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 لخصامل

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: 

بفهذا   أبواب  عنوان:  بحث  يف  الكسائي  اإلمام  الشاطبية استثناءات    أصول 
 .مجعاً وتوجيهاً 
أمهي منها    تهوتظهر  مطرٍد  وبجانٍب  القرآنية،  بالقراءات  تعلقه  الغالب -يف   -يف 

األ من  إمام  عند  القراءات،  أصول  علم  بالقراءات وهو  املشهورين  السبعة  ئمة 

 .ائي واللغة وعلومهام، وهو اإلمام الكس

 وخامتة.  ،قسمنيوقد انتظم هذا البحث يف: مقدمة، و

الكسائيعّرفت   لإلمام  وترمجت  البحث،  بمصطلحات  التمهيد  ثم يف   ،

ت بحسب  ورتبتها  األصول،  أبواب  يف  الكسائي  اإلمام  استثناءات  رتيب  ذكرت 

الشاط األصول،اإلمام  ألبواب  وجووجهت    بي  بيان  مع  استثنائهااملستثنيات    ، ه 

منها نتائج  إىل  البحث  أن خيتار    :وقد خلص  للقارئ  فليس  متبعة،  سنة  القراءة  أن 

يرو ومامل  دالالم  أّن  ،  استثناءاتن  األصول  ت  يف  الكسائي  بني ا:  اإلمام  جلمع 

تح واإلمالة،  ار، والف ـهـام واإلظـه، واإلدغــفـيـف ـخـز وتـهم ـث: الـن حيـات مـاللغ

 . ذلك وغري

التوصيات:   هذ  االهتاممومن  عىل بمثل  الدارسني  تفيد  التي  املوضوعات  ه 

ووجهها املستثنيات  كام  استيعاب  اختالف ،  أوجه  بني  املقارنة  بالدراسات  أويص 

 . واالختالفات النحوية عند النحاة، فإنه باب واسع، وفيه فوائد مجة القراءات القرآنية، 

      الشاطبية. - الكسائي – األصول – استثناءات ية:الكلمات املفتاح
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 املقدمة

من   باهلل  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  نحمده  هلل،  احلمد  أنفسنا، إن  رشور 

وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

 ، وبعد: مدًا عبده ورسولهال رشيك له، وأن م إله إال اهلل وحده 

اهلل   الكريم كالم  القرآن  ال فإن  تلقاه جربيل  ، وحجته  -بالغة عىل عباده، 

  بأحرفه   ملسو هيلع هللا ىلص فتلقاه    ملسو هيلع هللا ىلص   عىل النبي يف عاله، ونزل به  عًا من اهلل جّل  سام  -عليه السالم

لنبيه القراءة هبا؛ ليوسع عىل أمته، وهذا من فضل القرآن    اهلل تعاىل  وأباح املختلفة،  

السامويةالكر الكتب  سائر  عىل  خدمًة    .يم  املوضوع،  هلذا  اختياري  جاء  هنا  ومن 

وقراءاته املتواترة. لكتاب اهلل 

 أمهية املوضوع: 
 يف-تتجىل أمهية هذا املوضوع يف تعلقه بالقراءات القرآنية، وبجانٍب مطرٍد منها  

القراءات  -الغالب أصول  علم  املشهور   ،وهو  السبعة  األئمة  من  إمام  ين  عند 

 ومها، وهو اإلمام الكسائي.لعبالقراءات واللغة و

 أسباب اختيار املوضوع:  
 الختيار هذا املوضوع أسباب أبرزها يف ما ييل: 

القرآنية عىل ضبط  -(1 للقراءات  الدارس  يساعد  املوضوع   ،األصول  أن هذا 

 .كسائيل أصل عند اإلمام الات كين ومستث

اء يف باب األصول،  قرالخالفًا لغريه من أن اإلمام الكسائي من أكثر القراء  -(2

 وإحكام أصوله املطردة ومستثنياهتا من األمهية بمكان لدارس القراءات القرآنية. 

 أهداف البحث:
الكسائي  -1 اإلمام  عند  األصول  أبواب  يف  املستثنيات  عىل  وعلة   الوقوف 

 استثنائها. 
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املطرد  -2 وغري  منها  املطرد  األصول  أبواب  ضبط  يف  من    ،اإلسهام  إمام  عند 

 ة وأكثرهم خالفًا يف هذا الباب. رز األئمة السبعأب

الكسائي   -3 اإلمام  عند  األصول  أبواب  من  املستثنيات  توجيه  يف  اإلسهام 

 ها.ئوبيان وجه استثنا

مل    واالستقصاء   وبعد السؤال   املوضوع  اذمن خالل بحثي يف ه الدراسات السابقة:

 دراسة.تعرض هلذا املوضوع بالبحث وال أجد من

 ومنهجه:  خطة البحث
 ، وخامتة.وقسمنيقمت بتقسيم هذا البحث إىل: مقدمة، 

 املقدمة: 
اختياره، وأسباب  املوضوع  أمهية  فيها:  البحث،  بّينُت  والدراسات   وأهداف 

 نهجه. موالسابقة، وخطة البحث، 
 : نامطلب وفيه التمهيد: :القسم األول

 :فرعان فيهو حث،يف التعريف مبصطلحات الب األول: طلبامل
 لحاً. ط واص تعريف االستثناء لغةً  :الفرع األول
 لحاً. ط واص تعريف األصول لغةً  :الفرع الثاين

  ترمجة اإلمام الكسائي. الثاين: طلبامل
 بحسبورتبتها  .الكسائي يف أبواب األصول اإلمام  تثناءاتسا :قسم الثاينال

 : مطلب، جاعلة كل باب يفلصوألبواب األترتيب اإلمام الشاطبي 
 ابب اهلمز املفرد. املطلب األول:
 وفيه فرعان. ابب اإلظهار واإلدغام، املطلب الثاين:

 ابب الفتح واإلمالة. املطلب الثالث:
 الوقف.   الكسائي يف إمالة هاء التأنيث يف   اإلمام   هب ذ م ابب    املطلب الرابع: 
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 اخلط. ابب الوقف على مرسوم  املطلب اخلامس:
 راء يف ايءات اإلضافة.اهب القابب مذ  املطلب السادس:

 ابب ايءات الزوائد.  السابع:املطلب 
 . والتوصيات النتائجوفيها أهم   اخلامتة:

 :  وفيها الفهارس:
 فهرس املوضوعات.، و راجعمل فهرس املصادر وا

 منهج البحث: 
املن البحث  هذا  كتابة  يف  الوصفّي هنجت  االستقرائّي  تتبعت    حيث  ،هج 

 ، مع بيان وجه استثنائها. يف مجيع أبواب األصول استثناءات اإلمام الكسائي

 إجراءات البحث:  
 هلا. (1)بحسب ترتيب اإلمام الشاطبيجعلُت أبواب األصول يف مطالب  -1

 رُت حتت كل مطلب القواعد العامة لإلمام الكسائي يف أبواب األصول.كذ -2

 ئها. وجيهها؛ لبيان وجه استثناكل قاعدة، مع تاملستثنيات من ذكرُت  -3

بني حارصتني هكذا    -4 املنقول  بالنص جعلت  نقلت من مصدر  ثم   «    »إذا 

ت: انظر. مع  لقأحلت عىل املصدر يف اهلامش، وإذا كان النقل باملعنى أو بترصف  

 ذكر اجلزء والصفحة. 

ال  -5 القرآنية إىل سورها يف املتن بذكر اسم  اآلية،    سورة ورقمعزوت اآليات 

 واعتمدت العد الكويف. 

 
عيني األندليس الرضير، قرأ هو أبو القاسم، أو أبو ممد، القا  (1) ة بن خلف بن أمحد الشاطبي الرُّ يـرُّ

سم بن ف 

 وغريهم،   البلنيس،ذيل  هن  د بمم  نيه(، وعيل ب ف: )بابن الالاطبي املعروفزي الشالنعىل: ممد بن عيل  

، وغاية  (2/575)انظر لرتمجته: معرفة القراء الكبار:    هـ590سنة:    له مؤلفات كثرية مفيدة، تويف  

  . (2/23)نهاية: ال
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عىل ما يف مصحف جممع امللك فهد باملدينة ،  كتبت اآليات بالرسم العثامين  -6

 .املنورة

القراء أال    -7 من  للمشهورين  العرشة    ،ترجم  واألئمة   واهتم،روكالقراء 

   . ة للنقل عنهم من كتب هلم مطبوع ذكرهم أئمة الذين األكذلك و  لشهرهتم، ؛األربعة

 وصحبه وسلم. وصىل اهلل وسلم عىل نبيه ممد وعىل آله 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يف غدير بنت حممد الشر  د.             اا وتوجيهً شاطبية: مجعً ال يف أبواب أصول لكسائيا اإلمام استثناءات   

16 

 دـيـهـمـالت ل:القسم األو

 :فرعان ، وفيهيف التعريف مبصطلحات البحث األول: طلبملا

 : طلحاً ة واصاء لغتعريف االستثن الفرع األول:
لغة: و  االستثناء  الثني،  من  واستفعال  زاأللف  والتاء  يف ،  وائدالسني  ويطلق 

 ، منها:يناعىل عدة مع اللغة

  .إذا عطفت بعضه عىل بعض :: ثنيُت احلبَل أثنيهممن قوهل ،العطف -1

 إذا رصفته عنه.  :مراده ثنيته عنيقال:  ،الرصف -2

وهراجـاإلخ  -3 وــحـ الن  دـنـ عهور  ـمش ـالو  ـ،  املـف  نيـ وليـاألص اة    نى ـعـ ي 
الذي غالب  يـم  اً ـاالصطالحي  ل ـكـا  ارتـون  بـبـ ه  اللغـاملعـاط  ي ـأتـيـا س ـم ـوي، كـنى 

 االصطالحي. فـ ريـع ـت ـي الـف

وال ثنوى وال ثنّية وال   ـى يليس فيها ُثن يناً م ي يقال: حلف فالنالكّف والرّد،  -4

و واحد،  كّله  استثناء  وال  من  هذ أصلمثنوّية  كّله  والرد؛ الثني  ا    والكف 

قال احلالف ألنّ  الإذا  واهلل  ما    :  رّد  فقد  غريه،  اهلله  يشاء  أن  إاّل  وكذا  كذا  أفعل 

 . (1) اهلله غريه ئةشيبم  قاله

 ف بعدة تعريفات، منها: ر  عُ  :واصطلحاً 

إال    طالبنحو: )حرَض ال  ،إخراج ما بعد أداة االستثناء عن حكم ما قبلها  -(1

  .طالبال ورضح( اسُتثني من حكم ( فـ) سعيداً سعيداً 

تناوله  -(2 الثابت للمستثنى منه، عىل وجٍه   اللفظ إخراج بعض ما  عن احلكم 

   .لواله لدخل فيه

 
يف:  انظر:  (1) ن ي(  )ث  العرب:    مادة  العر(14/115)لسان  وتاج  بعدها،  وما    وما   (37/822):  وس، 

 ، وما بعدها.(553)ص  ي،للحازمآلجروميةـ، ا ظمنح  يف رشفتح رب الربية انظر: دها، وبع 

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A3%D8%B5%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A3%D8%B5%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A3%D8%B5%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A9+
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A9+
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8
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 ممّا دخل فيه غرُيه، أو إدخال يشء فيام خرج -(3
ٍ
االسم منه غرُيه، و إخراج يشء

 ى ضّد املستثنى منه. املستثن

أ   -(4 بإال  يّدل  ٌل  ُمّتص  أخواهتقوٌل  إحدى  املذكور  و  أنه  عىل  مرادٍ عما  غرُي    ه 
 . (1) ل األولبالقو
ألننا لو قلنا   ؛إخراجوهذا فيه فرار من القول بأنه االستثناء ال ُبده وأن يكون فيه  »

اجلم  يف  تناقٍض  نوُع  لوقع  قيل:باإلخراج  فإذا  إال  لة،  القوم  القول قام  عىل  زيدًا،   

ُحك َم  باإل زيدًا  أن  معناه  الً خراج  أوه ذلك    عليه  بعد  ثم  عليه أُ بالقيام  َفُحك م  خرج 

يقم،  ب مل  زيد  زيد،  قام  قال:  كأنه  تناقض  وهذا  منه،  املستثنى  عىل  ُحك م  ما  نقيض 

عليه احلكم ه بإال، يلزم  وهذا يلزم عىل القول بأن االستثناء إخراج من املستثنى من

الً بام ُحكم به عىل املستثنى منهعىل ثبت للمستثنى نقيُض  بعد ذلك أُ م  ث   ، املستثنى أوه

ل، ألنه حلا األوه قام    كم   قلت:  فإذا  نفي،  اإلثبات  ومن  إثبات،  النفي  من  االستثناء 

به عىل  ، حكمت عىل زيد بنفي القيام عنه، وهو نقيض القيام املحكوم القوم إال زيداً 

قيل: زيد  لك بنفي القيام، فإذا  ت أوالً بالقيام ثم حكمت بعد ذثنى منه، فحكم املست

ال بالقيام ثم بعد ذلك   ى منه، حينئٍذ حكمتنثل فيام سبق وهو املستداخ عىل زيد أوه

ولذلك  تناقض،  وهذا  له،  نقيضه  وإثبات  السابق  احلكم  من  بإخراجه  حكمت 

أه من  وبعٌض  األصوليني  بعض  أذهب  إىل  اللغة  االستل  تعريف  باإلخراج  ن  ثناء 

رج م املستثنى  »  فقال:  ، (2) «القول  ذاه  عىل    نصه ابن القيمباطل، وقد  تعريف  

مل يدخل أصاًل يف املستثنى   :يعني»  ،(3)«املستثنى منه وحكمه مرج من حكمه  من

 
النحو  و  ،(1/502)  رشح األشموين أللفية ابن مالك:، و(68-66/ 1)رشح امللحة:    اللمحة يفانظر:    (1)

 .(2/316)الوايف: 

 .(555-455)الربية يف رشح نظم اآلجروميةـ، ص فتح رب ( 2)

 . (3/58)بدائع الفوائد: ( 3)
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  ن م  عند كثري   اعش   البرصيني، وإن  ومجهور  (1) عند سيبويهالصحيح  منه، وهذا هو  
اء ثنستاملتأخرين تعريف االستثناء بأنه إخراج. وحينئٍذ املراد بقوهلم: قول متصل اال

غرُي    -نى ما بعد إال  الذي هو املستث  -املذكور معه    نأ   بإال، يدل هذا االستثناء عىل

نقول:  مرا زيدًا،  إال  القوم  قام  قيل:  فإذا  األول،  بالقول  زيداً )ٍد  قرينة    (إال  هذا 

 زيد باحلكم األول وليس هو داخاًل حتى حيتاج إىل إخراج.  رفة عن إرادةصا

أن القولني:  بني  زولق  والفرق  إال  القوم  قام  ثم   (زيداً ) يدًا،  ك:  الً  أوه َدَخَل 

تقول:   أن  وبني  تناقٌض،  وهذا  زيداً )أخرجَته،  زيد    (إال  إرادة  عن  صارفة  قرينة 

ل  اًل، فحينئذٍ بالقول األول، إذًا مل يدخل أص  يه احلكم. لعمل ُينزه

اج الستثناء إخروغريه من األصوليني من قال بأن ا  ولذلك ألزم ابن القيم  

عنه، لو قيل: املستثنى وهو لفظ اجلاللة دخل   ال ميص  اً ماهلل، إلزا  إله إال   بقوله: ال

الً يف املستثنى منه، ثم ُأخرج حينئٍذ قد نفيت األلوهية ع    ه ذ ، فلم تكن ه ن اهلل أوه

 .(2) «  ثم ُيثبت األلوهية هلل  !إله الكلمة كلمة التوحيد! فصار تناقٌض ينفيها بال
نـلـأس   اءـن ـثـواالست بوـ حـوب  مـي،  جمموعة  أن  جتتمع  ألا  نمعنى:  دوات 

 :هيولتكونه، 

 .أداة االستثناء -

 . املستثنى منه، وهو الذي يسبق األداة -

 .متصاًل ومنفصالً  ،، ويكون حقيقةداةاملستثنى: ويأيت بعد األ -

 
، ، موىل بني احلارث، إمام النحو، وحجة العربالفاريس ثم البرصيقنرب  ن  ن بثامعمرو بن  برش عهو أبو    (1)

هـ.  194هـ، وقيل:  188هـ، وقيل:  180تويف سنة:    روى عن: اخلليل بن أمحد، وعيسى بن عمر الثقفي،

الوعاة:   بغية  لرتمجته:  و(230-2/229)انظر  أع   (163)ص  لبلغة،ا،  وسري  بعدها،  اوما   لنبالء:الم 

(8/351-523). 

 .(655ص )آلجرومية، ربية يف رشح نظم ارب الح فت  (2)
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بو يكون  قد  للصفة  ـ االستثناء  ليست  التي  إحد  ،)إاّل(  أخواهتأو  وهي:   ،اى 

وقد يكون   .)حاشا(  )عدا( وَ   خال( وَ )  )ال يكون( وَ   )ليس( وَ   )سوى( وَ   )غري( وَ 

 .ونحوه (أستثنيـ )بفعل داّل عىل اإلخراج ك

 :االستثناءأقسام  
   :قسمني ينقسم االستثناء إىل

 . وهو ما كان فيه املستثنى بعض املستثنى منه :تصلناء املاالستث -1

إخ املّتصل:  )إالّ وقيل:  بـ  مذكور  أوراج  يف  (  أو  ما  شامل،  حكم  من  معناها   

  به، أو مقّدر. ظٍ وفلم

هو:   فالتام  ومفرغ،  تام  إىل  )قام  وينقسم  نحو:  مذكوًرا،  منه  املخرج  يكون  أن 

 . القوم إالّ زيًدا(

املستثنى منه، والكالم غري موجب، فال بد من    من مجلتهما حذف    غ هو:فرّ وامل

 : ما قام أحد إال زيد. قام إال زيد، والتقدير ام، نحو: مرين مًعااأل

زيد(، وكيأن  وقيل:   إالّ  قام  )ما  به، نحو:  املنطوق  قّوة  منه مقّدًرا يف  املخرج    ن 

 الّتقدير: ما قام أحٌد إاله زيٌد. 

ما    :املنقطع  االستثناء  -2 يكن  وهو  املستثنى  مل  املستثنى بعض  مفيه  : ثلمنه، 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ﴿  :ىلتعا  قوله، ومثل  م إاّل ثوباً قول املقّر: له عيّل مائة دره 

وإن كان داخاًل يف مراتب    يقينياً   عىل أن الظن ال يعد علامً   [157:]النساء  (1)  ﴾  ک

 .العلم واملعرفة

   :لغة واصلحاً  صول تعريف األ ثاين:ال  الفرع
، ومجعه  قوم عليهوأساسه الذي ي  وهو أسفل كّل يشء  مجع أصل،األصول لغة:  

اس ـقـي   ول،ـأص هصأـتـال:  الشجـلْت  ه  أيـذ  أصـ بـث   :رة  واستـلـت  أيصأـها،    : له 
 

   //:com3mawdoohttps.: ملا سبق انظر   (1)

https://mawdoo3.com/
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 . (1) قلعه من أصله
 . (2)ما يفتقر إليه وال يفتقر هو إىل غريه، أو هو ما ينبني عليه غريهوهو: 

 التي تنطبق عىل ما حتتها من اجلزئيات الكثرية.  الكلية القاعدة صطالًحا:او

   . (3) حتقق فيه رشطه اٍر يف كل ماكل حكم كيل جوقيل: 
اجلزئيات  طردة التي تندرج حتتها  ملااخلالفات  فهي تطلق عىل األحكام الكلية و

قاعدته العامة  ، يف األبواب التي ضّمنها اإلمام الشاطبي أصول كل قارئ، واملتامثلة

كصلة هاء الضمري، وصلة ميم اجلمع، واملدود،  ،  ات متعددةي يكون حتتها جزئيالت

أو تغيريها،  أو  اهلمزات  اهلمزتسهيل  الساكن و نقل حركة  إىل  قبلالصحي  ة  ث ح    م ها 

 . (4) وما إىل ذلكح واإلمالة حذفها، والفت
، واإلقالب،  اإلظهار، واإلدغامهي:    واألصول الدائرة عىل اختالف القراءات

والتسهيل،  واإلخ والتحقيق،  واإلشباع،  والقرص،  والتوسط،  واملد،  والصلة،  فاء، 

  ، والرتقيق   لتقليل،تخفيف، والفتح، واإلمالة، وابدال، واإلسقاط، والنقل، والواإل

وا والتتميم،  واالختالس،  والسكت، والتفخيم،  والوقف،  والتشديد،  إلرسال، 

واإل والره والقطع،  وسكان،  واحلذف،  اإلشاموم،  وياءات  اإل  وياءاتم،  ضافة، 

 . (5) الزوائد 
 . (6) َنرَشَ  مصدر َفَرَش، أي:  وهو : الفرش،عدم علامء القراءة وضد األصول

 
 . ، مادة )أ ص ل((11/16)انظر: لسان العرب:    (1)

 .(10ص)ل القراءة، للضباع، أصو ياناإلضاءة يف ب  :انظر   (2)

 .(01ص)لسابق، رجع املا  ( 3)

   .(819ص)رشح الشاطبية،  يف ايفانظر: الو  ( 4)

 .(10ص)اءة، يف بيان أصول القر انظر: اإلضاءة  ( 5)

   ، مادة: )ف ر ش(.(775/ 1)، والقاموس املحيط، للفريوز آبادي: (6/328)ب: انظر: لسان العر   (6)
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 قراءات: واملقصود ابلفرش عند علماء ال 
جاء من خالفاٍت غري مطردٍة يف سور القرآن الكريم، وسمي فرًشا؛ النتشار   ام

د القرآن  سور  يف  القراءات  فهذه  جيمعها،  أصٍل  وتوزون  انفرشت  عىل  كأهنا  عت 

القراء يسمون   مطرد، وبعضالسور، وهذا يف الغالب، وقد يوجد يف الفرش ما هو  

 . (1) بلة األصولرش فروًعا يف مقاالف
 ترمجة اإلمام الكسائي:  :الثاين لبط امل

 :ونسبته ومولده وكنيته امسه أوالً:  
أبو احلسن ، سدي موالهمن بن فريوز األاهلل بن هبم   عبد  عيل بن محزة بن  ، هو 

الكسائي له  قيل  إىل    ؛وإنام  وجاء  الكوفة  دخل  وهو ألنه  الزيات  حبيب  بن  محزة 

ا  ؟ن يقرأقال محزة: م تف بكساء، فمل   : عليه، وقيل   يلكساء، فبقفقيل له: صاحب 

 بل أحرم يف كساء فنسب إليه. 

 :ويف ذلك يقول اإلمام الشاطبي يف منظومته

 ( 2)  له َتَسْربَ ـرام فيـ ان يف اإِلحـلـَِما ك   .:.  هـــــــت ـ ع ــائيُّ نـالكسـف   علي    اــــوأم  
 هـ. 120 :سنة نحو ولدفمولده: أما 

 :هعلي العلمية وثناء العلماء اً: مكانته نياث
القالكسائي  اإلمام   النحو    كانوالسبعة،    راءأحد  يف   ، واللغة  ،إمامًا 

رئاسةوالقراءات  إليه  انتهت  الذي  وهو  بع  والعربية  اإلقراء  ،  محزة  بالكوفة  د 

   .اتالزي

أن يف  ريب  مدرسة    اإلمام  وال  إمام  يعد  وضع الكسائي  الذي  فهو    الكوفة، 
 

 .(815ص)طي، يادمل لبرش، ل، وإحتاف فضالء ا(148ص)رئ، البن القاصح، القااج انظر: رس   (1)

 (.  39، البيت رقم )( 4ص)، اطبيةلشمقدمة متن ا  (2)
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الووّطأ منهجها، وفيه    ؛اهمرسو أبو  اللغوييقول  ا  كان:  (1) طيب   ةفلكوعامل أهل 

     . (2) يه ينتهون بعلمهم، وعليه يعولون يف روايتهموإمامهم، إل
األ ابن  عنه  الكسا  اجتمعت:  (3)نبارّي قال  أمور:  يف  الناس ئي  أعلم    كان 

كثرون عليه  الناس يف القرآن، فكانوا ي  بالنحو، وأوحدهم يف الغريب، وكان أوحد

رآن من أوله  قلو اوجيلس عىل كريس ويتل  ، فيجمعهمخذ عليهم حتى ال يضبط األ

 . (4) واملبادي وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى املقاطعإىل آخره 
يفالشاف  اإلمام  عليه  وأثنى فالنه  عي  النهحوحو  يف  ر  يتبحه أن  أراد  من  فهو    قال: 

َيال عىل الكسا ن ه  وقد تعلهم النهحو ،  (5) ئيع   .عىل كرب س 
ات، فأخذ من  خريه القراءت ي  كان الكسائيُّ  :تالقراءا  يف كتاب  ( 6) قال أبو عبيدو

وصناعُته،  علُمهُ هي كانت قراءة محزة ببعض وترك بعًضا، وكان من أهل القراءة، و

 . (7) كان أضبط وال أقوم هبا منهنجالس أحًدا  ومل
 

أحد العلامء املربزين املتفننني بعلمي اللغة   ،لبياللغوي احل  العسكري  عبد الواحد بن عيلهو أبو الطيب،     (1)

 . ـ ه351  :نةام هبا إىل أن قتل يف دخول الدمستق حلب سوأق  حلبقدم    ،اجلليلةله التصانيف    ،والعربية

 . (2/120)وبغية الوعاة:  ،(19/173): الوايف بالوفيات: نظر لرتمجتها

 .(175ص)ف، النحوية، لشوقي ضي املدارسانظر:    (2)

 لناس م اكان من أعل  ي،النحو  يبن األنبار  ممد بن القاسم بن ممد بن بّشار بن احلسنهو أبو بكر،     (3)

واألدب حفظاً   ،بالنحو  ايف  ة ثريك   كتباً   وصنّف،  له   وأكثرهم  احلدي  ،القرآنعلوم  و  للغة،   ،ثوغريب 

 .(3/201): نحاةنباه اله الرواة عىل أانظر لرتمجته: إنبا .هـ328: ، تويف سنةتداءوالوقف واالب ،شكلوامل

 . (1/538)انظر: غاية النهاية:   ( 4)

 . (4/279)تاريخ اإلسالم: انظر:    (5)

البغدا   (6) األنصاري  بن سالم  القاسم  الف هو  امل،  يهقدي،  القاملحدث،  أخذ  وسامًعا  قرئ،  عرًضا   عن راءة 

تويف  الكس وغريه،  الرواة:  اهـ.  224سنة:  ائي،  إنباه  لرتمجته:  و( 3/12)نظر  القراء  ،  ومعرفة  بعدها،  ما 

 .(101ص)الكبار، 

 .(73ص)معرفة القراء الكبار،  ( 7)
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 . (2) هلجًة من الكسائي أصدَق  هاتني ما رأيُت بعينّي  : (1) وقال حييى بن معني
عم وقيل أل كيف صحبُتميب  ورّي:  الدُّ َعابةسكال  ر  الدُّ عىل  قال:  ائي  فيه؟  التي 

 .لصدق لسانه

: مل ال هتمز  يب؟ قال: أخاف أن يأكللاوقيل للكسائي   ني. ذ 

م بالكوفة بل خرج إ ىل البوادي، فغاب  وكان من شأنه أن يتنقل يف البالد، فلم ُيق 

ة طو َامة،  بوالغري  يلة، وكتب الكثري من اللغاتُمده
َم  د  قَ   ثم  عن األعراب بنجد وهت 

رْب، غرَي ما حفظه  . (3)وقد أنفَد مخَس عرشَة قنينَة ح 
الرشيداد وعله ذلك بغدواستوطن بعد   وكانت   ،(5)ده األمنيم ولعله ثم  ،  (4) م 

إىل   طبقة املؤد بني، حتى أخرجه من  عند اخلليفةكان أثرًيا  ، و له وجاهة متيُّزه عندهم

 املؤانسني.طبقة اجللساء و

وكا الرشيد  عنه  مُ قال  أف عن  رأيت  ما  به:  أبرص جبًا  وال  أورع،  وال  منه    ضل 
 . (6) بالقرآن والعربية
الذه :قال  بإقرا  بيُّ ياسة  الر  من  الرشينال  ولد  األمني  وتأديبه ء ممد  وتأديبه،  د 

مل ما  للرشيد،  واملالأيًضا  اجلاه  من  أحد  ينله  ا    رياسة  له  وحصل  لعلم  واإلكرام، 

نياوال  . دُّ

 
ع املحدثني، سم، شيخ  ء، البغداديال لوااملري بيى بن معني بن عون بن زياد بن بسطام  ، حيكرياو زهو أب  (  1)

عيين بن  سفيان  سنة:  وخلق  ة،من:  تويف  البنهـ233  كثري،  الكربى،  الطبقات  لرتمجته:  انظر  عد: س  . 

 .(11/71)، وسري أعالم النبالء: (7/253)

 .(73ص)، ومعرفة القراء، (523ص )، للسخاوي، مجال القراء وكامل اإلقراء  (2)

 ما بعدها.و ،(47ص)اء، معرفة القر  (3)

 ، ن عبد املطلب، أمري املؤمنني اهلل بن العباس ب   ن عبد ب  اهلل بن ممد بن عيلممد بن عبد  هارون بن  هو     (4)

 .(4/225)هـ. انظر لرتمجته: فوات الوفيات: 319سنة:  تويف

اهللهو     (5) عبد  هار  ،أبو  بن  مون  ممد  العبايس،    مدبن  األماهلاشمي  املؤمنني  املؤمنني    ريأم  ابن  ،نيأمري 

  .(4/64): ات فوات الوفي لرتمجته:. انظر هـ 991تويف سنة:  ،الرشيد

 .(4/283): األعالم، للزركيل، و(575ص)راء، مجال الق ( 6)
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مَحزة ونظر يف  كو»  ابن جماهد:  اإلمام  قال قد قرأ عىل  الكسائي    ان عيّل بن محزة 

ال َوكانت  القراءات،  معربيّ وجوه  واختار  وصناعته،  علمه  وقراءة  ة  مَحزة  قراَءة  ن 

اس يف  ام النّوكان إم.  ألئّمةامن تقدم من  رجة عن آثار  اه قراءة متوسطة، غري خ غري

وك يف  عرصه،  بقرالقراءة  ألفاظه  عنه  النّاس  يأخذ  بن    عليهم.  هاءتان  أمحد  حدثن ي 

ئي وهو يقرأ عىل  الكساق بن إبراهيم قال سمعت  احدثنا إسح  :القاسم الربين قال

مرتني.النهاس   ع  القرآن  يقرأ  وهو  الكسائي  يدي  بني  أحرض  كنت  ىل  وقال خلف: 

 . (1) «بقراءته عليهمالنهاس وينقطون مصاحفهم 
اأما   يف  واحلمنزلته  الكفقد   ث:ديلرواية  ث  ممد  عن:  يسائحده بن   جعفر 
 .وآخرين ، (4)عيينةوسفيان بن ، (3) واألعمش سليامن بن مهران،  (2)الصادق 

ث عنه: حييى ا اء وحده لَفره
ار، وإسحاق بن أيب   ، ( 5)  ،  ( 6) إرسائيل   وخلف بن هشام الَبزه

 .ل، وآخرونوأمحد بن حنب، (8) ويعقوب الدورقي ، ( 7) وممد بن يزيد الرفاعي 

 
 . (78ص)السبعة البن جماهد،    (1)

، يش قرلاشمي اابن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلوهو دق جعفر بن ممد الصااهلل،  هو أبو عبد    (2)

فقهاً  البيت  أهل  سادات  من  تويفوفضالً   وعلامً   كان  ل148سنة:    ،  انظر  بالوفيات:   :مجتهرتهـ.    الوايف 

(11/98). 

األعمش األسدي الكويف، رأى أنس بن مالك وحفظ عنه، ثقة، ثبت،  سليامن بن مهران    ،مدهو أبو م  (3)

 .(1/315)بعدها، وغاية النهاية:  ماو (1/94): نظر لرتمجته: معرفة القراء الكبارا. هـ481ة: سن تويف

هـ. انظر 198سنة:  تويف    ،ثم املكي  الكويف،  ن اهلاليلوميم  انبن عيينة بن أيب عمرسفيان  ممد،  هو أبو     (4)

 ، وما بعدها.(8/454)سري أعالم النبالء:  لرتمجته:

هـ . 207:  تويف سنة  قة،ث  ق،وويف، صد ن زياد بن عبد اهلل بن منظور األسلمي الكيى بحي  هو أبو زكريا،  (  5)

 .(237-2/371)اية النهاية: ، وغ(2/333)ة: نظر لرتمجته: بغية الوعاا

يعقوب،     (6) أبو  أهو  بن  كامَ يب  إسحاق  بن  إبراهيم  اجليم-  رجْ ـإرسائيل  وسكون  امليم  املروزي،    -بفتح 

 . (7/376)ظر لرتمجته: تاريخ بغداد: . انهـ524، تويف سنة: صدوق

، تويف سنة:  الكويف،  ي الرفاع  يلمد بن يزيد بن ممد بن كثري بن رفاعة بن سامعة العج م   م،شاههو أبو     (7)

 .(12/153)نبالء: الأعالم نظر لرتمجته: سري اهـ. 482

  = حم، احلافظ، اإلمام،مزا  بن  بن زيد بن أفلح بن منصور  يعقوب بن إبراهيم بن كثريهو أبو يوسف،     (8)
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به 
 . (1) ، وقال: مستقيم احلديث الثقات  يفان وقد ذكره ابن ح 

 :القراءةشيوخه يف  اثلثاً: 
الكسائيُّ   النّ  عىل: األعمش سليامن بن مهران،قرأ  جود، ومحزة وعاصم بن أيب 

الزيهات،   حبيب  قرأو بن  أنه  القرآن  ُروي  وقر  عليه  مرات،  بكرأربع  أيب  بن    أ عىل 

   . (2) وغريهمعيهاش، 
 تلميذه:رابعاً:  
 ،إذ كان من أئمة القراء واللغويني والنحاة  ؛علومسائي متعدد الكلا  م اإلما  كان

فيها ويميل،    كان يتقنها وحيارض  حسب اجلوانب التي  ميذه وتعددواولذلك كثر تال

 . (3) والنحو، وغريها ،واللغة ،فمنهم من أخذ عنه القراءات 
عنها  مأ القراءة  عليه  فقد    :رواة  كبريقرأ  خالد،  عدد  بن  الليث    و أب  منهم: 

ُعمَ  وأبو  حفص  احلارث،  ُعبيد  ر  وأبو   ، أالدوريُّ بن  وأمحد  م،  ساله بن    بى القاسم 
،  (6)وقتيبة بن مهران األصبهاين،  (5) رازييوسف ال  ونصري بن،  (4) رسيج النههشيل 

   . (7) ن ذكوان، وغريهم كثريبن أمحد بوعبداهلل وخلف بن هشام،  اء،الفره  وحييى
 

ال= العبدي،  موال احلجة،  سنة:  الدورقي   م،هقييس  تويف  لرتمجته:   هـ.252،  النبال  انظر  أعالم  ء:  سري 

(12/141). 

 .(458-8/457)ن: ان حببانظر: الثقات ال   ( 1)

 ، وما بعدها. (27ص)معرفة القراء، انظر:    (2)

 .( 186ص)املدارس النحوية، انظر:    (3)

أ   (4) جع بهو  النهشيلفر،  و  الدارمي  أيب رسيج  بن  القرا أ  ،أمحد  سنة:    ،عروفنيامل  ءحد  انظر  250تويف  هـ. 

 . (4/427)لرتمجته: غاية النهاية: 

ان من األئمة  ك ،  النحوي، صاحب الكسائيملقرئ  ارص الرازي  نأيب  ن  نصري بن يوسف بنذر،  هو أبو امل    (5)

 . (125ص)انظر لرتمجته: معرفة القراء، هـ. 024، تويف سنة: ق، ال سيام يف رسم املصحفاحلذا

: معرفة انظر لرتمجته  .هـ220، تويف سنة:  قتيبة بن مهران األزاذاين األصبهاين املقرئالرمحن،    بدع   هو أبو   (6)

 .(512ص)القراء، 

 . (37ص)اء، فة القرمعر انظر:  ( 7)
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 : صنفاتهم خامساً: 
والعدد   ائيسكال  اإلمام  فألّ  والقراءات،  القرآن،  معاين  منها:  كثرية  كتبًا 

وال  فيه،  األوسط،واختالفهم  والنوادر  الكبري،  وكتاب    نوادر  األصغر،  والنوادر 

ومقطوع  اهلجاء وموصوله،  يلحَ تواملُ ،  القرآن  وما  الُقرآن،  يف  الَعوام، شابه  فيه    ُن 
 . (1) تاءاحلروف، واهلواملصادر، وكتاب ا ومترص يف النهحو،

 : وفاته سادساً: 
، و ي    : هو يف صحبة الرشيد، وكان ذلك يف سنةتويف برنبويه، قرية من قرى الره

ُتويف  189 وقد  ذلك،  غري  وقيل  ممدهـ،  ه  نفس  اليوم  يف  الشيباينُّ     احلسن  بن 
(2 )  

يلرشيد: َدَفنها الفقه والنّحو ال ا، فقأيب حنيفة صاحب بالره
 (3). 

 
 
 

 
 
 

 
 . (90ص)انظر: الفهرست،  (1)

ته: سري  مجرتل. انظر  هـ189اين، الكويف، فقيه العراق، تويف سنة:  يبالشاهلل، ممد بن احلسن    أبو عبد  هو(  2)

 . (9/134)أعالم النبالء: 

ال  ،( 97-78ص)انظر لرتمجته: السبعة البن جماهد،    (3) الكبار،  ومعرفة  وغاية    ا،هدبع   ما، و(72ص)قراء 

األعيان:  (1/535)النهاية:   ووفيات  بعدها،  وما  اإلسالم:  ،  (3/295)،  وسري  (4/927)وتاريخ   ،

 . (4/283)واألعالم: ، (2/740 )ب:، وشذرات الذه(9/131)أعالم النبالء: 
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 قسم الثانيال

 استثناءات اإلمام الكسائي يف أبواب األصول

 : البوفيه مط

   اهلمز املفرد:ابب   املطلب األول:
بالعامة:  القاعدة   الكسائي  املفرد،قرأ  اهلمز  فاء وال   إبدالفليس من أصله    تحقيق 

  :يه أربع كلامت واستثني له ،م الكلمةعني وال ال

 ف:ع يف سورة يوسضامو ةوهو يف ثالث   ﴾ ۈئ ﴿ لفظ  -(1
 . [13 ]من اآلية:   ﴾ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ      ۆئ ﴿ -أ

 .[14]من اآلية:   ﴾  ی  ی  ی  ی    ىئ  ىئ ﴿ -ب

اآلية: ﴾ ڄڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ﴿  -ج فقرأه    .[17  ]من 

   .(2) يف املواضع الثالثة (1)باإلبدال
الكلمة،مهو عني  )الذئب(  م  زة  )اشتق  واهلمزة    :(ذأبن  أصل   ءاالبوالذال 

عىل يدل  قلة  واحد  جاال  حركته  يف  لليشء  يكون  وأال  يقال    واحدة،هة  ستقرار، 

كل جانب من  أتت  الريح:  غري  )الذئب(  سميو  ،تذأبت  من  لتذؤبه  جهة    بذلك 

 . (3)، وأصله اهلمزواإلبدال واهلمز لغات، واحدة
 

 .(413ص )اجلزري، ، وحتبري التيسري البن (128ص)انظر: التيسري يف القراءات السبع، للداين،    (1)

 :   بيشاطالال اإلمام ق   (2)

ئْ ل. َويف ا:ْم .ــــه  ــَوْرش  َس ــٍر َويف بِئْ ــَوَوااَله  يف بِئْ   اَل اِئي فَأَْبدَ ـــِب َوْرٌش َواْلِكسَ ــذِ 
 (.222، البيت رقم )(81ص)طبية، شاالمتن 

، دها وما بع ،  ( 411/ 2) روس:  ، وتاج الع (111ص)، ومتار الصحاح،  (2/368)مقاييس اللغة:  انظر:     (3)

 مادة )ذ أ ب(. 
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تني  غللا   فيه من اجلمع بني  ما  مع، هذا  استعاملهالتخفيف، لكثرة  :  ووجه اإلبدال

 . (1) بعد االعتامد عىل النقل
ۈئ  ﴿  موضعني، يف قوله تعاىل:ورد يف  د  وق  ،  ﴾  ېئ ﴿  استثني له لفظ  -(2

 [8]اهلمزة، اآلية:    ﴾  ڎ  ڎ ڌ ﴿  ويف قوله تعاىل:  [20]البلد، اآلية:      ﴾ ېئ      ېئ   

 . (2) فيبدل اهلمزة فيهام 
اشتقاق هذه    يفاختلف علامء العربية    قدو  ،تانأصدت بمعنى: أطبقت فيه لغو

ط فذهبت  أن  الكلمة،  إىل  البرصي  عمرو  أبو  ومنهم  من  ائفة  مشتقة  الكلمة  هذه 

جنس  الفاء، فأبدلت اهلمزة حرف مد من    )آصدت(، واألصل )أأصدت( مهموز

قبله  حركة الكلمة مهزةما  فاء  تكون اهلمزة  ذا   هوعىل،  ومعناها أطبقت  ،ا، فأصل 

 ا بعد ضمة.كوهنلس ؛فتُخفّ قد 

او  د بالود، والباب موَص )أوفيت( فيقول: أنا موص    كـ  اواً ل فاءه وعجي  ومنهم من

أصليةال   الوجه  هذا  عىل  والواو  لغتا،  غري،  فصيحتانومها  أغلقت    معنامها:  ن 

 . (3) عليهم فهي مغلقة
الباَب،  » أْوَصْدُت  لغتان:  أبو منصور: مها  أْطَبقتهوَ قال  إذا  ة واحلظري  ،آَصْدُته، 

 .(4) «صيَدة  ألاول هلا: الَوصَيدة يقا
 

يف  انظر:  (1) خالويه،    احلجة  البن  السبع،  و(194ص)القراءات  املع إبر،  شااز  أليب  ، ( 152ص)امة،  ين 

 .  ( 452/ 6) الدر املصون، للسمني احللبي:  ، و ( 279-278/ 1) للفايس: ، دةح القصيالآللئ الفريدة يف رشو

 .(613ص)ري، تيسوحتبري ال،  (223ص) انظر: التيسري يف القراءات السبع،    (2)

 :  قال اإلمام الشاطبي

 َل ـــجَ ـانْ وَ  اَءِ ــْلفِس ابِ ــم  يف َوالش مْ ـــَوالَ عَ   .:ًى . َفىًت ِح نْ ـْز َمعاً عَ ِـ امْه ـ فَ َدةٌ ــَوم ْؤصَ 
 (.1114، البيت رقم )(89ص)ية، متن الشاطب  

اللغة:    انظر:  (3) لل، مادة )و ص د(، والص(156-12/155)هتذيب  ، مادة )و  (2/550)  جوهري:حاح 

العروس:   وتاج  د(،  وان)مادة  ،  (302-9/300)ص  د(.  الب  ظر:و ص  زنجلة،احلجة  ،  (766ص)  ن 

 .(11/11):  در املصونال و،  ( 627-1/275) لآللئ الفريدة: وا ،  ( 372ص   وَ   231ص )  بن خالويه،احلجة ال و

 . (3/148)القراءات لألزهري: معاين  ( 4)
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ه تعاىل  : يف قولوضعنيوقد وردا يف م  ،﴾ى   ى   ﴿  استثني له لفظي:  -(3

 ،[94]من اآلية:    ﴾  ائ  ەئ ى   ى   ائ  ې  ې  ې  ې  ﴿  يف سورة الكهف:

من اآلية:  ]    ﴾ ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڍ ﴿  تعاىل يف سورة األنبياء:  قولهويف  

 . (1)بدالفيقرأها باإل [69
، وقاسه عىل ما جاء من األسامء األعجمية عىل  اً عجميّ   هلعأنه جووجه اإلبدال:  

 . ت()مارو )هاروت(، وَ  وَ  ،)جالوت( وَ   ،ن: نحو )طالوت(هذا الوز

يف أعجميا  أصلهام  واْخُتل ف  مها  هلام فقيل:  اشتقاَق  ال  الرصف    ،ن  من  وُمنعا 

؛    و أ  ،دٌل عنهاواأللُف ب  أصالً مزُة  وحيتمل َأْن تكوَن اهل  ،مةللعَلميهة والُعجْ  بالعكس 

األعجمية.    
 
باألسامء تتالعب  العرَب  بلألنه  عربيهان  وقيل:  يف   ،مها  واختلفوا 

ْن َأجيج النار وهو التهااشتقاق هام: فقيل: اشت ةُ هُبا و قاُقهام م  ده َن   ش  ها. وقيل: م  َتَوقُّد 

ة االختال  ،األَجه وقيلُط  وهو   . احلَر  شدُة  اأو  من   ن أكف،  العدو  وهو رسعة  ،ألج  : 

ي  (،مفعول)ويف مأجوج:    (، يفعول)  :التقدير يف يأجوج أن  مز  كون ترك اهلوجائز 

 فيكون اهلمز فيهام ،  ج فاعوالً، وكذا يأجوجعىل هذا املعنى، وجيوز أن يكون مأجو

 .وتركه من باب ختفيف اهلمز ،هو األصل

هلل  ين ما وصفهم ا عاامل  د هلذهماج يموج إذا اضطرب، ويشه  :وقيل: مأجوج من

به  ىلاعت تأججب  يشبه  والغلبة  القهر  وجه  عىل  األرض  يف  والتهاهبا ار  الن  إفسادهم 

 . يناسب رسعة العدو ﴾ ڑ ڈ   ژ  ژ  ﴿  عاصية عىل موقدها وكوهنم: 
ن اأْلسامء األعجمية سوى هذا ا ؛االختيار ل هوبدااإلو :ل النحويوناق حْلَرف أل 

 
 .(449ص)بري التيسري، ، وحت(146ص) بع، راءات السانظر: التيسري يف الق  ( 1)

  :قال اإلمام الشاطبي 

َل ـر  ش  ـمُّ َواْلَكسْ ـوَن الض  ــه  ـقَ ـفْ ــيَ . َويف :راً .ـاصِ ـ نَ ِز اْلك ل  ـِـ مـ اهْ وجَ ـــج  أْ ـوَج مَ ــَوَيَْج    كِ 
 (.852، البيت رقم )(67ص)الشاطبية، متن 
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 . (1) وماروت ،وحاروت  ،تالووج ،طالوت :َنحو ،غري مهموزة
لفظ    -(4 له  يف    )يضاهون(استثني  ورد  الوقد  سورة  يف  تعاىل    توبة: قوله 

  ، (2) اهلمزة   بحذف   ا فيقرأه   [ 30]من اآلية:     ﴾ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے﴿ 
 اهلمز وحذفهو  واملضاهاة: مشاكلة اليشء باليشء،  ما(،وزن: )رامن )ضاها( عىل  

 .  (3) مثل أرجيت وأرجأت  ،انغتل
هيمز    ومن العرب من   ،عرب يقولون: ضاهيتهلا  رمنصور األزهري: أكث و  أب  قال

ضاهأت  ي  ،)ضاهأت( إذا  قال:  بهالرجل،  أصل  . (4) دفعت  إسحاق:  أبو   وقال 

واألكثر    ،املشاهبةاللغة:    يف  اَهات  املَض  فيهقال:  اهلمز  قوهلم:    ،ترك  من  واشتقاقه 

ا  هنأ  ي ال حتيض، ومعناها:تال  : هييلوق  ،التي ال يظهر هلا َثديامرأة ضهياء: وهي  

هل َثدي  الرجال؛ ألهنا ال  يظهرأشبهت  امرأة  ،  ا  وَ   (اَضْهيَ )يقال:  )بالقرص   (َضْهَياء 

 التأنيث ثالث لغات، وش   (َءةَضْهيا )باملد كحمراء، وَ 
 
ذه اجلمع بني عالمَتي باملد  وتاء

ا هذه  يف  وقو  .للفظةتأنيث  َمْن  قيل:  املضاهأةُل  أنه  مباهلم   زعم  امرأة  أخو ز  ْن  م  ذٌة 

ا الثالث خطأٌ ايهْ َض  امرأة َضْهياء زائدة الختالف املادتني، فإن اهلمزَة يف    ؛ء يف لغاهت 

الث  اللغات   امل  ، الثيف  يف  أصليةضاهوهي  أ  ،أة  َع  ُيده مل   َ مل  قيل:  ضهياء فإن  مهزَة  ن 

 .(5) تبفتح الياء مل َيْثب  (الً َفْعيَ ) زائدة؟ فاجلواب أن أصلية وياؤها
 

احلجة  ، و(3/310)عاين القرآن للزجاج:  )أ ج ج(، وم  ، مادة(160-11/915)هتذيب اللغة:    انظر:   (1)

زنجلة،   لألزهري:    معاينو  ،(433ص )البن    ، (765ص)،  ايناملع   وإبراز،  (241-2/123)القراءات 

 . (7/545)در املصون: الو

 .(118ص) السبع،  القراءات انظر: التيسري يف  ( 2)

 : قال اإلمام الشاطبي   

 َل ـقِ ـه  َواعْ ــنـَزًة َمْضم وَمًة عَ ـمْ ـ. َوزِْد هَ :ٌم .ْكِسر  َعاصِ اِء يَ وَن َضم  اهلَْ ـي َضاه  
 (.727، البيت رقم )(58ص)ة، شاطبيالمتن   

 هـ ا (.  ، مادة )ض(14/487)ولسان العرب:  ،(192-6/191)ة: لغ اليب هتذ :رانظ   (3)

 .(1/452)معاين القراءات:  انظر:  ( 4)

  = ، ( 487/ 14) لسان العرب:  و   ، (27/ 5)سيده:  واملخصص البن    ،(192-6/191)هتذيب اللغة:  انظر:    (5)



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعلا       ة   ــيـنآر ـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـاإلم دـهـمع ةـلـجـم

31 

 :سبق   ام يف الالت االستثناءد منو

 اجلمع بني اللغات من حيث حتقيق اهلمز وختفيفه. -1

للقارالن  أ  -2 فليس  متبعة  سنة  يرون  أ  ئقراءة  مامل  األَ   ،خيتار  لكان  ىل وْ وإال 

 .اطراد الباب عنده

 :عان، وفيه فر ابب اإلظهار واإلدغاماملطلب الثاين: 
 ذال إذ:  ابب ول: ع األالفر 
باإلد  :ةمعا العدة  القا الكسائي  اخل  م اغقرأ  حروفها  التاء، وهي:    ،مسةعند 

 . (1) اإلظهار  فله فيه ،واستثني له حرف اجليم  دال، والسني.والزاي، والصاد، وال
مرج   اجليم خاصة: ُبعد مرجها من  ندع  اإلظهار  ووجه،  واإلظهار هو األصل

شني يف  ال  حكم يعطها  سان، والذال من طرفه، ومل  الذال، حيث كانت من وسط ال

 . (2)  مل يعطها حكمها يف إدغام الم التعريف فيهاامك هذا الباب،
 ابب إدغام حروف قربت خمارجها:  ثاين:ع الالفر 

العامة:  احل  القاعدة  الكسائي  واروف  أظهر  عرشة  له  تستثنياملتقاربة،   أربع 

 كلمة يقرأها باإلدغام، وهي:

 ، هي:مواضع ةمخس ت يفد وردق و، (3) ة يف الفاءء املجزوميدغم البا -(1

 
 .(40-6/39)املصون: الدر و ،(576ص ) ز املعاين،إبراو مادة )ض هـ ا (. = 

 .(231ص)، وحتبري التيسري، (42ص)ري، التيس: ظرنا  ( 1)

 : مام الشاطبي قال اإل   

 َل ـــٌف جَ ـــ َواصِ هِ ــــْولِ ــَر َراي  قــــهَ ـــ. َوَأظْ :ا .ــــهَ ــمِ ِسيْ ــرى دَواَم نَ ــ ــا أجْ ـــار هَ ــــهَ ــِإظْ ــف
 (.260، البيت رقم )(21ص)بية، ن الشاطمت  

 .(186ص)راز املعاين، إب، و(1/336) ريدة:لفا لآللئاو، (4/446) ه:لسيبويانظر: الكتاب   ( 2)

 .(234ص) التيسري، ، وحتبري(43ص)انظر: التيسري،    (3)

 :   ل اإلمام الشاطبي قا  

 َواَل  اً دـــــَاصِ ــْب قــّيِ ْ يف يـَت  ـداً َوخَ ــيمِ ــ. حَ :ا . ـــْد َرسَ ــاٍء قَ ــام  اَبِء اْْلَْزِم يف اْلفَ ــَوِإْدغَ   
 .(277)م ، البيت رق(23ص)، الشاطبية متن   



 يف غدير بنت حممد الشر  د.             اا وتوجيهً شاطبية: مجعً ال يف أبواب أصول لكسائيا اإلمام استثناءات   

32 

  ]النساء، من  ﴾ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی   ۆئ  ۆئ ﴿

  .[74اآلية: 
 [. 5]الرعد، من اآلية:   ﴾ ېۉ  ې  ې  ې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ٴۇ  ۋ ﴿
 [. 63]اإلرساء، من اآلية:    ﴾ہ   ہ   ہ  ھ   ۀ  ہ ڻ  ۀ ﴿
 [. 97 ]طه، من اآلية:  ﴾ې  ى  ى ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴿
 [.11]احلجرات، من اآلية:      ﴾جث  يتخت  مت  ىت    حت ﴿

باإلدغ القراءة  فيها:  ووجه  من  »ام  الفاء  ومرج  الشفتني  من  الباء  مرج  أن 

السفأطرا الشفة  وباطن  العليا  الثنايا  هنا يف ف  واشرتكا  الشفة،  يف  اشرتكا  فقد  ىل، 

،  امارهبأو يقدة  الشجلهر وما يف الباء من ا   فخ يقابلاالنفتاح واالستفال، ويف الفاء ن

مع صحة نقله    م لذلك، هذاالتكافؤ فساغ اإلدغاتكافؤ والتقارب يف  حصل الفقد  

 . (1) «هوثبات روايت
سيبويه: الفاء»  قال  يف  تدغم  قد  وألهنللتقار  ؛والباء  ضارعتب،  قد  الفاء   ا 

 . (2) « لكثرة اإلدغام يف حروف الفم ،فقويت عىل ذلك 
دت يف ستة ور  وقد  . (3) (كذال )ذل يف  وم  املجز  يدغم أبو احلارث )يفعل(  -(2

 ، هي:مواضع يف القرآن الكريم

 .[231]من اآلية:  يف سورة البقرة ﴾ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿
 . [28]من اآلية:  آل عمران سورة يف  ﴾ائ  ائ  ەئې   ې  ې  ى  ى   ﴿
 .  ﴾  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿

 
 . (1/363)دة: الفري الآللئ    (1)

 .(4/448) كتاب:ال   (2)

 .(234ص)، وحتبري التيسري، (44ص)ري، تيسانظر: ال   (3)

 :  قال اإلمام الشاطبي     

 ........... .................... :وا .ــل م  ــَذِلَك سَ ـ بِ لْ ــعَ ـفْ ـِه يَ ــْزمِ ـْع جَ ـَومَ 
 (.278، البيت رقم )(23ص)بية، اطتن الشم  
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  النساءكالمها يف    ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ﴿
 . [114َو  03من اآلية: ]

 .[68]من اآلية:  يف سورة الفرقان  ﴾ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ ﴿
   .[9 ]من اآلية: يف سورة املنافقني  ﴾ے  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ ﴿

فيها:   باإلدغام  القراءة  االنفتاح  ووجه  يف  واالشرتاك  املخرجني،  تقارب 

  لشديدة، او  الرخوة  نيب  م أن الالف فيهام، غري  ام الم التعريواجلهر، وإدغ  واالستفال

ال ه املة إال أهنا من مرج الظاء، فساغ أن يعطى حكمها. هذا كلذال رخاوة كويف 

الرواية،   وثبات  النقل،  من  فهمع صحة  به  الذي سلموا  املذكور هو  االحتجاج  ذا 

 ي: ، لذلك قال اإلمام الشاطباعرتاض املعرتضني، وطعن الطاعنني

 . لموا()ومع جزمه يفعل بذلك س  

له من االعرتاض والطعن عليه  أصحاب احلجة    تسليما( إىل  وم لنبه بقوله: )س

له ، وقالوا: إن  احلارث يف إدغامهاعرتضوا عىل أيب  وذلك ألن قوماً   ؛ باحتجاجهم 

لها احلركة، وهلذا أظهرها عند حرف هو أصل الكسائي إظهار هذه الالم؛ ألن أص

ك،  ف يف ذل  اخلال ىلع  و من مرجهاه  أوها،  منل؛ ألنه أقرب إليها  من الذا ىل هبا  أو

ا رى إدغامهولو كان ي  [211اآلية:  ]البقرة، من    ﴾ڀ  ڀ  ڀ   ﴿  ون، نحو:وهو: الن

 نون. يف الدال ألدغمها يف ال

أن النون ملا مل يدغم فيها يشء مما أدغمت فيه استوحش من  فاجلواب عن ذلك  

الالم   لذ إدغام  وأن فيها  هذه    لك،  اعترب  التا  يفعلة  الالكسائي  هي  أصلها   يلالم 

لت احل السببركة،  وَ عاضد  )هل(  الم  يف  يعتربها  مل  وأنه  العلة    ني،  لضعف  )بل(؛ 

الامل بانفرادها عن  األخرى،  ذكورة  إظهار:علة    ﴾   ڀ  ڀ  ڀ ﴿  فهذه احلجة يف 
احلركة الالم  أصل  أن  من  به  احتجوا  مما  أوىل  أن  بدلي  ،ونحوه  أدغموا قرالل  اء 

للفظ، ملا    ل بللألص  معاملنيية غري  والبنائ  ةيركة اإلعرابحلا   أصلها  سواكن كثرية مم
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 . (1)حيصل بذلك من التخفيف باإلدغام
سورة   وقد وردت يف،  (2) هبم(ف  سخيالفاء يف الباء من )  الكسائي  غميد  -(3

 . [9اآلية: ]من  ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ ﴿ يف قوله تعاىل: سبأ
م  إدغامها:ب  ءةالقراووجه   الباء  مرج  الف  ،تنيالشفن  أن  باطن    ءاومرج  من 

 الثنايا العىل، فاتفقا يف املخرج للمقاربة. سفىل، وأطرافالشفة ال

)راعوا(    الشاطبيمام  اإل  هنبّ وقد   مربقوله:  أعىل  به، اعاة  وقراءهتم  األداء  هل 

بأنه يؤدي إىل ا أنكر إدغامه، واعتل  التفاهتم إىل من  من الفاء    بام يفإلخالل  وترك 

يف االنفتاح،  و   ،ةء والباء يف الشفلفااشرتاك ا  :إلدغام ذلك  جةحلوا.(3) صفة التفيش

الفاء مهموسة رخوة، والب أقوى منها،اء جمهورة شديدة،  واالستفال، وأن    فكانت 

 . (4) مع روايته لذلك ونقله له فحسن اإلدغام..
قوله   وقد وردتا يف  (5)هتا()نبذ  وَ الذال يف التاء يف )عذت(    الكسائي  يدغم  -(4

 ]من   والدخان  [72]من اآلية:    : غافريف سوريت  ﴾ٹ    ٹ  ٹ  ڤ ﴿  اىل:تع
 

الآلانظ  (1) املصون:  ( 1/365)الفريدة:  لئ  ر:  والدر  وانظر(2/745)،  ا.  اإلعراب،  :  صنعة  يف  ملفصل 

 .(552ص)للزمرشي، 

ْف( مع   (2)  .(234ص)بري التيسري، ، وحت(44ص)سري، انظر: التياإلدغام.  وقراءة الكسائي بالياء: )خَيْس 

 :  الشاطبي قال اإلمام    

اــــْوا َوشَ ـــ رَاعَ مْ ـــهِ ِــ ْف بــسِ ـخْ َــ َون :. ... .............................    لً ـــــقُّ ــــثَ ــتَ  ذ 
 (.278، البيت رقم )(23ص)طبية، الشا متن  

ب  من إذها   اه في  امل   صفور؛، وضّعفها ابن ع(553ص)املفصل يف صنعة اإلعراب،    ضّعفها الزمرشي يف:  (3)

الفاء  التفيش   يف  وذكرهاالذي  )ما  ،  ان  ضمن:  قياس(.  غري  عىل  القراء  اأدغمته  امملظر:  يف  تع  لكبري 

 .(456 ص) الترصيف،

 .(366-1/365)دة: ي الآللئ الفرانظر:   ( 4)

 .(235ص)تيسري، ، وحتبري ال(44ص)انظر: التيسري،    (5)

 : قال اإلمام الشاطبي   

 َل ــــوا حَ ـ  مــت  ـــَوَأورِثْ اٍد ـــم  ـــد  حَ ـــــَواهِ ــــ. شَ :اَ .ـــهــــْذت  ــبَ ـــ َونَ هِ ــــــامِ ـــى ِإْدغَ لَ ــْذت  عَ ـــَوع  
 .(279م )يت رقلب، ا(23ص)طبية، متن الشا    
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تعاىل  [20اآلية:   قوله  طه  ويف  سورة  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ      ڭ﴿  :من 

 . [96]من اآلية:  ﴾ۆ

القراءة بإدغامها: اللسان،   التقارب، حيث  ووجه  اشرتك الذال والتاء يف طرف 

غم  تد  فيرالتع  الم  نوأ،  التاء  ، ورخاوهتا تقابل مهسالتاء  بل شدة اقيوجهر الذال  

متصلتايهامف وأهنام  واح،  بكلمة  التي.(1) دةـن  األدلة  اإلمام   وهي  إليها  أشار 

 ه: ـاطبي بقولالش

 بذهتا شواهد محاد(. )وعذت عىل إدغامه ون 

)أورثتموها(  الكسائي  يدغم  -(5 من  التاء  يف  يف ،  (2) الثاء  وردت    وقد 
   ﴾   يئ  جب  حب ىئ مئ   ﴿  ه تعاىل يف سورة األعراف:ولق  ، يفموضعني

 .  [43 اآلية: نم]

 . [72من اآلية: ]   ﴾ ەئ  وئ  وئ    ەئ﴿  خرف: يف سورة الزويف قوله تعاىل
ال بووجه  احلرفنياإلدغام:  قراءة  مرجي  أعنُقرب  التاءي،  لصحة  والثاء  :  َو   ،

يف مشرتكتان  والتاء  الثاء  أن  وذلك  العربية،  يف  وحسنه  طرف  نقله  ،  اللسان  

اهلمس مق  اء شدة،تلااء رخاوة ويف  ثاليف  ، وومشرتكتان يف  إدوال  غام ال يف حسن 

 . (3) األضعف يف األقوى ملا يكتسب من القوة بذلك
 

 .  (1/366)الآللئ الفريدة: و  ،(314ص)البن خالويه، حلجة ا، و(1/317)انظر: املقتضب، للمربد:    (1)

 .(234ص)التيسري، ، وحتبري (44ص)سري، انظر: التي   (2)

 : ام الشاطبي قال اإلم    

 َل ــــحَ  واــم  ــ  تــ َوَأورِثْ ادٍ ــــم  ـــحَ  د  ـــَواهِ ــ. شَ :ا .ــهـــْذت  ــبَ ـــِه َونَ ـــامِ ـــَلى ِإْدغَ ـْذت  عَ ـــــَوع            
 ............... ......... ......... ... .:...............ه  ـــــــــــْرع  ـــــه  شَ ــــــلَ            

 (.280-279رقم ) ان، البيت(23ص)متن الشاطبية،   

احل   (3) خالويه   جةانظر:  لألزهري:    ،(156ص )،  البن  القراءات  الفر  ،(1/406)ومعاين  يدة: والآللئ 

(1/367).  
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يف سورة    ﴾ ڤ  ڤ  ڦ   ﴿ن:  نون )ياسني( يف الواو م  الكسائي  غميد  -(6

 .[1]اآلية:  (1) يف سورة القلم  ﴾ژ   ژڈ ﴿ وَ  [2-1: تان]اآلييس، 
إ لفظ:  دغامهاووجه  الم دغفأ  ًا،مراعاة االتصال  النون يف   عىل كل   قياساً   واوت 

ق أدغم  ،بل واونون ساكنة  به عىل األصل  وقيل: من  الكال  ، وقيل:أتى  م عىل  بنوا 

 . (2)اإلدغام ن، فوجبمن كلمتني أوهلام ساكحيث التقى متقاربان  ،صلالو
الّزجاج يف    "  :قال  النّون  إدغام  أختار  االواو  والهذي  أو  كانت  ساكنة  لنّون 

ن من أسكنها   ؛تبينياإلسكان وال  عدها منسري يبافّت ذي جاء يف اللّ ا  نأل  ؛ةكمتحر أل 

فإّنام  وبيّ    ،مفتوحةذي يدغمها فجائز أن يدغمها وهي  الّ و  ،جيعلها حرف هجاءنها 

الّسبع األرضون  عليها  دحيت  اّلتي  احلوت  نون  أن  الّتفسري  يف   يف    ،وجاء  وجاء 

 . (3) "  واةلدنون ا سري أنالّتف
 .(4) فاقرأ كيف شئت ،لغتان اهرم النون وإظهااغدإ :هريقال األز

  ٻ   ٱ  ٻ ﴿  يف الذال من  (صاد)  دال اهلجاء من  الكسائي  يدغم  -(7

 .[2-1: تان]اآلي يف سورة مريم  (5) ﴾ ٻ  ٻ
 

 .(252ص)، ريتيس، وحتبري ال(182ص) انظر: التيسري،   (1)

 :   اطبيال اإلمام الشق  

 َل ـــــ ْم خَ ــهِ ـْن َوْرشِ ــف  عَ ــلْ ـــاخْل  ِه ــيــوَن َوفـــ. َون  :ا .دَ ـــه  بَ ــق  ـىًت حَ ـ ْن فَ ــع رْ ــهِ ـْْيَ َأظْ ــاسِ ـــيَ وَ 
 (.281، البيت رقم )(23ص)شاطبية، متن ال

  ، ( 1/936)ريدة:فالآللئ ال، و(729ص)  احلجة البن خالويه،، و(717ص)زنجلة،  احلجة البن  ر:  انظ(  2)

 .(9/243)الدر املصون: و  ،(198ص)براز املعاين، إو

 . (5/203)آن للزجاج: معاين القر  (3)

 .(83/ 3، َو 2/303)القراءات: معاين  ( 4)

 .(452ص)بري التيسري، ، وحت(148ص)ري، انظر: التيس   (5)

 :  قال اإلمام الشاطبي 

 َل ــــع  َوص  ــمْ ـَد َواْلَ رْ ــاْلفَ  ْثتَ ِــ  لَبابَ وَ ـــ. ثَ :رِْد .ـــي   نْ ـَم مَ ـــْريَ ــَد مَ اــ ٍر صَ ـــصْ يُّ نَ ــْرمِ ـــَوحِ 
 (.282لبيت رقم )، ا(32ص)متن الشاطبية، 
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اإلدغام:   لفظاً ووجه  االتصال  احلرفني  ،مراعاة  بني  شاع  ،وللمقاربة   وإذا 
  ﴾ ې  ې ﴿  ىل إدغام:عق  تفااالمع    ﴾ژ   ژڈ ﴿  وَ   ﴾ڤ   ڦ   ﴿  م يفاإلدغا

ٱ  ﴿  عىل اإلدغام يف:  االتفاق لعدم  ؛  أوىل   ﴾ٱ ﴿  فسوغه يف  ،وشبهه

 . (1) ﴾ٻ
األزهري: ا   قال  لغات،  جواهذه  عىل  اللغة  أهل  معتفق  مجيعها   ، اختالفها  ز 

 .(2) َفبأهيا قرأت فأنت مصيب، فاقرأ كيف شئت 
آل عمر  موضعي  يف  ، (3) ﴾ں  ں  ڱ  ﴿   الكسائي  يدغم  -(8   ان سورة 

 .  [145ية: آلا ]من

ألهنام من طرف اللسان، وأهنام مشرتكان   ؛املخرجالتقارب من    م:إلدغاا  هجوو

االنفتاح واال فيهاميف  التعريف  إدغام الم  الظاء،  ستفال، ويف  الثاء من مرج  وأن   ،

 . (4) افجاز أن يعطى حكمها يف صحة إدغام الدال فيه
 . (5)ث وردتايح ﴾ چ ﴿ وَ   ﴾ۆ ﴿ الثاء يف التاء من يالكسائ يدغم -(9
، واالشرتاك يف االنفتاح واالستفال يف املخرجالتقارب    باإلدغام:ة  لقراءا  هجوو

فيها من الشدة،   ملا   ؛أقوى من الثاء  ام الم التعريف فيهام، مع أن التاءواهلمس، وإدغ

 
   .(370-1/369)فريدة: الآللئ الو ،(234ص)احلجة البن خالويه،  انظر:   (1)

 .(2/129)انظر: معاين القراءات:    (2)

 .(342ص)سري، تي حتبري الو، (44ص)سري، تيالانظر:    (3)

 :  قال اإلمام الشاطبي  

 َل ــع  َوص  ــمْ ـْرَد َواْلَ ــــَت اْلفَ ــثْ ـــلَبِ َواَب ــــ. ثَ :رِْد .ـــــ ْن ي  ـــْرََيَ مَ ــ اَد مَ ــ صَ ْصرٍ ــْرِميُّ نَ ـــ حِ وَ        
 (.282) ، البيت رقم(32ص)ن الشاطبية، مت

 .(458 /4)يبويه: ب لستانظر: الكوا .(1/370): دةالآللئ الفري    (4)

 .(234ص)، وحتبري التيسري، (44ص)، انظر: التيسري   (5)

 :  ي طبالشا امقال اإلم    

 َل ـــــص  ع  وَ ــمْ ــْرَد َواْلَ ــــَت اْلفَ ـــَواَب لَِبثْ ــــ. ثَ :.رِْد ــــْن ي  ـــْرََيَ مَ ــــمَ اَد ــٍر صَ ـــصْ ــْرِميُّ نَ ــــحِ وَ        
 (.282، البيت رقم )(23ص) ة،الشاطبي متن
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 . (1) فقوي حسن اإلدغام لذلك 
  عراء شاليت  سوريف   (2) ﴾ ٱ﴿  ن م مـ يـم ـي الـفون  ـلنا  ائيــالكس  مـدغـي  -( 10

 . [ 1]اآلية:  والقصص
أن و   ،(3) دغم عند امليمرب مرجيهام، وأن النون تلنون يف امليم: ق ام اإدغ  هجوو

فلاّم سقطت مهزة الوصل وهي    ( اهللآمل  ) تقطع يف  قوله  ل قد وصلت ومل مهزة الوص

 .(4) يم عند امل ونني النّ  تتباَل تسقط إال يف الدرج مع هذه احلروف فكذلك اَل 
التاء    الكسائي  ميدغ  -( 11 يف  حال    ﴾ىئ ﴿  وَ   ﴾ ۓ ﴿   نمالذال 

 حيث وردتا. ،(5)اجلمع ضمري املفرد أوإسنادمها ل
أنّ  إدغامها:  اللسان  جرم   ووجه  طرف  من  العىل الّثناأطراف  مع    الذال    ، يا 

  ، للتخفيف   ؛دغامفوجب اإل ومرج التاء: من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا،

 . (6) ملقاربة املخرج
 

ال   (1) احلجة  خالويه،  انظر:  القراءات  ،(100ص)بن  و(1/921) ي:  لألزهر  ومعاين  الفريدة: ،  الآللئ 

(1/370). 

 .(487ص )ري التيسري، ، وحتب(165ص)تيسري، ر: النظا   (2)

 :  ل اإلمام الشاطبي قا 

 َل ـــ فَ ـــَر َدغْ ــــاشَ ـَراِد عــــْم َويف اإِلفْ ــْذت  ــ. َأخَ : .ت ْ ذْ ــخَ ـَز اتَ اـــِم فَ ــَد اْلِميْ ــْْيَ ِعنْ ِـ َوطاس     
 (.283م )، البيت رق(23ص)، متن الشاطبية 

 .(553ص) إلعراب، املفصل يف صنعة ا انظر:   ( 3)

خا  نظر:ا  (4) البن  و(318ص)لويه،  احلجة  زنجلة،  ،  البن  و(517-516ص)احلجة  ا،  راءات:  لقمعاين 

 . (1/137)الفريدة:  لئ، والآل(2/223)

 .(235ص)، وحتبري التيسري، (44ص): التيسري، انظر   (5)

 :  شاطبي لقال اإلمام ا    

 َدْغَفَل َر ــاِد عاشَ رَ ـــفْ إلِ  اْذت ْ َويف ـ. َأخَ :ْذت ْ . ــاَز اتََ ـــِم فَ ــَد اْلِميْ ــنْ ـ عِ ْْيَ ـَوطاسِ      
 (.283، البيت رقم )(23ص)متن الشاطبية،     

واملعج(1/173)املقتضب:    ظر:ان  (6) ال،  خالويه،  و  ،(1/8)وسيط:  م  البن  والآللئ  (77ص )احلجة   ،

 .(1/355)والدر املصون: ، (1/371): الفريدة
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   يف تعاىل  قوله  يف  (1) ﴾ہ  ہ ﴿  من  ميالباء يف امل  الكسائي  مدغ ي  -( 21

 . [42]من اآلية:   ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ :سورة هود
إدغامها: الشف  ووجه  يف  واالس اشرتاكهام  واالنفتاح  الباء  ة  وأن  واجلهر،  تفال 

وف والشديدة  الرخوة  بني  وامليم  غنشديدة،  فكايها  فقة،  الباء،  من  أقوى  وي نت 

وقيل:دغامإلا  حسن م   ،  ا،  احلرفني  جرمقاربة  عىل  الباء  لألمر،   لسكونوبناء 

 . (2) ﴾ۇئ  ۇئ﴿ فحسن اإلدغام حلسنه يف قوله تعاىل:
الذ  الكسائي  يدغم  -( 13 قوله  (3) ﴾ۅ  ۋۋ﴿  ال منالثاء يف  تعاىل يف    يف 

  ۅ  ۋۋ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ﴿ سورة األعراف:

 . [176 : ةياآلمن ]  ﴾ ۉ  ۉ  ې        ې  ۅ
اإلدغام: يف الا  ووجه  اشرتاك  طرف  االن  يف  واالستفالللسان  الثاء فتاح  وأن   ،

 . (4)يدة، فقوي حسن اإلدغاممهموسة رخوة، والذال جمهورة شد
من   ائيـالكس  غم دـي   -( 14 امليم  يف  موضع   يف  ﴾   ڑ  ک  ک ﴿  الباء 

 .[ 842]من اآلية:  (5)البقرة سورة
 

 .(236ص)بري التيسري، ، وحت(45ص)التيسري، انظر:    (1)

 :  قال اإلمام الشاطبي     

 َل ــه  ـ ِر ج  اه  دَ ــْث لَ ـيـَْلهَ  اَ ــاََع جـَما ضـ. كَ :ِهْم .فِ لْ ٍب ِب  ـرِيـرٍ  قَ بَـ  َدىــْب ه  ـَويف ارْكَ       
 (.284قم )، البيت ر(23ص)متن الشاطبية، 

أ  (2) لألنباري،رسانظر:  العربية،  و(290ص)  ار  احلاجب:رش،  ابن  شافية  و(2/956)  ح  البن  ،  احلجة 

 .(1/237) ة:الآللئ الفريد، و(187ص)، خالويه

 .(235ص)، وحتبري التيسري، (44ص)انظر: التيسري،   ( 3)

 :  بي قال اإلمام الشاط    

 َل ــه  ـه  َداِر ج  ــاَ يـَْلَهْث لَ ــَع جَاـ ضَما ـ. كَ :ْم .ـ ٍب ِب ْلِفهِ َدى بـَرٍ  َقرِيـْب ه  ــ رْكَ َويف ا      
 (.284، البيت رقم )(23ص)ة، اطبيمتن الش     

 .(1/237)ة: يدالفرانظر: الآللئ   ( 4)

ْب( الكسائي: باجلزم )  ءةوقرا ( 5)  . ( 316 وَ ،  236ص ) يسري،  بري الت ، وحت ( 45ص )  انظر: التيسري، مع اإلدغام.  ُيَعذ 
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اإلدغام:   يف»ووجه  و  ةفشال   اشرتاكهام  وأن  هجلوا  االستفالواالنفتاح  الباء ر، 

وامليم  ش  فكديدة،  غنة،  وفيها  والشديدة  الرخوة  الباء،بني  من  أقوى  ي  فقو   انت 

 . (1)  «سن اإلدغامح
 ابب الفتح واإلمالة:طلب الثالث: ملا
ياء،    صحفامل  كل ألف متطرفة رسمت يف  الكسائي  يميل  :دة األوىلـالقاع •

 . [84 ية:]يوسف، من اآل ﴾ۅ ﴿ نحو:
كلام مخس  له  و  ال  تواستثني  األ  إنمتال  فيهاكانت    وهي:  ،ياء  مرسومة  لف 

 . (2) زكى( ما -حتى  -عىل -إىل  -)لدى
  ﴾ ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿ سف يف قوله تعاىل:( فقد ورد يف سورة يولدى)فأما 

اآلية:   واختلف  وهو  [25]من  يوسف،  سورة  يف  باأللف  يف حف  صاملا  تمرسوم 

الطول، فرسم يف بع بالياألبا  ضهاسورة  تعاىل وق  لك يف وذ  ،ءلف، ويف بعضها    : له 

 . [18]من اآلية:  ﴾ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹ﴿
 الياء.بمنهام  ع ما جاءرسم مجي فقد حيث وردا، ()عىل وأما )إىل( وَ 

إمال ترك  وَ :  ةوعلة  وَ   )لدى(  )عىل()عىل(  )إىل(  َو  )إىل(  أن  وإمال  :  ة حرفان، 

، هامعلي  مولم   دى()ل  قالب ألفاهتا، وَ انم  وعدلضعفها ومجودها،    ؛ةوف قليلحلرا

 
 :  قال اإلمام الشاطبي   

 َل ــَوم وبِ ْوداً ـــا اِبخْل ْلِف جَ ــْب َدنَ ذ ِ ــعَ ـ. ي  :ْل .ـق  ـْه فَ َقرَ ٍف َويف اْلبَـ ـل ون  ذ و خ لْ اـَوقَ       
 (.285قم )بيت رال، (23ص) متن الشاطبية،    

فية ابن احلاجب:  ورشح شا  ،( 902ص) باري،  أرسار العربية، لألنوانظر:    .(1/372)دة:  الآللئ الفري  (  1)

(2/956). 

 .(239ص)ري التيسري، ، وحتب(46ص)انظر: التيسري،    (2)

 :  لشاطبي قال اإلمام ا    

 َلى ــ ْل عَ ـ ىت  َوق  ـ حَ د  ــعْ ـبَ  نْ ـ. زََكى َوِإىَل مِ :ا .ــَدى َومَ ـّْيَ لَ ـِء غَ اـــابْليَ وا م  ـا َرسَ ــَومَ    
 (.962قم )، البيت ر(42ص)شاطبية، متن ال    
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  يل: لذلك ق   عليه،  يدخالن  الفتقاره إىل ما يضاف إليه، كافتقارمها إىل ما  ؛ومشبه هبام

سمي بلو  )ت  )وَ   (إىلـ  لدوان  ( لدى  لقلت:  وك  ،وثنيت  بـ  إلوان،  سميت  لو  ذلك 

  يف   تهنعىل رسمهن بالياء وترك إمال    دوياملهلقلت: علوان، وقد مجع    (عىل)

)عىل( يكتبن بالياء وال يملهن    )إىل( وَ   لدى( وَ ا بال ): مقيلفصل واحد، فقال: إن  

ري واختالف يف العلة عليها، وأحسن من  بني النحويني اضطراب كث  أحد، ويف ذلك

باأللف شبهت  فيهن  األلف  أن  نحو    ذلك  وَ )يف  كان   قىض(  حيث  من  )رمى( 

ن  د هلن مبال(  )عىل  )إىل( وَ   دى( وَ )لن   أ)رمى( ال بد هلام من فاعل، كام  وَ   )قىض(

عليهيش يدخلن  وأيضاً ء  وقال:  وَ   .  )لدى(  وَ إ)  فإن  ج  )عىل(  ىل(  بعدهن إذا  اء 

  هن املضمر كان بالياء، فأشبهن )قىض( وَ ان لفظهن باأللف، وإذا جاء بعدالظاهر ك

 اهب  ربتكان لفظهام باأللف، وإذا أخهر  لظا)رمى( يف ذلك؛ ألهنام إذا كان بعدمها ا

لفظهام كان  نفسك  فلامليا با  عن  وَ أشبهن    ء،  بعض    )قىض(  يف  ونحومها  )رمى( 

بالياء،   كتبن  )قىض(  األحوال  حكم  هلن  جيعل  سائر ومل  يف  ونحومها  )رمى(  و 

اإلمالة وغريها قال: وهذا أحسن  ؛ األحوال من  مثله،  ليس  باليشء  املشبه    ما   ألن 
 . (1) ذلكقيل يف 

يف    (فعىل)  بمنزلة  أنه، و لة ذلك أن ألفه رابعة وعء  ليا وأما )حتى( فإنه مرسوم با

  ، بة صل، فروعي لفظه يف الكتااللفظ، وعلة ترك إمالته: أنه حرف ال يعرف أللفه أ

 . يف ترك اإلمالة، فراعى اللفظ يف األمرين مجيعاً  وجهالة ألفه مع كونه حرفاً 

بإر بالياء  اادتوعلل بعضهم رسمه  امل ه  ألنه    ؛راهالظضمر ولفرق بني حاليه مع 

ألنه   ؛رسم بالياء، فكان املضمر أوىل باأللفلظاهر ي، ومع الف األ  مع املضمر يرسم

األشي أصوهلا.  يرد  إىل  ما   وَ   )إىل(  وَ اء  إىل  فيضاف  أيضًا  العلة  هذه  مثلها يف    )عىل( 

 
احلاجب:  (3/53)ضب:  تاملق   انظر:  (  1) ابن  شافية  ورشح  ورش(3/333)،  الترصيح،   ، (2/650):  ح 

 . (113-2/112)هلداية: ورشح ا
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 تقدم من العلة فيهام. 

 ورة س   يف   ﴾   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿  :ىلوهو فعل وذلك يف قوله تعاأما )زكى(  

بالياء يف املصاحف ولكنه ال يامل؛ ألن ألفه منقلبة  رسوم  م  فهو  [12  من اآلية: ]  ر نوال

يقألن  ،عن واو أن    فمنعت،  (زكا يزكو زكوت)ال:  ه  األلف من اإلمالة إشارة إىل 

 . (1) أصلها الواو
 واو.  ة عنبنقلاملاأللف  الكسائي : ال يميلالعامة القاعدة :القاعدة الثانية •

 : ييل ما لواوا واتمن ذ واستثني له

واوياً   اسمأو    فعلكل    -(1 يائياً   كان  فصار  أكثر  أو  عليه حرف  فيميله وزيد   ، 

وَ نح،  (2)  )زّكى(  وَ   و:  )ابتىل)أنجى(  )أدنى(،  ،(  إمالته:  َو  كان    ووجه  وإن  ألنه 

 . إىل الياء فام زاد عىل الثالثي ينتقل ثالثيُّه من ذوات الواو،

الفعاو بتضعيف  تكون  نحولزيادة  ابتشدي  (نّجى-ىزكّ ) :  ل  والكاد   ،م جليف 

نحو: املضارعة  الزائ  (،ُيْدعى-ُتْتىل -َيْرىض)   وبحروف  عىل  وباحلروف  الدالة  دة 

أا غريمهالتعدية  وقد    (،اْبَتىل-َفَتعاىَل -اْسَتْعىل-اْسَتْغنَى -اْعَتدى -ىأنج)نحو:    ،و 

والت املضارعة  حرف  الكلمة  يف  ى) نحو:    فيضعجيتمع  كه  ها في  جيتمعوقد    (،َيزه

ى)  حو:يف نتضعوالاحلرف الزائد   . وقد جيتمع فيها حرف املضارعة (جَتَىله )  ( وَ َتَزكه

ىيَ )الزائد والتضعيف نحو: واحلرف   . (َتَزكه

 
يف   انظر:  (1) الرساج:  ا  األصول  البن  للعكربي  ،(3/661)لنحو،  واإلعراب،  البناء  علل  يف  :  واللباب 

احلاجب:  ،  (2/459) ابن  شافية  الالآلو  ،(3/333)ورشح  و( 390-1/389)فريدة:  لئ  يف  الو،  ايف 

 .(210ص)، ، وإبراز املعاين(143ص )لشاطبية، ارشح 

 .(240ص)، وحتبري التيسري، (46ص)ري، يسانظر: الت   (2)

 :  اإلمام الشاطبي ل قا    

 َلىـــتَ ــــَع ابْ ـــى مَ ــــَوَأنَْ  اــاهَ ــك  زـَ ـاٌل كَ ـــمَ ــ. م  :ه  .ــــــِإن  ــد  فَ ــــــزِيْ ــــيٍ  يَ ــلَثِ ـــ ث  لُّ ــ ـــك  و 
 (.297، البيت رقم )(42ص) شاطبية،متن ال    
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مها   ،والدليل عىل أن هذه األلف منقلبة عن ياء فيام ذكر أنه يقال: زّكيت نّجيت

ويدعيان َأْنَجْي   ،تتليانن  يتاواآل  ،يرضيان  ت،  تعلياس   يت،استغن  ،َدْيناتَ اعْ   ،نَاويقال: 

عند إسناد الفعل إىل ت. ومها يزّكيان، وتزّكيا، ويتزّكيان. فتظهر الياء  ليت، تعاليابت

الفاعل  ألف تاء  أو  املتكلم،  أو نون  يائّياً   ،االثنني،  الفعل  ألفه  فحينئذ يصري    . فتامل 

نحو  ومن األسامء  يف  أفعل  ؛  (ىلعاأل  ،ىاألدنأعىل،    ى، أرب  ،أدنى  ،أزكى):  ذلك: 

لفظ يفايضامل  ألن  كذل    اك  فيه  تظهر  الضمري.  له  تاء  إىل  الفعل  أسندت  إذا  لياء 

ت. قال العالمة أبو شامة: فقد بان أن الثالثي  نيت، أزكيت، أربيت، أعليفتقول: أد

اسامً  يكون  )أنجى(  ماضياً   فعالً   ويكون(،  َأْدنى)نحو:    املزيد  فعاًل يكو  ،نحو:    ون 

   . (1)(ُيْدعى) حو:ول نمفعولل(، َيْرىض)و: حن اعلللف مبنياً  مضارعاً 
ما» انتقال  الث  زاد  وعلة  وعىل  املاضية  األفعال  عىل من  احلمل  الياء:  إىل   الث 

 . (2) «قبل آخره كسار مااملضارع يف االنتقال إليها، وعلة املضارع يف ذلك ان
 وَ   ﴾ٻ  ٻ  پ  ﴿  قوله تعاىل:   نم   ﴾ پ ﴿  واستثني له من ذوات الواو:  -(2

قوله من    ﴾ڃ  ﴿  وَ   [6َو    2:  تانيآل]ا  ﴾ٹ  ٿ  ٿ ﴿  قوله تعاىل:  نم  ﴾ٹ﴿

  ه تعاىل: قولمن    ﴾ں﴿   وَ ،  [2]اآلية:    يف سورة الضحى  ﴾ڄ  ڄ  ڃ﴿  تعاىل:
 . (3)فيميلها  [30]اآلية:  يف سورة النازعات ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿

ها قبل   ا قرأ بإمالتها، وقد أمال متي  ال  أهنا كانت من رؤوس اآلي  ووجه إمالتها:

لكوهنا  وم مبعدها،  ذا  ان  إتباعاً   اءليوات  أيضا  بعدها  أماهلا  وما  قبلها  ما    ؛إلمالة 

 
النحو:  األص  نظر:ا    (1) يف  البن،  (3/161)ول  علل  املعاين،  و  ،(2/453)اإلعراب:  و  اء واللباب يف  إبراز 

 .(143ص )الوايف، ، و(210ص)

 . (1/391)الفريدة:  الآللئ   (2)

 .(243ص)، وحتبري التيسري، (49ص): التيسري، انظر  ( 3)

 :  إلمام الشاطبي قال ا     

 َتَل ـــبْ ا َوْهَي اِبْلَواِو تـ  ـــاهَ ــــف  َدحَ رْ ـــ. َوحَ :َجى .ـيف سَ ا وَ ـاهَ ــَطحَ  عْ ـا مَ ــَلهَ ـتَ  َرف  ــ َوحَ        
 (.303يت رقم )، الب(52ص)متن الشاطبية،     
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اللفظ   اجلميع،ليستوي  يف  بإمالة  والعرب    فيحسن  التالوة،  يف  ويعذب  السمع، 

لف األوا  مال  املسألة يف كثري من كالمها، أال ترى أهنم قد قالوا: رأيت عامداً   تقصد

التنوين،   التيمإل  تباعاً إاملبدلة من  الياء ألجل    ا:لو، وقالهاقب  الة األلف  جيب كرس 

قد يرجع أن ألفات الكلم الثالث    حلاء، وعليه قراءة احلسن، واألعمش، معكرس ا

أو ضّعفت،   فاعله،  يسم  مل  ملا  املذكور  الكلم  بنيت  إذا  الياء،  يف  إىل  رسمت  وألهنا 

كأخو بالياء  م اهتاملصحف  الياءا  ذوات  أحلقت  ،ن    ة للمشاكل  طلباً   بةكتاهبا    فلام 
 .(1) لك لة لذماإ هبات قحلأ

الوقاد:   للمفع»قال  بنيتهام  إذا  كقولك  إمالتهام  َ ) ول:  بل  وَ (ُقيل  َي )  ،  بضم    (ُسج 

دعوى إىل  حاجة  فال  األلف،  فيها  الياء  فتخلف  آخرمها،  قبل  ما  وكرس   أوهلام 
 . (2)  «التناسب إذا أمكن غريه

  ﴾ ٻ ٱ  ﴿  ه تعاىل:ولق  يف  ﴾ڳ﴿  ثني له من ذوات الواو:ستوا  -(3
الضحى ﴾   ڄ ﴿  و    [ 1]اآلية:    شمس ال  ةسوريف   بداية سورة    وَ   ، [1]اآلية:    يف 
يف   ﴾ٹ  ٹ  ٹ﴿  يف قوله تعاىل:  ﴾ٹ ﴿  وَ يف القرآن،    وردحيثام    ﴾ٻ﴿

 . (3)مجيعاً  فيميلها [5]اآلية:  سورة النجم 
لعرب ا من اً ريكث ألن، و فللتناسق بني اآلي ية:ما كان منها رأس آووجه إمالتها: 

وأو  مضناما  يبنون   مانكرسله  الواو،  ذوات  من  فراراً   البناء  هذا  بعد    ن  الواو  من 

ميت    إىل الياء معروف يف لغتهم، أال تراهم قالوا:  واوالكرس، والفرار من ال الضم و

 
 .(11/36)، والدر املصون: (1/398)آللئ الفريدة: ال ، و( 142ص)انظر: إبراز املعاين،    (1)

 .(164/ 2) التوضيح: يح عىلرصرشح الت  (2)

 .(244ص) التيسري، وحتبري، (223ص )، انظر: التيسري  ( 3)

 :   لشاطبيمام ال اإل قا 

 َل ــتَ ـــخْ ـاْلَواِو ت  ــَوبِ ا ــااَلهَ ـــَوى فََأمَ ــ. ق  :ـ .ـــَع الْ ـا مَ ـــَحى َوالر ِبـا َوالضُّ ــاهَ ــا ض حَ ــَأم  وَ 
 (.304، البيت رقم )(52ص)متن الشاطبية، 
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ت)وهني، واألصل:  ن ) وَ  (َمْيو   ياء الساكنة فيها.ال موا، فقلبوا الواو ياء، وأدغ(َهْيو 

ذلك،    هًا عىلالته، ورسمه بالياء تنبيت إم ساغ  اهنرذك  ملانوع بالياء  الا  هذ  بنىا  ومل

ذلك يف إىل  يف    ،بالياء  رسامً   ﴾ٹ ﴿وَ   ﴾  ڄ ﴿وَ   ﴾ڳ﴿   وانضاف  وأهنام 

 الكسائي. رؤوس اآلي التي أماهلا

خيم،  لتفد افإنه مرسوم بالواو واأللف بعدها، أما الواو فعىل مرا  ﴾ٻ﴿  وأما

إنام كتبت بالواو    بعضهم:وقال    .وهحنوا( وه بواو )قالاوه وفأشب  وأما األلف بعدها

فاستثقلوا الضمة عىل   (الربوا)أصل اللفظ به    ،بواو  (ربا يربو )بناء عىل أصله؛ ألنه  

ألفاً  فانقلب  فأسكنوها،  والواو  لسكوهنا  ما؛  إىل    انفتاح  اخلط  يف  فردوها  قبلها، 

تف  ام،لة هلا( يف رؤوس اآلي املاملرب)ا  أصلها. ومل يأت إىل  ألفه  د  ر  نمقدم  إمالته ملا 

 .(1) ملكسورة يف أوله مالة فيه: وقوع الراء الياء يف التثنية ال غري. ويقوي اإلا
اآليات يف السور  واستثني له من ذوات الواو: األلفات املقصورة يف أواخر    -(4

وهي:اإل عرش،  األعىل  حدى  الشمس،  النجم،  العلق، الل،  طه،  الضحى،  يل، 

 . (2) لفات التي أصلها الواوألاميل في، جرملعا، القيامة، ابس، عازعاتالن
إمالتها من مناسبة  ب  صلحيملا  ؛  املذكورة ظاهروالعلة يف إمالة مجيع أواخر اآلي  

اآلي   اآلي رؤوس  أن  قوة:  فيها  له  اإلمالة  يزيد  ومما  واحد،  سنن  عىل  وجرهيا 

 
شموين أللفية ابن ح األورشو(،    )ر بمادة  ،  ( 327  /10)ده:  ملحيط األعظم، البن سيوا  كمحامل  انظر:  (  1)

التوضو  ،(4/26)الك:  م عىل  الترصيح  الفريدة:  و  ،(2/644):  يحرشح  وإبراز (1/939)الآللئ   ،

 . (145ص)الوايف، ، و( 214ص )املعاين، 

 .(464ص)، وحتبري التيسري، (153وَ  47ص)التيسري، انظر:    (2)

 :  ي طبل اإلمام الشاقا  

ــــــــَوم             تَـَعد الَ تَـ ْي ــــــكَ ِم  ـــــجْ ـــه َوآِي اْلن  ـــــطِ ــــ. ب:ا .ــــــــــــــمَ  ر  آيِ ـــــــــــــــَواخِ ه  أَ االَ ــــــــــــا َأمَ ــــــــــم 
 َل ـ  َميَــ ت اتِ ــــازِعَ ـــــيف َوالن  َرأَ وَ ـــــ. َويف اقْ :. ِس َواأَلْعَلى َويف الل ْيِل َوالضَُّحىَويف الش مْ         

 ْنِهَل ال  أَفْـَلْحَت م  ـــهَ ــا ِمنْ ـــِج يارِ ــــعَ ــ. مَ :ـ .ــالْ ي  ـِة فِ ــــــــامَ ــــــيَ ـقِ ـم  الْ ـــــا ث  ـــــهَ ــــــــتِ ـــحْ ـتَ  نْ ــــــــَومِ          
 (. 308-307-306رقم ) بيات، األ(52ص)الشاطبية،  متن    
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غالباً  وقف  واموضع  الاإلم،  يف  والتغري  تغيري،  أ لة  غريه،  م  كثروقف  يف    ك ولذلنه 

 األسامء  ف، ومن تاء التأنيث يفلألاتنوين، ومن نون التوكيد اخلفيفة  من الفيه    دلأب

)إنا( إىل غري   لبيان احلركة نحو: )ماليه( وَ هاء السكت وألف، كالمها  فيههاء، وزيد 

 ا فيه انفرادها وجد فيها معىل  ورةذلك، وإذا اعتربت آي كل سورة من السور املذك

وذذ  من الياء  ماومنه  و،وا لاوات  وات  فيه  ا  يف   ليس  والتناسب  الياء،  ذوات  إال 

  وال بعدم إحلاق  تثناء يشء من ذوات الياء،صل بإمالة اجلميع ال باس قراءهتام إنام حي
 . (1) ذوات الواو هبا

 اء:اليأم استثني له مما اختلف يف أصل ألفه.. هل أصلها الواو  -(5

 . (2) هاميلفي ت،حيثام ورد  ﴾ہ ﴿ -أ
: أصلها الواو، بدليل: ظهورها يف الرضوان، ، فقيلألفها  لصأ  ف يفاختلوقد  

أصله بدليل:  وقيل:  الياء،  الا  يف  ظهور  مرضيان ياء  يف  واجلمع    التثنية 
 . (3) ومرضيات

ا أصلها  كان  وإذا  أصله،  عىل  فيميلها  الياء  أصلها  كان  إذا  إمالتها:  و لواووجه 

باإلمالة عىل   ا ليدلفأماهل   ،اءالي  ذواتا أحلقت بيهد فذا زي فاحلجة أن ذوات الواو إ

 . (4) ذلك
  ]من   مريم سورة    يف  ﴾ک  ک    ڑ  ک  ﴿ يف قوله تعاىل:  ﴾پ﴿   -ب

  يف سورة النمل  ﴾پ    پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ﴿  :ىـ الـعـه تـولـي قـفو  [03اآلية:  
 

 .(402-1/140)الآللئ الفريدة:   ( 1)

 .(243ص)بري التيسري، حت، و(48ص) انظر: التيسري،   (2)

 :  قال اإلمام الشاطبي   

فَ ـضَ َمرْ ا وَ ـــاَي َوالرء يَ ـــر ْءيَ وَ   َقب لً ـتَ ـ م  ه  ـــل  ـــثْ ـا مِ ـــــايَ ــطَ ــى َوخَ ــ. أَتَ :.ا ـمَ ـاِت َكيـْ
 (.299، البيت رقم )(52ص)طبية، الشا متن

 .(1/394)الفريدة:  لئانظر: الآل   (3)

 . ( 212ص ) ، وإبراز املعاين،  ( 130ص )   احلجة البن زنجلة، و   ، ( 95-94ص )   بن خالويه، ال احلجة  انظر:     ( 4) 
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 . (1) امفيميله [36اآلية:  ]من
اختلف   الياء،ألف   أصليف  وقد  أصلها  فقيل:  الواو  : يلوق  ها،    ل بدلي  أصلها 

 . (2) معناه، وتسميتهم الرشوة أتاوةُت يفَتوْ أ :مهلقو
 .(3)   «الفعل تة يف ترصف هذاهذه الياء ثاب» الة: أنووجه القراءة باإلم

  ﴾ ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ ﴿ قوله تعاىل: يف  ﴾ہ ﴿ -ج

 .(4) هاميلفي [23]من اآلية:  اإلرساء يف سورة
 استدل عىلاء، وي  عن  بمنقلأنه  بعضهم إىل    هبفذ فه  أصل ألوقد اختلف يف  

بإ بذلك  لو سميت  سيبويه:  قال  )مالته،  بوثني  (كالـ  ) ت  األلف    (كالـ   ؛ ياءلقلبت 

واستدل واو،  منقلب عن  أنه  إىل  آخرون  اإلمالة. وذهب  فيها  قد سمع  عىل   واألنه 

 . ا من الياء هل دا إب   وإبدال التاء من الواو وإضعاف  ال(ذلك بإبدال المه تاء يف كلمتي )ق

ن الياء اعتقد اإلمالة لذلك، ومن اعتقد أنه منقلب عن  م  األلفن  أ  دتقاع  فمن

كام مل يبال من  جل كرسة الكاف وإن مل يبال بفصل الالم  او، واعتقد أن اإلمالة ألالو

يرض أن  من  األلف  و  أمال  واهلاء  الياء  بفصل  الراء  كرسة  أن لف  األهبا  يريد    من 
 اء.واهلصل العني فب راءينزعها لكرسة ال

 
 .(243ص) ، وحتبري التيسري،(49ص)التيسري، نظر: ا   (1)

 :  ام الشاطبي اإلمل قا  

 َداَل ــنْ ـَضو َع مَ ـىت  تَ ـِه حَ ــــبِ ت  ــعْ . َأذَ :ِذي .ـاينَ ال  ـــآتَ  نَ ـيْ ـسِ اـيف طَ ا وَ ــهَ ــَوِفي
 (.302، البيت رقم )(52ص)متن الشاطبية، 

 .(1/395)الآللئ الفريدة: ظر: ان  ( 2)

 . (529ص) البن زنجلة،احلجة   ( 3)

 .(244ص)تيسري، ، وحتبري ال(94ص)انظر: التيسري،    (4)

 :  اإلمام الشاطبي قال   

 َل ـــي  ـ مَ ـــاٍء تَ ــٍر َأْو لِيَ ْـ َكسلِ ا وَ ـفَ ـا ... شَ ــَـ مـَله  ـكِ    َأوْ لْ ــــاٍف َوق  ـــ شَ ه  ـــاه  لَ ــِإنَ 
 .(133، البيت رقم )(62ص)متن الشاطبية،   
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 ا أصله الواو ألجل الكرسة شاذ قليل بشهادة سيبويه؟م مالةإ: يلقفإن 

وَ   قيل: )النار(  نحو  أميل  وَ   قد  األصل   )الدار(  أن  مع  الكرسة  )الغار( ألجل 

إن   فيقول:  بينهام  يفرق  أن  ذلك  يف  نازع  وملن  الواو،  حالة  زم  يل  (كالمها)فيهن 

  ، اإلمالة ضم فتزول  ىل الإ  قلنتورة  ملذكا، والكلم اهبذ  أخ   واحدة، فيلزم اإلمالة ملن

ر دائر  فإذا األم  بخالف )كالمها(  ،يقع لبس فيعلم أهنا إنام كانت ألجل الكرسة، فال  

مبدلة منها، وإن كان إبدال التاء من    (كلتا) وأن الياء يف   (كاليا)بني أن يعتقد أن الم  

قل أ يالالياء  اإلمال،  وأن  واو  أنه  يعتقد  ألو  وإن  ل جة    اًل لي قذلك    كان   الكرسة، 

 . (1) اً أيض
 . (ولكرس أو لياء متيال)قال اإلمام الشاطبي: 

أ  ،الكاف  رسلكأي:   )لياء(  الياء  ي:أو  األلف عن  واحتاج    ،)متيال(  :النقالب 

إمالة ذكر  إىل  ولكن(كالمها)  الناظم  ياء  املصاحف  يف  ترسم  مل  ألفه  ألن  تت  ثب  ؛ 

 ا. هلاإمه من إمالته؛ فنص عليها خوفاً 

 .  (2) عن الياء  ألفه جل انقالبو ألف، أ الكا ةكرس :لتهافوجه إما
  النور ورة  س   يف  ﴾  ے  ے  ۓ ۓ  ڭ ﴿  :يف قوله تعاىل  )مشكاة(  -د

 . (3) فيميلها ،للدوري عن الكسائي وهي مستثناة [35]من اآلية: 
ْفعلة)ألهنا    ؛ة عن واوقلبمن  ذكر بعضهم أن ألفهاوقد اختلف يف ألفها: ف من   (م 

إن  وشك وقيل:  جم ألفهت،  ككيف  و  ،ةلوها  الكرسة ما  أجل  من  فيها  فاإلمالة  ان 

 
 .(409-1/408)الفريدة: انظر: الآللئ    (1)

 .(148ص) ،الوايف، و( 212ص)راز املعاين، إبر: نظا   (2)

 .(245ص)، وحتبري التيسري، (49ص)، انظر: التيسري   (3)

 :  اطبي قال اإلمام الش  

 َل ــــجَ ـِد انـــَداَي قَ ـَكاٍة ه  شْ ـاَي مِ ــ. َوحَمْيَ :ْم .ــهِ ـصِ ـه  حِلَفْ ـــنْ ـَواَي عَ ـــْع َمثْ ـاَك مَ ـــيَ َور ؤ 
 (.305، البيت رقم )(52ص)الشاطبية، متن     
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قبل األلف وبعد اإلماالواقعة  أسباب  املوجودة يف    ،ةله، وهي أحد  الكرسة  أعني: 

 اللفظ، كقولك: حامد وسامل.

 .  (1) والعلة يف ذلك: ختفيف اللفظ بتقريب بعضه من بعض
 لوقف: ا  يف  تأنيثالهاء    يف إمالة  ي ئاس لكا  اإلمام مذهبابب الرابع:  طلب امل  

  احلروف   بعد كل  -اً وقف-القاعدة العامة: يميل الكسائي هاء التأنيث وما قبلها  

 : تثني من ذلكاألبجدية، واس 

مثل: -1 األلف،  فهو   ﴾ ٺ ﴿  حرف  واحدًا،  قوالً  بعدها  اإلمالة  فتمتنع 

 استثناء باتفاق.  

له -2   كام ال  ،بعدها  ء ااهل   ق ضغاط عص خظا( فال متال)ح  رف:أح  استثني 

 واختل أحد هذه الرشوط الثالثة: (أكهر)حروف حرف من ُسبقت بذا ال إمت

 . ﴾ڃ ﴿  قبله كرس نحو: ونأن يك* 

 . ﴾ڈ ﴿ قبله ياء ساكنة نحو: أن يكون* 

الساكن حرف مكسور نحو:  أن يكون*   فهو  ،  ﴾ڱ﴿  قبله ساكن، وقبل 

 . (2) استثناء باختالف
است من  إليه  ذهب  فيام  العرشةا  ثنىوالعلة  )ح قو  يفوعة  م جامل  حلروف   ق له 

 
،  ( 215ص )وإبراز املعاين،    ،(1/014)الآللئ الفريدة:  و  ،(7/119) ظم:  واملحيط األعاملحكم    :انظر    (1)

 . (8/405)صون: مللدر اوا

 .(252ص)، وحتبري التيسري، (54ص)نظر: التيسري، ا   (2)

 :  الشاطبي  قال اإلمام

 ِداَل ــعْ َــ ْشٍر لِيـعَ َر ْـ يغَ ِئْي اـ ال  اْلِكسَ ـمَ ـ. م  :َها .ـلَ ـِف َوقـَبْ و ـِث اْلو ق  ـََتْنِياِء ـــَويف هَ 
 يِ َل ــم   ن  ــك  ـسْ ــاِء يَ ــيَ ـَد الْ ـــعْ ــــر  بَ ـــهَ ـــكْ . َوأَ :ظَا .ـخَ ٍص ـاط  عَ ـغَ ـٌق ضِ ــحَ ََيَْمع َها وَ 

 ْرج َل ْتِح َوالض مِ  أَ َد اْلفَ ــف  بـَعْ ــ. َوَيْضع  :َواإِلْسَكان  لَْيَس ِبَاِجٍز .َأِو اْلَكْسِر 
 َل ــــي  ــاِئيِ  مَ َـ سكِ َد الْ ــنْ ـٍف عِ ـوى أَلِ ــ. سِ : ْم .ه  َوبـَْعض  َكْه َولَيْ  هْ هَ ـْه ِوجْ ــائَ ــَلِعْْبَْه مِ 

 (. 242-241-240-923)رقم  بيات، األ82متن الشاطبية، ص
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األلف والعني  ن منها حروف االستعالء السبعة، وهي ماعدا  أضغاط عص خظا(:  

األلف يف كثري من املواقع التي جيوز فيها اإلمالة، نحو:   مالةاء، وهي مانعة إلواحل

وَ  )ظا  )ظامل(  متال  أن  منعت  فكام  )حاسب(    وَ   مل()صاعد(  متال  كام  )صاعد( 

 )نعمة(. كام متال )حبة( وَ  ،)خصاصة( ة( وَ ظموعال )مت كذلك منعت أن (نت)كاوَ 

متال ملجاورة  اسم الفاعل ومشبهة مما  مثلت به منف فيام األل والفقه يف ذلك: أن

طلباً  متال  إنام  الياء  أو  أال    ليجري  ؛للمناسبة  الكرسة،  واحدة،  طريقة  عىل  اللسان 

وقربت   اء،الي  نم  يلت األلف قربتأما  ذإو  ،السني يف )حاسب( مكسورةأن  رى  ت

أن    أخف عليه من، فكان ذلك  واحداً   من الكرسة، فعمل اللسان عمالً حلاء  فتحة ا

واأللفين احلاء  بفتحة  املناسبة    ،فتح  أن  غري  السني،  بكرسة  يستفل  املذكورة  ثم 

حي ما  من  يقابلها  االستعالء  حروف  إمالة  من  حروف ناف املصل  أهنا  وذلك  رة، 

احلن لا  هبا  يستعيل إىل  نحف،  ألعىلاك  لسان  هبا  إذا  استعالئها ى  مع  الكرسة  نحو 

ذل وشق  اللفظ،  تنافر  اللسان،وتصعدها  عىل  أوىل  فكا  ك  الفتح  من  ن  وأشبه  هبا 

 الكرس املخالف حلاهلا.

)اتقى(   وَ الياء أو الكرسة يف نحو: )قىض(  وإذا كان الغرض باإلمالة التشبيه عىل  

وَ   وَ  احت  )خاف(  مت  ء،ستعالاالة يف حروف  مالاإلت  لم )طاب(  هاء  ومل  التأنيث ل 

ام  لذلك، فكذلك  التأنيث،  بألف  شبهها  ملجرد  فيهابل  اإلمالة  حروف   تنعت  مع 

 االستعالء الواقعة قبلها. 

الفصلأو هذا  يف  اإلمالة  منعت  فإهنا  األلف  أزال   ؛ما  اهلاء  قبل  سكوهنا  ألن 

  من   له   بدالل  ن احلرف املاموأل،  ةلوغ اإلمالة، فامتنعت اإلماي س الذبعض الشبه  
التقمت  حرف ذلك  فيكون  الكرس،  من  احلرف  ذلك  فتح  ليقرب  قبله،  ريب حرك 

واأللف ساكنة ال يمكن ذلك فيها، وألن األلف لو أميلت مل يكن    ،إىل إمالته  مسلامً 

 دون اهلاء.  لفلأل  ة ما قبلها ولو فعل ذلك لظن أن اإلمالةذلك إال بإمال
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وا العني  من ف  اءحلوأما  من  لقرهب  ؛ عتاإنام  الل ل اام  واخلاء  حروف  غني  من  مها  ذين 

ام يفتحان عني املضارع وماضيه عىل  االستعالء، ومشاركتهام لأللف يف احللق، وألهن

ويفتحان أنفسهام إذا كانتا    ،()ذبح يذبح  ، نحو: )منع يمنع( وَ إذا كانتا الماً   (فعل)

 إلمالة.ان ا م)جعل( ونحوه، فأوجب ذلك بعدمه ، نحو:عيناً 

ة يف منعهن إذا مل يكن قبلهن  لبعة املجموعة يف )أكهر( فإن العرروف األما احلوأ

 كرسة وعدم منعهن إذا كان قبلهن ذلك: ياء ساكنة وال 

حكمها، فمنعتا كام متنع،   أعطيتاأما اهلمزة واهلاء فإهنام ملا كانتا من مرج األلف  

الكاوأم فإهنا  قريباً ف  مرجها  كان  ملا  وم   من  ا  القاف  حروف  االقرج  ف  من 

 االستعالء أعطيت حكمها، فمنعت كام متنع. 

بام فيها من التكرار أعطيت    روف االستعالءوأما الراء فإهنا ملا كانت مشبهة بح

املذكورة يف  املشاهبة  بام ذكر أضعف من  فيهن  فمنعت كام متنع، واملشاهبة  حكمها، 

واحلالع لني  سااء،  ياء  بعد  جاءت  إذا  أذلك  غلبت  وكنة  اليكرسة  والها  كرسة،  اء 

وية حيث  فمنعتها من منع اإلمالة، وذلك بخالف العني واحلاء فإن علة املنع فيهام ق

املخرج،  قربتا   يف  األلف  وناسبتا  االستعالء،  حروف  من  ومها  واخلاء،  الغني  من 

ن اهلمزة واهلاء وإن لك، فإهر( كذولذلك منعتا عىل كل حال، وليست حروف )أك 

يفإهنام  كاأللفيتني  ت حلقكان مل  املخرج من حروف االستعالء  والكاف،    قربا يف 

االس  حروف  من  وهي  القاف  من  قربت  حروف  والراء    ،تعالءوإن  أشبهت  وإن 

 االستعالء فإن كليهام بعيد من األلف. والعلة يف ترك االعتداد بالساكن ضعفه.

ز يف جتو  المالة  ن اإلغريها من سائر احلروف: أ ف دون  ى األلوالعلة ملن استثن

 . (1) تقدم عند تعليل األحرف العرشة عها بوجه، ملاهلاء ما
 

مالك:  (3/46)املقتضب:    انظر:  (1) ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  ورشح  الفريدة:  و  ،(4/186)،  الآللئ 

 . (244-243ص )، وإبراز املعاين، (1/448-453)
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 : مرسوم اخلط ابب الوقف على امس:  املطلب اخل
: يراعي الكسائي عند الوقف رسم املصحف، فيقف عىل املثبت العامة  القاعدة

ع ذلك  وغري  واملوصول  واملقطوع  ثبواملحذوف  ما  حسب  الرسم ىل  يف  وال   ت 
 . (1)هخيالف

 تي خالف فيها الرسم، وهي:  الاضع ض املوثني له بعواست

رُ   كلعىل    ،باهلاء  الكسائييقف    -(1 تأنيث  تاءهاء  املصاحف  يف  عىل   سمت 

 . [56من اآلية: األعراف، ]  ﴾ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ ۉ﴿  :، مثل(2)األصل
  هاء التأنيث يف الوقف عىل سنن   جراءإ  رسم بالتاء:  والعلة يف وقفه باهلاء عىل ما 

حصل ما قصد  بالتاء؛ مراعاة حلال الوصل، وقد    كتب ذلنام كإ، وأن الكاتب  احدو

الوصلمن ذلك بوجود ا القارئ يف حال  األمرين،   ، وقيل:لتاء من  إشعارًا جلواز 

اللغتني بني  بني  ومجعًا  للتفريق  وقيل:  يف  ،  األصلية  وبني    (بيت)  وَ   (صوت) التاء 

،  ( رمحة ) وَ   (نعمة)  ـسم كة باالل التاء املتصبني  ق نه أراد أن يفرّ إ:  قيل ائدة ملعنى. والز

 . (3) (نامت )وَ  (قامت)وبني التاء املتصلة بالفعل كقولك: 
گ  گ  گ  ڳ   ﴿  يف قوله تعاىل:يقف الكسائي بخالف عىل )ما(    -(2

 
 .(263ص)التيسري،  ، وحتبري(60ص) ،يسريت لاانظر:  (1)

 :   ال اإلمام الشاطبي ق

 َل ـــتِ ــِف ااِلبْ ـي َوقْ ـطِ  فِ ـاتـ َباِع اخلَْ ــوا بِ ــن  ـ. ع  :. عٌ ــفِ ينُّ َونَ ازِ ـْم َواْلمَ ــه  ــوَك وِفيُّ 
 (.376يت رقم )، الب(31ص)متن الشاطبية، 

 .(263ص) ،، وحتبري التيسري(60ص)تيسري، انظر: ال (2)

 :   طبي ام الشاإلما لقا

 اَل و ِ ـــــعَ ــَوم   ِرًضىا  ــق  ـْف حَ ــهْلَاِء قِ اــ. فَبِ :َؤن ٍث .ـم   اء  ــاِء هَ ــت  الـْت بِ ــبَ ــك تِ   اِإذَ 
 (.378، البيت رقم )(31ص)متن الشاطبية،     

خالويه،  احل  انظر:  (3) البن  زنجلة،  و   ،(95ص)جة  ابن  والآلل(130ص) حجة  -1/515)الفريدة:  ئ  ، 

 .(01/92)ن: واملصر الدو، (517
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  ﴾ ڎ ڈ ڈ﴿  يف قوله تعاىل: ، و[7]من اآلية:    الفرقان  سورة  يف  ﴾ڳ

 .[49]من اآلية:  الكهف سورة يف
  ]من   النساء  يف سورة   ﴾ مئ  ىئ   حئ     جئ    ی  ی  ی﴿   عاىل:ه توليف قو

 ]اآلية:   املعارج  يف سورة  ﴾جئ  حئ ی  ی    ی   ﴿  يف قوله تعاىل:و   ،[78اآلية:  

 . (1) فروي عنه الوقف عىل )ما(، وروي عنه الوقف عىل الالم :[36
  حكم ما ، وداء، والالم بعدها حرف جرع باالبتف)ما( استفهامية يف موضع ر و

احلاء  ج وامتناع عىل حرروف  من  لضعفه  بعده؛  بام  الكتابة  أن توصل يف  ف واحد 

الالم يف هذه املواضع املذكورة جاءت يف املصحف قيامه بن اللفظ، غري أن  فسه يف 

 منفصلة عام بعدها خارجة يف ذلك عن قياس اخلط. 

)ما(وا الوقف عىل  يف  ل  :لعلة  احلمراعاة  بجميع  وإحلاقها  املفردرولقياس،  ة  ف 

 ريها. ة وغرملجاوا

 والعلة يف الوقف عىل الالم: اتباع الرسم واالقتداء به.  

 . (2)مراعاة األمرينلة للكسائي يف الوجهني: والع

  وهي:  ،باهلاءرسمت    ثالث مواضع  يف  يقف الكسائي عىل )أهيا( باأللف  -(3

 . [ 94]من اآلية:    الزخرف   سورة   يف   ﴾ ٿ  ٿ ٺ  ٿ ٿ ﴿  يف قوله تعاىل: ﴾ٺ﴿

]من    النور  سورة  يف  ﴾ ی  ی  ی  جئ  ی     ىئ ﴿  :تعاىلله  ويف قو

 .[31اآلية: 

 
 .(264ص)، وحتبري التيسري، (61ص)ظر: التيسري، ان (1)

 :   إلمام الشاطبي قال ا

 َل ــف  ر ت ِ ـلْ ـج  َواخْل  ـحَ  اـــَلى مَ ـاَل عَ ــ. َوسَ :اِن َواْلَكْهِف َوالنِ َسا .ـقَ رْ ـَدى اْلف  ـاِل لَ ــَومَ 
ا  (.381قم )لبيت را  ،(31ص)متن الشاطبية،   ف  الوق  النرش عىل جوازي يف  رزإلمام ابن اجلوقد نص 

 . (2/145)ر: النرش: اء. انظعىل الكلمتني جلميع القر

 .(1/521)ظر: الآللئ الفريدة: ان  ( 2)
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[31]من اآلية:  الرمحن  سورة يف  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴿  :يف قوله تعاىلو
 (1) . 

عىل لفظ    محالً ؛  وهذه األلفاظ الثالثة رسمت يف املصاحف بدون ألف بعد اهلاء

، صلاأل   عىلمحالً   ﴾ڱ  ڱ ﴿  سم باأللف، نحوعداها تر  وما  فيها،  الوصل

 لف.فال خالف يف الوقف عليها باأل ائر،نظعىل المل حلوا

وقفو يف  للكسائي  باأللف  العلة  األثر-ه  اتباع  األصل،  :    -بعد  عىل  التنبيه 

وقيل:    ،وأن الرسم باحلذف إنام كان مراعاة للوصل ال الوقف  ،واحلمل عىل النظائر

ني  كن السا  ء لتقاازال ها  وقف علي  اهنا وسكون اَلم املعرفة فإذقطت لسكوس   ألهنا إنام

 . (2) فها يف الوقفذفال وجه حل ،فظهرت األلف
الياء يف لفظي: )ويكأنه( وَ يقف الكسائ  -(4 تعاىل يف    قوله  )ويكأن( يف  ي عىل 

ۉ   ﴿ ،﴾ ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿ :القصص سورة

 .(3) لكافبدأ باعنده أن ي ويصح  )وي(، هكذا: ،[82]من اآلية:  ﴾  ۉ   ې  ې
املعنىعىل  وقفملن    لعلةاو بيان  إرادة  الياء:  الناس اختلفوا يف هذ  ؛  أن  ه  وذلك 

املتندم  :الكلمة، فذهب بعضهم إىل أن )وي( أو  املتعجب  به   ميُس   ، صوت يقوله 

  م مبتدأ كال  :)كأن( الواقعة بعده مع ما تعمل فيه  الفعل الذي هو أتعجب وأتندم، وَ 

واليقني القطع  به  ليراد  الفأه،  لتشبيه ال  الوقف عىل )وي(اروخيترصة  بل  ألهنا   ؛ن 

 
 .(265ص)، وحتبري التيسري، (61ص)ر: التيسري، نظا   (1)

 :   قال اإلمام الشاطبي     

 لَ ـــــ  مـْقَن ح  ـــفَ ِن رَاـمـحْ الر ِ وَ وِر ـــلنُّ َدى اــ. لَ :. اـهَ ــــأَيُّ اِن وَ ـــــخَ ْوَق الدُّ ـــَها فَ ـــا أَيُّ ــَويَ 
 (.382، البيت رقم )(31ص)ية، الشاطبمتن     

 .(1/522)ة: ، والآللئ الفريد(498ص)نظر: حجة ابن زنجلة، ا  ( 2)

 .(264ص) التيسري، ، وحتبري(61ص)انظر: التيسري،    (3)

 :  قال اإلمام الشاطبي     

 َل ـــل ِ ـح   افِ ــاْلكَ ــَوبِ  اــقً ــْف رِفْ ــِء قِ اـــاْليَ ـبِ وَ . :ِه .ـمِ ـَرسْ ـَأن  بِ ــكَ ـيْ ْه وَ ــأَن  ــكَ ـيْ ْف وَ ـــَوقِ 
 (.384رقم ) لبيت، ا(31ص)متن الشاطبية،     
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نه( وأهل الكوفة خيتارون وصلها ألهنا عندهم ثم يبتدئون: )كأ  ،عندهم كلمة حزن

 . (1)فحذفت الالم، ووصلت بقوله: أّنه (ويلك أّنه) كلمة واحدة، أصلها:
 : ىلتعا  لهقو  من  ل التنوين ألفاً بإبدا  ﴾ک﴿  باأللف عىل لفظيقف الكسائي    -(5

  (2) آخر اإلرساء   ﴾گ   گ  ڳگ  گ    ک  کک ک  ڑڑ   ژ  ژ  ﴿
]من 

 .[110اآلية: 

رشطية    ﴾ک  گ  گ﴿   يف قوله:  ﴾ک﴿  وَ   تبيينًا النفصال )أي( عن )ما(،  وذلك

  )تدعوا( جمزوم هبا، والتنوين فيها عوض عن املضاف إليه، وَ   وَ   ،منصوبة بـ )تدعوا(

 :اقعة بعدها فيها وجهان)ما( الو

هي رشأحدمه بم طيا:  للتوكيد،أ(  )أيزلة  نة  اللفظان  اختلف  كام    عيدت حني 

 . بفتح امليم ونصب الالم ﴾ڻ  ڻ  ۀ﴿ ءة من قرأ:أعيد املوصول يف قرا

قوله:  يف  كالتي  التوكيد،  صلة  هي  الثاين:    : قوله  ويف  ﴾ پ  پ ﴿  والوجه 
 . ﴾ٱ  ٻ ٻ  ﴿ و   ﴾پ  ڀ﴿

وقف   )أيا(  عىلفمن  وقف    ومن  )م جعلها رشطية،  جعلهاعىل  أل صل  ا(  ن  ة؛ 

 . (3) قبلها  دخوهلا ألجل ما بعدها، والصلة دخوهلا ألجل ماية رشطال

الدال  -(6 بالياء بعد  الكسائي  ک  ک      ﴿  قوله تعاىل:  )وادي( يف  ، هكذا:يقف 

 . [18]من اآلية:  (4)النمل سورة يف  ﴾ک  ک  گ  گ

 
 .(8/697)ون: الدر املص، و(1/524)آللئ الفريدة: ، وال(279ص)انظر: احلجة البن خالويه،   ( 1)

  .(265-264ص) ،، وحتبري التيسري(61ص)انظر: التيسري،    (2)

 :  لشاطبي ا قال اإلمام  

 َل ـــتَ اً ــا َسنَـ ِل اِبْليـمْ َواِدي النَ ـا َوبِ ـمَ ـ. بِ :امه َا .وَ ـا َوسِ ـفَ ـا شَ ــاًي مَ أَ ــب ايً َوأَ 
البيت  (31ص)متن الشاطبية،   ن اجلزري يف النرش عىل جواز الوقف  قد نص اإلمام ابو  (.385رقم )، 

 . (461-2/145)راء. انظر: النرش: لقعىل الكلمتني جلميع ا

 . (7/430) در املصون:ال، و(1/255) الآللئ الفريدة:ر: ظان  ( 3)

 .(265ص)ري، ، وحتبري التيس(61ص)انظر: التيسري،    (4)
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وقف  » احتجومن  املوجب  بالياء:  اللفأن  من  الياء  حلذف  إنام  ب  مالقاظ  ة هو 

وقكلساا إنامزال  د  ن،  بأنه  الرسم  مالفة  عن  واعتذر  الوقف،  باحلذف   يف  رسم 

   .(1)   «مراعاة حلال الوصل
 ابب مذاهب القراء يف ايءات اإلضافة:ملطلب السادس: ا
 . اءرقاملختلف فيها بني ال ياءات اإلضافة الكسائي يسكن لقاعدة العامة:ا

 : وهي، يها الياءمواضع فتح ف ي لهواستثن

، وذلك يف أربعة عرش  التعريف   مهزة وصل مصاحبة لالم   الياء  ء بعداا جإذ  -(أ

 ، وهي:وضعًا قرأها بالفتحم

 . [ 53  : ]من اآلية   والزمر   ، [ 56]من اآلية:   والعنكبوت   [ 31]من اآلية:  بإبراهيم ﴾ ائ﴿

 .[105]من اآلية:  باألنبياء ﴾ڎ  ڎ﴿ :والرابع

 . [31من اآلية: ] بسبإ ﴾ۈئ   ېئ  ﴿ :خلامس وا

 .[124]من اآلية:  بقرةبال ﴾ ۆ  ۈ   ﴿ : سوالساد

 . [83]من اآلية:  لزمريف ا﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ﴿ :والسابع

 .[258]من اآلية:  بالبقرة ﴾ چ  چ  ڇ   ڇ ﴿ :والثامن

 . [30]من اآلية:  بمريم ﴾ڑ  ک ﴿ :والتاسع
 . [146ية: ن اآل]مباألعراف ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴿  :والعاشر

 .[82 اآلية:  ]منكملليف ا  ﴾ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿  :راحلادي عش
 .[41ة: ]من اآلي يف ص ﴾حب  خب      مب  ىب ﴿  :الثاين عشر

 
 :  ام الشاطبي قال اإلم  

 َل ـــاً تَ ــا َسنــيَ الْ ِـ َواِدي الَنْمِل بِــ ا َوبـمَ ِـ . ب:ا .ـمَ ـَواه  ـسِ ا وَ ـفَ ـا شَ ــَأاًي مَ ــب َوَأايً 
 (.385)، البيت رقم (31ص)متن الشاطبية، 

 . (8/583)، والدر املصون: ( 235ص)جلة، ابن زنانظر: حجة . و(1/255)الفريدة:  الآللئ   (1)
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 . [83]من اآلية:  يف األنبياء  ﴾ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ ﴿ :الثالث عشر
 .[33]من اآلية:  باألعراف ﴾ڍ  ڍ  ڌ ﴿ : الرابع عشر

 . (1)صلهوباقي املواضع باإلسكان عىل أ
اإلمام ابن   ذكر و  ،(2) فايسلم ااماإل  ذكر  ، كاملفتح هو األصلأن اتحها:  فوجه  و

 . (3)أن األصل فيها اإلسكاناجلزري 
يكون   أن  عندي  يبعد  الساكنني،  وال  التقاء  من  التخلص  هنا:  الفتح  فلام وجه 

سيؤدي   إسكاهنا  فيه  كان  وحذفها  قبلها،  ما  بحركة  واالكتفاء  الساكنني،  اللتقاء 

بم حلحذف   هو  كلمة  رف  الفتحمستقلة،  ثابة  و  كان  ياء  معترب    أصل  وهأوىل،  يف 

 اإلضافة، كام أن الفتح أخف احلركات.

وقد   ذاإ  -(ب قطع،  وال  وصل  هبمزة  ليس  حرف  قبل  اإلضافة  ياء  وقعت 

 وهي: ،يف ثالثة مواضع خرج عن أصله موضعاً  ثالثنيوقعت يف 

تعاىل:  )مياي( يف  *  نعاماأل  سورة  يف﴾ ۈ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ﴿   قوله 
 ها. فيفتح  [621ن اآلية: ]م

 . فيفتحها [ 20]من اآلية:  النمل سورة يف  ﴾ۉۅ  ۉ    ۅ   ۋ ﴿ *

 . فيفتحها [22]من اآلية:  يس سورة يف ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۓ   ﴿ *

 . (4) وأسكن الباقية عىل أصله
 

 .(273ص) التيسري، ، وحتبري(66ص)انظر: التيسري،    (1)

 :  مام الشاطبي ال اإل ق

 َل ــ ع  ِدَي يف ـهْ ـَوعَ اٍش ــفَ  اـهَ ــَكان  ـ. فَِإسْ :َرٍة .ـشْ ـع  عَ ــ رِيِف َأْربَ ــَويف الل ِم لِلتـ عْ 
 (.538م )رق، البيت (31ص)بية، اطمتن الش

 .(1/550): الآللئ الفريدة: ظران  ( 2)

 .(2/176)نرش: انظر: ال   (3)

 . (276ص )، بري التيسري، وحت(69ص)، انظر: التيسري   (4)
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كنّى  كل اسم مألن ، وقيل: (1)الفتح يف الكلمة القصرية خلفتها ووجه فتحها: أن

كالترف واحد مان عىل حك   (، رضبك )  لكاف يفاو،  (متق) اء يف  بني عىل حركة: 

 . (2) فكذلك الياء
 ابب ايءات الزوائد: السابع: ب املطل

حيذف ا العامة:  الزوائد   الكسائي  لقاعدة  القراء  ياءات  بني  فيها  ،  املختلف 

 ، وهي:  وصالً  واستثني له مواضع يثبتها فيها 

   .[64آلية: ]من ا هفالك رةسو يف ﴾ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ﴿ -1
[105]من اآلية:  هود ةسور يف ﴾ۆ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ﴿ -2

  (3)  . 
إثباهت يف ا:  ووجه  مثبتة  زنجلة:  .حفصاامل  بعض  أهّنا  ابن  يف  »  قال  واألجود 

 . (4) «النّحو إثبات الياء
 

 
 

 
 :  شاطبي قال اإلمام ال

 خ وِ اَل  َواْلَفْتح   َي ِجْي ابخْل ْلفِ اـــ. َوحَمْي:. ه مْ ــــْلف  ـَن خ  ِـ لَثيــٍز يف ثَ ْــ ّْيِ مهَ ــغَ  عْ ـــَومَ 
 رَاَق نـَْوَفَل  نْ َماِل د ْم ِلمَ . َويف الن ْمِل :ٍر .ــن  َعامِ ِضْي ِصَراِطْي ابْ ِتْ أََتى َأرْ امََ     ل:وقا

 م َل كْ ـتَ ـــْن فَ ــك ِ ــْْيَ سَ ـاسِ ـي يَ ـاِلَ فِ ــ. َومَ :ْم .ــهِ ــْفصِ ــِلَوْرٍش َوحَ ا هَ ــح  َوِلْ ِفيــفـَتْ وَ   وقال: 

 (.194)، (416)، (413) :رقم  اتبياأل، (34ص)الشاطبية،  متن

 .(1/560)ئ الفريدة: انظر: الآلل   (1)

 . (300ص)، إبراز املعاين ، و(269ص)خالويه،  احلجة البنانظر:   ( 2)

 . (278ص )ري، ، وحتبري التيس(70ص)يسري، لتانظر: ا  ( 3)

 :  قال اإلمام الشاطبي 

 وَد ر فِ َل ــه    يف تِ ْبِغْي َيَْ ــي اْلَكْهِف نَ ـ. َوف:ا .ــمـْن سَ ـــعَ ِــ َوتـَت براَ ـــسْ  اإلِ ِن ــْرتَ ــَوَأخ  
 (.424لبيت رقم )، ا(35ص)بية، تن الشاطم

 .(349-348ص)احلجة،    (4)
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 ةـمتاـخال

ينفع به،    صد،املق  له سداد ، وأسأأمحد اهلل عىل ما وفقني إلمتام هذا البحث وأن 

   لبحث:ج ائ اتكر أهم نويف اخلتام أذ

أن القراءة لكسائي يف أبواب األصول:  اإلمام ا  اتدالالت استثناء   أهم  من  -(1

 .ىل اطراد الباب عندهوْ وإال لكان األَ ، مل يرو سنة متبعة، فليس للقارئ أن خيتار ما

استثناءات   -(2 دالالت  يف    من  الكسائي  اللغات ب  اجلمع  :األصولاإلمام  ني 

 . ذلك مالة، وغريوالفتح واإلار، هواإلظ غامدإلفيفه، وامن حيث: اهلمز وخت

املستثنياتإد  -(3 إحكام  أمهية  يتبع ذلك من ضبط حلرصها  ،راك  وبيان    ،وما 

 أوجهها. 

  .فهو إمام النحو، والقراءات، واللغة العلمية مكانة اإلمام الكسائي  -(4

 : بام ييل الباحثنيكام أويص 

التهاال  -أ املوضوعات  هذه  بمثل  اتامم  تفيد  عىل  سنيرلداي  تيعاب اس  

 املستثنيات ووجهها.

بالدراس  -ب القرآنية،  أويص  القراءات  اختالف  أوجه  بني  املقارنة  ات 

 واالختالفات النحوية عند النحاة، فإنه باب واسع، وفيه فوائد مجة. 

وحتم   -ج والتأين  بالصرب  الباحثني  املأويص  جرد  يفطوالت،  ل  ث فإن  ناياها   

 حوها. وح ونالرش ضعكام يف بنفائس ال تقدر بثمن، 

 له وصحبه وسلم. وصىل اهلل عىل نبينا ممد وعىل آ

 

 

 



 يف غدير بنت حممد الشر  د.             اا وتوجيهً شاطبية: مجعً ال يف أبواب أصول لكسائيا اإلمام استثناءات   

60 

 فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكرَي. -1
عشر   -2 األربعة  القراءات  يف  البشر  فضلء  أمحد  إحتاف  بن  ممد  بن  أمحد  املؤلف:   ،

ار الكتب  ارش: دالن   ،ة أنس مهر  هـ(، املحقق:7111البناء )ت:  الشهري بياطّي،  الدم

 ان. لبن-العلمية

العربية،  -3 ا  املؤلف:  أسرار  الدين  عبد  كامل  األنصاري،  اهلل  عبيد  بن  ممد  بن  لرمحن 

( األرقم،  هـ(577:  ت األنباري  أيب  بن  األرقم  دار  األوىل،  النارش:    ، الطبعة: 

 . م1999 -هـ1420

عروف بابن  امل   ،وي لنح ا  لي بن سه ر ممد بن الرس املؤلف: أبو بك  ، النحو  صول يف األ  -4

 ( الفتيل   ، هـ(316:  ت الرساج  احلسني  عبد  الرسالة،    ، املحقق:  مؤسسة  النارش: 

 . بريوت -لبنان 

القراءة،  -5 أصول  بيان  األزهرية    اإلضاءة يف  املكتبة  النارش:  الضباع،  ممد  املؤلف: عيل 

 هـ.4201وىل،  للرتاث، الطبعة: األ

الدي امل  ،األعلم  -6 خري  بن ممؤلف:  ببن    دو ن  )ت:  ممد  الزركيل  عيل  هـ(،  9613ن 

 م. 2002الطبعة: اخلامسة عرش،  النارش: دار العلم للماليني، 

املؤلف: مجال الدين أبو احلسن عيل بن يوسف القفطي    ،إنباه الرواة على أنباه النحاة  -7

أبو  ،  هـ(646:  ت) ممد  إ املحقق:  ال،  براهيم الفضل  دار  العريب  النارش:    -فكر 

 م. 6198-هـ  1406الطبعة: األوىل،  ، بريوت   –ب الثقافية ة الكت ؤسس مو القاهرة،

الفوائد،ب  -8 بن سعد شمس    دائع  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  ممد  قيم    ،الدين املؤلف:  ابن 

 . لبنان -النارش: دار الكتاب العريب، بريوت  ، هـ(751:  ت اجلوزية )

بكر، جالل الدين  ن أيب  ن بمحر : عبد الاملؤلف   ،لنحاةات اللغويْي واة يف طبق ة الوعابغي  -9

) السي ال،  هـ(911:  ت وطي  أبو  ممد  إبراهيماملحقق:  املكتبة  ،  فضل  النارش: 

 . لبنان/صيدا -العرصية 

املؤلف: جمد الدين ممد بن يعقوب الفريوزآبادى    ،البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة   -10

الدين  النارش:  ، هـ(817:  ت) والن  دار سعد  والتو للطباعة  األوىل    لطبعة: ا،  ع يزرش 

 . م2000 -هـ1421
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الرّزاق احلسيني،  املؤلف: مّمد بن مّمد بن عبد    ،اتج العروس من جواهر القاموس  -11

بيدي )ت:   هـ(، املحقق: جمموعة من املحققني، النارش:  1205امللّقب بمرتىض، الزه

 . دار اهلداية 

ببن    دم ؤلف: مامل  ،واألعلم  ووفيات املشاهّي إلسلم  اتريخ ا  -12 َقاْيامز  أمحد  ن عثامن بن 

)ت:   عبد  748الذهبي  عمر  املحقق:  الكهـ(،  دار  النارش:  التدمري،  تاب  السالم 

 . العريب، بريوت

بغداد  -13 بن مهدي  ، اتريخ  أمحد  بن  ثابت  بن  أمحد بن عيل  بكر  أبو  اخلطيب    ،املؤلف: 

غرب  ر ال اد  النارش:  ، عواد معروف   ق: الدكتور بشاراملحق ،  هـ( 463  :ت البغدادي ) 

 . م2002  -هـ 1422: األوىل،  الطبعة ، بريوت -سالمياإل

القراءات العشرحتبّي    -14 ابن    ،التيسّي يف  أبو اخلري  يوسف،  بن  بن ممد  املؤلف: ممد 

-قان هـ(، املحقق: د/أمحد ممد مفلح القضاة، النارش: دار الفر833اجلزري )ت:  

 هـ.4211طبعة: األوىل،  ردن، الاأل

املحقق:  ،  هـ(370:  تري اهلروي )مد بن أمحد بن األزهؤلف: م امل  ،ة غ ذيب اللهت  -15

 . م 2001الطبعة: األوىل،  ،  بريوت -إحياء الرتاث العريب النارش: دار  ،  عوض مرعب ممد  

  اين )ت: مرو الداملؤلف: عثامن بن سعيد بن عثامن أبو ع   ،التيسّي يف القراءات السبع   -16

  الثانية، :  الطبعة  بريوت،–العريب لكتاب  ار اد :النارش : أوتو تريزل،هـ(، املحقق 444

 . هـ1404

بن  املؤ  ،الثقات  -17 حبان  بن  ممد  التميمي، لف:  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان  بن    أمحد 

 ( الُبستي  العالية  ،  هـ(354:  تالدارمي،  للحكومة  املعارف  وزارة  بإعانة:  طبع 

النارش:  ،  امنية ف العثعار مل ا  ر دائرةمدي  ،عيد خان ممد عبد امل  د.   مراقبة:حتت    ،ةاهلندي 

 م. 1973  =   ه 1393األوىل،  :  بعة ط ال ،  اهلند   املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن   دائرة 

اإلقراء  -18 وكمال  القراء  السخاوي  مجال  الصمد  عبد  بن  ممد  بن  عيل  املؤلف:   ، 

مرو643)ت:   د.  املحقق:  العطهـ(،  دان  ايهة،  خرابة،  مسن  امل.  دار  أمون  لنارش: 

 ـ. ه1418لطبعة: األوىل،  مشق، اد-اثرتلل

القراءات  -19 ال  ،حجة  عبد  ابناملؤلف:  ممد  بن  حوايل    رمحن  )ت:  هـ(،  403زنجلة 

 املحقق: سعيد األفغاين، النارش: دار الرسالة. 
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املحقق:    هـ(، 703، )ت:  خالويه   احلسني بن أمحد بن املؤلف:    ، احلجة يف القراءات السبع  -20

 . هـ 1401  الرابعة، :  لطبعة ا   بريوت،   –ار الرشوق  ارش: د الن   ، م ر سامل مك د. عبد العال  

األ  -21 التهاين حرز  السبعماين ووجه  القراءات  بن    ، يف  القاسم  املؤلف:  الشاطبية(،  )متن 

الشاطبي )ت:   النارش: مك590فريه بن خلف  الزعبي،  تبة  هـ(، املحقق: ممد متيم 

 هـ. 1426ة،  الرابع عة: ب طلآنية، اللدراسات القرودار الغوثاين  اهلدى، دار

  املؤلف: عيل بن عثامن بن ممد، املعروف ،  ي القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهسراج    -22

)ت:   البغدادي  القاصح  مطبعة  801بابن  النارش:  الضباع،  عيل  راجعه:  هـ(، 

 هـ. 1373ة،  الثالث  مرص، الطبعة:-مصطفى البايب احللبي 

هـ(،  748الذهبي )ت:   بن عثامن بن َقاْيامزأمحد    د بنم مملؤلف:  ، ام النبلءسّي أعل   -23

 هـ. 1427القاهرة،   -ديثالنارش: دار احل 

أخبار من ذهب،  -24 الذهب يف  احلنبيل،    شذرات  العامد  ابن  أمحد  بن  املؤلف: عبد احلي 

،  ثري، دمشق/بريوتر ابن كارش: دا هـ(، حققه: ممود األرناؤوط، الن1089)ت:  

 هـ.  6014وىل،  الطبعة: األ

األمشوين شر   -25 مالك  ألفية   على  ح  عا،  ابن  بن  ممد  بن  عيل  احلسن  ملؤلف:  أبو  يسى، 

)ت:   الشافعي  بريوت 900األُْشُموين  العلمية  الكتب  دار  النارش:    لبنان   -هـ(، 

 م. 1998  -هـ1419: األوىل،  بعةطال

أ  -26 على  عقيل  ابن  ابشرح  مالكلفية  عق  ،ن  ابن  اهلل  املؤلف:  عبد  عبد  يل،  محن  رلابن 

اهلمداين  العقييل   ( ع  ، هـ(769:  تاملرصي  الدين  ميي  ممد  احلميداملحقق:    ، بد 

الرتاث  دار  ورشكاه -النارش:  السحار  جودة  سعيد  للطباعة،  مرص  دار  ،  القاهرة، 

 . م1980-هـ1400الطبعة: العرشون 

  د لف: خال املؤ  ، النحوضمون التوضيح يف تصريح مبال  :أو  ،شرح التصريح على التوضيح  -27

عبب اهللن  أيب    د  بن ممد  بن  املرصي بكر  الدين  زين  األزهري،  وكان  اجلرجاوّي   ،

 ( بالوقاد  العلمية ،  هـ( 905:  تيعرف  الكتب  الطبعة:  ،  لبنان -بريوت،  النارش: دار 

 . م2000 -هـ1421األوىل  

احلاجب  -28 ابن  شافية  حسن  ،شرح  مم  املؤلف:  رشبن  بن  احلسيني  د  شاه  ف 

) ا دامل  ،( ـه715:  تألسرتاباذي،  املقصود )رسالة  املقصود ممد ع. عبد  حقق:  بد 

 . م2004  -هـ1425  :الطبعة: األوىل، : مكتبة الثقافة الدينيةالنارش ، الدكتوراة(
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اهلداية،  -29 )ت:    شرح  املهدوي  عامر  بن  أمحد  العباس  أبو  هـ(،  440نحو  املؤلف: 

 ياض. الر -بة الرشد در، النارش: مكتسعيد حي. حازم املحقق: د

اتج  لصحا ا  -30 العربية ح  وصحاح  اجل  ، اللغة  محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو  وهري  املؤلف: 

 ( عطاراملحقق  ، هـ(393:  تالفارايب  الغفور  عبد  أمحد  العلم  ،  :  دار  النارش: 

 . م1987 -هـ 1407  ،الطبعة: الرابعة ، بريوت-للماليني 

عل  -31 يف  القر صفحات  الا  اءات،وم  د/عبد  الغفملؤلف:  عبد  السنقيوم  ارش:  الن   ،يد ور 

 هـ. 1415طبعة: األوىل،  ملكتبة اإلمدادية، الا

ا  -32 البرصي،    ،لكْبىالطبقات  بالوالء،  اهلاشمي  منيع  بن  سعد  بن  ممد  املؤلف: 

)  ،البغدادي  سعد  بابن  عطااملحقق   ، هـ(230:  تاملعروف  القادر  عبد  ممد   : ،  

 . م 0199  -هـ 1410األوىل،   الطبعة: ، بريوت-العلمية الكتب  النارش: دار

مد بن يوسف، )ت:  املؤلف: ابن اجلزري، ممد بن م  ،راءالنهاية يف طبقات الق غاية    -33

 هـ(، النارش: مكتبة ابن تيمية. 833

مساعد    املؤلف )مؤلف الرشح(: أمحد بن عمر بن   فتح رب الْبية يف شرح نظم اآلجرومية، -34

 م. 1020-ـ  ه 1431  ، : األوىل بعة ط ال كرمة،  األسدي، مكة امل   : مكتبة النارش   احلازمي، 

  ، عبد الرمحن بن شاكر بن هارون املؤلف: ممد بن شاكر بن أمحد بن  ، تفوات الوفيا  -35

-النارش: دار صادر ،  املحقق: إحسان عباس،  هـ(764:  ت امللقب بصالح الدين )

 م. 1974  -4،  3، 2اجلزء:  م، و1973  – 1اجلزء:  ، الطبعة: األوىل ، بريوت 

احمليط،ال  -36 يعقمد  م  :املؤلف   قاموس  )ت:  بن  الفريوزآبادي  املحقق:  817وب  هـ(، 

 مؤسسة الرسالة، بإرشاف: ممد نعيم العرقُسويس، النارش:  مكتب حتقيق الرتاث يف 

 هـ. 1426: الثامنة،  بعةطال لبنان، -مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش، بريوت 

ويه  قب سيب املل  ، أبو برش  ارثي بالوالء،امن بن قنرب احلو بن عثلف: عمراملؤ  ،الكتاب  -37

،  مكتبة اخلانجي، القاهرةالنارش: ، قق: عبد السالم ممد هارون املح، هـ(180:  ت)

 . م1988  -هـ1408الطبعة: الثالثة،  

املؤلف: أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد البغدادي،    ، كتاب السبعة يف القراءات  -38

الن املحقق   هـ(، 324)ت:   ضيف،  شوقي  املع :  دار  الث ة بع ط ل ا   ، مرص -ارف ارش:  انية،  : 

 هـ. 1400
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القصيدة،ال  -39 الفريدة يف شرح  الفايس، )ت:  املؤلف   آللئ  بن ممد  احلسن  بن  : ممد 

عبد 656 املحقق:  األوىل،    هـ(،  الطبعة  الرشد،  مكتبة  النارش:  موسى،  عيل  الرازق 

 هـ. 1426

البنا  -40 البقا  ؤلف:ملا  ، رابء واإلعاللباب يف علل  بنأبو  اهلل  اهلل    عبد  نب  احلسني  ء عبد 

 ( البغدادي  عبد  ،  هـ(616  :تالعكربي  د.  النبهاملحقق:  دار  ،  ان اإلله  النارش: 

 . م1995هـ  1416الطبعة: األوىل،  ، دمشق-الفكر

هـ(،  711)ت: املؤلف: ممد بن مكرم بن عيل، ابن منظور األنصاري  لسان العرب،  -41

 . هـ1414ثالثة، وت، الطبعة: البري-صادر : دار النارش

يفمل لا  -42 شرح  حة  ممد  ،امللحة   أيب    املؤلف:  بن  باع  س  بن  حسن  اجلذاميبن  ،  بكر 

هـ(، املحقق: إبراهيم بن سامل الصاعدي، النارش:  720املعروف بابن الصائغ )ت:  

ية،  السعود   العربيةعامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة  

 م. 0042هـ/ 1424وىل،  الطبعة: األ

ا  املؤلف:  ، يط األعظمكم واحملاحمل  -34 بن سيده  إسامعيل  بن  ت:  ) ملريس  أبو احلسن عيل 

هنداوي   (، هـ458 احلميد  عبد  العلمية   ،املحقق:  الكتب  دار    ، بريوت-النارش: 

 . م 2000  -هـ1421الطبعة: األوىل،  

  الرازي   القادر احلنفيأيب بكر بن عبد  مد بن  الدين م املؤلف: زين  خمتار الصحاح،    -44

م،  هـ(666:  ت) الشيخ  يوسف  العرصية  ،  مداملحقق:  املكتبة  ر  الدا  -النارش: 

 . م1999هـ /  1420الطبعة: اخلامسة،  ، صيدا-النموذجية، بريوت

النحوية   -45 بشوقي ضيف،    ، املدارس  الشهري  السالم ضيف،  املؤلف: أمحد شوقي عبد 

 ر املعارف.  ارش: داهـ( الن 1426)ت:  

القراء  -46 النارش: مركز  370أمحد بن األزهري )ت:  بن  مد  : مف لؤ امل  ،اتمعاين  هـ(، 

 هـ. 1412جامعة امللك سعود، الطبعة: األوىل،   -اآلداب   البحوث يف كلية

وإعرابه،  -47 القرآن  الزجاج    معاين  إسحاق  أبو  سهل،  بن  الرسي  بن  إبراهيم  املؤلف: 

:  ط ،  تبريو   –   الكتبالنارش: عامل،  جلليل عبده شلبي : عبد ااملحقق   ، هـ(311:  ت)
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  ، املؤلف: أبو القاسم ممود بن عمرو بن أمحد الزمرشي   ،املفصل يف صنعة اإلعراب  -50

 ( اهلل  بو ملحم ،  هـ(538:  تجار  د. عيل  النارش:  ا،  املحقق:  ،  بريوت -هلالل مكتبة 

 م. 1993  طبعة: األوىل،ال

،  هـ( 395:  ت ن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )املؤلف: أمحد ب  ،للغة اييس امق   -15

هارون ممد  السالم  عبد  الفكر،  املحقق:  دار  النرش:  ،  النارش:    -هـ  1399عام 

 م. 1979

الثام  ، املقتضب  -52 األكرب  عبد  بن  يزيد  بن  ممد  امل األ  يل املؤلف:  باملربد  زدي،  عروف 

 . بريوت-ب الكتالنارش: عامل، ق عظيمةاخلال  عبد دم حقق: مامل ، هـ(285:  ت)
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 م. 1996

ف، الطبعة:  املعاردار    : ، النارشهـ( 1398ن )ت:  املؤلف: عباس حس،  لوايفالنحو ا   -54

 رشة. اخلامسة ع

) املؤلف: ص   ، الوايف ابلوفيات  -55 الصفدي  اهلل  عبد  بن  أيبك  بن  الدين خليل  :  ت الح 

األرناؤوط  ، هـ(764 أمحد  الرتاث   ،وتركي مصطفى   ،املحقق:  إحياء  دار  -النارش: 

 . م2000  -هـ1420عام النرش:  ، بريوت 

الا  -56 شرح  يف  عبد  املؤل  ،شاطبية لوايف  عبد تاح  فلاف:  القايض   بن  ممد  بن    الغني 

  -هـ  1412السوادي للتوزيع، الطبعة: الرابعة،  هـ(، النارش: مكتبة  1403)املتوىف:  

 م. 1992

املؤلف: أبو العباس أمحد بن ممد بن إبراهيم بن    وأنباء أبناء الزمان،   وفيات األعيان  -57

ابنأيب   اإلربيلخلكان    بكر  ،  عباس سان  حإ   املحقق:هـ(،  681)ت:    الربمكي 

صادر دار  ج/ م 1900  :3-2-1/ ج :  الطبعة  وت،بري–النارش:  م،  7119  : 4، 

 م. 1994:  7-6-5ج/ 
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 صــخـلمالـ
يف   التصحيف  ظاهرة  بدراسة  البحث  هذا  وإبراز  و علكتب  ُيعنى  القراءات،  م 

عىل القيمِة العلميِة    النُّسِخ اخلطيَِّة يف احلكمِ   أثروهيدف إىل بيان    اآلثار املرتتبة عليها.

 القراءات؛ قديًما وحديثاا، وفق املنهج التحلييل الوصفي.  علوم والفنيِة لكتب

 ييل: ئج البحث فيًم وتتلخص أهم نتا

ات كتب    :أولا  النسخ اخلطيَّة ألُمَّ الواردة يف بعض  التصحيفات  علوم  انعكاس 

 . املطبوعة هاسخ نُ القراءات عىل الدراسات القرآنية املعارصة، وظهور آثارها عىل

يعد تعدد إبرازات املؤلف لكتابه من أسباب اختالف النقل عنه يف املسألة    :اثنياا

ا؛ مقارنة بغريه. الواحدة، وال ي  عد هذا تصحيفا

 وتتلخص أهم توصيات البحث فيًم ييل: 

ات كتب    :أولا  القراءات املطبوعة، ومقابلتها  علوم  تفعيل الدراسات النقدية ألُمَّ

كًم أراده مؤلُفه،   -املطبوع-نُّسِخ اخلطيَِّة العتيقِة هلا، وبيان مدى إثباِت النصِّ  عىل ال

 قيق من عدمها.تحالومدى حاجة الكتاب إلعادة 

النُّسِخ   :اثنياا صلة  وبيان  الواحد،  للكتاب  املؤلف  إبرازات  تتبع  عىل  التأكيد 

 اختيار املؤلف.  اخلطيَِّة واملطبوعِة باإلبرازة األخرية التي استقر عليها

 القراءات، املظاهر، اآلثار. كتب، التصحيف،  الكلمات الدللية: ▪
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 الـمقدمة
 وبعد:  .آله وصحبه ومن واالهاهلل، و الم عىل رسول د هلل، والصالة والسم حلا

عناية خاصة بكتب تراث أمتنا املجيد   -اوحديثا   قديًما -فقد َأوىل علًمء اإلسالم  

امل اخلطيَّة  والُكتبيني  وُنَسِخها  اقني  الَورَّ عىل  مقترصة  العناية  هذه  تكن  ومل  ختلفة، 

اِخ وحدهم، ملا للكتب يرعاه املسلمون جيالا بعد    من مرياث علمي وتارخيي  والنُّسَّ

يف  والتفاين  النفيسة،  الكتِب  لُنَسِخ   
ٍ
اقتناء بني  ما  عنايتهم  صور  وتعددت  جيل، 

عل ونقدِ املحافظة  تقييمها،  إىل  باإلضافة  قيمتها يها،  وإبراز  بينها،  والتمييِز  ها، 

َوفق معايري معروفة، وضوابط حمددة وُمطَّردة، مب ه ثالعلمية،  م وثة يف كتبهم وِسرَيِ

 ودواوينهم، يتناقل ذلك من جاء بعدهم كًم ُتَتناقل أخبارهم وآثارهم. 

العلًمء  أواله  فقد  اهلل،  بكتاب  لصلته  العلوم؛  أجلِّ  من  القراءات  علم  كان  وملا 

اية فائقة، كان منها نصيٌب وافر لُنَسِخ ُكُتبِِه، ملا متثله من قيمة علمية عالية، تتمثل  عن

نِها، وإليف ا الرجوع إليها حال االختالف يف ضبط وجه أدائي، أو حترير  قراء بُمَضمَّ

وتدريسها، حفظها،  عن  فضالا  غريه،  عن  به  ُيقرأ  ما  ومتييز  ورشحها،    طريق، 

 ستدراك عىل مؤلفيها، وتكملة ما ابتدأوه. ومقارنتها مع غريها، واال

الو اآلثار  عىل  الضوء  لُيسلط  البحث  هذا  جاء  هنا  حول ا ومن  العلًمء  عن  ردة 

م القراءات، وإبراز اآلثار املرتتبة عليها، وبيان مدى  وعلكتب  هرة التصحيف يف  ظا

النسخ  عنايتهم بالنسخ اخلطيَّة لكتب القراءات املتقدمة، واهتًممهم بتحصيل أجود  

وحدها (1) اخلطيَّة العلمية  القيمة  عىل  يقترصوا  مل  إذ  سواء،  حدٍّ  عىل  وفنيًّا  علميًّا  ؛ 

 
ات كتب القراءات، وتبني يل    يَّسَّ اهلل يل الوقوف عىل مجلة من النسخ اخلطيَّة النفيسةِ   (1)  أهنا مل تعتمد فيًم ألُمَّ

منها؛   ُطبِع  أو  ق  البنُحقِّ كاملحتسب  نفاستها،  )ت  رغم  والتيسريـ(ه923جني  عم  ،  الداين أليب  رو 

الق444)ت إعراب  والتبيان يف  للعكربي )تهـ(،  املعاين أليب شامة )ت616رآن  وإبراز  هـ(، 665هـ(، 

ن هذا البحث حديثاا عنها، إال أين مل   أن يطول البحث عن   أمتكن من ذلك خمافةوغريها. ورغبُت أن ُأضمِّ

 مستقل.  غبة يف بحثلره اإمتام هذيسهل  املحدد. ولعل اهلل  القدر
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بلغر البالغة،  أمهيتها  بتتبع    م  عنايتهم  إىل  اإلشارَة  وأخبارهم  ترامجهم  تضمنت 

الواضح،   سِخ النُّ املقروء  اخلط  ذوات  كالنُّسِخ  العايل،  الفني  املستوى  ذات  اخلطية 

من اخلالية  هو   وتلك  مما  ذلك  وغري  والطمس،  واخلرم  كالسقط  الكتب  عيوب 

هم وأخباِرهم.   مبثوث يف ِسرَيِ

 ع: و أمهية املوض  ▪
 بًم هو متعلق به.ن الكريم، ورشف كل صلته بالقرآ أولا:

ٍ
 يشء

 م القراءات. وعل كتب  العلًمء حول ظاهرة التصحيف يف ألقوالعرضه  اثنياا:

القراءات، وبياهنم لقيمتها علوم  خ اخلطيَّة لكتب  إبرازه لعناية العلًمء بالنس  اثلثاا:

 وما يرتتب عليها.

النَُّس   رابعاا: لتأثري  العلميِة،   علومِخ اخلطيَّة لكتب  بيانه  قيمتها  إبراز  القراءات يف 

 ومدى اكتًمل نصوصها من عدمه.

القراءات عىل الدراسات   علوم   إيراده ألثر تفاوت النَُّسِخ اخلطيَِّة لكتب  خامساا:

 لقرآنية املعارصة. ا

 حدود البحث:  ▪
  ييل: ًم، وذلك كهعنوان يقترص البحث عىل بعض األُطِر الـُمشار إليها يف

املو  [أ يف    ضوعي:احلدُّ  التصحيف  موضوع  البحث  م وعلكتب  يتناول 

يرتبط   املتقدمة، وما  القراءات  النسخ اخلطيَّة لكتب علم  القراءات، باالقتصار عىل 

كالتجوي  به علوم،  كذلك  من  وخترج  األخرى،  العلوم  كتب  فتخرج  والرسم،  د 

ة حديثاا، وخترج أيضا  علوم كتب  لتحقيق. أخطاء الطباعة وضعف ا االقراءات املؤلفَّ

ماين:  [ب الزَّ القرن    احلدُّ  يف  التأليف  بداية  منذ  املؤلفة  املتقدمة،  الكتب  يشمل 

الرابع عرش اهلجري، وما يرت القرن  تب عليها من حتقيقات الثاين اهلجري إىل هناية 

 ودراسات معارصة مرتبطة هبا.
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املكاين:  [ج بُقْطٍر حمدد  احلدُّ  البحث  يتقيد  كتب عل  ،ال  يشمل  القوبل   راءاتم 

 حيث ُوِجدت. 

 مشكلة البحث: ▪
يف التصحيف  ظاهرة  دراسة  يف  البحث  مشكلة  القراءات، وعل  كتب  تكمن  م 

عناية   مدى  وبيان  عليها،  املرتتبة  اآلثار  لكتبوإبراز  اخلطيَّة  بالنسخ   علوم   العلًمء 

ا وإجازةا وغري ذلك.  ا وتوصيفا  القراءات: اقتناءا ونقدا

ال  تفابويناقش  أثر  النَُّسِخ حث  كتب وت  من  الواحد  للكتاب  اخلطيَّة   علوم   

 القراءات املتقدمة، وانعكاسه عىل اجلوانب العلمية.

 أهداف البحث: ▪
م وعلكتب  تحريِر مصطلِح التصحيف يف  بياُن مدى عناية علًمء القراءات ب  أولا:

 القراءات. 

العلًمء عىل ُنسِخ كتب  اثنياا: ا يف وإبراِزهم ألثره  اءات،رالق  علوم  إيراُد أحكاِم 

 ضبط النصوص. 

العلميِة    اثلثاا: القيمِة  عىل  احلكِم  يف  اخلطيَِّة  النُّسِخ  لتأثري  متعددة  نًمذَج  تقديُم 

 القراءات.  علوم لكتب

القراءات قديًما وحديثاا، وبيان أثره    علوم  ذج من تصحيف كتبعرُض نًم  رابعاا:

 عىل املسائل العلمية. 

انتبا  خامساا: أمهي  هلفت  إىل  بل اة  الباحثني  كتب  عناية  القراءات  علوم  مقابلة 

عىل ُنسِخها اخلطيَِّة العتيقِة التي مل ُتعتمد يف التحقيق    -املحققة واملطبوعة    -املتقدمة  

 دى حاجة الكتب إلعادة التحقيق من عدمها.والطباعة، وبيان م
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 خطة البحث:   ▪
 : وتشمل  املقدمة،

    ( أمهية املوضوع.1 

  البحث.  د( حدو2 

    بحث. ( مشكلة ال3 

 ( أهداف البحث. 4  

 ( خطة البحث. 5

 ( منهج البحث. 6

 وفيه: تعريف التصحيف لغة واصطلحاا.  التمهيد،
 خلطية لكتب القراءات. مظاهر التصحيف يف النسخ ا املبحث األول:
 أثر التصحيف يف إخراج نصوص كتب علوم القراءات.  املبحث الثاين: 

 يف إخراج النص.  كتابر تعدد إبرازات الث أ  املبحث الثالث:
 اخلامتة.

 فهرس املصادر واملراجع.
 فهرس املوضوعات. 

 منهج البحث:   ▪
ال  (1 الرتقيم  احلديثة، وعالمات  قواعد اإلمالء  ِوفق  البحث  يتضح  كتابة  تي 

 هبا املراد.

والقراءات    (2 مزهرين،  قوسني  بني  العثًمين  بالرسم  القرآنية  اآليات  كتابة 

 قوسني هالليني.  م اإلمالئي ووضعها بنيس الشاذة بالر

معقوفني،    (3 بني  اآلية  ورقم  السورة  اسم  بإيراد  املتن  يف  اآليات  عزو 

 اهتا.واالكتفاء بالعزو يف أول موضع إذا تكررت اآلية يف املسألة ذ
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لشهرهتم،    (4 البحث،  يف  ذكرهم  الوارد  لألعالم  أترجم  ومراعاة مل 

 . لالختصار 

التارخيي  (5 الرتتيب  العلًم  راعيُت  أقوال  إيراد  يف  يف  وكذلك  ومذاهبهم،  ء 

 عرض الكتب. 

مواضع  (6 يف  وأرشُت  مصادر،  من  ذكرته  فيًم  الطبعات  أشهر  إىل  عزوُت 

، ونبهت عىل ذلك يف احلاشية يسرية إىل اختالف الطبعات لتعلقه بموضوع البحث

 حيث ورد يف البحث. 

