

وقد أحلقنا بالقائمة فهرًسا هلذه املوضوعات، كام أحلقنا هبا كشاًفا لعناوين  

 ة فيها، وكشاًفا ألسامء أصحاهبا.الدراسات الوارد

وجد يف القائمة مما بحثنا عنه، كسنن ابن ماجه وصحيحي ابن خزيمة ال يوما 

وابن حبان وغريها؛ فهذا يعني أننا مل نجد يف قاعدة بيانات أوعية املعلومات 

 القرآنية دراسة تتعلق به.
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ا وال يدخل يف موضوع القائمة كتب السنة التي يكون موضوعها خاًص 

ندة )أو التفسري املأثور(، والكتب املسندة  املسسنة بالقرآن؛ ككتب تفسري القرآن بال

يف أسباب نزول القرآن، وفضائل القرآن، والناسخ واملنسوخ،   ×إىل رسول اهلل 

ونحوها من الكتب التي ذكرناها يف دليل كتب علوم القرآن املسندة، لكننا أوردنا 

ا عن احلافظ ت عليها؛ فأوردنا كتابً ثناء البحث من الدراسات التي أجريما وقع لنا أ

( ومنهجه يف  ـه360:داود وكتابه املصاحف، ورسالة عن الطرباين )تابن أيب 

التفسري، ومل نستقص هذا النوع من الدراسات؛ ألهنا ليست يف موضوع القائمة، 

وإنام أوردنا هاتني الدراستني هلذا التنبيه.  

لقة  ؛ أي: دراسة حديثية متعلقائمة ما هو بعكس موضوعهاع يف اوقد وق  

وهي: زوائد أحاديث كتاب تفسري البغوي عىل أحاديث بكتب علوم القرآن، 

الكتب الستة، كام وقع فيها ما يمكن أن يعد دراسة حديثية وقرآنية متعلقة بكتاب 

من املعجم   من كتب السنة، وهي: ختريج األحاديث واآلثار املتعلقة بالتفسري

هام من  ني الدراستني، ومل نحذفلطرباين، وقد تركنا هاتاألوسط أليب القاسم ا

 القائمة؛ ليحصل بالتنبيه عليهام هنا متييز ملوضوع القائمة.      

 وهللا ويل التوفيق.
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 الدراسات القرآنية املتعلقة بالكتب الستة -أواًل
 لبقرة من الكتب الستة/لسوريت الفاحتة وا × تفسري الرسول -]أطروحة[- 1

 م.1987ماجستري،  -جامعة األزهر  -سيد عيل  ة زينرشيف

يف سوريت املائدة واألنعام من الكتب  ×تفسري رسول هللا  -]أطروحة[- 2 
  -سلمة أمحد حممد زين  الستة مع بيان املكي واملدن والناسخ واملنسوخ فيهما/

 م. 1987ماجستري،  -األزهر  جامعة

من خالل الكتب الستة  × التفسري املرفوع إىل النيب -]أطروحة[- 3 
جامعة األزهر   -حممد أمحد حممد السيد  )دراسة من سورة األعراف إىل سورة طه(/

 م. 2005ماجستري،  -

 ن خالل الكتب الستة من م × التفسري املرفوع إىل النيب -]أطروحة[- 4 
حممد سليامن حممد حنفي؛ إرشاف:  أول سورة األنبياء إىل آخر القرآن الكرمي/

 م. 2008دكتوراه،  -األزهر  جامعة -حممد هريدي، حممد حممود بكار  جماهد

التفسري املرفوع إىل النيب من خالل الكتب الستة مجعا  -]أطروحة[- 5 
جامعة  -رم الشيخ ناجي ريان أمحد حم  الكرمي/ من الربع األول من القرآن ودراسة

 م. 2002ماجستري،  -األزهر 

 آلاثرب األحاديث جيمع األحاديث واجامع التفسري من كت -]كتاب[- 6 

جمموعة من املؤلفني؛  الواردة يف التفسري من الكتب الستة ومسند اإلمام أمحد/

التوزيع: الرياض، دار طيبة للنرش و -إرشاف: خالد بن عبد القادر آل عقدة 

 ص.  2610 -مج  4 -  1، طـه1421

  األربع دراسة األحاديث املخصصة لعموم آايت السور  -]أطروحة[- 7 

عبد العزيز بن حممد بن الطوال البقرة آل عمران النساء املائدة يف الكتب الستة/

اجلامعة اإلسالمية  -إبراهيم عبد اللطيف؛ إرشاف: عمر عبد العزيز الشيلخاين 

 . ـ ه1399، ماجستري -دينة املنورة بامل
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 اشدينالرواايت الواردة يف التفسري املوقوفة على اخللفاء الر  -]أطروحة[- 8 

كامل نارص أمحد نارص؛ إرشاف: خمتار   من خالل الكتب الستة وجممع الزوائد/

  -جامعة األزهر  -مرزوق عبد الرحيم؛ مناقشة: عادل حممد أمحد عبد ربه 

 سم.  21×   31 -ص  412 -م 2011دكتوراه، 

 زوائد أحاديث كتاب تفسري البغوي على أحاديث الكتب -]أطروحة[- 9 

ماجد عبد الكريم حممد السبع؛ إرشاف: نافذ حسني   سة وخترجًيا/الستة مجًعا ودرا

 . (1)  م2008ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية: غزة  -عثامن محاد 

يوسف عمر الستة/صحيح التفسري النبوي من الكتب  -]كتاب[- 10 

 ص.  160  - 1م، ط2007منار للنرش والتوزيع: دمشق،  -مبيض 

 ن الثالثة األوىلفة املسندة للخلفاء الراشدياملروايت املوقو  -]أطروحة[- 11 

 دةوبقية العشرة يف التفسري مجع ودراسة وختريج من كتب التفسري ابملأثورة املسن

 بواب التفسري يف املصنفات احلديثةومسانيد الصحابة املشهورة والكتب الستة وأ

عويد بن  فيصل عابد عياد اللحياين؛ إرشاف:  رآن إىل هناية سورة طه/من أول الق

 . ـه1423دكتوراه،   -معة أم القرى جا -عياد بن عائد املطريف 

 الدراسات القرآنية املتعلقة بالصحيحني -ثانًيا
ودللت  ×لنيب اآلايت القرآنية اليت استشهد هبا ا -]دورية[- 12  

 -عصام بن عبد املحسن بن نارص احلميدان أحاديث الصحيحي(/  استشهاده هبا )

جة ، ذو احل3س 6ع  -مام الشاطبي للدراسات القرآنية: جدة جملة معهد اإل

 . 81ص   - 11ص  -م 2008=ديسمرب )كانون األول( ـه1429

 أتصيلية تطبيقية يف الصحيحي/التفسري ابملأثور: دراسة  -]أطروحة[- 13 

 
 .ينظر: ما كتب عن هذه املادة يف مقدمة القائمة (1)
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دكتوراه،  -اجلامعة األردنية  -طه عليوه؛ إرشف أمني القضاة  عزيزة صالح

 ص.  253 -م  2012

 طعون املعاصرين يف أحاديث الصحيحي اخلاصة أبسباب -]أطروحة[- 14 

عيل صالح عيل مصطفى؛  : دراسة نقدية/النزول والتفسري بدعوى خمالفة القرآن

 ص.  310 -  م2010دكتوراه،  -اجلامعة األردنية  -عيد الصاحب ف: حممد اإرش

 اللمنهج الشيخي البخاري ومسلم يف التفسري من خ -]أطروحة[- 15 

حافظ حممد عيل الورد؛  كتاب التفسري يف صحيحيهما: دراسة موضوعية موازنة/

 م2012ماجستري،  -جامعة املنيا: مرص  -ميد حممد إرشاف: عبد الرمحن عبد احل 

 ص.  320 -

 الدراسات القرآنية املتعلقة بصحيح البخاري وشروحه -ثالًثا
 البخاري مفسًرا(اجتاهات التفسري يف صحيح البخاري ) -]أطروحة[- 16

جامعة أم  -مطامنة عبد الكريم شهوات؛ إرشاف: حممد آدم صديق  السبع الطوال/

 ص.  424  -م 1998ماجستري،  -سالمية درمان اإل

 م البخاري يف التفسري اليت مل يعزها إىل أحداختيارات اإلما -]أطروحة[- 17

اف: عبد العزيز  عايد بن عبد اهلل بن عيد احلريب؛ إرش يف صحيحه: عرض وحتليل/

 . ـه1409ماجستري،  -ة اإلسالمية باملدينة املنورة اجلامع -حممد عثامن 

 ناختيارات اإلمام البخاري يف تفسري آايت األحكام م -]أطروحة[- 18
اف: عادل بن عيل بن أمحد  حممد عبد الرمحن اليحيى؛ إرشصحيحه )مجع ودراسة(/

 . ـه1425ستري،  ماج -جامعة امللك سعود: السعودية  -الشدي 

 اإلمام ابن حجر وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن من -]أطروحة[- 19

 -جامعة األزهر  -عيل عبد العزيز إبراهيم حسن  اري"/خالل كتابه "فتح الب

 م. 2002دكتوراه، 
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 اإلمام القسطالن وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن من -]أطروحة[- 20

عبد اهلل موسى حممد أبو  صحيح البخاري"/ خالل كتابه "إرشاد الساري لشرح

 م. 2004دكتوراه،  -جامعة األزهر  -املجد 

 ء القرآنية يف اكتساح األحاديث اإلسرائيلية وتطهرياألضوا -]كتاب[- 21

م  1974رم الصناعية: مرص، رشكة مطابع حم  -السيد صالح أبو بكر  البخاري منها/

أحاديث الصحيحني اخلاصة طعون املعارصين يف "ص. )يف رسالة:  384 -

الواردة يف هذه  "ن: دراسة نقديةبأسباب النزول والتفسري بدعوى خمالفة القرآ

 ( مناقشٌة ملوضوع هذا الكتاب(. 14لقائمة برقم )ا

 أقوال ابن بطال يف التفسري من خالل كتابه شرح صحيح -]أطروحة[- 22

رشاف: حجاج عريب سيف بن منرص بن عيل احلارثي؛ إ البخاري: مجًعا ودراسة/

ماجستري،   -امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ج -رمضان أمحد 

 . ـه1425التسجيل 

قرآن من جهود اإلمام ابن بطال يف التفسري وعلوم ال -طروحة[]أ - 23
جامعة  -أمني حممد عطيان  عبد النارص نسيم شرحه لصحيح البخاري/ خالل

 م. 2006دكتوراه،   -األزهر 

 البجريي يف التفسري وحتقيق جزء من مستخرج هود اإلمامج -]كتاب[- 24

بن بكر بن إبراهيم بن أمحد  حممد  على صحيح البخاري اجلزء فيه فضائل القرآن/

=  ـه 1430حلكم، دار العلوم واحلكم: السعودية، سوريا، مكتبة العلوم وا -عابد 

 ص.  162 -م  2009

قرآن الكرمي من احلافظ بن حجر وجهوده يف علوم ال -]أطروحة[- 25
فازع مهنا أمحد اخلزاعي؛ إرشاف: سليامن الصادق سليامن  كتابه فتح الباري/ خالل

 سم.  21×   29 -ص  875  -م 2001ماجستري،  -جامعة أم القرى  -البرية 
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 دراسة بالغية آلايت الرضا يف القرآن الكرمي ومواطنه يف -]أطروحة[- 26

ماجستري،   -جامعة األزهر  -صعيدي هنلة صربي قطب السيد ال  صحيح البخاري/

 م. 2001

 ا ودراسة/ــ عـ مـ اري جــــ ح البـــتـي فـة فـــريــ ات التفسيــ الرواي -ة[ـروحــ ]أط- 27
بن عبد اهلل بن سيدي   إرشاف: حممد عمر حويه ؛عبد املجيد شيخ عبد الباري

 . ـ ه1419دكتوراه،  -إلسالمية باملدينة املنورة اجلامعة ا  -األمني الشنقيطي 

عبد املجيد  الرواايت التفسريية يف فتح الباري مجعا ودراسة/ -]كتاب[- 28

=   ـ ه1426ريي: الرياض، اللجنة العلمية بوقف السالم اخل -شيخ عبد الباري 

سلسلة اإلصدارات العلمية: وقف  ) -ص  1664 -مج 3 - 1م، ط 2006

 (. 3ياض؛ الر السالم اخلريي:

 رها وهو شرح علىالشرعية ألول اآلية وآخمشولية األحكام  -كتاب[]- 29

 ابب )إان أرسلناك شاهًدا ومبشًرا ونذيًرا( من كتاب التفسري من صحيح البخاري/

 ص.  58 -املطبعة السلفية: مرص  -النيفر  حممد البشري

 القرآن عند احلافظ ابن حجر من خالل كتابه فتح علوم -حة[]أطرو - 30

الدومري؛ إرشاف: البدري عاطف  ن حممد حسنإبراهيم ب الباري: مجًعا ودراسة/

 . ـ ه 1418ماجستري، التسجيل    -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   -عيل حممد 

حممد  البخاري/ الفعل )كاد( يف القرآن الكرمي ويف صحيح -]دورية[- 31

= ـ ه1408، 2ع  -جملة كلية اآلداب: جامعة امللك سعود  - أبو الفتوح حسني

 . 254ص   - 225ص  -ص  30 -م  1988

عبد  كلمات القرآن من صحيح اإلمام البخاري رمحه هللا/  -]كتاب[- 32

م =  2008دار احلضارة للنرش والتوزيع: الرياض،  -اهلل بن إبراهيم اللحيدان 

 ص. 262  - 1، ط-ـه1429
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 مروايت اإلمام البخاري يف التفسري يف غري صحيحه مجعا -]أطروحة[- 33

  -ي شيخ عيل؛ إرشاف: أمحد بن عبد اهلل العامري الزهراين أمحد هاد ودراسة/

 . ـه1415ماجستري،  -املنورة اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

من  مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات -]دورية[- 34
  -حييى بن حممد حسن زمزمي  ح الباري بشرح صحيح البخاري(/كتابه )فتخالل  

، ربيع األول  22ع  -ى لعلوم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا جملة جامعة أم القر

 .127ص  -  51ص  -ص  77 -م  2001= مايو  ـه1422

مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات من  -]دورية[- 35
  -حييى بن حممد حسن زمزمي  بشرح صحيح البخاري(/ح الباري كتابه )فتخالل  

، ربيع األول 22ع  -الرشيعة واللغة العربية و جملة جامعة أم القرى لعلوم 

 .127ص  -  51ص  -ص  77 -م  2001= مايو  ـه1422

وكتاب   املضامي الرتبوية لفريضة الصيام يف القرآن الكرمي -]أطروحة[- 36

ازي ياسني مصطفى؛ إرشاف: حممد فخري انتصار غ البخاري/ الصوم من صحيح

 ص.  125 -م  1997ستري، ماج -جامعة الريموك: األردن  -مقدادي 

عبد  معجم غريب القرآن مستخرًجا من صحيح البخاري/ -]دورية[- 37

،  24س -جملة األزهر )نور اإلسالم(: القاهرة  -اهلل بن إبراهيم اللحيدان 

 ص.  - 502ص  -م 1953= ـه1372

معجم غريب القرآن مستخرًجا من صحيح البخاري وفيه  -]كتاب[- 38
حممد فؤاد عبد الباقي بن  طريق ابن أيب طلحة خاصة/ ورد عن ابن عباس من ما

 ص.   292  -م  1950=  ـ ه 1369القاهرة،   دار إحياء الكتب العربية:  -صالح بن حممد 

يف  م البخاريمناهج أئمة شراح اجلامع الصحيح لإلما -]أطروحة[- 39
جامعة أم  -عبد اهلل عبد الكريم العويض  تاب التفسري: دراسة مقارنة/ك شرح