إن رجعُت إىل (7 إال  مكتباهتا،  إىل  املخطوطة  املصادر  نسخة    نسبُت  أكثر من 

لت بياناهتا يف فهرس    خطِّيَّة للكتاب الواحد من نفس املكتبة فأميزها برقمها، وفصَّ

   ادر واملراجع.املص

يَّسَّ  ما  عىل  وشكره  اهلل  بحمد  املقدمة  هذه  إليه  وأختم  وأتوب  وأعان،  ووفَّق   

ر  كوأستغفره من الزلل واخلطأ، وأسأله التوفيق لصالح القول العمل، ثم أثني بالش

طر لكل من أسدى إيلَّ معروفاا يف سبيل إمتام هذا البحث، ومن  اجلزيل والثناء العا

 أمدين بمصدر أو أحتفني بفائدة، جزى اهلل اجلميَع خري اجلزاء.
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 التمهيد
ا. وفيه: تع  ريف التصحيف لغة واصطالحا

ُف   :لغة:  التصحيف َف ُيَصحِّ َف الكلمة،  ق، يُ هو اسم مصدر من صحَّ ال: صحَّ

 ا.  أي: أخطأ يف قراءهت

 .  (1) «والتصحيف: اخلطأ يف الصحيفةهري: »اجلوقال 

حفي: من خُيطئ يف قراءة الصحيفة»وقال الزبيدي:   . (2) « والصَّ

العسكري: »وأما معن  :واصطلحاا التصحيف وقوهلم َصَحفي، فقدقال  قال    ى 

َحفي الذي َيروي اخلطأ    قراءة الصحف باشتباِه احلروف. ىلعاخلليل بن أمحد: الصَّ

أصل غريه:  فيه   وقال  َيْلَقوا  أن  غري  من  ُحِف  الصُّ من  العلم  أخذوا  ا  قوما أن  هذا 

ُفوا، أيالعلًمء، فكان يقع فيًم َيرُوونه ا : قد رَوْوه عن  لتغيرُي. فيقال عندها: قد َصحَّ

ف، ومصدره التَّصحيف«  ُحف فهو ُمَصحَّ  .(3) الصُّ

ف الفيومي ا املعنى  والتصحيف: تغيري اللفظ حتى يتغري  »صحيف بقوله:  ت لوعرَّ

ا  وأصله  املوضع،  من  حتى  املراد  فتغريَّ  ه  غريَّ أي  ف،  فتصحَّ فه  صحَّ يقال:  خلطأ، 

 . (4) «التبس

فه السخاوي بأنه:   . (5)«هليئة املتعارفة إىل غريهاحتويل الكلمة من ا»وعرَّ

ولقد كان وراء ظاهرة  »  :مبيِّناا أسباب حدوث التصحيف  وقال د. هالل ناجي 

 ا: التصحيف أمران تالزما زمنا

 
 .ن العرب: مادة: )صحف(الصحاح: مادة: )صحف(، وكذا يف لسا( 1)

 تاج العروس: مادة: )صحف(.  ( 2)

 (.26(. وينظر: التنبيه عىل حدوث التصحيف: )ص:1/24تصحيفات املحدثني: )( 3)

 (. 1/456املنري: )املصباح ( 4)

 (، وما بعدها. 23ه: )ص: ديث والفقاحليف ف وأثره (. وينظر: التصحي3/67غيث: )فتح امل( 5)
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الرسمتشابه    أوهلما: يف  العربية  احلروف  من  والنون،  كثري  والثاء  والتاء    ، كالباء 

 الشني. ، والطاء والظاء، والصاد والضاد، والسني و القافوالفاء و

ذي  لااألمر    عدم نقط احلروف وشكلها يف الكتابة العربية لفرتة طويلة،  اثنيهما:

 . األدبغة ووبات ظاهرة خطرية هتدد الل ،عه التصحيفشاع م

 لتغلب عىل آفة التصحيف أوجبوا أمرين : هبدف ا و

األول الشيوخ،  :األمر  أفواه  من  عن   وبالتايل  األخذ  يأخذ  من  عابوا  فإهنم 

 . قد يقع فيه من تصحيف ا مل  - ي دون شيخأ -  الصحف

 م  ر  ــــيف ح   والتصحيف    ف  ـــ ي  عن الز    كن  ـي  ةا هـافــمش  خ  ــعن شي  لم  ـذ الع ـأخـن يــم
 م  د  ــــالع  ــــك  م  ــل ـــعــال  ل  ــــد أهـــنـــ ـ ه عــ م  ل  ــ ـع  ــف    ف  ح  عن ص    لم  ــا للع كن آخذا ــن يــوم

الثـــ واألم بالنقط  :عجامواإل.  االعجامو  الضبط  :يــان ــ ر  الكتاب  إهبام   إزالة 

 . (1) «شكلوال

 

 

 

 
 

 

 

 
 (، وما بعدها.65وينظر: حتقيق النصوص ونرشها: )ص: (.78لنصوص: )ص:حمارضات يف حتقيق ا (1)
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 املبحث األول
 مظاهر التصحيف يف النسخ اخلطية لكتب القراءات

املتقدمني   العلًمء  عناية  ا    -تعد  أيضا ودراستها بالنس   -واملتأخرين  اخلطيَّة  خ 

ظاهرة مستفيضة، يكثر إيرادها واالستشهاد هبا   والتفضيل بينها واقتناء النفيس منها

ا، ويف   املجيد عموما أمتنا  تراث  م واآلثار عىل وجه اخلصوص، مع  لرتاجا  بتكيف 

عدم االقتصار عىل علم معني، بل تشمل عنايتهم كافة العلوم، وُيعنى بذلك العلًمء  

مصار، ملا للنسخة النفيسة من قيمة علمية عالية قد ال تتوفر يف غريها من  يف كافة األ

 بقية النسخ األخرى للكتاب الواحد. 

عىل   مزية  القراءات  علم  حيث اهريغولكتب  بمضمنها،   ،  الكريم  القرآن  ُيقرأ 

اخلطيَّة،  ُنسِخها  أنفس  ويقتنون  عليها،  ويعلقون  ويرشحوهنا،  العلًمء،  وحيفظها 

الت أحد كالنسخة  أو  تالميذه،  أحد  كتبها  أو  إجازته،  عليها  أو  املؤلف،  كتبها  ي 

ال تفاضل  مراتب  من  ذلك  غري  إىل  املؤلف،  نسخة  عن  ُنقلت  أو  نسخ  العلًمء، 

 .ةيطاخل

القسطالين   املنثورة:    هـ(923)تقال  القراءات  لكتب  القراء  حفظ  وكان »عن 

ا ما حيفظون العنوان  . (3)«تركوه (2) دة، فلًم ظهرت القصي(1) أهل مرص كثريا

اقني اجليدين الذين يؤمتن الواحد منهم عىل ما ينسخ   وكانت للعلًمء معرفة بالورَّ

وُيستبعد غريه ممن دخل هذا هاء،  جولاومن الكتب، فتكون له احلظوة عند العلًمء  

 املضًمر ومل يكن من أهله. 

الذي أراده    إال أن َنْسَخ الكتِب ال يلزم منه بالرضورة املحافظة عىل نص الكتاب

 
 هـ(.455يريد: العنوان، البن خلف األنصاري )ت( 1)

 هـ(.590ي )تاطبية، للشاطبيريد: الش( 2)

 (.1/162ات: )لطائف اإلشار( 3)
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حُيس من  يمتهنها  مهنة  كان  النَّْسَخ  أن  باعتبار  ال  مؤلفه،  وقد  والكتابة،  القراءة  ن 

الِعلِم الذي ينسخ كتبه، كًم ي  هنأ  يكون له حظ من  كون أعجميًّا ال حُيسن إقامة قد 

النُّسِخ   التصحيف يف  لظهور  التي تؤدي  العريب، إىل غري ذلك من األسباب  النص 

 لقراءات. اخلطيَّة لكتب ا

شاكر:   حممد  حممود  األستاذ  اإلسالمية  »قال  العصور  يف  النسخ  صناعة  كانت 

الو العلم واألدب يسمون  ُيعهد هبا إىل رجال من أهل  ن ُيشرتط ، وكانيق اراألوىل 

اق(،  لكل عامل )ورَّ كان  لذلك  كتبه وينرشوهنا.  ينقلون  الذي  بالعلم  التضلع  فيهم 

ه الصناعة غري أهلها ففسدت الكتب وكثر  فلًم جاءت عصور االنحطاط طمع هبذ

 . (1)«خطؤها

العناية   منهم  نجد  ذلك،  يف  القراءات  علًمء  جهود  عىل  الضوء  تسليط  وعند 

الن  ضبط  يف  واعتًمدهم   علوم  لكتبطية  خلا  خسالتامة  بينها،  والتمييز  القراءات 

لتعلقه نظراا  نصوصها،  واستظهاِر  وحفِظ  والتوثيق،  والنقل  اإلقراء  يف  ا عليها 

بكتاب اهلل تعاىل، وألن اإلخالل يف َنْسِخ النسخة اخلطيَّة قد يؤدي إىل إحداث أوجه 

 .(2)  تعاىلمل ُيقرأ هبا يف كتاب اهلل

ا عناية  بضبًملعلفظهرت  اخلطيَّة  ء  النسخ  ونقد  كتبهم،  يف  املؤلفني  نصوص  ط 

اعتنى بذلك من  والوهم واخلطأ، وممن  التصحيف  فيها مظاهر  التي تظهر  للكتب 

القراءات   الشأن    -علًمء  هذا  يف  جهودهم  مُجعت  مهران  -ممن  ابن  ،  هـ( 381)ت: 

 
 ، باختصار. (2/605) مود شاكر:حم تاذالت األسمجهرة مقا( 1)

ا(  2) أ. د. سامي عبد  النُّسخ  أشار  َفْقد  أثر  إىل  وحتريراهتا  القراءات  بُطرق  املتعلقة  لشكور يف بعض مؤلفاته 

القراءات   ُكتب  ألمات  ال  -اخلطية  أصول  ا  اختال  -نرش  وخصوصا املحررين، يف  لدى  األداء  أوجه    ف 

(، التحريرات  61ا يف التحريرات: )ص:قه وأثرمهالنرش وطر  ولأص  ا. ينظر:كاإلزمريي واملتويل وغريمه 

(، األوجه املنقطعة أداءا بني املحررين وابن 45(، )ص:21ىل طيبة النرش بني الرواية واالجتهاد: )ص؛ع

 (. 61(، )ص:44اجلزري: )ص:
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اجلزري  هـ(444)توالداين   وابن  بعهـ(833)ت،  نوا  ضمَّ حيث  كتبه ،   عَ ضامو  مض 

بني وميَُّزوا  عليها،  وقفوا  التي  للكتب  اخلطيَّة  النَُّسِخ  أخطاء  عىل  فيها  أوهام   نبهوا 

 . (1) ني املؤلفني وأخطاء النُّساخ والوراق

القراءات، يتضح من   النَُّسِخ اخلطيَِّة لبعض كتب  أمثلة حول اختالف  وفيًم ييل 

 :ك خالهلا أثر ذلك االختالف عند من ألَّف بعدهم. فمن ذل 

o هـ(324)تن كتاب السبعة لبن جماهد ل م اثم   : 
شامة  أبو  قال  حرز  هـ(665)ت  املقديس  حيث  يف  الشاطبي  بيَت  رشحه    عند 

 :(2)األماين

 ال  أ و  ل  ـــــــــ احل   ـــــ ة  ل  األ وَل  و ب  ــــ ام  ـ ي  ـ ق  ــ ـ        ــ خ ل ف  ز ك ا و يف ال  ـ اد  ب  ــ و ل  ه   ر  ــ ص  ــو ق  
ابن» عىل هام   قال  قرأُت  ا   [16:]يونس ﴾ ڌ ڌ﴿قنبل:    د:  الما فجعلها 

عىل كتاب  ﴾ڌ ﴿  دخلت  غري  يف  ذلك  ذكر  يرجع.  فلم  مرة  غري  فراجعُته   ،

 . (3) « ويوجد يف بعض نسخهاالسبعة،  
أشار أب  وما  ال إليه  السبعة  كتاب  ُنسخ  بعض  يف  النص  هذا  وجود  من  شامة  و 

 
عىل  ابن مهران  ر  بك  مام أيبهـ(، بعنوان: تنبيهات اإل 381نايني بحثاا عن ابن مهران )تتب د. حممد اجلك   (1)

القراءأوها يف  )املبسوط  كتابه  يف  القراء  تبيان م  ملة  يف  منشور  بحث  وهو  ودراسة،  عرض  العرش(  ات 

 هـ.1439(، 30للدراسات القرآنية، العدد )

 عمرو الداين عىل أوهام هـ(، بعنوان: تنبيهات أيب444)ت عن الداين  وكتب أ. د. باسم السيد بحثاا مماثالا 

نشور يف ملة معهد اإلمام  عرض ودراسة، وهو بحث م  "لقراءات السبعيان يف اجامع الب"  بهكتاقراء يف  ال

 هـ. 1434(، ذو احلجة 16الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد )

، ات ابن اجلزري عىل أوهام القربعنوان: تنبيه وكتب أ. د. أمحد الرويثي رسالته للدكتوراه   ا ودراسةا اء مجعا

الق بابقسم  اإلسالمي مع جلاراءات  ونوقشة  عام  ة،  عام  1430ت  وُطبعت  د1433هـ،  عن  البشائر هـ  ار 

 اإلسالمية ودار ابن اجلزري. 

 (.744: )رقم البيت: "الشاطبية"حرز األماين ووجه التهاين  (2)

 (.3/212إبراز املعاين: )( 3)
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 . (1) بعة سل ا بوجود له يف النسخ املخطوطة واملطبوعة من كتا

قلُت: من مجلة َمن  »عند ذكر إسناد قراءة ابن كثري:   ـ(ه833ت)وقال ابُن اجلزري  

نرش بأن هذا . وعلَّق حمقق كتاب ال(3) « شيُخه ابن ماهد يف كتابه السبعة  (2) روى عنه

 ثر له يف كتاب السبعة املطبوع.النص ال أ

o  هـ(389)تمثال من كتاب اإلرشاد أليب الطيب ابن غلبون  : 
رضه لطرق رواية البزي عن ابن كثري  د ععن  هـ(833)تث أشار ابُن اجلزري  يح

من   صالح  بن  أمحد  طريق  من  البزي  عن  احلباب  ابن  طريق  أن  إىل  النرش  كتابه  يف 

من كتابه اإلرشاد، عن    هـ( 389)تلثها: طريق عبد املنعم بن غلبون  ثالث طرق؛ ثا

بسنده صالح  بن  يف  (4)أمحد  الناظر  أن  إال  أ  باتك.  جيد  ق  الـُمحقَّ مل  ناإلرشاد  ه 

هي إليهاتضمن  املشار  الطريق  وقف  (5) ذه  التي  اخلطيَّة  النسخة  أن  فدل ذلك عىل   ،

خت  غلبون  البن  اإلرشاد  كتاب  من  اجلزري  ابن  التي  عليها  النسخة  عن  تلف 

 اعُتمدت يف حتقيق الكتاب. 

اجلزري ابن  ينسب  النرش، حيث  كتاب  من  مواضع  يف عدة  ا  قا طر  وتكرر ذلك 

الكتب، وال وجود هل  الطلبعض  الكتب  رق يف  ذه  املخطوطة واملطبوعة من  النسخ 

التي ذكرها ابن اجلزري، ككتاب السبعة البن ماهد يف طرق رواية قالون، وكتاب  

للهذيل يف طرق  التلخي الكامل  ا، وكتاب  أيضا قالون  ص أليب معرش يف طرق رواية 

 
: نسخة  ر: السبعةنظوي  ل وتونس.املحقق عىل ُنسختَي اسطنبو  (، واعتمد فيه324: السبعة: )ص:ينظر(  1)

 /أ(. 90سرت بيتي: )تش

 يريد: النقاش. ( 2)

 (.2/319النرش: ) (3)

 (.  2/307ينظر: النرش: )( 4)

بقوله:    (5) اإلرشاد  كتاب  حمقق  ذلك  إىل  موجو»أشار  غري  احلباب  ابن  طريق  أن  النسكًم  هذه  يف  من د  خة 

 .(3: )(، هامش1/715: ) إلرشاد، البن غلبون. ا«اإلرشاد، فاهلل أعلم
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يف     العزيَب أيبق رواية البزي، وكتارط  يفرواية ورش، وكتاب املصباح أليب الكرم  

اطر  . (1) ق رواية البزي أيضا

o  هـ( : 389)تمثال من كتاب الستكمال لبن غلبون   
الكركي الدين  برهان  قال  كتاب  هـ(853)ت  حيث  الفتح  يف  معرفة  يف  اآللة  ه 

ا يقرأها »واإلمالة:    وقد رصح أبو الطيب ابن غلبون يف استكًمله يف اإلمالة بأن ورشا

وأع  بني بل  عجيب.  وهو  منهاللفظني،  ق  جب  الكالم  أنه  عند  املذكور  كتابه  يف  ال 

الطاء  يقرأ  اللفظني،  بني  نافع  وقرأ ورش عن  سورة طه:  أول  يف  و)ها(  )طا(  عىل 

هذ اهلاء. واهلاء.  إمالة  إىل  الطاء  إمالة  ا  أيضا ضَم  فقد  نقلت،  ومنه  بحروفه،  لفظه  ا 

ذكور،  اب املعُت عدة من نسخ الكتجار  ىوتومهُت أن ذلك خطأ من الكاتب، حت

 . (2) « ا متفقة عىل ما نقلته، وقد يكون غلطاا تتابع عليه النساخ، فاهلل أعلمفوجدهت

ما هو ُمثبت يف النسخ املطبوعة   وما ذكره الكركي عن كتاب االستكًمل؛ خُيالف

الكتاب، تم   من  التي  عن  ختتلف  عليها  وقف  التي  اخلطية  النسخ  أن  عىل  يدل   مما 

 . (3) دها يف طباعة الكتابًمتاع

o  هـ(399)تالتذكرة لطاهر ابن غلبون   ن كتابمثال م  : 
يف ترمجة أمحد بن عثًمن بن حممد بن جعفر بن   هـ(833)تحيث قال ابن اجلزري  

ونقل الداين أن شيخه طاهر بن غلبون كان  »:    هـ(344)تن اخلراساين البغدادي  ُبوَيا

 . (5) « األولقلت: هو تصحيف، والصواب  .(4)ةيقوله بمثلثة مفتوحة ثم واو موحد

 
النرش:ينظر  (1)  :  (2  /264(  ،)2/254(  ،)2/276(  ،)2/302)( رضب 305/ 2،  عىل  واقترصُت   .)

 األمثلة من طرق قراءََت نافع وابن كثري فحسب؛ لئال يطول البحث. 

 رسالة العلمية(.  ( )ال362: )ص:اآللة يف معرفة الفتح واإلمالة (2)

نقله عنه الكركي يف عدة مواضع    ًمل فيًمتاب االستكلكية  نسخ اخلطق كتاب اآللة عىل اختالف الونبَّه حمق 

 ( )الرسالة العلمية(. 101ب اآللة. ينظر: اآللة يف معرفة الفتح واإلمالة: )ص: من كتا

 (. 513ينظر: االستكًمل: )ص: (3)

 . يريد: َثْوَبان (4)

 (.1/79لنهاية: )غاية ا (5)
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ا عىل ما نقله ابن اجلزري، فإن ابن غلبون كان يرى أن الصواب يف اسمه:  وعطفا

أراد كًم  إثباته  األوىل  فإن  وعليه  النسخ َثْوَبان،  ساعدت  إذا  سيًم  ال  مؤلفاته،  يف  ه 

 اخلطية عىل ذلك.  

برواية خلف عن محزة،   هدانس وقد ذكره ابن غلبون يف كتابه التذكرة، عند ِذكر إ

أيب احلسن رأ وق»ل:  فقا اهلل عنه، عىل  قراءَت هبا عىل أيب ريض  بعد  الرواية  ت هبذه 

هبا عىل أيب احلسن أمحد بن   حممد بن يوسف بن هنار احلَْرتكي بالبرصة، وقال: قرأُت 

 . (1) «عثًمن املعروف بابن َثْوَبان

ضبط يف  التذكرة  لكتاب  اخلطية  النسخ  واختلف    ماس   واختلفت  بويان،  ابن 

حم  كصنيع  الققي  املحقق تاب  فأما  اخلطيَّة،  النسخ  الختالف  ا  تبعا ذلك  يف  تذكرة 

ؤلف: َثْوَبان، وعلَّق  فأثبت اختيار امل  -وهو د. عبد الفتاح بحريي إبراهيم    -األول  

بقوله:   احلاشية  ثوبان(، »يف  )أي  والباء  بالثاء  املخطوطة  ُنسخَتي  يف  موجودة  هي 

 . (2) «ما نقله الداين عن شيخه دكؤيوهذا 

الثاين    ماوأ سويد    -املحقق  رشدي  أيمن  د.  املؤلف:    -وهو  اختيار  فخالف 

النسختني اخل الكلمة يف  بالرغم من إشارته إىل ضبط  ُبوَيان ُبوَيان،  للكتاب:  طيتني 

ا   . فكان األوىل إثبات اختيار املؤلف وإن خالف اجلمهور، باعتبار أن (3) وَثْوَبان معا

ه املؤلف وإن انفرد به أو قلَّ من  ا يريدألول م ام اـمقـ ي الـراعي فـق النص يـيقحـت

 . (4) يوافقه عليه

 
 براهيم(. اح بحريي إفتال  : د. عبد( )حتقيق1/70البن غلبون: ) التذكرة، (1)

 ( )حتقيق: د. عبد الفتاح بحريي إبراهيم(. 6مش: )(، ها1/70التذكرة، البن غلبون: )( 2)

 (.  (. )حتقيق: د. أيمن رشدي سويد5(، هامش: )1/44ُينظر: التذكرة، البن غلبون: )( 3)

ها: ت يف متنية، واملثبهرألزملكتبة اة البن غلبون، من خمطوطات اعىل نسخة عتيقة لكتاب التذكر  وقفُت   (4)

الصفحة: هامش  يف  وُكتِب  األزهرية:    َثْوَبان،  املكتبة  نسخة  غلبون:  البن  التذكرة،  ينظر:  ا.  معا ُبوَيان، 

 =                                                                                                                                                               /ب(.5)
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o  هـ(541)تمثال من كتاب املبهج لسبط اخلياط: 
خالل من  يظهر  مثال  اسم  وهو  يف  التصحيف  أثر  منه  انتقال    َعَلٍم  يف  األعالم 

آ إىل  إمام  من  حمددة  زمنية  فرتة  خالل  القراءة  يف  ح  .رخنسبة  اجلزري  ابن  قال  يث 

 : (1)يف القراءات الثالث الزائدة عىل العرشة، يف سورة األنفال الربرةهناية منظومته 

ر وا ـــ ر ى أ خ  ـ ن األ س  ـر  م  ـ و ب ص    ر د ل  ـ  مـ ث  ش  ــ ل   ــ اه  ث  ــــ ٌر ب  ـــ يـ ب  ـ ك  ب   ــ لا ط  ــح    ذ  ض م  و اك س 
البيت: رشح  يف  الكوراين  كَ َس فَ وَ )»  وقال  شمردال:  اٌد  شني  مرموز  قرأه  ثرٌِي( 

 . (2) «هي معنىا حسنلثة، وء املثالشنبوذي، بالثا

الشاذة   القراءات  يف  املؤلَّفة  املصادر  واملتأخرين    -وختلو جلُّ  من    -للمتقدمني 

القراءة   هذه  للشيزري (3) للشنبوذيبةا  سومنِذكر  املتقدمة  املصادر  يف  ُنِسبت  وإنًم   ،

 
نص والتعليق عليه، جعل عنوانه:  يق بني ضبط الوعقد أ.د. بشار عواد معروف مطلباا يف كتابه: التحق= 

صنف  ن املعلوم يف بدائه العقول أن تلبية رغبات املوم»( :  50تلبية رغبات املؤلف، ومما ذكره فيه: )ص:

 . «ونرشه  أوىل بمن يتصدى لتحقيق النص 

 (.201اجلزري: )البيت رقم:  هناية الربرة، البن( 1)

 العلمية(. ( )الرسالة 405كشف األرسار: )ص: (2)

(3)  ( املحتسب:  كتابه  يف  جني  ابن  يذكرها  ابن  282/ 1مل  وكذلك  األنفال.  سورة  فرش  يف  يف (،  القاصح 

اإلشارات: )ص: والقباقبي268مصطلح  الرموز: )ص:يف    (،  وتي420إيضاح  يف(،  ما  اسري  صطلح: مل 

لعويف يف (، وا5/2285(، والقسطالين يف لطائف اإلشارات: )113ع الَّسور: )ص:/ب(، ومم39)

املقدمة: )574ت األنوار: )ص: ملحا واملزاحي يف  )الرسالة العلمية(،  والبنا يف  54(  إحتاف فضالء /أ(، 

( اإل 2/84البرش:  يف  والكوبرييل  )ص:  فادة(،  )الرسالة  89املقنعة:  والعلمية((  نور  اإل ،  يف  زمريي 

 العلمية(. ( )الرسالة 1/333( )الرسالة العلمية(، والزييل يف جامع األربعة: )159الم: )ص:اإلع

رواية للشنبوذي، مما جعل حمققة  واضطربت ُنسخ كتاب رشح اإلفادة املقنعة هلاشم املغريب يف نسبة هذه ال 

بالثاء، ذكره يف املبهج    نبوذي )وفساد كبري(لشى اها: »]روشنبوذي بني معقوفتني، ونصُّ ا للالكتاب تُلِحقه 

(  إىل أن ما بني  5مية(، ثم أشارت يف هامش: ))الرسالة العل(  321أ.هـ[«. رشح اإلفادة املقنعة: )ص: 

 .   "س"و  "خ"املعقوفتني ساقط من 

للشنبوذي.    بةنسوواية امل، مل تتضمن اإلشارة إىل الرهرية وقفُت عىل نسخة خطيَّة للكتاب من املكتبة األزو 

 /أ(. 133ح اإلفادة املقنعة: نسخة املكتبة األزهرية: )ينظر: رش
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تهى غرائب القراءات البن مهران، وخمترَص ابن خالويه، واملن  يف  عن الكسائي، كًم

لألندرايب،    خزاعي،لل واإليضاح  فارس،  البن  واجلامع  للداين،  البيان  وجامع 

عدل، واملبهج لسبط وسوق العروس أليب معرش، واملستنري البن سوار، وروضة امل

لتقريب والبيان او  ،ياخلياط، وشواذ القراءات للكرماين، وقرة عني القراء للمرند

للديواين النجوم  وطوالع  واملللصفراوي،  عيل،  قاري ال  تفسري     عىل  حاشيته  يف 

ا(1) البيضاوي  أيضا التفسري  كتب  ويف  الداين:  (2) ،  وقال  من  »،  قرأُت  وبذلك 

. كًم ُرِويت عن الكسائي وشعبة (4) «حدذلك عن الكسائي أ، مل يتابعه عىل  (3) طريقه

 .  (6) لغريهم تب س، ونُ (5)من عدة طرق أخرى

يظهر   أعلم    -والذي  الن  -واهلل  هذه  سبب  للأن  بعض    شنبوذيسبة  إىل  ترجع 

املبهج لكتاب  اخلطيَّة  إىل:  (7) النسخ  )الشيزري(  كلمة:  فيها  فت  تصحَّ التي   ،

 
القراء   ينظر:(  1) )ص:غرائب  )ص: 417ات:  خالويه:  ابن  خمترص  العلمية(،  )الرسالة  الـُمنتهى:  50(   ،)

للداين: )(،  2/724) البيان  فا1145/ 3جامع  : (، اإليضاح لألندرايب325)ص:رس:  (، اجلامع البن 

)سو(،  4/242) العروس:  )(  2/269ق  املستنري:  العلمية(،  املعدل:  2/173)الرسالة  روضة   ،)

ا3/147)  ،)( للكرماين: )2/613ملبهج:  القراءات  القراء: )1/319(، شواذ  عني  قرة  /ب(،  106(، 

والبيان: )326)ص:  التقريب  النجوم:  طوالع  العلمية(،  )الرسالة  قاري:  /أ(86(  عيل  املال  حاشية   ،

 ة العلمية(.  اللرس( )ا257:)ص

العرشة: )ص:ولال  القراء  القراءات الشاذة الواردة عن  دات عند علًمء  (، االنفرا2/121ستزادة، ينظر: 

 ( )الرسالة العلمية(. 1/714القراءات: )

 (.4/185(، البحر املحيط: )4/249، املحرر الوجيز: )(3/208ينظر: التحصيل: )( 2)

 ائي.يريد: الشيزري عن الكس( 3)

 (.3/1145البيان، للداين: ) معجا (4)

(، املغني  2/421باح الزاهر: )(، املص2/591)(، اجلامع للروذباري:  5/355ينظر: الكامل للهذيل: )  (5)

 (.  2/501(، بستان اهلداة: )2/900للنوزاوازي: )

 رمحهًم اهلل.    فع سمي وابن ال   سريين ة ريض اهلل عنه، وابن هرير(، وفيه ُنِسبت أليب 3/386ينظر: زاد املسري: ) (6)

اخلطيَّ   (7) الُنسخ  بعَض  املُبهج  كتاب  حمققة  قزمار  وفاء  د.  عَوَصَفت  وقفت  التي  بأهنا  ة  املُبهج  لكتاب  ليها 

 =     سالة العلمية( حتقيق: د. وفاء قزمار.( )الر1/217مشحونة بالتصحيف والتحريف. ينظر: املبهج: )
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إليه  (1)   )الشنبوذي( فنسبها  يف  ،  اجلزري  ذلك  ابن  يف  وَتبِعه  الربرة،  هناية  نظمه: 

هناية الربرة: كشف األرسار، وحممد بن حممود بن   هيف  حالكوراين يف كتابه الذي رش

تابه: هناية قراءة تزكية حافظ القرآن، واملتويل يف نظمه: الفوائد  ن يف كسليًم حسن بن

حواش  يف  واملخلالَت  الربرة،  موارد  ورشِحه:  املعتربة، املعتربة،  الفوائد  عىل  يه 

بَّاع يف كتابه الذي رشح فيه الفوائد املعترب  . (2)فرائد املدخرةلا :ةوالضَّ

احلنفي   حممد  كتاب  هـ(1238)توقال  املجيف  يف  ه  األربع:  مع  يف  »القراءات  َذَكَر 

يف  النهاية: )َوَفَساٌد َكثرٌِي( للشنبوذي بالثاء املثلثة مكان املوحدة، وتبعه اإلمام، وهو  

 
خ  ويَّسَّ =  نسخ  ست  عىل  الوقوف  لكاهلل  عىل  ا  تابطيَّة  مجيعها  اتفقت  صحيحة: ملبهج،  الكلمة  كتابة 

س  امللك  جامعة  نسخة  املبهج:  ينظر:  )الشيزري.  )  /أ(،103عود:  حممد:  اإلمام  جامعة  /أ(، 89نسخة 

( أفندي:  أسعد  رقم  99نسخة  أفندي  فيض  نسخة  )9)/ب(،   : رقم  88(  أفندي  فيض  نسخة  /ب(، 

 (.أ/185( : )11)ب(، نسخة فيض أفندي رقم /321( : )10)

لرتاث لنسخ األخرى، ومل يتيَّس يل الوقوف عليها. ينظر: الفهرس الشامل لوأشارت الفهارس لبعض ا

يف    (، معجم التاريخ الرتاث اإلسالمي180واإلسالمي املخطوط، )خمطوطات القراءات( : )ص:العريب  

 (. 2/1410مكتبات العامل: )

بة كلمة )الشيزري( يف تسعة ف النسخ اخلطيَّة يف كتاتالاخ  بهج إىلد أبو اجلود حمقق كتاب املالأشار د. خ  (1)

اختلفت موضعان  منها  األقل،  عىل  النُّس  مواضع  ينظر: فيهًم  و)الشنبوذي(.  )الشيزري(  بني:  اخلطية  خ 

( )1/502املبهج:  واختلفت  2/756(،  و)ال(،  و)الشريزي(  )الشيزري(  بني  املواضع  ازي(.  شريبقية 

 (.2/886(، )2/605(، )1/574(، )1/454(، )1/351، )(1/933(، )1/274ينظر: املبهج: )

 ( املبهج:  العلم2/689وينظر:  )الرسالة  د. (  حتقيق:  )  ية(  قزمار،  العلمية(  2/410وفاء  )الرسالة   )

 حتقيق: د. عبد العزيز السرب. 

ة(، ميلعللرسالة ا( )ا405كشف األرسار: )ص:  (،201هناية الربرة، البن اجلزري: )البيت رقم:  ينظر:    (2)

حا تزكية  قراءة  )هناية  القرآن:  رقم:  25فظ  )البيت  املعتربة:  الفوائد  موارد  287/ب(،  الربرة:  (، 

العلمية(، ( )الرسالة  205( )الرسالة العلمية(، حوايش املخلالَت عىل الفوائد املعتربة: )ص:724)ص:

 /ب(. 64الفرائد املدخرة: )

ذ  املعارص  كروممن  من  االحتًمل  دهذا  أ.  عين:  ل  بد .  حتقيقه  يف  القريش  األرسار: اهلل  كشف  كتاب: 

)405)ص: هامش:  والش7(،  العلمية(،  )الرسالة  أبو  (  حممود  رشح  يخ  يف  الواضح  كتابه:  يف  َكلُّوب 

 (، نفع اهلل هبًم.248الفوائد املعتربة: )ص:
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 .(1) «املبهج للشيزري ال للشنبوذي 

مـًمثل اضطراب  إىل  الـموضع  هذا  يف  لبعض    عيق  وُيشار  الـخطية  النسخ  يف 

النالكتب عند كتابة اسم اإل اءلاحوي:  مام  اء، أو وصف:  َفرَّ ، حيث تصحفت الُقرَّ

نسبة   يف  اضطراب  ذلك  عن  ونتج  الناسخ،  ضبط  ملستوى  ا  تبعا بعضها  يف  الكلمة 

 .  (2) يف مسألة الروم يف املنصوب واملفتوح األقوال، كًم

ا من  أن  باإلشارة  املبحث  هذا  غالف يحصتلوأختم  صفحة  إىل  يمتد  ما  ف 

، وحيصل ذلك  (3)آخر غري املثبت داخلها   كتابخُة إىلة، فُتنسب النس النسخة اخلطيَّ 

 ألسباب عدة، من أشهرها:

 ( تشابه اسم الكتاب مع كتاب آخر يف نفس العلم. 1

ا   رة بعض( شه2 العلًمء املكثرين من التأليف، فُتنسب إليهم بعض املكتب سهوا

 فهرس أو غريمها.ملا وأمن الناسخ 

ذلك:   القراءات فمن  يف  اهلداية  املهدوي  السبع   كتاب  العباس  أليب  نحو  ،  )ت 

 ( 4) عالية، فهو من أصول كتاب النرش   تهوقيم   ، وهو كتاب مفقود فيًم أعلم،هـ(430

ونُ  اجلزري،  الالبن  إحدى  إليه  غالفها: ِسبت  عىل  ورد  ما  ونص  اخلطية،  نسخ 

  باس أمحد بن عًمر بن أيبملقرئ املفَّس األستاذ أيب العا  مامكتاب اهلداية، للشيخ اإل»

 . (5) «هدوي، وتويف فيًم قاله احلافظ الذهبي بعد الثالثني وأربع مائةاس امل العب

 
 /أ(. 87الـُمجمع: ) (1)

إب(  2) د.  ذلك  عىل  مصطرانبَّه  بحثه:  يف  السلطان  الرومهيم  يف  أ   يف   لح  واستعًمله  الكلم  املنصوب  واخر 

 (.34واملفتوح: )ص:

عن(  3) للحديث  البحث  هذا  يف  أتطرق  املفهر  مل  البالغة، أخطاء  أمهيتها  رغم  اخلطية،  النسخ  نسبة  يف  سني 

املعتنني بالفهارس   ىلس واملعاجم، فضالا عن آثارها التي ال ختفى عوتعدد صورها ومظاهرها يف الفهار

وواملخ اخلرذ  سببطوطات.  عدم  يف  الرغبة  هو  املوضوعية،  لك  وحدوده  البحث  موضوع  عن  وج 

 ئال يطول البحث عن القدر املحدد.  خ اخلطيَّة، لاملتعلقة بالتصحيف يف النس

 (.2/190ينظر: النرش: )( 4)

ا  -سوبة نسخة خطيَّة من( 5)  /ب(.1كتبة رشيد أفندي: )م لكتاب اهلداية للمهدوي، نسخة -سهوا
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وقد ُكتب عىل الغالف  وهي نسبة ال تصح، فاملؤلف ينقل عن الشاطبي وغريه،  

با العباس قبل أ  نألهذه اهلداية لتلميذ السخاوي، ال أليب العباس،  »بخط متأخر:  

 . (1)«الشاطبي ستني ومائة سنة

ذلك   ا:ومن  العرش   أيضا القراءات  يف  املوَضح  البغدادي  كتاب  خريون  البن   ،

أي  هـ(،539)ت فهو  عالية،  علميَّة  قيمة  وله  أعلم،  فيًم  مفقود  كتاب  من  وهو  ا  ضا

النرش النسخ اخلطية، ونص مالبن اجلزري،    (2) أصول كتاب  إليه إحدى   ا وُنِسبت 

ن عبد امللك  حممد بمنصور هذا كتاب املوَضح، تأليف اإلمام أبو »عىل غالفها:  درو

املتوىف   خريون،  مودود 539بن  بن  سنقر  سعيد  أيب  حكومة  يف  بشرياز  أمتَّه   .

 .(3) « 556األتابكي، املتوىف سنة 

نسخة  هو هذه  وإنًم  تصح،  ال  نسبة  القراءات  ي  توجيه  يف  املوَضح  كتاب  من 

يف   لكبييسوقد اعتمدها د. عمر ا  هـ(،565)ت بعد  مريم الشريازي    أيب  وعللها، البن

 .(4) قيقه للكتابحت

ا:   أيضا ذلك  االنرشاح ومن  وغاية  اإلفصاح  الدين  كتاب  لعلم  املنسوب   ،

إفصاح وغاية »ف إحدى النسخ اخلطية: حيث ُكتِب عىل غال هـ(،643)تالسخاوي 

اإلفص للسخاوي.  السبع،  القراءات  يف  الدين غو  حااالنرشاح  علم  االنرشاح.  اية 

 .(5) «ئعيل بن حممد السخاوي املقر

الوقف   إيضاح  كتاب  من  نسخة  أهنا  والصواب  تصح،  ال  نسبة  ا  أيضا وهذه 

 . (6)األنباري واالبتداء، لألنباري، لتطابق نصوص النسخة اخلطيَّة مع كتاب

 
 سابق.الدر املص (1)

 (.2/223ينظر: النرش: )( 2)

 لغالف.املوَضح، البن أيب مريم، نسخة مكتبة الفاتح: صفحة ا (3)

 (.1/85ظر: املوَضح، البن أيب مريم: )ين( 4)

 /ب(.1مكتبة أمحد الثالث: ) إيضاح الوقف واالبتداء، لألنباري، نسخة (5)

 /أ(.2ملذكورة: )ارن مع النسخة اخلطيَّة اقويُ  (.1/3: )لوقف واالبتداء، لألنباريا ينظر: إيضاح (6)
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وأكث فكثرية،  أصحاهبا  غري  إىل  الفهارس  يف  املنسوبة  املخطوطات  ا هنم  روأما 

ال  الكايف التي مل ُتنسب، وهذا جانب من العلم مل يأخذه حقه   بحث والدراسة.  من 

ل املخطوطات املجهولة املؤلفني نسبة عالية  »يقول أ. د. غانم قدوري احلمد:  وُتَشكِّ

حت التي  املخطوطات  بعض  من  يف  النصف  إىل  تصل  قد  العامل،  مكتبات  هبا  تفظ 

عدُّ خسارة علمية كبرية، ألهنا املخطوطات يُ   نم  ريعدد الكباحلاالت، وإمهال هذا ال

 .(1) «ملهمة من ناحية موضوعها، أو مؤلفها، أو عرصهالكتب ان من اقد تكو

 

 

 

 

 
 

 
 (. 170ها: )ص:ية التعامل مع املخطوطات املجهولة املؤلفني، أمهيتها وكيف( 1)
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 املبحث الثاني

 أثر التصحيف يف إخراج نصوص كتب علوم القراءات 

اتفاو ضبتت  مستوى  يف  املتقدمني  علًمئنا  لكتب  اخلطيَّة  إتقاهنا،  و  اهطلنسخ 

تؤ بأخطاء ومالحظات  منها  بالقليل  ليس  الكتادي  ويعج عدد  ب إىل خروج نص 

فيه. يقول شيخ  ٍف  ٍ مترصَّ ُمغريَّ أو  ناقٍص،  أرداه مؤلفه، من نصٍّ مبتوٍر  عىل غري ما 

التصحيف والتحر  آفة منيت هبا » يف:  املحققني عبد السالم هارون عن  ومها أكرب 

يكاد فال  العلمية،  ذلك  باكت  اآلثار  من  يسلم  ناجي: (1) « منها  هالل  د.  ويقول   .

يف أمهيتها أمهية أي أمر من أمور التحقيق عىل  اوز  ف والتحريف جتوقضية التصحي»

اإلطالق. ذلك أهنا ال تتعلق بمقدمات التحقيق وُأطره وهوامشه وفهارسه، بل هي  

 .(2) «مة النص بالذات بالصيغة التي سطَّرها مؤلفهتتناول سال

من والتحريف    فيحص والت به  ن  خُيِالَّ ومها  النص،  بوجود  تتصالن    ظاهرتان 

النَّقط، والتحريف جهة حروفه وألفاظ فالتصحيف يطرأ عىل احلروف من جهة  ه، 

جديٌد   لفٌظ  ويظَهُر  آخر،  حرٍف  َلبوَس  احلرف  فَيْلَبس  هيئاهتا  جهة  من  له  يصيبها 

 . (3) معنى آخر غري معنى اللفظ األول؛ األصل

ا    -ملؤلف يف كتابه  مل خلروج نص ااوع  ةوهناك عد ،  عىل غري ما أراده  -مطبوعا

 من أمهها:

 نسخة فريدة للكتاب املحقق، ال يكتمل هبا مراد املؤلف.وجود  .1

ها. .2  وجود عدة نسخ للكتاب املحقق، تتفاوت يف ضبط ألفاظها وإقامة نصِّ

 
 (.  65حتقيق النصوص ونرشها: )ص: (1)

 (.83ص:حمارضات يف حتقيق النصوص: ) (2)

 سري.ي (، بترصف41التحقيق والقراءة: )ص:( 3)
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 ققني بجمع النسخ اخلطيَّة للكتاب املحقق.بعض املح قلة عناية .3

التحق ع  ماحاقت .4 ا  لم  خصوصا ومناهجه،  بأساسياته  يتضلع  مل  ملن  يق 

 ت التجارية. الطبعا

القراءات    وفيًم كتب  لبعض  اخلطيَّة  النسخ  مستوى  تباين  أثر  حول  أمثلة  ييل 

 وعلومها يف إخراج النص عىل غري ما أراده املؤلف. فمن ذلك: 

o  هـ(370)تر ابن خالويه يف القراءات الشاذة ن خمتص مثال م   : 
َر( ابن  )هنَّ أطهَ »سخة املطبوعة من كتاب خمترص ابن خالويه:  يف الن   درو  ثحي

بالفتح مروان وع أطَهَر(  العالء: من قرأ:  )هنَّ  أبو عمرو بن  يسى بن عمر، وقال 

 . (1)«اجلنةفقد تربع يف 

ا عىل   ومما يتصل باجلهل هذا التصحيف الظاهر: »وقال د. حممود الطناحي ُمعلِّقا

يف بعض الكتب، يف    جلهُل بسياق الكالم، فمن ذلك ما رأيتها  ، بربغريب كالم الع

، قال: وقال  "أطهرَ "ءة: )هؤالء بناَت هنَّ أطهَر لكم( بنصب  ناء احلديث عن قراأث 

يف   تربع  فقد  بالفتح،  أطهَر(،  )هنَّ  قرأ  من  العالء:  بن  عمرو  واجلنةأبو  يف  قول،  ه: 

، وهذا التصحيف إنًم نشأ عن  هِ نِ حْ َلـاجلنة؛ تصحيف منكر، والصواب: فقد تربع يف  

ب هذه القراءة  ويصححها، مع  اه أن أبا عمرو حياجلهل بسياق الكالم، فإن مقتض

القراءة من   ُعني بتخريج هذه  املحقق  أن  يكرهها، ويشنع عىل من قرأ هبا، ولو  أنه 

 . (2) «مة اللحن عند سيبويه وابن جني وابن اجلزريمظاهنا، لوجد الترصيح بكل

 
 (.06يه: )ص: خمترص ابن خالو ( 1)

هذا املوضع  (، ومل ُأرش إليها يف غري  65عة احلديثة من خمترص ابن خالويه: )صومل يتغري املوضع يف الطب 

 البحث. من

(2  )( وبحوث:  دراسات  واألدب،  اللغة  الكت2/476يف  وينظر:  يسري.  باختصار   ،)( (،  2/396اب: 

 (.2/261) ة:(، غاية النهاي1/325املحتسب: )

  (.29ابه: املعتزلة وتوجيه القراءات القرآنية: )ص:ا د. نضال الفراية يف كتيضا ف أا التصحيونبَّه عىل هذ 
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o  ابن معاذ    رسم مصاحف عثمان أليب عبد هللاب البديع يف اتك  نمثال م  

 :هـ( 442)ت  اجلهين
أراده وهو   كًم  الكتاب  نص  اكتًمل  يف  اخلطيَّة  النسخ  تعدد  أثر  به  يتضح  مثال 

دوري احلمد،  مؤلفه، أو يف أقرب صورة أرادها. حيث حقق الكتاَب أ. د. غانم ق

بغداد،   يف  املورد  ملة  يف  مرة  ألول  عام  4071  م اعونرشه  مستقالا  طبعه  ثم  هـ، 

باألر1421 عًمر  دار  وأصدرته  اعتنىهـ  كًم  د.  بال  دن.  أ.  هو  آخر،  حمقق  كتاب 

 دار إشبيليا بالرياض.  هـ وأصدرته1419سعود الفنيسان، وطبعه عام 

 نجد أن نرشة املحقق أ. د. الفنيسان وعند النظر والتأمل واملقارنة بني التحقيقني

 اب، وهي:. غانم بخمسة أبود أ. دت عىل نرشةقد زا

 احلذف. ن ياءات اإلضافة بباب: ذكر ما رسم يف املصحف م -  1

 باب: ما حذف من املرسوم من ياءات اإلضافة. -  2

 باب: ما يوقف عليه باهلاء والتاء. -  3

 ينة والكوفة والبرصة والشام.باب: ما اتفقت عليه مصاحف أهل املد -  4

  الزيادة والنقصان. يف راصباب: اختالف أهل األم  -  5

وراء    ويرجع األبواب    زيادةالسبب  زيادة  -هذه  أن   إىل  -صحيحةوهي 

؛ وجد  (1)محقق األول أ. د. غانم عندما وقف عىل بعض النسخ اخلطيَّة للكتابـال

عربَّ  األخرى،  النسخ  يف  ما  عىل  زيادة  بعضها  بقوله:    يف  الناسخ  »عنها  أحلق  وقد 

 هلا يف نسخة الظاهرية، ال أملك اآلن دليالا عىل  دوجوبنصِّ الكتاب موضوعات ال  

 . (2) « كتاب البديعأهنا من 

 
اهرية، ودار الكتب املرصية، واملتحف العراقي، ومل يتسنَّ له احلصول عىل نسختني  خ املكتبة الظ وهي: ُنس  (1)

خَّسو  إ الغازي  مكتبة  يف  ومها  للكتاب،  املس  بكضافيتني  ومكتبة  رساييفو،  األمحيف  طنطا   يفدي  جد 

 )الطبعة األوىل(.  (. )حتقيق: أ. د. غانم(11كتاب البديع: )ص:بمرص. مقدمة حتقيق 

 )الطبعة األوىل(.  (. )حتقيق: أ. د. غانم(12كتاب البديع: )ص:مقدمة حتقيق  (2)



 ردادي ـح الـصلـن مــف بـوســد. ي                     ارهـــآثره و ــــاهـظـ: مراءاتــــالقوم ــعلب ـي كتـف فـحيـصـالت  

92 

  ، ( 1) خطيٍَّة أكثر وأضبط   عىل نسٍخ الفنيسان الوقوف    د. وملا تيَّس للمحقق اآلخر أ.

 نقص أو سقط.ساعده ذلك يف إخراج الكتاب مكتمالا دون أن يعرتيه 

الدراسات عىل  ذلك  تأثري  يف  النظر  بعض  عاملا  ةيالقرآن  وعند  أن  نجد  رصة، 

كتا من  توثيقه  يف  اعتمد  قد  نسخةالباحثني  عىل  البديع  غانم  ب  د.  )الطبعة   أ. 

م أهنا تتضمن كتاب البديع بتًممه، وأن ما ليس فيها ال تصح نسبته إىل األوىل( ، فتوهَّ

 كتاب البديع. 

باإل كتاوسأكتفي  إىل  الدراساتشارة  هذه  من  واحٍد  ،  (2)املعارصة  القرآنية  ب 

د.    :بتحقيق   ـ(ه436)تلسخاوي  علم الدين ال  الوسيلة إىل كشف العقيلةاب  و كتهو

 موالي حممد اإلدرييس الطاهري.

)الطبعة   وذلك أن د. الطاهري اعتمد عىل النسخة املطبوعة بتحقيق أ. د. غانم

، وكان ذلك سبباا يف عدم  (3)ظهرت  ة أ. د. الفنيسان قد، ومل تكن حينها طبعاألوىل(

ن ابن معاذ  السخاوي يف الوسيلة علطاهري عىل املواضع التي نقل منها  ا  د.  وقوف

 به البديع مما هو مثبت يف نسخة أ. د. الفنيسان. يف كتا

 
أ. د.  به،    وأشار املحقق    ن حتقيقهره يف مقدمة طبعة حديثة م ذك غانم قدوري احلمد إىل موقف مماثل مرَّ 

 إدراج الزيادات»، حيث ذكر من ضمن أهداف مراجعته لتحقيق الكتاب:  ب البيان يف عد آي القرآنتالك

  نسختني من خمطوطات الكتاب، والتي قد تصل مادهتا إىل ما يساوي ُُخْس الكتاب، وهي   التي وردت يف 

كتاب، أو زيادة الاب  د من أبواألحاديث واألخبار يف عد  منترتاوح بني زيادة أبواب كاملة، وزيادة عدد  

 (.7. مقدمة حتقيق البيان، للداين: )ص:«ْل عىل نص الكتابكلًمت ومُجَ 

فنيسان عىل ثالث نسخ، وهي: نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ونسختَي  عتمد أ. د. الا  (1)

 . ااييفو واملكتبة الظاهرية املشار إليهًم سلفا رس

كتاب البديع؛ باإلضافة إىل املثال املذكور  دت عىل حتقيق أ.د. غانم لتم اع  رصة التيومن الدراسات املعا  (2)

 يف املتن أعاله: 

 (.5/835ني هلجاء التنزيل أليب داود ابن نجاح، )حتقيق د. أمحد رششال( : )* خمترص التبي

د محمف  )د. أرش  يف رسم وضبط الكتاب املبني،البني  فري العاملني يف إيضاح وحتبري وحترير سمري الط* س

 (. 2/835طلعت( : )فؤاد 

 هـ.1411فيها كتاب الوسيلة عام مية التي حقق وذلك بالنظر إىل أن د. الطاهري قد ناقش رسالته العل( 3)



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

93 

الدين  قال   م»السخاوي:  علم  مـوقال  بن  يوسف  بن  معاذ ـحمد  بن  حمد 

بحذف   ﴾ڻ ڻ ۀ  ﴿  سورة يس:  الكوفيني يف  اجلهني: وقع يف مصاحف

  يرد ذلك يف كتاب البديع يف معرفة ما ُرسم يف مصحف»ملق:  قحملا، وعلَّق  (1)«اهلاء

معاذ   ملا  عثًمن البن  املصاحف، خالفاا  هجاء  يف  آخر  كتاباا  للجهني  ولعل  اجلهني، 

ك غري  آخر  كتاباا  للجهني  أن  نعرف  ومل  مقدمته:  يف  البديع  كتاب  حمقق  تاب  قال 

ب  .(2) « البديع مذكور  معاذ  البن  القول  هذا  أن  يف    همًمتوالصواب  البديع،  كتابه  يف 

 . (3) طبعة أ. د. الفنيسان

تكرر   األمر وقد  حتقي   هذا  مواضع،    الوسيلةق  يف  عدة  يف  باألعىل  إليه  الـُمشار 

مل  أنه  إىل  املحقق  ثم يشري  ابن معاذ اجلهني،  السخاوي عن  الدين  ينقل علم  حيث 

عىل كتاب    يقف  يف  النقل  آخر  البديع هذا  كتاب  يف  يكون  ربًم  وأنه  معاذ،   نبال، 

، يف نرشته التي  بديع ال ًممها يف كتابه ل البن معاذ مثبتة بتواحلقيقُة أن مجيع هذا األقوا

 .(4) بتحقيق أ. د. الفنيسان

كتاب   حمقق  العدوي،  محدي  د.  ا  أيضا ذلك  إىل  أشار  معاذ،   البديع وممن  البن 

أن    ىلإ  تدلَّت هذه النقول عىل مكانة ابن معاذ اجلهني، كًم أشارد  وق» حيث قال:  

يف    البديع ألَّفه  الذي  الوحيد  معاذ  ابن  كتاب  هو  العثًمينليس  الرسم  له  فن  وإنًم   ،

 .(5) « البديع مؤلف آخر، ذلك أن بعض نقول السخاوي غري موجودة يف 

 
 (. 210الوسيلة: )ص: (1)

 (.2ة رقم: )املصدر السابق، احلاشي (2)

 ق: أ. د. الفنيسان( )حتقي (.180،  179ينظر: البديع: )ص:( 3)

 ضع يف الوسيلة:  وااملنظر هذه  تُ  (4)

 (. 244ص:. )5(،   236. )ص:4(،   224. )ص:3(،   223. )ص:2(،   102. )ص:1 

 نظر ما يقابلها يف كتاب البديع، )حتقيق أ. د. الفنيسان( :     ثم يُ  

 (.182. )ص:5(،   174. )ص:4(،   180. )ص:3(، 181. )ص:2،   ( 180،  179. )ص:1

 . (د. العدوي(. )حتقيق: 51:)ص البديع: مقدمة حتقيق كتاب (5)
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ا بتحقيق  احلمد نم قدوري  غاد.أ.  جديد لفضيلة املحقق   ثم صدر الكتاب مؤخرا

، ومما  ا عىل سبع نسخ خطيَّةدا ًمتعهـ، عن دار الغوثاين، ا1438بنص مكتمل، عام  

املحقق   ب  -قاله  اهلل  وجهوده  نفع  أسباب  يف    -علمه  من  اجلديدة  الطبعة  مقدمة 

السبب اخلامس: أن أكثر الكتب التي حققُتها مل يتيَّس يل  »مراجعته ألعًمله العلمية:  

مجيع   خمتلفة،  االطالع عىل  منها، ألسباب  نسخ مصورة  واحلصول عىل  خمطوطاهتا 

األحوالريتغ  وقد مجت  يكن  مل  إن  أكثرها،  عىل  احلصول  اآلن  ويمكن  مما ،  يعها، 

 .   (1)«راجعة تلك الكتب وتصحيح ما يكون قد وقع فيها من نقص أو أخطاءم حيتي

o هـ(446)ت مثال من كتاب مفردة احلسن البصري، أليب علي األهوازي: 
هًم، سواء ققحيواألهوازي أن احلسن البرصي كان جيمع بني اهلمزتني    حيث ذكر

عمر محدان  .يق دكًم يف حتق  -ضاف  كانت من كلمة أو من كلمتني، من غري مد. ثم أ

آل    - سورة  يف  قوله  واحدة ممدودة:  هبمزة  فيهن  يستفهم  فإنه  ست كلًمت،  »إال   :

،  [20]األحقاف: ﴾ىئ﴿األحقاف:   ، ويف سورة[73]آل عمران: ﴾ڃ چ﴿ عمران:

ڦ ڄ ڄ ﴿املطففني:  يف سورة    هلوق، و [2]عبس:  ﴾ٻ ٻ پ﴿وقوله يف عبس:  

فقط[13]املطففني:  ﴾ڄ غ  ،  اال  وباقي  أصلهري،  عىل  املحقق (2)«لباب  علَّق  ثم   .

ُتنظر هذه اآليات األربع يف مواضعها من هذه املفردة. جدير بالتنبيه هنا أن »بقوله:  

ث أعاله عن  األهوازي حت   ا أربعا ، يستفهم فيهن، غري أنه ذكر يف املتن  ست كلًمتدَّ

 . (3) «طا فقهنم

 
 جلديدة(. )الطبعة ا نم((. )حتقيق: أ. د. غا12مقدمة حتقيق كتاب البديع: )ص: (1)

محدي العدوي  أن حتقيق د.  ( إىل  7وأشار أ. د. غانم قدوري يف مقدمة حتقيقه يف الطبعة اجلديدة: )ص:

ار  كًم أش  سابقة التي نرشها.ال ته  ة من طبع يكاد يكون نسخ  هـ1427ا سنة  ة بطنط عن دار الصحاب  الصادر

 من تصحيفات. لكنه ال خيلو إىل اكتًمل نص الكتاب يف حتقيق أ. د. سعود الفنيسان،

  ( )حتقيق: د. عمر محدان(.206مفردة احلسن البرصي: )ص:( 2)

 دان(. عمر مح ( )حتقيق: د.3( هامش: )206ة احلسن البرصي: )ص:مفرد  (3)
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للكتاب، األخرى  الطبعة  يف  النظر  عًمر    وعند  د.  النص بتحقيق  يظهر  الددو، 

اهل  مواضع  بإيراد  د.  مكتمالا  طبعة  تتضمنها  مل  التي  تضمنت  مزات  حيث  محدان، 

ۇئ ۇئ ۆئ ﴿  وقوله يف سورة ن:»ومعها:    طبعة د. الددو املواضع األربعة املذكورة،

و[14]القلم: ﴾ۆئ ووضع (1) «[38]القلم:  ﴾ىئ ی﴿و  ،[51]القلم: ﴾ېئ ېئ ﴿،   .

 . (2) « سقط من )ب( و)ت(»ثم علق بقوله: ضع بني معقوفتني املحقق هذه املوا

مكتبة   نسخة  هي  واحدة،  خطية  نسخة  عىل  محدان  د.  اعتًمد  أثر  يظهر  وبذلك 

األقىص بينًم  (3) املسجد  د.،  نسخة    اعتمد  إحداها  خطيَّة،  نسخ  ثالث  عىل  الددو 

الت األقىص  نتعا  ياملسجد  مها:  األخريان  والنسختان  محدان،  د.  عليها  سخة مد 

 . (4) ، ونسخة مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوتمكتبة كوبرييل

o  هـ(446)ت مثال من كتاب مفردة ابن حميصن املكي، أليب علي األهوازي: 
األهواز قال  ابن  حيث  مفردة  يف  الددو-حميصن  ي  عًمر  د.  حتقيق  يف  : -كًم 

مشددةتح  فب  [71]لقًمن: ﴾ ې ې﴿» القرا.  (5)«الياء  هذه  ُتذكر  الطبعة   ةءومل  يف 

محدانبتحقيق   ذاته  للكتابخرى  األ عمر  د.  ويرجع  (6):  أن  ،  إىل  ذلك  سبب 

مكتبة الددو اعتمد عىل ثالث نسخ خطية، هي: نسخة املسجد األقىص، ونسخة  د.

محدان    رم ع  .، بينًم اعتمد د(7) كوبرييل، ونسخة مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوت 

 . (8) دهاة املسجد األقىص وحعىل نسخة مكتب

 
 حتقيق: د. عًمر الددو(. ) (69رصي: )ص:مفردة احلسن الب( 1)

 ر الددو(. ( )حتقيق: د. عًم3( هامش: )69مفردة احلسن البرصي: )ص: (2)

 ( )حتقيق: د. عمر محدان(. 185ينظر: مفردة احلسن البرصي: )ص: ( 3)

 ( )حتقيق: د. عًمر الددو(. 44سن البرصي: )ص: ينظر: مفردة احل( 4)

 لددو(. ا ًمريق: د. ع( )حتق162دة ابن حميصن: )ص:مفر( 5)

 ( )حتقيق: د. عمر محدان(. 306بن حميصن: )ص:ينظر: مفردة ا( 6)

 ( )حتقيق: د. عًمر الددو(. 53: )ص:ردة ابن حميصنينظر: مف( 7)

 . عمر محدان(. ( )حتقيق: د182ينظر: مفردة ابن حميصن: )ص:( 8)
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o مــثـم ال ــ تـكن  ـال  ف ــ يـهـمـتـاب  مـد  الـــرف ــعـي  العلء  ــويـــ جـ تـة  أليب  د، 
 هـ( :   569)تاهلمذاين 

غانم قدوري يقول أ. د.  وهو مثال يتضح به أثر النسبة اخلاطئة للنسخ اخلطية.  

ا عىل كتاب متقدم يف قصيدة أيب مزاحم  ويد أثناء حديثه عن تأثري  جتال  احلمد ُمعلِّقا

هذا الكتاب حمفوظ يف مكتبة »التجويد:     من املؤلفني يفيف جهود الالحقني  اخلاقاين

( أليب بكر جعفر التمهيد يف التجويد ( باسم: ) 3954جسرتبتي بدبلن، حتت رقم: )

 .هـ(432)ت بن حممد املستغفري

ن ورقة أو أكثر سقطت من أوله أ ُت دوقد حصلُت عىل نسخة مصورة منه، فوج

باسم  حلفذهبت  ا  رضرا وأن  مؤلِّفه،  واسم  األخريه  الورقة  الكتاب ق  اسم  فمحا  ة 

اسم  إىل  املكتبة  خمطوطات  فهرس  وضع  الذي  توصل  كيف  أدري  وال  أيضاا. 

 . الكتاب ومؤلفه

  
ِ
أسًمء َتَتبُِّع  من  وجدُت  أهن وقد  املؤلف  عنهم  يروي  الذين  هلم شيوخ  ليس  م 

العالء ملستغفري، ألهنم عاش اب  ةقعال أكثرهم من شيوخ أيب  أن  وا بعده، ووجدُت 

فلعل الكتاب له، ال سيًم أن ابن اجلزري يذكر أليب العالء كتاباا يف هلمذاين العطار،  ا

أ(1) التجويد املستقبل.  يف  القضية  هذه  من  التحقق  جيري  أن  وأرجو  اآلن،  ،  (2) ما 

 . (3) «املستغفري عىل األقل ىلإ بفأعتقد أن الكتاب ال يمكن أن ُينس

العط»وأضاف:   إىل  الكتاب  نسبة  حتققت  ووقد  هلل،  واحلمد  دار  ار  يف  ُطبع  قد 

 . (4)«عًمر باألردن

 
 (.1/204ينظر: غاية النهاية: )( 1)

 ـ. ه0014و عام  يريد تاريخ نرشه للبحث، وه (2)

 (.1/90ؤلفاته: )كتاب للمستغفري حمقق كتابه فضائل القرآن عند حديثه عن مومل ُيرش إىل هذا ال( 3)

)ص:  (4) التجويد:  علم  يف  حتقيق40أبحاث  يف  احلمد  قدوري  غانم  أ.د.  اعتمد  وقد  التمهيد    (.  كتاب 

 (.39)ص:  رفة التجويد: مع يف  التمهيد  يف تركيا. انظر:    قسطموين   ةة مكتبونسخ   للهمذاين عىل نسخة جسرتبتي
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o   ،انفع اإلمام  مقرأ  أصل  يف  اللوامع  الدرر  شرح  كتاب  من  مثال 
 :   هـ(834)تلمنتوري ل

ال َد  عدَّ التومنـحيث  عىل  اقترص  من  الـري  يف  الـمد  لقـمد  وذكر    ،نولامنفصل 

الـكم   -منهم   النسخة  يف  شعيب » :    -  مطبوعةـا  و  وابن  التقريب  .  (1) «اإلشعاريف 

والصواب:    وهو الشعيبتصحيف،  اخلطية  النسخة  يف  كًم  جامعة  ـ،  يف  محفوظة 

سعودـال أن  (2) ملك  التصحيف  هذا  عىل  وترتب  اللوام  حقق ـ م.  الدرر  ع  رشح 

واإلشعار    َب َس نَ   للمنتوري التقريب  بن  ـم  بيشع  البنكتاب  إبراهيم  بن  حمد 

األندليس   اللخمي  بعد  إلياس  هـ(481)ت 
والص(3)  أن،  بن    بن  لشعيبه  واب  عيسى 

هـ(538)تعيل األشجعي اليابري 
 (4) . 

o العشر القراءات  يف  النشر  طيبة  شرح  كتاب  من    للنويري ،  مثال 

 : هـ(857)ت
طبع عدة  ُطبِع  نصُّ  حيث  يسلم  مل  التصحات،  من  منها  أيٍّ  يف    ت افيالكتاب 

سبيل   عىل  منها  املعنى،  يف  املطبوعاملؤثرة  النسخة  يف  ورد  ما  :  الداينقال  »:  ةاملثال 

الشيخ   اجلعربيوأقرأين  الدين  القياس  برهان  عىل  بالكَّس  التنوين  ، (5) « بتحريك 

 
 (.1/180رشح الدرر اللوامع، للمنتوري: ) (1)

 /أ(.48توري: نسخة جامعة امللك سعود: )اللوامع، للمنرشح الدرر  (2)

 (.18(، هامش: )1/180ينظر: رشح الدرر اللوامع، للمنتوري: )( 3)

 (.64يل: )ص:اإلشبيينظر: فهرسة ابن خري  (4)

أ  َعَجٍب  رشوِمن  حمقق  وثَّ الح  ن  للمنتوري  اللوامع  شعيب  درر  البن  واإلشعار  التقريب  كتاب  نسبة  ق 

أن الكتاب لشعيب األشجعي   (64)ص::  شبييل، واملذكور يف الفهرسةسة ابن خري اإل اللخمي من فهر

 (. 1/135لخمي. ينظر: رشح الدرر اللوامع، للمنتوري: )وليس البن شعيب ال

 يق: د. مدي باسلوم. ق( حت2/220: )رشح طيبة النرش للنويري( 5)

طبعاواع  يف  والتصحيفات  األخطاء  هذه  ببيان  الباحثني  بعض  التنى  طيبة  ينظر:  ت رشح  للنويري.  نرش 

 = ا، ورشح طيبة النرش للنويري:(، وما بعده108بحث: دراسة لكتاب رشح طيبة النرش للنويري: )ص:
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التصحيف   هذا  أدَّى  اخلطيَّة    -حيث  النسخ  بعض  يف  الداين   -املثبت  جعل  إىل 

للجعربي    هـ(444)ت ا  أثبته الديوايناب:  والصو  .(هـ273)تتلميذا الذي  وهو   ،

فـقـح ـم ـال الـق  عنــحاشيـ ي  إيــة،  النس  رادهــد  بني  وكان للفروق  اخلطيَّة،  خ 

 الصحيح ِذْكُره يف املتن. 

 

 

 

 

 
 

 
بعدها،8)ص:= وما  الطَّ )ال  (  ُغنية   ، العلمية(  برسالة  )ا  رشحَلبة  بعدها،62/ 1لطيبة:  وما  )الرسالة    ( 

 العلمية(. 
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 املبحث الثالث
 أثر تعدد إبرازات الكتاب يف إخراج النص 

إخراج يف  التصحيف  أثر  إيراد  كت  بعد  ناَس   ملوع  بنصوص  أن   بالقراءات؛ 

ه، إذ قد ُيمثل النص املثبت يف   ُيعطف ببيان أثر تعدد إبرازات الكتاب يف إخراج نصِّ

ل املؤلُِّف فيًم بعد   حدى ُنسخ الكتابإ اخلطيَّة إبرازة أوىل للمؤلف يف كتابه، ثم عدَّ

املبي ا:  أيضا ى  وُتسمَّ األخرية،  اإلبرازة  واعتمد  الكتاب  نص  وتسم عىل   ى ضة، 

دة.رازة األوىل: ابإلا  ملسوَّ

الذي للكتاب  واحدة  خطية  نسخة  املثبت   ووجود  نصه  جيعل  إبرازاته  تعددت 

أليف املؤلف لكتابه، ال سيًم إذا كانت متثل اإلبرازة رحلة من مراحل تفيها يمثل م

أ  ا  املتأخرين عنه تصحيفا لنقول  ه  يلزم بالرضورة أن تكون خمالفة نصِّ و األوىل، وال 

فا  اخ.  من اترصَّ  النُّسَّ

السابقة » فالنَُّسخ  أكثر.  أو  ثالثة  أو  مرتني  إبرازاهتا  تتعدد  قد  املؤلف  ونسخة 

؛ متثل املحاوالت األوىل للمؤلف، قبل أن خيرج يف  ة، أو: املسوداتوتسمى: املسود

صيغته النهائية، وأما الصيغة النهائية بعد التنقيح والتصحيح فتسمى املبيضة، وهي  

 . (1) «يف أحسن تقويم لف كتاباا خيرجؤملا اي ارتضاهالت

  الرب: يقول أ. د. بشار عواد معروف يف مقدمة حتقيقه لكتاب التمهيد البن عبد  

بعد دراسة النسخ املذكورة أهنا متثل نرشتني للكتاب،    -من غري شك    -ا  وتبني لن»

هي و،  ةينازة الثااإلبرازة األوىل، وهي املسودة، وأكثر النسخ منسوخة عنها، واإلبر

وا إبرازته  األخرية.  يف  بعُد  فيًم  مؤلفه  ارتضاه  الذي  الكتاب  متثل  ال  األوىل  إلبرازة 

 . (2) «ف يف صياغة العباراتتالة النقص واالخاألخرية، فهي كثري

 
)ص  (1) املخطوطات:  حتقيق  يف  باختصار28:املقابلة  ومناهج    (،  املتعددة  الكتب  إبرازات  وينظر:  يسري. 

 (. 11حتقيقها: )ص:

 باختصار يسري.  (.1/19التمهيد البن عبد الرب: )مقدمة حتقيق  (2)
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ثالث   يف  املؤلف  إبرازات  لتعدد  األمثلة  بعض  املقام  هذا  يف  وسأستعرض 

اجلزري   ابن  القراء  إلمام  وحفاظهاقر  ةرلكث  هـ(،833)تمنظومات  وأثرها  ئها  ا، 

 الظاهر يف ميادين العلم واإلقراء.

األول: ا  املثال  القراءات  يف  املضية  الدرة  نظم  املرضية،  من  قال  لثالث  حيث 

 : (1) الناظم

ب  ـ ٌر ح  ـــ ص  ــا و ق  ــــ ه  ج  ـــ ض    ه  و يـ ر  ـو س ك  ن  ب    د  ــد د  ج  ــ ه  و ام  ــق  ـــ ك يـ ت   ش   ل  اع  ب    ــ م  و ال 
النويري   الدرةقال  رشح  )»:  يف  النسخ:  بعض  يف  ْن  ووقع  َوَسكِّ ُحْز  ُجْد  َوَيتَّْقِه 

علَّق حمقق رشح الدرة . و(2) «دون هذا  (، واملذكور أوالا هو املوافق ملا يف التحبريبِهِ 

بقوله:   يف: »للنويري  الضمري  هاء  بقرص  قرأ  مجَّاز  ابَن  أن  يقتيض     ﴾ ی ﴿  وهذا 

فيها، ولكنوعقي  ةكقراء  [52]النور: )   ب  فيها:  التي جاء  ُجدْ النسخة  َواْمُدْد  ( َكَيتَّْقِه 

الدرة أصل  هو  الذي  التحبري،  يف  ملا  املوافقة  الرمي(3) «هي  ووافقه  واألبيار.   ، ،  ييلُّ

 .(4) والقايض، واملرصفي، وحممد آل الوكيل، ومؤلفو الـُمزهر

ا إلبر دها، نظم التي اعتم لا   ةزاوممن خالف هذا الرشح: الزبيديُّ يف رشحه، تبعا

ْن بِهِ )»فقال:   نَه    ﴾  ی ﴿(. وَقرَصَ ابُن مجَّاز ويعقوب:  َوَيتَّْقِه ُجْد ُحْز َوَسكِّ ، وَسكَّ

، والضبَّاع، وقال: (6) َعرائِي، واملنري السمنوديحاين، والك املل، وكذل (5) «ابن وردان

 
 (.19 الدرة املضية: )رقم البيت: (1)

 (.  1/206الدرة املضية للنويري: ) حرش( 2)

 (.483ر: حتبري التيسري: )ص:(. وينظ3قم: )(، حاشية ر1/206رشح الدرة املضية للنويري: )( 3)

(، رشح الدرة املضية  73(، اإليضاح: )ص:157ص:(، البهجة السنية: )1/246ينظر: املنح اإلهلية: )(  4)

)ص:مرصفلل والتحري58ي:  الفوائد  عىل  (،  )ص:ا  متنرات  املضية:  الـ44لدرة  رشح  (،  يف  ُمزهر 

 (.460الشاطبية والدرة: )ص: 

امل  (5) الدرة  للزبيدي:رشح  ذكره 117)ص:  ضية  ملا  ا  موافقا ذلك،  يف  املحقق  وتعقبه  يسري.  بترصف   ،)

 النويري يف رشحه. 

الروية: )ص:(  6) املناهل  ا63ينظر:  )الرسالة  البهية: )ص:لعلم(  الُغرة  ا)الرسال  (64ية(،  لمية(، رشح لع ة 

ا39للمنري السمنودي: )ص:  الدرة املضية،  ويري يف رشحه.ملا ذكره الن (. وتعقبه املحقق يف ذلك، موافقا
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ي  هو» فَدلَّ قوله:    ،(1) «وهذا عىل ما يف النسخ املعتربة، وهي املوافقة ملا يف التحبري»

عىل أن نسخة التحبري التي اعتمدها العالمة الضبَّاع موافقة ملا   «املوافقة ملا يف التحبري

 .تضمنته هذه اإلبرازة للنظم
ال بعض  املوافق وتضمنت  النص  التيسري  حتبري  لكتاب  اخلطيَّة  هذا    -  نسخ  يف 

ن إضافة هشام لقالو  رىأخ  ، وتضمنت نسٌخ (2) ملا ذكره الضبَّاع يف رشحه  -املوضع  

بالقرص لدى رشاح  (3) ويعقوب  التيسري  كتاب حتبري  لُنَسِخ  الظاهر  األثر  يؤكد  مما   ،

 ظ أبياهتا. الدرة الـُمضيَّة حال اختالف ضبط ألفا

الـمسفرة، وكذلك د. إهياب فكري وصحَّ  الوجوه  الوجهني يف كتابه:  املتويل  َح 

 . (4) يف رشحه

ا يف ضبط ألفاظ هذا  درة املضية اختاللل  ةوتضمنت بعض النُّسٍخ اخلطيَّ  فاا ظاهرا

اح، وذلك ِوفق الصيغ  البيت عًمَّ ذكره ال  َّ ، (5) «ْن بِهِ َحْوٌز ُجْد َوَأْسكِ   َوَيتَّْقهِ »   التالية: رشُّ

ْن بِهِ » ا ُحْز َوَسكِّ ْن بِهِ » ،  (6)«َكَيتَّْقِه َواْمُدْد ُجدا تَّْقِه يَ وَ »،  (7) «َكَيتَّْقِه َواْمُدْدُه ُجْد ُحْز َوَسكِّ

نْ ُجْد وَ   . ومثل هذا االختالف جدير بالدراسة التارخيية والعلمية. (8)«بِهِ  اْمُدْد َوَسكِّ

 
 (. 18البهجة املرضية: )ص: )1(

معهد   )2( نسخة  التيسري:  حتبري  )ينظر:  رق311البريوين:  األزهرية،  املكتبة  نسخة  )/أ(،  : 93100م:   )

 /ب(.65مجعة املاجد: ) (، نسخة مركز98لباقي: )ص:ا عبدة الشيخ /أ(، نسخة مكتب77)

/أ(، نسخة  101/أ(، نسخة مكتبة عارف حكمت: )84ة: )كتبة املحموديينظر: حتبري التيسري: نسخة امل  )3(

( أفندي:  راشد  نسخة72مكتبة  )  /ب(،  رقم:  األزهرية،  )(32825املكتبة  نس53:  مك/ب(،  تبة خة 

/ب(، نسخة مكتبة قونيه،  116زيل: )/أ(، نسخة مكتبة دين94: )يةالمعود اإلسجامعة اإلمام حممد بن س

: )1084رقم: ) ق  /ب(،117(  )نسخة مكتبة  رقم:  : )2167ونيه،  قونيه، 119(  مكتبة  نسخة  /ب(، 

 /ب(. 49( : )4783رقم: )

 (.91(، تقريب الدرة: )ص:119: الوجوه املسفرة: )ص:ينظر )4(

 ( )الرسالة العلمية(. 45قارنة: )ص: النويري والزبيدي دراسة م بني املضية ة رشح الدر   ينظر:   ولالستزادة،  

 /ب(.2ه: )ة مليل كتبخانالدرة املضية: نسخ (5)

 /أ(.85الدرة املضية: نسخة قونيه: )( 6)

 /أ(.2ة األزهرية: )الدرة املضية: نسخة املكتب( 7)

 /ب(.99) ود:امللك سع /أ(، نسخة جامعة 3األقىص: )سجد الدرة املضية: نسخة امل ( 8)
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النرش    :املثال الثاين نظم طيبة  الع من  القراءات  مكتبات يف  اكتنزت  رش، حيث 

حمددة   إبرازة  منها  واحدة  كل  متثل  التي  اخلطية  ُنَسِخه  بعض  املتفرقة  املخطوطات 

 ألخرى، وقد ختالفها. ق مع بعض النسخ افتت دقللكتاب، 

(، متثل إبرازة متقدمة للمنظومة، 70وبيان ذلك أن نسخة مكتبة الله يل برقم: )

أبيا من  كثري  يف  واختالف  اشتهر  ما  أبياهتاهتا  من  ويف    ستقر  األخرى،  النسخ  يف 

 رشوحها كذلك. 

يف اإلبرازة    ءجا  -  عىل سبيل الـمثال  -ففي باب أحكام النون الساكنة والتنوين  

 :(1) تقدمةامل

م  و ر اـ  ة  ف ـــ ن  ـــ ـل  غ  ـــم ب  ـــــ ـ و أ د غ    و ال بـ ع ض  ك م  ص ع باا َس  ا ِب  ا قـ ر ا   ي ل 
 :(2) ا البيتواملشهور يف موضع هذ

م  و ر ا ة  يف  ـــن  ـ ل  غ  ــــم ب  ـــ د غ  و أ   ي  ل غ     ل   ى ر  ـــ ـ ضاا ت  ـ ب ة  أ ي  ـْي   ص ح  ـ و ه 
 نة يف الالم والراء لألزرق،وال خيفى أن اإلبرازة األوىل تضمنت اإلشارة إىل الغ

ال  إثبات  ا  أيضا تثبتها  وتضمنت  املشهورة  األخرى  واإلبرازة  حلفص،  ال  لشعبة  غنة 

 .حلفص ال لشعبة

تفاو أثر  القراءات  وظهر  النسخ اخلطية ملنظومات  يتعلق بغنة األزرق    -ت  فيًم 

ا   للطيب  ةومظنميف    -حتديدا األصبهاين  طريق  من  ورش  رواية  يف  األماين  ي،  بلوغ 

 حيث قال الناظم: 

د غ    ر اــه  ق  ــي  ـ ق  ـن  ط ر يــ ر  و ر ٌش م  ـ يف  الن ش   م  و ر اــ ن ـ الغ  ـ ام  ب  ــــ ل   ة  يف  ل 

الشارح ا    وقال  قا البيت: عىل  ُمعلِّ هذا  إثبات  يف  للنظم  اخلطيَّة  النسخ  اختالف 

يف أغلب النسخ، ومل يأِت إال يف نسخة واحدة من النسخ    غري موجود  تبيال   وهذا»

 
 /أ(.41له يل: ) سخة ال طيبة النرش: ن (1)

 (. 275طيبة النرش: )رقم البيت: ( 2)
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التي حققُت النظم عليها، ويتضمن هذا البيت جواز إدغام النون الساكنة اخلمس  

األزرق  عن  والالم(  )الراء  حريف  عند  بغنٍة  عن    والتنوين  من واألصبهاين  ورش 

 .(1) «طرق النرش

املتعددة، وتفاوت   النرش يف رشوحها  بةطي  وتكرر أثر اختالف إبرازات منظومة

الرشوح   يف  املنظومة  أبيات  ألفاظ  اخلطية،  ضبط  ونسخها  إبرازاهتا  الختالف  ا  تبعا

 : (2) ففي قول الناظم

ا ـــ ٌر غ  ــ ب  ــ ح    ف ا ـل ون  إ ذ  ص  ــ م  ـع  ـــي    عااـيـ  م ـر  ج  ــ ص  ــ اق  ـــ ف   ن  ـــ ع    د  انا و اث   ف ا ـــه  ح  ـــ ي و 
رش ألطال  حواختلفت  ضبط  يف  الضبط يِّبة  هذا  عىل  فجاء  البيت،  هذا  فاظ 

، والذي عند  (3) اب فكري املشهور يف رشح ابن الناظم، واملنري السمنودي، و د. إهي

وقمحاوي:   َوَعًمَّ )النويري  َصَفا  َفاْقرُصْ  إِْذ  اإلبرازة (4) ( َيْعَمُلوَن  يف  كذلك  وهو   ،

إليهاملتق املشار  ادمة  آنفا عن(5) ا  والذي  والرويس:  لرتا   د،  َفاْقرُصْ ) ميس  اْلُكلِّ    يِف 

لها نسخة خطية يف  ، وهو كذلك يف إبرازة أخرى للمنظومة متث(6) (َيْعَمُلوَن إِْذ َصَفا

 . (7) ط الناظم وإجازتهمكتبة برنستون عليها خ

لنظم  التحقيق  ُت هذا  فقد بني »قال د. إهياب فكري يف مقدمة حتقيقه لطيبة النرش:

 
 (.127الرباين يف حل معاين بلوغ األماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين: )ص:التيسري ( 1)

الن  (، غنة األزرق48املحقق: )ص:اط  نظر يف موضوع غنة األزرق: الربهان األصدق والرصوي  في بني 

 (.23إلثبات: )ص:وا

 (. 477النرش: )رقم البيت:  طيبة( 2)

/ب(، تقريب  77(، سطعات ملعات أنوار ضياء الفجر: )2/756ن الناظم: )ينظر: رشح طيبة النرش، الب( 3)

 (.214الطيبة: )ص: 

 (. 376:(، الكوكب الدري: )ص2/186بة النرش، للنويري: )رشح طي( 4)

 (.أ/53)له يل:  طيبة النرش: نسخة ال ( 5)

 (.108( )الرسالة العلمية(، رشح طيبة النرش للرويس: )ص:3/7071غنية الطلبة: )( 6)

 /ب(.31: نسخة برنستون: )طيبة النرش (7)
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اب لإلمام  خم زجلا  نالطيبة  منها  خمطوطات،  أربع  اإلمام  ري عىل  إجازة  عليها  طوطة 

إلمام العقبي، الذي نسند قراءتنا ابن اجلزري برواية هذا املتن، وهي إجازة لتلميذه ا

 . (1) «للطيبة من طريقه

، ( املقدمة اجلزرية من نظم املقدمة فيًم عىل قارئ القرآن أن يعلمه )  املثال الثالث:

ا لتع  يف  اهظفقد تباين ضبط ألفا دد إبرازات الناظم ملنظومته،  رشوحها املتعددة تبعا

 : (2) فعند قوله

ل     ؤ ل  ـــــ ن  ه  ـــذ يـ ذ ا وال  ـــ ال  ه  ــ و م    و و ه  ل  َت  ني  يف اإل  م ام  ص 
الدائم   وعبد  الناظم،  ابن  رشح  يف  املثبت  وهو  املشهور،  هو  الضبط  هذا 

ملستكاوي، ومال عيل قاري،  ن احلنبيل، وابوا  ،ياألنصارواملزي، وزكريا  األزهري،  

ي  .(3) والفضايل، وابن غازي، والغزِّ

للمنظومة:   أخرى  إبرازة  يف  يف  )وجاء  َماِم  حَتِنَي  اَل ِصْل  اإْلِ وهذا (4) (َوِقيَل   ،

وحممد   زاده،  كربي  وطاش  والقسطالين،  األزهري،  خالد  رشح  يف  مثبت  الضبط 

 
 (.3مقدمة حتقيق طيبة النرش: )ص:( 1)

 (. 92ية: )رقم البيت: املقدمة اجلزر (2)

املفه   (3) احلوايش  املعلمة283)ص:  مة:ينظر:  الطرازات  )ص:ال(،  225: )ص:(،  املؤيدة:  (،  165فصول 

)ص:ا املحكمة:  )ص:65لدقائق  الَّسية:  الفوائد  امل362(،  رشح  اجلزرية  (،  للمستكاوي:  قدمة 

)ص: 295)ص: الفكرية:  املنح  )ص:313(،  املضية:  اجلواهر  امل396(،  الدرر  البهية: (،  نظمة 

 )الرسالة العلمية(.  (82، التعليقات الوفية: )ص: ( 484)ص:

ُنسختض  (4) هذقامل  منت  ألفاظ  ضبط  اجلزرية  اَل(. دمة  )َوِقيَل  اَل(،  )َوُوهِّ الصيغتني:  بإحدى  البيت  ا 

ا. ينظر: املقدمة اجلزرية: نسخة جامعة اإلمام حممد بن  تملت بعض النسواش خ اخلطية عىل الصيغتني معا

( رقم:  اإلسالمية:  )(755سعود  املك4:  نسخة  )تبة  /ب(  رقم:  )ص:(288التيمورية:  نسخة 9:   ،)  

 /ب(.52( : )4487تبة األزهرية: رقم: )كامل

)  وتضمنت نسخة مكتبة ال   التي70له يل: رقم:  الن  (  اَل(، وهي عليها خط  )َوُوهِّ اظم وإجازته؛ صيغة: 

 جلزرية.النسخة املعتمدة يف ُجلِّ طبعات املقدمة ا
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ا عىل    ة،مدقرازة مت. ولعل هذه اإلب(1) احلجازي ما أشار إليه تلميُذ الناظِم عبُد  اعتًمدا

املقدمة ألفاظ  ضبط  أخذ  بأنه  املعلمة،  الطرازات  رشحه:  يف  األزهري  عن   الدائم 

 . (2) ناظمها يف نسخته األخرية، وَوَصَف يف رشحه الضبَط اآلخَر بالنسخِة املتقدمة

األوىل: الصيغة  احلرضمي  بحرق  اَل   وأثبت  األيف    َوُوهِّ رمجة  ت:  لورشحه 

) (3) املستفيد األخرى:  الصيغة  وأثبت  اَل ،  القاري    (َوِقيَل  حتفة  اآلخر:  رشحه  يف   ،

 .  (4) واملقري

رشح   يف  النص  أثبواضطرب  حيث  يالوشة،  البيت:  ابن  متن  يف  املحقق  ت 

اَل )  . (5) (َوِقيَل اَل (، وسياق املؤلف يف رشحه يتعلق باإلبرازة األخرى: )َوُوهِّ

ر نسخةتًماح  يظهر أنومما سبق،   املؤلف يتعذر معه القطع إزاء نسخة ما    ل تكرُّ

من هلم صلة به،   أهنا األصل، ما مل ينصَّ هو عليها، أو يشري إىل ذلك أحد تالميذه أو

إىل   نسخته  يف  املؤلف  يشري  وقد  األصل،  أهنا  عىل  دليالا  عليها  خطِّه  وجود  وليس 

 . (6)قةوجود إبرازة سابقة أو الح

 

 

 
 

 
لطاش كربي   يةزرملقدمة اجل(، رشح ا127السنية: )ص:  ئالآلل  (،106ينظر: احلوايش األزهرية: )ص:  )1(

 /أ(.52/ب(، اهلدية النبوية: )132الفوائد املكية: ) (،76زاده: )ص:

 (.225(، )ص:204(، )ص:181(، )ص:912املعلمة: )ص: نظر: الطرازاتي )2(

 (.314ينظر: ترمجة املستفيد: )ص: )3(

 /ب(.11ينظر: حتفة القاري واملقري: ) )4(

 (. 147(، )ص:144نظر: الفوائد املفهمة: )ص:ي( 5)

  (.120)ص:ينظر: اختيار النص: ( 6)
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 اخلامتة
أمحد اهلل سبحانه وتعاىل وأشكره وأثني عليه بًم هو أهله من املحامد؛ أن وفقني 

وأستغفره فضله،  من  املزيد  وأسأله  الدراسة،  هذه  خطأ    إلمتام  من  فيها  يظهر  عًمَّ 

 وزلل، والكًمل له سبحانه وتعاىل.

ا  أوردهتُّ إنًم    لةثمأأن ما ورد يف البحث من    إىل  -يف مطلع هذه اخلاتـمة    -وأشري  

األساتذة   ِقبل  من  املبذول  الـجهد  من  تغض  ال  وهي  البحث،  موضوع  ملناسبة 

منهم فلكل  األمثلة،  طيَّات  يف  أسًمؤهم  وردت  الذين  وسبقه،    األعالم  فضله 

ا.  وحرصه وعنايته، بارك اهلل يف جهودهم وأعًمهلم، وجزاهم خريا

 اء من البحث. بعد االنته يل ترتي ظهنتائج والتوصيات الثم أشري إىل أهم ال

 أهم النتائج:  ▪
كتِب    :أولا  ُنَسِخ  بتقييِم  القراءات  علًمء  ِقبل  من  الفائقة  العناية  علوم ظهور 

ا، وبيان ما وقع القراءات، واحلكِم عليها ق  فيها من تصحيف ونحوه.وةا وضعفا

النسخ  :اثنياا بنقد  القراءات   ت، اءاالقرعلوم  اخلطّية لكتب    اشتهار بعض علًمء 

والروايات،  ودراستها   واألوجه  الطرق  يف  ذلك  أثر  وبيان   ، فاحصةا نقديةا  دراسةا 

 هـ(. 833كابن اجلزري )ت

الواردة    :اثلثاا  والتصحيفات  األخطاء  ات  انعكاس  ألُمَّ اخلطيَّة  النسخ  بعض  يف 

الـمعارصة،  علوم  كتب القرآنية  الدراسات  عىل  املتقدمة  آثارها    القراءات  وظهور 

 ة واملطبوعة منها.حققامل  سخنال  ىلالسلبية ع

ات كتب   :رابعاا  ا خطيَّةا نفيسة ألُمَّ تكتنز مكتبات الـمخطوطات حول العامل ُنسخا

ُحقِّ علوم   فيًم  تعتمد  مل  نفاستهاالقراءات  رغم  منها؛  ُطبِع  أو  العلمية   ق  وقيمتها 

  يفن  ايبوالت  هـ(،444)ت للداين  ، والتيسريهـ(392)تالعالية، كالـمحتسب البن جني  

 وغريها. هـ(،665)توإبراز الـمعاين أليب شامة  هـ(،616)تلقرآن للعكـربيإعراب ا
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 نقلها وعزوها.    أثر التصحيف يف نسبة بعض األوجه لغري أصحاهبا، وتوايل  :خامساا

يف    :سادساا عنه  النقل  اختالف  أسباب  من  لكتابه  املؤلف  إبرازات  تعدد  يعد 

 بغريه.  ؛ مقارنةافا يحصة الواحدة، وال يعد هذا تاملسأل

فُتنسب    :سابعاا الغالف،  صفحة  إىل  اخلطيَّة  النسخ  بعض  يف  التصحيف  يمتد 

نسبتها اخلطأ يف  تب عىل ذلك  النسخة اخلطيَّة إىل كتاب آخر غري املثبت داخلها، ويرت

 يف الفهارس والدراسات املتأخرة.

ط الضب  ةقلة  رره وآثاره ال يعني بالرضووقوع التصحيف أو بعض مظاه  :اثمناا

التحرير عند من وقع منه، سواء من العلًمء املتقدمني أو املتأخرين كذلك، بل قد و

 يقع من أئمة ُعرفوا بالضبط واإلتقان.   

نسخ  :اتسعاا خطيَّة  لكل  نص ة  ضبط  يف  بالغة  وأمهية  مستقلة،  علمية  قيمة 

ط بض  عن  ات املؤلف إن وجدت، فضالا املؤلف، وتسلسل تارخيي معترب لتتبع إبراز

 وقوع التصحيف ألول مرة، وتأثر النسخ املتأخرة به.  وحترير

للنسخ   :عاشراا وفنيًّا  علميًّا  ا  انعكاسا كتاب  أي  من  مطبوعة  نسخة  كل  متثل 

لتي اعُتمد عليها يف تلك الطبعة، وال يلزم من ذلك حتقق موافقتها ملا استقر اخلطية ا

املؤلف اختيار  يلز  عليه  وال  كتابه،  أيضا يف  هباحالا  ام  عن    تجاج  اختالفها  حال 

 النقول املوثوقة عن الكتاب يف مصادر أخرى. 

اخلطية   النسخ  بعض  أو  املطبوعة  بالنسخ  االكتفاء  أن  الواحد    -كًم    -للكتاب 

 ؤلف. ِمن أهم أسباب انتشار النقول الناقصة واألخطاء املتكررة املنسوبة لنص امل

 أهم التوصيات:  ▪
اتألُ ة  ي د قتفعيل الدراسات الن  :لا و أ القراءات املطبوعة، ومقابلتها  علوم  كتب    مَّ

النصِّ   إثباِت  مدى  وبيان  هلا،  العتيقِة  اخلطيَِّة  النُّسِخ  أراده   -املطبوع    –عىل  كًم 

 حقيق من عدمها.ومدى حاجة الكتاب إلعادة الت مؤلُفه،
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امل  :اثنياا األكاديمية  العلمية  عناية األقسام  الباحثني لفت  إىل توجيه    يف   تخصصة 

النُّسِخ اخلطيَِّة    لدراساتا بتوفري  النقدية، ودعمهم  الدراسات  النوع من  العليا هلذا 

ات كتب   القراءات. علوم العتيقة ألُمَّ

د العلًمء يف التنبيه عىل التصحيفات وأخطاء  ني إىل مجع جهوتوجيه الباحث  :اثلثاا

لكتب اخلطيَِّة  النُّسِخ  يف  مُ   علوم  النساخ  باب  فهو  أيديبع  رشالقراءات،   ني 

 الباحثني، مل يأخذ حقه كامالا بعد. 

يف   :رابعاا ذلك  وعرض  الواحد،  للكتاب  املؤلف  إبرازات  تتبع  عىل  التأكيد 

لة النُّسِخ اخلطيَِّة واملطبوعِة باإلبرازة األخرية التي دراسات علمية حمررة، وبيان ص

 استقر عليها اختيار املؤلف.  

ات، واالستنارة بًم طرحوه  القراء  م ولع  بمراجعة توصيات حمققي كت  :خامساا

 من مقرتحات بحثية. 

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وآله وصحبه، واحلمد 

 . نيهلل رب العامل
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 فهرس الـمصادر والـمراجع
 أولا: املصادر املخطوطة: 

النشراح، (  1 وغاية  ا  سه  -املنسوب    اإلفصاح  ا  -وا السخاوي  لعلم    هـ(، 643)تلدين 

   هـ(، 328)ت األنباري، حممد بن القاسم    ،   إيضاح الوقف والبتداء يف كتاب هللا   الصواب: و

o (. 166سخة مكتبة أمحد الثالث، رقم: )ن 

ا (2 العشرْي  لتيس َتبْي  القراءات  بن   ، يف  عيل  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ اجلََزِري،    ابن 

 ،(ه 833)تيوسف 

o (. 4املنورة، رقم: )   بة املحمودية، املدينة املكت نسخة 

o  ( :44نسخة مكتبة عارف حكمت، املدينة املنورة، رقم .) 

o (. 3761: )نسخة مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم 

o  ( :93100نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، رقم .) 

o :(28253)  نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، رقم . 

o  (. 2669د، رقم: )نسخة معهد البريوين، طاشكن 

o ( :1201نسخة مكتبة راشد أفندي، قيرصي، رقم .) 

o ( :8نسخة مكتبة دينزيل، اسطنبول، رقم .) 

o ( :0841نسخة مكتبة قونيه، قونيه، رقم) . 

o ( :2167نسخة مكتبة قونيه، قونيه، رقم .) 

o ( :4783نسخة مكتبة قونيه، قونيه، رقم .) 

o (. 177لباقي، اجلزائر، رقم: ) بد اعشيخ لا ة نسخة مكتب 

o  ( :452539نسخة مركز مجعة املاجد، ديب، رقم .) 

اجلزري (3 ابن  مقدمة  شرح  واملقري  القاري  املبارك    ،َتفة  بن  عمر  بن  حممد  بحرق، 

 هـ(، 930ت)احلرضمي 
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o  ( :3952نسخة مكتبة احلرم املكي، مكة املكرمة، رقم .) 

بن عبيد اهلل  احلسن طاهر بن عبد املنعم    و، أبنوبلابن غ  التذكرة يف القراءات الثمان،  (4

 (،ه399)تاحللبي 

o  ( :88077نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، رقم .) 

 (،ه 849)تالقباقبي، حممد بن خليل  تيسْي ما يف املصطلح، (5

o  (. 29كتبة أسعد أفندي، اسطنبول، رقم: )ة منسخ 

املرضية  (6 الثلث  القراءات  املضيئة يف  اجلَ   ،الدرة  حُممَّ حُم   ِري،زَ ابن  بن  د  حُممَّ بن  د  بن  مَّ د 

   (،ه 833)تعيل بن يوسف 

o ( :6218نسخة مكتبة مليل كتبخانه، أنقره، رقم .) 

o ( :11384نسخة مكتبة قونيه، قونيه، رقم .) 

o  (. 93002، رقم: ) القاهرة ية، زهرنسخة املكتبة األ 

o  ( :50(، رقم: )11نسخة مكتبة املسجد األقىص، القدس، مموع .) 

o (. 6582عة امللك سعود، الرياض: )مابة ج تكم نسخة 

   (،ه324)تابن ماهد، أمحد بن موسى البغدادي  ،السبعة يف القراءات (7

o ( :4930نسخة مكتبة تشسرت بيتي، إيرلندا، رقم .) 

املنري السمنودي، حممد بن    ،يف شرح كتاب طيبة النشر الفجر   ضياءوار  سطعات ملعات أن (8

 هـ(،1199)تاحلسن 

o  جتويد(.  143رقم: )  اهلند، بخش، ادخ نسخة مكتبة 

 هـ(، 1186)تاملغريب، هاشم بن حممد  ،رح اإلفادة املقنعة يف قراءات األئمة األربعة ش (9

o  ( :16199نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، رقم .) 

 (، ه834)تاملنتوري، حممد بن عبد امللك القييس  ،اللوامع لدررشرح ا (10

o (1562)  :م نسخة مكتبة امللك سعود، الرياض، رق . 
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 هـ(،743)ت رسوم، الديواين، علي بن أيب حممد بن أيب سعدطوالع النجوم يف موافق امل (11

o  ( :3/ 282نسخة وزارة األوقاف، الكويت، رقم .) 

العشر (12 القراءات  يف  النشر  بن  اجلَ   ابن  ،طيبة  عيل  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ َزِري، 

 (،ه 833)تيوسف 

o  (. 70) رقم:   ،ل ونسخة مكتبة الله يل، اسطنب 

o  ،(. 2254أمريكا، رقم: )نسخة مكتبة برنستون 

قراءات (13 على  زادت  اليت  األربعة  القراءات  يف  املعتربة  الفوائد  شرح  يف  املدخرة    الفرائد 

 ـ(، ه3801)ت  الضباع، عيل بن حممد ،العشرة

o  ( :173نسخة مكتبة الشيخ عيل بن حممد الضباع، مرص، رقم .) 

اجلز  (14 شرح  يف  املكية  اازي،  جاحل  ،ة ير الفوائد  حممد  بن  أولياء  خليل  حممد  بن 

 هـ(، 1035)ت

o ( :984نسخة مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم .) 

 . (هـ588قوايس )ت بعد   الن عيلاملرندي، إبراهيم بن حممد ب ، قرة عني القراء (15

o  :نسخة مكتبة دير االسكوريال، أسبانيا، رقم   (1337/ 1332E   .)قراءات 

الثمان وقراءةالقر   هج يفبملا (16 واليزيدي  األعمش وابن  اءات  سبط    ،حميصن واختيار خلف 

 (، ه 541اخلياط، عبد اهلل بن عيل بن أمحد بن عبد اهلل )ت 

o (.  2799م: ) نسخة جامعة امللك سعود، الرياض، رق 

o ( :1072نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم .) 

o  ،(. 19رقم: )  ، نبولطسا نسخة أسعد أفندي   

o  (.  9هلل أفندي، اسطنبول، رقم ) نسخة فيض ا 

o ( 10نسخة فيض اهلل أفندي، اسطنبول،  رقم .) 

o ( 11نسخة فيض اهلل أفندي، اسطنبول،  رقم .) 
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 هـ(، 1238احلنفي، حممد عارف بن إبراهيم احلفظي )ت ربع،األ امل جم ع يف القراءات  (17

o ( :175نسخة مكتبة بايزيد، اسطنبول، رقم .) 

د بن    ما جيب على قارئه أن يعلمه )املقدمة اجلزرية(،فياملقدمة   (18 د بن حُممَّ ابن اجلََزِري، حُممَّ

د بن عيل بن يوسف )ت   (، ه 833حُممَّ

o ( :755نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم .) 

o (. 288هرة، رقم: ) نسخة املكتبة التيمورية، القا 

o  ،(. 4487القاهرة، رقم: )  نسخة املكتبة األزهرية 

o ( :70نسخة مكتبة الله يل، اسطنبول، رقم .) 

العشرة،  (19 على  الزائدة  األربعة  القراء  مذاهب  يف  سلطان  مقدمة  بن    املزاحي،  أمحد  بن 

 هـ(، 1075سالمة )ت 

o ( :859نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم .) 

ا    -املنسوب    املوضح، (20 ا  -سهوا خريون  )ت لالبن    والصواب: (،  ـه539بغدادي 

 هـ(، 565ابن أيب مريم، نرص بن عيل الشريازي )ت بعد   املوضح يف وجوه القراءات وعللها،

o  ،(.63رقم: ) نسخة مكتبة الفاتح 

العشرة (21 عن  الزائدة  الثلث  القراءات  يف  الربرة  حُم   ،هناية  بن  د  حُممَّ اجلََزِري،  بن  ابن  د  مَّ

د بن عيل بن يوسف )ت   ،(ه 833حُممَّ

o ( :42نسخة مكتبة إزمرييل إسًمعيل حقي، اسطنبول، رقم .) 

القرآن،  (22 تزكية حافظ  قراءة  ال  هناية  علًمء  )من  بن حسن  حممود  بن  حممد  قرن سليًمن، 

 الثاين عرش اهلجري(، 

o :(.  26) نسخة مموعة الشفاء، بمكتبة امللك عبد العزيز، املدينة املنورة، رقم 

ا    –املنسوب    ،اهلداية  (23 نحو    أليب   -سهوا املهدوي )ت  والصواب:    هـ(،440العباس 

 ، ألحد تالميذ علم الدين السخاوي، كتاب يف القراءات 

o ( :23نسخة مكتبة رشيد أفندي، رقم .) 



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

113 

اجلزرية،اهلد (24 شرح  يف  النبوية  خليل    ية  ابن  حممد  بن  أولياء  حممد  احلجازي، 

 هـ(، 1035)ت

o (. 1304ولة، برلني، رقم: )نسخة مكتبة الد 

 واملراجع املطبوعة: ر اثنياا: املصاد ▪
ن، ط  احلمد، ، أحباث يف علم التجويد (25  هـ. 1422،  1أ.د. غانم قدوري، دار عًمر، عًمَّ

(، ه 665أبو شامة، عبد الرمحن بن إسًمعيل املقديس )ت   ،إبراز املعاين من حرز األماين (26

 هـ. 1413،  1دينة املنورة، ط حتقيق: حممود جادو، اجلامعة اإلسالمية، امل 

معروف، أ. د. بشار عواد، مكتبة البخاري،    املتعددة ومناهج َتقيقها،  ب إبرازات الكت (27

 هـ. 1440، 1القاهرة، ط 

عشر،  (28 األربعة  ابلقراءات  البشر  فضلء  البنا    إَتاف  حممد  بن  أمحد  الدمياطي، 

 . ه 1428،  2ط (، حتقيق: د. شعبان حممد إسًمعيل، عامل الكتب، بريوت، ه 1117)ت

احلفيان، أ. د. فيصل، مرصي، حممود، معهد     التحقيق،يفاختيار النص، تقنني التفكْي   (29

 هـ. 1440، 1املخطوطات العربية، القاهرة، ط

السبعة  (30 األئمة  عن  القراءات  يف  اهلل    ،اإلرشاد  عبيد  بن  املنعم  عبد  غلبون،  ابن 

ري سلطان الدولية يف حفظ  (، حتقيق: أ. د. باسم بن محدي السيد، جائزة األم ه 389)ت

 . ه 1432،  1عسكريني، الرياض، طل القرآن الكريم ل

اللفظني،  الستكمال (31 بني  وما كان  واإلمالة  التفخيم  يف  السبعة  القراء  مذهب  ابن    يف 

بن املنعم  عبد  )ت   غلبون،  اهلل  الزهراء  ه 389عبيد  بحريي،  الفتاح  عبد  د.  حتقيق:   ،)

 هـ. 1412،  1لإلعالم العريب، القاهرة، ط 

ن،    ،تاأصول النشر وطرقه وأثرمها يف التحرير  (32 عبد الشكور، أ. د. سامي، دار عًمر، عًمَّ

 هـ. 1437، 1ط

اجلزري (33 احملررين وابن  بني  أداءا  املنقطعة  سام  ،األوجه  د.  أ.  الشكور،  عًمر،  عبد  دار  ي، 

ن، ط   هـ. 1437، 1عًمَّ
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عشرة (34 األربع  القراءات  يف  الكنوز  ومفتاح  الرموز  خليل  القبا  ، إيضاح  بن  حممد  قبي، 

 . ه 1424،  1د شكري، دار عًمر، األردن، ط مح (، حتقيق: د. أه 849)ت

هـ(، حتقيق: د. خالد أبو  470األندرايب، أمحد بن أيب عمر )ت   ، اإليضاح يف القراءات (35

 هـ. 1439،  1األوراق الثقافية، ُجدة، ط اجلود، دار

للقراءا (36 الثلث املتممة  القراءات  الدرة يف  العشراإليضاح ملنت  الفتاح    ، ت  القايض، عبد 

الغن  عبد  مكة  1403)ت   يبن  األسدي،  مكتبة  السندي،  القيوم  عبد  د.  حتقيق:  هـ(، 

 هـ. 1429،  1املكرمة، ط 

هـ(،  328ي، حممد بن القاسم )ت نبار األ  ،     إيضاح الوقف والبتداء يف كتاب هللا (37

 هـ. 1390،  1حتقيق: حميي الدين رمضان، ممع اللغة العربية، دمشق، ط 

احمليط (38 يو  ، البحر  بن  حممد  اأبو حيان،  األندليس )تل سف  حتقيق:  ه 745غرناطي   ،)

   . ه 1413،  1عادل عبد الـموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

ا (39 والصراط  األصدق  لألزرقحملق الربهان  الغنة  منع  يف  حممد    ،ق  بن  أمحد   ، املتويل 

أوال 1313)ت مكتبة  العنبتاوي،  نادر  حتقيق:  ط هـ(،  القاهرة،  للرتاث،  الشيخ  ،  1د 

 م. 2011

  الثلث عشرة واختيار اليزيدي، ابن   ن اهلداة يف اختلف األئمة والرواة يف القراءاتابست (40

آيُدْغدي، )ت  ، اجلندي ابن  بكر  الزمان،  يق:  (، حتقه 769أبو  دار  العواجي،  د. حسني  أ. 

 . ه 1429،  1املدينة املنورة، ط 

البه (41 الدرة  بشرح  السنية  بع  ية،البهجة  هاليل )ت  حممد  حممد  هـ(،  4313د  األبياري، 

 هـ. 1432،  1حتقيق: نورة اهلالل، رجاء يعقوب، )د.ن(، مكة املكرمة، ط 

هـ(، حتقيق: عبد  3801)ت  الضباع، عيل بن حممد  البهجة املرضية شرح الدرة املضية، (42

 هـ. 1422، 1اهلل علوان، مجال رشف، دار الصحابة، طنطا، ط 

ال (43 آي  عد  يف  )ت   ، قرآنالبيان  سعيد  بن  عثًمن  حته444الداين،  غانم  (،  د.  أ.  قيق: 

 هـ. 1439،  1قدوري احلمد، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، دمشق، ط
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القاموس  (44 جواهر  من  العروس  حممد  ،اتج  الرزاق،  بن    الزبيدي،  عبد  ابن  حممد 

 . ه 1385،  1(، حتقيق: عبد الستار فراج، وزارة اإلرشاد، الكويت، طه 1205)ت

العشر،  (45 القراءات  يف  التيسْي  اا  َتبْي  بن  جلَ بن  عيل  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ َزِري، 

)ت الكريم ه 833يوسف  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  القضاة،  أمحد  د.  أ.  حتقيق:   ،)  ،

 هـ. 1421،  1زرقاء، طال

بن حممد،  عبد الشكور، أ. د. سامي    ،التحريرات على طيبة النشر بني الرواية والجتهاد (46

ن، ط   هـ. 1437،  1دار عًمر، عًمَّ

املهدوي، أمحد بن عًمر )ت نحو    لتحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل، ا (47

األ440 وزارة  املتحدة،  الكًمل  دار  حتقيق:  الدوحة،    وقاف هـ(،  اإلسالمية،  والشؤون 

 هـ. 1435، 1ط

والتعليق عليه  (48 النص  ب  ،التحقيق بني ضبط  د.  أ.  الفرقان  معروف،  شار عواد، مؤسسة 

 هـ. 1436،  1لندن، ط   ،الميللرتاث اإلس

ونشرها، (49 النصوص  السالم   َتقيق  عبد  ط هارون،  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة   ،7  ،

   . ه 1418

إشكالية  (50 والقراءة،  النصامل  التحقيق  مع  التعامل  وثنائية  فيصل،    ، صطلح  د.  أ.  احلفيان، 

 هـ. 8314، القاهرة،  1معهد املخطوطات العربية، ط 

الثمان،  (51 القراءات  يف  غلا  التذكرة  احللبي  بن  اهلل  عبيد  بن  املنعم  عبد  بن  طاهر  بون، 

   (،ه 399)ت

،  1ة، ط حتقيق: د. أيمن رشدي سويد، اجلًمعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، ُجد •

 . ه 1412

ط  • القاهرة،  العريب،  لإلعالم  الزهراء  إبراهيم،  بحريي  الفتاح  عبد  د.  ،  2حتقيق: 

 . ـه1411
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التج (52 مقدمة  ملعاين  املستفيد  احلرضمي    ويد، ترمجة  املبارك  بن  عمر  بن  حممد  بحرق، 

 هـ. 1435، 1هـ(، حتقيق: أ. د. عادل الشنداح، دار العصًمء، دمشق، ط 930)ت

وأثره يف   (53 والفقه احلدالتصحيف  مكافحته   يث  احملدثني يف  دار    ،وجهود  مجال،  أسطريي، 

 م. 1997،  1طيبة، )د.م(، ط 

احمل (54 ب  ، دثنيتصحيفات  اهلل  عبد  بن  احلسن  سعي العسكري،  )ت ن  حتقيق:  382د  هـ(، 

 هـ.1402،  1حممود أمحد مرية، الطبعة العربية احلديثة، القاهرة، ط 

 هـ. 1427هرة، املكتبة اإلسالمية،  القا، 1فكري، د. إهياب بن أمحد، ط  تقريب الدرة، (55

الطيبة، (56 ا  تقريب  اإلسالمية،  املكتبة  أمحد،  بن  إهياب  د.  ط لفكري،  ،  1قاهرة، 

 هـ. 1427

(،  ه 569اهلمذاين، احلسن بن أمحد بن احلسن العطار )ت   جويد،ة الت التمهيد يف معرف (57

ن، ط      . ه1420،  1حتقيق: أ. د. غانم قدوري احلمد، دار عًمر، عًمَّ

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل القرطبي    ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،  مهيدالت (58

حتقي463)ت مؤق هـ(،  وآخرين،  معروف  عواد  بشار  د.  أ.  ا:  للرتاث  سسة  لفرقان 

 هـ.1439، 1اإلسالمي، لندن، ط 

التصحيف  (59 حدوث  على  )ت   ،التنبيه  احلسن  بن  محزة  حتقيق:  360األصفهاين،  هـ(، 

 هـ. 1412،  2ار صادر، بريوت، ط س، دحممد أسعد طل 

حتقيق: د. خالد    (،ه444الداين، عثًمن بن سعيد )ت   جامع البيان يف القراءات السبع، (60

 . ه 1428،  1راسات العليا بجامعة الشارقة، الشارقة، ط ة الدالغامدي وآخرين، كلي 

د.    حتقيق:هـ(،  489الروذباري، حممد بن أمحد بن اهليثم، )ت بعد    جامع القراءات، (61

بنت   طيبة،  حنان  بجامعة  للقراءات  مجيل  يوسف  الشيخ  كريس  العنزي،  الكريم  عبد 

 هـ. 1438،  1املدينة املنورة، ط 

ابن فارس، عيل بن حممد بن عيل بن فارس    األعمش،  ءةوقرا  اجلامع يف القراءات العشر  (62
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البغدادي )ت  ابن حزم، بريوت، ط 452اخلياط  أبو اجلود، دار  د. خالد  ،  1هـ(، حتقيق: 

 هـ. 3714

شاكر، (63 حممد  حممود  األستاذ  مقالت  اخلانجي،    مجهرة  مكتبة  سليًمن،  عادل  د.  مجع: 

 م. 2003(،  د.طالقاهرة، ) 

امل (64 على  املضية  املرصي،    زرية،اجلقدمة  اجلواهر  اهلل  عطاء  بن  الدين  سيف  الفضايل، 

   هـ. 1425،  1حتقيق: عزة معيني، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

الته (65 ووجه  األماين  أمحد    "الشاطبية"،اين  حرز  بن  خلف  بن  ه  فريُّ بن  القاسم  الشاطبي، 

)ت  اه 590الرعيني  سعد  بن  عيل  حتقيق:  ط لغا(،  دمشق،  الغوثاين،  دار  ،  1مدي، 

 . ه 5143

ألفاظ املقدمة اجلزرية، احل (66 (، حتقيق:  ه 905األزهري، خالد )ت  واشي األزهرية يف حل 

 هـ. 1428،  1حممد بركات، دار الغوثاين، دمشق، ط 

املقدمة،حلواا (67 املفهمة يف شرح  نحو    شي  )ت  اجلزري  ابن  حممد  بن  أمحد  الناظم،  ابن 

 م. 0062 ، 1، طباوي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة عر (، حتقيق: فرغيله 835

اجلزرية  (68 املقدمة  ألفاظ  حل  يف  البهية  املنظمة  عيسى    ، الدرر  بن  منصور  غازي،  ابن 

بعد   )ت  املرصي  ف1092األنصاري  حتقيق:  الشيخ    رغيلهـ(،  أوالد  مكتبة  عرباوي، 

 م. 2008،  1للرتاث، القاهرة، ط

امل (69 الثلث  القراءات  املضيئة يف  حُم   ية،رضالدرة  بن  د  حُممَّ اجلََزِري،  دابن  بن  ب  مَّ د  حُممَّ ن 

(، حتقيق: د. عبد اهلل بن حممد اجلار اهلل، دار البشائر اإلسالمية،  ه 833عيل بن يوسف )ت

 هـ. 1438،  1بريوت، ط 

املقدمة،ائق  الدق (70 شرح  يف  )ت  احملكمة  حممد  بن  زكريا  تدقيق  926األنصاري،  هـ(، 

 هـ. 1421،  1اآلداب، القاهرة، ط  تبةوعناية: حممد أمحد حبيب، مك

الرو  (71 الـحفاظ(، ـمضة  روضة  لألداء  )اجلامع  بن    عدل  احلسني  بن  موسى  الـمعدل، 
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الشيخ يوسف    كريس هـ(، تـحقيق: د. خالد أبو الـجود،  500إسًمعيل احلسيني )ت نحو  

 هـ. 1436،  1بن عبد اللطيف مجيل للقراءات القرآنية بجامعة طيبة، املدينة املنورة، ط

التفسْي،زا (72 علم  يف  املسْي  اجل  د  القريش  عب وزي،  ابن  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  د 

 .ه 1407،  4(، املكتب اإلسالمي، بريوت، طه 597البغدادي )ت 

القراءات (73 يف  أمح  ،السبعة  ماهد،  بنابن  )ت   د  البغدادي  د.  ه 324موسى  حتقيق:   ،)

 ، )د.ت(. 2شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط 

طلعت،   رسم وضبط الكتاب املبني،  بني يف إيضاح وَتبْي وَترير َسْي الطال يف سفْي العاملني (74

   م 2008،  1د. أرشف حممد فؤاد، مكتبة اإلمام البخاري، مرص، ط

اإل (75 مقرأ  أصل  يف  اللوامع  الدرر  القييس    انفع، مام  شرح  امللك  عبد  بن  حممد  املنتوري، 

 .  ه 1421، 1، ط(، حتقيق: الصديقي سيدي فوزي، )د.ن(، املغربه 834)ت

يف   (76 املضية  الدرة  )اإليضاح(،ءاالقراشرح  املرضية  الثلث  عمر    ت  بن  عثًمن  الزبيدي، 

)ت  الكريم  ه 848النارشي،  القرآن  كلية  موسى،  عيل  بن  الرازق  عبد  حتقيق:   ،)

 هـ. 1411، 1اسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، طالدرو

القراء  (77 يف  املضية  الدرة  املرضية،ات  شرح  ب  الثلث  حممد  احلالسمنودي،  املنري    سنن 

ط1199)ت الرياض،  القيم،  ابن  دار  موسى،  عيل  بن  الرازق  عبد  حتقيق:  ،  1هـ(، 

 هـ. 1425

الثلث (78 القراءات  املضية يف  الدرة  عجمي    رضية،امل  شرح  السيد  الفتاح  عبد  املرصفي، 

يل للدراسات القرآنية  مج  هـ(، حتقيق: أ. د. السامل حممد اجلكني، كريس يوسف1409)ت

 هـ. 1438، 1نة املنورة، ط دي، املبجامعة طيبة

الثلث املرضية، (79 القراءات  الدرة املضية يف  بن    شرح  النويري، حممد بن حممد بن حممد 

)ت  حتقيه 857عيل  ع(،  والدراسات  ق:  الكريم  القرآن  كلية  الرشقاوي،  الرافع  بد 

 هـ. 1411، 1ة، ط نوراإلسالمية باجلامعة اإلسالمية، املدينة امل 
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ابن الناظم، أمحد بن حممد ابن اجلزري )ت نحو    ات العشر، اءالقر   شرح طيبة النشر يف  (80

الرشيف،ه 835 املصحف  لطباعة  فهد  امللك  ممع  رفاعي،  عال  أ.د.  حتقيق:  دينة  امل   (، 

 هـ. 1435،  1املنورة، ط 

العشر، (81 القراءات  يف  النشر  طيبة  روستو  شرح  اهلل  جار  بن  موسى  ين  فدوالرويس، 

 م. 1912،  1ط  وسيا،هـ(، )د.ن(، بطرسبورغ، ر1369)ت

القراءات العشر، (82 النشر يف  النويري، حممد بن حممد بن حممد بن عيل )ت    شرح طيبة 

 . ه 1424،  1العلمية، بريوت، ط  لكتب(، حتقيق: د. مدي باسلوم، دار اه 857

اجلزرية،  (83 املقدمة  )ت   شرح  بن خليل   بن مصطفى  أمحد  زاده،  كربى  هـ(،  968طاش 

، ممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة  ني األم حتقيق: أ. د. حممد سيدي حممد

 هـ. 1421،  1املنورة، ط 

اجلزرية،  (84 املقدمة  اخلانكي  شرح  عمر  بن  حممود  العارش  )من  املستكاوي،  القرن  علًمء 

 هـ. 1429، 1اهلجري(، حتقيق: فرغيل عرباوي، أضواء السلف، الرياض، ط 

الق  (85 أبو عبد اهلل حممد    ات، راءشواذ  السادس    بن أيب الكرماين،  القرن  نرص )من علًمء 

   م. 2001، 1اهلجري(، حتقيق: د. شمران العجيل، مؤسسة البالغ، بريوت، ط

(، حتقيق:  ه 393اجلوهري، إسًمعيل بن محَّاد )ت   ،ربية اتج اللغة وصحاح الع ،  الصحاح (86

 .ه 1376،  1أمحد عطَّار، دار العلم للماليني، القاهرة، ط 

شرح  (87 يف  املعلمة  احلديدي    ة،دم املق   الطرازات  عيل  بن  الدائم  عبد  األزهري، 

ن، ط870)ت  هـ. 1424،  1هـ(، حتقيق: د. نزار خورشيد عقراوي، دار عًمر، عًمَّ

يف (88 النشر  الطيبة  العشر  بن    ،قراءات  عيل  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ اجلََزِري،  ابن 

)ت حتقيق: ه 833يوسف  اإلسالمية،    د.   (،  املكتبة  فكري،  ط رةالقاهإهياب   ،1  ،

 هـ. 1431

د    ،غاية النهاية يف أَساء رجال القراءات أويل الرواية والدراية  (89 د بن حُممَّ ابن اجلََزِري، حُممَّ
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بن  د  حُممَّ )ت   عيل   بن  يوسف  العلمية،  ه 833بن  الكتب  دار  برجسرتارس،  ج.  حتقيق:   ،)

 . ه 1351،  1بريوت، ط 

ب  (90 األزرق  واإلثباتني  غنة  د  ،النفي  أ.  الشكور،  سامعبد  ط   ي،.  ن،  عًمَّ عًمر،  ،  1دار 

 هـ. 1437

املغيث (91 للعراقي  فتح  احلديث  ألفية  الرمحن    ،شرح  عبد  بن  حممد  السخاوي، 

الر 902)ت عبد  حتقيق:  ط محن  هـ(،  املنورة،  املدينة  السلفية،  املكتبة  عثًمن،  ،  2حممد 

 هـ. 1388

:  يق، حتقهـ(906املزي، حممد بن حممد )ت   مة،قدالفصول املؤيدة للوصول إَل شرح امل (92

 هـ. 1430،  3مجال رفاعي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة، ط 

دار    لوم، (، حتقيق: د. أمحد السه 432املستغفري، جعفر بن حممد )ت   فضائل القرآن، (93

 . ه1427، 1ابن حزم، بريوت، ط 

إرشاف: د.    اءات(،لقر الفهرس الشامل للرتاث العريب واإلسلمي املخطوط، )خمطوطات ا (94

 . ه 1415،  1مع امللكي للبحوث اإلسالمية، األردن، طجد، املنارص الدين األس 

  هـ(، حتقيق: د. بشار عواد 575حممد بن خري بن عمر )ت   فهرسة ابن خْي اإلشبيلي،  (95

 م. 2009،  1وف، حممود بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط معر

اجلزرية، (96 شرح  يف  السرية  )ت بن  ا   الفوائد  إبراهيم  بن  حممد  حتهـ971احلنبيل،  ق:  قي(، 

 هـ. 1433،  1ساهرة سامل، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، دمشق، ط 

العشرة، (97 على  الزائدة  األربعة  األحرف  يف  املعتربة  حممد  املت  الفوائد  بن  أمحد  ويل، 

ط هـ(1313)ت بريوت،  اإلسالمية،  البشائر  دار  الغامدي،  سعد  بن  عيل  حتقيق:   ،1  ،

 هـ. 6143

اجلز  (98 شرح  يف  املفهمة  االفوائد  )ت  قدمة،ملرية  عيل  بن  حممد  يالوشة،  هـ(،  1314ابن 

 هـ.1435، 1حتقيق: عبد القادر اخلطيب، الدار املالكية، تونس، ط 
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آل الوكيل، حممد بن مصطفى، مكتبة أوالد    منت الدرة املضية، على  الفوائد والتحريرات   (99

 م. 2012،  1الشيخ، القاهرة، ط 

ود، دار الغرب اإلسالمي،  مد. حم   الطناحي، أ.   األدب، دراسات وحبوث،ة و يف اللغ  (100

 م. 2002بريوت، )د.ط(، 

  لعلم الكِناين، د. متبى حممود، منتدى ا  القراءات الشاذة الواردة عن القراء العشرة، (101

ن، ط   هـ. 1440، 1النافع، عًمَّ

الزائدة عليها، (102 القراءات العشر واألربعني  أبو  الكامل يف  قاسم يوسف بن  ال  اهلذيل، 

)ت  جبارة  بن  حته465عيل  للدراسات  قـ(،  مجيل  يوسف  كريس  محدان،  عمر  د.  يق: 

   هـ. 1436،  1القرآنية بجامعة طيبة، املدينة املنورة، ط

عث  ،الكتاب (103 بن  عمرو  )تًمن  سيبويه،  قنرب  السالم  ه 180بن  عبد  حتقيق:   ،)

 . ه 1408،  3هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط 

م  يف مصحف عثمان  يف   كتاب البديع  (104 اجلهني، حممد بن    ,عنه   ضي هللا ر   معرفة ما ر س 

 هـ(، 442يوسف بن أمحد بن معاذ األندليس )ت 

 . هـ1419،  1حتقيق أ. د. سعود الفنيسان، دار إشبيليا، الرياض، ط •

 هـ. 1421،  1األردن، ط ،ر قيق: أ. د. غانم قدوري احلمد، دار عًمحت •

 هـ. 7142، 1، ط طنطا  ،ةحاب الص، دار د. محدي العدويحتقيق:   •

  هـ. 3814،  1، ط دمشق  ،الغوثاين قدوري احلمد، دار م . غان حتقيق: أ. د •

اجلزري (105 ابن  طيبة  شرح  يف  الدري  مكتبة    ، الكوكب  الصادق،  حممد  قمحاوي، 

 ، )د.ت(. 1ية، القاهرة، ط زهرالكليات األ 

العرب،  (106 بن مكرم )ت  لسان    (، حتقيق: عيل شريي، دار ه 711ابن منظور، حممد 

 .ه 0814، 1ياء الرتاث العريب، بريوت، طإح

هـ(، ممع  923القسطالين، أمحد بن حممد )ت   طائف اإلشارات لفنون القراءات،ل (107

 هـ. 3214، 1امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، ط 
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اجلزرية  (108 املقدمة  شرح  السنية  )ت  ،الآللئ  القسطالين  أمحد  هـ(،  923القسطالين، 

 هـ. 8421،  1طن، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، داحتقيق: زياد مح

  الـمبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن مـحيصن واختيار خلف واليزيدي،  (109

ق:  ـيـقـ(، تـحه 541اهلل البغدادي )ت د  ــعبن  ـد بـمـسبط الـخياط، عبد اهلل بن عيل بن أح

 . ه 3314،  1د. خالد بن حسن أبو الـجود، دار ابن حزم، بريوت، ط 

القباقبي، حممد بن    ءات األربع عشرة،را الق مع السرور ومطلع الشموس والبدور يفجم (110

 م. 2005،  1مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط (،ه 849خليل )ت 

النصوص، (111 هال   حماضرات يف َتقيق  د.  دناجي،  بريوت،  ل،  اإلسالمي،  الغرب  ار 

 م. 1994، 1ط

ني، أبو الفتح عثًمن  ن ج اب  ا،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنه (112

 هـ. 1420 النجدي وآخرين، وزارة األوقاف، مرص، )د.ط(،  عيلقيق: هـ(، حت392)ت

ق بن  د احلابن عطية األندليس، أبو حممد عب   احملرر الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز،  (113

)ت قطر،  ه 542غالب  القطرية،  األوقاف  وزارة  وآخرون،  الفاروق،  الرحالة  حتقيق:   ،)

 .ه 1428، 2ط

التنزيل، (114 التبيني هلجاء  نجاح )ت ،  داود  أبو  خمتصر  بن  د.  496سليًمن  هـ(، حتقيق 

،  1أمحد رششال اجلزائري، ممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، ط 

 هـ. 1423

القرآن، خمت (115 شواذ  اهلمذاين    صر  أمحد  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو  خالويه،  ابن 

 (،ه 370)ت

به:   • الكندي، األردن، )د.ط(،  فري آثر جاعتنى  ورة عن طبعة  مصم. )2200، دار 

 حجرية قديمة(. 

 اعتنى به: آثر جفري، مكتبة املتنبي، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. )طبعة حديثة(.  •
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ن،    ،درةوال   يف شرح الشاطبية   املزهر (116 ر، عًمَّ منصور، حممد خالد، وآخرون، دار عًمَّ

 . ـه1427، 2ط

ا  (117 القراءات  يف  عاب   لعشر، املستنْي  بن  عيل  بن  أمحد  طاهر  أبو  سوار،    اهلل بيد  ن 

(، حتقيق: د. عًمر الددو، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء  ه 496البغدادي )ت 

   . ه 1426،  1الرتاث، ديب، ط

الزاه  (118 يفاملصباح  البواهر،  ر  العشر  بن    القراءات  احلسن  بن  املبارك  الشهرزوري، 

 هـ. 1428، 1احلديث، القاهرة، ط دارزال،  هـ(، حتقيق: عثًمن غ550أمحد )ت 

للرافعيا  صباحامل (119 الكبْي  الشرح  غريب  يف  حممد    ،ملنْي  بن  أمحد  الفيومي، 

 م. 1922،  5هـ(، صححه: محزة فتح اهلل، املطبعة األمريية، القاهرة، ط 770)ت

الثقات، (120 عن  املروية  الزوائد  القراءات  يف  اإلشارات  بن    مصطلح  عيل  القاصح،  ابن 

ن، ط  ر،الفك(، حتقيق: د. عطية الوهيبي، دار 018)ت حممد عثًمن بن   هـ. 1427،  1عًمَّ

الفراية،    ،كتاب الكشاف للزخمشري  املعتزلة وتوجيه القراءات القرآنية، دراسة لغوية يف (121

 هـ. 1438تاب الثقايف، إربد، )د.ط(،  الك د. نضال حممود، دار

، وأمحد طوران،  عيل  بلوط،قره    معجم التاريخ الرتاث اإلسلمي يف مكتبات العامل، (122

 م. 2005، 1، ط دار العقبة، قيرصي 

القراءات (123 يف  علًمء   ،املغين  )من  الدهان  أمحد  بن  نرص  أيب  بن  حممد  النوزاوازي، 

ر الشنقيطي، اجلمعية العلمية السعودية  كاب القرن السادس اهلجري(، حتقيق: د. حممود بن

 هـ. 1439،  1للقرآن الكريم وعلومه، الرياض، ط

 هـ(، 464ت يم )األهوازي، احلسن بن إبراه ، ن املكييصابن حممفردة  (124

 هـ.  1428، 1حتقيق: أ. د. عمر يوسف محدان، دار ابن كثري، األردن، ط  •

 . هـ3714،  1حتقيق: د. عًمر الددو، دار ابن حزم، بريوت، ط •

 هـ(،  446األهوازي، احلسن بن إبراهيم )ت  مفردة احلسن البصري،  (125
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   هـ. 1427، 1ابن كثري، األردن، ط ار ان، دحتقيق: أ. د. عمر يوسف محد •

 هـ. 1436،  1عًمر الددو، دار ابن حزم، بريوت، ط  د. قيق حت •

الزيدي، د. طه أمحد، مجعية علوم احلديث، بغداد،    املقابلة يف َتقيق املخطوطات،  (126

 م. 2017، 1ط

د  املقدمة فيما جيب على قارئه أن يعلمه )املقدمة اجلزرية(، (127 د  مَّ بن حُم ابن اجلََزِري، حُممَّ

)ت يوسف  بن  عيل  بن  د  حُممَّ احلمد،    ، (ه 383بن  قدوري  غانم  د.  أ.  مركز  حتقيق: 

 هـ. 1436، 1معهد اإلمام الشاطبي، ُجدة، ط-واملعلومات القرآنية الدراسات 

هـ(، حتقيق: د. 408ر )تاخلزاعي، حممد بن جعف  ،املنتهى وفيه مخس عشرة قراءة (128

فهد   امللك  ممع  رباين،  شفاعت  احممد  املنورة،  لطباعة  املدينة  الرشيف،  ،  1ط ملصحف 

 هـ. 3414

الدرة (129 بشرح  اإلهلية  املرضية،   املنح  الثلثة  قراءات  علم  يف  بن    املضية  عيل  الرمييل، 

بعد   الصعيد )ت  ابن اجل1130حمسن  دار    زري، هـ(، حتقيق: أرسار اخلالدي وزميلتيها، 

 هـ. 1434،  1املدينة املنورة، ط 

القوي  د  يق: عب حتق  هـ(، 1016، مل علي القاري )تاجلزرية   املنح الفكرية على منت  (130

 هـ. 1419،  1ر، املدينة املنورة، ط عبد املجيد، مكتبة الدا

ابن أيب مريم، نرص بن عيل الشريازي )ت بعد    املوضح يف وجوه القراءات وعللها، (131

د. 565 حتقيق:  طمحد  عمر  هـ(،  مرص،  اإلسالمية،  التوعية  مكتبة  الكبييس،  ،  3ان 

 ـ. ه1426

العشر،  النشر (132 القراءات  اجلََزرِ   يف  حُم ابن  بمَّ ي،  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  بن  د  عيل  ن 

)ت  املصحف    (،ه 833يوسف  لطباعة  فهد  امللك  ممع  اجلكني،  السامل  د.  أ.  حتقيق: 

 هـ. 1435، 1الرشيف، املدينة املنورة، ط 

ق:  ـ(، حتقيه1313املتويل، أمحد بن حممد )ت   ،ة يف القراءات الثلثملسفر الوجوه ا (133

 هـ. 1354،  1احللبي وأوالده، القاهرة، ط  البايب  عيل حممد الضباع، مطبعة مصطفى
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(، ه 643السخاوي، عيل بن حممد بن عبد الصمد )ت  الوسيلة إَل كشف العقيلة، (134

 . ه1426، 3ط ياض، حتقيق: د. موالي حممد اإلدرييس، مكتبة الرشد، الر

 اثلثاا: الرسائل العلمية: ▪
  هـ(، من 1148ابشا )ت  عبد هللا ءات األئمة األربعة، الكوبريلي،  ة يف قرااإلفادة املقنع  (135

احلج،بداية   فرش سورة  هناية  إَل  األعراف  بن    فرش سورة  الرحيم  عبد  د.  العبايس،  حتقيق: 

اهلل، والدراس  لطف  الكريم  القرآن  كلية  ماجستري،  اإل رسالة  اجلامعة  ات  سالمية، 

 .ه 1426اإلسالمية، املدينة املنورة، 

يف  (136 الكركياآللة  واإلمالة،  الفتح  معرفة  إبراه  )ت   يم ،  موسى    حتقيق:   هـ(، 853بن 

اإلسالمية،   والدراسات  الكريم  القرآن  كلية  دكتوراه،  رسالة  الشيخ،  حممد  د.  الفكي، 

 .ه 1437اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،  

حممد    د. أمني   إعداد: الشنقيطي، أ.   عند علماء القراءات، دراسة ومجع،  رادات النف  (137

دكتورا رسالة  الشيخ،  كلية أمحد  اإلا  ه،  والدراسات  الكريم  اجلامعة  لقرآن  سالمية، 

 .ه 1420اإلسالمية، املدينة املنورة، 

  يب احلل   التعليقات الوفية على منت اجلزرية، الغزي، حممد بشْي بن حممد هليل اآللجايت (138
إَل1339)ت والتنوين  الساكنة  النون  أحكام  ابب  من  هناية  هـ(،  سواري،    الكتاب،  حتقيق: 

ماجأمحد، رس واستالة  الكريم  القرآن  كلية  اإلسالمية،  ري،  اجلامعة  اإلسالمية،  لدراسات 

  . ه 1439املدينة املنورة،  

احل (139 عبد  بن  الرمحن  عبد  الصفراوي،  القرآن،  شواذ  يف  والبيان    ميد التقريب 

النمل636ت) سورة  هناية  إَل  الكتاب  أول  من  الد حتقيق:    ،هـ(،  بن  أرشف  أحسن  د.  ين، 

ر حممد،  بن  دك سخاء  وتوسالة  الكريم  القرآن  كلية  اجلامعة  راه،  اإلسالمية،  الدراسات 

 .ه 1410اإلسالمية، املدينة املنورة، 

)ت  (140 الكرمي  عبد  بن  عثمان  الزيلي،  الشاذة،  القراءات  يف  األربعة    ،(1164جامع 
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ة وأصول الدين، جامعة  ية الدعوحتقيق: اهلوساوي، منرية بنت حممد، رسالة دكتوراه، كل

 . ه1440رمة،  كمكة امل أم القرى،

الـمل (141 بن   حاشية  قاري  علي  مل  البيضاوي،  تفسْي  قراءات  تـخريج  يف  قاري    علي 

اهلروي )ت بن موسى، رسالة    هـ(،1014سلطان  اهلل  د. عبد  الكثريي،  اه،  دكتورتـحقيق: 

 . ه 3414كرمة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة امل

  ، هـ(1311)تليمانلليت، رضوان بن حممد بن س مخة، الـ حواش على الفوائد الـمعترب  (142
والدراسات   الكريم  القرآن  كلية  ماجستري،  رسالة  الرمحن،  عبيد  حممد  بنجايب،  تـحقيق: 

 . ه 1436املنورة،   دينةاإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية، امل

الطربي، (143 معشر(،  أيب  )جامع  العروس  معش   سوق  الصمد أبو  عبد  بن  الكرمي  عبد    ر 

حتقيق: األنصاري، د. حامد بن أمحد،    الكتاب،  أول سورة املائدة إَل آخر ن  هـ(، م 784)ت

 . ه 1434رسالة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

اإل  (144 األربعة فادة  شرح  األئمة  قراءات  يف  بن  ،  الـمقنعة  هاشم    حممد الـمغريب، 

س   هـ(،1861)ت د.  الـًملكي،  ححتقيق:  بنت  اسني حر  كلية  دكتوراه،  رسالة  لدعوة  ، 

 .ه 1436وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

مقارنة، (145 دراسة  والزبيدي  النويري  بني  اجلزري  ابن  لإلمام  املضية  الدرة    عداد: إ  شرح 

حممد،  بن  يزيد  الك  العًمر،  القرآن  كلية  ماجستري،  والدرسالة  اإلسالمية،  ريم  راسات 

 هـ. 1432دينة املنورة،  مل المية، ااجلامعة اإلس 

  رح طيبة النشر يف القراءات العشر، النويري، أبو القاسم حممد بن حممد بن حممد بن ش (146

)ت   إف ه 857علي  ابب  آخر  إَل  الستعاذة  ابب  أول  من  ال(،  ومجعها،راد  حتقيق:    قراءات 

رسال سعد،  بن  الرمحن  عبد  دكتورااجلهني،  والدراس ة  الكريم  القرآن  كلية  ات  ه، 

 . ه 1436املدينة املنورة،  ية، اجلامعة اإلسالمية، ماإلسال

واألئمة  (147 والتابعني  الصحابة  عن  الرواية  اختلف  من  فيها  جاء  وما  القراءات    غرائب 
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أمحد   مهران،  ابن  احلاملتقدمني،  )تبن  هاشم،    هـ(، 381سني  بن  براء  د.  األهدل،  حتقيق: 

 . ه 1438، مكة املكرمة،  رى ة أم القكلية الدعوة وأصول الدين، جامع كتوراه،  رسالة د 

  احلادي  الغرة البهية شرح الدرة املضية، الع رائي، أمحد بن عبد اجلواد )من علماء القرن (148
األصو  هناية  إَل  الكتاب  بداية  من  اهلجري(،  حممد  حتق  ل، عشر  بن  اهلل  عبد  الشنقيطي،  يق: 

ماجس رسالة  حسن،  كلياألمني  اإلتري،  والدراسات  الكريم  القرآن  امعة  اجل سالمية،  ة 

 .ه 1433ة املنورة، اإلسالمية، املدين

  غ نية الط ل بة بشرح الطيبة، الرتمسي، حممد حمفوظ بن عبد هللا بن عبد املنان اجلاوي ث  (149

)ت الكريم    اجلار  حتقيق:   هـ(، 1338املكي  القرآن  كلية  دكتوراه،  رسالة   ، اهلل  عبد  اهلل، 

 .ه 1433املنورة، ة ، املدين اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية  الدراسات و

إَساعيل )تكشف األ (150 بن  أمحد  الكوراين،  األئمة األخيار،  قراءة    هـ(،893سرار عن 

ا كلية  دكتوراه،  رسالة  محاد،  بن  اهلل  عبد  د.  أ.  القريش،  الدين،  لدعوة  حتقيق:  وأصول 

 . ه 1428جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

  يف حممد ملزيدة على العشرة، العو ا  األربعة   ار ونفحات األزهار يف القراءاتات األنو حمل (151

)ت  أمحد  اهلل   هـ(،1050بن  عبد  باحارث،  الكريم  حتقيق:  القرآن  كلية  دكتوراه،  رسالة   ،

 .ه 1439ة املنورة، املدين والدراسات اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية، 

األ (152 وقراءة  الثمان  القراءات  يف  واباملبهج  واليزيديعمش  خلف  واختيار  حميصن    ،ن 
حتقيق: قزمار، د. وفاء عبد    (،ه 541أمحد بن عبد هللا )ت ط، عبد هللا بن علي بن  ايسبط اخل

 . ه 4140اهلل، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

واختيا (153 حميصن  وابن  األعمش  وقراءة  الثمان  القراءات  يف  و ملبهج  خلف    اليزيدي،ار 

حتقيق: السرب، د. عبد العزيز   (،ه 415أمحد بن عبد هللا )ت  بني  بن علسبط اخلياط، عبد هللا

بن نارص، رسالة دكتوراه، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  

 . هـ1404الرياض،  
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  ، حممد بن أمحد امللحاين  اهل الروية شرح الدرة املضية يف القراءات الثلث املرضية، املن (154

حتقيق: حممود،   ، الكتاب إَل هناية األصول  هـ(، من أول 919ا سنة ي  ح  لي ) كانبن حسن بن ع

اإلسالمية،   والدراسات  الكريم  القرآن  كلية  ماجستري،  رسالة  اهلل،  عبد  الدين  حسام 

  . ه 1434، املدينة املنورة،  سالمية اجلامعة اإل

  ملتويل، أمحد ا  ة،لى العشر  القراءات األربع الزائدة ععتربة يف موارد الربرة على الفوائد امل (155

حممد   الدعوة    هـ(،1313)ت بن  كلية  ماجستري،  رسالة  سعد،  بن  عيل  الغامدي،  حتقيق: 

 .ه 1431وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

  ،هـ(6115)ت  بن عبد الرمحن  اإلزمْيي، مصطفى   األربعة األعلم، اد  ابنفر   نور اإلعلم (156
عيلحت بن  اهلل  عبد  برناوي،  رسالةقيق:  الكاجم   ،  القرآن  كلية  والدراسات  ستري،  ريم 

  . ه 1427اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،  

 رابعاا: البحوث العلمية احملكمة: ▪
معا (157 الرابين يف حل  بلو التيسْي  للطييب ين    غ األماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين 

، بحث علمي حمكم غري  دي مح باسم بن  وحتقيق ورشح: السيد، أ. د.    دراسة  (، هـ979)ت

 (.  185( إىل: )7منشور. الصفحات من: ) 

بن  (158 بن حممد  القاسم حممد  العشر أليب  القراءات  النشر يف  لكتاب شرح طيبة    دراسة 

النويري املتوف  بن عبد اهلل، م  هـ، دراسة لقسم األصول، 578سنة    علي  د. أمحد  لة  املقري، 

واجامع الرشيعة  لعلوم  القرى  أم  العة  املكرم  يةربللغة  مكة  )وآداهبا:  العدد  (،  42ة، 

 (. 124( إىل: )75هـ. الصفحات من: )1428رمضان  

معها (159 التعامل  وكيفية  أمهيتها  املؤلفني،  اجملهولة  أ.   ،املخطوطات  غانم    د. احلمد، 

م  يف  العارشة  التدريبية  الدورة  أعًمل  ضمن  منشور  بحث  التحقدوري،  حتقيق  ال  قيق: 

ال علوم  الكخمطوطات  وم:  ري قرآن  والقواعد،  مؤسسة  األصول،  باط،  الرِّ املشكالت: 

للرتاث اإلسالمي، ودار احلديث احلسنية، مجادى األوىل   الصفحات  1437الفرقان  هـ. 

 (. 198: )  ( إىل 169من: )
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مو   الروم   مصطلح  ( 160 دراسة  واملفتوح،  املنصوب  يف  واستعماله  الكلم  أواخر  بني يف    ازنة 

والنحويني،  إبرا  السلطان،  القراء  ال  م، هيد.  اإلمام  معهد  القرآنية:  ملة  للدراسات  شاطبي 

 (. 41: ) إىل   ( 10)   : الصفحات من   هـ. 1440  (، ذو احلجة 14)   السنة: (، 28)ُجدة، العدد:
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 صخلامل
ُمنُمباحثُعلمُالتجويد،ُويوجدُحوهلاُبعضُعدُُتُ  ألقابُاحلروفُمبحًثاُمهًّما

ذاُالعلم،ُويأيتُهذاُالبحثُليقدمُُهلالدارسُُُُضالغموضُواإلشكاالتُالتيُتعرت

منُ أولُ عندُ األلقابُ هذهُ يدرسُ إنهُ املوضوع،ُحيثُ هذاُ يفُ مهمةُ علميةُ نتائجُ

ُويفُغريه.ُ"العني"،ابهُيفُكتُهـ(170)تذكرها،ُوهوُاخلليلُبنُأمحدُ

ومعانيها، األلقاب،ُ هذهُ دراسةُ عىلُ البحثُ نسبتُُُُيقومُ التيُ املواضعُ وبيانُ

التوضيحية، الرسوماتُ استخدامُ معُ النطق،ُ جهازُ يفُ ُإليهاُ عنُُُ احلديثُ ثمُ

حتليليةُُ مناقشةُ معُ احلروف،ُ هذهُ إطالقهاُعىلُ هبا،ُووجهُ اختصتُ التيُ احلروفُ

علًّمء منُ ذلكُ يفُ مستفيًداُ ُلذلك،ُ ُالتجويد،ُ اللغة؛ُ ُوعلًّمءُ منهمُُُ املتقدمنيُ

ُ.واملتأخرين،ُوالُي غِفلُاالستفادةُمنُبعضُالباحثنيُيفُعلمُاألصواتُاحلديث

،ُومصادرُويتمثلُالبناءُالعامُللبحثُيفُمتهيدُتضمنُالتعريفُبألقابُاحلروف

،ُثمُصلبُالبحث،ُبإفرادُمبحثُلكلُلقبُمنُاأللقابُالتيُدراستهاُعندُاخلليل

ُاخلليل،ُثمُاخلامتة،ُوفهريسُاملصادرُواملوضوعات.ُذكرها

 ومن أهم نتائج البحث: 
احلروفُُ .1 ألقابُ ُُهوتعريفُ ت: إىل   وصفألفاظ  نسبًة  العربية؛  احلروف  هبا 

 مواضع خروجها.
اخلليلُُ . 2 األلقابُعىلُاحلروف،ُوظهرُمنُخاللُُُُكانُ دقيًقاُيفُوضعُ

ُالعموم.ُثياُمنُحامتازُهبالبحثُتأكيدُوتوضيحُهذهُالدقةُالتيُ

3 . ُُ ته التأكيدُعىلُدقَّ يبقىُُُُمعُ )اللثوية(ُملُتظهرُلقب:ُُيفُهذهُاأللقاب،ُ

 ءُ.الظاءُوالذالُوالثاُه:صحةُإطالقهُعندُاخلليلُعىلُأحرف

 احلروف،ُالتجويد،ُألقاب،ُاخلليلُبنُأمحد،ُالعنيُ.ُالكلمات املفتاحية:
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 قدمةامل
حقُُا تالوتهُ وجعلُ للعاملني،ُ خريُ نرباسُ العظيمُ القرآنُ أنزلُ الذيُ هللُ حلمدُ

تقون،ُوصىلُاهللُُاألبرارُاملإليهُُلهُحقُالرتتيل،ُمنُخريُماُيتقربُبهُُترتيوالتالوة،ُُ

حممدُُ سيدناُ الصواب،ُ طريقُ إىلُ بهُ ودلناُ بالكتاب،ُ نطقُ منُ خريُ عىلُ وباركُ

وعلمواُاهلُل عبد تعلمواُ الذينُ الدين،ُ يومُ إىلُ وأتباعهمُ وأصحابهُ وآلهُ ورسوله،ُ ُ

ُوبعدُ:تسليًّمُمزيدا،ُسلمُوقرآنُرهبم،ُوأقامواُحروفهُوحدودهُعىلُالسواء،ُ

إليهُُ انرصفتُ ماُ أهمُ منُ العاملنِيُ،فإنُ املحققنيُ تالوةُُُحتقيُقُُجهودُ كيفيةُ

التالني،ُُُُالكتابُالكريم،ُوإقامةُحروفهُالعربية؛ُتوصاًلُإلتقاهنا،ُونفيُاللحنُعن

ت نطقُاحلروفُعىلُوجههاُاملحققُالصحيح،ُُُُحتُىُُُ،املبنُيواملتحدثنيُباللسانُالعريبُُ

الكريمُعَلًًّمُُُا،ُحتىُصارُعلمُجتويدُتالوةُوتطبيقًُا،ُومتثياًلُقعيدًُتتأصياًلُو القرآنُ

كبرية،ُ ثروةُ لألمةُ فقدمواُ وجالوا،ُ وصالواُ العلًّمء،ُ فيهُ وحررُ املجال،ُ هذاُ عىلُ

أعنيُُ قرةُ العظيمُُاملبتغنُيُُطالبالصارتُ رهبمُ كتابُ وتالوةُ يفُ،ُ ألسنتهمُ ذرابةُ

ُُ.لغتهُاخلالدة

اإلمامُاُاملجال:ُُالسبق،ُوبالغُالتأثري،ُيفُهذقصبُُُوممنُكانُلهُقدمُالصدق،ُُو

الفراهيديُُ أمحدُ بنُ كالغيثُُهـ(170)تاخلليلُ العربيةُ علمُ يفُ أثرهُ كانُ الذيُ ُ،

ودققوا،ُُُ،املدرار وحررواُ املحققونُ عنهُ ونقلُ وسقوا،ُ الناسُ منهُ استقىُ الذيُ

ُ دراسات  أعًّملهُ حولُ مؤمترادارتُ محاهُ يفُ وحامتُ ومتأخرة،ُ متقدمةُ كثريةُ ُُتُ

اللغويواتوند وحتقيقاتهُ أقوالهُ منُ وأفادُ دقةُُ،ُ منُ بهُ امتازُ ملاُ واملقرئون؛ُ ونُ

املعرفة،ُوحسنُالفهم،ُوقبلُذلكُوبعده:ُابتكارهُعلوًماُعديدةُملُيسبقهُإليهاُأحد؛ُُ

التيُسارتُُ العلومُ لبناهتاُاألوىل؛ُحتىُأسسُهذهُ املتينة،ُورشعُيفُ وضعُأسسهاُ

ُوعلمُاملعاجم،ُوعلمُالعروض،ُوغريهاُ.ية،ُوهباُالركبان،ُكعلمُاألصواتُاللغ
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املرجعُاألولُيفُكلُماُيتعلقُباحلديثُعنُخمارجُاحلروف،ُيفُُُُعلومُأنهُُوم

أولُمنُ:ُ»اإلمامُالداينُُقالُُُُكتابهُالعني،ُوماُن قلُعنهُيفُكتبُأخرى،ُلذلك

احتذىُُفتقُهذهُاملخارجُوميزها،ُوصنفُاحلروفُوجنسها:ُاخلليلُبنُأمحد،ُثمُُ

ُوكانُُ،ُُ(1) منُالكوفينيُوالبرصينيُ«ُُعامةُالنحوينُيه،ُُـُقـريـوسلكُطُُ،ذوهـح

-ُُ املخارج عنُ حديثهُ احلروف،ُُُُ-عندُ منُ ملجموعاتُ ألقاًباُ جعلهاُ ألفاًظاُ ذكرُ

هلذهُُ ودراسةُ حتلياًلُ البحث؛ُ هذاُ كانُ لذاُ بعده؛ُ ممنُ كبريةُ عنايةُ مركزُ كانتُ

ُلُالعمقُوالرتكيزُ.ياأللقابُعىلُسب

 : وضوعامل أمهية 
عند احلروفُ ألقابُ حتليلُ أمهيةُ الدراسةُُُاخلليل،ُُتظهرُ جمهرُ حتتُ ووضعهاُ

ُيفُاآليت:ُُ،والنظر

والقراءاتُُ - اللغةُ كتبُ يفُ واملتأخرينُ املتقدمنيُ األئمةُ منُ كثريُ عنايةُ

لقُب يدخلُحتتُكلُ ماُ األلقابُعىلُسبيلُاإلمجال،ُوذكرُ بذكرُهذهُ ُُوالتجويد،ُ

 يلُحرفيااُ:لهاُعنُاخللمُينقهوغالُب،ُمنُاألحرف

اللغة:  • ُُُُفمن كتب  للسريايف سيبويهُ كتابُ اللغةُُهـ(368)ترشحُ وهتذيبُ ُ،

األزهريُُ منصورُ الصحاريُُ(370)تأليبُ بنُمسلمُ لسلمةُ واإلبانةُ ،ُُهـ(511)ت،ُ

 ُ.(2) وغريها،ُُهـ(643)تورشحهُالبنُيعيشُهـ(538ُ)تواملفصلُللزخمرشيُ

التجويد  • ملعالرُُوالقراءات:  ومن كتب  أيبايةُ بنُ ،ُهـ(437)تطالبُُُُكيُ

ل التجويدُ يفُ القرطبيُُال عبدواملوضحُ القاسمُُُُهـ(614)توهابُ أليبُ والكاملُ

 
اللوامعُُُُ(1) الدررُ املنتوريُيفُرشحُ املخُا(2/828)نقلهُ كتابُ ُل،ُعنُ الداين،ُوهوُُرجُ عثرُُُُكتابإلمامُ ي  ملُ

 عليهُحسبُعلمي.

املفصلُ،ُو(1/83)،ُواإلبانةُُ(1/48)للغةُُبُا،ُوهتذي(5/392)ينظر:ُرشحُكتابُسيبويهُللسريايفُُُُ(2)

 .(5/516)،ُورشحهُ(548ص)
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ُُ ُُهـ(465)اهلذيل مريم أيبُ البنُ وعللهاُ القراءاتُ وجوهُ يفُ واملوضحُ ،ُُهـُ(565)ت،ُ

ُ.(1) والنرشُله،ُوغريهُاُهـ(833)توالتمهيدُالبنُاجلزريُ

دراسةتزدادُُ - عُ ُُاملوضوعُ،ُُأمهيةُ أنإذاُ ُكُُلمُ منُ التجويدُُكثرًياُ علمُ تبُ

املعارصةُالتيُيدرسهاُالطالبُيفُشتىُاملراحلُالدراسيةُوحلقاتُتدريسُالقرآنُ

األلقاب هذهُ بذكرُ تعتنيُ ُوجتويده،ُ احلروفُ خمارجُ عنُ احلديثُ أوُُ(2) عندُ ُ،

 ُ.(3)بإفرادهاُيفُبابُمستقل

منُُو؛ُُهذهُاأللقابُعىلوتشنيعُُماُتطرقُلهُبعضُاملعارصينُمنُاعرتاضُُ -

ُُوزادُعليُهُُدارُيفُفلكه،ُُو(4) "األصواتُاللغوية"يفُكتابهُُُُد.ُإبراهيمُأنيسُُهمرزأب

عرباويالشيخ:ُُ سيدُ و(5) فرغيلُ عليهُُماُُ،ُ ،ُُُتومداوالوردودُُنقاشُُمنُُجرىُ

املسألة عنُ كالمهمُ وردُيفُ عًّمُ لدىُُ(6) لإلجابةُ نظرُ األلقابُحملُ هذهُ مماُجعلُ ُ،

دُُالتجويد؛بعلومُاللغةُواملهتمنيُُ دراسةُهذهُاأللقابُدراسًةُُُُةُاملاسةُإىلاحلاجُُوأكَّ

ُمعانيها،ُ ُاأللقابُعىلُاحلروفُالتيُذ كرتُحتتهاُ.عميقةُجتيلي  وتظهرُوجوهُإطالقُهذه

التجويد - علمُ طالبُ عىلُ التيسريُ يفُ واستعًّمهلاُ نفسها،ُ األلقابُ ُُُ،أمهيةُ

ُبداًلُمُنُفُُ،لتعًّماًراُعندُاالُسأنُفيهاُاختصُُاللغةُالعربية؛ُوذلكُُويفُُ،والباحثنيُفيه

 
(1ُُ )ُُ الرعاية وامل(139ص)ينظر:ُ ُ،ُُ التجويد يفُ والكاملُُ(80ص)وضحُ وجوهُ(1/288ُ)،ُ يفُ واملوضحُ ُ،

 .(3/528)،ُوالنرشُ(59ص)،ُوالتمهيدُُ(1/181)تُالقراءا

(2ُُ قمحاوُي( الصادقُ ملحمدُ القرآنُ جتويدُ يفُ الربهانُ مثال:ُ بوُُُ(34ص)يُُنظرُ ُُماُ يفُُوعدها، املجيدُ هديُ

العمرويسُُ هلدىُ التجويدُ لعبداهلُُ(85ص)أحكامُ التجويدُ أحكامُ وتيسريُ بعدها،ُ العطويُُوماُ اديُ

 وماُبعدها.ُ(129ص)وآخرينُ

مثالُُ(3) ملحمينظرُ الكريمُ القرآنُ قراءةُ أحكامُ احلرصيُُ:ُ خليلُ لعيلُُُُ،(76-73ص)ودُ امليرسُ والتجويدُ

وآخرينُُ ُُوُُ(34ص)احلذيفيُ لعبدوقوُُبعدها،ما التجويدُ القارئُُالعزُُاعدُ ُُ(72-71ص)يزُ إحتافُُو،

 ُ.(32ص)مأمونُتنُ)التحفةُالسمنوديةُللسمنودي(ُألمحدُحممدُالربيةُبضبطُم

 .(111-107ص)ينظر:ُُ(4)

 .(130ص)ريُُاجلزاملفهمةُبأمحدُبنُُنظر:ُتعليقُاملحققُفرغيلُعرباويُعىلُاحلوايشيُ (5ُ)

 ُ.ُ(43ُصُ)علمُاألصواتُعندُاخلليلُلهُوأصالةُُُُ،ُ(365ُصُ)دُقدورألمحيبويهُدُُسينظر:ُأصواتُاللغةُعنُ(6)
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نقول:ُُ السفىلُ الثناياُ وفوقُ اللسانُ طرفُ منُ خترجُ التيُ احلروفُ مثاًل:ُ نقولُ أنُ

كوهناُ منُ بعضهمُ رآهُ ماُ بخالفُ ظاهرة؛ُ عمليةُ فائدةُ وهذهُ األسلية،ُ احلروفُ

الفائدة و(1) عديمةُ ُ،ُُ أن شكُ هلالُ اخلليلُ األلقابابتكارُ ُُذهُ وتناقل إياهاُُ،ُ العلًّمءُ

ُجياًلُفجي
 
 مهية.ألاُُههذُلُيبديُبجالء

 : حدود البحث
ُُ:موضوعيَّنيُألقابُاحلروفُالتيُيدرسهاُهذاُالبحثُحمدودةُبحّدين

يفُكتابُالعنيُوغريه،ُفيخرجُبذلكُماُُُإياهااإلمامُاخلليلُبنُأمحدُُُُكرُ ذُُُِاألول:

أوردهُغريُاخلليلُممنُبعده،ُكاأللقابُاألربعةُواألربعنيُالتيُذكرهاُاإلمامُمكيُُ

ا ولقبَُ(2) لرعايُةيفُ اهلذيلُيفُُوغريمهُُ(،والصفريية)ُُ(،نكيةحلا):ُُي،ُ اإلمامُ اُمماُذكرهُ

ولقب(3)الكامل ُ،:ُ ُ(،اخليشومي)ُ األثريُ ابنُ ذكرهُ ُالذيُ ُالكاتبُ اجلامعُُُ يفُ

ُ،ُوغريهاُ.(4) الكبري

ُُُالثاين: ،ُعنُاخلليلُُمنقولةُ ُُضاؤهمُإياهاُكألقابُللحروفُتالعلًّمءُهلاُوارُُتناقل 

ألقابُُتف بذلكُ اخللرىُُأخخرجُ كيأوردهاُ )قللُ الليثُيفُطبقةملابُ نسبهُ الذيُ ُ)

 
فُُ(1) الشيخ:ُ املفوهوُ احلوايشُ تعليقهُعىلُ يفُ بنُاجلزريُُرغيلُسيدُعرباويُ ُ،ُحيُث(130ص)همةُألمحدُ

يد ملُ وملاذاُ فائدة؟ُ األلقابُ هذهُ تدريسُ يفُ »هلُ متنقال:ُ يفُ سيبويهُ )كذا(ُُكتاُُرجهاُ أنهُ الرغمُ عىلُ بهُ

ف؟«ُُيذُاليومُهبذهُاأللقابُيرتتبُعليهُحتسنيُيفُخمرجُاحلر؟ُوهلُشْغلُبالُالتالمليلمذةُاخلتالأنجبُُ

عدد »ذهبُ بقوله:ُ التساؤالتُ هذهُ عنُ العلًّمءُُُُوأجابُ ا-منُ علمُ رأسهمُ السخاويُُوعىلُ لدينُ

الشاطبي643) تلميذُ أمهيةُُُُ-هـ(ُ ُُإىلُعدمُ املبحثُمطلقًا أُنُُ)أي:هذاُ ألقابُاحلروف(«ُوذكرُ ُُمبحثُ

يُفقالُُسخاويُُال القراءُ الفصول،ُوقالُيفُهنايةُحديُُذلكُيفُمجالُ ثه:ُكتابُمراتبُاألصولُوغرائبُ

امُل بمعرفةُ نفسهُ القارئُ يشغلُ أنُ ُُ»واألنفعُ وتطبيقًا«، أداًءُ قروخارجُ مراتبُُقدُ كتابُ منُ طبعتنيُ ُ أت 

 اُذكر،ُواهللُأعلم.جدُممجالُالقراء،ُفلمُأالفصولُللسخاويُضمنُكتابهُ

ُهاُ.ماُبعدوُ(115ص)ُ(2)

(3ُ)(1/288-289). 

ُُ.(38ص)ُ(4)
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املعروفة األلقابُ ذكرهُ هنايةُ بعدُ للخليلُ )وُُ،(1) العنيُ لقبُ يُُُذالُُ(احلافّيةكذلكُ

اُبحرفُالضادنقلهُعنهُالنرضُبنُشميلُ خمتصا
 (2).ُ

 : الدراسات السابقة
ك دراساتُ بنُهناكُ اخلليلُ عندُ اللغويةُ لألصواتُ تطرقتُ عليهاُ ُ وقفت  ثريةُ

ُُأمح ما منهاُ متهد،ُ ُُوُ والقراءاتُُقدم؛ اللغةُ التيُُككتبُ يفُُوالتجويدُ إليهاُ ُ أرشت 

املوضوع،ُُ أوردتأمهيةُ مصاحبةًُُُاحلروفُُألقابُُوالتيُ الرسدُ سبيلُ لذكرُُُُعىلُ

ُُ.(3)،ُومثلهاُدراساتُمعارصةُجاءُفيهاُذكرُاأللقابُعرًضاخمارجُاحلروف

تُشلقاب،ُوناقحتدثتُعنُهذهُاألُُأخرىُلصيقةُهبذاُالبحث،دراساتُُهناكُُو

ُهي:وُنبها،ضُجوابع

1. ُُ اخلليلكتاب: العني  "أصالة علم األصوات عند  " من خلل مقدمة كتاب 
ُُأتليف: أ.د. أمحد حممد قدور إىلُُ، مفتاًحاُيلُ وكانُ منه،ُ ُ استفدت  ُ قّيم  كتابُ وهوُ

 
(1)ُ(1/58).ُ 

 .(27ص)ينظر:ُتذكرةُالنحاةُأليبُحيانُ(2ُ)

ُوهيُ:ُ(3)

،ُاجلزء68ُُةُجممعُاللغةُالعربية،ُ)املجلدُُد.ُحازمُاحليل.ُجملتأليف:ُُُُ"اخلليلُرائدُعلمُالصوتُُ"بحث: -

 وماُبعدها.ُ(201ص)م(.ُينظر:2ُ،1993ُ

-84ص)حالمُحمجوبُاملدين.ُينظر:ُُللباحثة:ُأُُ"تُالصوتيةراسايفُالددُُودُاخلليلُبنُأمحجُه"رسالة:ُُ -

85). 

 ابطُ.لزهيةُمرُ"اخلليلُبنُأمحدُالفراهيديُتيةُعندأعضاءُالنطقُووظيفتهاُالصو"بحث:ُ -

معارصيهُُأثر"بحث:ُُ - دراساتُ يفُ ومنهجهُ الصوتيةُ اخلليلُ بوروبُُ"مصطلحاتُ املهديُ ينظر:ُد.ُ ة.ُ

 .(32ص)

ام"كتاب:ُُ - بنيُ وسيخللوازنةُ العنيُُُُبويهيلُ مقدمةُ خاللُ لسيبويهمنُ والكتابُ هدىُُُُ"للخليلُ د.ُ

 .ُ(1232-1231ص)السداوي.ُينظر:ُ

ُينظرُ:ُُُ.ُدُُ"احلديُثُيةُاخلليليةُيفُالدرسُاللساينُالعريبةُالنظرأمهي"بحث:ُ -  ُ.ُ(89-88ُصُ)ُُصفيةُمطهري.

- ُُ والنظ"بحث: العنيُ كتابُ الصوتيةُيفُ الصالنواحيُ علمُ احلديثةُيفُ ُُُُ"وُتريةُ احلًّمخليد. ُُلُ ينظر:ُُش.

 .(504ص)
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كتابُُ املنقولةُعنُاخلليلُيفُ النحاة"النصوصُ أثرُُُُ"تذكرةُ لهُ كانُ أليبُحيان؛ُمماُ

غا هذبالغُعىلُ مباحثُ األلقابُُُُراسة،الدُُهلبُ طبيعةُ أنُوكانتُ البحثُ هذاُ يفُ

اُيناسبُت ذكرُتبًعاُللحديثُعنُخمارجُاحلروف،ُدونُحتليلُهذهُاأللقاب؛ُعىلُم

ُُ.(1) طبيعةُالكتاب

أمحد"كتاب:ُُ .2 بن  اخلليل  عند  الصويت  حلمي التفكري  أمحد  د.  أتليف:   "
ُُُُ، خليل بإنتاج منهُ األولُ القسمُ اختصُ قيمُ كتابُ وأعضاوهوُ طقُُالنُُءالصوتُ

ُُوت وخمارجها احلروفُ ُُصنيفُ اخلليل، عندُُعندُ احلروفُ خمارجُ ببيانُ اعتنىُ وقدُ

ضعهاُاخلليلُعليها،ُولكنهُملُي عَنُبدرجةُعاليةُاخلليل،ُمستفيًداُمنُاأللقابُالتيُو

ُ.(2)بتحليلُاأللقابُنفسهاُوتفسريُمعانيها،ُكحالُالكتابُالسابُق

معجم"ُُ:كتاب .3 يف  الصويت  للخل   املصطلح  بن ي العني  د. أتليف:    "أمحد  ل 
ضمنُمصطلحاتُصوتيةُُمتفرقةُيفُالكتابُُُُأوردُهذهُاأللقابوقدُُُُ،عمرو مدكور

اُلـهـاستعملكثريةُُ ويـُيـخلـاُ فيـل،ُ التعليقُـُوردُ معُ العنيُ يفُ اخلليلُ نصوصُ هاُ

ُاُ.ـهـرُعلُيـصـتـُمخـال

أمحد"ُُكتاب: .4 بن  اخلليل  عند  وصفاهتا  احلروف  وموقف   خمارج  الفراهيدي 
وت العريب يف ضوء الدراسات الصوتية علم الصتابه  ل كم منها من خليسقاسم الب 

معُاملقارنةُمعُماُعندُُُُهذهُاأللقابُُذكرُنصوصُُ،عز الدين هبرية أتليف:    "احلديثة

التحليلُ يفُ املتقدمنيُ نصوصُ عىلُ العملُ دراستهُ طبيعةُ منُ يكنُ وملُ املحدثني،ُ

أن(3) واملناقشة كًّمُ ملُُ،ُ حتليلُُُُأسلوبهُ عىلُ نفسهُُنصيعتمدُ مُُفهةُُاولوحُمُُاخلليلُ

أحكاًماُُوقدبعمق،ُُُُمقاصده نصوصُُُُأطلقُ نظر،ُاخلعىلُ إعادةُ إىلُ حتتاجُ ليلُ

 
ُوماُبعدها.ُ(30ص)ر:ُينظ(1ُ)

 وماُبعدها.ُ(23ص)ينظر:ُُ(2)

 وماُبعدها.ُ(168ص)ينظر:ُ(3ُ)
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االضطرابُُاخلليَلُُُتُهنسبك اهلمزةُُوالتناقضُُإىلُ مسألةُ إىلُُُُ،يفُ مرةُ إياهاُ ونسبتهُ

احللُق إىلُ ومرةُ ُو(1)اهلواءُ ُ،ُ لألحرفُ دخلُ الُ بأنهُ اخلليلُُقولهُ عندُ النطعيةُ

 ُ.لكوغريُذُ،(2)بالنطع

5. ُُ الل النطقارج  "املخبحث: لألصوات  الصوتية ية  التقليبات  مدرسة  يف  غوية 
د. أتليف:  واملعجمية"  شنطاوي  العظامات،د. منري  العنيُُُُحسني  كتابُ اُ وقدُخصَّ

بصفحاتُيفُالبحثُيسرية،ُجاءُفيهاُذكرُهذهُاأللقابُإمجاال،ُمعُمناقشةُبعضُُ

 .(3) اُمناقشةُجيدة،ُولكنُباقتضابجزئياهت

ب"ابحث:ُُ . 6 أمحد  خلليل  أتل األم  عل   رائدن  الزوي، صوات"  أمحد  د.  ُُيف: 

بشكلُُُُبذكرُألقابُاحلروفُضمنُاحلديثُعنُاملخارجُمعُحماولةُلتفسريُبعضهُااعتنىُُ

ُُ.إالُأنُطبيعةُبحثهُالعامةُملُجتعلهُيتعمقُفيهاُعىلُالنحوُالذيُيفُهذاُالبحُث،ُأجادُفيُه

7. ُُ الرسالة: املعاجم  مقدمات  يف  الصوتية  القرن"امللمح  من  إىل   ( 2)  عربية 
حتدثتُضمنُرسالتهاُعنُمقدمةُكتابُُُُة: فاطمة الزهراء خبدة،للباحث "(هـ10)لقرنا

العنيُللخليلُبشكلُإمجايلُتضمنُذكرُألقابُاحلروفُعىلُسبيلُالوصفُاليسري؛ُ

 ُ.(4) بًّمُيتناسبُوطبيعةُالرسالة

8. ُُ ُُي،ازمية بني اخلليل وسيبويه" أتليف: د. عليان احل"األصوات العرببحث:
عندُاحلديثُعنُاألصواتُالعربيةُعندُُُُ-ملجملة،ُفقدُجاءُُاُُبحثهُُبيعةوبحسبُط

بعضُُ-اخلليل عندُ بًّمُ يسريةُ مقارناتُ معُ موجزُ بشكلُ األلقابُ هذهُ ذكرُ عىلُ

 ُ.(5) املعارصين

 
 .(169ص)نظر:ُاملصدرُالسابقُي(1ُ)

 .(175ص)السابقُرُينظر:ُاملصدُ(2)

 وماُبعدها.ُ(314ص)ينظر:ُُ(3)

 ُ.(38ص)ينظر:ُُ(4)

 وماُبعدها.ُ(349ص)ينظر:ُ(5ُ)
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القائمةُعىلُمجعُنصوصُاخلليلُُُُ،هاملنهجيةُاملتبعةُفيُُاجلديد يف هذا البحث:و 

روفُاملندرجةُحتته،ُُجُاحلخمارُُذكرُُيح؛ُثملُوتوضليبتحُُيفُكلُلقب،ُثمُذكرُمعناه

ثمُالربطُبنيُاللقبُواحلروفُالتيُحتته،ُكلُذلكُبتحليلُماُيفُاملصادرُمنُكالمُ

عنها،ُعىلُماُيأيتُتفصيلهُيفُمنهجُالبحث؛ُوالذيُتمُمنُخاللهُالوصولُإىلُنتائجُُ

ُيفُهذاُاملجالُملُي سبقُإليهاُيفُغالبُمباحثهُ.ُمهمة

 :بحثخطة ال
ُ،ُكًّمُييلُ:نيوفهرُسُمباحثُوخامتةُسمتُالبحثُإىلُمقدمةُومتهيدُوتسعةق

عىلُُاملقدمة: السابقةُ،ُُوتشتملُ والدراساتُ البحث،ُ وحدودُ املوضوع،ُ ُأمهيةُ

ُومنهجهُ.ُ،بحُثوخطةُال

 .،ُومصادرُدراستهاُعندُاخلليلألقابُاحلروفبتعريفُالُمتهيد:

ُاحللقية.ُاملبحث األول:

ُويةُ.اللهُالثاين:  بحثملا

ُالشْجريةُ.ُاملبحث الثالث:

ُاألسلية.ُاملبحث الرابع:

ُالنطعيةُ.ُاملبحث اخلامس:

ُاللثويةُ.ُاملبحث السادس:

ُالذلقيةُ.ُاملبحث السابع:

ُالشفويةُأوُالشفهيةُ.ُاملبحث الثامن:

ُُ.واجل وفُاهلوائيةُاملبحث التاسع:

 اخلامتة.
 فهرس املصادر واملراجع.

 . اتفهرس املوضوع
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 : بحثمنهج ال
 منهج التحليل، وأقوم يف كل مبحث ابخلطوات التالية:   بحثال  ايف هذ تتبعا

 إيرادُنصوصُاخلليلُجمتمعةُيفُكلُلقب،ُمنُكتابُالعني،ُوغريه. .1

النطق؛ُ .2 جهازُ منُ وموضِعهُ منه،ُ اشت قُ الذيُ واللفِظُ اللقِبُ معنىُ ذكرُ

نف اخلليلُ املعاجمسهباالستفادةُمنُكالمُ ثمُ اإلنسان،ُوغريها؛ُممتبُخل،ُوك،ُ اُُقُ

 ذكرُهذهُاملواضعُمنُالفم،ُوتفسريها.وردُفيهُ

اخلليل،ُ .3 يعنيهُ الذيُ املوضعُ يوضحُ النطقُ جلهازُ توضيحيُ رسمُ وضعُ

التجويدُُمستخرُِ لكتاب:ُ املرافقُ اإللكرتوينُ الربنامجُ منُ الرسوماتُ هذهُ ًجاُ

 أيمنُسويدُوفقهُاهللُ. املصورُللشيخُد.

قالتُُاحلروفُُخمارجُُذكرُ  .4 جهُالدقة؛ُر،ُووصفهاُعىلُوبتُباللقبُاملذكويُل 

 معتمًداُيفُاملقامُاألولُعىلُاملصادرُاملتقدمة؛ُمستفيًداُمماُبعدهاُعندُاحلاجة.

الربطُبنيُاللقبُوخمارجُاحلروفُالتيُحتته،ُومناقشةُذلكُباالستفادةُمنُُ .5

ُنصوصُالعلًّمءُاملتقدمنيُواملتأخرينُ.

 يلي: البحث ما   ومعم يف  راعيتكما 
ُلةُ.يادرهاُاألصالنصوصُواملسائلُالعلميةُمنُمصقُتوثي .6

 ُ.بحثيردُذكرهمُيفُصلبُالُن؛ُالذُيالرتمجةُلألعالمُغريُاملشهورين .7

ُتردُيفُنصُالبحثُ.التيُالتعريفُبالكلًّمتُالغريبةُواملصطلحاتُ .8

كالمُةُعىلُماُحيتاجُإىلُتعليق؛ُبًّمُالُيقطعُتسلسلُالــاشيـيُاحلـقُُفـالتعلي .9

 النصُ.ُيف

ُ

 
ُ
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 متهيد
 دراستها عند اخلليلالتعريف بألقاب احلروف ومصادر  

 :لقاب احلروفأبتعريف  ال  :أولً 
ماُيطلقُعىلُاليشءُُُُُ:يرادُبهُيفُاللغةاللقبُُُوُُمركبُإضايف،ُُ(ألقابُاحلروُف)

اسمه غريُ اسمُ ُُُُمنُ اخلليلاحلقيقي، »قالُ َنبُْلقبلا:ُ َيُُُماُُغريُُُِمُ ُساُُزُ :ُ مي ،ُ(1)«بهُُس 

ُُ ُُُُاحلرفُ:وأما اليشء،ُُفله حدُ أصول:ُ ثالثةُ إىلُ فارسُ ابنُ أعادهاُ عديدة،ُ ُ معان 

اليشُء وتقديرُ منُ(2) والعدول،ُ الواحدُ عىلُ يطلقُ أنهُ ذكرواُ أهنمُ هناُ يعنيناُ وماُ ُ،

عنىُسنُقبلُبيانُمحي،ُو(3) حروفُاهلجاء،ُوهوُأصغرُجزءُيفُالكلمةُعندُجتزئتها

ُُ.طهًّمُالوثيقُبمعنىُاأللقابخمارجُاحلروفُوصفاهتاُالرتباريفُابُتعاأللق

اصطالًحاُُ: احلروف  رجاخم تعريف   احلرفُ ُُهوُُخمرجُ منهُُ»: ينشأُ الذيُ املوضعُ

موضعُاعرتاضُُ»ُُوعّرفهُبعضُاملحدثنيُبشكلُأدقُوأوضح،ُفقالوا:،ُُ(4) ُ«احلرف

اءُاجلاريُاهلوُُمادةُُفإنُُمخرج،رُدقيقُللوهذاُتصوُُُ،( 5) «النفسُعندُالنطقُباحلرُف

األص يفُ ينشأُ إنًّمُ الفمُ خمرجُُداخلُ كانُ النفسُ ضُ اعرت  فحيثًّمُ الرئتني،ُ منُ لُ

ُُ ُُاحلرف، جزئًيا، اعرتاًضاُ أوُ ا،ُ تاما اعرتاًضاُ هذاُ كانُ ُ يفُسواء  كثرًياُ يفيدُ مماُ وهذاُ

ُ.التعرفُعىلُألقابُاحلروفُواملقصودُهبا

صف  احلرفُُ:احلروفات  تعريف  االصطالُحُُصفةُ ُُبةُ مصاُحُُفيةُ ُيُك:ُُيهُُيفُ

 
)مللخالعنيُُُُ(1) وي نظرُُ(5/172)لقب(ُُةُُادليلُ فارسُ،ُ البنُ اللغةُ مقاييسُ معجمُ يف:ُ نفسهاُ املادةُ

 .(1/743)منظورُالبنُلسانُالعربُو،ُ(1/220)الصحاحُللجوهريُو،ُ(5/261)

 .ُ(2/42)رف(ُيف:ُاملقاييسُمادةُ)ح(2ُ)

ُ،(9/41)ربُُالُعلسانُُو،ُُ(5/10)هتذيبُاللغةُلألزهريُُو،ُُ(3/210)ي نظرُمادةُ)حرف(ُيف:ُالعنيُُُُ(3)

 ُ.(23/128)القاموسُللزبيديُُنُجواهرتاجُالعروسُمو

ُ.(102ص)التحديدُيفُاإلتقانُوالتجويدُللداينُُ(4ُ)

ُُ.(215ص)احلمدُدوريُرشحُاملقدمةُاجلزريةُلغانمُق(5ُ)
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ُُ.( 1) للحرفُعندُحصولهُيفُاملخرُج

املوضعُُُ:بأنُاملخارجُهيُُُ؛هُاارُجخُمتفرتقُعنُُصفاتُاحلروفُُعىلُهذاُفإنُُو

فيه النفسُُالذيُحيصلُ وُأُُاعرتاضُ باحلرف،ُ النطقُ هيُُنعندُ عداُُُُ:الصفاتُ ماُ

ُ.جهازُالنطقُعىلُوجهُالعمومُذلكُمنُكيفياتُحتصلُيف

 احلروف:تعريف ألقاب 
وفُعندُأحدُمنُاملتقدمنيُوالُُاصطالحيُأللقابُاحلرُتعريفذكرُُُعىلُملُأقف

ُُ:أمرينُاملتأخرين،ُويمكنُتبيُّنهُمنُخالل

 ُ:نصوصُاألئمةُالذينُذكرواُاملصطلحُاألول:

املصطلَحُُُاستعمل ُُُُابنُ ُُهذاُ ُُُُهـ(321)تدريد اللغة"يف يفُحيثُُُُ،"مجهرةُ قالُ

ابُاحلروفُُألقعىلقفُُلُتُُ.هُلكُ..أثبتُُُُّمعرضُاحلديثُعنُخمارجُاحلروفُ»وقد

فقال:ُ»بابُألقابُُُ(هـ370ت)األزهريُُيفُالسياقُنفسهُُاستعملهُُو،ُُ(2)«ارجهاوخُم

،ُحيثُقال:ُ»بابُُُهـ(437)تكيُبنُأيبُطالبُُمكذلكُُو،ُُ(3) احلروفُومدارجها«

التسعةُُ احلروفُ ألقابُ أتتبعُ أزلُ »ملُ وقال:ُ وعللها«،ُ وألقاهباُ احلروفُ صفاتُ

ووالُع حتعللهرشينُوصفاهتاُ ُُىُوجدا؛ُ لقًبا..« وأربعنيُ أربعةُ ذلكُ منُ وسارُُتُ

األربعةُُ األلقابُ عنُ احلديثُ تفصيلهُ عندُ اللفظُ هذاُ استعًّملُ يفُ ذلكُ عىلُ

ُ،(4) واألربعنُي ُُ املصطلحُ أنُ مصطلحاتُُوامللحوظُ معُ متداخالُ جاءُ عندهمُ

ال توسعُيفُأخرى،ُكاملخارجُواملدارجُوالصفاتُوالعلل،ُوظهرُعندُاإلمامُمكيُ

ُوفُالصوتيةُوالرصفيةُوغريهاُ.احلرُصفاتُعىلُإطالقه

 
نظر:ُرشحُاملقدمةُاجلزريةُُ(1) ،ُُُ(281)صرشحُاملقدمةُاجلزريةُلغانمُاحلمدُُو،ُُ(78ُُ)صُُلطاشكربيُزادهُُي 

ُ اونصُّ لُ ُألوَّ ُُ ُيفُ عامعنىُ »كيفيةُ للالصفة:ُ )عارضة(ُُرضةُ لفظُ استبدلتُ وقدُ إلخ،ُ حرف...«ُ

صفاتُتنقسمُالُُقعُأنبـ)مصاحبة(ُلدفعُتوهمُأنُالصفةُالُبدُأنُتكونُعارضةُيفُحالُدونُحال،ُفالوا

ُبريُبـ)مصاحبة(ُيشملهًّم.إىلُصفاتُالزمةُوعارضة،ُوالتُع

(2)ُ(1/45).ُ 

 ُ.ُ(1/44)هتذيبُاللغةُ(3ُ)

ُوماُبعدها.ُ(115ص)ايةُالرعينظر:ُُ(4)
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،ُفأوردُهذاُاملصطلحُخمصًصاُإياهُهـ(643)تُُوجاءُبعدهُاإلمامُالسخاويُُ

ف اخلليلُ ذكرهاُ التيُ »قالباأللقابُ بتسعةُلقَُّ:ُ احلروفُ العنيُ صاحبُ بُ

ُ(1) ألقاب...ُ« ُ،ُ ُُُكذلكُو،ُ ُهـ(327)تاجلعربيُ ُُ قال:ُ منُُعندماُ اخلليلُ »واشتقُ

ُُخُم عينه يفُ ُُ(2) ب«لقُاأُُعرشةارجهاُ ُُو، اإلمام اجلزريُُمثلهُ هـ(833)تُُابنُ
(3)،ُ

ُُ.(4) بعدُذلكُصطلحاملقرُهذاُواست

الـصـنُُي:ـان ـ ثـال ومَُـيـلـُخـوصُ بـلُ فـعـنُ بـدهُ الداخلةُُـمعانُُـيـيُ األلفاظُ اينُ

ُ:حتتُهذاُاملصطلح

ُُ اخلليل باشتقاقُُأوردُ إياهاُ معلاًلُ العرشةُ أوُ التسعةُ األلقابُ منُهذهُ هاُ

نيُواحلاءُواخلاءُوالغنيُحلقية؛ُألنُُلع»ا:ُُلاملثابيلُُعىلُُسولهُُقكُُُ،موضعُخروجها

ُُألهنُاُُواحدُُحيزُُيفُُهوائيةُُواهلمزُةُُواأللفُُوالواوُُ،ُوقوله:ُ»الياءمبدأهاُمنُاحللق«

نسبةُُُُ،(5) يشء«ُُهباُُيتعلُقُُال تعليلُ أنُ النحو،ُموضحًةُ تأيتُعىلُهذاُ وكلُعباراتهُ

جهازُُرفُيفاألحُهذهُبموضعُخروجلفاظُإنًّمُهوُمتعلقُُهذهُاألحرفُإىلُهذهُاأل

فمبد أيبُُالنطق،ُ بنُ مكيُ اإلمامُ تفسريُ يؤكدهُ ماُ وهوُ خمرجها،ُ هوُ وحيزهاُ ؤهاُ

»جعلُألقاهباُعرشةُمشتقةُُُُيفُقوله:طالبُيفُالرعايةُلكلُلقبُمنُهذهُاأللقابُُ

لقبُاحللقية:ُُمثاًلُبعدُذكرُُ؛ُوقولهُُ(6) منُأسًّمءُاملواضعُالتيُخترجُمنهاُاحلروف«

ُ.(7)جنُمنه،ُوهوُاحللق«عُالذيُخيراملوضإىلُُليل[هنُ]أيُاخلَنَسبَُ»

 
ُ.(4/1361)صيدُيفُرشحُالقصيدُلعلمُالدينُالسخاويُفتحُالو(1ُ)

 .(5/2604)تهاين(ُجهُالرشحُاجلعربيُعىلُالشاطبيةُ)كنزُاملعاينُيفُرشحُحرزُاألماينُووُ(2)

 .(95ص)لتجويدُالبنُاجلزريُي نظر:ُالتمهيدُيفُعلمُا(3ُ)

قرُُ(4) أحكامُ مثاًل:ُ اُلالقرآُُاءةي نظرُ ُُنُ ُُُ(73ص)كريم وهداية اال،ُ كالمُ جتويدُ يفُ ُُقاريُ ،ُُُ(65ص)لباري

 .(34ص)والتجويدُامليرسُلعيلُاحلذيفيُوآخرينُ

ُُ.(1/58)العنيُُ(5)

ُُ.(139ص)الرعايةُُ(6)

ُالسابق.درُاملصُ(7)
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ُُ-ُُيفُالتعليلُهلاُُُُوباالستفادةُمنُنصُاإلمامُمكُيُُ-ُُيمكنُبناًءُعىلُذلكو

فتُ أنُُ احلراقلُأُُعرَّ بأهنوبُ إىلُُُُتوصُفألفاظُُ:ُُافُ نسبًةُ العربية؛ُ احلروفُ هباُ

ُُ.مواضعُخروجهُا

 د اخلليل:اب احلروف عناثنًيا: مصادر دراسة ألق
ُُ ةُإىلُاخلليلُبنُأمحدُيفُمصادرُعديدةُمتقدمة،ُُزوَُّعمروفُُبُاحلألقاجاءُذكر

وتتفاوتُهذهُاملصادرُيفُمدىُقوهتاُوأصالتها،ُمنهاُماُهوُمعلومُمشهور،ُومنهاُُ

تتفاوتُُ كًّمُ مغمور،ُ هوُ ُُماُ فيهايف األلقابُ هذهُ إيرادُ وكيفيةُ نحوُمادهتا،ُ عىلُ ؛ُ

يتناسبُوته؛ُُوماُحصادرُُاملُُعنُهذهُُيُملحةًُأعطُِنظر،ُوهاهناُُحيتاجُإىلُتأملُو بًّمُ

ُ:ومهاُمصدرانُإمجااًلُوطبيعةُهذاُالتمهيد،ُ

 : اوالنقولت عنه كتاب العني للخليل بن أمحدمقدمة   (1
احلروف،ُُ ألقابُ ذكرُ يفُ واألوثقُ األهمُ النصُ عىلُ املقدمةُ هذهُ اشتملتُ فقدُ

و احلروفُوبعضُصفاهتا،ُ أحيازُ بذكرُ العنيُُمرَدًفاُ ُُُُ-كتابُ معلوم هوُ ُُمُنُُ-كًّمُ

املبُُليثالُُبةتاك والُخيفىُماُوقعُمنُسجالُطويلُعندُُظفرُعنُشيخهُاخلليل،ُُنُ

و ُُاملتقدمنيُ يف ُُاملتأخرين،ُ ُُمسألة اخلليل، إىلُ نسبتهُ يفُُوصحةُ االختالفُ هذاُ معُ

يرىُأنُمقدمةُالكتابُُُ-بًّمُفيهمُمنُيشككُيفُالنسبةُُُُ-ُُهممعظُمُُاملسألة،ُإالُأن

وضعُُ األزهري:ُُُُنفسه،اخلليلُُمنُ قالُ اللغويُّاُُخالفًُُُأرَُُُومل»حتىُ أنُبنيُ نيُ

ابنُُ وأنُ أمحد،ُ بنُ اخلليلُ الرمحنُ عبدُ العنيُأليبُ كتابُ أولُ يفُ املجملُ التأسيسُ

تلقُُّاملظفَُّ بعدُ عليهُ الكتابُ أكملُ فُِرُ عنُ إياهُ إىلُُ(1) ُ«يهفهُ االطمئنانُ يؤكدُ وهذاُ ُ،

 ُ.(2) ضُاملعارصينماُأثارهُبعُنسبةُألقابُاحلروفُإىلُاخلليلُنفسه،ُبخالف

 
 ُ.ُ(1/41)بُاللغةُهتذيُ(1)

كتاُُمنهمُُ(2) يفُ أنيسُ ُُإبراهيمُ اللغوية األصواتُ ُُُُ(106ص)بهُ بعدها، يفويُ وماُ كالمُهُعُُجابةاإُلُُنظرُ :ُُنُ

 .(43ص)رُتُعندُاخلليلُألمحدُقدوعلمُاألصواأصالةُ
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اللغة،ُفمنها:ُُالعنُيلةُعنُُالناقلكتبُُاُُماوأ السريايُفُُلألزهري،ُُهتذيبُ ُُورشحُ

سيبويه، كتابُ ُعىلُ ُوالرعايةُ طالبُ،ُ أيبُ بنُ ُملكيُ ُواملوضحُ التجويدُُ يفُ

القرطبي،ُوغرُي لعبد منُ(1)هاالوهابُ العنيُ كتابُ ماُجاءُيفُنصُ وافقُ وكلهمُ ُ،

ُهاُ.الترصفُفيأوُببعضُُخلليلُنفسها،ذكرُهذهُاأللقابُبطريقةُا

»الزهكال« جلنادة  كتاب   عن  نقًل   ؛ حاة« أليب حيانة الن»تذكر كتاب   (2
 : اهلروي
رواياتُعنُاخلليلُمنُطريقُالليث،ُومنُطريقُالنرضُُيفُهذاُالكتابُُُُتجاء

األخفُش مسعدةُ بنُ سعيدُ طريقُ ومنُ شميل،ُ احلروفُُُُ؛بنُ بمخارجُ يتعلقُ مماُ

ُُ وهي وألقاهبا،ُ يُموصفاهتاُ جمملهاُ تفيفُ إهناُ يقالُ أنُ ُكنُ ُُُُصيل  كتابُُُأ مجلملا يفُ

وأهمُأوجهُاالختالفُهوُعمقُتفصيلهُملخارجُاحلروفُُُُف،العني،ُمعُنوعُاختال

فمَُ سيبويهُ قررهُ مماُ قريبُ إنهُ يقالُ أنُ يمكنُ نحوُ بعدَُعىلُ هذهُُُُه،نُ يسعُ وليسُ

دُفيهُُماُورُُقارنةملُُ؛نظرُوتأملالنصُحيتاجُإىلُُهذهُاملسألةُبعمق،ُفُُمعاجلةُ ُُالعجالةَُ

ُ العمعُ أُُني،مقدمةُ بعضومعُ إىلنُ أشارُ ُهمُ املطبوعُ يفُ وخللُ خلطُ ُُ،وقوعُ

،ُإالُأنُتوافقُمسائلُعديدةُفيهُمعُماُقررهُُ(2) منُكتابُتذكرةُالنحاةُُ،واملخطوط

ُُُُ-اخلليلُُ جمملها احلروفُيفُ ألقابُ ُعُُ-ومنهاُ ي  أنُ نسبةُُيمكنُ تأكيدُ عىلُ دليالُ دُ

ُ.النصُإىلُاخلليلُ

ُ

 
ُ

 
اللغةُُُُ(1) املوضحُوماُبعدها،ُوُُ(139ص)،ُوالرعايةُُ(5/392)،ُورشحُالسريايفُُ(1/48)ينظر:ُهتذيبُ

ُ.(80ص)

 .(27ص)األصواتُعندُاخلليلُألمحدُقدورُُينظر:ُأصالةُعلمُ(2)
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ُقيةلاحل :األولاملبحث 

اخلليلُُق العنيُُالُ ُُيفُ ُُألُنُُُ؛ُةحلقُيُُوالغنُيُُواخلاءُُ(1) واهلاُءُُواحلاُءُُ»العنُي:

النرضُبنُشميلُُ،( 2) قُ«احلُلُُمُنُُمبدأها ُُُُ(3) ونقلُعنهُ احلروفُكلها:ُُ»أقىصُُقوله:

ُُ،ُهذُهخلاُءثمُاهلمزةُوالغنيُوُاُُيُزثةُيفُُحفهذهُالثاُلثمُاهلاءُُالعني،ُوأرفعُمنهاُاحلاءُُ

ُُ.(4) حلروفُحلقيًة؛ُألنُمبدأهاُمنُاحللقُ«تسمىُهذهُاالثةُيفُحيزُواحدُ...ُُوالُث

والرشابُُهوواحللقُُ الطعامُ احللقوم«ُُ،»مساغُ منُ النفسُ و(5)وخمرجُ هوُُ،ُ

بالتجويفُُُ»ُُبالتحديد: األعىلُ ومنُ باحلنجرةُ األسفلُ منُ ينتهيُ الذيُ التجويفُ

ُسمُ:اُالرُهذ،ُكًّمُيظهرُيف(6) «يفُاألنفيالتجُوالفمويُو

 
الُُملُُ(1) كتابُ يفُ اهلاءُ حتقيق(1/58)وعُُاملطُبُُعنيت ذكرُ يفُ وثبتتُ وُُعبُدُُ،ُ ملقدمتهُ درويشُ حدهاُُاهللُ

،ُ(5/392)يفُالنقوالتُعنُكتابُالعنيُيف:ُرشحُالسريايفُعىلُمقدمةُسيبويهُُ،ُوثبتتُأيًضا(165ص)

 ،ُوغريهم.(3/254)اجبُلالسرتاباذيُرشحُشافيةُابنُاحلو،ُ(1/40)ذيبُاللغةُلألزهريُهتو

 .ُُ(1/58)العنيُُ(2)

لُاللغة،ُومنُأصحابُاخلليبنُيزيدُاملازينُالتميمي،ُمنُأعالمُُالنرضُبنُشميلُبنُخرشةسنُأبوُاحلهوُ(3ُ)

.ُينظر:ُُ(هـ203)صانيف،ُتويفُعامُُعنهُحييىُبنُمعنيُوعيلُبنُاملديني،ُولهُيفُالعربيةُتُُىبنُأمحد،ُرو

أإن الرواةُعىلُ للقفطيباهُ النحاةُ الوعاةُيفُط(3/348)نباهُ وبغيةُ ال،ُ والغوبقاتُ لدينُلنحاينيُ ةُجلاللُ

 .(2/316)السيوطيُ

 (ُ.27ص)تذكرةُالنحاةُأليبُحيانُ(4ُ)

ُ.(3/48)العني،ُمادةُ)حلق(ُ(5ُ)

 .(186صُ)رشحُاملقدمةُاجلزريةُلغانمُاحلمدُُ(6)
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بقوله:ُ»ألنُ،ُُ(احللقيةـ)بُُأوُالستةُُمسةاخلُُاحلروفُوصفُهذهاخلليلُُُُعللوقدُُ

ُواحلاُءُُالعنيُُخمرجُُ:ُ»وأمايفُكتابهُُقالُُكانُُأي:ُخمرجها،ُومبدأهاُمنُاحللق«،ُُ

ُُالعنُيُُهاكلُُوفاحلرُُ،ُوقالُيفُموضعُآخر:ُ»فأقىص(1) فاحللق«ُُوالغنيُُواخلاءُُواهلاء

ثمُُاحلاءُُثم ُُمنُبعض،ُثمُُأرفعُُبعضهاُُواحدُُحيزُُيفُُأحرفُُةُثثالُُذهفهُُُ؛اهلاءُُ...ُ

ُُ(2) ة«حلقيَُُُّكلهنُُواحدُُحيزُُيفُُوالغنيُُاخلاء هذه كونُ يفُ خالفُ والُ األحرفُُ،ُ

ترتيبها يفُ اخلليلُ معُ اخلالفُ إنًّمُ عام،ُ بشكلُ احللقُ منُ األكثرُُُُ؛اخلمسةُخترجُ إذُ

احللق، أقىصُ منُ اهلاءُ واوالعُُيعدُ واخلنيُ والغنيُ منُوسطه،ُ محلاءُ أداءُ ،ُُ(3) اهننُ

ذل ملناقشةُ حاجةُ املقصودُصحةوالُ إذُ هنا؛ُ والُُُكُ األحرف،ُ عىلُ اللقبُ إطالقُ

ُعىلُكوهناُخترجُمنُاحللق.يؤثرُالرتتيبُإذاُاتُّفقُ

ُُُ-ُُاخلليلُُلحظُأنيُ وأماُاهلمزة،ُف يفُاحلروفُُُهامرةُأدرجُُ-لنيُُنيُاألوَُّيفُالنصَّ

هاُمنُأقىصُمخرجمزةُفاهُلُُ»وأما:ُُيفرسُذلكُقولهُُ،ُواخرجهرةُأمواحللقية،ُُ

رُ ُُُ،ةُمضغوطةهتوُتاحللقُم الياءَُُُ؛عنهاُالنتُُهَُفُيفإذاُ عنُُُ؛واأللَفُُُوالواوَُُُفصارتُ

الصحاح« احلروفُ طريقةُ كلُُُُالذي؛ُُ(4) غريُ للهمزة،ُ حالتنيُ وجودُ عىلُ يدلُ

النصني أحدُ توافقُ منهًّمُ احلواحدةُ أقىصُ منُ فتكونُ كانتُُ،ُ إذاُ وإذاُحمققةلقُ ُ،

لتُُ-النتُُ هي (5) ةوائيانتُهكُُ-ُُأي:ُس 
وىلُهيُاملوافقةُللقبُُلةُاألاحلاُُأنَُُُّ،ُوظاهرُ 

ُ(.احللقية)

 
 ُ.(1/52)لعنيُاُ(1)

السابقُُُُ(2) فيهُبعضُنظر،ُليسُهذنُترتيبُاخلليلُهل،ُعىلُأ(58-1/57)املصدرُ اُُاُضمنُأحرفُاحللقُ

ُُقامم اه، ُُإذُ مما كوهناُ هناُ احللقُُملقصودُ يفُ موضعُ أيُ إىلُ وعزوهاُ املذكور،ُ اللقبُ يفُ هلذاُيدخلُ ُ كاف 

 املقصودُ.

لسيبويهُُُُ(3) الكتابُ اُل(4/433)ينظر:ُ اإلعرابُ صناعةُ رسُ جنيُُ،ُ اهلدايةُ(47-1/46)بنُ ورشحُ ُ،

 .(102)،ُوالتحديدُ(267ص)

 ُ.(1/52)العنيُُ(4)

 اهلوائيةُواجلوف.:ُألخريبحثُااملُعىلُماُسيأيتُتوضيحهُيفُ(5)
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ُُُُوكان سيبويه األلفاإلمامُ احللقُحرفُ إىلُحروفُ ذلكُُأضافُ عىلُ وتبعهُ ُ،

ُلُلعدمُذكرُاخلليلعلَُُُّ(2)بنُأيبُطالبُُ،ُولكنُاإلمامُمكي(1) عددُمنُالعلًّمءُبعده

احلر اهلاُضمنُ ُبوفُ هواحللقيةُ منُ »خترجُ الكوهناُ وتءُ احللق«،ُتصلُُفمُ آخرُ إىلُ

ُوأهنا ُ«ُ دونُ احللقُ عىلُ خروجهاُ يفُ تقترصُ ملُ حروفُملاُ معُ يذكرهاُ ملُ الفمُ

يشريُُ(3)احللق« فإنُأحرفُ،ُ منُاحللق،ُ أنُخمرجهاُ يرىُ اخلليلُالُ إىلُكونُ بذلكُ

ُُ اخلليل: عندُ الثالثةُ اهلواءاملدُ يفُ تنسبُُليسُُ،هاويةُ حيزُ اجلُُهلاُ إالُ ،ُ(4) وفإليهُ

ُُ ما انرصوهوُ اجلزري(5) عربيجُلاُُ:نامامإلهُ وابنُ عندُ(6) ،ُ القولُ عليهُ واستقرُ ُ،

ُ.(7) االعلًّمءُمنُبعدمه

ُ

ُ

 
ُ

 
ايةُُ،ُواملهدويُيفُرشحُاهلد(160)،ُومكيُيفُالرعايةُُ(1/46)منهمُابنُجنيُيفُرسُصناعةُاإلعرابُُُُ(1)

ُ(ُ.1149-1138ُ،1148،ُوالشاطبيُيفُحرزُاألماينُ)األبياتُ(102)،ُوالداينُيفُالتحديدُ(267ص)

القبنُمحوشُبنُحممدُُهوُمكيُُ(2ُُ) القييسُ ثمريوبنُخمتارُ ولدُُاألُُاينُ ُُندليس،ُ أعالمُ(هـ355)سنة أحدُ ُ،

ةُالقراءُالكبارُعىلُُهـ.ُينظر:ُمعرف437عامُُاملقرئني،ُولهُالعديدُمنُالتآليفُيفُالتجويدُوالقراءات،ُتويف

 .(2/702)،ُوغايةُالنهايةُيفُطبقاتُالقراءُالبنُاجلزريُ(2/751)األعصارُللذهبيُالطبقاتُو

ُُ.(139)الرعايةُُ(3)

ُترصفُيسريُ.،ُب(1/57)ُعنياُل(4ُ)

ربعيُُ،ُوهوُبرهانُالدينُأبوُإسحاقُإبراهيمُبنُعمرُبنُإبراهيمُبنُخليلُاُل(5/2584)املعاينُُُُيفُكنز(5ُُ)

َلفي السَّ الشااجلعربيُ منظومتيُ شارحُ وهوُُ،ُ العلوم،ُ أنواعُ يفُ تصانيفُ وألفُ والعقيلة،ُ احلرزُ طبي:ُ

سن تويفُ مدقق،ُ حمققُ ينظر:ُُ(هـ732)ةُُحاذقُ و(1464-3/3146)ُُراُءالُقعرفةُُم.ُ النهاي،ُ ُةغايةُ

(1/25).ُ

ُ.(10،ُومنظومته:ُاملقدمةُفيًّمُعىلُقارئُالقرآنُأنُيعلمهُ)البيت(3/528)يفُالنرشُُ(6)

ُُ.(136ص)،ُوجهدُاملقلُللمرعيشُ(77ص)املقدمةُاجلزريةُلعيلُالقاريُُكريةُيفُرشحي نظر:ُاملنحُالف(7ُ)
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 اللهوية: املبحث الثاني

اخلليلق العنُيُُالُ ُُ،( 1) اةُ«ُهاللَُُُّمُنُُُامبدأمهُُألنُُهلويتاُنُُوالكاُفُُ»والقاُف:ُُيفُ

النرضُُوقال نقلهُ منُُُُقاُف»اُلُُ:شميلبنُُُُفيًّمُ مبدأهاُ هلويتان؛ُألنُ ومهاُ والكاف،ُ

ُُ.(2) القافُمنُفوقُحنكها،ُوجمرىُالكافُمنُأسفلهُ«ة،ُإالُأنُخمرجُُاللهُا

احلنكُُ منُ اللنيُ )اجلزءُ الفمُ سقفُ آخرُ يفُ املسرتخيةُ اللحمةُ هيُ واللَّهاة:ُ

ُيفُالرسمُاآليت:ُُيظهر،ُكًّمُ(3) األعىل(

األخ اُُ(4) فشونقلُ »ثمُ قوله:ُ فُُلقافعنهُ امنُ فويقُُوقُ وعىلُ مبدؤه،ُ للسانُ

اُُاحلنك ُُ(5) منُأسفله،ُحتىُيدنوُمنُحمله«لكافُُجمراه،ُثمُتكونُ وهوُهبذاُحددُ،

الصلبُمنه،ُُزءخمرجُالقافُبأنه:ُفوقُاحلنكُأوُفويقه،ُويبدوُأنهُيقصدُباحلنكُاجل

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

 ُ.(27ص)تذكرةُالنحاةُ(2ُ)

نُُ(3) ،ُُُ(287)ًضا:ُالتمهيدُيفُمعرفةُالتجويدُأليبُالعالءُالعطارُُ،ُوي نظرُأي(4/88)نيُُظرُمادةُ)هلو(ُيف:ُالُعي 

 .(188)مُاحلمدُورشحُاملقدمةُاجلزريةُلغان

األوسط،ُصِحبُُأبُُهوُُ(4) باألخفشُ املعروفُ املجاشعي،ُ مسعدةُ بنُ احلسنُسعيدُ النحوُوُ وقرأُ اخلليل،ُ

هُُإنبا:ُُينظر.ُُ(هـ521)ُُسنةُُتويفُُالعربية، يفُُكتبًاُُصنفُُأصحابه،ُُقحُذأُُانوُكُُنه،ُمُُنأسُُوهوُُسيبويه عىل

 ُ.(1/590)،ُوبغيةُالوعاةُ(2/36)الرواةُ

 ُ.(29ص)ُتذكرةُالنحاة(5ُ)
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،ُُفلُمنُخمرجُالقافنهُأُسالكافُبأُُفيكونُماُفوقهُهوُاحلنكُاللني،ُكًّمُحددُخمرج

منُبنيُُُُكاففُوالالقاُُذكرُأنُخمرجويفُالعنيُُُُنُحملُاحلنكُالصلب،نوُمنهُيدوأ

وقدُكانُُُ،(2)،ُوَعَكدةُاللسانُهيُأصله(1) دةُاللسانُوبنيُاللهاةُيفُأقىصُالفُمكَُعَُ

احلنكُُُسيبويهُُ منُ فوقهُ وماُ اللسانُ أقىصُ »منُ بأهناُ القافُ خمرجُ حددُ

ومماُيليهُمنُُُُقلياًلُُُلسانمنُاُلقافُُفُ»أسفلُمنُموضعُالنُخمرجُالكاأاألعىل«،ُو

ُُ.(3) احلنكُاألعىل«

قالُاإلمامُمكي:ُ»نسبهًّمُإىلُاملوضعُالذيُخيرجانُُيلُيبدوُدقيقا،ُُاخللُُحتديدو

اللهاة« وهوُ األعىل،ُُُُ،(4) منه،ُ احلنكُ وأقىصُ اللسان،ُ أقىصُ خمرجهًّم:ُ يفُ فيشرتكُ

ُُ.احلنكُاألعىلأقىصُ،ُوهوُمهاأحُدبوهذاُاللقبُعندُاخلليلُمتعلقُ

جظيو اليُاهرُ حرفُ أنُ املاُ هبذاُ اختصاًصاُ أكثرُ اُُوضعلقافُ لكونُُلكافمنُ ؛ُ

ولذلكُيرجحُبعضُاملحدثنيُاختصاصُالقافُهبذاُُُالقافُمنُجهةُاحلنكُاللني،

ُُ(5) اللقب ،ُُ اللسانُملتصقا يكونُ أنُ أيضا،ُويمكنُ قريبةُ الكافُ أنُ أقصاُهغريُ ُُيفُ

ُتعاىلُأعلمُ.ُاهللها،ُوخمرجيكونُمقصودهُبدايةُوقُبالكاف،ُطباللهاةُأثناءُالن

ُ

ُ

 
ُ

 
 التايل.يمُمعهًّمُيفُهذاُالنص،ُويأيتُالتعليقُعىلُذلكُيفُاملبحثُ،ُوجعلُاجل(1/52)ر:ُالعنيُُينظ(1ُ)

يف:ُُ(2ُُ) )عكد(ُ مادةُ الكنز(1/193)نيُُالُعينظرُ وينظر:ُ لألصمعي(ُُُاللغويُُ،ُ اإلنسانُ خلقُ )كتابُ

 .(64ص)لقُاإلنسانُللزجاجُ،ُوخ(196ص)

 ُ.(4/433)الكتابُُ(3)

ُُ.(139)ُالرعاية(4ُ)

 ُ.(246)ةُاجلزريةُلغانمُاحلمدُمي نظر:ُرشحُاملقدُ(5)
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 الشْجرية: املبحث الثالث
اخلليل العنيُُقالُ ُُيفُ ُُشْجُرُُمُنُُمبدأهاُُألُنُُشْجريةُ؛ُُوالضاُدُُوالشنُيُُ»واجليُم:

ُُ(1) ُ«الفُم ،ُُ بنُشميل: النرضُ نقلهُ فيًّمُ الشنُيوقالُ ُوُُ»ثمُ ُُالياءُشجرية؛ُألُنواجليمُ

ُُ.( 2) اللسانُووسطُاحلنكُ«وجمراهاُعىلُوسطُُجر،ُُنُالُشهاُُممبدُأ

ُرُ كُْبعضهاُذُِ،ُُ)شجرُالفمُ(يفُبيانُمعنىُُُُنفنياملصوقدُاختلفتُالتعبرياتُلدىُُ

ُُموضعلل ُملواضعُُإىلُُمضافةُُُُبأوصافُتقريبيةُ الفمُأوُأحدُأعضائه،ُوبعضهاُذكر 

بأسًّمئها أوصاف،ُُحمددةُ إىلُُرُُالشجُُُْفمنُ املضافةُ ُُيل:لاخلُُقولُُالفم:التقريبيةُ

«ُُُ الفُمالشجر: أيبُطالبُُفرسهالذيُُوُُ،( 3) ُ«مفرجُ بنُ ُُُُمكيُ الفمُ«بأنه: ُُُ،( 4) »مفتحُ

ُُ منهُقوهلم: منُُوقريبُ انفتحُ أوصافُُ،( 5) الفمُ«ُُانطباُق»ماُ املضافةُُُهومنُ التقريبيةُ

ُُُ.( 6) فمُ«رُاُل»مؤُخقوهلم:ُُ-ُولكنُيظهرُفيهُمباينةُللموضعُالسابُقُ-إىلُالفمُأيًضاُ

ُُ األوصاف ُُومنُ سبقممُُقةدُُثرأكُُت عدالتي الشْجرُُاُ معنىُ ُُُُيفُ بنيُُقوهلم: »ماُ

قُُ-ُُواللحيانُُ،(7) اللحينيُ« اخلكًّمُ منابتُُ»مها:ُُُُ-ليلُُالُ فيهًّمُ اللذانُ العظًّمنُ

السفيل؛ُلكوهنًّمُُُُ،( 8) «األسناُن الفكُ العلوي،ُوعظمُ الفكُ وظاهرُذلكُأهنًّمُعظمُ

األسنان أُص(9)منَبتيُ أنُ إالُ املعاجم،ُ اخلليلُُحابُ لدنُ ُُُُُُمنُ ُُعن، ُذكرهمد

 
 .ُُ(1/58)العنيُ(1ُ)

ُُ.(27ص)تذكرةُالنحاةُأليبُحيانُُ(2)

ُُاملحيطُاألعظمُالبنُسيكمُوُاملحويفُُ،(1/58)العنيُُُُ(3) والقاموسُاملحيطُللفريوزآباديُُُ(7/240)ده

:ُمفرجُ:ُ»والصواب(141ُ/12)م«ُباخلاءُاملعجمةُبدلُالفاء،ُوقالُيفُتاجُالعروسُُ:ُ»خمرجُالف(414)

 الفاء«ُ.الفم،ُب

 ُ.(140)ُيفُالرعايةُ(4)

 .(4/396)نُُللسا،ُواُ(7/024)واملحكمُ،ُ(606ُ)ُي نظرُمادةُ)شجر(ُيف:ُالبارعُللقايلُ(5)

 املراجعُالسابقةُ.ُي نظر:ُ(6)

 .ُ(1/72)يفُالغريبُاملصنفُُنظر:ُاملراجعُالسابقة،ُوذكرهُقبلهمُأبوُعبيديُ (7ُ)

 ُ.(3/296)ينظرُمادةُ)حلي(ُيف:ُالعنيُ(8ُ)

 ُ.(2/551)للفيوميُي(ُيف:ُاملصباحُاملنريُينظرُمادةُ)حلُ(9)
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ْحَيُوكذلكُرصحواُبأنُاللَُُُّ،( 1) »جمتمعُاللحينيُ«عىلُأنه:ُُُُتفقونمىُ)الذقن(،ُُمعن

ُُ اللحيُةُ»هو: عليهُ تنبتُ الذيُ املقصودُُذلكوُُ،(2) ُ«العظمُ أنُ عىلُ باللحيني:ُُُيدلُ

،ُُي ُُحلَُأليرس،ُواي ُاالجتاهُاأليمنُواالجتاهُاأليرسُمنُعظمُالفكُالسفيل،ُفاأليمنُحلَُ

ُُ.الذقُنعانُيفُوجيتُم

ذوهل ُُُُ(3)صمعيألاُُكرذاُ مُلُ»أنه اللحينُييقالُ الشجُرجتمعُ عنهُُُبلُُ،( 4) «:ُ ن قلُ

بعينه«،شجرُُالُُبأُنجلزمُُا الذقنُ هُُ»هوُ طرفاُُُ»بقوله:ُُُُذاموضًحاُ اشتجرُ ُ َحْيث 

َأْسَفُل منُ ب،ُُ(5) ُ«اللحينيُ عّينهُ العنفقة«:ُُأنهوبعضهمُ :ُهيُُالعنفقةوُُ،( 6) »حتتُ

ُُالشعرياتُُ بني السالتيُ الذالشفةُ وبنيُ ُُ(7) قُنفىلُ ُُيعو، بنه اآلخرُ :ُُالقولالبعضُ

ُ.(8) ُ«رة:ُالنقطةُالصغريةُيفُذقنُالغالُم»الشجُْ

مقريو ُبُ ُذلكنُ ُقولُ الشجرُ معنىُ يفُ ُ:بعضهمُ اللُيُ ُُُ،(9) تنيُ«مَُهزُِ»ملتقىُ

األذننيمهاُُمتانهزُِاللُيو اللحينيُحتتُ الناتئانُيفُ العظًّمنُ أوُ احلنكنيُ أصولُ ُ: (10)،ُُ

ُالقولُبمعنُىني،ُُاللحُيتقىُُتقامهاُهوُمُلاللحيني،ُومُلزءُمنُُفهًّمُُج ُسابقه.ُفيكونُهذا

 
العنيُُ(1) يف:ُ )ذقن(ُ مادةُ ُُواجلمُُ،(5/513)ُُانظرُ ،ُُ(2119ُ/5ُ)،ُوالصحاحُُُ(479ُ)،ُوالبارعُُُ(700ُ/2)هرة

 .(6/348)واملحكمُُ،(2/357)واملقاييسُ

 .ُ(5/240)،ُواملقاييسُ(6/2480)لصحاحُ،ُوا(1/572)ينظر:ُاجلمهرةُُ(2)

ُي عرفُمثلهُفيها،ُويفُكثرةُ،ُكانُبحًراُيفُاللغةُاُلامللكُبنُقريبُاألصمعيُالبرصيُُهوُأبوُسعيدُعبدُُ(3)

ولهوايالر مؤيفُُُُة،ُ تويفذلكُ كثرية،ُ ُُلفاتُ سنة ُُ(هـ216)ُ الرواة إنباهُ ينظر:ُ ال(2/197).ُ وبغيةُ وعاةُُ،ُ

(2/112). 

 .(72ص)األصمعي(ُُُالكنزُاللغويُ)كتابُاإلبلُعنُ(4)

 .(3/247)،ُواملقاييسُ(1/458):ُاجلمهرةُي نظر(5ُ)

 .(12/142)،ُوالتاجُ(4/973)ي نظر:ُاللسانُ(6ُ)

 ُ.(10/277)لسانُ،ُوال(2/301)ُُلعنيا:ُيفُفق(مادةُ)عنُي نظرُ(7)

 .(4/398)،ُواللسانُ(10/283)ينظر:ُهتذيبُاللغةُُ(8)

 .(7/240)ملحكمُوا،ُ(606)،ُوالبارعُ(194ص)اإلنسانُلثابتُبنُأيبُثابتُي نظر:ُخلقُُ(9)

 ُ.(12/556)لسانُالي نظر:ُُ(10)
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الشجرُبو السابقُقدُحددُ القولُ كانُ فإنُُُُأنهإذاُ بعضهمُحددهُالذقنُحتديدا،ُ

آخرُُ الصامغ«بموضعُ الشفتنيُمنُاجلانبنيمعنىُُوُُ،( 1) »هوُ ،ُفهًّمُُالصامغ:ُملتقىُ

ُُ ُجر:ُمَُلُش»ُام:ُُعنىُقولُبعضهويؤكدُهذاُاملُُ،(2) منُاجلانبنيُُصامغانعىلُهذا َُُشقُّ

ُُُُُ،(3) ُ«شفتنُياُل األسفل، وإىلُ األعىلُ إىلُ انشقاقهًّمُ موضعُ أصحابُُأي:ُ عندُ ومهاُ

القو ُهذاُ واحد،ُ شجرُ الُ شجران،ُ دريدل:ُ ابنُ بهُ حُ رصَّ ماُ ُ(4)وهوُ قائاًل:ُُُ

طرفاُُُ»:ُُعامُُوذكرُفيهًّمُقولني،ُأحدمهاُُ«؛ولهُموضعاُنُُ،ُراْلَواِحدُشجُُُُْ:والشجراُنُ»

ذكرُموضعنيُحمددينُبُُ،وأخصهُُمنُُأدُقُُواآلخرُُ«،ذقُناُلُُلََّذانُجيمعهًُّماللحينيُاُل

طرفاُاللحينيُاملتصالنُُُ»َُُدينُبأهنًّم:مفرًساُالرأُُ«ُ،داُنأُْالرَُُّ»:ُُ،ُمهامنُهذينُالطرفني

ُُ.( 5) «يتحركانُِعنْدُاملضُغُُُ؛بالصدغنُي

و اللحيني،ُ والرأدانوطرفاُ َُُشُومَُُُ،الصامغان،ُ الشفتني، ُ ضعُاموتعبرياتُعنُُقُّ

ُُةقاربمت ،ُُ بعضها ويدخلُ بعض،ُ ُُُُنكوُُيُفُُاعًُمُُُكتشرتيفُ منُُاموضعُُلهالشْجر نُ

إذُُ الذقن،ُ بأنهُ القائلُ السابقُ القولُ واحدالفم،ُبخالفُ الشجرُيفُموضعُ ،ُحددُ

ُوهذاُتوضيحُملوضعُالشجرينُ:

 
 .(4/396)اللسانُو،ُ(024ُ/7)املحكمُو،ُ(606)ي نظر:ُالبارعُُ(1)

نُ(2)  .(8/441)لسانُال:ُادةُ)صمغ(ُيفمُظري 

 ُ.(126ص)اإلحسانُيفُخلقُاإلنسانُللسيوطيُغايةُ(3ُ)

بنُُُُ(4) احلسنُ بنُ بكرُحممدُ أبوُ ولدُسنةُُهوُ اللغوي،ُ األزديُ املق(ـه223)دريدُ كانُ اللغةُُ،ُ دمُيفُحفظُ

عديدة،ُُُفانيلغةُتصالُُين،ُولهُيفواألنسابُوأشعارُالعرب،ُولهُشعرُكثري،ُروىُعنهُالسريايفُواملرزبا

 .(1/76)،ُوبغيةُالوعاةُ(3/92).ُينظر:ُإنباهُالرواةُُ(هـ321)تويفُسنةُ

 ُ.(1/458)ينظر:ُاجلمهرةُُ(5)
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العرض، هذاُ حتديده،ُُوبعدُ وصعوبةُ املعنىُ دقةُ استصحابُُُومعُ منُ بدُ الُ

ُولُإىلالوصحتىُيمكنُُب؛ُُهبذاُاللقُُاخلليلُُالقبهُُالتيُُفواحلديثُعنُخمرجُاحلر

اال ملعنىُشجرُ الواضحُ املعاينفهمُ هذهُ املخرجُوبنيُ بنيُ بالربطُ ُُلفم،ُ لُُمنُخال؛

ُوالُاخلليلُفمنُبعدهُ.أق

السابقنيُُ اخلليلُ اُ نصَّ اجتمعُ إطالوقدُ عىلعىلُ الشجريةُ لقبُ اجليمُُُُقُ حريفُ

ُُوالشني ففي الثالث،ُ احلرفُ يفُ واختلفاُ الُضُُالعني،ُ ُُذكرُ ويف النرضُُاد،ُ بنُُنقلُ

عن ُُُُهشميلُ معالياءذكر ُُاًلُلُي؛ُ الفم، شجرُ منُ مبدأهاُ بأنُ كليهًّمُ يفُ نقلهُُُُوامتازُ ماُ

،ُ»جمراهاُعىلُوسطُاللسانُووسطُاحلنك«ُُقوله:يفُُللمخرجُُتوضيحُُبمزيدُُالنرضُُ

؛ُألهناُمنُُلضادُلقباُوخمرًجاُآخرين،ُفقال:ُ»ثمُالضاد،ُوهيُحافُِنقلُعنهُيفُاكًّمُُ يَّة 

يليهاحافةُُ وماُ األرضاس«ُُاللسانُ خمرجُُيفُُُُنحوهخفشُُأُلاهُُنعنقلُُوُُ،(1) منُ

ثمُاجليمُوالشنيُ»ُُفىُبالقول:كتفاأماُيفُالعنيُُوُُ،(2)الضادخمرجُُواحلروفُالثالثةُُ

ُُ.(3) «والضادُيفُحيزُواحد

 
 ُ.(72ص)تذكرةُالنحاةُُ(1)

النُُ(2) ،ُوغرابةُيفُبعضُ(18ص)،ُويفُنسختهُاخلطيةُُ(30ص)كرةُُصُعندُأيبُحيانُيفُالتذعىلُطولُيفُ

اهَُسُاه،ُومنُبنيُاحلنكُمتَُدَُنَُشُسطُاللساشني،ُولهُمنُومُال»ثة:ُُيخلطألفاظه،ُوالنصُكًّمُيفُالنسخةُا دَّ

جمراه. يفُ ويعارضانهُ مبدئه،ُ منُ ومهاُ والياء،ُ اجليمُ ثمُ يعارضهاُُُُ..ُ ثمُ معارض...ُ األضدادُ ةُُلفظُ

الـِمنْ حافةُ منُ األيمن،ُُاألضداد،ُ الشدقُ منُ خيرجهاُ الناسُ بعضُ ُ... األرضاسُ منُ يليهاُ وماُ بَاِسُ

ُاأليرس«ُ.ُلشدقمنُاُارجُهوبعضهمُخي

اُحمرفةُعنُ)الضاد(،ُوأماُلفظُ)املنباس(ُفلمُأقفُُداد(ُيفُاملوضعُاألولُمنُالنصُيبدوُأهنمةُ)األضوكل

(ُبمعنى:َُنَطَقُوتكلَّم.ُت نظرُاملادة ُُ)ِمْفَعال(ُمشتقُمنُ)َنبََسُلُبحث،ُويبدوُأنهُُعىلُمنُاستعملهُعىلُطو

العنيُُ اللغةُُ(7/272)يفُ وهتذيبُ فيك(13/11)،ُ اسو،ُ بنُ حيصلُ ملاُ آلةُ الَمُ وهوُُهُ والكالم،ُ نطقُ

ُحافةُاللسان.ُاللسان،ُويكونُمقصودهُهو

نق الـوقدُ منُ ُ كلمـمخطـلت  )األضـُوطُألنُ ح ُـةُ بموضعيهاُ امُلداد(ُ يفُ فتُ بدونُري )األضاد(ُ إىل:ُ طبوعُ

 األوىل.الدالُ

 ُ.(1/58)العنيُُ(3)
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منُحيثُذكرُالياءُفمنُبعده؛ُُماُذكرُسيبويهُُُُهوافقيُُواألخفشُُنقلهُالنرضماُُو

الُُرجدُخُمحتديو،ُُمعُاجليمُوالشني ُُُُثالثةاحلروفُ باللسُُطوُسُُ»منبأنه ينهُوبنيُُانُ

احل األعىل«وسطُ وجعُْ(1)نكُ بني،ُ »ماُ هوُ مستقلُ خمرجُ منُ الضادُ حافةُُلُ أولُ ُ

،ُُ(3) التجويدُبعدُ اللغةُو،ُوهوُماُاستقرُيفُكتبُُ(2) األرضاس«اللسانُوماُيليهاُمنُُ

ا املفصلفيكونُ أوىلُُُُلنصُ اخلليلُ عنُ املاملنقولُ النصُ منُ واهللُُبالصوابُ جمل،ُ

ُُ.(4) أعلم

تقرر   افما    هذا،إذا  بني هو  يف    لرابط  الكائن  اللسان  املوضع  ُوسط مع  وسط 

 ر الفم؟احلنك األعلى وبني شج  
:ُبأنهُُوبالتحديدُيفُقوهلمُُالنصوصُاملذكورةُيفُمعنىُالشجر،ُُإىلعندُالرجوعُُ

ُوضعامليدُُ،ُمعُحتدالسفيلُُالفكاجتاهاُُ»ماُبنيُاللحيني«،ُمعُتفسريُاللحينيُبأهنًّمُُ

الل بأمنُ ُهنًّمحينيُ ُفاهطُرُ ُا،حتديدًُُ ُُ بأهنًّمُ )العلياُأوُ الشفتنيُ ملتقىُ الصامغان:ُ

الرأد أوُ ملاوالسفىل(،ُ ان:ُ واألتقىُ )األعىلُ ُُُُسفل(،لفكنيُ َشقي بـ)م  عنهُ واملعربُ

نقولُُالشفتني(، أنُ احلنكُُُ:يمكنُ ووسطُ اللسانُ وسطُ بنيُ الكائنُ املوضعُ إنُ

متوسطةُُ منطقةُ يفُ واقعُ اللحينيُُبنياألعىلُ بنيُُُُ،طريفُ ُُنُيبأوُُُُ،غنيالصامأوُ

 
ُُ.(4/433)الكتابُلسيبويهُُ(1)

 ق.املصدرُالسابُ(2)

 ،ُوغريهم.(78)القرطبيُالوهابُُاملوضحُيفُالتجويدُلعبُدو،ُ(103)ديدُالتحو،ُ(184)عايةُالرُنظر:يُ ُ(3)

ُ-معُحريفُالقافُوالكافُُ-اجليمُخترجُُنذكرُأُ-ُ(1/52)يفُالعنيُُنصوصهُأحديفُُ-اخلليلُشارُأنُيُ(4)

بني ُُمنُ واللهاة، اللسانُ عكدةُ السابُ املبحثُ يفُ العكدةُ تفسريُ مرُ ُُوقدُ بق، كونهُُُعضهمورأىُ احتًّملُ

،ُُاجليمُالتيُكالكافهيُالتيُوصفهاُسيبويهُبوُوالتيُتوصفُبكوهناُكاًفاُجمهورة،يمُالقاهرية،ُيقصدُاجل

قيةُلألصواتُُ،ُواملخارجُالنط(4/432)ي نظر:ُالكتابُُُُُأعلم.،ُواهللوعدهاُمنُاحلروفُغريُاملستحسنُة

ُُ-جامعةُدمشقُُ)جملةُُوحسنيُالعظاماتُُاويُُريُشنطملناللغويةُيفُمدرسةُالتقليباتُالصوتيةُاملعجميةُُ

الثالثال ملصطلحُالصويتُيفُمعجمُالعنيُللخليلُبنُأمحدُلعمروُُ(،ُوا314مُص2008الرابعُُُُ+ُُعددُ

 .(28ص)مدكورُ
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بمفرجُُُُوسطُالفم،ُويكونُهذاُاملوضعُهوُاملرادالفراغُالكائنُُوذلكُيفُُُُ،رأديُنلا

،ُُومفتحه،ُويظلُالقولُبأنهُمؤخرُالفمُحمتمال،ُباعتبارُأنُمقدمهُهوُالشفتانفم،ُُال

رتباطُاالُُليااتضحُجيهبذاُُ،ُو(1) وقدُجزمُالقايلُبأنُمؤخرُالفمُهوُالصامغُحتديًدُا

ُ.(2) فظُالذيُل قبتُبه:ُالشجريُةاللُهذاُوبنُيُلسانأحرفُوسطُالُنيب

ُُ،ُوماُتبعهُمنُحتديداتُيفُاالجتاهُنفسهُ،ًداقولُاألصمعيُبأنهُالذقنُحتديُُأماو

الشجرُيطلقُُُيظهرُأن،ُوعنُاملرادُهنا؛ُإذُالُخيرجُمنُالذقنُأيُحرفُُةبعيدفهيُُ

ُُرفنُيعُطًّمتاجُُلالشتجار،ُوهوُُعىلُاملعنىُالعامُُ،منُحيثُاللغةُُعىلُاملوضعنيُمًعا

اللحيني،ُُ(3) وتداخلهًّم جمتمعُ فالذقنُ للفكني،ُ جمتمعُ اللحينيُ ويُلعل)اُُوطرفاُ

والصوالسفيل( كذلك،ُ والرأدانُ مـامغـ،ُ الشفتيـُمـتـُجـانُ والسفىل(ُُنـعُ ُُُ،)العلياُ

ُواهللُأعلمُ.

ُ

ُ

ُ

 
ُ

 
 ُ.(606)رعُالباُي نظر:ُ(1)

يُفُُ(2) املعنىُ الوصولُهلذاُ الباحث:ُُُُكانُمفتاحُ إفادةُ بُأجُاوالذيُُُُكريمُجربُمنصورُ،لقبُالشجريةُمنُ

م مشارُكعنُ عربُ كتبتهاُ ُ كنت  عىلُُلتةُ التفسريُ أهلُ ،24574tafsir/net.tafsir.vbُُالرابط:ُُقىُ

ُ الفم"بعنوان:ُ شجرُ ُ"معنىُ مشاركته:ُ تاريخُ من5/1/1434،ُ النقلُ تاريخُ ُهـ،ُ ى:ُُامللتقُ

ُهـ.4/3/1441

 .(7/240)املحكمُ،ُو(3/246)ي نظر:ُاملقاييسُُ(3)
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 األسلية: املبحث الرابع
اق ُُلُةَسَُأُُُمُنُُمبدأهُاُُألُنُُليةُ؛َسُأَُُُوالزاُءُُوالسنُيُُ»والصاُد:ُُالعنييفُُُُلخلليالُ

نقُُُ،(1) اللسانُ«ُُطرُفُُّقُستُدُمُُوهيُ:ُُاللسانُ، النرضويفُ ُُلُ شميل: بنُ الصادُُُ »ثمُ

ُ.(2ُ)لةُاللسان،ُوهوُمستدقُطرفهُ«َسُوالسنيُوالزايُأسلية؛ُألنُمبدأهاُمنُأَُ

اللغةَسُواألَُ يفُ املُُلةُ اليشمعناها:ُ منُ املستدقُ أَُويقالء،ُُكانُ الذراع،ُُُةلَسُ:ُ

،ُفيكونُاملوضعُاملقصودُيفُهذاُاللقبُ(3) ويقَصدُهباُمستدقُالساعدُمماُييلُالكُف

ُُ:الرسم،ُكًّمُيفُهذاُةُالدقيقةُيفُأدنىُطرفُاللسانهوُالنهاي

اخلليل يقولُ خمرجهاُ عنهُُويفُ األخفشُ نقلهُ والزايفيًّمُ والسنيُ الصادُ »ثمُ ُ:ُُ،

َشُ اللسانُ وسطُ منُ ُُباتُ وهلاُ ُُُُومنه، ُه«اتُ رَسُُُاياالثنفويق والشَّ اليشءباةُ ،ُ حدُ ُ: (4)،ُُ

ُ منُهاةُ والرسَّ ارتفعُ ماُ ُ: (5)ُُ ،« أهنا:ُ ذكرُ سيبويهُ بنُيوكانُ طرفُُمماُ وفويقُُُ اللسانُ

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

ُُ.(27ص)ةُتذكرةُالنحاُ(2)

 .(13/52)،ُوالتهذيبُ(3/324)،ُواملقاييسُ(7/301)ي نظرُمادةُ)أسل(ُيف:ُالعنيُ(3ُ)

 ُ.(6/290)مادةُ)شبو(ُيف:ُالعنيُينظرُُ(4)

 ُ.(13/38)،ُوالتهذيبُ(7/288)ُينظرُمادة:ُ)رسي(ُيف:ُالعنيُ(5)
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السف،ُُ(1) «الثنايا عـبـُوع؛ُُىُلـأي:ُ وطرفُـنـرُ الثناياُ بنيُ »مماُ بقوله:ُ جنيُ ابنُ هُ

ُا(2)اللسان« الثناياُُحتديدُُرىُيفاتُأخبرُيعت،ُوهناكُُياُوالسفىللثناياُالعل،ُأي:ُبنيُ

ُُ يف تشاركُ األحرفالتيُ هذهُ اللسان،ُُ(3) خمرجُ هوُ هناُ يعنيناُ فالذيُ ُ كلٍّ وعىلُ ُ،

ُو ُُ؛هبذهُاألحرفُمنُخاللُالتعليلُالذيُذكرهُاخلليلُُة(بُ)األسليُتعلقُلقواضح 

ُ.آخرُطرفُاللسانُاملستدُقخترجُمنُُفإهنا

ُي:هُوجُأيًضاُمنُطرفُاللسان،ُخرىُخترحروفُأُومعُوجود

بنيممُُالراء:و   والنونم  لال  - اللسانُُُُاُ فويقُُطرفُ ماُ معُالثناياُُمعُ العليا،ُ

ُُ.تفصيلُيفُخمرجُكلُمنها

الثناياُالعلياُمصعدًُُُاُبنيممُُوالتاء:الطاء والدال    - إىلُُُاطرفُاللسانُوأصولُ

ُُ.جهةُاحلنك

ُ.(4) ناياُالعلياوأطرافُالُثُطرفُاللسانُاُبنيممُالظاء والذال والثاء:  -

طرفُاللسانُبعضوُآخرُيفُُُعندُالنطقُهبايلتصقُُُُالتسعةفُُألحرهذهُاُُأنُُإال

ُيفُالصادُُلُحرف،ُبينًّمعندُخمرجُُكُُاللسانُُالفم،ُهيُاألعضاءُاملذكورةُمعُطرف

والُُ والسفىلُ العلياُ الثناياُ بنيُ املنطقةُ منُ اللسانُ طرفُ يقرتبُ والسنيُ والزايُ

»والُُ:ُُايُوالسنيوالزلصادُُرجُااملرعيشُيفُوصفُخُمُهذاُماُقالهُقُهبا،ُويؤيديلتص

وقوله:ُإنُُُ،ُ«(ُبلُيسامتهًُّميتصلُرأسُاللسانُبالصفحتنيُ)أي:ُصفحتيُالثنيتنيُالعلَيَينْيُ

ُ.(5) سامتُرأسُالثنيتنيُالسفلينيُ«رأسُاللسانُي»

 
 .(3/533)لنرشُ،ُوا(209)،ُوي نظر:ُالرعايةُُ(4/433)الكتابُ(1ُ)

 .(47ُ/1)نيُبنُجرابُاُلإلعرسُصناعةُاُ(2)

 .(182ص)لتجويدُلغانمُاحلمدُاُُينظر:ُالدراساتُالصوتيةُعندُعلًّمءُ(3)

السالمُهارون،ُوالتحديدُُُ؛ُلوجودُسقطُمشكلُيفُطبعةُعبد(405ُ/2)بوالق(ُُُُينظر:ُالكتابُ)طبعةُُ(4)

(103-104). 

 إشارةُإىلُهذا.ُنوعُففيهُ(748-747)رزُاألماينُ،ُوي نظر:ُإبرازُاملعاينُمنُح(134-133)دُاملقلُجُه(5ُ)
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ُُإذاُتبنيُهذا،ُأمكنُالقولُبأنُهذهُاألحرفُالتسعةُالُتوصفُبأهناُخترجُمنو

اللسانُأطرةُُاركلُمشااللتصاقُجيعمستدقُالطرف؛ُألنُُ وعدمُُُُ،قوىُوأمكُنفُ

الطرفُأقل ُُفيصحُُُُ،االلتصاقُجيعلُمشاركةُ النطقُُنُاملخرجُُإُُ:لاقيأنُُهبذا عندُ

عُاخلليلُهذاُاللقبُفيكونُوضُُ،مستدقُطرفُاللسانُُُهودُوالزايُوالسنُيبالصا

ُ،ُواهللُأعلمُ.حُةظاهرُالُصهلذهُاألحرفُالثالثة:ُالصادُوالزايُوالسنيُ

ُ

ُ

ُ

 
ُ
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ُالنطعية: املبحث اخلامس

اخلليلق »والطاُءالُ ُ:ُ ُوالتاُءُ ُوالداُلُ ُُ،نِْطعّيُةُ ُألُنُ ُمبدأهُاُ ُمُنُ ُعطُْنُُِ ُُالغاُرُ

ُُُنقلُمثَلهوُُ،( 1) األعىل« »وجمراهاُعىلُطرفُاللسانُُ،ُوزاد:ُُ(2)بنُشميلُعنهُُالنرض 

ُُ.(3) وأصولُالثناياُ«

اخلليل:و ُُ»ُُعندُ ُُمث)النيطع ُُ(4) (ْخذفَُوُُْخذفُِل ُوهيُُاألعىل،ُُالغارُُمنُُظهرُُما:

»غارُالفم:ُأنطاعهُُوعنده:،ُ(5) كالتحزيز«ُآثارُوفيهاُقاء،يُْلَُاخلُ ُبعظمُامللتصقُةُاجللدة

ُُ(6) يفُاحلنكني« ُو»، ُُُُ(7) «،ُوَخْلقاءُالغارُأيًضاالغارُاألعىل:ُباطنهقاءُُيُْلَُخ  ُُهعظُمأي:

ُُ.الباطن

أنجُمبُمو يتبنيُ النصوصُ عندُُوعُ احلنكُتخُمُُليلاخلُُالنطعُ منُ بالظاهرُ صُ

البال دونُ اخلُ صلب،ُ بعظمُ املسمىُ تفسريُُاطن؛ُ عندُ عمومُ كالمهُ يفُ ويبدوُ ليقاء،ُ

ي الفم،ُ ُُغارُ ظاهر يشملُ عندهُ الغارُ أنُ معهُ القولُ الصلبمكنُ وباطنه،ُُُُاحلنكُ

الف األعىلُُُُةهراظاجللدةُ الغارُ وُُهيمنُ هوُُطنابالُُالعظمالنطع،ُ اخل َليقاء،ُُُُمنهُ

وهوُاحلنكُالصلب،ُُاجلانبُامللتصقُبعظمُاخل ليقاء،ُُبُُدهعنطعُُالنُُخيتصُُوكذلك

ُُ.نكُاللنُيفيخرجُبذلكُاحل

المتدادُمنُُاُُحيتملءُُألعىلُوالنطعُواخلليقاالغارُاكلُمنُُُُالُيزالوإىلُهذاُاحلدُُ

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

ُُُالنصُإالُأنُ(2)  ُ.(28ص)ينظر:ُتذكرةُالنحاةُالطاءُإىلُالظاء.ُُهيتُففحُيص 

 املصدرُالسابق.(3ُ)

ْخذ(،ُهذاُعىلُضبطُاخلليل،ُوي ذكرُيفُُون:ُ)نِْطع(ُمثلُ)فِْخذ(،ُأوُفتحها:ُ)َنْطع(ُمثلُ)فَُأي:ُبكرسُالنُُ(4)

ُأ َخُضبطهاُ  ُ.(8/357)انُ)مادةُنطع(ُاللسينظر:ُر.ُوجوه 

 ُ.(2/16)العنيُ)مادةُنطع(ُُ(5)

ُُ.(4/442)غور(ُُة)مادالعنيُُ(6)

 ُ.(4/152)عنيُ)مادةُخلق(ُاُل(7ُ)
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ُُ الثناياُالعلياُإىلُهنايةُاحلنكُالصلب، بقوله:ُُُالكنُاخلليلُأضافُتوضيحًُوأصولُ

والتيُعربُقاء،ُُاخل َليُُُْبعظمُُامللتصقةُُاجللدةلكُُذبُُصفُيوُُوه،ُُ»فيهاُآثارُكالتحزيزُ«

ُُُاخلَْشناءَُُُاجِللدةَُ»ُُـبُُأبوُحاتمعنهاُُ تِيَُتيِلُأ ص  ُتسمىوذكرُأهناُُ«،ُُلع الوَلُاأْلَْسنَانُاالَّ

كونُعىلُسبيلُوصفُجزءُمنُتيمكنُأنُُُُهاخلليلُهذُُعبارةوعىلُأنُُ،ُُ(1) بالفراش

ُُه أنه إالُ اجللدة،ُ منذهُ ي فهمُ النطعُُصيختُُةرادإُُهاقدُ التحزيزبصُ اخلَِشنُُُُموضعُ

بـُعـبُُهـصـُصـخدُُـُقوذا،ُُه الـهـدهُ ُُ(2)اءـلُمـالعُُضـعـبُُعـموضـذاُ وهوُاملوضحُيفُُ،

ُيت:اآلالرسمُ

فقدُُ النطع،ُ آخرُيفُحتديدُموضعُ اجتاهُ احلنكُبـُُاألصمعيُُُُّهحددوهناكُ »أعىلُ

واحلنك«بـُُاجالزجُُحددهو،ُُ(3) املستديرُ« الفمُ أعىلُ يفُ التيُ النقرةُ ُُ،(4) »موضعُ

الننأُُهرويظ موضعُ إذُ عندمها؛ُ نفسهُ املوضعُ بوضوح،ُهُ فيهُ االستدارةُ تظهرُ قرةُ

ُيولذلكُذكَراُأنُاملوضعُنفسهُُ مي حددُأبوُحاتمُغارُالفمُبأنهُ»ماُُكًّمُُارة،ُُباملحُُس 

الفَُ الفم«خلفُ أعىلُ منُ والفَُ(5) راشةُ هوُُراُش،ُ التِيُُْشُاخلَُُُاملنطقةُُعندهُ ُ مرُناء 

 
 راش(ُ.عنُأيبُحاتمُتفسرياُلـ)الفُ(1/134)نقلهُابنُسيدهُيفُاملخصصُُ(1)

 ُ.(5/518)شُبنُيعياُللُرشحُاملفصو،ُ(2/616)علمُالعربيةُالبنُاألثريُينظر:ُالبديعُيفُُ(2)

 .(196ص)الكنزُاللغويُ)كتابُخلقُاإلنسانُلألصمعي(ُُ(3)

ُ.(187ُ/1)راثيمُاملنسوبُالبنُقتيبةُنظر:ُاجلُيوُ،(62ص)جاجُزنُللخلقُاإلنساُ(4)

 عنُأيبُحاتمُ.ُ(407صُ)القايلُيفُالبارعُ)مادةُغور(ُُنقلهُ(5)
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نقرةُعيُوالزجاجُللنطع؛ُإذُالحتديدُاألصُمعُُمُُافُقمتوُُه،ُويبدوُأنهُتفسري(1)ذكرها

مبارشة اخلشناءُ املنطقةُ تيلُ ُاملستديرةُ حتديد،ُ ذلكُ منُ ُوقريبُ عُ ندُُالنطعُ

والسقفُ»أصلُيدلُعىلُارتفاعُيفُإطاللُ،ُُ(2) بأنهُسقفُالغارُاألعىلُُوغريه مكي

وُهُُاهُممأعالإىلُُُُاحلنكُُاملنطقةُاملرتفعةُمنُُ-وُُفيًّمُيبدُُ-وذلكُيمثلُُ،ُُ(3) وانحناء«

ُُ.دونُاحلنكُاللني

الخُمو والرجُ واُلطاءُ اخلليلُُُُ-ُُتاءدالُ نصُ يفُ مرُ اللسانُُُ-كًّمُ »طرفُ منُ

الثنايا«،ُووُا الثناياُبالعليا،ُوأضافُُُُ،(4) فقهُسيبويهُدونُزيادةوأصولُ وقيدُالداينُ

وأصولُالثناياُالعلياُهيُمنابتها،ُ،ُُ(5) إىلُاحلنكُ«ُُامصعدًُ»ُُيفُوصفُخمرجهاُقوله:

االلثومتثلُُ ُُاخلدةُ النطقُهبذه اللسانُحالُ فيلتصقُ معُُلية،ُ املنطقة،ُ األحرفُهبذهُ

ُ.تصّعدُاللسانُإىلُجهةُاحلنكُاألعىل

قوله:ُ)أصولُالثنايا(ُليسُبحتم،ُبلُقدُيكونُذلكُمنُُحلاجبُأنُ»ويرىُابنُا

الثنايا »و«،ُُُُأصولُ أأنهُ بعدُ مماُ يكونُ منُُُُصوهلاقدُ الطبعُ سالمةُ معُ قليال،ُ

إُلُُابنُاحلاجبُُعبارةُُيُُّعرُبجلُارصاخت،ُو(6) التكلف« :ُ»ليسُأصولُقولالُُيهفعزاُ

وسطهًّم« منُ خترجُ قدُ ألهناُ بحتم؛ُ أي(7) الثناياُ الثُُ:،ُ اُلوسطُ فجعلُُُ،علينينيتنيُ

الثنايا،ُُ القولُبخروجهاُمنُُالبعديةُيفُقوله:ُ»ماُبعدُأصوهلًّمُقليال«ُباجتاهُ وجعلُ

 
 .(1/134)يفُاملخصصُُنقلهُعنهُابنُسيده(1ُ)

(2ُُ ا( ُُلرعينظر:ُ و(401ص)اية املعاينُُ،ُ كنزُ يفُ اجلعربيُ بهُ قالُ النرشُُ(5/2604)ممنُ يفُ اجلزريُ وابنُ ُ،

 ،ُوغريهم.(3/533)

 ُ.(3/87)اييسُ)مادةُسقف(ُُقاملُ(3)

 ُ.(4/443)ينظر:ُالكتابُُ(4)

 .(3/533)،ُوالنرشُ(269ص)،ُواملوضحُ(269ص)،ُوينظر:ُرشحُاهلدايةُ(103ص)التحديدُُ(5)

(6ُُ املاإليضا( يفُرشحُ البنُُفصحُ ا(2/481)اجبُُاحللُ وينظر:ُ التجويدُُ،ُ علًّمءُ عندُ الصوتيةُ لدراساتُ

 ُ.(179ص)لغانمُاحلمدُ

 .(5/2586)للجعربيُُكنزُاملعاينُ(7ُ)
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ت( 1) ُآخروسطُالثناياُالعلياُقواًلُ يفُقولُابنُاحلاجبُهيُُُةيعدلُبنُاملُأ.ُأقول:ُوحي 

 ُ.(2)نصُالداينُالسابقُبتصعدُخمرجهاُإىلُاحلنكمعُُنك؛ُبًّمُيكونُمتوافًقاباجتاهُاحل

معُُ هذا،ُ تقررُ التحزيزُُاحتًّملُُإذاُ بمنطقةُ اخلليلُ عندُ األعىلُ الغارُ نطعُ حتديدُ

ُُكًّمُمرُُاخلشناء إ، أنُ لقبُُتبنيُ إىلُح)النطعية(ُعىلُهذهُاألحرفُُطالقُ دُُواضحُ

الافُُ،ريكب الثنايلثةُ أصولُ متثلُ التيُ ُُلداخليةُ العليا هذه،ُُبُُمتصلةاُ التحزيزُ منطقةُ

يفُُُُقوهلملنطقُهبذهُاألحرف؛ُكًّمُيدلُعليهُُويمكنُأنُيلتصقُاللسانُهباُيفُحالُا

ُُخمرجها احلنكمصعدًُ»: جهةُ إىلُ ُو«اُ أيضا،ُ عليهُ احلاُُيدلُ ابنُ السابُقنصُ ُجبُ

،ُوبذلكُيكونُيفُوصفُُياُقليالنالثلُاأصوُُالذيُيرىُأنُخمرجهاُقدُيكونُمماُبعد

حتىُُُُإشارةُخفيةُإىلُمسألةُالتصعدُإىلُجهةُاحلنكبالنطعيةُُهلذهُاألحرفُُُُاخلليل

ُيفُخمارجُهذهُاألحرف.ُبمنطقةُالتحزيزُالتصالا

ُُلو استشكلكون نفسها،ُ التحزيزُ منطقةُ متثلُ الُ الثناياُ أنيسُُأصولُ ُُإبراهيمُ

أوىلُهبذاُالوصف،ُُوفاُأخرىُُحرنُُىُأورأُُ،إطالقُهذاُاللقبُعىلُهذهُاألحرف

وُاالالوهيُُ ُُُُ؛(3) والراءُُلنونمُ احلنكألنه جهةُ منُ خروجهاُ فيهاُ املنطقةُُُُُ:يشاركُ

بقوهلم:صوامل الثنايا)ُُوفةُ ُُُُ،العليا(ُُفويقُ الثناياُُُت عدالتي )أصولُ منطقةُ منُ أعىلُ

ُُلياُلعتُق،ُولكنُالطاءُوالدالُوالتاءُعندماُاتسالتحزيزُُالعليا(،ُوأقربُإىلُمنطقة

التُُمن العلياُإىلُمنطقةُ الثناياُ الالمُُأصولُ اللقبُمنُ أكثرُحظوةُهبذاُ حزيزُكانتُ

والراء ُووالنونُ ن،ُ أنُ ذلكُ السايقويُ اخلليلُ خيتصُصُ الُ النطعُ معنىُ يفُ بقُ

« قال:ُ بلُ نفسها،ُ التحزيزُ آثارُُوُُ،ءْيقااخل لَُُُبعظمُُامللتصقةُُاجللدةُُهيبمنطقةُ فيهاُ

 
 .(5/2582)ُللجعربيُينظر:ُكنزُاملعاينُ(1)

قةُُتعلوقدُحررُالكالمُيفُقولُابنُاحلاجبُهذاُد.ُحممدُايتُعمرانُيف:ُاستدراكاتُمالُعيلُالقاريُاملُُ(2)

 ُ.ُ(491ُ/1ُ)،ُويفُرشحهُعىلُعقودُاجلًّمنُُُ(94-93ُصُ)قدمةُاجلزريةُُرشاحُامُلُاملنحُالفكريةُعىلُدُيفبالتجوي

األصُُ(3) إلبرينظر:ُ اللغويةُ أنيسُُاُهواتُ ُُ(108-107ص)يمُ التجويدُُوالدر، علًّمءُ عندُ الصوتيةُ اساتُ

 .(180ص)
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فهمناُخُص وإنًّمُ بعدهُُذههبهاُُوصيتكالتحزيز«،ُ فهمُمنُ فيكواملنطقةُمنُخاللُ نُ،ُ

ُُعموم ُُعىلُهذاُاالتساعُاليسريُ.مفهومهُللنطعُداالا

النقرةُالتيُمتثلُأعىلُاحلنكُاملستدير،ُوالقولُُبالنطعُُُُدحيدُُالذيىلُالقولُُأماُع

ُهذهُاألحرفُيكونُفيهُذاُاللقبُعىلفإنُإطالقُهبأنهُسقفُالغارُاألعىل،ُُاآلخرُُ

ظاهر؛ ُإشكالُ ُمماُ ُدعُ القاعيُلاُ القولُ إىلُ أهناريُ »والتحقيقُ ُ:ُ نطعيةُُُ سميتُ

ويفُهذاُالقولُماُُُ،(1) الُخلروجهاُمنه«ُُ-وهوُسقفه-ورهتاُنطعُالغارُاألعىلُُملجا

حل مشكل؛ُ املجاورةُ أساسُ عىلُ للحروفُ ألقابُ بوضعُ القولُ ألنُ ُصوُلفيه؛ُ

حروفُُ بنيُ ُسالتجاورُ ذلكُ فيكونُ األلقابكثرية،ُ تداخلُ يفُ وخصوبباُ صاُ،ُ

ُاُ.جتاوًراُكبريًُُاللسانُاملتجاورةُرفطُروفح

ُ

ُ

ُ

 
 

 
 ُ.(91ص)املنحُالفكريةُُ(1)
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 اللثوية :املبحث السادس

وزادُالنرضُُُُ،( 1) ة«َثُاللَُُُّمُنُُمبدأهُاُُألُنُُُ؛لثويُةُُوالثاُءُُوالذاُلُُ»والظاُءقالُاخلليل:ُُ

ُُبكرسُالالمُأُوُُ-ُُةثللاُوُُ،(2) ُ«ىُلوجمراهاُبنيُطرفُاللسانُوأطرافُالثناياُالعُ ُ»ُُعنه:

ُ:وهذاُتوضيحُملوضعها،ُ(3) يهُاألسناناللحمُالذيُعلهي:ُ-وختفيفُالثاُءُ،فتحها

ُ،ُوخمرجُهذهُاألحرفُأيًضُعهاُمعلوموضوماللثةُواضحةُُو قالُُُقدوُُ،اُواضح 

لثو تسمىُ الثالثةُ هذهُ أنُ الرعايةُ »ويفُ فيهُُاملرعيش:ُ قيل:ُ اللثة،ُ منُ يةُخلروجهنُ

ُُ(4)مساحمة« بذكدُُوق، لثويُُهُمعضرُ اللثةأهناُسميتُ منُ لقربُخمرجهاُ وهيُُُ،(5)ةُ

اللثة،ُُُُأنُمجيعُحروفُطرفُاللسانُوحافةُاللسانُقريبةيهاُُدُعلحماولةُير بلُُمنُ

التيُخترجُُُ،اللثةُنفسها،ُوهيُالالمُوالنونُوالراءُُهناكُحروفُتشرتكُيفُخمرجها

ا طرفُ ُُمنُ الثنايا وفوقُ خمرجللسانُ يفُ تفصيلُ عىلُ ُُُُالعليا،ُ ،ُُ(6) هانمُُدةواحكل

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

 ُ.(28ص)تذكرةُالنحاةُُ(2)

ُاللسانُُُ(2480ُ/6ُ)،ُوالصحاحُ(6/146)ظرُمادةُ)لثي(ُيف:ُالتهذيبُنيُ (3ُ)  ُ.ُ(538ُ/13ُ)،ُومادةُ)لثه(ُيف:

املالعبارةُارُُعندهُهي:ُ»اختياُُ،ُواملساحمة135جهدُاملقلُص(4ُُ) وجزةُوإنُخفيُمعناهاُاعتًّمًداُعىلُلسهلةُ

 أ(ُ./2فهمُاملخاطب«ُبيانُجهدُاملقلُ)

ملُُ(5) املريدُ حتفةُ نظر:ُ التجقدي  ُُإُلُُويُدمةُ األنصاري يفُرش(100ص)براهيمُ الرسيةُ والفوائدُ اجلزريةُ،ُ حُ

 .(166ص)للتاذيفُ

 التايل.كًّمُيأيتُتفصيلهُيفُاملبحثُُ(6)
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اللس طرفُ منُ خترجُ التيُ والتاءُ والدالُ الطاءُ وأصووكذلكُ العلياُانُ الثناياُ لُ

باللثةُُُُضوحُعالقةُخمارجُهذهُاألحرفُالستةبكلُوُُويظهرُُ،(1) إىلُاحلنكُُامصعدًُ

،ُوهذاُشكلُوالذالُوالثاءهيُأوىلُهبذاُالوصفُمنُالظاءُُوالتيُمرُالتعريفُهبا،ُُ

ُحرفُالثالثة:األجُخمُرثةُوالتباينُبنيُالليوضحُ

اللثةُألنُالنفسُاملصاحبُينسبنُإىلُُُُقال:ُ»وإنًّمُتقريبُاملسألةُفاملرعيشُُحاولو

،ُوالُخيلوُمنُاعرتاض؛ُفإنُهذاُخروجُعنُُ(2)رشُويتصلُباللثة«هلذهُاحلروفُينت

ا خمرجُ عنُ معربةُ تكونُ التيُ األلقابُ ُُدائرةُ ظواهر عنُ الُ نفسهُ وصفاتُحلرفُ

هناك وكذلكُ عليُاُُشنيالُُحرُفُُأخرى،ُ ينطبقُ التفيشُ منُصفتهُ الوصفُُلذيُ هُ

علُمنُاحلروفُاللثويلنفسُينترشُُوكرهُمنُكونُاالذيُذ ة،ُواهللُُيتصلُباللثةُوملُجي 

ُأعلمُ.

ُ

ُ

 
ُ

 
 سابق.بحثُالاملكًّمُمرُتفصيلهُيفُُُ(1)

 .(135ص)هدُاملقلُجُ(2)
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ُالذلقية: املبحث السابع

ُُُُلاق وهوُُاللساُنُُُقلَُذَُُُُنُمُُأهامبُدُُألُنُُقيةُ؛لَُذَُُُوالنوُنُُوالالُمُُ»والراُءاخلليل: ُ،

الُلحتديدُُ ذلقُ النرض:ُُُُُ،(1) ُ«ساُنطريفُ عنهُ والالُمونقلُ الراءُ لُُُْ»ثمُ ذ  ،ُُوالنونُ ق 

الُل ذلقُ منُ مبدأهاُ ألنُ أذلق؛ُ كلُيشءُُوالواحدُ وذلقُ السنان،ُ كذلقُ وهوُ سان،ُ

ُُُُحتديُد جيمعها الثالثةُ احلروفُ وهذهُ املنطلُقالذَُّطرفه،ُ ويفرقهاُ ُ ويقصدُُ(2) ُ«َلق  ُ،

اباملنطل بـُُ،رجملخق:ُ سًّمهاُ آخرُ موضعُ القاف،ُُُُلِيقة(ذَُّ)اُلويفُ عىلُ الياءُ بتقديمُ

سه:ُ»والُوقالُيفُالسياقُنفُُ،(3) «منَُطَرفُغارُالفمُُ،اللساُنُُِقُخترجُمنَُذلُْوقال:ُ»

 .(5) إالُبالراءُوالالمُوالنونُ«ُاللسانُ(4) )طرف(ُينطلُق

ُُ املتحتم حتليلومنُ النصوصُُقبلُ ُُهذهُ ذكر ُل؛ُ آخرُ نفسهنصُ ُُلخليلُ ثُُحي،

لُُُْ»اعلمُُ:الق الذ  ُاحلروفُ ُُأنَّ َة َفِويَّ ي فهُُُ،«ستَّةُوهي:ُرُلُن،ُفُبُمَقُوالشَّ مُُوقدُ

أن بًّمُُمنهُ ن(؛ُ لُ )رُ فقط:ُ األ ولُ الثالثةُ هيُ لقُ مالذُّ يكونُ ُُوافقًُتُ اا ُُوُصلنصمعُ

أنهُُُُإاُل)فُبُم(،ُُُُ:لثالثةُاأل خر؛ُبدليلُأنُالشفويةُالُيمكنُإالُأنُتكونُاسابقةال

َيْتُهذهُاحلروًُُّمنَُّإو  :ُُ»ولهقبكالمهُُأكملُُ مي ْلقاُألنُالذالقس  ةُيفُاملنطقُإّنًّمُهيُُفُذ 

َأَسلة الستةُُ،والشفتنيُُ،اللَّسانُُبَطَرفُ لُُُْ،«ومهاُمدرجتاُهذهُاألحرفُ الذُّ ُُُقفجعلُ

ُُُيفُهذاُالنص بقوله:ُُُوأّكدهلكُُلُذشاملةُللستةُاألحرفُهبذاُالتعليل،ُوعادُففصَّ

ذَُ» ثالثةُ ُُيقةلُِمنهاُ ن،: لُ مخترُُرُ ُُجُ غاُُِقُلُْذَُن )َطَرفُ منُ الفم(اللسانُ وثالثةُُُرُ

ُُ.(6) «شفوية:ُفُبُم

 
 .ُُ(1/58)العنيُُ(1)

 ُ.(28ص)تذكرةُالنحاةُُ(2)

 ُ.(1/51)ُعنياُلُ(3)

مُُ(4) العنيُيفقدمةُيفُ)مثبتالكلمةُ كتابُ العربية(ُُةُ اللغةُ بتحقيق:(157ص)ُ درويش،ُوهيُُاهللُُُُد.ُعبدُُ،ُ

 سخُيفُإثباهتا.إضافةُمهمةُيفُالسياق،ُوملُيذكرُخالًفاُبنيُالن

 ُ.(1/52)ُعنياُل(5ُ)

 .(52-1/51)السابقُينظر:ُاملصدرُ(6ُ)
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ا النصوصُ يفُ ْلُقُُلسابقةواملتأملُ والذُّ الذلقيةُ والالُُيفُ الذالُ مادةُ أنُ مُجيدُ

ىلُُدةُُإعائُُنطقية،ُواُلنطقيَّة،ُواألخرىُُعضوية:ُإحدامهاُُتانوالقافُ)ذلق(ُفيهاُدالل

فهمعضويةال يفُ ُ مهًّما وزًناُ هلاُ ولكنُ وفهمللاُُهتامادُُ،ُ اُُغوية،ُ اللقبُ ملشتقُُداللةُ

ُُ.ذهُاألحرفُالثالثةمنها:ُ)الذلقية(،ُواختصاصهُهب

ال الداللةُ اللساُُعضويةأماُ منُ املذكورُ املوضعُ يفُ طرفُ فهيُ وهوُ وحدُُّن،ُ ه،ُُهُ

اللغ املعنىُ يفُ اخلليلُ قولُ بجالءُ )ذلق(ُُويويوضحهاُ كُُللفظُ »حدُ ُُلُيشُءبأن:ُ

ُمنُُخ(1) َذْلقه« ،ُوهذاُُضيحجُإىلُمزيدُتوبًّمُالُحيتاصُُصوالناللُُ،ُوذلكُواضح 

ُشكلُيبنيُموضعُذلقُاللسان:

ال الداللةُ بأنُُةقينطوأماُ والشفويةُ لقُ الذ  للحروفُ تعليلهُ سياقُ يفُ ُفوردتُ

اللَّسان» َأَسلةُ بَطَرفُ هيُ إّنًّمُ املنطقُ يفُ ُُوالشفتنيُُُ،الذالقةُ »ا«، يُففقوله:ُ ُلذالقةُ

احلاصلةُُالفصاحة،ُُهوُُو،ُُةُالعضويةلدالالُُدُيفاملقصوهوُغريُُاُأمرُُاملنطق«ُيرادُهب

ُقُنفسهُبقوله:ُ»عرّبُعنهُيفُالسياوالتيُ،ُالنطقُهباُسهولةبسببُ َُذَلَقِتُاحل روف  فلًّمَّ

، تَّة  َلْتُعلُُالسي الليسانُوَسه  ُ َأبنَِيِةُالوَمَذَلُهبنَّ َكث َرْتُيفُ ولذلكُُُُ،«كالميهُيفُاملنطقُ

 
 ُ.(5/134)املصدرُالسابقُ)مادةُذلق(ُ(1ُ)
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ُلُِ:ُ»ذَُقيلُعنُالرجلُالفصيُح ُُ.(1)ن«ساللاُيق 

ذلك الذلقُُُُوملخصُ مادةُ داللةأنُ عىلُ اليشءُُُُيهُُعضويةُُتشتملُ طرفُ

هبوحده يرادُ والتيُ الل،ُ طرفُ هناُ حتديًدااُ وسانُ الفصاحةُُهيُُُُنطقيةداللةُُ،ُ

ُُ.(2) سهولةالو

العنيُُعندُاخلليلو لُُُُ،(3) «واحدُُيفُحيزُُنونوالُُالموالُُراءاُل»ُُأنُُيفُ ولكنهُفصَّ

ُمنتهىُطرفه،ُمنُحافاتُاللسانُإىلُالالمُىرجُم»ُوله:خمرَجهاُفيًّمُنقلهُعنهُالنرضُبق

سان،ُوأماُالراءُفمنحرفةُمنُخمرجُالنونُفويقُالثناياُمنُطرفُاللُوجمرىُالنونُبني

اللسانُعندُالإىلُالالم؛ُمل ُُ(4) كالم«زيةُدموجهاُيفُظهرُ والفراءُُوهيُعندُقطربُُ،

كاُُهمُخترجُمنواجلرميُوغري لذاُ اللسان؛ُ واحد،ُهوُطرفُ ُُأنمُُهبهنُمذخمرجُ

ُُ أربعة احلروفُ خمارجُ ستةُ(5) عرشعددُ يعدوهناُ الذينُ تبعهُ ومنُ لسيبويهُ ،ُخالفاُ

التيوخترجُُُُ،عرش الثالثةُ املواضعُ الثالثةُعندهمُمنُ ُمعُُُاألحرفُ اخلليلُ ذكرهاُ

ثةُخترجُمنُُالثالُُاحلروفُُمتفقونُعىلُأنمعُهذاُاالختالفُفهمُُو،ُُ(6)نوعُتفصيل

ُ.طرفُاللسان

 
يفُُ(1) ذلق(ُ )مادةُ اينظرُ ا:ُ اللغة(3/135)ُُبقلساملصدرُ وهتذيبُ مسلمُ(9/73)ُُ،ُ بنُ لسلمةُ واإلبانةُ ُ،

 ُ.(3/105)الصحاريُ

الصوتياتُُ(2ُُ) »يفُ كتاهباُ يفُ القباطيُ سلوىُ الذالقةُُُُ-العربيةُُذكرتُ واُُبنيأصواتُ حدثني«ُملالقدماءُ

بـومُُ(21ص) مُعـُدهـُعـاُ كثيـُانـا،ُ استقتُهـيُ لـ)الذلق(ُ اللغويةـرةُ املعاجمُ نصوصُ منُ فاُ نوُع،ُ ُُيهاُ

 تقصاءُوتوسعُ.اس

 ُ.(1/58)العنيُ(3ُ)

،ُمعُمزيدُتفصيل،ُ(30ص)ُالكتابُنفسهُُ،ُوقريبُمنهُماُنقلهُعنهُاألخفشُيُف(28ص)تذكرةُالنحاةُُُُ(4)

وبنيُماُيليهاُمنُاحلنكُاألعىلُُُُ..ُجمراهُفيًّمُبينهاأُالالمُُ.اللسانُإىلُمنتهاهُمبدمنُحروفُُيفُقوله:ُ»ثمُُ

نحراف،ُ...ُوخمرجُهذهُالنونُُياُوالرباعياتُمشاركاُلبعضهاُيفُااُلثناصولُالاُألمعارًضُُُّيُوالشبكُاملثن

العكد؛ُالنحرافهُإىلُُُالنونُيففويقُالثنايا،ُ...ُثمُالراءُبينهًّمُوهوُأدمجُمنُُُمنُطرفُاللسانُبينهُوبنيُما

 ستعكد«.الالمُكامل

 .(79ص)،ُواملوضحُ(104ص)التحديدُينظر:ُ(5ُ)

 .(103ُ،104صُ)،ُوالتحديدُُ(188ُ،193ُ،195ص)ةُُعاي،ُوالر(4/433)ي نظر:ُالكتابُُ(6)
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إط إشكالُيفُ ناحعُُقباللالقُُوالُ منُ الثالثةُ األحرفُ ُُعضويُةالُُالداللةُُيةىلُ

آنًفا هُاألماُُ؛ُلكوهناُخترجُمنُطرفاملذكورةُ إالُأنُأحرفاُأخرىُُمي،ُُاللسانُوحدي

الثاء،ُوالصادُالُوالتاء،ُوالظاءُوالذالُوُهذاُالوصف،ُوهيُالطاءُوالدتشاركهاُيف

بياُُوالزاي سبقُ وقدُ وُاوالسني،ُ النطعيةُ عندُ خمارجهاُ ُُللثونُ أنُألواية إالُ سلية،ُ

القةُاملنطق،ُوكانُالثالثةُملاُكثرتُيفُالكالمُملاُفيهاُيفُالسهولةُوذقيةُُالذلاألحرفُُ

بالذ يوصفُ اللسانُ الفصيحُ نفسهاُُُق،لياملتكلمُ املادةُ منُ املشتقُ اللقبُ هلذاُ كانُ

ُ.سانريهاُمنُحروفُطرفُاللاألحرفُالثالثةُدونُغخصوصيةُهبذهُ

اءُوالباءُوامليم(ُُجعلُاحلروفُالشفويةُ)الفُُيللاخلُُيُأنوتبقىُمسألةُأخريةُه

وصف يفُ الثالثةُ األحرفُ هذهُ إىلُ بعدهُُهامنضمةُ ومنُ لق(بـُُهوُ ُو)املذلقةُ(ُُ)الذُّ

الذالق ُُ(1) ةُ(و)حروفُ هُيالذالقةُيفُُألنُُ»ُُقوله:بُُاخلليلُذلكُُعللو، إّنًّمُ ُُاملنطقُ

َأَسُب اللَّساَطَرفُ األحُروالشفتنيُُ،نلةُ هذهُ مدرجتاُ ومهاُ ال،ُ موضعُيفُوُُ،«ستةفُ ُ

حيزين:ُُالتيُهيُيفُُُُ،منُاحلروفُالصحاحُالستةُاملذلقة:ُ»وامليمُُآخرُمنُكتابهُقال

شموهلاُلألحرفُالستةُمنُُيريدُُُُكبذُلوهوُُ،ُُ(2)«لقُاللسانوُْلشفتني،ُوحيزُذَُحيزُا

الحيثُُ الللذلقُُُُنطقيةالداللةُ بعضويُةدونُ إذُ ُ؛ُ أننيَّ يفُُُُُ كثرتُ التيُ احلروفُ

اُُتهالسهوُلُُالكالم جهتمُُطُقملنيفُ بنيُ اللسانُُأوالمها:ني:ُُوزعةُ أسلةُ ،ُُطرفُ

الداللة أنُ وأوضحُ الشفتان،ُ أحرفُُُُلعضويةاُُوالثانية:ُ يفُ هيُ إنًّمُ )الذلق(ُ للفظُ

رُلُن،ُخترجُمنَُذْلَقُاللسانُمنُُ:منهاُثالثةُذليقةاُقال:ُ»ط،ُعندمطرفُاللسانُفق

ُوثالثةُشفوية:ُفُبُم،ُخمرجهاُمنُبنيُُاُُ،رُالفمَطَرفُغا ،ُوأظهرُُ«خاصةُُنْيَُفتلشَّ

م أنُ هودهُُوصُقبجالءُ الُُبـ)الذليقة(ُ ُ»املتقدمُُبقولهُُعضويةالداللةُ ينطلُقالو:ُ ُُ

اءُواّلالمُوالنونُاللَّسانُُِطرف ُُ.،ُأي:ُدونُبقيةُاألحرفُاملذلقة«إالُبالرَّ

 
 ُ.ُ(136-135ُصُ)،ُوالرعايةُُُ(42ُ/1)ُللغُة،ُوهتذيبُُاُ(64ُ/1ُ)ورسُصناعةُاإلعرابُُُُ،ُ(51ُ/1ُ)العنيُُي نظر:ُُ(1)

 ُ.(8/420)نيُالُع(2ُ)
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اخل عندُ الذلقية(ُ )احلروفُ عبارةُ أنُ اواخلالصةُ الداللةُ بهُ ي قصدُ ُُلعضويُةليلُ

م املشتقُ )ذللمعنىُ ُُلق(نُ والوي، والراءُ الالمُ عىلُ ذلقُُطلقُ منُ خترجُ التيُ نون؛ُ

لُق الذ  )احلروفُ وعبارةُ ُُاللسان،ُ )املذلق( أوُ اخلليل،ُ هباُُعندُ يرادُ بعدهُ منُ عندُ ة(ُ

ُُ.(1) ُُ،ُوهذاُاملعنىُأشارُإليهُابنُاحلاجُبعىلُالفصاحةُوالسهولُةُُنطقيُةلةُاُلالداُل

ُ

ُ

ُ

 
 

ُ

 
كت(1ُُ) اإليضـابـيفُ شـه:ُ يفُ الدراس(2/488)ُُاملفصلرحُُـاحُ وي نظر:ُ التجو،ُ علًّمءُ عندُ الصوتيةُ يدُُاتُ

ُ.(256ص)
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 هيةشفالأو وية الشف: املبحث الثامن

ُُ اخلليل: ُُمُنُُمبدأهُاُُألنُُُ؛شفهيُةُُُ:مرُةُُُلوقُاُُشفويةُ،ُُوامليُمُُوالباُءُُ»والفاُءقالُ

ُ،ُكًّمُيفُالشكلُاآليتُ:علويةُوسفليةُ:،ُومهاُشفتانمعلومُمعنىُالشفةوُُ،(1) الشفةُ«

الواألح الشفتنيرفُ اخلليل:ُ»خمرجهاُمنُبنيُ ول:ُ»والُيق،ُُصة«ُخاثالثةُعندُ

،ُ(2) يشءُمنُاحلروفُالصحاحُإالُيفُهذهُاألحرفُالثالثةُفقط«ُُتعملُالشفتانُيف

مو ظاهرُ اإلمجهذاُ حيثُ ُُنُ يفال، نقُُالفاءُُلكنُ عنتفصيلُ شميلُُُالنرضُُهلهُ بنُ

أنُُواألخفش، واُُوهوُ العالُ الثناياُ بنيُ الفمُ منُ السفىل«»خمرجهاُ الُُوُُ،(3) لشفةُ

ُُالشفتنيُأُوُُخلروجهاُمنُُرفُالثالثةألحاُُىلبُعاللقإشكالُيفُصحةُإطالقُهذاُُ

ُ.إحدامها

ُُ-لكنهُُو،ُُ(4) يفُخمرجُالشفتنُيُُمعُالباءُوامليمتشاركُُالواوُُُُأنقلُعنُاخلليلُُنُ و

 
 .ُُ(1/58)العنيُ(1ُ)

 ُ.(1/52)املصدرُالسابقُ(2ُ)

النحاةُُُُ(3) و(28ص)تذكرةُ نفسهُُ،ُ الكتابُ يفُ األخفشُ الكتابُُ(30ص)نقلُ وي نظر:ُ ُ،(4/433)ُ،

 .(104ص)والتحديدُ،ُ(227ص)والرعايةُ

 .(30ص)لنحاةُأليبُحيانُينظر:ُتذكرةُاُ(4)
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فالُُُ،خترجُمنُاجلوف»ُُبإطالقُضمنُاحلروفُالتُيجعلُالواوُُُُ-العنيُُيفُكتابُُ

...ُُُةهاللجُامدرُُوالُمنُمدارجُاحللق،ُوالُمنُُمنُمدارجُاللسان،ُُتقعُيفُمدرجة

ُُ.(1) «حيزُتنسبُإليهُإالُاجلوفهلواءُفلمُيكنُهلاُإنًّمُهيُهاويةُيفُا

لدنُسيبواستقرُُُُوقد بعدهمنُ الشفتنُيُُأنُُيهُومنُ بنيُ بغريُ(2) الواوُمنُ يدُ وق  ُ،

يهُخمرجُاجلوفُالذيُُ؛ُألهنمُأضافواُعىلُسيبويهُوتابعاملديةُعندُاجلعربيُومنُتبعه

تصاقُالشفتنيُيفُالباءُُمتتازُبالُُوالباءُوامليمُُاءلفنُاأىلُُ،ُُع(3)   ليلُُأشارُإليهُاخل

الشفتانُعليا،ُبخالفُالواوُالتيُالُتلتصقُُوالتصاقُالشفةُالسفىلُبالثناياُالوامليمُُ

ُُ.فكانتُالفاءُوالباءُوامليمُأكثرُأولويةُهبذاُاللقبُمنُالواوُالنطقُهبا،ُعند

ُ

ُ

ُ

 
ُ

ُ

 
 ُ.(1/57)ُالعنيُ(1)

 .(104ص)،ُوالتحديدُ(352ص)لرعايةُُواُ،(4/433)ي نظر:ُالكتابُُ(2)

 .(3/530ُ،534)النرشُو،ُُ(5/2571ُ،2582ُ،2583)ينظر:ُكنزُاملعاينُللجعربيُ(3ُ)
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ُوفواجُل ئيةاهلوا: املبحث التاسع

فقال:ُُذ أحرف،ُ ألربعةُ وجعلهًّمُ اللقبني،ُ هذينُ العنيُ يفُ اخلليلُ ُُ»والياُءكرُ

:ُوقاُلُُ،( 1) يشءُ«ُُهبُاُُيتعلُقُُاُلُُألهنُاُُواحدُ؛ُُحيُزُُيُفُُيةُ،هواُئُُواهلمزُةُُواأللُفُُُووالوُا

ُُُ»أربعةُ  وف  ج  ُ
واهلمزُةُُُ:وهُيُُُ،أحرف  اللينةُ واأللفُ والياءُ ُُُاوفًُج ُيتُُوسُمُُُ،الواوُ

اجلَُهُنأُل منُ خترجُ ُُُُُ؛وُفاُ يُففال مدارجُُتقعُ منُ والُ اللسان،ُ مدارجُ منُ مدرجةُ ُ

إنًّمُهيُهاويُة اُحيزُتنسبُإليهُُيفُاهلواءُفلمُيكنُهلُُاحللق،ُوالُمنُمدرجُاللهاة،ُ

ُُ.(2) ُ«وُفجلَُإالُا

اهلوائي احلروفُ أنُ يرىُ النصنيُ هذينُ يفُ ُُوهوُ لكن أربعة،ُ واجلوفُ جاءتُُةُ

األلفُُكثرًيا:ُُ»كانُيقولُُُُأنهُُهعنُُ(3) الليثُُلنقُف،ُُذلكغريُُتفيدُُعنهُُُُخرأُ نصوصُُ

هوائيُة والياءُ والواوُ اهلواُءُُُ:أُيُُُ،اللينةُ يفُ ُُُُ،(4) ُ«أهناُ عنه قال:ُفشُُاألخونقلُ أنهُ

الُي ُ منُُ»ولِب دوي واأللفُ والواوُ وفاُ«اءُ ج  سميتُ اجلوفُ
 (5)ُُ وقال: والواوُُ،ُ »والياءُ

ُُ.(6) ُ«اُالُتتعلقُبيشءُمنُاألحياُزواهلمزةُهوائية؛ُألهُن

 
ين(1/58)العنيُُُُ(1) نصه.ُ وافقُ عنهُ نقلُ منُ وغالبُ للسريايفُُظر:،ُ سيبويهُ كتابُ ،ُ(5/392)ُُرشحُ

ال الياءُ فـنـمثـوتصحفتُ الـاةُ رشـُمطبـيُ منُ إىلُُوعُ السريايفُ اللغةُُُُويفُُوحدة،املُُالباُءحُ هتذيبُ نقلُ

ُعنهُملُيذكرُمعهنُاهلمزةُ.ُ(1/40)

،ُملُيذكرُاجل وف،ُُ(164ص)اهللُدرويشُُُُقُد.ُعبد،ُويفُطبعةُمقدمةُكتابُالعنيُبتحقي(1/58)العنيُُُُ(2)

نف النصُ يفُ ُُوسًّمهاُ من كلُ ولكنُ باهلوائية،ُ تسميتهاُسهُ يفُ أعالهُ النصُ وافقُ العنيُ عنُ النصُ نقلُ

ينظر: اللهتُُباجل وف.ُ للسريايفُُورشُُ(1/40)غةُُذيبُ سيبويهُ كتابُ لعبُد(5/391ُ)حُ واملوضحُ ُ،ُُ

ُُ.(80ص)الوهابُالقرطبيُ

اُُ(3) بنُسيارُ بنُنرصُ الليثُ ومدوُيهوُ أمحد،ُ بنُ اخلليلُ األخلراساين،ُصاحبُ العني،ُسمىُ كتابهُ زهريُنُ

بغيةُو،ُُ(3/42)ُُالرواةاهُُنظر:ُإنبرًعاُيفُاألدبُبصرياُبالشعرُوالغريبُوالنحو.ُيوالدهُباملظفر،ُكانُبا

 .(2/270)اةُالوع

 ُ.(1/57)العنيُُ(4)

 ُ.(29ص)تذكرةُالنحاةُُ(5)

روايةُعنُاخلليلُليستُُمنُُُُ(1/42)يفُهتذيبُاللغةُُُُ،ُويقاربهُماُنقلهُاألزهري(28ص)تذكرةُالنحاةُُُُ(6)

 ةُوالياءُوالواو.ُُهاُاحلروفُاملعتلةُهيُاهلمزللَّيث،ُجعلُفي
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مكانُُُوجدالُيُُبمعنىُأنهُُداخلُالفم،ُُأوُاخلالُءُُالفراغُُواءُواجلوفُيرادُهبًّمواهل

ألهناُ»بِـَجالءُيفُقوله:ُُلُُعندُاخللُيُُاُظاهروهذُُ،خلروجُهذهُاألحرفُُحمددُيفُالفم

يفُمدرجةُمنُمدارجُاللسان،ُوالُمنُمدارجُُفالُتقعُُ»ُُ،ُوقوله:يشء«ُُهبُاُُيتعلُقُُال

الل مدرجُ منُ والُ و«هاُةاحللق،ُ منُُقول،ُ بيشءُ تتعلقُ »الُ »ه:ُ وقوله:ُ ملُاألحياز«،ُ

ُُ:كًّمُيفُالرسمُ،«يكنُهلاُحيزُتنسبُإليه

والياء والواوُ أشدُُواأللفُ يفُُمنُ صعوبةُ وأكثرهاُُُُاحلروفُ خمرجها،ُ حتديدُ

قا حتىُ واملتأخرين،ُ املتقدمنيُ لدىُ ُُإشكاالُ عيلَّ الثالثةُ هذهُ »أمرُ سينا:ُ ابنُ لُ

دُأحواهلُُنطُقاُلُُعندُُالتساعُالفمُُ،ُوذلك(1) مشكل« ،ُويمكنُالقولُأنُاهبا،ُولتعدُّ

ُمنُحيثُاجلملةُ:مذاهبُثالثةُفيهاُ

منُُاألول: اجلجيُُمذهبُ منُ بإطالعلهاُ ُُُُ،ُقوفُ كانتأي: غريُُُُسواءُ أوُ مديةُ

زُاحلروفُبيشءُمنُاإلمجال،ُُ،ُفقدُذكرُأحيامدية،ُوهوُظاهرُكالمُاخلليلُيفُالعني

فقال واحدةُ مرةُ الثالثةُ األحرفُ وأللا»ُُ:وأوردُ وفُ حيزُ يفُ والياءُ احدُُالواوُ

 
اللغويةُُُُأمهيةُعلمُُظر:وينُُ،(58ص)أسبابُحدوثُاحلروفُُُُ(1) يفُدراسةُعلمُالتجويدُلغانمُاألصواتُ

 .(88ص)قدوريُاحلمدُ



 ف ــم سيــيـاهر ـن إبـد بـمـحـم د.                 ةــليـليـحـة تــــد: دراســـــمـأح نــل بــــليـخـ د الـــنــروف عـــحـاب الــألقُُ

178 

اهلواء يفُ إليهُُ،واهلمزةُ تنسبُ حيزُ هلاُ يكنُ ُُ(1) «ملُ للواو يذكرُ وملُ حالتيهاُ،ُ والياءُ

 والُأعلمُأحًداُوافقهُعىلُهذاُاإلطالقُ.ُديةُوغريُاملدية،امل

،ُوهوُقولُسيبويهُومنُتبعهُاجلوفُبإطالُقغريُُمنُُُُجيعلهامذهبُمنُُُُالثاين:

رجُالواوُوالياءُاملديتنيُهوُعنيُُوالقراءات،ُرأواُأنُخُميدُُتجووالُُمنُعلًّمءُالعربية

مديتني غريُ بخمرجهًّمُ منُ خترجُ فالواوُ احلا،ُ يفُ الشفتنيُ خترنيُ والياءُ منُلتني،ُ جُ

 .(2)،ُوجعلواُاأللفُمنُخمرجُاهلمزةوسطُاللسانُيفُاحلالتني

ُُُُلثالث:ا ُُمن مُُ،التنياحلُُبنييفرق والياءُ الشفتني،ُ منُ الواوُ وُسفيجعلُ طُُنُ

يتني،ُوجيعلهًّمُمنُاجلوفُحالُكوهنًّمُمديتني،ُواأللفُُان،ُحالُكوهنًّمُغريُمُدللسا

ذكرُتفصياًلُُُُشُعنه،ُفإنهفيًّمُنقلهُاألخفُُ،ُوهوُظاهرُكالمُاخلليلمنُاجلوفُُمعهًّم

ب وترصحياُ هلا،ُ وتوضيًحاُ احلروف،ُ حيًزا«،ُُألحيازُ ستةُعرشُ »وهلاُ فقال:ُ عددها،ُ

الثالثة: املدُ حروفُ عنُ واأللفدوُيبُ »ولُُُِوقالُ والواوُ الياءُ سميتُُُُ اجلوفُ منُ

وفا«،ُُ ُُجعلُالياءُمنُوسطُاللسانُمعُالشنُيوملُيذكرُاأللفُمعُحروفُاحللق،ُوج 

الباءُوامليُموالياء،ُوالواوُُ ُاجلعربيُوا(3) منُبنيُالشفتنيُمعُ بنُُ،ُوهوُماُقررهُبعد 

خمرجُُ بإثباتُ عرش؛ُ سبعةُ احلروفُ خمارجُ عدُ يفُ تبعهمُ ومنُ فُُاجلواجلزريُ

ُواوُوالياءُاملديةُوغريُاملديةُ.،ُوإثباتُحالتيُال(4)امنهض

اخللي فمذهبُ هذا،ُ مرتددُ وعىلُ والثالث،ُُُُلُ األولُ عندهُُوالثالبنيُ جاءُ ثُ

ُأكثرُمنُاألولُُُموضًحاُُمفصاًلُ يبدوُُفُُل،،ُوملُي علمُأحدُوافقهُعىلُاألوكًّمُأرشت 

ُوأحرىُ.ُأوىلُُالثالثأنُاالعتًّمدُعىل

 
 ُ.(1/58)ُالعني(1ُ)

 .(103ُ،104صُ)،ُوالتحديدُُ(188ُ،193ُ،195ص)ُُ،ُوالرعاية(4/433)ي نظر:ُالكتابُ(2ُ)

اه،َُُشدَُانُُسطُاللسنُوإليها،ُقال:ُ»ثمُالشني،ُولهُُم؛ُألمهيتها،ُوندرةُمنُأشارُُوأذكرُنصوصهُيفُذلُكُُ(3)

اهُ...ُثومنُبنيُاحلن تسدَّ مُاجليمُوالياء،ُومهاُمنُمبدئه،ُويعارضانهُيفُجمراه«،ُوقال:ُ»ثمُالباءُوامليمُكُم 

 ُ.(30-29صُ)لنحاةُتني«ُتذكرةُاوالواوُمنُبنيُالشف

ُبعدُهُُُ(526ُ/5ُ)،ُوالنرشُُُ(5712ُ/5ُ)ينظر:ُكنزُاملعاينُللجعربيُُ(4)  ُ.ُ(213ُصُ)ُُيهوُرا،ُواجلامعُاملفيدُللسُنوما
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الثال األحرفُ وتاجلُُإىلثةُُونسبةُ ظاهرة،ُ واهلواءُ وواضح،ُُوفُ جيلُ عليلهاُ

دُالواوُُ،ُمعُمالحظةُتقييووافقهُمجعُكبريُمنُالعلًّمء:ُاجلعربيُومنُبعده،ُكًّمُمر

ُحالةُكوهنًّمُساكنتنيُمسبوقتنيُبحركةُمنُجنسهًّمُ.والياءُب

اهلمزة املتقدمة،ُُاخلليلعندُُُُوأماُ نصوصهُ ُُكاألحرفأحياًناُُجعلهاُُفقدُُُُيفُ

ح ُُقبًُولُُيًزاالثالثةُ حروفا، بأنُ حُ ُُُُاهلواءُُبلُرصَّ أحيانًُأربعة، يذكرهاُ أخرىُُوملُ اُ

،ُاأللفُذكُرُالواوُوالياءُدونمعُُذكرُاهلمزُةُمرةًُوضمنُاحلروفُاهلوائيةُواجلوف،ُ

أنُُو اخلليلُ عنُ األزهريُ ااهلمزةُُنقلُ أقىصُ منُ العني«»خمرجهاُ عندُ ُُُ،(1) حللقُ

ُبنيُاجتاهني:ُمتعارضوظاهرُهذهُالنصوصُ

 .وفُالتيُالُحيزُهلاعُاحلروفُاهلوائيةُواجلاُمرجهةُيدفتار -

ُُ.وتارةُخيرجهاُمنها،ُوينصُعىلُخروجهاُمنُأقىصُاحللُق -

يفُُهلذُُتوجيهأقربُُو هوُ التعارضُ يفاُ حالتنيُ بنيُ حالةُُُُالتمييزُ وكلُ اهلمزة،ُ

السابقني،ُففيُاالجتاهُاألولُُمنهًّمُتناسبُأحدُاالجتاه إنهُُنيُ القول:ُ يقصدُُيمكنُ

أماُاالجتاهُالثاينُفهوُعىلُاألصلُيفُاهلمزة،ُُُوا،ُُأوُواوًُُُاُأوُياءًُألفًُلتُُبدأُ ُُتياهلمزةُال

هاُ»وأماُاهلمزةُفمخرجُُهُ:قوليفُُُُاحلالتنيُُقدُأشارُاخلليلُإىلُهاتنيُووهوُالتحقيق،ُُ

مضغوطة مهتوتةُ احللقُ أقىصُ رُ ُُ،منُ النتُُهَُفُيفإذاُ الياءَُُُ؛عنهاُ ُُوالواوَُُُفصارتُ

ُُ.(2) «حاحالُصروفُعنُغريُطريقةُاحلُ؛واأللَفُ

التوجيُُذكرو اهلمزةُهذاُ أنهُقصدُ »يبدوُ قال:ُ أ.د.ُغانمُقدوريُاحلمدُحيثُ هُ

اخلل(3) املسهلة« نصُ عىلُ معتمًداُ أ؛ُ غريُ السابق،ُ ُُيلُ نوع يقيدُ ملُ وهوُالتسهيلنهُ ُ،

ُ ُُ(4) اإلبدالُكًّمُذكرت  اهلمزة لكونُ فتصريُحرفُمدُخالًصا؛ُمماُدلُعليهُُ؛ُ تتحولُ

 
 ُ.(1/51)ذيبُاللغةُينظر:ُهت(1ُ)

 ُ.(1/52)العنيُ(2ُ)

 .(234صُ)رشحُاملقدمةُاجلزريةُلغانمُاحلمدُُ(3)

ويدخلُُ(4) اهلمزة،ُ يفُ التغيريُ مطلقُ عىلُ التسهيلُ معنىحتُُيطلقُ عىلُ يطلقُ كًّمُ االعتبار،ُ هبذاُ اإلبدالُ ُُُ=تهُ
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الياءَُ يفُهذهُاحلالةُمهزًةُباعتبارُُفي عدُحرفُاملدُُ«،ُُلَفُاألوُُلواوَُواُُقوله:ُ»فصارتُ

ُُ.(1) أصلهُالذيُأبدلُمنه

اللق فإنُإطالقُهذينُ ماُسبقُ تقررُ وإذاُ )اهلوائية(ُ عىلُاألحرفُُوف(ُُ)اجلُ بنيُ

واهلمزةُاملبدلة،ُإطالقُواضحُالُيعرتيهُُُاألربعة:ُاأللفُوالواوُاملديةُوالياءُاملدية

ُاإلشكال.

ُ

 

 
الن= وهو:ُ املجانسُحلخمصوص،ُ احلرفُ وبنيُ بينهاُ باهلمزةُ ويرُكطقُ إبُُسمىتها،ُ ينظر:ُ بني(.ُ رازُُ)بنيُ

ُُ(1/347)املعاينُُ واإلشاو، القراءاتالقواعدُ أصولُ يفُ ُُُُ(46ص)ُُراتُ بعدها، بيانُاإلضاووماُ يفُ ءةُ

 .(24-23ص)ُأصولُالقراءُة

ذُك(1ُُ) أماُاملرويُعنُاخلليلُُقال:ُ»ُُ(68ص)قامُأنُد.ُكًّملُبرشُيفُكتابهُدراساتُيفُعلمُاللغةُُرُيفُهذاُاملي 

يتُع طُُيهُخلطُواضطرابُواضحان«،ُوحشدففُُباهلمزةلقُُفيًّمُ كالًماُ ُيبعدُذلكُ ماُ بيانُ راهُمنُويالُيفُ

-96ص)ليل،ُبقولهُوجيهُالذيُذكرت هُيفُاجلمعُبنيُنصوصُاخلخلطُواضطراب،ُونفىُيفُثناياهُهذاُالت

ُُ-ُُيستلحقُاهلمزةُظواهرُمستقلة،ُول:ُ»إنُظواهرُالنقصُوالتغيريُواحلذفُالتيُظنُاخلليلُأهناُت(70

ر ُُأينيفُ مُُ-ا إبداالُ أوُ هلاُ أخرىُ اهلمزةَُصوًراُ إنُ ُ... حُتنهاُ فقطُحنيُ ُ تلكُُُمهزة  أماُ بالفعل،ُ وتنطقُ ققُ

ُليهاُونحوهاُفليستُمنُاهلمزةُيفُيشء«ُ.احلاالتُاملشارُإ

ا اضًحاُيفُخمرجُأنُاخلليلُوتالمذتهُخلطواُخلًطاُوُُ(75ص)ملعنىُمرةُأخرىُفرأىُيفُُوأكدُعىلُهذاُ

حيزُهلا«،ُهناُيفُاهلواءُالُُق،ُوإرصارهمُعىلُأتهاُإىلُنقطةُمعينةُمنُمدارجُالنطنسبيفُعدمُُلُ»اهلمزةُيتمث

علةُ...ُأوُُكًّمُلوُكانتُحرفُُُُيفُهذاُاخلطأُهوُنظرهتمُإىلُاهلمزةُُوقال:ُ»ومنُاملؤكدُأنُالذيُأوقعهم

هذهُاحلالةُُ،ُوالتسهيلأوُُعرتهيا،ُوهيُحالةُالتخفيفُُلعلهمُركزواُعىلُحالةُمنُاحلاالتُالتيُظنواُأهناُت

ذلكُليسُمهًزا،ُوإنًّمُهوُيشءُآخرُقدُيكونُُُُء؛ُإذُاملنطوقُيفحاالتُاهلمزةُيفُيشيفُرأيناُ...ُليستُمنُُ

ُهوُالذيُيؤخذُيفُاحلسبان«.ُ-ةُالُاهلمزُ-قُوحدهُلًفاُأوُواًواُأوُياًء،ُوهذاُاملنطوأ

فهذاُشأنه،ُوالُُُالُليستُمهزةًُبدفيفُواإُللتخفهوُإنُكانُيرىُأنُحالةُاُُواحلقيقةُأنُاملسألةُاصطالحية،

يفُاصطالحهمُُُُ-املبدلةُُإذُمنُالواردُجًداُأنُيسمواُاهلمزةُُوتالمذتهُوعرصه؛ُُُُمُبهُعىلُاخلليلُُحيك

 ذلكُوالُغضاضة،ُواهللُتعاىلُأعلمُ.ُها،ُوالُإشكالُيفمهزًةُحتىُبعدُتغيريُ-
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 خلامتةا
 خلل هذا البحث توصلت إىل ما يلي: ن م

1. ُُ دريد ابنُ عندُ احلروف(ُ )ألقابُ مصطلحُ نشوءُ اجلمهرةُُهـ(321)ُتكانُ ،ُيفُ

ُُ.هتذيبُاللغةيفُُهـ(370)تزهريُواأل

قابُاحلروف(ُعىلُاأللفاظُالتيُذكرهاُاخلليلُُكانتُبدايةُاستقرارُمصطلحُ)أل .2

ُُ.هـ(643)تيُخاوالُسدينُبنُأمحد،ُعندُعلمُال

أ .3 احلروفُُتعريفُ ُت:ُُهُولقابُ العربيُةهباُُُُوصُفألفاظُ إىلُُُُُ؛احلروفُ نسبًةُ

ُمواضعُخروجهاُ.

احلروف،ُوظهرُمنُخاللُالبحثُُقابُعىلُُأللدقيًقاُيفُوضعُاُُكانُاخلليلُُ .4

ُمتازُهباُمنُحيثُالعموم.تأكيدُوتوضيحُهذهُالدقةُالتيُا

تهُُ .5 رُصحةُُ)اللثوية(ُملُتظهب:ُُلقُُبقىب،ُييفُهذهُاأللقاُُمعُالتأكيدُعىلُدقَّ

ُءُ.الظاءُوالذالُوالثاُه:إطالقهُعندُاخلليلُعىلُأحرف

عىل .6 عُُالتأكيدُ احللقيةُ لقبُ إطالقُ اصحةُ األحرفُ املحققةُُىلُ اهلمزةُ لستة:ُ

 هاُ.األلفُضمنُومنُتبعهُسيبويهُوأدرجُ؛واهلاء،ُوالعنيُواحلاء،ُوالغنيُواخلاء

باللهاة .7 اختصاًصاُ أكثرُ القافُ املحدلذاُُُُاف؛الكمنُُُُحرفُ بعضُ ثنيُُيرجحُ

 .اختصاصُالقافُبلقبُ)اللهوية(

الفراغُُلحيني،ُوهوُيفُاملنطقةُاملتوسطةُبنيُطريفُالهوُاخلليل:ُعندُُ(شْجرُالفم) .8

ُ:ُ»مفرجُالفم«ُ.ههوُاملرادُبقولوالكائنُوسطُالفم،ُ

التصاقهُُادُوالزايُوالسنيُُالصُُاختصت .9 اللسان،ُبعدمُ بقيةُحروفُطرفُ عنُ

ُُ.بلقبُ)األسلية(ُظاهرُالصحةُهافكانُاختصاصُطقُهبا،النندُخرُعبعضوُآ

احلن . 10 يفُ التحزيزُ منطقةُ هوُ دالنطعُ وتصعُّ األعىل،ُ بُُكُ والدالُُُالطاُءاللسانُ

ُاملنطقُةإىلُاحلنكُتاءُوال ُُ.يةُبشكلُجيُلفتناسبُذلكُمعُلقبُالنطُعُُُ،جيعلهاُمتصلةُهبذه
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وحعضويَّةداللتان:ُُُُلهْلقُُالذَُّ .11 اللسانُ طرفُ وهي:ُ وهدُُّ،ُ وهي:ُيةنطق،ُ ُ،

ُُ طرفُوفصاحتهُُطُقاملنسهولة حروفُ بقيةُ عنُ والراء،ُ والنونُ الالمُ وامتازتُ ُ،

ُُ.نطقيةاللسان،ُبالداللةُال

و .12 وامليالفاءُ بالتصاُقالباءُ متتازُ ُالشفة،ُُمُ تلتصقُُ الُ التيُ الواوُ بخالفُ

ُُطقُهبا،ُفكانتالشفتانُعندُالن ُُ.منُسابقاهتاُ)الشفوية(ُ:لقببُأولويةًُُأقلَّ

حللقية،ُومرةُيفُاحلروفُاهلوائية،ُوهذاُُمزةُمرةُيفُاحلروفُااهليلُُاخللجعلُُ .13

ُُ.كانتُهوائيةتُوإذاُأبدلُ،تقَُقُيح ُمنُأقىصُاحللقُإذاُفهيُباعتبارُحالتنيُللهمزة،ُ

عليه .14 صع بُ التيُ األلقابُ بعضُ توجيهُ العلًّمءُ بعضُ ربطهاُُحاولُ مُ

جماورةُُ جاءتُ بكوهناُ حتتهاُ ذ كرتُ التيُ الباحلروفُ ذُ للموضعُ حتكرتيُ ته،ُتُ

قابُللحروفُعىلُأساسُاملجاورةُمشكل؛ُحلصولُالتجاورُبنيُُوالقولُبوضعُأل

األ تداخلُ يفُ سبباُ ذلكُ فيكونُ كثرية،ُ وخصوحروفُ طرفُلقاب،ُ حروفُ صاُ

 اللسانُاملتجاورةُجتاوًراُكبرًيا.

خاللُُ هومنُ يفُ ببعضُُالعملُ العنايةُ إىلُ احلاجةُ ظهرتُ ومعايشته،ُ البحثُ ذاُ

ُُ:منُذلك،ُواسةودرُوانبُبحًثااجل

وغريه،تشملُُدراسةُُ .1 اخلليلُ عندُ دراسةُُ)ُُبعنوان:ُُاملوضوعُ احلروفُ ألقابُ

 ُ.ُ(تارخييةُحتليليةُنقديُة

ُُاملتعلقةُبمخارجُاحلروفُيفُكتابُتذكرةُالنحاةُُلنصوصُاخلليلدراسةُعميقةُُ .2

وُب أيبُحيان،ُ تأخذُحظهاُمنُُلإلمامُ زالتُملُ ماُ النصوصُ فإنُهذهُ حسبُعلميُ

 .تُعندُاخلليلُبنُأمحدُاثُاملتعلقةُباألصوابحاألُكثرةراسة؛ُعىلُالد

 
ُ
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 املصادر واملراجع فهرس
حاريُ.ابنة يف اللغة العربية إلا . 1 مُالَعْوتبيُالص 

ْسلِ وزارةُُُ:مسقطُهـ(،151)تَُسَلمةُبنُم 

 كريمُخليفةُوآخرينُ.اُل بُدُع.ُُ:ُُدقيُقم،ُحُت1999-هـ1ُُ،1420ُ،ُطالرتاثُالقوميُوالثقافة

ُُهـ(ُ،665)ُترمحنُبنُإسًّمعيلُالدمشقيُُال عبدأبوُشامةُُُُحرز األماين.إبراز املعاين من   . 2

وم مكتبةُ رشكةُ احللمرص:ُ البايبُ مصطفىُ حتقيق:ُُطبعةُ تاريخ(،ُ )بدونُ وأوالده،ُ بيُ

 طوهُعوضُ.إبراهيمُع

أمحدُُُُنية للسمنودي(.قرآال  لماتإحتاف البية بضبط منت )التحفة السمنودية يف جتويد الك . 3

 مُ.1ُُ،2010ة:ُمكتبةُأوالدُالشيخ،ُُطاجليز-حممدُمأمون،ُمرُص

،ُاجلزائرُُد.ُاملهديُبوروبةُُصريه.أثر مصطلحات اخلليل الصوتية ومنهجه يف دراسات معا . 4

 مُ.5ُُ،2006لعدد:ُُمرباح،ُاُورقلة:ُجملةُاألثر،ُجامعةُقاصديُ-

مكةُاملكرمة:ُاملكتبةُُُُهـ(،1401ُت)يُُرُصلُاحلحممودُخلُيُُأحكام قراءة القرآن الكرمي. . 5

 م.1995ُ-هـ1ُُ،1416ُاملكية،ُط

اجلزرية  . 6 املقدمة  شراح  على  القاري  علي  مل  بنُمرزوُُ.استدراكات  ايتُعمران،ُُحممدُ قُ

ُا ُاملدينةُ اإلسالميةُ اجلامعةُ ُ-ملنورة:ُ الُ القرآنُ ُكليةُ ُ-كريمُ بحثُُقسُ القراءات،ُ مُ

 هـُ.1433-1432ماجستري،ُُ

األص . 7 علم  العنياخل  عندوات  أصالة  مقدمة كتاب  خلل  من  ُُُُ.ليل  أمحد قدور،ُُأ.د.ُ حممدُ

 مُ.2003-هـ2ُُ،1424دمشق:ُدارُالفكر،ُُط

ةُاملكرمة:ُبحوثُكليةُاللغةُُد.ُعليانُاحلازمي،ُمُكُ.األصوات العربية بني اخلليل وسيبويه  . 8

 هـُ.1405-2ُُ،1404العددُُأمُالقرىُ،العربية،ُجامعةُ

 مُ.5ُ،1975األنجلوُاملرصية،ُُطُتبُةمكُنيسُ،د.ُإبراهيمُُأُاألصوات اللغوية. . 9

،ُالقاهرة:ُاملكتبةُُهـ(1380)ُتعيلُبنُحممدُالضباعُُُُيان أصول القراءة.اإلضاءة يف ب .10

 مُ.1999-1ُُ،1420،ُطاألزهريةُللرتاث

ُ-.ُزهيةُمرابط.ُاجلزائرُُديد الفراهيء النطق ووظيفتها الصوتية عند اخلليل بن أمحأعضا .11

 مُ.14ُُ،2003رُللعلومُاإلسالمية،ُالعدد:ُُقادال عبدُقسنطينة:ُجملةُجامعةُاألمري
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النحاةإنب .12 أنباه  على  الرواة  الِقْفطِيُُُُ.اه  يوسفُ بنُ أبوُاحلسنُعيلُ الدينُ الوزيرُمجالُ

ُهـ(،646)ت اُ دارُ العريُبالقاهرة:ُ ُط-لفكرُ الثقافية،ُ الكتبُ مؤسسةُ ،1ُُبريوت:ُ

 م،ُحتقيق:ُحممدُأبوُالفضلُإبراهيمُ.1986-هـ1406

،ُالرياض:ُُاحلمُدغانمُقدوريُُأ.د.ُُُُ. ية يف دراسة علم التجويدلغو ال  صوات أمهية علم األ .13

 مُ.2015-هـ1ُُ،1436ُمركزُتفسريُللدراساتُالقرآنية،ُُط

د.ُصفيةُمطهري،ُدمشق:ُجملةُُُُ.العريب احلديث  ليلية يف الدرس اللساين أمهية النظرية اخل  .14

 هـُ.116ُُ،2009الرتاثُالعريب،ُاحتادُالكّتابُالعرب،ُالعددُُ

يفاإليضا  .15 ا شر   ح  ُملفصل.ح  عمرُ بنُ عثًّمنُ عمروُ أبوُ احلاجب(ُ ُ)ابنُ النحويُُُ

ُُُهـ(،646)ت اإلسالمية،ُ والشؤونُ األوقافُ وزارةُ العراقية:ُ -هـ1402اجلمهوريةُ

 ُ.ايُالعلييلموسىُبُنم،ُحتقيق:ُد.8219ُ

اللغة. .16 يف  اُلُُالبارع  بنُ البغداديإسًّمعيلُ القايلُ مكتبةُُُُ:بغدادُُهـ(،356)ُتُُقاسمُ

 ُ.،ُحتقيق:ُهشامُالطعانُم1ُُ،1975،ُطالعربيةُُارةحلضارُادُبريوتُ:ُ-النهضةُ

العربية. . 17 علم  يف  ُُُُالبديع  األثري( السعاداُت)ابنُ أبوُ الدينُ اجلزُرُُجمدُ حممدُ بنُ ُُُياملباركُ

ُاُلـُمُكُُُ،هـ( 606)ت  ُالُقـُُعـُة:ُجاُمـُمكرُمـُة  تحيُأمحدُعيلُالدينُ.:ُد.ُُفهـ،ُحتقيُق1ُُ،1420رى،ُُطـُةُأم

القرآن. .18 جتويد  يف  ُالبهان  الصادُ قُمحممدُ بريحاُوقُ ُوت:ي،ُ منُُُ الكتب،ُ عاملُ

اإلساإصد الشؤونُ وزارةُ العربيةُُراتُ باململكةُ واإلرشادُ والدعوةُ واألوقافُ الميةُ

 مُ.1985-هـ1ُ،1405السعودية،ُُط

اللغ بغي . 19 طبقات  يف  الوعاة  والنحاةة  الرمحنُُُُ.ويني  عبدُ الدينُ أيبُُجاللُ ُُبنُ ُُالسيوطُيبكر

ُأبوُالفضلُإبراهيُمُُُ:قيُقحُتُُُ،ُم1979-هـ9139ُُُُ،2،ُُطملكتبةُالعرصيُةلبنان:ُُاُُصيدُاهـ(، 911)ت   ُ.حممد

ُُُ،ُهـُ(1150)ُتُُ"ساجقيلُزاده"حممدُبنُأيبُبكرُاملرعيشُاملعروفُبـُقل.بيان جهد امل .20

 كياُ.تُرُُ-يل(ُبإسطنبولُُ لُه )خمطوط(ُمكتبةُ)ال

القاموس  .21 جواهر  من  العروس  ال)مُُ،اتج  بنُُرتىضُ بنُحممدُ رزاقُُال عبدزبيدي(ُحممدُ

حت:ُُلكوُياُُهـ(،1205)احلسينيُُ الكويت،ُُكوُممطبعةُ حتقيق:1965ُُ-هـ1385ُةُ م،ُ

 أمحدُفراجُوآخرينُ.ُستارال عبد
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املصور .22 ُ.التجويد  ُطُ اجلزري،ُ ابنُ مكتبةُ دمشق:ُ سويد،ُ رشديُ أيمنُ ،2ُُد.ُ

 مُ.2011-هـ1432

امليسرالتجوي .23 ُُُُ.د  بن احلذيفيُُال عبُدعيلُ امللكُُرمحنُ املنورة:ُجممعُ املدينةُ وآخرون،ُ

 ـُ.ه2814،ُُفهدُلطباعةُاملصحفُالرشيُف

والتجويد.  ديد التح .24 اإلتقان  سُُيف  بنُ عثًّمنُ الداينُُأبوُعمروُ ن:ُُُُهـ(،444)ُتعيدُ عًّمَّ

 ُ.م،ُحتقيق:ُغانمُقدوريُاحلمُد1999-هـ2ُُ،1420ُدارُعًّمر،ُُط

إبراهيمُبنُُُُ(.51البيت رقم  لتجويد )من أول الكتاب إىل هناية شرح  حتفة املريد ملقدمة ا .25

ةُماجستري،ُاجلامعةُاإلسالمية،ُُساُلنورة:ُراملينةُُاملُدُُهـ(،893)ُترمحنُاألنصاريُُال عبد

 ،ُحتقيق:ُحممدُبنُإبراهيمُسيفُ.هـ1432/1433

)خمطوط(،ُُُُُ،هـ(745ُت)ُُأبوُحيانُحممدُبنُيوسفُبنُعيلُاألندليُسُُتذكرة النحاة. .26

 ق(ُ.214ُاملغرب،ُ)رقُمُ-خلزانةُالعامةُبالرباطُُا

النحاة. .27 األندليسُُُُتذكرة  عيلُ بنُ يوسفُ بنُ حممدُ حيانُ ت:ُُبريُوُُُ،(هـ574ُت)أبوُ

 رمحنُ.ال عبد.ُعفيفُم،ُحتقيق:ُد1986-هـ1ُُ،1406مؤسسةُالرسالة،ُط

إلسكندرية:ُدارُُاُُ-د.ُأمحدُحلميُخليل،ُمرصُُُُ.التفكري الصويت عند اخلليل بن أمحد .28

 مُ.1ُُ،1988اجلامعية،ُطُاملعرفة

ُُهـ(ُ،833)تأبوُاخلريُحممدُبنُحممدُبنُحممدُبنُاجلزريُُُُالتجويد.  علمالتمهيد يف   .29

 احلمدُ.ُم،ُحتقيق:ُغانمُقدوري2001-هـ1ُُ،1421سالة،ُطالرمؤسسةُُوت:بري

ُُُُالتمهيد يف معرفة التجويد. .30 العطار بنُأمحدُاهلمذاينُ العالءُاحلسنُ ،ُُهـ(569)ُتأبوُ

ن:ُدارُعًّمر،  احلمدُ.ُوريم،ُحتقيق:ُغانمُقد2000-هـ1ُُ،1420ُُطُعًّمَّ

اللغة. .31 ُهتذيب  ُُ األزهريُ أمحدُ بنُ حممدُ منصورُ ُُ،هـ(370)ُتأبوُ ُداُرالُ ةُُاملرصُيُ

 سالمُهارونُوآخرينُ.ال عبدلتأليفُوالرتمجةُ)بدونُتاريخ(،ُحتقيق:ُل

ملدينةُاملنورة:ُدارُُرمحنُالعطويُوآخرين،ُاال عبداديُُاهُل عبدُُتيسري أحكام التجويد. .32

 مُ.2008هـ،1ُ،1429ُُضريي،ُُطاخل
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الكاتب(ُُ.بري يف صناعة املنظوم من الكلم واملنثورجلامع الكا .33 بنُُاهلُلُُنرصُُ)ابنُاألثريُ ُ

عبدُُمُدحم بنُ حممدُ اجلزريُُ بنُ العلميمُُ،(ـه637ُت)الكريمُ املجمعُ العراقي،ُُُُطبعةُ

 ُ.مصطفىُجوادم،ُحتقيق:1956ُ-هـ1375

صن . 34 يف  املفيد  التجويد.اجلامع  ُاعة  الدينُ ُزينُ السنهوريُُُ إبراهيمُ بنُ جعفرُ

ُابنُحزم،ُُطُُهـ(،894ت)  .ُُرييُسم،ُحتقيق:ُمواليُحممدُاإلُد2010-هـ1ُُ،1430ُبريوت:ُدار

لُُم.اجلراثي  .35 ُُاهلل عبداملنسوبُ قتيبة بنُ مسلمُ بنُ الثقافة،ُُُُـ(،ه276)ُتُ وزارةُ دمشق:ُ

 م،ُحتقيق:ُحممدُجاسمُاحلميدي.1997ُُ

اإل .36 وكمال  القراء  ُقراء.مجال  احلُ أبوُ الدينُ السخاويعلمُ حممدُ بنُ عيلُ   سنُ
طمكُُهـ(،436)ت الرتاث،ُ مكتبةُ املكرمة:ُ دُ.1987-هـ1ُُ،1408ةُ حتقيق:ُ عيلُُ م،ُ

 بُ.بواُالحسني

اإلقراء.ال  مجال .37 وكمال  ُقراء  عُ احلسنُ أبوُ الدينُ السخاويُُعلمُ حممدُ بنُ يلُ

ُطُُهـ(ُ،643)ت للرتاث،ُ املأمونُ دارُ حتقيق:1997ُُ-هـ1ُُ،1418دمشق:ُ مروانُم،ُ

 بةُ.العطيةُوحمسنُخرا

اللغة  .38 حُمُُ.مجهرة  بكرُ احلأبوُ بنُ دريدُُمدُ بنُ العلمُُهـ(،321ُُ)سنُ دارُ بريوت:ُ

 ُُلبكيُ.بعُُزيُمنريرمُقيق:م،ُحت1ُُ،1987للماليني،ُُط

املقل .39 املرعيشُُ.جهد  بكرُ أيبُ بنُ بـُُحممدُ زاده"املعروفُ ُُهـ(ُ،1150)ُتُُ"ساجقيلُ

ن:ُدارُعًّمر،ُُط  املُقدوريُاحلمدُ.م،ُحتقيق:ُُس2001-هـ1ُُ،1422ُعًّمَّ

الدراسات  جهود   .40 يف  أمحد  بن  ُُُُ.الصوتية اخلليل  السودان املدين،ُ حمجوبُ أمُُُُ-أحالمُ

 مُ.2001-هـ1422ري،ُُجستسالةُمُا،ُرميةدرمان:ُجامعةُأمُدرمانُاإلساُل

ابنُُُُ.املقدمة احلواشي املفهمة يف شرح   .41 الناظم(ُأمحدُبنُحممدُبنُحممدُبنُحممدُ )ابنُ

ُُم،ُحتقيق:ُفرغيُل1ُ،2006اث،ُُطمكتبةُأوالدُالشيخُللرتُالقاهرة:ُُهـ(ُ،835)ُتاجلزريُُ

 اويُ.سيدُعرب

اإلنسان. .42 سهلُُخلق  بنُ الرسيُ بنُ إبراهيمُ إسحاقُ أبوُ ُُـ(ُ،ه113)ُتُُ)الزجاج(ُ

 وليدُبنُأمحدُاحلسنيُ.م،ُحتقيق:2004ُ-هـ1ُُ،1425ُ:ُجملةُاحلكمة،ُطشسرتمان
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اإلنسان. .43 الثاُُخلق  القرنُ علًّمءُ )منُ ثابتُ أيبُ بنُ ثابتُ حممدُ اهلجري(،ُُأبوُ لثُ

 ستارُأمحدُفراجُ.ال عبد،ُحتقيق:ُُم2ُُ،1985بعةُحكومةُالكويت،ُطالكويت:ُمط

لزوي،ُجملةُكليةُاآلداب،ُُُامدُساملنُحُمدُبد.ُأمحُُ،اخلليل بن أمحد رائد علم األصوات .44

 بيا،ُالعددُالتاسع،ُ)منشورُعربُاإلنرتنتُدونُتاريخ(ُ.جامعةُالزاوية،ُلي

الصوت .45 علم  رائد  حازُُ. اخلليل  جمد.ُ جملةُ دمشق:ُ احليل.ُ ُُمُ العربية، اللغةُ املجلدُُمعُ

 مُ.1993ُُ،68)العدد(ُ

التجويد .46 علماء  عند  الصوتية  ُُالدراسات  .ُُ ُُأ.د. قدوري ُُاحلُمغانمُ ن:د، عًّمر،ُُداُُعًّمَّ رُ

ُمُ.2007-هـ1428ُُ،2ط

 مُ.1998.ُد.ُكًّملُبرش،ُالقاهرة:ُدارُغريب،ُللغة دراسات يف علم ا .47

ا .48 لفظ  وحتقيق  القراءة  لتجويد  ُبُُ.لتلوةالرعاية  مكيُ حممدُ القييسُُأبوُ طالبُ أيبُ نُ

ن:ُُُهـ(،437)ت  م،ُحتقيق:ُأمحدُحسنُفرحاتُ.2008-هـ5ُ،1428دارُعًّمر،ُطعًّمَّ

،2ُُُطُُدمشق:ُدارُالقلم،ُُهـ(ُ،392)ُتحُعثًّمنُبنُجنيُُلفُتأبوُاُُ.راباإلع سر صناعة   .49

 م،ُحتقيق:ُد.ُحسنُهنداويُ.1993-هـ1413

ْهُالشاطالُُالشاطبية )حرز األماين ووجه التهاين(. .50 دمشق:ُُُُ(ُ،ـه590)ُتبيُُقاسمُبنُفرِيُّ

للدر الغوثاينُ ُطدارُ القرآنية،ُ 1ُاساتُ سعد2014ُُ-هـ1435ُ،ُ بنُ عيلُ حتقيق:ُ م،ُ

 الغامديُ.

أبوُإسحاقُُُُجه التهاين(.لشاطبية )كنز املعاين يف شرح حرز األماين وو ى اعبي علاجلشرح   .51

،1ُُالشيخُللرتاث،ُُطُُاجليزة:ُمكتبةُأوالدُُ-مرُصُُهـ(،732)ُتإبراهيمُبنُعمرُاجلعربيُُ

ُيدُعرباويُ.م،ُحتقيق:ُفرغيلُُس1201

ريُُاملنتوُُلكامل دعباهللُحممدُبنُُ أبوُعبدُُدرر اللوامع يف أصل مقرإ اإلمام انفع.شرح ال .52

اجلديد النجاحُ مطبعةُ البيضاء:ُ الدارُ ُطالقييس،ُ 1ُة،ُ حتقيق:2001ُُ-هـ1421ُ،ُ م،ُ

 الصديقيُسيديُفوزيُ.

للزخمشري .53 املفصل  ُيُُ.شرح  البقاءُ امُلأبوُ يعيشُ بنُ عيلُ بنُ ُُهـ(ُ،643)توصيلُُعيشُ

 م،ُحتقيق:ُإميلُبديعُيعقوبُ.2001-هـ1ُ،1422لمية،ُُطوت:ُدارُالكتبُالعبري
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املقدمة   .54 ُُُُ.رية اجلز شرح  ُُأمحد ُُبن زاده( )طاشكربيُ خليلُ بنُ ُُهـ(ُ،968)ُتمصطفىُ

هـ،ُحتقيق:ُد.ُحممدُبن1421ُُدينةُاملنورة:ُجممعُامللكُفهدُلطباعةُاملصحفُالرشيف،ُُامل

 يُحممدُاألمنيُ.سيُد

امل .55 ُاجلزرية.قدمة  شرح  جدُةُ احلمد،ُ قدوريُ واملعلوماتُُغانمُ الدراساتُ مركزُ ُ:

 ُ.م2008-ـه1ُُ،2914القرآنيةُبمعهدُاإلمامُالشاطبي،ُط

املهدويُُُُرح اهلداية.ش .56 العباسُأمحدُعًّمرُ ،1ُُبريوت:ُدارُعًّمر،ُطُُهـ(ُ،440تُ)أبوُ

 م،ُحتقيق:ُد.ُحازمُسعيدُحيدرُ.2006-هـ1427

ُُُ،هـُ(866ُتُ)ُُبنُاحلسنُالريضُاإلسرتاباذُيحممدُُنجمُالدينُُُُ.ابن احلاجبشرح شافية   . 57

ُالكتبُالعلمية،ُُبريوت:ُُ ُاحُلم،ُحتقيق:ُحممدنُو1975-هـ1395ُدار  ُ.خريُنُآُوُُسُنر

القرآنش .58 جتويد  يف  اجلمان  عقود  مرُُ.رح  حممدُ مركزُُد.ُ القاهرة:ُ عمران،ُ ايتُ زوقُ

 مُ.2019-هـ1440ُ،1عاملُالثقافة،ُُطُ-إحكامُللبحوثُوالدراساتُالقرآنيةُ

ُُُ،هـ(368ُت)بنُعبدُاهللُبنُاملرزبانُُأبوُسعيدُاحلسن)السريايف(ُُ.سيبويه ب شرح كتا .59

ُُ.أمحدُحسنُمهديل،ُعيلُسيدُعيل:ُقيق،ُحتم0820ُُ،1ُطُدارُالكتبُالعلمية،ُُ:بريوُت

بريوت:ُُُهـ(،393)ُتُُإسًّمعيلُبنُمحادُاجلوهريُُ.اللغة وصحاح العربية الصحاح اتج  .60

 ُ.:ُأمحدُعبدُالغفورُعطارقيُقحت،ُُم1987-ـه4ُُ،1407،ُُطدارُالعلمُللمالينُي

الفراهيديُُال عبُدبوُُأُُالعني. .61 أمحدُ بنُ اخلليلُ سلسلةُُُُهـ(،170)ُترمحنُ )ضمنُ

 هيمُالسامرائيُ.،ُ)بدونُتاريخ(،ُحتقيق:ُمهديُاملخزوميُوإبرارس(والفهُاُاجُماملع

رمحنُبنُُلا عبُدجاللُالدينُأبوُالفضلُُُُ)السيوطي(ُ.غاية اإلحسان يف خلق اإلنسان .62

كًّملُُ بكرُ الفضيلُةهـ(911)ُتينُُالدأيبُ دارُ القاهرة:ُ ط،ُ م،1987ُُ-هـ1ُُ،1407ُ،ُ

 حتقيق:ُمرزوقُعيلُإبراهيمُ.

يف . 63 النهاية  طبغاية  ُ.القراء  قات  اجلزريُُأُ بنُ حممدُ بنُ حممدُ بنُ حممدُ اخلريُ بوُ

ُالكتبُالعلمية،ُُطُُهـ(ُ،833)ُت ُبرجسرتارسُ.ُُم،ُحتقيقُ:1427-هـ1ُُ،2006ُبريوت:ُدار  ج.

بيدُالقُُاملصنف.  الغريب .64 املدينةُُُُهـ(ُ،224)تبنُسالمُبنُعبدُاهللُاهلرويُُُُاسمأبوُع 

)العددانُُ اإلسالميةُ اجلامعةُ جملةُ حتقيق:ُُهـ(1415-1414ُُ/101ُُ،021ُُاملنورة:ُ ُ،

 صفوانُعدنانُداووديُ.
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يف  .65 الوصيد  القصيد.  فتح  ُشرح  السخاويُُُ حممدُ بنُ عيلُ احلسنُ أبوُ الدينُ علمُ

الُُهـ(،643)ت مكتبةُ ُطالرياض:ُ حممدُُحتُُمُ،2005-هـ2ُُ،1426رشد،ُ مواليُ قيق:ُ

 اإلدرييسُالطاهريُ.

إبراهيمُُبنُُنُحممدُُلدييضُاُراهلل عبد)ابنُاحلنبيل(ُأبوُُُُ.الفوائد السرية يف شرح اجلزرية  .66

التاذيفُُ بنُثابت،ُطدمشق:ُمُرُُهـ(،971)تبنُيوسفُ زيدُ م،2012ُُ-هـ1ُُ،1433ُكزُ

 هرةُمحادةُساملُ.احتقيق:ُُس

العربية   .67 الصوتيات  بني  يف  الذلقة  واحملدثنيالقدأصوات  القباطي،ُُُُ.ماء  حممدُ سلوىُ

 مُ.1ُُ،2016إربد:ُعاملُالكتبُاحلديث،ُُطُ-ردنُاأل

على  .68 التجويد  عن  ية  روا   قواعد  النجودعاص حفص  أيب  بن  ُ.م  بنُُاُل عبددُ.ُ عزيزُ

 مُ.2002-هـ1422احُالقارئ،ُبريوت:ُمؤسسةُالرسالة،ُفتال عبد

القراء . 69 أصول  يف  واإلشارات  بُنُُات.القواعد  أمحدُ احلمويُُُُعمُرُُالقايضُ حممدُ بنُ

ُُاُُهـ(ُ،791)ُت ُبكارُ.اُل عبُدم،ُحتقيق:ُد.1986ُُ-هـ1ُُ،1406ُلقلم،ُُطدمشق:ُدار  كريمُبنُحممد

يف لكام ا .70 القر ل  اخلمسني. اءا  ُت  جبارةُ بنُ عيلُ بنُ يوسفُ القاسمُ ُأبوُ اهلذيلُُُ

يوسفُعبدُُهـ(،465)ت الشيخُ املنورة:ُكريسُ بجا املدينةُ للقراءاتُ معةُُاللطيفُمجيلُ

 يدُحممدُمحدانُ.م،ُحتقيق:ُأ.د.ُعمرُيوسفُمحدانُوتغر0152-هـ1ُُ،1436ُطيبة،ُط

م،9881ُُ-ـه1408ُُ،3ُطُُـ(،ه180)ُت)سيبويه(ُعمروُبنُعثًّمنُبنُقنربُُُُالكتاب. .71

 حتقيق:ُعبدُالسالمُحممدُهارونُ.