 . ـه1415دكتوراه،   -رى الق
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منهج اإلمام البخاري يف التفسري من خالل كتابه  -]أطروحة[- 40
جامعة أم  -سيد أمحد اإلمام خطري؛ إرشاف: حممد اخلرض الناجي  الصحيح/

 . ـه 1417ماجستري،  -القرى 

 احلافظ ابن حجر يف الستدلل ابلقراءات من خاللمنهج  -ة[]دوري- 41

جملة  -حييى بن حممد حسن زمزمي  رح صحيح البخاري(/كتابه )فتح الباري بش

= ـ ه1425، صفر 29ع  -وم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا جامعة أم القرى لعل

 ص.  77 -م 2004مارس 

ءات من خالل  ل ابلقرا الستدلمنهج احلافظ ابن حجر يف -]دورية[- 42
جملة  -ن زمزمي حييى بن حممد حس كتابه )فتح الباري بشرح صحيح البخاري(/

= مارس  ـ ه1425، صفر 29ع  -جامعة أم القرى لعلوم اللغة العربية وآداهبا: 

 ص.  77 -م  2004

 موارد ابن حجر العسقالن يف علوم القرآن من كتاب فتح -]أطروحة[- 43

  -د عمر؛ إرشاف: حكمت بشري ياسني حسني حب بن حمم د أنور صاحمم  الباري/

 . ـه1414ماجستري،  -املنورة اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 الدراسات القرآنية املتعلقة بصحيح مسلم وشروحه -رابًعا
يف ( ـه676)ت توجيه القراءات القرآنية عند اإلمام النووى -]أطروحة[ - 44

ف: حممد حممد عثامن يوسف، بليل؛ إرشافؤاد حممد خالد شرحه لصحيح مسلم/ 

ماجستري،   -جامعة سوهاج: مرص - أبو القاسم حممد أبو شامة، آمال حممد عوض

 ص.  275  -م  2013

ليىل حمسن عيل األكوع؛  كتاب التفسري يف صحيح مسلم/  -]أطروحة[ - 45 

  ماجستري،  -جامعة صنعاء: اليمن  -إرشاف: عبد الوهاب لطف زيد الديلمي 

 ص.  657  -م  2005
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 الدراسات القرآنية املتعلقة جبامع الرتمذي وشروحه -خامًسا
جهود اإلمام املباركفوري يف الدراسات القرآنية من خالل   -]أطروحة[- 46

حمسن عبد العظيم   كتابه حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي: عرض ودراسة/

 . م2005ماجستري،  -جامعة األزهر  -الشاذيل 

 فسري القرآن من جامع الرتمذي: عرض ونقد/كتاب ت -ة[]أطروح- 47

ي؛ إرشاف: أمحد سيد حممد، حممد عبد احلكم عبد  فوزية قائد عبده صائل العريق

 ص.  606  -م 2004ماجستري،  -مرص جامعة أسيوط:  -الباقي 

مناهج أئمة شراح جامع الرتمذي يف كتاب شرح التفسري  -]أطروحة[- 48
 . ـ ه1422ماجستري،  -جامعة أم القرى  -زام ء حممد عيل عالزهراازنة/دراسة ومو 

أسامء سايت  ي/فسري يف سنن اإلمام الرتمذموضوعات الت -]أطروحة[- 49

ماجستري،   -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان  -عبد الرمحن 

 م. 2001

 الدراسات القرآنية املتعلقة بسنن أبي داود وشروحه -سادًسا
 اإلمام اخلطايب وجهوده يف الدراسات القرآنية من خالل -طروحة[]أ - 50

 ومعامل السنن يف شرحه لصحيح البخارى وسنن أيب داود/ كتابيه إعالم السنن 

 م. 2005دكتوراه،  -جامعة األزهر  -ربعي سامي إسامعيل حسني ال

يف  (ـه1329 -ـه1273)جهود مشس احلق العظيم آابدي  -روحة[]أط- 51
م  إبراهي /وعلوم القرآن من خالل كتابه عون املعبود شرح سنن أيب داودالتفسري 

 م.2008دكتوراه،   -األزهر  جامعة -مد سامل مهدي متويل حم 

وداد خرض أمحد  مروايت أيب داود السجستان يف التفسري/ -]أطروحة[- 52

دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -اف: حممد آدم صديق حممد؛ إرش

 م. 2002
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 الدراسات القرآنية املتعلقة بسنن النسائي وشروحه -سابًعا
اإلمام النسائي )مجع ص التفسريية يف مصنفات النصو   -]أطروحة[ - 53 

عواطف حممد  ودراسة وتوثيق( من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الكهف/

  -جامعة أم درمان اإلسالمية   -مدين؛ إرشاف: الطاهر أمحد عبد القادر سعيد 

 ص.  884  -م 2002دكتوراه، 

 الدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة غري الكتب الستة -ثامًنا
تفسري ابن عروة احلنبلي من الكواكب الدراري من اآلية   -]أطروحة[ - 54 

عيل بن حسني بن زكنون بن عروة  راسة/من سورة البقرة حتقيق ود 127-152

ز العواجي؛ راسة: عبد اهلل بن عبد العزياملرشقي احلنبيل الدمشقي؛ حتقيق ود

ماجستري،   -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة   -إرشاف: سليامن صالح اخلزي 

 . ـه1416

الكواكب الدراري يف تفسري القرآن الكرمي )من   -]خمطوط[ - 55 
عيل بن  لدراري يف ترتيب مسند اإلمام أمحد على أبواب البخاري(/الكواكب ا

  -ص  256  -ه  827بيل الدمشقي، زكنون بن عروة املرشقي احلنحسني بن 

 . 3396   - 63/  2تشسرتبيتي 

الكواكب الدراري يف تفسري القرآن الكرمي )من   -]خمطوط[ - 56 
عيل بن بواب البخاري(/ الكواكب الدراري يف ترتيب مسند اإلمام أمحد على أ

/  1دار الكتب/ القاهرة   -حسني بن زكنون بن عروة املرشقي احلنبيل الدمشقي 

59 -   645 . 

مروايت اإلمام عبد الرزاق الصنعان يف التفسري من  -]أطروحة[ - 57 
جامعة أم    -حممد بن عيل بن صالح الغامدي  خالل كتابيه املصنف واألمايل/

 دكتوراه.  -درمان اإلسالمية 
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 /(ـه281)النصوص التفسريية يف مصنفات ابن أيب الدنيا  -]أطروحة[ - 58 

جامعة إفريقيا العاملية:   -يونس؛ إرشاف: حممد آدم صديق  جليلة السيد بابكر

 م.2002ماجستري،   -السودان 

 مروايت أيب بكر بن أيب شيبة يف التفسري من خالل كتابه -]أطروحة[ - 59 

عبد الباسط  أول الكتاب إىل آخر ابب النكاح: شرح ودراسة/"املصنف" من 

 م. 2009دكتوراه،   -جامعة األزهر   -ف أبو بكر أمحد عبد اللطي

مروايت ابن أيب شيبة يف التفسري من خالل مصنفه من  -]أطروحة[ - 60 
رشيف عبد  كتاب الطالق إىل آخر كتاب فضائل القرآن مجًعا ودراسة/ أول

إرشاف: خمتار مرزوق عبد الرحيم؛ مناقشة: حممود نرص عبد النعيم  العليم حممود؛ 

 ص.  542  -م  2012دكتوراه،   -امعة األزهر ج  -سيد 

جهود اإلمام الطحاوي يف التفسري وعلوم القرآن يف    -]أطروحة[ - 61 
عيل حممد عبد قدادة؛ إرشاف: مصطفى إبراهيم املشني  كتابه شرح مشكل اآلاثر/

 ص.  248  -م  2000ماجستري،   -ردنية اجلامعة األ  -

عمران  ل معاجم الطربان يف سورة آمروايت التفسري يف  -]أطروحة[ - 62 
الرئاسة العامة   -منى عمر السليم؛ إرشاف: توفيق حممد علوان مجعا ودراسة/ 

 . ـ ه1420ماجستري،   -لتعليم البنات  

لتفسري من املعجم ختريج األحاديث واآلاثر املتعلقة اب  -]أطروحة[ - 63 
أمحد بن عمر بن ر القرآن/ األوسط أليب القاسم الطربان من سورة املائدة إىل آخ

جامعة أم   -امل بازمول؛ إرشاف: نايف بن قبالن بن ريف بن قيسان العتيبي س 

 .(1) م 2005دكتوراه،    -القرى 

 
 .املادة يف مقدمة القائمةينظر: ما كتب عن هذه  (1)
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ناية اإلمام احلاكم النيسابوري: وكتابه )املستدرك( مع الع -]كتاب[ - 64 
القاهرة،  مؤسسة املختار للنرش والتوزيع:  -عادل حسن عيل  بكتاب التفسري منه/

 ص.  316  -م  2003

النصوص التفسريية يف مصنفات البيهقي من سورة   -]أطروحة[ - 65 
مها عيفان نوار اخلليدي؛ إرشاف: حممد  الفاحتة إىل التوبة )مجع ودراسة وتعليق(/

 ص.  474  -م 2001ماجستري،   -ن اإلسالمية جامعة أم درما  -آدم صديق 

كتابه نوادر   لالرتمذي التفسريية من خال مروايت احلكيم  -]أطروحة[- 66 
سمية املك  يف القرآن الكرمي: دراسة وتوثيق/ × األصول يف أحاديث الرسول

 . سم 30-ص  441-م 2004ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -يوسف 

لبلخي النظائر يف القرآن الكرمي بي مقاتل بن سليمان ا -]دورية[ - 67 
جملة   -ن قاسم النفري التونيس ب حممد بن أمحد وحممد بن علي احلكيم الرتمذي/

 . 121ص  - 116ص   -ص  6  -م 1977، 15س 1ع  -اللسان العريب: الرباط 

 احلكيم الرتمذي وكتاب األمثال من الكتاب والسنة/ -]أطروحة[ - 68 

 م. 1984وراه، دكت  -جامعة أولودوغ: تركيا  -صالح الدين يلامز 

رجاء مصطفى حزين أبو  اًث/سًرا وحمداحلكيم الرتمذي مف -]أطروحة[ - 69 

 . 1985دكتوراه،   -جامعة األزهر   -زيد 

حممد بن عبد الرمحن   أيب داود وكتابه املصاحف/احلافظ ابن -]كتاب[ - 70 

 .(1) ص 136-ـ ه1435دار الصميعي للنرش والتوزيع: الرياض، -الطاسان

منى رفعت  التفسري/ومنهجه يف  (ـه360)ت الطربان   -]أطروحة[ - 71 

دكتوراه،   -جامعة القاهرة   -عيس عبد الرازق؛ إرشاف: حممد إبراهيم رشيف أد

 ص.  375  -م  2012

 
 .هذه املادة والتي تليها يف مقدمة القائمة ا كتب عنينظر: م (1)
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة  أرقام التسجيالت  املوضـوع

 424 11-1   .. ....... ...... الدراسات القرآنية املتعلقة ابلكتب الستة -أوًل 
 425 15-12 .. ................ ة ابلصحيحيالدراسات القرآنية املتعلق -اثنًيا

ح  ــيــصحـة بــقـعلـمتـة الـــيـرآنــ الدراسات الق -اـًـــ ثـالـث
 426 43-16 .. . .......................................................... وشروحه اريـــخـبـال
 لم ـ سـح مـيــصحـة بــــقـلـعـتـمـة الـــــي ــرآنــات القـــالدراس -ًعاــراب

 430 45-44 .. . .......................................... ............................... هحوشرو 
امع  ــــجـة بـــقـعلـتـمـة الــــــيـرآن ــات القــــالدراس -خامًسا

 431 49-46 ..... .......................................................... وشروحه الرتمذي
ن أيب  ـــة بسنـقـعلـتـمـة الـــــيـرآن ـات القــــــالدراس -اـًـــ ادســـس

 431 52-50 . .................................................................... وشروحه داود
ن  ــنــسـ ة بــــقـلـ عـتـمـة الـــــــيـرآن ــات القـــــالدراس -اـعً ـابــس

 432 54 ................................ ...............................  النسائي وشروحه
ة  ــالسنب ــبكتة ـــقـعلـمتـة الــــيـرآنـــات القــــــدراسـال -ًناـامــث

 432 71-55 ........................................................... ...  الكتب الستة غري
 643 ...................................... ............................................. ...........  كشاف العناوين
 442 ... ............................................................................................ كشاف املؤلفي
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 كشاف العناوين
ل  ات التفسري يف صحيح البخاري )البخاري مفرسا( السبع الطوا ـجاهـات 

 (. 16)]أطروحة[ 

ها إىل أحد يف صحيحه عرض ي مل يعزاختيارات اإلمام البخاري يف التفسري الت

 (. 17)وحتليل ]أطروحة[ 

اختيارات اإلمام البخاري يف تفسري آيات األحكام من صحيحه )مجع ودراسة( 

 (. 18)]أطروحة[ 

اح األحاديث اإلرسائيلية وتطهري البخاري منها ـة يف اكتســي ـرآنـواء القــاألض

 (. 21)[ ]كتاب

: مجًعا ودراسة رشح صحيح البخاري ل كتابهبطال يف التفسري من خال أقوال ابن

 (. 22)]أطروحة[ 

فتح الباري   "اإلمام ابن حجر وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه 

 (. 19)]أطروحة[ 

اإلمام احلاكم النيسابوري : وكتابه )املستدرك( مع العناية بكتاب التفسري منه  

 (. 64)]كتاب[ 

القرآنية من خالل كتابيه إعالم السنن ومعامل  لدراسات يب وجهوده يف ااإلمام اخلطا

 (. 50)السنن يف رشحه لصحيح البخارى وسنن أيب داود ]أطروحة[ 

اإلمام القسطالين وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه إرشاد الساري 

 (. 20)لرشح صحيح البخاري ]أطروحة[ 

استشهاده هبا )أحاديث ودالالت  ×النبي تي استشهد هبا اآليات القرآنية ال

 (. 12) الصحيحني( ]دورية[ 

ختريج األحاديث واآلثار املتعلقة بالتفسري من املعجم األوسط أليب القاسم 

 (. 63)الطرباين من سورة املائدة إىل آخر القرآن ]أطروحة[ 
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من سورة  152-127اآلية تفسري ابن عروة احلنبيل من الكواكب الدراري من 

 (. 54)]أطروحة[  ق ودراسةالبقرة حتقي

 . (1)لسوريت الفاحتة والبقرة من الكتب الستة ]أطروحة[  ×تفسري الرسول 

من خالل الكتب الستة )دراسة من سورة األعراف  ×التفسري املرفوع إىل النبي 

 (.3)إىل سورة طه( ]أطروحة[ 

ء إىل من خالل الكتب الستة من أول سورة األنبيا ×بي ملرفوع إىل النالتفسري ا

 (. 4)ر القرآن الكريم ]أطروحة[ آخ

التفسري املرفوع إىل النبي من خالل الكتب الستة مجعا ودراسة من الربع األول من 

 (.5)القرآن الكريم ]أطروحة[ 

 (. 13)ة[ لصحيحني ]أطروح: دراسة تأصيلية تطبيقية يف االتفسري باملأثور

لستة مع بيان املكي الكتب ا يف سوريت املائدة واألنعام من ×تفسري رسول اهلل 

 (. 2)واملدين والناسخ واملنسوخ فيهام ]أطروحة[ 

يف رشحه لصحيح مسلم  هـ( 676)ت توجيه القراءات القرآنية عند اإلمام النووى 

 (. 44)]أطروحة[ 

األحاديث واآلثار الواردة يف التفسري من  األحاديث جيمع جامع التفسري من كتب 

 (. 6)تاب[ أمحد ]ك الكتب الستة ومسند اإلمام

جهود اإلمام ابن بطال يف التفسري وعلوم القرآن من خالل رشحه لصحيح  

 (. 23)البخاري ]أطروحة[ 

جهود اإلمام البجريي يف التفسري وحتقيق جزء من مستخرج عىل صحيح البخاري  

 (. 24)تاب[ ضائل القرآن ]كاجلزء فيه ف

ح مشكل اآلثار كتابه رش جهود اإلمام الطحاوي يف التفسري وعلوم القرآن يف

 (. 61)]أطروحة[ 



 ومات القرآنية قاعدة بياانت أوعية املعليف السنةكتب دليل الدراسات القرآنية املتعلقة ب