قنربُُُُ.الكتاب .72 بنُ عثًّمنُ بنُ عمروُ األمرييةُُُُهـ(،180)ُت)سيبويه(ُ املطبعةُ مرص:ُ

ُُ.هـ1316ببوالق،ُُ

يف   .73 اللغوي  العريباللسالكنز  ُ.ن  خلقُ وكتابُ اإلبلُ )كتابُ ُضمنه:ُ اإلنسانُُُ

 مُ.9031،ُُلألصمعي(ُبريوت:ُاملطبعةُالكاثوليكيةُلآلباءُاليسوعينُي

دارُُبريوت:ُُُُ،ُ(ـه711ُت)يُُحممدُبنُمكرمُبنُمنظورُاألفريقيُاملرُصُُ.لعربن السا .74

ُهـُ.3ُُ،1414صادر،ُُط
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ُُهـ(ُ،458)تملريسُُاحلسنُعيلُبنُإسًّمعيلُُا)ابنُسيده(ُأبوُُُُ.احملكم واحمليط األعظم .75

 ُ.عبدُاحلميدُهنداويم،ُحتقيق:2000ُُ-هـ1ُ،1421مية،ُُطبريوت:ُدارُالكتبُالعل

احلرو  . 76 وصخمارج  عندفاهتف  البيسم  اخل  ا  قاسم  وموقف  الفراهيدي  أمحد  بن  منليل  ُمنها 

برية،ُاجلزائرُ.ُعزُالدينُهء الدراسات الصوتية احلديثة خلل كتابه علم الصوت العريب يف ضو 

ُاألمريُعبُدة:ُُقسنطيُنُ- ُاملجلُدالقادرُللعلُو جملةُجامعة ُاإلسالمية،  ُ.ُُُم14ُُ،2017)العددُ(م

لألصوا .77 النطقية  الاملخارج  يفلغو ت  املعجمية مد  ية  الصوتية  التقليبات  دُ.رسة  منريُ .ُ

 مُ.24ُُ،2008املجلدُ)العدد(ُُحسنيُالعظامات،ُجملةُجامعةُدمشقُ، دُ. طاويُوشن

ُُبريوت:ُداُرُهـ(،458)تبنُإسًّمعيلُاملريسُنُسيده(ُأبوُاحلسنُعيلُ)ابُ.املخصص .78

 ُ.جفالم،ُحتقيق:ُخليلُإبراهيم1996ُُ-هـ1ُُ،1417ُإحياءُالرتاثُالعريب،ُُط

،ُُهـُ(770ُُ)تُنحُودُبنُحممدُالفيوميُُأبوُالعباسُأمُحُُ. ملنري يف غريب الشرح الكبري ح ا ملصبا ا  . 79

ُاُلـُاُهـُالُق ُالشناوُياُل ُدـُعُبد.ُُُُقُ:ـُُيـُحُقـُم،ُُت1977-هـ2ُُ،1397ُارف،ُُطـُمُعـُرة:ُدار  ُ.عظيم

العني .80 معجم  يف  الصويت  أمحد  املصطلح  بن  مدكور،ُُللخليل  فرجُ حممدُ عمروُ د.ُ ُ.

 مُ.14ُُ،1102)العدد(ُُُجلدب،ُاملدارُغرية،ُاللُغالقاهرة:ُجملةُعلومُ

دارُُبريوت:ُُُُهـ(،395)ُتُُاحلسنيُأمحدُبنُفارسُبنُزكرياُُأبوُُ.معجم مقاييس اللغة  .81

ُُ.عبدُالسالمُحممدُهارونُ،ُحتقيق:ُم1979-هـ1399،ُالفكر

ُحممدُابنُُاهلل عبد.ُاإلمامُشمسُالدينُأبوُُات واألعصارمعرفة القراء الكبار على الطبق  .82

بنُُ بعثًّمأمحدُ الذهنُ قايًّمزُ حتقيق:1995ُُ-هـ1416ُاستانبول،ُُُُهـ(ُ،748)تبيُُنُ م،ُ

 يارُآلتيُقوالجُ.ط

عمرُبنُأمحدُُُُحممودُبنُُجارُاهللُُأبوُالقاسم)الزخمرشي(ُُُُ.املفصل يف صنعة اإلعراب .83

 ُ.:ُد.ُعيلُبوُملحمقيُقم،ُحت1993،ُُمكتبةُاهلالُلُ:بريوُتُُ،هـ(538ت)

ال .84 قارئ  على  جيب  فيما  )اجلزرية(  ايعلمه   أن   قرآن املقدمة  أبوُ ابنُُخلرُي.ُ بنُحممدُ ُحممدُ

ُ اجلزريُ بنُ ُ،هـ(833)ُتحممدُ ُطُ اهلدى،ُ دارُ مكتبةُ املنورة:ُ 1ُاملدينةُ -هـ1429،ُ

 م،ُحتقيق:ُحممدُمتيمُالزعبيُ.2008
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ال .85 يف  العني  العربية.لمقدمة كتاب  ُغة  ُُ اخلال عبُدأبوُ الفراهيديُُرمحنُ أمحدُ بنُ ليلُ

املخطوطُاُُهـ(،170)ت معهدُ جملةُ الالقاهرة:ُ اعربتُ املنظمةُ والثقافةُُلعرية،ُ للرتبيةُ بيةُ

 ُدرويشُ.اهلل عبدم،ُحتقيق:1963ُ-هـ9ُُ،1382ُد(ُُوالعلوم،ُاملجلدُ)العُد

فاطمةُالزهراءُُُ.هـ10رن ق إىل ال  2عربية من القرن امللمح الصوتية يف مقدمات املعاجم ال .86

ا اُل-جلزائُربخدة،ُ اللغةُ قسمُ واآلداب،ُ الفنونُ معهدُ وهران،ُ جامعةُ ةُُعربُيوهران:ُ

 مُ.2013-2012علمية،ُلةُآداهبا،ُرساو

وسيبو  .87 اخلليل  بني  لسيبويه موازنة  والكتاب  للخليل  العني  مقدمة  خلل  من  هدىُُُُ.يه  د.ُ

 مُ.28ُُ،2009امعةُاألزهر،ُالعددُُجةُكليةُاللغةُالعربية،ُُأسيوط:ُجمُلُ-السداوي،ُمرصُُ

التجويد.ا .88 يف  القرطبيُُال عبدُُملوضح  بنُحممدُ ُُُهـ(،461)ُتوهابُ دعًّمَّ عًّمر،ُُارُُن:ُ

 م،ُحتقيق:ُغانمُقدوريُاحلمدُ.2000-هـ1ُ،4211ط

ُُحممُدُُبُنُُعيُلُُبُنُُنرُصُُاهلُل عبُد )ابنُأيبُمريم(ُأبوُُيف وجوه القراءات وعللها.املوضح   .89

ُُُ،3طُُإلسالميةُ،اُُالتوعيُةُُمكتبة:ُُاجليزة-مرُصُُُ،(هـ565ُتُ)ُُالفسويُُالفاريسُُيالشرياز

 ُ.الكبييسُمحدانُعمر.ُُد:ُُحتقيقُُم،2005-هـ1426

جممعُامللكُفهدُُاملدينةُاملنورة:ُُ،ُُحممدُبنُحممدُبنُاجلزريُُ.شرلقراءات الع  اشر يفالن .90

 طيُ.هـ،ُحتقيق:ُد.ُالساملُحممدُحممودُالشنقي1435لطباعةُاملصحفُالرشيف،ُ

الصوتية  .91 يف    يف  النواحي  احلديثة  والنظرية  العني  الصوت كتاب  احلًّمش.ُُُُدُ.ُُ.علم  خليلُ

 مُ.16ُُ،1973ُُغداد،ُالعددةُبجامُعبغداد:ُجملةُاآلداب،ُكليةُاآلدابُب

البار  .92 جتويد كلم  إىل  القاري  عىلُُال عبُدُُ.يهداية  طبعةُ املرصفي،ُ عجميُ السيدُ فتاحُ

 تاريخ(ُ.ُنفقةُفاعلُخريُ)بدونُدارُالنرش(ُ)بدون

يفهدي   .93 التجويد.  اجمليد  العمرويسُُأحكام  الهدىُ ُط،ُ الرشد،ُ مكتبةُ ،7ُُرياض:ُ

 مُ.1432-2011

 .sir.nettafvb: "تفسريال أهل  ملتقى" املوقع اإللكرتوين: .94
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 لخصامل

 وبعد :  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل، احلمد هلل

عديدة بأسامء  كتابه  تعاىل  اهلل  سمى  متنوعة،  فقد  بصفات  عىل ،  ووصفه  تدل 

قدره،  عظمته )،  وجاللة  سامه  تعاىل  اهلل  أن  ذلك  معانيه ،  (ذكرا  ومن  االسم  وهلذا 

تل،  الواسعةودالالته    ،العديدة الدالالوأدلة  املتعددةك  البحث   ،ت  هذا  ويف 

ألقي الضوء عىل هذا االسم الواسعة،  حاولت أن  لتلك   ،ودالالته  مع االستدالل 

نفسه  الكتاب  من  الكتاب  ،  الدالالت  من  بأدلتها  الدالالت  تلك  وداعام  مؤيدا 

وذكر  ،  هلل  ذكرأنه  ومنها  ،  مع إيراد ما يشهد هلذا من السنة وكالم أئمة التفسي ،  نفسه

السابقني،  ومذكر لإلنسان بامدته وأصل خلقته  ،رشف ،  الالحقنيو  ومذكر بأخبار 

ولينسج عىل  ،  ليتبني من خالل هذا عظمة هذا االسم وسعة دالالته،  ونحو ذلك

   .منواله يف دراسة أسامء القرآن كلها

  .، ذكرالت، القرآن، داللة، دليلال، د دالئل :الكلمات املفتاحية

 

 . وابهلل التوفيق
 
 
 

 
 

 



﴿
َٰذَ   مسعد بن مساعد احلسين . د                                                     ودالالتئل دال ﴾ۡكرَ ذ َاَه 
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 املقدمة
الكت  هلل حلمدا عبده  عىل  أنزل  معنى،  ابالذي  خطاب،  بأجزل  ة  تبرص،  وأبلغ 

وأتاه جوامع  ،  لنعماربه بىل من خصه  عوالسالم  والصالة  ،  وذكرى ألويل األلباب

ومن سار عىل هنجه من سائر العرب ،  وعىل آله وصحبه أويل اإلباء والشمم،  الكلم

 أما بعد:،  والعجم

كتاب يف  ناظري  أجلت  كتاب وجدتاهلل   فلام  عظم  قد  جدير   -  هـاهلل  وهو 

أسامئهب  -بالتعظيم   كثرة،  تعدد  دالة عىل  األسامء  الصفا ،  فاتلصا  وكثرة  ت  وكثرة 

 . ظمة املسمى املوصوفعدالة عىل 

األسامء   تلك  من  احلكيم}وكان  موضع   {الذكر  ما  غي  يف  هذا  وجدت  ،  وقد 

تعاىل:  فمنه: عمران]  ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىنٱ﴿  قوله  :  آل 

 . [8: ص] ﴾  حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام ﴿ وله: قو [58

واسعة رأيتها  االسم  هذا  داللة  تأملت  ألقي  ،  عظيمة،  شاملة،  وملا  أن  فأحببت 

املوضوع هذا  آيةالضوء عىل  بيان  من خالل  ،  نهااميومض  .[49:  ص]  ﴾  يف ىف ٱ﴿  ؛ 

ا﴿)  ميتهيف بحث أس   ،وأدلتها  ،ودالالهتا َٰذ  ودالالت( وقد قسمت دالئل    ﴾ ذ ۡكرَ ََه 

 .وخامتة، وستة مباحث، ومتهيد، املوضوع إىل مقدمة
 ييل : أما املقدمة فتشتمل عىل ما

 .أمهية املوضوع   -1
 .أهداف املوضوع   -2
 . أسباب اختياره     -3
 .ات السابقة  راسالد -4
 . إضافة البحث   -5
 . هتحث وإجراءاالب   منهج -6
  .خطة البحث -7
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 ييل: وأما التمهيد فقد بينت فيه ما

 .عظمة الكتاب كثرة أمسائهمن أدلة   .1
 . تضمن القرآن جلوامع الكلم .2
اَذ ۡكرَ ﴿  كلم املفسرين يف عظمة هذا الوصف .3 َٰذ   . ﴾ه 
 .والدالالت  لدالئلاب  املراد .4

 هي كام ييل: وأما املباحث ف

  .هلل تعاىل قرآن ذكرال ول:األ  ثحبامل

 . دالئل هذا املعنى يف الذكر احلكيم املطلب األول: 

 . دالالت هذا املعنى وبيانه يف الذكر احلكيم املطلب الثاين:

 . القرآن ذكر ورشف لقارئه  املبحث الثاين:

 . يف الذكر احلكيم دالئل هذا املعنى املطلب األول:

 . الذكر احلكيمبيانه يف و ىنعدالالت هذا امل  املطلب الثاين:

 .القرآن ذكر للمعاد واجلزاء الثالث:املبحث  

 . دالئل هذا املعنى يف الذكر احلكيم املطلب األول:

 . دالالت هذا املعنى وبيانه يف الذكر احلكيم املطلب الثاين:

 . القرآن ذكر للرشيعة املبحث الرابع:

 .  الذكر احلكيمدالئل هذا املعنى يف املطلب األول:

 . وبيانه يف الذكر احلكيما املعنى دالالت هذ :طلب الثاينملا

 . القرآن ذكر للنعم املبحث اخلامس:

 . دالئل هذا املعنى يف الذكر احلكيم املطلب األول:

 . دالالت هذا املعنى وبيانه يف الذكر احلكيم املطلب الثاين:
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 . ر ألصل اإلنسانالقرآن ذك س:املبحث الساد 

 . الذكر احلكيم ا املعنى يفذه دالئل ول:ب األاملطل 

 . دالالت هذا املعنى وبيانه يف الذكر احلكيم الثاين:  املطلب

 . القرآن ذكر قصص األولني املبحث السابع:

 . دالئل هذا املعنى يف الذكر احلكيم املطلب األول:

 . انه يف الذكر احلكيمدالالت هذا املعنى وبي املطلب الثاين:

 . س العامةهار الفو   اخلامتة
 املوضوع يف أمور منها :تتمثل أمهية  ع :ية املوضو مهأ  -1

أن البحث يف أسامء القرآن الكريم يورث تعظيم القرآن ؛ ألن األسامء تدل   -1

 .وكثرهتا تدل عىل عظمة املسمى لتعدد صفاته ، عىل الصفات

ذلك أنه جيمع ،  ضوعي من وجهأن هذا املوضوع يدخل ضمن التفسي املو  -2

 . بحث واحد   يفذا االسم هب تعلقةآليات املا

ملواصلة هذا املرشوع بدراسة أسامء القرآن ، اهم يف فتح آفاق للباحثنيأنه يس -3

 .دراسة منهجية مستفيضة ، اسام  اسام  

 للموضوع أهداف عديدة منها :  أهداف املوضوع : -2

 . ( لعظيم ) الذكرإلقاء الضوء عىل هذا االسم الشامل ا -1

 . املفرسين يانه وأقوال ب وبن الكتااالسم ما هذ معايندلة بيان أ -2

إثراء هذا اجلانب  -3 الكريم ،  املسامهة يف  القرآن  لتأكيد  ،  املتعلق بدراسة أسامء 

 .عظمته وشموله 

 أسباب اختيار املوضوع : -3

الكريم  -1 القرآن  عظمة  إىل  األنظار  لفت  يف  داللة ،  الرغبة  سعة  خالل  من 

 . ا ومعانيه، امئهأس 
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تفرد ،  آن الكريماسات ألسامء القريف سلسلة درأسن سنة حسنة    أن  أردت  -2

 .ليأخذ قدرا  من الدراسة املتأنية الشاملة ، كل اسم بدراسة مستقلة

املنوال بتخصيص كل اسم    -3 فيام وقفت عليه دراسات عىل هذا  أنني مل أجد 

  يف   غرةيف سد ث   دت أن أساهمفأر،  للقرآن الكريم بدراسة مستقلة يف مؤلف خاص

 .  ذا املجالآنية يف هقركتبة الامل

 ت السابقة : الدراسا -1
وحديثا   قديام   العلامء  به  عني  فقد  الكريم  القرآن  أسامء  املوضوع  هذا  ، ألمهية 

ثنايا مؤلفاهتم كالزركيش يف )الربهان يف علوم  ،  فمنهم من ذكر مجلة من أسامئه يف 

ومنهم   ،لتمييز (وي اذ  ئرصاي يف )بوز آبادان( والفيالقرآن (والسيوطي يف )اإلتق

 .فات مستقلة من ألف فيها مؤل

 فممن ألف يف أمساء القرآن : 
  .(هـ647)املتويف سنة ، عيل بن أمحد بن احلسن التجيبي احلرايل -1

سنة   -2 املتويف  اجلوزية  قيم  الكتاب   ،(751)ابن  أسامء  )رشح  كتاب  ألف 

 . العزيز( 

إ -3 بن  صالح  البلالشيخ  و  :هانعنوكتابا     ألف   ،يهيبراهيم  يف )اهلدى  البيان 

 . أسامء القرآن(

 . (أسامء القرآن يف القرآنأسامه ) ا  حممد مجيل أمحد غازي وألف كتاب  -4

بمبا -5 آدم   : )،  الدكتور  أسامه  كتابا   الكريمألف  القرآن  سوره  ،  أسامء  أسامء 

 . (وآياته

 إضافة الدراسة :  -2
العلام إال  ،  ةس راالد  هذه  جهم يف أصلت بمناهواهتدي،  ء لقد رست عىل منوال 

 أنني حاولت أن أميز دراستي بام ييل :
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 .الدراسة املنهجية املتسقة لكل معنى من املعاين  -1

 .الدراسة املوسعة لكل معنى من املعاين  -2

 . اجلمع بني معاين االسم ودليل كل معنى  -3

 منهج الدراسة : -3
 . (ذكرالبيان املعنى من معاين هذا االسم ) -1

 .ين  نة وأقوال املفرس لسواب تامن الك ذا املعنىل هلتدالاالس  -2

 .توثيق ما أذكره سواء من معاين االسم أو أدلته توثيقا  علميا   -3

، ليسهل استيعاب املعاين،  السي عىل منهج متسق يف مجيع معاين هذا االسم -4

 . وانتظامها يف ذهن القارئ 
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 هيدمتلا
 عظمة الكتاب كثرة أمسائه: دلة ن أم -1

صفاته كثرة  عىل  تدل  املسمى  أسامء  كثرة  أن  العلامء  عند  املتقرر  املعلوم  ، من 

عظمته عىل  تدل  صفاته  شتى،  وكثرة  صفات  مجع  ناحية ،  فقد  من  له  نظرت  كلام 

 أال،  هعىل عظمت  دليل  واحد  مسمىتلك املعاين يف  فاجتامع  ،  رأيت فيه معنى عظيام  

كإ  ىرت ربناىل  أسامء  به يف علم إحتى  ،  العظيم سبحانه  ثرة  استأثر  ما  أسامئه  من  ن 

 . وذلك دليل عظمته سبحانه وهو العظيم، الغيب عنده

 . ملسو هيلع هللا ىلص  وهو ذو اخللق العظيم، ملسو هيلع هللا ىلص  أَوال ترى إىل كثرة أسامء نبينا

الفيوزآبادي:   يف    هأو كامل،  ف املسمىرش ل عىل  رة األسامء تداعلم أن كث»قال 

أما  ماأل  من  أمر قوتهور؛  كامل  دلت عىل  األسد  أسامء  كثرة  أن  أسامء  ،  ترى  وكثرة 

 .وكثرة أسامء الداهية دلت عىل شدة نكايتها، القيامة دلت عىل كامل شدته وصعوبته

  ملسو هيلع هللا ىلص  ء النبىتعاىل دلت عىل كامل جالل عظمته؛ وكثرة أسام  اهلل وكذلك كثرة أسامء

عىل رتبته ع  دلت  در،  لو  عىل رشفهالقرآن    أسامء  رةكث  ذلك وك  .جتهوسمو  ،  دلت 

 . (1) « وفضيلته

اإلتقان يف  السيوطي  املسمى  رشف  عىل  تدل  األسامء  أن  ذكر  وابن    .(2)وكذا 

 .وهكذا فكثرة أسامء القرآن الكريم دلت عىل عظمته  .(3) مرعي يف قالئد املرجان 

 م:الكلوامع  ن جل تضمن القرآ -2
أن املعلوم  آتى  من  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  هللا مما  ق جوامع  حيث  جوامَع »  ال:كلم  أوتيُت 

 
 . (1/88) ز ئف الكتاب العزيالتمييز إىل لطا  ذويئر صاب (1)

 . (1/172االتقان ) (2)

 (.1/49قالئد املرجان ) (3)
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 . (1)«واختصر يل احلديث اختصارا،  الَكِلم

الكلم معان  ،  وجوامع  عىل  تشتمل  التي  اجلامعات  ودالئل ،  عظيامت    الكلامت 

 . واسعات

 التي ،  الكثيةمور  األ  جيمع له  هللا أن  -بلغنا    فيام  -  الكلم  امعجو»قال الزهري:  

 . (2) «ت تكتب يف الكتب قبله يف األمر الواحد واألمرين ونحو ذلككان

تعاىل يف األلفاظ اليسية    اهلل مجع،  جوامع الكلم: يعني به القرآن»وقال اهلروي:  

 .(3) «ثي املعاينفظ كاللكان باجلوامع قليل  ملسو هيلع هللا ىلص  وكالمه، منه املعاين الكثية

األزهريقو الَكِلم»:  ال  جوامَع  مَجَع  « أوتيُت  َوَما  اْلُقْرآن  وجلَّ    اهلل َيْعنِي  عزَّ 

ة يِف اأْلَْلَفاظ القليلة  ىئ نئ مئ زئٱ﴿  َكَقْولِه َتَعاىَل:،  بُِلْطِفِه من املَْعايِن اجلَمَّ
    .[919:اف ]األعر ﴾ مب زب رب يئ
  يف   بلطفه  هللا   مجع،  القرآن  نيعي  «الكلم  جوامع  تيتو أ»   وفيهي:  األث   ابن  وقال

 . (4)جامعة كلمة أي: جامعة واحدها، كثية معاين منه اليسية األلفاظ

 .فجوامع الكلم يف الوحيني مجيعا  ؛ الكتاب والسنة 

 زت رت يب ىب نب مب زبٱ﴿ٱٱأما الكتاب فمن ذلك قوله تعاىل:
 [ 09:النحل]  ﴾يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت

 . آية يف اخلي والرش وهي أمجع

توقول  لك  خكحك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغٱ﴿ٱعاىل:  ه 
 . [2]املائدة : ﴾ هل مل خل حل جلمك

 
أعطيت جوامع "( وقوله  171  / 7ن )بيهقي يف شعب اإليام( وال6/112الرزاق يف مصنفه ) أخرجه عبد  (1)

 خترجيه.قدم ت قدو .متفق عليه "مالكل

 (.9/36ذكره عنه البخاري يف صحيحه ) (2)

 . ( 1/952ريب احلديث )النهاية يف غ( 3)

 . ملرجع السابق بصحيفتها( 4)
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آمرةآي  فهي والتقوى وك،  قوىبر وت كل  بالتعاون عىل  ة  الرب  معنى  ثرة  مع سعة 

وعدوان  هيةونا،  أفرادمها إثم  كل  عىل  التعاون  املأثممع  ،  عن   وتنوع ،  سعة 

 . يف حق اخلالق واملخلوق ،  وجتاوز احلدود، االعتداءات

 . [157]األعراف : ٱٱ﴾ىث نث مث زث رث يتٱ﴿ٱوقوله تعاىل:

 ﴾هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني ميٱ﴿ اىل:وقوله تع
آية فذة جامعة  [8  ،7:الزلزلة]   {قال ذرةمث}له  يف قو  ةافاملض  رةنكال   توقد دل،  وهي 

 . {رشا}و {خيا}العموم والشمول مع شمول النكرة التي ميز هبا عىل 

  : ملسو هيلع هللا ىلص  لهقوو،  (1) «الدين النصيحة»:ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  :فمنها  وأما جوامع الكلم يف السنة

:  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله،  (3) «قل آمنت ابهلل مث استقم»  :ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله  ،(2)«ال ضرر وال ضرار»

 . (4)«إمنا األعمال ابلنيات»

يف مؤلفات   ملسو هيلع هللا ىلص  وال املصطفىأق  من،  ة من جوامع الكلموقد مجع العلامء طائف

 ( أشهرها  واحلكم برشح مخسني حديثا  من  العلوم  ( البن كلمال   ع ام من جو   جامع 

 . نبيلرجب احل

البالغة قمة يف  الكلم  اإلجياز)إذ  ،  وجوامع  العلم  (البالغة  أهل  قال  ومن   ،كام 

عناية الكجلوفهام  ،  رزق  هذا  صار  كيف  تبني  الكلم  سوره وامع  يف  املحدود  تاب 

ا،  هوآيات اوهذه  سواها،  ملجموعةلسنة  عام  الساعة  قيام  إىل  للعامل  يندرج  ،  كافية  إذ 

يتناهى من اجلزئيات،  امعاتول اجلواألص،  تلياكالحتت تلك   أن  ،  ما ال  وإخال 

 . والنور ونحوها، واهلدى، من أسامء القرآن ما مجع معان واسعة كاملجيد

 
 (. 205( ح )1/35الدين النصيحة )إليامن: باب بيان أن يحه: كتاب ارواه مسلم يف صح( 1)

 (. 5177ع ح )ح اجلاميحيف صاأللباين  ( وصححه1/313اإلمام أمحد يف مسنده )رواه ( 2)

 (. 4395امع ح )لباين يف صحيح اجل( وصححه األ3/413رواه اإلمام أمحد يف مسنده )( 3)

 (. 1ح ) (1/2لوحي )رواه البخاري يف صحيحه: كتاب بدء ا (4)
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القر اجل  {الذكر }آن  واسم  األسامء  معمن  يف  مقاصدها الواسع،  هانياامعة  يف  ة 

 . وهو ما أنا بصدد إلقاء الضوء عليه يف بحثي هذا، ومراميها

 االسم }الذكر{: يف عظمة هذا  كلم املفسرين  -3
كتاب يف  ذكر جاء  بأنه  القرآن  وصف  تعاىل  عىل ،  اهلل  يدل  بام  العلامء  نوه    وقد 

 . هولريم وشم لكعظمة هذا االسم للقرآن ا

اَذ ۡكرَ ﴿ند قول تعاىل:ال الطربي عقف َٰذ   الذي  القرآن  هذا:  ذكره  تعاىل  يقول»  : ﴾ه 

 .(1) « به وإياهم ذكرناك، ولقومك لك ذكر حممد يا  إليك أنزلناه

 عىل املشتمل رآنوالق: أي [1:ص] ﴾جم يل ىلٱ﴿ٱٱ:وقوله»وقال ابن كثي : 

 .« واملعاد املعاش يف هلم ونفع، للعباد رذك فيه ما

 .للعباد ا  ذكيته ثم ذكر قويل العلامء يف معنى ذلك: أحدمها: أن في

 .واملكانة الشأن ذي :أي  الرشف ذيواآلخر: 

، التذكي  عىل  مشتمل  رشيف  كتاب  فإنه،  القولني  بني  منافاة  وال»وعقب بقوله:  

 . (2) « نذارإلوا، واإلعذار

وما دل عليه من كريم املعاين السعدي  ،  ه احتفى هبذا االسميترأ من    نومن أحس

عند    حيث يقول  "كالم املنان  يف تفسي ن  مح لر تيسي الكريم ا "يف تفسيه املاتع    

ٱ﴾جم يل ىل﴿  تعاىل:قوله    عباد لل  ذكرملا،  والرشف  العظيم  رقدال  ذي»:  أيٱٱ

 اهلل  بأحكام  العلم  ومن،  وأفعاله  وصفاته  اهلل بأسامء،  العلم   من  إليه  حيتاجون  ما  كل

 ول ـأص  يـف  مـ هـل   ذكرــم  وـفه،  زاءــواجل  ادـمعـال  امـكـ أحـب  مـالعل  نـوم   ،ةـيـرع ـالش

 . هـروعـوف  مـهـ نـدي

 
 (.21/220طربي: )تفسي ال( 1)

 . (7/51تفسي ابن كثي: )( 2)
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 يشء  وعليه  به  ماملقس  أن،  األمر  حقيقة  إنف،  عليه  املقسم  ذكر  إىل  حيتاج  ال  وهنا

 هبذا  القرآن  كان   فإذا،  اجلليل  الوصف  هبذا  املوصوف،  القرآن  اذه  هوو،  واحد

 تلقيه  يهم لع  الواجب  نا وك،  رضورة  كل  فوق ،  إليه  العباد  رضورة  علم،  الوصف

  .(1) «منه به يتذكر ما استخراج عىل واإلقبال، والتصديق  باإليامن
  آل]  ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىنٱ﴿ٱ  :قوله تعاىلويقول عند  

  عليهم   أنزل  حيث  ،أمته  وعىل  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  رسوله  عىل  عظيمة  منة  ذاوه»:    [52:عمران

  ار وإخب  رامحلاو  لواحلال  لألحكام  املفصل،  املتقن  املحكم ،  احلكيم  الذكر  هذا

  عجزات ملوا  البينات  اآليات  من  أيدهيم  عىل  اهلل أجرى  وما،  األقدمني  األنبياء

  فيحصل ،  امواألحك  راألخبا  من  ينفعنا  ما  كل  ينالع  يقص   قرآنلا  فهذا،  الباهرات

 . (2) «العباد رب  رمحة أعظم من هو ما الفؤاد وتثبيت والعربة العلم فيها

 عطية»:  أي:    [99طه :  ]     ﴾ىن من خن حن جن يمٱ﴿  وقال يف موضع آخر:

  لألخبار   ذكر،  الكريم  القرآن  هذا  وهو﴾  اذكر﴿    .عندنا  من  جزيلة  نحةوم،  نفيسة

، الكاملة  والصفات  األسامء  من  تعاىل  هلل ما  به  يتذكر  وذكر  ،والالحقة  بقةساال

 القرآن   أن  عىل  يدل  امم  وهذا،  اجلزاء  وأحكام،  والنهي  األمر  أحكام  به  ويتذكر

 بحسنها   والفطر  العقول  هدتش  التي ،  األحكام  من  يكون  ما   أحسن  عىل  مشتمل

،  وألمته  للرسول  ذكرا  القرآن  كان  اذوإ،  هافي  اهلل أودع  ما  القرآن  هذا  ذكروي،  امهلاكو

  الرصاط   إىل  بنوره  هيتدى  وأن،  والتعظيم  واالنقياد  والتسليم  بالقبول  تلقيه  فيجب 

 . (3) « والتعليم بالتعلم يهعل يقبلوا نوأ، م املستقي
 

 (. 1/709تفسي السعدي )( 1)

 (. 1/213) صدر نفسهامل( 2)

 (. 1/512) املصدر نفسه( 3)
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 .هالعلامء بواحتفاء ، وشمولهالسم )الذكر( وسعته وهذا كله يبني عظمة هذا ا

 :  دالئل والدالالتد ابل ا ر امل -4
أدلة جيمع كذلك عىل دالئل   جيمع  فكام،  مجع دليل   :الدالئل ومنه  ،  الدليل عىل 

 . أدلتهاي شواهدها ووة ( أبل الن قول العلامء ) دالئ

،  اتتعلمه  ارة  بأم  اليشء  إبانة:  أحدمها:  أصالن  والالم  الدال»:  رساف  ابن  قال

:  والدليل  .الطريق   عىل  فالن ا   دَلْلُت :  مقوهل  لفاألوَّ   .ءاليش  يف  اضطراب  :  واآلَخر

اللة بنِي  وهو .اليشء يف األمارة      .(1) «والِداللة الدَّ

ده:  ْنَدلَّ اف  وَداللة    َدالا   َيُدلُّه  اليشء  ىلع  هوَدلَّ »:  اللسان  ويف لِيل ...،  يهإِل  سدَّ : والدَّ

 . (2) «هب َتَدلُّ ْس يُ  ما

 .(3) عقل يه من نقل أو عل يؤيده ويدليشهد لليشء و هو ما :فالدليل

اللفظ،  فجمع داللة  الدالالتوأما   املندرج حتت هذا  املعنى  فالدالالت  ،  وهو 

 . (الذكرم الكريم )االس  اا هذاملعاين التي دل عليههي 

 

 

 

 
 

 
 . (259/ 2)للغة معجم مقاييس ا( 1)

 .(1/106اح )خمتار الصح( 2)

 .(1/69والفروق اللغوية للعسكري ) (439: 1)  انظر : الكليات أليب البقاء احلنفي( 3)
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 املبحث األول
 اىلتع هلل القرآن ذكر

 ويشتمل عىل مطلبني: 

 يف الذكر احلكيم  ا املعن دالئل هذ  :طلب األولملا
ذك تعاىل رالقرآن  أ،  هلل  بالقلب  تعاىل  سواء  قوله  عليه  دل  كام  اللسان  اََ﴿و  َٰذ  ه 

 د دل عىل هذا آيات عديدة منها: قو، كام سيأيت بيانه  ﴾ذ ۡكرَ 

تق  -1  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق﴿ٱ  عاىل:وله 
 يل ىل مل خل جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
، يتىل  اهلل تعاىل كتابه ذكرا   فقد سمى  [126  –124طه :]  ﴾ىم مم خم حمجم

 .سبحانه هويذِكر ب، فُيذَكر به سبحانه
القرطبي:   عن  »قال  أعرض  دينيأ  ذكريومن  كتايب،  ي  بام ،  وتالوة  والعمل 

 . (1) «فيه

، اهلل القرآن بأنه ذو الذكر فقد وصف  ﴾جم يل ىلٱ﴿ٱٱ:  اهلل تعاىل لقو  -2

 . ر باهللكِ ويذ ، اهلل ومن معاين ذلك أنه يذَكر به

قول من  ، ية ومنهااملفرسين يف معنى اآلوقد ذكر القرطبي يف تفسيه بعض أقول 

 . (2) ومتجيده اهلل  ذكر أسامء فيهأي ٱٱ﴾ جم يل ىل ٱ﴿ٱ قال:
 عن وبيانه يف الذكر احلكيمهذا املالت  الد  املطلب الثاين:

يذكر  بام  هلل   وذكر،  هلل يف تالوته ال شك أن القرآن العظيم أعظم الذكر فهو ذكر

  .أسامئه وصفاته ولقائه من معاين هب

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ﴿  قال تعاىل:  ،روته ذكر وأجر وذخال فت

 
 (.11/258اجلامع ألحكام القرآن ) (1)

 (.15/144سي القرطبي )تف (2)
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 مل خل حل  جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف
ق  [30  ،29:فاطر]  ﴾جن مم خم حمجم هل الوقد  أجر    ملسو هيلع هللا ىلص  نبيال  مبينا 

ال أقول   ،واحلسنة بعشر أمثاهلا،  من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة»التالوة:  
 . (1) «وميم حرفالم حرف  و  لف حرفحرف ولكن أ  أمل

األجر    افرتب  جمرد  أ،  لتالوةعىل  أعظم  من  الذكروذلك  سبب  وهو  ،  نواع 

لعبدههللا ذكرل تعاىل  فقد  ،   ﴾ جغ مع جع مظ حط مضٱٱ﴿  :قال 
القديس:  ،  [152:البقرة] احلديث  نفسه »ويف  يف  ذكرين  نفسيذكرته    من  ومن ،  يف 

  .(2)«منهمري  ذكرته يف مأل خ،  ذكرين يف مأل
، اهلل تعاىل ا يدل عىل حتقق هذا املعنى وأن تالوة القرآن من أعظم أنواع ذكرممو

النبي اجتمع»  :ملسو هيلع هللا ىلص  قول  ب  وما  يف  بيوت قوم  من  يتلون كتابهللا يت  ، هللا ؛ 
 ، وحفتهم امللئكة،  ةوغشيتهم الرمح،  إال نزلت عليهم السكينة،  ويتدارسونه بينهم 

ه يف مأل من ذكرين يف مأل ذكرت»  قوله:وهو مصداق  (3) «هللا فيمن عنده كرهمذ و 
 .«مخري منه 

، ذكر للرب، وأجل القربات إذ فيها ذكر وتذكي، وتالوة القرآن أعظم الطاعات

للعبد حل،  وتذكي  واستقامة  العبدوصالح  قال  ،  ال  تقر»علامء:  لالذا  العباد  ما  ب 

منهثبم   اهلل إىل ما خرج  ال  «ل  ح،  قرآنيعني  هذا  يف  ولكن  ويروى  مرفوع  يف  ديث 

 . (4) ثبوته نظر

 
جاملرتا  رواه  (1) ف  عه:مذي يف  جاء يفأبواب  ما  باب  القرآن:  من  م  ضائل  حرفا   قرأ  )لقان    ( ح5/25رآن 

 (. 6/410مذي )يح سنن الرتسن صحيح غريب وصححه األلباين يف صح( وقال حديث ح 2910)

 اهلل نفسه  د: باب وحيذركم( وأصله يف صحيح البخاري: كتاب التوحي15/145رواه أمحد يف مسنده )(  2)

 (.2675) ( ح6120 /4اهلل )  ذكرر والدعاء: باب احلث عىل تاب الذك لم: ك وس( 7405)ح (9/112)

يف    (3) مسلم  اال رواه  باب فضل  والدعاء:  الذكر  كتاب  القرآن )جتامع عىل  صحيحه:  ( ح  4/2074تالوة 

(2699.) 

أمامة مرفوعا:  ر(  4) العباد ما تقر"وى الرتمذي عن أيب  بمثل ما خرج م إىل  ب   = معه: أخرجه يف جا  "نهاهلل 
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وعد ي وقد  أن  ذكاهلل  من  ذكر،  رهذكر  وسدده ومن  وفقه  وكفاه،  اهلل  ، وأعانه 

 .اهلل بتالوة القرآن وهذا متحقق يف ذكر

إبراهيم   اإلمام  عباسأوىص  تلميذه  من »  فقال:  ايمالد عبد  نب املقديس    أكثر 

 . (1)«قدر ما تقرأي تطلبه عىل يتيرس لك الذه ؛ فإنه وال ترتك، القرآنتالوة 

اهلل  فهذا بام فيه من تقرير توحيد  -به سبحانهي مذكر  أ-هلل   القرآن ذكرأن    وأما

وأسامئه وصفاته،  تعاىل ذاته  بذكر  يتعلق  ما  ربوبي،  سواء  ذكر  باخللق  ،  تهأو  وتفرده 

 . ال رشيك له ادة وحدهعباستحقاقه للته و لوهيأو ذكر أ ، بيتدلاو

ال إن  كلهبل  توحيد  قرآن  توحيدولتقري  ،اهلل يف  حقوقه  ،هر  جزاء و،  وبيان 

بل ،  وبيان عاقبة املقرصين يف التوحيد،  رورضب األمثال ولفت األنظا،  املوحدين

فعاد األمر ،  هام برشعزتباالل،  دق التأله لهوما بيان الرشيعة إال ألداء حق اإلله بص

تـلـذا كـج هدرـنوا،  اهلل  رـاد لذكـعو،  د ـيــتوحلل ق ـحـ ه  ََٰ﴿ه  ـولـ ت  ذ ۡكرَ ذَ ه  ذا  ــول  ﴾اَ

سب  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك﴿ٱه:  ـانـح ـقال 
 .[9:الصف] ﴾ ىن نن

القيم   ابن  التقال  اهلدى  يتضمن:  املطلو   ام  الطلب  ،بتوحيد  ، وتوحيد 

 . (2)  ةاملوصلرق يد الطوحوت

الفاحت سورة  يف  الت  -ة  واملتأمل  القرآن  أم  إوهي  ترجع  معانيه  ي  يلحظ    -ليها 

هلااملق وتفصيال   بيانا   كله  القرآن  التي جاء  السورة  العظيم هلذه  التوحيد ،  صد   وهو 

 .ببيانه وتقريرهالذي جاء القرآن 

 
،  هذا الوجه  عرفه إال من( وقال هذا حديث غريب ال ن 2911( ح )5/26( )17ن: باب )ضائل القرآف=

 (.36/644يف مسنده )واحلديث رواه اإلمام أمحد 

 (.3/205ن رجب )ذيل طبقات احلنابلة الب (1)

 (. 1/70) رآن م القأقسا ان يفيالتب (2)
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ا ابن  كله  فالقرآ»:    لقيميقول  ولتوحيد  ا  يفن  شأن  ،  جزائهوحقوقه  ويف 

   . وجزائهمرشك وأهله ال

 توحيد﴾  حن جن﴿  توحيد﴾  ىم مم ﴿توحيد    ﴾خم حم﴿ 

توحيد ﴾  جي يه ﴿   توحيد ﴾  ىه مه﴿   توحيد   ﴾ين ىن من﴿

  ، د أهل التوحي طريق  إىلداية  ن لسؤال اهلتوحيد متضم   ﴾ىي مي  خي﴿

أنع ذيلا فارقوا  ﴾  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿عليهم    اهلل من  الذين 

 . (1) «التوحيد

ونزلت به كتبه:  ،  اهلل وأما التوحيد الذي دعت إليه رسلويقول يف موضع آخر:  

وه كله  ذلك  اونو  فوراء  يف  توحيد  الطلب ،  اإلثباتو  ةملعرفعان:  يف  وتوحيد 

 . والقصد

ذات    فاألول: تعاىلهو حقيقة  فوق  وع،  وأفعاله ،  وصفاته،  وأسامئه ،  الرب  لوه 

عرشه عىل  بكتبه،  سامواته  عبادهوتكليمه  ،  وتكلمه  من  شاء  عموم  ،  ملن  وإثبات 

 . د اإلفصاحهذا النوع جالقرآن عن وقد أفصح ، وحكمه، وقدره، قضائه

  "يلتنز"ة  سور  وأول،  وآخر سورة احلرش،  وسورة طه،  ديدة احلورأول س   كام يف

 . وغي ذلك، هلا وسورة اإلخالص بكام، انوأول سورة آل عمر ، السجدة

 ٰذ يي ٱٱ﴿ٱوقوله  ﴾ىل مل خل ٱ﴿  مثل ما تضمنته سورة  النوع الثاين:
سورة  ،  اآلية  ﴾ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر تنزيل "وأول 

يوأول س ،  وآخرها  "الكتاب ة األعراف  سور  لو وأ،  وآخرها،  ووسطها،  سونورة 

القرآن،  ما ألنعرة اومجلة سو،  وآخرها فه ،  وغالب سور  القرآن  ي  بل كل سورة يف 

 . متضمنة لنوعي التوحيد

إن   كليا:  قوال  نقول  للتوحيدبل  متضمنة  فهي  القرآن  يف  آية  به،  كل  ،  شاهدة 

 
 (.3/418دارج السالكني )م (1)
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إليه القرآ،  داعية  خربفإن  إما  ووأسام،  اهلل عن  ن:  التوحيد ،  الهوأفع  صفاتهئه    فهو 

له  حدهه وإىل عبادت  وإما دعوة،  اخلربي  لميعلا يعبد من  ،  ال رشيك  وخلع كل ما 

، وإلزام بطاعته يف هنيه وأمره،  وإما أمر وهني،  حيد اإلرادي الطلبيفهو التو،  دونه

وم التوحيد  كر،  كمالتهفهي حقوق  عن  توح  اهلل امةوإما خرب  وطاعألهل  ، تهيده 

عن ء توحيده وإما خرب  جزا  فهو،  اآلخرة  يفوما يكرمهم به  ،  الدنيا  وما فعل هبم يف

،  ا حيل هبم يف العقبى من العذابوم،  وما فعل هبم يف الدنيا من النكال،  لرشكأهل ا

 . (1) هـ   .أ  . خرب عمن خرج عن حكم التوحيدفهو 

 

 

 

 

 
 

 
 (.3/184سالكني )مدارج ال (1)
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 املبحث الثاني
 لقارئهكر وشرف القرآن ذ

 مطلبني:  مل عىلشتوي

 ذكر احلكيم ملعن يف الل هذا ا ئدال  املطلب األول:
كتابد  ور تدل   يف  آيات  تعاىل  لقاهلل  ذكر  القرآن  أن  وعز  عىل  أي رشف  ارئه 

 . اللغة وبذلك فرسها املفرسون وأهل  ورفعة له

 ومن تلك اآليات: 

تعاىل:    .1 ران  عم  آل]  ﴾ حطمض خض حضجض مص خص حص مس خسٱ﴿قوله 

عباس   [01: ابن  قال  وابن  »،  (1) «رشفكم  ﴾ حضجضمص﴿»  :حيث  الفراء  وقاله 

 . (2) «قتيبة وحكاه الزجاج

 مص﴿يا معرش قريش»  ﴾ خص حص مس خس﴿ي يف تفسيه: وكذا قال البغو
قال:  ،  يعني رشفكم  ﴾جض :      ﴾مج  حج مث هت﴿ٱكام  ذا  وه  [  44]الزخرف 

 .(3) «رشف ملن آمن به
ابن عطية:   في»وقال   : يريد  أن  الدهحيتمل  آخر  تذكر    ،ره رشفكم وذكركم  كام 

 . (4)«األمور عظام

الطرب  القول  هذا  اختار  قال:وقد  تفسيه حيث  يف  اذهو »  ي  أشبه ا  الثاين  لقول 

اتبعه  ف ملن  وذلك أنه رش ،  ان الذي حكينا عنه ا قال سفيوهو نحو مم  ،بمعنى الكلمة

 . (5) «وعمل بام فيه

 
 (.8/2446ابن أيب حاتم )تفسي  (1)

 (. 385  / 2معاين القرآن للزجاج ) ( و 242/ 1( وغريب القرآن البن قتيبة ) 020/ 2للفراء ) معاين القرآن  (  2) 

 (.3/842تفسي البغوي ) (3)

 (. 4/75) عطية نتفسي اب( 4)

 (. 641 /18) تفسي الطربي (5)
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 وهذه: تقل»وعقب عليها بقوله : ، ثم حكى غيه من األقوال، وقدمه القرطبي

،   ملسو هيلع هللا ىلص   النبين  رشف  تابوالك،  كلها  رشف  هي  إذ،  يعمها  واألول،  عنىم ب  األقوال

 . (1)«ه يف بام  عملنا إن لنا رشف وهو، جزتهعم هألن

تعاىل:  .2  مع جعمظ حط مض خض حض جض مص خص حص﴿ٱ  قوله 
 .  [ 71املؤمنون : ]  ﴾مف خف حف جف مغ جغ

ن املفرسين أن املراد بذكرهم: رشفهم وإن كانوا قد ذكروا واحد م  ذكر غيوقد  

 لفظ؛هذا املعنى مما حيتمله ال غي
 .( 2) برشفهم:  ﴾ مغ جغ مع ﴿ٱ اء:حيث قال الفر

ث قال: أتى بام  حي  والزجاج يف معاين القرآن  .(3)وقاله ابن قتيبة يف غريب القرآن

 .(4) فخرهم ورشفهم  فيه

بقوله: بينا هلم؛ قال:     أن ذكر قول ابن عباس  الطربي يف تفسيه بعدوذكر  

، من رشفا هلوذلك أن القرآن كا،  ذلك: بل أتيناهم برشفهموقال آخرون بل معنى  

 هتٱ﴿ٱنظي قوله:    ذلك  لوا:قاو،  نزل عىل رجل منهم فأعرضوا عنه وكفروا به  هألن
أنزل هذا  ثناؤه  اهلل جل وذلك أن، با املعنىوهذان القوالن متقار ﴾ مج حج مث

بيا احلاجلقرآن  إليه  خللقه  ما  فيه  يبني  دينهمانا  أمر  من  م،  ة  ذلكوهو  ذكر    ع 

 . (5) هلم فرش وقومه و ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل لرسول

  فهو ،  القرآن  يعني،  هم ورشف  فخرهم  فيه  بام:  أي:  عباس  ابن  : قال  يالبغووقال  

 مث هتٱ﴿،  رشفكم:  يأ،  ﴾جض مص خص حص مس خس ٱ﴿:  تعاىل  كقوله
 

 .(11/273لكريم )ألحكام القرآن اجلامع ا (1)

 (. 2/239معاين القرآن للفراء ) (2)

 (. 1/256)غريب القرآن  (3)

 (. 4/19معاين القرآن للزجاج )( 4)

 (. 19/58سي الطربي )تف (5)
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، رشفهم  عن  يعني  ﴾مفخفحفجف﴿ٱ  .ولقومك  لك  رشف:  أي  ،﴾مج حج

 . ﴾ مفٱ﴿ٱ
 . [44الزخرف :] ﴾جخ مح جحمج حج مث  هت ٱ﴿قوله تعاىل:  .3

 . لك ولقومكرشف أي  : ﴾ مج حج مث ٱ﴿: فقوله
 مث  هت﴿تفسيه:    حيث قال ابن جرير الطربي يف،  ونرسفوبذلك فرس امل

ال  ﴾مج حج هذا  وإن  ذكره:  تعاىل  حممديقول  يا  إليك  أوحي  الذي  الذي   قرآن 

ٱولقومك من قريش:لرشف لك  سك به  اك أن تستم أمرن يقول:    ﴾جخ محٱ﴿ٱ

يسألك   فيهوسوف  عملتم  عام  وإياهم  ر،  ربك  أراكم  بام  عملتم  فيه وهل  ؟  بكم 

 ه فيه؟ عن هناكم وانتهيتم عام

  ﴾ مج  حج  مث  هت  ﴿د حيث قال:ن عباس وجماهلتفسي عن ابهذا ا  ثم ذكر
 . بيقال للرجل: من أنت؟ فيقول من العرقال: 

 . قول: من قريش فيقال: من أي العرب؟ في

أومل تكن    ﴾  مج حج مث هت  ﴿زيد حيث قال:    وابن  ديسالاه عن  كام رو

 . (1) ذكر له ولقومه ملسو هيلع هللا ىلص  أنزل عىل نبيهالنبوة والقرآن الذي 

 ل: وابن اجلوزي وقا، جوالزجا، وابن قتيبة الفراء وبه قال

 ثة أقوال: الث  هويف قوم

 . العرب قاطبة أحدها:

 . قريش والثاين:

لرشف  ر موضع اضع الذكوقال: قال ابن قتيبة: إنام و  .يع من آمن بهمج  لث:والثا

 . (2) ألن الرشيف يذكر

قاله ،  كقيل معناه لرشف لك ولقوم  ﴾مج حج مث هتٱ﴿  وقال ابن كثي:  

 
 (.610/611: 21تفسي الطربي )( 1)

 ( . 4/413زجاج )القرآن لل معاين ( و 344/ 1قتيبة ) ب القرآن البن  وغري (  34/ 3فراء ) رآن لل ق ظر معاين ال ان  (2)
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 . (1)واه حيك س ابن زيد واختاره ابن جرير وملودة والسدي س وجماهد وقتاابن عبا

 دالالت هذا املعن يف الذكر احلكيم   املطلب الثاين:
وضمن كتابه   ،فأنزله عىل خي رسله،   كتبهاهلل هلذه األمة الفاضلة خي لقد اختار

علمهه من  الرشف،  حكمتهغ  لوبا،  ذا  ينال  به  قومه  رشف ،  ويتحصل،  ما  به  ف 

 .ا  به رشفبه نال  الكتاب وتعلق   بل وكل من آمن هبذا، قريش

فهم  ،  من حيث أنه أنزل بلغتهم،  قيل معناه: إنه رشف هلم»:  قال ابن كثي  

هكذا كان  و،  اهقتضم بم وأعمله،  فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به،  هأفهم الناس ل

وصفو من،  مهت خيارهم  اخللص  ا  من  شاهبهم،  األولنيقني  لساباملهاجرين  ،  ومن 

 . (2) «موتابعه

قول  قدوت الذيم  الرجل  جماهد  أن  القرآن    مفاده  أنزل  الذي  قريش  إىل  ينتسب 

 . بلغتهم فيرشف بذلك

قريش   نالت  الرشفولذا  به،  به  آمنت  صيتهم،  ملا  ،  ذكرهمال  وع ،  فارتفع 

هلمالووصارت   الناس  عىل  ذك،  الية  ع ـغـ لبا   روقد  اآلـهد  ـنـوي  حديث    (3)   ةـيذه 

رسول   معاوية سمعت  ه »  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل قال:  اإن  ال ذا  قريش  يف    ألمر 

 . (4)« دينلاوجهه ما أقاموا    على هللا يعاديهم أحد إال أكبه

 . تمسكهم هبذا الكتابب طفدل أن رشفهم منو

الكريم    ﴾هتٱ﴿ »سعدي:  ال  قال القرآن  أي فخر    ﴾مج حج مث﴿أي هذا 

 . (5) «قدرها لكم ومنقبة جليلة ونعمة ال يقادر

نبي    قد قاليف ال ! ونوط به كم  فوالرش،  الدنيا واآلخرة  ه يفهلأل  رشفوهو  

 
 (. 229 /7ابن كثي ) يستف( 1)

 (. 229 /7) السابقاملصدر ( 2)

 (.7/215سي البغوي )تف (3)

 (. 3500( ح )4/179يف صحيحه: كتاب املناقب: باب مناقب قريش )رواه البخاري ( 4)

 (. 1/766عدي )سسي التف( 5)
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فإنكم ،  فتمسكوا به،  وطرفه أبيديكم،  هللا ه بيدفإن هذا القرآن طرف»:  ملسو هيلع هللا ىلص  هلدىا
 . (1) «عده أبدابا  كو ولن هتل ،  لن تضلوا

األ نالت  وة  موقد  العزة  به  عم لو ،  الرشفكلها  قال  قوم »: رذا  نحن 

 .(2) « اهلل أذلناابتغينا العزة بغيه  اهلل باإلسالم ؛ فمهام أعزنا

القرآنم رشعواإلسال عوه   .ة  ورشفو  الدنحصال   ز  يف  واآلخرةبه  يف،  يا   أما 

 . (3) «خريكم من تعلم القرآن وعلمه»: ملسو هيلع هللا ىلص  اللدنيا فقا

يف عبادة ،  ومن رشف القرآن وترشيفه لصاحبه يف الدنيا أن يقدم عىل من سواه

 ُؤم  يَـ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  لقا،  ىل دعائهويؤمن ع ،  ا يقتدى بههي من أجل العبادات ؛ ليكون إمام
َرؤُ   اْلَقْومَ   . (4)«اّللَِ   ِلِكَتابِ   مْ هُ َأقـْ

رفقتهر رجأمَّ وقد   لكتاب،  ال عىل  أقرؤهم  تعاىل ألنه  أيب هريرة،  اهلل    فعن 
رس »قال:   نفر،  بعثا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ولـبعث  رجل،  وهم  عىل  مر  من ،  هممن  حتى  هو 

 ا معك اي فلن؟ ماذ: القف، ادثهم سنأح

 معك سورة البقرة؟قال:  .وسورة البقرة،  قال: معي كذا وكذا

   .(5) هماذهب فأنت أمري   قال: .قال: نعم

العاص بن أيب   النبوة من حديث عثامن  وأصح منه ما أخرجه البيهقي يف دالئل

  رسول»  ل:قا من   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل استعملني  عليه  وفدوا  الذين  الستة  أصغر  وأنا 

 
 (.713لصحيحة )ه األلباين يف اصحح( و8/346بان يف صحيحه )اه ابن حرو( 1)

اب(  2) )ن  أخرجه  املصنف  يف  شيبة  ا13/41أيب  يف  واحلاكم   ) ( يف 1/62ملستدرك  األلباين  وصححه   )

 .(52) بابالصحيحة 

 (. 5027( ح ) 192/ 6)   "ن وعلمه القرآ من تعلم    خيكم "رواه البخاري يف صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب    ( 3) 

 (.192 /6ه )ه القرآن وعلمباب: خيكم من تعلم ، كتاب فضائل القرآن: اري يف صحيحهرواه البخ( 4)

صح  (5) يف  خزيمة  ابن    حفظ   من  باالزدياد  اإلمامة  استحقاق  اببالصالة:    يف  اإلمامة  كتابيحه:  رواه 

 اإلمامة   ستحقاقا  ذكراإلمام:  ة  متابع   باب فرضصحيحه:  وابن حبان يف  (  1509)( ح  3/5)،  نآقرال

األل  (.2126( ح )5/499)  لقرآنا  حفظ  من  االزديادب التعليوضعفه  قات احلسان عىل صحيح باين يف 

 . ( 923  / 1  يب لتقر ا قال فيه ابن حجر : مقبول من الثالثة )   ( أمحد   أيب   موىل   عطاء ) ( ألن فيه  29/ 4ابن حبان ) 
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 .(1) «سورة البقرةوذلك أين كنت أقرأ ، ثقيف

 . ند األكثر حفظا للقرآـحوم أـر ي ـيقدم يف القب ملسو هيلع هللا ىلص  وكان

النبي»  ل:قا  جابر  ي عن  البخار   فقد روى ن مالرجلني    جيمع بني  ملسو هيلع هللا ىلص  كان 

واحد ثوب  يف  أحد  يقول،  قتىل  أ:  ثم  أخذا  أيهم  إىل  فإذا  لقرآن؟ل   كثر  له   أشي 

 . (2) « اللحديف دمهأحدمها ق

الصحابة لصاورفعي  وكان  و  بحن  فضله  أاق،  رشفهالقرآن    :  نسل 
 . «أي عظم قدره، (3)قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فيناجل إذا كان الر»

الرشيز  وال وال ال  اف  لصاحب  مصاحب  اآلخرة  آنلقرعلو  يعلو  ،  يف  حيث 

 . بل ويرشف به أقوام، هفرش هرظ يو، قدره

عمرو   اهلل عبد  ىرو   فقد النبي  بن  لصقي» قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  عن  اال  لقرآن احب 
 . (4)«هاؤ قر تد آخر آية  نزلتك عن نيا ؛ فإن م لد اورتل كما كنت ترتل يف   ،اقرأ وارق

لكل عامل  صاحبه يقول: يا رب  فع لجييء القرآن يش»قال:    وعن ابن عمر  

فيمأل  ،  بسط يمينكفيقال: ا،  ة والنوم فأكرمهوإين كنت أمنعه اللذ،  عاملة من عمله

رضوان ي،  اهلل من  ش ا  ل:اقثم  رضوان،  املكبسط  من  كسوة ،  اهلل فيمأل  ويكسى 

 . (5) «الكرامة ويلبس تاج، امةلكرة الي حوحيىل، الكرامة

 .مكانة لووع، ورفعة، وعز ، وأكرم بذلك من رشف

 
 (. 308/ 5) دالئل النبوة للبيهقي :  (1)

 (. 1343( ح )2/91عىل الشهيد )ة كتاب اجلنائز: باب الصالرواه البخاري يف صحيحه: ( 2)

 (.247 /19إلمام أمحد يف مسنده )رواه ا (3)

 نه: كتاب الصالة.د يف سنبو داوأ( و11/044رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) (4)

  اب ـ: ب الةـل الصـائـ ضـواب فـه: أبـع ـامـي جـذي فـرمـالت( و1464)( ح 2/73ر )ــلوتاواب ـأب عـريـفـاب تـب         

 ح.ـن صحيـ حس ذيـرمـال التـ( وق2914ح )  (72 /5)18

 ح   (5/28)  .18أبواب فضائل القرآن: باب  ( والرتمذي يف جامعه  4/2088)  رواه الرتمذي يف سننه  (5)

 . (415 /6رتمذي )اين يف صحيح وضعيف اله األلب( وحسن 5291)



﴿
َٰذَ   مسعد بن مساعد احلسين . د                                                     ودالالتئل دال ﴾ۡكرَ ذ َاَه 

218 

 ثالثالاملبحث 
 القرآن ذكر للمعاد واجلزاء

  ني:ويشتمل عىل مطلب
 يف الذكر احلكيم  ا املعن ل هذئدال  املطلب األول:

ا   يفىلااهلل تع من أكثر ما ذكر ، أبدى فيه وأعاد  قدف،  دعالذكر املبني أمر املكتابه 

وكرر أ،  وقرر  الذين  القوم  ألن  كانواوذلك  الذكر  عليهم  املعاد  نزل   كام،  ينكرون 

 . انهكام سيأيت بي ،اهلل عنهم يف غي ما موضع رذك

ك  آيات  جاءت  فيوقد  جدا  املعادثية  أمر  نصت  ،  ها  املعاد وآيات  ذكر  عىل 

 : ذلكمن  ،ي بهوالتذك

تعاىل  .1 هذه    [45:  ]قٱ﴾حص مس خس حس جسٱ﴿:  قوله  جاءت  حيث   :

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكٱ﴿ٱاآلية بعد قوله تعاىل:  
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن
 .   [ 44-41] ق :  ﴾حت جت هب مب خب حبجب هئ

تعاىل: قال   مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حجمث هت مت ختٱ﴿ٱثم 
 . [45ق :] ﴾حص

 .[70]األنعام : ﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱ﴿ وقوله تعاىل:  .2

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم﴿ ٱٱوقوله تعاىل:    .3
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ
 . [14-1:التكوير] ﴾  اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱٱتعاىل:  قولهو   .4
 . [5-1ر :االنفطا ]ٱٱ﴾حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
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تعاىل  .5 ٱ:وقوله   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه﴿ٱ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .  [ 6-1] االنشقاق :  ﴾ يب

هـف اـي  ذكذه  مقدماآليات  يوم،  وأهوال،  وأحوال،  تر  أهوال  ، القيامة  من 

 . وعظيم أحواهلا

 حلكيم الذكر ادالالت هذا املعن وبيانه يف   املطلب الثاين:
حتت    جةراهلل الذكر املبني مما هي مند ذكرها كتابي  مة التظيلعايا اإن من القض

ٱ﴾يف ىف ٱ﴿ٱقوله تعاىل :   القيامة بمقدماته  ٱ يوم  الناس  والههأو،  ذكر  ،  فيه  وأحوال 

املو من  فيه  يكون  واملتعددة  واألحوال،  العصيبة  اقفوما  ذكر  ،املتنوعة  يف  كام  اهلل 

،  سوسة عىل أن يوم القيامة حق ملح ا  هدملشااو،  حلكيم( األدلة العقلية)الذكر ا  كتابه

 . ال ريب فيه
  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيعث فيهم  وذلك ألن القوم الذين ب،  ةا يف السور املكيهذا جد  ثركوقد  

ينكرون  كانوا يف اجل غي ما موضع    عنهم يف  اهلل هذا  كام ذكر،  لنشوروا  البعثملة 

 فمن ذلك: 

 رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ﴿ىل:  قوله تعا
 .[24ثية : ] اجلا  ﴾ مت زت رت يب ىب نبمب زب

 . يا أوالدنان وحيت نحمون أييا ونحواملراد بقوهلم: نموت 
أي ما :  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿ٱي البعث  كرن : وقالوا: يعني مقال البغوي 

   .بناءألباء وحييا اأي يموت اآل : ﴾ِّ ُّ ﴿تنا الدنيا احلياة إال حيا

حياةالطربقال   بعدهم  أبنائهم  حياة  فجعلوا  وبعضهمهنأل ،  هلم  ي:  منهم  ،  م 

 .خلف ابنا مثل فالنما مات من  س:ناول الوذلك نظي ق، وكأهنم بحياهتم أحياء

آخ وجها  وحيتمل  ن  رقال  معناه:  يكون  أن  ونموتوهو  تق،  حيا  وجه  ديم عىل 
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والعرب تفعل    ;قمتبمعنى: قعدت و،  دتوقع  قمت  يقال:كام  ،  امتقبل املاحلياة  

 . (1)صةذلك يف الواو خا

تعاىل:    اومم قوله  هذا   جغ مع  جع  مظ حط مض خض حض جضٱ﴿ٱٱيؤكد 

 جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  جك مق حق  مف خف حف جف مغ

إث   ، [8  ،7:سبأ]  ﴾جه ين ىنمن خن حن جاء  بعث  ال  باتوهلذا 

  عاد باملبدأ كام يف ل عىل املواالستدال  ،اهلل تعاىل من كتاب  موضعي ما  ر يف غو والنش

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن ﴿قوله تعاىل:  

 . [67، 66مريم : ] ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
ٱوقوله تعاىل: ٱٱ  ٰى  ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل  مل يك ﴿ٱ

 . [   79، 78يس :] ﴾ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري

 ىثٱ﴿ فقال:  ،  به رب العبادسم  وأق،  القرآن فيه وأعاد  ىدأبوأما يوم القيامة: فقد  

 .  [1:يامةالق] ﴾ يف ىف يث

بـشأن  مـوعظ بـذكـه  ؛ـديـاء عـأسم ـره  ،  ةـاخـوالص ،  ةـارعـوالق،  اقةـها احلـمن  دة 

 . والطامة الكربى
 ىل مل خل﴿ا: راب الدنيي يبدأ بخم الذاهلل تعاىل أهوال ذلك اليو ركام ذك

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 .[5-1االنفطار :] ﴾جي يه

القيامة يوم  بأحداث  يتعلق  ما  وحرشن  من،  وذكر  ، سابوحرض  وع،  رش 

لك ذو،  جدااهلل تعاىل كثي   اب كتيف  لكوذ،  التوحماجات وجماد،  ورصاط وميزان

 . ٱٱ﴾يف ىف﴿كله مندرج حتت قوله تعاىل: 
 

 (. 87 /22سي الطربي )فت (1)
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 املبحث الرابع
 القرآن ذكر للشريعة

 طلبني: عىل م ويشتمل

 دالئل هذا املعن يف الذكر احلكيم   ول:ألاب املطل
ك ورد   ت تابيف  كثية  آيات  تعاىل  عىل  اهلل  أنع مدل  للرشيعة القر  نى  ذكر  ،  آن 

وسأورد بعض اآليات الدالة عىل هذا املعنى     ٱٱ﴾ يف ىف ﴿ٱويندرج هذا حتت قوله  

 فمن تلك اآليات: ، اريرقلفظ الذكر نصا أو تالتي جاءت ب

 من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل﴿قوله تعاىل:    .1

 .[100 ،99طه : ] ﴾ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

السعدي   ومنحة    ﴾من خن حن جن يمٱ﴿:  قال  نفيسة  عطية  أي   :

من  جزيل ذكر ،  ﴾من خن حن جن يم﴿عندنا  ة  الكريم  القرآن  هذا  وهو 

و السابقة  ما،  الالحقةلألخبار  به  يتذكر  تعاىل وذكر  و  نم  هلل  الصفات األسامء 

أ  ويتذكر،  الكاملة واألحكام  به  والنهي  اجلزاءمر  يدل،  أحكام  مما  أ  وهذا  ن عىل 

مشتالقر أحسن  آن  عىل  وا   مامل  العقول  تشهد  التي  األحكام  من  لفطر  يكون 

 . (1) اهلل فيها ويذكر القرآن ما أودع، هلابحسنها وكام
   ﴾ ٌّ ٰىٰر ٰذ ييىي مي خي حي جيٱٱ﴿ٱٱٱعاىل:قوله ت  .2

      . [44:النحل]
لعموم الذكر وما   ملسو هيلع هللا ىلص  وبيان النبي،  عموملفاظ الي من أموصولة وه  ﴾َما﴿  ـــف

ابيان لل  من  ذلكتضمنه   ي  لكتاب وكذا الت رشيعة وحدودها ومعاملها التي جاء هبا 

 . من السنة ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  هبا إىلاهلل تعاىل ىأوح

 
 (. 1/513تفسي السعدي ) (1)
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السعدي   الذك:  قال  أهل  القروأفضل  هذا  أهل  العظيمر  أهل  ،  آن  فإهنم 

 حي جي﴿   ل تعاىل:ذا قا وهل،  م هبذا االسمهغيمن  وأوىل  ،  ر عىل احلقيقةكذال
القرآن    ﴾خي ودنياهم  ذك  فيه  ذيالأي:  دينهم  أمور  من  العباد  إليه  حيتاج  ما  ر 

ل  ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي﴿ٱ،  باطنةالظاهرة وال ألفاظوهذا شامل  ه وتبيني  تبيني 

منتخرس يف  فيه  ﴾ٌّ ٰىٱ﴿  ،يهمعان   بحسب ه  وعلومكنوزه    جون 

 . (1) هـي ـ م علـه ـالـب ـم وإقـداده ـعـاست

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبٱ﴿ٱ:اهلل تعاىل قول  .3
 وهذه اآلية كام ذكر، [90:النحل] ﴾ يث ىث نث مثزث رث يت

بالعدل  أمر، يوالرشع كله يندرج حتتها فهو أمر وهن، ة يف اخلي والرشامء أمجع آيالعل

القربى  ذي  وإيتاء  األمرشم ي  اذهو  ،واإلحسان  كلهباخلي   ل  الفحشاء وهن  .  عن  ي 

اـم ـشـ ذا يـوه،  يـغـ ر والبـك ـمنـوال قـ ل  . اـلهـات كـهيـنم ـل ل  ام  ـتـي خ ـف  اىلـتع ال  ـذا 

 .﴾ يث ىث ﴿ٱٱ :ة ــاآلي
السعدي   هسيتفبعد    قال  جلميع صفاآلية:    ذه  جامعة  اآلية  هذه  ارت 

واملنهي فيهامل،  اتاملأمورات  دخل  إال  يشء  يبق  ت،    قاعدة  إليفهذه  ر ئاس  اهرجع 

فهي مما ،  القربىي  اء ذيتأو إ ،  أو إحسان،  فكل مسألة مشتملة عىل عدل،  اجلزئيات

 .به اهلل أمر

علم ا يوهب،  عنه  اهلل ىي فهي مما هنوكل مسألة مشتملة عىل فحشاء أو منكر أو بغ

الناس من األقوال  وهبا،  هعنبه وقبح ما هنى    اهلل حسن ما أمر د وتر،  يعترب ما عند 

 رقان لفوا ،  ورلنوا،  فتبارك من جعل يف كالمه اهلدى والشفاء،  والحاألليها سائر  إ

 .مجيع األشياء بني

 
 (. 1/441)تفسي السعدي ( 1)
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كم الحص  يةكتابه بأمركم بام فيه غابه أي: بام بينه لكم يف    ﴾نثٱ﴿وهلذا قال:

،  وتعقلونه  فتفهمونهبه    مك ما يعظ  ﴾ٱيث ىث﴿ ٱٱ.يه مرضتكمام فكم عوهني

 . (1)م سعادة ال شقاوة معهادتعسف اهتم بمقتضوه وعقلتموه عملتذكرمتفإنكم إذا 

 وبيانه يف الذكر احلكيمن ا املعدالالت هذ :   ثايناملطلب ال
يها سواء  هونوارها  حوى رشعة رب العاملني بأوامال شك أن القرآن الكريم قد  

فيه رصاحة  امفي أ،  ذكر  فيام  النبيحأو  سنة  العباد عىل  فيه  ب املأ  ملسو هيلع هللا ىلص  يل  ، اإلتباعمور 

  مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ﴿ٱكام قال تعاىل:،  تعاىل  اهلل طاعة  الذي طاعته من
 يل  ىل مل خل ﴿ٱٱوقال:  [12: ن تغاب] ال ﴾مب زب رب يئ ىئ نئ

 ري ٰىٱ﴿ وقال:     [80:النساء]  ﴾خن حن   جن يم  ىم  مم خمحم جم
وقد    [7:احلرش]  ﴾ مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي

 مب  زب  رب﴿ٱعاىل:  وله تعليه ق؛ كام يدل    ه كلهما أوحى إلي  ببالغ  اهلل نبيهأمر  
 ىقيف  ىف  يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب

فقال:  كام    [67:املائدة]  ﴾يك ىك مك لك اك يق كله  ببيانه   جيٱ﴿أمره 
:]ٱٱ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي لذا جاءت   [44النحل 

بالتكاليف   االرشعياألوامر  يف  ومفصلةة  جمملة  النبي،  لكتاب  بالغها   ملسو هيلع هللا ىلص  وتوىل 

ف  يفة  الصال  امةبإق  اهلل فمثال أمر،  وبياهنا وبني كيفيتها بقوله   ،ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  أقامهاكتابه 

 .(2)«تموين أصليرأي  ام ك  صلوا»ه ثم قال ألصحابه: وفعل
بيته حلج  سبحانه  دعا  الن ،  كام  احلجنام  ملسو هيلع هللا ىلص  بيفبني  ناقته  ،  سك  عىل  وحج 

طواف،  القصواء من  ؛  املناسك  أكثر   وهو ،  رللجام  ورمي،  بعرفةووقوف  ،  وأدى 

اهلل يف هذا النسك   رشع  ثالامتفيقتدوا به يف كيفية  ،  سالنا لياه  ،  ناقته القصواء  عىل

 
 يفته . املرجع السابق بصح( 1)

 (. 6008( ح )9 /8لبهائم )تاب األدب: باب رمحة الناس وارواه البخاري يف صحيحه: ك ( 2)
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 . (1) «خذوا عن مناسككم»: يقول  وكان، العظيم
كقوله تعاىل:    ،اهلل املحكمة باألمر والنهي لذكر احلكيم من رشائعيف ا جاء  م  وك

 ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل﴿
:  حل]ا  ﴾ٰى  خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱٱوقوله:    [  77ج 

 من  زنٱٱ﴿ وقوله:    [6:املائدة]اآلية    ﴾حن جن يم ىم  مم
 ىف  يث ىث﴿ٱٱوقوله:      [  43:  قرة  ]الب  ﴾ري ٰى  ين ىن نن

 ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف
 خم  حم جم  يل ىل مل خل ﴿ٱٱه: ولوق [1:]املائدة ﴾ زي ري ٰى  ين ىن

اآليات،  [822:ةالبقر]  ﴾يم  ىم مم من  ذلك  تضمن  وغي  أوامر  التي  ت 

 . عية يف هذا الذكر احلكيمرش
تارة تكون بصيغة النهي كام يف ف  بصيغ متعددة ؛  تجاء  دفقوأما عن املحرمات  

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبٱ﴿  :قوله
 ىك مك لك اك﴿ٱله:  وقو،  [09:النحل]  ﴾يث ىث نث مثزث رث
  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
كقوله:  بصوتارة  ،  [9:املمتحنة]  ﴾ىي ني التحريم   يل ىل مل خل﴿ٱيغة 

 ىت  نت ﴿ه:  وقول،  [3:املائدة]آلية  ا  ﴾جن يم  ىم مم  خم حم جم
، [23:النساء]  اآلية  ﴾نث  مث  زث  رث  يت 

 جت  هب  مب خب حب جب  هئ مئٱ﴿ٱٱ:عاىلقوله توتارة بصيغة نفي احلِل ك
 نن من  زنٱ﴿ٱٱتعاىل:  وله  ة النهي كقصيغتارة بو  [ 19:ساءالن]  ﴾خت حت

 خئ حئ جئ   يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 

ح   (2/943)  كبارا  النحر  يوم  العقبة  رةمج  رمي  استحباب  بابج:  كتاب احله:  ـح ـيحي صـ م فـلـسرواه م  (1)

(1297.) 
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 جح مجحج مث هت مت خت حت جت﴿  وقوله:،  [881:]البقرة  ﴾هئ مئ
أمر وتارة بالوعيد عىل ، [151األنعام : ]آلية ا ﴾خس حس جسمخ  جخ مح

تعاىلعم كقوله    ىف  يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ﴿ٱٱ:ني 

 ىل   مل يك ىك﴿وقوله:  ،  [10:ساءالن]  ﴾لك اك يقىق يف
  ﴾ زي ري  ٰى ين نن من زن رن مم  ام يل

يب التي جاءت لبيان الرشيعة يف هذا  من الصيغ واألسالإىل غي ذلك  ،  [39:النساء]

 . ﴾يف ىفٱ﴿ٱ  :وكل ذلك مندرج حتت قوله تعاىل، احلكيمالذكر 
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 اخلامسبحث ملا
 لنعمذكر ل القرآن

 ويشتمل عىل مطلبني: 

 الذكر احلكيم   دالئل هذا املعن يف  ل:املطلب األو 
املتفضل املنعم  هو  وتعاىل  تبارك  ربنا  بإ،  إن  لعباده  تعرف  وآوقد  ؛ ئهالنعامه 

ي،  ليحمدوه ويشكروه  ٰىٱ﴿ ء  زاوجيزي عليه أحسن اجل،  احلمدب  ـح ـفهو سبحانه 
 . [7: إبراهيم ] ﴾ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .بالغة كثرة، يم اهلل تعاىل يف هذا الذكر احلك لذا كثر ذكر نعم

اآلي ذكـفمن  التي  فياهلل  رـات  عبادهـ  عىل  نعمه  كتابهمروأ،  ها  يف  الذكر  )  هم 

 :يذكروها ما ييل( أن يماحلك

 هل  مل خل  حل جل مك لك خكحك جك  مق حق  مف خف﴿ٱ:  قوله تعاىل
 . [3فاطر : ] ﴾ٱجه هن منخن حن جن مم خمحم جم

 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ﴿  وقوله تعاىل :
ٱ.[7املائدة : ] ﴾يي  ىي ني مي زي ريٰى ين ىننن  من

 ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ٱله تعاىل : وقو
 .[123رة :قالب] ﴾ مت  زت رت يب ىب  نب مب زب

 وبيانه يف الذكر احلكيم املعندالالت هذا    ين:املطلب الثا 
كام  ، وال تدخل حتت احلرص وال تستقىص، ىل عباده كثية وال حتىصاهلل ع مإن نع

 . [ 34ابراهيم : ]     ﴾ جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم ﴿ قال تعاىل:  

والعباد منغمسون يف نعم  ،  يد املنعم املتفضل املالك للملكم واهلل هو الغني احل

أوجدوا،  رهبم  شيئا  ،  وبنعمته  يملكون  يكونوا  ذوومل  يف  قال    هتماال  خارجها  وال 

 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص﴿  :تعاىل
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 هل  مل خل حل﴿ٱ  :عاىلوقال ت  [78:حلنال]  ﴾حف جف مغ جغ
 . [53:  النحل] ﴾هن من خن حن جن مم خمحم جم

أن املتفضل  وحيث  املنعم  هو  تعاىل  عليه،  ربنا  منعم  حيب  ،  والعبد  تعاىل  واهلل 

م،  العدل واإلحسان سبحانه  أحب  عبادهفقد  يعرف  ن  ويشكروه عىل  ،  مهبنعه  و أن 

الستحقاقه ؛  حي،  نعمه  احلمدوألنه  النبي،  ب  قال  إن»:  ملسو هيلع هللا ىلص  كام  حيب   أما  ربك 
نعمه  (1)«احلمد العباد  عىل  قوله  ،  وليحفظ  يف  تقدم  كام  فضله  من  ٱتعاىلويزيدهم 

 . [ 7إبراهيم : ] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٱ﴿

 . اله إمجاال وتفصييف كتابه نعم   يذكرتعاىلواهلل 

  ﴾ يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿يقول تعاىل:  
 . [231ة :البقر]

ومما يدل عىل هذا  ،  فلفظ النعمة هنا عام يف النعم كلها ؛ ألنه مفرد مضاف فيعم

الذي    اهلل عليكم باإلسالم  روا نعمة واذك ذكره بذلك:  عاىل  : يعني تقول الطربي  

 . ( 2) قه خل   م من سائر ك ن غي و ئر نعمه التي خصكم هبا د وسا ،  عم عليكم به فهداكم له أن 

 . ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ : ويقول السعدي 
ومحدا،  عموما ثناء  وإقرارا،  باللسان  اعرتافا  يف  ،  وبالقلب  برصفها  وباألركان 

 . (3)اهلل عةطا

، واحلكمة  اب ا نعمة إنزال الكت ه وأعظم ،  مومن التفصيل ؛ ذكر بعض نعمه عليه

قا تعاىلكام  السابقةل  اآلية  يف   مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ٱ: 
 .[312البقرة :] ﴾يئ ىئ  نئ

 
 ه الذهبي.ححه ووافقوص، (712 /2رواه احلاكم يف مستدركه ) (1)

 (. 15 /5ربي )تفسي الط (2)

 (. 103 /1تفسي السعدي )( 3)
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 حل جل مك لك خكحك جك مق حق﴿ٱ:  ين كام قال تعاىلذا الدداية هلمة اهلونع
 .[17: احلجرات] ﴾ هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ملخل

 من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  ﴿ وقوله:  
 . [7املائدة : ] ﴾  يي  ىي  ني  مي  زي  ريٰى  ين  ىننن 

 مق  حق  مف خف﴿ام:  كنعمة اخللق واإلجياد والرزق واإلنع  ،ثم بقية النعم
 ﴾ٱجه هن  من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل  حل جل  مك لك خك حك جك
 .[3:فاطر]

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ﴿ٱٱونعمة االجتامع واالئتالف:  
 يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
 .[103: آل عمران] ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق

نعم ذوغي ذكر  من  يندرج   لك  ما  احلكيم  الذكر  هذا  هبا يف  والتذكي  حتت اهلل 

 . ﴾ يف ىف﴿ٱ: ىلقوله تعا
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 السادس املبحث
 قرآن ذكر ألصل اإلنسانال

 ويشتمل عىل مطلبني: 

 احلكيم لذكر  يف ادالئل هذا املعن  : املطلب األول 
كتابجاء   عديدة يف  آيات  تعاىل  اإل  تذكر،  اهلل  ملق،  انس نخلق  به  اصد  وتذِكر 

 فمن تلك اآليات ما ييل:، ةعظيم 

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿ٱتعاىل:    قوله
 ىن﴿   :هيف تفسييقول الطربي    [67  ، 66:مريم]  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

بالبعالذي    الكافر  ﴾ين يصدق  املوت  ال  بعد  بعد فُأب،  ﴾حي جيٱ﴿ث  عث 

 ىي مي﴿ذكره:    اىلتع  اهلل يقول،  إنكارا منه ذلك ؟!  املامت وبعد البالء والفناء  
قدرة  ﴾يي املنكر  ذلك  من  ب  اهلل املتعجب  إحيائه  فنائهعىل    دبعده  وإجيا،  عد 

نفسه مماتهخلقه    اهلل أن،  عدمه يف خلق  قبل  سوي،  من  ا  برشا غفأنشأه  من  ٱي يشء ا 

ويعلم أن من أنشأه من غي  ،  عترب بذلكفي  ﴾ُّ﴿إياه    من قبل إنشائه  ﴾َّ ٍّ﴿

 . (1)وإجياده بعد فنائه، ه بعد مماتهئإحيا يشء ال يعجز عن
 . [62: قعةالوا] ﴾مل يك ىك مك لك اك﴿ ٱٱقوله تعاىل: -1

كق ابن    شيئا   انوتكو  مل  أن  بعد  أنشأكم  اهلل  أن  علمتم  قد:  أيٱ:    ثيال 

  ون وتعرف  ونتتذكر  فهال  ، واألفئدة  واألبصار  السمع  لكم  وجعل  فخلقكم،  مذكورا

 وهي ،  األخرى  النشأة  عىل   قادر-اءة البد  يهو-  النشأة  هذه  عىل  قدر  الذي  أن

 ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ﴿ٱ: قال تعاىل وكام، حرىواأل األوىل بطريق   اإلعادة
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي﴿َوَقاَل:  ،  [   27]الروم :      ﴾ زئ رئ ّٰ
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث﴿ٱٱاَل: َوقَ ، [67:مريم] ﴾ُّ َّ

 
 (. 227: 18)تفسي الطربي  (1)
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 زي ري  ٰى ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل   مل يك ىك مك
 .[79-77]يس:  ﴾ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي

َتَعاىَل:    جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن﴿ ٱَوَقاَل 
 هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .[40-36:القيامة]  ﴾ محجح مج حج مث

اكتفيت بام فيه النص عىل الذكر  ا ولكن  وغي ذلك من اآليات التي سيأيت بياهن

 . ﴾ يف ىفٱ﴿نا  مما يندرج حتت قوله تعاىل: م ض  كي فيهاأو جاء التذ، والتذكر 
 ه يف الذكر احلكيمعن وبيان ا املهذدالالت    املطلب الثاين:

ر أصل نشأ  اهلل تعاىل يف كتابه )الذكر املبني( ذَكرلقد   ة اإلنسان وبيان خلقه وذكَّ

 عظيمة منها: بذلك ملقاصد

ع قدرةبيان  عدمهللا ظيم  من  اإلنسان  خلق  الذي  تعاىل  يف  ،    وصوره  وأوجده 

ت واصفا  ،  صويرأحسن  املقدر   ﴾خض حض جض مص خص﴿ٱسه  نففقال  أي 

ل تعاىل: كام قا،  واملصور هلا كام يشاء،  ما قدرهلا عىل  واملوجد  ،  لألشياء قبل وجودها

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ﴿ٱ
ابن  [8–6:االنفطار]  ﴾يئىئ نئ مئ  حض جض مص خص﴿ٱ:  كثي    قال 

،  يريد   التي  الصفة  عىل  فيكون  ،كن:  له  قال  شيئا  أراد  إذا  الذي:  أي  ﴾خض

  .﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ٱ :كقوله  .خيتار التي والصورة
 عىل   إجياده  يريد  ما  ينفذ  ذيال:  أي  ﴾خض حض جض مص خصٱٱ﴿   قال:  وهلذا

 . (1)  .يريدها التي الصفة
 ﴾ خك حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع جعٱ﴿ٱٱوقال:
 .[54]الفرقان : 

 
 (. 8/80تفسي ابن كثي )( 1)
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 حس جس مخ جخ  ﴿ٱكام قال:  املخلوق  عىل هذا  اهلل   م إنعاومن مقاصد ذلك بيان  

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 .[2-1:]اإلنسان ﴾خف
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿ٱوقال سبحانه: 

 . [8-6]االنفطار :  ﴾ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
تلكو الذكر    من  هلذا  ضعفهاملقاصد  اإلنسان  يعرف  أصله،  أن  فال  ،  وحقارة 

 .ويثني عليه بام هو أهله، بل يشكره، يتكرب عىل ربه

تعا  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن  ﴿ ٱٱىل:  قال 

 مح  جح  مج  حج  مث  هت مت  خت  حت   جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئحئ 

  ﴾ حط  مض   خض  حضجض  مص  خص  حص  مس  خسحس  جس   مخ  جخ 

 . [9-6]السجدة : 
، عدم   لذي خلق من ا ف   ، املعاد   ى االستدالل باملبدأ عىل ومن تلك املقاصد هلذه الذكر 

 رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى ٱ﴿ ٱ:  تعاىلقال  ،  يده مرة أخرى أن يع  قادر عىل

 . [ 27: ]الروم   ﴾ رت  يب  ىب  نبمب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئزئ 
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف﴿ وقال:  

 حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

 حج مث هتمت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 مض خض حضجض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 . [5ج:]احل ﴾ مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط

اإلنسان خللق  ذكر  هل  اهلل هذكر،  وأطواره،  فهذا  احلكيم(  )الذكر  كتابه  ذه يف 

 .املقاصد العظيمة وغيها
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 املبحث السابع
 القرآن ذكر لقصص األولني

 مطلبني: ويشتمل عىل 

 الذكر احلكيم ن يف  املعا دالئل هذ  :لو ملطلب األا
ذكر   كتاب  جاء يف القرآن  أن   : املعنى  هذا  تبني  آيات  تعاىل  األولني اهلل  ألخبار 

 ومن تلك اآليات: ، نصا وتضمنا، عظات وعرب نمنته مبام تض  .وقصصهم 

 . [24]األنبياء: ﴾ خن حن جن مم خم حم جم ﴿ ٱقوله تعاىل: .1
الذي جئت  ل:ويق  ﴾مم خم حم جم﴿وقوله  :  الطربي  يقول   به  هذا  من كم 

والتنزيلم  هللا عند القرآن  من    ﴾مم خم حم جم﴿،  ن  مما  يقول: خرب  من معي  هلم 

به  اهلل ثواب إيامهنم  إ،  عىل  عليهم من عقابو  ،ياهوطاعتهم  عىل معصيتهم    اهلل ما 

، من األمم التي سلفت قبيل: يقول: وخرب من قبيل  ﴾خن حن جن﴿وكفرهم به    إياه

 . (1) رة اآلخهبم يف دنيا وهو فاعللا  يف هبم اهلل وما فعل

 . وهذا وجه الشاهد من اآلية عىل هذا التفسي 

أخبار  ما  .2 من  مريم  سورة  يف  تعاىل  كتابه:  ذكر   جم يل ىلٱ﴿ٱ  قال:  يف 
 . [ 2]مريم : ﴾خم حم

 .غي واحد قدره  ة ربك كاممحر  ذكر ذاه الم:حيث تقدير الك

قـالص  وـوه البـواب:  نـوي: وهـغ ـال  الذي  ربـم ـحر رـك ذكـيلوه علـتـذا  ك ـة 

        .(2) اـده زكريـبـع

ذلك:    ودليل  قلت: بعد  قال  أنه   يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ٱٱذلك 
 . [16ريم:]م ﴾مب زب رب

 
 (. 286 /3) ( وانظر تفسي البغوي 264 /18ي )لطرباتفسي ( 1)

 (. 252 /3لبغوي )ي اتفس (2)
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اتث  بم  األبع  فعمبينا ح  ،نبياءذكر طائفة من  فقال  ،  اهلمسن  وكرامتهم عىل رهبم 

 . يسثم موسى ثم إسامعيل ثم إدر ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خيٱ﴿
 . [4:القمر] ﴾ مظ حط مض خض حض جض مص ﴿ٱىل: له تعاقو .3

يقول تعاىل    :  [4:قمرال]  ﴾ مظ حط مض خض حض جض مص﴿ٱٱوقوله  قال الطربي:  

هؤال جاء  ولقد  بآياتء  ذكره:  كّذبوا  الذين  قريش  من  واتبعوا  ،  اهلل املرشكني 

مثل عىل  اهلل رسلتكذيب الذين كانوا من ، ةلفمم السااألخبار عن األأهواءهم من 

، فيه هلم مزدجرقوباته ما قّص يف هذا القرآن ما  هبم من ع  اهلل ّل وأح،  الذي هم عليه

وهو ،  اهلل ذيب بآياتمن التك،  ويزجرهم عام هم عليه مقيمون،  دعهمما ير  يعني:

ْجر   .(1) ُمْفَتَعل  من الزَّ
  مم األ  أخبار   من ،  ﴾خض حضٱ﴿ ،  مكة  أهل  يعني،  ﴾ جض مصٱ﴿  غوي : وقال الب

  ، وعظة   هني   أي ،  االزدجار   بمعنى   مصدر   متناهى   ،﴾مظ حط مضٱ﴿ ،  لقرآنا  يف  املكذبة

 .داال التاء قلبت، مزجتر وأصله، ءالسو نع هنيته إذا، وازدجرته زجرته يقال

،  الزجر  يف   الغاية  بلغت  قد  تامة  حكمة  القرآن   يعني  ﴾خف حف جف مغجغ معٱ﴿ٱ

 زوجيو،  لنذرا  يتغن  ستفلي   معنى  عىل  ا فين(  ما)  ن تكو  أن  جيوز،  ﴾خف حف جف﴿

  ٱ:كقوله ،  وكذبوهم  خالفوهم  إذا  النذر  تغني  ءيش  فأي:  واملعنى،  تفهامااس   يكون  أن

   .(2) نذير مجع لنذروا، [ 101:نسيو] ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك يق﴿
 .[27:]املائدة ﴾ نث مث زث رث يت ىت ٱ﴿ ٱقوله تعاىل:  .4
 .  [175:]األعراف ﴾ري ٰى ين ىن نن من زن رن﴿قوله تعاىل: .5
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿ٱقوله تعاىل:    .6
 .  [71:]يونس ﴾ يه ىه مه جه ين ىن

 
 (. 22/572تفسي الطربي ) (1)

 (.4/322)  البغويتفسي  (2)
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أمر نبيه فقد  يتلو   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  وي-  أن  يقرأ  األنباءهب  را  مذك  -قصأي  فيها التي    ذه 

   . فهذا ذكر لتلك األقاصيص ، وأنفع املواعظ، واجرالز أبلغ

أن    السالمعليه    أمره  ﴾ جم يل ىل مل  ﴿ٱ  : قوله تعاىل:يقول القرطبي  

 .(1) كفرهم ذاب األليم عىل  وخيوفهم الع،  نييذكرهم أقاصيص املتقدم
 : ه تعاىلندرج حتت قولملا  ، العظيم  نىذا املع عىل هإىل غي ذلك من اآليات الدالة  

 .وهو ذكر أحوال السابقني ؛ لالتعاظ واالعتبار، ﴾ يف ىف ﴿

 ه يف الذكر احلكيمدالالت هذا املعن وبيان   لثاين:املطلب ا 
القرآ أخبار األولنيلقد تضمن  فيام تضمن  الكريم  أخباركتا  اهلل يف فذكر،  ن   به 

ليكون ذلك حاديا للمؤمن ،  له وأنصارهأهو،  املرسلنياء وبياحلق من األن  إىلالدعاة  

ربه إىل  مقتديا،  يف سيه  مهتديا  يستوحش يف سيه ،  متبعا  قل  ولئال  السالكني من  ة 

معهالسائ عل،  رين  أإذا  سبقه  قد  أنه  هدىم  دجى،  ئمة  أن ،  ومصابيح  أمرنا  لذا 

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ﴿ٱمرارَا :  وماهلل كل ي نسأل
 .[7-6]الفاحتة:  ﴾ّٰ ِّ  ُّ َّ

أنعم الذين  هم   وأولئك  عليهم  وصفهمالاهلل  بقو ذين   زب  رب يئ﴿ٱله:  اهلل 
 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 .[69ء:]النسا  ﴾ يث ىث  نث  مثزث
 . [ 90: ]األنعام ٱ﴾   مف خفحف جف مغ جغ مع ﴿ ٱوأمر باتباعهم  اهلل ممن هدى

 خم حمجم يل ىل مل﴿ٱٱالِعدِة  ووعدهم أحسن    ،فمكن هلم يف األرض
 . [26]يونس: ﴾حن جن يم ىم مم

تعكام   أخباراذكر  كتابه  يف  احل  ىل  عن  له،  ق الصادين  يف  ،  املناوئني  الساعني 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ا الرصاط املستقيم تنكبو الذين، األرض بالفساد
 

 (.8/623تفسي القرطبي )( 1)
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األليم  وما  ،[45:األعراف]  ﴾يئ ىئ نئ مئ العذاب  هبم  والنكال ،  نزل 

  ك لوس   را  منوزاجرا  وحمذليكون ذلك واعظا   ،  عني  خربا  بعد حتى كانوا  ،  الشديد

 .  يصيب املرء مثل ما أصاهبمء آثارهم لئالتباع يسوا، سبيلهم
 .القصصوأنفع ، وأحسن القصص، وقصص القرآن أصدق القصص

أصفه ألهني  القصص  ليدق  اخليال  و،  أساطي  ستا  نسج  من   -حاشاها-ال 

فيه ثابت ال شك  كاموإنام هي حق  العليم    ا  بقوله  وصفها   خت حت جتٱ﴿اخلبي 
 خن  حنجن  يم ىم  مم خم حمجم يل ىل مل خلٱ﴿ٱٱٱٱٱوقوله  [13:  الكهف]  ﴾هت مت

 .[62:ناآل عمر] ﴾جه ين ىن من

 ىب نب مب زبرب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّٱ﴿ٱٱ
ال وهي    [ 120: هود ]   ﴾رت يب سبكها قصص حل أحسن  ديع  وب  ، وصياغتها ،  سن 

 . وعظيم عربها ودروسها، الغ حكمهاوب، فوائدها
الذهن بام    تشغلوال،  لعربةاو  ضع العظةهي أنفع القصص ألهنا تنص عىل موو

يتعلق به عظة وعربة  ،  ى ذلكسو  يئ ىئ نئ مئ زئ﴿ٱٱمما ال 
  زث رث يت ىتنت مت زت رت يبىب نب مب زب رب
  ﴾ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث
،  ال ينبغي أن يوقف عنده وهلذا  ،  الكهفأصحاب   عدد  يفة  يس العربفل  [2:  ]الكهف

به الذهن  يشغل  قضية،  وال  جتعله   ﴾ىك مك لك اك يق ىقٱ﴿ٱرضورية    وال 
 .﴾مخ جخ مح جح مج حجٱ﴿العربة ووإنام العظة 

ويذِكر هبا  ،  أن يذُكرها  ملسو هيلع هللا ىلص  قصص األخيار وأمر نبيه  يف كتابهاهلل تعاىل   ذكر  فقد

هبليؤتس كام    ، مى  هبداهم  ذكر،  تقدموهيتدى  ملا  مق لذا  رسله اهلل  من  صفوة  ام 

 قال:    هبم ف دىتيقأن  ملسو هيلع هللا ىلص  يهأمر نب، وعباده األبرار، املصطفني األخيار
 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىهمه جه ين ىن منخن﴿
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 مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
إىل   ﴾رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب

 خل حل جل مكلك خك حك جك مق حقمف خف حفجف مغ جغ مع ﴿ٱأن قال  
 .[ 90-83 : م]األنعا   ﴾هل مل

 حك  جك مق حق مف خف حف جف ﴿ ٱٱفقال:  ×  نا نحن أن نقتدي بنبيناثم أمر

دي منا  ـمقتـفال  [21:زابـحاأل]  ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك

. تقيم املس   اطهم ورص ،  والصاحلني مجيعا   اء هو عىل منهاج األنبي × ابنبين

يف   تعاىل  ذكر  ليكوكام  السالم  عليه  سليامن  نبيه  فيه  كتابه  لمؤمنني ل  رىذكن 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٱ﴿  لكون حيث قال:رين حينام يم الشاك

 يبىب نب مبٱ﴿ٱثم ذكر شيئا مما جيب تذكره فقال:    ،[29:ص]  ﴾رب يئ

  .﴾ ىت نت مت زت رت

 ﴾  ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  ٱ﴿ إىل قوله:   
يكن فل،  ذكر فالبد أن حيصل منه يشءذا بيان أن العبد مهام تهويف  ،  [40-  39:ص]

 . (1) يامن عليه السالم سل ومنهم، اهلل  سيا  بصفوة خلق متأ، أوابا  
نبيه أمر  مثاال    ملسو هيلع هللا ىلص  ثم  ليكون  ؛  أيوب  عبده  الذكر  هذا  يف  يذكر  يف   حيتذى  أن 

العاقبة بعد الصرب،  واملنحة بعد املحنة،  ءعد االبتالب  ءبالال  هل ٱ﴿   فقال:،  وحسن 
 خي حيجي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هئ مئ هي مي
 ، [44-41:]ص  ﴾ ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن

 ىت نت  مت﴿فقال: صطفني األخيار ائفة من املأن يذكر ط  ملسو هيلع هللا ىلص  ثم أمر نبيه
 

 ( 376 / 16انظر نظم الدرر للبقاعي )  (1)
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أمر  كام  ،  [49  ،48:ص]  ﴾ ىك مك لك اك يق  ىقيف ىف يث ىث نث مث زثرث يت

ي   نبيه ودعوتهأن  هودا   لي  وما،  ذكر  قومه  من  للدعاة  كون واجه  أسوة  ذلك  ، يف 

 حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل ﴿ ٱوعربة للمعرضني عنه فقال: 

 ، [21:افقحاأل]  ﴾ يي  ىي  مي   خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن 

وما نزل  ، كر أن يذكر حال من كذبوا وعاندوالذيف هذا ا  وأمر نبيه، كر سبحانهكام ذ

 حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل﴿يم فقال:  ن العذاب األل هبم م

وملا ذكر ،  [100  ،99:طه]  ﴾ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن

القمر   املرسلنيضالتعاىل يف سورة  أقوام  م،  ل من ضل من  نزل هبم  ن عذاب  وما 

آية    ب ذلك بقوله يف غي أليم عق  ٰى ين ىن نن من زن  رن مم﴿ٱما 

للع،  [17  ،61:القمر]  ﴾ني مي زي ري ليكون  وغيه  هذا  معترب وكل  فيه  باد 

 مم امٱ﴿ ٱٱقال تعاىل:    ذام لعذرهتولتقطع م،  ولتقوم عليهم احلجة،  ومزدجر ومدكر

 هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 نت مت زت رت يب ىب نب﴿وقال:    [170-167:لصافاتا]  ﴾حب جب

ه،  [138-146  :الصافات]  ﴾نث مث زثرث يت ىت يذا ممفكل  ج حتت ر ندا 

ا﴿قوله:  َٰذ   .﴾ذ ۡكرَ َه 
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 اخلامتة
الذ احلمد بهلل  الصاحلاتي  تتم  ربه  ،  نعمته  بعثه  من  عىل  والسالم  والصالة 

 املذكرات؛ وبعد:  باآليات البينات

حقه  ن كان ال يوىف  وإ  -مينهعه ومضاوضمو  عظيم يففبعد معاجلة هذا البحث ال

 تالية: ئج الأخلص للنتا -يف مثل هذه العجالة 

 إليه ر وتذكي لكل ما بالعباد حاجةأن القرآن فيه ذك -1

 . مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريمكر أن التذ -2

 .هلل تعاىل  أن القرآن أعظم ذكر -3

 .بلاطاملوأعظم ، يبلغ هبم أسنى املراتب، القرآن رشف ألهله أن -4

للم ـذك  رآنـالق  أن -5 وتـعـر  بـيـكذـ اد  صـوف،  هـر  ذلك  للـ ي  فــعبـ الح  ي  ـاد 

 . لــآلج ل واـاجـلعا

 .لنعم لتشكر فتحفظ وتزدادأن القرآن مذكر با -6

 . ويتواضع له، نسان بأصله ليحمد ربهالقرآن مذكر لإلن أ -7

ا -8 القرآن  ،  فيه عربة للمعتربين   عىل قصص األولني باملكريم قد اشتمل  أن 

 . رين وذكرى للمدك

 . وبيانه هوآيات، القرآن من النابعة اتالدراس  هذه ملثل ماسة ةجااحل نأ -9

اص  امء القرآن بدراسة مستقلة يف مؤلف خويص بإفراد كل اسم من أسأ -10

 .ن الفوائد واملنافع يف ذلك م ملا

 . وباهلل التوفيق 
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 . لبنان ، بيوت، املعرفة دار ،الفقي حامد مدحم
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 لخصامل

 منهج القرآن الكريم يف الوقاية من جريمة القذف.  عنوان البحث:

  وتوضيح   به، بيان مفهوم املنهج، والوقاية، والقذف، والتعريف  أهداف البحث:

 منهج القرآن الكريم يف الوقاية من جريمة القذف. 

  ، ه ت وأمهي موضوع البحث،  البحث عىل مقدمة ذكرت فيها:    اشتمل   البحث: خطة  

ثم التمهيد وفيه بيان معاين مصطلحات البحث،    ، وخطته،البحث   ومنهج   وأهدافه، 

ا للوقاية  ثم  الكريم  القرآن  فيها منهج  الرئيس، وقسمته إىل مطالب فصلت  ملبحث 

  الفواحش،  وعن إشاعة من الوقوع فقي القذف، من ذلك النهي عن إيذاء املسلمني،  

اللسان، وآفات  والتجسس  الظن  سوء  الغض  وحتريم  واوحتريم  واحلقد  حلسد،  ب 

األمر باالستئذان، ثم ختمت  وحتريم اخللوة، واألمر بالسرت والتثبت يف األخبار، و

 :ومنهاالبحث بذكر أهم النتائج، 

متكاماًل  منهجًا  بوضعه  وأخالقيًا  روحيًا  وتطهريه  املسلم  برتبية  اإلسالم  عناية 

بع   واهتاممه  املعايص،  يف  الوقوع  من  امليقيه  وعدْرض  اسلم،  تطاله  لس  م  بأن  امح 

اآلداب كاالستئذان والسرت والورع يف الشبهات، واعتامده منهجًا وقائيًا عىل إشاعة  

القول والعمل، وحفظ اللسان عن الغيبة، والنميمة، واهلمز واللمز، والتحذير من  

و الظن،  بسوء  وغض  األمر  اللسان،  التجسس،  والتثب ت،  ،  البرصصدق  وحتريم 

أمراض  لتحذير موا و  ،بلولقا ن  العقوبة عىل جريمة والتحرز من اخللوة،  تشديد 

ملا   ونرٍش  القذف،  للسمعة،  تشويٍه  من  واملجتمع،  الفرد  عىل  كبرٍي  سلبي  أثٍر  من  هلا 

 . للبغضاء بني املسلمني، وغري ذلك

 منهج، الوقاية، جريمة، القذف.  الكلمات املفتاحية:
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 قدمةامل

 آله وصحبه ومن وااله، وبعد: ىل عواهلل رسول  م عىللصالة والسالبسم اهلل وا 

الد   اخلمس،  الرضورات  بحفظ  اإلسالم  اهتم  والد  فقد  والعقل  م  والعرض  ين 

يؤد   ما  بحفظ  وأمر  قال  واملال،  ذلك،  إىل  الوداع:    ×ي  حجة  دماء  »يف  كم فإّن 
م بلدك  م هذا، يف  ك  م هذا، يف شهر  ك  يوم    ةم ر  ح  ، ك  م  كم حراكم بين  كم وأعراض  وأموال  

ة والعقول  وي  ر الس  ط  عند أصحاب الف    رض رضورة  وال شك أن حفظ الع    ،(1)«هذا

ت   مما  له  السليمة، وهو  الضوابط وحد   له اإلسالم  لذا وضع  الناس،  به كرامة  صان 

فحذ   مْس احلدود،  وسلوك  الشيطان  خطوات  اتباع  من  عباده  اهلل  نرْش ر  يف    لكه 

أ  فواحش  ال أد  وإشاعتها، قال تعاىل بعد   ىل مل﴿  يف حادثة اإلفك:  هب عباد  ن 
 ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه
[21النور:]  ﴾ مئ زئ رئ ِّّٰ

وعظ  (2)  أمْ ،  اهلل  وعظ  م  الفاحشة،  ذ  ر  كرها  م 

 جل مك لك خك حك جك مق حق﴿  قال تعاىل:  ،(3) هبا  وإشاعتها واحلديث  
 ، [19النور:]  ﴾هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل

استحقااآلنت  فبي   داللة  ق  ية  هذا  ويف  الفاحشة،  إشاعة  ملحبتهم  للعذاب  عىل   هم 

عام   اجلوارح  كف   ووجوب  القلب،  سالمة  يرض  وجوب  كام(4)باملؤمنني    ر حذ    ، 

 
حديث   ،«ر ّب مبلٍغ أوعى من سامع»:×باب: قول النبي    العلم،  ، كتاب:اري يف صحيحهأخرجه البخ  (1)

( )67رقم  والقصاص(،  1/24(،  واملحاربني  القسامة  كتاب:  مسلم يف صحيحه،  والديات،    وأخرجه 

 (.3/1306(، )30م )، حديث رقباب: تغليظ حتريم الدماء واألموال واألعراض

 (. 14/303عادل )ابن تفسري ينظر:  (2)

 (.7/351لقاسمي )تفسري ا ر:ينظ (3)

 (.23/345لرازي )اينظر: تفسري  (4)
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أمراً  واعتباره  ذلك  احتقار  من  عنده    هيناً   سبحانه  ق(1) عظيم وهو  تعاىل: ،   ين﴿  ال 
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
قي ل  هللا، ال يـ    ان  و  ض  ر    من    ة  م  ل  لك  ب    م  كلّ يت  ل    د  ب  الع  إنّ »:  ×، وقال  [15ر:النو]  ﴾خب

ي ق  ل  هللا، ال يـ    ط  خ  ن س  م    ة  م  ل  لك  ب    م  كلّ يت  ل    د  العب  ات، وإن  رج  عه هللا هبا د  ف  ، ير  هلا بالا 
ه مسبحانه قذْ   موعظ    ،(2) «منّ ه  وي هبا يف ج  ، يه  هلا بالا    بائر، ن الكف املؤمنني، وعد 

عل الورت ب  تعاىل:  وباقعيه  قال  الشديدة،   لك اك يق ىق يف ىف﴿ت 
 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 ي    ولْ   ،[4النور:]  ﴾ين

ٍ
من املعايص تغليظه يف   غل ظ اهلل تعاىل يف القرآن يف يشء

 (3) . هذا األمرم ظ  ما ذلك إال لع  ، و إفك عائشة

د عقوبتها حرم القذف بي  ومن حكمة اهلل تعاىل أنه ملـــ  ما قد    كل    م، ثم حر  نه وحد 

قولٍ يؤد   من  إليه  وأم    ي  بكل  وفعل،  عن   ر  تعاىل  فنهى  فيه،  الوقوع  من  حيمي  ما 

تي واألفعال، وال ة يف األقوال  اإلرضار باملسلم، وظن  السوء به، كام جاء األمر بالعف  

خْش  مظاهر  أعظم  من  وتقْ هي  تعاىل  اهلل  فأ م  ية  امل واه،  لساحفْ ب    سلمر  عنظ    نه 

سخريةٍ املحر   من     مات 
ٍ
  وتعيريٍ   وملزٍ   ومهزٍ   وهبتانٍ   وكذٍب   ونميمةٍ   وغيبةٍ   واستهزاء

يؤد   الفاحشة بني املسلمني والط  وغريه، مما  الناس، كام ي إىل إشاعة  عن يف أعراض 

  م اهلل من ظر فيام حر  ظ برصه عن الن عه عن القيل والقال، وأن حيف  فظ سمْ ر بأن حيأ م  

وتتبع  التجس   الس  التعورات  جاء  كام  واذحناس،  الغضب  من  واحلسد، ير  حلقد 

رت، وغض  البرص، واالستئذان، والتثب ت يف األمور، وكل ها خصال  ر بالس  األمْ جاء  و

 
 (. 6/26(، وتفسري ابن كثري )23/342رازي ): تفسري الرينظ (1)

 (.8/011(، )7864اب: الرقاق، باب: حفظ اللسان، حديث رقم )كت، صحيحه أخرجه البخاري يف  (2)

 (. 2/497ينظر: تفسري النسفي ) (3)
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تتم  هبا صالح عمل العبديْس 
 معات، ولعدم وجودعراض واملجتفظ هبا األ، وحت  (1) 

يف القذف عمدت   وقوعاحلامية من ال دراسة فيام أعلم تتحدث عن منهج القرآن يف  

ا بكلإىل  فيه مستعينة  ميته:  تابة  القرآن الكرمي يف الوقاية من جرمية  "منهج  اهلل وس 
أحدٍ ،  "القذف عىل  خيفى  يف   وال  الناس  استهان  فقد  أمهية،  من  املوضوع  هلذا  ما 

وجترالتعد   األعراض  عىل  قذْ ؤي  يف  ونرش  وا  االهتام  وأصبح  وسب هم،  الناس  ف 

داالشا أمرًا  يفئعات  ولألسف  ورجًا  املجالس  وقد س و  االجتامعي،  التواصل  ائل 

 البحث موضحة كام ييل: جاءت أهداف 

 بيان مفهوم املنهج، والوقاية، والقذف، والتعريف به.  •

 ريمة القذف. توضيح منهج القرآن الكريم يف الوقاية من ج •

 رئيس، وخامتة. وفصلٍ وقد اشتمل البحث عىل مقدمة، ومتهيد، 

فقمأ املقدمة  عىلا  اشتملت  البح:  د  ومنهج وأمهيته  ،ثموضوع  وأهدافه،   ،

   البحث، وخطته.

التمهـوأم علـفيشت   د،ـي ـا  بـمل  مـيـى:  مصـعـان  البـحـطلـاين  املنهج،  ـح ـات  ث: 

 الوقاية، القذف. 

 : التالية باحثملاثم 

 القذف وبيان عقوبته. حترمي   األول:  املبحث
 هي عن إيذاء املسلمني. النّ   الثاين:  املبحث

 .الظنّ  حترمي سوء  :الثالث  املبحث
 س.حترمي التجسّ  الرابع:  ثاملبح

 رت والنهي عن إشاعة الفاحشة.األمر بلسّ  اخلامس:  املبحث

 
 (.8/66) ة األولياء أليب نعيمليينظر: ح (1)
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 ت يف األخبار.األمر بلتثبّ  السادس:  املبحث

 :مطالب اللسان، وفيه التحذير من آفات   السابع:  املبحث
 . حترمي الغيبة املطلب األول:

 تان. كذب والبه الحترمي املطلب الثاين:

 فحش يف القول. الحترمي ث:الثال املطلب

 حترمي السخرية واهلمز واللمز والتنابز بأللقاب.  املطلب الرابع:

 حترمي النميمة. املطلب اخلامس:

 .ناألمر بالستئذا  الثامن:  املبحث
 حترمي الغضب واحلقد واحلسد.  اسع:لت ا  املبحث

 حترمي اخللوة. العاشر:  بحثامل

 . نتائجأهم الوفيها : امتةاخل  مث
يف البحث عىل املنهج االستقرائي التحلييل    فقد اعتمدت    ة العلمية:أما املنهجي

تتبعت   حيث  تكل    االستنباطي،  التي  إشاعة    مْت اآليات  أو  األعراض  حفظ  عن 

منها املنهج القرآين    بتحليلها، ثم استنبطت    ارت إىل ذلك، وقمت  الفواحش، أو أش 

استخرجته من ما    بت  ت  ر  قد القذف، و  مةوقوع يف جرياحلامية من ال الذي هيدف إىل  

ر أو فيها باألمْ   مبحٍث فت يف كل  ، عر  مباحثجاء هبا القرآن الكريم يف    وقائيةٍ   أمورٍ 

الالن  من  للوقاية  القرآن  إليه  دعا  الذي  بي  هي  ثم  القذف،  يف  هبذه  وقوع  صلته  نت 

 .لعلميةائل االرس  بعة يف ة املت الفني   ت يف كتابة البحث باألمورمْ اجلريمة، واهتم  

العلمية وأما   يتعلق    اإلضافة  السابقة: بوما  دراساٍت   لدراسات  وجدت   فقد 

 : تتشابه مع هذا البحث يف العنوان ولكن اختلفت معه يف الفكرة واملضمون، وهي

ة، للباحث: خالد  ــة تأصيليـم دراس ـ ريـرآن الكـي القـي فـائ ـج الوقـهـ منـال  -1

 حممد عطية.
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والوعظية،    قرآن وأساليبه اللفظيةاملنهج الوقائي يف ال  التاحتدثت عن م   دراسة  

 ق إىل جريمة القذف. وفوائده وثمراته، ول تتطر  

 باحث: حازم زيود.الرتبية الوقائية يف القرآن الكريم، لل -2

ت    دراسة   التي  األسس  وأبرز  وأمهيتها،  الوقائية،  الرتبية  معنى  عن  بنى  حتدثت 

الوقائة عامة يف  يامذج قرآنت نعليها، ثم ذكر ق إىل احلديث عن ية، ول تتطر  الرتبية 

 جريمة القذف. 

للباحثة:    -3 وفقهية،  لغوية  دراسة  واللعان  القذف  القرآن  أحكام  سناء من 

 فضل حسن. 

 . لغوية فقهية، ل تتحدث عن املنهج الوقائي جلريمة القذف دراسة  

 . فر عايد بدويعجمة، للباحث: األسلوب الوقائي يف القرآن ملنع اجلري -4

إشارةً   ارتأش   دراسة   ثناياها  احلد    يف  يف  القرآن  أساليب  بعض  عن  من   بسيطة 

ا يف هذا البحث فقد استقصيت  ناسب مع أمهية املوضوع، أم  جريمة القذف، مما ال يت

الكريم،   القرآن  آيات  من  الوقائي  استنباطهاوتوس  املنهج  يف  طريقة  عت  أن  كام   ،

  الرسالة.البحث عام يف تلفا يف هذام املنهج كان  العرض هلذا

ن أكون قد  ، كام أرجو ألذا أرجو أن يكون بحثي إضافة علمية يف املكتبة القرآنية

 ه من البحث والدراسة بام يتناسب مع أمهيته، وباهلل التوفيق. طيت املوضوع حق  أع
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 متهيد

 ئي: أوالا: مفهوم املنهج الوقا
لغةالنّ  أصال  :هج  واجليم  واهلاء  والثاينالنون  الطريق،  األول  ،  (1)االنقطاع  ن، 

اج، وهو املنهج، واجلمع مناهج، وهو    واجلمع هنوج   الطريق الواضح املستقيم،  وهن 

الث   أهْنج  أْخ يقال:  إذا  إهناجًا  ينهج  وفالن  وب  سلكته،  إذا  الطريق  وهنْجت  لق، 

 نن  من زن رن﴿ىل:  اقال تع  ،(2)كهلأي يسلك مس  يستنهج طريق فالنٍ 
  (3)ق.إىل احليوصل   ينالدأي طريقًا واضحًا يف  ،[48:املائدة] ﴾ىن 

 الغاية. وملوصل إىل اهلدف هو الطريق الواضح ا املنهج اصطلحاا:

تدل   كلمة  والياء  والقاف  الواو   ، ي 
وق  من  لغة:     الوقاية 

ٍ
دفع يشء    عىل 

ٍ
  عن يشء

ق(4)بغريه والو  قاية  والو  وااية و،  قاء  قالو  اليشواقالو  ءالو  يقي من  ما  اهلل  ية  ء، ووقاه 

 (5) نك وبني عذابه وقاية. ي: حفظه، واتق اهلل أي: اجعل بيأ

 فظ اليشء وسالمته.  ن حضام :الوقاية اصطلحاا 

احلفظ  إىل  املوصل  الواضح  الطريق  الوقائي:  املنهج  معنى  يكون  هذا  وعىل 

 واحلامية والسالمة. 

 القذف: اثنياا: مفهوم 
رح، تقول: قذفت مي والط  عىل الر    ل  اف والذال والفاء أصل يدقلا  ة:القذف لغ

 
 (. 5/361ينظر: مقاييس اللغة ) (1)

 (.2/383لسان العرب )، و( 1/346الصحاح )، و(1/984ينظر: مجهرة اللغة ) (2)

 (.1/452سري النسفي )تف، و(10/384لطربي )ينظر: تفسري ا (3)

 (. 6/131غة )قاييس الل ينظر: م (4)

 (.15/402(، ولسان العرب ) 6/2527اح )(، والصح1/245مجهرة اللغة ) ينظر: (5)
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أقذ   إذا  اليشء  قذفًا،  أ (1) رميته فه  بالسهم  مي  الر  والقذف:  است عري  (2) و احلىص،  ثم   ،

، ومنه: الر  القذف للر    (3) مي بالزنا أو ما كان يف معناه.مي بالكالم وهو السب 

و قطع  نا، أبالز  بالغاً   عفيفاً   لامً سم  راً  حكلفاً مكلٍف م  هو رمي  :القذف اصطلحاا 

 (4) النسب، ويدخل فيه الترصيح والتلويح. 

ك غري مبارش بأن يشك    بشكلٍ أو    ويكون ذلك بأن يرميه بالزنا أو اللواط مبارشةً 

 (5).باإلشارةيف نسبه أو ينسبه إىل غري أبيه، ولو 

يف   ضواخل  هومعنا  األنساب:  وقد جاء هذا الفعل يف السّنة بلفظ الطعن يف

ها تنقصًا واحتقارًا، وهو من القذف.   ح فيهاأعراض الناس، والقد وذم 
 (6) 

 

 

 

 
 

 

 
 (. 5/68مقاييس اللغة ) ينظر: (1)

 (. 9/75اللغة )، وهتذيب (5/135ينظر: العني ) (2)

 (.24/241عروس )(، وتاج ال9/277ينظر: لسان العرب ) (3)

اعينظر: رشح حد  (4) د والرسوم للسيوطي ومعجم مقاليد العلوم يف احلدو  ،(497)ص    ود ابن عرفة للرص 

 (.57ص )

 (.21/270)  املوسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  (5)

 (.13/266ن العرب )(، ولسا190ينظر: متار الصحاح )ص  (6)
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 األول املبحث
 (1)  اجملتمععقوبته وأثره على الفرد و حتريم القذف وبيان 

 حترمي القذف والطعن يف األنساب: 
القذف والطعن يف األنساب، م اإلسالم  د  ذلك   ،راضوالوقوع يف األع  حر  وع 

ق الكبائر،  تعاىل:  من   نن من زن رن مم ام يل ىل﴿ال 
السّ ب  ن  ت  اج  »:  ×وقال    ،[23النور:]  ﴾زي ري ٰى ين ىن ع ب  وا 

ذلك    ، وبني  أن  (2)   «تل  ف  اات الغ  ن  م  ؤ  م  ـ ال  ات  ن  ص  ح  ـ  امل  ف  قذ  »، وذكر منها:  «اتق  املوب  

يف  ن  ع  ر: الطّ ف  م ك  ا هب   ه     اس  نّ ال  يف   ان  ت  نـ  اثـ  »وله: من أخالق اجلاهلية وأعامل الكفرة بق
أنساب  ، ونفى كامل اإليامن عن كثري الطعن يف  (3)«تيّ م  ـ لى الع    ة  اح  ي  ب، والنّـ س  النّ 

والس الصالة  عليه  بقوله  اللّ ال  و    ان  عّ لطّ ب    ن  م  املؤ    س  ي  ل  »   الم:املسلمني   وال    ان  عّ  
 (4).«يءذ   الب  ال  و    ش  اح  ف  ال  

 
 .(251بيان مفهوم القذف يف التمهيد )ص  تم (1)

الوصا  (2) كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  تعا  قولباب  يا،  أخرجه   زث  رث يت ىت﴿ىل:  اهلل 
حديث  [10النساء:]  ﴾مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث  ،

 (.4/10(، )2677رقم )

 (.1/92)(، 145ها، حديث رقم )اإليامن، باب: بيان الكبائر وأكربحه، كتاب: وأخرجه مسلم يف صحي

إكامل    (3) مسلم  املعلمينظر:  عياض  بفوائد  مل 1/326)  للقايض  الفاحلني  ودليل  يقي الصد  حمد(، 

باب: إطالق اسم الكفر عىل الطعن يف صحيحه، كتاب: اإليامن،  واحلديث أخرجه مسلم يف  .  (4/912)

 (.1/82(، )121حديث رقم )عىل امليت، النسب والنياحة 

، ورشح رياض الصاحلني البن ( 7/150 األذكار النووية ملحمد الصديقي )نظر: الفتوحات الربانية عىل ي  (4)

( واحل6/201عثيمني  أخرجه (،  أبواب    ديث  سننه،  يف  جاءالرتمذي  ما  باب:  والصلة،  اللعنة،   الرب  يف 

اب:  أخرجه ابن حبان يف صحيحه، كت(، و 4/350)  (،1977وقال: حديث  حسن  غريب، حديث رقم )

باب: فرض اإل  كتاب (، وأخرجه  1/421(، )192يامن، حديث رقم )اإليامن،  املستدرك يف  احلاكم يف 

 صحيح (، وصححه األلباين يف1/57)(،  29الشيخني، حديث رقم )عىل رشط    : صحيح  اإليامن، وقال 

 (.2/949اجلامع الصغري وزيادته )
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بيانو جاء  القوبعق  قد  والسن يف  ذفة  الكريم  القرآن  و  املطهرة  التشديد ة    جاء 

وءته  اإلنسان ومرعىل كرامة    رصيح    فاعلها، وما ذلك إال ألنه اعتداء    التشنيع عىلو

وسبب   امل  وخلقه،  بني  والبغضاء  العداوة  هبم  حلصول  اإلرضار  من  وهو  سلمني، 

تعاىل:  قال   ىل  مل يك ىك مك لك اك﴿   وإيذائهم، 
الط  الو»،  [58حزاب:األ]  ﴾زن رن مم ام يل  أن  يف  شبهة  يف     عن 

    د الرازيوقد أك  ،  (1)«سب من أعظم أنواع األذى، فاآلية تشمله شمواًل بي ناً الن 

أسباب وجوب االمتناع عن احلديث  ح أن من  يف تفسريه عىل هذا املعنى حني وض  

للن   أن    ×رض رسول اهلل  يف ع   ة   لعائش وإيذاءً   والسالم،بي عليه الصالة  فيه إيذاًء 

   (2)ب.ناية وال سبمن غري ج    اوأبوهي

 التشديد يف عقوبة القذف: 
د عىل اجلاين يف العقوبة، وجعلها قريبًة من   الرشع ح  بعد أن بني   كم القذف شد 

فجاء ودينية،  وأدبيًة  جسديًة  عقوبًة  القاذف  عىل  فأوقع  الزنا،  جريمة  احلد     عقوبة 

جلدة، ثامنني  شهادته  بجلده  قبول  اعتباره    وعدم  واهتامه نيبوسقوط  الناس،   

 لك اك يق ىق يف ىف﴿تعاىل:  قال    ،(3)اإليامنق واالنحراف عن  بالفس
 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
كل    ،[4النور:]  ﴾ين بعد ذلك  للقاذف يف اآلخرة يف ثم  الشديد  الوعيد  كان  ه 

تعاىل: اهلل    ﴾جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿  قول 
ي مثل هذا  مر  حتى عن    ء النهياجبل    ،[24النور:] ه  احلديث بكالم باللسان ولاد تلق 

 
 (. 1/885ي )ز رياض الصاحلني لفيصل النجدينظر: تطري، (8/421صديقي )ني ملحمد الدليل الفاحل( 1)

 (.23/344)ينظر: التفسري الكبري ( 2)

املحىل    (3) ) ينظر:  باآلثار البن حزم  املرام  (، و21/219  البالغة  (،  375)ص    البن حجربلوغ  اهلل  وحجة 

 (. 2/025للدهلوي )
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 جف﴿  تعاىل: يف قوله  املسلم عن القول بال علم،    اهلل  هىاملجالس وعدم إنكاره، فنيف  
  ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف

 حض جض خص حص مس خس  ﴿:سبحانهيف قوله    ذلك  جر عنجاء الز  ، و(1)  [36اإلرساء:]

ولو  »،  (2) رنكمع ول ي  ومن س    ذلك من قال  ويدخل حتت ،[17ر:النو ]  ﴾مض خض

القرآن  فل   العصاة ل تر اهلل تعاىل قد غل    ه وفتشت عام  لكيت  به من  ظ يف يشء  أوعد 

تغليظه يف إفك عائشة رضوان اهلل عليها، وال أنزل من اآليات القوارع، املشحونة  

والعت الشديد  واس بالوعيد  العنيف  والزجر  البليغ  ماب  ركب  ما  ذلك،  تعظام  ن 

مواستفظا عليه،  أقدم  ما  فيه    اع  متلفةأنزل  طرق  مفتن  عىل  واحدٍ وأساليب  كل    ة 

كاٍف  القذ    منها  جعل  حيث  هبا،  لكفى  الثالث  هذه  إال  ينزل  ل  ولو  بابه،  فة  يف 

وتوعد   مجيعا،  الدارين  يف  وب ملعونني  اآلخرة،  يف  العظيم  بالعذاب  ألسنتهم    أن  هم 

وأرجلهم بام  وأيدهيم  عليهم  وهبتشهد  أفكوا  جز  يوف يهم  وأنه  احلق  ءاتوا،  هم 

هم  ا الذي  يعللواجب  أن  أهله، حتى  ذلك  عند  املبني  موا  احلق  يف    ،اهلل هو  فأوجز 

ر، وجاء بام ل يقع يف وعيد املرشكني عبدة  د وكر  ل وأمجل، وأك  ذلك وأشبع، وفص  

القرآن  صحاب اإلفك يف  وقد جاء وصف أ  ،(3)«الفظاعة  األوثان إال ما هو دونه يف

ر    وتشنيع    م  الكريم باخلبث، ويف هذا ذ املؤمنني الذين    اء وصف، كام جللنفوس  منف 

 جخ مح﴿عوا عن اخلوض يف احلادثة بالطيبني مدحًا هلم، قال تعاىل:امتن
 خض حض جض خصمص حصمس خس جسحس مخ
رت    ،[26النور:]  ﴾جغ مع جع مظ مضحط اجلثم  اجلزاء  باملب  هلم  غفرة،  ميل 

 
 (.7/351) تفسري القاسميينظر: ( 1)

 (.23/344)  لرازيافسري ينظر: ت (2)

 (. 23/345ازي )ينظر: تفسري الر (.3/223سري الزمرشي )تف (3)
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ال فاملعنى(1) اجلنةكريم وهو  والرزق  الكالم اخلب  أن    :،  ال يرتضيه وال    ثيمثل هذا 

   (2) ي الناس وقذفهم ال يليق إال هبم. بيثني واخلبيثات، فرمْ  اخلله إاليقو

 :على الفرد واجملتمع أثر جرمية القذف
مع، فهي وعىل املجت  عىل صاحبها  ما هلذه اجلريمة من آثارٍ   ال خيفى عىل ذي عقلٍ 

 م  و   يـ  ت   ي   ت  مّ أ  ن  م    س  ل  ف  م  ـال  إنّ »:  ×امة، قال  ات يوم القيلضياع احلسن  أوالً سبب  
ا، ذ  ه    ال  م    ل  ك  أ  ا، و  ذ  ه    ف  ذ  ق  ا، و  ذ  ه    م  ت  ش    د   ق  ت  ي   ، و  اةٍ ك  ز  ، و  امٍ ي  ص  ، و  ةٍ ل  ص  ب    ة  ام  ي  الق  
 ن  إ  ه، ف  ات  ن  س  ن ح  ا م  ذ  ه  و  ه،  ات  ن  س  ن ح  ا م  ذ  ى ه  ط  ع  فيـ    ،اذ  ه    ب  ر  ض  ا، و  ذ  ه    م  د    ك  ف  س  و  
 ح  ط ر    ، مث ّ ه  لي  ع    ت  ح  ط ر  ف    م  ه  اي  ط  خ    ن  م    ذ  خ  أ    ه  لي  ا ع  م  ى  ض  يـ ق    ن  أ    ل  ب  ه قـ  ت  ان  س  ح    ن ي ت  ف  

  فيها انتهاك    للعداوة والبغضاء بني املسلمني، ألن    سبب    القذف  أن    ، كام(3)«اريف النّ 

وتعد   واملسلامت،  املسلمني  أعراحلرمات  عىل  وتشوي  أهن    هٍ ضهم،  كام  ا لسمعتهم، 

 تزانه وطمأنينته واستقراره. ملجتمع واختالل اك األرس، وفساد اك  إىل تف يتؤد  

 

 

 

 

 
 (. 2/497سري النسفي )ينظر: تف (1)

 (.4/21سري الشوكاين )(، تف4/174ينظر: تفسري ابن عطية ) (2)

كت  أخرجه  (3) صحيحه،  يف  )مسلم  رقم  حديث  الظلم،  حتريم  باب:  واآلداب،  والصلة  الرب  (، 59اب: 

(4/1997.) 
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 الثاني املبحث
 النهي عن إيذاء املسلمني

اإليذاء: أنفس  مفهوم  يف  باآلخرين  الرضر  إحلاق  كان  هو  سواًء  أمواهلم  أو  هم 

 (1) ل. ول أو العم قذلك بال

 :إبيذاء املسلمني علقة القذف
املسلم  اإلسالم من ش   مظ  ع قدأن  له  التعرض وجعل  م  رًا وحرمًة ومحاية، وحر 

ية إىل احلفاظ عليها، فنهى اهلل عن إيذاء  هلذه احلرمة، وجاء باآلداب واألحكام املؤد  

لم سامليؤذي    ما قد  صورة، واهتم بالتنبيه عىل كل  املسلمني واملسلامت بأي شكٍل و

مشاعره،   يف  حتى  يشملويضايقه  واألفعاألا  مما  القبيحة  قوال  الل  ل  واهلمز من  مز 

ل  عن يف األنساب، وإشاعة النقائص واملعايب عن الناس، والتدخ  والسخرية والط  

اإلرضار  من  ذلك  وجعل  أرسارهم،  ونرش  أحواهلم،  ونقد  خصوصياهتم،  يف 

  (2) اإليذاء املحرم. و

كثرية عن   يٍث داحأذي املسلم يف  ما قد يؤ  كل  من    لتحذيربيه واوقد جاء هذا التن

م×النبي   ذ،  النبي  ن  ئل  س  ملا  س  »قال:    ؟ْل ض  فْ أ    م  ال  اإلْس   ي  أ    ×لك   م  ل  م ن  
 عىل تْرك  ، واملراد املسلم الكامل اإلسالم، وفيه حث  (3)«ه  د  ي  و   ه  ان  س  ل   ن  م   ون  م  ل  س  م  ـ ال

واللساإيذاء   باليد  كام  املسلمني  حرمته   أن  ن،  عىل  دليل   يف  حابس   بني    كام  ،(4) فيه  نه 

 
املعارصة للدكتور أمحد متار )العراللغة    ينظر: معجم  (1) ا، و(1/80بية  ملؤصل أللفاظ  املعجم االشتقاقي 

 (.2/696القرآن الكريم للدكتور حممد جبل )

 (.4/348لشوكاين )، وتفسري ا(41/240سري القرطبي )تف، و(4/398ابن عطية )تفسري  ينظر: (2)

 (.1/11(، )11، حديث رقم )م أفضل؟ سالباب: أي اإل  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: اإليامن، (3)

  حديث رقم   يامن، باب: بيان تفاضل اإلسالم وأي  أموره أفضل،حيحه، كتاب: اإل وأخرجه مسلم يف ص

(66( ،)1/66.) 

جامع العلوم  ، و(2/10رشح النووي عىل مسلم )، و(1/62طال )اري البن بينظر: رشح صحيح البخ  (4)

 .(1/289واحلكم البن رجب )
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ثام املوجبة للعقاب يف اآلخرة بسبب  املؤمنني واملؤمنات من أعظم اآل  كتابه أن  إيذاء

حرماهتم وانتهاك  عليهم،  النبي  (1) التعدي  بحرمة  حرمتهم  أ حلقت  حيث   ،× 
بشأهنم   مل  يك  ىك  مك  لك  اك ﴿ تعاىل:  قال    ،(2) اهتاممًا 

أو [58زاب:ح األ]  ﴾ زن  رن  مم  ام  يل  ىل  إثم  بغري  أي   ،

، وقد نزلت اآلية عىل أحد  (3)  حقهم ص والعيب يفالتنق     سبيلىلع  ارتكبوه،   ذنٍب 

 . ( 4) من يؤذي املسلمني بغري حق    وهي عامة يف كل   األقوال يف أمر عائشة وصفوان 

أن   و يف  املسل رمْ ال شك  يمني يف  ي  قد  ما  أعظم  من  أذيتأعراضهم  إىل  هم ؤدي 

جاء التوجيه للمؤمنني    دعداوة والبغضاء فيام بينهم، وق حصول ال، وهبمواإلرضار  

عليهم االمتناع عن الكالم يف احلادثة   سورة النور يف حادثة اإلفك بأنه كان واجباً يف 

أن    ألسباٍب » إيذاءً   منها:  غ   فيه  من  وأبوهيا  س للنبي وعائشة  بٍب وال جناية وهو  ري 

وأ بحرام،  إتيان   ين ه  أن  جيوز  االستغناء سبن  كوام  مع  للغري  والرضر  لإليذاء    بًا 

 ( 5) .«هنع

        

 

 

 
 (. 671تفسري السعدي )ص ، و(3/271ني )الرشبي فسريتينظر:  (1)

 (. 22/105ابن عاشور )تفسري : ينظر (2)

أيب  تفسري  ينظر:    (3) بن  )مكي  ا(9/8685طالب  وتفسري  )لز،  و(3/559مرشي  كث،  ابن  ري  تفسري 

(6/424.) 

 (.3/72ينظر: تفسري السمرقندي ) (4)

 (.23/344تفسري الرازي ) (5)
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 الثالث املبحث

 حتريم سوء الظن 

 : سوء الظنّ  مفهوم
وء اسم  جامع   (1) لآلفات والداء.الس 

االعـه»:  ن  ـ والظ الراجـقـتـو  احتم ـاد  مع  وي  ـح  النقيض،  يف  ال  اليقني  ستعمل 

 ( 2) .«لشكوا

امتالء القلب بالظ نون    :و، وقيل ه(3)«هلا  هو أهل    عدم  الث قة بمنْ »  :وسوء الظن

اللسان واجلالسيئة ب ن التهمة والتخ»، وقيل: هو  (4) وارح  الناس حتى يطفح عىل  و 

حمل   غري  يف  والناس  واألقارب  الغري  (5)«هلألهل  عىل  واحلكم  القلب  عْقد  واملراد   ،

ا مرد اخلبالسوء،     ( 6) امء.واطر وحديث النفس فال إثم فيه بإمجاع العلأم 

 القذف:ن جبرمية  ظلعلقة سوء ا 
حق   ع  من  املؤمناملؤمن  حيسن    ىل  يكذ    الظن    أن  وأن  ي  به،  ما  به،  ب  ه وكأن  تهم 

ن األدب الذي ينبغي أن يكون عىل حقيقته، وهذا من حْس   لع  مط  ومن براءته    متيقن  

املؤمنني،   اه  بلبني  من  صالو  حر    ،(7) العبد ح  ستتامم  ظن  وقد  اإلسالم    السوء   م 

 
 (.1/127لعروس )تاج ا، و(7/273ينظر: العني ) (1)

 (. 144التعريفات )ص ( 2)

 (. 186دين )صوال أدب الدنيا (3)

 (. 238ينظر: الروح )ص ( 4)

 (. 7/352ثري )سري ابن كتف (5)

 (.14/330بن عادل )ا وتفسري(، 547ص ينظر: األذكار )( 6)

 (.8/66: حلية األولياء أليب نعيم )ينظر( 7)
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والصال  بأهل كل  (1) حاخلري  أساس  ألنه  يدعو    ،  فهو  التجس  رش  تبدأ حيث  س  إىل 

وتعقب العورات    ،والبحث والنظر  ،تواالستامع والتنص    ،والتقص    مرحلة البحث

والنم   ،قطاتوالس   الغيبة  إىل  يؤدي  النيات، مما  الدخول يف  واللمز،   يمة، واهلمزثم 

تثب  و بال  والقال  وتبيني،  القيل  الس  ععنه  ينتج  ف ت  الباطلةت  لاورت  دم  وبالتايل هم   ،

الف احدوث  بني  واالختالف  تعاىل:،  ملؤمننيرقة   يل ىل مل خل﴿  قال 

أعراض    [:12احلجرات:]  ﴾جن يم ىم مم خم حم جم انتهاك  اجتنبوا  أي 

السوء   بظن   هو  »  (2) هبماملسلمني  الظن   فيام  الس  ألن  م وعبب  القبائح، تقد  ت بنى  ليه 

  أحدٍ ام يتيقن يف  وره عىل اليقني فقل  مألقائل إذا أوقف  وا  شح،ومنه يظهر العدو املكا

به  عيباً  فاشياً ي    عظيم    تأديب  »اآلية  يف  و ،  (3)   «فيلمزه  كان  ما  من    بطل  اجلاهلية  يف 

وأن  الظ   الباطلة،  والتهم  السيئة  تنشأ    نون  السيئة  ا  الظنون  الغرية   ، ملفرطةعنها 

واالغتياالت األنسابوالط    ، واملكائد  يف  بالقتال    ،عن  اعتداء    راً ذحواملبادأة  من 

إن  (4)«باطالً   اً ظن   مظنونٍ  بل  والت»  ،  الظن  التباغض  أصلهام سوء  أن  حاسد  وذلك   ،  

واملم  ـال يتأو  ـ باغض  وقد  حاسد  التأويل،  أسوأ  عىل  وحيسده  يبغضه  من  أفعال  ل 

أبًدا  ن ظن   تعاىل أن يكوأوجب اهلل  ×ي  بلنر ا، هلذا حذ  (5) « املؤمن باملؤمن حسنًا 
السوء   ظن   وأتبعهنو من  عنه  التجس  ى  عن  بالنهي  والتباغض والتحس    سه  س 

فقال:   ببعض،  بعضهم  الظّ إ  ف    ، نّ الظ  و    م  ك  يّ إ  »التصال  أ  ّن  و  د  احل    ب  ذ  ك  ّن   ال  يث، 
 

 (.3/821) مرشيالز(، وتفسري 5/522ينظر تفسري السمعاين ) (1)

 (. 8/93طرح التثريب ) ينظر: (2)

 (. 17/550ابن عادل ) تفسريينظر:  (.28/110لزمرشي )ا تفسري (3)

 (. 26/251)ابن عاشور تفسري  ( 4)

 (.9/261اري البن بطال )لبخرشح صحيح ا (5)
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ء سوي إياكم وأ،  (1) «ان  و  خ  هللا إ    اد  ب  وا ع  ون  ك  وا، و  ض  اغ  ب   تـ  ال  وا، و  س  سّ  حت   ال  وا، و  س  سّ ت   

الته(2) الظن  أو  سب  ةم ،  تعادي    :ومعناه»،  (3) ببال  وصديقأن  ظن  أهلك  عىل   ك 

ر    ،(4)«ه به دون حتقيق تظن  ينبغي ظن  السوء ملن كان اخلري غالبًا عليه، وقد  وي  فال 

ا هب     ن  ظ  ي    نْ أ    ةً م  ل  ك    ه  يْ خ  أ    نْ ع م  م  ْس ي    مٍ ل  ْس مل     ل   حي   ال  »ل:  أنه قا  عن عمر بن اخلطاب  

ْ ا يف  هل     د  جي     و  ه  و    ءوس     يش 
ٍ
«ًراد  ْص م    رْي  اخل    ن  م    ء

من علم من »  قال:  عيل    ، وعن(5)

فنحن   عالنيته  نت  حس  ومن  الرجال،  مقاالت  فيه  يسمعن   فال  مجيلًة  مروءًة  أخيه 

بأنه أكذب احلديث أي: (6) «أرجىته  لرسير الظن   الظن   »  ، وقد جاء احلكم عىل  أن 

الكذبمن أكثر  الظن     ىلوع،  (7) «شأ  فإن  هو  يسلاهذا  بل  اإليامن  بأهل  جيوز  ال  ء 

النفاق،  اللة  عىل ضعفهد الترصيح بلفظ اإليامن يف  ، فهو من صفات أهل  لذا جاء 

اإلفك:   حادثة  عن  حكاية  تعاىل  اهلل   نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿قول 

 فاالشرتاك يف لفظ اإليامن موجب    [،21النور:]   ﴾ نب مب زب رب يئ ىئ

البعد باملسم  بالسوء  س   لمني،ظن  عند  املقحتى  فيهملاامع  التكذيب    ة  وجب 

 
أخ(  1) خطبة  عىل  خيطب  ال  باب:  النكاح،  كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  يدع،  أخرجه  أو  ينكح  حتى  يه 

تنا  "حه، بزيادة لفظة  خرجه مسلم يف صحيوأ،  (7/19)  ،(5143رقم )حديث   كتاب:   "فسوا  وال  يف 

(،  28ونحوها، حديث رقم )  داب، باب: حتريم الظن والتجسس والتنافس والتناجشالصلة واآل الرب و

(4/1985 .) 

 (.4/123ينظر: معال السنن للخطايب ) (2)

 (.135النبوي ملحمد اخلويل )ص ينظر: األدب   (3)

 (.7/162لباجي )ل ح املوطأاملنتقى رش (4)

الرب يف اال  أورده  (5) نافع بن عمر، )أيب مل ي  ستذكار عن ابنابن عبد  التمهيد  8/291كة عن  (، وأورده يف 

(81/20.) 

 (. 8/94(، وطرح التثريب )9/260رشح صحيح البخاري البن بطال )ينظر: 

 (.9/261البخاري البن بطال )ينظر: رشح صحيح  (6)

 (.23/232يني )الع  الدينلبدر  عمدة القاري: ينظر (7)
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  ظن    بأن    ،  وفيه تعريض  (1) هبم وعدم اإلرساع يف هتمتهم  حسان الظن  واالشتغال بإ

ه املسلمني يف حادثة اإلفك  الذي وقع من بعض  التي و من خالسوء  النفاق  صال 

إال  م  وا بإخواهن يظن م أالـ هـبر  ـدي ـجـ ان الـ، وك(2)وقلة بصرية  ت فيهم عن غرورٍ رس  

بقو  ،(3)خريًا   يثق  ن ال  م  الناس حاالً  به أحد  د قيل: أسوأ  يثق  أحٍد لسوء ظن ه وال 

 (4) . هلسوء فعل

 

 

 

 
 

 

 
 ، وتفسري ( 4/15لشوكاين )، وتفسري ا( 6/161 السعود )تفسري أيبو،  (32/341ينظر: تفسري الرازي )  (1)

 (.81/175ابن عاشور )

 (. 18/175ابن عاشور )تفسري ينظر:  (2)

 (. 6/27: تفسري ابن كثري )ينظر (3)

حممدية  ينظر:    (4) طريقة  رشح  يف  حممودية  نبويبريقة  سورشيعة  يف  أري ة  اخلادمي   سعيد  أليب  محديةة 

(2/279.) 
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 الرابع املبحث

 حتريم التجسس 

التج األمور،    ّسس: مفهوم  باطن  عن  عالبحث  عن  الناس  والسؤال  ورات 

ص األخبا    (2) ذلك يف الرش.، وأكثر ما يقال (1) ر ومعايبهم، وتفح 

 جبرمية القذف: التجسس قة لع
اإلسالم س  هنى  التجس  معايبهم    عن  وطلب  اآلخرين  عن رسائر  البحث  وهو 

عنها تعاىل:  والبحث  قال  ظهر »أي:    ،[12احلجرات:]  ﴾من خن﴿،  ما  خذوا 

سرت ما  توال  ،ودعوا  عورات  ت    أن  »،  (3) «املسلمنيبعوا  عنه  النهي  من ووجه  ه 

جاء    املسلمني  تحلرما  فعيل    انتهاك    وهو،  (4) «الكيد وقد  وكراماهتم،  وحياهتم 

عند أْمره سبحانه بطلب اإلذن    س يف القرآن الكريم بقوله تعاىللوعيد ألهل التجس  ا

د توع  »  ةاآلي  ففي  :[28النور:]  ﴾ىي مي خي حي﴿ :  عند الدخول عىل البيوت 

ما ال  ظر إىل  معايص، والن لل   س عىل البيوت وطلب الدخول عىل غفلةٍ التجس    هلأل

   (5) .«حمظورريهم مما يقع يف غلو ل  حي

س حتى لو كان هبدف األمر باملعروف والن هي عن اإلسالم    بل قد حرم  التجس 

فإن  من ش ـمنكـال الـر،  ف ـمنكـ روط  ر عىل  نك  ي  الذي  من غري    ه أن يكون ظاهراً ـعلـر 

 
تاج  ، و(6/38العرب )  لسان، و(1/160مشارق األنوار )، و(1/83)  للخطايب  يث غريب احلدينظر:    (1)

 (.15/499لعروس )ا

)ينظر:    (2) السمرقندي  للخطا (،  3/328تفسري  احلديث  )غريب  مسلم (1/83يب  عىل  النووي  رشح   ،

(16/119.) 

 (. 9/28الثعلبي )تفسري  (3)

 (.26/253بن عاشور ) اتفسري (4)

 (. 4/176)عطية  تفسري ابن (5)
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س جتس 
بتتب  كيف  ،(1)  تصي  ف  لغرض  العورات  األخطاء  ع  الناسد  ،  وقذفهم  وفضح 

  (2) . «يبة يف الناس أفسدهمابتغى الرّ ري إذا  مألإن ا»: ×قال 

الظن   سوء  ثمرات  من  س  والتجس  له خاطر    والتت بع  يقع  اإلنسان  فإن   باملسلم، 

إىل يسعى  بل   ، الظن  بمجرد  يقنع  فال  ابتداًء  حتقالتهمة  ذلك    خرب  س  فيتجس  يقه، 

ق  ليحق  ه،  السرت  ويتبرص  إىل هتك  يؤدي  نفسه، مما  من    عالمة    هأن    كام،  (3) ما وقع يف 

وكثرة الزلل، فإن  من اشتغل بنفسه الن قص واجلهل ، وداللة  عىل (4) عالمات الن فاق 

أوجب   من  إن   بل  اآلخرين،  أخطاء  عن  للبحث  وقتًا  جيد  ل  معايبه  وإصالح 

 ل اإلنسان بنفسه وتقويمها.ات اشتغاالواجب

ة يف سن   رينخآلوقد جاءت املبالغة يف الزجر عن التامدي يف االشتغال بعيوب ا

يف عني أخيه وينسى اجلذع يف   (5)القذىكم  صر أحد يب  »، ففي احلديث:  ×النبي  
ن أقبح ينشغل اإلنسان عن عيب نفسه ويدق ق يف عيب أخيه، وهذا م  ، فقد(6)«عينه

  ن  امي   اإل   ل  خ  د  ي   مل   و   ه  ان  س  ل  ب   ن  آم   ن  م   ر  ش  ع   م  ي  »ليه الصالة والسالم:  ، قال ع(7) ح القبائ
 

 .(365ينظر: األحكام السلطانية للاموردي )ص (1)

وأبو داود يف سننه، كتاب: األدب، باب: ،  (39/237(، )23815رقم )أخرجه أمحد يف مسنده، حديث    (2)

)  يف رقم  حديث  التجسس،  عن  )4889النهي  يفوا،  (4/272(،  املحلاكم  احلد   ستدرك،  ود،  كتاب: 

)  حديث )8137رقم  األل  ،(419/ 4(،  والرتهيب:  باينقال  الرتغيب  صحيح  يف  لغريه"  ، "صحيح 

(2/589   .) 

  (.26/253ابن عاشور )، وتفسري (8/535لقاسمي )(، وتفسري ا8/93طرح التثريب )ينظر:  (3)

 (.126ر: روضة العقالء ونزهة الفضالء البن حبان )ص ينظ (4)

 ووسخ. ٍب اب من تراع يف العني واملاء والرش، وهي ما يقى: مجع قذاةقذال (5)

 (.11/193اجلامع الصغري لألمري الصنعاين )(، والتنوير رشح 6/456ينظر: فيض القدير )

(6)  ( رقم  حديث  مسنده،  يف  القضاعي  )610أخرجه  امل،  (1/356(،  رقموابن  حديث  الزهد،  يف   بارك 

 (. 1328/ 2وزيادته )امع الصغري يف صحيح اجلين وصححه األلبا، (70(، )ص 212)

 (. 6/456ض القدير )ينظر: في (7)
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تـ  ال    ه  ب  ل  قـ   ال  اب  ت  غ    تـ  ال  و    ،  ني  ل م  س  م  وا  ع  ع  بـ  تـ    ف  ات   ر  و  وا  يـ  ات   ر  و  ع    ع  ب  تـ  تـ    ن  م    نّه  إ  م،  هللا   ع  ب  تـ  م 
أن  من يسعى يف طلب   ، (1) «ه  ت  ي   بـ  يف    ه  ح  ض  ف  يـ    ه  ت  ر  و  هللا ع    ع  ب  تـ  يـ    ن  م  و    ،ه  ت  ر  و  ع   واملعنى: 

  شف اهلل عيبه وعورته، ومن تتبعها فضحه اهلل يك  نعورة أخيه أو عيب أخيه املؤم

القيامة يفعل ذلك ل  «ه  ب  ل  قـ    ان  مي   اإل    ل  خ  د  ي    مل   »، ويف قوله:  (2)يوم  أن  مْن  : إشارة  إىل 

ل اإليام ية إىل إيفاء حقوق  هلل حق معرفته، ول يؤد  حقولم يعرف ا ن قلبه فيص  قه املؤد 

واإلرضا إيذائهم  يف  فوقع  عليهمهب   راملسلمني،  والتجسس  وتعيريهم  وما  (3) م   ،

واهلمز ألن  التجسس سبيل إىل الوقوع يف الغيبة والنميمة  ر والوعيد إال  ذلك الزج

الناس وهتك ح الوقوع يف أعراض  ثم  يؤدي إىل حصول   وهو ما  رماهتم،واللمز، 

 بينهم.  التباغض والتدابر 

 

 

 

 
 

 

 
اب: األدب، باب:  وأبو داوود يف سننه، كت،  ( 33/20(، )19776رقم )أخرجه أمحد يف مسنده، حديث    (1)

 (.240أللباين يف غاية املرام، )ص وحسنه ا، (4/270(، )4880يف الغيبة، حديث رقم )

 (. 6/153ذي )وحتفة األحو(، 8/3157) املفاتيح مرقاة ينظر: (2)

 (. 8/7315اة املفاتيح ): مرقينظر (3)
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 اخلامس املبحث

 إشاعة الفاحشة والنهي عن رتسلاألمر با 

السرت: احلياءتاالْس   مفهوم  وهو  ما    ،(1)تار،  يذكر  ل  إذا  فالنًا  فالن   سرت  يقال: 

 ( 2)اط لع عىل عثراته وعوراته.

   مفهوم إشاعة الفاحشة:
 (3) رب ونرشه بني الناس. خلاي: إذاعة اإلشاعة ه
 ( 4) .كل  ما اشتد  ق بحه من الذنوبوالفاحشة: 
الفا إذاعةت  ةشحوإشاعة  املتع  وإظهار  عني  الناس  أخبار  بعثراهتم  قلونرْش  ة 

 .وعوراهتم، بأي طريقة كانتوذنوهبم 
 رت وإشاعة الفواحش جبرمية القذف: علقة السّ 

رتأمر   بالس  املعاهلل  وتغطية  ا  وإخفاء  الفاحشة  ايب،  إشاعة  عن  وهنى  لعورات، 

استرت من   فيام  املؤمنني  الوقيعة  (5) أمرهمعىل  م  الناس وعأ  يف، وحر  يؤدي  راض  ما 

ذلك تعاىل:   ،(6) إىل   خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق﴿  قال 
هذه اآلية    يف  :[19النور:]  ﴾هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل

لعب إذا سمعوه  يشيعوا  اده ودعوة  هلم بأن ال  تأديب  من اهلل  الكالم اليسء  شيئًا من 

 
 (.12/265هتذيب اللغة )(، و7/236ينظر: العني ) (1)

 (. 1/623ينظر: الفروق اللغوية ) (2)

ة (، ومعجم اللغة العربية املعارص21/033(، وتاج العروس )2/216ينظر: املحكم واملحيط األعظم )  (3)

(2/6251.) 

مشا  (4) األنوار  ينظر:  وا2/148)رق  غريب    لنهاية(،  واملغرب يف3/415احلديث )يف  املعرب    (،  ترتيب 

 (.352)ص 

 (.2/292) ينظر: جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبيل (5)

 (.93)ص مترص شعب اإليامن للقزويني  (6)
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ث  لوا فضيحة املسلمني، وأن يسرتوا عليهم،  يتعج  يذيعوه، وال  بحانه  س   بت  رم  وال 

ن   العقوبات عىل م  ، بل ودعا اإلسالم إىل أن يسرت اإلنسان  (1) ذلك فعل  بعد ذلك 

الذنب وقوع  عند  عي  نفسه  يغط ي  وأن  به،  رب  خي  ال  قال  وأن  الناس،  عن  :  ×وبه 
ت  ي  ل   فـ  مل   أ    ن  م  ا، ف  ه  نـ  ى هللا ع   ن   ت  الّ   ة  ور  اذ  الق    ه  ذ  وا ه  ب  ن  ت  اج  »  ل  ب إ  ت  ل يـ  و    هللا   رت   س   ب  رت  س 

  ن أتى بام، أي: م  (3)«لّ ج  و    ز  هللا ع    اب  ت  ك    ه  ي  ل  م  ع  ن ق    (2) ه  ت  ح  ف  ا ص  ن  ل    د  ب  يـ    ن  م    ه  نّ إ  هللا، ف  

ظهره لنا،   وْليتب وال ي  نا أو القذف أو الرشب فْليسترتي ستقبح من قول أو فعل كالز 

احلد   عليه  أقمنا  عليه  اهلل  ما سرته  لنا  أظهر  ن  ا  ألن    ،(4)   فم  إىل    ق  لذنب طريإعالن 

  ل  ك  »عليه الصالة والسالم:  ، وقال(5) فل  منهه ك  عان عىل اإلثم كان لانتشاره، ومن أ
م  ت  م  أ   إ  اف  ع    ال  اّل   م  إ  و  ،  ين ر  اه  ج  م    مث ّ م  ع    ل  ي  للّ ب    ل  ج  الرّ   ل  م  ع  يـ    ن  أ    ة  ر  اه  اجمل    ن  ّن   لا، 

 ت  ب    د  ق  ا، و  ذ  ك  ا و  ذ  ك    ة  ح  ار  الب    ت  ل  م  ن، ع  ل  ف     ول: ي  ق  يـ  ، فـ  ه  ي  ل  ع    هللا  ه  رت   س    د  ق  و    ح  ب  ي ص  
و  ه  ب  ر    ه  رت   س  ي   ع    رت   س    ف  ش  ك  ي    ح  ب  ص  ي  ،  وامل (6) «ه  ن  هللا  أظهروا   جاهرون،  الذين    هم 

منها،   عليهم  اهلل  سرت  ما  وكشفوا  إظهار  (7)هبا  فتحدثوا  معاصيهم،  قصد  فمن   ،

ف  بضغْ أفقد    معاصيه التسرت  هبا  لماهلل عليه  حياًء من اهلل ومن   يسرته، ومن قصد 

 
 (.9/1221)(، والتفسري القرآين للخطيب 6/27ينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 يه. لذي خيفا أي: فعله به وناحيته،أي: وجهه وجان (2)

 (.3/597األصول البن األثري ) (، وجامع4/235)ينظر: رشح الزرقاين عىل املوطأ 

واحلاكم يف ،  (7/319(، )13336جم واإلحصان، حديث رقم )أخرجه الصنعاين يف مصنفه، باب: الر  (3)

اب: ى، بن الكربهقي يف السنوالبي،  (4/272(، )7615يث رقم )كتاب: التوبة واإلنابة، حد  املستدرك،

يف  م جاء  عز    ارتستاال ا  اهلل  )جل،  وبسرت  رقم  )60117حديث  ص،  (8/572(،  يف  األلباين    حيح قال 

 (.2/613، )" صحيح لغريه "الرتغيب والرتهيب: 

 (.4/235ينظر: رشح الزرقاين عىل املوطأ ) (4)

 (. 7/355لقاسمي ) اتفسري (5)

األد  (6) كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  سرْت أخرجه  باب:  ع  ب،  )ىلاملؤمن  رقم  حديث  نفسه،   6069  ،)

(8/20.) 

 (.2/211ع الصغري )(، والتيسري برشح اجلام7/3034ة املفاتيح )مرقاينظر:  (7)
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 مغفرة الذنوب.، فاملجاهرة من إشاعة الفواحش املانعة من (1) الناس سرته اهلل

رت حتى  وقد أوجب اإلسال الس  التجاوز عن عوراهتم،  م  العصاة، ودعا إىل  عىل 

رت   الس  أن  ة مع ماعز والغامدي  ×  يالنب  عليهم من أوجب احلقوق، كام فعلوبني  

و بحد   أقر   عليه  حني  واكان  احلديث:  الصالة  ففي  مرارًا،  ه  ويرد  عنه  يشيح  لسالم 

ماع» بـأن  مـز  أتـن  النبـالك  إين    ×ي  ـى  فأفقال:  فاحشة،  أصبت  ه   فرد  عيل،  قْمه 

وحيك، ار جع فاستغفر هللا، »قال له:    ×، ويف رواية أن النبي  (2) « مراراً   ×النبي  
ابن حجر  ،  (3)«هيإلوت ب   ث م  »  :قال  ملن  ومن  ي ندب  ناد  وأقر  جاءه  ولْ    م   بحد  

يستفرس أال  ه  والغامديةيفرس  ماعزًا  النبي  أمر  كام  نفسه  بسرت  يأمره  بل  ال  ق،  (4) «ه 

الذنوب أصحاب  رت عىل  الس  اإليامن  عب  ش  من  إن   العلامء:  بعض  (5) بعض  وكان   ،

أهل احلسب باالجالوزراء والعلامء يويص  الع  يفاد  هتة  فإن ظهور ذنوهبم سرت  صاة، 

كام أن لشيوع أخبار املعايص والفواحش بني    ،(6) سالم أهل اإل م عيب  يفومعاصيه

 الوقوع فيها، يف حني أن    منب  عن الناس التهي  ه  ز  املسلمني مفاسد أخالقية، فإهنا تن

 (7) الن فوس.و صورهتا من ي إىل نسياهنا وحمْ السكوت عنها يؤد  

ا  هللاتوعد  د  وق نرْش  حيب  بني  من  إذاعتها  ويتمن ى  كان سواءً   لناس،الفاحشة   

 
 (. 22/138اري )ينظر: عمدة الق( 1)

ن    (2) م  باب:  احلدود،  كتاب:  صحيحه،  يف  مسلم  نفسهأخرجه  عىل  )  اعرتف  رقم  حديث  (،  20بالزنا، 

(3/1320.) 

صحمسل  أخرجه(  3) يف  كتاب:  يحم  بالزنا،ه،  نفسه  عىل  اعرتف  ن  م  باب:  )ح  احلدود،  رقم  (،  22ديث 

(3/1321.) 

 (.569برشح األربعني البن حجر )ص  ينظر: الفتح املبني (4)

 (.13ينظر: مترص شعب اإليامن للقزويني )ص ( 5)

العلو(  6) جامع  واحلينظر:  )م  رجب  البن  والتعي12/292كم  النصيحة  بني  والفرق  ر  ري(،  جب  البن 

(1/17-18.) 

 . (18/185ابن عاشور )تفسري ينظر:  (7)
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ا اإلباحية  واألمور  للخالعة  بالرتويج  ق  ذلك  هتدم  ذلك  لتي  كان  أو  اإلسالم،  يم 

سبحانه أن ه داخل  يف اإلثم، مستحق  للعقوبة  لفضائح وتت بع العورات، وبني   بنرش ا

إشاعتها حمبة  من  ه  أرس  م(1) بام  فإن   ش ،  أحب  فعكم   اً ئين  يف  شارك  د (2) له ن  وهد   ،

القاذفني   بذنوب أر  ومنسبحانه  يتسامع  أن  الدنيا،   املؤمنني  اد  يف  باحلد   وعيوهبم 

 حق﴿اهلل تعاىل:    تعقيبًا عىل قول  تيمية    ابن  قال  ،( 3)اآلخرة  والعذاب األليم يف  
 جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
ملن  وهذا»  :[19النور:]   ﴾هن من خن حن ذ  ذم   وكلحيب  يكون   لكذ، 

ن يتكلم بالفاحشة أو  وارح، وهو ذم  مللك باللسان واجلبالقلب فقط، ويكون مع ذ

إما  خيرب هب املؤمنني،  للفاحا، حمبة لوقوعها يف  ا حمبًة  أو بغضًا، وإم  شة وإرادًة  حسدًا 

ن أحب فعله  (4) .«ا ذكرهاهلا، وكالمها حمبة للفاحشة وبغضًا للذين آمنوا، فكل  م 

 

 

 

 
 

 
 (.7/357لقاسمي )وتفسري ا(، 23/345لرازي )تفسري اينظر:  (1)

 . (14/329) تفسري ابن عادلينظر:  (2)

 (. 4/17لشوكاين )تفسري اينظر:  (3)

 (.15/332مموع الفتاوى ) (4)
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 السادس املبحث

 ارخبت يف األبالتثّب مراأل 

التثبت اخلرب:  مفهوم  قبوله،    من  يف  االستعجال  وعدم  منه،  ق  والتحق  د  التأك 

 (1) حتى يكون علاًم يقينيًا.