438 

جهود اإلمام املباركفوري يف الدراسات القرآنية من خالل كتابه حتفة األحوذي 

 (. 46)]أطروحة[  "عرض ودراسة  "رشح جامع الرتمذي 

يف التفسري وعلوم القرآن من   هـ(1329 -هـ 1273)جهود شمس احلق العظيم آبادي 

 (. 51)داود ]أطروحة[ سنن أيب خالل كتابه عون املعبود رشح 

 (. 70)اود وكتابه املصاحف ]كتاب[ احلافظ ابن أيب د

احلافظ بن حجر وجهوده يف علوم القرآن الكريم من خالل كتابه فتح الباري  

 (. 25)]أطروحة[ 

 (. 69)احلكيم الرتمذي مفرًسا وحمدًثا ]أطروحة[ 

 (. 68)ة[ كيم الرتمذي وكتاب األمثال من الكتاب والسنة ]أطروحاحل

الطوال البقرة آل عمران دراسة األحاديث املخصصة لعموم آيات السور األربع 

 (. 7)النساء املائدة يف الكتب الستة ]أطروحة[ 

دراسة بالغية آليات الرضا يف القرآن الكريم ومواطنه يف صحيح البخاري  

 (. 26)]أطروحة[ 

 (. 27)[ تفسريية يف فتح الباري مجعا ودراسة ]أطروحةالروايات ال

 (. 28)الروايات التفسريية يف فتح الباري مجعا ودراسة ]كتاب[ 

روايات الواردة يف التفسري املوقوفة عىل اخللفاء الراشدين من خالل الكتب الستة ال

 (.8)وجممع الزوائد ]أطروحة[ 

ة مجًعا ودراسة زوائد أحاديث كتاب تفسري البغوي عىل أحاديث الكتب الست

 (.9) وخترجًيا ]أطروحة[

ك ولية األحكام الرشعية ألول اآلية وآخرها وهو رشح عىل باب )إنا أرسلناشم 

 (. 29) شاهًدا ومبرًشا ونذيًرا( من كتاب التفسري من صحيح البخاري ]كتاب[ 

 (. 10) صحيح التفسري النبوي من الكتب الستة ]كتاب[ 
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 (. 71) روحة[ ومنهجه يف التفسري ]أطهـ( 360)ت الطرباين 

حاديث الصحيحني اخلاصة بأسباب النزول والتفسري  ين يف أطعون املعارص

 (. 14)دية ]أطروحة[ بدعوى خمالفة القرآن : دراسة نق

علوم القرآن عند احلافظ ابن حجر من خالل كتابه فتح الباري . مجعا ودراسة  

 (. 30)]أطروحة[ 

 (. 31)الفعل )كاد( يف القرآن الكريم ويف صحيح البخاري ]دورية[ 

 (. 45)حيح مسلم ]أطروحة[ سري يف صكتاب التف

 (. 47): عرض ونقد ]أطروحة[ كتاب تفسري القرآن من جامع الرتمذي

 (. 32)القرآن من صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ]كتاب[ كلامت 

الكواكب الدراري يف تفسري القرآن الكريم )من الكواكب الدراري يف ترتيب 

 (. 55)خمطوط[ ] مسند اإلمام أمحد عىل أبواب البخاري(

الكواكب الدراري يف تفسري القرآن الكريم )من الكواكب الدراري يف ترتيب 

 (. 56)واب البخاري( ]خمطوط[ مسند اإلمام أمحد عىل أب

مرويات ابن أيب شيبة يف التفسري من خالل مصنفه من أول كتاب الطالق إىل آخر  

 (. 60)كتاب فضائل القرآن مجعا ودراسة ]أطروحة[ 

من أول  "املصنف"ن أيب شيبة يف التفسري من خالل كتابه بيب بكر مرويات أ

 (. 59)[ ( ]أطروحةرشح ودراسةالكتاب إىل آخر باب النكاح ) 

 (. 52) مرويات أيب داود السجستاين يف التفسري ]أطروحة[ 

 (. 33) صحيحه مجعا ودراسة ]أطروحة[  مرويات اإلمام البخاري يف التفسري يف غري 

عاين يف التفسري من خالل كتابيه املصنف واألمايل ق الصنبد الرزامرويات اإلمام ع

 (. 57)]أطروحة[ 

 . ( 62)   ودراسة ]أطروحة[ سورة آل عمران مجعا  ات التفسري يف معاجم الطرباين يف  روي ـ م 
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مرويات احلكيم الرتمذي التفسريية من خالل كتابه نوادر األصول يف أحاديث  

 (. 66)طروحة[ ثيق ]أتو: دراسة ويف القرآن الكريم ×الرسول 

الثالثة األوىل وبقية العرشة يف التفسري  املرويات املوقوفة املسندة للخلفاء الراشدين 

مجع ودراسة وختريج من كتب التفسري باملأثورة املسندة ومسانيد الصحابة املشهورة 

والكتب الستة وأبواب التفسري يف املصنفات احلديثة من أول القرآن إىل هناية سورة 

 (. 11)حة[ طروطه ]أ

خالل كتابه )فتح الباري  مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات من 

 (. 34)برشح صحيح البخاري( ]دورية[ 

مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات من خالل كتابه )فتح الباري  

 (. 35)برشح صحيح البخاري( ]دورية[ 

الكريم وكتاب الصوم من صحيح لقرآن يام يف ااملضامني الرتبوية لفريضة الص

 (. 36)البخاري ]أطروحة[ 

 . (37)قرآن مستخرًجا من صحيح البخاري ]دورية[ معجم غريب ال

معجم غريب القرآن مستخرًجا من صحيح البخاري وفيه ما ورد عن ابن عباس 

 (. 38)من طريق ابن أيب طلحة خاصة ]كتاب[ 

: دراسة اب التفسري بخاري يف رشح كتإلمام المناهج أئمة رشاح اجلامع الصحيح ل 

 (. 39)مقارنة ]أطروحة[ 

الرتمذي يف كتاب رشح التفسري دراسة وموازنة مناهج أئمة رشاح جامع 

 (. 48)]أطروحة[ 

 (. 40)منهج اإلمام البخاري يف التفسري من خالل كتابه الصحيح ]أطروحة[ 

)فتح الباري   ل كتابهمنهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات من خال

 (. 41)البخاري( ]دورية[ برشح صحيح 
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ءات من خالل كتابه )فتح الباري  منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقرا

 (. 42)برشح صحيح البخاري( ]دورية[ 

  : يف صحيحيهام  كتاب التفسري منهج الشيخني البخاري ومسلم يف التفسري من خالل 

 (. 15)[ دراسة موضوعية موازنة ]أطروحة

 (. 43)]أطروحة[ القرآن من كتاب فتح الباري موارد ابن حجر العسقالين يف علوم

 (. 49)نن اإلمام الرتمذي ]أطروحة[ موضوعات التفسري يف س 

 (. 58)]أطروحة[  (هـ281)النصوص التفسريية يف مصنفات ابن أيب الدنيا 

ول يق( من أالنصوص التفسريية يف مصنفات اإلمام النسائي )مجع ودراسة وتوث 

 (. 53)ة[ سورة الفاحتة إىل آخر سورة الكهف ]أطروح

 التوبة )مجع ودراسة النصوص التفسريية يف مصنفات البيهقي من سورة الفاحتة إىل

 (. 65)وتعليق( ]أطروحة[ 

النظائر يف القرآن الكريم بني مقاتل بن سليامن البلخي وحممد بن عيل احلكيم 

 (. 67) الرتمذي ]دورية[ 
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 كشاف املؤلفني
 (. 30) إبراهيم بن حممد حسن الدومري