 دور التثبت يف الوقاية من جرمية القذف:
وهو   أصيل،  إسالمي   مبدأ   األخبار  يف  والتبني   دفع  التثب ت  يف  ،  فتنلاسبب  

والت او األعراض،  عن  اإلشاعات،  قليل  لذب   اونرشمن  د    أك  وقد  والقال،  لقيل 

وا احلجة  مفهوم  عىل  الكريم  يف القرآن  والتثب ت  التبني   وأوجب  والربهان،    لبي نة 

النبي   نب ه  كام  تعاىل:    ×األخبار،  قال  وسريته،  أحاديثه  يف  ذلك   ين ىن﴿ إىل 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

ا  عامل يف تأصل  عظيم    فاآلية  ،[6ت:اراحلج]  ﴾ٍّ لبعض، الناس مع بعضهم 

رب  وفيها حث    بتمحيص األخبار   ، وأْمر(2) به  عىل عدم اإلصغاء إىل كل ما ي قال وخي 

احلكم بال بصرية، حتى    قبل  ونْس   نكف  عن رشورٍ بمحتواها  لم من هدر  عظيمة، 

األ  قاالدماء وسفك  الفواحش،   جئ يي  ىي ني﴿ :  تعاىل  لرواح وإشاعة 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 مس خس حس مخجس جخ مح  جح مج حج مث هت

  ﴾ جغ  مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص

وال    [،94النساء:] تتثب تون،  ال  جاهليتكم  يف  حالتكم  كانت  هذه  حتى أي:  تتبي نون، 

 
(1)  ( الطربي  تفسري  السم22/286ينظر:  وتفسري   ،)( أيب  (،3/325رقندي  )  وتفسري  (، 2/218السعود 

 (. 1/310ربية املعارصة )ومعجم اللغة الع 

 (. 26/228ابن عاشور )تفسري ينظر:  (2)
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واآل عليكم،  ومن   باإلسالم،  اهلل  من  جاء  التحذير  تتضمن  احلكم،  ية  يف  ل  التعج 

   ( 1) .ملنقول  املسموع وايف بتثتلاوالتأكيد والتعظيم والتوصية ب 

يف حادثة اإلفك وعن فهم بقوله:      قبلوا القول يف عائشةوقد وب خ اهلل الذين  

  ﴾يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب﴿
، وجعلهم يف حكم الكاذبني إْذ ل يتثبتوا (2) ينكروه  فلم يدفعوا اخلرب ول    ،  [13النور:]

بال بي نة، ووجوب    يب القاذفكذب توجو  ة  عىلذا دالل، ويف ه(3)ويطلبوا الشهود  

إذا به  املسلامتقذْ   التنكيل  املحصنات  عمالً    ،(4) ف  املنافقني  عىل  سبحانه  أنكر  كام 

رشها دون  ستعجال يف إذاعة األخبار ونن أعامهلم الفاسدة وعاتبهم عليه وهو االم

د من صحتها يف قوله تعاىل:    يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث﴿التأك 
 زي  ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل

هروه ، أي أظ(5)   [83النساء:]﴾خئ  حئ جئ  يي ىي ني  مي

وا اخلرب إىل(6)فشوه غري متثبتني من صحتهوأ رسول اهلل ول خيربوا به    ، ولو أهنم رد 

الرأي  ح أو أصحاب  نبيهم  به  ث  أوىل تى حيد  لكان  كثري  ،  منهم  ابن  يف   يقول 

هبا ويفشيها وينرشها وقد رب  خي فقها  قبل حتق  ألمور  عىل من يبادر إىل ا  إنكار  »اآلية:  

يكون هلا   السعدي  و ،  (7)«صحةال  الشيخ  اآلية:    يقول    أديب  هذا ت»يف تفسري 

 
 (. 3/278اسمي )(، وتفسري الق2/97تفسري ابن عطية ) ينظر: (1)

 (. 3/219ينظر: تفسري الزمرشي ) (2)

 (.23/342لرازي )اينظر: تفسري  (3)

 (. 3/219)الزمرشي ينظر: تفسري  (4)

 (. 5/140ر )ابن عاشوتفسري (، و1/201الكلبي ) (، وتفسري10/153ازي )لرا تفسري: ينظر (5)

تفسري (، و2/84عطية )ابن  تفسري  (، و1/321(، وتفسري السمرقندي )7/252ينظر: تفسري الطربي )  (6)

 (.5/139ابن عاشور )

 (. 2/223تفسري ابن كثري ) (7)
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هلم إذا جاءهم أمر من األمور  وأنه ينبغي    ،من اهلل لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق 

أ املؤمنني،  ورسور  باألمن  يتعلق  ما  العامة  واملصالح  الذيباو  املهمة  فيه    خلوف 

يتثب  ه يعل  ةبمصي أن  يرد    توا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب، م  الرسول  بل  ونه إىل 

الرزانة، الذين يعرفون ، أهل  الرأي والعلم والنصح والعقل ووإىل أويل األمر منهم

هااألمور ويعرفون املصالح    ث  د ّ حي     ن   أ  ب ا ذ  ك    ء  ر  م  ل  ى ب  ف  ك  »  ويف احلديث:،  (1)«وضد 
ث  ث بكل ما ي سمع مفسدة  للصدق،  وذلك ألن التحد    ،(2)«عا س   م    لّ ك  ب   فمن حد 

 (3)لة.الكذب ال حمابكل ما ي سمع وقع يف 

قول الناس بعضهم ببعض، ثم   قبول  ر  من الغلط الفاحش اخلط  »:    يقولو

حباً   ييبن السامع  بغضاً   عليه  ومدحاً أو  ا  ،وذماً   ،  هبذا  أمور فكم حصل  من    لغلط 

ية، أو هلا  ال حقائق هلا بالكل اع الناس عن الناس أموراً أش م وك  ،دامةالن بتها ر عاقصا

املباالة بالنقل،  رفوا بعدم  ممن ع    لزور، وخصوصاً كذب وايت باليقة فنم  بعض احلق

ع، وهبذا  رف منهم اهلوىأو ع   ز وعدم الترس  ، فالواجب عىل العاقل التثب ت والتحر 

 ( 4).«وعقلهه العبد ورزانتي عرف دين 

كان   الدلي  اماً زللذا  وطلب  التثب ت  من  يتخذوا  أن  املؤمنني  لقطع عىل  شعارًا  ل 

ما   كل   عىل  هتْ الطريق  شأنه  والوقيعةمن  األستار،  من   ك  للوقاية  األعراض،  يف 

ق،  والتفر  التشتت  من  األرس  فظ  حت  وهبذا  وغريها،  القذف  كبرية  يف  الوقوع 

 ق.ن التنازع والتفر  واملجتمعات م

 
 

 (.901تفسري السعدي )ص (1)

مع، حديث رقم ) احلديث بكل مالنهي عن ا أخرجه مسلم يف صحيحه، باب: (2)  (.1/10(، )5س 

 (. 5/2(، وفيض القدير )2/207(، والتيسري للمناوي )3/550املشكل البن اجلوزي ) ينظر: كشف (3)

 (. 234عدي )ص لزاهرة للسرياض النارضة واحلدائق النرية اال (4)
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  السابع حثاملب

 التحذير من آفات اللسان

والتقليل   مت  الص  اللحث اإلسالم عىل  آفات  والتحذير من  الكالم،  ان، سمن 

عوة إىل حفظه؛ ألن ه من أعظم اآلفات    ووردت األحاديث الصحيحة يف ذلك، والد 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿تعاىل:  ال  قوأكرب املهلكات،  
ن م  ؤ  يـ    ان  ك    ن  م  و  »:  ×  لوقا  ،[411النساء:]  ﴾جه ين  ىن من خن حن
ها   آفاتو ،  (1) «ت  م  ص  ي  ل    و  أ    اا ري  خ    ل  ق  يـ  ل  فـ    ر  اآلخ    م  و  اليـ  هلل و  ب   اللسان وهي كثرية، عد 

القيل   منها:  إليها،  ومؤد   القذف  بجريمة  الصلة  وثيق  بعضها  كتبهم،  يف  العلامء 

ال وكثرة  تموالقال  والش  ب  والس  القول،  يف  والفحش  والكذسؤال،  يبة،  غل وا  ،ب، 

واالست خرية  والس  واللمز،  واهلمز  يفوالن ميمة،  والط عن  امتة األ  هزاء،  والش  نساب، 

األمور  ،والتعيري من  بعض،  وغريها  إىل  بعضها  قال و  املوصل   لألعامل،  املحبطة 

 م  ت  ش    د  ق    ت  ي   اٍة، و  ك  ياٍم، وز  ص  ٍة، و  ل  ص  ب    ة  ام  ي  الق    م  و   يـ  ت   ي   ّمت  أ    ن  م    س  ل  ف  م  ّن ال  إ  »:×
ا ذ  ى ه  ط  يـ ع  ا، فـ  ذ  ه    ب  ر  ض  ا، و  ذ  ه    م  د    ك  ف  س  ا، و  ذ  ه    ال  م    ل  ك  أ  ا، و  ذ  ه    ف  ذ  ق  ا، و  ذ  ه  
 ذ  خ  أ    ه  ي  ل  ا ع  ى م  ض  يـ ق    ن  أ    ل  ب  قـ    ه  ات  ن  س  ح    ت  ي  ن  ن  ف  إ  ، ف  ه  ات  ن  س  ح    ن  ا م  ذ  ه  ، و  ه  ات  ن  س  ح    ن  م  
 (2).«ار النّ يف   ح   ط ر  ، مث  ه  ي  ل  ع    ت  ح  ط ر  ف    م  ه  اي  ط  خ    ن  م  

 قوع يف قذف املؤمنني قد تكون سببًا للو  أهناان  وبيوفيام ييل توضيح  هلذه اآلفات  

 : واملؤمنات

 
يف صحي  أخرجه  (1) كتاب:البخاري  باهلل  حه،  يؤمن  كان  م ن  باب:  اآل   األدب،  فالواليوم  جاره،    يؤذ    خر 

( رقم  مس،  ( 8/11(، )6018حديث  إكرام وأخرجه  احلث  عىل  باب:  اإليامن،  كتاب:  لم يف صحيحه، 

 (.1/68)(، 74اجلار والضيف، حديث رقم )

 جتمع.عىل الفرد واملرة: أثر جريمة القذف (، فق256( )ص 3)تم خترجيه حاشية  (2)
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   :الغيبة  املطلب األول:
، سواء (1)يف غيبتهبأن تذكر أخاك بام يكره  ذكر العلامء حد  الغيبة    مفهوم الغيبة:

لقكان بذكر عيب يف بد أو خ  ن  هنه  أو  أو  أو فعله،  أو سبه، أو يف قوله  ثوبه  حتى يف 

ض بالغيبة حلي  ان ذلك بالقول أو الكتابة،  داره أو دابته، وسواء ك وسواء كان التعر 

أو ملي ت.
 (2)   

 علقة الغيبة جبرمية القذف:
ويف منه وب، وأشد  آفات اللساالغيبة من كبائر الذن ن خطورة، ومرض  قل  من ع 

ا فمن  عان  إملسلمني،  بأعراض    دة  ه  التفك  الناس  مه  (3) الناس معظم  حر  وقد   ،

من ر  وحذ  فاعله  اإلسالم  وتشبيه  تصوير  فجاء  حلم  ه  أكل  كمن  الكريم  القرآن  يف 

 ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن﴿قال تعاىل:    ،(4) أخيه ميتًا  
يف    وقد   ،[12احلجرات:]  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي صح  

عائشة   أن   هتتاب اغ  احلديث  للنبي  وهلبق    ةا صفيت رض  ح  ×ا     ك  ب  ْس : 
  نْ م 

 ص  
النبي  فقال هل  ة،قصريا، تعني أهنا  ذ  ا ك  هن   أ    ة  ي  ف   ت  ج  م ز    و  ةا ل  م  ل  ك    ت  ل  قـ    د  ق  ل  »  :×ا 

الغيبةاحلهذا  ف،  (5)«ت ه  ج  ز  م  ل    ر  ح  الب    اء  ب    عن  الزواجر  أبلغ  من  هذا  ف  ،ديث  كان  إذا 

فيها  وقد  صفية  يف    الكلمةشأن   قت  عىلمن  بال  حلايف  ك ف،  حتق  غريه    يفرتي 

الكالم بالكذب حني قال:  ب كثري  املغتا  ×بي  وصف النوقد  ،  (6) ليس فيه ٍم  بكال

 
 (.3/355وتفسري النسفي )  (،5/226) ينفسري السمعا (، وت3/328ينظر: تفسري السمرقندي ) (1)

 (.145-3/143م الدين )ينظر: إحياء علو (2)

 (.2/122عثيمني ) (، ورشح رياض الصاحلني البن2/228ينظر: إحياء علوم الدين ) (3)

 (.336ينظر: األذكار للنووي )ص  (4)

 (.4/926) (،8754ه، كتاب: األدب، باب: يف الغيبة، حديث رقم )ود يف سنندا أبو  أخرجه (5)

 (.3/77لباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، )صححه األ

 (. 5/411(، وفيض القدير )1/380)رشح البخاري للسفريي  (6)
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 ( 2) ، ومن معانيه النهي عن ذلك. (1)«عا س   م    لّ ك  ب   ث  د ّ حي     ن   أ  ب ا ذ  ك    ء  ر  م  ل  ى ب  ف  ك  »

ك بأن ه  الن ور  سورة  يف  عباده  اهلل  أد ب  باملؤمنني    انوقد  يتالأاألجدر  يف  كلمو  ا 

رْ  رسول  ع  عل×اهلل  ض  له  إيذاء   ففيه  والسالم،  ،  الصالة  لعائشة  إويه   يذاء  
وهو حر يف  (3)اموأبوهيا،  ن خاض  م  عىل  الواقع  العذاب  سبب  أن  سبحانه  وبني    ،

 ٰى ين﴿  : ، قال تعاىل( 4) حادثة اإلفك كان بسبب القول بالباطل، والقول بال علم
  ﴾خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

ال]سور سبحانه:  ،[15نور:ة   مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف﴿  وقال 
م بال  اآلية هني عن التكل  ففي    ،[63رساء:إلا]  ﴾جم هل مل خل حل جل

هني   وهو  مجيع    عام    علم  وذم  (5) األخباريف  اإلفك   ،  أصحاب  استخفاف  سبحانه 

تعاىل:   بقوله  ألمره  وهتوينهم  الذنب    ﴾ خب حب جب هئ مئ خئ﴿ هبذا 
، كام عد  (6) «عن يف الناسوالط  غيبة  وا الم استخف  ألهن    اً نهي    هوإنام حسبو»  ،[15النور:]

امل يف تابني  غاهلل  الفاحشة  تشيع  أن  حيبون  الذين  من  الناس  أعراض  يف  املتكل مني 

: ×يوم القيامة بقول النبي    الشديد بعذاب املغتابالذين آمنوا، وقد جاء الوعيد  
 ،م  ه  ور  د  ص  و    م  ه  وه  ج  و    ون  ش  م  ، ي   اسٍ ن     ن  م    ار  ف  ظ  أ    م  هل     مٍ و  ق  ب    ت  ر  ر   م  ّب  ر  ب    ج  ر  ع    ام  ل  »
 يف    ون  ع  ق  يـ  ، و  اس  النّ   وم  حل     ون  ل  ك  ي     ن  ي  ذ  الّ   ء  ال  ؤ  : ه  ال  ق    يل؟ رب    ج  ي    ء  ال  ؤ  ه    ن  : م  ت  ل  ق  فـ  
ويتكل مون  ،(7)«م  ه  اض  ر  ع  أ   يغتابوهنم  والوع(8)أعراضهم  يف  أي  الزجر  هذا  وما   دي، 

 
  (.227(، )ص 2) قمحاشية رادس السيف املبحث سبق خترجيه  (1)

 (.3/475البخاري للكوراين )حاديث اض أ ينظر: الكوثر اجلاري إىل ري (2)

 (.32/344)  ينظر: تفسري الرازي (3)

 (.7/351لقاسمي )اتفسري نظر: ي (4)

 املرجع السابق.ينظر:  (5)

 (.18/781ابن عاشور )تفسري  (6)

أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب: األدب، و   (،21/53(، )13340أمحد يف مسنده، حديث رقم )  أخرجه  (7)

 . ( 79/ 3هيب، ) رتغيب والرت (، وصححه األلباين يف صحيح ال 269/ 4(، ) 4878) م  ث رق لغيبة، حدي باب: يف ا 

 (.8/353حمد البكري الصديقي )(، ودليل الفاحلني مل8/3158رقاة املفاتيح )ينظر: م (8)
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جرم    ألن  إال م  الغيبة  هلع  ْض   ومفسد   املسلمني  إيذاء  ف  ألخوة  وفيه  وإرضار  ا،  هلم     

ض  لعوراهتم، وهو مما قد يؤول  هبم، وفيه اشتغال  بأحواهلم، وهتك  ألرسارهم،   وتعر 

 ( 1) إىل كبرية القذف رصاحًة. 

 : انحترمي الكذب والبهت املطلب الثاين:
الف  مفهوم الكذب:     (2).الصدق خ 

قذف  يس فيه، بأن ي  يف اإلنسان ما ل، وهو أن ي قال  ( 3) هو الكذب  ن:اتلبهم او ه فم

م هو  بريءبأمٍر  احلديث:  (4) نه  ويف  ف  ك  ي    مل     ن  إ  و  »،  تـ  م    يه  ن   فـ  ق  ا  هب   ق  ول  أي «ّتهد   ،

   (5) بت عليه.وكذ   ت  رتيْ افْ 
اهلل (6) كذب لاهو    اإلفك:مفهوم   الكذب عىل  مثل  الكذب،  أقبح  هو  وقيل:   ،  

 (7) ف املحصنات. ، أو قذْ × سولهىل رعو
 علقة الكذب والبهتان جبرمية القذف: 

ي   حتر  عىل  اإلسالم  به،  حث   واالعتناء  الكذب  الصدق،  من  ر  وحذ  وقْصده، 

ي د  ه  ور يـ  ج  الف    نّ ور، وإ  ج   الف  ل  ي إ  د  ه  يـ    ب  ذ  الك    نّ إ  و  » :  ×، قال  (8) والتساهل فيه  
النّ ل  إ   و    حّت ذ  ك  ي  ل    ل  ج  لرّ ا  نّ إ  ار،  ي  ب  منه (9)«ّذاب  هللا ك    د  ن  ع    ب  ت  ك    ر  يتكر  أي:   ،

 
 (. 26/253ابن عاشور )تفسري  :ينظر (1)

 (.6/790(، واملحكم واملحيط األعظم )5/167للغة )مقاييس اينظر:  (2)

 (. 2/12العرب )(، ولسان 6/132(، وهتذيب اللغة )4/35)ينظر: العني  (3)

 (. 2/12(، ولسان العرب )1/74للغوية )ر: الفروق اينظ (4)

 (. 2/13ن العرب )(، ولسا1/165 غريب احلديث واألثر )ينظر: النهاية يف (5)

 (.10/390العرب )(، ولسان 7/96كم واملحيط األعظم )(، واملح5/416 )ينظر: العني (6)

 (. 1/45اللغوية )  وقينظر: الفر (7)

 .(16/160رشح النووي عىل مسلم ) ينظر: (8)

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ حيحه، كتاب: األدب، باب: قول اهلل تعاىل:  لبخاري يف ص ا أخرجه   (9)
صحيحه، كتاب: الرب  وأخرجه مسلم يف  (،  25/ 8(، ) 6094) ، حديث رقم  [ 119التوبة: ]   ﴾ يئ ىئ

 . ( 2012/ 4(، ) 103)  وفضله، حديث رقم الكذب وحسن الصدق  باب: قبح    والصلة واآلداب، 
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به  الكذب ي عرف  حتى 
يتجرأ  (1)  وال  الزور،  وقول  الكذب  يستحيل  ال  فاملؤمن   ،

دظم شأْ ة  عىل ع  ، ويف احلديث دالل(2)عليه، وال يقصده حتى يكون له عادة ق ن الص 

ايوص  وأنه   وق بح  اجلنة،  إىل  صاحبه  يولكذب  ل  الناربصاح  لصوأنه  إىل   ، (3) ه 

تعاىل   اهلل  قرن  حيث  املؤمن  أفضل صفات  من  التقوىفالصدق  وبني  بقوله:   بينه 

 . [119التوبة:] ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

 ث  د  ا ح  ذ  إ  :  ثل  ث    ق  اف  ن  م  ال    ة  آي  »:  ×أما الكذب فهو من صفات املنافقني، قال  
أ  ذ  إ  و  ف،  ل  خ  أ    د  ع  ا و  ذ  إ  ب، و  ذ  ك   وهو(4)«انخ    ن  مت   ؤ  ا  ه   ،  وأشد  الذنوب،  قبائح  من 

، وقد  (5) وأبلغهة النور إفكًا وهو أسوأ الكذب  اإلفك، لذا سميت اجلريمة يف سور

القرطبي   يقول  الغيبة،  أنواع  من  د   ك»  : ع  كلها يف  أوجه  ثالثة  اهلل: الغيبة  تاب 

 إلفك ما اأون تقول يف أخيك ما هو فيه،  والبهتان، فأما الغيبة فهو أفك  الغيبة واإل

ليس ما  فيه  تقول  فأن  البهتان  وأما  عنه،  بلغك  ما  فيه  تقول  ف رس   (6) «فيه  فأن  كام   ،

اهلل قذف عائشة   ى  لذا سم  بالباطل،  مي  والر  بالقْذف  ، (7) هبتانًا عظياًم    البهتان 

ال الكل  بال  نكذب والبهتافعالقة  بي نة، فهي   بج غيبة واضحة، وعالقة  القذف  ريمة 

ل ية  القذف رصاحًة يف بعض صوقد  ذف،  قلقبائح مؤد  ورها، فال يكاد خيلو  تكون 

أمور  تؤد ي إىل فساد املجتمعات، وتقطيع   ، وكل ها(8)وهبتاٍن وغيبة  قذف  من كذٍب  

 ام، وانتهاك األعراض. األرح

 
 (.9/812ن بطال )رشح صحيح البخاري الب (1)

 (.  16/255نيد البن عبد الرب ): التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألساينظر (2)

 (.2/686حالين )ينظر: سبل السالم ملحمد الك (3)

كتاب:  هأخرج  (4) صحيحه،  يف  حديث  اإليامن،    البخاري  املنافق،  عالمة  )باب:  )33رقم   ،)1/16 ،)

 (.1/78(، )107، حديث رقم )صال املنافق باب: بيان خه مسلم يف صحيحه، كتاب: اإليامن، وأخرج 

 (. 14/318ابن عادل )تفسري (، و2/491لنسفي )ينظر: تفسري ا (5)

 (.16/335لقرطبي )تفسري ا  (6)

 (.2/409)  ابن رجب احلنبيلريينظر: تفس (7)

 (. 112/ 9(، وتفسري القاسمي ) 274/ 14سري األلويس ) (، وتف 189/ 8ي ) حاشية الشهاب عىل البيضاو : ينظر (8)



 رث ــويـاحـامل بـت سـنـي بـانـهـت .د                     ذف       ــقـة الـمـريـن جـة مــــايـم يف الوقـريـرآن الكـقج ال ـهـنـم

278 

 :وللق ا  الفحش يف  رميحت املطلب الثالث:
القو  يف  الفحش  القبح  هو  : (1) ل مفهوم  شديد  ق(2) الكالم  كل  وهو:  ل لٍ و،     

 (3) ق احلق.فيوا

 علقة الفحش يف القول جبرمية القذف: 
اإلسالم عنه،  حْ الف    ذم   الن هي  يف  الصحيحة  األحاديث  وتواترت  القول،  يف  ش 

حيب   واهلل  ،(4)«شحّ  ف  تـ  م  ـالو    ش  اح  الف    بّ  حي   ال  هللا    نّ إ  ف  ،  ش  ح  والف    م  ّيك  إ  »:  ×قال  

  نم    ان  ز   امليـ  ل يف  ق  ثـ  ٍء أ  ي  ش    ن  ا م  م  »:  ×حسن اخللق ويبغض فاحش اللسان، قال  
وقد  (5)«ق ل  اخل    ن  س  ح   يف،  نفْ   جاء  الذي احلديث  وهو  ان  الطع  عن  اإليامن  كامل  ي 

ا وعن  وغيبة،  بذم   الناس  أعراض  يف  ويقدح  السب   كثري  ان  وعن  للع  الشتم، 

ا ينطق  لبذ الفاحش  الذي  وهو  الكالم،  يء   ان  طّعّ لب    ن  م  املؤ    س  ي  ل  »:  ×قال  بقبيح 
باب للمسلمني  ، وجاء  (6)«يءذ   الب  ال  و    ش  اح  ف   ال  وال    ان   الّلعّ ال  و   احلكم عىل كثري الس 

قال   و  س  ف    م  ل  املس    اب  ب  س  »:  ×بالفسق،  ا(7) « رف  ك   ه  ال  ت  ق  وق،  ع رض  ألن  ملسلم  ، 

 
 .(626ص املبحث اخلامس ) ة يفشحاتعريف الفسبق  (1)

ا مشارق  )ينظر:  )2/148ألنوار  احلديث  غريب  يف  والنهاية  املعرب  3/415(،  ترتيب  يف  واملغرب   ،)

 (.235)ص 

 (.397غوية )ص الفروق اللينظر:  (2)

 (. 3/96: العني )ينظر (3)

، حديث م والفحش وازجر عن الظلابن حبان يف صحيحه، كتاب: الغصب، باب: ذكر الرجه  أخ  (4) لشح 

(،  28يث رقم )يف املستدرك عىل الصحيحني، كتاب: اإليامن، حد(، واحلاكم  11/580(، )5177رقم )

 (.2/700ب، )يب والرتهييف صحيح الرتغ (، وصححه األلباين1/56)

 (.4/532(، )4799دب، باب: يف حسن اخللق، حديث رقم )، كتاب: األأبو داود يف سننه  أخرجه (5)

الفاينظر  (6) دليل   :( الصديقي  البكري  ملحمد  وتطريز8/396حلني  النجدي    (،  لفيصل  الصاحلني  رياض 

واحلديث  (،  112لخويل )ص  ب النبوي ل(، واألد2/677بل السالم ملحمد الكحالين )(، وس1/868)

 م القذف والطعن يف األنساب.ريفقرة: حت ،( 253 (، )ص4تم خترجيه حاشية )

كت البخاري يف  أخرجه  (7) أن حيبط عمله وهو ال  اب: اإليامن صحيحه،  املؤمن من  باب: خوف    =يشعر،، 
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 (1) ه.حرمة دمه ومالحرام ك

عالق السب   أما  فالفحش  ة  جلية،  فواضحة   بالقذف    األمورعن    بري  عتوالشتم 

كر أن  (2) الناس  ة بني  القبيحة بعباراٍت رصحية، يستخدمها أهل الفساد للوقيع ، بل ذ 

نسب   يف  القْدح  باب  الس  أنواع  رصاحةً من  بام (3)اإلنسان  عرضه  يف  والتكل م   ،

 ( 4) يعيبه.

 : تنابزوال واللمز اهلمز حترمي السخرية و  املطلب الرابع:
خرية، واال(5)اللستذالا حتقاٍر واال مفهوم السخرية:    (6) .سم: الس 

اهلمز: ز    مفهوم  العي ابهو  اهلام 
هيم  (7)  من  وقيل:  خلفه  ،  من  قفاه  يف  أخاه  ز 

 ( 8) بعيب.

، (11)جهشارة بالو، وأصله اإل(10)، كالغمز يف الوجه(9) لعيب هو ا  مفهوم اللمز:

 (12)ال من خلفه.وجهه  وقيل: من يعيب أخاه يف

 
:  ×ل النبي  بيان قو  مسلم يف صحيحه، كتاب: اإليامن، باب:   وأخرجه(،  1/19(، )48حديث رقم )=
 (.1/81(، )116، حديث رقم )«ملسلم فسوق وقتاله كفرسباب ا»

 (.9/241ال )ينظر: رشح صحيح البخاري البن بط (1)

 (. 3/122وم الدين )ينظر: إحياء عل (2)

 (. 201للراغب األصفهاين )ص ينظر: الذريعة إىل مكارم الرشيعة  (3)

 (.2/53: رشح النووي عىل مسلم )ينظر (4)

 (. 3/144للغة )ا ينظر: مقاييس (5)

 (. 2/209ينظر: مشارق األنوار ) (6)

 (. 6/66اللغة )مقاييس  ينظر: (7)

 (.6/96ذيب اللغة )(، وهت4/71ينظر: العني )( 8)

 (. 5/209) قاييس اللغةينظر: م( 9)

 (. 13/151للغة )(، وهتذيب ا7/372ينظر: العني )( 10)

 (. 284ينظر: متار الصحاح )ص ( 11)

 (. 13/151غة )هتذيب الل(، و7/372): العني ينظر( 12)
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اً (1)األلقابعي بلتداا  هو مفهوم التنابز بأللقاب:     (2).، وهو يكثر فيام كان ذم 

 نابز جبرمية القذف: هلمز واللمز والتعلقة السخرية وا 
الكبائ من  العلامء  ها  عد  حمرمات  تعاىل:   ،(3) ر كل ها   جع مظ حط مض﴿   قال 

 ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 مي خي حي ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم

إشارة  إىل ثالثة أموٍر يرتت ب بعضها   يةآلاففي    ،[11احلجرات:]  ﴾هئ مئ هي

خرية هي احت ، واالستهانة به والتنبيه عىل  (4) واستصغارهقار اآلخر  عىل بعض، فالس 

قال    ،(6) أخيه يف غيبته ذكر الرجل عيب     ، وأما اللمز فهو(5) الغيبةمعايبه، وفيه معنى  

ال    ،[11رات:احلج] ﴾خم حم جم﴿  عاىل:ت بعضاً يطعن  أي:  و(7) بعضكم   ال، 

أن  العاقل ال  ، وفيه تنبيه  عىل  (9)   ، وال يلعن بعضكم بعضاً (8) بعضكم بعضًا  ب  يعي

كنفسه  يعيب ألنه  املؤمن  أخاه  يعيب  أال  فعليه  تعا  ،(10) نفسه،   خض﴿ىل:  قال 
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
وقد جاء الوعيد    ،[97لتوبة:ا]  ﴾جل مك لك خك حك جك مق حق

اٍز ل  . [1زة:اهلم]  ﴾جي يه ىه مه﴿ :ملاٍز يف قوله تعاىلكل مه 

 
 (.5/8احلديث واألثر ) (، والنهاية يف غريب 10/4766ينظر: شمس العلوم )( 1)

 (.15/342س )ينظر: تاج العرو( 2)

ية واملنح املرعية البن  ع(، واآلداب الرش209(، والكبائر للذهبي )ص  503للنووي )ص  ينظر: األذكار  (  3)

 (. 2/8حجر )ف الكبائر البن ر عن اقرتا(، والزواج1/11مفلح احلنبيل )

 (.28/108)  نظر: تفسري الرازيي( 4)

 (. 3/131الدين ) ينظر: إحياء علوم( 5)

 (.28/108الرازي ) (، وتفسري031يه أليب الشيخ األصبهاين )ص ينظر: التوبيخ والتنب( 6)

 (. 16/327بي )(، وتفسري القرط9/81(، وتفسري الثعلبي )3/327) مرقنديينظر: تفسري الس (7)

 (.5/222ين )ينظر: تفسري السمعا (8)

 (. 16/327فسري القرطبي )ينظر: ت (9)

 (. 16/327قرطبي )ال ينظر: تفسري (10)
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التـوأم جـق ـفز  ـابـنـ ا  ذ كْ ـد  فــاء  القـره  الك ـي   ﴾حن جن مم﴿ :  مـ ريـرآن 
 (1) بأحب األسامء إليه.: أي ال تدعوا الرجل إال  [11احلجرات:]

اهلمز   من  والتنابزوكل   امل   واللمز  الغيبة  معنى  يف  ألهن  يدخل  تعريف حرمة؛  ا 

لك  يف الغيبة، والتعريض يف ذكام صان قنيكره، وتنبيه  إىل ما فيه من عيٍب واآلخر بام 

ءٍة أو إشارة، أو مهٍز أو غمز، أو كتابٍة  ل، أو إيامـوٍل أو فعـان بقـواء كـكالترصيح، س 

 ( 2) .أو حركة

حتر كل  وعل ة  ذلك  أنهيم  املسلمسبب     ه  قال(3) ألذية   لك اك﴿تعاىل:    ، 
  ﴾زن رن مم ام  يل  ىل مل يك ىك مك

فيه    ،[85اب:ألحزا] أن   لعرض مكام  لمؤتناول   التوحيد، مة  ه حرٍن  فيه من  بام  ة  وذم 

والعرض واملال  الدم  حرام  يقول(4)فهو  عاب  ،  اهلل  »:  ثيمني  ن  محاية  ا  أم 

 حط مض﴿  :سورة احلجرات يف قوله  جانبًا كبريًا منها يفلألعراض فقد ذكر اهلل  
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 خي حي ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل
، بل قد يكون بعضها قذفًا لألعراض  (5)«[11ت:جراحلا ]  ﴾هئ مئ هي مي

 .ابقةنابز باأللقاب كام ورد يف تعريفاته السبشكٍل رصيح كام هو احلال يف الت

 :النميمة  طلب اخلامس:ملا
، (6) ادواإلفس  الرش  وٍم عىل جهة  ن قوٍم إىل قنقل احلديث مهي    مفهوم النميمة:

 
 (.976(، والكليات )ص 1/743ينظر: لسان العرب ) (1)

 (.28/225ع الفتاوى )(، وممو3/144لوم الدين ): إحياء عظرين (2)

 (. 209ائر للذهبي )ص (، والكب3/311ينظر: إحياء علوم الدين ) (3)

 (.95ص للرتمذي ) ينظر: املنهيات (4)

 (.8/578الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع )( 5)

 (. 5/120ينظر: النهاية )( 6)
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النميمة   سواء  فحد   كشفه،  ي كره  ما  ااك  كشف   الكلكشن  أو  بالقول،  أو ف  تابة، 

يامء، أو الرمز، وسواء ، فحقيقة النميمة إفشاء   قوال أو األعاملاملنقول من األ  كان  اإل 

، رت.  الرس  وهتك  الس 
 (1)  

 قة النميمة جبرمية القذف:لع
  الذي  ، ففي الوقت(2) قبحها من صور الغيبة، وهي من أكرب الذنوب وأيمة  النم 

النميمة،   ثالٍث ل  أخيه  ناملسلم ع فيه  حيكي   العداوة والبغضاء كانت  بينهام  يوقع  بام 

أهن   تنفك  كام  ال  والغدر  ا  الكذب  واخليانة  ، عن  وا  ،واخلديعة    ، حلسدوالنفاق 

 رداءةً   ة الغيبةميمة أن جيمع إىل مذم  الن »:  املاوردي  ، قال(3)  الناس واإلفساد بني

تضم  ورشا   أو  دناءةً   ،  لؤمها  هعو  ،(4) «وغدراً   إىل  فىل  يف    وزجرٍ   حتذيرٍ   كل  ذا  وردا 

أمرالرشع   الن   يف  عىل  يقعان  فهام  الز  ة،  ميم الغيبة،  يف  ورد  من  ومما  والتحذير  جر 

 : أي   ،[11القلم: ]  ﴾ مص خص حص﴿ىل:  د يف قوله تعاالوعيد الوار   ميمة رصاحةً الن

ناقالً  الناس  النبي  (5) بعضأخبارهم بعضهم يف    يميش بني  السن ة قول  :  ×، ومن 
،  (8)«اا ض  ع  بـ   م  ك  ض  ع  ه بـ  ض  ع   يـ  ال  »:  ×وقوله    ،(7)م، أي: نام  (6) «اتت  قـ   ة  نّ ل اجل   خ  د  ي   ال  »

 ن  ــ ي ـ ة ب  ــال  ـــ ة الق  ــم  ـ ي ــ م  الن    ي  ـة؟ ه  ــ ض  ـا الع  ــ م    م  ـك  ـ ئ  ـ ب  ـ ن   أ  ال  أ  »  الم: ـوالس الة  ـ ه الصـيـال علـق
 

 (. 3/156علوم الدين ): إحياء ينظر (1)

 (.336ووي )ص األذكار للنينظر: ( 2)

 (.10/302) املغريبملرام للحسني رشح بلوغ االبدر التامم (، و3/156ينظر: إحياء علوم الدين )( 3)

 (. 267ين )ص لدأدب الدنيا وا (4)

 (. 9/298(، وتفسري القاسمي )4/586(، وتفسري الزمرشي )23/534: تفسري الطربي )ينظر (5)

 (. 17/ 8(، ) 6056كره من النميمة، حديث رقم ) ما ي  ألدب، باب:  البخاري يف صحيحه، كتاب: ا   جه أخر  (6)

مسوأ  صحيحخرجه  يف  حلم  النميمة،  حتريم  غلظ  بيان  باب:  اإليامن،  كتاب:  رقه،  )ديث  (،  169م 

(1/101.) 

 (. 7/3029مرقاة املفاتيح ) (7)

حديث   أخرجه أبو عوانه يف املستخرج،و،  (1/473(، )581 يف مسنده، حديث رقم )أخرجه الطياليس  (8)

 (.2/1278)وزيادته،  امع الصغرياجلصححه األلباين يف صحيح ، (4/154(، )6349رقم )
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م(1) «اسالن   وهي  ل،  اوجبة   مر   فقد  القرب،  فقال:  ×بي  نل عذاب  ا م  ن   إ  »   بقربين، 
ت   ي  ال    ن  اك  ا ف  ه   د  ح  ا أ  م  ، أ  ري  ب   ك  يف    ن  ب  ذ  ع  ا يـ  م  ن، و  ب  ذ  ع  يـ  ل    ر  ا اآلخ  م  أ  ، و  ل  و  البـ    ن  م    رت   س 
 )2) .«ةم  ي  لّنم  ي ب  ش  مي     ان  ك  ف  

ا لشؤم  إال  والوعيد  الزجر  هذا  تؤد  وما  فهي  وآثارها،  التبالنميمة  إىل   ضغي 

املسلمني،    اسدلتحوا حر  بني  تعاىلوقد  قال  عليهم،  ذلك  اهلل   مل  خل﴿  :م 
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

كام أن انتشار النميمة    ،[91املائدة: ]  ﴾جي يه ىه جهمه ين ىن من

  عن   الظنون السيئة بينهم، مما يؤول إىل التحري والبحث  ني املسلمني سبب  لتفيش  ب

التجس   املنهي عنه رشعحقائق األمور وهو  لل  أسباب    هاكل  ، واً س  لذا  مؤدية  قذف، 

أرشدوا ، واإلصغاء إليهعدم تصديقه أو  وصوا بامم وأحذير من الن  تيف ال  العلامءبالغ  

       (3) امت األمور.العه عىل مهمنه وعدم إطْ اإلنكار عليه، بل واحلذر إىل 

 

 

 

 
وا  (1) الرب  كتاب:  مسلم يف صحيحه،  واآلدابأخرجه  )لصلة  رقم  حديث  النميمة،  باب: حتريم   ،102  ،)

(4/2012.) 

البخ  (2) جاأخرجه  ما  باب:  الوضوء،  كتاب:  صحيحه،  يف  )اري  رقم  حديث  البول،  غسل  يف  (،  821ء 

(1/53.) 

الطهارة،   كتاب:  مسلم يف صحيحه،  الدلبابوأخرجه  نجا:  منه، يل عىل  االسترباء  البول ووجوب  سة 

 (. 1/240(، )111حديث رقم )

)  :ينظر  (3) الدين  علوم  والسري )ص  3/156إحياء  واألخالق  ا37(،  والرياض  للسعدي )ص  (،  لنرضة 

234.) 
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 الثامن املبحث

 األمر باالستئذان 

 ( 1)ن.كاٍن ال يملكه املستأذإلذن يف الدخول ملب اطل وه االستئذان:مفهوم 

 دور االستئذان يف الوقاية من جرمية القذف: 
والطمأنينة،لنا    اهللجعل   واألمان  والسكينة  الراحة  مكان  م  وعظ    البيوت 

استباحتها، ووحر  تها،  حرم وكر  م  نا  الدخول  خص  من  ومنعنا  فيها،  هبا، وسرتنا  منا 

 جف﴿تعاىل:    ، قال(2)عورة أخيه    لع أحدنا عىل يط    ال  حتى   ،بال إذن أصحاهباإليها  

 جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف

 خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مم خم حم

، [28-27النور:]  ﴾ىي مي خي حي يهجي ىه مه ينجه ىن من

اإلس فأوج يستب  أن  للمسلم  ثالثاً الم  غريه  عىل  الدخول  عند  يقول:  أذن  بأن   ،

البعض قول  السالم عليكم، و  الً  ج  ر    ن  أ  »ديث:  ، ففي احل(3) أأدخل؟  :نأذتسامل  زاد 

 ب    نْ م  
ع  ن  ب  يف    و  ه  و    ×  ي  ب  الن   ن  ذ  أْ ت  اْس   رٍ ام  ي  أ  ق  ف    ه  ل    ٍت يْ   ف  ج  ل  أ  ال:    ×  ي  ب  الن   ال  ق  ؟ 
  
،  «؟ل  خ  د  أ  ، أ  م  ك  ي  ل  ع    م  ل  س  ال   ل  ق   : ه  ل   ل  ق  و  ان،  ذ  ئ  ت  س  اال    ه  م  ل ّ ع  ا فـ  ذ   ه  ل  ج إ  ر  خ  ا»:  ه  م  د  اخل 
 س  ف  

 (4) .«لخ  د  ، ف   × ي  ب  الن  ه  ل   ذ ن  أ  ف   ؟ْل خ  دْ أ  ، أ  مْ ك  يْ ل  ع    م  ال  س  الْ ال: ق  ف   ل  ج  ر  لْ ا ه  ع  م 

 
 (.6/566 للكحالين ) التيسريعاين(، والتحبري إليضاح م11/3ري )ينظر: فتح البا (1)

 (.12/212وتفسري القرطبي ) (،3/228ي )رشلزمتفسري اينظر:  (2)

 (.394-1/393ة واملنح الرشعية البن مفلح )(، واآلداب املرعي11/27ينظر: فتح الباري ) (3)

مسند  (4) يف  أمحد  )أخرجه  رقم  حديث  )23127ه،  وأخرجه  38/206(،  املفرد،  (،  األدب  يف  البخاري 

النسائي يف السنن الكربى، أخرجه  (، و 372(، )ص  1084دخل ول يسلم، حديث رقم ): إذا قال أباب

صححه األلباين يف  ،  (126/ 9(، )10075رقم )، باب: كيف يستأذن، حديث  كتاب: عمل اليوم والليلة

 (. 3/159ة، )سلسلة األحاديث الصحيح
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يستقب أال  للمستأذن  اإلسالم  سن   وجهه،  كام  تلقاء  من  الباب  احلديث: ل  ففي 

أ  ذ  إ    ×اهلل    ول  س  ر    ان  ك  » ب  ت  ا  ْ   مٍ وْ ق    اب  ى   قْ ت  ْس ي    ل 
 ق  لْ ت    نْ م    اب  ب  ال  ل  ب 

 
 ه  ْج و    اء

 ل  و    ه 
  نْ م    نْ ك 

 كْ ر  
  ر  وْ  الد  ن  أ    ك  ل  ذ  ، و    مْ ك  يْ ل  ع    م  ال  س  الْ ،    مْ ك  يْ ل  ع    م  ال  س  الْ ول:  ق  ي  ، و  رس   يْ اأْل    وْ ن أ  م  يْ اأْل    ه  ن 

 ْ ي  ه  يْ ل  ع    نْ ك  ي    ل   م  وْ ا 
« روْ ت  س    ذٍ ئ 

ويس(1)  أن  ـ ،  أيضا  املن   لسه  ذن  ستأجيلس  جي  حيث 

 ( 2) يت.الب بصاح

ذا األدب الرشعي بالوقاية من جريمة القذف، وأن  عاقٍل عالقة هوال خيفى عىل  

إىل    آلخرين عىل غفلٍة واالطالع عىل عورات أصحاهبا ربام أد ىالدخول إىل بيوت ا

ف ـالوق أعـوع  مـه ـف   هم،ـراض ـي  ي ـم ـذا  الفتن  ـفتـا  وإشاعة  والقال  للقيل  الباب  ح 

 ذكر  والقذف رشع يف  لزجر عن الزنا حانه من ذكر اغ سب فرام  لـ»ا  ذل،  (3)واألخبار  

لرجال بالنساء فربام  ملا يف ذلك من مالطة ا  ؛نالزجر عن دخول البيوت بغري استئذا

األمرين  يؤد أحد  إىل  فقد(4) « املذكوريني  بعضيؤد    ،  فضول  إىل  ي  إفشاء   الناس 

 ، هلذه   رمة البيوت دفعاً م ح  ا باحرتريم  فجاء النص الك »ة الزنى  أرسار البيوت لتأكيد مظن 

 حك جك مق حق مف﴿ البيوت وانتهاك حرمتها وصيانة األرس فقال:  لغشيان ومنعا  
 ( 5) . « [ 27النور: ]   ﴾ خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك

 فبني  أن    ،تعاد عن الريبةر واالبعىل سالمة الصدو  اإلسالم يف حرصه  بل وبالغ

 
سننه،  (  1) يف  داود  أبو  مرأخرجه  كم  باب:  األدب،  يسل  كتاب:  يفة  الرجل  رقم   م  حديث  االستئذان، 

(5186) ( ،4/834.) 

 (. 2/849أللباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته، )ه اصحح

البن(  2) املرعية  اآلداب  )  ينظر:  للقسطالين 1/401مفلح  البخاري  صحيح  لرشح  الساري  وإرشاد   ،)

(9/132.) 

مترص صح(  3) القاري رشح  منار  قينظر:  حلمزة  البخاري  )يح  و5/257اسم  ملحمد   التفسري(،  احلديث 

 (. 8/395عزت دروزة )

 . (9/328األلويس ) تفسري (، وينظر: 4/23لشوكاين )اري تفس (4)

 (.10/5175زهرة التفاسري )( 5)
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اح يف طلب اإلحلسلم  ملليق بافال ي  الرجوع عند طلب صاحب البيت أطهر وأنفع،

 مه ينجه ىن من خن حن﴿واب، قال تعاىل:  ف عىل األب ل أو الوقوالدخو
[28النور:]  ﴾يه ىه

لع  د الدخول إىل البيوت عىل غفلة فيط  د من يتعم  وتوع    ،(1) 

 مي خي حي﴿ه:  ـولـق ـه بـل لـحـ ا ال يـىل م ظر إـنـ ا، ويـه ـابـحـ أص  وراتـع  عىل
 ( 2) .[28النور:] ﴾ىي

 

 

 

 
 

 
 (. 3/228الزمرشي )تفسري ظر: ين( 1)

 (.4/176ابن عطية )تفسري ينظر: ( 2)
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 التاسع حثبامل

 لغضب واحلقد واحلسدم احتري 

ال مفهو  الرضا  غضب:م  ضد  وهو(1)الغضب  دم  »  :،  غليان  عند  حيصل  تغري  

االنتق  بشهوة  ما  القلب  كثريًا  لكن  للصدر،  الشفاء  عنه  ليحصل  منه  حيصل  ام؛ 

الاملر الذي  أعنيض  له،  شفاء  وحص    واحلرمة،  والعز   العقل  الندامة زوال  ول 

 ( 2) .«واخلرسان

العداو»:  وهو  ،(3) ة الضغين  هو  احلقد:وم  مفه  وإمساك  القلب  يف  الرتب ص ة 

 ( 4) .«لفرصتها

احلسد: املحسوهو  مفهوم  عن  النعمة  زوال  متني  احلاسد:  إىل  وانتقاهلا  ، (5)د 

مت تعني  التي  الغبطة  البخالف  زواهلا  نعمة  ني  حب   غري  فاحلسد من  املغبوط،  عن 

  (6) ملحسود. ل احا نسوالكراهة ملا يراه من ح   هو: البغض

 رمية القذف:حلقد واحلسد جبالغضب و علقة ا
وحذ   الرشع  حرمها  التي  الذنوب  وكبائر  القلوب  أمراض  من  العلامء  ها  ر  عد 

منها، وبني  أن  هلا رضرًا عىل صاحبها قبل غريه
 يؤد ي حسده إىل رضراسد  ، فاحل(7) 

يفسبدنه مما  املحسود،  نعمة  من  وألٍ  وهم   غم   يف  فهو  دعلي  د ،  ساخط  ه  فهو  ينه 

 
 (. 1/354ينظر: مجهرة اللغة ) (1)

 (. 6/ 3للقايض نكري ) لعلامء دستور ا (2)

 (. 2/466)والصحاح (، 2/89س اللغة )ينظر: مقايي (3)

 (.3/415(، وينظر: لسان العرب )3/40)  العني (4)

 (.1/212(، وغريب احلديث )2/465ينظر: الصحاح ) (5)

 (. 10/111ينظر: مموع الفتاوى ) (6)

 (.23ؤها البن تيمية )صينظر: أمراض القلوب وشفا (7)
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ق  معرتض   اهللعىل  وقدرضاء  وقد    قال  ه،  احلسد،  من  باالستعاذة  سبحانه  اهلل  أمر 

وأن ه   ،[5الفلق:]  ﴾ىب نب مب زب رب﴿تعاىل:   تبعاته  من  التحذير  وجاء 

سام   كام  للحسنات،  النبي  مزيل   م  ×ه  ر  وحذ  قوله:داء  يف  إ  ب  د  »  نه،  د  ك  ي  ل      اء  م 
 ة  ق  ال   ح  ال    ن  ي  الدّ    ة  ق  ال  ، ح  ة  ق  ال  احل   :  ي  ه    اء  ض  غ  بـ  ال  ، و  اء  ض  غ  بـ  ال  د، و  س  حل   ا:  م  ك  ل  بـ  قـ    م  م  األ   
و  ع  ش  ال   نـ  ذ  الّ ر،  ب  مّ م     س  ف  ي  ال  ه  د  ي  ٍد  تـ  ،  ح  ن  م  ؤ    حت   ت  وا  ب  ك  ئ  ب ّ ن  أ    ل  ف  أ    وا،اب    إ  ي  ش  م  ا ذ  ٍء 
لنعمة عن ني زوال ان هي عن مت، وفيه ال(1)«م  ك  ن  يـ  بـ    م  ل  س  وا ال  ش  ف  ، أ  م  ت  بـ  ابـ  حت     وه  م  ت  ل  ع  فـ  

إال  (2) آلخرينا املسلم  ألخيه  حمبته  ق  حيق  ال  املسلم  أن   عىل  وداللة   من ،  سل م  إذا 

يف السنة مرارًا،    د جاء التحذير منهغضب فقأما ال،  (3) احلسد والغش والغل  واحلقد 

ما يف القلب وإضامر السوء، وأ  قد حلاه بعالجه ورْصفه؛ ألنه داء  يول د  وجاء التوجي

اللسـأث  عىل  فيكون  ره  والفحشان  احلديث:  (4) بالشتم  ففي  ً ج  ر    ن  أ  »،  ج  ال   ىل  إ    اء   

ق  ن  ص  وْ أ  :  ال  ق  ف    ×  يب  ن الْ  تـ  ال  »:  ال  ي،  ق  ار  ر  م    د  د  ر  ف  ،  «ب  ض  غ    تـ  ال  »:  ل  اًا  ، (5)«ب  ض  غ   

الغ  ففي احلديث داللة   ظم مفسدة  ي فسد  (6)أ عنهشن ي  امضب وعىل ع  عىل  ، وأن ه قد 

يف وصيته للرجل   ×، حيث اقترص النبي (7) عيشته؛ ألنه يؤذي ويؤذ ىاملرء دينه وم

ال عىل   عن  احلالنهي  ويف  قال  غضب،  إ  ة  ع  ص ر  ل  ب    د  ي  د  ش  ال    س  ي  ل  »  :×ديث   اّن   ، 
 

ه  وأخرج ،  (3/43(، )3014قم )(، وحديث ر3/92(، )1412مسنده، حديث رقم )د يف  أخرجه أمح  (1)

سننه يف  والالرتمذي  القيامة  صفة  أبواب   ،( رقم  حديث  والورع،  )2510رقائق  حسنه  ،  ( 4/664(، 

 (.1/634 صحيح اجلامع الصغري وزيادته )األلباين يف

 (.9/259ري البن بطال )ينظر: رشح صحيح البخا (2)

 (. 1/45ري ): فتح الباينظر (3)

 (. 10/520ي )ينظر: فتح البار (4)

 (. 28،8)   (،  6116غضب، حديث رقم ) : احلذر من ال اب كتاب: األدب، بالبخاري يف صحيحه،  أخرجه (5)

 (.16/631ينظر: رشح النووي عىل مسلم ) (6)

 . (7/214ينظر: املنتقى رشح املوطأ أليب الوليد األندليس ) (7)
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أي:(1)«ب  ض  غ  ال    د  ن  ع    ه  س  ف  نـ    ك  ل  ي مي   ذ  الّ   د  ي  د  ش  ال   القوي  من يرصع  ليس    ،  الشديد 

وقد جاء  ، (2) د الغضب ويكتم غيظه سه عنلشديد من يغلب نفويغلبهم، إنام ا الناس

م  األمراض  هذه  عن  النبي  الن هي  قول  يف  تـ  ال  وا، و  د  اس   حت   ال  »:  ×تمعة  وا، ش  اج  ن   
و  ض  اغ  ب  تـ    ال  و   ت  ال  وا،  و  ر  ابـ  د    ي  ال  وا،  بـ  ل  ع    م  ك  ض  ع  بـ    ب ع    و  ع  بـ    ع  ي  ى  ع  ون  ك  ض،  هللا   اد  ب  وا 
  ، (3) «ان  اه  ى ه  و  ق  لتـ  ا  ه  ر  ق   حي   ال  ، و  ه  ل  ذ   ي   وال    ه  م  ل  ظ   ي  م، ال  ل  س  م  و ال  خ  أ    م  ل  س  م  ، ال  ان ا و  خ  إ  

عىل  وقد اهلل  لسالأثنى  األنصار  صدور  تعاىل:ف  هممة   مض خض حض﴿   قال 
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
قلوهبم   ،[9:احلرش]  ﴾مل خل حل جل مك لك خك يف  جيدون  ال  أي: 

  (4) .حسدا عىل إخواهنم 

بني   أن  شك  عىل  وال  بعضها  يرتتب  حيث  تالزم،  واحلسد  واحلقد  الغضب 

 الذي هو أحد بواعث  احلسدؤد  إىل احلقد الذي يؤدي بدوره إىل  بعض، فالغضب م

يف  الغيبة   واحتقاره  منه  والسخرية  حمسوده،  مساوئ  بذكر  غيظه  يشفي  فاحلاسد 

وهو  ملغضوب عليه،عىل احلقد ثار الغضب االظاهر من آكام أن ، (5)  بتهوغي هحضور

احلسد،   إىل  واملؤدي  الرش   إىلأصل  امل  املوصل  حلزن  امتةالفرح  والش   حسود، 

 
البخاري(  1) األد  أخرجه  كتاب:  صحيحه،  حديثيف  الغضب،  من  احلذر  باب:  )ر  ب،    ، (6114قم 

(8/28.) 

الرب كتاب:  والصلةوأخرجه مسلم يف صحيحه،  الغضب،     نفسه عند  باب: فضل من يملك  واآلداب، 

 (. 4/2014(، )107حديث رقم )

 (.10/519حجر )(، وفتح الباري البن 9/296ينظر: رشح صحيح البخاري البن بطال )( 2)

ك (  3) صحيحه،  يف  مسلم  واآلداب،  أخرجه  والصلة  الرب  حتريمباتاب:  والتنافس    ظنال  ب:  والتجسس 

 (.4/1986)(، 23والتناجش، حديث رقم )

 (. 29/508لرازي )ا (، وتفسري5/401(، وتفسري السمعاين )3/428: تفسري السمرقندي )ينظر( 4)

 (. 266ينظر: أدب الدنيا والدين )ص ( 5)
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و بمصيبته،  ي  وهوالتشف  وشتمه،  به،  فيه،   تكاالستهزاء  والط عن  وغيبته  سرته، 

ته بالقول والفعل، وغريها من ال عي يف أذي  ازع املؤدية إىل الضغينة والتن،  ئحابق والس 

 ( 1) .بني املسلمني

 

 

 

 
 

 

 
ا  ينظر:  (1) الفضالء )ص  روضة  ونزهة  )(، و234لعقالء  والدين  الدنيا  وإح662أدب  اليا(،  علوم  ن  ديء 

لــايـد الرعـمقاصو  (،9/181(، )3/146(، )3/192(، )3/181) وق اهلل عز وجل للعز بن  ـق ــح ـة 

 (.1/96(، )1/84الكبائر البن حجر ) (، والزواجر عن اقرتاف154عبد السالم )ص 
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 العاشر املبحث

 حتريم اخللوة 

مكان ال  جل مع امرأٍة ال حتل  له يف يف املفهوم الرشعي: وجود الر مفهوم اخللوة:

 ( 1) يرامها فيه أحد.

 قذف:لوة جبرمية ال علقة اخل
ية، واخللوة هبا، قال  ل عىل املرأة األجنب دخوال  نعجاء التحذير الشديد والن هي  

ع  و  خ  الد  و    م  ك  ي  إ  »:  × ال  ل  ل     ل  ج  ر    ال  ق  ف    «اء  س  نّ  ى 
ي  ار  ص  نْ اأْل    ن  م  ر  :  اهلل،   ول  س  ا 

ق  م  احْل    ت  يْ أ  ر  ف  أ   ال  م  احل   »  ال:و؟  النبي  (2) «ت  و  م  و  ى  وسم  موتًا،    ×،  احلمو  دخول 

  ه أكرب؛ لتمكنه من قع  منه أكثر من غريه، والفتنة معمتو  الرشمبالغة يف التحذير، فإن   

من الدخول عىل  ، ومعنى احلديث: قوا أنفسكم(3)ه الدخول وهو ما ال يتمكن لغري

ن م  ال  »ديث:  وىل، بداللة احللوة هبا بطريق األ نع الدخول عليها اخلالنساء، وتضم 
الوقوع يف    ، وسبب التحريم أن  اخللوة مظن ة(4)«مر  م     ي  ذ    ع   م  اّل ٍة إ  أ  مر  ل  ب  ج   ر  ن  و  ل  ي   

التهمة،  ،(5) شةالفاح إليقاع  الطريق  ل  تسه  فهي  الشبهة،  وانعدام    وسبب  حلصول 

 
 (. 1/693املعارصة )  بيةينظر: معجم اللغة العر (1)

يف  أ  (2) البخاري  النخرجه  كتاب:  باب:  صحيحه،  رجل    ال كاح،  رقم    خيلون   حديث  حمرم،  ذو  إال  بامرأة 

(2523( باألجنبية ،  (27،7(،  اخللوة  حتريم  باب:  السالم،  كتاب:  صحيحه،  يف  مسلم  وأخرجه 

 (.4/1711(، ) 20عليها، حديث رقم )والدخول 

م  (، وإحكا14/154(، ورشح النووي عىل مسلم )7/358ن بطال )اري الب ينظر: رشح صحيح البخ  (3)

 (.2/811)األحكام 

 .(9/331ري )(، وفتح البا7/40: طرح التثريب )ينظر (4)

إال   بامرأة  باب: ال خيلون  رجل  النكاح،  كتاب:  البخاري يف صحيحه،  أخرجه  مع ذي حمرم،  واحلديث 

ك   وأخرجه مسلم يف،  (7/37(، )5233حديث رقم ) املرأة مع حمرم صحيحه،  تاب: احلج، باب: سفر 

 (.2/978(، )244ديث رقم )حج وغريه، ح إىل

 (.9/323الباري ) (، وفتح7/41نظر: طرح التثريب )ي (5)



 رث ــويـاحـامل بـت سـنـي بـانـهـت .د                     ذف       ــقـة الـمـريـن جـة مــــايـم يف الوقـريـرآن الكـقج ال ـهـنـم

292 

ني ، ويف احلديث عن عيل بن احلسالتحريم لسد  منافذ الرش الثقة بني الناس، فكان  

  :«  ر  ىل  إ    ْت اء  ج  ا  هن   أ    ه  تْ رب   ْخ أ    ×  ي  ب  ن الْ   ج  وْ ز    ة  ي  ف  ص    ن  أ ْ   ه  ر  وْ ز  ت    ×اهلل    ول  س      يف 
ْ   د  ج  ْس  املْ  يف    ه  اف  ك  ت  اعْ   و  اأْل    رْش  ع  الْ   يف 

   ْت ث  د  ح  ت  ان، ف  ض  م  ر    نْ م    ر  اخ 
  ْت ام  ق    م  ، ث  ةً اع  س    ه  د  نْع 

ف  (1)ْب ل  ق  نْت   ي  ه  ع  م    ×  ي  ب  ن  الْ   ام  ق  ،  ب  قْ ا 
ح  ه  ل  إ  ت  ا،  ب  ذ  ى  ع  ج  ْس املْ    اب  ب    ْت غ  ل  ا    م  أ    اب  ب    د  نْد 

م  م  ل  س   ر  ر  ة،   ال  ج   
ع  ام  ل  س  ف  ،  ار  ص  نْ اأْل    ن  م    ن  ر  ىل     وْ س   

ف    ×اهلل    ل  الْ ام  هل     ال  ق  ،  : ×  ي  ب  ن  
ر  ل  ع  » ل ك  ى  ه  ّنّ  إ  ،  (2)ام  س  ب  يّ ف  ص    ي  ا  ف  «  ّييّ ح    ت  ن  ة  س  اال  ق  ،  ي    ن  اح  بْ :  ر  اهلل  اهلل،   ول  س  ا 

ام  ه  يْ ل  ع    رب   ك  و  
ّ إ  م، و  د  ال    غ  ل  بـ  م    ان  س  ن  اإل     ن  م    ل غ  بـ  يـ    ان  ط  ي  الش    ن  إ  »:  ×  ي  ب  ن  الْ   ال  ق  ، ف  (3)   ين 

 أن  احلادثة    هذهل من روايات  واملحص  »،  (4)«ائ  يـ  ا ش  م  ك  ب  و  ل   قـ  يف    يـ ق ذ ف    ن  أ    ت  ي  ش  خ  

ولكن    ، دق إيامهنامن ص  ه مر عندملا تقر    ؛ان به سوءاً ن ام يظإىل أهن    ل ينسبهام  ×النبي  

الش فقد يفيض هبام    ،ام غري معصومنيألهن    ؛ان ذلكيطخيش عليهام أن يوسوس هلام 

ملن بعدمها إذا وقع له مثل    وتعليامً   ،للامدة  فبادر إىل إعالمهام حسامً   ،كذلك إىل اهلال 

االتعر  ز من  التحر  ويف احلديث    ،  (5) «لكذ لسوء  يقع يفلظن  ض  التهمة مما    ، ونفي 

 (6) وهم نسبته إىل اإلنسان مما ال ينبغي. ال

 

 
 (.15/174ينظر: عمدة القاري ) تنقلب: من االنقالب، وهو الرجوع. (1)

 (.5/194ينظر: رشح السيوطي عىل مسلم ) هنا يشء تكرهانه.أي: ما ها (2)

 (.9/364ل )ي البن بطابخارينظر: رشح صحيح ال عجبا واستعظام األمر. أي: ت (3)

البخارأ  (4) اال خرجه  كتاب:  باب: هل خيرج  ي يف صحيحه،  املسجد، عتكاف،  باب  إىل  املعتكف حلوائجه 

أنه يستحب   (، وأخرجه مسلم يف صحيحه،3/49(، )5203حديث رقم ) بيان  كتاب: السالم، باب: 

رقم   يث السوء به، حد؛ ليدفع ظن  نةنت زوجته أو حمرمًا له أن يقول: هذه فالئي خاليا بامرأة وكاملن ر  

(24 ،)(4/1712.) 

 (. 4/280اري )فتح الب (5)

 (. 15/175(، وعمدة القاري )2/45حكام األحكام ): إينظر (6)
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 امتة اخل
 د هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، م احل

 نتائج هذا البحث:  فإن من أهم
اإلسالم    -1 بوعناية  وأخالقيًا  روحيًا  وتطهريه  املسلم  منهجبرتبية  ًا ضعه 

ي املعايص، ويرمتكاماًل  الوقوع يف  ، وي سهم يف  عن االنحرافات  املجتمعدع  قيه من 

 التخلص منها. 

امح بأن تطملاهتامم اإلسالم بع ْرض ا -2 اله الشبهات؛ ألن  ذلك  سلم، وعدم الس 

 سافر عىل كرامة اإلنسان وآدميته. اعتداء 

اآل  -3 إشاعة  عىل  الوقائي  اإلسالم  منهج  اإلس اعتامد  كاالستئذان الداب  مية 

ل، فإن  من عالمات الورع حفظ اللسان عن الغيبة، لعم والسرت والورع يف القول وا

خرية هبم، وصدق  وجتن ب سوء الظن باملسلمني،  ( 1) البرص.اللسان، وغض  والس 

ي بعضها إىل بعض، فإذا ل البحث أن كثريًا من املحرمات يؤد  ظهر من خال   -4

بعٍض يف  ىل  إىل وقوعه يف اآلخر، لذا رت ب اهلل بعضها ع  أد ىا  انزلق املسلم إىل أحده

 مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿مواضع كثرية من القرآن، قال تعاىل:  
 ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم
األمر  [12احلجرات:]  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي جاء  فقد   ،

ق ذلك الظن  عن طريق التج باجتناب الظن  أوالً، ثم   س، ثم الن الن هي عن حتق   هي س 

الت بطريق  اإلنسان  إليه  يصل  قد  ما  ذكر  واهلمز جس  عن  الغيبة  ذلك  ويشمل  س 

 (2) .واللمز والتنابز باأللقاب

العقوبة    -5 التشديد  عىل  كبرٍي  سلبي  أثٍر  من  هلا  ملا  القذف،  جريمة  فرد  عىل 

 
 (.347األنبياء واملرسلني للسمرقندي )ص  ينظر: تنبيه الغافلني بأحاديث سيد (1)

 (. 9/521ن )أيب حياتفسري ينظر:  (2)
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لل اتضح بغضاء بني املسلمني، وغري ذلك مما  واملجتمع، من تشويٍه للسمعة، ونرٍش 

 . ا البحث ثنايا هذ يف

املسلمني  -6 يؤذي  قد  ما  أعظم  من  من   هو  إن  كان  لذا  أعراضهم  هتمتهم يف 

 هي عن إيذاء املؤمنني واملؤمنات. للحامية من الوقوع يف القذف الن  منهج القرآن

 . سوء الظن؛ ألنه سبب للوقوع يف أعراض الناسحتذير الرشع من  -7

األم  -8 القذمن  يف  الوقوع  من  املانعة  اور  حتريم  يكون ف  قد  الذي  لتجسس 

 سبيال إليه. 

 لسرت وهنى عن إشاعة معايب الناس وفضائحهم. با أمر اهلل -9

بالت ـأم   -10 اهلل  مـثـر  األخـ بت  الطـطـلق  ارـبـن  الوقـ ريـع  عىل  فـق  ي  ـوع 

 ن. ـلميـمس ـراض الـأع

اإلسال   من  كان  -11 ام  منهج  من  الوقاية  اآلداب   القذف  لوقوع يفيف  إشاعة 

كاال والعمل،    ستئذاناإلسالمية  القول  يف  ذلكوالورع  احف  ومن  عن  ظ  للسان 

باأللقاب،  الغيبة،   والتنابز  واللمز،  واهلمز،  بوالنميمة،  خرية  الس   ، املسلمنيوجتن ب 

 .البرصوصدق اللسان، وغض 

واحل  -12 الغضب  اإلسالم  واحلحرم  أمراض  قد  من  وهي  القلوب سد، 

قد الذي يؤدي بدوره إىل إىل احلالقذف، فالغضب يؤدي    بجريمةرتباط  شديدة اال

 كر مساوئ املحسود واملغضوب عليه. حد بواعث الغيبة وذ  و أاحلسد الذي ه

سباب، منها: التحرز من الوقوع يف  جاء حتريم خلوة الرجل باألجنبية أل  -13

 يف األعراض.  ملوصلة إىل الوقوعاالتهمة وسوء الظن، 

 : التوصيات
القرآن ومناهجه   الوقوع يف  الوقائياالهتامم بأساليب  فاملحرماتة من  م أجد ل، 

والدراسةبحثي  ل  خال البحث  من  أخذت حقها  اجلانب    جريمة  هذا  كجريمة  يف 

 ني هبذا املوضوع يف اجلرائم املختلفة. الزنا، لذا وجب اهتامم الباحث
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 فهرس املصادر واملراجع
اإل . 1 األحكام:إحكام  عمدة  شرح  م  حكام  العيد،  دقيق  الرسالة،  ابن  حتقيق:  ؤسسة 

 هـ. 1426،  سندس، الطبعة: األوىل  ثردممصطفى شيخ،  

 . القاهرة   –  يث د احل املاوردي، دار أبو احلسن عيل بن حممد  األحكام السلطانية: . 2

 بريوت.  –مد الغزايل، دار املعرفة  بن حمأبو حامد حممد  الدين:إحياء علوم   . 3

و املعاطي، دار  املحقق: عادل أبعيل بن أمحد لن حزم األندليس،    ق والسري: األخل . 4

 هـ. 1408: األوىل، عام  بعة املرشق العريب، القاهرة، الط

املرعية . 5 واملنح  الشرعية  مفلح    : اآلداب  بن  أ  حلنبيل، احممد  شعيب    رنؤوط، حتقيق: 

 . هـ1419الطبعة: الثالثة،  بريوت،  مؤسسة الرسالة، 

 م. 8619ياة، الطبعة: عيل بن حممد املاوردي، دار مكتبة احل ين: أدب الدنيا والد  . 6

 هـ. 1423بريوت، الطبعة: الرابع،    –دار املعرفة  ،  حممد عبد العزيز اخل ْويل  األدب النبوي: . 7

الدين    :األذكار  . 8 القادرحيحميي  النووي، حتقيق: عبد  دار   يى بن رشف    األرنؤوط، 

 م. 1994  -هـ 1414بنان، طبعة جديدة منقحة،  والنرش والتوزيع، بريوت، ل الفكر للطباعة  

البخاريإرشاد الساري لشر  . 9 امل  :ح صحيح  القسطالين،  الكربى  طبأمحد بن حممد  عة 

 هـ. 1323عة،  األمريية، مرص، الطبعة: الساب

ل حممد  الرب القرطبي، حتقيق: سا مر يوسف بن عبد اهلل بن عبد  عأبو    :االستذكار  . 10

 م. 0020  –1421  األوىل، :  الطبعة   بريوت،   –علمية  عطا، حممد عيل معوض، دار الكتب ال 

حيي  د. حتقيق:   ، بيالعالمة القايض عياض اليحص  م شرح صحيح مسلم: إكمال املعل . 11

 هـ. 1419طبعة األوىل:  ل وفاء للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، ا ، دار ال إسامعيل 

ا . 12 بابن مالكاملعرو  حممد بن عبد اهلل اجلياين  : ملؤتلفةاأللفاظ املختلفة يف املعاين  ،  ف 

 هـ. 1411ت، الطبعة: األوىل، بريو  –دار اجليل املحقق: د. حممد حسن عواد،  

  –ابن تيمية احلنبيل: املطبعة السلفية  أمحد بن عبد احلليم    :هافاؤ أمراض القلوب وش . 13

 هـ. 1399ية،  ة، الطبعة: الثانرالقاه
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ود مصطفى،  بن عيل بن حممد اجلوزي، املحقق: مجال حمم   عبد الرمحن  حبر الدموع: . 14

 م.2004-ـه1425بعة األوىل  دار الفجر للرتاث، الطبعة: الط 

 . حتقيق: د.حممود مطرجي ،  بريوت   ، ار الفكر د،  نرص بن حممد السمرقندي حبر العلوم:  . 15

التفسري: . 16 يف  احمليط  حيان  بأ  البحر  املحقق: صدقي  و  األندليس،  يوسف  بن  حممد 

 بريوت.  –يل، دار الفكر حممد مج 

شرح   . 17 التمام  املرام:البدر  بامل    بلوغ  املعروف  حممد  بن  املحقق:احلسني  يب،  عيل    غر 

 الزبن، دار هجر. 

أمحدية طري ممودية يف شرح    بريقة  . 18 سرية  يف  نبوية  وشريعة  ممدية  حممد    : قة  بن  حممد 

 هـ. 1348احللبي، الطبعة: بدون طبعة،   ة اخلادمى، مطبع

املع   زوائد مسند احلارث:   الباحث عن   بغية  . 19 بابن أيب أسامة أبو حممد احلارث  ،  روف 

البا حتقيق:   حسني  ا،  كريد.  خدمة  النبوية مركز  والسرية  املنورة ا  ،لسنة  ،  ملدينة 

 م. 1992 – 1413: األوىل،  بعةالط

األحكام:  . 20 أدلة  من  املرام  الفض  بلوغ  أمحأبو  املحقق:  ل  العسقالين،  حجر  بن  د 

دا الفحل،  ماهر  الرياض  الدكتور  والتوزيع،  للنرش  القبس  العربية    اململكة  -ر 

 م.  2014  -هـ  1435السعودية، الطبعة: األوىل،  

القاموس  اتج . 21 جواهر  من  ال   :العروس  حممد  بن  د  مز  حمم  املحقق:  من  بيدي،  موعة 

 املحققني، دار اهلداية. 

حي،  حممد بن إسامعيل الصنعاين، حققه: حممد صب  :  التيسري ين  إليضاح معاالتحبري  . 22

الرياض   الرشد،  مكتبة  األوىل اململك  -النارش:  الطبعة:  السعودية،  بي ة  ر  اْلع  ،  ة 

 . م2012  -هـ  1433

  : اجلديد من تفسري الكتاب اجمليدر العقل  نويالتحرير والتنوير =حترير املعىن السديد وت . 23
 هـ. 1984تونس، سنة النرش:   –التونسية للنرش   رهر بن عاشور، الداحممد الطا 

األ . 24 الرتمذيحتفة  جامع  بشرح  الرمحنحوذي  عبد  حممد  الكتب    :  دار  املباركفورى، 

 . بريوت –العلمية 
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قق: الدكتور عبد  حاملأبو القاسم، حممد ابن جزي الكلبي،    التنزيل:التسهيل لعلوم   . 25

 هـ. 1416  -وت، الطبعة: األوىل  بري  –ألرقم بن أيب األرقم  رشكة دار ا اهلل اخلالدي،  

د العزيز آل  فيصل بن عبد العزيز النجدي، املحقق: د. عب  تطريز ريض الصاحلني:  . 26

ـ  1423طبعة: األوىل،  وزيع، الرياض، ال والت محد، دار العاصمة للنرش   م. 2002  -ه

من العلامء بإرشاف النارش، دار  بن حممد اجلرجاين، املحقق: مجاعة يل  ع  :ات التعريف . 27

 م. 3198-هـ 1403لبنان، الطبعة: األوىل  -ب العلمية بريوت  تالك

  : رميإرشاد العقل السليم إل مزاي الكتاب الك تفسري أب السعود تفسري أب السعود =   . 28
 .وت بري –ريب حممد بن حممد، دار إحياء الرتاث العأبو السعود 

 هـ. 1383  ة،  ر القاه   -  ، دار إحياء الكتب العربية دروزة   حممد عزت  : التفسري احلديث . 29

الكرمي الرمح . 30 تيسري  املنان تفسري السعدي=  ن  :ن يف تفسري كلم  بن  الرمحن  ارص  عبد 

معال   بن  الرمحن  عبد  املحقق:  الرسالة،السعدي،  مؤسسة  الطبعة:    اللوحيق، 

 م. 2000-هـ  1420األوىل  

القرآ  . 31 ا تفسري  البرصي،  أبو    لعظيم، ن  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء 

عيل امل حممد  منشورات  العلمية،  الكتب  دار  حسني،  حممد  بيضون  حقق:   –  

 . هـ1419 -بريوت، الطبعة: األوىل  

القرآن  . 32 حمم  :تفسري  بن  منصور  املظفر  يارسأبو  املحقق:  السمعاين،  إبراهيم د  بن     

ال دار  غنيم،  بن  عباس  بن  الريا وطنوغنيم  األوىل،    –ض  ،  الطبعة:  السعودية، 

 م.  1997  -هـ1418

للقرآن: ري التفس  . 33 القرآين  التفسري  القرآين  يونس      الكريم  الفكر  عبد  دار  اخلطيب، 

 القاهرة.  –العريب 

التأويلتفسري  . 34 وحقائق  التنزيل  مدارك  النسفي=  ب  ،   اهلل  عبد  الربكات  أمحد أبو    ن 

وي، دار الكلم الطيب، بريوت،  يبد  النسفي، حققه وخرج أحاديثه: يوسف عيل 

 . م1998 -هـ  1419الطبعة: األوىل،  

املعاين واألسانيد  . 35 من  املوطأ  ملا يف  القرطبي،  أبو    :التمهيد  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر 
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مصط األوحتقيق:  عموم  وزارة  البكري،  حممد  العلوي،  والشؤون  فى  قاف 

 هـ. 1387املغرب، عام النرش:   –اإلسالمية 

،    دي ن نرص بن حممد السمرق أبو الليث    حاديث سيد األنبياء واملرسلني: أب  افلني تنبيه الغ . 36

دمشق   كثري،  ابن  دار  بديوي،  عيل  يوسف  الثالثة،  بري  –حققه:  الطبعة:  وت، 

 م. 2000  -هـ  1421

د ، املح األمري الصنعاين  حممد بن إسامعيل  : نوير شرح اجلامع الصغريالت . 37   قق: د. حمم 

د إبراهي   -هـ  1432السالم، الرياض، الطبعة: األوىل،    دارم، مكتبة  إسحاق حمم 

 م. 2011

دار إحياء  حممد بن أمحد بن األزهري، املحقق: حممد عوض مرعب،   : ةتذيب اللغ  . 38

 م. 2001األوىل،  بريوت، الطبعة: –الرتاث العريب 

والتنبيه:  . 39 حم  التوبيخ  عبدأبو  أل  مد  حممد  بن  الساهلل  مدي  املحقق:  يد  صبهاين، 

 القاهرة.  –فرقان ال  إبراهيم، مكتبة

الصغري . 40 اجلامع  بشرح  امل  :التيسري  الرؤوف  الشافعي  نعبد  اإلمام  مكتبة   –اوي، 

 م. 1988  -هـ  1408ة،  الرياض، الطبعة: الثالث

ري، حتقيق: عبد  ثاملبارك بن حممد اجلزري ابن األ :الرسول  جامع األصول يف أحاديث . 41

 تبة دار البيان، الطبعة: األوىل. مك   -مطبعة املالح    -لواين  مكتبة احل األرنؤوط،   القادر

حممد بن جرير أبو جعفر الطربي، املحقق: أمحد حممد   :جامع البيان يف أتويل القرآن  . 42

 م.  2000  -هـ  1420اكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، ش

نبيل، النارش: دار  بن رجب احل  فرج عبد الرمحن بن أمحدأبو ال  :جامع العلوم واحلكم . 43

 ه. 1408الطبعة األوىل،  وت بري –املعرفة 

أمور   . 44 من  املختصر  الصحيح  املسند  هللا ر اجلامع  وأيمه   ×   سول  صحيح   وسننه   =  

إسالبخاري بن  دار  ، حممد  النارص،  املحقق: حممد  البخاري،  النجاة،  امعيل  طوق 

 هـ. 1422الطبعة: األوىل،  

ألحكام اجل . 45 تف  امع   = القرطيبالقرآن  أمحد  سري  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ي،  رطبالق: 
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ا الكتب  دار  النارش:  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  القاهرة،    –رصية  مل حتقيق: 

 م.  1964  -هـ  1384الطبعة: الثانية، 

اللغة:  . 46 األزد  مجهرة  دريد  بن  حممد  بكر  دار  أبو  بعلبكي،  منري  رمزي  املحقق:  ي، 

 م. 1987عة: األوىل، بريوت، الطب  –للماليني العلم 

على   . 47 الشهاب  تفسري يضاوي=البتفسري  حاشية  على  الراضي  وكفاية  القاضي    عناية 

 بريوت.  –دين أمحد اخلفاجي، دار صادر لشهاب ا البيضاوي:

السيد سابق، دار اجليل،  أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي، املحقق:    غة: حجة هللا البال . 48

 م. 2005  -هـ   1426بع:  ة: األوىل، سنة الطلطبع لبنان، ا –بريوت 

، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين،  ياء وطبقات األصفياء وللياء حلية األحلية األو  . 49

 م. 1974  -هـ  1394بجوار حمافظة مرص،   -سعادة  لا

 بريوت.  –الفكر  عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار نثور: الدر امل . 50

شر  . 51 املضيئة  الدالدراري  البهية:ح  عيل   رر  بن  الع  حممد  الكتب  دار  لمية،  الشوكاين، 

 م. 1987 -هـ 1407األوىل  ة عالطبعة: الطب

العلماء = جامع العلوم يف اصطل . 52 القاضي نكري، عرب عباراته حدستور    ات الفنون: 

العلمية  حسن    الفارسية:  الكتب  دار  فحص،  بري  -هاين   / الطبعة:  لبنان  وت، 

 م. 0002  -هـ 1421األوىل،  

خليل    ا: البكري الصديقي، اعتنى هب  حممد عيل   :الصاحلنييل الفاحلني لطرق ريض  دل . 53

بريو  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  املعرفة  دار  شيحا،  الطبعة:    –  تمأمون  لبنان، 

 م.   2004  -هـ 1425الرابعة،  

الشريعة: الذريع . 54 مكارم  إل  ا  ة  احلسني  القاسم  األصفهاينأبو  بالراغب  ،  ملعروف 

ـ    1428القاهرة،    –، دار السالم  و اليزيد أبو زيد العجمي . أب حتقيق: د  م.   2007  -ه

املثاين:  روح  . 55 العظيم والسبع  القرآن  تفسري  الدين  املعاين يف  األلويس،  حم  شهاب  مود 

عـقـمحـال عيل  البـبـق:  عطيـد  الكــ اري  دار  العلمية  ة،  الطبعة:    –تب  بريوت، 

 هـ. 1415األوىل،  



 رث ــويـاحـامل بـت سـنـي بـانـهـت .د                     ذف       ــقـة الـمـريـن جـة مــــايـم يف الوقـريـرآن الكـقج ال ـهـنـم

300 

حممد بن   : لسنة كتاب وا واألحياء بلدالئل من الم على أرواح األموات  الروح يف الكل . 56

 م. 1975 – 1395بريوت،   -ية، دار الكتب العلمية  اجلوزأيب بكر ابن قيم 

العقلء ونز  . 57 االفضلء   هة روضة  املحقق: حممد حمي  الدارمي،  لدين  : حممد بن حبان 

 وت. بري –عبد احلميد، دار الكتب العلمية 

الز الريض   . 58 النرية  واحلدائق  للسعدي الناضرة  املنها   ،اهرة  بعة  طال   ،القاهرة  ،جدار 

 م 2005  األوىل،

والالزه  . 59 الرمح  رقائق:د  حبيب  املحقق:  املبارك،  بن  اهلل  عبد  الرمحن  عبد  ن  أبو 

 بريوت.   –األعظمي، دار الكتب العلمية  

اهلي   رتاف الكبائر:الزواجر عن اق . 60 الطبعة:  ي، دامثأمحد بن حممد بن حجر  الفكر،  ر 

 م. 1987  -هـ 1407األوىل،  

 ر احلديث. ، داد بن إسامعيل الصنعاين، املعروف باألمريحمم السلم: سبل  . 61

حممد بن أمحد    : ا احلكيم اخلبريبنالسراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كلم ر  . 62

 هـ.   1285:  القاهرة، عام النرش –عة بوالق )األمريية( اخلطيب الرشبيني، مطب

الصحيحة: . 63 األحاديث  نارصحم  سلسلة  األلباين،مد  الدين  للنرش      املعارف  مكتبة 

 بعة: األوىل. ، الطوالتوزيع، الرياض 

حمم  السنة:  . 64 املحقق:  الشيباين،  عاصم  أيب  بن  بكر  األلباين،  د  أبو  الدين  نارص 

 هـ. 1400عة: األوىل،  بريوت، الطب –املكتب اإلسالمي 

ما . 65 ابن  عب  جه: سنن  حم أبو  حتقيق:  القزويني،  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  د  فؤاد  مد 

 البايب احللبي. عيسى فيصل  -نارش: دار إحياء الكتب العربية  الباقي، ال

داود:  . 66 أب  السجست  سنن  األشعث  بن  سليامن  داود  حميي  اينأبو  حممد  املحقق:   ،

 بريوت.  –كتبة العرصية، صيدا الدين عبد احلميد، النارش: امل

د  محد حممد شاكر، حممد فؤاأ   : حتقيق وتعليقممد بن عيسى الرتمذي،    سنن الرتمذي،  . 67

كة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب  : رشعبد الباقي، إبراهيم عطوة عوض، النارش

 م.   1975  -هـ  5391مرص، الطبعة: الثانية،    –احللبي 
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للبيهقي  . 68 الصغري  احلسنيالسنن  بن  أمحد  امل،  البيهقي،  بكر  أبو  املعطي    عبد  حقق: 

جامعقل النرش:  دار  اإلسالمعجي،  الدراسات  اة  باكستان،  ـ  كراتيش  لطبعة:  ية، 

 م. 1989  -هـ 1410األوىل،  

النسائي، حققه وخرج أحاديثه:    : ىالكرب السنن   . 69 أمحد بن شعيب  الرمحن  أبو عبد 

  -هـ   1421وىل، بريوت، الطبعة: األ  –عبد املنعم شلبي، مؤسسة الرسالة  ن  حس

 م.   0120

حممد عطا، النارش: دار  بو بكر البيهقي، املحقق:  د بن احلسني أأمح  ، السنن الكربى . 70

 م.   2003  -هـ   1424ثة،  الثاللبنات، الطبعة:  –لكتب العلمية، بريوت ا

، حممد بن  من صحيح اإلمام البخاري  ×  ة اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربي  . 71

السفريي  الكتب ، حققعمر  دار  الرمحن،  عبد  فتحي  أمحد  بريوت  العلم  ه:    –ية، 

 م. 2004 -ه 5142لبنان، الطبعة: األوىل،  

بن يوسف الزرقاين، دار    لباقيحممد بن عبد ا   على موطأ اإلمام مالك:الزرقاين   شرح . 72

 هـ، بريوت. 1411الكتب العلمية،  

السن . 73 حتقيق  ، ة شرح  البغوي،  مسعود  بن  احلسني  حممد  األرأبو  شعيب  -نؤوط : 

النا  الشاويش،  زهري  احممد  املكتب  الطبعة:    -إلسالمي  رش:  بريوت،  دمشق، 

 م. 1983  -هـ  1403،  الثانية

احلجاجالديب . 74 بن  مسلم  صحيح  على  الرمح  : اج  جال عبد  السيوطي،  ن  الدين  ل 

عفا  ابن  دار  األثري،  احلويني  اسحق  أبو  والتوزيع  ن  املحقق:  اململكة    -للنرش 

 م.  9961هـ   1416الطبعة: األوىل   اخلرب،  –عودية العربية الس

ريض . 75 دار    : الصاحلني  شرح  العثيمني،  صالح  بن  الرياض،  حممد  للنرش،  الوطن 

 هـ.  1426طبعة: ال

ابن بطال أبو احلسن عيل بن خلف، حتقيق: يارس    :بطال شرح صحيح البخاري البن   . 76

مكتبة إبراهيم،  الطبع  -لرشد  ا  بن  الرياض،  الثانية،  السعودية،    -هـ  1423ة: 

 م.  2003
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حامد،  بكر البيهقي، حققه: الدكتور عبد العيل    أمحد بن احلسني أبو  ،شعب اإلميان  . 77

الر مكتبة  واالنارش:  للنرش  معشد  بالتعاون  بالرياض  السلفية  الدا  لتوزيع  ر 

 م.   2003  -هـ  1423ببومباي باهلند، الطبعة: األوىل،  

العرب   سمش . 78 ودواء كلم  الكلوم:  العلوم  سعيد    من  بن  املحقق:  نشوان  احلمريى، 

العم.د اهلل  بن عبد  يوسف حممد  حسني  د  اإلرياين،  اهلل،  ري، مطهر بن عيل  عبد 

امل الفكر  )بريدار  )دمشق  -وت  عارص  الفكر  دار  الطبعة:  سو  -  لبنان(،  رية(، 

 م.  1999  -هـ   1420األوىل،  

اللغة وصحا  . 79 إسام  العربية: ح  الصحاح اتج  الفارايب، حتقيق:  أبو نرص  اجلوهري  عيل 

  هـ 1407بريوت، الطبعة: الرابعة    –  أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني

 م.   9871  -

م . 80 حبان،  ابن  الدارميمصحيح  حامت  أبو  حبان  بن  املحقق:  د  األرنؤوط،  شعيب  ، 

 . 1993 – 1414بريوت، الطبعة: الثانية،   –النارش: مؤسسة الرسالة 

ا . 81 والرتهيب: صحيح  األلب  لرتغيب  نارص  بن  الرياض  حممد  املعارف،  مكتبة    -اين، 

 م.   2000 -  هـ 1421ربية السعودية، الطبعة: األوىل، اململكة الع 

 ملكتب اإلسالمي. ين، احممد نارص الدين األلبا   :لصغري وزيدته امع اصحيح اجل . 82

سني العراقي، الطبعة  يم بن احلرح أبو الفضل عبد ال :طرح التثريب يف شرح التقريب  . 83

 املرصية القديمة. 

الع  الطلبة:   طلبة  . 84 املطبعة  النسفي،  حممد  بن  ببغداد، عمر  املثنى  مكتبة    امرة، 

 م. 1994هـ، 1414

بدر    البخاري:  القاري شرح صحيح   عمدة  . 85 أمحد  بن  ،  يالعين  الدينأبو حممد حممود 

 بريوت.  –دار إحياء الرتاث العريب 

أ   العني: . 86 بن  د  دمحاخلليل  املحقق:  د  . الفراهيدي،  املخزومي،  إبراهيم    . مهدي 

 لسامرائي، دار ومكتبة اهلالل. ا

املرام . 87 واحلرام  غاية  احللل  أحاديث  ختريج  املنارصحممد    :يف  األلباين،  الدين  كتب   

 هـ. 4051 -ة  بريوت، الطبعة: الثالث –اإلسالمي 
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احلديث:  . 88 امل   غريب  اخلطايب،  حممد  بن  محد  سليامن  عأبو  إبراهيم    بدحقق:  الكريم 

القيوم   عبد  أحاديثه:  خرج  الفكر  الغرباوي،  دار  النبي،  رب  دمشق،    –عبد 

 م. 1982  -هـ  1402

ب احلنبيل، حتقيق:  بد الرمحن بن أمحد بن رجع  اري: فتح الباري شرح صحيح البخ . 89

قيق  املدينة النبوية، احلقوق: مكتب حت -الغرباء األثرية   مكتبةمموعة من العلامء، 

 م. 1996 -هـ 1417القاهرة، الطبعة: األوىل،   –مني ر دار احل

القدير،ف . 90 النارش:   تح  الشوكاين،  الطي   حممد بن عيل  الكلم  ابن كثري، دار    -ب  دار 

 هـ. 1414 -بريوت، الطبعة: األوىل  دمشق، 

بأ   الفتح املبني بشرح األربعني:  . 91 اهلي محد  املنهاج، جدة  ثن حممد بن حجر    -مي، دار 

 م. 2008  -هـ  1428سعودية، الطبعة: األوىل، الاململكة العربية 

 والتأليف األزهرية. يقي، مجعية النرش  حممد الصد   : الربنية على األذكار النووية   الفتوحات  . 92

والتعيري: ال . 93 النصيحة  بني  دار  عب  فرق  احلنبيل،  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن    عامر، د 

 م. 1988 -هـ 1409عامن، الطبعة: الثانية،  

القدير شرح . 94 امل  : جلامع الصغريا  فيض  الرؤوف  بعبد  املدعو  الدين حممد  ناوي،  زين 

 هـ.1356طبعة: األوىل،  المرص،  –املكتبة التجارية الكربى 

  اح مبة هللا جل وعز وعلماتا: الفياح قوت القلوب وغذاء األرو   قوت القلوب=الزهر . 95

 حممود، دار ابن خزيمة. أمحد أزهري 

 بريوت.  –دار الندوة اجلديدة  ي،أيب عبد اهلل حممد الذهب  :الكبائر  . 96

ق: كامل يوسف  شيبة، املحقأبو بكر بن أيب    : اديث واآلاثرالكتاب املصنف يف األح . 97

 هـ.1409اض، الطبعة: األوىل،  الري –احلوت، مكتبة الرشد 

التنزيلال . 98 غوامض  حقائق  عن  القا كشاف  أبو  حم،  الزمسم  عمرو  بن  رشي،  مود 

 .  ـه1407  -الطبعة: الثالثة   ت،بريو –النارش: دار الكتاب العريب 

عيل     اجلوزي، املحقق: عبد الرمحن بن عيل   : حيحنيكشف املشكل من حديث الص . 99

 الرياض.  –حسني البواب، دار الوطن 
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القرآن . 100 تفسري  عن  والبيان  اإلمام    :الكشف  حتقيق:  الثعلبي،  حممد  بن  أيب  أمحد 

بن عا حم العريب، بريوت  مد  الرتاث  إحياء  دار  األوىل  اللبنان،    –شور،  طبعة: 

 م. 2002  -هـ  1422

ا . 101 يف  معجم  والفرو الكليات=  اللغويةملصطلحات  أيو ق  البقاء  أبو  الكفوي،  ،  ب 

 بريوت.  –رصي، مؤسسة الرسالة املحقق: عدنان درويش، حممد امل

إسامعيل الكوراين، املحقق:    بند  : أمحثر اجلاري إل ريض أحاديث البخاريالكو  . 102

لبنان، الطبعة: األوىل،    –ء الرتاث العريب، بريوت  يا الشيخ أمحد عناية، دار إح

 م. 8200  -هـ  2914

الكتاب، . 103 علوم  يف  عادل أ  اللباب  بن  عيل  بن  عمر  الدين  رساج  حفص  بو 

املوجا عبد  أمحد  عادل  املحقق:  الكتب  حلنبيل،  دار  معوض،  حممد  عيل  ود، 

 م. 1998-هـ 1419وت، لبنان، الطبعة: األوىل، بري -ية العلم

الثالثة    عة:بريوت، الطب  –حممد بن مكرم ابن منظور، دار صادر    رب:لعلسان ا  . 104

 هـ. 1414  -

يثمي، املحقق: حسام  أبو احلسن عيل بن أيب بكر اهل  ع الفوائد: جممع الزوائد ومنب . 105

 ة القديس، القاهرة. الدين القديس، مكتب

  م، عبد احلليم بن تيمية، املحقق: عبد الرمحن بن قاسد بن  أمح  : جمموع الفتاوى . 106

املدينة الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  العربية  النب  ممع  اململكة  وية، 

 م.9519-هـ1416السعودية،  

حممد القاسمي، املحقق: حممد باسل، دار    حممد مجال الدين بن  ماسن التأويل، . 107

 هـ. 8141  -بريوت، الطبعة: األوىل  الكتب العلمية، 

العزيز . 108 الكتاب  الوجيز يف تفسري  بن غالب بن عطية  حم   أبو  ، احملرر  مد عبد احلق 

تب العلمية  السالم عبد الشايف حممد، النارش: دار الك  ، املحقق: عبداألندليس

 هـ.  4221  -بريوت، الطبعة: األوىل  –

ميد  احل   د  بن إسامعيل بن سيده، املحقق: عب سن عيل أبو احل   احملكم واحمليط األعظم: . 109

ـ  1421األوىل،  :  بريوت، الطبعة   –هنداوي، دار الكتب العلمية    م. 2000  -ه
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 بريوت.  –عيل بن حزم األندليس، دار الفكر  أبو حممد : احمللى بآلاثر . 110

الصحاح  . 111 الراز   : خمتار  حممد  اهلل  عبد  املكتبة أبو  حممد،  الشيخ  يوسف  املحقق:    ي، 

 م. 1999  -هـ  1420: اخلامسة،  لطبعة صيدا، ا   –الدار النموذجية، بريوت    -ية  العرص 

اإلميا . 112 شعب  الرمح  ن: خمتصر  عبد  بن  القادر  عمر  عبد  املحقق:  القزويني،  ن 

 هـ.1405ثانية،  دمشق، الطبعة: ال –رناؤوط، دار ابن كثري األ

مشكا . 113 شرح  املفاتيح  املصابيح:مرقاة  اهل  ة  سلطان  بن  دعيل  القاري،  ار  روي 

 م.  2002 -هـ 4221ىل،  لبنان، الطبعة: األو –الفكر، بريوت 

عوانة:  . 114 أب  عوانة  مستخرج  إي  أبو  بن  عارف  عقوب  بن  أيمن  حتقيق:  سحاق، 

 م. 9981  -هـ 1419بريوت، الطبعة: األوىل،  –عرفة الدمشقي، دار امل

ا  املستدرك على الصحيحني،  . 115 النيسابوري،  هلل احلاكم حممد بن عأبو عبد  بد اهلل 

بريوت، الطبعة: األوىل،    –  علمية قيق: مصطفى عطا، النارش: دار الكتب الحت

 م. 1990 – 1411

شيبة: ا د  مسن . 116 أب  ال  بن  عادل  املحقق:  شيبة،  أيب  بن  بكر  أمحد  أبو  عزازي، 

 م.  1997الطبعة: األوىل،   الرياض، –املزيدي، دار الوطن 

سني سليم أسد، دار  محد بن عيل املوصيل، املحقق: ح أبو يعىل أ  :مسند أب يعلى  . 117

 م.1984  – 1404لطبعة: األوىل، شق، ادم –املأمون للرتاث 

اإلم . 118 أمحمسند  حنبل:  د ام  شعيب    بن  املحقق:  حنبل،  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو 

عب د  إرشاف:  وآخرون،  مرشد،  عادل  مؤسسة  األرنؤوط،  الرتكي،  اهلل  د 

 م.    2001  -هـ  1421األوىل،  الرسالة، الطبعة: 

بالبزار، املحقق:  عروف  ، أبو بكر أمحد بن عمرو امللبحر الزخارمسند البزار= ا  . 119

بن سعد صربي عبد اخلالق الشافعي، النارش:  ل  اهلل، عادحمفوظ الرمحن زين  

 وىل. املدينة املنورة، الطبعة: األ -وم واحلكم  مكتبة العل

سالمة القضاعي، املحقق: محدي بن عبد    أبو عبد اهلل حممد بن  مسند الشهاب:  . 120

 م. 1986 –1407انية،  الث :بريوت، الطبعة–د السلفي، مؤسسة الرسالةاملجي
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املختصر  . 121 الصحيح  هللا ب  املسند  رسول  إل  العدل  عن  العدل  بن  ،  ×  نقل  مسلم 
 العريب، بريوت. دار إحياء الرتاث  املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي،  ، القشريي   احلجاج

أ . 122 الطيالسيمسند  داود  الطياليس،    : ب  داود سليامن  الدكتور حممد  أبو  املحقق: 

 م. 1999  -هـ  1419، الطبعة: األوىل، مرص –الرتكي، دار هجر 

حبي  :نفاملص . 123 املحقق:  الصنعاين،  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  الرمحن  أبو  ب 

العلمي املجلس  اإلاهلند،    -األعظمي،  الطبعة:    –سالمي  املكتب  بريوت، 

 هـ. 1403ية،  الثان

السنن: . 124 حمم  معامل  بن  محد  سليامن  العلمية  أبو  املطبعة  اخلطايب،  حلب،    –د 

 م. 1932 -ـه 1351األوىل بعة: الط

  –داب  د. حممد جبل، مكتبة اآل   : ملؤصل أللفاظ القرآن الكرميا  املعجم االشتقاقي  . 125

 م. 2010القاهرة، الطبعة: األوىل، 

األوسط، ا . 126 القاس  ملعجم  أبو  أمحد  بن  بن  سليامن  طارق  املحقق:  الطرباين،  م 

 هرة. القا  –ر احلرمني ن احلسيني، النارش: داعوض اهلل، عبد املحس

الق  ،املعجم الكبري  . 127 أبو  السلفي،  اسسليامن بن أمحد  الطرباين، املحقق: محدي  م 

 ية. القاهرة، الطبعة: الثان –ابن تيمية دار النرش: مكتبة 

املعاصرة:مع . 128 العربية  اللغة  مت  جم  أمحد  األوىل،  د.  الطبعة:  الكتب،  عال  ار، 

 م.   2008  -هـ  1429

م . 129 والرسمعجم  احلدود  يف  العلوم  السيوطي،  ع   وم:قاليد  بكر  أيب  بن  الرمحن  بد 

رص، الطبعة:  القاهرة / م   -. د حممد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب  أ   املحقق:

 م.   2004  - هـ 1424األوىل،  

اللغة: معج . 130 مقاييس  املحقق:    م  بن فارس،  دار  أمحد  السالم حممد هارون،  عبد 
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 امللخص

املدلول يف وأثر ذلك   ، اللغوي  الظن من حيث مدلوهلا  البحث مفردة   يتناول 

بمعنى يأيت  أننه  وبّين  لغة،  الظن  لتعريف  البحث  فتطرق  وفسادًا،  صحة   االعتقاد 

استعمل القرآين  النص  وأنن  والقطع،  اليقّي  بمعنى  كذلك  ويأيت  والرتدد   الشكن 

املرا املعنيّي، ويتحدد  البحث كذلكاملفردة يف كال  السياق، وبّي  أنن   د منه بحسب 

وهو رشط   الظن يطلق عىل اليقّي لكن ليس يف درجاته العالية ، إذ اليقّي درجات،

يبلغ درجة من يزيد حتى  لكنه  أقلن درجاته  القيامة يف  يوم  تقبل   للنجاة  الثبوت ال 

ك وتعاىل  من ربه تبار ر به، وهو ما طلبه إبراهيمورود الشك أصاًل فضال عن أن يؤث 

 .سألوا إنزال املائدة سؤاله إحياء املوتى، وما سأله حوارينو عيسى حّي يف

الظن  حسن  وهو  به،  املأمور  الظنن  إىل  كذلك  البحث  الظن   وتطرق  تعاىل،  به 

 .بوعده ووعيده، والظن برمحته وعفوه والظن بحكمته وعلمه

ا الظن  البحث  السوءوذكر  ظنن  القرآن  ه  سّمن ما  وهو  عنه  اجلاهلية   ملنهي   وظن 

بأنه ال   والظن بأن اهلل ال يرسل الرسل، والظن بأنه ال ينرص رسله وأولياءه، والظن

الظن وصف   يبعث من يموت أو الظن بأنه ال يعلم ما يرسه الناس وخيفونه، وهذا

  .به املرشكون ووصف به املنافقون كذلك

 . الشك، يقّيالقرآن الكريم، الظن، العقيدة، ال الكلمات املفتاحية:
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 املقّدمة

 : ومن وااله، وبعد له وصحبه عىل رسول اهلل، وعىل آالم والسهلل والصالة  احلمد

باإلقرار  إيامنه إالّ  العبد وال  أّنه ال يصّح إسالم  الدين رضورة  املعلوم من  فمن 

النّبّي   به  ما جاء  بكل  واإليامن  التوحيد  من  وما تضمنته  التوحيد  عن ×بشهادة 

ة، تصديقا وامتثاالً،  عملية ال ربه تبارك وتعاىل من العلوم اخلربية، واألحكام الرشعي

  ×م عىل اشرتاط اليقني بام جاء عن اهلل ورسوله  وهلذا مل ختتلف كلمة أهل اإلسال
ھ ھ  ﴿  :وانتفاء الشك عن اإليامن يف صّحته واالنتفاع به، كام قال تعاىل

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿، وقال يف وصف املتقني :  [15]احلُُجرات:  ﴾ۋ ۋ

 [4]البقرة:   ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 (1). 

اإليامن   أهل  وصف  من  القرآن  آيات  بعض  يف  جاء  ما  هذا  عىل  يشكل  وقد 

،  [46]البقرة:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ :بالظن، كام يف قوله تعاىل

تعددت   هنا  ومن  اجلزم،  وعدم  الشّك  معنى  إىل  راجع  لغة  معلوم  هو  كام  والظن 

وهو ما حفزين   بة عن اإلشكال املذكور،اجاملفرسين يف توجيه هذا واإلاألقوال بني  

يتعلق به من مسائل العقيدة التي تدور حول  لتتبع لفظ الظّن يف القرآن ومعرفة ما  

يف هذا البحث املتواضع، وقد جعلته يف مقدمة وثالثة اليقني باهلل وبوعده ووعيده  

 مباحث:

 املوضوع وصلته بالعقيدة. فقد ذكرت فيها أمهية  املقدمةأّما 

 ظن.يف تعريف ال  حث األول:بملا

 يف إطلقات الظن يف القرآن. املبحث الثاين:

 
 وسيأيت ذكر كالم بعض أهل العلم يف ذلك.( 1)
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الثالث: القرآن    املبحث  من  مستنبطة  ابلعقيدة  املتعلق  الظن  يف  مسائل 
 حتته ثلثة مطالب:  الكرمي،

 اشرتاط اليقني يف صحة اإلميان.  املطلب األّول:

 ني.مراتب اليق املطلب الثاين: 
 .هللالظن اب  املطلب الثالث:

 وصيات التي خرجت هبا.ها نتيجة البحث والتوذكرت في  اخلامتةثم 

 : الدراسات السابقة
يف   الظن  عن  تتحدث  التي  العلمية  والبحوث  املقاالت  من  العديد  وجدت 

تفسريية ناحية  من  عنه  تتحدث  ولكنها  الكريم،  الظن  القرآن  مسألة  إىل  تشري  أو   ،

ب وأّما  وعابرة،  عامة  بصورة  لكن  ع  يحثواليقني  داللته  يتناول  مسائل  فهو  ىل 

-فيام اطلعت عليه-  ن فلم أجد، وأمّهها معرفة اليقني املشرتط يف صحة اإليامعقدية

 . من خصه باحلديث من خالل لفظ الظن

نبينا حممد  اهلل عىل  وأن جيعله ذخرًا، وصىل  قرأه  ومن  به  ينفعني  أن  أسأل  واهلل 

 وعىل آله وصحبه. 
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 بحث األّول ملا

 تعريف الظن لغة 

مع يف  نربالنظر  اللغة  أّن  اجم  عىل  أمجعت  قال   "الظنّ "اها  َن(،  َن  )َظ  مصدر 

،  (3)، وُيستعمل يف اليقني والعلم جمازاً (2) : خالف اليقني، أو(1)بعضهم هو احلسبان  

 من باب األضداد .  (4)  بمعنى الشك وبمعنى اليقنيإّن الظّن  :ومنهم من قال

ملا  »  :  ليوق اسم   : قويتالظن  ومتى  أمارة  عن  ومتى    حيصل  العلم  إىل  أدت 

 . (5) «مت جدا مل يتجاوز حد التوهّ ضعف

 .(6) «الظن الرتدد الراجح بني طريف االعتقاد الغري اجلازم» وقيل:

اللسان: بيقني عياننّ إ  الّ إ  ، هو شك ويقني  ويف  ليس  تدبّ نّ إ  ،ه  يقني  ا  مّ أف  ،رام هو 

 . (7) م(عل)الّ إه في قاليقني العيان فال يُ 

النقيض  :الظنّ »:  اجلرجاينوقال   احتامل  مع  الراجح  يف  ويُ   ،االعتقاد  ستعمل 

 .  (8) «اليقني والشك

 : الصمة قال دريد بن   ،العلم موضع وقد يوضع ،معروف "الظن "  ويف الّصحاح:

 (9)  ردـاملس ارّس ـي الفـم فـ هـراتـس  ** * ج ـدّج ـم فيلأـوا بـّنهم ظُ ـت للقف

 
 (. 2/35املغرب يف ترتيب املعرب )( 1)

 (. 2/386املصباح املنري ) (2)

 (. 2/35املغرب يف ترتيب املعرب )( 3)

 (. 2/145العّي )ب كتا( 4)

 . (2/54مفردات القرآن ) (5)

 (.4/348القاموس املحيط )( 6)

 (.13/722العرب )لسان  (7)

 (. 187التعريفات ) (8)

 (. 6/2160الصحاح للجوهري )( 9)
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 . عدوه باليقني ال بالشكام خيوف نّ إو ،وانقياست :أي

 .علمنا :أي (1)  «وظنّنا أن مل جيد عليهما»:  سيد بن حضريأُ وىف حديث 

  ﴾ې ې ې ې﴿ :سألته عن قوله تعاىل  :(2) بيدةعَ أثر ابن سريين عن  وىف  

 .علمت :أي   (3)«عنىما  فظننُت  ،شار بيدهأف [43]النساء:

والعلم ويف الشك سواء ترجح أحد  يقني ال مل يفواخلالصة: أّن لفظ الظن ُيستع

 طرفيه أم ال.

اليقني  جمازًا يف  الشّك  هنا كونه حقيقة يف  اللغة  (4) وال هيمنا  أّن  هو  املهم  وإّنام   ،

سياق   اللفظ  من  املراد  حيدد  وإّنام  سواء،  حد  عىل  عليهام  اإلطالق  بصحة  جاءت 

لم فيام يكون  الع ويقنيال  معنىستعمل بالظن ال يُ   نّ إ  :الكالم وسباقه، وقال بعضهم 

 . (5)  حمسوساً 

  ﴾ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿  له تعاىل:يف تفسري قو  قال ابن عطية

اليقني ، ولو قال بدل»  :  [53]الكهف: الناس أن الظن هنا بمعنى  :  {ظنوا} وأطلق 

ولكن العبارة بالظن ال جتيء أبدًا يف  ، لكان الكالم متسقًا ، عىل مبالغة فيه {وأيقنوا}

 
بن حضري بن   -بالضم  -وُأسيد    (،258( واللفظ أليب داود يف السنن )ح302احلديث أخرجه مسلم )(  1)

األنصار عتيك  بن  العقبةاي  سّمك  ليلة  النقباء  أحد  كان  ذلك  غري  كنيته  يف  وقيل  حييى،  أبو    ألشهيل 

 (. 1/303هتذيب التهذيب )  خالفة عمر تويف يف هوده بدرا،ف يف شواختل

، تويف  ن سادات التابعّيحممد بن سريين األنصاري موالهم أبو بكر بن أيب عمرة البرصي إمام وقته وم(  2)

وع110سنة   بهـ،  عبيدة  الكويف  بيدة هو  عمرو  أبو  املرادي  السلّمين  عمرو  بن  قيس  بن  ويقال  عمرو  ن 

وفأسلم   النبي  قبل  ي  بسنتّي  ×اة  سنةومل  تويف  بعدها  (ـه72)  لقه،  انظر  وقيل  التهذيب  .  هتذيب 

(9/190( ،)7/78.) 

 (. 6317مصنف ابن أيب شيبة )( 3)

كا(  4) مقاييسوإن  يف  كّم  لقائله؛  مسلنم  غري  ذلك  فار  ن  البن  )اللغة  أصيل ":  (361/ 3س  والنون  الظاء 

      ."شكصحيح يدل عىل معنيّي خمتلفّي: يقّي و

 (. 35/736) تاج العروس( 5)
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م متحقق،  بل أعظم درجاته أن جييء يف موضع عل  احلس ،  قد ناله  م تاموضع يقني

وجد يف كالم العرب العبارة  تفام يقع وحيس ال يكاد  وإال    لكنه مل يقع ذلك املظنون،

 . (1) «عنه بالظن

 

 

 

 
 

 

 

 
 (. 7/147املحرر الوجيز، ) (1)
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 املبحث الثاني 

 إطالقات الظن يف القرآن 

األ واستعمل  العرب،  بلغة  القرآن  العللغويا  بيسالنزل  واملفردات  التي ة  ربية 

ا َفِهم مرشكو قريش اخلطاب  ولذا  قبوالً  يعرفوهنا،  لقرآين وتعاملوا معه كام فهموه 

والظّن من هذا    يتلو عليهم الوحي دون احلاجة لرشحه هلم،  ×لنّبّي  وردًا، وكان ا

  بادي: آ ز و فري ل ا   قال   اليقني، الباب جاء يف السياق القرآين بمعنى الشك كام جاء بمعنى  

الظن  » جممالً   ورد  القرآن  اليقني  :وجهأربعة  أعىل    يف    ، الشك  وبمعنى  ،بمعنى 

 . (1)«وبمعنى احلسبان ،وبمعنى التهمة

 أّما ما جاء مبعىن اليقني فمنه:
 .[ 46]البقرة:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿قوله تعاىل:  .1

جرير ابن  »(2) قال  ثنا:  اهلل جل  أخرب  وكيف  قائل:  لنا  قال  قد م عؤه  إن  ن 

أنه له بالطاعة،  لقاء  أنه مالقيه، والظن: شك، و  "يظن "  وصفه باخلشوع  الشاك يف 

 اهلل عندك باهلل كافر؟ 

 ثّم ساق بإسناده عن  « "ظناً "  ، والشك "ظناً " اليقنيي  العرب قد تسمّ   قيل له: إنّ 

 « كل ظن يف القرآن يقني» عن جماهد، قال:  و  «الظن ههنا يقني  إنّ »أيب العالية قال:  

علم  كل  »:  رواية  ويف فهو  القرآن  يف  وع«ظن  السدّ ،    "يظنون"  أما»قال:    ي:ن 

 . (3) «يقيناألهنم مل يعاينوا، فكان ظنهم » :قال ابن زيد يف قوله، و«نفيستيقنو

 
 (. 3/545بصائر ذوي التمييز )  (1)

د  ي، وكان من أفرالم املجتهد، عامل العرص، أبو جعفر الطربحممد بن جرير بن يزيد بن كثري، االمام الع(  2)

 (.14/267نبالء ) هـ(. سري أعالم ال310الدهر علّم، وذكاء، وكثرة تصانيف، تويف سنة )

 (. 1/300ي ) الطربريتفس( 3)
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  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿  قوله تعاىل:  .2

 .  [53]الكهف:

الشنقيطي العالمة  الي»:(1) قال  بمعنى  اآلية  هذه  يف  ألقنيوالظن    م هن؛ 

م موقنون  هناملوضع أ    وقد بني تعاىل يف غري هذا  ،اهدوا الواقعأبرصوا احلقائق وش 

عنهم:   كقوله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿بالواقع؛ 

ڑ ک ﴿، وقوله:  [12]السجدة:    ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ومن إطالق الظن عىل  ...  [22]ق:  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

تعاىل:   ۈ  ۆۆ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ اليقني قوله 

مالقوا وي  :يأ  [46-45]البقرة: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ٴۇ ۈ أهنم  قنون 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿وقوله تعاىل:    ،رهبم  

تعاىل:  [249]البقرة: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ وقوله  ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿. 

اليقني،،  [20]احلاقة:  ﴾ہ بمعنى  كلها  اآليات  هذه  يف  تطلق   فالظن  والعرب 

الشك    الظنّ  وعىل  اليقني  جرى  ...  عىل  جل    ة سنأل  عىلوما  الظن  أن  من  العلامء 

 .  (2) «، وال مشاحة يف االصطالحاالعتقاد اصطالح لألصوليني والفقهاء

تعاىل:    .3   ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ وقوله 

َلت:  . [ 48]ُفصِّ

لظن هنا بمعنى اليقني، ألن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا  : »اقال الشنقيطي  

الذا يف  قائق، علموالعذاب، وشاهدوا احل ليس هلم من حميص، أي وقت  لك  أهنم 

وال مفر  هلم  ملجأليس  بمعنى  ...  الكريمة  اآلية  هذه  يف  الظن  أن  من  ذكرنا  وما 

 
ا(  1) حممد  بن  األمّي  شنقيط  حممد  علّمء  من  مدرس  مفرس  الشنقيطي:  اجلكني  القادر  عبد  بن  ملختار 

هبا.  يا(.)موريتان وتعلم  )  ولد  واستق1367وحجن  املهـ(  يف  مدرسا  يف ر  وأخريا  الرياض  ثم  املنورة  دينة 

 هـ(.3139يف بمكة سنة )هـ( وتو1381اجلامعة االسالمية باملدينة )

  (.4/166أضواء البيان ) (2)



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـدراسلليب طاـ لشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

319 

احلقائق،   فيه  تنكشف  القيامة  يوم  ألن  اهلل،  شاء  إن  التحقيق  هو  والعلم،  اليقني 

 .(1) « فيحصل للكفار العلم هبا ال خياجلهم يف ذلك شك

 ا مبعىن الشك، فمنها: فيه الظنّ   ءاصوص اليت ج وأّما الن  
 ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿قوله تعاىل:    .1

 . [78]البقرة:

 « الطربي:  قوله:قال  حقيقته   إالّ   ﴾ ٿ ٿ﴿  ومعنى  يعلمون  وال  يشكون، 

 .(2) « الشك -يف هذا املوضع-  "الظن"و  ،وصحته

هنم ال علم هلم كذبون وحيدثون، ألي     ﴾ٿ ٿ  ﴿  »:  (3) وقال القرطبي

يت  بصحة ألإنّ و  ،نولما  مقلدون  هم  يقرءوام  فيها  بهحبارهم  بكر  ،  ن  أبو  قال 

أنّ  النحوي  حييى  بن  أمحد  حدثنا  وقد  علامً   االنباري:  الظن  جتعل   وشكاً   العرب 

، وقال: إذا قامت براهني العلم فكانت أكثر من براهني الشك فالظن يقني،  وكذباً 

ادت براهني الشك  ز  اذ، وإشكن  وبراهني الشك فالظلت براهني اليقني  وإذا اعتد

 . (4) «أراد إال يكذبون  ﴾ٿ ٿ ﴿» :ظن كذب، قال اهلل عىل براهني اليقني فال

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿  :وقوله  .2

 .[ 116]األنعام:   ﴾ې ى ى ائ ائ 

البغوي الذي هم عليه ظن  : »(5) قال  يأ  يريد أن دينهم  خذوه عن  وهوى مل 

 
 (.7/154أضواء البيان )( 1)

 (. 1/421تفسري الطربي ) (2)

اشتهر بالصالح  كبار املفرسين،  . أندليس من أهل فرطبة، أنصاري، من  فرح  حممد بن أمحد بن أيب بكر بن(  3)

بأم: )اجلامع ألحكام القرآن(؛ و)ا، من تصانيفه والتعبد رشح األسّمء    سنى يفألا؛ و)ور اآلخرة(لتذكرة 

 (. 5/322) هـ(، األعالم للزركيل671سنة ) (، تويفىاحلسن

 (2/7تفسري القرطبي ) (4)

مد احلسّي بن مسعود بن حممد يي السنة، أبو حم لعالمة القدوة احلافظ، شيخ االسالم، حمالشيخ االمام، ا  (5)

أعالم هـ( سري  516سنة )  ، تويف"رشح السنة  "ف، ك  حب التصانيبن الفراء البغوي الشافعي املفرس، صا 

 (. 19/439النبالء )
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 . (1)«نيكذبو ﴾ ى ى ائ ائ  ﴿ ةبصري

گ گ گ ڳ ڳ ڑ ک ک ک ک گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿وقال تعاىل:    .3

 . [36]يونس:  ﴾ ڳ 

« إالّ قال الطربي:  أكثر هؤالء املرشكني  يتبع  إالّ ظناً   وما  يقول:  ما ال علم هلم    ، 

 يقول: إنّ   ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ﴿بحقيقته وصحته، بل هم منه يف شكٍّ وريبة 

 . (2) «مقاَمه ءيشيقوم يف يغني من اليقني شيًئا، وال  ك الالش

ک ک ک ک گ گ گ  ڑ ڑ ژ ژ  ﴿  :وقال  .4

يقول: ما يتبعون يف ، قال الطربي : »[  66]يونس: ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

وإن هم إال يتقّولون    ...قيلهم ذلك ودعواهم إال الظن، يقول: إال الشك ال اليقني  

صاً   .  (3)«ن غري علٍم منهم بام يقولونك ، علإلف الباطل تظنِّيا وخَتَر 

ڇ ڇ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڃ ڃ﴿ ال تعاىل:قو  .5

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 . [ 38]القصص:  ﴾ک 

نه قد رأى من الرباهني ما ال ر عىل الشك، ألفَ الظن هنا شك، فكَ » قال القرطبي:

 . (4)«خييل عىل ذي فطرة

مح جخ حخ مخ جس حس  خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح﴿وقال تعاىل:  .6

 ﴾ خس مس حس جس ﴿ »   :   ( 5) ابن كثري ال  ق  ،  [32ية:]اجلاث   ﴾ جض خس مس حص مص 

 
 (.3/181تفسري البغوي ) (1)

 (. 6/561تفسري الطربي ) (2)

 (.6/583) بقاملصدر السا (3)

 (.13/119) املصدر السابق( 4)

لدين: حافظ ء، عّمد ان عمر بن كثري بن ضو بن درع القريش البرصوي ثم الدمشقي، أبو الفداإسّمعيل ب(  5)

=  ومن أشهرها تفسري القرآن والبداية والنهاية، تويف سنة    ،ي حياته ـ ف ه  ـيفـاس تصانـل النـاقـن،  قيهفمؤرخ  
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  ﴾ حص مص جض ﴿؛ وهلذا قال:  ، أي مرجوحاً تومهاً   أي: إن نتوهم وقوعها إالّ 

 . (1) « أي: بمتحققني

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ وجاء الظن كذلك قسياًم للعلم كام يف قوله تعاىل:    .7

 .[24]اجلاثية:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٹ  ٿ ٿٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿   :وقوله

 . [82جم:]الن
قوة   يف  متفاوتة  الشك  عىل  أو  اليقني  عىل  دل  ما  منها  سواء  النصوص  وهذه 

ن ليس عىل مرتبة واحدة، والشك ليس عىل ـ قيـن، فاليـيـ معنيـالد  ـالداللة عىل أح

 .مرتبة واحدة

 

 

 

 
 

 

 
 . ( 1/320ـ( ، األعالم للزركيل )ه 774)= 

 (. 7/272تفسري ابن كثري )( 1)
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 بحث الثالث ملا
 عقيدةلااملتعلق بالظن مسائل يف 

 ن الكريممن القرآتنبطة سم
 :وحتته ثلثة مطالب

 : اشرتاط اليقني يف صحة اإلميان األّولاملطلب 
السنّة وسائر الفرق املنتسبة لإلسالم يف اشرتاط ال ختتلف كلمة العلامء من أهل  

هتم هلذا اليقني املُشرتط وطريق اليقني باهلل وبام جاء من عنده، وإن تفاوتت تفسريا

عياضالقاض   لاق  إليه، الوصول   امل  (1)   بعض  عن  كالمه    كفرات: عند 

شك  » أو  به،  وأخرب  بلغه  فيام  الكذب  نبينا  إىل  أضاف  من  أو  وكذلك  صدقه،  يف 

بإمجاع كافر  فهو  أو  »وقال:  ،  «سبه...  املصحف  أو  بالقرآن  استخف  من  أن  اعلم 

أو   منه،  أو  بيشء  به  كذب  أو  آية،  منه  حرف  أو  جحده،  أو  مسبهام،  أ بيشء   ونه، 

أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته عىل علم ن حكم أو خرب، أو  ء مما حرم به مبيش  كذب

 . (2)«فهو كافر عند أهل العلم بإمجاعبذلك، أو شك يف يشء من ذلك 

عليها   استندت  التي  والسنّة  الكتاب  نصوص  عليه  دّلت  ما  هنا  كلمة وهيمنا 

ع هلذه النصوص جيد  تتبّ املّن  إف  بة لإلسالم،العلامء من أهل السنّة وسائر الفرق املنتس

التعب اإليامن،  أّن  ولفظ  العلم،  ولفظ  اليقني،  لفظ  باستعامل  جاء  القرآين  ولفظ  ري 

األفعال  (3) الظنّ  هبذه  وتعليقه  اإليامن  تقييد  أو  املؤمنني  مدح  سياق  يف  ذلك  كل   ،

 .شرتاط اليقني يف صحة اإليامن باهللتعليًقا يدل عىل ا

 
السبتي م  و الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي االندليس، ثأب  (1)

 (.20/212)  ، سري أعالم النبالءهـ(544وغريمها، تويف سنة )الشفا وإكّمل املعلم صاحب  ،املالكي 

 (.1101و 2/1069، )الشفا (2)

 الذي ليس بيقّي العيان. بمعنى اليقّي (3)
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بن مر  اليوقد  لفظ  الظنالبحث،    أّول  يف  قنيا  لفظ  قريًبا  املبحث    ،وتقدم  يف 

تعاىل:السابق  قوله  ففي  العلم  لفظ  أّما  ،  [19]حممد: ﴾يب جت حت خت مت ىت﴿، 

: [52]إبراهيم: ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ وقوله   ،  

 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ ه :  قول، و [21]الكهف:

 .[54]احلج:  ﴾ۉ ۉ ې 

ہ ہ ہ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ام يف قوله تعاىل:  يامن فكإلوأّما لفظ ا

 . [8]احلديد:   ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ھ 

گ گ ڳ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿وقوله:  

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

وقوله:  [91]البقرة: ﴾ہ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿، 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ۈ  ۈۆ ۆ ﴿  وله:، وق[136]البقرة: ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 . [ 193]آل عمران:  ﴾ ۅ ۅ ۉ ٴۇ ۋ ۋ 

وبام جاء عن  ود أّن الواجب عىل املؤمن أن يؤمن ويستيقن باهلل  املقص  وخالصة

 ينزل عنه، وله كامل ينتهي إليه.  ال جيوز أن  هذا اجلزم له حدّ اهلل تعاىل، لكن هذا اليقني أو  

تقاده  عا  ن ال يكونيدخل الريب والشك قلبه بحيث حيكم بجواز أال    أنفحّده  

فرض أّنه رجح عنده بنسبة كبرية، فإّن هذا ال    ألمر، حتى لواوافقًا للحق يف نفس  م

 .حة االعتقاد واإلسالميكفي يف ص

عليه  الشبه  ورود  يقبل  ال  أّنه  نعني  ال  قلبه  الشّك  يدخل  ال  نقول  وعندما 

املقص قلبهوالشكوك، بل  يكون يف  بل  قلبه حمل  يكون هلا يف  أن ال  يناف  ود  ا هيجزم 

 القلب. ستقرار يف ال ها، وال يسمح هلا باويضادّ 
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 املطلب الثاين: مراتب اليقني 
القيم  اليقني من حيث ه ابن  ذكر اهلل سبحانه يف  »  :و عىل مراتب، كام قال 

وهي   اليقني  مراتب  الثلثةكتابه  وعلم  اليقني  حق  اليقني:  وعني  قال    يقني  كام 

ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿  :تعاىل

وهو التصديق التام   ،هم  ل  هلا ع  أوّ   ،قنيفهذه ثالث مراتب للي  ،[7-5:ثرا ك]الت ﴾ہ

 ، كعلم اليقني باجلنة مثالً   ،تقدح يف تصديقه  ،بحيث ال يعرض له شك وال شبهة  ،به

كيقينهم أن الرسل أخربوا    ،علم رتبة الفهذه م  ،نهم أهنا دار املتقني ومقر املؤمننيقّ وتي

   .صدق املخربهبا عن اهلل وتيقنهم 

ا  (الثانيةتبة  املر )  واملشاهدة  ،ليقنيعني  الرؤية  مرتبة  تعاىل  ،وهي  قال   : كام 

، وبني هذه املرتبة والتي قبلها فرق ما بني العلم واملشاهدة  ﴾ۀ ہ ہ﴿

ا إبراهيم اخلليل  هي التي سأهل  وهذه املرتبة...  وعني اليقني للبرص  ،فاليقني للسمع

سؤاله    فكان  ،اليقني عني اليقني لم  مع ع  هلليحصل    ى،ربه أن يريه كيف حييي املوت

لقطع املسافة التي    ،فيسكن القلب عند املعاينة ويطمئن ،لقلبه  لنفسه وطمأنينةً   زيادةً 

 . رب والعيانبني اخل

الثالثة)  اليقني  (املرتبة  حق  اليش  ،مرتبة  مبارشة  بهوهي  باإلحساس  إذا   ،ء  كام 

الهُ فَ   ، أدخلوا اجلنة ومتتعوا بام فيها ا  ،تبة علم اليقنيمر  يا يفندم يف  ملوقف حني  ويف 

وت اليقنيتزلف  عني  مرتبة  يف  يعاينوها  حتى  منهم  وبارشوا   ، قرب  دخلوها  وإذا 

وتارة   الظاهرة  باحلواس  يكون  تارة  املعلوم  ومبارشة  اليقني  حق  مرتبة  يف  نعيمها 

ب يبارش اإل[  51]احلاقة: ﴾ھ ھ ھ ﴿  :القلب فلهذا قاليكون  القلب  به  فإن  يامن 

باحلواس  امالطه كخيو ويبقى هلا    يبارش  القلوب  يتعلق هبا فحينئذ خيالط بشاشته  ما 

مراتب  ح فيها  تتفاوت  التي  الصديقية  وهي  اإليامن  مراتب  أعىل  وهذه  اليقني  ق 

 . (1) «املؤمنني

 
 ( بترصف يسري. 189-188م القرآن )يف أقساالتبيان  (1)
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ال ذكره  وما  النصوص  خالل  من  أّن  يظهر  إمّ علامء  سببه  بالعلم    الثقة ا  اليقني 

 .باملخرِب  الثقةأو  ،باخلرب

باخل  :فاألول الثقة  الوهو  يكون بسبب  يقينه رب،  أو احلس، وهذا  العقيل،  ربهان 

يكون هلا وزن وال يضطرب  العادة، وإن وردت فال  يورد عليه شبهة يف  أعىل وال 

واملحسو اليقينية  املعقوالت  ألّن  القلب،  وما  بسببها  بغريها،  بنفسها ال  ثابتة  سات 

وكا اهلل  عن  األخبار  من  واليون  فه  مرسله  ثباتًا،ي  اآلخر  هذا   أكثر  صاحب  ألّن 

كاألنبياء املعاينة  أصحاب  يكون  عادة  أتباعهم  اليقني  وبعض  من  (1) والرسل  أو   ،

أتباع  من  قبلهم  ومن  الصحابة  من  األئمة  كبار  مثل  واملعقول  باملنقول  العلم  أهل 

 .الرسل

 ليهما آمن ع  وال شّك، وهفهو يقني مقبول رشعًا ب  وهو الثقة باملخرب  وأّما الثاين:

اخللق  النّبّي  أكثر  وهو  باملخرب  ثقة  آمنوا  وغريهم  الصحابة  غالب  فإّن  وإن ×،   ،

كان حصل لبعضهم بعد ذلك الرقي يف درجات اإليامن واليقني بالتفكر أو املعاينة 

 ×كنا مع رسول هللا    : عن أنس قالفبن ثعلبة،  حديث ضامم  أو املجاهدة، ومنه  
رج فجاء  ا  ل جلوساً  أهل  عبلمن  فأانخ  لى ادية  له  عقله مجل  مث  قال  ه  أيكم :  مث 

متكئ بني   ×ورسول هللا  :  قال.  املتكئهذا الرجل األبيض  :  قلنا:  حممد؟ قال
اي حممد، قد جئتك اي ابن عبد املطلب، إين سائلك :  فقال:  أظهر أصحابه، قال

ل  عّما س  »:  ×  مسأليت عليك فل جتد علي يف نفسك، فقال له النيب دة  فمشت 
: سولك فزعم لنا أنك تزعم أن هللا أرسلك، قالأاتان ر   اي حممد،:  ، فقال«كل  بدا
اي حممد، أنشدك بربك وبرب من كان قبلك آهلل بعثك إىل اخللق  :  قال  ،«صدق»

النيب   قال  قال«نعم»:  ×كلهم؟  عل :  ،  أن  يففزعم رسولك  صلوات  مخس   ينا 
 

بـصـمقـوال  (1) هنـنـمعاي ـال ـود  معايـ ة  اآليات  ـنـ ا  كمعااباألبصة  تكررتر  النتي  املوتى  إحياء  إلبراهيم   ينة 

 .وعيسى وعزير
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أمرك أن  هلل لك آب ق من كان ربك ورب أنشدك ب: ، قال«صدق»:يومنا وليلتنا، قال
فزعم رسولك : ال، ق«اللهم نعم» :×نصلي اخلمس يف اليوم والليلة؟ فقال النيب  

فقال أموالنا،  يف  زكاة  علينا  قال«صدق»:  أن  من كان :  ،  وبرب  بربك  أنشدك 
أمـ قبل آهلل  تـك  أن  الصـ أخـ رك  مدق ـ ذ  أغنـة  فت ـ ائـ يـن  ف ـقسـ نا  ف ـ مها  فقال   ا؟ـ ن ـ رائـ ق ـ ي 

 : ان يف سنتنا، قالفزعم رسولك صوم شهر رمض:  لقا   ، «نعم  م الله»  :  ×النيب  
كان قبلك آهلل أمرك أن تصوم   اي حممد، نشدتك بربك وبرب من:  ، قال«صدق»

السنة؟  يف  النيب    الشهر  نعم»:  ×فقال  حج   ، «اللهم  علينا  أن  رسولك  وزعم 
 ل آمنت مبا جئت به، وأان رسو :  قال  « صدق»:  ؟ قالإليه سبيلً   البيت من استطاع 

ثع ئي، وأانمن ورا بن  ابحلق ال   لبة أحد ضمام  بعثك  فبالذي  بكر،  بين سعد بن 
علي ــ أزي شي ـ د  و ـ ئ ـ هّن  أناً  م ـقـال  شـهـ ن ـ ص  ف ـ ئ ـ ي ـ ن  النـ ق ـ اً،  صدق »  :×  يـ ب ـ ال  لئن 

  . (1)«ليدخلن اجلنة

هداه اهلل     الذي قد حيصل ملناإليامن يصح باليقني»يف مقدماته:    (2)قال ابن رشد

وهبوبالتقليد،   اال أول  من  االعتبارلة  إىل  اهلل  أرشد  بام  آية  عتبار  ما  ، (3) « به يف غري 

وقد يصح تيقن املعتقد من غري علم. فمن آمن باهلل بتقليد أو نظر حيصل به   وقال : »

 . (4) «اليقني أو يقع به العلم فهو مؤمن

، وليس ذلك نتج عنه اضطراب القلب وانزعاجهوهذا اليقني قد يورد عليه ما ي

قالأ  عن جاء  ًا، كامكش  ناس من أصحاب  :يب هريرة  إنا    فسألوه:  ×  النبي  جاء 

 
 (.  12( ومسلم )ح 63أخرجه البخاري )ح   (1)

د بن أمحد بن رشد القرطبي املالكي،  ّمعة بقرطبة، أبو الوليد حممد بن أمحالعالمة، شيخ املالكية، قايض اجل( 2)

 (.19/501) النبالءأعالم  ـ(، سريه520سنة )قيل عنه : كان أفقه أهل االندلس، تويف 

 (. 1/58املقدمات )( 3)

 (. 1/60املقدمات )( 4)
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قال:   به،  يتكلم  أن  أحدنا  يتعاظم  ما  أنفسنا  نعم،   :قالوا  « ؟ وقد وجدمتوه»نجد يف 

 . (1)«ذاك صريح اإلميان»قال: 

الظن، وهلذا سمى  يف هذا    وهو اليقني  املستوى يشرتك مع  الدرجة من  اهلل هذه 

وهو   ،[46]البقرة: ﴾ۅ ۉ  ۋ ۋ ۅٴۇ  ۈ ۈ﴿ :هلنحو قو  ظنًا يف

 . عنى اليقني الذي ليس بيقني عيان يف لسان العرب كذلكذي يستعمل بم الظن ال

لكن  عديدة،  نصوص  بعض  فوق  بعضها  درجات  له  اليقني  أّن  عىل  والدليل 

آي هنا  اليقني  نأخذ  أّن  عىل  نص رصيح  فيهام  ويطمئن  تني  القلب  به  يستقر  اّلذي 

 إليامن. يف صحة ات ليس واجبًا وال رشطًا الواردا اعليه درنة ال تطمأني

  : تعاىل  فقوله  األوىل  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿أّما 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

وقد [260]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ،

هذ يف  طويل  كالم  للمفرسين  إبراهيم،حصل  سؤال  ومعنى  اآلية،   ومعنى   ه 

الطربي قانة،  ينالطمأ األقوا  ل  من  عدد  ذكر  » لبعد  بتأويل  هذه    وأوىل:  األقوال 

حنن  أحق ابلشك من إبراهيم، »  أنه قال:  ×اآلية، ما صحَّ به اخلرب عن رسول اهلل  
سأله    وأن تكون مسألته ربَّه ما(2) «ى؟ قال أومل تؤمن؟قال: رب أرين كيف حتيي املوت

قلبه، كالذي ذكرنا عن ابن  رَض يف  يطان عشلاملوتى لعارض من اأن ُيريه من إحياء  

آنفً  قد زيد  البحر،  يف  وبعضه  الرب  يف  بعضه  الذي  احلوت  رأى  ملا  إبراهيم  أن  من  ا 

أل اهلواء،  وطري  البحر  الرب ودواب  دواب  متى  قى  تعاوره  فقال:  نفسه  يف  الشيطان 

  وتى، ملا  ؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف حيييجيمع اهلل هذا من بطون هؤالء

 .(3) ى« شيطان أن يلقي يف قلبه مثل الذي ألقك عياًنا، فال يقدر بعد ذلك الذل اينليع

 
 (.132سلم )حأخرجه م (1)

 (.155سلم )حوم (3372البخاري )ح أخرجه( 2)

 (. 3/51فسري الطربي )ت (3)
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ة  فهذا من ابن جرير رصيح فيام قلنا إّن إبراهيم سأل رّبه ما سأل ليصل إىل مرتب

ي فال  أثر  أّي  الشيطان  يلقي  ملا  يكون  ال  حتى  اليقني  جمرد  من  حتى  القلب  نزعج 

قد حصلت وقد  االو  أنينةالطم   هل  انزعاج، ألّنه  احلسية،  باملعاينة  عن  صّح  ستقرار 

النبي   أصحاب  من  ناس  جاء  قال  هريرة  ما  فسألوه  ×أيب  أنفسنا  يف  نجد  إنا   :

به يتكلم  أن  أحدنا  ذاك رصيح »:قال    ،نعم: قالوا    «جدمتوه؟وقد و»:  قال  ،يتعاظم 

فالص (1) « اإليامن ورو  حابة  ،  من  يقينهم  يمنع  مل  اإليامن  أهل   الوارد   دوهم 

فسأل رّبه   و ما جاء يف التفسري أّنه ورد عىل إبراهيم  يطاين عىل قلوهبم، وهالش

وقد كان    الوارد أصاًل ، قال القرطبي : » ابل هلذا  معاينة اإلحياء ليصبح قلبه غري ق

ون خرب  علم  ذلك  علم  يدخلإبراهيم  ال  التي  املعاينة  أراد  ولكن  وال  ظر،  ريب  ها 

النظر  ألشبهة،   علم  قاون  تدخلرب  الشبهة د  ال    خله  املعاينة  وعلم  واالعرتاضات، 

سكون    ومعنى الطمأنينة حينئذ: »(3) ، وقال اآللوس(2) « من ذلك  يشءله  يدخ

امل التصوير  بظهور  املحتملة  اإلحياء  كيفيات  اجلوالن يف  ،  القلب عن  وعدم  شاهد 

أ  ءا حصول هذه الطمأنينة قبل ال ينايف حصول اإليامن بالقدرة عىل اإلحي كمل  عىل 

شيئًا وإنام أفادت   ، وال أرى رؤية الكيفية زادت يف إيامنه املطلوب منه  وجوهال

 .(4)«امن بهأمرًا ال جيب اإلي

ا كيفيته، هذا هو  نفسه ال عن  إبراهيم هو عن اإلحياء  ألصح يف معنى وسؤال 

اهلل قدرة  يف  شكًا  السؤال  هذا  يكن  ومل  السؤال  اآلية،  استعامل  من  كان  وإن   ،

وااالس يف(  )كـب فكيف  تبعاد  األنبياء  من  نبّي  حق  يف  وارد  غري  هذا  لكن  لشك 

 
 .اً تقدم قريب (1)

 (.3/194تفسري القرطبي ) (2)

اآللويس، شه   (3) احلسينى  اهلل  عبد  بن  الدين،  حممود  مالثأبو  اب  بغداد،  ناء:  أهل  من  أديب،  فرس، حمدث، 

 (.7/176هـ(، األعالم للزركيل )1270مولده ووفاته فيها سنة )

 ان درجة يف اإليّمن . نة إذ سأل ذلك ليطمئن قلبه، واالطمئوهذا غري صحيح بل هو خمالف لرصيح اآلي (4)
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ُيستعمل   أيضًا  بكيف  السؤال  لكّن  اخلليل،  اليشء بإبراهيم  ألصل  املعاينة  لطلب 

كيفيته، بدون شّك يف حدوثه، أراه اإلحياء ومل خيربه عن   دون  تعاىل  اهلل  أّن  بدليل 

بأنّ الكيفية سؤاله  إبراهيم  عّلل  وقد  أير  ه،  يطيد  قلبهن  بمعاينة مئن  وهذا حيصل   ،

يف الظاهرة  الصورة  بالكيفية  أريد  إذا  إالّ  الكيفية،  معرفة  إىل  حيتاج  وال   اإلحياء 

  : تعاىل  قال  لعزير،  حصل  مثلام  ممكن،  فهذا  ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ﴿اإلحياء 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ۆئ ۈئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ەئ وئ ائ ەئ ائ ى ى

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

ك[259]البقرة:  ﴾جب اإلحياء  عىل  قادر  اهلل  أّن  يعلم  كان  فعزير  آخر ،  يف  نص    ام 

اإلحياء فأراه اهلل اإلحياء عيانًا ، وقال له   اآلية، وإّنام كان يتعّجب من قدرة اهلل عىل

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿  يف :

فقد استعمل    ﴾ ىئ ىئېئ ېئ  ېئ ۈئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

   .األمر بالنظر ليتحقق له اليقني بأّنه تعاىل حييى املوتى ويزول تعجبه من إحياء القرية

ۇ ﴿عاىل:  آلية األخرى التي تدل عىل تفاوت درجات اليقني، فهي قوله تأّما ا

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

پ ڀ پ پ  پٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

ٹ ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 . [511-112]املائدة:

ة ، منهم من رجح قراءوقد اختلف املفرسون كذلك يف توجيه سؤال احلواريني
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بمعنى هل تستطيع يا عيسى أن تدعو ربك، ومنهم من    {ربَّكهل تستطيع  }أخرى  

ا سؤال  إّن  كيراوحلقال  يف  اني  اختاره ن  كام  والصحيح  باهلل،  وجهلهم  الدعوة  بدء 

أّن قوهلم   السؤال، وأدب مع األكثر  ليس بشك يف االستطاعة، وإنام هو تلطف يف 

إذ ليس كل ممكن سبق يف علمه   وقوعه وال لكل أحد، واحلواريون هم اهلل تعاىل، 

آمـرة مـكانوا خي بـن  باقتداعيـن  يظن هبم اجلهل  تاهلل  رسى، فكيف  له عىل كعاىل   

 ؟ ممكن ءيش

وملا كان سؤال آيات االقرتاح منافيا لالنقياد للحق،  : »  (1)قال ابن سعدي

فقال:   وكان هذا الكالم الصادر من احلواريني ربام أوهم ذلك، وعظهم عيسى  

مالزمة  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ عىل  اإليامن  من  معه  ما  حيمله  املؤمن  فإن 

ما يكون   آيات االقرتاح التي ال يدري  لب منوال يط  ،نقاد ألمر اهللالتقوى، وأن ي 

 . بعدها شيئاً 

صاحلة،    فأخرب مقاصد  هلم  وإنام  املعنى،  هذا  مقصودهم  ليس  أنه  احلواريون 

فـ   ذلك  إىل  احلاجة  العيانية،  ﴾ۈئ ۈئ﴿وألجل  اآليات  نرى  باإليامن حني 

ال علم  ذلك  قبل  كان  كام  اليقني،  عني  اإليامن  سأل  فيكون  كام  عخلايقني.  ليه ليل 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ف حييي املوتى  يلصالة والسالم ربه أن يريه ك ا

ېئ ﴿فالعبد حمتاج إىل زيادة العلم واليقني واإليامن كل وقت، وهلذا قال:   ﴾ٿ

ىئ ىئ ی ﴿لم صدق ما جئت به، أنه حق وصدق،  نع  أي:   ﴾ېئ ېئ ىئ

احل ﴾ ی فتقوم  لك،  نشهدها  بعدنا،  ملن  مصلحة  زيادفتكون  وحيصل   ة جة، 

 . (2) «كن بذلالربها

 
التميمي:  (1) السعدي  اهلل  عبد  بن  نارص  بن  الرمحن  من    عبد  اعلّممفرس،  نجد،حلنابلء  أهل  من  مولده   ة، 

كتابا، من أشهرها:   30هـ( له نحو  1358ووفاته يف عنيزة )بالقصيم( وهو أول من أنشأ مكتبة فيها )سنة  

 (.3/340، األعالم للزركيل )هـ(1376) ةاملنان يف تفسري القرآن(، تويف سن )تيسري الكريم

 (. 1/530تفسري ابن سعدي )( 2)
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وال   اإليرادات،  عليه  ترد  ال  أن  فيه  ُيشرتط  ال  الواجب  اليقني  أّن  واخلالصة 

أسلم   من  بدليل  أو احليس،  العقيل  الربهان  مبنيا عىل  يكون  أن  العرب ُيشرتط  من 

له   اإلرساء،×تصديقا  حادثة  يف  بكر  أيب  قول  يف  كام  قالف  ،  عروة  سعى »:  عن 

: هذا صاحبك ، يزعم أنه قد أرسي به   الوا، فق  كر  ب  أيب  املرشكني إىلرجال من  

:  : َأَوقال ذلك ؟ قالوا ، ثم رجع من ليلته ، فقال أبو بكر  الليلة إىل بيت املقدس

بكر   أبو  قال   ، لقد صدق  نعم  ذلك  قال  إن  أشهد  فأنا  ، وكام يف حديث  (1)«: 

ب فإنّ ضامم  املتقّدم  ثعلبة  يستحلفن  مبنيه كان  ولو كان ذلك  ب  اً ه،  ملا  عىل  رهان عقيل 

 . ×مكان، بل يصّح أن يكون ثقًة باملخرب وهو النبّي  كان الستحالفه
يكون   أن  فاشرتطوا  املتكلمون  واستدالأّما  نظر  العبد وتصديقه عن  ل ال  يقني 

جعله عاصيًا بذلك وإن  عن تقليد، وشكك بعضهم يف صحة إيامن املقّلد، وبعضهم

العقيل  (2) إيامنهصّح   والدليل  لي نع،  يقصدوندهم  وإنام  إطالقه  عىل  دالئلهم   س 

   (3) العقلية عىل حدوث األجسام وقيام األعراض هبا ونحو ذلك ، قال النووي 

قوله  تعليق عىل  أن  »:  ×ًا  هللاأ م رت   اال  اله  ال  أن  يشهدوا  حىت  الناس    :«أقاتل 

  ذا إ  نااالنس   واجلامهري من السلف واخللف أنّ اهرة ملذهب املحققنياللة ظوفيه د»

  ، وهو مؤمن من املوحدين  ،د فيه كفاه ذلكال تردّ   جازماً   سالم اعتقاداً عتقد دين اإلا

أدلة تعلم  عليه  اهلل    وال جيب  ومعرفة  هبااملتكلمني  ذلك    خالفاً   ، تعاىل  أوجب  ملن 

  ، به  الّ إوزعم أنه ال يكون له حكم املسلمني    ،ةأهل القبل    كونه من  يف  وجعله رشطاً 

 
عاأخر(  1) عن  يفاحل  ئشة  جه  )  اكم  االعتقاد (76و 3/62املستدرك  أصول  رشح  يف  والاللكائي   ،

)(1430)ح الدالئل  يف  والبيهقي  األلبا2/361،  والشيخ  والذهبي  احلاكم  حه  وصحن  يف     ين(، 

 . ( وله فيه بحث306الصحيحة )ح

 ( وما بعدها.8/324انظر البحر املحيط للزركيش ) (2)

، من تصانيفه رشح مام العالمة حميي الدين أبو زكرياشيخ اإل بن حسن النووي ال  حييى بن رشف بن مري  (3)

خ اإلسالم  ظر تاريهـ(، ان677مسلم، وروضة الطالبّي واملجموع رشه املهذب وغريها كثري، تويف سنة )

 (. 12/345للذهبي )
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ق هو  املذهب  أصحا  من  كثري   لووهذا  وبعض  املتكلمنياملعتزلة  خطأ   ،بنا  وهو 

اكتفى بالتصديق بام   ×ي النب  وألنّ   ،وقد حصل   ،املراد التصديق اجلازم  نّ إف  ،ظاهر

  حني الصحي   فقد تظاهرت هبذا أحاديث يف   ،ومل يشرتط املعرفة بالدليل  ×جاء به  

 . (1) ي«حيصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطع

املسائل األصولية فكثري من املتكلمة والفقهاء    ا يفأمّ »:  م  سالإلاوقال شيخ  

حتى عىل العامة   ،من أصحابنا وغريهم من يوجب النظر واالستدالل عىل كل أحد

ألن العلم هبا   :قالوا  ،تنازع فيها فضالء األمة  ياملسائل الت  حتى يوجبوه يف  ،والنساء

 .واجب وال حيصل العلم إال بالنظر اخلاص

ام جيب عىل من يقدر نّ إما وجب علمه    نّ إف  ،خالف ذلك  فعىلألمة  ا  ورمجه  اموأ 

الناس عاجز عن العلم هبذه الدقائق   ،عىل حتصيل العلم يُ   ،وكثري من  ف لّ كَ فكيف 

هبا قد  وأيضاً   ،العلم  خاص  فالعلم  نظر  بال  اضطرار   ،حيصل  من  أخر  بطرق  بل 

 . (2) « وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغري ذلك

التي تقشعر هلا اجللود،  »:  (3) ينلشوكاا  لوقا املقالة  العجب من هذه  فيا هلل 

وترجف عند سامعها األفئدة، فإهنا جناية عىل مجهور هذه األمة املرحومة، وتكليف  

يف ليس  بام  يطيقو  هلم  وال  درجة  وسعهم  يبلغوا  مل  الذين  الصحابة  كفى  وقد  نه، 

بني أظهرهم    وهو   × اهلل ول  فهم رس ومل يكل  االجتهاد، وال قاربوها اإليامن اجلميل،

بذلك  العلم  إىل  البلوغ  عن  بتقصريهم  اإليامن  عن  أخرجهم  وال  ذلك،  بمعرفة 

أنب أئمة احلديث من  أبو منصور عن    ه مؤمن، وإن فسق، أدلته، وما حكاه األستاذ 

 
 (.1/210) املنهاج (1)

 (.20/202جمموع الفتاوى ) (2)

بنحم  (3) حممد  بن  بن عيل  الشوكاين  مد  اهلل  فقيعبد  أهل صنعاء:  من  اليمن،  علّمء  كبار  من  جمتهد  غزير  ه   ،

كتب: ومما  االخبار  التأليف  منتقى  أرسار  من  االوطار  و()نيل  بمحا،  الطالع  بع )البدر  من  القرن  سن  د 

 (. 6/298هـ( األعالم للزركيل )1250ويف سنة )وغريها كثري، ت السابع(
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فال يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه، بل مذهب سابقهم والحقهم االكتفاء  

ا  باإليامن وهو  الذين  اجلميل،  ثم  يلوهنم،  الذين  ثم  القرون،  خري  عليه  كان  لذي 

 . (1) «يلوهنم، بل حرم كثري منهم النظر إىل ذلك

 . املطلب الثالث: الظن ابهلل
سياقات، وهيمنا هنا الظّن باهلل، إذ جاء يف القرآن  عدة    جاء الظّن يف كتاب اهلل يف

، والنهي عن إساءة الظّن به  املؤمنني بهىلوالسنة األمر بحسن الظّن باهلل، والثناء ع

 سبحانه، وذّم الكفار واملنافقني بذلك. 

 (2) الظن املأمور به   :أوالً  -

موجبه، وأكثر ما يكون  أّما الظّن املأمور به فهو أن ال يقع يف قلب املؤمن شّك يف 

وإن كان ،  الظّن املأمور به نتيجة طبيعية لإليامن باهلل، فهو جزء من إيامن العبد باهلل

 : (3) عن اإليامن باعتباره عماًل يؤمر به، ومما جاء يف القرآن من الظن املأمور به  يفرد

 . هللا يبعث اخللق يوم القيامة للجزاء واحلساب الظّن أبنّ  .1
 .[ 46]البقرة:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: قال تعاىل

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿:  وقال

 . [249]البقرة:  ﴾ژ ژ ڑ 

 . [ 20]احلاقة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :جي يوم القيامةلسان النّا عىلوقال 

وإّنام كان ذلك مأمورا به ألّنه خرب الصادق وهو اإليامن بالبعث واجلزاء، كام أّنه 

ومنها احلكمة والعدل، إذ ال يستقيم مع عدله وقدرته    موجب اإليامن بصفاته تعاىل 

ظامل وجُيازى امليسء  ُيقتص من الأن  وحكمته أن خيرج الظامل وامليسء من الدنيا دون  

 
 (. 2/126الفحول ) ادإرش( 1)

يأيت    (2) أن  رشطا  الذم  الترصيليس  مقابل  يف  به  املؤمنّي  عىل  الثناء  من  هذا  يفهم  وإننّم  بالظن،  باألمر  ح 

 النذين يسيئون الظن به تعاىل.  للكافرين

 .معناه فهو أكثر من ذلكتعمل فيه لفظ الظنن دون ما جاء بت ما اسإنّم أورد( 3)
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بإحسانه، واملحسن  عن  بإساءته  روي  املطلب  وهلذا  عبد  بن  يدرك و  الزبري  مل 

أ وفكر،  نظر  له  كان  لكن  فالن  ّنهاإلسالم؛  مات  له:  من  ،قيل  كان   لرجل  قريش 

ظلوًما، فقال: بأي عقوبة مات؟ قالوا: مات حتف أنفه، قال: لئن كان ما قلتم حًقا،  

 . (1) فيه للمظلوم من الظاملعاًدا يؤخذ س مإن للنا

  ال يعجزها شيء وال مهرب من حكمه.الظن أبّن قدرة هللا .2
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :  قال تعاىل

:  [118]التوبة: ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ابن سعدي  قال   ،

 ال  أي: تيقنوا وعرفوا بحاهلم، أنه ال ينجي من الشدائد، ويلجأ إليه، إال اهللّ وحده»

 . (2) «باهللّ رهبم، وفروا منه إليهانقطع تعلقهم باملخلوقني، وتعلقوا رشيك له، ف

 ﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿  وقال تعاىل عىل لسان اجلّن : 

ا أن لن ُنعجز اهلل يف األرض إن أراد نيقول: وأنا علم »، قال ابن جرير :    [12]اجلن:

درة عليهم حيث ا اهلل بالقصفووإنام و  ،هنا فنفوتُ بَ ن طلَ إ  ﴾ېئ ېئ ىئ﴿  بنا سوءا

 . (3)«كانوا

 : الظن املنهي عنه اثنياً  -
، ونسبه  : ظن السوءالظن املنهي عنه أنواع جيمعها جنس واحد ساّمه اهلل يف كتابه

 جلاهلية، فمن أنواعه: للجاهلية فسامه ظّن ا

 : ، ومنهالظن أبن هللا ال يبعث اخللق. 1
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ﴿ 

 . [ 36-35]الكهف:  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿٿ  ٺ ٿ ٿ

 
 (.7/97ين الصحاح )اإلفصاح عن معا ذكره يف  (1)

 (. 2/294فسري ابن سعدي )ت (2)

 (. 12/267تفسري الطربي )( 3)
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الرازي وال »:  قال  هتلك  ال  األشياء  تلك  بأن  قطعه  فاألول  هذين،  بني  فجمع 

أبداً  متبدلة  تبيد  متغرية  أهنا  القي  ،مع  أنه شك يف  قيل: هب  ما  فإن  قال:  فكيف  امة 

أظن أن تبيد هذه أبدا مع أن احلدس يدل عىل أن أحوال الدنيا بأرسها ذاهبة باطلة  

ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿املراد أهنا ال تبيد مدة حياته ووجوده، ثم قال:  قلنا:    ية؟قبا  غري

  والسبب يف وقوع هذه الشبهة أنه ...وعاقبة    مرجعاً   :أي   ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ 

الدنيتعا يف  املال  أعطاه  ملا  مستحقاً ىل  لكونه  ذلك  أعطاه  إنام  أنه  ظن    له،   ا 

املوت  بعد  باق  العطاء  ،واالستحقاق  ا،  فوجب حصول  كىلألوواملقدمة  فإ  ن  اذبة 

 . (1) «فتح باب الدنيا عىل اإلنسان يكون يف أكثر األمر لالستدراج

 اآلخرة: الظن أبّن أهل النعيم يف الدنيا هم أهله يف . 2
الكف ظن   السابق  بالظّن  يف ويلحق  النعم  واستحقاق  للتفضيل  أهل  أهّنم  ار 

   ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  :اآلخرة كام كانوا يف الدنيا،  كام يف قوله

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿وقوله : [ 36-35:لكهف]ا

َلت: ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ابن [  50]ُفصِّ قال 

رين: إما أن يكون وهذا ال خيلو من أم  معلقا عىل آية سورة الكهف: »    سعدي  

زيادة  فيكون  واالستهزاء  التهكم  فيكون كالمه هذا عىل وجه  احلال،  بحقيقة  عاملا 

وإ كفره،  إىل  يا  مكفر  الناس، أن  أجهل  من  فيكون  احلقيقة،  يف  ظنه  هذا  كون 

الزم بني عطاء الدنيا وعطاء اآلخرة، حتى يظن  وأبخسهم حظا من العقل، فأي: ت

الدنيا يف  أعطي  من  أن  يزوي   بجهله  تعاىل  اهلل  أن  الغالب،  بل  اآلخرة،  يف  أعطي 

هلم ليس  الذين  أعدائه  عىل  ويوسعها  وأصفيائه،  أوليائه  عن  خرة اآل  يف  الدنيا 

هكم نصيب، والظاهر أنه يعلم حقيقة احلال، ولكنه قال هذا الكالم، عىل وجه الت

قوله:   بدليل  وصفه    ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿واالستهزاء،  أن  فإثبات 

 
 (. 21/463تفسري الرازي ) (1)
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حال   يف  مترده  الظلم،  عىل  يدل  جرى،  ما  القول  من  منه،  جرى  الذي  دخوله، 

 . (1)«وعناده

مثل ما تقدم يف حق    الظنا  ذه»  [14]االنشقاق:   ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ :وقوله تعاىل

عدم اإليامن بالبعث مما يشعر أن [ 4]املطفِّفني:  ﴾ې ې ى ى ائ﴿املطففني 

الدافع لكل سوء واملضيع لكل خري فيه ، هو  باليوم اآلخر ، وأن اإلأو الشك  يامن 

لكل رش واملانع  خري  لكل  املنطلق  األعامل هو  مجيع  منطلق  هو  بالبعث  واإليامن   ،

 . (2)«الصاحلة

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿  :ىلتعاه  لقوو

فلو علموا، أو   فلذلك جترأوا، وإالّ ، قال ابن سعدي : » [  39]القصص:   ﴾ں

 . (3)«نظنوا أهنم يرجعون إىل اهللّ، ملا كان منهم ما كا

 واآليات نحوها متعددة. 

 وصحابته:  ×ظن خذالن هللا لنبيه  .3
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ 

، [  6ح:لفت]ا ﴾ے ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ابن جرير   »  قال  أيضا  :  كذلك  بِاهلل)  املرشكني واملرشكاتوليعذب  (  الظَّانَِّّي 

ولن أعدائك،  عىل  بك  اإليامن  وأهل  ينرصك،  لن  العليا   أنه  فيجعلها  كلمته  يظهر 

هذا  يف  اهلل  ذكرها  التي  ظنوهنم  من  السوء  كان  وذلك  به،  الكافرين  كلمة  عىل 

يقول   واملنافقات، واملرشكني واملرشكاامل  عىل ذكره:  تعاىلاملوضع،  الذين  نافقني  ت 

 . (4) «ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به

 
 (. 3/158تفسري ابن سعدي ) (1)

 (.9/117أضواء البيان )( 2)

 (. 4/21سعدي )تفسري ابن  (3)

 (. 11/336تفسري الطربي ) (4)
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ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿   :تعاىل  وقال كذلك يف قوله

قول تعاىل  ي»:  [12]الفتح: ﴾ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

إىل املعتذرين  األعراب  هلؤالء  رس ذكره  اهلل    معن   ×ول  مرَ ـنصد  س ـفه  ره ـف ـن 

حني شخص عنكم، وقعدتم عن صحبته    ×ما ختلفتم خالف رسول اهلل  ...مه إلي

بعده ختلفتم  بل  وأهليكم،  بأموالكم  شغلكم  أجل  أن   من  منكم  ظنا  منازلكم،  يف 

اهلل   فال    ×رسول  سيهلكون،  أصحابه  من  معه  أبدا  ومن  إليكم  يرجعون 

ن الشيطان ذلك يف قلوبكم، م،  وبكذلك يف قل  يِّن باستئصال العدّو إياهم وز وحسَّ

ۀ  ﴿  وصححه عندكم حتى حُسن عندكم التخلف عنه، فقعدتم عن صحبته

حممد  ﴾ۀ ہ ينرص  لن  اهلل  أن  وظننتم  عىل   ×ا  يقول:  املؤمنني  وأصحابه 

فيق  ويغلبوهنم  العدّو سيقهروهنم  وأن  ذلك  ،  تلوهنمأعدائهم،  قلنا يف  الذي  وبنحو 

 . (1)ن اآلثارا معدد« ثم رسد لتأويقال أهل ال

ڀ ﴿ :وهو ظن اجلاهلية الذي وصف اهلل به املنافقني يف أحداث غزوة أحد

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

هم املنافقون ال هم هلم غري  : » جرير، قال ابن  [154]آل عمران: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ

فهم   حأنفسهم،  القتل عىل  من  طار  سهمأنفذر  قد  عليها يف شغل،  املنية  ، وخوف 

عن أعينهم الكرى، يظنون باهلل الظنون الكاذبة، ظن اجلاهلية من أهل الرشك باهلل،  

 خاذل نبيه وُمْعٍل عليه أهل  ، َوحمَْسبة منهم أن اهلل×اهلل، وتكذيًبا لنبيه  شًكا يف أمر  

 . (2)«الكفر به

 مت ىتخت  حب خب مب ىب يب جت حتيئ جب ىئ ﴿   ومنه قوله تعاىل :

 
 (. 11/340تفسري الطربي ) (1)

 (. 3/485تفسري الطربي ) (2)
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  : ، قال الشنقيطي  [  15]احلج:  ﴾يت جث مث ىث يث حج مج جح مح 

علامء ، وبعضها يشهد ملعناه يف هذه اآلية الكريمة أوجه من التفسري معروفة عند ال»

، يظن أن لن ينرصه    ×األول : أن املعنى : من كان من الكفرة احلسدة له  ،  قرآن

اهللاهلل ينرص  لن  أن  أي  نبيه حممداً :  إىل  بحبأي    ﴾ خت مت ىت يت﴿   ×    ل 

...  : ألن العرب تسمي كل ما عالك سامء  السامء : أي سامء بيته ، واملراد به السقف  

فليع  : السقف  واملعنى  احلبل يف خشبة  رأس  ،  ﴾جث مث﴿ قد  باحلبل  ليختنق  أي 

نق فيشده يف عنقه ، ويتدىل مع احلبل املعلق يف السقف حتى يموت ، فلينظر إذا اخت

ذلك ما يغيظه من نرص اهلل نبيه  له  فع  هل يذهب:  أي ﴾مح يث حج مج جح ﴿

ال  ×وحاصل هذا القول : أن اهلل يقول حلاسديه  ،  ، يف الدنيا واآلخرة× ذين  ، 

، فهو نارصه ال   الدوائر ، ويظنون أن ربه لن ينرصه : موتوا بغيظكم  به  يرتبصون 

 . (1) «حمالة عىل رغم أنوفكم 

تعاىل قوله  ڑ ڑ ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڌ ﴿:وكذلك 

أي:  : »، قال السعدي  [10ألحزاب:]ا ﴾گ ک ک ک گ گ 

 . (2) «الظنون السيئة، أن اهللّ ال ينرص دينه، وال يتم كلمته

 ن هللا خلق اخللق بل حكمة:الظن أب .4
 ﴾ ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ 

هم ليعبدوه خللق عبثا وإنام خلقتعاىل أنه ما خلق ا  خيرب » :   كثري ، قال ابن  [27]ص:

ثم جي الكافرهم  معويوحدوه  ويعذب  املطيع  فيثيب  اجلمع  تعاىل:   ،ليوم  قال  وهلذا 

أي: الذين ال يرون   ﴾ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

أي: ويل    ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿وإنام يعتقدون هذه الدار فقط،    وال معاداً   بعثاً 

 
 (.53-5/52أضواء البيان ) (1)

 (. 4/139سعدي ) ري ابنتفس (2)
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 . (1) « دة هلممعادهم ونشورهم من النار املعهلم يوم 

ق تعاىلومنه    ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  پ پپ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿  :وله 

املترصف بفعله    والرب تعاىل مالك امللك فهو: »  (2) القيم قال ابن    [91]األنعام:

مل يأمرهم ومل ينههم فقد طعن يف ملكه ومل يقدره  أنه خلق خلقه عبثاً  وأمره فمن ظنّ 

  ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ﴿ : حق قدره كام قال تعاىل وما  

وجعل اخللق بمنزلة األنعام املهملة فقد طعن يف يه  هنو فمن جحد رشع اهلل وأمره  

 . (3) «ملك اهلل ومل يقدره حق قدره

 الظن أبن قدرة العبد وقوته متنعه من هللا:  .5
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿  ومنه قوله تعاىل: 

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

هنم ال ينالون هبا، وال  وا أب سفأعجبوا هبا وغرهتم، وح»  ، قال ابن سعدي : [ 2]احلرش:

غني عنه احلصون والقالع، وال يقدر عليها أحد، وقدر اهلل تعاىل وراء ذلك كله، ال ت

 .  (4) «لدفاعجتدي فيهم القوة وا

 الظن أبن هللا خيفى عليه شيء من األعمال:  .6
  ڦ   ڦ   ڦ ڦ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ﴿ 

ڇ   ڇ   ڇ چ ڇ   چ  چ چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 
 (. 7/63) تفسري ابن كثري (1)

صالح كان اال حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهلل، شمس الدين: من أر  (2)

يمية وهو الذي هذب  يخ االسالم ابن تء. مولده ووفاته يف دمشق، تتلمذ لشاالسالمي، وأحد كبار العلّم

ت  ونرش علمه،كتبه   ، األعالم للزركيل  (هـ751كثرية من أشهرها )زاد املعاد(، تويف سنة )انيف  ص وألف 

(6/56.) 