 (. 51) يل حممد ساملإبراهيم مهدي متو

 (. 63) أمحد بن عمر بن سامل بازمول

 (. 33)أمحد هادي شيخ عيل

 (.49)أسامء سايت عبد الرمحن 

 (. 36)انتصار غازي ياسني مصطفى

 (.58)جليلة السيد بابكر يونس

 (. 15) ردعيل الو حافظ حممد

 (. 44)خالد فؤاد حممد بليل

 (. 69)رجاء مصطفى حزين أبو زيد 

 (. 5)ناجيريان أمحد حمرم الشيخ 

 (. 48)مد عيل عزامالزهراء حم 

 (. 50)سامي إسامعيل حسني الربعي

 (. 2)سلمة أمحد حممد زين

 (. 66)سمية املك يوسف 

 (.40)سيد أمحد اإلمام خطري

 (. 21)السيد صالح أبو بكر

 (. 22) بن عيل احلارثيبن منرص سيف 

 (.60)رشيف عبد العليم حممود

 (. 1)رشيفة زين سيد عيل

 (. 68)صالح الدين يلامز
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 (. 64)عادل حسن عيل

 (. 17) بن عيد احلريبعايد بن عبد اهلل

 (.59)عبد الباسط أمحد عبد اللطيف أبو بكر

 (. 7) عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم عبد اللطيف

 (. 37،  32) دانيم اللحيعبد اهلل بن إبراه

 (. 39) عبد اهلل عبد الكريم العويض

 (. 20)عبد اهلل موسى حممد أبو املجد

 (. 27) جيد شيخ عبد الباريعبد امل

 (. 28) عبد املجيد شيخ عبد الباري

 (. 23)عبد النارص نسيم أمني حممد عطيان

 (. 13)عزيزة صالح طه عليوه

 (. 12)عصام بن عبد املحسن بن نارص احلميدان

 (. 56-54)بن زكنون بن عروة املرشقي احلنبيل الدمشقيبن حسني عيل 

 (.14)عيل صالح عيل مصطفى

 (. 19)عيل عبد العزيز إبراهيم حسن 

 (. 61)عيل حممد عبد قدادة

 (. 53)عواطف حممد سعيد مدين

 (.25)زع مهنا أمحد اخلزاعيفا

 (. 47)فوزية قائد عبده صائل العريقي

 (. 11)فيصل عابد عياد اللحياين

 (.8)أمحد نارصل نارص كام

 (. 45) ليىل حمسن عيل األكوع 
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 (. 9)ماجد عبد الكريم حممد السبع 

 (. 6)جمموعة من املؤلفني؛ إرشاف: خالد بن عبد القادر آل عقدة

 (. 46)حمسن عبد العظيم الشاذيل

 (. 3)السيد حممد أمحد حممد

 (. 29)حممد البشري النيفر

 (. 43)حممد أنور صاحب بن حممد عمر

 (. 67)قاسم النفري التونيسأمحد بن حممد بن 

 (. 24)حممد بن بكر بن إبراهيم بن أمحد عابد

 (. 70)الطاسانحممد بن عبد الرمحن 

 (. 57)حممد بن عيل بن صالح الغامدي

 (.31)حممد حسني أبو الفتوح

 (.4)حممد سليامن حممد حنفي

 (.18)د الرمحن اليحيىحممد عب

 (. 38) حممد فؤاد عبد الباقي بن صالح بن حممد

 (. 16) امنة عبد الكريم شهواتمط

 (. 71) منى رفعت أدعيس عبد الرازق 

 (. 62)منى عمر السليم

 (.65)مها عيفان نوار اخلليدي

 (. 26)هنلة صربي قطب السيد الصعيدي

 (.52)وداد خرض أمحد حممد

 (. 42، 41، 35،  34)حييى بن حممد حسن زمزمي

 (. 10)مر مبيضيوسف ع
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 املؤمتر العاملي الرابع للقراءات القرآنية
 اجلمع العثماني وما إليه

 قصر املؤمترات الكبري مبوكادور مراكش 
 2019أبريل    13،  12،  11

 جممع القراء واإلقراء مبدينة مراكش اململكة املغربية الشريفة
 بسم هللا الواهب

 مبراكش  ةيللقراءات القرآنديباجة اإلعالن عن املؤمتر العاملي الرابع  
رسينا دَأبا عىل اإليفاء بِعَدة نجيزنا رابطني ِحَلق املؤمترات بتنزيلها ترتا، وتوثيق 

حمصل جاد موضوعاهتا صدرا وسطرا، مصوغة يف موسوعتها العاملية املوسومة 

بـ»املدونة املحمدية؛ لتسوير عهود التنزيل، وتثوير حمامل الرتتيل« لبنة لبنة  

حتى ال تذهب مبتحثات ذلك العلم  يع والتأثيل؛ صوالتكميل، والرت  للتأسيس

شامطيط، وال مبتعثاته قراريط؛ مؤملني من هذا اإلجراء، َعْوَد املرجعية واإلثراء، 

 وعىل اهلل قصد السبيل. 

وعليه، يعلن خادم جممع القراء واإلقراء عبد الرحيم نبوليس برشاكة مع وزارة 

ابع للقراءات القرآنية ر العاملي الرمتة عن تنظيم املؤاألوقاف والشؤون اإلسالمي 

 . « اجلمع العثماين وما إليه» :حتت عنوان

    :حاور املؤمترـم
 (:وسائل ومسائل)احملور األول: املرسوم  

 األوراق املقدمة: 
 ، أ.د. غانم قدوري احلمدات السامية: دراسة تأسيسيةـات يف اللغــدي ـجـاألب -1

 .العراق  - تكريت – كلية الرتبية-
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-حاتم جالل التميمي تدوين القرآن الكريم: د.ثبات يف إلوابت التث  مهايع -2

 فلسطني.  -جامعة القدس

 اجلامعة األردنية. -مسائل يف رسم املصحف: أ.د. أمحد خالد شكري -3

عالقة اخلط العريب قبل اإلسالم باخلطني النبطي والرسياين: دراسة مقارنة؛  -4

 د. بغدا-اقية اجلامعة العر -أ.د. أسامة عبد الوهاب احلياين

: دراسة وصفية حتليلية، د. حممد بني التوقيف والتوفيق  إعجاز الرسم القرآين -5

 ليبيا. زليتن/ -اجلامعة األسمرية- مصباح املغريب

املصحفي بني نصوص املتقدمني وفهم املتأخرين: د. عبده اصطالحية الرسم  -6

 حسن حممد الفقيه.

عملها وأسس ة ي: أمه  فانجلنة نسخ القرآن الكريم يف عهد عثامن بن أيب ع -7

 العراق.-جامعة تكريت-اختيار رجاهلا: أ.د. غانم قدوري احلمد

يتها: أ.د. : قراءة يف رسمها ومعيارالكتابات القرآنية يف جبال احلجاز وأوديته -8

 الرياض. -جامعة امللك سعود-مساعد سليامن الطيار

 -مد اخلامسجامعة حم -أنطولوجيا الرسم العثامين: د. عبد الوهاب األزدي  -9

 الرباط.