(3)  ( الفوائد  ظن(4/972بدائع  هي  الكفار  اعتقادات  وكل  وإننّمون، أل،  برهان،  بال  يطلقوّنا  م    شكن يف   ّنن

، ول  . نونا يف أكثر من موضع ذلك سّمها اهلل ظصدق املخرب وهو الننبين

 (. 5/032) يتفسري ابن سعد (4)
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َلت: ﴾ڍ أي: تقول هلم األعضاء واجللود حني : »، قال ابن كثري [23]ُفصِّ

الشهادة   عىل  كنتم  يلوموهنا  بل  تفعلونه  كنتم  الذي  منا  تتكتمون  كنتم  ما  عليهم: 

دون جتاهرون اهلل بالكفر واملعايص، وال تبالون منه يف زعمكم؛ ألنكم كنتم ال تعتق

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ل:  اقأنه يعلم مجيع أفعالكم؛ وهلذا  

وهو اعتقادكم أن  -ذا الظن الفاسد  أي: ه  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ

ڇ ڇ ﴿هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم،  -تعملون   اهلل ال يعلم كثريا مما

 . (1) «أي: يف مواقف القيامة خرستم أنفسكم وأهليكم ﴾ڍ

بام مل    وعده توسبحانه منكر صفاته ميسء الظن به    جعل اهلل  وقد »   : القيم وقال ابن  

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :يتوعد به غريه من أهل الرشك والكفر والكبائر فقال تعاىل

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

فأخرب سبحانه أن  ﴾ڍچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ

وقد قال   ،وأنه هو الذي أهلكهم  ،إنكارهم هذه الصفة من صفاته من سوء ظنهم به

ھ ھ ھ ہ ہ  ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :الظانني به ظن السوءيف 

  دُ وجحْ   ، سبحانه ومل جييء مثل هذا الوعيد يف غري من ظن السوء به     ﴾ھ ے 

 .(2) «السوء به ن أعظم ظنّ ئق أسامئه مِ حقا صفاته وإنكارُ 
 
 

 
 

 
 (. 7/172تفسري ابن كثري )( 1)
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 اخلامتة

البحث خلص  بعد هذا االستعراض لنصوص الظن يف القرآن ومعرفة دالالهتا  

 ية:لاتإىل النتائج والتوصيات ال 

أّن اليقني رشط يف صّحة إيامن العبد يف كل أركان اإليامن وكل ما أخرب به   .1

 مما ثبت به النص. ×النبي 

الستعامل اللغوي يطلق عىل العلم ويطلق عىل الشّك أّن الظّن من حيث ا .2

 مستوي الطرفني أو ما ترجح فيه أحدمها.

ارة بمعنى  ة، تغللل مفردة الظن عىل كام جاءت يف استعم أّن النص القرآين ا .3

 الشك والرتدد وتارة بمعنى العلم واليقني. 

املخرب، و .4 مبنيا عىل حمض تصديق  يكون  ما  منه  وأّن  اليقني درجات  أّنه أّن 

والربهان   احلّس،  عىل  املبني  العلمي  اليقني  عن  له  متييزًا  بالظن،  عنه  عرب  بام  املراد 

 بطريق أوىل. 

هو  الظنأّن   .5 ما  ومنه  به  مأمور  هو  ما  ع نم  منه  البحث  هي  يف  بينا  وقد  نه، 

 صورا منهام. 

 : أّما التوصيات
 . فأويص بمزيد من العناية بمفردات القرآن ودالالهتا العقدية .1

 .االهتامم بأدّلة السلف القرآنية مجعا ودراسة وافية متعمقة وكذلك .2

 
 م. وسلّ وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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 امللخص
 يل ىل مل خل  ﴿   تناول هذا البحث أمرين مهمني يف قوله تعاىل: 

 ومها: ، [160]األعراف:   ﴾   جم
  ن جهة التذكري والتأنيث؛ حيث جاء التمييز ـدوده مـ معـز لـيـيـ ة التمـفـخالـ أوالً: م

تقتيض    جاء مؤنثا. والقاعدة   ﴾   ىل مل   ﴿   مذكرا، يف حني أن معدوده  ﴾ يل   ﴿

 توافقهام وعدم اختالفهام. 

جم العددثانيًا:  متييز  األعداد    ﴾ ىل مل ﴿  يء  متييز  يكون  أن  واألصل  مجعًا، 

 املركبة مفردا. 

امللح   السؤال  كلمة  فكان  هل  البحث:  هذا  للعدد   ﴾ يل ﴿   يف   مل﴿  متييز 
 أم ال؟  ﴾  ىل

البحث   هذا  جاء  أقواهلم،  ل لذلك  ومجع  األمرين،  هذين  يف  العلامء  آراء  تقىص 

  أن للعلامء فيها عدة آراء: ألوجه اإلعرابية فيها، وبني  وا ية،  ال   وكشف توجيهاهتم النحوية هلذه 

العلامء من رأى أن للعدد  ﴾  يل  ﴿   فمن  وأجاز أن  ،  ﴾ ىل مل ﴿   متييز 

  قوله:  يكون التمييز مجعا، وأن العدد اكتسب تأنيثه من الصفة أو البدل الذي حلقه وهو 
متييز؛    ،﴾ جم ﴿ بأنه  قال  من  ومنهم  قلة.  الرأي  هذا  بمفرد    لهو  يؤ    هولكن وأصحاب 

العدد  من  بدالً  ه  عدَّ من  ومنهم  مفرد    ، ﴾ ىل مل ﴿   مؤنث.  التمييز  بأن  ورأى 

ر املعنى: وقطعناهم اثنتي عرشة فرقة أسباطا أمما، وهذا هو قول مجهور  حمذوف، وقد  

 النحاة. وبعضهم جعله نعتًا أو بدالً من التمييز املحذوف. 

ر من الوجاهة والقبول؛ ولكنها  د  ا ق  وهل ، ربةومجيع هذه الراء ترى الدراسة أهنا معت

رجحت قول اجلمهور النسجامه مع القاعدة املطَّردة، وموافقته لشواهد اللغة، وهنج  

 كالم العرب، وعدم جنوحه إىل التكلف وكثرة التأويل أو التقدير. 

بني  ويف ثنايا هذه الدراسة مزيد إيضاح وتفصيل ملا أمجلته هنا، جيِّل  هذه الراء، وي

 جح فيها من املرجوح. رالا

 التمييز.  -اثنتي عرشة -العدد  -ا أممً  -ا أسباطً  -قط عناهم  الكلمات املفتاحية:



 بن سامل الثمال  عبد للا   د.   ﴾جم  يل ىل مل خل  ﴿العدد اثنا عشر ووجه أتنيثه يف قوله تعاىل:
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقــدمــة

نبينا  عىل  والسالم  والصالة  وأعجز،  فأحكم  كتابه  علينا  أنزل  الذي  هلل  احلمد 

 حممد الذي بلغ الرسالة فأبان وأوجز، أما بعد: 

قر تعاىل:قول  ةاءفعند    ،[160]األعراف:  ﴾جم يل ىل مل خل ﴿  ه 
 ُيلحظ فيها أمران يتعلقان بالنحو وقواعد اللغة: 

العدد  :أوهلما هنا مجعًا،     ﴾  ىل مل  ﴿  أن  متييزه  وجاء  املركبة،  األعداد   من 
واملعروف من قواعد اللغة أن متييز األعداد املركبة يكون ،    ﴾ يل  ﴿   وهو قوله:

 مفردًا ال مجعا. 

نفسها  ن أ  :اثنيهماو  را،   ﴾  ىل مل  ﴿  لعدد  ُمذك  متييزه  تبعه  ولكن     مؤنث؛ 
 أن يطابق معدوده يف التذكري والتأنيث.   جيب   ﴾  ىل مل ﴿   العدد والقياس أن متييز 

فهذان امللحظان جديران بالبحث ومعرفة أقوال العلامء فيهام؛ لكن األمر الثالث 

لعلامء يف ختريج هذه ا  ءاآر واألهم الذي استحثني عىل القيام هبذه الدراسة، وتقيص  

 
ٍ
الية هو ما وجدته يف بعض هذه الراء، من اط راٍح للقاعدة النحوية، وعدم احتفاء

كالم  من  اضطرد  ملا  وخمالفٍة  القياس،  عن  وإعراٍض  فيها،  النحاة  مجهور  بقول 

بظاهر  التشبث  ذلك،  مقابل  ويف  أشعارهم،  يف  الشواهد  عليه  وقامت  العرب، 

بال وأخذه  مع د  لوقبالنص،  يتوافق  حتى  املعنى  تأويل  أو  للتقدير،  حماولٍة  ون 

 القاعدة النحوية. 

يف أن هذه الية من اليات التي أثار حوهلا    ة البحثتكمن أمهي  أمهية البحث:

 املسترشقون بعض اإلشكاالت اللغوية؛ فرغبت يف استجالء هذا األمر وإيضاحه. 
البحث: الي  استقصاء  أهداف  يف  العلامء  التمييز  سال اة  آراء  خمالفة  حول  بقة 

التذكري والتأنيث، واألصل يو  ملعدوده من جهة  افقه، وكذلك حول جميء متييز  أن 
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إىل  ذلك  بعد  الوصول  ثم  مفردا،  يكون  أن  واألصل  مجعا،  عرشة(  )اثنتي  العدد 

 ترجيح بني هذه الراء. 

  أسئلة البحث: 
 ة( أم ال؟رشع تيهل لفظة )أسباطا( يف الية الكريمة متييز للعدد )اثن -1

 هل يمكن أن يأيت التمييز مجعا بعد األعداد املركبة؟ -2

)أسباطا   -3 للفظتي:  وكذلك  )اثنتي عرشة(،  للعدد  اإلعرابية  األوجه  هي  ما 

 وأمما(؟

ادعاءات   ة: ـــ ق ـ ابـ الس  ات ــــ الدراس تناولت  التي  الدراسات  من  العديد    هناك 

و  اليات،  بعض  وإشكاالهتم حول  املسترشقني  الية،  اهمنوشبهات  وقامت   هذه 

 بالرد عليها، ومن هذه الدراسات:

الصبور  ح -1 عبد  للدكتور:  املسترشقني،  شبهات  مواجهة  يف  اإلسالم  قائق 

 مرزوق وآخرين. 

 عصمة القرآن وجهاالت املبرشين، للدكتور: إبراهيم عوض. -2

 املسترشقون ودعوى األخطاء اللغوية يف القرآن، للدكتور: آدم بمبا.  -3

ا هذه  ساارلدومتيزت  عن  آية  بقاسة  أو  واحد  موضع  بدراسة  تفردت  بأهنا  هتا 

التفسري   وكتب  واللغة  النحو  كتب  يف  حوهلا  ذكر  ما  إيراد  يف  وتوسعت  واحدة 

 واإلعراب، ومجعت بينها وبني ما ُذكر يف الرد عىل املسترشقني عند املعارصين. 

الدراسة   هذه  جاءت  اهلل–لذلك  توفيق  األمور  -بعد  هذه  تستجِّل  ،  لكي 

آراء  تو رأي،  ستحرض  كل  وقرائن  أدلة  وتذكر  فيها،  والتفسري  والنحو  اللغة  علامء 

وتكشف  الراء،  هذه  بني  والفروق  االختالفات  وتبني  فريق،  كل  وبراهني 

التي   هلا  املحتملة  التخرجيات  وتوضح  الية،  هلذه  والداللية  النحوية  التوجيهات 

ا حتاول  وأيضا  وقواعدها،  العربية  اللغة  هذه  ج لرتتوافق  بني  قدر  يح  عىل  الراء 
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امللح   السؤال  وكان  منها.  التنقص  أو  شأهنا  من  التقليل  دون  هذه  اإلمكان،   يف 
 أم ال؟  ﴾  ىل مل  ﴿  متييز للعدد  ﴾ يل  ﴿  الدراسة: هل كلمة

 فقامت خطة هذه الدراسة على مبحثني: 
 يف تناول اجلانب التنظريي، وما تنص عليه قواعد اللغة العربية    :املبحث األول

املسألة، تركيبه،   اءواستقص  هذه  حيث  من  عرش(،  )اثني  العدد  يف  النحاة  آراء 

جهة   من  متييزه  بالبحث  تناول  وكذلك  به،  يتصل  وما  وتأنيثه،  وتذكريه  وإعرابه، 

أوجٍه خارجة عن   إفراده ومجعه، وأيضا من جهة موافقته ملعدوده، وما حيتمل من 

 القاعدة املط ردة. 

الثاين املبحث  الدراس رك    فقد  :أما  يف  عليهاز  قام  التي  الية  هذه  ختريج  عىل    ة 
وذلك بام يتوافق ،  ﴾ جم يل ىل مل خل  ﴿  البحث، وهي قوله تعاىل:

العربية،   قواعد  وذكر مع  مع  النحوية،  وتوجيهاهتم  العلامء  آراء  بيان  يف  توسع 

 األوجه اإلعرابية فيها. 

  ة، التي اعتمد يلاهنا ومصادرها األصظوقد تم رصد هذه الراء، وتوثيقها من م

 عليها البحث. 

ومن ثم خلصت هذه الدراسة إىل الرتجيح بني هذه الراء عىل قدر االستطاعة، 

اللغة   علامء  فحول  عن  الصادرة  الراء  هذه  شأن  من  التقليل  أو  االنتقاص  دون 

  وجهابذهتا.
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  املبحث األول
 عرابهإو مكونات العدد )اثنا عشر، واثنتا عشرة(

 : مكوانت العدد )اثنا عشر(
اثنا عرش من جزأين: أول هذين اجلزأين )اثنان واثنتان( عىل لغة يتكون   العدد 

ة((1) احلجازيني، و)ثنتان( عىل لغة بني متيم فأما األول   ،، وثانيهام هو )عرش  وعرش 

املؤنث مع  ويؤنث   ، اثنان  فيقال:  املذكر،  مع  ر  ك  ُيذ  حيث  معدوده،  مع    ،فيتطابق 

معدوده، قال ابن هشام يف شأن العددين واحد  وال جيمع بينه وبني  ،(2) فيقال: اثنتان

اثنا رجلني؛ ألن  »واثنني:   ال جيمع بينهام وبني املعدود، ال تقول: واحد رجل، وال 

وشفع  اجلنسية  يفيد  )رجالن(  وقولك  والوحدة،  اجلنسية  يفيد  )رجل(  قولك 

 . (3) «الواحد، فال حاجة إىل اجلمع بينهام

 : (4) ده يف قول الراجزوقد ورد إضافة العدد اثنان إىل معدو

 ل  ـ ظـنـا حـتـ نث    ه  ـيـ ف  وز  ــج ـع  رف  ــظ           ل  د  ــدلـالت    ن  ــم   ه  ـ يــصيـخ    أن  ــك
كلمة إىل  أضافه  حيث  بينهام،  اجلمع  بمنع  القول  وهي   وهذا خالف  )حنظل( 

أن يضاف إىل العدد القليل؛ وإنام   اسم جنس يدل عىل الكثرة، وأوىل بالعدد القليل

 ثنتان من احلنظل، أي ال يرى إضافة العدد مطلقا إىل اسم أجازه سيبويه عىل تقدير  
يقول:   حيث  التقدير،  هبذا  إال  من  »اجلنس  مخسُة  يراد  كالب،  مخسة  جييء،  وقد 

وكام تقول: هذا   ،أي هذا من هذا اجلنس  الكالب، كام تقول: هذا صوت كالب،

 
 .(2/446)انظر: الترصيح بمضمون التوضيح   (1)

 .(4/243)انظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  (2)

 .(4/243)املصدر السابق ( 3)

ز هو خطام املجاشعي، أو جندل ابن املثنى، وقيل لسلمى اهلذلية أو شامء اهلذلية يف خزانة األدب  الراج(  4)

 .(4/83)للشنقيطي  . الدرر اللوامع(404، 7/400)دي للبغدا
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 . (1) « ل الراجز: ... ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلقاو ،حب رمان

ولو أراد مريد يف التثنية ما يريده يف اجلمع جلاز ذلك يف الشعر؛ ألنه »  قال املربد:

مجع  التثنية  ألن  األصل،  ضم    ،كان  أنه  مجع:  قولك  إىل يشء  وإنام   
ٍ
ذكر  «يشء ثم   ،

 . (2)البيت السابق 

إال   يأيت  ال  أنه  األندليس  حيان  أبو  من يفوذكر  شذوذ  يف  أو  شعرية   رضورة 

وقال:  (3) الكالم الصو»،  حنظلتانوكان  فيه  يقول:  أن  اللفظ (4) «اب  أن  بني  ثم   ،

املؤدي معنى اجلمع؛ سواء كان اسم مجع أو اسم جنس إذا أضيف إىل العدد مطلقا 

 :(5) ففيه ثالثة مذاهب

إ  أوهلا: وأشار  العرب،  عن  مسموع  هو  بام  ويكتفى  عليه،  يقاس  ال  أنه ىلأنه   

وال(6) شـ فـب األخـمذه در  ــ مبـ، 
و (7) الفاـبأ،  ابن مالك(8) ريسي عِّل    (9) ، واختيار 

 . (10) ابن هشامو

 . (11) أنه يقاس عليه، وهو ظاهر كالم ابن عصفور والثاين:

وإذا    والثالث: إليه،  العدد  إضافة  فيجوز  للقلة  يستعمل  اجلمع  اسم  كان  إذا 

 
 . (3/569)الكتاب  (1)

 . (2/156)املقتضب  (2)

 .(271، 2/270)مهع اهلوامع : وتبعه يف ذلك السيوطي، انظر (3)

 .(2/746) رضب من لسان العرب ارتشاف ال (4)

 .(747 ،2/746)املصدر السابق  (5)

 .(2/271)مهع اهلوامع  ،(4/253)انظر رأي األخفش يف رشح الكافية للريض  (6)

 .(160، 2/158)قتضب  امل :انظر (7)

 .(2/271)اهلمع انظر ذكر السيوطي يف هذه املسألة أن أبا عىل يرى القياس إن كان قليال.  (8)

 . (393، 2/392)رشح التسهيل  :رانظ (9)

يقول:    (10) حيث  قلة،  عىل  اجلمع  السم  اإلضافة  جواز  املسالك  أوضح  يف  هشام  ابن  كالم  وقد  »ظاهر 

 . (4/246)ملسالك أوضح ا«. انظر: خيفض بإضافة العدد

 .(336 ،2/335)، املقرب (32، 2/21)رشح اجلمل البن عصفور  :انظر (11)



 (ه1441 ذو احلجة)العدد الثالثون                           دراسات القرآنية  ام الشاطيب للجملة معهد اإلم

357 

 .(1) اسُتعمل للقليل والكثري فال جيوز

املعترب فيه مفرد من جهة تذكري العدد وتأنيثه ففيه تفصيل بحسب املعدود، فا  مأ

فيقال: ثالثة ُأن  سجالت، فمفردها سجل    املعدود ال مجعه،  ث ، وهو مذكر؛ لذلك 

فيعتربون   ثالث سجالت،  يقولون:  حيث  والكسائي،  البغداديني  بخالف  العدد، 

 .(2) حاهلامبلفظ اجلمع، أما مع اسمي اجلمع واجلنس فالعربة 

عدد وتأنيثه، واسع ومتشعب، والكالم حول إضافة املعدود للعدد، أو تذكري ال

فيه العلامء  أقوال  يستقيص  مستقل،  ببحث  يفرد  أن  من    ،ويستحق  الراجح  ويبني 

ألن املقصود يف هذا املوضع   ؛ولكني أكتفي بام ذكرت دون زيادة تفصيل  ،املرجوح

ان( إىل اسم اجلنس أو اسم اجلمع، وليس املراد  نهو بيان القول يف إضافة العدد )اث 

القالدة ما احلديث عن مج يع األعداد، واالستفاضة يف ذكر الراء، وإنام يكفي من 

 أحاط بالعنق.

ة( للمؤنث،  رش   ( للمذكر و)ع  رش   وأما اجلزء الثاين من العدد )اثنا عرش( فهو )ع 

،  (5) بعض العرب(4) فتحهاقد  و ،  (3) ة، وتكرسها متيم عرش    ني  ويسكن أهل احلجاز ش  

سيبويه:   املؤنث  » قال  جاوز  بني  وإن  بلغة  ة   
رش  ع  إحدى  قلت:  واحدًا  فزاد  العرش 

ة، كأنام قلت: إحدى  رش   ة، وبلغة أهل احلجاز: إحدى ع  ب ق  متيم، كأنام قلت: إحدى ن 

ة والعني (6)«مت  ر  الشني  فمفتوح   ) رش  )ع  أما  مالك:  (7) ،  ابن  قال  ُسكن عني»،   وربام 

 
 . (2/271)اهلمع انظر:  .املازين ذكر السيوطي أن هذا مذهب   (1)

 .(318، 3/314)رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك و، (755،  2/075)انظر: ارتشاف الرضب  (2)

بالكرس  (3) تعا  قرأ  البحر  انظر:  ،  [60البقرة:]  ﴾مث  زث رث ﴿  ىل:جماهد وطلحة وغريمها يف قوله 

 .(1/391)املحيط 

 .(1/221)اهلمع انظر: ، األصل فيها، وقد قرأ به األعمش ذكر السيوطي أن سبب الفتح هو الرجوع إىل (4)

 .(2/758)ارتشاف الرضب  (5)

 . (3/557)الكتاب  (6)

 . (3/221)اهلمع  (7)
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 . (1) («عرشة)

والتأنيث التذكري  يف  معدودها  العرشة  األندليس: وتطابق  حيان  أبو  يقول   ،

من  » التاء  فتقول:   (عرشة)وتسقط  للمؤنث،  وتثبت  عرش،  ثالثة  فتقول:    للمذكر 
 .(2) «إحدى عرشة واثنتا عرشة

 : متييزهالعدد )اثنا عشر واثنتا عشرة( و   إعراب 
من   املركبة  املربد:    (عرش  عةست)إىل    (أحد عرش)األعداد  قال  الفتح،  مبنية عىل 

الفتح» ...  ؛وألزموها  بيت  بيت   جاري  هو  قالوا:  كام  احلركات؛  أخف  ، (3) « ألنه 

 . (4) ، فإهنام يعربان كاملثنى(اثنتان)و (اثنان)ويستثنى منها 

فزعم اخلليل أنه ال يغري  عن حاله قبل التسمية،    (اثنا عرش)وأما  »قال سيبويه:  

بمنزلة   فيصري  (مخسة عرش)وليس  الصدر  عىل  يقع  اإلعراب  أن  يف   (اثنا)؛ وذلك 

و و  (اثني) الرفع،  واجلر،  النصب  النون  (عرش)يف  فيها (5)بمنزلة  جيوز  وال   ،

 .(6) («مسلمني)اإلضافة، كام ال جيوز يف 

كيسان وابن  درستويه  ابن  و  (7) وذهب  مبنيان.  الصدرين  أن  أبوإىل  أورد    قد 
 ىت   ﴿  يف قوله تعاىل: ﴾ زث رث   ﴿  إعرابه للعدد  حيان رأي ابن درستويه عند

ويف حمفوظي أن ابن درستويه ذهب »حيث قال:  ،  [60البقرة:]  ﴾مث زث رث  يت

 . (8) «مبنٌي، ومل جيعل االنقالب دليل اإلعراب ( عرش ) مع    ( ثنتا ) و   ( اثنتا ) و   ( اثنا ) إىل أن 

 
 .(401 ،2/040)رشح التسهيل انظر: هبا شاذة، وعد  القراءة  (1)

 .(2/758)رتشاف الرضب ا (2)

 . (2/161)املقتضب  (3)

 . (4/256)أوضح املسالك  :انظر (4)

 .ويف نون املثنى تفصيل ليس هذا مقامه ،أي تقع موقع نون املثنى يف العدد: اثنان، فإهنا جزء من تركيبه (5)

 . (3/307)الكتاب  (6)

 . (2/80)  املساعد عىل تسهيل الفوائدانظر رأي ابن كيسان يف (7)

 . (1/391)ملحيط البحر ا (8)
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ا،  زمعربان صدرا، مبنيان عج  (اثنتا عرشة)، و(اثنا عرش)و»وقال يف االرتشاف:  

اجلمهور مذهب  ال(1)«هذا  عىل  يف رشحه  األزهري  وذكر  عىل .  البناء  أن  توضيح 

الرتكيب، ثقل  خفته  لتعادل  جاء  مطلقا  املركبة  األعداد  يف  الكلمة وبني    الفتح  أن   

األوىل ُبنيت ألهنا نزلت بمنزلة صدر الكلمة من عجزها، أما الثانية فُبنيت لتضمنها 

أحدٌ  أن األصل:  أي  العطف،  لوقوعها موقع  (2)وعرشٌة، مخسٌة وعرشةٌ   حرف  أو   ،

يق واثنتني،التنوين،  اثنني  العددين:  استثنى  ثم  املفرد،  يف  العقد  و  صد  بناء  علل 

بقوله:   وقيل:  »بعدمها  للعقد،  مضافني  وليسا  النون،  موقع  بعدمها  ما  لوقوع 

 . (3) «مضافان إليه، وعليهام فالعقد مبني لتضمنه معنى حرف العطف

مم من  ال ويظهر  أنه  سبق  عرش  ا  واثنتي  عرش  اثني  العددين  إضافة  إال  جيوز  ة 

ألهنام ينزالن منزلة النون من املثنى،   بحذف اجلزء الثاين منهام، وهو: عرش أو عرشة؛

لذلك   منهام؛  النون  بعد حذف  إال  يضافان  فهام ال  السامل،  املذكر  من مجع  وكذلك 

لوقو مبني  عرش،  وهو:  العدد  من  الثاين  اجلزء  حيث عفإن  النون،  حرف  موقع  ه 

 . (4)«موقع احلرف ُبني واالسم إذا وقع» يقول األزهري: 

األندليس    أبو حيان  يقول  اإلضافة، حيث  فيها  فيجوز  املركبة  األعداد  بقية  أما 

رش   )وأما  » متابعا لسيبويه:   فمبني لقيامه مقام النون، ولذلك ال يضاف إليهام، ال    (ع 

اثنتا   وال  ك  عرش   اثني  تسعة عتقول:  إىل  عرش  ثالثة  من  أخواته  بخالف  رشت ك، 

 . (5) «جيوز إضافته عرش، فإنه

 
 .(2/759)ارتشاف الرضب  (1)

 .(2/161)املقتضب   وقد ورد هذا أيضا يف (2)

 .(459، 2/458)بمضمون التوضيح   الترصيح (3)

 . (2/459)الترصيح  (4)

 .(2/759)ارتشاف الرضب  (5)
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 : إعراب التمييز بعد العدد )اثنا عشر(
التمييز بعد األعداد من أحد عرش إىل تسعة وتسعون يكون مفردا منصوبا، قال 

مالك:   هذا  »ابن  فيتناول  التمييز،  عىل  منصوب  واحد  ومائة  عرشة  بني  ما  مفرس 

  كقوله   رش وإحدى عرشة وتسعة وتسعني وتسعا وتسعني وما بينهام،عالقول أحد  
تسعة »:  ×  وكقوله  ،[4]يوسف:  ﴾جع مظ حط  مض خض ﴿  تعاىل: هلل  إن 

. (2)«عىل أن مجعه وهو متييز ال جيوز مطلقا  (بواحد)  :، ودل قويل(1) «وتسعني اسام

 ىي ني  ﴿:  ىلومن بني هذه األعداد العددان: اثنا عرش واثنتا عرشة، ومثاله قوله تعا

 ىب  نب مب زب ﴿  ، وقوله تعاىل:[36]التوبة:  ﴾ هئ  مئ خئ حئ جئ يي

.[60]البقرة: ﴾مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

أربع من  القرآن مخس مرات يف  واثنتا عرشة يف  اثنا عرش  العدد:  وقد ورد ذكر 

 وسأذكر هذه املواطن من القرآن مبينا إعراب العدد ومتييزه:  سور القرآن الكريم،

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب  ﴿   قال تعاىل: -1

)  :[60]البقرة:  ﴾ مث زث فاعل فالعدد  )اثنا(  من جزأين:  مكون  هنا  اثنتا عرشة( 

املركب،   العدد  جزء  و)عرشة(  باملثنى،  ملحق  ألنه  األلف؛  رفعه  وعالمة  مرفوع 

دائام  الفتح  باإلضافة  ،(3) مبني عىل  أنه يف موضع خفض  أبو حيان  وقال  (4)وذكر   .

 . (5)«عرشة: جزء عددي مبني عىل الفتح ال حمل له»يف: اصاألستاذ حممود 

هو متييزه، مفرٌد منصوٌب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.   ﴾مث﴿و

منصوب عىل التمييز، وإفراد التمييز املنصوب يف باب العدد الزم  »قال أبو حيان:  

 
 .(2/299) صحيح البخاري: خمترص الزبيدي  (1)

 . (2/392)ل رشح التسهي (2)

 .(1/111)ويش ملحي الدين در انظر: إعراب القرآن  (3)

 . (1/391)انظر: البحر املحيط  (4)

 .(1/108) اجلدول يف إعراب القرآن ورصفه ملحمود صايف (5)
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 . (1)«أجاز الفراء أن يكون مجعاعند اجلمهور، و

تعاىل:  -2  نب  مب  زب رب يئ  ىئ نئ  مئ زئ رئ ﴿  قال 

ا  ﴾ نب مب ﴿  العدد  :[12]املائدة:  ﴾ىب هذه  مرك  يف  فجزلية  األول ؤب،    ه 
منصوب  ﴾مب﴿ به  الياء  ،مفعول  نصبه  واجلزء    ؛وعالمة  باملثنى،  ملحق  ألنه 

متييز   ﴾ ىب  ﴿ ، و(2) اسم مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب  ﴾نب   ﴿الثاين

 . هوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخر ،منصوب

وهذه   .[160]األعراف:  ﴾  ... جم يل ىل مل خل ﴿  ال تعاىل:ق  -3

ه الراء  الية  وأذكر  الحقا،  فيها  القول  أبسط  وسوف  البحث،  هذا  مدار  ي 

 واالختالفات التي دارت فيها.

تعاىل:  -4 )اثنا    :  [160]األعراف:  ﴾ حي جي يه ىه مه  ﴿  قال  العدد 

. يقول حممود صايف:  (3)هذه الية فاعل للفعل )انبجست(، و)عينًا( متييز  عرش( يف

مرفوع» فاعل  و  ،)اثنتا(  األلف،  الرفع  الرتكيب  ُح وعالمة  ملشاهبة  النون  ذفت 

 .  (4) «لإلضافة، )عرشة( جزء عددي ال حمل له، )عينًا( متييز منصوب

، العدد [36]التوبة:  ﴾... هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿  قال تعاىل:  -5

وذكر النحاس   ،(5)وهو خرب إن  ،عرش( مكون من جزأين ، األول منهام )اثنا(  )اثنا

خربها، و  إن  اسم  عىل  حتتوي  الية  هذه  دون  »وقال:    أن  عرش(  )اثنا  وأعربت 

ثنني يف )اثنا( هي  ألف االأن يقصد  ،(6) «ألن فيها حرف اإلعراب أو دليله  ؛نظائرها

 
 . (1/391)البحر املحيط  (1)

 .(249/ 3)انظر: اجلدول يف إعراب القرآن  (2)

 .(3/61)إعراب القرآن ملحي الدين درويش  :انظر (3)

 . (5/90)ل يف إعراب القرآن اجلدو (4)

 . (6/44)املصون   الدر (5)

 .(2/213)حاس إعراب القرآن أليب جعفر الن (6)
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حرف اإلعراب أو عالمته، فهو خرب )إن( مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق  

  ( شهرا)جزء عددي مبني عىل الفتح، و  (عرش)و»حمي الدين درويش:    باملثنى. قال

 . (2) و)عرش( عند األستاذ حممود صايف ال حمل له من اإلعراب ،(1) «متييز

  ( فشهراً »)وقد ُاختلف يف التمييز هنا هل يأيت مبينًا أم مؤكدا، يقول ابن هشام:  

عامله إىل  بالنسبة  وأما  الشهور(،  عدة  )إن  من  فهم  ملا  عرش)وهو    مؤكد   (اثنا 

ل(3) «فمبني مبني  التمييز  أن  إىل  يميل  هنا  فابن هشام  )اثنا عرش(؛ ألن ،  وهو  عامله 

العامل يف التمييز هو املميز، ومل ينف  أنه مؤكد ملضمون الكالم املتقدم، وقد خالفه  

مبينا  ال  مؤكدا  الية  هذه  التمييز يف  للمغني، حيث جعل   ،(4) الدماميني يف رشحه 

ال حاش م شوتعقبه  يف  الدماميني  ،يتهني  قول  ورد  
احللبي  .(5)  السمني    : وقال 

 . (6) «( ُنصب عىل التمييز، وهو مؤكد ألنه قد فهم ذلك من األولو)شهراً »

ومسألة جميء التمييز مؤكدا لعامله فيها خالف بني العلامء، وقد ظهر اخلالف يف 

التمييز، هل جيوز؟ لنعم وبئس مع  الظاهر  الفاعل  اجتامع  وإذا    قضية  أم ال جيوز؟ 

 جاء مؤكدا هل يكون متييزا أم حاال؟ 

اخلالف ليس موطن بحثنا؛ ولكن له طرف صلة بتمييز العدد التفصيل يف هذا  

ول  ـه دون الدخــج عليـعري ـي التـت ف ـرغبـر؛ فـة الذكـ فـة النـي اليـر( ف ـشـا عـنـ)اث 

 . هـالتـ فصيـت يـف

 
 .(3/214)إعراب القرآن للدرويش  (1)

 .(5/284) اجلدول يف إعراب القرآن ورصفه  (2)

 . (604)مغني اللبيب  (3)

 . (1/296)حتفة الغريب يف الكالم عىل مغني اللبيب   :انظر (4)

 .(2/316)ني حاشية الشم :انظر (5)

 . (6/44)الدر املصون  (6)
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 للتوكيد، كام  د يأيتبل ق   ، رفع اإلهبامىلعأن التمييز ال يقترص    (1)ذكر ابن مالك

  ( 2)، وأشار إىل أن سيبويه(ئسب  )و  (مع  ن  )هو احلال يف التمييز مع الفاعل الظاهر يف  

الفاعل وإظهار  التمييز  بني  اجلمع  لرفع    ،يمنع  جاء  األصل  يف  التمييز  أن  بحجة 

للتمييز. فحينئٍذ ال حاجة  اإلهبام،  زال  الفاعل  فإذا ظهر  ردَّ عىل حجة    مث  اإلهبام، 

كقولك: له وهذا االعتبار يلزم منه منع التمييز يف كل ما ال إهبام فيه  »ه بقوله:  سيبوي

قوله منه  الدراهم عرشون درمها، ومثل هذا جائز بال خالف. و   ني  ﴿  تعاىل:  من 

 مخ جخ  مح   ﴿  وقوله تعاىل:  ،  [36]التوبة:﴾هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي

ُحكم    ...  [155]األعراف:  ﴾ حس جس يف ابفكام  وُج   جلواز  هذا  سبب  مثل  عل 

ا رفع  ال  التوكيد  الرجاجلواز  نعم  نحو:  يف  يفعل  فكذلك  وال إلهبام،  رجال،  ل 

هشام  .  (3) يمنع« املغني    -وابن  يف  سابقا  ذكرت  مبينا   -كام  يأيت  التمييز  أن  يرى 

املربد إجازة  »وأما  قال:  حيث  السابق  املثال  ردَّ  وقد  له،  مؤكدا  ال  لعامله 
ومن    (4)

رجال  ع  )ن    :هوافق الرجل  فمردودةم  فاعل   .(5) «زيد(  جيتمع  أن  إجازهتم  يقصد 

التمي  (نعم) مع  مؤكداالظاهر  متييزا  )رجال(  يكون  وأن  يف    ،يز،  أنه  حني  قطر  )يف 

 ام  يل ىل  مل  ﴿  ذكر أن احلال والتمييز يأتيان مؤكدان، نحو قوله تعاىل:  (الندى

)بئس  ومنه:  ،  (6)   ة دينا(ي وقول الشاعر: )من خري أديان الرب ،  [60]البقرة:  ﴾مم

ويؤل )فحال(  ، وذكر أن سيبويه يمنع جميء التمييز مؤكدا،  (7) لفحل فحلهم فحال( ا

 
 . (15، 3/14)التسهيل  رشح :انظر (1)

 .(178، 2/175)الكتاب  :انظر (2)

 . (3/15)رشح التسهيل  (3)

 . (2/150)املقتضب   :انظر (4)

 . (604)مغني اللبيب  (5)

الشافية    (6) الكافية  حممد. رشح  دين  بأن  علمُت  ولقد  طالب، صدره:  أليب  بيت  عجز  ،  ( 2/1107)هذا 

 . (2/96) والترصيح

 =،(313)ديوانه    يف   البيت جلرير  .قــــيـطــنـم زالء مـــــهــ وأمالـــحــف  **  مــهـلـحـفل  ـحفـس الـئـون بـيـبلغـوالت  (7)
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. وهذا التضاد يف كالم ابن هشام حيتاج مزيد بحث لتجليته؛  (1) عىل أنه حال مؤكدة

 .، إن شاء اهللولكنه ليس جمال بحثنا، ولعِّل أفرد له بحثا مستقال يف قابل األيام

التمييز لرفعلقول أنه ليس بالرضا  ةصوخال   اإلهبام فقط، بل قد   ورة أن يكون 
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿  ن لعامله كام يف قوله تعاىل:يأيت للتوكيد ولو مل يك

 ىي ني﴿، حيث جاءت كلمة )شهرا( متييزا مؤكدا لقوله تعاىل:[36]التوبة:  ﴾هئ

اجلملة السابقة   يف حني أن عامله هو العدد )اثنا عرش(، فمع أنه أكد معنى؛  ﴾يي

إال الدراهم له  من  عندي  قولك:  مثل  وهذا  لعامله.  مبينًا  يكون  أن  يمنع  ال  أنه     

احتجنا   ملا  نذكره  مل  الدراهم(، ولو  لـــ )من  فـ )درمهًا( متييز مؤكد  عرشون درمها. 

 والشواهد عىل هذا كثرية.   ،إليه يف إمتام املعنى

واحد، فقد  منصوبا إال يف موضع    اويف كل هذه املواضع جاء التمييز بعده مفرد 

إع والنحو حول  اللغة  علامء  اختلف  وقد  منصوبا،  فمنهم من عده   رابه،جاء مجعا 

، وهم قلة، وأغلبهم رأى خالف ذلك، وقدر التمييز بمفرد منصوب، موافقا  متييزاً 

القاعدة النحوية، وهو قول مجهور النحاة. وسوف أبسط القول يف   بذلك اضطراد 

،  ه يف املبحث الثاين من هذا البحثـة فيــف ـلـتـمخ ـلن الراء اـيـ وع وأبـضموـذا الــه

 .إن شاء اهلل

 

 

 
 

 
 . (192)وشواهد ابن عقيل  =

 . ( 236)، وتعجيل الندى برشح قطر الندى  (265، 264)قطر الندى وبل الصدى  :انظر (1)
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 املبحث الثاني
 يف قوله تعاىلالتوجيه النحوي ملعدوده و طابقة العددم 
 [160راف:ــ]األع  ﴾ جم  يل  ىل  مل  خل   ﴿

 ء: هام آراء العلامفي تدوتعد ،يف هذه الية ملحظان دار حوهلام نقاش عريض

األول )أسباطا(    :امللحظ  معدوده  أن  حني  يف  مؤنث؛  عرشة(  )اثنتي  العدد 

مطابقته   عرش(  )اثني  العدد  يف  والقاعدة  خالف  مذكر،  قد  هنا  وهو  ملعدوده، 

 معدوده.

الثاين العدد  ،املعدود  :امللحظ  متيز  مجعا،    ،أو  الية  هذه  يف  جاء  )اثنتي عرشة( 

)اثني عرش( جيب أن يكون مفردا، وهذا مل    عدة أن متييز العدداقوهو )أسباطا(، وال

 يتحقق يف هذه الية. 

القرآ النص  هذا  امللحظني يف  أوجه ختريج هذين  تعددت  مع  وقد  يتوافق  بام  ين 

تسلم   لكي  والتقدير  التأويل  طريق  عن  حتى  النحوية  وشواهدها  اللغة  قواعد 

األوج هذه  أهم  أوجز  ولعِّل  النحوية،  ذلك،    هالقاعدة  بعد  ل  أفص  هذه  ثم  فمن 

 األوجه:

عليه،   -1 املعنى  لداللة  حمذوف  الية  هذه  يف  التمييز  أن  النحاة  من  كثري  رأى 

)اثنتي اثنتي   و)أسباطا( بدل من  التمييز املحذوف، والتقدير:  أو بدل من  عرشة(، 

 عرشة فرقة أسباطا.

نعت  -2 )أسباطا(  كلمة  جعل  من  و)أمما(  اومنهم  حمذوف،   انعت  ملوصوف 

 ى. لعدد تبعا للمعنألسباط، وأنث ا

ز أن يكون  وذهب بعضهم إىل أن )أسباطا( متييز لـــ )اثنتي عرشة(، أي جو    -3

من ومنهم  مجعا؛  بمعنى    التمييز  أنه  واملراد  املفرد،  موضع  وقع  لكنه  متييز؛  عده 

 )قبيلة( أو مجاعة. 
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الرت حماولة  مع  ورودها  عند  ألصحاهبا  األقوال  هذه  أسند  ما  جوسوف  يح 

 أمكنني ذلك. 

املسترشقون حوهلا  أثار  التي  اليات  من  الية  هذه  أن  إىل  هنا  اإلشارة    وجيدر 
اللغوية، وهذا اإل اإلشكاالت  املزاعم  نابع من موقف عام بعض  الزعم  أو  شكال 

عند املسترشقني وهو التشكيك يف أن مصدر هذا القرآن إهلي، وإنكارهم أن يكون 

وقد   اهلل،  عند  من  اليةث أوحيا  هذه  حول  عرشة(    اروا  )اثنتي  العدد  جميء  شبهة 

مؤنثا، وكان جيب أن يذكر، وأيضا جمي املعدود أو التمييز )أسباطا( مجعا، واألصل  

ون مفردا. ويف ثنايا هذا البحث الرد الكايف عىل هذه الشبهة، وهناك عدد من أن يك

به يف آيا أخرى، وسريد ذكرها    تالكتب التي ردت عىل هذه الشبهة وغريها من الش 

 منها.
ٍ
 عند االستشهاد بيشء

 ( يف اآلية املذكورة: إعراب العدد )اثنيت عشرة
)اث  العدد  إعراب  العكربي يف  البقاء  أبو  يكون ذكر  أن  إما  نتي عرشة( وجهني: 

اثنتي  )وقطعناهم  تعاىل:  »قوله  قال:  حيث  حاال،  يكون  أن  وإما  ثانيا،  مفعوال 

نا، فيكون اثنتي عرشة مفعوال  بمعنى صري    (قط عنا)  نعرشة( فيه وجهان: أحدمها أ 

. وقد مال السمني احللبي إىل  (1) والثاين: أن يكون حاال؛ أي: فرقناهم فرقا«  ، ثانيا

ن  الوج ُيضم  مل  ألنه  لواحٍد؛  متعٍد  )قط عناهم(  أن  »الظاهر  يقول:  حيث  الثاين،  ه 

ل )قط عناهم(، أي:  وعمعنى ما يتعدى الثنني، فعىل هذا يكون )اثنتي( حاال من مف

العدد« هبذا  معدودين  حاال،  (2)فرقناهم  عرشة(  )اثنتي  العدد  حيان  أبو  وأعرب   .

العكربي وهو نصبه عىل أنه مفعول ثاٍن؛    وذكر الوجه الثاين الذي أجازه أبو البقاء

النحويون )قط عنا( يف باب )ظننت(  يعد  أنه قال: »ومل  به احلويف فقال:   ،إال  وجزم 

 
 .(1/599)التبيان يف إعراب القرآن   (1)

 . (5/484)الدر املصون  (2)
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عرشة لــ  ()اثنتي  ج)قط عناه  مفعول  أي:  عرشة«م(،  اثنتي  املعنى (1) علنا  وهذا   .

»)وقط عناه(: وصرينا يقول:  إذ  )قطعناهم(،  للفعل  الزخمرشي  تفسري  من  هم  يفهم 

ومي   فرقا،  أي:  بينهم« قطعا،  األلفة  لقلة  بعض؛  من  بعضهم  ما (2) زنا  أيضا  وهذا   .

إىل ويشري  الزخمرشي،  كالم  من  الدرويش  الدين  حمي  »وجوز   فهمه  بقوله:  ذلك 

عرشة ا اثنتي  فيكون  صريناهم،  بمعنى  قطعناهم  يكون  أن  البقاء  وأبو  لزخمرشي 

 .(3)مفعوال به ثانيا«

أن العدد )اثنتي عرشة( أقرب إىل أن يكون حاال    -أعلمواهلل  -والذي يظهر يل  

 من أن يكون مفعوالً به ثانيا لعدة اعتبارات: 

)  أوهلا: الفعل  يعدوا  مل  النحاة  ) ط  قأن  أخوات  كام عناهم( من  باهبا  من  أو   ) ظن 

 ذكر ذلك أبو حيان.

من    اثنيها: الظاهر  وهو  التضعيف،  من  املبالغة  اكتسب  )قط عناهم(  الفعل  أن 

اكتساب  مع هو  املقصود  أن  يبدو  وال  فيه،  واملبالغة  التفريق  كثرة  أي:  الية،  نى 

التضعيف. هذا  من  و  التعدية  حيث  ذلك،  عىل  يدل  الية  كلمتان  دروسياق  ت 

تشديد يف قوله: الكثرة، ومها: )أمما( و)كل أناس(. وعن املقصود من ال  تدالن عىل

ب ملمحا  اإلسالم  حقائق  كتاب  يف  ورد  يقول:  )قط عناهم(  حيث  مفيدا،    "الغيا 

مجع   بالغة  يناسبه  وهذا  والتفريق،  التقطيع  كثرة  أي  التكثري،  يفيد  التشديد  وهذا 

هذا النوع ُتزال من أجلها كل املوانع   ملعاين البالغية مناو)أسباطا أمما( ال إفرادها،  

 . (4) والسدود، ولغة القرآن وبالغته أوسع من قواعد اللغة وفنوهنا البالغية 

 
 . (4/405) ملحيطالبحر ا (1)

 .(2/520)الكشاف  (2)

 .(3/61)آن الكريم للدرويش إعراب القر (3)

. وانظر مسائل الرتكيب واإلعراب بني الزخمرشي (192)حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني    (4)

 .(62)وابن مالك 
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الفعل    ثها:اثل ُذكر  أي:  )قط عناهم(،  بقوله سبحانه:  اكتمل  قد  أن معنى اجلملة 

ى عنه؛ بل من متام  نغوالفاعل واملفعول به، وتم املعنى الذي تدعو له احلاجة وال  

املعنى أن كل ما أتى بعد هذه اجلملة ال نجد حاجة ملحة لذكره، فهو إما مفرسا أو  

سبق، من  وحال  ملعنى  مبينا  أو  ُحذف    مؤكدا،  قد  التمييز  أن  ذلك  عىل  والدليل 

 لذلك أتى العدد هنا مبينا حلال تقطيعهم.، لداللة الفعل عليه

الزيادة    ،أن الفعل )قط عناهم( مضعف  رابعها: عىل مجلته بعد مفعوله ولو أردنا 

مف نزيدها  أن  األوىل  قد  لكان  األسايس  املعنى  ثانيا؛ ألن  به  مفعوالً  مطلقا ال  عوالً 

اكتمل، ولو اكتمل، ومث قد  املعنى  أن  لنا  لظهر  احلبل(،  )قط عت  لو قلت:  ال ذلك 

بيان نوع أو   وأأردنا الزيادة عىل اجلملة ملا خرجت تلك الزيادة عن توكيد ملا سبق  

فنقول مثاًل: )قطعت احلبل تقطيعا(، وهذه كام نعلم هي أنواع املفعول املطلق عدد،  

لنا احتامال ث ال املفعول به الثا، وهو أن يكون العدد مفعوالً مطلقًا نائبًا  ، وهذا يربز 

 عن مصدره. 

للفعل   به  املفعول  من  حال  عرشة(  )اثنتي  العدد  أن  إىل  لُت  م  كله  لذلك 

 له وجاهته.  ثانيا، وإن كان القول الثاين هم( وليس مفعوال بهان)قط ع

بط( يف معاجم اللغة ومدلوالهتا  : معىن كلمة )س 
ِّل  معانيها   (أسباط)األوجه اإلعرابية لكلمة    حيسن بنا قبل البدء يف معرفة أن ُنج 

رايب  عيف لغة العرب؛ ألن اإلعراب فرع املعنى، فإذا أدركنا املعنى بان لنا الوجه اإل

 للكلمة. 

ا أن  لفريوذكر  ب ط)زآبادي  وأصلها   (السَّ كثرية،  أغصان  هلا  الشجرة  هي  حمركة 

اليهود، من  والقبيلة  الولد،  ولد  وبالكرس:  أسباط  واحد،  ابن (1)ومجعه  وقال   .

العرب؟  :  منظور بط يف كالم  الس  ما معنى  ابن األعرايب،  العباس: سألت  أبو  »قال 

 
 القاموس املحيط، مادة )سبط(.  :انظر (1)
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بطان و بط والس  ُمصاُص منهم، وقيل السبط  ـ، والسباط خاصة األوالدألاقال: الس 

 . (1) ابن سيدة: السبط ولد االبن واالبنة« ،واحد األسباط وهو ولد الولد

قال بعضهم: السبط القرن الذي جييء بعد قرن، والصحيح أن وقال الزجاج: » 

( طا، ثم ذكر أن )األسب(2) األسباط يف ولد إسحاق بمنزلة القبائل يف ولد إسامعيل« 

ب   حاق بمثابة شجرة،  وهو نوع من الشجر ترعاه اإلبل، فجعل إس   طمشتق من السَّ

ب جيعلون الوالد  يف النس  ابونوإسامعيل كذلك، وختم بقوله: »وكذلك يفعل النس  

الشجرة أغصاهنا«  ،بمنزلة  بمنزلة  األوالد  احللبي (3) وجيعلون  السمني  ويضيف   .

التتابع، سموا    قاقهم من السبط وهوتش معنًى آخر هلذا االشتقاق، حيث يقول: »وا

متتابعون أمة  ألهنم  اهلل  و  ...  بذلك  رسول  سبطا  للحسنني:  النتشار   ×قيل 

. وذكر ابن عطية نقال عن غريه أن السبط (4)قيل لكل ابن بنت )سبط(«ذريتهم، ثم  

بة كلمة عربانية معر 
قبيلة(5) الزخمرشي إىل أن )أسباطًا( بمعنى  ، أي أن  (6) . وذهب 

وغ جمي التمييز مجعا يف  ط، وهذا ختريج وتأويل منه لكي يسكثر من سبلة فيها أيبالق

كأن اجلمع هنا جاء  ف  ،[160]األعراف:  ﴾يل ىل مل خل ﴿  قوله تعاىل:

)اثنتي   األسباط  املحتمل يف كون  الوهم  ويزيل  الكثرة،  وهو  الية  مراد  مع  ليتسق 

 عرشة( فقط، بل هم أسباط كثري، وهذا ملحظ بالغي معترب.

مال   ابن  عليه  بقوردَّ  التسهيل  ساعده ك يف رشح  لو  هذا  برأيه  بأس  »وال  وله: 

خمالف ملا يقوله أهل اللغة أن السبط  كل قبيلة أسباط ال سبط    :لكن قوله   ،استعامل

 
 لسان العرب، مادة )سبط(.  (1)

 .(2/383) وإعرابهقرآن معاين ال (2)

 .(2/833) وإعرابه معاين القرآن (3)

 . (2/138)الدر املصون  (4)

 . (2/466)املحرر الوجيز  :انظر (5)

 . (32)وانظر املسترشقون ودعوى األخطاء اللغوية يف القرآن   .(2/521)الكشاف  :انظر (6)
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العرب يف  القبيلة  بمنزلة  إرسائيل  بني  عرشة   ،يف  اثنتي  قطعناهم  معنى  هذا  فعىل 

ل ال موقع قبيلة، فال  باط واقع موقع قبائس أأسباطا: قطعناهم اثنتي عرشة قبائل، ف

 . ( 2) رشي وهو أيضا ما ذهب إليه أبو حيان يف معرض رده عىل الزخم  ،(1) « يصح كونه متييزا 

 : مدى توافقهما مع العدد قبلهماا( و)أمما( و أسباطإعراب لفظة )
قوله و)أمما( يف  )أسباطًا(  للفظتي:  اإلعرابية  األوجه  العنوان  هذا    سنذكر حتت 

 .[160األعراف:] ﴾جم يل ىل مل خل  ﴿  :ىلتعا
لقد أوجب النحاة إفراد متييز العدد املركب، فال جيوز جميء متييزه مجعا، يقول أبو 

ن: »وإفراد التمييز املنصوب يف باب العدد الزم عند اجلمهور، وأجاز الفراء أن  حيا

 .  (3) «يكون مجعا
)أسباطا( يف أن  إليه األخفش من  ما ذهب  الية صفة    ومن قول اجلمهور  هذه 

عرشة ملوص اثنتي  والتقدير:  عرشة(،  )اثنتي  العدد  من  بدالً  يعرب  حمذوف  وف 

ث  الصفرقة،  وأقيمت  املوصوف  اثنتي عرشة م حذف  »أراد  يقول:  فة مقامه، حيث 

العدد عىل األسباط« أسباط، ومل جيعل  ق  ر 
الف  أن  ثم أخرب  بقوله:  (4)فرقة،  . ويعني 

العدد عىل األسباط« )أسبا  ،»ومل جيعل  أن كلمة  للعدد. وقد  أي:  متييزًا  ليست  طا( 

: »وقال  عىل التقديم والتأخري، قال األزهريخالفه ثعلب، إذ يرى أن الكالم قائم  

)اثنتي  قبل  ق  ر 
الف  ولكن  الثاين؛  غري  عىل  العدد  خيرج  ال  غلط،  هذا  العباس:  أبو 

قال:   كأنه  قبلها؛  ما  عىل  مؤنثة  عرشة(  )اثنتي  تكون  حتى  قًا  طَّ قعرشة(،  ر 
ف  عناهم 

التأنيث ملا تقدم«ا . وهذا رأي البغوي يف تفسريه، إذ يقول:  (5)ثنتي عرشة، فيصبح 

 
 . (2/393)رشح التسهيل  (1)

 . (4/405)البحر املحيط  :انظر (2)

 . (1/391)البحر املحيط  (3)

 . (1/339)معاين القرآن  (4)

 .(342، 12/413)يب اللغة هتذ (5)
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 . (1)أخري تقديره: وقط عناهم أسباطا أمما اثنتي عرشة«»ويف الكالم تقديم وت

، وقدر املعنى: قط عناهم اثنتي عرشة فرقة أسباطا، وذكر   وتبع الزجاُج األخفش 

ه قال جعلناهم أسباطا، وفرقناهم أسباطا،  فرقة، ثم قال: »كأن  أن أسباطًا من نعت

( وقوله:  الوجه،  وهو  عرشة(،  )اثنتي  من  بدال  )أسباطا(  نعت  فيكون  من  أمما( 

فالزج  (2))أسباطا(« لــ،  نعت  )أسباطا(  تكون  أن  هنا جييز  من   اج  بدال  أو  )فرقة(، 

 .(3) )اثنتي عرشة(، وتبعه يف ذلك الفاريس 

الر هذا  ح  يأوأصحاب  جواز  ال يرون  »وجيوز ذف  حيان:  أبو  يقول  تمييز، 

وجيوز أن تبدل    ،التمييز إذا ُقصد إبقاء اإلهبام، أو كان يف الكالم ما يدل عليهحذف  

بدل من  )أسباطا(     أنوبني  ،    ﴾ يل ىل مل  ﴿  ثم ذكر الية:   ،(4) من التمييز«

ز هنا التميي  فوقد ُحذ  ، )اثنتي عرشة(، ومتييزها حمذوف تقديره: اثنتي عرشة فرقة

 . (5)عنه صفته ونابت

كالنحاس النحاة  إليه كثري من  ما ذهب  األنباري،  (6) وهذا  بن   ،(7) وابن  ومكي 

 وغريهم. ، (11) والسمني احللبي، (10) وابن هشام، (9) والعكربي ،(8)أيب طالب

 
 .(2/300)تفسري البغوي   (1)

 .(383، 2/382)معاين القرآن وإعرابه  (2)

 . (5/486)الدر املصون  (3)

 .(4/1636)ارتشاف الرضب  (4)

 . (1/329)، والتأويل النحوي يف القرآن  (2/379)اخلصائص  :انظر (5)

 . (2/156)إعراب القرآن   :انظر (6)

 . (370)القرآين   ، وانظر النحو(1/376)لبيان يف غريب إعراب القرآن  ا (7)

 .( 303)مشكل إعراب القرآن  :انظر (8)

 .(1/599)التبيان يف إعراب القرآن   :انظر (9)

 . (4/257)أوضح املسالك  :انظر (10)

 .(5/484)الدر املصون  :انظر (11)
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ز حذف التمييز، وقدر املعنى: اثنتي عرشة فرقة (1)وقد قال به احلويف ، حيث جو 

) )أسباطا، وجعل   لــ  نعتا  )أسباطا(، أسباطا(  لـــ  نعتا  )أمما(  وعد   املحذوفة،  فرقة( 

نه قدره بمعنى  وهو )أسباط(؛ ألىل مذكر  وأنث العدد )اثنتي عرشة( مع أنه واقع ع

 :  (2) مؤنث، أي: )فرقة( أو )أمة(، واستشهد بقول الشاعر

 الــ يــ على ع  ن  اـالزم  ار  ـــج  د  ـق ـــل      ذ ود     الث  ـس  وثـفــ أن  ة  ـــالثــث
  ،وهي مؤنثة بـــ )رجال( فجعل العدد خمالفا ملعدوده  ،ث قدر معنى )أنفس(يح

 : (3) وأورد أيضا قول الشاعر 

 شر  ـها العل  ـ ن قبائـم  ريء  ـب  وأنت         ن   ـطـأب  شر  ـع  ذه  ـ ها  ــالبـك  وإن  
اللفظ،   دون  املعنى  راعى  أي  قبيلة،  مفردها  قبائل،  املعنى: عرش  ملعنى  اففقدر 

 مذكر. مؤنث واللفظ

امل التمييز  أن  نلحظ  أو  ولعلنا  )فرقة  بـــ  املقدر  بجمع  حذوف  ُوصف  قد  أمة( 

ب كام يقول السمني احللبي: وهو )أسباطا( مع كونه مفردا، وله نظري يف كالم العر

 :    (4)»ونظري وصف التمييز املفرد باجلمع مراعاًة للمعنى، قول الشاعر

 حم  ـاألس  راب  ـالغ  ة  ـيـ افـودا  كخــة       ســـوبـ ل ـح ون  ــعـربأو   ان  ـتـ نـها اثـفي
لفظا  ،ة()حلوبفوصف   مفردة  إذ    ، وهي  ملعناها،  مراعاًة  مجع  وهو  )سودا(  بــ 

 . (5) املراد هبا اجلمع«

م من كالم الفراء أن )أسباطا( متييز، حيث أجاز جميء التمييز مجعا، قال  وقد ُفه

الفراء إىل أنه جيوز ان ُيف رسَّ ذلك واع العدد: »وذهب  نأأبو حيان بعد أن تكلم عن  

 
 .(2/462) ، ورشح الترصيح (5/485)، والدر املصون  (4/405)حر املحيط الب :انظر (1)

 .(2/771)، واإلنصاف (2/144)واألغاين ،(395) ديوانه وهو يف ،البيت للحطيئة (2)

 . (2/417)، واخلصائص (2/274)البيت للنواح الكاليب، وهو يف الكتاب  (3)

 . (3/55)فصل البن يعيش امل :، وانظر(193)البيت لعنرتة ، وهو يف ديوانه  (4)

 . (5/486)الدر املصون  (5)
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عندي   بعضهم:  وأجاز  رجاالً،  وثالثون  رجاالً،  عرش  أحد  فتقول:  باجلمع  كله 

. وقال ابن (1) نهم عرشين درمها«عرشون دراهم لعرشين رجال، قاصدًا أن لكٍل م

مالك: »قلت: وهذا إذا دعت احلاجة إليه فاستعامله حسن، وإن مل تستعمله العرب، 

بغريه« معناه  يفهم  ال  استعامل  )أسباطا( (2) ألنه  ج  خر  الفراء  أن  السيوطي  وذكر   ،

القول هذا  تأنيث (3) عىل  الفراء  وأرجع  بعده،   .  الذي  للنعت  )اثنتي عرشة(  العدد 

 . (4) ، فذهب التأنيث إىل األمم« يقول: »ألن بعده أممحيث 

املذهب الزخمرشي  أن هذا نفسه  وذهب  يرى  لكنه  )أسباطًا( متييزا،    ، حيث عدَّ 
املفرد، أي أن أسباطا جاء بمعنى )قبيلة(، وأن كل قبيلة   اجلمع قد وقع يف موضع 

سبط ال  وعلل  (5)أسباط  م،  العرشة  عدا  ما  مميز  قلت:  »فإن  بقوله:  فام  ذلك  فرد، 

 جمموعا؟ وهال قيل: اثني عرش سبطا؟ وجه جميئه 

قلت: لو قيل ذلك مل يكن حتقيقا؛ إلن املراد: وقط عناهم اثنتي عرشة قبيلة، وكل 

الرجز من  ونظريه  قبيلة،  موضع  أسباطا  فوضع  سبط،  ال  أسباط  بني  (6) قبيلة   :

ي مالك وهنشل« رماح 
 (7) . 

بأ وغريمها  حيان  وأبو  مالك  ابن  عليه  أس ورد  قبيلة  كل  قوله:  سبط  ن  ال  باط 

. وقد بينت هذا سابقًا عند احلديث عن معنى )السبط(  (8) خمالف ملا يقوله أهل اللغة

 يف اللغة. 

 
 .(2/741)ارتشاف الرضب  (1)

 . (2/393)رشح التسهيل  (2)

 .(2/68)، واملساعد  (2/272)مهع اهلوامع   :انظر (3)

 . (1/397)معاين القرآن  (4)

 .(138/ 2)حاشية اخلرضي عىل رشح بن عقيل  :وهو قول اخلرضي أيضا. انظر (5)

 . ( 390/ 2) ، اخلزانة  ( 413/ 2)     وهو أليب النجم العجِّل العمدة جز وصدره: تبقلت يف أول التبقل. هو من الر (6)

 .(2/521)الكشاف  (7)

 . (4/405)البحر املحيط ، و(2/393)سهيل رشح الت :انظر (8)
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حيان:   أبو  عنه  قال  فقد  وهنشل،  مالك  رماحي  بني  ذكره:  الذي  الرجز  أما 

تثنية اجلمع شل. ليس نظريه؛ أل»وقوله: ونظريه بني رماحي مالك وهن    ، ن هذا من 

رضورة، وكأنه يشري إىل أنه لو مل ُيلحظ يف اجلمع كونه أريد به  و ال جيوز إال يف الوه

معنى    -وإن كان مجعاً -نوع من الرماح مل يصح تثنيته، كذلك هنا حُلظ يف األسباط  

 .(1) القبيلة فميز به كام يميز باملفرد«

بو الزخمرشي  املعنى: وقطعنا)أمما( عند  )اثنتي عرشة(، وتقدير  أمما، دل من    هم 

بقوله: »ألن كل أسباط كانت أمة عظيمة، ومجاعة كثيفة العدد، وكل  ثم علل ذلك  

 .(2) واحدة كانت تؤم خالف ما تؤمه األخرى، ال تكاد تأتلف« 

ورجح الدكتور حممد هنادي رأي الفراء بجواز جميء التمييز مجعا؛ وعلل ذلك 

ا ظاهر  منبأن  متييزا  )أسباطا(  كلمة  إىل جعل  يدعو  )اثنتي عرشة(  لية   .(3) العدد 

رأي   ذكر  أن  بعد  قال  حيث  األزهري،  خالد  الشيخ  هذا  إىل  باإلشارة  سبقه  وقد 

له« يشهد  الية  »وظاهر  أن  (4) الفراء:  كالمه  صدر  يف  ذكر  األزهري  أن  مع   ،

)اثنتي   من  بدل  هو  وإنام  مجع،  ألنه  بتمييز؛  ليس  ر)أسباطا(  وهو  ي أعرشة(، 

 . (5) الشلوبني

 خترجيها رأيان: يف إعراب هذه الية ووابن مالك له 

أشار يف رشح الكافية إىل أنه ال حذف للتمييز يف هذه الية، وأن   الرأي األول:

)أمما(   ُر  ذ ك  هو  )أسباطا(  يف  التأنيث  رجح حكم  الذي  وأن  التمييز،  هو  )أسباطا( 

ف   )أسباطا(  هو مؤنث ترجح جانب التأنيث، فــ بعده، أي فلام ُنعت التمييز بام ُوص 

 
 . (4/405)البحر املحيط  (1)

 . (3/137)وانظر نظم الدرر يف تناسب اليات والسور  .(2/521)الكشاف  (2)

 . (147)ظاهرة التأويل يف إعراب القرآن  :انظر (3)

 . (2/462)الترصيح  (4)

 .(2/461)املصدر السابق  (5)
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التأنيث يف كلمة  بـــ )أمما( وه و مجع )أمة(، وهي مؤنثة. وذكر أن هذا مثل ترجيح 

 : (1) )شخوص( بسبب ذكر )كاعبان ومعرص( بعدها، وذلك يف قول الشاعر

 ص ر  ـعـان  وم  ــوص  كاعبــخـالث  ش  ـث   قي       ـت  أتـن كنـّن  دون  مـــ جـ  ان  مـفك
مف  حيث أن  مع  )شخوص(  كلمة  يف  التأنيث  جانب  وهو  ردها  رجح  مذكر 

هنَّ  أي:  مؤنثان،  ومها  بعدها،  ومعرص(  )كاعبان  ذكر  بسبب  وذلك  )شخص(؛ 

كاعبان ومعرص، فكنى بالشخوص عن النساء، والقياس أن يقول: ثالثة شخوص،  

 . (2) بتأنيث )ثالثة( حتى ختالف املعدود

»ثالث   قوله:  »فأما  هشام:  ابن  فرضورة، قال  عرص«،  وم  كاعبان  شخوٍص 

له: )كاعبان ومعرص(، فاتصل باللفظ ما يعضد املعنى املراد،  لك قووالذي سهل ذ

 . (3) ومع ذلك فليس بقياس، خالفًا للناظم«

الثاين: يف    الرأي  يقول  متييز، حيث  ال  بدٌل  )أسباطا(  أن  التسهيل  ذكر يف رشح 

مت )أسباطًا(  عدَّ  حني  الزخمرشي  عىل  رده  »فعىل معرض  )قبيلة(:  بمعنى  وأنه  ييزًا، 

اهم اثنتي عرشة أسباطا: قطعناهم اثنتي عرشة قبائل، فأسباط واقع  قطعن  هذا معنى

حمذوف« والتمييز  بدل  هو  وإنام  متييزا،  كونه  يصح  فال  قبيلة،  ال  قبائل  .  (4) موقع 

 . "رشح الكافية"وهذا القول كام هو رصيح وواضح خمالف ملا ذكره يف 

من لنا  يف  يتبني  و)أمما(  )أسباطا(  كلمتي:  أن  سبق  ما  قولخالل  تعاىل:    ه 
 قد اختذت عدة أوجه إعرابية:  [160]األعراف: ﴾جم يل ىل مل خل ﴿

الرأي   هبذا  وقال  )اثنتي عرشة(،  للعدد  متييزا  ها  عد  من  منهم  )أسباطا(  فكلمة 

 
 . (129، 5/48) ه والنظائر األشبا :وانظر ، (100ص ) ر ابن أيب ربيعة يف ديوانه البيت لعم (1)

الشافية    :انظر  (2) الكافية  األشموين  (3/1664)رشح  الترص(323،   316/ 3)، ورشح   / 2)يح  ، ورشح 

452، 461  ،462). 

 .(257 ،4/251)أوضح املسالك  (3)

 . (2/393)رشح التسهيل  (4)
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وهناك من قال بأهنا بدل من )اثنتي    ،الفراء والزخمرشي، وهو أحد قويل ابن مالك

وهع ق ـرشة(،  جـذا  النـم ـول  ومــحـ هور  ضم ـ اة،  النهـن  مالكم  وابن  يف    زجاج 

 .القول الخر

بــ املقدر  املحذوف  للتمييز  نعت  بأهنا  ذكر  من  العلامء    أمة(، )أو    ()فرقة  ومن 
والزج   احلويف  هذا  املقدر،  وذكر  املحذوف  التمييز  من  بدالً  ها  عد  من  ومنهم  اج، 

احللبي السمني  ذكره  الرأي  يف    ،وغريه  وهذا  األقوال  هذه  مواطن  بينت  وقد 

 بقًا. سا مصادرها

ها نعتا لــــ )أسباطا( كاحلويف والعكربي والزجاج   أما كلمة )ُأمما( فمنهم من عد 

وابن مالك، ومنهم من قال بأهنا بدل من )أسباطا(، أي بدل بعد بدل، وقال هبذا  

عرشة( بتقدير:   أبو حيان والدرويش، وغريمها، ومنهم من ذكر أهنا بدل من )اثنتي

أمما) كل(وقطعناهم  ألن  وغريه.  سب  ؛  الزخمرشي  هبذا  وقال  عظيمة،  أمة  كانت  ط 

 وقد أحلت هذه األقوال إىل مصادرها يف سياق البحث. 

علام عن  ألهنا صدرت  االعتبار؛  عني  يف  ومأخوذة  مقدرة  األقوال  هذه    ء وكل 

لغة من ا؛ ولكنني هنا كبار، هلم قدرهم، وهلم صلة وثيقة بلغة العرب، بل هم أقرب ل

ُأبدي رأياً  و ليس من باب التنقص من أقواهلم، بل هو من باب الرتجيح  فه  عندما 

استــلألق  التي  كـن ـوال  الع ـدت عىل  والقيـالم  الصحيــرب  كثريا  ــاس  ح، ومل جتنح 

 إىل التأويل. 

العدد  متييز  أن  اللغة  قواعد  يف  املقرر  ألن  مرجوح؛  متييز  )أسباطا(  بأن  فالقول 

عرش وأ )اثنتي  مجع،  وهذا  مفردا،  يكون  موافة(  يكون  قد  يضا  وهذا  ملعدوده،  قا 

هذا   أن  ر  ُقد  وإن  مؤنث. حتى  )اثنتي عرشة(  والعدد  مذكر،  فهو  معدوده،  خالف 

 اجلمع )أسباطا( وقع يف موضع املفرد فهو متكلف.

قًا  ر 
ف  وقط عناهم  قال:  كأنه  والتأخري،  التقديم  عىل  قائم  الكالم  بأن  القول  وأما 
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التأنيثاث  وأن  أسباطا،  معت  نتي عرشة  العدد  الكالم يف  حيتاج  وال  تقدم  ما  مد عىل 

حمذوف  =  لتمييز تقدير  عىل  اعتمد  قول  ال    ،فهذا  وتأخري  تقديم  تأويل  عىل  ثم 

حيتمله النص، وهو ال يبعد كثريا عن القول الذي سبقه، وقد قال أبو حيان عن هذه 

 . (1)األقوال: »وهذه كلها تقادير متكلفة«

عندي   يرتجح  أعل-والذي  اجل  -مواهلل  قول  ملا أن  ملوافقته  األظهر؛  هو  مهور 

التمييز مفردًا حمذوفا؛ ألن القياس يتطلب ذلك،   اطَّرد من قواعد اللغة، حيث عدَّ 

وقط عناهم اثنتي عرشة )وجعل )أسباطا( بدال من العدد )اثنتي عرشة(، والتقدير:  

أسباطا بد (فرقة  )أسباطا(  كان  وسواء  للتمييز  .  نعتا  أو  العدد  من  أو  ال  املحذوف 

ويقبلها سياق الكالم. وكذلك احلال  ،وتقبلها العربية ،ال منه فكلها معاٍن متقاربةبد

لـــ   نعتا  أو  العدد،  من  بدال  ت  ُعدَّ إن  أيضا  مقبولة  فهي  )أمما(،  لكلمة  بالنسبة 

و العربية  بعد بل، فكلها حتتملها  منه، أي بدال  أو بدال  تتوافق مع سياق  )أسباطا( 

اكت  ويكون  الكالم. قد  املؤنث العدد  التمييز  من  سواء  حلقه،  مما  تأنيثه  سب 

 املحذوف، أو من الصفة أو البدل )أمما(.

)اثنتي  العدد  من  )أسباطا( بدالً  أبدى مالحظة حول جعل  وإن كان هناك من 

املب باملطابق، عند حذف  أو ما يسمى  التام  البدل  أنه يف حال  دل منه  عرشة(، وهي 

يكون مكانه  البدل  ال  ووضع  يف  يف  املعنى  احلذف،  قبل  عليه  كان  ملا  مطابقا  غالب 

حني أنه هنا، قد فقدنا كمية العدد ومل تظهر يف البدل )أسباطا(، وهذا ما أشار إليه  

مشكل  عرشة(  )اثنتي  من  بالبدلية  »والقول  يقول:  حيث  األزهري،  خالد  الشيخ 

ًا، لفاتت ط عناهم أسباطنية الطرح غالبا. ولو قيل: وق عىل قوهلم: إن املبدل منه عىل  

 .(2) فائدة كمية العدد، ومحله عىل غري الغالب ال حيسن ختريج القرآن عليه«

 
 . (4/406)البحر املحيط  (1)

 .(3/63)، إعراب القرآن للدرويش  (2/462)الترصيح  (2)
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وإلغاؤه  بالكلية  منه  املبدل  عن  االستغناء  تعني  ال  الطرح  نية  أن  يل  ويبدو 

استقام مع  منه  املبدل  مكان  البدل  إحالل  املراد:  وإنام  عنه،  اجلملة  واإلعراض  ة 

ال  ،ولفظا  ًى معن كُ وأن  قد  منه  رر  عامل  املبدل  عن  ومستقاًل  مستغنيا  البدل  وصار 

يكرر   وإنام  واحد،  عامل  يف  منه  واملبدل  البدل  بني  جيمع  أن  يمكن  ال  أي:  غالبا، 

 العامل بنفس اللفظ أو ما يامثله يف املعنى.  

قوله: »مرادهم بكون   الزخمرشي  الصبان يف حاشيته عن  نية  وقد ذكر  البدل يف 

متمم ملتبوعه، كالتأكيد والصفة والبيان، ال إهدار   ستقل بنفسه الطرح األول أنه م

، ويقول ابن يعيش: »وقول النحويني: )إنه يف حكم تنحية األول( الذي (1) األول«

هو املبدل منه، ووضع البدل مكانه، ليس ذلك عىل معنى إلغائه وإزالة فائدته؛ بل 

البدل   أن  معنى  احلدعىل  د  معتم  وأنه  بنفسه،  مبينقائم  وليس  منه  يث،  للمبدل  ًا 

من يرى أن العامل يف البدل  (3) ، ومنهم (2) كتبيني النعت الذي هو من متام املنعوت«

 هو العامل يف املبدل منه.  

املطابقة، بل يستحسن اإلضافة عىل معنى  املعنى فليس بالرضورة   أما من جهة 
؛  [28جلاثية:]ا  ﴾ مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  ﴿  :، كام يف قوله تعاىلاملبدل منه

يرد يف األوىلح الثانية معنى مل  أنه ليس بالرضورة أن    ،يث زاد يف اجلملة  هلذا أرى 

يظهر معنى املبدل منه كاماًل يف البدل املطابق؛ بل قد يأيت بياٌن وإيضاٌح يف البدل مل  

عرشة( يف البدل )أسباطا(   يذكر يف سابقه. وعليه فإنه إذا مل تظهر كمية العدد )اثنتي

 نخرجه من دائرة البدلية؛ ألن مدلول البدل أوسع من ذلك. يعني هذا أن  فال

 
 .(3/1077)حاشية الصبان  (1)

 . (1/633)رشح املفصل البن يعيش   (2)

 .(331 ،3/330)، رشح التسهيل  ( 1/150)الكتاب :الك. انظرهذا ظاهر قول سيبويه، واختاره ابن م (3)
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 اخلامتة
 ىل مل خل  ﴿  قام هذا البحث بتقيص آراء العلامء حول قوله تعاىل:

معدوده  ،  ﴾جم يل أن  مع  عرشة(،  )اثنتي  العدد  تأنيث  وجه  ومعرفة 

 اجح يف كلمة: )أسباطا(. )أسباطا( مذكر. وكذلك معرفة اإلعراب الر

خت البحثويف  هذه  قد    ام  الدراسة  أن  ندعي  ال  التي  النتائج  بعض  ظهرت 

تفردت هبا مجيعا؛ ولكن يكفي أهنا قد خرجت ببعض الفوائد، التي جيدر بنا أن ال   

 نغفلها، ومنها: 

من رشف   ت  تناول    أوال : اكتسب رشفه  قيمة،  ذا  موضوعا رشيفا  الدراسة  هذه 

 شأن أي بحث يف هذا الباب.  القرآن، شأنه

بشتات   ت  مجع    يا :اثن يلمَّ  أن  القارئ  عىل  سهلت  الشأن،  هذا  يف  متفرقة  آراء 

 املوضوع.

أوجز    ت  ورشح    ت  أسهب    اثلثا : املقابل  ويف  اإلجياز،  به  أخل  شعبه   ت  ما  ما 

 اإلطناب يف بعض الراء أو اجلزئيات. 

ومدى  ت  أبرز    رابعا : السابقني،  العلامء  خدمة    جهود  يف  وتفانيهم  حرصهم، 

 هم إىل التأويل وااللتفاف عىل القاعدة تعظيام لكالمه. اهلل، وجلوئ  كتاب

 بعض الراء عىل بعض بناًء عىل أدلة ومعطيات معتربة.  ت  رجح   خامسا :

ه عىل كالم البرش؛ إال  أنه    ت  بين   سادسا : أن كالم اهلل عز وجل مع إعجازه وعلو 

ا  قواعد  مع  متسقا  ا جاء  كالم  نسق  عىل  ومبنيا  هلعربية،  وهذا  منبع لعرب،  و 

اإلعجاز؛ ولذلك كان العلامء حيتكمون يف تأويله، وتوجيه قراءاته إىل قواعد اللغة  

 وشواهدها النحوية. 

أزالت غموضا ًكان يكتنف تأنيث العدد )اثنتي عرشة( يف الية السابقة،   سابعا :

أو  ض موجودًا عند غري املتخصصني،  وعدم مطابقته ملعدوده. وإن كان هذا الغمو
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 يطلع عىل تفاصيل املسألة. عند من مل

 هذه بعض النتائج العامة، أما النتائج اخلاصة بجزئيات الدراسة فمنها:

جيوز    أوال : وال  معرب،  عرش(  )اثنا  العدد  من  األول  اجلزء  أن  الدراسة  بينت 

إما لرضورة شعرية أو    اجلمع بينه وبني معدوده، وما ورد منه يف كالم العرب فهو

 الكالم. شذوذ يف 

 أنه ال جيوز إضافة العدد )اثنا عرش( إىل ما بعده. ت  أظهر   ا :اثني

املواضع التي ُذكر فيها العدد )اثنا عرش( يف القرآن، وهي    ت  ومجع    ت  رصد    اثلثا :

 إعراب العدد ومعدوده بالتفصيل يف كل موضع. ت  مخسة مواطن، ثم بين 

يف هذه الية، فهو اثنتي عرشة(  لدراسة وجهني إعرابيني للعدد )ذكرت ا  رابعا :

اعتبارات مذكورة يف   ثاٍن، ورجحت أن يكون حاال؛ لعدة  به  أو مفعول  إما حال، 

 موضعها من البحث. 

ه    خامسا : بينت الدراسة أن متييز العدد )اثنا عرش( مفرد، وال يكون مجعا، كام عدَّ

 بعض النحاة. 

)أسباطا( متييزا ة(، وال يعد  رد حمذوف، تقديره: )فرقة أو أموهو يف هذه الية مف

إىل  الدراسة  مالت  وقد  املحذوف.  لتمييزه  أو  له  أو صفة  منه،  بدل  هو  بل  للعدد، 

 ترجيح هذا الرأي استنادا إىل بعض احليثيات املرصودة يف موضعها.

يف قوله أشارت الدراسة إىل مسألة خالفية، وهي جميء التمييز للتوكيد    سادسا :

ال عن جميئه أصاًل لرفع  فض،    ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ﴿  تعاىل:

اإلهبام، ورجحت أن التمييز يأيت يف األصل لرفع اإلهبام؛ أي مبينًا لعامله، وإن كان  

بل  لعامله،  التي سبقته، وليس  التوكيد للجملة  الية مؤكدًا، فهذا  قد جاء يف هذه 

 ينا ال مؤكدا.هو بالنسبة لعامله: )اثنا عرش( جاء مب
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الدر  سابعا : أأملحت  إىل  جميء اسة  مسألة  يف  متضادين  رأيني  مالك  البن  ن 

)أسباطا( متييزا. وقد أشار إىل ذلك بعض النحاة، ولعل هذا حيتاج مزيد بحث يف  

 دراسات الحقة.

 : التوصيات
الكالم حول إضافة العدد ملعدوده، أو مطابقته له واسع ومتشعب، ويستحق   -

 املرجوح. الراجح من يستقيص آراء العلامء فيه، ويبني أن يفرد ببحث

أو   - متفردة  إجابة  بوجود  اجلزم  عدم  ينبغي  واإلنسانية  األدبية  الدراسات  يف 

ي بل  الباحث،  إليه  توصل  الذي  هو  وأنه  البحث،  مشكلة  حلل  وحيد    مكنرأي 

 النظر إليه عىل أنه رأي حيتمل اخلطأ، وغريه آراء حتتمل الصواب.

بم   - القرالتوصية  معاين  كتب  يف  النظر  و داومة  وتفسريه  علم آن  ففيها  إعرابه، 

 غزير ال ينضب وموضوعات تستأهل البحث. 

التم   - جميء  مسألة  باستجالء  بني  يالتوصية  خالفا  فيه  ألن  لعامله؛  مؤكدا  يز 

 علامء النحو، فهل يكون بذلك متييزا أم حاال؟

هو    - كام  النحوية،  والقاعدة  البالغي  اجلانب  بني  اعتبار  الربط  يف  احلال 

عا، وهذا مل ترجحه الدراسة؛ لكن داللة الية عىل معنى  يز مع كونه مجي)أسباطا( مت

الكثرة تقرب جميء التمييز مجعا؛ ليتوافق مع مدلول الية ولو جان ب القاعدة، وهذا 

 القاعدة.  ملمح بالغي دقيق جيعل الداللة مهيمنة عىل

رأي  - مالك  متضاداالبن  خم ان  كتابني  يف  )أسبان  لفظة  إعراب  طا(،  تلفني حول 

متييزا، ومرة أخرى يعده بدال، واحلال نفسه نجده عند ابن هشام، حيث  فمرة يعده  

لعامله ورافعا إلهبامه، ويف  التمييز ال يكون إال مبينًا  أن  ُفهم من كالمه يف موضع 

من هو  نظائر؟ وهل  فهل هلذا  اجلملة،  ملا سبقه يف  أنه مؤكد  إىل  يشري  آخر    موضع 
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كام هو احلال عند الفقهاء، فهذه املسألة يف   تقدمه يف العلم،باب تغري  رأي العامل بعد  

ٍص وبحث.  ظني موطن تق 

نحتكم كثريا يف قواعد النحو إىل الشواهد الشعرية، وقد يكون يف كالم العرب  -

األبيات   أو  األديب  الكالم  يكتنف  الذي  التضييق  من  بدال  ومندوحة،  سعة  املنثور 

 لتوصية بمزيد نظر فيه.وهذا ما يمكن ا املحكومة بالوزن والقافية، الشعرية
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 صخلملا

الوقوف عند   إىل  البحث  ابن عباسمواضع  هيدف هذا  البقرة   قراءة  يف سوريت 

)املحرر الوجيز يف تفسري    ــوآل عمران، والتي أوردها ابن عطية يف كتابه املوسوم ب

يف    يز(، ودراسة تلك القراءات وتوثيقها، وذكر توجيهات ابن عطية هلاالكتاب العز

توجيهها تم  التي  و املسائل  القراءات،  وت  ذكر،  وعلامء  واملفرسين  النحاة  جيهات 

 والوقوف عند داللة تلك القراءات القرآنية. 

بدأ   خملةوقد  غري  قصرية  بمقدمة  تناول البحث  ثم  مبحثني    املواضع  ،  يف 

الواردة يف سورة البقرة، واملبحث الثاين   قراءة ابن عباسمواضع  منفصلني، األول  

 آل عمران.  ةروالواردة يف س  قراءة ابن عباسمواضع 

ا أمهية  إىل  الدراسة  عىل  وقد خلصت  القراءاتلوقوف  كل تلك  داللة  وبيان   ،

 قراءة، وأثرها يف املعاين واألحكام.

اللغة،    فتاحية:ال كلمات  ال التفسري،  الكريم،  عباس،  القرآن  ابن  عطية،  ابن 

 . التوجيه النحوي، القراءات
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 مقدمة
إال  اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن     ال إله  عاملني، وأشهد أنلا   احلمد هلل رب  

 دا عبده ورسوله، صىل  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسل م تسليام كثريا. حمم  

ونا مبني،  عريب  بلسان  نزل  األمة،  دستور  هو  الكريم  االهتامم القرآن  من  ل 

العلوم، من  علم  ل ألي  يتحص  مل  ما  والدقة  والضبط  كل يشء هو  والرعاية  قبل  و 

له    حمفوظ بحفظ ولذا كان  ،  [9]احلجر:  ﴾  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ﴿اهلل 

مصادر   من  غريه  عن  يتميز  خاصة،  أمهية  له  القرآنية  باآليات  العلامء  اهتامم 

القراءات  االستش القرآنية ويف  اآليات  الطعن يف  قبول  زاوية عدم  هاد األخرى من 

و  الثابتة،   أوىل  القرآنية  عىل العلامء  و  ةالنحاقد  واملكانة  القدر  عظيم  املصدر  هذا 

 نية مقارنة بأشعار العرب وأقواهلم. اختالف بينهم يف نسبة االستشهاد باآليات القرآ

باو الكريم  القرآن  أن  أحد  ينكر  نص  ال  أصدق  وأنه  ا،  ذروَته الفصاحة  من  لٌغ 

ل الثقة عجتوابط  رشوط وض  به مجعه من  أحيطلغوي يمكن أن يعتمد عليه، نظًرا ملا  

من كام وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال  الذي  اهلل  كالم  أنه  يف  يشوهبا شك  ال  لة 

اللغوية املصادر  أجدر  فهو  ولذا  ومور  خلفه،  للقواعد  مستقى  عليه  ًدا باالعتامد 

 .(1) للشواهد
وخيتلف استشهاد النحاة واملفرسين بالقرآن الكريم عن استشهادهم بالقراءات  

به  ، فموقفه ةفلاملختلقرآنية  ا أنه قرئ  النظرية مقتنعون بأن كل ما ورد  م من حيث 

أم شاذا، وقد أطبق الناس    اج يف العربية، سواء كان متواتًرا أو آحاًداجاز به االحتج

با االحتجاج  لكنهم  عىل  معروًفا،  قياًسا  ختالف  مل  إذا  العربية  يف  الشاذة  لقراءات 

عن قواعد العربية املجهزة ت بعيدة  ا ءاالقر  جدوا بعضاختلفوا يف التطبيق عندما و

 
 . (73)ة من القراءات القرآنية  مواقف النحا (1)
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مص وليست  القواعد  لتطبيق  جمااًل  القراءات  فأصبحت  منه أمامهم،  تستقى  دًرا 

 .(1) ، عند بعضهم القواعد
كان ال  وقد  علامء  من  عطية  اهتمواابن  الذين  القرآنية  تفسري  القراءات  ،  بذكر 

الواحواختالف   اللفظة  يف  وتعددها  القراءة  وذكردةأوجه  ص  ،  هذه    نم  ح ما 

شذ    القراءات الناحية   وما  ومن  اللغوية  الناحية  من  القراءات  تلك  وتوجيه  منها، 

النبي   عن  نقله  ثبت  ما  واعتامد  الداللية،  وعن×التفسريية  الكرام،   ،  الصحابة 

ابن عطية عىل  استند  ابن عباس، حيث  القرآن  وعىل رأسهم ويف مقدمتهم ترمجان 

 بيان دالالت ألفاظها.يات وآلا سريكثرًيا يف تف ن عباسقراءة اب

 أمهية البحث:
يف سوريت البقرة وآل عمران التي   قراءة ابن عباسجاء هذا البحث ليقف عند  

تفسريه، يف  عطية  ابن  النحاة   أوردها  وتوجيه  القراءات،  تلك  داللة  عند  وقوًفا 

 ركالذ ثرًيا منها عىل سبيلث ذكر كمن بعضها، حيواملفرسين هلا، وموقف ابن عطية 

توثيق تلك القراءات وقد حرص الباحث عىل  ،  الل ال عىل سبيل التوجيهواالستد

جيه العلامء  من كتب املتقدمني التي ُعنيت بعلوم القرآن والتفسري، والوقوف عند تو

قراءة، وأثرها يف استخراج معان أخرى،  وبيان داللة كل  ،  املتقدمني لتلك القراءات

متنوعةوأحكام   معتمدة  تفصيلية  ك  ىلع،  يف  جاء  تلك ما  التفسري، وخصوًصا  تب 

 بالقراءات ودالالت ألفاظها.التي ُعنيت 

 : منهجي يف البحث
عىل   • البحث  يف  موضعً   اثنني وقفت  سوريتوعرشين  من  وآ   ا  ل  البقرة 

عطية   ابن  فيها  نقل  عباس  اتقراءعمران،  خمالفة ابن  معظمها  يف  جاءت  والتي   ،

 . القراء جلمهور

 
 .(79-78)  لنحاة من القراءات القرآنيةف امواق (1)
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املسائل   • يف  عىل  والا اقترْصُت  البحث  هذا  يف  عباس  اتقراء ردة  يف    ابن 

سوريت البقرة وآل عمران الوارد ذكرها عند ابن عطية يف تفسريه، ومل أقف عند آراء  

عباس الق  التفسريية  ابن  عطية آليات  ابن  فيها  ذكر  التي  املواضع  هي  فكثرية  رآن، 

و أللفاظ  التفسريية  عباس  ابن  الآراء  فيها  آيات  بحث  وقد  من   حد  وا  غريُ قرآن، 

 ت عن تكرار ما ذكروه.الباحثني يف رسائل مستقلة عزفْ 

من   • عباس  ابن  إىل  عطية  ابن  أسنده  ما  صحة  من  التأكد  عىل  حرصت 

من   التثب قراءات،  يف  خالل  عنها  فوثقتها  ت  املتقدمني،  من   عنكتب  مصدر  غري 

م  املصادر أو  القراءات  ُصن فت يف علم  الالتي  ألفاظ وإععاين  أو مشكل  ب ارقرآن 

 القرآن. 

ل • توجيهاَتم  عن  اللغة  وعلامء  املفرسين  كتب  يف  بالبحث  ابن  قمت  قراءة 

ب عىل بعضها  عباس ردت عىل  ء، وإنام وبيش، والتي ذكرها ابن عطية دون أن يعق 

 .الواردةه  تلك اآلراء والتوجيهات املسائله  ْت يل الذكر، فأْثره سب

مبح • إىل  البحث  أدرج  سني:رئي  ثنيقسمت  األول  املواضع   هفي  تاملبحث 

يف سورة البقرة، واملبحث الثاين أدرجت    قراءة ابن عباسالتي ذكر فيها ابن عطية  

 املواضع التي ورد ذكرها يف سورة آل عمران.

 : السابقة الدراسات 
التفسري • يف  وأثرها  توجيهها  عباس  ابن  ا  قراءة  وآل سورة  والبقرة  لفاحتة 

نموذجا،  اجلزائر  م2015/ 2014  عمران  للطالبة  ،  ةياجلمهورية  ماجستري  رسالة 

بلقايدجوهيبي صويف،   بكر  أيب  اامعة  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  كلية   -الجتامعية ، 

 قسم العلوم اإلسالمية.

ا  وقد هذا  خمتلفً جاء  دراسة لبحث  منهجية  حيث  من  الدراسة  هذه  عن  متاًما  ا 

 والنحاة واملفرسين. علامء الشواهد والتفصيل فيها وذكر آراء ال 
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، لتيسري هارون عيل   والنحوية لقراءة ابن عباس  الرصفية    اتهيالتوج •

 م. 0720األردن  –جامعة مؤتة  –رسالة ماجستري قسم اللغة العربية - النوافلة

 بن   عابد  -  القرآن  غريب  تفسري  يف  منهجهو  قراءاته     عباس  بن  عبد هلل •

 .السعودية أم القرى، جامعة ماجستري، رسالة  آيش، الرمحان عبد

أنأس   اوختامً  اهلل  يل    أل  يكتب  وأن  الدراسة،  هبذه  الكريم  والقارئ  ينفعني 

 يات القرآن الكريم. خريها، وأن يرزقنا الفهم الصحيح، والتدبر السليم آل
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 املبحث األول

 البقرةسورة يف  قراءة ابن عباسمواضع 

 اهل وتوجيه النحاة واملفسرين

   ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ ٿ ﴿ :اىلعت الوضع األول: يف قوله  

[102]البقرة:
   . 

)امللِكني(   قرأ  عباس  ابن  أن   عطية  ابن  الالمذكر  ا  بكرس  اآلية  ال    لكريمةيف 

وقرأ ابن عباس واحلسن  »  قال ابن عطية:،  بفتحها )امللهكني( كام قرأها مجهور القراء

ة عطية عىل قراءن  باومل يعقب  ،  (2) « بكرس الالم  (نْيِ كه لِ امله )  (1) وابن أبزى  كوالضحا

 . ابن عباس

ثب تُّ من صحة الرواية عند   ه    ،(3) من علامء اللغة   املتقدمنيوقد ته ومنهم من وج 

أن املقصود باآلية ملِكني يف بابل، وليس املقصود ملهكني من راءة ابن عباس عىل  ق

 السامء. 

الفراء: يقرءون  »  قال  اء  نْيِ )القر  ابن    (املْهلهكه وكان  املالئكة.    يقول:   اسبعمن 
نْيِ )   .(4) «من امللوك (املْهلِكه

)امللهكني(   رواية  أن  إىل  الزجاج  ذهب  منبالفتح  وقد  التفسري  يف  رواية   أثبت 

 
. طبقات ابن  ى عن عمر بن اخلطاب وُأيب بن كعب  موىل خزاعة، رو  هو عبد الرمحن بن أبزى الكويف  (1)

 (.361/ 1)اجلزري: 

 .(1/186)لوجيز  احرر ملا (2)

تبيني  انظر:    (3) يف  القراء املحتسب  شواذ  التفسري  و،  (1/99)ات  وجوه  علم  يف  املسري  وفتح ،  (93)زاد 

 .(1/164) ومعجم القراءات  ، (1/143)القدير  

 . (1/64)لفراء معاين القرآن ل (4)
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، و»  قال:الكرس، حيث   نْيِ ( أْثبُت يف الرواية والتفسري وقد قريءه عىل امللِكه نْيِ   )املهلهكه

  .(1) «مللكنيا عىلمون الناس السحره ويعلمون ما أنزله يعًا، املعنى يعل  مج
ومن املفرسين من وجه لفظة الكرس عىل أن املقصود هبا ملِكني ببابل يوجهون  

داود وسليامن،  الناس، ومنهم من ذهب   املقصود هبام سيدنا   : ابن جني  قالإىل أن 

ى:  م  ومن ذلك قراءة احلسن وابن عباس والضحاك بن» زاحم وعبد الرمحن بن أهبزه

ا" ىله  عه ُأْنِزله  ا  مه نْيِ لِ ملْه وه أراد    "كه قيل:  الالم،  وسليامن  "بامللِكني"بكرس  عليهام    داود 

 . (2) « السالم
كني( بكرس الالم، عىل أن  املنزل عليهام عىل امللِ وقرأ احلسن )»  قال الزخمرشي:و

ا حتى ينبهاه وينصحاه ويقوال دحعلم السحر كانا ملكني ببابل. وما يعلم امللكان أ

حق فتكفر   ابتالء واختيار من اهلل  فهال تهْكُفْر فال تتعلم معتقدًا أنه  يأنهٌة  له إِن ام نهْحُن فِتْ 

ل ُمونه الضمري ملا دل   يهتهعه   .(3)   «عليه من أحدفه
األسود الدؤيل والضحاك وابن  وقرأ ابن عباس واحلسن وأبو  »  قال أبو حيان:و

، ألن  ابلبب  ان كان: مها رجالن ساحرالكني، بكرس الالم، فقال ابن عباسملابزي:  لا

  .(4) «املالئكة ال تعلم الناس السحر 

ى وتقربه، ألن  ابن عباس توضح هذا املعن، وقراءة  وهذا أقرب إىل توجيه املعنى

مسلم    ألن  السحر،  عليها  نازاًل   امللكان  يكون  أن  أنكر  -حيان  أبو  ذكر  كام–أبا 

إليه، ألن    افضوال ي، واملالئكة معصومون، وألنه ال يليق باهلل إنزاله،  رفك  السحر

 ، وإهنام كانا يعلامن الناس ذلك. اهلل يبطله، وإنام املنزل عىل امللكني الرشع

 
 .(1/183)معاين القرآن وإعرابه  (1)

 . (1/100)املحتسب  (2)

 .(1/172)الكشاف  (3)

 . (1/832)يط حالبحر امل (4)
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  ﴾   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ﴿   قوله تعاىل:الوضع الثاين: يف

 .  [128 :البقرة]
مني( يف اآلية الكريمة بلفظ اجلمع ال  نقل ابن عطية عن ابن عباس أنه قرأ )ُمسلِ 

املثن عند مجهواو  وهام  ى كلفظ  ابن عطية: رد  قال  القراء،  بم »  ر  ْلنا  اْجعه عنى  وقوهلام 

إىل   تتعدى  أرادا صرينا  فإنام  كانا،  الثاين، وكذلك  املفعول  هو  نْيِ  مه
وُمْسلِ مفعولني، 

  لدوام، واإلسالم يف هذا املوضع اإليامن واألعامل مجيعا، وقرأ ابن عباس ا التثبيت و
 . (1)«ني« عىل اجلمعوعوف: »مسلِمِ 

اجلمعاهر  لظاو أراد  أنه  عباس  ابن  عن  عطية  ابن  ذكره  الدع  مما  أن   اءيف  دون 

ذكر وقد  السالم،  عليهام  إسامعيل  وسيدنا  إبراهيم  سيدنا  الدعاء عىل    ذلك   يقترص 

  هام سهام وأهله أرادا أنف  -سيدنا إبراهيم وإسامعيل-وكأهنام    ،ملفرسيناغري واحد من  
 كهاجر عليها السالم. 

اجلم و ابنرو  عىل  عقراءة  هبا بالأوىل    عباس  اية  يراد  التي  التثنية  قراءة  من  ذكر 

، فإذا أريد اجلمع يف الدعاء فلفظ  -كام ذكر أبو حيان–اجلمع عىل رأي  من املفرسين 

 نية. ثاجلمع أوىل من الت

أو    مني( عىل اجلمع، كأهنام أرادا أنفسهام وهاجر،لِ ْس وقرئ )مُ »  قال الزخمرشي:

 .  (2)«مع ألهنا منهاجل حكم أجريا التثنية عىل
أبو حيان:و ابن عباس وعوف األ»  قال  ، دعاء مني عىل اجلمع: مسلِ عرايبوقرأ 

 .  ( 3)   « التثنية   به   وهذا أوىل من جعل لفظ اجلمع مراداً ، هلام وللموجود من أهلهام كهاجر
أنفسهام،   التثنية  بلفظ  املراد  أن  عباس  ابن  لقراءة  الرصيف  التوجيه  فإن  وعليه 

 
 .(1/211)املحرر الوجيز   (1)

 .(1/818)شاف كال (2)

 . (1/336)البحر املحيط  (3)
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  اًدا به من أهلهام كهاجر، وهذا التوجيه أوىل من جعل لفظ اجلمع مر  وجودملا اوأيًض 
 . (1) التثنية، فام ال يؤول أوىل من الوجه الذي يؤول

 . [148البقرة:]  ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿ الوضع الثالث: يف قوله تعاىل:
الكريمة   اآلية  يف  )ُمول يها(  الفعل  عباس  ابن  للمجهول قرأ  املبني    بصيغة 

ال   أاه)ُموه إليها،  ي:  (  ٌه  عطية:ُموج  ابن  تعاىل»قال  لُِكل  وقوله  اآلية،    :  ة،  ِوْجهه

كالقبلة،   املواجهة  من  فعلة  يف  والوجهة:  املفرد  ا  (كل)اللفظ  به  ،  عات امجلواملراد 

املعنى: لكل صاحب ملة وجهة هو موليها نفسه، قاله الربيع وعطاء وابن عباس،  

او هبعة سال وقرأ ابن عباس وابن عامر وحده من هه ال    .(2) «ُموه
الزخمرشي: ا»   وقال  أقرأ  موالها،  هو  عامر:  وقدبن  اجلهة  تلك  موىل  هو   ي: 

ة قبلة تتوجه إليها هو موليها: بكرس »  حيان:بو  ل أاوق  .(3) «وليها. واملعنى: لكل أم 

الالم اسم مفعول وهي قراءة  بفتح  ابن عامر: هو موالها،   الالم اسم فاعل. وقرأ 
  .(4) «ابن عباس

اد  وق نفس  تؤديان  القراءتني  كال  الفراء  قال:اعترب  ابن  »  ملعنى، حيث  قرأ  وقد 

وغريه   ها) عباس  موال  أبو  (هو  قرأ  وكذلك  الف،  فجعل   ، عىل  بن  حممد    ل ع جعفر 
  .(5) « واهلل  أعلم ،واملعنى واحد ،قعا عليهاو

ن الزجاج هذه القراءة   ئ قر وقد»   ، حيث قال:دون أن يسندها إىل أحد  وقد حس 

ها. وهو حسنهو مُ  - ضاً أي ال     .(6) «وه
 

 .(1/194)ات ، ومعجم القراء (1/383)روح املعاين لويس يف انظر أيًضا توجيه األ (1)

 .(1/224)املحرر الوجيز   (2)

 .(1/205)الكشاف  (3)

 . (1/380)البحر املحيط  (4)

 . (1/85) القرآن للفراء معاين (5)

 .(1/522)ن وإعرابه القرآ معاين (6)
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ا(، قرأ ابن عامر وحده:»  زهري:وقال األ يهه لِّ ا( وقرأ الباقون: )ُهوه ُموه هه ال  )ُهوه ُموه

لِّ مُ فمن قرأ: )ُهوه   أه:    ا( فمعناه: مستقبلها، كأنه قال: ُهوه ُموليها وجهه ...يهه وه ره ْن قه مه وه

ا( فاملعنى: لكل إ هه ال  ه اهلل إياها، وهي قراءة ابن عباس و  ِقبلة  نسان)ُهوه ُموه أيب  وال 

  .(1) «جعفر حممد بن عيل، والقراءتان جيدتان، وُموليهها أكثر وأفصح
أه اْبن  »  حجة القراءات، حيث قال:يف    نجلةزوأفضل توجيه هو ما ذكره ابن   ره قه

م أهي ُهوه موجهها، وحجته: أه  ْتح الال  ا( بِفه هه ْواله امر )ُهوه مه مل ر لههُ دنه قعه  أهن يتوالها وه

ْيِه )كل(  يسند إىِله فهاعل بِعه  ن ااِلْسم ال ِذي أضيفت إِله نهايهة عه
ْينِه، فهيجوز أهن يُكون ُهوه كِ

اِعل، اْلفه ُهوه  جي  وه أه وه لُكل  وز  وه الت ْقِدير:  وه نُه،  عه نهايهة 
كِ ُهوه  وه اهلل،  الت ْولِيهة  فهاعل  يكون  ن 

قْبلهة اهلل م ِمل ة  جه   اوليهِذي  فهاعلهوه ا مل يسم  إىِله مه لِك  اْلبهاُقونه  ه، ثم  رد ذه أه  ره قه ُهوه  )، وه

ن  (موليها عه الت ْفِسري  يِف  اءه  جه قد  ا  مه وحجتهم  وراضيها  متبعها  لُكل )  اِهدجُمه   أهي  وه

موليها ُهوه  مستقبلها   (وجهة  ُهوه  موليها  ُهوه  قْبلهة  أهي  وجهة  ِمل ة  احب  صه لكل  أهي 

ْوله   ال ِذي  وه هُ   (اهيمول  ُهوه )قه ااِلْسم  ن  نهايهة عه
كِ إِ أ  يْهِ ضيفت  إِن له وه ها  هن 

أِله املْهْعنى  يِف   كل 

انهت منونة فهاله ُبد من أهن تسند إىِله اْسم   .(2) «كه
أيب طالب كمهب  ذو ابن  فيها حذف، ألن   ي  ُيقدر  ال  عباس  ابن  قراءة  أن  إىل 

ا إىل مفعول  الواردة قد جاء متعدي  يعودان إىل )الوجهة(،   المهاك ني والفعل بصيغته 

ْوله  »  :حيث قال لُكل وجهة ُهوه موليها)قه لُكل أمة   (وه لُكل اخْلهربه أهي وه وجهة ُمْبتهدأ وه

اْبتِده  ُهوه موليها  وه قْبلهة  ُْذوف،  خرباء  حمه الث ايِن ملويل  فاملفعول  إي اُهم  اهلل موليها  ...  أهي 

ْواله  امر ُهوه مه ة اْبن عه اءه أهما ِقره افه م حذف ألفهاله   هه اله تعدى إىِله    ن اْلِفْعل قد يقدر يِف اْلكه

ال م اِعل مفعول مل يسم فهاعله وه ام اْلفه امه مقه ا ُمْضمر قه  وه  هُ ايِن ث  فعولني يِف الل ْفظ أهحدمهه
اأْللف ومها يرجعان عىل الوجهة    .(3) «اهْلهاء وه
 

 . (1/181)اين القراءات لألزهري مع  (1)

 . (117)حجة القراءات  (2)

 . (1/113)مشكل إعراب القرآن  (3)
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املبني بصيغة  املقصود  أن  إىل  عاشور  ابن  الطاهر  ذهب  دين هول  جللم   كام  إما 

ُيوجهانه الذي  نظره، مها  أو  ابن عاشور:،  الشخص  الطاهر  وقراءة اجلمهور  »  قال 

ال ها(   ُموه ابن عامر )هو  الالم وقرأه  بياء بعد   الالم بصيغة ما مل بعد  ألف  ب)موليها( 
 .(1) «يسم فاعله أي يوليه إياها مول وهو دينه ونظره
ابن   أن  باأللف  القراءة  وجه  فإن  للمجهول،  جعل    عباسوعليه  مبنًيا  الفعل 

ي إىل مفعولني يها، وهو ضمري )هو(،  فُعد  ل  ُموه الفاعل مسترت يف  قام مقام  ، األول: 

ُمول   يف  اهلاء  أن  تعود  والثاين:  اعيها  واأللف  لوجهىل  واهلاء  إياها،  يوليه  اهلل  أي:   ،

يكو أن  وجيوز  إياه،  يها  مول  هو  اهلل  وجهة  فريق  لكل  والتقدير:  اللوجهة،  مري  ضن 

، فيكون الضمري عىل هذه القراءة لواحد،  املرفوع لكربائهم وساداَتم يولوهنم إي اها

ها، أي مرصوف إ ال   .(2) يهالأي: ولكل واحد من الناس قبلة، الواحد ُموه
   ھ  ھ   ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ﴿ الوضع الرابع: يف قوله تعاىل:

 . [150:]البقرة ﴾  ھ
عطية:  ابن  عب»  قال  ابن  »أ  نبزيد  واس  وقرأ  زيد:  وابن  اهلمزة عيل  بفتح  ال« 

ابتداء، ِذينه  ال  فيكون  لكالم،  استفتاح  معنى  عىل  الالم  عىل  وختفيف    معنى   أو 
ِذينه نصبا بفعل مقدر    .(3)«اإلغراء هبم فيكون ال 

ن( نصًبا ويظهر من توجيه ابن عطية لقراءة ابن عباس أنه أجاز أن يكون )الذي

إدً تناس ا ،  ءبفعل مقدر عىل اإلغرا ابا  قراءة  الالمىل  اهلمزة وختفيف  بفتح  ، ن عباس 

استئنافية،   ظلموا  الذين  أال  مجلة  يكونوأن  مبتد)الذين  وعليه  )فال (  ومجلة  أ، 

 
 . (2/43)والتنوير  التحرير (1)

التفسري    (2) علم  يف  املسري  زاد  املصون  (122) انظر:  الدر  وروح  (2/173)،  وفتح (1/413)املعاين  ،   ،

 .(213/ 1)، ومعجم القراءات (181)القدير  

 .(1/225)الوجيز   رراملح (3)



 بن حيىي الشهري  نوح  د.       ...     يف سوريت البقرة وآل عمرانابن عباس  ةلنحوي والداليل لقراءوجيه ا تال

402 

املبتدأ،   خرب  واخشون(  قالختشوهم  حيث  جن ي  ابن  ذكره  ما  ذلك  »   :وهذا  ومن 

ِذينه ظهلهُموا"قراءة زيد بن عيل عليه السالم:   خفيفة الالم، تنبيه،   ةزم اهل  حفتب  "أهاله ال 

يْ   لِئهال  يهُكونه لِلن اسِ )وجهه أن الوقوف يف هذه القراءة عىل قوله تعاىل:   له ةٌ ُكْم  عه  (ُحج 

ُمنبًِّها فقال:   ْويِن "ثم استأنف  اْخشه ْوُهْم وه ْشه ِمنُْهْم فهال خته ِذينه ظهلهُموا  ، كقولك  "أهاله ال 

إنام رأى لقول اهلل    -عليه السالم-وكأنه    ،يل  ل عمبتدًئا: أال زيد فأعرض عنه وأقب

ةٌ )تعاىل:   ْيُكْم ُحج  له ِذينه ظهلهُموا)ال:  فلو ق  ؛  (لِئهال  يهُكونه لِلن اِس عه   مل يقوه معناه   (إاِل  ال 
  .(1) « عنده؛ ألنه ال حجة للظاملني عىل املطيعني

قرأ من  قراءة  عىل  للتنبيه  )أال(  أن  إىل  الزخمرشي  ذهب  ال خم وحة  تمف  كام    ففة 

ن  أ: أال الذين ظلموا منهم، عىل  وقرأ زيد بن عىل  »   قال الزخمرشي:استثنائية،  

ْوُهْم فالللتنب  أال ْشه ختافوا مطاعنهم يف    يه ووقف عىل حجة، ثم استأنف منبها فهال خته

   .(2) « قبلتكم فإهنم ال يرضونكم
حيان:و أبو  واوقر»  قال  عيل  بن  وزيد  عامر  ابن  زيدأ  اهلمزة    حبفت  أال  :بن 

أالو الم  يكوختفيف  هؤالء  قراءة  فعىل  واالستفتاح.  للتنبيه  التي  جعلوها  إذ    ن، 

ْويِن ):  لذين ظلموا مبتدأ، واجلملة من قولها  ابإعر اْخشه ْوُهْم وه ْشه يف موضع    (فهال خته

صلة  ، والفعل املايض الواقع  لفاء ألنه سلك بالذين مسلك الرشط، ودخلت ااخلرب

، فال ختافوا مطاعنهم يف قبلتكم.  من يظلم من الناس   أنه قيل:ك  نى:ع ملاستقبل.  هو م

، عىل خول الفاء لرتجح نصب الذين ظلمواوال دري، ولمواخشوين: فال ختالفوا أ

  .(3) «ال ختشوا الذين ظلموا، ال ختشوهمأن تكون املسألة من باب االشتغال، أي 
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  گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ ﴿ الوضع اخلامس: يف قوله تعاىل:

 .[158]البقرة:   ﴾ ڳ   گ
غريه أن ابن عباس قرأ    عباس قرأ )أن ال يتطوف( كام ذكر  أن ابن  ةذكر ابن عطي

ف هبام( يهط و  ُيط    )أال  )أن  إليه  أسند  قراءة توجيه عند  ، ومنهم من  اف هبام(، ولكل 

فه أصله يتطوف سكنت التاء» ابن عطية:ل قاالنحاة واملفرسين،    ت يفدغم أو ويهط و 

يطاف« وأصله »أن  السامل  أبو  وقرأ  الوايطتوف حت  الطاء،  قبلها ركت  ما  وانفتح  و 

فانقلبت ألفا فجاء يطتاف أدغمت التاء بعد اإلسكان يف الطاء عىل مذهب من أجاز  

ذ  الثاين يف األول، كام جاء يف مدكر، ومن مل جيز  ثم  إدغام  التاء طاء  قلبت  قال  لك 

الطاء، الطاء يف  الزائد وذلك ضعيف، نظر ألن  ذا   هيفو  أدغمت   األصيل أدغم يف 

عن   عباسوروي  قرؤوا    ابن  أهنم  حوشب  بن  وشهر  مالك  بن   الأن  )وأنس 
 .(1) « (يتطوف

قتيبة   ابن  أسند  هبام(وقد  يط وف  )أال  موجًها   قراءة  قال  حيث  عباس،  ابن  إىل 

( ويف هذه او » لتلك القراءة: فه هِباِمه  ان:ة وجهءاقرلقرأ بعضهم: )أال يهط و 

ًصا يف أحدمها: خ   هام. تركه بين أن جيعل الطواف ُمره

نهعهكه أهال تهْسُجده م): صلة. كام قال   "أن "مع    "ال "  جيعل : أن والوجه اآلخر  . ( 2) « (ا مه
وز أن ي» قال الزجاج: ( فيه غري وجه: جيه فه هِباِمه ف، وأن  و)أهْن يهط و  ف وأن ُيطهوِّ طهو 

أ قرأ  فمن  يُ يُطوف هبام،  اهبامه    فوِّ طه ن  التاء يف  فأدِمغت  يتطوف  أن  لقرب  لأراد  طاء 

الت طواف  املخرجني، أكثر  إِذا  ف  طهو  من  فهو  هبام  ف  ُيطهوِّ أن  قرأ  وذكر ،  (3) « ومن 

ف( ف عىل قراءة اجلمهور )يتطو   (4) .الزخمرشي يف تفسريه أن أصل يهط و 
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ءة أخرى راق  سان عبأبو حيان يف تفسريه إىل ابو  مكي ابن أيب طالب  ندوقد أس 

أه ابْ »   طالب:يبقال مكي ابن أوهي )ُيطاف هبام(،   ره ب اس  قه ْيِه أهن    ن عه له فهاله جنهاح عه

تهاء من  أبدل  ثم   يتفعل  وزن  يتطوف عىل  أهصله  وه وأدغم   االفتعال طاء  ُيطهاف هبام 

يهه 
االط اء فِ ا قبلهه او ألفا لتحركها وانفتاح مه رى  وق  »  : نحيا  وقال أبو،  (1)«ا وقلب اْلوه

 .(2) «يفتعل  ،: يطتوف، وأصلهيطاف هبام امل:ن عباس وأبو الساب
)أال   وقراءة  )ال(،  زيادة  عىل  جت  ُخرِّ ف(  يطو  ال  )أن  قراءة  توجيه  فإن  وعليه 

يط )أن  وقراءة  )هبام(،  من  بداًل  أهنا  عىل  فيهام(  ف  األصل:  يطو  أن  عىل  هبام(  اف 

وماضيه:   ْفتهِعل،  يه وزن  عىل  ْطتهِوف  ففه واْطته يه ما،  وانفتح  الواو  حتركت  قبلها،   قد 

ألفً فا الطاءنقلبت  ثم أدغمت بعد اإلسكان يف   ، وكلها قراءاتا، فجاءت يطتاف، 
 .  (3)وردت عن ابن عباس

   ﴾ ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ  ڇ ﴿ الوضع السادس: يف قوله تعاىل:
 . [184]البقرة:

لـ)ُيطِيقون قراءتني  عباس  أن البن  ابن عطية  ا ( يفهذكر  أنه  ريمة،  لكا  يةآل  فذكر 

قونه( وقرأها )يهط ي قونه(، وقد اعترب ابن عطية تشديد الياء يف )يطي قونه(   قرأها )يهط و 

الياء  يقونه طِ وقرأ مجهور الناس »يُ »  قال ابن عطية:ضعيف،   ه« بكرس الطاء وسكون 

 رأقوا،  بلهقواألصل »يطوقونه« نقلت حركة الواو إىل الطاء وقلبت ياء النكسار ما  

وقونه« ط  قرأ ابن عباس »يه و ذلك عىل األصل، والقياس اإلعالل،  قونه« ود »يطويمح

يكلفونه »يه و، وقرأت عائشة وطاوبمعنى  دينار  بن  الياء  ط  س وعمرو  بفتح  وقونه« 

وقرأوش  مفتوحة،  الطاء  »يُ د  فرقة  الياءي  طه ت  بضم  الياء   قونه«  وشد  الطاء  وفتح 
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عباس،  املفتوحة ابن  املفتوحةهنوقي  ط  »يه   وقرأ  الياء  وشد  الطاء  وشد  الياء  بفتح   » 

اللفظة  هذه  يف  الياء  وتشديد  عكرمة،  عن  النقاش  وحكاها  يتكلفونه،    بمعنى 
 .  (1) «ضعيف

ين يطيقونه( أي عىل  خر أن املقصود هنا )وعىل الذ وقد بني  ابن عطية يف موضع آ 

ز، الذي يطيقون لكن بتكل ف شديد، فأبا  فطر، ية والفدالم  هل  هللا  حالشيوخ والعج 

 وعىل هذا التأويل جتيء قراءة ابن عباس يطوقونه. 

قال: يسندها ألحد، حيث  ومل  األخفش  بعضهم  »  ذكرها  ُقونهه)وقال    أي   (ُيطهو 
 . (2) «يتكل فون الصيام

ي ُقونهه( قرأ )  ابن عباس  وقد ذكر ابن جني أن ُقونهه( وقرأ )يهط  ُقونهه( وقرأ )يهط و  ُيطهو 

وسعيد بن  ومن ذلك قراءة ابن عباس بخالف وعائشة» فقال:نهه(، وقُ يِّ طه يُ )أ قرو

، وأيوب    وس بخالف، وسعيد بن جبري، وجماهد بخالف، وعكرمةو، وطااملسيب

وعطاء:  السختياين ُقونهه"،  ُقونهه"وقرأ    "ُيطهو  معنى:  "يهط و  جماهد،   عىل  يتطوقونه 

وع عباس،  ابن  عن  وقر  نوُرويت  بخالف،    "ُقونههي  ط  يه "أ  عكرمة،  عباس  ابن 

يُِّقونهه"وكذلك جماهد وعكرمة، وقرأ   . (3) «ابن عباس بخالف "ُيطه
ية من القراءتني، وألمهية وقد بني  أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن داللة كل روا

إلدراج مضطًرا  وجدتني  ذكر  خماًل ما  سيكون  فيه  االختصار  لكن  طوله،  مع  ه 

املراد،  عللم  يِِّب  »ل:اقث  حينى  املُْسه ْبِن  ِعيِد  سه وه ُة  ِعْكِرمه وه ُة  شه
ائِ عه وه ب اس   عه اْبُن  انه  كه وه

ْقره  ذه ؤيه له هه فهاْحتهمه ُه  ُقونه ِذينه ُيطهو  ال  ىله  عه ها: وه ب  وهنه اْبُن عه ي نهُه  به ا  ا: مه ، ِمنْهه
ان  عه ْفُظ مه الل  اس   ا 

اُنوا يُ  ِذينه كه اده ال  ُه أهره ُه  أهن  املْهْعنهى  رِبُ كه   ُثم  طِيُقونه اُم. وه ْطعه ْيِهْم اإْلِ له ْوِم فهعه ْن الص  ُزوا عه جه وا فهعه
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اله  مه  هه وه يِه، 
فِ ة   ق  شه مه ىله  عه ُه  ل ُفونه ُيكه ُْم  أههن  ُر:  اُم.    اآْلخه ْطعه اإْلِ ْيِهْم  له فهعه تِِه،  لُِصُعوبه ُه  يُقونه

ُيطِ

رُ  آخه ْعنًى  مه ال  ;وه ُحْكمه  أهن   ُهوه  يه ت  وه ل  ته ْكلِيِف  ْوِم قه  عه لِلص  يِقنيه 
ُمطِ يهُكوُنوا   ْ مله إِْن  وه ْيِهْم  له عه

وْ  ُهْم ِمْن ُحْكِم تهْكلِيِف الص  قه ِ ا حله امه مه قه ُة مه ُْم اْلِفْديه ُم هله و  ُيقه ى أهن  ُحْكمه تهْكلِيِف  فه ِم، أهاله تهره

وه  ِم،  املُْتهيهمِّ ىله  عه ٌم 
ائِ قه  
ِ
بِاملْهاء ِة  اره يه إِ الط هه  ْ مله له   رْ ْقدِ ْن  لهْواله عه وه ُه،  امه قه مه اُب  ه الرتُّ ُأِقيمه  ت ى  حه ْيِه 

ةِ  اله لِكه ُحْكُم تهْكلِيِف الص  ذه كه اًل ِمنُْه. وه ُم بهده انه الت يهمُّ لِكه ملهها كه الن ايِس   ذه ِم وه
ىله الن ائِ ٌم عه

ائِ قه

ُه بِ  ِزمه له  
ْجه  ىله وه  اله عه

ِ
اء ضه ِك، فه ايِف بهاِب ُوُجوِب اْلقه ْ ةه يِف أهوْ   ام  له لرت  اْلِفْديه ْيِه  له اىله عه به تهعه جه

ْولِِه:   بِقه الت ْكلِيِف  اْسُم  فِيِه  ُأْطلِقه   
ِ
اء ضه اْلقه ْن  عه يهاِس  اإْلِ وه ْجِز  اْلعه اِل  ىله )حه عه ال  وه ِذينه   

اءه   (ُيطِيُقونههُ  اْلِقره فه ِه.  رْيِ غه امه  قه مه امه  قه ا  مه ِهيه  ُة  اْلِفْديه انهْت  كه ىله  ته إْذ  عه ذه اِن  ْجِه  وه لْ اا  هه

ْوُلُه:  ِهيه قه ، وه تهاِن إال  أهن  اأْلُوىله له ِذينه ُيطِيُقونههُ )ُمْستهْعمه ىله ال  عه ةٌ  (وه نُْسوخه ةه مه هاله  .  (1) «اله حمه
القراءةفقد اعترب   أن   أن  املشهورة عند اجلمهور وهي )يطيقونه( منسوخة، غري 

نْ »ل:قا  ثي، حيئذون منسوخة حكالقراءة التي قرأ هبا ابن عباس ال ت ُة مه اءه ِقره أه:   وه ره قه

ْيهِ  له عه ِة  اْلِفْديه إجيهاِب  ِمْن  اُء  ضه اْلقه ِمنُْه  املْهْيُئوسه  ْيخه  الش  تهِمُل  ْ َيه ُه  ُقونه ُه    أِلهن    ;ُيطهو  ْوله قه

ة    ِديده ة  شه ق  شه عه مه ْوِم مه ُهْم ُحْكمه الص  يفه
تهْكلِ اْقتهَضه  ْد  قه ُه  ُقونه ْيِهْم يِف عه ُيطهو  فِ له له   هِ لِ عْ   عه جه وه

ْومِ  الص  امه  قه مه ًة  مه
ائِ قه ةه  اْلِفْديه ُْم  رْيُ    ;هله غه فهِهيه  ْفنها  صه وه ا  مه ا  ْعنهاهه مه انه  كه ا  إذه ُة  اءه اْلِقره ِذِه  فههه

نُْسوخه  احْلُْكمِ مه ابِتهُة  ثه ِهيه  بهْل   
الْ   ;ة  ِمنُْه  املْهْيئُوسه  ْيخه  الش  هِبها  اُد  املُْره انه  كه اْلعه قه إْذ  اُء    زه اجِ ضه

ْومِ عه   .  (2) «ْن الص 
قونه   وعىل الذين "  يقرؤها فيام روي عنه: وكان ابن عباس »  وقال الطربي:  .  ( 3)   " ُيطو 

ق واعتربها  القراءة  هذه  عىل  الطربي  اعرتض  يف  وقد  قال  حيث  خمالفة،  راءة 

آخر: قرا»  موضع  ذلك:وأما  قرأ  من  قونه"  ءة  ُيطو  الذين  ملصاحف   "وعىل    فقراءة 
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غري جائز ألحد من أهل اإلسالم االعرتاض بالرأي عىل ما  و  ،ٌف م خالأهل اإلسال

نبيهم   عن  اثة  ِوره املسلمون  جاءت  ×نقله  ما  ألن  للعذر.  قاطًعا  ظاهًرا  به نقال 

احلجة من الدين، هو احلق الذي ال شك فيه أنه من عند اهلل. وال ُيعرتض عىل ما قد  

. (1) «الشاذة واألقوال نظنووال باآلراءعند اهلل، جة أنه من  ثهبت وقامت به ُح 
عباس: ابن  إىل  املسنودتني  القراءتني  ذاكًرا  الزخمرشي  عباس:  »  وقال  ابن  وقرأ 

ب  إما  الطوق  تفعيل من  قونه،  يقلدونه  يطو  أو  يكلفونه  أى  القالدة،  أو  الطاقة  معنى 

قونه بمعنى يتكلفونه أ  بإدغامويطوقونه    يتقلدونه.  وويقال هلم صوموا. وعنه: يتطو 
 .  (2) «الطاء ء يفالتا

حيان: أبو  مبنياً »  وقال  قونه،  يطو  عنه:  املشهور  يف  عباس  بن  اهلل  عبد    وقرأ 
ق عىل وزن قطع  .  (3)«للمفعول من طو 

ذكر سبيل    الطاهر  وقد  عىل  جاء  إنام  عباس  ابن  عن  ُروي  ما  أنه  عاشور  ابن 

قال:الت حيث  قرأ:»  فسري،  عباس  ابن  الذيوعىل)   عن  ُيطه   فالن  قونه   . (هقونيطي  و 
 . (4) « وهي تفسري فيام أحسب

ق( قراءة ابن عباستوجيه وعليه فإن  أن الفعل مبني للمفعول من )ُطوِّ
وأن  ، (5) 

)يهطي قونه( بضم   للمفعقراءة  البناء  املضارعة عىل  فقهي، حيثياء   ول، وهلا توجيه 

اللذ العجوز  واملرأة  الكبري  للشيخ  أن  كربا  ي أفادت  قد  فن  الصوم  ُيكعن  ن  ل فاهام 

املعلوم يف صلا بالرضر، ومن  عليها  تعود  عليهام مشقة  شاق  يطيقانه، وهو  وم وال 

أد إن  الصيام  وجوب  عىل  مقدم  النفس  حفظ  أن  بالرضورة  إىل  الدين  الصيام  ى 

 
 . (3/438)فسري الطربي ت (1)

 .(1/226)الكشاف  (2)

 . (2/8) حر املحيطالب (3)

 . (2/166)التحرير والتنوير  (4)

 . (1/251)ت جم القراءامع  (5)
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رضر يعود عىل اجلسد، فلهام أن يفطرا ويطعام مكان كل يوم أفطراه مسكينًا، وهذا 

 ختلفة التي وردت عن ابن عباس. ملت اراءاقهي للقلتوجيه الفمن أشكال ا التوجيه

  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ الوضع السابع: يف قوله تعاىل: 

 .[198 :البقرة]  ﴾چ  ڃ
جناح    ليس عليكم)وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابن الزبري:  »  قال ابن عطية:

 .  (1)« (احلج بكم يف مواسمرأن تبتغوا فضال من 
تفسريه يف  أيًضا  الطربي  ذكره  حيوقد  ق،  كان »  ل:اث  أنه  عباس  ابن   عن 

 . (2) «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج  "يقرؤها:
 .  (3)«: فضال من ربكم يف مواسم احلجوقرأ ابن عباس » رشي:الزخم وقال 

حيان   أبو  اعترب  ممهوقد  القراءة  تفسريً ذه  وقع  أمجع ا  ملا  خمالفة  قراءة، ألهنا  ا ال 

ابن الزبري: فضالً  وقرأ ابن مسعود وابن عباس و»  ل أبو حيان:ا، قألمةعليها قراء ا

  األهْوىل جعل هذا تفسريًا، ألنه خمالف لسواد املصحف من ربكم يف مواسم احلج، و
 .  (4) «الذي أمجعت عليه األمة
ملا    ة وتفسريها، فمناسبة هذه اآليةبداللة اآلي  هذه القراءة  نولذلك ربط أبو حيا

التجارة قد تفيض إىل املنازعة، ناسب أن يتوقف فيها  اجلدال؛ و  عن  هنى  قبلها أنه ملا

املنهي   إىل  أفَض  ما  أهل  ألن  عند  حمرمة  كانت  التجارة  ألن  أو  عنه،  منهي  عنه 

احلج، وقت  يناسبه    اجلاهلية  بالعبادة  يشتغل  من  نفسهأإذ  يشغل  باملكاسب    ال 

املباحاال من  كثري  ملا صار  املسلمني  أو ألن  حم دنيوية،  كانوا   رماً ت  احلج،  عليهم يف 

 
 . (1/274)وانظر معجم القراءات ، (1/274)الوجيز   املحرر (1)

 . (4/165)تفسري الطربي  (2)

 . (2/237)، والتحرير والتنوير (1/136) آن للنحاس، وانظر أيًضا: معاين القر(1/245)الكشاف  (3)

 . (2/56)ر املحيط البح (4)
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التج تكون  أن  و بصدد  اهلل ذلك،  فأباح  عندهم،  القبيل  من هذا  أنه ال ارة  أخربهم 

 درك عليهم فيه يف أيام احلج. ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس: يف مواسم احلج. 

ما يعزز  كثري  وهذا  إليه  املفرسيذهب  من  ابن    إىل  أسند  بام  املقصود  أن  من  ن 

قراءة   القراءات    فسريهو تعباس من  قراءة من  املراد، وليس  التي  للمعنى  القرآنية 

القرآن، حيث فصل بني    نزل القرآن هبا، وإىل هذا ذهب أبو بكر الرازي يف أحكام 

عبا ابن  قراءة  وساق  عباس،  ابن  عن  رُوي  ما  وبني  منه  ساآلية    لآلية   توضيًحا 
 .(1) الكريمة

القراءة   فإن  ال  هناوعليه  الوجه  ا  يف  فقهيحُتمل عىل  ملراد من  وا  آليةبيان معنى 

املفرس فمن  وجل،  عز  ناحية  ينقوله  من  القراءة  هذه  ه  وج  ذكر   حيثفقهية،    من 

القرطبي أنه إذا ثبتت هذه القراءة ففيها دليل عىل جواز التجارة يف احلج للحاج مع  

العبادة،  دأ إىلاة  القصد  املكل ف عن رسم وأن  به  يكون رشًكا، وال خيرج    ذلك ال 

ا  صخالاإل إن  أما  للفقراء،  خالًفا  عليه،  ها املفرتض  لعرو  أفضل  جتارة  دون    حلج 
 . (2)وتعلق القلب بغريها عن شوائب الدنيا

  ﴾ ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې ﴿: يف قوله تعاىل:الثامنالوضع  

 .[332 :البقرة]
( يف اآلية الكريمة، فكان بمثاب  يل دل  ةقرأ ابن عباس )ال ُتضاِرْر( بدل )ال ُتضار 

 . (3)كام ذكر العلامء ىل أنه هني حمضع
ابن عط الوالدة زوجها  »  ية: قال  النهي عن أن تضار  ومعنى اآلية يف كل قراءة: 

ن لفظة هنيه  ار الظئر، أللولد، أو يضا  بباملطلق بسبب ولدها، وأن يضارها هو بس

 
 . (1/375)انظر: أحكام القرآن  (1)

 . (2/413)لقرآن اكام اجلامع ألح (2)

 . (1/325)لقراءات انظر: معجم ا (3)
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ٌة: معناه الظئر،   ار  والِده رضر ال لاوه  ووجتعم الظئر، وقد قال عكرمة يف قوله: ال ُتضه

 و مثال. وروي عن عمر بن اخلطاب  تنحرص، وكل ما ذكر منها يف التفاسري فه
بر أبو جعف اءيأنه قرأ »ال تضارر«   تضار« القعقاع »ال  بنر  ن األوىل مفتوحة. وقرأ 

كان الراء وختفيفها، وروي عنه اإلسكان والتشديد، وروي عن ابن عباس »ال بإس 

 . ( 1) «ر« بكرس الراء األوىلتضارِ 
أه اْلبهاُقو»  قال ابن زنجلة: ره قه ة    (اله تضار)نه  وه اءه اء عىل الن ْهي وحجتهم ِقره ْتح الر  بِفه

ْسُعود ب    ،اْبن مه اْبن عه أه  وه ره ْض   (راله تضار)ك  لِ ذه اس قه لِك عىل أهنه هني حمه براءين فهدل  ذه

فتحت ا لهام  اْجتمعت الراءان أدغمت األوىل يِف الث انِيهة وه  . (2) « الساكنني ة اللتقاءيه انِ لث  فه
ال وكرسها،  زخمرشي  وذكر  األوىل  الراء  بفتح  قرئت  تضاِرر(  )ال  قال أن 

عىل»الزخمرشي: بالرفع  ار   ُتضه ال  َيإلا  وقرئ:  وهو  البناءخبار،  للفاعل   تمل 

)ال   وقرأ  بفتحها.  وتضارر  الراء،  بكرس  تضارر  األصل:  يكون  وأن  واملفعول، 

بالفتح    ) ار  النهى،قال  أكثرُتضه عىل  بالكرس  احلسن  وقرأ  للبناءين    راء.  حمتمل  وهو 

األوىل  الراء  وفتح  باجلزم  تضاِرْر،  وال  ْر،  تضاره ال  قرئ  أنه  ذلك  ويبني    أيضًا. 
 .  (3) «اهكرسو

قال أبو  ر أبو حيان أن رواية ابن عباس حتتمل أن يكون مبينًا للمفعول،  ذك  وقد

القراءا تلك  ها  موج  عن  »  ت:حيان  تضاررساعب  ابنوروي  ال  اإلدغام  :  بفك   ،

، بفك اإلدغام أيضًا انية. وقرأ ابن مسعود: ال تضارروسكون الث  اء األوىلوكرس الر

يف نحو    عن عاصم، واإلظهارا أبان  : ورواهية، قيلانوفتح الراء األوىل وسكون الث 

احلجاز لغة  املثلني  الرهذين  بتشديد  قرأ  من  فأما  أو  ،  مفتوحة  أو  مرفوعة  اء، 

 
 .(1/312)املحرر الوجيز   (1)

 . (97)حجة القراءات  (2)

 .(1/280)الكشاف  (3)
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مفعول  ، وَيتمل أن يكون مبنيًا لللتمل أن يكون الفعل مبنيًا للفاعحفي  ،رةكسوم

،  ة ومولودلدوافاع:  ، ويف قراءة ابن مسعود ؛ ويكون ارتكام جاء يف قراءة ابن عباس

العىل للفاعلفا  مبنيًا  الفعل  قدر  إن  املفعوعلية  وعىل  مبنيًا ،  الفعل  قدر  إن  لية 

مبنياً للمفعول قدرناه  فإذا  تقديرهاملففل،  فاعلل  ،  حمذوف  واعول  تضارر  ال  لدُة  : 

ها ب ، زق وكسوة وغري ذلك من وجوه الرضرأن تطالبه بام ال يقدر عليه من رزوجه

 ، وأخذ ولدها معرزق وكسوةوجب هلا من    ته بمنعها ماوج ز  وال يضارر مولوٌد له
 . (1) «، وغري ذلك من وجوه الرضرإيثارها إرضاعه

هي لغة  ةاألوىل وسكون الثانيم، وكرس الراء ادغك اإلووجه قراءة ابن عباس بف

، ويميل الباحث إىل أن الوجه األول الثابت يف املصحف هو األوىل (2) أهل احلجاز

ل كام جاء يف قراءة ابن عباس، ومحل البناء بناء للمفعوأقوى من ال  علفاألن البناء لل

 عىل األصل أوىل من محله عىل الفرع. 

   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿  ىل:ا تع   قوله : يف  التاسعالوضع  

 .[234 :ةالبقر]  ﴾ڀ    پ  پ

ع ورو»  عطية:  ابنال  ق قرأ  ي  أنه  عباس  ابن  ليال)ن  أشهر وعرش  ، (3) « (أربعة 
هنا باملعدود  ح  حيان:و،  (4) فرص  أبو  تعاىل:  »  قال  قال  عباس:  ابن  ب ْصنه  )قال  ه يهرته

بيوَتن  (ن  بِأهنُفِسهِ  يف  يعتددن  يقل:  ول ومل  أشهر وعرشًا،   شاءت  حيث  تدتع،    أربعة 
 .(5) «ابن عباس ء وهي قراءةلتاف ا، ولذلك حذقالوا: معناه وعرش ليال

الليايل،  أراد  ألنه  مؤنث  اآلية  يف  )عرشا(  لفظ  أن  املسي ب  بن  سعيد  ذكر  وقد 

 
 . (2/156) البحر املحيط (1)

 . (1/325)معجم القراءات  (2)

 .(1/314)  املحرر الوجيز (3)

 . (1/327)معجم القراءات  (4)

 . (2/162)البحر املحيط  (5)
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قال أبو إسحاق    وهذا ما دلت عليه قراءة ابن عباس، وهو مستخدم يف لغة العرب،

سعي»الثعلبي: بنوقال  يف امل   د  الروح  ينفخ  فيها  أن  ة  املد  هذه  يف  احلكمة  سي ب: 

رْش ن اموإ  الولد، عه ا قال وه ملؤنث ألنه أراد الليايل ألن العرب إذا أمتمت العدد ًا بلفظ 

الليايل فيقولون: صمنا عرش الليايل واأليام غل بت عليه  ا، والصوم ال يكون إال   من 

ابن عباس...    هاربالن ليال، و  بعة: أرويدل  عليه قراءة  إن ام أشهر وعرش  د:  املرب   قال 
 .(1)«املددبه اد أن ث العرش ألن ه أر

من  املراد  املعنى  لبيان  تفسريًيا،  توجيًها  القراءة  توجيه  نامذج  من  املوضع  وهذا 

وبيان  املدة،  حتديد  يف  والفقهاء  املفرسون  عليها  اعتمد  إذا  )عرش(،  احلكمة    لفظة 

 ند العرب. ع ةعبة مت  دود لغعمنها، ولغة حذف امل 

  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ﴿: يف قوله تعاىل:العاشرالوضع  

 .[259]البقرة: ﴾ىئ
نْرُشهاذكر ابن عطية أن ابن عباس قرأ )ُننِشزها( يف اآلية قرأها ) النون   بفتح  (نه

 . (2) بالراءاألوىل وضم الشني و
وقرأ »  :عطية  ل ابناقوالنشز والنرش خمتلفان كام ذكر علامء اللغة وأهل التفسري،  

بضم النون األوىل وبالراء، وقرأ عاصم وابن   (نرشهانُ ) وأبو عمرو:  فع  وناابن كثري  

بفتح   (هارُش نْنه )بالزاي، وروى أبان عن عاصم    (ننشزها)عامر ومحزة والكسائي.  

ال وبالراء، وقرأها  النون األوىل وضم  ابن عباس واحلسن وأبو حيوةشني  ،  كذلك 

املوتى  ال أنرش اهلل  اه نحييها. يقمعنء فألوىل وبالراون انال  ضمب  (هانرُش نُ )فمن قرأها  

 ... املرتفع  فنرشوا  والنشز  نرفعها،  فمعناه:  بالزاي  »ننشزها«  قرأ:  من  من    وأما 

 . (3) «األرض
 

 .(2/185) ن القرآ ن تفسريالكشف والبيان ع (1)

 .(373-1/372)وانظر أيًضا: معجم القراءات  (2)

 .(1/350)املحرر الوجيز   (3)
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عطية: و ابن  النخعي  »  قال  والزاي،   (هازُ نُش نه )وقرأ  الشني  وضم  النون    بفتح 
 .(1) «اءبالي (كيف ننشيها)كعب: يب بن وروي ذلك عن ابن عباس وقتادة وقرأ أ

ن البهاِذش إىل عامر والكوفيني وقد نسبها اب
 (2) . 

الزجاجو قرأ  »  :قال  فمن   ،
ِ
بالراء ا  هه نْرُشُ ونه ها،  وُننْرِشُ بالزاي،  )ُننِْشُزها(  يقرأ 

ينشز بعضها إىِل بعض، أي    ةبعد بِالها وهجودها ناشز  نجعلهامعناه    )ُننِْشُزها( كان

ُز والنهيرتفع،   ها(، فُهو  ها(، و )نه من قرأ )ُننرِْشُ ، ورضارتفع عن األغة ما  ل يف الشه نْرُشُ

هم اهلل  أي بعثهمو -من أْنرشه اهلل  املوتى ونرشهم      .(3) «قد يقال نهرشه
القراءة عن احلسن:  ابن قتيبة هذه  ها"وقرأ احلسن:  »  وقد نقل  نْرُشُ . كأنه من  "نه

. أو عىل أنه  الن  به   سمعإذا أحياه. ومل أ:  "امليت ونرشه  اهلل  أنرشه "جيوز  رْش عن الط يِّ
له )و   (فهعهل)يف    .(4) « (أْفعه

)ننشزها(   بالزاي  ورودها  بني  ينحرص  األلفاظ  توجيه  يف  الوارد  واالختالف 

)ننرشها(   يف  الراء  عن وبني  النظر  أم  تال اخ  بغض  مضارع  أهو  الفعل  ف ترصيف 

اي»  مبني، قال ابن خالويه: اهلا مل  بح  انتأن العظام إذا ك  ه:ل  حلجة: فافمن قرأ بالز 

اي أوىل  تبل،   هبا، ألهنا ترفع، ثم تكيس اللحم. والدليل عىل ذلك قوله تعاىل: فالز 

ْيِه النُُّشورُ  إِله اء  أي الرجوع بعد البىل،  وه ة ملن قرأ بالر  غريه  اإلعادة يف البىل ون  أ   واحلج 

إِن  ) سواء عليه يه فه ُه ُكْن فه ُقوُل له ه إِ  م  قوله تعاىل: ثُ  يلهلود (ُكونُ ام يه    .(5) «هُ ذا شاءه أهْنرشه
ا، ومُهودِها  »  وقال األزهري: أه )ُننِشُزها( بالزاي فاملعنى: نجعلها بعد بِالهه ره ْن قه مه

 
الوجيز  (1) أ(1/351)  املحرر  وانظر  األ،  مفاتيح  يف  يًضا:  واملعاين  غاين  البح(120)القراءات  تفسري  ر ، 

 .(3/37) التنوير ، والتحرير و(1/165)اإلتقان يف علوم القرآن ، و(2/220) املحيط

 . (305)القراءات  ناع يفقانظر: اإل (2)

 .(1/344)معاين القرآن وإعرابه  (3)

 . (95)غريب القرآن  (4)

 . (100) ءات السبع احلجة يف القرا  (5)
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ا إىل بهعض، أي: ترت هه تهنُشز بهعضه ًة،  ، والنْشُز هو: ما ارتفع نهاِشزه زه فع، مأخوذ من نشه

أه: ) ره ْن قه مه ه  ا،  ييهبالراء فمعناُه: نح  (هاُننرِش من األرض، وه أي:  اهلل املوتى،  يقال: أنرشه

الطي،   بعد  النرش  من  مأخوذ  فهو  )ننرشها(  قرأ  حيوا، ومن  أي:  فنرشوا،  أحياهم 

ا( بضم النون األ ا( أو )ُننِْشُزهه هه   .(1) « وىل فيهاموالقراءة )ُننْرِشُ
الشاذ القراءات  من  عباس  ابن  عن  ُذكر  ما  الطربي  عد   عنوقد  ت  اءقرا  ة 

ال ألن  نهرشه    ال  عرباملسلمني،  وإنامتقول:  بمعنى    املوتى،  املوتى،  اهلل  أنرش  تقول: 

يِي  "ثم إذا شاء أنرشه"  أحياهم، مستداًل عىل ذلك بقوله تعاىل: امليت    فإذا أريد به حه

 . (2)بل: نهرشه وعاش بعد مماته ق
وروي    هللاالم  به كوالذي ذكره الطربي أوىل من جهة املعنى والقياس، فقد ورد  

الفر  رب،العسامعًا من   ٌب »  وهلم :اء عن العرب قحيث نقل  ره فنرش، إذا   كان به جه

يِيه   .(3)«عاد وحه
  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ   ﴿ عشر: يف قوله تعاىل:  حلاديالوضع ا

 .[265]البقرة: ﴾  ٿ  ٺ
فار منها  نشز  ما  تفسريه هي  والطربي يف  الفراء  ذكر  كام  .  السيل  عن  عفتالربوة 

 اؤه، ألن ما ارتفع عن املسايل واألودية أغلظ، وجنان ماصفها بذلك جل ثن واموإن
 . (4)غُلظ من األرض أحسُن وأزكى ثمًرا وغرًسا وزرًعا

عطية: ابن  »»   قال  كثري  ربوة«  يقال  ابن  قرأ  وهبا  الراء  والكسائي  بضم  ومحزة 

عمرو،   وأبو  »ره ونافع  وهبابْ ويقال  الراء  بفتح  عقر  وة«  واأ  عااصم  وكذلك  ر،  مبن 

 
 . (1/222)هري معاين القراءات لألز (1)

 . (5/477)البيان انظر: جامع  (2)

 . (1/30)رآن للفراء انظر: معاين الق (3)

ا  (4) معاين  للفراء  انظر:  ا(348/ 1)لقرآن  مشكل  وتأويل  للنحاس   ،(961)قرآن  ل،  القرآن  ومعاين 

 . (5/535)، وتفسري الطربي (1/292)
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رِ   خالفهم يف املؤمنني، ويقال  فيام حكي  بْ سورة  ابن عباس  قرأ  الراء وهبا  وة بكرس 

أ  ،عنه قرأ  وهبا  بعدها،  وألف  والباء  الراء  بفتح  رباوة  عبدويقال  وأبو  جعفر   بو 
 . (1) « قرأ األشهب العقييلالرمحن، ويقال رباوة بكرس الراء وهبا 

األلفا  األلدالاحيث    ردة منلواا  ظوال فرق بني  قال:لة كام ذكر   خفش، حيث 

ة  )قال  » ْبوه  بِره
ن ة  ثهِل جه مه ْبوة)وقال بعضهم    (كه باوة)و  (بِِرباوة)و    ( بِِرْبوة)و    (بِره كلٌّ    (بِره

با"الرابية وفعله:  لعرب وهو كله منمن لغات ا ْربو" "ره  . (2) «يه
أه  »  :ليث قاقريش، حغة  ل  موذكر ابن زنجلة أن لغة الفتح هي لغة متيم والض  ره قه

اِصم  اْبن عه  عه ة  )امر وه ْبوه أه اْلبهاُقونه    (بِره قهره ِيم وه ة بني مته ِهي ُلغه اء وه ْتح الر  ة  )بِفه ْبوه م    (بِره بِضه

ة ِهي ُلغه اء وه ْيش الر   . (3) « ُقره
لغة فصيحة، قال: الراء وفتحها  ابن خالويه أهنام بضم  بضم    يقرءان»  وقد ذكر 

 . (4) «ناتفصيح ا لغتانومه .االراء وفتحه
ذكر وردتاألزهري    وقد  قال   وهي  بالكرس  أهنا  هبا،  القراءة  جيوز  ال  لغة 

و»   األزهري: ة (  ْبوه )بِره وعاصم:  عامر  ابن  سوقرأ  يف  ة (  ْبوه ره بفتح  )إىِل  املؤمنني  رة 

الراء، وقرأ الباقون بضم الراء، وأخربين املنذري عن أيب العباس فيها ثالث لغات:  

رُ وه وِرب  ،وُربوة  ة،وه بْ ره  واالختيار  ِربوة ة،  متيم،  لغة  والفتح  اللغة،  يف  أكثر  ة؛ ألهنا   بوه
 .(5) «لغة، وال جتوز القراءة هبا

إ جيز  ومل  الكرس،  قراءة  أيًضا  الطربي  رد   قال وقد  والضم،  الفتح  قراءة    ال 
بفتح»  الطربي: إما  اللغتني:  بإحدى  إال  ذلك  يقرأ  أن  عندي  جائز  ،  "الراء"  وغري 

 
 . (1/384)ات ، وانظر أيًضا: معجم القراء(1/359)ز  املحرر الوجي (1)

 . (1/199)فش معاين القرآن لألخ (2)

 . (461)حجة القراءات  (3)

 . (102)احلجة يف القراءات السبع  (4)

 . (1/226)لألزهري  معاين القراءات  (5)
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بضمهاوإم أم رقألن    ،ا  يف  الناس  أشد  اءة  بضمها  لقراءَتا  وأنا  بإحدامها.  صارهم 

 إيثاًرا مني بفتحها، ألهنا أشهر اللغتني يف العرب. فأما الكرس، فإن  يف رفض القراءة 
 . (1) «، ِداللٌة واضحة عىل أن القراءة به غري جائزةبه

بالفتح والضم و قد وردت  أهنا  فقد ذكر  األلويس  ل لكوأهنا    رس،ك لاأما    ت اغها 
 .(2) عن العرب قد قرأوا هبا

أهنا قراءة صحيحة،   -إن ثبت النقل عن ابن عباس -والذي يميل إليه الباحث  

در التقعيد اللغوي، وال  من مصامصدر    ألن العرب قرأوا هبا، والسامع عن العرب

ء مل  لامعلاوجه ملا ذكره الطربي من رفضه هلذه اللغة ألهنا غري مشهورة عن العرب، ف

 هرة مقياًسا لرد القراءة، مجلة وتفصياًل.الش مدع والعجي

  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ﴿ عشر: يف قوله تعاىل: الثاين الوضع  

  ڃ  ڃ  ڄ   ڄڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ

 . [271]البقرة: ﴾  ڃ
ذكرها كثرية،  أوجه  عىل  الكريمة  اآلية  يف  ر(  )يكف  الفعل  يف  القراء   ابن   اختلف 

رْ   تلفخوا»  :هة يف قولعطي فِّ وُنكه تعاىل:  قوله  وابنالقراء يف  أبو عمرو  فقرأ  نُْكْم  عه   
وعا نافع  كثري  وقرأ  الراء،  ورفع  بالنون  »ونكفر«  بكر:  أيب  رواية  يف  زة ومحصم 

»ونكفر« يف  والكسائي:  واجلزم  عاصم،   بالنون  عن  أيضا  ذلك  مثل  وروي  الراء، 

بالي  »ويكفر«  عامر:  ابن  ووقرأ  و رفع  اء  ابرقالراء،  وكرس    نأ  بالتاء  وتكفر  عباس 

أ احلسن:  الراء، وقرأ عكرمة: وتكفر بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء، وقرالفاء وجزم  

ور الراء،  وجزم  بالياء  وه عن  وي  »ويكفر«  قرأ:  أنه  بالياءاألعمش  ُر  فِّ ونصب   ُيكه

واو   دون  بالياء  »يكفر«  األعمش:  قرأ  حاتم:  أبو  وقال  وبقبلهالراء،  الراا    ، ءجزم 

 
 . (5/536)جامع البيان  (1)

 .(2/36)روح املعاين  (2)
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»وتكف  ىوحك قرأ:  أنه  هرمز  ابن  عن  عن املهدوي  وحكي  الراء،  ورفع  بالتاء    ر« 
 .(1) «ها بتاء ونصب الراءعكرمة وشهر بن حوشب أهنام قرآ

يف قراءة ذلك،  اختلف القرأة  »  ل:ابن عباس، حيث قا  اءةقر  وقد وجه الطربي

ه نفإ  .كلقرأه كذ  ومن  تاء،فروي عن ابن عباس أنه كان يقرؤه: )وتكفر عنكم( بال
سيي من  عنكم  الصدقات  وتكفر  به:  الزخمرشي:،  (2)«ئاتكمعني  وتكفر »  وقال 

 . (3) «بالتاء، مرفوعا وجمزوما، والفعل للصدقات
  پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ ﴿  قوله تعاىل:يف  ر:  عش  الثالثالوضع   

 . [283]البقرة:  ﴾  ڀ
ابن )كاتبً   ذكر  قرأ  عباس  ابن  أن  يفاعطية  الكرياآل  (  مجع  )ُكت    اهقرأ  ةم ية  اًبا( 

ووج ْ هكاتب،  حته بأنه  يف   نُ ُس ها  اجلامعة  جيد  مل  فإن  كاتب،  نازلة  لكل  أن  حيث    من 
 .(4)فرهان مقبوضةا ابً سفرهم ُكت  

بذلك  »   ابن عطية:ل  قا وقرأ  ومثله صاحب وصحاب،  أبو حممد:  القايض  قال 

العا وأبو  الدواةجماهد  عدمت  وإن  املعنى  وقاال:  ا   لية  أو    ونفي   ،حيفةصلوالقلم 

الك يعوجود  الكتاب  فنفي  اآللة،  من  اتفق  آلة  أي  بعدم  يكون  ونفي  تاب  مها، 

جهة خط املصحف،   اءتان حسنتان إال منلقرفا  الكاتب أيضا يقتيض نفي الكتاب

ذا َيسن من  ابا« بضم الكاف عىل مجع كاتب، وهت  ي عن ابن عباس أنه قرأ »كُ ورو

هو اجلنس الذي تدل  ا كتابا، وهذا  وحيث لكل نازلة كاتب، فقيل للجامعة ومل جتد

مجع وهذا    ، وحكى املهدوي عن أيب العالية أنه قرأ »كتبا«عليه قراءة من قرأ »كاتبا«

 
 . (1/395)جم القراءات أيًضا: مع ، وانظر (1/366)املحرر الوجيز (1)

 . (5/584)لطربي تفسري ا (2)

 .(1/316)الكشاف  (3)

 . (1/423)انظر: معجم القراءات  (4)
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ه وهذا  خمتلفة،  النوازل  حيث  من  قرأ كتاب  من  قراءة  عليه  تدل  الذي  اجلنس   و 
 . (1)«(كتابا)

صحيفة لاوقرأ ابن عباس كتابا وقال قد يوجد الكاتب وال توجد » :قال النحاس

كاتب كام يقال    ، وقيل ان كتابا مجعدوكذا قرأ أبو العالية وعكرمة والضحاك وجماه

 . (2) «لة اثننيا بمنزقايم وقيام وقيل مه
قال: القراء، حيث  قراءة مجاهري  الطربي غري  ز  التي ال»  ومل جيو  جيوز    والقراءة 

 ذلك يكتب، ألن    ، بمعنى: من"ومل جتدوا كاتًبا"  ا هي قراءة األمصار:دننغريها ع
 . (3) «كذلك يف مصاحف املسلمني

   ڌ    ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ ﴿  عشر: يف قوله تعاىل:  الرابعالوضع  

 [.284 :البقرة ]   ﴾ ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ    ڎ  ڎ
عطية: ابن  و»  قال  ومحزة  عمرو  وأبو  ونافع  كثري  ابن  ،    (فيغفره )سائي  لكاوقرأ 

ه  رفعا، فوجه اجلزم أن  (يعذُب ) و    (فيغفرُ )  مصجزما، وقرأ ابن عامر وعا  (ويعذبه )

ما قبله ومل يقطعه، وهكذا حتسن املشاكلة يف كالمهم، ووجه الرفع أنه قطعه أتبعه  

وجهني، إما أن جتعل الفعل خربا ملبتدأ حمذوف فريتفع من األول، وقطعه عىل أحد  

لوقوعه عمو  الفعل  وفاعل  فعل  من  مجلة  تعطف  أن  وإما  املبتدأ،  خرب  ما   ىلقع 

وأبو   واألعرج  عباس  ابن  وقرأ  عىل    (يعذبه )و    (غفره في)حيوة  تقدمها،  بالنصب 

  .(4) «  [11 :احلديد] ﴾  مح﴿  و معطوف عىل املعنى كام يف قوله:، وه(أن)إضامر 
عباس ابن  لقراءة  عطية  ابن  ذكره  الذي  النصب    فالتوجيه  وجه  يغفر    يفأن 

 
 .(1/638)حرر الوجيز  امل (1)

 . (1/324)معاين القرآن للنحاس  (2)

 . (6/96)تفسري الطربي  (3)

 . (1/430)لقراءات وانظر أيًضا: معجم ا، (1/390)املحرر الوجيز   (4)
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، وأأويعذب عىل إضامر   تغفره فأن  والتقدير:  األ  نن،  ما ذكره  ، وهذا  به خفش  تعذ 

يه )زم  فتج»  حيث قال: ونويت    "إنْ "أردت العطف، وتنصب اذا أضمرت    إذا  (غِفرفه

 . (1) « لك من كالم العربأن يكون األول اسام، وترفع عىل االبتداء وكل ذ
ن اْبن»  وقال مكي ابن أيب طالب: اُمه قرءاه بِالن صب عه   وروى عه ب اس واألعرج أههن 

ُهوه عطف عىل املْهْعنى يِف فيضاعامه عىل إِْض  عىل مصدر   ء لعطف مصدر فه فالفار أهن وه

 . (2) « محال عىل املْهْعنى األول
ج وأبو حيوة بالنصب فيهام عىل وقرأ ابن عباس واألعر»  وقال أبو حيان أيًضا:

مصدر مرفوع معطوف عىل مصدر متوهم من  ا  هإضامر أن، فينسبك منها مع ما بعد

 .  (3) «يكن حماسبة فمغفرة وتعذيب :احلساب تقديره
ال عاشور قراءة النصب شاذة من حيث القراءة صحيحة من    طاهر ابنوقد عد  

فقال: اللغة،  ب»   حيث  ويعذ  فيهغفْر  اجلمهور:  َياِسْبكم،   وقرأ  عىل  عطفًا  باجلزم، 

وأبو جعفر عامر وعاصم  ابن  فهو وي  وقرأه  بتقدير  االستئناف  بالرفع عىل  عقوب: 

 .(4) « الشاذيغفر، وهم وجهان فصيحان، وجيوز النصب ومل يقرأ به إال يف
 
 

 
 

 
 . (1/67) القرآن لألخفش معاين (1)

 . (1/146)القرآن  مشكل إعراب (2)

 . (2/274)تفسري البحر املحيط  (3)

 . (3/131)ر والتنوير التحري (4)
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 املبحث الثاني
 سورة آل عمرانيف  قراءة ابن عباسمواضع 

 وتوجيه النحاة واملفسرين هلا
  .[13ان:عمر  آل]  ﴾ ک ک ک ک﴿ وضع األول: يف قوله تعاىل:ال

عطية: ابن  »يُ »  قال  حيوة،  وأبو  مرصف  بن  وطلحة  عباس،  ابن    روهنم« وقرأ 
 . (1) «بالياء املضمومة

م( إىل ابن عباس، وقراءة )ُيروهنم( بضم الياء  هنه وْ ره أسند أبو حيان قراءة )تُ وقد  

قرأ نافع ويعقوب  »ىل ابن عباس، حيث قال:قراءة التي أسندها إللسلمي، موجًها ال

السبعة  متروهنل  هوس  باقي  وقرأ  اخلطاب  عىل  بالتاء  ابن ،  وقرأ  الغيبة  عىل  بالياء 

،  ىل الغيبة اخلطاب وقرأ السلمي بضم الياء ع  م التاء عىل: تروهنم بضوطلحة  عباس

املفتوح بالتاء  قرأ  من  مفأما  قبله  ما  فهو جار عىل  الضمري يف ة  فيكون  اخلطاب،  ن 

املرفوع يف  (لكم) النصب    (مروهنت)  للمؤمنني، والضمري  أيضًا. وضمري  للمؤمنني 

يف    (تروهنم)يف   اجلر  وا   ( مثليهم)وضمري  الكافرين،  عىل  ترولتقدير عائد  أهيا :  ن 

ال اآليةاملؤمنون  يف  أبلغ  ذلك  فيكون  العدد،  يف  أنفسهم  مثيل  رأوا    ،كافرين  أهنم 

 ذه هاملسلمون هبم. و  ، وأوقعمثيل عددهم، ومع ذلك نرصهم اهلل عليهم  الكفار يف

   .(2) «قة التأييد بالنرصحقي
مُ  ابن  إىل  الزخمرشي  ِّ وأسندها  الزخمرشي:ف،  رصه مرصف»  قال  ابن    : وقرأ 

 . (3)«ىل البناء للمفعول بالياء والتاء، أى يرهيم اهلل  ذلك بقدرتهيروهنم، ع
جنيو ابن  قر»  :قال  ذلك  وطلحة:  ومن  عباس  ابن  ِمثلهيهم"اءة  م  ْوهنه بياء    "ُيره

 
 . (453-1/452)، وانظر: معجم القراءات (1/406)املحرر الوجيز   (1)

 . (2/300)البحر املحيط  (2)

 .(1/341)الكشاف  (3)
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أيُت وأرى أقوى يف اليقني من ُأريُت  ة حسءامضمومة، هذه قر نة املعنى؛ وذلك أن ره

ى، تقول: أرى أن سيكون كذا؛   ب ظني، وأرى أن سيكون كذا؛  أي: هذا غالوُأره

يص فال  اليشء  غريه  ُيريه  قد  اإلنسان  أن  ذلك  وسبب  وأحتققه؛  أعلمه  له، أي:  ح 

أرى فإخبار بيقني منه، أما  و  فمعناه إذن أن غريه يرشع يف أن يراه وال أنه هو ال يراه،

م ِمثلهيهم "فكذلك هذه اآلية:   ْوهنه ر هلم ذلك وإن مل  "ُيره اأي: ُيصو   .  (1)«يكن حقًّ
قال:  املعنى، حيث  أقوى يف  )يروهنم(  الفتح  قراءة  أن  إىل  ابن جني    وقد ذهب 

م "عة:  وأما قراءة اجلام» ْوهنه ره تى ح  فألهنا أقوى معنى؛ وذلك أنه أوكد لفًظا؛ أي:  "يه

يكون ُمر     يقع شك فيهم وال ارتياب هبم أهنم مثالهم، فهذا أبلغ يف معناه من أنال

 .  (2) «ُيِرهيم ذلك
ْوهنم(   وهذه )ُتره ابن عباس  قراءة  إْذ جاءت  التوجيه الرصيف،  أوجه    القراءة من 

مبن أنه  عىل  التاء،  لفظ بضم  هو  املحذوف  والفاعل  اخلطاب،  عىل  للمفعول   ي 
 .(3) ما ذهب إليه السمني احللبي أيًضا هذا و  اجلاللة )اهلل(،

  ڤ  ڤ     ٹ   ٹ   ٹ     ٹ  ٿ   ٿ ﴿ ى:ـال ـ عــه تـولـي ق ـف   :يـانــع الثـموضـال

  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ

 .[19-18 :آل عمران]  ﴾ چ
وقرأ   النون،  بكرس  اآلية  األوىل يف   ) )إن  قرأ  عباس  ابن  أن  ابن عطية  )إن(  ذكر 

  أو كأنه أجرى الفعل شهد   الفعل )شهد( يف )أن  الدين(  اهلمزة، فأعملانية بفتح  لثا
 . (4) قال، وهي لغة قيس بن عيالنجمرى 

 
 . (1/154)حتسب امل (1)

 .(1/242)لألزهري ، ومعاين القراءات (154)ت ، وانظر أيًضا: حجة القراءا(1/155) املحتسب (2)

 . (3/53)الدر املصون  (3)

 . (1/461)معجم القراءات  (4)
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ا  وقد عباس، باعترب  ابن  قراءة  عىل  اعرتاضية  مجلة  هو(  إال  إله  )ال  عطية  ن 

السياق،   مجال  حيث  من  القراءة  هذه  ن  ابن  وحس  بن  »  عطية:قال  اهلل  عبد  وقرأ 

، وقرأ »أن الدين« بفتح األلف،   األلف من »إنه«بكرس  (ه إال هوإنه ال إل)  : العباس

ِهده يف   اعرتاضا مجيال يف نفس   ( ال إله إال هوإنه  )وجاء قوله:    (أن الدين)فأعمل شه

  الكالم املتصل، وتأول السدي اآلية عىل نحو قراءة ابن عباس فقال: اهلل ومالئكته 
ينه والعلامء يشهدون: إِن  ا ْسالِعنْده اهلل ِ  لدِّ   .(1)   «مُ  اإْلِ

الفراء: الدين عند اهلل  اإلسالم(،  »  قال  ل وفتح )أن  ابن عباس بكرس األو  وقرأ 

  -كأن  الفاء تراد فيها    -جه جي د جعل )إنه ال إله إال هو( مستأنفة معرتضة  وهو و

  -د  هش رجل: أوأوقع الشهادة عىل )أن الدين عند اهلل (. ومثله يف الكالم قولك لل

  -أعلم هبذا من غريى  إين    -: أشهد  أن ك عامل ، كأنك قلت  -ناس هبذا  م ال إين أعل

بأن  قد وقع عل الظن وما أشبه ذلك أنك عامل. وإذا جئت  أو  الشهادة  أو  العلم  يها 

نقول  ذلك  أشبه  وما  العلم  أو  الظن   عليها  يقع  التي  ونصبت  إحدامها  كرست 

ن صلحت  فإنك جاهل، وإألنك تريد    ،ك جاهلللرجل: ال حتسبن أنك عاقل إن

 .  (2)«الفاء يف إن السابقة كرسَتا وفتحت الثانية. يقاس عىل هذه ما ورد
إس  أبو  ذكر  أجود، وقد   ) ُهوه إاِل   هه  إِله اله  ُه  )أهن  يف  بالفتح  القراءة  أن  الزجاج  حاق 

قال األ»  :حيث  بفتح   ) ُهوه إاِل   هه  إِله اله  ُه  )أهن  ة  القراءه يفوأكثر  وقد  )  لف  يت  أنُه(  ُروه

ُم( بفتح األلف    بالكرس ْساله ينه ِعنْده اهلل ِ اإْلِ واألكثر    "عن ابن عباس، وروى )أن  الدِّ

ِهد اهلل  أن الدين عند فتح )  (، ومن قرأ )إنُه( بالكرس فاملعنى شه ينه أهن ُه( وكرس )إِن  الدِّ

، واأل هه إال ُهوه إِله ُه اله  دُ اهلل  اإلسالم. وأن  ْتُح    ْجوه ْفنها  اْلفه يف األول، ألن الكالم  كام وصه

أْش  وقع  ما  وأكثر  اهلل(  إال  إله  ال  أن  )أشهد  باألذان  والنداءه  ِذكر  والتوحيد  عىل  د  هه

 
 .(1/412)املحرر الوجيز   (1)

 . (1/199)معاين القرآن للفراء  (2)
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الثانية عىل جهتني عىل  فتح  فيكون  الثانية.  أن األوىل وأن  يفتح  أن    التوحيد وجائز 
 . (1) «ماإلسال شهد اهلل  أن ال إله إال هو وشهد أن الدين عنده

ى  كذلك ذهب الزخم و رشي يف توجيه قراءة ابن عباس عىل أن الفعل شهد تعد 

اعرتاض   بينهام  ما  وأن  الدين(،  )إن  املراد،  إىل  املعنى  عىل  الزخمرشي: مؤكد   قال 

ل  وقرئ»  اهلل   عند  الدين  إن:  أي–  والثاين  بالكرس،  -هو  إال  إله  ال  أنه:  أي–  األو 

أن    بالفتح،  -اإلسالم إوا  لالفععىل  عىل  الدينقع  ومان   اعرتاض  ،  مؤكد.    بينهام 

لها  ك  وهذا أيضا شاهد عىل أن دين اإلسالم هو العدل والتوحيد، فرتى القراءات 

 . (2) «متعاضدة عىل ذلك
أبو حيان:  ابن عباس»  وقال  ُهوه ):  وقرأ  إاِل  إله  يف  ( أهن ه ال  اهلمزة  ،  بكرس  أنه   :  

، فلذلك  يف معنى القولالشهادة  ن  أل  ،الشهد جمرى ق  وخرج ذلك عىل أنه أجرى

شهد معمول:  أن  عىل  أو  إن،  اإلسالم  كرس  اهلل  عند  الدين  إن  قوله   ،هو  :  ويكون 

ُهوه ):    ويكون قوله إاِل  إله  ، إذ املعطوف عليه واملعطوفمجلة اعرتاض بني    (أهن ه ال 

الكالم وتقوية أنه  َيتمل أنفيها تسديد ملعنى    نيكو  ، هكذا خرجوه والضمري يف 

ِهده اهلل ُ )، ويؤيد هذا قراءة عبد اهلل  أن يكون ضمري الشأن  هلل، وَيتملا  ئدًا عىلعا شه

ُهوه  إاِل  إله  ال  املحذوف  فف  ( أهن ه  يكون  أن  يتعني  القراءة  هذه  ضمري  ي  خففت  إذا 

   ( 3) . « ، وإذا عملت فيه لزم حذفه غريه إال  رضورة ففت مل تعمل يف ، ألهنا إذا خالشأن
ا ا   ەئ ەئ   ائ  ائ  ى  ى﴿  تعاىل:   قوله يف   :ثلثاللوضع 

 . [22 :آل عمران] ﴾ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ
عطية: ابن  »حه »  قال  العدوي:  السامل  وأبو  عباس  ابن  الباءْت طه به وقرأ  بفتح   »  

 
 .(1/386)معاين القرآن وإعرابه  (1)

 .(1/344)اف الكش (2)

،  (581)القراءات  ، وحجة  (371-369) القرآن للنحاس  انظر أيًضا: معاين  ،(2/307)ط  املحي  بحر ال  (3)

 .(221)ء البرش يف القراءات األربعة عرشوإحتاف فضال
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لغة نسبها  ،(1) «وهي  واجلراح:  وقد  واقد  أيب  إىل  اح: »   الثعلبي  واجلر  واقد  أبو    قرأ 
بهطهْت« بفتح  موضع إىل احلسن وأبو السامل، قال  يف  و حيانبأونسبها  ،  (2) «التاء  »حه

يف    بطت بفتح الباء، ومها لغتان، وكذا قرأها أبو السامكوقرأ احلسن: ح»  أبو حيان:

 .(4) « ويف موضع آخر نسبها إىل ابن عباس وأبو السامل، (3) «مجيع القرآن
غات العرب، قرأ  ي وجه من أوجه لفهذه القراءة التي وردت عن ابن عباس ه

أ السبهبا  الباء وكرسهامو  فتح  هبا عىل جواز  القراءة  ودلت  القرآن،  يف  ل يف مجيع  ا 

 الفعل حبط. 