 احملور الثاين: املصحف: املاهية واملقصد 
 األوراق املقدمة: 

مراجعات يف اجلمع العثامين للقرآن املجيد: الدوافع واألهداف واإلجراءات؛   -1

 قطر. -. عبد السالم غالب املجيديد

جامعة -؛ د. عبد اللطيف بوقنادلاالستصالح العثامين: تأسيس وتأصيل -2

 اجلزائر. -وهران
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من   شوموقف الصحابة  األسباب واحليثياتالكريم: للقرآن  ينع العثامم اجل -3

عبد الرازق حممد أمحد البكري؛ كلية  نموذجا؛ د.  اجلمع: عبد اهلل بن مسعود

 الواليات املتحدة األمريكية.-مينيسوتا  -سالميةالدراسات اإل

 دوة امللك سعجامع-عبري عبد اهلل النعيم  اجلمع العثامين: الدوافع واملنهج؛ د. -4

 الرياض.  -

: دراسة استقرائية مقارنة؛ ترتيب املصحف اإلمام بني التوقيف والتوفيق  -5

 سلطنة عامن.-جامعة قابوس-اهلل سامل اهلنائي د.عبد

املجلس   -؛ د. شكري املجويلترتيب املصحف اإلمام بني التوقيف والتوفيق  -6

 بريطانيا. -الثقايف اإلسالمي

 إلمهال او  اإلعمال احملور الثالث: املصاحف بي 
؛ أ.د. مصاحف األمصار: دراسة يف العدد واخلاصية والتاميز زيادة ونقصا -1

 جامعة الريموك األردن.  -دي العمريشحادة محي

جامعة -؛ د. بشري حسن احلمرييواألحرف السبعة  مجع أيب بكر وعثامن -2

 السعودية. -طيبة

-عرض ومناقشة؛ د. محزة عواد: العثامين من اجلمع شمواقف الصحابة  -3

 اجلزائر. -وهران جامعة 

-رالشكو اجلمع العثامين وأثره يف األحرف السبعة: أ.د. سامي حممد عبد -4

 السعودية. -جامعة طيبة 

ما الذي تشتمل عليه املصاحف العثامنية من األحرف السبعة: أ.د. سامل غرم  -5

 السعودية.  –جامعة أم القرى  -اهلل الزهراين

 -: د. أبو بكر كايفزيادة ونقصا هامتايزها، منهجها، صار: عددمصاحف األم -6

 اجلزائر.  -كلية أصول الدين
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ذ. احلسن حممد ماديك، باحث يف   قراءات خالفت مصاحف أمصارها: -7

 موريتانيا. -تأصيل القراءات

فاطمة  يف مجع القرآن الكريم: دراسة تأصيلية: د. العرضة األخريةأثر   -8

 . جامعة قطر -سعد النعيمي

 احملور الرابع: أتثري السواد يف أتسيس علومه 
  -سواد املصحف بني عناية السلف وجناية بعض اخللف: د. حسن محيتو  -1

 املغرب.  -اكادير -جامعة ابن زهر

معهد  -أثر سواد املصحف يف التوجيه القرائي: د. عبد الواحد الصمدي -2

 املغرب.  -الرباط-حممد السادس للقراءات

االطالع على مدونة األمة بي األوائل واألتباع:  احملور اخلامس: مراصد
 . دراسة فاحصة ومتابعة نقدية توجيهية ملا رقم يف الباب

؛ أ.د. "ةـاء السنـ هج" هـابـه وبكتــف بـريـعـس: التـازي بن قيـالغ امـاإلم -1

 املغرب.  -الرباط-معهد حممد السادس للقراءات -عبد اهلادي محيتو

األسباب واحليثيات؛ د. أمحد   لوم القرآن:اجلمع العثامين يف مدونات ع -2

 املغرب. -جامعة أيب شعيب الدكايل-فاضل

-عزيزة اليوسف ومها؛ د.اجلمع العثامين يف ضوء مدونات القراءات وعل -3

 السعودية. -جامعة طيبة 

اجلمع العثامين وما إليه يف مصنفات علم التفسري: دراسة يف مظاهر احلضور  -4

 املغرب.  -الرباط-م اإلسامعييلوأسباب الغياب؛ د. عبد الرحي

جامعة -الرمحن حممود جلنة اجلمع العثامين: آراء وروايات: د. أمحد حممد عبد -5

 السعودية.  –طيبة 
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جلمع العثامين ومصحف اإلمام يف مدونات الفقه واألصول، دراسة يف ا -6

 املغرب.  -جامعة ابن زهر -مباين النظر ومسافات األثر: د. عبد اهلل أكيك 

-  االجتهاد الفقهي يف مسائل قرآنية: د. الطيب شطابالعثامين يف أثر اجلمع -7

 املغرب.  –أكادير 

اؤه يف اجلمع العثامين وما موقف اإلمام الباقالين من رسم املصحف وآر  -8

 اليمن.  -جامعة صنعاء-يتعلق به: د. محود حممد ردمان
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“Ar-Raum” in the Endings of words between Al-Qurra’  

(scholars of modes of recitation) and scholars of grammar 

A comparative study 

Dr. Ibrahim ibn Mohammad Al-Sultan 
Research in some terminologies of the field of Qira’at is just a 

research in the field of linguistic; because the two fields have so many 

aspects in common, and for the fact that the scholars of Qira'at are in 

most cases the scholars of linguistic, some of them are even 

considered heads in the field of linguistic. 

Books of the two fields are considered original reference points for 

each other in regards to terminologies and other aspects. 

This research however, is a comparative study on the term; “Ar-

Raum” in the endings of words between Al-Qurra’ (scholars of modes 

of recitation) and scholars of grammar, with the aim to provide reader 

with different views of the two groups, their valid and invalid aspects 

in using the term, In addition to shedding light upon their 

justifications and distinctions. 

Keywords : Ar-raum, Endings of words, Al-Qurra’, scholars of 

grammar. 

The impact of variation of Reciting in Arabian and Sharia 
Sciences: objective study "Alhajj Sura" 

Dr. Salwa bint Ahmad Al-Harthy 
Praise be to God and prayer and peace be upon the Messenger of 

Allah;  
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This research entitled (The impact of variation of Reciting in 

Arabian and Sharia Sciences) clarifies the importance and role of 

Quran Reciting related to Arabian and Sharia sciences. As it is the best 

aid for interpreter in interpretation, jurist in inference, provoking the 

talent of the Rhetorcian and enriches the books of fluent. This shall 

be done through tracking the points of (Al-Farshy  ( controversy 

points stated in Surah Al Hajj excluding the former in the advanced 

surahs and jurist controversy. 

This study was in: an introduction, seven topics, conclusion and 

scientific indexes.  

The introduction included: the importance, plan followed 

indivision, approach of collecting the materials and writings. It also 

included a preamble for the idioms "impact" and "reciting". 

This made this study a subjective one in seven topics.  

It also made some topics have sub-issues, if required.  

For conclusion, it ensures the best results and recommendations.  

The research included three indexes: 

- Index of reciting mentioned in the research.  

- Index of resources and references.  

- Index of subjects.  

May Allah Grant Success 

Keywords : Impact – Variation – Recitings- Sciences – Sharia – 

Arabia. 
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Sayings of Al-Imam Attalamanki, on Othmanic drawing Cases  

Dr. Hemod ibn Mohammad Radman 
The scholars were interested in the Othman copy of the Holy 

Quran, describing the method of its writing accurately, and 

transferring it honestly. Some of them tried to direct what 

contradicted the rules of writing. Among those scholars was the Imam 
who named Attalamanki, who has a clear contribution on the 

Othmani drawing, through his writings and his words, which were 

transmitted by those who came after him, and since his books are 
missing and found Al-Labib in (Addora Al-Saqliah in explaining the 

lines of Aqeelah) has been quoted some sayings, including what is in 

the description of the phenomena of drawing, and another including 
what is in the guidance of these phenomena. 

determined to collect these sayings, and to discuss, highlighting 

the efforts of this Imam in this field, so this research, entitled (Imam 
Attalamanki's statements in the issues of Ottoman drawing, 

presentation and discussion). I mentioned in the preface a brief 

translation of Imam Attalamanki , then I collected his sayings in the 
phenomena of Ottoman drawing in the first part, and devoted the 

second part for his sayings in directing these phenomena, and made 

the third part to mention his general statements in the Othmani 
drawing, and studying these sayings and discussing them, and to 

indicating their position among the scholars of drawing,, And then 

concluded with the conclusion of this research and highlighted its 
results. 