  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې ﴿   تعاىل:  يف قوله   لوضع الرابع:ا

 .[82  :آل عمران]  ﴾ۇئ   ۇئ  وئ
وا من جهتهم أمًرا جيب اتقاؤه واحلذر إال أن ختافأي:  (  )إال أن تتقوا منهم تقاة

ح  وانفتا تاء والياء ألفا لتحركها  ية بضم الواو، فأبدلت الواوقه صلها وه أ  )تقاة(، وهمن

  (5) .ما قبلها، فهي مصدر تقية كرمية
ِقي ة( عىل    قرأ )تقاة(  ابن عباس وغريهابن عطية أن    وقد ذكر فتح التاء وكرس  )ته

وتشد وزن  القاف  عىل  الياء  ِعيلةيد  عطية:  :فه ابن  الن»  قال  مجهور  »ا وقرأ  تقاة«  س 

وه أص فُ   -ةيه قه له  وزن  ال  -ةله عه عىل  كتجاة  بضم  تاء  الواو  من  أبدلوا  العني  وفتح  فاء 

أهةً و ُتقاةً   ُتكه قبلها فجاء  لتحركها وانفتاح ما  ألفا  الياء  ثم قلبت  أبو    ،فصار تقية  قال 

مثل  :عيل ُتقاًة  تكون  أن  ت    جيوز  ته من  حاال  فاعل  ،ُقوارماة  مجع  مل    ،وهو  كان  وإن 

نزلة فاعل، وقرأ ابن  وجعل فعيل بم   ،وجيوز أن يكون مجع تقى،  ه فاعلمن  ليستعم 

 
 . (1/468)، وانظر: معجم القراءات (1/415)املحرر الوجيز   (1)

 .(3/37)رآن كشف والبيان يف معاين القال (2)

 . (2/104)البحر املحيط  (3)

 . (2/314)املحيط البحر  ر:انظ (4)

 . (1/884)ه اب القرآن وبيانانظر: إعر (5)



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـاإلمد ـهـمع ةـلـجـم

425 

عباس واحلسن ومحيد بن قيس ويعقوب احلرضمي وجماهد وقتادة والضحاك وأبو  

»ته  الياء عىل وزن فعيلةقي  رجاء واجلحدري وأبو حيوة  التاء وشد  بفتح  وكذلك    ة« 

  .(1) «نياملوضعيف  عن عاصم وأمال الكسائي القاف يف ُتقاةً  روى املفضل
القراءتني خالويه  ابن  ه  وج  القراءتني وقد  من  أي   إسناد  دون  لغوًيا  توجيًها   

ة ملن أمال: أنه »  ألحد، حيث قال: قوله تعاىل: )ُتقاًة( يقرأ باإلمالة والتفخيم، فاحلج 

األ أصل  أن  عىل  باإلمالة  )دل   ألهنا  الياء،  لتحركها، لف  ألفا  الياء  فانقلبت  تقية( 

قبلاح  توانف ف  هاما  ملن  واحلجة  وباع.  سار،  قالوا:  زالكام  قد  الياء  لفظ  أن   م:   خ 
 .  (2)«بانقالهبا فزال حكمها كام قالوا: قضاة ورماة

يقوم  اسم  تقاة مصدر حقيقي، وتقية  أن  اللفظني  الفرق بني  أن  وبني  األزهري 

ِقي ًة( فهي اسم من»  يًضا:قال األزهري أ در،  مقام املص اًء ي  ى يتقِ اتق  من قرأها )ته اتقه

اُء مصدر ِقية، فاالتهقه ته اًة(    أو  قام املصدر، ومن قرأ )ُتقه ُقوم مه يه حقيقي، والتِقي ُة: اسم 

التِقي ِة، والوجه  أيًضا، مثل  اء  ام االتقه قه مه ُقوم  يه : اسم  اةه التقه أن    فله وجهان: أحدمها: 
اًة: مجع ُتقي  لثاين: أن قوله تُ ا   .(3) «قه

الدمياطي: يفوا»  وقال  فيعقوب  ةاقه تُ   ختلف  وك  "تقية"،  التاء  القاف بفتح  رس 

وتشديد الياء مفتوحة عىل وزن مطية، وكذا رسمت يف كل املصاحف وافقه احلسن 

وتقية،   وتقاة  وتقوى  اتقاء،  يتقي  اتقى  يقال  كرعاة وكالمها مصدر،  تقاة  والباقون 

 كسائي المحزة و  "هلوأما"له وقاة مصدر عىل فعلة من الوقاية  وتاؤها عن واو وأص
 . (4) «كام ذكر من أن أصله وقيةوخلف؛ ألن ألفه منقلبة عن ياء 

وقد ذكر الفراء صحة القراءتني يف قول العرب مع كثرة )تقاة( يف كالمهم، قال  

 
 . (1/473)، وانظر: معجم القراءات (1/419)املحرر الوجيز   (1)

 . (107)احلجة يف القراءات السبع  (2)

 .( 159)ءات حجة القرا، وانظر أيًضا: (1/249)معاين القراءات لألزهري  (3)

 . (122)عرش ات األربعةيف القراء إحتاف فضالء البرش  (4)
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ُتقاةً »  الفراء: ِمنُْهْم  ت ُقوا  ته أهْن  إاِل   الع  وقوله  أكثر كالم  اء،هي  القر  وذكر   رب، وقرأه 

 . (1) «»تقي ة« وكل  صواب ءاام قرأهن دعن احلسن وجماه
ِقي ًة(وذكرها األ هكذا    وذكر اجلزري إىل أهنا ُرسمت  خفش يف كتابه عىل قراءة )ته

 .(2) يف مجيع املصاحف
ِقي ًة(  »  قال الزجاج: اًة( و)ته ِمنُْهْم ُتقه ت ُقوا  أهْن ته ِيعًا،  )إاِل   ا مجه فأباح اهلل جل  وعز   ُقرئه

سالمة     تكون إاِل معخوُف القتل، إاِل أن هذه اإِلباحة ال  ةُ ِقي  الته والكفر مع القصة،  

 . (3) «النية وخوف القتل
كبقية  صحيح  عباس  ابن  ذكره  الذي  الوجه  أن  العلامء  عن  ُنقل  مما  ويظهر 

 تقاة. خدام العرب لكلمة الوجوه، وأن تقاة وتقية بمعنى واحد، مع كثرة است

 . [36 :آل عمران] ﴾  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ ﴿ الوضع اخلامس: يف قوله تعاىل:

ابن )وه   قرأ  أنه ِت عْ ضه عباس  عىل  املكسورة،  اخلطاب  بتاء  الكريمة  اآلية  يف   )

  قال ابن عطية:خطاب من اهلل ملريم عليها السالم، واهلل أعلم بام وضعِت يا مريم،  

عبا» ابن  »وه وقرأ  اِت عْ ضه س  بكرس  هلا«  اهلل  من  اخلطاب  عىل  مجهور  ،  لتاء  وقراءة 

ْت(لع بفتح ا اءرالق عه ضه  .(4) «ني وسكون التاء )وه
بكر   وأيب  عامر  ابن  قرأ  زنجلة: ويعقوب  وقد  ابن  قال  التاء،  بضم  ْعُت(   )وضه

تها أنثى كانت كأهنا عجعلوها من كالم أم مريم وحجتهم أهنا قالت رب إين وض»

  .(5) «نها فتداركت ذلك بقوهلا واهلل أعلم بام وضعت بأمر هو أعلم به مأخربت اهلل
 

 . (1/205)معاين القرآن للفراء  (1)

، ومفاتيح األغاين (382)، وانظر أيًضا: معاين القرآن للنحاس  (1/214) القرآن لألخفش  نظر: معاينا  (2)

واملعاين    يف والكشاف  (127)القراءات  العرش(1/351)،  القراءات  يف  والكنز  و(2/438)،  البحر  ، 

 . (3/220)لتنوير رير واح، والت(2/239)يف القراءات العرش  ، والنرش(2/322)املحيط 

 .(1/396)جاج رآن وإعرابه للزمعاين الق (3)

 . (1/481)، وانظر: معجم القراءات (1/425)املحرر الوجيز   (4)

 . (2/333)، وانظر أيًضا: البحر املحيط (161)حجة القراءات  (5)
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ذك مر  وقد  بالتاء  قرأها  من  أن  بخالف  القيس  هبا  يبتدأ  ال  الفاعلية  عىل  رفوعة 

ْت( فإنه ُيبتدأ هبا،   من  »  القييس يف مشكل إعراب القرآن:قال  قراءة اجلمهور )وضعه

ْريهم اهلل أعلم باِمه وضبقوله وه   يبتدئعني مل  سكن الأضم الت اء و م أم مه اله عت أِلهن ُه من كه

الْ  فتح  من  أِله ا  واسكن  عنيوه بِِه  أه  اْبتهده مثله من كرس لت اء  وه ْريهم  مه أم  م  اله كه من  لهْيسه  ُه    ن 
ب اس ن اْبن عه ة تروى عه اءه ِهي ِقره   .(1) «الت اء واسكن اْلعني وه

األزهري: عاص»  قال  عن  بكر  وأبو  عامر  ابن  وه قرأ  )باِمه  ويعقوب:  ْعُت(  م  ضه

عه   بضم التاء، ضه لهْت، قال أبو منصور: مه فه   ، مثل:ْت(وقرأ الباقون: )باِمه وه أه )باِمه  عه ره ْن قه

اهلل   إخباُر  فهو  ْت(  عه ضه وه )باِمه  أه  ره قه ْن  مه وه وفعلها،  مريم  أم  قول  فهو  ْعُت(  ضه   عز    -وه
 .(2) «عن فِعلها -وجل  
الزخمرشي:و قراءة  »  قال  اهلل ُابن عباس: )ويف  ْعِت وه ضه وه باِم  أهْعلهُم  ( عىل خطاب   

شأنه وعلو     ب وما علم اهلل  من عظمك ال تعلمني قدر هذا املوهوأن  يا أ هلىلاهلل  تعا

  .(3) «قدره
وقرأ ابن عباس: بام وضعت، بكرس  »   وهذا ما ذكره أبو حيان أيًضا حيث قال:

املوإنك ال    ، خاطبها اهلل بذلك أي: تاء اخلطاب علمه   ، وماهوبةتعلمني قدر هذه 

 .(4) «ادرهقاهلل تعاىل من عظم شأهنا وعلو  
خطاب من اهلل ملريم  اآلية عىل أن التاء للخطاب،  وجه قراءة ابن عباس يف هذه  ف

 . واهلل أعلم بام وضعِت  :عليها السالم

 
 .(166-1/156)عراب القرآن مشكل إ (1)

لألزهري    معاين  (2) الق،  (1/251)القراءات  غريب  أيًضا:  البروانظر  قتآن  ومعاين  (104)بة  ين  القرآن  ، 

 .(387)للنحاس 

 .(1/356)الكشاف  (3)

 . (2/333)البحر املحيط  (4)
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  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ﴿  الوضع السادس: يف قوله تعاىل: 

 .[159 :آل عمران] ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ
ألمر(، بإضافة )بعض(  ا  يف بعضهم  رذكر ابن عطية أن ابن عباس قرأ )وشاو

وذكر أن قراءة اجلمهور دال ة عىل أن )األمر( مقصود به البعض ال الكل، وأن هذا  

ابلفظ خاص ال عام،   ابن عباس  »  ن عطية:قال   ( وشاورهم يف بعض األمر)وقرأ 

الذي يقع للبعض وللكل، وال حمالة أن اللفظ  وقراءة اجلمهور إنام هي باسم اجلنس  

يل وحتريم، والشورى مبينة عىل اختالف اآلراء، واملستشري  لس من حتلي  خاص بام

اهلل أرشده  فإذا  ويتخري،  اخلالف  ذلك  يف  منهينظر  شاء  ما  إىل  تعاىل  عليه    عزم   ،

  .(1)«إذ هي غاية االجتهاد املطلوب منهوأنفذه متوكال عىل اهلل، 
قرا املفردوهي  األدب  يف  البخاري  اإلمام  أخرجها  السم ذك  دوق  ، (2)ءة    نير 

 .(3)احللبي أنه تفسري ال تالوة
ورهم يا أي شا  :موافق ألقوال املفرسين  وتوجيه ابن عطية هنا لقراءة ابن عباس

في ي  امحممد  فال  مل  وتعاىل  اهلل سبحانه  من  أمر  فيه  كان  ما  فأما  فيه وحي،  كن عندك 

 ى هنا: وشاورهم يف بعض األمر.مشورة فيه، فاملعن

ابن ج ذكره  ما  إي،  نوهذا  ابن   ىلوذهب  قراءة  دلت  واحد،  القراءتني  وجه  أن 

وليس   األمر  بعض  املراد  أن  يف  الثاين،  القول  تفسري  عىل  أمر،  عباس  ابن كل  قال 

عمرو:»  جني: عنه  رواه  فيام  عباس  ابن  قراءة  ذلك  بهْعض  "  ومن  يف  وشاِوْرُهْم 

  -ت بعضه رشب  وإنام-القراءة داللة عىل أنك إذا قلت: رشبت ماءك  يف هذه     "األمر

ووجه الداللة  لت: أكلت طعامك، وإنام أكلت بعضه،  كنت صادًقا، وكذلك إذا ق

 
 . (1/610)م القراءات ، ومعج(341)، وانظر: زاد املسري يف علم التفسري (1/534)املحرر الوجيز   (1)

 .(2/931)اين روح املع  (2)

 . (3/463)املصون الدر   (3)
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الباقني اوِ ):  منه قراءة  شه اأْلهْمرِ وه يِف  أيًضا ،  (ْرُهْم  القراءتني، ونحن  واملعنى واحد يف 

النبي  نعلم أن اهلل سبحا اأْلهْمرِ )بقوله:    ×نه مل يأمر  يِف  اِوْرُهْم  شه أي: يف مجيعه؛    (وه

الرشيعة وما ُأرسل عليه   وتناول الغذاء؛ وإنام املراد به العاين من أمر،  املاء  رشبك

 .(1) « هالسالم ل
الزخمرشي:و ينزل »  قال  مل  مما  ونحوه  احلرب  أمر  يف  يعنى  اأْلهْمِر  يِف  شاِوْرُهْم  وه

لتس وحي  فيه  من عليك  والرفع  نفوسهم  تطييب  من  فيه  وملا  برأهيم،    تظهر 
 . (2) « أقدارهم
  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ   گ    گ       گ  ک ﴿    قوله تعاىل:يف  لسابع:ع ا ضالو 

 .[611 :آل عمران] ﴾  ہ  ہ  ۀ      ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ںڱ  ڱ
عطية: ابن  ابن  »  قال  وعاصم  وقرأ  عمرو  وأبو  وضم    (لغُ يه )كثري  الياء  بفتح 

السبعة   باقي  وقرأ  العلامء،  من  ومجاعة  عباس  ابن  قرأ  وهبا    م بض   ( لغه يُ   نأ)الغني، 
للفظة: بمعنى اخليانة  ود ومجاعة من العلامء، واالياء وفتح الغني، وهبا قرأ ابن مسع

اجل  املاء  وهو  الغلل  من  مأخوذة  هي  اللغويني  بعض  قال  أصول  يف خفاء،  يف  اري 

بضم الغني، فقيل له: إن   (ليغُ )وروي عن ابن عباس أنه قرأ    ...  الشجر والدوح

  .(3) «فقال ابن عباس: بىل واهلل ويقتل ،ح الغنيفتبل« غه ابن مسعود قرأ »يُ 
 .×بىل واهلل يقتل هذا الذي خيون النبي  أي أن قول ابن عباس هنا
املفرسون   اختلف  اهلل  يف  وقد  ينفي  أن  الذي أوجب  أن  السبب  النبي  تعاىل عن 

يهُغل( فقد ذكر ابن عطية أن   ابن عباس وعكرمة وسعيد يكون غاال عىل قراءة )أن 

ج من    موغريه   ريببن  نفي  بأهنا  يقالوا  أن  النبي  عن  تعاىل  أن  اهلل  من صفاته  كون 

 
 . (1/176)املحتسب  (1)

 .(1/431) فشاالك (2)

 .(1/535)رر الوجيز  املح (3)
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ُفقدت   ملا  وذلك  ميغل،  بعض  فقال  بدر،  يوم  املغانم  من  محراء  مع  قطيفة  كان  ن 

 : لعل رسول اهلل أخذها فنزلت اآلية. ×النبي 

قال له، حيث  ويكم  القول  هذا  يعزز  عباس  آخر البن  رأًيا  ذكر  كانه »   :كام  ما  وه

يـغُ ـيه   نْ أه بِي   نهلِ  أي  لبـ سـق ـل   ويـعـ م  بـتـ ض  نـعضـرك  هـحـا، وروي  القـو  ول عن  ـذا 

   .(1) «اسـب ـع نـاب
النبي   عدل  عىل  دليل  أقسم    ×وهذا  أن  األعراُب  به  وصاح  الغنائم  م  قس  مل ا 

النبوة علينا غنائمنا يا حممد أبًدا بني  ، فجاءت اآلية لتأكد عىل عدله وأنه ال ارتباط 

 فة الغلول. وبني ص

لُّ )  وقال بعضهم»   يف معاين القرآن حيث قال:لك األخفش  ذ  شار إىلأوقد     ( ُيغه

ُون"عنى وكلٌّ صواب واهلل أعلم ألن  امل  . (2) «"خُيانه "أْو  "أهْن خيه
تهه ... ومِن  »   وقال الفراء: ( فاملعنى: وما كان لنبي أن خيونه أم  يهُغل  فمن قرأ )أهْن 

( فهو ج ُنوه لنبي أن يغُ ن ما كا ي: أائز عىل رضبنيقرأ )أن ُيغل    -ل ه أصحابه، أي خيهوِّ

ل   « أحدكم خيطاً وال خميطاً ال حيحِْبسْ » ×  وجاءه عن النبي وأجاز أهل اللغة أن ُيغه

وقد غل  الشحم،  من  شيئًا  فيه  فأبقيت  إذا سلخته  اجللد  أْغلهْلُت  ويقال:   ، نه خُيهو  أن 

ُغلُّ إذا خان من هذا الباب فهو راجع    انك  ل ماكف  شيئًا يف خفاء،ألنه أخذ    الرجل يه

 . (3) « إىل هذا
أشار الفراء  الذي ذكره  بقوله:  وإىل هذا  إليه  كانه  »   ابن خالويه  ما  وه تعاىل:  قوله 

. يقرأ بفتح الياء وضم الغني، وبضم الياء وفتح الغني. فاحلجة ملن فتح  لِنهبِي  أهْن يهُغل 

من  جعله  أنه  خي)الغلول(  الياء:  أن  ومعناه:  الغنيمة ه  أصحاب  ون.  من  بأخذ يشء 

 
 . (1/612)، وانظر: معجم القراءات (1/535)املحرر الوجيز   (1)

 . (1/239)معاين القرآن لألخفش  (2)

 . (465-1/464)ن للفراء معاين القرآ (3)
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إ وجهني:  أحد  أراد  أنه  الياء:  ضم  ملن  واحلجة  أن  خفية،  ومعناه:  الغلول.  من  ا  م 

بدر و  )خُيه  يوم  قال  املنافقني  بعض  ألن   الغنيمة:   -ن(  من  محراء  قطيفة  فقدت  وقد 

ا من الغل   نا، فأكذبه اهلل عز وجل. وإم   . نق بض اليد إىل الع ، وهو: قخاننا حممد وغل 

 .  (1)«وأن يقتلوه( ×قول ابن عباس: )قد كان هلم أن يغل وا النبي  لهودلي
أنه خُيان  ومعناه  الياء  بضم  ل(  )ُيغه قراءة  أن  إىل  اص  اجلص  أشار  خمصوص    وقد 

ر خيانة  أم  ، وإن كانت خيانة سائر الناس حمظورة، فهذا من باب تعظيم  ×بالنبي  

   .(2)هغريالنبي عىل خيانة 
هنا  أ الغلول  نفي  أن  إىل  ابن عاشور فذهب  الطاهر  ابن كثري و-ما  قراءة  أيب  يف 

الغني  وضم  الياء  بفتح  وعاصم  النبي    -عمرو  جيش  النبي،    ×عن  عن  وليس 

الغلول   واملعنى عىل قراءة اجلمهور هني جيش الن بيء عن أن يهغُلو ألن  »  حيث قال:

ا عىل قراة  م إذ قس  غلول للن بيء ،  ×ء  يف غنائم الن بي ءة ابن كثري  الغنائم إليه ، وأم 

فإسناد  يف جيشه  الغلول  يقع  ال  أن ه  ُغل   يه ال  الن بيء  أن  فمعنى  وعاصم  عمرو  وأيب 

الن بيء نبيئههم ولك  الن بيء جماز عقيل ملالبسة جيش  أن جتعله عىل تقدير    الُغلول إىل 

يهُغل  مضاف أن  نهبيء  جليش  ان  كه ما  والتقدير:  مني  ا  ضولبع   ،،  املتقد  من  ين  ملفرس 

امجة دهم تأويالت للمعنى عىل هذه القراءة فيهاومن بع  . (3) «سه
  ٹ  ٹ ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ ﴿ يف قوله تعاىل: الوضع الثامن: 

 .[751]آل عمران:  ﴾ڤ       ڤ  ڤ
ف( بالتشديد يتعدى إىل مفعولني، إذ هو مضاعف )خاف( املجرد، ا لفعل )خيو 

هُ مهاجل  هارأ فق  ى اآلية،ي معنـ ون فرـسمفـال  لفـتـخ د اـوق ُف أهْولِياءه وقرأها   ،ور خُيهوِّ

 
 . (115)لسبع احلجة يف القراءات ا (1)

 .(180)  لقراءاتا: حجة ا، وانظر أيًض (2/53)ظر: أحكام القرآن للجصاص ان (2)

 . (4/155) لتنويراالتحرير و (3)
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فكم أولياءه "  : ابن عباس  ه الذين  فقال قوم املعنى: خيوفكم أهيا املؤمنون أولياءه   ، "خيو 

وقال قوم: املعنى خيوف املنافقني ومن يف  ،  ولكفار قريش، فحذف املفعول األهم  

أهيا املؤمنون ختويفه، إذ لستم بأوليائه،    كممل فييع  قلبه مرض وهم أولياؤه، فإذا ال

 األول.  ملفعول الثاين واقترص عىلواملعنى: خيوفهم كفار قريش، فحذف هنا ا

ابن عطية: ابن عباس فيام حكى»  قال  أ  وقرأ  الداين »خيوفكم  ولياءه« أبو عمرو 

كله   وذلك  هلم  الشيطان  بإضالل  وذلك  معهم،  ومن  قريش  خيوفكم  املعنى 

قرأ  ك  وبذل  ل،حمضم  أنه  عباس  ابن  عن  بن جني  الفتح  أبو  النخعي وحكى  قرأ 

اجلامعة »خيوف  قراءة  املفعوالن، وفرست  فيها  قراءة ظهر  فهذه  أولياءه«  »خيوفكم 

اُفوُهْم لكفار  ن كعب »خيوفكم بأوليائه« واأولياءه« قراءة أيب ب لضمري يف قوله فهال خته

ا الشيطان، حقر  أولياء  من  املؤمنني عليهم، و  شأنه  هللقريش وغريهم  نفوس  قوى 

إِنْ  تعاىل  بقوله  قرر  ثم  الصرب واجللد،  من  أمره،  وامتثال  تعاىل  هو  بخوفه   وأمرهم 
 . (1) «فعل كذاُكنُْتْم ُمْؤِمننِيه كام تقول: إن كنت رجال فا

القراءة   املعنى وهذه  لتوضيح  األقرب  القراءة  هي  عباس  ابن  ذكرها  التي 

ف ه  ألن،  مةياملقصود من اآلية الكر سيتبادر إىل ذهب القارئ كيف للشيطان أن خيو 

املؤمنني   خيوف  أي  والتقدير  العربية،  اللغة  يف  مستخدم  أسلوب  لكنه  تواله،  من 

 فعولني. بأوليائه، فحذفت الباء من أحد امل

ذ املعنى  هذا  اللغة،  وإىل  وعلامء  املفرسين  من  كثري  الفراء:هب  ُف »  قال   خُيهوِّ
ُه يقو ف: لأهْولِياءه    .(2)«بأوليائه كمخيو 
يقال كيف  نام ذلكم الشيطان خيوف أولياءه(  إ)وقوله عز وجل  »  النحاس:  وقال

حس  هذا  قيل  اولياءه  خيوفكم  النخعي  ابراهيم  عن  فروي  تواله  من  يف  خيوف  ن 

 
 . (1/624)، وانظر: معجم القراءات (1/544)املحرر الوجيز   (1)

 . (1/248)معاين القرآن للفراء  (2)
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فالن تقول  كام  هذا   العربية  والتقدير عىل  الدنانري  الناس  يعطي  أي  الدنانري  يعطي 

بأول املؤمنون  ثم  ائيخيوف  وجل حذه  عز  قوله  ونظريه  املفعولني  وأحد  الباء   فت 
   .(1)«لينذر بأسا شديدا

لِيائِهِ » وقال األخفش أيًضا: ُه أي: بِأهو    .(2) «يقول: ُيْرِهُب الن اسه أولِياءه
 . (3) « ية: معناه خيوفكم أولياءه، أي من أوليائهقال أهل العرب» قال الزجاج:و

وجيوز أن يكون عىل تقدير  »  قال:ث  ف، حيشاكوإىل ذلك ذهب الزخمرشي يف ال

ُف   خُيهوِّ اهلل   لعنه  إبليس  قول  أي  الشيطان،  قول  ذلكم  إنام  بمعنى  املضاف،  حذف 

أبو هم  الذين  أولياءه  فكم  خيو  ُه  عليه    أهْولِياءه وتدل  وأصحابه.  ابن   قراءةسفيان 

 . (4) «عباس وابن مسعود: خيوفكم أولياءه
إليه املفرسون الذين  ن  َيس    ملووقد فصل أبو حيان يف هذا،   الوجه الذي ذهب 

  اعتمدوا عىل قراءة ابن عباس يف أن الباء حمذوفة والتقدير بأوليائه، قال أبو حيان: 

ظهر فيها    ه، إذود وابن عباس خيوفكم أولياءويدل عىل هذا الوجه قراءة ابن مسع»

بأ والنخعي: خيوفكم  أيب   وقرأ  ل.  األو  املفعول  هو  املحذوف  أن  فيائه،  ليوأن  جوز 

أي:   بأوليائه،  هو  الثاين  املفعول  ويكون  بالسور،  يقرأن  يف  مثلها  زائدة  الباء  تكون 

مفعو ويكون  للسبب،  الباء  تكون  أن  وجيوز  اجلمهور.  كقراءة  ف  أولياءه،  خيو  ل 

للتخويف. وقد محل بعض   الثاين حمذوفًا أي: آلة  بأوليائه، فيكونون  الرش   فكم  خيو 

قراءة   قد  خيمهور  جلااملعربني  ذاك  إذ  فيكون  بأوليائه،  التقدير:  أن  أولياءه عىل  وف 

املعنى عىل احلذف، والتقدير:  خيوفكم الرش  بأوليائه،   حذف مفعوالً خيوف لداللة 

 .(5) « وهذا بعيد
 

 . (1/512)القرآن للنحاس معاين  (1)

 . (1/024)خفش معاين القرآن لأل (2)

 .(1/490)معاين القرآن وإعرابه للزجاج  (3)

 .(1/424)الكشاف  (4)

 . (3/95)البحر املحيط  (5)
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 ثحبلا جئاتن
  التي ذكرها ابن عطية أهنا يف   قراءة ابن عباس قوف عىل  ظهر من خالل الو  •

وتوج  معظمها كتفسري  و  ضيحاءت  جهة وبيان،  من  الل فظ  تفسري  قبيل  من  يكون 

له العرب  باعتبار  ،  استعامل  األمر  هذا  عىل  املفرسين  من  واحد  غري  عقب  وقد 

فاظ من أل  تألفاظ تفسريية، وليساأللفاظ الزائدة التي أسندت إىل ابن عباس هي  

 . أي  تفسريية عىل ر اظضها ألفعآن، وهذا ليس عىل إطالقه، فبعضها قراءات وبالقر

بعد تتبع مواضع قراءة ابن عباس وجدت ابن عطية مل يعق ب عىل قراءاته  •

القراءات دون تعقيب أو رشح، لكنها جاءت يف   يف بعض املواضع، واكتفى بذكر 

للم  تفسريية  وكأهنسياقات  الكريمة،  اآلية  من  الوجه  راد  ة  صح  عىل  شاهد  ا 

 املفرسون.  ره، أو ذكةالتفسريي الذي ذكره ابن عطي 

عطية    من  ظهر • ابن  عند  ذكرها  ورد  التي  عباس  ابن  قراءات  تتبع  خالل 

يف   وجه  من  أكثر  عنه  ورد  وقد  عباس،  ابن  عن  نفسها  املفردة  رواية  يف  اختالف 

 اللفظة الواحدة.

ا • القراحتوى تفسري  الكثري من  ُذكرت يف بن عطية عىل  التي  القرآنية  اءات 

 . عندها ودراستهاف بالوقو ةقالب تفسريي، وهي جدير

كان هلا أثر يف   هكم بعض املفرسين عىل قراءة ابن عباس بالشذوذ، غري أن ح •

للمسائل الفقهي  التوجيه  يف  وتوضيحه، وخصوًصا  املعنى  كام   تفسري  واألحكام، 

 ة الكريمة.مواسم احلج الزائدة يف اآليجاء يف ورود لفظة 

جاءت • ذكرها  ورد  التي  عباس  ابن  قراءات  القراءات  ملة  خمالف  أن  عظم 

 .آنية الثابتة واملتعبد بتالوَتاالقر
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 . م1980هـ/ 1490الطبعة: ، اندار مكتبة احلياة، بريوت، لبن ،  هـ(728)املتوف: 
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 صـخـلامل

ا  حول  البحث  دويس  ل يدور  السَّ ِدعامة  بن  قتادة  لقراءة  والرصيف  النحوي  توجيه 

عاصم  عن  حفص  رواية  عىل  الكبار بالزيادة  العلامء  من  وهو  من  ،  ُتَعدُّ  وقراءته   ،

 . ، ومن مصادر السامع األصيلة ، التي هي من َأدلَّة النحو القراءات الشاذة 

مته إىل فادةوقد بدأُت البحَث برتمجة حلياة قت األول يدوُر حول    ،نيصل، ثم قسَّ

، والثاين يتحدث التوجيه النحوّي لقراءة قتادة بالزيادة عىل رواية حفص عن عاصم

يف  .لقراءته بالزيادة عىل رواية حفص عن عاصم عن التوجيه الرصَّ

 . ثم خلص البحث إىل مجلة من النتائج

 . زيادة –قتادة  –لقراءة  – الرصيف –النحوي  –التوجيه  :مات املفتاحيةالكل
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 املقّدمة

هلل   العاملنياحلمُد  الكَرّب  القرآَن  َأْنزَل  الذي  ُمبنيبلسان  ريَم  ،  عريب  والصالُة    ،

 : ، وبعدوالسالُم عىل نبينا حممد  وعىل آله وصحبه الكرام

ُف بموضوعها ، فإنَّ علَم القراءاِت  ا ، وتتفاضُل بنوعهفإذا كانت العلوُم إنَّام َتْْشُ

ها بالتأليفهادِ ، وواسطُة عقِذْروُة سناِمها   ؛ ليم، وأجدُرها بالتعلُّم والتع، وهو أحقُّ

القرآن يدورُ   ألنه يَ يف فلكِه يسيُ ، و حوَل  فيه وقَته ، وهو أعظُم ما  ،  رصُف اإلنساُن 

 . ويبُذل فيه ُجهَده

القراءاِت  َأنَّ  فيه  الَشكَّ  اذةقبوامل-  القرآنية  وممَّا  والشَّ منها  َأوثَق    -لَة  ُتعدُّ 

التي   املختلفةُي النصوص  اللغة  جماالت  يف  هبا  وقلذ؛  (1)تُج  اخا  هذا  يتع  عىل  اري 

التوجيه النحوي والصريف لقراءة قَتادة بن ِدعامة  ):  عنوانه  املوضوع الذي جعلُت 
 .(السَّدوسي ابلزايدة على رواية حفص عن عاصم

 : منهاكما دفعين الختياره أموٌر 
علوم َأنَّ رشف ، ومن املءاتالقرا  مُ ، وهو علَتَعُلُق هذا البحِث بعلم  رشيف    -1

 . ملعلومرشف ا من العلمِ 

ما    ،تنوُع التوجيه النحوّي والرصيّف لقراءة قتادَة بالزيادة عىل رواية حفص  -2

 . شيئًا إىل املكتبة القرآنية - إْن شاَء اهلل-أحسُب أنَّ مجعة ودراسته ستضيُف 

عرصه  -3 علامء  بني  قتادة  أنَّ   ،مكانُة  أحسُب  توافُِق   مما   أوجهًا    قراءاته 

فصيح إنْ عربيًة  مل  ًة  األمصار  اَء  قرَّ يقولتوافق  جنِِّي  ابَن  ما جعل  وهذا  َأْن » :  ،  إالَّ 

 
ا القرآن  »:  يقول السيوطي  (1) ، أم  ، سواء كان متواتراً يف العربية  بهه جاز االحتجاج  أنه قرئ بورد    ا م فكلُّ  أمَّ

اأحادياً  شاذًّ أم  أطب،  وقد  االحتج،  عىل  الناس  بالق  الشاذةاج  الع   قراءات  ختإذا    ،ربيةيف  قياسًا  امل  لف 

 .(36ص)االقرتاح  «هبا، بل ولو خالفته ُيتج معروفاً 
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ُي  أن  ينبغي  بهَقتادة  الظَُّن  فيقالَسن  أو  ،  رواية   من  بحجة   إال  ذلك  ُيورد  مل  إنه   :

 . (1) «دراية

 : يتتضت طبيعُة البحِث َأْن أُقسِ مه على النحو اآلق ا وقد
 .اختياره املوضوع وسبَب  يةَ فيها أمه نُت بيَّ  :مقدمة -

 . من حياة قتادة عديدةً  فيه جوانَب  عرضُت  :متهيد -

النَّ  :الفصل األول  - دِ   تادةَ قَ لقراءة    حوّي التوجيه  السَّ بن  بالزيادة عامة  دويس 

 .عىل رواية حفص عن عاصم

عىل يادة  دويس بالزعامة السَّ دِ   نب  تادةَ لقراءة قَ   يفَّ التوجيه الرصَّ   :الثاينل  فصال  -

 . واية حفص عن عاصمر

تالمها   املر   ،اخلامتةثم  القرآناجعوقائمة  َنَسِق  عىل  البحث  رتبُت  وقد   .  : 

الرتتيب؛  وآياتِهالكريم   هلذا  أبدتقديسًا  وكنُت  العامة  أ،  قراءة  بذكر   ،  املسألة 

َل ؛ ألدَ ركوهشاركهم أو شا  نتبُعها بذكر مَ ، وأُ ثم أورُد قراءة قتادةَ   ،ايهعلمتى ُنصَّ   لِّ

اء ، بل هي ظاهرةًا يف كل قراءاتهعىل َأنَّه مل يكن منفرد  . موجودٌة عند كثي من الُقرَّ

البحث حمّل  التوجيهات  مجع  عند  عميل  يقف  ما  ومل  ترجيح  يف  اجتهدُت  بل   ،

 . لك، ُمْستدالً عىل ذرأيته راجحاً 

القارئ   َيَدي  بني  البحَث  هذا  أضع  إذا  فيام  ُل م، آلكريم لاوإّنني  أجَد عذرًا  أن   

َقُه من َزَلل أو  .ه يف ميزان عميل يوَم ألقاهعلَ ، سائاًل اهلل تعاىل أن َي ُقصور   حَلِ

 

 

 

 
 . (83/ 1)املحتسب  (1)
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 متهيد
 التعريف بقتادَة بن ِدعامة السَُّدوسي

 :ُده: امسُه ونسُبُه َومْولِ أوالا 
اخلطَّا أبو  بنُ هو  قَتادة  بنِ   ب  َعمرو  ِدَعامَة  بن  عزيز  بن  رَ   قتادة   بن  بيعة  بن 

ُذه بن  شيباَن  بن  َسَدوس  بن  احلارث  بن  بن عيلَعمرو  ُعَكايَة  بن  َثعلبَة  بن   بن    ل 

 . (1) بكر بن وائل

بن  وُيقال عمرو  بن  كريم  بن  عزيز  بن  ُعكاية  بن  ِدعامَة  بُن  َقَتادُة  إنه   : 

 . (2)ُذهل بن ثعلبة شيباَن بن َسدوس بن احلارث بن

السنيِ  بفتح  وضمِّ  وَسُدوس  التلِ ا دال،  بن    َسُدوس  إىل  نسبٌة  إليها  ُينَسُب  ي 

 .(3) ، وهي َقبيلٌة كثية الُعَلامءشيبانَ 

النسب  عريبُّ  إىل  وهو  البخاريُّ  أوصَلها  التي  نسبه  سلسلِة  من  َيتضُح  كام   ، 

 . (4)َمْعِد بن عدنانَ 

ُولَِد   النبَّوية  أعمى س   وقد  اهلجرِة  سنَة  ُولَِد    :يل، وق(5) املباركة نَة ستنَي من 

األّوُل (6) إحدى وستني القوُل  والراجُح  بن،  أمحَد  َيدلُّ عىل هذا قوُل  ُولَِد  حنبل    ،   :

األَْعمش َمْولِد  زمَن  يوَم عاشوراء سنة  (7) قتادُة سنَة ستنَي  كانت  ، ووفاة األعمش 

 .(8) عيلن ب حلسنيُ ، يوم قتل استني

 
 .(949/ 23)يب الكامل ، وهتذ(12/794) جامع األصول ينظر: (1)

 .(499/ 23)الكامل  ، وهتذيب(185/ 7)، والتاريخ الكبي (5/322)الثقات  ينظر: (2)

 .(4/84)وفيات األعيان  ينظر: (3)

 . (185/ 7)يخ الكبي التار ينظر: (4)

 . 55/، وطبقات احلفاظ(5/270)، وسي أعالم النبالء (2233/ 5)األدباء معجم  ينظر: (5)

 . (5/271) ءعالم النبالي أ، وس96/ارشاهي علامء األمصم ينظر: (6)

 . (5/271) سي أعالم النبالء ينظر: (7)

 .  (233/ 6)الطبقات الكربى  ينظر: (8)
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 : : نشأتهاثنياا 
املص م  ُتَقدِّ أينيَ بالتي  ادُر  مل  األوىلدينا    نشأتِه  عن  كثيًا  يف  شيئًا  نشأ  أنَّه  سوى   ،

يَّ أرسة  عربية  بالبادية ُه رُسِّ ، وأنَّ أباه ِدعامَة بن عزيز (1) ة من ُمولَّدات األعراب ، وُأمَّ

  وروى عنها  ،عن َأبيها  َرَوتوقد    ، ةادبنُت قت  ، وله ابنٌة هي َباَنةُ (2)مل َتِصح له ُصحبةٌ 

 . (3)تادةسعيد بن ققتادة بن  اأخيه ابنُ 

 : : علمهاثلثاا 
لقتادَة   شّتى  كان  علوم   ْبق يف  السَّ الشديدَقَصُب  ذكاؤه  منها  نه  مكَّ وقوُة ،   ،

 : ، ومنهاحفظه

والقراءات  -1 التفسي  نعلم  عن  قال  فقد  التفسي  علم  ا  فأمَّ يف  »:  فسه:  ما 

آيآالقر إالَّ ِن  قد  ٌة   يشب  فيها  سمعُت  
 
عنه(4) «ء وقال  أ  .  حنبلاإلماُم  بن  قتادُة »:  محُد 

 .(5) «عاملٌ بالتفسي واختالف العلامء

بقوله اجلزري  ابن  عليه  أثنى  فقد  القراءات  علُم  ا  األئمةاملفّسِّ »:  وأمَّ أحد  يف   ، 

يناه من كتاب الكحروف القرآن  . (6) «امل، وله اختياُر ُروِّ

َش حلديثاعلم    -2 ل:  بتضلُّعِ عُ ه  ِهد  والتعديل  اجلرح  احلديثَلامُء  علوم  يف  ، ه 

ًة يف احلديث، مأموناً كان ثقة»:  . قال ابن سعدوحفظه واتقانه . وقال عنه (7) «، ُحجَّ

. وقال عنه شيُخه بكُر بُن عبد اهلل  (8)«ما أتاين عراقيٌّ أحفُظ منه»:  سعيد بن امُلَسيِّب

 
 . (5/2233)دباء معجم األ :ينظر (1)

 .(2/1019)ابة معرفة الصح ينظر: (2)

 . (1/215)إكامل اإلكامل  ينظر: (3)

 . (134/ 7)يل د اجلرح والتع  (4)

 .(2/42طبقات املفّسين  (5)

 . (2/1317)كشف الظنون  (6)

 . (7/171)الطبقات الكربى  (7)

 . (7/185)كبي التاريخ ال (8)
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أ»  :املُزين أَمن  يراد  رأينا  ىل إ  ظرنْن  َمْن  أحفظ    ،أحفِظ  هو  الذي  رأينا  وال منهما   ،

 . (1)«ه فلينظر إىل قتادةيث كام َسِمعَ أحرى أن يأيت باحلد

اظ الذين دار عليهم اإلسنادُ   وكان   : أيب حاتم  يقول عبد الرمحن بن .   من احلفَّ

يقول» أيب  ستةِ سمعُت  إىل  اإلسناُد  انتهى  أَنفَ   :  مَ كهدرر   عنهموك،  عَمرُ م  ال    ،تبت 

َمعْ  اجتمع ألحد  غِي  أهل احلجازَمر أعلم  هريُّ :  ؛ من  دينارالزَّ بن  ، ومن  ، وعمرو 

الكوفة بيعيُّ أهل  السَّ أبو إسحاق  البرصة، وم:  قتادةُ ن  الياممة:  : ييى بن أيب ، ومن 

 . (2) «كثي

ك  ، كذلاتم التفسي والقراءلوع  عه يفتَضلّ : كام شهد له العلامُء بعلم الفقه  -3

له  شهد الفقهباإلماوا  أمة يف  فقد جعله  الش؛  الفقهاء يف  بو إسحاق  مُجلة  يازي من 

 . (4)وكذلك صنع اليعقويب يف تارخيه ،(3) «طبقات الفقهاء» كتابه

هرّي ومحَّ   مل يكن من هؤالء الفقهاء أفقهُ » :  وكان سفيان الثوريُّ يقول الزُّ اد من 

 . (5)«ةوقتاد

واألنم  عل  -4 كانسابالعربية  با    :  مع عاملًا  هبلعربية  يف اتزًا  يلحن  ال   ،

اهلل   رسول  ييى    .ملسو هيلع هللا ىلصحديث  بن  مّهام  احلديث»:  قال  يكن أعربوا  مل  قتادة  فإنَّ   ،

وقاليلحن موه،  فقوِّ حلنًا  يف حديثي  رأيتم  إذا  الشعر  (6)«:  يف  َمْرجعًا  يقووكان  ل  . 

الرجالن»:  مالَّ َس   ابن الشعراَن خيبني مرون  م  كان  فتلفان يف  ُخ َفُيني اكبًا  رسالن  ُي ، 

 . (7) «خُص ْش فيسألُه عنه ثم يَ  -يعني قتادة بن ِدعامَة  -ببابه 

 
 . (7/133)رح والتعديل اجل (1)

 . (8/257)عديل اجلرح والت (2)

 . (98ص ) (3)

 . (386ص ) (4)

 . (134/ 7)يل لتعد اجلرح وا (5)

 . (171/ 7)الطبقات الكربى  (6)

 . (1/61)ول الشعراء  طبقات فح (7)
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، ومع حفظ قتادة وعلمه باحلديث كان رأسًا يف العربية»:  ووصفه الذهبي بقوله

 .(1) «لنسب، وا، وأيَّام العرب واللغة

 :: ثناء العلماء عليهرابعاا 
، فهذا ابُن َسعد  ء عليهنا ء تتابع يف الثلعلامِت الًة رفيعًة ما جعل كلاممنز  بلغ  

ثقةً »  :يقول مأموناً كاَن  احلديث،  يف  حّجًة  عنه    ،(2) « ،  :  وقال  حنبل  بُن  كان  »أمحُد 

وقرئ عليه صحيفة جابر مرة    ،ه حفظًا إالال يسمع شيئ  ،قتادة أحفَظ أهل البرصة

 .  (3) «واحدة فحفظها

بأنساهبا   ، عاملٌ ب والعرربية  م يف علم العدَّ قمُ   ،يٌّ رْص ، بَ تابعيٌّ »:  فطيوقال عنه الق

قاله  (4) «وأيامها ما  حقه  يف  القول  مجيل  ومن  النووي».  عىل  »:  اإلمام  وأمجعوا 

 . (5)«وفضله، نهتقاإ ، و، وحفظه، وتوثيقهجاللته

 :: شيوخه وتلميذهخامساا 
، وصل عددهم يف كتاب   من العلامء كبي  ِد عدد  عىل ي  درس  :  شيوخه  -1

: والذي ثبت سامُعه منهم  قيل  ،(6) شيخاً   عَْش   وثامنيةَ   ل للمّزي إىل مئة  ب الكام هتذي

 . (7) نحو سبعة  وسبعني شيخاً 

،  (هـ93ت  ): أنس بن مالك  ، منهمالَّء جِ أ  حابةٌ نهم صوكان من بني الذين أخذ ع

 . ،(هـ71ت )وعبد اهلل بن رسجس املزين 
 

 . (1/92)تذكرة احلفاظ  (1)

 . (7/171)قات الكربى الطب (2)

 . (133/ 7)والتعديل  رحاجل (3)

 . (35/ 3)ة حاه الرواة عىل أنباه النإنبا (4)

 . (2/57)ء واللغات هتذيب األسام (5)

 .(504 – 23/499)يب الكامل هتذ ينظر: (6)

 .( 171/ 7) الطبقات الكربى ينظر: (7)
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ا التابعوَن فمن أبرز َمنْ  ، واحلسُن (هـ95ت  ): سعيُد بن امُلَسيِّب  لمذ عليهم تت وأمَّ

َرباح  هـ(110)تالبرصيُّ   أيب  بُن  ِس   ،هـ(11)ت، وعطاُء  بن  ، ـ(ه110)ت  يين وحممُد 

األشعرّي   أيب موسى  بن  ُبردة  أيب  بُن  بههـ(138)توسعيُد  يسمح  مما ال   ، وغيهم 

 . م هنايعاهُب ُم استاملقا

وأئمة اإلسالم(1)كبارال  من  اعاٌت تتلمذ عليه مج   :تلميذه  -2 وَنَ (2) ،    َل من، 

ا  ُطاّلب  من  كبٌي  عدٌد  الفيَّاض  احلّجاج  لعلم علمه  أبو  منهم  ذكر  سبعني زّ املِ ،    ي 

ْختياينّ ، من أبرزهم(3)ذاً تلمي َأيُّوُب السَّ د  ، وسعي، ومُحيد الطويُل ، ومَحّاُد بن سلمةَ : 

 . اج حلجّ ، وشعبُة بن ا، وسليامُن األعمشبةَ وْ رُ يب عَ بن أ

 : : عقيدتهسادساا 
إليه القوَل   غيُ   َنَسَب  العلم  أهِل  من  منهم(4) بالَقَدر  واحد   بن  ،  طاووُس   :

 . (8) ، والَفَسوي (7) ىلجْ ، والعِ (6) دبن سع، وا(5) يسانك

؛ إذ كان رصّي  سن البَوَلعلَّ القوَل هبذه البدعِة قد دخَل عليه من شيخه احل

 . (9) ايرى بالَقَدريَّة ثم تراجع عنه

بم  حمتفظًا  قتادُة  َظلَّ  القول  هذا  العلميةومع  الذهبي    .كانته  يرى  »:  قال  وكان 

صدقهالعفو  اهللنسأل  ،  رالَقدَ  يف  أَحٌد  َتَوقَّف  فام  هذا  ومع  وعدالته،  وحفظه،   ، ،

 
 . (9/313)نهاية البداية وال ينظر: (1)

 . (5/270)سي أعالم النبالء  ظر:ين (2)

 . (500/ 23)هتذيب الكامل  ينظر: (3)

 . (483 ص)فتح الباري ، ه فعُل العبد وحدَ نَّ الْشَّ عم بأزَّ : الالَقَدر (4)

 . (215/ 2)معرفة الثقات  ينظر: (5)

 .( 171/ 7)الطبقات الكربى  ينظر: (6)

 . (152/ 2)فة الثقات معر ينظر: (7)

 .(280/ 2)املعرفة والتاريخ  ينظر: (8)

 .( 167/ 7)نبالء سي أعالم ال :ينظر (9)
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، واهلل َحكٌم  اري وتنزهيهتعظيم الب   ، يريد هباببدعة    ولعل اهلل َيْعُذُر أمثاله ممن َتَلبََّس 

بعبادهيطلَ   ،َعدٌل  العلم  ٌف  أئمة  من  الكبي  إن  ثم  كَ ،  وُعلم صالُحه صوابه  رَ ثُ إذا   ،

 . (1) «قتدي به يف بدعتهنوال ، ه اهلل فُر ليغ

 . (2) عن هذه البدعة جديُر بالذكر أنَّ بعَض العلامء نقلوا أنَّه قد تراجع 

 :علمية: آاثره الاسابع 
 : (3)منهاذكر ابُن سعد أنَّ له آثارًا علمية 

،   ضخامً اً بيًا كتفسي  انه ربام ككني أنَّ سز، ويرى فؤاد  كتاٌب يف تفسي القرآن  -1

 . (4)وربام نقل كلَّ مادته ،من ثالثِة آالف مرة   نقل منه أكثرَ  الطربيَّ  بدليل أنَّ 

 . الكريمآن قر يات العدد آ ، وهو يدور حولعوارش القرآن -2

 .(5) الناسخ واملنسوخ  -3

 : هفات: و اثمناا 
بعد    عْشةَ   عةَ السابلسنة  : تويف بواسط بالطاعون يف ا؛ فقيلوفاتهيف سنة  اخُتلف  

لهاملئة ترجم  َمْن  غالُب  هذا  وعىل  وقيل(6) ،  الثامنةَ ،  السنِة  يف  املئة  عْشةَ   :    ( 7)بعد 

  .(8) وكان ذلك أيام هشام بن عبد امللك

 
 

 . (5/271)عالم النبالء سي أ (1)

 . (414/ 6)النبالء  موسي أعال ،(5/2332)دباء معجم األ ر:ينظ (2)

 .( 229/ 7)الطبقات الكربى  ينظر: (3)

 .(163/  2)فات القرآن معجم مصن ينظر: (4)

 . بيوت ،مؤسسة الرسالة  ،حاتم الضامنبتحقيق د/ُطبع  (5)

ا  ينظر:  (6) والتعدي  ،(186/  7)الكبي    والتاريخ  ،(7/230)كربى  لالطبقات   ، (7/513)ل  واجلرح 

 . (322/ 5)والثقات 

 . (133/ 7)اجلرح والتعديل   ينظر: (7)

 . (5/2233)معجم األدباء  ينظر: (8)
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 الفصل األول
 دوسي عامة السَِّدن ب تادَةالتوجيه النحوي لقراءة َق 

 ماصع عنالزيادة على رواية حفص ب
 : ( يف قوله تعاىلَعْدواالدال يف ) و   مع ضم العي   او لو ديد ا: تشألوىلاملسألة ا

 .[108: األنعام ] ﴾ مجحج مث هت مت خت ﴿

( :  َعْدواً )، ومعنى(1) تح الواو لدال وفون اني وسك( بفتح الع َعْدواقرأ اجلمهوُر )

 .  (2) اعتداءً 

قتا )وقرأ  اً عُ دُة  الواو ُدوَّ وتشديد  والدال  العني  بضم  و(3) (    قوب يع  :هشارك، 

 . (5) وأبو رجاء ،واحلسن بن أيب احلسن ،(4)احلرضمي

يف   اجلمهور  قراءة  ذاهُتا  هي  قتادة  بيان  املعنىوقراءة  يف  منظور  ابن  قال   معنى . 

: قد يف الظُّلم  ُيقال.  أيضاً (  َعْدَواً ( فهو بمعنى )ُدّواً فيسبُّوا اهلل عُ قرأ )  نْ ومَ »  :(ّواً ُعدُ )

 .  (6) «: َظَلَم ُظلاًم جاوَز فيه القدر، أيّوًا وُعدوانًا وَعَداءً ُعدُ ًا ووَ دْ ٌن عَ ا فالعد

م قرأوا )  ةَ كَّ وُروَي عن أهِل مَ »:  وقال القرطبي يف ذات السياق  ( بضمِّ  َواً دْ عَ أنَّ

راجعٌة    وهي  ،وقتادة  ،وأيب رجاء  ،َسن حلَ اوهي قراءة    ،تشديد الواوني والدال والع

 . (7) «لظلمًا بمعنى اومها مجيع ،وىلاألة لقراءإىل ا

هت   هت به قراءُة اجلمهور  (ُعُدّواً )وهلذا ُوجِّ منُي  يف قراءة قتادة بام ُوجِّ . قال السَّ

 
 . (261/ 2) القراءات العْش والنْش يف ،(482/ 9)طربي فسي الت ينظر: (1)

 . (1/203)آن القر جماز (2)

 . (89/ 2)راب القرآن  إع ينظر: (3)

 . (1/177)القراءات   ينمعا ينظر: (4)

 . (200ص)املبسوط يف القراءات  ينظر: (5)

 . (15/32)اللسان  (6)

 . (61/ 7)جلامع ألحكام القرآن ا (7)
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م منوانتصابه عىل ما تق»: احلََلبيُّ   :( 2) ، وهي(1)«وجهاألثالثة  دَّ

تكونَ أَ   -1 مفعوالً ْن  له  أي   فيسبُّ ،  اهلل  و:  قالوّ دُ العُ   ألجلِ ا  وبه  النحاُس .   : (3) ،

طبيُّ والقر
 (4) . 

العُ ، من غي لفِظ الفعلأْن تكوَن مصدراً   -2 بَّ يف املعنى. ؛ ألنَّ    ُدوَّ ُيالقي السَّ

 . (5) وبه قال ابُن عطية

مؤكِّ   -3 حاالً  تكون  أيدةأن  فيُسبُّو،  معت:  اهلل  الطَّ دينا  قوُل  وهو  ،  (6) ربّي ، 

 . (8) اسِ نحوال، (7) والزجاِج 

القوة يف  متساويًة  مجيعها  األوجَه  معنىمل؛  وأرى  من  إعراب   كلُّ  يمُله  فإن  ا   .

حاالً قيل الثالث  الوجه  يف  املصدُر  جاء  قد  مواطَن :  يف  كذلك  جاء  بأنه  عليه  ُردَّ   ،

ال   : يوسف    ]  ﴾زب رب يئ ىئ﴿:  ه تعاىلقول، ككريمعديدة يف كتاب اهللِ 

 .  [11:فصلت  ] ﴾جع  مظ حط مض خض﴿:  وكقوله تعاىل ،[ 107

الكثي اللغوي  االستعامل  إن  يثم  له  ق  املنايف  عىل  احلال  قالت شتق رص  فقد  ؛ 

صرباً العرُب  قتلُته  فجأة:  ولقيُته  ومفاجأة،  وكفاحاً ،  مشافهة،  وكلَّمُته  وأتيُته ،   ،

 .(9) غتة، وطلع باً وَعْدو ،، ومشياً ركضاً 

 
 . (5/100) الّدر املصون (1)

 .(5/001)صون امل والدر ،(5/200)حيط والبحر امل ،(395/ 1) إعراب القرآن التبيان يف نظر:ي (2)

 . (2/89)اب القرآن  إعر ينظر: (3)

 . (61/ 7)حكام القرآن امع ألاجل ينظر: (4)

 . (2/332)املحرر الوجيز  ينظر: (5)

 . (9/483)تفسي الطربي  ينظر: (6)

 .(128/ 2)وإعرابه  معاين القرآن ينظر: (7)

 . (89/ 2)إعراب القرآن   ينظر: (8)

 . (0751/ 3)ارتشاف الرضب  ينظر: (9)
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الثانية  خص ﴿  :يف قوله تعاىل  ماضمر فيهتنوين    (خير   أُذنُ )  (1) ين و تن:  املسألة 
 .  [61:التوبة] ﴾ جض مص

 .  (2) باإلضافة (خي  )، وَجرِّ بضم النون من غي تنوين   (أُذنُ )قراءِة عىل  مهورجلا

مُجِ ، والنُ حلس: اقرأ  . وهكذا(3) بالتنوين فيهام   (ُأُذٌن خيٌ )وقرأ قتادُة   يُّ عن أيب رُبْ

 . (5) بُن عيل ، وزيدُ (4) وعمرو بن عبيد ،، وطلحةيسى بن عمروع، شهُب واأل ،كرب

 : (6)ألوجههذه ا ويف تنوينهام بالرفع

  نعتاً   ( خيٌ )، وتكون  والتقدير : هو أُذنٌ   ،ًا ملبتدأ حمذوفربخ  (ُأُذنٌ )أن تكون    -1

 . هلا مرفوعًا وعالمة رفعه الضم

يقبُل  ؛ ألنَّه  ة يف حقكميَّ صوٌف باخليمو  نٌ أذو  : هي: أ املعنىبيان  ي يف  الرازل  قا

 . (7)«، ويتغافل عن جهاالتكمذيَركممعا

خرباً   -2 تكون  أيضاً أن  ملبت  وحمذوفدأ    ثانياً   (خيٌ )،  باب    ،خربًا  من  فيكون 

 .تعدد اخلرب

تكون    -3 ومبتدأ  ( أُذنٌ )أن  هناخرَبها  (خيٌ )،  االبتداء  وجاز  ا  ألن  ،ةبالنكر  ، 

 . ن  يؤاخذكمال يؤاِخُذُكم خٌي لكم من ُأذُ : أذٌن ؛ أيراً ديتقة وفوصم

، ثم إنَّ سياق  تقدير وتأويل  إىليتج    نعتًا مل  ؛ ألنَّ إعرابهُح الرأُي األوُل والراج

، كام ةاآلية يؤّيُده ويتناسب مع ما أورده املفّسون من أنَّ املراد وصف األذن باخلييَّ 

 . زيُّ االر ذلكنص عىل 

 
 .(667/ 2)تشاف االر .ال خطاً آخر الكلمة لفظا  زائدة تلحق : نون ساكنةينالتنو (1)

 .(340 ص) ى يف بيان الوقف واالبتداء دومنار اهل ،(11/536)ي تفسي الطرب ينظر: (2)

 .(227 ص)وط يف القراءات املبس ينظر: (3)

 .(227 ص)ات املبسوط يف القراء  نظر:ي (4)

 . (5/62)البحر املحيط  :رينظ (5)

 .(129/ 1) واللباب يف علوم الكتاب ،(73/ 6)در املصون وال ،(63/ 5)املحيط  البحر  ينظر: (6)

 . (16/93)رازي تفسي ال (7)
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  يت ىت نت مت زت﴿   :يف قوله تعاىل  ( أنْ )د  : تشديالثةة الثسألامل 
 .[10:يونس] ﴾  زث رث

بتخفيف   العامة  ب  (أنْ )قرأ  الذي  االسم  )(1) عدهاورفع  َقَتاَدة  وقرأ  احلمدَ ،  (  َأنَّ 

 . (2)   (َأنْ )بتضعيف 

أيضاً  ُبردةَ وبقراءته قرأ  بُن أيب  حُم : بالُل  ب قويع  ُن جني بازاد  و  ،(3) يصن  ، وابُن 

 . (5) ، وأبا َحْيَوةجِمَْلز ،مر، وابن يعوجُماهد ،، وأضاف أبو حيان عكرمة(4)احلرضمي

أنَّ   عىل  القراءُة  هذه  ُج  الن  (أنَّ )وخُترَّ لالسمباصهي  للخرب  ،ة  فيكون الرافعة   ،

هللاحلمدَ أنَّ  )  واجلملةُ   ،منصوباً   (إنَّ )  اسمَ   (احلمدَ ) رفع خرب    (  موضع  ،  ( رآخ)يف 

 . (6) هم محُد هللآخُر دعوا :أي

استـوق ابـد  جـدلَّ  بـُن  القـ هـنّي  عـذه  قىلـراءِة  الــ  يـاعـجم ـراءة  ذه ـه»:  ولـقـة 

تَ ـالق أنَّ ـراءة  أنَّ    (أِن احلمُد هلل)اعة  ـاجلم   راءة ـ ق   ُدلُّ عىل  بمنزلة ـفـفَّ ـخـم  (َأنْ )عىل  ٌة 

 :   (7) قول األعشى

فِْتية   َعلُِموا هلا  ُيوِف َكِس   يف  قد   ند 

 

هالٌِك    من  كلُّ َأْن   نَْتِعُل ي وَ   َيْفى 

 . (8) «دعواهم َأْنُه احلمُد هللفكأنَّه عىل هذا : وآخُر  ،أي : أْنُه هالٌِك  

 
 . (156/ 6)الدر املصون  ينظر: (1)

 . (127/ 5)ملحيط البحر ا ينظر: (2)

 . (61 ص)ن آترص يف شواذ القر خم ينظر: (3)

 . (1/308)املحتسب  ر:ظني (4)

 . (5/271)بحر املحيط ال ينظر: (5)

 . (5/  2)والتبيان يف إعراب القرآن   ،(639/ 1)إعراب القراءات الشواذ  ظر:ين (6)

 . ذي احليلة احِليَُل دفع عن يوالرواية فيه : أن ليس  ،(147 ص)ديوانه  (7)

 . (1/308)املحتسب  (8)
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الرابعة تعاىل  (ل ِ ــ كُ )ن  تنوي  : املسألة  قوله   يل ىل مل خل﴿   : يف 
 [34:إبراهيم]  ﴾جم

بإض  العامُة  قتادة  (1)(ما)إىل    (ُكلِّ )افة  قرأ  وَقَرأ  قرأذوهب،  (2) ين بالتنو  (ُكل  )،   ا 

عباس    :أيضاً  وجعفرُ واحلسنُ   ،ابن  حممد  ،  وسالمُ بُن  امل  ،  وكذلك    ،(3)نذربن 

حاك  . (4) ويعقوب  ،الضَّ

 :هانءِة وجعىل هذه القرا (ما)ويف 

، وحَمَلُّه النصب موه نفيٌّ سألت  وما»:  فقال،  ، وبه بدأ الزخمْشيُّ أن تكوَن نافيةً   -1

احلال أيعىل  آتاكم؛  مجي  :  ذلمن  غيَ ع  سائك  هو    .(5) «ليه  الثاين  املفعول  ويكون 

 . (6)  (من كل  )اجلار واملجرور من قوله 

قال هبذا التخريج  . ( م ك آتا ) ـ  املفعول الثاين ل  ، وهي أن تكون موصولة بمعنى الذي  -2

   . (10) والسمنُي احللبي   ، (9) وأبو حيان   (8) ْشي لزخم وا   (7) ابن عطية 

األو الثاين  ألوالتخريج  ؛  بالقبول  اىل  األو لتخريَج نَّ  منافاةٌ   فيه  الظاهر  ل  يف   

َتُدلُّ اإلضاف  ،لقراءة العامة م س التي  َأنَّ والتخريج عىل النفي    ،ألوه تعاىلة فيها عىل 

أنَّ  قال  يسأل  م مليعني  ؛ وهلذا  ُمعَ أبو حياوه  الزخمْشيعىل  ّلقاً ن  أَحسَّ »  : رأي   وملَّا 

 
 .(109/ 7)والدر املصون  ،(742 ص)ف واالبتداء  قولإيضاح ا ينظر: (1)

 .(5/428)والبحر املحيط  ،(9/367)ن القرآاجلامع ألحكام  ر:ينظ (2)

 . (73 ص)خمترص يف شواذ القرآن  ينظر: (3)

 . (2/109)املحتسب  ينظر: (4)

 . (755/ 2)الكشاف  (5)

 . (110/ 7)ون صالدر امل ينظر: (6)

 . (340/ 3)رر الوجيز املح ينظر: (7)

 .(2/557)الكشاف  ينظر: (8)

 . (5/428)ط البحر املحي ينظر: (9)

 . (110/ 7)لدر املصون ا ر:ينظ (10)
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التنايف    الزخمْشيُّ  القراءةبظهور  تلك عىل  بنيو  بني هذه    ، موصولةٌ   (ما)أّن    تقدير 

ومل   ،احتجتم إليه   اكم من كل ذلك ماموصولًة عىل وآت  ( ما)قال : ويوز أن تكون  

إال ومعائشكم  أحوالكم  طأ كف  ،به  تصلح  أو  سألتموه  بلسلبتمونكم    ،احلال  انِ ه 

 . (1) « بقوله ما احتجتم إليه (سألتموه)فتأول 

اخلاملسأ  تشديد سي  امسةلة  قوله    (عَ َوسِ ):   جي  ٰه  مه﴿  : اىلعتيف 
 .[98:طه] ﴾ حي

العامة   ال   (َوِسعَ )قرأ  خفيفبكّس  قتادُة  (2) ةسني  وقرأ  عَ )،  السني   (َوسَّ بتشديد 

 .(4) داهة جم ، وهي قراء(3) وفتحها

: َوِسَع ِعْلُمُه  أي ،علالعامِة متييزا منصوبًا منقوال من فا عىل قراءة  (علامً )رُب عويُ 

 
 
ا عىل ق (5) ُكلَّ يشء  :ه عىل قتادَة فقد ُوجِّ راءةِ وأمَّ

ثانياً   -1 مفعوالً  يكوَن  َج   ،أْن  ع)عل  عىل  الثنني  (َوسَّ منهام    ،متعدّيا   األول 

 . (8) ، وابن عادل(7) اوّي يضب ل، وا(6) ْشيالزخم  ب. وهو إعرا (ُكلَّ )

أي  أن  -2 ثانيا  لكنْ ضاً يكون مفعوالً  ع )عىل تضمني    ،  أعطى  (َوسَّ ، وهو معنى 

 . (9) يُعْكرَبِ رأي ال 

فاعٌل   ؛ ، وإن كان متأّخراً أن يكون مفعوال أوالً   -3 :  والتقدير  ،ألنه يف األصل 

 
 . (5/428)ملحيط البحر ا (1)

 . (454/ 3) وفتح القدير  ،(8/100)الدر املصون  ينظر: (2)

 .(2/58) واملحتسب ،(65/ 3)إعراب القرآن   ينظر: (3)

 .(6/277)املحيط  والبحر ،(2/58)املحتسب  ظر:ين (4)

 .(1/567)املعاين وروح  ،(8/100)الدر املصون  ينظر: (5)

 .(3/86) الكشاف ينظر: (6)

 . (4/69)سي البيضاوي تف ينظر: (7)

 . (3602 )ص تفسي اللباب ينظر: (8)

 .(193/ 2)التبيان يف إعراب القرآن  ينظر: (9)
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َع ِعلُمه ُكلَّ يشء  . (1) اينالشوكوهو رأَي  ،َوسَّ

يك  -4 متيأن  منصوبازيون  التخفيفا  قراءة  يف  احلال  هي  كام  َجْعل  ،  ،   عىل 

 . (2) ، وهو رأي العكربيَسطَ بَ معنى عظَّم أو ب (عَوسَّ )

بنائه ملا مل ُيسمَّ فاعله يف   « ختلدون»يف  : تشديد اللم  ادسةاملسألة الس    مع 
 .[912:الشعراء] ﴾ جغ مع جع  مظ﴿  : وله تعاىلق 

التاء  (خْتلُدون)ة  عامّ ال  قرأ للفاعلالال  فوختفي  بفتح  مبنيًّا  م 
هنا عىل(3)  َوَلَعل   . 

جا  . (5) وادُ لُ  أْن خَتْ جنيَ را ، واملعنى تّتخذون مصانعَ (4)ءباهبا من الرَّ

قتادُة   وتشديد   ( خُتَلَُّدون ) وقرأ  اخلاء  وفتح  التاء  فتحها   بضمِّ  مع  قرأ (6) الالم  وهبا   .  

 .  (8) عاليةال ووأب ،وعلقمةُ  ،يبُّ بُن كعبوأُ ، (7) احلصني بووأ، َدريُّ اجلحْ 

جت عىل أن الفعَل   .اعُلهمبنيٌّ ملا مل ُيَسمَّ فوُخرِّ

، وكالمها ملا مل  دًا للتكثيح الالم خمّففًا ومشدَ تبضم التاء وفقرأ  يُ »:  قال الُعْكرَبيُّ 

 . (9)«واحد بمعنى: أْخَلد وَخلَّد ُيقال ،ُيَسم فاِعُله

األلويس أُ وقر» :  وقال  قال مشّدداً   مفعولللنيًا  بم  (دونلَّ خُتَ )  وعلقمةُ   يبٌّ أ  كام   ،  

 : (10) الشاعر

َيِعمَ  خُمَلَّدٌ   نْ وهل  َسعيٌد   إالَّ 

 

 (11) «بَأْوَجالِ   وم  ما َيبيُت اهلم   قليُل  

  
 . (544/ 3)تح القدير ف :رظين (1)

 .(193/ 2)يف إعراب القرآن  التبيان ر:ينظ (2)

 .(3930 ص)يف علوم الكتاب  باباللو ،(32/ 7)ر املحيط البح ينظر: (3)

 . (32/ 7)يط البحر املح ينظر: (4)

 . (4/128)فتح القدير  ينظر: (5)

 . (539/ 8)الدر املصون  ينظر: (6)

 . (6/136)املسي زاد  ينظر: (7)

 . (32/ 7)حيط البحر امل ينظر: (8)

 . (212/ 2)ب القراءات الشواذ إعرا (9)

 . (135 ص)انه ديو ،قائله امرؤ القيس (10)

 .(110/ 19)روح املعاين  (11)
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 جي  يه  ىه مه﴿   : يف قوله تعاىل  (َمْكرُ ): تنوين  املسألة السابعة
 .  [33 :أ سب] ﴾ يي ىي مي خي  حي

: مكيال  . ق(1)ما بعده  ىلإًا  ضاف، ماف، ساكَن الكلراءَف اخفي  (مكرُ )قرأ العامُة  

والنهار» الليل  إىل  يمكرانُأضيف  ال  ومها  أنَّ ،  إالَّ  ي،  املكر  في  من كوُن  هام 

 . (2) «امفاعله

قتادة   التنوين  (مكرٌ )وَقَرأ  قرأ ييى ؛ وهبا  (3)  (ر النها)و  (الليل)، ونصب  بزيادة 

 . (4) بن يعمر

ج    ، فيكون هلا هذه نتنويلازيادة  ا كانت عليه من إعراب قبل  عىل م  (َمَكرٌ )وخُترَّ

 :األوجه

  ﴾ ىم مم خم حم ﴿عليه    ل حمذوف َدلَّ ـعـاًل لفـفاع  كونـتأن    -1
نا مكرٌ قدير والت ،[32:سبأ ]  .(5): َبْل َصدَّ

تكون    -2 خمب  (مكرٌ )أْن  والتقديروٌف حمذ  هربُ تدأ  والنهار ،  بالليل  مكٌر  بل   : 

نا  . (6) صدَّ

 ،(7) الليل والنهار   بـ : هذا مكرُ   خفشأله ارَقدَّ ،  ربًا ملبتدأ حمذوفكون خأْن ت  -3

ره األلويس بـ : سبب كفرنا م  .  (8) كرٌ وَقدَّ

  َبنيَّ ذلك   كام،  مةالكريَيُدلَّ عليه سياُق اآلية    ،بالفاعلية  (مكرٌ )  أن يرتفعواألوىل  

 .بُن جنِّيا

 
 . (191/ 2)ون الدر املص ينظر: (1)

 .(516/ 2)عراب القرآن  مشكل إ ينظر: (2)

 . (14/303)القرآن  امكحألواجلامع  ،(2/319)املحتسب  ينظر: (3)

 . (283/ 7)حر املحيط الب ينظر: (4)

 . (14/303) واجلامع ألحكام القرآن ،(193/ 2) املحتسب ينظر: (5)

 .(11/320)وروح املعاين  ،(2/193)املحتسب  ر:نظي (6)

 . (484/ 2)معاين القرآن  ينظر: (7)

 .(320/ 11)روح املعاين  ينظر: (8)
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ه عىل أنَّ   (الليَل )وأما   ،  هعطوٌف عليم  (النهارَ )، و لظرفه منصوٌب عىل افقد ُوجِّ

ى إىل، وإْن كان فْعُله الزما(1)املصدُر َقبَلهه  بُ صونا ، يقول  الظرف  ؛ ألنَّ الالزم يتعدَّ

أ»:  يهسيبو الفعَل واعلْم  الفْن  يتعّدى  ال  الذي  الذيإ  ىيتعدَّ اعَل    احلََدثاِن  اسم   ىل 

منه كان  ...ُأِخَذ  ما  إىل  ى  األْمكِنَةوَيتعدَّ يف  وق  ،وقتًا  كان  ما  إىل  ى  يتعدَّ يف  تًا  كام 

ُت  رس و ،: ذهبُت شهرينكام تقول  ،ورسُت ميلني  ،: ذهبُت فرسخنينحو...ِمنةزْ ألا

 .(2) « اليومني

الثاما يفنةملسألة  التنوين  زايدة  تعاىل  (عفض ال)ورفع    (َزاءُ جَ )  :  قوله   :يف 
 .  [37:سبأ ] ﴾ مس  خس   حس   جس  مخ  جخ﴿ 

ال الضِّ )عامة  قرأ  يليه  (جزاءُ )برفع    ( عِف جزاُء  ملا  أعىل  ،وإضافته  دٌر صمنه   

 .  (3) مضاٌف ملفُعوله

تنوين   قتادة برفعهام مع  ة عىل ما  اقيفب  (جزاءٌ )ما  فأ،  (4)تنوين َضم  (ءجزا)وقرأ 

 .، خربه شبه اجلملة التي قبله، إذ ُتعرب مبتدأ مؤخراً تنوينالل ب  قبإعرا كان هلا من

 : هنيفقد خرجت عىل وج  (الضعُف )وأما 

من    -1 بدال  تكون  به.  (جزاء)أن  النحقال  أيب طالب(5) س ا:  بن  ومكيُّ   ،
(6)  ،

 . (9)وأبو حيانَ  ،(8) ، والقرطبي(7) والزخمْشيُّ 

 
 . (421/ 4)واملحرر الوجيز  ،(941/ 2)املحتسب  ر:ينظ (1)

 . (36 – 34/ 1)تاب الك (2)

 .(9/195)ر املصون والد ،(630/ 14)القرآن  كامواجلامع ألح  ،(422/ 4)ملحرر الوجيز ا ينظر: (3)

 .(9/195)والدر املصون  ،(4/422)املحرر الوجيز  ينظر: (4)

 .(3/352)إعراب القرآن   ينظر: (5)

 .(2/589)القرآن   بمشكل إعرا نظر:ي (6)

 . (586/ 3)الكشاف  ينظر: (7)

 .(306/ 14)ألحكام القرآن اجلامع  ينظر: (8)

 . (7/286)ملحيط ا البحر  ينظر: (9)
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خ  -2 تكوَن  حمذملبتد  اً ربأن  الضعف يأ  ،وف  أ  هو  به  . :  الزجاجقال   : (1)،  

 .(2) واأللويس 

بداُل ْن كاَن فيه إوإ  -ه  وألنَّ  ،؛ ألنَّه يوافق رأَي أكثر الُعَلامءُل لقوُل األوّ والراجُح ا

ااملعرفةِ  من  النحاة  -كرة  نل  أغلب  رأي  عىل  واملبد(3) جائٌز  البدَل  ليسا ؛ ألنَّ  منه  َل 

 . (4) ة تكرار العاملنيَّ  دُل يفلب اإذْ  ،ء الواحدكاليش

 

 

 

 

 
 

 
 . (4/256)معاين القرآن وإعرابه  :ينظر (1)

 . (11/223)اين روح املع  ينظر: (2)

 .(2/248)املساعد  ينظر: (3)

 .(1/394)رشح اجلمل  البسيط يف ينظر: (4)
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 لثانيالفصل ا

 اصمحفص عن ع على رواية بالزيادة تادَةءة َقلقرا ريّفالتوجيه الصَّ 

األ  :املسألة األوىل بعدزايدة  احلاء يف    لف  قوله   (َحَذرَ )الذال مع كسر    يف 
 .  [19:البقرة] ﴾يئ  ىئ   نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ﴿ : تعاىل

قتا األلف  (ذارَ حِ )  دةُ قرأ  وزيادة  احلاء  مِ (1)بكّس  ابن  قراءة  وهي  وأيب   ،ْقَسم، 

حاكِ (2) املِ السَّ   .  (4) ، وابن أيب ليىل(3) ، والضَّ

:  قول النحاُس . ييف قراءة العامة  لي احلا، كام هأنا مصدر  ىلومُحَِلِت القراءُة ع

َسيبِويهِ ويقال حذارَ » قال  منصوٌب ،  هو  م، ألنَّ :  أجله:  أي  ،له   وقوعٌ ه  من   ، مفعوٌل 

 .  (5) «وحقيقته أنَّه مصدر

قتادة» :  . قال األلويسواحدٌ   (ِحذارَ )  و  ( َحَذرَ )ومعنى   اكَ   ،وقرأ  وابُن   ،والّضحَّ

 .  (6)«وِف خلُة ادّ ش  (َحَذرَ )وهو كـ  (ِحذارَ ) ةَ لأيب عب

َعال ىل فِ ُمّطردًا ع  هُ مصَدرُ يكون    (َفاَعَل )ألَن ما كان عىل    ،مصدُر َحاَذرَ   (وِحذار)

كانت فاؤه    . فإندةً ادًا ومواعوواَعَد وعِ   ،اصمةً : َخاَصَم ِخصامًا وخُم نحو  ،لةوُمَفاعَ 

ُمفاعلة  عىل  كان  وفقط  ياًء  نح  ؛(فِعال)نع  تما،  الياء  يف  الكّسِة  يارَسَ والستثقال   : 

 . (7)يارسةمُ 

 
 . (1/87)البحر املحيط  ينظر: (1)

 . (481 ص)اءات  كامل يف القرال ينظر: (2)

 . (1/102)حرر الوجيز امل ينظر: (3)

 . (1/87)يط حالبحر امل ينظر: (4)

 . (1/194)إعراب القرآن   (5)

 .(1/176)عاين روح امل (6)

 . (2/626)املساعد عىل تسهيل الفوائد  (7)
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الثـمسـال تعــلو ـ ق ي  ـف   ( او ـ لـتـاق ف )ادة األلف يف  ــ: زيةـــيـانـألة   مم  ام﴿  : اىلـــ ه 
 . [54:البقرة] ﴾  من   زن  رن

هُت هذه القراءُة عىل      .(1) تح التاءألف وف  بزيادة  (فاقتاُلوا)َوْحَده    قرأ قتادةُ  َوُوجِّ

 :يأيت ام

ن قارئها  َي عأرهذا ال، وقد َنَقَل ابن جماهد  (استقال)من    (اقتال)أن تكون    -1

ابُن    (2)   (َعَل فْ اْسَت )بمعنى    (اْفَتَعَل )يه  ءت فجا ا  ذا ممعىل ه، فتكون  ادةَ قت ه  جنّي وردَّ

الت ألنَّ  رصيفبحجة  وا  (افتعل)؛  العنيهنا  ووي  َبْيَد  العني  يائي  (استفعل)،  ه نأ، 

إال بحجة     كلذ  وردفيقال إنه مل يُ   ،قتادَة ينبغي أن ُيَْسَن الظنُّ به  أنَّ إال  »:  قالعاد ف

 . (3) « و درايةأ ة  رواي ده منعن

ألغلب  او،  : اقتاسوااًء نحوي، أو  دوا: اقتاوحن  ،واًوا  (افتعل)  أْن تكون عني  -2

ح هذا ابنن اإلقالةًا موواعىل العني أن تكون   .(4) ي جنِّ ، وَرجَّ

أصُل   -3 يكون  ياءً   ، ( اْقَتتُلوا   ( اقتالوا )   أن  التاُء  ُأبدلت  فصارت  ُثمَّ    ، ( لوا يَ تَ اقْ ) ، 

وانفتح الياء  ألفاً   فتحركت  فُقلِبْت  قبلها  واما  ابنُ   ختار،  أَ ذلك    واحتج   ،الربيع  يب 

الكتاب أمليُت  وهو  لذلك  نظي  األصُل   ،بوجود  أإذ  ُأبْ ْملَ :  ثم  الكتاَب  لت  دِ َلُت 

 .  (5) الالُم ياءً 

 : ىل بالقبول ألمرينالثالث األو وأرى التوجيه

يُ   -1 اآلية  سياق  وهدَؤيّ َأنَّ  األمر ناتي،  أنَّ  من  املفّسون  أورده  ما  مع   سُب 

موسى  من  ال  كان  لقومعليه  بقتِل  سالم  اخلناجرنفسهمأِه  إىل  َعَمُدوا  أنَّم  ،  ، حتى 

 
 .(1/365)والدر املصون  ،(1/83)املحتسب  ينظر: (1)

 .(1/308)حيط لبحر املوا ،(1/83)حتسب امل ينظر: (2)

 . (1/83)املحتسب  (3)

 . (1/83)املحتسب  ينظر: (4)

 . (2/436)سي بن أيب الربيع  تف ينظر: (5)
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بعضُهم   بعضاً فَجَعل  يك(1) َيطعُن  ومل  صيغةبمعنى    ن،  تقتضيه  الذي    الطلب 

 . (علتفاس )

2-    
ِ
التاء اللغة إلبدال  النَظي يف  أمليُت الل ااُل  بدإ  ، وهوياءً وجود  ياًء يف  إذ  ِم   ،

 .األصل أْمَلَلُت 

 مغ ﴿  :يف قوله تعاىل  (ظُلل) يف    الظاء  لف وكسردة : األ: زاي لثةا ثاملسألة ال
 . [210:رةالبق] ﴾جك مق حق مف خف حف جف

و رأ أبهبا ق، و (2)ف عىل قراءة العامةدة ألوزيا  ،بكّس الظاء  (يف ظِالل)أ قتادُة  رق

يزيدَ جع بن  َكْعب(3) فر  بن  وُأيبُّ  مزاحم  ،،  بن  َحاك  النحاُس    ( 4) والضَّ ه  هذه  َوَوجَّ

 : (5) جهني القراءة عىل و

 .مجَع ظِّل  (ظِالل)أن تكون  -1

 . اللوقِ  ةمثل ُقلَّ  ،(ُظلَّة)أن تكون مجَع  -2

الطربيُّ  سار  النحاس  توجيه  و(6) وعىل  والُعكْ (7) خمْشيالز،  و(8) رَبي،  أبو  ، 

يَّانَ َح 
مني (9)  . (10) احللبي، والسَّ

 
 . (2/37)تفسي الطربي  ينظر: (1)

 .(1/283)واملحرر الوجيز  ،(1/105)القرآن  إعراب  ينظر: (2)

 .(1/105)راب القرآن  إع ينظر: (3)

 . (2/125)املحيط البحر  ينظر: (4)

 .(1/105)عراب القرآن  إ ينظر: (5)

 . (4/262)ربي تفسي الط ينظر: (6)

 .(1/253)ف االكش ينظر: (7)

 .(138/ 1)التبيان يف إعراب القرآن  ينظر: (8)

 . (2/125)البحر املحيط  ظر:ني (9)

ر املصون ا ينظر: (10)  . (2/294)لدُّ
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اب ا  نُ واختار  الثاينلتوجنّي  ذلجيه  وأرجع  للمعنى،  يقولك  ذل »:  ،  ما   كوِمن 

.  مجع ظِّل   وه:  دجُماهقال ابن    ، «يف ظِالل من الغامم»عن قتادَة يف قوله سبحانه    ُروي

الفتح أبو  ظُ قال  يكون مجع  أن  الوْجُه  وكُجلَّ   ،لَّة:  وِقالللجالة  وُقلَّة  أنَّ  ،  وذلك   ،

الّظُل فهو عدُظلَّة الغيمُ لا ، وإنَّام  بالغيم  يسل  الظِّلَّ  ا  ال . فأمَّ ،  نهار م الشمس من أول 

 .( 1) «، والغيم ِجْسمٌ وهو َعَرٌض 

جنِّي  ابُن  اختاره  ما  ج   ويؤيد  الظِّلَّ عا مل ا يف  اء  ما  أن  من  عليه    جم  َتطُلع  مل  ما  كلُّ  هو 

 . ة دا غ بال لُّ  ، والظِّ : الفيء بالعيش وقيل   ، يعل الظِّلَّ الفيءَ م  ضه ، وبع مس لش ا 

ُتظِلُّ لَّ الظُّ   اوأمَّ  سحابة  َأّوُل  فهي  وُة  سرَت   لُّ كُ ،  مما  فوَك  واملَظَ ق ن  والظُّلَّة    لَّةُ ، 

 . (2) لشمس، وهي ما ُيْسَتَظلُّ به من اسواءٌ 

  يئ ىئ نئ مئ﴿   : ىلعات  قوله  يف  (ريشاا ): زايدة ألف يف  املسألة الرابعة
 . [26 :األعراف] ﴾مب زب رب

عاصم يف سبت ل، ونُ (4)بزيادة ألف  (اشاً وري)ة  قتاد  وقرأ  ،(3)   (وريشاً )  قرأ العامةُ 

غيرواي عثامن  (5) رةمشهو   ة  قرأ  وهبا   ،  عباس وابن  بن وعيلُّ   ، ،  وابنه  احلسني      ،

ل ، وا ، وجماهدٌ زيدٌ   (7) ملسو هيلع هللا ىلص: وهي قراءُة النبي  قيل  ، (6) ُن ُحبيش ، وِزّر ب رجاء   بو وأ ،  مي لسُّ

 .  (8)«ناد ذلك َنَظرإس  ويف»: الطربي الق

 
 . (1/122)املحتسب  (1)

 .(11/417)سان والل ،(14/582) ةهتذيب اللغ  ينظر: (2)

 . (1/402)راءات ومعاين الق ،(12/326)الطربي  تفسي ينظر: (3)

 .(4/282)ملحيط ا والبحر ،(551 ص)الكامل يف القراءات   ر:ينظ (4)

 .(14/221)رازي  تفسي ال ينظر: (5)

 . (4/282)البحر املحيط  ينظر: (6)

 . (1/462)واملحتسب  ،(12/263)ي تفسي الطرب ينظر: (7)

 . (21/362)ي الطربي تفس (8)
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 :  (1)ة عىل وجهني مهاجني هذه القراء َه ابن وقد َوجَّ 

ْصب  لِ و  ،(2)بهِلاو  ،، وهِلب، كِشْعب وِشَعابمجَع ِرْيش  (ِرياشا)أن تكون    -1

 .( 4) ابقب وِش وِشقْ  ،(3) ولَِصاب

عىل    -2 لغتني  يكونا  وفَِعالأن  فِْعل  بمعنى  زنه  ومها  اليشواحد،  ومعنامها   ء، 

) سامللبو كـ  ِولباس،  ي  . (لِْبس  هذا  عويف  أبو  والرِّ » :  بيدةقول  يشياش  ،  واحدٌ   الرِّ

 . (5)«ن اللباس والشارةا ظهر موهو م

ذكره ما  إىل  ِجنِّ  وُيضاف  وجه  ابُن  وهالث ي  أن  ٌث    ( رياشاً )و  (ريشاً )  ونيكو 

واحد  دمص بمعنى  االقي.   رين  راشُه  َيريُشُه  :  ورياشاً هللُ  أيَرْيشا  عليه،  أْنَعم   : . 

الف  الــيـم ، والسَّ (8) انــيـو حـ، وأب(7) ري ـبـط، وال (6) راءــَنص عىل هذا  بيُّ ـ لـحـ ُن 
 (9 ) 

يُّ ـوس ـأللوا
   (10). 

 حي جي ٰه  مه﴿  :تعاىل  قوله   يف   ( كشف)يف    زايدة ألف   :املسألة اخلامسة
 . [54:النحل] ﴾مب هئ مئ هي مي خي

 . (12)   ( َكَشَف ) بزيادة ألف عىل    ( َكاَشَف ) وقرأ قتادة    ، (11)   ( َكَشف )   عامةُ ال   قرأ 

 
 . (1/246) املحتسب ينظر: (1)

 .(1/447)اللسان   .بلني: الُفْرَجُة بني اجلبهِ للِّ ا (2)

 .(1/739)سان الل . ْصُب : مضيق الواديلِّ لا (3)

قب : َمهواة ما بني كّل جبلني (4)  .(1/506)اللسان  . الشِّ

 . (1/213)ز القرآن جما (5)

 . (1/375)القرآن  معاين ينظر: (6)

 . (12/363)سي الطربي تف ينظر: (7)

 . (4/282)البحر املحيط  :ينظر (8)

 . (5/287)صون در املال ينظر: (9)

 .(4/443)روح املعاين  ينظر: (10)

 . (3/401)املحرر الوجيز  ينظر: (11)

 .(2/571)والكشاف  ،(2/10)املحتسب  ينظر: (12)
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جِت  ، قال ابن  َف بمعنى َكَش : َكاَشَف  ، أيَعلأنَّ فاَعَل بمعنى فَ   عىلُة   القراءوُخرِّ

َّ »:  ةادقتى عن  وريُ   ومن ذلك ما»:  جني : قال أبو الفتح.  بألف  «ثم إذا كاَشَف الرضُّ

جا الوا قد  من  فاَعَل  عنهم  يُ ء  بحد  َفَعَل راد  نحوه  النَّعَل ،  طارْقُت  أي :  َطَرْقُتها،   : ،

اهللاللِّصَّ    قْبُت وعا اللَّونَ وعافاه  وقانيُت  أ،  خلطُتهي،  يكوُن  فكذل ... :  إ»ك  ذا  ثم 

 . (1) « فَش : كَ « أياشف الرضَّ ك

دَ  وزاالزخم   وَأكَّ املعنى  هذا  قوَلهْشي  عليه  قتاوقر»:  د  الرّضَّ )دُة  أ  عىل   (كاَشَف 

 . (2) « املبالغةالبة يدل عىل غ؛ ألن بناء امل(كشف)، وهو أقوى من نى َفَعَل فاَعَل بمع

القري  ونظ قراهذه  ع  نافعءُة  اءِة  وأيب  كثي  خُيادعو»مرو  وابن  قيف  «نوما  ه  ول 

ني خمالف  ،[9:البقرة]  ﴾ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿:  اىلتع

 .  (3) يقرأون بغي ألفذا قراءة أهل الشام والكوفة الذين  هب

بقوله هذا  صنيعهم  عىل  األلويس  َعلَّق  َفاعَ »:  وقد  تأيت  َفَعَل وقد  بمعنى  ،  َل 

، ويكون إيثاُر   ذلكهور عىلم اجلاءِة ِل قر يف مَحْ ، فال ُبعدَ للِّصَّ  ا، وعاقَبُت كعافاين اهلل

 . (4) «به ؛ فإِنَّ الفعَل متى ُغولَِب فيه ُبولِغالكيفيَّة يف ة إلفادة املبالغةغِة امُلَفاعليص
 يت ىت﴿  :تعاىل  يف قوله  (ِخطأ): زايدة املد بعد الطاء يف  املسألة السادسة

 . [13: اءاإلرس] ﴾مث  زث   رث

ّس اخلاء وسكون  كب  (أً ِخطْ ، والكسائيُّ )زةُ ومح،  مٌ وعاص،  وو عمربوأ،  أ نافعُ رق

وقطاءال ابـ،  عـرأ  الـ تـفـبمر   اـُن  وـخـح  ابـوق  ،اءــالط اء  كثـ رأ  )ـُن  بِخطاءً ي   ر ـكسـ( 

 . (5)  دّ ــم ـوال اءـخ ـال

 
 . (2/10)املحتسب  (1)

 . (715/ 2)الكشاف  (2)

 . (87 ص) قراءات حجة ال ينظر: (3)

 .(1/149)روح املعاين  (4)

 . (380 ص)السبعة  ينظر: (5)
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قتادةُ  قرأ  كثي   ابِن  وَطْلحةُ وبقراءة  واأل،  بن  عمُش ،  وخالُد  واحلالياس،  ،  سن، 

 . (2) صنحميبُن ، وا(1) واألعرج

ق القراءةِ وٌم يف هذوقد طعن  ال(3)ه  قال  قراءُة من  »:  اسحن ، حتى  ا  كان )قرأفأمَّ

 . (4) « العرب وال يف كالم، ، فال ُيعرف يف اللغة( بالكّس واملّد والفتحِخطآءً 

عىل وجهها  َمْن  الُعلامء  من  بأنَّ  عليه  خاط  وُيَردُّ  مصدر  قاأأنا  األ.   : زهريُّ ل 

ا»  .(5)«ِخَطاء اطئ خُي  أ، فهو مصدر خاطملد( بكّس اخلاء واءً طاِخ ) ابن كثيءة راق أمَّ

، (6)  (أختاط)مع مطاوُعه  قد ُس   ، ولكنْ أه خاطُيسمع عند، وإن مل  ووافقه الفاريسُّ 

 : (7) قول الشاعربهد واستش

أحشاءه  ختاطأِت   النبُل 

 

َيومِ   َر  َيْعجَ ،  يوُأخِّ  لِ َفَلْم 

 : (8)ةكمأيف وصف  رعالشاقول بو 

حتىالَقنَّاختاطأُه    دُته َوْج   ُص 

 

 راِسُب ِقع املنْوُمُه يف مَ ْرطوُخ  
ِ
 اء

سارَ ـيههم ـوعىل توج  أيب    ا  بن  وابن عطيَّة   ، ( 9) طالب مكيُّ 
 ،(11)   زنجلة   وابنُ   ، ( 10) 

 .(13) يـن احللبـوالسمي  ،(12)   انـيـح وـوأب

 
 . (6/32) البحر املحيط ر:ينظ (1)

 . (357 ص)إحتاف فضالء البْش  ينظر: (2)

 . (347/ 7)الدر املصون  ظر:ين (3)

 . (4/148)عاين القرآن م (4)

 . (2/92)معاين القراءات  (5)

 .(79 –  5/96) للقراء السبعةاحلجة  ينظر: (6)

 . (2/5) جماز القرآن ،ملازين ئله أوىف بن مطر اقا (7)

 . (5/93)احلجة للقراء السبعة  .الّّسي له حممد بنئاق (8)

 . (2/45)ن وجوه القراءات السبع الكشف ع ينظر: (9)

 . (3/302)املحرر الوجيز  ظر:ين (10)

 . (400 ص)حجة القراءات  ينظر: (11)

 . (6/32)حيط حر املالب ينظر: (12)

 . (463/ 7)الدر املصون  ينظر: (13)



 (ه1441 و احلجةذ)              نو ــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

469 

 خت﴿  :ىليف قوله تعا  (كلِ جِ رَ )  يم يفف وفتح اجل: زايدة أل املسألة السابعة
 .  [64:اءاإلرس] ﴾ مث هت مت

  ( َرْجلِكوَ )، وقرأ الباقون  ( بكّس اجليمَوَرِجلِكوحَده )  م حفٌص عن عاِص أ  قر

 . (1)بسكون اجليم

 ( قرأ  من  ة  أَرِجلكوُحجَّ بالكّس  لغةٌ (  ا  )  نَّ يقال(َرْجل يف  رَ ؛    ٌل جِ ورَ   ْجٌل : 

ه  جتُ ( بإسكان اجليم فحلِك ْج رَ ْن قرأ ) ا مَ وأمّ   . راكب   غييميش  نم   ، وهوللراجل

)أنَّ  كَص   (َرْجالً   )، ورْكب وراكباحبصو  بحْ مجُع راجل  أن تكوَن  أو  ( َرْجل، 

 . (2)  (َرِجل) لـ ختفيفاً 

( قتادُة  وزيادةوِرَجالكوقرأ  الراء  بكّس  القراءتني    (  عىل    ،(3) السابقتنيألف 

 :ناقتادة توجيهءة قرا  ويف (4) ةرمعكفيها اركه وش 

 . (5) بِصحامثل : َصاِحب و ،(راِجل)  مجعَ  (لكِرَجا)َأْن تكون  -1

مجع جالورِ   ،[239: البقرة]  ﴾  ىنمن خن حن جن  يم﴿تعاىل  له  وقومنه    :

 .(6) ، والراجُل خالُف الفارسِ : ماش  ل أياجِ ، ورَ لراجِ 

ُج ـوق وصـهـنأل  ،الـِرجعىل    (لـراجِ )ت  ـع ـمِ ـد  لـا  ص  مذكر  ـ ف  حيح عاقل 

فاعلمِ الال زنة  ماوكُ ،  ، عىل  يَ ك  ان ك  لُّ  فَِعالطَّرُد مجعُ ذلك    ، اموصي  صائمك،  ه عىل 

 . (7)   امـيـم وِق ـ ائـقو

 
 . (270 ص)القراءات  ط يفواملبسو ،(2/69) القراءات  معاين ينظر: (1)

 .(7/382)ن والدر املصو ،(2/48)الكشف عن وجوه القراءات   ينظر: (2)

 .(2/22)واملحتسب  ،(4/174)معاين القرآن للنحاس  ينظر: (3)

 .(6/59)ط والبحر املحي ،(22/ 2)املحتسب  ينظر: (4)

 .(228/ 7)والدر املصون  ،(250/ 3) رآن وإعرابهلقمعاين ا ينظر: (5)

 . (11/269)اللسان  نظر:ي (6)

 .(430/ 3) ائد  عىل تسهيل الفو  املساعد ينظر: (7)
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مجع    -2 تكوَن  ِجُل   ،(1)  (راِجل)بمعنى    ،(َرِجل)أن  املركوب والرَّ َعِدم  َمْن   :

راِجالً  ُيقا(2)   فبقي  اَرجِ »:  ل.  ُج َل  راجِ   ُل لرَّ فهو  ورجِ َرَجاًل  وَرُجٌل  واجلمُع ...ٌل ٌل 

 . (3) «ِرجال

 من خن حن﴿  : ىلايف قوله تع   (َرقناهفَـ )تشديد الراء يف  :  نةألة الثامسامل 
 . [106:اإلرساء] ﴾ مه جه ين ىن

العامة   أيبالتخفيف  (هْقناَفرَ )قرأ  َبيَّنا َحالَله و؛  َفَرق  ،حراَمه:  قِّ  حلا  ه بنيفينا  أو 

 .  (4) والباطل

قتادُة   قناه)وقرأ  الرابتشدي  (َفرَّ بُن أيب ط(5) ءد  قرأ عيلُّ    ابنُ ، و ب  ال، وهكذا 

وا عباس   بن كعب   ، د سعو م   ن ب ،  والشعبي وأيب  بن واحلسن   ، ،  وعكرمةذر  ، وعمرو   ، ،

 . (6) ، وعمرو بن قائدومحيد األعرج ،وأبو رجاء

جت  :  (7) نيوجهىل ع ءةالقراهذه  وُخرِّ

للتكثي  -1 فيها  التضعيف  أيأن  آياته،  فرقنا  أبني  :  ونيمر  وحكم،   ،  ،

 . ةلتقبومسية ماضوأخبار  ،، وقصصالمث، وأ، ومواعظوأحكام

الت   هاـفي ف  ـ عيالتض   أن  -2 قاً ، أيمـي ـنجـق والت ـري ـفـدالٌّ عىل  ُمَفرَّ َنَزل  يس  ول ،  : 

ةً   .دةــواح َمرَّ

فيها  ينزل  لطول املدة التي َظلَّ    ؛ثي أيضاً تكال َيِمُل معنى  رَ ِخ َل اآلالقو  وأرى أن

 
 . (383/ 7)الدر املصون  ينظر: (1)

 . (11/269)اللسان  ينظر: (2)

 . (11/268)اللسان  (3)

 . (17/357) الطربي تفسي ر:ينظ (4)

 .(23/ 2)واملحتسب  ،(286/ 2)  راب القرآنإع :ينظر (5)

 . (3/490)املحرر الوجيز  ينظر: (6)

 .(3384ص)وتفسي اللباب  ،(426/ 7)لدر املصون وا ،(2/286)إعراب القرآن   ينظر: (7)
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عىل   اهلل  القرآن  عن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  روى  الفراء  أن  هذا  يؤيد  أن،  عباس  معنى   ابن 

 .  (2)سنة بل كان بني أوله وآخره عْشون ،(1)  يومنييف يوم والمل ينزل  هنأ (فرقناه)

التااملسأل   يم﴿  : ىلقوله تعا  يف  (ِشْقوتنا)  يف   الشي وفتح  : زايدة ألف  سعةة 
 .   [106:املؤمنون] ﴾من خن حن جن

كثي  ابُن  ونافعٌ قرأ  عامر  وأبو عمرو  ،،  وابُن   نيسلاّس  كب  (اِشْقوُتن) ٌم  ، وعاص، 

 .  (3)  بفتح الشني وزيادة ألف (َشقاوُتنا)، ، والكسائيمحزةُ  قرأ، و بغي ألف

ق وقرأ محزةَ (ناقاوتُ َش )  تادةها  موافقًا  والكسائَي ،  وشاركهم  (4)   اهلل  ،    بنُ عبُد 

َبعي(5) مسعود عفراينُّ ، وأَبان الرَّ  .(6) وابُن ِمْقَسم   ،، والزَّ

القراءتان جِت  م  وُخرِّ أنام  واحبمعن  نِ صدراعىل  خالُف نامهومع  ، (7)دِ ى  ا 

ابُن فارس عادة . قال  َيدلُّ عىل   املعَتلُّ أصٌل   ُف رواحل  القاُف : الشنُي و(َشُقوَ )»:  السَّ

ْقوة    .عادة والسَّ ، وخالف السهولةِ عاناةامل َبنيِّ ، وَرُجٌل شقيٌّ  : خالُف السعادةِ والشِّ

قاوةالشقاء وا  . (8) «لشَّ

أ املوَمَع  في نَّ  أنَّ حٌد إالوا  امهعنى  يقولفراَء  ا    إالَّ  »:  لكان  لوال عبُد اهلل ما قرأهُتا 

 .  (9) «ناِشْقوتُ 

)  يرٌ جد أن  القاوةِش بالقول  بكّس   )( للفعل  سامعي  مصدٌر    وليَس   ،(َشِقَي شني 

 
 . (133/ 2)معاين القرآن  ينظر: (1)

 . (653/ 2)الكشاف  ينظر: (2)

 . (448ص)ءات ا رة يف القع السب نظر:ي (3)

 . (606ص)راءات  الكامل يف الق نظر:ي (4)

 . (2/224)معاين القرآن للفراء   ينظر: (5)

 . (606ص)القراءات   الكامل يف ينظر: (6)

 .(8/370) والدر املصون ،(2/240)والتبيان يف إعراب القرآن   ،(491ص)ة القراءات ُحج ينظر: (7)

 . (202/ 3)للغة اييس امعجم مق (8)

 . (242/ 2) معاين القرآن (9)
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 أن   ، قياُس مصدره، القاَص ور العنيكس، امل؛ ألن الفعَل الثالثيَّ املفتوَح الفاءقياسيًّا

الفاء  فب  ،(َفَعلوَن )يك العنيوفَ »:  شموينيقول األ  .والعنيتح  ا ِعل املكسور    لالزم ، 

ا(َعلفَ ه )ابب ُمع، سواء كان صحيحااساً قيالعني  لفاء و، بفتح  أو  أو مُ تالً ،  ،  ضاعفاً ، 

 .(1) «ت يدهوَشلَّ  ،وَجِوَي  ،: َفِرح َزْيدٌ ، مصادرللَ ، وكَش كَجَوىَرح وكفَ 

 ﴾ ٌّ ٰى﴿ :اىل  قوله تع يف اءخلا  حوفتالقاف    : تشديد املسألة العاشرة
 .   [17:العنكبوت]

)العاقرأ   بالتخفيفونخَتُلقُ مُة  )قتاد  وقرأ  ،(2) (  اخلاءخَتَلَُّقونُة  بفتح  وتشديد (   ،

ق (3) مع فتحها  ،مالال أبـب  رأ عيلُّ ــ، وهكذا  بـوزي   ،الب  ـي طـُن  و  ـ، وأبيلُن عـُد 

لمي  . (4) ليىليب ُن أباويل ي العق، وعونُ عبد الرمحن السُّ

عىل جت  أَ وُخرِّ )نَّ   )ون قخَتلَّ   مضارُع  واألص (لَّق خَتَ (  بتاءين،  َتَتَخلَّقون   ،ُل 

َحيَّانَ فت إحدامهافُحذِ  أبو  يقول  ابُن جماهد»:  .  ُرويقال  ا:  بيت عن  الزُّ أصُله    ،بِن 

 . (5) « وفةعىل اخلالف الذي يف املحذ ،حدامُها، فُحِذفت إَتَتَخلَّقون بتاَءين

أفرقو ها )ءين يف أول املضاتع  جتامألة ال سنباريُّ مد األد  املحذوف من  ارع َسامَّ

اء الت  ( تناول فيها اخلالَف بني الكوفيني الذين يرون أنَّ ضارعام املالتاءين املبدوء هب

، ألنا مل صليةاء الثانية األين يرونا التالبرصيني الذو،  األوىل الزائدة هي املحذوفة

 . (6) ةارعاملض هوو ،ىعنىل ملو لت األنام دخيب، ىل ملعنتدخ

كث  املتواترة  القراءات  من  قتادة  قراءِة  قوله   ، يٌ ونظُي   ﴾ زي ري﴿  : تعاىل   منها 
 

 . (232/ 2)رشح األشموين  (1)

 . (615ص)القراءات  الكامل يفو ،(315/ 2)معاين القرآن للفراء   ينظر: (2)

 . (14/ 9)والدر املصون  ،(311/ 4)املحرر الوجيز  ينظر: (3)

 . (145/ 7)حر املحيط الب ينظر: (4)

 . (145/ 7)البحر املحيط  (5)

 .(648/ 2) مسائل اخلالف يفصاف ناإل  ينظر: (6)
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تـولـوق،  [267:البقرة]  تعاىلـولـوق  ، [ 153: ام ـ ع ـ األن ]   ﴾ىت نت﴿:  ىـ الـع ـه   جئ ﴿:  ه 
 .[221:الشعراء] ﴾ خئ حئ

ااملسأل ع ةَ يد حلا ة  ا ألف    ةزايد   شرَة:  )  اء لتبعد  يفت د سايف  تع  نا(    :اىلقوله 
 .[67:األحزاب] ﴾يت ىت نت مت زت﴿

 .  (1) لتاءوكّس ا  باأللف  (ساداتِنا)وقرأ ابُن عامر   ،بغي ألف (سادَتنا)عامة قرأ ال

ابِن عامر قتادُة كقراءة  قرا  ،(2) وقرأ  أيب احلسنءُة احلسوهي  بِن    ، اءجريب  وأ  ،ِن 

لمي والسُّ
 (3). 

هت ا مجعُ قراءُة عىل  هذه ال  ووجِّ ،  ععامر باجلم قرأه ابُن  »:  كيُّ ، يقول ماجلمع  أنَّ

، فهو  رؤسائهمهم وأغواهم من  لَّ أَض   نْ ؛ لكثرة مَ عىل إرادة التكثي  ،اجلمعِ فهو مجُع  

 . (4) «مجٌع ُمَسلَّم باأللف والتاء ،مجُع ساَدة

القراءت بني  اإلحي  نْ م  نيِ والفرُق  أنَّ  ث  قراءة    (ادةس )عراُب  مجُع يف  العامة 

منصو  ،ي  تكس الٌب فهو  نصبه  وعالمة  الظاهر،  ابنِ   ،فتح  قراءِة  يف  ا  فهي عامر    وأمَّ

 . (5)وعالمُة نصبه الكّسة ،مجٌع ساملٌ 

اعلم أنَّ مجَع »:  يقول الرّض     .(6) يف العربية  دُ مجَع اجلمع ال َيطَّرِ َأنَّ  القول  جدير ب

بم اجل ليس  ُمطَِّردع  سيبويه  امك   ،قياس   ته قال  كّسَّ سواء  أوَ ،  َص ،  حته   كأْكُلبحَّ  ،  ،

بوبيوتات ي،  فيامل  و  قال  يُ قالوا  فلو  تَجاوز ال  أْفُلس  ،  يف  وأْدلِيات  أْفُلسات    قلَت 

 مل َيُزْ 
 . (7)«وأدل 

 
 . (580ص)وحجة القراءات  ،(352ص)السبعة  ينظر: (1)

 . (252/ 7) البحر املحيط ينظر: (2)

 . (7/252)البحر املحيط  ينظر: (3)

 .(199/ 2)ن وجوه القراءات السبع  الكشف ع (4)

 .(250ص) إبراز املعاين من حرز األماين ينظر: (5)

 . (9/144) الدر املصون ظر:ني (6)

 .( 2/208)ابن احلاجب  ةرشح شافي (7)



 حسن بن حممد القرين د.          على رواية حفصالسدوسي ابلزايدة   لقراءة قتادةيف التوجيه النحوي والصر   

474 

الثانيَة عشرة  جس مخ جخ﴿  :عاىل قوله ت يف   (الريح): زايدة ألف يف  املسألة 
 .  [36:ص] ﴾خص  حص  مس  خس  حس

بإفراد  قرأ   قتادُة  وقر  ،(1) (الّريح)العامُة  ياح)أ  ألف  (الرِّ قراءةُ   ،(2) بزيادة   وهي 

 . (3)وأيب رجاء ، احلسنأيب احلسِن بنِ 

بقوله القراءة  هذه  حياَن  أبو  ج  باإلفرادِ »:  وَخرَّ اجلمهوُر  وأبو واحلسنُ   ،وقرأ   ،

ياح) وأبو جعفر ،دةُ وقتا، اءرج كان  ، وإْن م ُملِك سليامنَ وهو َأَعمُّ لِعظَ  ،عباجلم  (الرِّ

 . (4) «كونه اسم جنسل، بمعنى اجلمع املفرد

،  ُيمع عىل رياح و ،  ، يدلُّ عىل القليل والكثي اسُم جنس    -أبو حيَّاَن    كام ذكر -ح  والري 

  ، بغي ألف   « الريح   يف رص وت »  والكسائيُّ  محزةُ قرأ  » :  يقوُل ابُن زنجلة    . ء ومياه : ما نحو 

يف    الدرهم والدينار   رَ ثُ كَ وُل  كام تق   ، فهو أعمّ   ، م اجلنس دلُّ عىل اس حجُتهام أن الواحد ي و 

جاءت الريُح من ُكلِّ  » : : والعرُب تقوُل قال الكسائيُّ   ، نَس تريُد هذا اجل  ، إنَّام سِ أيدي النا 

ر   ، « مكان  كانت  واحد فلو  فق  من مكان واحد ًة جاءْت يًا  وقد    -ُكلِّ مكان    من م  وهل ؛ 

 .   (5)« أنَّ بالتوحيد معنى اجلمع   تدلُّ عىل   -ُدوها  وحَّ 

ياح بصيغة اجلمع يف ر:  وقيل ُثُر استعامهُلا  وباإلفراِد يكْ ، يح اخلييكُثر استعامُل الرِّ

الْشِّ  ريح  أغلبيَّ يف  َتْفِرقٌة  وهي  وإالَّ ةٌ ،  غُ ،  فقد  باإل  مويِّ  يف  اجلمعفراد    ..ضع 

اءكثي  من القُ  قراءة يف؛ والعكس رَّ
 (6) . 

 
 . (506/ 4)ملحرر الوجيز ا ينظر: (1)

 . (398/ 7)البحر املحيط  :ينظر (2)

 . (398/ 7)حيط البحر امل ينظر: (3)

 . (398/ 7)حيط البحر امل (4)

 . (118ص)حجة القراءات  (5)

 . (68/ 2)التحرير والتنوير  ينظر: (6)
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 خي  حي﴿ :يف قوله تعاىل (أَثَر) واأللف يف  ثة عشرة : زايدة املد  سألة الثالامل 
 .[29:فتحال] ﴾  ٰرٰذ  يي  ىي  مي

 .(2) ألفوزيادة  باملدِّ  (ِمن آثار) وقرأ قتادةُ ،( 1) بفتحتني (من َأَثر) عاّمةُ رأ الق

وزان  من أ   ، (َأْفَعال)نة  وهي عىل ز  ،(3)  (َثرأَ )مجع    (آثار) جت القراءة عىل أن  وُخرِّ 

  ، ثالثي،  ألنَّ ممَّا َيطَّرد فيه هذا اجلمع ُكلُّ اسم  مفردوهذا اجلمُع قيايسُّ ؛  ،مجوع القلة

 .(4) وَقَلم َأْقالم  ،مَجَل أمْجَال نحو : ،الفاء والعنيوح مفت

)عشرةالرابعة    املسألة زايدة  أشر()لميت  ك يف(  ال:  الش  كذاب    ي وفتح 
 . [25:القمر] ﴾ جن مم خم حم جم هل  مل خل حل   ﴿  : قوله تعاىليف وتشديد الراء 

اُب أرِشُ قرأ ُقّراء األمصار )  ( 5) راءال  وختفيف  ،، وبكّس الشني(ال( من غي )كذَّ

قتادُة   األرَشُّ )وقرأ  اُب  الكذَّ هو  بزيادةبل  فيهامال)  (  الشني(  وفتح  وتشدي     د ، 

 .(7) البة قِ  ، وهي قراءة أيب(6) الراء

ج رَشُّ )  ت القراءُة عىل أنَّ وُخرِّ
 ،الستعاملال يف  ، جاء عىل األص( أفعُل تفضيل  األَ

.  االستعامُل ُحِذفت  رَ ثُ فلام كَ   ،(ْخَي )  احلال يفكام هي    ،باهلمزة  (َأرَشّ )إذ القياُس فيه  

ِجنّي ابن  ِقالذ  ومن»:  قال  أيب  قراءُة  األرََشُّ )ة  بلك  اُب  أبو  .  (الكذَّ :  الفتح قال 

ا  ، وهذ  منهُ : هذا َخيٌ ؛ ألنَّ أصَل قوهلمصُل املرفوُض بتشديد الراء هو األ  (األرََشُّ )

منه أرَشٌّ  هذا  من:  استهْخَيُ  فكُثر  منه  وَأرَشُّ  هاتني،  الكلمتنيعامُل  اهلمزة   فُحِذفت   ،

 
 . (272/ 9)صون الدر امل ينظر: (1)

 . (5/141)ر الوجيز حرامل ينظر: (2)

 . (722/ 9)صون والدر امل ،(102/ 8)ملحيط البحر ا ينظر: (3)

 .(412/ 1) ارتشاف الرضب نظر:ي (4)

 . (590/ 22) الطربي يتفس ينظر: (5)

 . (180/ 8)البحر املحيط  ينظر: (6)

 . (992/ 2)واملحتسب  ،(148ص) ن يف شواذ القرآخمترص ينظر: (7)
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ويَ منهام علـ.  ذلـُدلُّ  اخلمـ هـولـقك  ـى  ىووَرى  ـُ:  َّ األْخ ـيـأنـت  ،الْشُّ .  رّ ـواألَش َي  ـث 

 : (1) ةــرؤب الـقو

 األْخيِ   خُي الناِس وابنُ بِالٌل 

 .(2) « فعىل هذا جاءت هذه القراءة

د ابُن مالك  هذو ا كُثر استعامُل  وملَّ »:  بقوله  (خي ورش)سم التفضيل  ا احلكم ال أكَّ

اخترصو والّْش  اخلي  من  التفضيل  فحذ مهاصيغِة  اهلمزة،  املدح    ،فوا  يف  وقالوا 

كذا والذمِّ  من  خٌي  هو  و :  كذا،  من  ورُ رَشٌّ  وأرَشُّ ،  أخُي  كقول    ،فِض  َنَدر  فيام  إالَّ 

 : الراجز

 . (3) «َيِ ُن األْخ الناِس واب خُي ٌل بال

الق عيّل  أبو  استعاموَنَسَب  )ايل  ورّش خَل  باهلي  العربمز(  لبعض    ، (4) ة 

بب الفيومي  صهم  عل(5)عامر  نيوَخصَّ وحكم  قوله،  يف  بالرداءة  السيوطيُّ   :يها 

 .  (6)«بال مهز ،ئع خٌي منهوالشا ،لغة  رديئة   ر منه يفـَي ـو أْخ ـال : هـق ـويُ »

  يف قوله   ( ةِِجال)دة ألف بعد اللم وضم اجليم يف  : زاي عشرةاملسألة اخلامسة  

 .  [33:املرسالت] ﴾ ام  يل  ىل﴿ : تعاىل

كث ابُن  ونافعٌ ي  قرأ  عاِصم  عامر    بنُ وا  ،،  بكر عن  وأبو  اجليم   (مجاالت)،  بكّس 

 . (7)  ألفبغي (مِجالة)عاصم عن  ُص ، وحف، والكسائُي زةُ . وقرأ محة ألفوزياد

 
 . (45/ 6)اهلوامع  ن شواهد مهع هو مو ، ديوانهس يفلي (1)

 . (299/ 2)تسب املح (2)

 . ( 52/ 3)التسهيل رشح  (3)

 . (225ص)ع يف اللغة البار ينظر: (4)

 . (1/185) املصباح املني ينظر: (5)

 .(178/ 1)املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  (6)

 . (666ص)عة بالس ر:ينظ (7)
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كر واية أيب ب، فهو هبذا يوافق ر(1) ، بضم اجليم وزيادة ألف(مُجاالٌت )  وقرأ قتادةُ 

رواية حفص يف أنَّه    الف، وخُي أنه َضم اجليم، وخيالفه يف  عن عاصم  يف زيادة األلف

 . اً ضم اجليم وزاد ألف

 . (2) رجاء ، وأبويب احلسنبن أ، واحلسن ن جبي، وسعيد بعباس  وهكذا قرأ ابن

 : هذه األوجهوخرجت هذه القراءة عىل

عىل هذا   . َنصَّ ة ، ومُجال مجع مُجلَ فن لسُّ ُل ا ، وهي ِحبا مجع مُجال   ( مُجاالت ) أن تكون   -1

حيان أ  ت (3) بو  وأيده  احللبي لميذه  ،  مُجْلة  (4) السمني  وُسميت  ُقْوًى » .  مُجَِعْت ،  كثيةٌ   ألنا 

 .  (5)«ة اشتفت من مُجلة احلَبل اجُلملَعلَّ ، ولَ ْت مُجلةً مْجِلَ فأُ 

مُجالة  -2 مَجع  تكون  الطربيُّ أْن  به  قال   .
والزجاُج (6)  يُّ والزخمْش  ،(7) ، 

 (8). 

، وقيل  لاَملة : الطائفة من اجِلاماجلَ »:  سان. جاء يف اللل أو اإلبل: قطيُع اجِلامواجُلاملة

 .  (9) «وكذلك اجُلاملة ،افيه لال مجالقطعة من النوق 

ُيقال  ،مَجَل ، ومُجال مجع  ، بضم اجليمأن تكون مجَع مُجال  -3 : ِرْخل وُرخال  كام 

 .  (11) عنه الرازي قله، ون(10) . َنصَّ عليه الفراءوِرخال

 
 . (734/ 2)حتسب امل ينظر: (1)

 .(1/641)والدر املصون  ،(347/ 2)ب املحتس ينظر: (2)

 . (407/ 8)لبحر املحيط ا ينظر: (3)

 . (1/641)در املصون ال ينظر: (4)

 . (11/124)سان لال (5)

 . (141/ 24) الطربي تفسي ينظر: (6)

 .(268/ 5)قرآن وإعرابه معاين ال ينظر: (7)

 . (681/ 4)الكشاف  ينظر: (8)

 . (125/ 11)اللسان  (9)

 . (225/ 3)ين القرآن معا ينظر: (10)

 . (775/ 30) الرازي  يتفس ينظر: (11)
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الوجهني إيلَّ ؛    وهو أَحبُّ »:  لك بقوله، وَعلَّل لذ(تمِجاال)واختار الفراُء قراءة  

 . ( 1) « َحَجر ِحَجارة   : كام ُيقال ،وهي جتوز ،لعربا ة يف كالماجِلامل كثر منَل أألنَّ اجِلام

ْعرُف  يُ يس  ول  ،(تاالمُج )وقال بعضهم  »:  َعلَّق األَْخَفُش عىل قراءِة قتادَة بقولهو

 .فا يف ختريهاآن ه ما قاله العلامءُ قولَ  فعُ دْ . ويَ  (2) «هذا الوجهُ 

 ﴾ مس خس حس﴿ :وله تعاىلق   : تشديد السي يفاملسألة السادسَة عشرةَ 
 . [5:العاديات]

العامُة   َقتادُة    ، (3)بالتخفيف   ( َفَوَسْطنَ ) قرأ  ْطنَ ) وقرأ  وهي قراءُة    ، (4) بالتشديد   ( َفَوسَّ

 .   (6)وزيد بن عيلّ   ، (5) ابن أيب ليىل و   ، طالب    بن أيب   يلّ ع 

جت هذه القراءُة ع  :ىل ما يأيتوُخرِّ

ولو  ،(َفَوَسْطن)اجتمعوا عىل ختفيف » :الفراء قال .(َفَعَل ) بمعنى (َل َفعَّ ) َأنَّ  -1

ْطنَ )ت  ُقِرئ تقولكان صوابا  (َفَوسَّ العرَب  َوَس ؛ ألنَّ  ووسَّ :  اليشَء  بمعنى طتطت  ه 

 .  (7) «حد  وا

قتيبة ابُن  قاَل  التخريج  قرطبيُّ وال  ،(9) ، والنحاُس (8) وهبذا 
يَّان، وأبو ح(10) 

(11) ،

 
 . (225/ 3)القرآن معاين  (1)

 . (265/ 2)معاين القرآن  (2)

 . (285/ 3)فراء  معاين القرآن لل ينظر: (3)

 . (703/ 2)املحتسب  ينظر: (4)

 . (88/ 11)والدر املصون  ،(370/ 2)ملحتسب ا ينظر: (5)

 . (11/88)تسب املح :ينظر (6)

 . (285/ 3)آن معاين القر  (7)

 .(536ص)قرآن  غريب ال  :ينظر (8)

 .(4/278)إعراب القرآن   ينظر: (9)

 .(160/  20)ع ألحكام القرآن ماجلا ينظر: (10)

 . (504/ 8)البحر املحيط  ينظر: (11)
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 .(2) واأللويس  ،(1) والسمنُي احللبي

،  للتعدية  التشديد»  :قال    .، وبه قال الزخمْشيُّ أن يكون التضعيُف للتعديَّة  -2

ي مبالغة  وه  ، [25:البقرة]   ﴾ ٌّٰى ٰر ٰذ﴿:  قوله تعاىلك  ،للتأكيد  زيدةموالباء  

 .  (3) «(َوَسطن) يف

عل السوأنكر  احللبيُّ يه  لوق  منُي  تناقضقوله  يف  يقولوعه  هي  و)  وقوله»:  . 

ُيناقُض  مبالغة  ) ( أوالً  ُيك(للتعديَّةقوَله  ال  للمبالغة  التشديد  ألنَّ  الفعَل  ؛  سب 

ال  ُتهابَّح: ذَ ثم ُتبالغ فتقول  ،حُت الغنَم خُمففاً : ذبتقول.  مفعوالً آخرَ  هذا عىل  و   ،ُمثقَّ

 .  (4)«فال يكوَن للمبالغة ،يدةمزعله الباء دليل جب  ،َله متعّديًا بنفسهيه قد َجعَ رأ

طُته مش»، وبه قال ابن جنّي يف   للتكثي واملبالغةيكوَن التشديدُ أن    -3 دة َوَوسَّ دَّ

 . (5) «والتكرير، ملا مع التشديد من معنى التكثي ( خُمّففاُتهَوَسطِ أقوى معنى من )

 

 

 

 
 

 
 . ( 88/ 11)الدر املصون  ر:ينظ (1)

 .(434/ 15)روح املعاين  ينظر: (2)

 . (794/ 4)كشاف ال (3)

 . (11/89) املصون الدرُّ  (4)

 . (370/ 2)املحتسب  (5)
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 امتةاخل

ال البحثوقفات املباركة يف هبعد هذه  َيْ ذا  النتائج،  بنا أن نقف عىل أهم  ،  ُسن 

 : ومنها

البحُث  مَجَع    -1 بالزيادةهذا  قتادَة  لقراءات  موضعًا  وعْشين  كان  أربعًة   ،

ال ثامنيةَ نصيُب  منها  النحوي  الرصيف    واضعَ م  توجيه  التوجيه  نصيُب  كان  حني  يف 

 .موضعاً  َْش عستَة 

، وهذا  ختريها عىل األوجه العربية كن لزيادة أم لتي قرأها قتادُة با ا   القراءاتمجيُع   -2

، بل يعوُد  يف البحث مل يكن بسبب خمالفتها ألوجه العربية ات الواردة  ذ القراء يعني أنَّ شذو 

 . ، أو ألنه مل َيصّح سنُدها ثامنية ا ملخالفتها أحد املصاحف الع إمَّ 

ز   انفرد    -3 عبقراءات  عاصيادة  عن  حفص  رواية  قراءته  كام  م  ىل  يف 

، وابن ، كابن عامراراً ع فيه ُقّراًء كب، مقارنة بام تاب أنفسكم( وهي قليلة جداً لوا  ا)فاقت

لمي، وأيب  ، وعاصمكثي ،  بن كعب  ، وُأيبواحلسن بن أيب احلسن،  عبد الرمحن السُّ

 .بتداعالوهذا يعني أنه يميل إىل االّتباع ال ا

َيْ   -4 قراءاِت ال  بالشذوذكلِّه  َقتادةَ   ُسن وصُف  رأي ا  فقد  ثن  ناه؛  البحث  يف  ايا 

سبعيةً  قراءات   لقراءة  ،  يوافق  )محزكموافقته  يف  والكسائي  وموافقته  ،  (َشقاوتناة 

 . (ساداتِنابن عامر يف )، وموافقته لقراءة ا(اءِخطلقراءة ابن كثي يف )

ه  ا َأحدثت ، بيَد أن ل الزيادة  يف بعض املواضع حم ادَة أَثراً ت الزيادة عند ق   قراءةُ   مل حُتِدْث   -5

ت به  ه جِّ ( بام وُ جزاءٌ ت ) ه ؛ حيث ُوجِّ ( الضعُف جزاٌء  ، كمثل قراءته ) الكلمة التي تليها يف  

 . ديد بتوجيه آخَر ج   ( الضعُف ، يف حني وجهت ) قبل التنوين 

عىل    -6 يفاجلمع»للتوجيه  الوافر  احلظ  هذا  «  من  الرصفية    ، البحث  الدراسة 

)كقر ظِالل(ظلاءته  )وكقراء  ،:  رياشا(ريشاته  ِرجالك(َرِجلِك)وكقراءته    ،:   : ،



 (ه1441 و احلجةذ)              نو ــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

481 

 اح . ي: الرِّ (الريح )، وا: ساداتِن (سادَتنا)و

ق  -7 به  هت  ُوجِّ بام  هت  ُوجِّ قراءته  يف  الزيادات  كقراءته الزيادة  لببعض   ، 

ا)  . َت املعنىا مُل ذ، والسبب يعود إىل أنَّ الكلمتني حت(َعْدوا )يف  (ُعُدوًّ

ا  -8 ، وُتعدُّ أكثر ما  ءات قتادةَ لقراءة بزيادة األلف واضحٌة جلّيُة يف قراظاهرة 

 . ، كام يتضح ذلك يف الفصل الثاينالبحثهذا  من مسائل قرأ به 

بحاجة إىل الدراسات اللغوّية   زالتلامء الكبار وقراءته الالعمن    قتادة    -9

أويصقةاملتعمِّ  لذا  الباحث ؛  بد  مراستني  دراسة  من  ت   ةتأنيّ ها  فيها  ما  مجيع  تناول 

 ة وصفّية. توجيهات نحويّ 
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 راجعدر واملاملصافهرس 

  حتقيق إبراهيم ،(ـه905)  األماين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب   ملعاين من حرز إبراز ا . 1

 ي ورشكاه . بتبة البايب احلل، مكعوض

 ، (هـ1117ت ) للعلَّمة أمحد بن حممد البَـنَّا ،ألربعة عشرإحتاف فضلء البشر ابلقراءات ا . 2
 م . 2006  ،نان، لبدار الكتب العلمية  ،أنس مهرة  :حتقيق

جب  يق د/ ر حتق   ،(هـ457ت  )، أليب حيان األندلسي  لسان العرب الضََّرب من    ارتشاف . 3

 م . 8919  ، 1ط   ، بالقاهرة   مكتبة اخلانجي   ، حممد عثامن  

  ، ت / حممد السيد عّزوز   ،(هـ616ت  )عكربي  البقاء ال  ، أليبإعراب القراءات الشواذ . 4

 م . 1996  ،1ط  ،، بيوت عامل الكتب

القرآنإعر  . 5 النحاس  ،  اب  جعفر  زاهد زهي  / ت.د  ،(هـ338  ت)أليب  عامل    ،غازي 

 . م1988 ، 3، طعربية ل النهضة ا مكتبة ، الكتب

النحوا االقت  . 6 الدين السُّيوطي  ح يف علم أصول  م  ،(هـ 911ت  )، جللل  ح   َقدَّ ه  له وصحَّ

 . م1988  ،1، ط ود/ حممد أمحد قاسم  ،د/ أمحد سليم احلمص 

اإلِ  . 7 امالك إكمال  بن  ، حملمد بن عبد  بن أيب بكر  املعروف  لغين  احلنبلي   اببنشجاع    نقطة 

 هـ . 1410،  ة أم القرىع ، جام عبد رب النبي ت.د/ عبد القيوم  ،(هـ296ت )

النحاة . 8 أنباه  على  الرواة  علي  إنباه  احلسن  ال، أليب  يوسف  ت/    ،(هـ646ت  )طي  قف بن 

 . م 1982  ، بيوت   ،ة ، ومؤسسة الثقافيلقاهرة ، ا، دار الفكر العريب حممد أبو الفضل إبراهيم 

مساإلا . 9 يف  اخللنصاف  النئل  بي  والكوفييف  البصريي  ألحويي  األن،  الربكات    اري بيب 
 . م1987  ،بيوت   ،، صيدااملكتبة العرصية  ،(هـ577ت)

واالبتد .10 الوقف  أليب إيضاح  الدين رمضان   : حتقيق  ،(هـ328ت  )األنباري  بكر    اء  ،  حميي 

 .   م 1971  ، اللغة العربية بدمشق   جممع مطبوعات  
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يف .11 ع  اللغة   البارع  الطعان/ت   ،(هـ356ت  )القايل    ليأليب  الهشام  مكتبة  نهضة  ، 

 م . 1975  ،، بيوتدار احلضارة العربية  ،بغداد 

والنهاية البن كثي   .12 الرتعبد  ت.د/    ،(هـ774ت  )البداية  الفجر   ،كي اهلل  دار    ، طبعة 

 م . 2003

احمليط  .13 البحر »  البحر  إحياء    ،(هـ745ت  )األندلسي    حيَّان   أليب   « احمليط  تفسي  دار 

 لبنان .  ،بيوت  ،اث العريب الرت

عياد    / ت.د   ،(هـ688ت  )  ،البن أيب الربيع األندلسي  ،الزجاجيل  البسيط يف شرح ِج  . 14

 م . 1986  ، 1ط   ، لبنان   ، دار الغرب اإلسالمي   ، الثبيتي 

  ، نية ثام رف الععة دائرة املعا طب  ،(هـ256ت  )إمساعيل البخاري    التاريخ الكبي حملمد بن .15

 الدكن .  -حيدر آباد  

 .  م1883ط   ،(هـ292 ت)اليعقويب أمحد بن أيب يعقوب اتريخ  .16

  ، دار الفكر للطباعة والنْش   ،(هـ616)أليب البقاء الُعْكرَبي    ،التبيان يف إعراب القرآن .17

 . م 1997  ،1ط  ،بيوت 

  ، «ب اجمليدسي الكتاديد من تف جليد وتنوير العقل احترير املغين السد»والتنوير  التحرير   .18
 م . 1984 ، ، تونسللنْش  ة دار التونسي ،(هـ1393ت  )ن عاشور للطاهر ب

ا .19 )حلفاظتذكرة  الذهيب  الدين  لشمس  العلمية  ،(هـ748ت  ،  الكتب    ، بيوت   ،دار 

 م . 1998  ،لبنان 

البيضاو  .20 التأويل التوار  أن»ي  تفسي  وأسرار  عمر  للش"  نزيل  بن  هللا  عبد    البيضاوي يخ 
 وت . بي  ،دار الفكر ،(هـ856ت)

  ،   ( هـ310ت  )  ،حملمد بن جرير الطربي  ، «أتويل القرآن  جامع البيان يف »تفسي الطربي   .21
 م . 2000  ،مؤسسة الرسالة  ، ت/ أمحد حممد شاكر

22. ( الربيع  أيب  البن  الكرمي  القرآن  صاحلت  ،(ـه688ت  تفسي  بنت  .د/  آل  ة  راشد 

 المية . مام حممد بن سعود اإلسجامعة اإلنْش    ،غنيم
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دار إحياء الرتاث    ، (هـ606ت  )زي  لفخر الدين الرا  ،«مفاتيح الغيب»ي  التفسي الكب  .23

 هـ . 1420  ،بيوت   ،العريب 

  ، بيوت   ،كتب العلمية دار ال  ،(هـ676ت )أليب زكراي النووي    ،هتذيب األمساء واللغات .24

 . ان لبن

ت.د/    ،(هـ742ت  )  ، ليوسف بن عبد الرمحن امِلزِ ي  المساء الرجلكمال يف أهتذيب ا .25

 م . 9801  ،1ط  ،بيوت ، الرسالةمؤسسة  ،د معروفاعو بشار

دار   ،حتقيق / حممد عوض مرعب  ،(هـ370ت)ري حملمد بن أمحد األزه  ،هتذيب اللغة  .26

 م . 2001  ،بيوت   ،العريب  إحياء الرتاث

  ، دار املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند  ،(هـ354ت  )ن  باح  حملمد بن   ،ثقاتال .27

 م . 3197 ، 1ط

ت / عبد القادر   ،( هـ606ت )جلزري  البن األثي ا ،ول يف أحاديث الرسول جامع األص .28

  ، عيون حتقيق / بشي    ، ء الثاين عْشاجلز  ، 1ط   -مطبعة املالح    ، كتبة احللواين م  ،األرنؤوط

 دار الفكر . 

  ، أطفيش  ت / أمحد الربدوين وإبراهيم  ،(هـ671ت) لقرطيب  ل   ،م القرآناحكاجلامع أل .29

 . م 1964 ، 2ط  ،القاهرة  ،دار الكتب املرصية 

دار    ،ييى املعلمي ت/ عبد الرمحن بن    ،(هـ327ت  ) البن أيب حامت    ،لاجلرح والتعدي  .30

 م . 3195  ،بيوت   ،الرتاث العريب  إحياء

القراءات .31 زرع  ،حجة  زجنلة أليب  بن  الرسالةمؤس   ، ألفغاين ا   سعيد/ ت  ة    ، 5ط   ، سة 

 م . 1997

هوجي وبشي  بدر الدين قت/   ،(هـ377ت ) علي الفارسي  أليب   ،جة للقراء السبعة احل .32

 . م 1993  ،دمشق / بيوت   ،دار املأمون للرتاث  ، يب اجوي 

،  أمحد اخلراط/ت  ،(هـ756ت)، للسمي احلليب وناملصون يف علوم الكتاب املكن الدُّرُّ  .33

 م . 1986  ،1ط  ،دمشق  ،دار القلم 
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 م . 1994  ،بيوت ، دار صادر  ،ميمون بن قيس ىديوان األعش .34

 م . 2004،  ، بيوتدار املعرفة ،الرمحن املصطاوياعتىن به عبد   ،لقيسديوان امرئ ا .35

الدين األلوسي  ها، لش روح املعاين .36 دار  عطية  ري عبد البا   عيل   / ت   ،(هـ1270ت)ب   ،

 هـ . 1415  ،1ط  ،، بيوت الكتب العلمية

املسي زا .37 التد  علم  يف  اجلوزي  ،يفس  عيل  بن  الرمحن  اإل لعبد  املكتب  ،  سالمي ، 

 .  3ط  ،هـ1404،  بيوت 

ال .38 يف  جم  ،قراءاتالسبعة  ضيف  ،(هـ324ت)اهد  البن  شوقي  ر  دا  ،2ط  ،ت.د/ 

 القاهرة .  ، املعارف

بإرشاف    جمموعة من املحققني  ،(هـ748ت)لشمس الدين الذهيب    ،م النبلءسي أعل .39

 م . 1985  ،رسالة مؤسسة ال ،ط وب األرناؤالشيخ شعي 

دار    ،(هـ929ت)  األمشوين الشافعيلعلي بن حممد    ،مالك  شرح األمشوين على ألفية بن .40

 م . 9819  ،بيوت   ،لكتب العلميةا

ود/ حممد بدوي    ،ت.د/ عبد الرمحن السيَّد   ،(هـ672ت)مالك    لتسهيل البن شرح ا .41

 . م 9901 ، 1ط  ،هجر للطباعة والنْش  ،ختون امل

  ، نور احلسن  ت / حممد  ،(هـ686ت)لرضي اإلستاابذي  ل  ،بن احلاجبشرح شافية ا .42

 م . 1975 ،بيوت  ،العلمية  دار الكتب ،دين عبد احلميد وحممد حمي ال  ،زفزافوحممد ال

احلف طبق  .43 السيوطي  اظات  الدين  جللل  العلمية  ،(هـ911ت )،  الكتب  بيوت دار   ،  ،

 هـ . 1403

فحو  .44 حممود  ،(ـه232ت)بن سل م    ، حملمد الشعراء  لطبقات  شاكر   ت/  دار حممد   ،  

 ، جدة . املدين 

  ، ر الرائد دا   ،س إحسان عبا  /ت  ،(هـ476ت )ازي  ق الشي ات الفقهاء أليب إسحاطبق  .45

 م . 1970  ،بيوت 
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الُكربىا .46 سعد    لطبقات  عطا   ،(هـ230ت )البن  القادر  عبد  حممد  الكتب    ،ت/  دار 

 م . 1990  ،تبيو   ،العلمية

املفسرين .47 األْدنَروي  ،طبقات  اخلز/ت   ،ألمحد  واحلكم   ،ي سليامن  العلوم    ، مكتبة 

 م . 1997  ،1ط  ،نة املنورة املدي

القرآن .48 ص   ،(هـ627ت)تيبة  قُ   بنال  ،غريب  أمحد  العلمية   ،قرت/  الكتب    ، دار 

 م . 1978

البخاري .49 صحيح  شرح  الباري  املعرفةد  ،(هـ852ت)للعسقلين    ،فتح    ، بيوت  ، ار 

 هـ . 1379

القدير   .50 ابن   ،(هـ1250ت)كاين  شو ل لفتح  ا  ،كثي   دار  الطيب دار  دمشقلكلم   ، ،  

 هـ . 4141  ،بيوت 

ال .51 يف  واألرب ات  قراءالكامل  الز العشر  علي عي  اهلذيلاهائدة  القاسم  أليب    ،(هـ465ت  )، 
 م . 2007، 1ط ،، مؤسسة سام للنْش السيد الشايب مجال بن  ت/

ت/ عبد    ،(هـ180ت  )  ،أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب  (كتاب سيبويه )كتاب  لا . 52

 م . 1991  ، بيوت   ، جليل دار ا   ، هارون السالم  

  ت )للزخمشري    ،يلل يف وجوه التأو وييون األقاتنزيل وعمض الئق غوااف عن حقاالكش . 53
ـ . 1407  ، وت بي   ، دار الكتاب العريب   ،(هـ538  ه

 بيوت .   ،دار إحياء الرتاث العريب   ،(هـ1067ت  ) اجي خليفة حل ،كشف الظنون .54

القراءات السبع وعللها و الكشف عن وجو  .55   ، مكي  بن أيب طالب  حممد أليب    ،حججهاه 
 م . 9719 ، 5ط  ،الرسالة مؤسسة  ،لدين رمضان اد/ حميي ت.  ،(هـ437 ت)

الشيخ  /ت  ،(هـ775ت )بلي  نبن عادل احلال  ،(تفسي اللباب)  اللباب يف علوم الكتاب .56

  ، لبنان  ،بيوت   ،لعلمية دار الكتب ا  ، والشيخ عيل حممد معوض  ،عادل أمحد عبد املوجود 

 م . 1998
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  ، كتبة الرشد بالرياض م  ، بيوت  ، ار صادرد  ،(هـ171ت)منظور    البن  ، لسان العرب .57

 م . 1994 ، 3ط

  ، سبيع محزة حاكيمي   /حتقيق  ،(هـ381ت)أليب بكر بن مهران    ،بسوط يف القراءاتامل .58

 م . 1981  ،دمشق  ، جممع اللغة العربية

القرآن .59 عبيدة    ،جماز  وعلَّ   ،(هـ210ت)أليب  د   قعارضة    ، سزكني فؤاد    حممد  /عليه 

 ة . انجي بالقاهراخل مكتبة

  ، (هـ392ت)أليب الفتح بن جين ،واإليضاح عنها وجوه شواذ القراءات احملتسب يف تبيي  .60
 . م1986 ، 2ط  ، ، دار سزكنيعبد الفتاح شلبي  ود/ ،ناصف نجدي  عيل ال/ت 

العزيز .61 الكتاب  تفسي  الوجيز يف  األندلسي  ، البن عطاحملرر  عب   ،(هـ542ت)ية  د  ت/ 

 . هـ 1422، بيوت ،لمية الكتب الع دار   ،الشايف عبد السالم 

، دون عامل الكتب   ، (هـ370ت)،البن خالويه   ،ديعرآن من كتاب البخمتصر يف شواذ الق  .62

 طبعة وتاريخ . 

وأنواعها .63 اللغة  علوم  السيوطي  املزهر يف  الدين  عيل    / ت  ،(هـ911ت  )، جللل  فؤاد 

 م . 1998  ،وتبي   ،لمية عدار الكتب ال ،صور من

الاملساعد   . 64 تسهيل  عقيل  ال  ،فوائدعلى  بركا   ،(هـ769ت  )بن    ، ت ت.د/ حممد كامل 

 م . 1980جامعة أم القرى    ، رتاث ل إحياء ا مركز البحث و 

 . بيوت ، املكتبة العلمية ،(هـ770ت)للفيومي  ،املني يف غريب الشرح الكبياملصباح  .65

 م . 9791، ، بيوتدار الكتب العلمية  ،حبَّان  حملمد بن ،هي علماء األمصارمشا .66

أيب  القرآنإعراب  مشكل   .67 بن  ملكي   ،( الضامن   /ت.د   ،(هـ437ت  طالب  ،  حاتم 

 . هـ1405، ، بيوتسة الرسالةسمؤ

القراءات .68 اآلداب    ،(هـ370ت  )لألزهري    ،معاين  كلية  يف  البحوث  جامعة    -مركز 

 م . 1991  ،سعود  امللك
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القرآنمعا .69 قراعة  ،(هـ215ت  )خفش  لأل  ين  اخلان  ،ت.د/ هدى حممود    ، جيمكتبة 

   م . 1990 ، 1ط

  ، يت ت / أمحد يوسف نجا  اجلزء األول  ،(هـ207ت  ) راي الفراء  أليب زك   ،عاين القرآنم  .70

حممد عيل    /واجلزء الثاين ت    ،م 1980  ،2ط  ، املرصية للكتاب  اهليئة  ،وحممد عيل النجار 

 م . 1972ثالث د/ عبد الفتاح شلبي  واجلزء ال  ، ية للتأليفرصالدار امل  ، النجار

أم    جامعة  ،عيل الصابوين ت/ حممد    ،(هـ338ت  )  النحاس، أليب جعفر  معاين القرآن .71

 هـ . 1409  ،القرى

وإعرابه  .72 القرآن  الزجاج  معاين  إسحاق  أليب  اجلليل   ،(هـ311ت  )،  عبد   /   عبده   ت 

 م . 9881  ،بيوت   ،، عامل الكتب لبيش

األدابء  مع  .73 إىل  »جم  األريب  األديبإرشاد  احلموي    ،«معرفة  ،  (هـ626ت  )لياقوت 

 . م3199،  ت، بيو غرب اإلسالميار ال د  ،حسان عباس إ  ت/

 . ، دار الرفاعي، الرياض م 1984،  1ط  ،خشوا  عيل /د ، ت القرآنامعجم مصنف  .74

  ، ، دار الفكر نت/ عبد السالم هارو  ،(هـ395ت  ) ، البن فارس  قاييس اللغة معجم م  .75

 م . 1979

رجال   .76 من  الثقات  وأخمعرفة  مذهبهم  وذكر  الضعفاء  ومن  واحلديث  العلم    ، بارهمأهل 
املدينة    ،ة الدار، مكتب ظيم البستويعبد الع د العليم  عب  /ت   ،(ـه261ت  )كويف  لي الج للعِ 

 م . 1985،  املنورة 

الصحا .77 نعيم  معرفة  أليب  العزازي   ،(هـ430ت  )بة  عادل  دار  ت/  للنْش ،  ،  الوطن 

 م . 1988،  الرياض

  ، لعمري ت/ أكرم ضياء ا  ،(هـ277ت  )قوب بن سفيان الفسوي  ، ليع املعرفة والتاريخ .78

 . م 9811 ، بيوت ، الةالرس  مؤسسة

بيا .79 يف  اهلدى  واالبتداءمنار  الوقف  األمشوين ن  العزيز  عبد  بن  ألمحد    ت )املصري    ، 
 م . 2002،  بيوت  ، الكتب العلمية  ، دارت / رشيف أبو العال العدوي   ،(هـ1100
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فـــالنش .80 الق ـر  الع ـــي  لإلم رــــشــراءات  بــــ،  الـــام  ال  ،(هـ383ت  )،  زريـــــجـن    اب ــكتدار 

 روت . ــيـ، بيـربــالع

يف اهلوام   مع ـه .81 اجلوا  ع  السمعشرح ِجع  الدين    / ت   1ج   ،(هـ911ت  )يوطي  ، جللل 

السالم هارون العال سامل مك، ود/عبد  الرسالةعبد  ، وبقية  هـ 7140،  2، طرم مؤسسة 

 م . 1977  ،ت ، الكوي، دار البحوث العلمية د/ عبد العال سامل مكرم األجزاء ت. 