Keywords : Sayings, Attalamanki, Othmani drawing. 
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The controversial evidence to the pause of the Imam Al-HABTI in 

Sheikh Mohammed Ibn Abdessalam al-Fassi (1214 H) 

 through his book : (Al-Aqrat and Al-Shnouf) 

Abd-Alkareem ibn Al-Habib Hariri  

The purpose of this research is: (The controversial evidence to the 

pause of the Imam Al-HABTI in Sheikh Mohammed Ibn Abdessalam 

al-Fassi (T: 1214 H) through his book : (Al-Aqrat and Al-Shnouf), to 

know the beginning and the pause) to reveal the analytical method 

that explained the conclusion of conservation Sheikh Mohammed 

Ibn Abdessalam al-Fassi In his victory for the work of the Al-HABTI in 

the Waqf, which the Moroccans committed to a period of time, where 

he sees that his stance is based on the purposes of explanation on the 

part of the language and insulting the interpretation and others, 

which increases the meaning of wealth and diversity in a non-

contiguous and non-contradictory. The  reason behind Mohammed 

Ibn Abdessalam leading and disguised work was the scholars 

‘criticism of Al-HABTI WAQF and when others have agreed that it has 

a weak out put and contradictory to Sunnah, Al-Fassi has supported 

Al-HABTI’ WAQF by extracting sound justifications leaving no room 

for proving that Al-HABTI is an outstanding quranic scholar. The 

contract of this research was organized in the introduction and two 

topics: 

- The introduction and the preface for the definition of the subject, 

the author, the author - the manuscript - and the presentation of its 

subjects. 
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- The first topic: I devoted to talk about the views of scientists in 

the WAQF of the Imam Al-HABTI, and presented the view of 

Muhammad Ibn Abdessalam al-Fassi in it through his writings. 

- The second topic was devoted to extract the explanatory aspects 

developed by Muhammad Ibn Abdessalam from restricting the 

WAQF of the hypothetical through the extrapolation and tracing in 

the book mentioned. 

- followed by a conclusion. 

Keywords : The controversial evidence- the pause- Al-HABTI. 

Abstaining of  Apostles peace be upon them from the money 

of their people in the light of the Holy Quran 

Dr. Hamza ibn Abdullah Al-shwahna 

This research is entitled abstaining of  apostles peace be upon 

them from the money of their people in the light of the Holy Quran, 

the purpose of the research was to shed light on the guidance of the 

apostles, peace be upon them, to prevent them from seeking the 

wages of their people in return for informing them of the invitation 

through the verses of the Holy Quran according to the methodology 

of objective interpretation, the development of the most educational 

aspects of the method of the Apostles peace be upon them to refrain 

from taking pay for the invitation, to achieve this goal, the researcher 

took the inductive and deductive approach, so that the Koranic verses 

that dealt with the subject of the apostles' peace be upon them asked 

about the wages of their people in return for informing them, and 
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then devising the most important educational values learned from 

those verses that include the suppression of the apostles peace be 

upon them in the hands of their people, the results of the study 

concluded that the waiver of the funds of the invitees is one of the 

most important features of the Islamic call, he did not all apostles, 

where they asserted publicly that they do not request to be informed 

of the letter by any person, whether moral or material, they seek 

reward from God, but they were making their own money for the 

benefit of the call, the study recommended directing scientific 

research to expand the talk in the areas of abstinence in the Holy 

Quran and Sunnah, there is no doubt that the apostles peace be upon 

them are the masters of chastity. 

Keywords: The Holy Qur'an, interpretation, Objective 

interpretation, Tinnitus, The prophets. 

 Care of Women in the Holy Quran and its Reciting 

Dr. Salem ibn Ghurm Allah Al-Zahrani 
When God created His slaves, he made them a male and female 

couple, and made the commissioning of the rituals of his religion 

comprehensive for them, each with its own Duties and specialization 

with characteristics of the other, but they share many of the 

legitimate Duties. 

And it is common to receive and inform the science, and therefore 

has witnessed Islamic history through the ages a prominent 

participation of women in the scientific movement. 
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One of the priorities of what is included in that science in the book 

of God Almighty ,reading and reciting. And in this research dealt with 

the topic (The Care of Women in the Holy Quran and its Reciting) 

through three topics : The first is the general assignment of men and 

women, and secondly: the care of women with science in general, 

and the third: the care of women in the Holy Quran , receive it and 

read it. 
The most important results were: - All rights and duties of men and 

women alike, including Learning and education. - And the care of 

many great women with science and collect it and teach people in 

different sciences. - The contribution of women to the industry and 

construction of many scholars in various arts. - The multiple 

manifestations of the care of women in the Holy Quran, 

conservation, education, reading, research and adaptation. 

Keywords : Care -The women - Reciting - The Holy Quran. 

The description Rhetoric by source in the Holy Quran 
Dr. Mohammad ibn Rashid Al-Subhi 

Some of the issues of grammar are still thought to be their own 

without any attempt to be incorporated into the rhetoric entity، 

despite their rhetorical moments، and this study is an attempt by the 
researcher to shed light on this technique and to show its eloquence 

in our language by writing interpretations، although there are brief 

phrases ، It is a subject that has not been taken care of by the 
conceptual rhetoric. 
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The researcher defined the preface in the search terms، then 

addressed this method in the grammar lesson، then he stopped in the 

rhetorical lesson، and mentioned the efforts of the two people to 
refer to it and show its value، and then stated that this method in the 

Qur'an Its methods، signed as a news for the beginner، and occurred 

immediately، and signed a label، and signed an effect، and the 
occurrence of an addition، then the conclusion of the research by 

mentioning the most important findings، and he walked in his 

approach to the analytical inductive approach، I found out all of this 
method in the Qur'an، and categorized it according to its partial 

topics، and analyzed From the derivative to the source. 

Keywords: description-source-occurrence of source news-the 

source is immediately-the label of the source. 

Urjuza which included types of  

Makki and Madani in Holy Quran 

Dr.prof. Mohammad ibn Ibrahim Al-Mashhadani 

This paper includes a study, a codicological examination and an 

explanation of an important Urjuza (a type of Arabic poetry written in 

Rajaz metre) dealing with a significant science of Ulum al-Quran 

(sciences of the Quran) which is the science of Makki and Madani. 

This poem has been forgotten in the shelves of the manuscripts 

library for many centuries; therefore it is only known for few 

researchers. This manuscript is titled: “Al-Urjuza Al-Mutadhamina 

Ma’rifat Al-Makki Wa Al-Madani from Quran” by Sheikh Abi Abdillah 

Badr Al-Din Mohamed Al- Tathafi. 



Journal  of   Al-Imam  Al-Shatibi  Institute  for  Quranic  Studies 
 

 

 

466 

In this poem, the scholar has collected the legal rulings of the 

Quranic Surah in terms of being Makki or Madani. He overtly 

referred to (42) ayahs and decided whether they are Makki or 

Madani whereas he covertly referred to (72) other ayahs without any 

ambiguity that might occur to the reader in knowing the types of the 

surahs. 

No doubt that publishing the manuscript of this poem after 

codifying and explaining it would have a good impact on the scholars 

working in this field since its publishing and spread will support the 

specialized references particularly due to its oldness and uniqueness 

among the sciences of the Quran. 

This study includes an introduction, two chapters and a 

conclusion: Chapter one is about the study which consists of two 

sections: section one deals with the poet in nine points and section 

two talks about the Urjuzah in nine points also. Chapter two presents 

the text of the Urjuzah which is titled: “Al-Urjuza Al-Mutadhamina 

Ma’rifat Al-Makki Wa Al-Madani Min Suwar Al-Quran” with its 

codification and explanation. The conclusion contains the most 

important findings of the study. 

Peace and blessings be upon our master and our prophet 

Muhammad the trustworthy, his family, his companions, and their 

followers until the Day of Judgment. 

Keywords : Makkiah – Madaniah - count of verses - Urjuzah- 

overtly- covertly. 
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