األعيا .82 الزم ن  وفيات  أبناء  الانوأنباء  عبا ت/  ،(هـ186ت)  خالكان  بن،    س إحسان 

 . م1971
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 امللخص

أفردت   املعجم دراسة  تراجمجلهذا  ما تفرق من  بشنقيط يف  مع  القراءة   أعالم 

غريهمعتمييزهم  ل ،  (هـ 41)ق  ألعدادهم،  ن  إحصائية  معجم  م  امتوإل،  وتقديم 

 .  (هـ13ق -هـ 11أعالم القراءة بشنقيط يف)ق 

عىل اشتمل  فيها   وقد  امل  مقدمة  املعجم ،  وضوعأمهية  والدراسات ،  وحدود 

البحثطوخ،  سابقةال ألف،  تمهيد ف،  منهجيتهو ،  ة  الشناقطة  رسد  القراءة  عالم 

 والفهارس. ،  والتوصيات ،  فاخلامتة ، (هـ14ق يف)

 :هذا املعجم من نتائج  
يمكن اإلضافة   تقريبي هو عددو، علام (322) القرن يف هذا األعالم بلغ عدد  -

كن  ي يم تال  املقابالت الشفويةمن خالل    وأ،  املخطوطاتمن خالل  عليه مستقبال  

 . أعالم القراءة املعارصين يف هذا البلدبعض إجراؤها مع 

 القراءة لغريهم. وتعليم ، قلة املعلومات يف املصادر حول قيام بعضهم باإلقراء-

نافع  قراءةازدهار  - ب  اإلمام  أعالمها  واهتامم  البلد  هذا  ،  وتعليمها،  إسنادهايف 

تأليف  البو، كالرسم والضبط اهموعلو، القراءات القرآنيةبكذلك و ، تأليف فيهالابو

 . وغري ذلك من النتائج املذكورة آخر هذا البحث، فيها

 ، تراجم، القرن الرابع عرش اهلجري. شنقيط   ، اءة الم القر أع فتاحية:  الكلمات امل
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 املقّدمة
واجلاللذي    هلل  احلمد القرآن ،  القدرة  الص،  منزل  عليه  للرسول  الة والضامن 

 أما بعد: ، ه من أهل الكفر والبهتانوحراست، م حفظهالسالو

،  هـ(169)تـ  راءة نافعوتعليم ق  يف إقراء  جهودا واضحة  يطعالم بالد شنقألفإن ّ

 . وغريها، واالبتداء والوقف، والرسم والضبط ، والتجويد، القراءاتيف كذلك و

الصعوبات  رغبتوقد   تراجم  ما  مجعيف    (1) رغم  من  القرا  تفرق  ءة  أعالم 

يف غريهمع تمييزهم  ل ،  هـ(14)ق بشنقيط  ألعدادهمو،  ن  إحصائية  م امتوإ،  تقديم 

 .  (2)   (هـ13ق -هـ 11ط يف)ق جم أعالم القراءة بشنقيعم

     :حدود املعجم  
تويف    عاشمن  )  هووزمني  الّد  احل  -1 الأو  القرن  اهلجريرابع  يف  أو  ،  عرش 

)ق  من  شيئا  يل  نوإ،  ( 168مثل)ترمجة،  هـ(15أدرك  يتبني  وفاته  مل   ذكرته،  تاريخ 

 . (3)  (44مثل)ترمجة تلميذه أو، (1مثل)ترمجة، باعتبار شيخه

يد  عىل    تتلمذأو  ،  شيخ حمظرة قرآنية  أو،  جيزاملأو  ،  رئقامل)  هو  نوعيالّد  احل  -2

نافع  شيخ يف الايف    وأ،  قراءة  أسانيد،  العرش   وأ،  سبعلقراءات    أو ورد يف سند من 

قرآن،  القراء قارئ  ب،  أو  قام  لغريهتعأو  القرآن  بالت  أو،  ليم  القراءة يألقام  يف   ف 

،  ومسائله ،  التجويد ب   وأ،  ومسائلهام  الرسم والضبطبل  اشتغ أو  ،  ومسائلها،  وعلومها

 .(علوم القراءة األخرى بقيةبأو 

 
عديدة  وجد  (1) صعوبات  رحلتي-ت  موريتانيا  خالل  أ،  -هـ 1438ام  ع  إىل  من  ن  منها  مؤلفاهتم كثريا 

املتكرروأن  ،  خمطوطة الزالت   ل  السفر  البلد  هذا  مؤلفإىل  عىل  ترلحصول  حول  املكتات  يف    بات امجهم 

 . صعب كذلك

 .سابقة يف هذا املعجمال يت الكالم عىل هذا املعجم يف الدراساتسيأ (2)

، تنبيها،  (105و)،  (82ومها ترمجة)،  هـ1300  يفمتوفني  ،  هـ(14قأضفت هلذا القرن علمني من    تنبيه:  (3)

ترمجتهام ضياع  من  احل،  وخوفا  القرن  يف  القراءة  )معجم  بحث  عولكون  ا  رـشادي  حتى  لقرن  اهلجري 

 . ي( مل يذكرمهارالثالث عرش اهلج
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 ة موريتانيا اإلسالمية(.وم دولوهي اليـ، (1) طيـقالد شنـهو)بـكاين املّد احل -3

 . (2)  وغريها(، قراءة الشنقيطيةصدري هو)مصادر الامل داحل -4

   الدراسات السابقة:  
تفرد املوضوع  ةينآالقر   الدراسات  مل  أعلم-أليفلتبا  هذا  بحث  سوى  ،  -فيام 

حتى   جريهلادي عرش ا)معجم أعالم القراءة بشنقيط من بداية القرن احل  بعنوان:

اهناي عرش  الثالث  القرن  مؤلوقد  ،  (جريهل ة  فيه  من    علام  (144)  تراجم  فه مجع 

 هعن  معجا املذهمتيز    وقد،  (3) وغريها،  القراءة الشنقيطية  صادرتتبعه هلا يف م  خالل

 .الرابع عرش اهلجري من أعالم القرن علام (322) ـل الرتمجةب

 :   خطة البحث
مقدمة      املوضوععىل   تمل وتش ،  وفيها  أمهية  السابقة ،  :  وخطة  ،  والدراسات 

ا،  البحث  أعالم القراءة الشناقطة يف القرن    فيه   مبحث ف ،  ومتهيد،  لبحث ومنهجي يف 

 .   واملوضوعات ،  راجع مل ا و   املصادر فهرس  ف ،  ت توصيا و ،  فخامتة ،  (4) جري هل الرابع عرش ا 

 :  منهجي يف البحث
،  حدود هذا املعجم  وعىل،  اعتمدت عىل املنهج االستقرائي الوصفي التارخيي-

   .األخرى املعروفة إجراءات البحثوبقية 

 
يف  (1) مدينة  اسم  م)شنقيط(  اليوم  واجل،  وريتانيا  بالقاف  ف،  يم تكتب  شنقيط(  )بالد  مع  وأما  ظهر  اسم  هو 

 (. 26-18 )بالد شنقيط املنارة والرباط وهو أشهرها.، ة الثانيةهلجرية األلف اايبد

الفضالء برتاجم القراء فيام    )إمتاع  كتابو،  -مطبوع-،  هـ( 1418ا )تـللدنبج  كـكتاب )واضــح الربهان(  (2)

الق بـامن( إلليالثرن  ــبعد    ور يف فهرس مراجع مما هو مذك   وغريمها،  -بوعمط-اويـد الربمـ مـن أح ـاس 

 . ذا املعجمه

م مجع أعالوقد دعا يف خامتة البحث إىل  ،  (للدراسات القرآنية  جملة معهد اإلمام الشاطبيـ)ب  نشورم  بحث   (3)

 .أيدينا ع عرش اهلجري الذي بنيالقرن الراب

عة  املطبوعليه )دليل الكتب    يا عىل ما مشىجر  وترامجهم دون ختصيص مبحث مستقل،  رسدت أسامءهم  (4)

 وغريه من املعاجم. ،  (-مطبوع-هـ1430لقرآنية حتى عام يف الدراسات ا
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ورتبتها ،  من املصادر بحسب نظام الفهرسة(امء األعالمس أ)يف املتن  استقريت-

 .  املعجم هذا  فهرس أعالم  يف  إليها  حلت  أ و ،  سلسلية ما ت ا أرق   ا هل ثم جعلت  ، (1) ياائجه

ومؤلفاته ،  وتالميذه ،  ومشاخيه،  تهفاوو،  نسبه و،  خمترصا  (اسم العلم)ذكرت    -

وجدت إن  وعلومها  القراءات  يف،  يف  أسامئه  احلاشية()وأرشت  كام  ،  األخرىإىل 

كنيته عىل  اسمه  هي  كنيته  كانت  من  بلفظ،  أبقيت  أعتّد  يف  يفعريتال  (أل )  ومل  ة 

مل و،  واعتددت بأول حرف ييل االسم ،  يف االسم األول والثاين   (أبو )  وال،  األسامء

ب بام،  ( ولد ) وال ،  ( ابن )   ـأعتد  مثل  و،  بعدمها  واعتددت  يف  الوصل  هبمزة  اعتددت 

    . اهلمزةلت االسم ضمن جعو،  ( اِحيد )

وفاته(جعلت    - تاريخ  عىل  أقف  مل  ق  )  عبارة  )ملن  يف  موجودا   دقو،  هـ(كان 

 . تلميذه فأعطيته قرهنام أو، عتبار شيخهجة بانتيال هلذهتوصلت 

بضبط    - ، (4) م اهب سوأن،  (3) ماهب قوأل،  اهمنـ وك،  (2) أسامئهم )  ضـبعقمت 

حماظرهم،  (5) ومدهنم  العاملدر-  املحظرة(ظة)فل  مثل،  (6)(ومقار  يف   –لميةسة  كام 

الشناضبطته  (1ترمجة) الباحثني  كن  متأ  بعضها ملو،  ةطقبالظاء الشتهاره بذلك بني 

 (. 11يف ترمجة) مثل: )ادكوجي(، لعدم وقويف عىل كيفية ضبطه هضبطمن 

 
يعرف    ب أن بعضهم ال بسبك غري ممكن  ذللكن  ،  هم زمنيا بحسب تاريخ وفاهتمكان من املفروض ترتيب   (1)

 . ه سوى أنه كان موجودا يف )ق كذا( عن

َنَّض، منه اسم احممدرع كـاسم )حممد( حيث يتف   (2) َهنَّض، (25ة )ترمج، وحمح ،  وحممدن ، وحممدو ، داوحمم، ومح

   .)من تغريدة عىل موقع تويرت لـبابا حرمه( .وهي لغة صنهاجية قديمة

امل)   (3) شنقيط  لقب  وق،  (15والرباطنارة  بالد  ورد  يف د  ترمجة)املرابط(  ترمجة  ،  (3)    يف  و)الطالب( 

 . وغريها، (100رقم)

 . وغريها، (031يف ترمجة)(-وفةقبيلة معر-)َتنَْدغْ إىلالنسبة  من األنسابو،  (102السابق صدرامل)  (4)

وقد ورد من  ،  (482،  480  بالد شنقيط املنارة والرباط)اعتمدت يف ضبط أسامئهم ونحوها عىل كتاب    (5)

 .وغريها، (162) ( يف ترمجة رقماملذرذرةاملدن مدينة )

 . وغريها، (419) ة( يف ترمجة رقمابَ )الِْعَص  اظر حمظرةد ورد من املح وق، (435، 429املصدر السابق )  (6)
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م  ه فلحالما مل أقف عىل  و،  (وطباعتها،  مؤلفاهتم  حال )  عنما وجدته    ذكرت-

  .شيئاعنه أذكر 

)احلاشية(  املعلوماتوّثقت  - مصادرها  يف  باستعامل ،  األصيلة   من  وعزوهتا 

 .ةاملخترصطريقة اإلحاالت 

،  أو تاريخ وفياهتم،  كاالختالف يف أسامئهم،  (تعليق إىل    حيتاج  ما)  عّلقت عىل-

ذكرها،  ونحوه من  عىل  العهدة  ألن  الرتمجات  من  كثري  نقد  وخشية ،  وتركت 

 د املعجم. واخلروج عن مقاص، اإلطالة

بعبارة ،  (ونحوه،  أو تاريخ وفاته،  اسم العلمماورد فيه خالف يف  )عىلعلقت  -

يف   من  ءوجز،  )اسمه بنيووضع،  .(و).. ،  ..().ترمجته  واوا )  التوثيق   صادرم  ت 

  بني فجعلت  ،    من ترمجتهجزء    أو  اسم العلم  مامل يكن فيه خالف يفوأما  ،  (عاطفة

 . )..(، ..)...((فاصلة) مصادر التوثيق 
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 تمهيدال

 ل لضبطوتستعم   ،رشق غالبة يف امل   لفظة):هواملعجم    (:ملعجم)الفظةـ ب  التعريف 

الغالب عليهم لفظة فهرسة،  املغرب  ويف،  الروايات  يوخاملرويات وش  ،  واألندلس 

 . (1) (أو برنامج

القراء  القراءة  لتعريف بـ)مصطلح القراءة(:ا إلمام :)اخلالف املنسوب  هي  عند 

ا األئمة  نافع    للقراءة  ملتجردينمن  كقراءة  والطرق  الروايات  عليه  أمجعت  مما 

  .(2)  (وعاصم

    :(ومؤلفاهتم، أعلمها اء بعض مسوأ ، ية الشنقيطيةاملدرسة القرآنـ)ب  لتعريفا
القرآنية   الثقايف  املدرسة  )هي:الشنقيطية  املدرسة  النشاط  حركة  واكبت  التي 

املحاظر   توسعت دروسها يفوازدهرت  إىل أن  (3) اخلامسالقرن    يفاإلسالمي العام  

 قديام يف   نشأتوقد  ،  (4)   (ليومنا اعرصى  حت  جريهلالقرن الثاين عرش االشنقيطية يف  

القنف  خمتلف القرآن،  نرآون  وتفسريه،  كحفظ  عبد    وجتويده  يد  ياسني    اهللعىل  بن 

برِ ـعح و ،  (5)   هـ( 451تـ ) احلاإلمـكذلك    فيهادريس  ـالتف  ،  (6) هـ(489تـ )ـرمي  ضام 

 
 .(11معجم شيوخ احلافظ أيب عمرو الداين) (1)

 (. 270 به يتعلق )معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما (2)

 م  ـ ه ـلـثـط مـاال مل أر قــ ت رجــرأي : شناقطةأعالم ال لقيل يف فضا مم  (3)

 (. 4والدلدر اخلالد يف معرفة ال)ا ارب ـ مغ ـ ى ال ـ ص ـ ن أق ـ م م  ـ اه ـ ط سكن ـ قي ـ ن ـ ش ـ ب                                                          

 .(579واملغربخ القراءات يف املرشق )تاري (4)

وهو أول معلم منتدب لإلقامة  ،  باملغرب األقىص  اج بن زلوكان أحد تالمذة وج،  نيبن ياس  بد اهلل هو ع  (5)

أمر لتعليمهم  الصنهاجية  القبائل  حيقد  و،  دينهم  بني  به  ا  يىجاء  إبراهيم  معلام ؛  لكدايلبن    فكان 

 (.31والرباط قيط املنارة )بالد شن، (7/129)وفيات األعيان.ومربيا

بكر بن عمر معه إىل الصحراء؛ فكان تصحبه أبواس،  -أطار–توىف بأزوكيامل،  ن احلرضميهو حممـد احلس  (6)

موريتانيا قبائل  يف  الدينية  العلوم  انتشار  يف  الثقا  جزءوريتانيا  م  )حياة.أصال  شنقيط  ،  (5فيةاحلياة  )بالد 

 . كي(يف مدينة أزوه أنه كان قاضيا وفي، 65املنارة والرباط



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال          ةــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـاإلم دـهـة معـلـجـم

501 

بال  لهت  انك  وقد الرمحبوع ،  راءاتقمعرفة  الد   ام واإلم،  (2) ي بـنزيوال،  (1) از ركن 

  واسعة يف قراءة ة  شهر  ذه املدرسةهل  نكا  وقد،  (3)   (العلوم  جملس)وي  ألمم اراهيبإ

حفظا اعتمدت،  وجتويدا،  نافع  كالداين   وقد  باألندلس  القراءة  أئمة  عىل 

-مطبوع–الشاطبية  )كنظم  هتام  لفامؤ  وعىل ،  (4)   هـ(590)تـ  والشاطبي،  هـ( 444)تـ

كت،  للداين(  -مطبوع-و)التيسري،  (للشاطبي ا)اب وعىل  بري)تـ  ماللوالدرر  ع البن 

كتاب كذلك  و،  وغريها،  (-مطبوع -(5) هـ( 317 عىل  معتمدة  العرش  القراءات    يف 

النرش) طيبة  البرش ) وكتاب،  ( -مطبوع-هـ( 857تـ )  للنويري  رشح  فضالء  إحتاف 

معتمدة عىل    لرسم والضبطا  أيضا يفو،  م ريهوغ ،  (-مطبوع -  (هـ  1117تـ  )   للبناء

القراءة باألن أئمة  ، مهاريوغ،  (ـه059)تـ  يوالشاطب ،  (هـ444ـ)تكالداين  دلسكتب 

نظم اجلزري))  وعىل  البن  التجويد  يف  اجلزري  ابن  ،  ( -مطبوع -هـ(833مقدمة 

  .(6)  هوغري

   ومؤلفاهتم، يف القراءة الشناقطة   بعض أشهر أعلم
أهأش من     املدر  اهلجري  الشنقيطية  رسة  عالم  عرش  الثاين  القرن  بكر أبويف 

يف  النقله)ل،  (7) هـ(1145تـ)  التنواجيوي الصفةالسليم  وقد ،  للجيم(  جواملخر   

 
ْز(.)بج، بكر الركاز هو عبد الرمحن بن أيب (1)  .(65ملنارة والرباطالد شنقيط اّد قبيلة)تحْركح

ْينَبِيِّنِي. )املصدر السابق ، اهللهو عبد  (2)  .(65جّد الزَّ

األم  هو  (3) يقيض،  ويإبراهيم  جملس  وي،  كان  يف  الناس  )جملس(اشتقت،  األمريعلم  قبيلة   ومن  اسم 

 .(65شنقيط املنارة والرباط بالد   ).()مدلش

 . (186املصدر السابق)  (4)

الرباطي مـد بن حممـهو عيل بن حم  (5) التازي  بابن بري،  د بن احلسن  كان إىل ،  هـ(660ولد سنة )،  الشهري 

بصناعة وتبرص ،  إملام باحلديث   ه لو، وفقيها فرضيا، ياوأديبا لغو، يانحولوم القرآن عاملا  جانب تبحره يف ع

خلف ،  مـد الرشيس يب الربيع سليامن بن حمالقراءات عن أ  وأخذ،  ه األويل عن والدهأخذ تعليم،  التوثيق

 .(22ت باملغرب.)القراء والقراءاهـ(731)تـ ، ؤلفات منها الدرر الوامع الذي ضمنه أصول مقرأ نافعم

 . (244، 188، 187والرباط  شنقيط املنارةد )بال (6)

القرآ  كان  التِّنَْواِجيِوّي   اهلل بن أيب بكر  سيدي عبد  هو  (7)  = سيد  أخذ عن،  منازع   بال  قتهبلده يف ون يف  شيخ 
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أمحعن  العرش  أخذ   احلبيبسيدي  إبــع(1) هـ(1165تـ)  السجلاميس  د  راهيم ـــن 

الرمحن    عن(2) هـ( 1138تـ)  وريكاألس  القعبد  ومن ،  (3) هـ( 2810تـ)  اض ـــبن 

الّطالب  لككذ  أشهرهم بن    اب تـك  له:،  ( 4) هـ(1257تـ)  ييشدوعـيإلا  أمحد 

  اليدايل  أمجد  بنزين  كذلك  و،  (5) ( -وططخم -عم اوالس،  ارئقلا  ادــــإرش )

حممـد  وكذلك  ،  (6)   (الغرر السواطع)تاب ك  له:،  (50صاحب ترمجة)،    هـ(1358تـ )

احل ولد  الّشْمَشوِ حممود  أمحد    له: ،  (176)  ترمجةصاحب  ،  هـ(1360ّي)تـاج 

ىل  ها ع ويردف بعض،  اءاتوهو أن جيمع القارئ عدة قر-  رداف)تبيني اإلاب  تـــك

ختم  يف  ميض-واحدةة  بعض  ّطالب  لا وكذلك  ،  (7)   (-خمطوط -االختالف  ءرشح 

 
واضح  ).وغريه،  ه الطالب صالح التِّنَْواِجيِوّي أخذ عن،  حممـد صالح الفاليل اللمطي  حممـد حلبيب ولد=

 .(666غرب املرشق واملتاريخ القراءات يف)، (31، 14لرسالة()ا، 12، 2)خمطوط( الربهان

، يد يف علم القراءات  له،  املقرئ اللغوي،  ارك العالمة املش ،  يب اللمطي السجلاميس الفياليلهو أمحد احلب  (1)

ش احلسني من  القادري  الطيب  بن  السالم  عبد  اللم،  يوخه  مبارك  بن  أمحد  عنه  السجلاميس  أخذ  طي 

 .(117، 116 ألقىصراجم قراء املغرب ات) . هـ(1165)تـ، هوغري، القراءات السبع

قر يف الزاوية  است،  الة رح،  مقرئ،  بالسباعيالشهري  ،  لدرعيأبو إسحاق ا،  بن حممـد  إبراهيم بن عيلو  ه  (2)

ة واملشارقة( ذكر فيه من )الشموس املرشقة بأسانيد املغارب له:، ويقرئ إىل أن تويف يدرس درعةالنارصية ب

عوأخ،  لقيهم علامء  ذ  من  واحلرمنهم  ومرص  والشام املغرب    )تـ ،  بخطوطهم  لهجازاهتم  وإ ،  ني 

 . (20الربهان خمطوطواضح )، (1/54.)األعالم للزركيلهـ(8113

وعارف  ،  وحافظ ملذاهب أئمتها،  إمام عرصه يف القراءات،  جلاميسهو عبد الرمحن بن عبد الواحد الس   (3)

د حممـد بن حممـ  اهللعبد  ومن تالميذه أبو، ريمن شيوخه امل،  يحبلغ فيها رتبة االختيار والرتج،  جيهاهتابتو

ء الالمع يف رشح  ع والضياجر الساط )الف  كتاب  له:،  يسن مبارك السجلامحممـد ب  اهللعبد    ووأب،  األفراين

 .(583، 110-94والقراءات باملغرب  . )القراءهـ(1082)تـ ، وغريه، لوامع(الدرر ال

أهو    (4) بن  حممود  الطالب  بن  قرآين،  يِشّ يِ عِ وْ دَ يِ اإلِ   رعمأمحد  ابن،  عامل  عىل  بتأليفه  عن  ،  بري  مشهور  أخذ 

َراَره    طالب أمحد بنال ِوّي   ،التِّنَْواِجيِوّي حممـد  الَقالَّ وهو  ،  له كتاب )األخذ،  وعبد اهلل بن احلاج محاه اهلل 

التجويد   يف  عن   ال -منظومة  .،  (-همعلومات  األعيانوغريه  وفيات  جزء  موريتانيا  سامه  و،  129)حياة 

 (.586غربالقراءات يف املرشق وامل)تاريخ ، يدوعييش(اإل   امحيتي 

 .(585رشق واملغرب لقراءات يف املاريخ ا)ت (5)

 .(609 اريخ القراءات يف املرشق واملغربت) (6)

 (.505شنقيط)التفسري واملفرسون يف بالد ، (104لسند القرآين )ا (7)
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اجلََكنِّي)تـ  اهللعبد   األمني  حممـد  ْيخ  الشَّ )نظم    ـابتـــك  له:،  ( 1) هـ(1250بن 

متشاهبات   يف  املتشاف   يف الكوكب  من    –به  ن  القرآن  يف  ملا  شامل  اإلحصاء  ومعناه 

وكلامت  يْ اوكذلك  ،  ( 2) القرآن(  -حروف  ألشَّ اخ  ولد  حممـد  لشَّ محد   األمنيْيخ 

التجويد)  اب تـك  له: ،  (3)   هـ(1233)تـ  ّي اجلكن بن  حم وكذلك  ،  (4) ( يف  َأِحْيد  مد 

وِمّي  الـَمسُّ الرمحن    ـــتـــاب ك  له:  ، (113)  ترمجةصاحب    هـ(1335)تـ  ِسيِدي عبد 

 . (5)   (-حمقق -)سفينة النجاة

 

 

 

 
 

 
اجلامع لرسم  ة املحتوى  له )منظوم،  وف معر  مةعال،   اجلََكنِّي الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممـد األمنيهو    (1)

الت وضبط  موريتان  .ريهوغ(-مطبوعة-ابعالصحابة  الثقافية)حياة  احلياة  يف  ،  (38يا  القراءات  )تاريخ 

 (. 636ملغرب املرشق وا

 .  (38فية)حياة موريتانيا احلياة الثقا (2)

 (. 102لقرآين ا. )السند ّي َكنِ الشيخ القرآين اجلَ شهرته ، الشيخ أمحد ولد الشيخ حممـد األمنيهو   (3)

 (.102 ر السابقملصد)ا (4)

 (.37لسابقاملصدر ا)  (5)
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 هـ(14)قة يفشناقطة الالقراءأعالم 

 :ا علم   ( 322) سرد لــوفيه 
عبد    -1 بن  يف  اإل  بن  هللاآبَّ  موجودا  املثلوثي)كان  شيخ  ،  هـ(1334مام 

 . (1)شيخه أبوه، قرآنيةال (-مدينة معروفة-محظرة )املذرذرةب مقرئ

بن  -2 يف  أمحد)كان    إبراهيم  محظرة  ب  مقرئ  شيخهـ(1334موجودا 

 . (2)  اهللبد يد عن س د بأمح شيخه، قرآنيةال(-ةوفمدينة معر- )بوتلميت(

ب  -3 أمانة  إبراهيم  ْه()ملرا،  ِنّ الّلْمُتو   هللان  اَّبَّ بن  ،  هـ(1380)تـ ،  بط  أمحد  أخو 

ترمجة)  سيأيت،  اهللأمانة   ال 8يف  باملك  معارصيه  بعض  لقبه  ل ي ننظم)  له:،  صغري( 

   . (3) (يف الفرق بني رواية ورش وحفص -هتللأي من بش وجهه -البش 

يد سيدي    ىلع  القراءةيف    خترج،  هـ(14ق يف    وجودان م اكإبراهيم بن داود)  -4

 . (4) (173)ترمجة)يحممـد احلنف

 . (5) )رشح احلملة( له:،  هـ(1307إبراهيم بن حممـد حممود احلاج )تـ   -5

 
 (.433د شنقيط املنارة والرباط)بال (1)

 (. 435)املصدر السابق (2)

يف  (3) ترمجته  من  وجزء  املن)  اسمه  شنقيط  والرباطبالد  وفاته( ،  502  ارة  تاريخ  أبرز  و،  وفيه  علامء )من 

واملفرسو،  (98شنقيط يف  )التفسري  شنقيطون  والتو،  (550بالد  )السند ويف،  (441اريخ)الفتاوى 

،  (وحفصيف الفرق بني رواية ورش    نيل البش)كتابهقلت:  ،  نا بن إبراهيم(يخأنه حممـد ش،  260القرآين

)نظم نيل البش فيام اختلف فيه حفص بـ  سامه بعضهم يف اإلنرتنتو ،  بقةاملصادر الشنقيطية الساسمته به  

صاحب الرتمجة  اهللم بن أمانة ب إبراهيهو لقو، ألمني الشنقيطينا بن حممد امد شيخونسبه ملح ، وورش(

الصواب،  هنا الوزن    ولعل  مع  يتفق  هوالذي  كتابه  عنوان  البش)نيف  حفص   يل  رواية  بني  الفرق  يف 

 . أعلم بالصوابواهلل ، (وورش

 . أهل القراءة نه من عىل أاملصدر يدل هذا قلت: ذكر هذا العلم يف ، (198 )السند القرآين (4)

موريتان  (5) حو)حياة  اليا  القرآين)الس،  (129سننيادث  كتابقل،  (101ند  احلملة(    هت: موضوع  هو )رشح 

=  م : كلام حيمل بالواوهلقومثل  وذلك  ،  ما حيمل بالياء و،  مل باأللفما حي و،  رشح قاعدة ما حيمل بالواو 
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ب   -6 اجيد  البأمحد  يف  ن  موجودا  الرابع    )كان  ق العقد    أخذ ،  هـ(14من 

ني بن ـد األمعنه حمم   اهذــ ـ ـأخ،  اليلـــ الوهاب الف  بن عبدعن حممـد األمني  القراءة  

اجــــأمح ألموأخوهو  –يد  ـــد  الّطالب ـــك -هــه  طريق  من  الواردة  اإلجازة  يف  ام 

 . (1)  الّطالب خمتارصالح بن 

عن أيب بكر  القراءة ذ خأ، هـ(14كان موجودا يف ق)القارئ   ذيأمحأمحد بن    -7

 .(2)  بن فتى

أمانة  -8 بن  إبخأ،  هـ(1398ُتوِنّ)تـ  ّلمْ ال   هللا  أمحد  بن  راهيو  ، اهللأمانة  م 

 . (3) بن أمحد  هللاعن عبد  القراءة أخذ، (3ترمجة) صاحب

أخذ قراءة نافع عن أمحد بن  ،  هـ(1322)تـ أمحد بن بدي بن سيد عبد هللا    -9

ابنه    القراءةأخذ  ،  خاريالب األعنه  العلوي،  منيحممـد  باب  بن  فال   وأبو،  وحممـد 

قْ ر بن فتكب  . (4) ِغّي التَّنْدَ  ريخالبوأمحد بن ا، َرِوّي ى الشَّ

اد   -11 بوي  مو أمحد  يف  كوجي)كان  مقرئ،  هـ(4133جودا  محظرة  ب  شيخ 

 
ُءو)فيه األلف إال  فإنه يزاد  =    تََبوَّ

 ُ  اهلل  عبدالب  عىل املحتوي اجلامع للط طع  يضاح السا)اإل   .خإل..(لدَّارَ ا

191 .) 

الّطالب صالح    يوجد عنه إال ما هو مثبت يف اإلجازة من طريق  وفيه أنه ال ،  279،  155)السند القرآين  (1)

 (.  بن أمحد اجيد ألمهوأنه أخو حممـد األمني ،بن الّطالب خمتار 

 . (1/109ئات)احللقات املضي، (9)الرسالة( )واضح الربهان (2)

 (. 20وَتَكانِْت  ابةصم املؤلفني بواليتي الع معج) (3)

أمحد ،  654نني)حياة موريتانيا حوادث السويف،  (2)واضح الربهان )خمطوط(زء من ترمجته يف  اسمه وج  (4)

ي،  العلوي  اهللبن سيد عبد    حممود بن َبدِّ  ي(  امللقب بـ،  أو أمحد بن حممـد بن َبدِّ بن    اهللِسيِدي عبد  ولد  )َبدِّ

)بالد شنقيط    ويف،  بدي(  أمحد حممود بن،  1/915ملضيئاتات  )احللقاويف،  (د العلويأمح  الفقيه سيدي

والرباط بدي  ،  502املنارة  أمحد(بن  يْخ  آبه)الشَّ سنة  بن  أنه  ووفاته  الفتاوى )  ويف،  هـ(3132سيدينا 

،  ـدي ه أمحد حممأن،  197ات األعيانموريتانيا جزء وفي)حياة    ويف،  أمحد بن بدي العلوي(،  142والتاريخ

العديد من   له،  بنوه حممـد وحممـد األمني)محيني(  وأخذ عنه،  لتندغيخاري البأمحد اوعن  ،  عن والده  أخذ

 (. 512، 152)السند القرآين و، (  التآليف
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 -الكناين  ت:قلشيخه حيظيه بن عبد الودود )،  القرآنية  (-مدينة معروفة-)املذرذرة

 . (1)   (222رمجة  كام يف ت-صوابه اجلكني

موج   -12 خطاري)كان  بن  يفأمحد  مقرئ،  هـ( 1334ودا  محظرة ب  شيخ 

 .(2)   شيخه حممد التقي، رآنيةلقا  (-معروفة ينةمد-تميوتلب)

و أمحد    -13 احلسني ُخُوَن  اجلََكِِنّ)تـ لد  اأَلفْـَرم  أمحد  بن  أخذ ،  هـ(1360 

   .(3)   بيبمـد األمني بن حممود بن حاإلجازة يف قراءة نافع عن حم 

َحَبتْ   -14 بن  حممـد  ِسيِد  بن  أمحد  أمحد  سيدي  ابنه  ،  هـ(0113تـ)أمحد  بن 

 . (4)  (63ترمجة ) صاحب

ب   -15 الصو أمحد  موجو ن  أدكوجي)كان  يف  يف  مقرئ ،  هـ(1334دا   شيخ 

)املذرذرةبم  معروفة -حظرة  حممد  القرآن  درس  ،  قرآنيةال  (-مدينة  أهل  بمحظرة 

 . (5)   سامل

  رئ شيخ مق،  هـ(1334ـودا فـي  مد زر)كــان مــوجــأمحــد طالــــب بن حم   -16

يَّهمحظرة )الب  . (6) عبد الرمحن شيخه حممد حسن بن، يةقرآنلا (-مدينة معروفة-ِقدِّ

القرآن عىل حممـد  ،  هـ(1390)تـ ،  لويلب بن اعلي الع بن الطّا أمحد    -17 قرأ 

ْيخ د فال بن  ثم التحق بمحمـ،  ويف قبل أن جييزهتو،  بن سيدي حممـد ولد عامر الشَّ

ِوّي وأ  . (7) راءةجازه يف القأمحد الَقالَّ

 
 (.433نقيط املنارة والرباط)بالد ش (1)

 (. 435)بالد شنقيط املنارة والرباط  (2)

 (. 628لقرآينا)السند ، (15َكانِْت يتي العصابة وتَ )معجم املؤلفني بوال  (3)

 (. 273القرآين  دن)الس (4)

 (. 433 )بالد شنقيط املنارة والرباط (5)

 (.431 )املصدر السابق (6)

 (.26 الغريب والية احلوض )أعالم املحاظر يف (7)
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موجودمحأ  -18 بن حممّدو)كان  فال  مقرئ،  (ـه 3413يف   اد    ةمحظرب  شيخ 

 . (1)  بن سيديشيخه أمحد ، قرآنية ال  (-ة معروفةمدين-تلميت بو)

  القراءة   أخذ،  هـ(14 ق)كان موجودا يف   أمحد بن حممـد الرَّبن التـَّْنَدِغيّ   -19

 . (2) تَّنَْدِغّي ملختار بن الرباين العن والده حممـد بن ا

يف    دا )كان موجو   ِويّ ْقرَ لشَّ ا  بكر بن فت لرمحن بن أيب  حممـد عبد ا أمحد بن    -20
 . ( 4)     ودود ـ بد ال ــ عن حيظيه بن ع   القراءة ذ  أخ ، (3)   شديدةوا اجليم الـرممن نص ، هـ( 14ق 

من    القراءة  يفخترج  ،  هـ(1309لسي)تـ حممـد سامل اجمل  أمحد بن حممـد بن  -21

 .(5) اجلََكنِّي  د بن حبيبعن حممــو القراءةكذلك أخذ و، مدرسة والده

 
 (. 433 )بالد شنقيط املنارة والرباط (1)

 (.7)الرسالة(، 4)واضح الربهان )خمطوط( (2)

)التي سلمت من االمتزاج  غرب( أهنا:ات يف املرشق واملءالقر)تاريخ ا   جاء يفاماد هبا ك شديدة املراجليم ال  (3)

املنعقدة،  بالشني( أيضا اجليم  الس،  وقد سامها  وكذلك ،  672يم املشددة صواجل،  682ودان صوجيم 

ص املدينة  سكنوا  ملن  يف،  (683العجمية  كام  فهي  احلّسانية  اجليم  السابق  وأما  أهنا  688)املصدر  غري  ( 

وحتليتها بصفات التفيش اخلاص بالشني  ،  ك إلشاممهاوسميت بذل،  كشني(  مراد هبا: )جيوامل،  دةيالشد

ورخاوهتا مهسها  إىل  سامه،  املؤدي  باجليم  وقد  كذلك  الرخوة  ،  احلسانيةا  باجليم  وكذلك 

فجاء  ،  (682املعهودةص باجليم  القراءة  يف  االختالف  تاريخ  القرآوأما  )السند  بدأ ،  90،  89ين  يف    أنه 

التنواجيوي من املغرب بإنكار اجليم  اهلل ء ِسيِدي عبد عرش إثر جمييف القرن احلادي  ة هذه املسألاجلدال يف

، (لهوبعضهم قب،  وقد رفض ذلك بعض األعالم،  كان عند القوم  يه ماتأليفا أنكر ف  وألف فيها،  املتفشية

القراءات  )تاريخ  صاحب  خلص  وامل  وقد  املرشق  صيف  اإ  717غرب  عدم  إىل  ملىل  أو يل  حكم    إصدار 

وأن وصف إمام النحاة  للجيم التي سمعها ممن يثق يف عروبته  ،  املسألة  تصار يف هذهرجيح أو إعالن انت

يستبعد أن يكون بعض العرب يف الشام ينطقون هبا رخوة مثل ما ينطق    ا شديدة ال ده من النطق هبيف عه 

حسان عرب  او،  هبا  أكثر  هبا  جو،  ملغاربةيقرأ  يف  معزو  وأنه  عبد  اب  إبرا  هللالِسيِدي  احلاج  ما بن   هيم 

 ن جواز القراءة بالنطقني(. يتضم

حة عن العلامء واملحاظر والسرية الذاتية )ملويف  ، (30لة()الرسا)واضح الربهاناسمه وجزء من ترمجته يف  (4)

ْقَرِوّي أنه ، 49 واملآثر  .هـ(1389تـأمحد ولد فتى احلسني الشَّ

وجزء    (5) ترمجتاسمه  ح)حييف  همن  موريتانيا  السنني  واة  موريو،  (606ادث  وفيات  )حياة  جزء  تانيا 

والده حممـد بن حممـد   أن،  526ة والرباط)بالد شنقيط املنارويف،  (287)السند القرآينو،  (182األعيان

 .هـ(1302تـ، سامل املجلس 
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روا  ـجالء الذين نصاألمن  ،  هـ(1337اِلّ)تـ لَيدَ مجد ا ن أ دن بحممـأمحد بن   -22

 .   (1)  (50)شقيقه زين بن أمجد صاحب الرتمجة القرآن درس عليه ، ةـفشي ـمتـيم ال ـاجل

معاوية  -23 بن  حممـد  بن  حممود  عنه،  هـ(1360)تـ   أمحد  ابنه    القراءة  أخذ 

َنْبَجا  . (2)  -لقرآن( ايف  مؤلف كتاب )واضح الربهان قي تراجم أشياخي-الدَّ

أخذ إجازة  ،  هـ(1387ــــــِن )تـ بن املختار احلس  ود  حُمَمَّ أمحدو بن الشَّْيخ    -24

اه(كتاب له:، ن فتىيف مقرأ نافع عىل أيب بكر ب  .(3)  )مراقي األَوَّ

حَمَنْْض بن ميني   ةالقراء  أخذ،  هـ(1322تـ )   الدَّْْيَاِنّ ن زايدي  أمحذو ب   -25 عن 

 .   (4)  اءات(ري يف القرالشوشا) نظم له:، وغريه، األهبمي

ولد  -26 م  أحوى  قعاِل)كان  يف  م  القراءةأخذ  ،  هـ(41وجودا  مـد ـحـعن 

ِوّي  اهللْيخ حممــــد عــــبد ل بـــن الشَّ بن حممـد فاض اهللد عبــ  .  (5) الَقالَّ

 
ترمجته  (1) من  وجزء  والشع )يف    اسمه  موريتانيالشعر  يف  القرا)تارو ،  (80اراء  يفءيخ  املرشق   ات 

ه  فسام،  30)الرسالة(  )واضح الربهانيف اسمه وتاريخ وفاته املذكور يف املتن  وقد خالف  ،  (086بواملغر

ْياَميِنّ أمحد بن أمجد ا ولعله  ،  -هـ12تويف صدر القرنأنه  أيضا  ذكر املحقق  وقد  ،  وفيه إسقاط السم أبيه  لدَّ

ليس و،  )زين(  شقيق  اذ)أمحد(ه  قلت:،  (-منه   آخر أوثقه يف مصدر  وجود تاريخ وفاتخطأ من املحقق ل

م من سياق اسمه يف املتن تََوهَّ  . أبيهام و)حممذن( اسم، فـ)امجد( اسم جدمها، ابن أخيه كام قد يح

)خمطوط  (2) الربهان  الدنبجا،  (6)الرسالة(،  3()واضح  والد  أنه  هو  قلت:  ،  وفيه  كتاب  الدنبجا  مؤلف 

 (.1/79يئات)احللقات املض ،(نآيف القر اجم أشياخيح الربهان قي تر)واض

يْخ حممذو بد أمحذيه،  34)حياة موريتانيا احلياة الثقافيةسمه وجزء من ترمجتها  (3) ، ي(احلسن  سامه أمحد بن الشَّ

 تاريخ وفاته(. ، 8)مسيل اللعابويف، (101)من أبرز علامء شنقيطو

يف  (4) ترمجته  من  وجزء  مواسمه  ا)حياة  حوادث  احليم)حياة  و،  (654لسننيريتانيا  الثقوريتانيا  ،  ( 33فيةااة 

 )الفتاوىويف،  (504)التفسري واملفرسون يف بالد شنقيطو،  (608)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  و

والنسبة  -األهبمي-أعلم بالصواب  اهلليف املصادر السابقة زيادي و–ه أمحذو بن زياد  اسم ،  142اريخوالت

األهب هذإىل  من  زيادة  املصدرمي  فنسو،  ا  املصادرتبإال  يف  الدي   السابقة  ه  موريتانيا ويف،  (-امينهي  )حياة 

يل يف  كام مل يتبني  ،  املتن هنا  املذكور يف  قلت: مل أقف عىل نظمه،  )بدي(  أن لقبه،  197جزء وفيات األعيان

 . أي القراءات وضعه مؤلفه

 (.  279 )السند القرآين (5)
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    ي ــاءة فقرالذ أخ، هـ(1362يِوّي)تـ ـــــَواجِ ْــ نـــلتِّ ا  ديــــ ن الشَّْيخ املهـــاه ب ـــ أف  -27

(ظرة أهل )حم    مح وح  . (1)  براهيم احلاجيعنه سيدي حممـد بن إها أخذ، إِدح

عن حممـد القراءة  أخذ  ،  هـ( 14يف ق   عثمان)كان موجوداأمان ولد سيد    -28

ْيخ حمم بن حممـد فاضل  اهللعبد   .   (2)  ِوّي بن بكر الَقالَّ  اهللبد ع ـدبن الشَّ

حممـد  ه  َّبب  -29 محديبن  ملقدمة عىل)ارشح    له:  هـ( 1315ـ ت)اجياحل   بن 

 . (3)   اجلزرية(

ولــــبَ   -30 سِ ــــدِّ  عدِ ـــيد  و  القرآن  درس،  هـ(1356ـ اِل)تــــي  وعىل  ،  الدهعىل 

مَحَّاِدي الـ،  اخلريش ولد  الرمحن  وِمّي وعىل حممـد عبد  اوعىل،  َمسُّ ْيخ حممود ولد   لشَّ

 .(4) صطفىامل

بك   -31 بن  يف    الرباء  موجودا  مقرئ،  هـ(4133)كان  -ذرةبــ)املذر  شيخ 

 .  (5)والدهشيخه ، (-مدينة معروفة 

قرأ  ،  هـ(1324)تـ   َّبنبلي الشَّْقَرِويّ ال احلسن بن  بن فت بن ف أبو بكر    -32

الشقراوي حَمَنْْض  أمحد،  عىل  عن  نافع  قراءة  بَ ــب  وتلقى  ّي ـــــن  ابن ،  دِّ عليه  ه ــــ قرأ 

 . (6)  يل وغريهمبن الغزا وحممـد، داحممو وسيد الفال بن ، د الرمحنـمـد عبــحم 

 
 (.-عروفةملالقبيلة ا-وِجيْ نَْواتِ )مندوم()إأهلو ، 25يبالية احلوض الغر)أعالم املحاظر يف و (1)

 (.  279 )السند القرآين (2)

الثقافية  وجزء من ترمجته يف،  اسمه  (3) املنارة والرباطيف )و،  (30  )حياة موريتانيا احلياة    508  بالد شنقيط 

محديب  اسمه،  548وص بن  حممذ  بن  تـ  ابا  احلاجي  أجود  الطالب  يف  و،  (هـ1316بن  سري )التفكذا 

اب بن حممذن باسمه  أنه  فذكر  ،  142  )الفتاوى والتاريخ  خالف يفو،  (250قيطد شنالون يف برس واملف

محدي   واضح    وهناك،  هـ( 1316ووفاتهبن  اهذ  بنيفرق  وفاته ه  وتاريخ  اسمه  يف  أعلم ،  ملصادر  واهلل 

 .ة اجلزرية مل أقف عىل معلومة عنهللمقدم رشحه قلت: ، (بالصواب

القرآين  (4) أن   هوفي،  294  )السند  امبطالب(ة )املصطفى  بمحظردرس    هأيضا  اعل  )إّبايب  ،  ولد  ثم بمحظرة 

 (.ّي ومِ الـَمسُّ  اهللثم بمحظرة )الّطالب ولد عبد  ، التِّنَْواِجيِوّي(

 (. 432 )بالد شنقيط املنارة والرباط (5)

من  ،  اسمه  (6) يفوجزء  أدباء شنقيطترمجته  تراجم  يف  موريتانو،  (340)الوسيط  حوادث  )حياة   = السننييا 
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عىل يد سيدي    القراءةيف    خترج،  هـ(14ق كان موجودا يف  بن مكي) بوبكر -33

 . ( 1) (317صاحب الرتمجة) حممـد احلنفي

ْجنَـيِّحْ   -34 موجودا يف ق  بُو  بن    ةالقراء  أخذ،  (ـه 14)كان  املختار  سيد  عن 

حفظ  ـ ي  يذال  نتعىل امل  وبة تكن مايش تكووي احله–ةالطُّرَّ كام أخذ عنه  ،  د املالكعب

ّي  اوعىل، الرسمعىل   . (2) عنه سيد أمحد حلبيب الَقْلَقِمّي اءة قرالأخذ ،  -بن َبرِّ

  ، البنباري   ـد ولدعن حمم القراءة  أخذ  ،  هـ(1373ر بن اإلمام اجلََكِِنّ)تـ دَ يْ بَـ  -35

  القراءة   يف  يهتتلمذ عل،  وحممـد األمني ولد أمحد زيدان،  مايابىوحممـد العاقب ولد  

األ )عجالة    له:،  وغريمها،  بوبا  حمم  مرأعو،  -البيان  أضواء  صاحب–منيحممـد 

 . (3) ـرح عليه(و)شـ ، لقــرآن(و)نظم يف رسم ا، (املجود حممـد احلسن

بوسيف)كان م  -36 بن أمحد  مقرئ  هـ(1357وجودا يف  اجلا  محظرة  ب  شيخ 

بن  ،  ةـيـ القرآنة(  ــاديبل)ا أمحد  ْيخ  الشَّ بـ)تكانمحرضب،  آدّ شيخه  منطقة  -تته 

 . (4)   (-عروفةم

عىل    القرآن  درس،  هـ(1319الشَّْقَرِوّي)تـ    هللا بن عبد  ن حَمَْنْض  احلارث ب  -37

ْقَرِوّي  اهلليب حب  .(5) حممودا  قرأ عليه سيد الفاضل بن ، وغريه، بن احلاج الشَّ

 
جزموريتاني)حياة  و،  (366= األعيانا  وفيات  القرآين و،  (،  200ء  )احللقات  و،  ( 254،  253)السند 

 . تاريخ وفاته(   9)الرسالة( ،  5،  3( خمطوط   ) الربهان   اضح )و ويف   ، ( 142خ )الفتاوى والتاري و ،  (1/013املضيئات

   .لقراءة من أهل ا عىل أنهصدر يدل هذا املقلت: ذكر هذا العلم يف ، (198 )السند القرآين (1)

 . (283القرآين  )السند (2)

أو  ،  عجالة املجهود  نظم  له:وفيه أيضا أن  ،  40)حياة موريتانيا احلياة الثقافيةوجزء من ترمجته يف،  اسمه  (3)

التجويد التجويد(،  عجالة  عجالة  منظومة  شنقيط)من  و،  أو  علامء  يف  و،  (98أبرز  واملفرسون  )التفسري 

املؤ)و،  ( 508،  502يطبالد شنق لعصابيبوال لفني  معجم  يف،  ( 07وَتَكانِْت   ةتي  القرآينوأما  ، 95)السند 

 . (مامبـ)بيدر ولد اإل امللقب ، حممـد احلسن حممـد االمام اجلََكنِّي ه اسم ف ، 104

 (. 431 )بالد شنقيط املنارة والرباط (4)

، (254  قرآينند ال)الس،  (115  نارة والرباط)بالد شنقيط امل،  (195  )حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان  (5)

 (.142 خلفتاوى والتاريا)
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حَمَْنــ  -38 )تـ ـــحامد بن  ََّببَــــــْه  اجلكـ،  هـ(1363ــْض  املتفشية ــــان ممن نرص  ،  ـيم 

 . (1) تأليف يف )اجليم(   :هل

ا   -39 انتيفي  بن  يف لبوحبيِناحلبيب  موجودا  مقرئ ،  هـ(1334)كان    شيخ 

 .(2)   شيخه حبيب بن عبد الكريم، قرآنيةال (-مدينة معروفة-ملذرذرةة )امحظرب

بحبي  -40 االكدبيجيب  زايد  يف  موجود )كان  ن   مقرئشيخ  ،  هـ(1334ا 

 .(3)   شيخه عبد الرمحن بن متايل، قرآنيةال( -وفةمعر مدينة-محظرة )املذرذرةب

جوب  -41 م )كامحادو  يف  ن  مقرئ،  هـ(1354وجودا  قرآنية ب  شيخ    محظرة 

 . (4)   (- قة معروفةمنط -شيخه حممد احيد بمحظرة ) الرقيبه، بـ)كيفه(

عىل يد سيدي    القراءةيف    خترج،  هـ(41ق القاسم)كان موجودا يف     بن َحمَّ   -42

 . ( 5)  (371رتمجة)لب اصاح، حممـد احلنفي

عىل يد سيدي   اءة القرخترج يف،  هـ(14وجودا يف قمحود بن ملرابط)كان م  -43

 . ( 6)  (317صاحب الرتمجة ) ،حممـد   احلنفي

مو   -44 الـَمس وِمّي)كان  مَحَّاِدي  ولد  القراءة أخذ  ،  هـ(14 قا يف جود اخلرشي 

 . (7)ى ولد سيدي حييى د املصطفمـحم  عنه

 
لقراءات  )تاريخ او،  ( 74قافيةحياة موريتانيا احلياة الث )و،  (94السند القرآين)  وجزء من ترمجته يف،  اسمه  (1)

واملغرب أبرز علو،  (693يف املرشق  والتاريخو،  (93امء شنقيط)من  )التفسري  وأما يف  ،  (144)الفتاوى 

بالواملفرس  يف  شنقيون  ب  نبحامدن  ه  اسمف ،  035طد  حَمَنْْض  بن  )واضح يف  و،  هـ( 1363اب)تـحممـد 

)الرسالة( باب(   هسام،  30الربهان  حمنض  بن  حممذ  بن  جز) يف  و،  حامد  موريتانيا  وفيات  حياة  ء 

 .أعلم بالصواب اهللو، حامدن بن حممذن بن حَمَنْْض بابه(  سامه، 237األعيان

 (. 433 والرباط )بالد شنقيط املنارة (2)

 .(صدر السابق)امل (3)

 (.430)املصدر السابق  (4)

 . ن أهل القراءة عىل أنه مهذا املصدر يدل قلت: ذكر هذا العلم يف ، (198)السند القرآين  (5)

 . التعليق السابق أيضاويقال فيه  (.صدر السابق)امل (6)

القرآين)ا  (7) الثانية  ،  294  لسند  الكتابة  معه  بدأ  أنه  يفللالكتابة  بدأ  أي  –وفيه  اوح  درس  عادة  ع  لقرآن  ىل 

 ومل يكمل(. -التعليمالشناقطة يف 
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احلس  -45 يوسف  بن  موجودا يف ق ِن)كاخلضر  عن    القراءة  أخذ،  هـ(41ان 

د ا ن حممود ب أمحد وح  .(1) وساينملح جلََكنِّي اَحْيمح

عىل يد    خترج يف القراءة،  هـ(14حممـد حممود)كان موجودا يف ق   ه بنالدا  -46

 . ( 2)  (317صاحب الرتمجة)،  حلنفياسيدي حممـد 

ا  ن موجود ِوّي)كالَّ القَ   هللا بن أمحد بن احلاج محاه    هللا بن عبد    هللا رمحة    -47
 . (3)  تِّي اْنبحوَجة العلوي التِِّشيْ  ــنبـ اهللعنه ِسيِدي عبد القراءة أخذ ، هـ(14يف ق 

محظرة ب  شيخ مقرئ(ـه1357)كان موجودا يفالزين بن سيدي املختار  -48

 . (4)   القاض خه ابنيش ، (-مدينة معروفة-كجبـ)جت قرآنية

 قرآنية محظرة  ب  خ مقرئيش   (ـه1357)كان موجودا يف  الزين بن املختار  -49

م-بـ)الرشيد حممو،  ( -عروفةمدينة  سيدي  )والتشيخه  بمحظرة  مدينة -هد 

 .(5)   (-وفةمعر

امجد    -50 بن  او  أخوهو  ،  هـ(1358تـ )   الَيَداِلّ -َّبجليم–زين    ليدايل أمحد 

ترمجة)صاح حيظ  القراءةأخذ  ،  (22ب  بن  عن  الودوديه  بالقراءات  و،  عبد  اهتم 

فيها،  السبع السب  ظم )ن:هل،  وألف  السواطـ،  ع(القراءات  عو)الغرر  الدُّ ـــع  َرر  ىل 

 .  (6)  و)مكتوب يف حرف الضاد(، ن(د آي القرآدة يف عـــيو)قص، (-حمقق -عاللوامـ

 
 .(44)حاشية ترمجة سبق يف   يقال فيه ما، (257 املصدر السابق)  (1)

 .(44يقال فيه ما سبق يف حاشية ترمجة )، (198 قاملصدر الساب)  (2)

 (.620 )تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب (3)

 (. 143 طباارة والريط املن)بالد شنق (4)

 ر السابق(.دص)امل (5)

وفيه رمز    ،730،  608)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  تاريخ وفاته يف  و ،  وجزء من ترمجته،  اسمه  (6)

وفاته رمسه  يف)تاريخ  ثوى يف  زين  فاته  و ،  144والتاريخ  الفتاوى  )ويف،  .إلخ(.هـ1358أي  -(حنسش 

ا )حيويف،  هـ(1359سنة موريتانيا  الثقافيةحليااة  وفاته،  72ة  )حياة يفو،  ( 42وص،  هـ(9331سنة)  أن 

وفيات  مو جزء  وفاته،  211األعيانريتانيا  ال،  هـ(1334سنة  أن  هذه  واضحاتواريخ  وبني    = ،ختالف 
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بن    -51 موجوداالبشريالسالك  مقرئ   هـ(3541يف    )كان  محظرة  ب  شيخ 

ال اخيار()أهل  عليه  شيخه،  القرآنية ّطالب  درس  صالح  بن    ظرة محب  القرآن  حممد 

 . (1) ( -عروفةقة ممنط- لعصابه)

ا،  هـ(14وجودا يف ق مَحَّاِدي)كان ملك ولد  السا   -52 يد عىل    لقراءةخترج يف 

عبدو   بن  اإلجـكام  ،  اهلل الّطالب  مازة  أخذ  القرآن  حممـيف  فالـــن  أمحد   د  ولد 

ِوّي القَ   .(2)   الَّ

ق  -35 يف  موجودا  الرقاد)كان  بن  القراءة،  هـ(14سدايت  يف  ي  خترج  د عىل 

 . ( 3)  (317صاحب الرتمجة)،  حلنفيحممـد ا يسيد

من شيوخ اباب ،  هـ(14يف ق   )كان موجودا  هللامـد تقي  سعد أبيه بن حم  -54

ِوّي ولد فضييل   . (4)  الَقالَّ

  رداف اإل  ابكت)  له:،  هـ(8134م السباعي)تـ د بن معلو مـد حمـــد أمح ـــسي  -55

املغاربة  وهو كام  - القارئ عدة قراءاتيف  عند  ض يف  ىل بعضها عدف بعوير،  مجع 

 .  (5)  لتجويد(ف يف او)تألي، (ختمة واحدة

 
ال= التاريخ  املتن  والصواب  يف  ابنهل ذي  عن  املحبويب(،  وروده  املختار  تلميذه  سري )التفويف،  وعن 

التنبهقلت:  ،  (905وص  ،  ليََدايِلّ ا  دزين بن أمج  سمها   أن،  502واملفرسون يف بالد شنقيط أن    ينبغي  إىل 

اسم  املراجع،  اجلد  )امجد(  بعض  يف  كام  األب  اسم  فا،  وليس  هو)حممذن(وعليه  أباه  أن  ويف ،  لصحيح 

،  جزء من ترمجته  (99)السند القرآين  و،  (91)من أبرز علامء شنقيطو،  ( 553د شنقيط املنارة والرباط)بال

أفادكام   قرأ  ين  قد  من  )الغرركت  بأنث  البحبعض  الل  ابه  الدرر  بعنوان)الغرر  حمقق    وامع( السواطع عىل 

اللوامع( ، احلديث احلسنيةيف رسالة ماجستري يف دار  ،  مد ولد عديحققه حم،  السواطع يف تذييل الدرر 

 م. 1999سنة، باملغرب

 (. 430 )بالد شنقيط املنارة والرباط (1)

  عىل أنهيدل  هذا املصدر  العلم يف    ا قلت: ذكر هذ،  (952  القرآين)السند  ،  (146  )موريتانيا عرب العصور  (2)

 . من أهل القراءة

 .ما قيل يف التعليق السابق يقال فيه، (198)السند القرآين  (3)

 (. 23)من أبرز علامء شنقيط، (278، 155 السابق صدر)امل (4)

 =)من أبرز، (95سند القرآين ال)، (555 اطة والرباملنار )بالد شنقيط ، (40 )حياة موريتانيا احلياة الثقافية (5)
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  القرآن   درس،  هـ(1334يف    بن حممد)كان موجودا سيد املني بن أمحد    -56

 . (1) اهللأمحد بن سيد عبد  وشيخه،  القرآنية (-مدينة معروفة -)بوتلميت بـمحظرة

 .(2)   )كتاب يف الرسم والتجويد( له:، هـ(1326جعفر ولد َّبدي)تـ ِسـيدِ  -57

عب  -58 القادر  سيد  حممـد)تـد  واملمد  له:،  هـ(1334بن  لقالون )املهموز  ود 

رسم  ،  (  شوور  الوقف(،  القرآن(و)نظم  يف  النجاح  السائل  ،  و)سفينة  و)وسيلة 

 . (3) وغريها، و)ضبط قالون(، ردف(و)نظم ال، اآلي والفواصل( عىل بيان

الفاِل   ِسـيدِ   -59 يف    بن  موجودا  مقرئ  (ـه 1334)كان    بمحظرة  شيخ 

 . (4) لفايلد بن ا شيخه أمح، ( القرآنية-روفةمدينة مع-ميت)بوتل

،  هـ(1360)تـ  يـيـرِ يِ بْ ار األَ دي املختـن الشَّْيخ سيب )داداه(د بن محم يدِ سِ  -60
ْيخ عبد  ولدهعنه  القراءة ذأخ  . (5)  بني القراءتني( اجلمع)حكم له:، اهللالشَّ

 
 . (88ط علامء شنقي=

 (. 435 )بالد شنقيط املنارة والرباط (1)

 (. 102 قرآين)السند ال  (2)

بالد شنقيط  وهذا العلم قد يكون هو نفسه الذي يف )،  (101السند القرآين  )يف  وجزء من ترمجته  ،  اسمه  (3)

مارتا )إ  ويف كتاب،  هـ(1337ـت)د سامل املجلس  مــد بن حمبن حمم  القادر  عبد  ففيه،  521املنارة والرباط

ومشظوف سامل  ،  131إدوعيش  حممـد  بن  حممـد  بن  القادر  )الفتاوى ويف  ،  (،  هـ1337تـعبد 

سامل   عبد،  143والتاريخ حممـد  بن  حممـد  بن  واحد  فلعله،  هـ(1337ووفاته  ،  القادر    وذلك ،  شخص 

ت   معىل االس  فيه  (سيدقب )ل تقديم     قد يكونامك ،  الرتمجةصاحب    ريخ وفاةمن تا  وفياهتماريخ  ولقرب 

 .أعلم اهللو، جريا عىل عادة الشناقطة يف ذلك

 (. 433 قيط املنارة والرباط)بالد شن  (4)

يْخ عبد  كذلك  ،  247ويف ص،  106)السند القرآين  يفن ترمجته  وجزء م،  اسمه  (5) الشَّ بن ِسيِد    اهللأنه والد 

داداه   شنق  يف)الوسيط    ويف،  (يرياألبيحممـد  أدباء  اسمه،  243طيتراجم  حم  أن  يْخ  سيدي  الشَّ بن  مـد 

ا بن  املختار  بن  األبيريي(هلسيدي  األعيان)ويف،  يبة  وفيات  جزء  موريتانيا  ال،  255حياة  بن لقبه  راجل 

ا بن  املختار  بن  داداه  بن  يف،  اسمه و،  يبة(هلالداه  ترمجته  من  وا)وجزء  املنارة  شنقيط  ، (513لرباطبالد 

 (.144والتاريخ )الفتاوىو، (28قيطشنء ن أبرز علام)مو
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ِمْسِديّ حممد    ِسـيدِ   -16 ال  :له،  (ـه1365)تـ   بن خليل السِّ نفع يف  )نظم غيث 

السبع(القر كذو،  )رشحه(و،  اءات  عليه  النفع(  كل يطلق  غيث  –)تلخيص 

 . (1)   الف فيه حفص وورش(ختو)الفرش فيام ، -خمطوط

اشتهر  كام  ،  للقرآنرئ  اق،  (ـه1385) املالك اجلََكِِنّ   املختار بن عبد  دِ ـيسِ   -26

النحو القرآن عن  ،  والقراءات،  بعلمي  أَ حم أخذ اإلجازة يف  ِسيِديِحيْ مد  عبد    د بن 

 له: ، وحممـد حممود بن النني، ْيخ احلسنيالشَّ  حممـد حييى بنة راءالقأخذ عنه ، الرمحن

 . (2) دة()رسالة يف ترجيح اجليم املنعق 

محظرة  ب  شيخ مقرئ  هـ(4135دا يف  )كان موجو ـ  دـــ املختار بن عب  دِ ـيسِ   -36

 . (3) يبه()الرق حلبيب بمحظرةشيخه حممد ، )بوبادي( القرآنية

وِ َحَبْت القَ د  حمم  سيديبن أمحد بن  أمحد  ي دِ ِسـي  -46 من  ،  هـ(1371)تـ   يّ لَّ

ِوّي القراءة  يف  أشياخه   صاحب    ْت ن َحبَ د بحمم ِد  ده ِسيوال  وكذلك،  ابن حامن الَقـالَّ

 . (4) (14ترمجة)

 
ترمجته،  هاسم  (1) من  والرباط  يف  وجزء  املنارة  شنقيط  املرشق و،  (556)بالد  يف  القراءات  )تاريخ 

شنقيطو،  (95القرآين  )السندو،  (617واملغرب علامء  أبرز  بالد   و،  (95)من  يف  واملفرسون  )التفسري 

اللعابمسي)ويف،  (504شنقيط   حممِس   سامه  9ل  خيِد  بن  الشمسديليـد   -لسسمسدياصوابه  -ل 

الثقافيةيفو ،  وسحاقي( الب،  األطاري احلياة  موريتانيا  ِمْسِدّي ه  سام،  42)حياة  السِّ خليل  بن  ويف -ِسـيِدي 

واضح نقص  النفعك ويف  ،  (-اسمه  غيث  )تلخيص  مائة نظم  وهو  ،  -خمطوط-تابه  عرشة  ثالث  ، أبياته 

بمكتبتي  منه،  100وصفحاته   فيهوا  ، نسخة  حمم  سمه  السمسدي  د  ابن  خليل  قمت و،  1فحةصبن  قد 

 .(-ء اهللإن شا-ة واحدة عىل الطابعة إلخراجه حمققا عىل نسخ بكتابته

 (. 92ْت )معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِ  (2)

 (. 430 )بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

ترمجته،  اسمه  (4) من  أبرز  )مو،  (273،  95  آينالقر )السند    يف  وجزء  شن ن  ى و)الفتاويف  ،  (97قيطعلامء 

عض من قرأ البحث أن  ب  قلت: أفادين،  ( هـ1374تـ ،  سيدي أمحد بن أمحد بن حبت ه  اسم ،  144  والتاريخ

طبع منها    معجم املؤلفني املعارصين آثارهم املخطوطة واملفقودة وما)  حممد خري رمضان يوسف يف كتابه

 . ن(آص احلروف وبعض القر ن يف خواض املنا)في كتاب لهنسب ، (262أو حقق بعد وفاهتم 
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)تـ    بن ي  ـيدِ سِ   -56 أمحد    القراءةأخذ  ،  هـ(1357حني  بن  األمني  حممـد  عن 

م  ـ نظ و)،  احلــذف()نظم يف    له:،  وغريه،  بابعنه الطيب بن    هاذخأ،  هوغري،  زيدان

 .  (1)  و)نظم يف حركات القرآن(، ثنائيات القرآن(ي فـ

سيدـيدِ سِ   -66 بن  )كان  ي  يف ي  مقرئ(ـه1334  موجودا  محظرة ب  شيخ 

ْيخ يف مـ ب  اهللد  ـد عبـحم ـ ه مـخ ـيـ ش ،  ك(ـ الـل مــ)أه منطقة -)َتَكانِت  ظرةـحـ ن الشَّ

 . (2) ( -فةمعرو

عاِل ِسـيدِ   -76 بن  ي  بن    ِدِيِدي  بن  الزي سيدي    له: ،  هـ(1386ـ ن)تموالي 

 . (3) كتاب عن)فصيحة اجليم املشددة(

عىل    القراءةخترج يف  ،  (هـ14موجودا يف ق )كان  خري  بن   هللا ِسيِدي عبد    -86

 . ( 4)  (317صاحب الرتمجة)، نفيي حممـد احليد سيد

أعن س القراءة  أخذ  ،  (هـ14ق)كــان موجودا يف    هللاِسيِدي عبد    -96 محد  يد 

   .(5) صالح لّطالبعنه ا هاأخذ، بن  حلبيب

احلسِن   -70 بن حممود  حممـدو  بن  الفاضل  اءة  القرذ  أخ،  هـ(1376)تـ   سيد 

فتى بن  بكر  أيب  الرمح  هاأخذ،  عن  عبد  حممـد  ْقَرِوّي عنه  الشَّ يف    له:،  ن  )نظم 

نافع( الوقف(و)،  أصحاب  يف  يف،  نظم  األصداف  ،  اف( اإلردحكم    و)لؤلؤة 

 . (6)  القراءات(تأليف يف و)

 
 (. 40ْت انِ ي لعصابة وَتكَ )معجم املؤلفني بواليت، (105، 102 )السند القرآين (1)

 (. 429 )بالد شنقيط املنارة والرباط (2)

 (. 102 بالد شنقيط املنارة والرباط) (3)

 . ءة هل القرانه من أ أعىلاملصدر يدل  هذا قلت: ذكر هذا العلم يف ، (198 )السند القرآين (4)

 .(120 ابقس)املصدر ال (5)

ترمجتهو،  اسمه  (6) من  ا  يف  جزء  موريتانيا  الثقافية)حياة  بالد    )التفسرييف و،  (42حلياة  يف  واملفرسون 

سيد  سامه  ،  2(  خمطوط  )واضح الربهان )ويف،  (الفاضل بن حممـد حممود احلسنيه سيد  أن،  503شنقيط

الفالالفال بن حممود تاريخ  ،  9(لرسالة)ا،  ا بن    =يدأنه س،  152،  106قرآين  ل)السند ايفو ،  وفاته(وفيه 
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عن   القراءةذ ـــــأخ، هـ(14ان موجودا يف قــــحممـد بن إبراهيم )ك ي ِسـيدِ  -17

ْيخ ـ لو اهــافَّ     .( 1)نفي وسيدي حممـد احل، نَْواِجيِوّي املهدي التِّ د الشَّ

رَ له:،  هـ(14ي حممـد بن أجداد)تويف يف أواسط ق ِسـيدِ   -27 الدُّ ر  )رشح عىل 

 .(2)  هـ(731البن بري)تـ  وامعالل

 . ( 3)  قارئ قرآن، هـ(1335اخلري)تـ  بن اعلي  دي حممـدـسي -37

ولــــد    -47 حمـــمـد  بن    دِ يـسِ ِسـيِدي  احلبيب  القَ أمحد  اعل    ْلَقِمّي)كان أهــــل 

 .(4)  عن والده سيد أمحد احلبيبالقراءة أخذ ، هـ(14ق يف  موجودا

اِسـيدِ   -57 الطّالب  بن  حممـد  ق   )كان ْعِليي  ة  اءقرأخذ  ،  هـ(14موجودا يف 

َرر اللوامع  له:،  هاأجازه فيو،  ولد أمحدمـد فال  حم   عننافع   –  )الرشح النافع عىل الدُّ

 . (5)   (اهللّطالب عبد إنه رشح )رسم ال :وقيل، (-حمقق  عــافــيف مقرأ اإلمام ن

 
وح الفا= َحيْمح بن  الفال  حممودا  بن  املجل  ب،  لسد  املجلس  قبل  البنعمريوزاد  نجارا  اعديج  يف لكن  ،  ن 

حممودا   425ص بن  الفال  سيد  )حممودا(احلسني   253،  251صويف  ،  سامه  حممـد  بن  الفال  ،  سيد 

ض،  254،  410وص م-لِّ الفاض   بطوفيه  الالم  مغلظةبكرس  حممو-شددة   قلت: ،  (-بالتنوين-ادبن 

أفادين  وبالنسبة ملؤلفاته  ،  ملصادروكالمها ذكرته ا،  و الفاضلال أعليه فقد اختلف يف اسم أبيه هل هو الفو

 :موقع ملتقى أهل التفسريعض من قرأ هذا البحث بمعلومة عىل  ب

tafsir/net.tafsir.vb://https 22020XEMmFFXXLIU.   

ويردف  ،  ملغاربة أن جيمع القارئ عدة قراءاتعند ا-حكم االردافة األصداف يف  )لؤلؤكتابه  وهي أن  

ختمة   يف  بعض  عىل  باملغرببعضها  والقراءات  أهل  إفحام  (  كتابعىل    رشحهو  -(65واحدة.)القراء 

 .اجلكني ىبن مايأب اهللمد حبيب حممن تأليف احلداد( تاذ ابنييد األس عناد بتأال

ه أن ،  52  م املحاظر يف والية احلوض الغريب)أعالويف  ،  (198  آين)السند القر  يف  وجزء من ترمجته،  اسمه  (1)

 .ومل يذكر تاريخ وفاته(، إبراهيم احلاجي ِسيِد حممـد بن 

 (.505بالد شنقيط )التفسري واملفرسون يف (2)

مو)  (3) وفيات  حياة  جزء  مل  ،  (212  ألعياناريتانيا  قرآنقلت:  قارئ  أنه  العبارة حت،  أجد سوى  تمل وهذه 

 .ختصصه فيه وكذلك، اءته للقرآنكثرة قر

 (. 228 )السند القرآين (4)

 = رسون يف بالد)التفسري واملفو،  (586  )تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  يف  وجزء من ترمجته،  اسمه  (5)

https://vb.tafsir.net/tafsir20202.XEMmFFXXLIU
https://vb.tafsir.net/tafsir20202.XEMmFFXXLIU
https://vb.tafsir.net/tafsir20202.XEMmFFXXLIU
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، (ه41يف ق )كان موجودا   ن أمحد نوحي حممـد بن حممـد املختار بِسـيدِ  -67
حممـد  القراءة  ذأخ ِسيِد  ا  عن  وَّ الشَّ حمموداألمني  وحممـد،  فبن  بن  وو،    دُّ َمَّ بن    حمح

األمني  هاأخذ،  صالح حممد  البيان  حبصا-عنه  ا حمم و،  -أضواء  َأْيدَّ األمني  ـد 

 . (1)  )اخلريدة يف القراءات(له:، نافعاجلكني قراءة 

أخذ سند هـ(1387تـ)،  لبار( بـ)ا   امللقب،  ي املختار بن أمحد املَاِميّ ِسـيدِ   -77

 . ( 2) (317الرتمجة) صاحب ، احلنفي ن حممـدـد بعن سيدي حمم القرآن 

قرآنية  ة  ظرمحب  شيخ مقرئ(ـه1357يف    ي بن مولود)كان موجوداِسـيدِ   -87

 . (3)شيخه سيدي بن املني بمحظرة )جتكج(،  (-مدينة معروفة-)جتكج بـ

ِوّي)  الشَّرِيف   -97 قرأ عىل  ،  (ـه1375  سنة  جودان مو اكأمحد بن معاذ الَقلَّ

اإل  َخْطِري وِ مام  ولد  املداين،  ّي الَقالَّ فاضل  نافع عن حممـد  ،  أخذ اإلجازة يف مقرأ 

 .(4) بن حممـد حييى الواليتاملختار  سبع عن حممـدات الوالقراء

يــأخ،  (ـه1388مد)تـ امل(الشَّْيخ حمن )حممذا ســــب  شَّرِيفل ا  -80 خ حممـد ـْ و الشَّ

 . ( 5)  مام نافعاإلأ يف مقر بَّات( ب بـ)لَ حممـد املبارك امللق ْيخالشَّ ازه جأ، ثةاإلغا

امحد   -18 موجودا   الشَّيــْخ  آدب)كـــان  مقرئ   (ـه 5713  يف   بـن    شيخ 

املختار ،  ( -مشهورة  غريمدينة  -بـ)اغلمبيت  قرآنية  مــحظرة  ب ْيخ سيد  الشَّ وشيخه 

 
، حممـد ولد الطالب اْعِل العلوي  سامه،  29  احلوض الغريب  ةم املحاظر يف والي)أعالويف  ،  (650يطنقش=

 . (كشوطابنو هد ابن عباسحقق بمع كتابه و، (هـ8013يف سنة)تو

)معجم املؤلفني  وكذلك يف، (1/268)إمتاع الفضالءو، (105 )السند القرآينيف من ترمجته وجزء، اسمه (1)

 . ذكر تاريخ وفاته(مل يلكن ، 53ْت َتَكانِ اليتي لعصابة وبو

 .(151ور)موريتانيا عرب العص (2)

 (.314الرباط)بالد شنقيط املنارة و (3)

 (.26يف والية احلوض الغريب )أعالم املحاظر  (4)

 (.78الرباهني عىل محريية قادة املرابطني)قواطع  (5)
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 . (1)   (-منطقة معروفة-بـمحظرة )لرباكنة

  -القرآن   يفتأليف  )  :له،  هـ(1300)تـِنّ ـــَا دَّْيْ بـــن سليـــمان الأمحـــد    خيْ الشَّ   -28

  أو ،  ضبطه   أو،  رسم املصحفك  تءا ران القونفأحد  يف    ألفأنه    الشناقطة  يعني عند 

 . (2)   (-متشاهبه

الُبَصاِديّ لشَّ ا   -38 خمتار  الطّالب  بن  األمني  حممـد  بن  أمحد    حواِل   تـ )   ْيخ 

 ـد حييى الواليت يف م حم   وأجازه حممـد املختار ولد،  عن أبيه  قراءةأخذ ال،  هـ(1374

ْيخ   أخذ عنه  امك،  األمني  عنه سيد املختار بن حممـدالقراءة  أخذ  ،  لقراءات السبعا الشَّ

 . (3) عإجازة يف القراءات السب الصايف

أمحد    -84 اجلََكِِنّ الشَّْيخ  سيدي  حممـد  عن    القراءة  أخذ،  (ـه1393ـ )ت  بن 

حم وأ،  والده ا،  ودحمم مـد  خيه  بن  إبراهيم  ْيخ  عبد  حلوالشَّ )رشح    له:،  انيص  اهللاج 

 . (4) عىل ضبط قالون(

رشح  : )له،  هـ(1334)تـ  حلافظ العلويشَّْيخ حممـد االشَّْيخ أمحدو بن ال   -58

َرر اللو ّي(الدُّ  .  (5)  (اهللو)رشح عىل نظم الّطالب عبد ، امع البن َبرِّ

ب  -68 أمحـــدو  بن  ف ـ الشَّْيخ  )تـ لشَّْقَروِ ا  ت ـــن  عنه  اءة  القرذ  أخـ،  هـ(1362ّي 

 .(6)  ن أيب بكر بن فتىن بالرمححممـد عبد 

 
 (.431)بالد شنقيط املنارة والرباط (1)

م،  اسمه  (2) ترمجوجزء  امل)  يف  تهن  شنقيط  والرباطبالد  القرآينو،  (559،  515  نارة  ،  ( 106،  95)السند 

يْخ أمحدو ولد س أنه، 66ط )من أبرز علامء شنقيويف ْياَميِنّ الشَّ  .(وتاريخ وفاتهليامن الدَّ

سامه ،  53وض الغريب  )أعالم املحاظر يف والية احلويف،  (120)السند القرآينيف    وجزء من ترمجته،  اسمه  (3)

يْ ا  .َصاِدّي(خ ولد حممـد البح لشَّ

ترمجته،  هاسم  (4) من  القرآين  )ايف  وجزء  املؤويف،  (105لسند  بوال لفني)معجم  وَتَكانِْت   العصابة  ،  19يتي 

 .(أيضا تاريخ وفاته

 (. 38، 37تانيا احلياة الثقافية)حياة موري (5)

ترمجته،  اسمه  (6) من  القرآينيف  وجزء  مورويف،  (254)السند  وف  يتانيا)حياة  األعيانجزء  سامه ،  236  يات 

يْخ أمح ْقَرِوّي(.  بن إداشغره  بن سيد ملني بن األمني دالشَّ  الشَّ
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أ  -78 سيدي  إبراهيم  الشَّْيخ  بن  سمحد  بن  بن  أمحد  ِويّ   َحاِمِِن يدي    الَقلَّ
قارئ،  (هـ1318تـ) مدرس  اجليم كان  ،  للقرآن  عامل  نرصوا  الذين  األجالء  من 

 . (1)  الشديدة

سيد  -88 َّبَّب الشَّْيخ  بن  ي  )رسا  له: ،  هـ(1342سيدي)تـ   ْيخ الشَّ   حرف  لة 

 . (2) (و)رشحها، غري رخوة لعدم قبول صوهتا لالمتداد(وأهنا ، الضاد

الدَّْْيَاِنّ   الشَّْيخ   -98 سلــيمان  بـــن  حمـــمـد  تأليف    له:،  هـ(1339)تـ سيـــدي 

 .  (3)  (رسم القرآنيف)

داد  -90 بن  حممـد  ِسيِد  بن  هللا  عبد  األَ الشَّْيخ    أخذ ،  هـ(1394ـ )تي  ريِ يِ بْ اه 

القراء   أحكام مهزة بني بني جلميعله: )، وغريه، (ده امللقب بـ)الراجلوالعن القراءة 

عرش( إبدال  )و،  األربعة  خالصا(  اهلمزةإبطال  هاء  و)رشح  ،  -ق حمق-املسهلة 

 
يف،  اسمه  (1) وفاته  مور وتاريخ  األعيان)حياة  وفيات  جزء  بالد )الت  و،  (193يتانيا  يف  واملفرسون  فسري 

واملغرب    )تاريخو،  (503شنقيط املرشق  يف  املض)احللقاو،  (701،  659القراءات  ،  (1/013يئاتت 

اليفو حامن ا،  30ربهان)الرسالة()واضح  يْخ  الشَّ شنقيإم،  سمه  مدينة  ومفتيها،  طام  وشيخ  ،  وقاضيها 

يْخ بن حامناسم،  91لسند القرآين)اويف،  ( حمظرهتا يف  و،  ( 270،  269،  268،    120،    94ويف ص،  ه الشَّ

 سبق(. وهذا خيالف ما، هـ 1319وفيه وفاته سنة ،  142)الفتاوى والتاريخ

ترمجتهوج،  اسمه  (2) من  ا  يف  زء  موريتانيا  الثقافيةحل)حياة  والرباط)بالو،  ( 46ياة  املنارة  شنقيط    ، 516د 

ه وعلامؤه يف احلديث الرشيف علومو)،  ( 721،  720املغرب)تاريخ القراءات يف املرشق وو،  (563وص

املفرسون يف بالد  فسري و)التويف ،  (24يط)من أبرز علامء شنقو،  (12)مسيل اللعابو،  (242بالد شنقيط

الّسيَّ سياسمه  ،  504قيطشن بن  بابا  سددا  يْخ  الشَّ بن  حممـد  أخبا  له:يديا  ي  يف  الرسالة  البالد  بيضانية  ر 

يْخ   اسمه، 62)تراجم األعالم املوريتانينيويف، (-وعةمطب–الصحراوية املغربية يْخ سيدي باب بن الشَّ الشَّ

يْخه  -ِسيِد حممـد اخلليفة   يْخ-لزيادةأين جاء هبذه ا  وال أدري من،  مبارشة  سيديا  و ابن الشَّ سيدي    بن الشَّ

املختا بن  االكبري  بن  االنتشائيهلر  صو،  هـ 1342تـ  يبة  ص،  68،  67كذلك  وفا  79ويف  ،  ( تهتاريخ 

يْخ سيديه(. ه بابه أن143)الفتاوى والتاريخويف  بن الشَّ

ريخ  تاوفيه ذكر  ،  39ريتانيا احلياة الثقافيةياة مو)ح،  (106،  96ين)السند القرآيف    وجزء من ترمجته،  اسمه  (3)

والرباط   )بالدو،  وفاته(  املنارة  بن  اسم،  14والتاريخ)الفتاوى  ويف،  (562شنقيط  يْخ سيدي حممـد  الشَّ ه 

 . (وتاريخ وفاته، ناسليام
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 . (1)  -مطبوع-منظومة وحتقيق نقلة يف البسملة(

عن حممـد   ةراءــالقذ  ــأخ،  هـ(4138تـ بن الشَّْيخ سيدي)  هللاالشَّْيخ عبد    -19

حا بن  األبيرييسامل  ملقراءة  ا  يفوأجازه  ،  مت  بن  حممود  حممـد  عاوية  شفهيا 

 .  (2) التَّنَْدِغّي 

العينني  -29 الشَّْيخ حممـد ب   الشَّْيخ ماء  أخذ  ،  هـ(1328الَقْلَقِمّي)تـ  فاضل  ن 

و)منظومة يف  ،  (بدالمفيد النساء والرجال فيام جيوز من اإلله: )،  عن والدهالقراءة  

 . (3) هتا(احلروف وصفاج ارخم 

)القول السديد يف   له:،  هـ( 3591ِنّ )تـد بن إلياس اجلُمَّا الشَّْيخ حممـد أمح -39

 . (4)  التجويد( معل

أمح  -49 حممـد  التـَّنْ الشَّْيخ  الرَّبن  بن  عنه   القراءةأخذ  ،  هـ(1335َدِغّي)د 

 
 ود سند عىل من قال بوجوفيه أبياته يف الرد  ،  247،  99،  92  )السند القرآين  يف  رمجتهوجزء من ت،  اسمه  (1)

املرشا)تاريخ  و،  للداين(  هلاءبا يف  واملغربلقراءات  شنقيطم)و،  (635ق  علامء  أبرز    )حياة و،  (105ن 

األعموريت وفيات  جزء  واملفرسونويف،  (255يانانيا  شنقيط    )التفسري  بالد  عبد  اسم ،  504يف  بن   اهلله 

اآلبيريي( والتاريخويف،  الداه  عبد  اسم،  145)الفتاوى  ووفاته  اهلله  )مسيل يفو،  هـ(9413سنة  داداه 

داد  اهللعبد    ه اسم،  10اللعاب )رشحأن  و،  اه  بن  يف  كتابه  نقلة  وحتقيق  وهو  -مطبوع-البسملة  منظومة 

 -ة هاء خالصا املسهل  هلمزةقلت:كتابه )إبطال إبدال ا،  إعداد الراجل بن أمحد(-اجستريم –رسالة مرتيز  

يْخ بن بيهوتعليق حممـد احلسن بن ا، منشور بتحقيق  ه نسخة بمكتبتي.من، (-لشَّ

م،  اسمه  (2) ترمجتهوجزء  )خمطوط()وا  يف  ن  الربهان  املو،  (3ضح  األعالم  ويف  ،  (119  وريتانيني)تراجم 

الشَّ اسم،  520املنارة والرباط)بالد شنقيط   يْخ سيدي  اهلليْخ عبد  ه  الشَّ يْخ سيدي حممـد  ا )بابابن  الشَّ ( بن 

يْخ سيديا الكبري  .  ( وتاريخ وفاته ،بن الشَّ

ترمجته،  اسمه  (3) من  أدباء  )الوسيط    يف  وجزء  تراجم  رجاا)أصول  و،  (365شنقيطيف  يف   لهلفقه  وكتبه 

جزو،  (245وريتانيام موريتانيا  األعيان)حياة  وفيات  املنارة  )بو،  (205ص،  141ء  شنقيط  الد 

القرآينو،  (568،  517والرباط شنقيط  و،  (96  )السند  علامء  أبرز  الشنيف  و،  (74)من  يف )أعالم   اقطة 

واملرشق يْخ  اسمه،  274احلجاز  بن   الشَّ العينني  فا  ماء  حممـد  يْخ  القلقمي(ضالشَّ سري  )التفويف  ،  ل 

 . (اريخ وفاتهت، 503فرسون يف بالد شنقيطوامل

 (. 502فرسون يف بالد شنقيط)التفسري وامل، (40يا احلياة الثقافية)حياة موريتان (4)



 أمني بن حممد أمحد الشنقيطي  د.                    ر اهلجريمعجم أعلم القراءة بشنقيط يف القرن الرابع عش  

522 

عبــول حممـد  الودودــ ده  للمبتديي التدرخالصة  )له:،  د  -النقريسامل  والع،  س 

 . (1) (-خمطوطة

  اجلََكِِنّ   دحممالطّالب حممـد بن سيد امحد بن   سيدي بن حممـد بنالشَّْيخ   -59
حم ،  (  ـ ه1347) بن  األمني  حممـد  عن  املقرأ  بن  القراءة  أخذ  ،  مودأخذ  ابَّاه  عنه 

 . (2) وغريه، حممـد األمني

العريب    -69 بن  املصطفى  الخترج  ،  هـ( 3391) رِيِيّ األَبْيِ الشَّْيخ  عىل   قراءةيف 

 . (3) )حياة القراء العرشة( ة حولرسال له:، اهلل عبدو   نالّطالب ب

ولد  -79 املهدي  سِ الطّ   الشَّْيخ  َواِجيِوّي)ت  يِد حممـدالب  أخذ  ،  هـ(1325ـالتِّنـْ

 . (4) وغريه، عنه حممـد املهديها أخذ ، عن الّطالب أمحد ولد حممـد راراالقراءة 

ِدِيِدي)   حَّهالصَّ   -89 شي،  هـ(14موجودا يف ق  كانولد  بخ  كان  محظرة  قرآن 

وح  أَ عنه حممـد األمني  القراءة  أخذ  ،  (القرآنية-مدينة معروفة-)َقرح ا ْيدَّ بن  لقادر ا عبد 

 . (5) هوغري، اجلََكنِّي 

القراءة ،  هـ(14َصدَّاَفة بن حممـد حمــــمـــود)كــــــان موجودا يف ق   -99  خترج يف 

 . ( 6)  (317)لرتمجةحب ااص، فياحلن حممـدعىل يد سيدي 

 
ون يف التفسري واملفرس)،  (644لقراءات يف املرشق واملغرب  ا  )تاريخ،  ( 564والرباط  )بالد شنقيط املنارة  (1)

شنقيط والتاريخ،  (051بالد  القرآين)،  (314)الفتاوى  موريتا،  (96السند  وفيات )حياة  جزء  نيا 

   .(259األعيان

 . (48َكانِْت املؤلفني يف واليتي لعصابة وتَ )معجم   (2)

ترمجته،  اسمه  (3) من  املنا)باليف  وجزء  شنقيط  والد  القرآينو،  ( 576،  519رباطرة  ،  (اسمه،  96  )السند 

موريتانياو الثقافية  )حياة  شو،  ( 38احلياة  علامء  أبرز  العصورو،  (11طنقي)من  عرب  ، (147)موريتانيا 

يْخ  ه الاسم،  143)الفتاوى والتاريخيفو وهو  -هـ 1340وفاته سنةكذا  و،  املصطفى بن العريب األبيرييشَّ

 .(-علم بالصواباهلل أو،  املتن هنامغاير ملا يف

 .(53ية احلوض الغريبم املحاظر يف وال )أعال، (291، 77)السند القرآين (4)

َحة النه  أ،  295)السند القرآين  ويف،  (110)من أبرز علامء شنقيط  يف  رمجته زء من توج،  اسمه  (5) رشيف الصَّ

 . ولد ِديِِدي(

 . عىل أنه من أهل القراءة  در يدلهذا املصلم يف قلت: ذكر هذا الع ، (198د القرآين )السن (6)
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عبدو  لطّ ا   -100    بن  حَمَّمْ حم  بن  هللاالب  بن  انجم  بوبكر   مـد  سيد    بن 
مـد بن  ــن عمه ِسيِد حم كريم مــــن ابـالرآن ـد يف الــقــىل سنل عحص، هـ(1340)تـ

وِمّي ، الّطالب اْعَبْيِدي   . ( 1) ومن املرابط حممد َأِحْيد بن سيد عبد الرمحن الـَمسُّ

ب   باقيال  عبد   -110 حممـد  مولود)ك بن  علي  ق ن  موجودا  أخذ  ،  هـ(14ان 

ْيخ القراءة  يْ ماء العينني بعنه الشَّ  . (2) خ حممـد فاضل ن الشَّ

البع  -210 بــد  بن  اـــــرمحن  القرآن(له:،  هـ(1360ِلّي)تـ جلَمَ لل  يف  ، )نظم 

 . (3)  املتشابه()تأليف يفو

مُ   -310 بن  الشَّْيخ  بن  الرمحن  اتَّاِلّ عبد    القرآن   درس،  هـ(3713ّي)تـ ْنَدغِ تـَّ ل 

والده حم ،  عىل  يف  دالقراءة  أخذ  ،  ظرتهوخلفه  أمحد  حممـعنه  بن  عبد  ين  القادر  د 

 . (4) الكلييل

  له: ، قرآنية  صاحب مدرسة،  (هـ1328تـ ْْيَاِنّ ) لدَّ ا بن أبني أيييه  هللا عبد    -410

 . (5) اين(و)رشح عىل حرز األم، ()حتفة اإلخوان يف جتويد القرآن

ا   بن   هللاعبد    -510 حممـد  بن  انـْبـُُوجَ حممـد  بن  ذ  ـــ أخ ،  هـ(0130)تـهلصغري 

عبد  ،  والده  نـــعاءة  قرال صالح  النارصي  وحممد    كتاب   له:،  وغريمهاالوهاب 

 
العصور  (1) عرب  ا،  (461)موريتانيا  هذا  املصاقلت:  تذكر  مل  تالميذهدلعلم  حصوله  ،  ر  يف  لكن  سند  عىل 

 .ء هذا البلد يف هذا الوقتقراالم القراءة يدل عىل أنه من القراءة من علمني من أع

 (. 111املعينية )الرحلة (2)

ترمجتهوجزء  ،  اسمه  (3) ش)  يف  من  والرباطبالد  املنارة  بالو ،  (564نقيط  يف  واملفرسون  د  )التفسري 

البيس،  ،  به اإلدكجميل(لق،  28شنقيط  أبرز علامء   )منويف،  به اجلميل(ولق،  511شنقيط انية ويف )احلسوة 

من   اجلمل  الثقافيةويف،  (94الربابيشبطن  احلياة  موريتانيا  الباللاسم،  28)حياة  بن  الرمحن  عبد   ه 

و تااإليدكمجميل  وفاته(ذكر  القرآين  ويف،  ريخ  ص،  97)السند  عالشَّ   اسمه103ويف  بن  يْخ  الرمحن  بد 

 .ل الكبري(بال

 (.29قافيةا احلياة الثحياة موريتاني)، ( تهوفيه تاريخ وفا ، 83برز علامء شنقيط)من أ، (97لقرآينسند ال)ا (4)

احلياة  (5) موريتانيا  والر)بالد شنقي،  (41الثقافية  )حياة  املنارة  القرآين  ،  (580باطط  )التفسري  ،  (97)السند 

 (. 247 ايوكتبه يف موريتان  هرجالأصول الفقه )، (502واملفرسون يف بالد شنقيط
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 . (1) ت( )القراءا

 . ( 2)  شيخ سيدي حممـد احلنفي، هـ(14علي بن ألفا)كان موجودا ق  -610

 محظرة ب  مقرئ،  شيخ،  هـ( 4513  )كان موجودا يفعمر بن املصطفى  -710

القرآنية-ة وفعر مقبيلة  -مسومة) منطقة  -بة )الرقي  ـمحظرةمد بن أهل بشيخه حم ،  ( 

 .(3)   (-معروفة

  ولد حممـد األمني الّلْمُتونِّية   –هْ اَّبَّ   ملرابط–  هللاإبراهيم أمانة  فاطمة بنت    -810
 . ( 4)   ع السب   ت ءا را يف الق ازة ا إجـلدهي، كريم رآن الة للقرئمق  ، هـ( 14)كانت موجودة ق 

الّطالب   ولدحممـد    قرأ عىل،  هـ(1370ي)تـعلو ال   هللاكابر ولد سيد عبد    -910

 . (5) اإلمام نافع عن حممـد األمني الفويتوأخذ اإلجازة يف مقرأ ، ولد اعل

قرآنية حظرة  بم   شيخ مقرئهـ(1334)كان موجودا يف   ماب بن هامشي  -101

 . (6)   عقوب( شيخه أمحد ي-مدينة معروفة-)بوتلميت بـ

 
وهي  –ه سيدي  ساموقد  ،  620،    619املرشق واملغرب  تاريخ القراءات يف)  يف  ء من ترمجتهوجز،  اسمه  (1)

وصف  قد  و،  د بن حممد الصغريحمم-يفزيادة  للترشك  كذلوهي  –بن سيدي    اهللعبد    -زيادة  للترشيف

املؤلف   خمطوط  (القراءات)كتابه  هذا  عنوان  وأ ،  عندهوأنه  ،  بأنه  املخطوط    بالكتاهذا  ن  من  يتبني  ال 

ه توسع يف دراسة قراءة اإلمام  مؤلف ام أنه ذكر أنك (3من اللوحة رقم)يبدأ  الكتاب وأن، له سبب برت يف أوب

مائتي    كتابه  خلص  وقد،  عفنا القاض)منها  ،  كتابمن زهاء  الساطع البن  الكتاب كام اشتمل  ،  (الفجر 

ال العرشية عن  عىل مراجع يف  الرسميفع  وعىل مراج،  نافع  طرق  ثالثة  واشت،  والضبط،    مل كذلك عىل 

التجويد..أجزاء مسبوقة بم القرآين،  (ري ذلكوغ،  قدمة حول مسائل من  ترمجة  وفيه اسم  و ،  85)السند 

 (. الصغريحممد بن حممد  والده سيد

 (. 198)السند القرآين  (2)

 (.429)بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

-ئ  أخذت القراءات عن والدها املقركون  ت  ريام  قلت:،  (15انياتتاملوريت والصاحلات  )مشاهري العاملا  (4)

 . غريه ذت عن  أخ تكون قد    بام ر كذلك  و ،  عرصه فهو من قراء  ،  ( 3صاحب الرتمجة ) -اهللإبراهيم أمانة -ملرابط ابَّاه

الغريب  (5) احلوض  والية  يف  املحاظر  أنه  ،  28)أعالم  ودر  لهوفيه  اخربة  بالقراءات  يفتي وكان  ،  لسبعاية 

 ة(.الصاخل هلاءريم القراءة باحبت

 (.434لرباط)بالد شنقيط املنارة وا (6)
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ا  له:،  هـ(1363ـالتـَّْنَدِغّي)ت  بن أَّبيتحممـد    -111 ،   (ةالعرشقراء  لنظم)ضبط 

 . (1)  يام ختالف فيه حفص وورش(و)الفرش ف، و)بيان اخلفيات(، و)رشحها(

أمحدمحم  -211 بـ،  ـد  يف   ـــالشهري  موجودا  )كان  حممود  أمحد  بن    )ََّبَب( 

ْيخ بن َحامِ القراءة أخذ ، هـ(14ق  . (2) نِيعن الشَّ

بن    -311 َأِحْيد  الـَمس  يدِ سِ حممد  الرمحن  عبد  يف خت،  هـ(4133وِمّي)تـي    رج 

،  عن والدهالقراءة  أخذ  ،  نيةقرآال  من مدرسة أبات بن الّطالب جدو النزاري  القراءة

املالكها  أخذ عبد  بن  املختار  سيد  اللوامع(  له:،  وغريه،  عنه  َرر  الدُّ عىل  ، )تعليق 

)نيل احلاجات عىل  (و-حمققة-النجاةفينة  ومة س و)منظ،  آن(و)منظومة يف رسم القر 

ا  آي  عىل  األسف  ومزيل  التحف  منيل  ظمون  رشح)و،  (-خمطوط–لنجاةسفينة 

 . (3)( -خمطوط-حف ص امل وفواصل القرآن

وعىل  ،  قرأ عىل والده،  هـ(1398ِحْيد بن الطّالب اْعِل العلوي)تـ د أَ حمم  -411

معلوم أمحد  ولد  حممـد  سيدي  ْيخ  اختصاملق)ا  :هل،  السباعي  الشَّ من  النافع  ر بول 

َرر اللوامع( َرر اللوامع(ا  حنافع يف رشو)القول ال،  رشوح الدُّ و)معني القارئني  ،  لدُّ

 
 . (508شنقيط ن يف بالد)التفسري واملفرسو، (38حلياة الثقافية)حياة موريتانيا ا (1)

 (. 271ند القرآين)الس (2)

ترمجته،  اسمه  (3) من  املتن  وجزء  يف  وفاته  موريف  وتاريخ  ا)حياة  احلياة   )مسيل و،  (  37لثقافيةيتانيا 

،  صدراجح يف نظري لوجوده يف أكثر من موهذا التاريخ هو الربمكتبتي(التي    خطوطةاملو)،  (12اللعاب

)معجم املؤلفني بواليتي لعصابة يف  وكذلك  ،هـ(5133ته سنةوفا  أن   23)من أبرز علامء شنقيطيف  أما  و

 هـ( 1336دود سنةحوفاته يف  أن    ،508،  505بالد شنقيط  )التفسري واملفرسون يفيفأما  و،  (57وَتَكانِْت 

، عن التواريخ السابقةتاريخ بعيد    ذاوههـ(1345اته سنة  وف أن    291،  105،  97)السند القرآينيفوأما  ،  

شنق  ويف امل)بالد  والرباطيط  ومؤلفاتهاس،  855نارة  وقف  كتابهلت:  ق،  (مه  يف  النجاة  سفينة  )منظومة 

البا،  بر لآليات(العا ،  يل الغامديحممد بن ع  ايف حتقيقه   هشارك قد  و،  اديهلد احث أمحد صابر عبحققها 

و)رشح ونظم ،  اة(ــ ة النجــى سفينـلات عــاجـل احلــ)ني  كذلك كتاباهو،  بتيومنها نسخة خمطوطة بمكت

 ف(. لتحمنيل ا
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و)اجلوهر الالمع من رواية قالون عن ،  (وضبط التابعني،  الصحابةعىل معرفة رسم  

 . (1)  يف مالحن القراء اسمه )شفاء الصدور(ونظم ، نافع(

اأعمر  حممد    -511 سيد  مو محد)كبن  يف  ان    مقرئ شيخ    هـ(3571جودا 

)الرشيدب معرمدين-محظرة  القرآنية-ةوفة  حمموديخش ،  (  بن  سيدي  بـمحظرة    ه 

 . (2) ( -مدينة معروفة-)والته

األغظ  -611 الشَّيْ حممـد  بن  اإلبراهيمي  ف  َخّي  بن  مولود  أمحد    اجلكِن خ 
خلرض د امـحم   عن  هـ(1298)  اإلجازة يف قراءة نافع حوايل سنة  أخذ،  هـ(1337)تـ

 . (3) كذلك علوم املقرأ ليهودرس ع، بن مايابى

بحم  -711 األمني  بَ أمحن  مـد  بــن  قــد  موجودا  )كــان  الـعلوي  ،  هـ(14دِّ 
 .(4) ويمحد بن بد العلعىل يد والده أدر ــتص

صاحب ،  )املرابط(،  هـ(1335)تـ  حممـد األمني بن أمحد زيدان اجلََكِِنّ   -811

الفقه)  كتاب يف  خاالقرآن  م  تعل،  (النصيحة  ب  لهعىل  حلبياملختار  سيد  وأخذ  ،  بن 

وسيد أمحد باب بن حممـد ،  األمني ملختار بن سيد  ا  بنعن عمه عبد الرمحن    ةالقراء

وعنه اءة القرأخذ ، ّطالبال دُّ َمَّ  . ( 5)   منظومة يف آداب التالوة( له: ) ،  وغريه ، بن صالح حمح

 
يف،  سمها  (1) ترمجته  من  القرآينوجزء  شنقيطو،  (102،  99)السند  علامء  أبرز  )التفسري و،  (610)من 

شنقيط  يف    واملفرسون الويف،  (505بالد  واملغ ق)تاريخ  املرشق  يف  كتابه  ،  601ربراءات  املقبول  )أن 

ل عىل منوا  ىرشح جروأنه  ،  ترص مبسط وصالح للتدريسأنه رشح خمو،  حققه حممد بن موالي  (النافع

يْخ عبد  ما   كتاب ال  أرشف عىل حتقيق هذاقلت:  ،  يف رشحه للدرر اللوامع(  اهللبن احلاج محاه    اهللعند الشَّ

 لومة من اإلنرتنت(. ع الراجي باملغرب.)م التهامي

 .(431)بالد شنقيط املنارة والرباط (2)

 (. 304، 287)إسهام العلامء الشناقطة (3)

 . ءةعىل أنه تصدر يف القرا هذا املصدر يدل علم يف ذا ال ذكر ه  لت:ق، (251)السند القرآين  (4)

ترمجته،  اسمه  (5) من  املنارة  وجزء  شنقيط  القرآين  )و،  (531والرباط  )بالد  علامء و،  (97السند  أبرز  )من 

الفقه  و،  (87شنقيط م  رجاله )أصول  يف  الو،  (249وريتانياوكتبه  عرب  ،  ( 136عصور  )موريتانيا 

والتاريخو ا)مو،  (143)الفتاوى  لعصابة  عجم  بواليتي  جزء ويف،  ( 58وَتَكانِْت ملؤلفني  موريتانيا  )حياة 

 .الكتاب( يف متنترمجة ه ل جدومل أ،  الفهرسيفاسمه ذكره املحقق ، 111وفيات األعيان
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عن القراءة  أخذ ،  هـ( 14ق   ودا موج   ن كا ِدي اجلََكِِنّ)حممـد األمني بن اْعبَـيْ   -911

ومِ  بن َكبَّادِ  ـد اخلريشحمم   . (1) عنه حممود بن احلبيب اجلََكنِّي  اهأخذ، ّي الـَمسُّ

قرأ عليه  كان ممن  ،  هـ(14)كان موجودا يف ق  ماممني ولد اإلحممـد األ  -201

ِوّي فال ولد القرآن حمــــمـد   . (2) أمحد الَقالَّ

الف ـد  حمم  -112 سعيد  بن  يف،  هـ(1380ـ ويت)تاألمني  األفذاذ  من  فن   كان 

مشارك  –  القرآن القراءات  نوفيف  أي  ان  ،  -تشاهبه ـوم،  وضبطه،  فصحملكرسم 

 . (3) ختار بن َبْوبَّه البحَصاِدّي د املوحممـ، عن سيدي حممـد احلنفيراءة القذ أخ

ِوّي)كا   -212 ،  هـ(14ق   ن موجودا يف حممـد األميـــن ولد سيد ولد اإلمام الَقلَّ
 . ( 4) حممـد احلنفيدي سيخ شيومن 

،  (هـ1363)تـ   ِِنّ اجلَكَ ـد بن مالك بن اإلمام  ميِد حمحممـد األمني بن سِ   -312
،  َأِحْيد بن سيد عبد الرمحن وغريمهامد  وحم،  عن حممـد الطيب بن ميني  راءةالق  أخذ

و)نظم  ،  و)رشحه(،  و)نظم يف اختالف املصاحف(،  )منظومة يف رسم القرآن(   له:

عد آي   التحرير يف)و،  آي القرآن(  نبذة التحرير يف عدو) ،  فع(ن نالون عيف رواية قا

 .  (5) (عد آي املدين األخري التحرير يفو)نبذة ، ن(القرآ

ب   -412 األمني  بنحممـد  اجلنة  أخذ ،  هـ(1306احلاجي)تـ    هللاعبد    ن طوير 

َجه العلوالقراءة   . (6) يعنه ِسيِد حممـد بن اْنبحوح

 
ه ميني بن اعبيدي  سام،  158،  112ويف ص،  ي ولد اعبيديوفيه أنه املعروف بمين،  287قرآين)السند ال   (1)

 (.اجلََكنِّي 

 (. 295 القرآين سندال)  (2)

 (.33)أعالم املحاظر يف والية احلوض الغريب، (198، 102 السند القرآين)  (3)

 (. 198آين السند القر)  (4)

ترمجت،  سمها  (5) من  القرآين  يف    هوجزء  لع ويف،  (510)السند  بواليتي  املؤلفني  وَتَكانِْت )معجم  ،  63صابة 

املتن  تاريخ وفاته حممـد األمني بن    فسامه،  509ملفرسون يف بالد شنقيطري وا)التفسيف  وأما،  (املذكور يف 

 . هـ(14ق) يف ويف تـوأنه ، ِسيِد حممـد اجلََكنِّي اليعقويب

ترمجته  وجزء،  اسمه  (6) ا  حياة)يف  من  وفيات  جزء  يف،  (177،  176ألعيانموريتانيا  اوكذا    لقرآين)السند 

 (. مل يذكر تاريخ وفاتهو ، 110
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بن عبد  -512 الميذ  ت  من،  هـ(14قيف  ان موجودا  ن )كالرمح   حممـد األمني 

وعيسى بن َكبَّاِد الـمَ يش بن مـد اخلرحم   . (1)ِمّي سُّ

األمــ   -612 الحممـد  يف  ،  ـويعلني  موجودا  أهــــــل  ،  هـ(14ق )كان  مــــن 

 . (2) عن حممـد فال بن بابه العلويالقراءة أخذ ، ( -مدينة معروفة-)جتكج

بن حممـد األمني  -712 بن  حممـد األمني    دا يف ــــو موجـ  ــــاناجلََكِِنّ )كــــ  اعبيد 

 . (3)  وغريه، والده عىل يد رج يف القراءةخت، هـ(41ق

القراءة  أخذ  ،  هـ(14ــان مـوجودا يف قحممـد األمني بن عبد القادر)كــ  -812

 .(4) عنه أعمر بن حمم بوبها أخذ، اجلََكنِّي  عن حممـد األمني بن حممود بن حبيب

حممنيم األ  حمـد ـم  -912 بن  اجلََكِِنّ ـ   حبيب  بن  مـوجو ،  ود  يف  )كــــان  دا 
حممد األمني بن  عنه    هاأخذ،  احبيببن    ه حممودــيـعن أب  راءةـالق  ذ ــأخ،  (ـه14ق

 .(5)  عبد القادر

  بن   )آبَّهْ   ـــ امللقب ب،  حممـد األمني بن حممـد املختار اجلكِن الشنقيطي  -301

)تفسري،  هـ(1393)تـ  ،  اْخُطوْر( أضوصاحب  ال  حممـد  ،  بيان(اء  سيدي  عىل  قرأ 

حم  بن  أمحد  مبن  املختار  نافعمـد  وال،  وأجازه،  قرأ  الرسم  ومبادئ  ،  تجويدوأخذ 

وعىل  القرآن  كام درس  ،  يتارم سيدي حممـد بن    العلوم عن دُّ َمَّ ،  وغريه ،  بن صالح  حمح

 
 . (288 )السند القرآين (1)

وكتبه   رجاله)أصول الفقه  ويف،  ( 608)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  وجزء من ترمجته يف  ،  هاسم  (2)

 بن حرمه العلوي(.  ه حممـد األمنينأ، 252موريتانيا يف

 . عىل أنه من أهل القراءة صدر يدل هذا املقلت: ذكر هذا العلم يف ، (287)السند القرآين  (3)

سامه حممد  ثم ، حممد األمني بن عبد القادر فقطأوال ه فسام158القرآين سند  )اليف ترمجته  وجزء من، اسمه  (4)

بن ع القادراألمني بن حممود  ص  بد  أعلم  ،  121  يف  واملحاظر    )ملحةويف،  (-بالصوابواهلل  العلامء  عن 

ا  حممـد،  80السرية الذاتية واملآثرو ة أهل شيخ حمظر،  هـ 1394تـ،  ملجلساألمني بن عبد القادر)ابيمني( 

 (. -لتشابه اسميهام هو املذكور يف املصدر السابق لعلهقلت:  -يف وسط شامل البالد بيمني

 (. 112ند القرآين )الس (5)
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 . (1)  قرآن(تشابه من آي ال)أرجوزة يف امل له:

أ  -311 بـَْيبَّ ولد سيد  امل محد و حممـد  يف )منظ  له:،  هـ(1307قاري)تـلد   ومة 

 . (2) ضبط قالون(و)، لفواصل(يف اآلي واو)منظومة ،  رآن(رسم الق

رة  ــحظم ب  رئـقـخ مـيـش   هـ(3341نة  موجودا يف س  حممد بن بيد)كان  -213

 .(3)   شيخه أمحد بن الفايل، (-معروفةمدينة -بوتلميت)

تقي    -331 العينني   هللا حممـد  ماء  الشَّْيخ  القَ بن    له: ،  هـ(1320)تـ   ِميّ ْلقَ  

 .(4)  (اهللد الّطالب عب نظمعىل ح ــر)ش 

محظرة  ب  شيخ مقرئ  هـ(1334ن موجودا يف سنة  حممد بن حامد)كا   -413

 . (5) شيخه أمحد بن سيدي، (-مدينة معروفة-وتلميتبـ)ب

حبيب    -513 عبد    هللاحممـد  ِسيِدي  اجلكِن  هللابن  ،  هـ(1364)تـ   ماايىب 
ءات  قرارش يف ال)نظم النله: ،  ( ه البخاري ومسلمق علي اتفم فيامصاحب )زاد املسل

امل و)،  العرش( املعحتفة  وحلية  حفجيد  رواية  يف  عن  اصم  و)نظم  ،  عاصم(ص 

التيسريص-السري القراءات( -وابه  يف  الداين  عمرو  رشح  و)،  أليب  يف  املطالع  كنز 

َرر ا و)رشح عىل  ،  افع(يف أحكام اإلرداف يف قراءة نو)منظومة  ،  للوامع(ألفاظ الدُّ

عثامن  ملصحف اإلماماتباع رسم ا جوبلو ألعالمو)إيقاظ ا، (اهللبد نظم الّطالب ع

 .  (6) (-مطبوع- عفان بن 

 
ا  (1) شنقيط  والرباط)بالد  بوالي،  (517ملنارة  املؤلفني  وَتَكانِْت )معجم  لعصابة  عرب )موريت،  (64تي  انيا 

تويفاستوط  قلت:،  (152العصور املدينة حتى  وا،  هبا   ن  العلوهو  املختارلد  الفاضلني حممد  وعبد ،  مني 

ان أخذه عن شيوخ  لبي، يف اإلقراءملعجم وإن مل يتخصص وقد ذكرته يف هذا ا، املنورة املعروفني باملدينة  اهلل

 يف )املتشابه(.لك وتأليفه كذ، ه القراءةعرص

 (. 101قرآين)السند ال  (2)

 (.434رة والرباطاملنا)بالد شنقيط  (3)

 (.569)بالد شنقيط املنارة والرباط، (38ياة الثقافيةيتانيا احلاة مور)حي (4)

 (.435ط)بالد شنقيط املنارة والربا (5)

 = )بالد شنقيط املنارة والرباطو ،  (42،  38،    37الثقافية  ة موريتانيا احلياة)حيايف  ن ترمجتهوجزء م،  اسمه  (6)
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)رشح    له:،  هـ(1350)تـ  بن عبيد احلسِن الشَّْقَرِويّ   هللاحممـد حبيب    -613

 . (1)  و)رشح قصيدة يف الرسم(، (اهللعىل نظم الّطالب عبد 

حس حمم  -713 سنة    ند  يف  موجودا  محظرة  ب   رئمق   شيخ  هـ(1354)كان 

منطقة -بمحظرة) تكانت رآنالقمد احيد درس عليه  حم شيخه ،  القرآنية   هل بليل()أ

 . (2)   (-معروفة

أخذ سند قراءة ،  هـ(1372)تـ   حممـد احلضرمي بن حممـد عبيدي اجلََكِِنّ   -813

مايأبى  اهللد حبيب  نافع عن حممـ القرآنودرس  ،  بن  ْيخ   ظرةيف حم   كذلك  الشَّ أهل 

اإلدبي  اهلل  وعبد،  القاض بالقله:،  جيالكبري  ابن بري  السبع )رشح  رياض -راءات 

وو)رشح عىل محلة املَ   ، ( اهلل عبد  الب  م الطّ عىل رس   )رشح و،  (-مطبوع-تعاملرا ،  (  ِمّي سُّ

و)أجوبة يف  ،   ردف ورش وقالون(و)اللؤلؤ املكنون يف،  بيتا190و)نظم احلذف(يف

 .  (3)  د(لتجوياملقرأ وا

 
علامو،  (105،  96القرآين  )السند  و،  (571  ،517= أبرز  شنقيط)من  الو،  (82ء  يف  )أعالم  شناقطة 

 )التفسري واملفرسون يف بالد و ،  (  67)معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِْت و،  (322احلجاز واملرشق

والتاريخ)او،  (502شنقيط   سنةفيه  و ،  144لفتاوى  خطأ-،  (ــه1345)  وفاته  املصادر    وهو  ملخالفته 

أي من مؤلفاته التي يف عىل    -فيام أعلم–أقفوكذلك مل  ،  يف هباتقر بمرص حتى تواس  قلت:،  (-لسابقةا

سنة  ،  بمرص،  جاء عىل طبعة املعاهد من هذا الكتابوقد  ،  القراءة مطبوعا سوى كتابه )إيقاظ األعالم(

   .بعد أن خدمه بمسجد خري األنام، لعلم باملسجد احلرام اأنه خادم نرش ، هـ 5134

يف  ،  اسمه  (1) ترمجته  من  موريت)حياوجزء  احلية  الثقافيةانيا  املنارة يف    وكذا،  (38اة  شنقيط  )بالد 

 بن محود احلسني(.  اهللسامه حممـد حبيب 589يف صلكن ، 541والرباط

 (.430نارة والرباط)بالد شنقيط امل (2)

و كتاب مطبوع حمقق من قبل ابن وه-اللوامعاض املراتع عىل الدرر  )ري ن ترمجته يف كتابه  موجزء  ،  اسمه  (3)

اا-  ؤلفامل ب  لطبيبلدكتور  احل  دةج  ةمديناملعروف  سامل  يف  املذكورة  راجع  املمن  وهو،  -رضاميحممد 

املعجم هذا  صاحب،  (4فهرس  وفاته  تاريخ  يف  خالف  بوالي  معجم  )وقد  لعصابة املؤلفني  تي 

لتاريخ وفاته  وه،  -هـ1375-م1956وفاته سنةأن    فذكر،  71ْت وَتَكانِ  يف كتابه)رياض  و خطأ ملخالفته 

 . املحقق( (املراتع
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ابن بري  له: )،  هـ( 3851ِِنّ)تـ ْعبَـْيِدي اجلَكَ حممـد اخلضر بن ا   -913 يف  رشح 

وِمّي(لـمَ ح محلة او)رش، الرسم(رشح و)، السبع(القراءات   . (1) سُّ

الّشْمَشِوّي )تـ    حممـد سامل بن املختار بن آملا  -401   له: ،  هـ(1383الَيَداِلّ 

الّطـرح نظـ شــ) ، لقرآن ( اء يف او والين الواشدد مـَكنِّي فيام يـــاجلَ   اهللالب عـــبد  م 

 .  (2) اضع التجويد(و)التسديد يف مو

عن حممد بن  القراءة أخذ ، (هـ1358)تـ -السباعي-اكي حممد سيد السب -411

الرباين حمم ـــــ عن  هاأخذ،  املختار  عبه  ولد  الرمحن  حم د  عبم وحم ،  ومـ د  ولد   اهللد  د 

 . (3)   عي السباكينياف ـالش

سيدمحم  -214 بن  عبد  ـد  بن  عىل    له:،  هـ(1378ْنَدِغّي)تـ تـَّ ال  هللا ي  )رشح 

َرر اللواال  .  (4) مع(دُّ

 القراءة   أخذ،  هـ(1307)تـ نـْبـُُوَجهغري ابن ادي حممـد الصحممـد بن سي  -341

 . (5) رسمالو، داءاألعنه ابنه حممـد الصغري القرآن ب

يف    -414 موجودا  )كان  حممود  سيدي  بن  قرآن    شيخ،  هـ(1354حممد 

املظرة  حم ب حممد  املختار  ش ،  يةختار(القرآن)أهل  سيد  بن  حممد  ة  بمحظريخه 

 
 ت. املؤلفاأسامء تشابه يف ، السابق هذا العلم بينه وبني العلمقلت: ، (104لقرآين)السند ا (1)

،    524اطد شنقيط املنارة والرب)بالو،  ( 38،  34ثقافيةتانيا احلياة ال)حياة موريوجزء من ترمجته يف  ،  اسمه  (2)

شنقو،  (589 بالد  يف  واملفرسون  عن  و،  (503يط)التفسري  وال)ملحة  الذاتية املحاظر  علامء  والسرية 

أملا(  اسمه،  97)السند القرآين  ويف  ،  (144)الفتاوى والتاريخو،  (47آثروامل )أصول ويف،  حممـد سامل بن 

)احلديث الرشيف علومه  ويف،  يه بن عبد الودود(ظأخذ عن حي أنه  ،  253ا تبه يف موريتانيوك   رجالهالفقه  

 .هـ(1384ة وفاته سنأن  ، 375وعلامؤه يف بالد شنقيط

وذكر  ، ب بديدأنه امللقحمقق الكتاب ب هلترجم و، 8اضح الربهان )الرسالة()وجزء من ترمجته يف  و، اسمه  (3)

بالسب،  ونالسباعيو،     شائع يف شنقيطالسباكي نسب غري  إذ،  السباعي   لعلهو،  السباكي  أن نسبه  ع أوالد 

 . -أعلم اهللو-، قبيلة معروفة

 (.506شنقيط الدرسون يف ب)التفسري واملف (4)

 (.110)السند القرآين، (177األعيانموريتانيا جزء وفيات )حياة  (5)
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 . (1)   (-معروفةمنطقة -)الرقيبة 

الشَّيْ   -514 بن  بن ،  هـ(1384خ سيدي َّبب)تـ حممـد  سامل  حممـد  عىل  درس 

 . (2) اءة نافععىل أمحد حممود بن معاوية قرأيضا و، حامت

الطّالب بن سيد امحد)كان  -614 مقرئ   هـ(5413  دا يفموجو   حممد    شيخ 

)إِيَِدّيْشُّ ب ب،  القرآنية  (-جتكانتقبيلة  من  فخذ  –  ْف محظرة  حممد  صالح  شيخه  ن 

 . (3)   (-وفةمنطقة معر– لعصابهبمحظرة )

اجلََكِِنّ   -714 ماايىب  بن  العاقب  كشف    له:،  هـ(1312)تـ   حممـد  )منظومة 

والرينالعم  الرسم  ى  علم  يف  النورين  ذي  مصحف  ناظري  ، ( -ةبوعمط-عن 

احل املقو)رغم  عىلفاظ  وقالونط  ضب–اجلامعحتوى  امل  رصين  رشح -ورش  وهو 

 . (4)  الرسم( يف اهللطالب عبد ى اجلامع للنظم املحتو عىل

عاِل    -814 بـ)معي( حممـد  سيدي  املعروف  سعيدبن    له: ،  هـ(1310)تـبن 

 . (5) (-مطبوعة -)رسالة اجليم

 
 (.429نارة والرباطيط امل)بالد شنق (1)

ترمجته،  اسمه  (2) من  الربوجزء  او،  (6رسالة()ال،  3هان)خمطوط()واضح  ،  79املوريتانيني  عالمأل)تراجم 

 (.82وص، هـ 1344وفيه أنه تـ

 (.294اطوالرب رة)بالد شنقيط املنا (3)

الثقافية)حياة    (4) احلياة  والرباط،  ( 38موريتانيا  املنارة  شنقيط  يف    يخ)تار،  (573،  524)بالد  القراءات 

ملفرسون يف  ا)التفسري و،  (  72يطأبرز علامء شنق  )من،  (96)السند القرآين،  (641،    636املرشق واملغرب

ت  ،(75  نِْت )معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكا،  (507بالد شنقيط قع  قلت: منظومة)كشف العمى( 

،  ن سيدي حممد موالي ققه حممد بكتابه)رشف اللمى عىل كشف العمى(,وقد ح  مطبوعة مع،  بيتا  417يف  

وقد صدر عن دار ،  روايتي قالون وورش  اإلمام نافع من  والكتاب يف رسم القرآن وضبطه حسب قراءة

 . هـ1427عام ، بالكويت إيالف

من،  اسمه  (5) وف  يف  تهترمج  وجزء  جزء  األعيان)حياة موريتانيا  عو،  (182يات  أبرز  ، (68لامء شنقيط)من 

يف  و القراءات  وا)تاريخ  )،  (691ملغرباملرشق  والرباطويف  املنارة  شنقيط  حممـد  أن ،  525بالد  ه 

 =مطبوعة كرسالة،  رسالة اجليم   لهأن  ،  10)مسيل اللعابويف  ،  (ن سعيد األَْلَفِغّي )معي( بن سيدي بعايل
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،  هـ(14ودا يف قجان مو لسي)ك م اجملال بن نع ذن فـ بن حمماِلد عحمم  -914
عب،  للقرآن  رئاق بن  حيظيه  الودود  أجازه  ترمجة)،  د  علوم (222صاحب  مجيع  يف 

 . (1) وغريها، رآنيةلقا مدرسته

الرمحن بن أيب    مـدحم  -501 )تـ عبد  الشَّْقَرِوّي  بن فت  أخذ ،  هـ(1364بكر 

البنعمريها  أخذ ،  هعن والدالقراءة   ري الكث  تبرصة اخلريله: )،  عنه الفال بن حممود 

 . (2)  (-ن كثري راءة ابظم يف قوهو ن–ابن كثري ر اإلمام مقرأ البد  يف

كان ،  هـ(14 قكان موجودا يفن احلاج العلوي)حممـد بن عبد الرمحن ب   -115

حَمَنْْض    وهو صاحب املناظرة حول )اجليم( مع حامد بن،  ن نرص اجليم الشديدةمم

 . (3) جليم(ا)نظم يف  له:، بابا

ب   بنن  رمحال  عبدحممـد    -215 َحاِمِِن  الشَّْيخ  موجود ن  ِوّي)كان  يف الَقلَّ   ا 

املن  نورق لم املح السرش له: )،  هـ(14ق  ن عالقراءة    أخذ،  (طق لألخرضييف علم 

ْيخ ابن َحاِمنِي  . (4)  أبيه الشَّ

 
، منها نسخة بمكتبتي  لت:ق،  من إعداد أمحد عبد احلي بن مع(،  جامعة نواكشوطب  -ماجستري-  ز تري  ما=  

 يأ-أي احلسانية  إىل نرصة اجليم املنفتحة    هاوقد ذهب املؤلف في،  الطباعة القديم  بخط آلةمكتوبة  وهي  

 . -جيم كشني

 .هـ(1313سنة  ولد فيه أنهو ، 81والسرية الذاتية واملآثر ة عن العلامء واملحاظرح)مل (1)

يف  ،  اسمه  (2) ترمجته  من  )خموجزء  الربهان  املناو،  (5طوط()واضح  شنقيط  والرباط)بالد  ، (592  رة 

)حياة موريتانيا ويف  ،    (  هـ1364  أنه تويف سنة،  180)احللقات املضيئاتويف  ،  (144)الفتاوى والتاريخو

الثقافيةاحل سنة  وفا  أن،  42ياة  التا  -هـ1363ته  موهذا  خيالف  واحللقات ،  الربهانواضح  يف    اريخ 

يْخ حممـد عبد  هاسم،  253سند القرآين)الويف ،  (-املضيئات واهلل أعلم بالصواب الرمحن بن أيب   كذلك الشَّ

عىل  هاسم وقد ورد، هـ(3111أنه ولد سنة، 610ويف ص ، 254بكر فتى فال احلسن بن يوسف الصديق 

اته  منظوم) الكثري(أنهتبرصة  الرمححممـ  خلري  عبد  أيبدن  بن  احلسنيبكر    ن  ْقَرِوّي  الشَّ فتى  قدمه ،  بن 

باجلامعة  ،  بقسم القراءات،  اجستريبمرحلة امل،  ى حممـد األمنياهيم حممـد املصطفللدراسة والتحقيق إبر

 .اإلسالمية باملدينة املنورة

الربه  (3) القراءات  ،  (30(ة)الرسال،  4ان)خمطوط()واضح  واملغرب)تاريخ  املرشق  د )السن،    (705يف 

 .(99، 19القرآين

 (. 271)السند القرآين (4)
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خذ  أ،  هـ(14كان موجودا يف ق حممـد عبد الرمحن بن شب الـَمس وِمّي)  -315

حم القراءة   المد  عن  أمحد  ولد  ولد  ه  ن ــــــع  هاخذأ،  الويقفال  املصطفى  حممـد 

 . (1) سيدي حييى

ن  ـ ع  القراءة  ذأخ،  املـع،  (ـه 1390ِن)تـ ــ ي احلسأمحذبن    هللاحممـد عبد    -415

 . (2) عنه أبوبكر بن فتى بن فال قراءة نافع ىتلق، لشقروياال ب

ع  -515 بن  صغر  األ   هللابد  حممـد  أمحد  سيدي  بن  إبراهيم  بن  الشَّْيخ  بن 
ِويّ لا  ِِن َحامِ  ْي  القراءة أخذ، هـ( 1363)تـ  َقلَّ  . (3) خ ابن َحاِمنِيعن والده الشَّ

املــالـــكين  ب  هللاد عبــد  حمــمـ  -615 الذين  ،  هـ(1375)تـ البــشري  األجالء  من 

 . (4)  تأليف يف )التجويد( له،  نرصوا اجليم املتفشية

حاوبيب  هللاعبد    حممد  -715 يف    بن  موجودا  مهـ(1357)كان   قرئ شيخ 

معروفة-جتكج)  محظرةب الّطالب  ،  القرآنية(  -مدينة  خليفةشيخه  بن    حممد 

 . (5)   كج(بمحظرة )جت

عبد    -815 حويه    هللاحممد  موجو بن  يف  )كان  مقرئ   هـ(4135دا   شيخ 

حممد  شيخه  ،  ةالقرآني  (-نت جتكافخذ من قبيلة  -ملحاظر،  إبراهيممحظرة )أوالد  ب

 
مل يتجاوز   وهو صغري، فىتلميذه حممد املصط جازه أوفيه أن، 295،  942،  149،  116)املصدر السابق   (1)

يشرتط عند   ال  هوذكر أن، زة الصغريعن إجا  209، 208وقد حتدث مؤلف السند القرآين ص-سن البلوغ

 (. -اإلجازة  لهوأتقنه تعطى ، هوطبق، ما قرأم لصبي فإذا فه ناقطة بلوغ ابعض الش

، أمحذيه  اهلل حممـد عبد  أنه  ،  145)الفتاوى والتاريخويف،  (253ند القرآين)السوجزء من ترمجته يف  ،  اسمه  (2)

املنارة )بالد شنقيط  وأما يف،  ( 13  أبرز علامء شنقيطمن  كذلك يف)و،  نااملذكور يف املتن هوفاته  فيه تاريخ  و

 .(حممـد بن امحذيه احلسني أنه وفيه، أعلم بالصواب اهللو، ـ(ه1323)تـه أنهفيف، 523الرباطو

 (. 271القرآين  سندال) (3)  

ترمج،  سمها   (4) من  يفوجزء  الربهانته  احلياة  و،  (30)الرسالة(  )واضح  موريتانيا  وفيه ،  35  الثقافية)حياة 

 (.144 لتاريخى وا)الفتاوو، (450ملفرسون يف بالد شنقيطا)التفسري وو،  وفاته(تاريخ 

 (.431د شنقيط املنارة والرباط)بال (5)
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 .( 1) (-وفة معرقة نطم-األمني بن أمحد زيدان بمحظرة )الرقيبة

ِويّ بن حممـد فاضل القَ   هللا حممـد عبد    -915 ن  ع   قراءةلا  أخذ،  هـ(1391)تـ   لَّ

 . (2) وإِِزْيْد بِيْه، عنه سعد أبيه هاأخذ، د أحيدبن أمح حممـد األمني

ال   -601 محيه  بن  الودود  عبد  أيضا  -  يبرييحممـد  -ي األَبِْيريِ تكتب 
السب،  هـ(1397)تـ القراءات  يف  نظم  سامله:  واملقبول()  :هع  املتواتر  يف  ، املأمول 

الر)  :ونظم يف  خيفىاملصفى  الذي  –الرسوم  علم   يف  ومرقال)و،  (-حمقق –سم 

 . (3) (-خمطوط–القراءاتيف علم  اراتش اإل) :ونظم، (-وطخمط

وِ   -611 حممـد ولد  القراءة    يفأجازه  ،  هـ(1349ّي)تـ حممـد فال ولد أمحد الَقلَّ

عنه محود ولد متاري القراءة  أخذ  ،  مني ولد اإلمامألا  مـدوحم ،  ولد عامرِسيِد حممـد  

وِ   . (4)  وغريه، ّي الَقالَّ

ال  بنفال    حممد   -216 فال  موجود  ان دْي أمحد  يف  )كان  شيخ    هـ(1334ا 

 
 (. 429املصدر السابق)  (1)

مـد  حم  وسامه، لهترجم  279ويف ص،  هذه الصفحة كام يفيف املتن اسمه  ذكرتوقد ، 155القرآينلسند  )ا (2)

يْ حممـد بن  اهلل عبد   بكر(.  نب اهللخ حممـد عبد  فاضل بن الشَّ

ترمجتجزء  و ،  اسمه  (3) يفمن  ال)حيه  احلياة  موريتانيا  املرشق و،  (42،  38ثقافيةاة  يف  القراءات  )تاريخ 

)التفسري واملفرسون يف بالد  ويف،  (106)من أبرز علامء شنقيطو،  ( 100القرآين)السند  و،  (633واملغرب

عبد  ،  508شنقيط اسامه  محية  بن  الرس  لهن  أذكر  و،  ألبيرييالودود  يف  كتابه   قلت:،  (509ص    مكتابا 

اأامل) نظم  ف،  ى() املصفى يف الذي من علم الرسم خيفكتابهأما  و ،  ليهمل أقف ع،  (ملتواتر واملقبول  مول يف 

رقوم  كتابه )الأما  و،  كلتامها بخط املؤلفعىل نسختني    واعتمد،  ولد حممـد سامل ولد ينجى  اهلل عبد  حققه  

الرس علم  بخط،  صفحة56يف  خمطوط-نظمف،  وم  يف  )أما  و،  (مغريب  مكتوب  علم    شاراتاإل كتابه  يف 

  ) بلغفالقراءات  فال األبيريي،  بيتا  1960نظم  ات  لقراءاهو يف أصول  و،  مكتوب بخط حممد بن حممد 

  وكلها هلا ،  ورواهتم وطرقهم،  العرشة،  أسامء القراءو،  مة للعرشوالقراءات الثالث املتم،  اه وفرش،  السبع

فهرس من    أخذ معلوماهتاو،  شوطاك إسامعيل بنو  ن وراقةم  كام يمكن تصويرها،  مصورة بمكتبتي  نسخ

 .(12،  10عاب)مسيل الل

 (.40 والية احلوض الغريب)أعالم املحاظر يف، (295، 149، 116)السند القرآين  (4)
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 . (1)  يخه والدهش و، القرآنية (-مدينة معروفة-)املذرذرة محظرةب مقرئ

ف حمم  -316 العلوي)تـ ـد  بن َّبَّب  بن  صطفاملن  ع  القراءة  أخذ،  هـ(1349ال  ى 

له:  ،  ممن نرص اجليم الشديدةن  كا،  عنه أمحد بن َبدِّ العلوي  هاأخذ،  وغريه،  أمحد فال

 . (2)بالضاد(جوزة يف النطق رأ)

ِوّي)كان موجودا يف ق  -416 عن  اءة  قرالأخذ  ،  هـ(14حممـد فال بن بتار الَقلَّ

َرر اللوامع البن بَ  له:، محدعمه حممـد فال بن أ  . (3) (ّي رِّ )تعليق عىل الدُّ

درس عليه زين  ،  (هـ14حممـد فال بن بوفره اجلََكِِنّ)كان موجودا يف ق   -516

 . (4)  لقراءاتبن أمجد ا

بن حممد    -616 يف    كانجد)  فال  مقرئ  هـ(1354موجودا  محظرة  ب  شيخ 

 . ( 5) ( -منطقة معروفة -رقيبة )ال شيخه سيد املختار بمحظرة ، ية)أوالد بوبا محى( القرآن

فال بن   -716 أ  حممذ  حممـد  ْْيَاِنّ محبن  الدَّ العاقل  بن  نرص  ،  هـ(1334)تــ   د 

ااجلـ ف،  جليم(اة يف)رســال  له:،  شيةـتفـملـيم  القرآن(اوونظـم)  انفرد  نو،  صل  ظم)ما 

 .  (6) السبعة( به نافع عن سائر القراء

 
 (.432املنارة والرباط)بالد شنقيط  (1)

يفوج،  اسمه  (2) ترمجته  من  موريتانيزء  األ)حياة  وفيات  جزء  موو،  (224عيانا  احلياة  يتار)حياة  نيا 

يفو،  (46ةلثقافيا وعلامؤه  علومه  الرشيف  شنقيط)احلديث  بالد  املرشو،  (85  يف  القراءات  ق )تاريخ 

املنارةويف  ،  (143اوى والتاريخ)الفتو،  (719واملغرب حممـد فال)اباه( أنه  ،  525والرباط   )بالد شنقيط 

بيبه العلوي( بابا بن أمحد  اباه  ـد املختار وموالد حم أنه  ،  100آين)السند القرويف،  بن  احب كتاب ص–لد 

)أعالم ويف، اريخ وفاته(ت، 30، 12)واضح الربهان)الرسالة(ويف، (125وص، -تاريخ املرشق واملغرب

واملرشالش احلجاز  يف  وفاته،  381قناقطة  يف،  (تاريخ  شنقيط  وكذا  بالد  يف  واملفرسون  ،  504)التفسري 

 . (تاريخ وفاته

 . (98َكانِْت وتَ  بواليتي لعصابة )معجم املؤلفني (3)

 (.608القراءات يف املرشق واملغرب  يخ)تار (4)

 (.429)بالد شنقيط املنارة والرباط (5)

يف،  اسمه  (6) ترمجته  من  الربهان)  وجزء  او،  (30)الرسالة(  واضح  شنقيط  والرباط)بالد  =  ،(593ملنارة 
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بن حممـد    -816 بن  فال  سامل  حممـد  ق   املرابط  يف  موجودا  ،  هـ(14أملا)كان 
 . ( 1)   (119صاحب الرتمجة) هـ(1404ة )تي سناشدبيلتأجاز حممـد خمتار ا

بط  ملراعن االقراءة    خذأ،  هـ( 4413ـالُبَصاِدّي )ت احلسن    حممـد كابر بن  -916

 . (2) األمني وحممـد، عنه ابناه حممـد حممود  هاأخذ، ولد أمحد زيداناألمني  حممـد

ن قرآخ  شي  هـ(1334)كان موجودا يف    اناليداِل الدْي   حممد احملبويب   -701

-ود الكناينودالشيخه حيظيه بن عبد  ،  القرآنية(-مدينة معروفة-ة )املذرذرةظرمحب

 .(3)  -يصوابه اجلكن

بن  -117 ب  حممــد  نـِْقي  نحمفــوظ  الشِّ دهــمد  بــن  )كان الشَّْيخ  احلَْوضــِّي    ِطّي 

َرر اللوامعهلايوث )الغ له:،  هـ (14جودا يف ق و م  . (4)  (-مطبوع-وامع عىل الدُّ

 
القرآينو= الفقه  و،  (98)السند  موريتانياوكتب  رجاله)أصول  يف  الرش)احلو ،  (492ه  عليديث  ومه ف 

يف بالوعلامؤه  شنقيط  والتاريخ)و،  (215د  وفي  ويف،  ( 142الفتاوى  جزء  موريتانيا  األعيان  )حياة  ات 

فااسم ،  199 حممـد  بن  محدن  العاقله  بن  أمحد  بن  أجالء  ،  ل  من  العاقل  ديامن(وأهل  أوالد  ،  أرسة 

ْياَميِنّ قاأمحد بن الع   حممـد حممـد فال بنه نأ  504)التفسري واملفرسون يف بالد شنقيط ويف وفيه  ،  509،  ل الدَّ

العدد(  له أن  كذلك   أبرز علامء شنقيط)ويف،  كتابا يف  واملحاظ)ملحة  يفو،  ه حممـد(أن  77من  العلامء  ر  عن 

 (. املتن هناوهو خيالف تاريخ وفاته املذكور يف ، هـ 3513وفاته  تاريخ، 70والسرية الذاتية واملآثر

عاش   وهذا يدل عىل أنه،  هـ1404  ةسن  تار يفميذه حممد خملتل  إجازتهتاريخ  ت:  قل،  (87القرآين  )السند  (1)

 .وأدرك شيئا من القرن اخلامس عرش اهلجري، الرابع عرش اهلجري يف القرن

 (.32)أعالم املحاظر يف والية احلوض الغريب (2)

 (.433)بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

ترمجت،  اسمه  (4) القره يفوجزء من  بن حممـد    أنه  ،  11،  اللعاب  سيل)مويف  ،  (103ينآ)السند  املحفوظ  بن 

يْخ دمهد )الفلق البهي بهفقد جاء عىل كتا،  خطأواهلل أعلم  ،  هذا التاريخويبدو أن  ،  هـ(3813وأنه )تـ،  الشَّ

يْخ بن سيد أمحد امللقب دمهد األدجيبيحم أنه  ،  7عىل رشح نظم األخرضي فخذ  ،  مـد بن املحفوظ بن الشَّ

أشفغ ختموأنه  ،  أهل  حولد  سنة)وينا  ص،  م(2019ايل  سنة    433ويف  حيا  كان  ذكر   كام،  هـ 1408أنه 

 اهللحيث قالوا أطال    7صم يف الكتاب  له الفلق البهي( أنه كان حيا وقت عمو ونارشو )كتاب  مصحح

اإلمارات بعض من قرأ هذا البحث بأن الكتاب مطبوع يف دار يوسف بن تاشفني  قلت: أفادين ب،  هعمر

 (. م2004سنة)، ةبيالعر
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ب حمم  -217 األم  نـد  حمني حممـد  بن  حل  بن  اإلدابيجيبـيب  مـود    اجلََكِِنّ 
َرر اللوامع يف م ىل نظ)رشح ع  له:،  ( هـ3651تـ)  . (1)  ام نافع(مقرأ اإلمالدُّ

)تـ   -317 العلوي  احلنفي  حممـد  ولد  مقرأ  ،  (ـه 1344حممـد  يف  إجازة  أخذ 

نافع عن حممـدا الَقالَّ   إلمام  اإلمام  بن  أخ  كام،  ِوّي األمني ولد سيد ولد  ذ عن عيل 

 .(2)  وغريه، ويته حممـد األمني الفنعالقراءة أخذ ، ألفا اإلجازة يف القراءات السبع 

،  هـ(14)كـــان موجودا يف ق   حممود بن البنية األهبمي  ن حممـدحممـد ب  -417
اَفة بن حممـد الب عنه َص  أخذ  . (3) افعشري إجازة يف قراءة ندَّ

ا  -517 حممد  بن  يفموجو   )كان  ملصطفىحممد  مقرئ   هـ(1334  دا    شيخ 

 . (4)   شيخه حممد بن )..(، رآنيةقال(-مدينة معروفة-محظرة )بوتلميتب

ا  -617 ولد  حممود  أمححممـد  الشّ حلاج  اليعقويب)تـ ْمشَ د    له: ،  هـ(1360ِوّي 

االخت قالو،  حمقق -الف )ميضء  رواية  يف  نظم  اإل،  (-نوهو  رشح  و)تبيني  رداف 

 .(5)  (-طخمطو-ميضء االختالف 

أخذ  ،  هـ(1394)   دي امتدكي الّلْمُتوِنّ هلاـمود بن سيد أمحد اد حمـحممـ  -717

لـب حمـد  ـمعنه   العرشــالق  اهْ ابَّ   طـرابـم ـن  عنه  ذ  أخ  كام،  راءات  ولد  القراءة  حيظيه 

 .(6)  وغريه، الودودعبد 

 
 (. 52د فال بن آدواإلعراب ألمح رشح ملحة ) (1)

سيدي حممـد بن و،  سيدي حممـد احلنفيأنه  وفيه كذلك  ،  198لقرآين  )السند ا  ته يفوجزء من ترمج،  اسمه  (2)

 وفيه تاريخ وفاته(.، 48الم املحاظر يف والية احلوض الغريب)أعويف، حممـد احلنفي العلوي(

 (. 582ين السند القرآ)  (3)

 فراغ بعد شيخه حممد بن(.قلت: يوجد فيه ، 435والرباطاملنارة  طبالد شنقي) (4)

يفوجز،  اسمه  (5) ترمجته  من  القرآين  ء  اللعابويف،  (104)السند  وفاته(،  9)مسيل  )التفسري ويف،  تاريخ 

كتاب   هوأن ل ،  اج أمحد حممـد حممود بن احلاج أمحد حتقيق يرب بن احلأنه  ،  505الد شنقيطواملفرسون يف ب

 بتي.نسخة بمكتمنه ، خمطوطيضء االختالف( قلت: كتابه )م، يضء االختالف(ف رشح ماتبيني االرد)

 (.81لعصابة وَتَكانِْت )معجم املؤلفني بواليتي ، (263)السند القرآين  (6)
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،  (   ـ ه 1324)تـ   يدي الرمضان اجلََكِِنّ حممـد حممود بن الشَّْيخ حممـد س  -817
والالقراءة  أخذ   )الرسم(  :هل،  دهعن  يف  وِمّي(،  مؤلف  الـَمسُّ )محلة  عىل  ،  ورشح 

 .(1)  (اهللالب عبد ورشح عىل )رسم الطّ 

صاحلي  -917 بن  حممود  م)كاحممد  يف  ن    مقرئ شيخ  هـ(1357وجودا 

مني بمحظرة ألشيخه سيدي بن حممد ا،  قرآنيةال  (-عروفةمدينة م-محظرة )جتكجب

 . (2))جتكج(

أخذ  ،  هـ(14وجودا يف ق ُتوِنّ)كان مالّلمْ مني  مـد األمود بن حم حممـد حم  -801

حممـ نافع  قراءة  السند يف  ابَّاهْ عنه  ملرابط  بن  ا   له:،  د  يف  املبتدئني  َرر البن ل)تبرصة  دُّ

ّي( ن،  َبرِّ البعيد يف قراءة نافع(،  افع(و)ثمرة اجلوامع يف قراءة  ظومة و)من،  و)مقربة 

و)رشحها( العرشة(  القراء  الدر  :ونظم،  يف  يفالنث   )جامع  كثري(   ري  ابن  مقرأ 

)منظ،  و)رشحه( اإلدغام(ورشح  رش،  ومة  املبهمة  ابن  و)الفوائد  مقدمة  ح 

الشتي نظومو)م،  اجلزري( جامع  اة  يف  َأِحْيد  ،  لقرآن(ت  حممد  منظومة  و)رشح 

 .(3) ن للطالب اجلََكنِّي(و)مبني األحكام رشح ضبط القرآ ، وِمّي يف الرسم(الـَمسُّ 

 أخذ ،  هـ(14)كان موجودا يف ق   مـديِد حمبن سِ   حممـدحممـد حممود بن    -118

  اهلل حممـد حبيب  ا  فيه  وأجازه،  الب اإلدجييعن القريش ولد صالح ولد الطّ القراءة  

 .  (4) تأليف يف )علم الرسم( له:، بىمايأ

 
ا تاني)حياة مورييفو، (98)السند القرآين و، (597)بالد شنقيط املنارة والرباط  يفمجته وجزء من تر، اسمه  (1)

،  85ي لعصابة وَتَكانِْت بواليت)معجم املؤلفني  وأما يف  ،  (املتنذكور يف  تاريخ وفاته امل،  38  يةفاحلياة الثقا

 (. واهلل أعلم، خطأ لعلهو، هنا ما لفوهو خيا،  هـ1374 تاريخ وفاته سنةف

 (.431شنقيط املنارة والرباط )بالد (2)

الثقاف  (3) املنارة)،  ( 42،  38،  37  ية)حياة موريتانيا احلياة  ال،  (597اطوالرب  بالد شنقيط  ،  98قرآين  )السند 

 (.505، 503د شنقيطبال)التفسري واملفرسون يف ، (262

أبرز علامء شنقيط  ويف  ،  (296)السند القرآين  يفوجزء من ترمجته  ،  اسمه  (4) د حممود بن ه حممـأن،  32)من 

اسم ،  سيدي  نمد حممود بن حممد به حمأن ،  430رباطرة وال)بالد شنقيط املناويف،  ِسيِد حممـد بن حممـد(

 عليه بتكانت(. درس ، شيخه أمحد بن حممودو، ظني أهل كبادحمرضته رما 
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الشَّْيخ)كان موجودا يف ق  -218 بن حممـد  عليــقــ،  هـ(41حممـد حممود  ه  رأ 

 . (1)  د ولد ِديِِديي أمحموال يدي عايل بنوالضبط س الرسم 

حممود   -318   الرمحن   عبد  ي ِسيدِ   ولد  َأِحْيد  حممد  ولد   -النجاشي-  حممـد 

والدهة  راءالقأخذ  ،  هـ(1342تـ)  يّ ومِ الـَمس   عــــ  له: ،  عن  يف  اآلي  )نظـــم  د 

وهر مطبوع ضمن اجل-يف ضبط قالون  و)نظم،  م يف الـردف(و)نظـ ،  ـواصـل( ـفـوالـ 

و)اختصار منظومة  ،  قرآن(و)منظومة يف رسم ال،  بطي(هلاوقف    و)نظم ،  (-املكنون

 . (2)  والده(

ين اعتنوا برشح  ن الذكان م،  (هـ1319 )تـ اِنّ َّبَّب الدَّْيَْ   حَمَْنضْ   حممـد بن  -418

اللوام َرر  اجليم(  له:،  عالدُّ يف  التسهيل(،  )رسالة  يف  املسامع   و)مشنف،  و)رسالة 

ا العاليالواعية عىل  اللوامع  َرر  يف  لدُّ الغاليةالقراة  العرش  للدرر  -ءات  منظوم  رشح 

 .(3) (-خمطوط-اللوامع

سم ومة يف رنظ)مله:،  هـ(4113ـ )ت  لعلويبن أمحد فال ا   حممـد املختار  -518

 .(4) ء(هلابصوت ا اهلمزةال يف حكم قراءة رجح األقو)إرشاد القراء يف أو، القرآن(

 
 (. 292)السند القرآين (1)

ترمجت،  اسمه  (2) من  قالون  يفه  وجزء  ضبط  رشح  يف  املكنون  بالد التفس)و،  (8)اجلوهر  يف  واملفرسون  ري 

موريتانيو،  (508شنقيط احلياة  )حياة  شنقيط  ب)و،  (40الثقافيةا  )السند و،  (614  الرباطو  املنارةالد 

علامء  ويف،  (104لقرآينا أبرز  َأِحيْد  هأن،  88شنقيط)من  حممد  بن  حممود  املؤلفني ويف،  (  حممـد  )معجم 

 .هـ(1347 تويف حوايل سنة أنه، 85صابة وَتَكانِْت بواليتي لع 

ترمجته  ،  اسمه  (3) من  ا  يفوجزء  شنقيط  والرباط)بالد  يف    )تاريخويف ،  ( 076ملنارة   املرشق القراءات 

حممذن أن ،  603واملغرب املسامع(،  ه  )مشنف  كتابه  يف  وأن  سلس  حمكم  معانيه    نظم  يف  واضح  أسلوبه 

وف نافع  قراءة  قواعد  أحكام  جممل  بري(يشمل  ابن  خلطة  وفياويف،  قا  جزء  موريتانيا  ت  )حياة 

يْ ه حممذن بن حَمَنْْض بابا  أن،  194األعيان ه أن،  99  آينرد الق )السن  ويف،  هـ(  1319)تـ  اَميِنّ بن املزروف الدَّ

حممذ بابا( القاض  حَمَنْْض  بن  واملفرسون  ويف،  ن  شنقيط)التفسري  بالد  بابه  أن،  350يف  حَمَنْْض  بن  أمحد  ه 

 ْض بابه بن املزروف سيلوم.حممـد بن حَمَنْ املسامع( مشنف ) اسمه عىل كتابه: قلت، (، هـ1319تـ

ترمج،  اسمه  (4) من  موريتانيا  )يفته  وجزء  و،  (41الثقافيةياة  احلحياة  املنارة  شنقيط  =  ، (598الرباط)بالد 



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال          ةــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـاإلم دـهـة معـلـجـم

541 

امْ محم  -618 ولد  املختار  عاأجاز،  هـ(1364تـ )املسلمي  له َباـد  آفه    يله  ولد 

 . (1)  التاكاطي يف القراءات السبع

أخذ  ،  نقرآلل  قارئمل  عا،  هـ(1398ـ )تالُبَصاِديّ حممـد املختار بن بـَْوبَّ    -718

 .(2)  حممـد األمني بن سعيد الفويتوأيضا عن  ،عن سيدي حممـد احلنفية راءالق

ِوّي)تـ لا ر بن الرَّبن  حممـد املختا  -818 ،  عن والده  نآالقرأخذ  ،  هـ(1367َقلَّ

فيه  بفرّ ،  وأجازه  ابن  هْ -وعن  الفالوسي،  -بوَفرَّ بطر ،  د  الناس  أخذ  ،  يقهوكان جييز 

أشياخي جم  اضح الربهان قي تراتاب )ومؤلف ك،  اويةمعن  ببجا  ندال  عنهالقراءة  

  . (3) مهاوغري، وحممـد بن املصطفى بن حممـد سيدين، يف القرآن(

القرآن ،  هـ(1351لواليت)تـىي امـد حيحممـد املختار بن الفقيه حم  -918 درس 

ْيخ بن حامن،  عىل والده الشَّ السبع،  وعىل  ْيخ ولد حممـد    أخذ عنه  ،  صاديالبوالشَّ

القَ الرمحن بن اإل  رشح )نظم عبد  :هل ِوّي  مام  الرد ،  ( يف القراءالَّ و)درة الغائص يف 

 . (4) ء اخلالص(هلاعىل أهل ا

 
والتا،  (98القرآين  )السند= واويف،  (143ريخ)الفتاوى  بالد شنقيط)التفسري  يف  ،  511،    504ملفرسون 

 .اريخ وفاته(وفيه كذلك ت، ه حممـد املختار بن أمحد فال العلويأن

ه حممـد املختار بن  أن، 144والتاريخلفتاوى  )اويف،  (94شنقيط  أبرز علامء  )من  يف وجزء من ترمجته  ،  اسمه  (1)

 وذكر تاريخ وفاته(.  ،لهانبا

القرآين  يفترمجته  وجزء من  ،  سمها  (2) أنه   30وض الغريب)أعالم املحاظر يف والية احل،  (199)السند  وفيه 

 باملدينة املنورة(.فيه تاريخ وفاته و، ار البوصاديتَّ املعروف بمح 

،  حممـد بن الرباين اسمه  أن  الصفحة نفسها    ويف،  4ح الربهان )خمطوط()واض  يفترمجته    وجزء من،  اسمه  (3)

وأنه ،  وبني دمانثم توطن بعد ذلك يف الرشفاء  ،  الوطن  -ب إىل قبيلة ايدواعلأي ينتس-علوي  وزاد أنه

مل  اهلل أعطاه   األداء  يف  قرآنية  عمكنة  يف  أحد  يعطها  ا،  رصه  يف  القرآن  يسكل فبّث  التي  من ناحية  فيها  ن 

   (.7 )الرسالة(، تانيا(موري)

)تاريخ  و،  (41وريتانيا احلياة الثقافية)حياة مو،  (1/110)احللقات املضيئات  يفته  ترمج  وجزء من،  اسمه  (4)

،  هـ(3551أنه تويف  ،  229ن)حياة موريتانيا جزء وفيات األعياويف،  (660واملغرب    القراءات يف املرشق

املختار  ـد  ه حمم أن،  91سند القرآينل)اويف،  هـ(1352سنة  فاته  و  أن،  599اطط املنارة والربشنقي)بالد  ويف

 .(268، 120،  99مـد حييى الواليتبن الفقيه حم
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أقدم  ،  هـ( 14تويف أوائل ق )،  َر()َخطْ حممـد املختار بن حممـد األمني  -901 من 

 . ( 1)  كان عنده ثالث إجازات قرآنية، وبلده، ه القراء يف زمن

  وجودا سنة يِِتّ)كان م لتَّاِشْدبِ ْنْض ا بن حمََ   هللاعبد    دـ حمم  ر بنحممـد خمتا  -119

ال)،  هـ(1319 كتاب  خليل(تصاحب  ديباجة  نظم  نافع ،  -بوعمط-سهيل  أجازه 

)إعانة    له:،  وغريمها،  بن املرابط حممـد سامل بن أملا  د فالوحممـ،  بن حبيب بن الزايد

التجويد  أحكام  يف  )خمطو-التلميد  سنة  منها  انتهى  عىل  ،  (-( ـه7113طة  ورشح 

 . (2) اجي(محد بن حممـد احل)نظم أل

عىل   ءةراخترج يف الق،  هـ(14حممـد املختار بن حممـد)كان موجودا يف ق   -219

 . ( 3)  (317ة)مجلرتب اصاح، يد سيدي حممـد احلنفي

موجودا يف  حممد    -319 )كان  السالك  بن  مقرئ هـ(1354املصطفى    شيخ 

شيخه حممد ،  القرآنية  (-من جتكانت    اظراملحفخذ من  –إبراهيم    محظرة )أوالدب

 .(4)   (-منطقة معروفة-سيدي حييى بمحظرة)تكانت املصطفى بن

و   -419 املصطفى  بن  حممـد  حيىي  سيدي  الـَمس  لد  عمار    وِميّ حممـد 
بشيخ  ،  هـ(1393)تـ مسومة  قرآن  بوبا(أمحظرة)  عيسى  عن   القراءة  أخذ،  هل 

ن ن حممـد عبد الرمحن بوع ،  (-ةمنطقة معروف-ة)لعصابةحممدو بن صالح بمحظر

الـ وِمّي شبة  عبدو  ،  َمسُّ بن  الرمحن  هاأخذ،  اهللوالّطالب  عبد  طالبن  وطالبن  ،  عنه 

 
يْ ، 121اهني)قواطع الرب (1)  خ حممـد اإلغاثة ألمه(. وفيه أنه َجدُّ الشَّ

حممـد رابط  فال بن املوكذلك أجازه حممـد    ،الزايدفع بن حبيب بن  أنه أجازه ناوفيه  ،  87)السند القرآين  (2)

اخلامس عرش وعاش كذلك يف  ،  هلجرياش يف القرن الرابع عرش اممن عهو    قلت:،  وغريه(،  سامل بن أملا 

حممد  ا شيخه  إلجازة  )هلجري  ترمجة  تقدم  ،  هـ1404نة  س  له(  168فال  عليهوقد  ترمجة    الكالم  عند 

)إعانةك و،  شيخه أح  تابه  يف  الالتلميد  صكام  بم1تجويد  نسخة  كتابه   معلوماتو،  كتبتي(منه  طباعة 

 . تموجودة عىل اإلنرتنيل(ه )التس

 . عىل أنه من أهل القراءة هذا املصدر يدل م يف قلت: ذكر هذا العل، (198)السند القرآين  (3)

 (.429قيط املنارة والرباط)بالد شن  (4)
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بـا  أمحد امني  ألا  مـدوحم ،  وغريمها،  اه()اتَّ   مللقب  عىل    له:،  َأْيدَّ الدري  )التطريز 

 . (1) و)نظم يف املحمول(، ( منظومة ابن بري

افَ أجاز َص ،  هـ(14دا يف ق جو مو   بن الطفيل)كان   املصطفىحممـد    -519 بن   ةدَّ

 . (2) البشري يف قراءات األئمة السبعة

حم  -619 بـــن  املــــصطفى  سيحمـــمـد  ن  ع  القراءة  أخذ،  هـ(1337دين)تـ ـمـد 

 . (3) بن املختار الرباينـد حمم 

  خترج يف ،  هـ(14)كان موجودا يف ق  حممـد املصطفى بن حممـد حممود  -719

 . ( 4) (371رتمجة)صاحب ال، مـد احلنفيحم  ديسييد ىل عـ ةالقراء

)تـ  -819 معاوية  بن  العلويالقراءة  أخذ  ،  هـ(1312حممـد  أمحد   ا هأخذ ،  عن 

 . (5)مود بن معاويةمحد حم عنه أ

بن  موسـد  محم  -919 الضبـ)نظ  له:،  ( هـ1307تـ ) تاراملخــ  ِسـيدِ ى  ،  ط(م 

 . (6) وغريمها، و)رشحه(

مولود  -200 أمح  حممـد  اليع بن  فال   ه عنالقراءة  أخذ  ،  هـ(2313قويب)تـ د 

،  ( -وع مطب -)القول السديد يف وجوب التجويد   له:،  الّطالب أمحد بن اخلليفة العلوي

و)اإلمجاع يف ،  وتأليف يف )القراءات(،  ( -عمطبو-رآنو)بصائر التالني يف جتويد الق

 
ا  يفوجزء من ترمجته  ،  اسمه  (1) لسند )او،  (اتهاريخ وفتوفيه  ،  89وَتَكانِْت   بةبواليتي لعصاملؤلفني  )معجم 

شنقيطو،  (  932،    205،    149،    161،  104القرآين   بالد  يف  واملفرسون    )إمتاع و،  (506)التفسري 

  .(430املنارة والرباطبالد شنقيط و)،  (146)موريتانيا عرب العصورو، (1/268الفضالء

 (. 119)السند القرآين (2)

املنا)بويف،  (4)واضح الربهان )خمطوط(  يفوجزء من ترمجته  ،  سمها  (3)  ه اسم ،  526رة والرباطالد شنقيط 

 .وفيه كذلك تاريخ وفاته(، العلوي  (اهللفتى)حممـد املختار(بن سيدينا)ِسيِدي عبد  املصطفى بن  حممـد بن

 . هل القراءةأ  عىل أنه منهذا املصدر يدل قلت: ذكر هذا العلم يف ، (198)السند القرآين (4)

)خمطوط()و  (5) الربهان  املضي)  ،(7)الرسالة(  3اضح  هو ،  (1/129تئااحللقات   -االدنبج  دج  قلت: 

 . -القرآن(مؤلف كتاب )واضح الربهان قي تراجم أشياخي يف  الدنبجا هوو

 (. 101)السند القرآين (6)
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ة و)منظوم،  و)ما اختص به ورش(،  (-مطبوع-و)ما أمجع عليه القراء،  القراءات(

و)رسالة يف مسائل ،  َرر اللوامع( الدُّ ىلع  حو)تعليق ورش،  حها(الوة ورشب الت آدا

ر  مهي عن مس األطفال أللواح القرآن واأللنو)رسالة يف ا،  قد ختفى عىل القارئ(

و)رسالة يف بعض ،  و)رسالة يف النهي عن مس املصحف بغري طهارة(،  ها(ليدبتج

 . (1)  (-خمطوطة-مسائل املقرأ

خمارج  ة يف )منظوم  :هل،  هـ( 2713سي)تـ ت اجملل ن اغشمب   ودمول  مـد حم  -120

 . ( 2)  و)تعليق عليها(، احلروف(

الكوري  -220 بن  حيظيه  مو حممد  يف  )كان  مقرئ   هـ(1334جودا    شيخ 

 . (3) شيخه ملني بن أمحد جدو، قرآنيةال (-مدينة معروفة-توتلميمحظرة )بب

الداودي)تـ   -320 اليونسي  سليمة  بن  حيىي    )رشح   له:،  هـ(1354حممـد 

 .(4)  تقاء الساكنني(ام ال أحكَبْت يفحممـد بن َح منظومة سيدي 

 . (5) َرر اللوامع(ىل الدُّ )رشح ع :هل، هـ(1335حممـدن بن احملبويب )تـ  -420

 
ترمج،  اسمه  (1)   من  الثقافية  يفته  وجزء  احلياة  موريتانيا  ش)بو،  (37)حياة  واالد  املنارة  ،  528لرباطنقيط 

او،  (599،  535 يف لقرا)تاريخ  واملغرءات  املرشق  او،  (657ب    عن  والسري علل)ملحة  واملحاظر  ة  امء 

واملآثر اللعابو،  (34الذاتية  القرآين)السنو،  (10)مسيل  بالد و،  (151،    99د  يف  واملفرسون  )التفسري 

ص،  502شنقيط مورويف،  هـ(1323أنه)تـ    505ويف  و )حياة  جزء  األيتانيا  لقبه  أن  ،  199عيانفيات 

ْه( ترا)الوويف،  )آدَّ يف  شنقيطسيط  أدباء  موأن،  377  جم  حممـد  فال وله  أمحد  بن  أهل،  د  ومل  ،  املبارك  من 

اليعقوبيني من  أنه  )ت  هوقلت:  ،  يذكر  القالوي  املختار  بن  مولود  حممد  م قاأيضا  و،  هـ(1161غري 

،  هـ 1416، وقام بنرشها أمحد سالك بن أبوه، هبن أبو يى الِديِِدينبمراجعة كتبه وحققها حممد عثامن بن حي

 مطبوعة بمكتبتي.ومنها نسخ ، شوطنواك 

 (.143)الفتاوى والتاريخ، (601، 527الرباط)بالد شنقيط املنارة و (2)

 (. 435د شنقيط املنارة والرباط )بال (3)

املنارة والرباط    يفوجزء من ترمجته  ،  اسمه  (4) علومه وعلامؤه يف    ف)احلديث الرشيو،  (603)بالد شنقيط 

 .هـ(4513ته سنةوفا، 144 لتاريخ)الفتاوى واويف، (246، 98بالد شنقيط

ه  اسم، 143لفتاوى والتاريخ)اويف، (505)التفسري واملفرسون يف بالد شنقيط يفوجزء من ترمجته ، اسمه (5)

 (.وفاتهتاريخ وكذلك ، حممـد بن املحبويب 
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  القرآن   درس،  هـ(2130احلسِن )تـ بن حَمَّْم بن الفك    بن حنبل  ود  مَّ حمَُ   -520

ال بن  بال  اجل،  هوغري،  لضافعىل  نرصوا  ممن    )املخارج له:،  تفشيةامليم  وهو 

 . (1)  (اتوالصف

الشَّْقَرِوّي)تـ   د و مَّ حمَُ   -620 الغزاِل  لغ،  هـ(1362بن  نحوي    ذ خأ،  ويعامل 

ْقَرِوّي  ر بن بكيبأو، بن عبد الودود ن حيظيه عـالقراءة   . (2) فتى الشَّ

س  -720 بن  سنةــــ)ك  امل ــــــحُمَمَّذ  موجودا  مشهور،  هـ(1310ان  ، شاعر 

بن حب  قراءةلا  ذخأ،  ولغوي الَفاِضلِّ    ها عنأخذه،  البنعمري  اهلليب  عن أمحد  سيد 

 . (3) بن حممودا 

بن  مَّ حمَُ   -820 فال  الرا-بـَُفرَّ ذ  يف -مفتوحة ء  برتقيق  موجودا    احلاجي)كان 

 .(4) تلقى القراءة عنه سيد الفاضل بن حممودا، هـ(14ق

التـَّْنَدِغّي)تـ   نْ ذَ مَّ حمَُ   -920 فال  أمحد  بن  عن  القراءة  ذ  خأ،  (ـه1345فال 

ابابْض  حَمَنْ البخوأمح،  ْياَميِنّ ـَّــلده  حممـد  بن  التَّنَْدِغّي ـد  األج،  اري  من  الء  ـــ وهو 

 
من  ،  اسمه  (1) وفاته،  ترمجته وجزء  والرباطب)  يف  وتاريخ  املنارة  شنقيط  علامء ويف،  (517الد  أبرز  )من 

، 35)حياة موريتانيا احلياة الثقافيةويف، (حنبليعرف بابن ، فك احلسني لحَمَّْم بن ا ـد بنحمم  أنه، 67نقيطش

يْخ حممـدو  هأن  قدو،  ل احلسنياسمه حممـد بن محب،  30ة()الرسالالربهان)واضح  يف و ،  (حنبل احلسني  الشَّ

،  504د شنقيطبال واملفرسون يف  )التفسرييفو،  (يا السابقمن كتاب حياة موريتانريخ وفاته  تاحقق  امل  لنق

حنبل(حم ه  أن بن  والتاريخ )الف يف و ،  مـد  سنة أن  ،  142  تاوى  خي   -هـ 1303وفاته  هنا وهو  املتن  يف  ما  ،  ( -الف 

،  (يخ وفاته يذكر تارومل،  ن الفال البوحسنيحممـد حنبل بأنه  ،  113)الوسيط يف تراجم أدباء شنقيطويف

 تاريخ وفاته(.  كرومل يذ، حنبل  حممدو بنأنه ، 690واملغرب ملرشق)تاريخ اويف

ترمجته  ،  اسمه  (2) من  القرآين  يفوجزء  املنارويف،  (253)السند  شنقيط  والرباط)بالد  حم ،  525ة  بن  مـد  أنه 

ْقَرِوّي الغزايل ا  . اريخ وفاته(وفيه ت ، لشَّ

ترمجته  ،  سمها  (3) ال  يفوجزء من  أدباء شنقيط)الوسيط يف  ويف،  (254قرآين)السند  مـد حمأنه  ،  339تراجم 

بن احلسنيحمم   سامل  لبيد  بن  القرنوأنه  ،  ـد  عجز  يف  عرش(  مات  املنارة )ويف،  الثالث  شنقيط  بالد 

 .هـ(3101نعمري وطنا نحو بن ميلود املجلس نسبا احلسني البحممذ بن السامل أنه  ، 295والرباط

 .(ابن َفرَّ ه أن، 9هان)الرسالة()واضح الربويف، (254)السند القرآين يفزء من ترمجته وج، اسمه (4)
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 .( 1) نرصوا اجليم الشديدةالذين 

ب   -102 حبيحممود  ان  بن ،  هـ(1309جلََكِِنّ)تـ  ب  األمني  حممـد  عن  أخذ 

اجلََكنِّي  نافع  اْعَبْيِدي  قراءة  يف  األمني  ابنهعنه    ةءالقراأخذ  ،  سندا  ضا وأي،  حممـد 

القادر  حممـد األمني بن بن عبد  اللوامع(  له:،  حممود  َرر  الدُّ يف  م  نظ و)،  )رشح عىل 

 . (2)  رسم القرآن(

أمحد حممود   -121 بن  الفقيه -غفَ أَلْ ن  ب  املختار  ،  ( هـ 1325)تـ  املختار  -أي 

 . (3)  و)نظم يف متشابه القرآن(، ) نظم يف رسم القرآن(له:

أمجد ة  راءالقأخذ  ،  هـ(1308تـ ) يّ ِـ انالدَّْيَْ   أملا  نب ار  ـتاملخ  -221 بن  زين  عنه 

 . (4) الَيَدايِلّ 

بن   -321 القَ   املختار  قالرَّبن  يف  موجودا  األصل)كان  ِوّي  أخذ  ،  هـ(14لَّ

 
ترمج،  اسمه  (1) من  القرآين  يفته  وجزء  وفاته،  512)السند  تاريخ  يذكر  يف،  ( ومل  )الفتاوى  وكذلك 

ب  أن والده،  30،    11)واضح الربهان )الرسالة(ويف،  ( 143التاريخو فال    له وترجم  ،  ن أمحد فالحممـد 

ه أن،  071،    85شنقيطلامء  )من أبرز ع ويف،  هـ( 1345التندغي)تـ  )ملرابط( بن أمحد فالاملحقق بأنه حييى  

يْ   نأ،  31)حياة موريتانيا احلياة الثقافيةويف  ،  (تهتاريخ وفافيه  و،  ن فال ذملرابط حمم خ حممـد فال  والده الشَّ

)حياة موريتانيا  ويف،  كيمياء السعادة(ب)كتا  لهأن  و ،  ه السابق اريخ وفاتتكذلك  و،  بن أمحد فال التندغي

األعيان وفيات  حييىل  أن،  223جزء  وفاتهوت،  قبه  علومه  د)احلويف  ،  هـ(1346ـ)ت اريخ  الرشيف  يث 

واهلل أعلم  ،  صادر السابقة كثريايف امل  خيالف ماوهو    -هـ1336وفاته سنة    أن،  71ؤه يف بالد شنقيطوعلام

 .(-بالصواب

ترمجته  ،  مهاس  (2) من  القرآين  يفوجزء  بواليتي  يفو،  (286،  158  ،  211،  104)السند  املؤلفني  )معجم 

 .هـ(3101أو، هـ1309ويف سنة تأنه ، 90انِْت لعصابة وَتكَ 

 (. 72لامء شنقيط)من أبرز ع (3)

يف،  اسمه  (4) ترمجته  من  واملغرب  اريخ  )توجزء  املرشق  يف  تراجويف،  (608القراءات  يف  أدب)الوسيط  اء  م 

،  (يِلّ وفيه أن لقبه اليََدا،  179  ات األعيانيتانيا جزء وفي)حياة مورو ،  فاته فيام يظن(تاريخ و،  239شنقيط

الو عن  وال)ملحة  واملحاظر  واملآثرس علامء  الذاتية  سنة  ،  47رية  وفاته  )الفتاوى و،  هـ(1308وفيه 

(،  411والتاريخ املختار بن آملا    نهأ،  530ملنارة والرباط)بالد شنقيط اويف،  وفيه أن ولده هو حممـد اليََدايِلّ

 .هـ(1308تـ اليََدايِلّ 
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 . (1)وأجازه، ه حممـد بن املختار الرباينابنعنه ءة القرا

،  ن عبد الودوده بظيحي عنة راءالقأخذ ، هـ(1139املختار بن احملبويب )تـ -421

 .   (2)  (نظم السجدات يف علوم القرآن ) له:، حممـد ساملابنه عنه  هاأخذ ، بن أمجد ينزو

اجلََكِِنّ   -521 الناجم  حممـد  بن  فال  حممـد  بن  يف موجود)كان  املختار    ا 

ا قراءة نافع، هـ(14ق  . (3)  قرأ عليه حممـد األمني َأْيدَّ

بن  -621 أمحد حممود  بن  عن ،  هـ(9913َدِغّي)تـنْ التـَّ   معاوية  املصطفى  أخذ 

 .(4) يف القراءة ود بن معاوية إجازةأبيه أمحد حمم 

القراءة،  هـ(41د )كان موجودا ق بن السو املصطفى    -721 يد    خترج يف  عىل 

 . ( 5)  (317صاحب الرتمجة)، حلنفيمـد اسيدي حم 

ق  -821 يف  موجودا  ِوّي)كان  الَقلَّ امبارك  أمحد  ولد  أخذ  ،  (هـ14الـُمِغرَي 

ِوّي د اإلماعن سيد ولاءة القر  . ( 6) حممـد األمني الفويتأيضا  فيها أجازهو ، م الَقالَّ

بَهاالـمَ   -921 اْييبَة  الطّالب  اجلََمِلّي)تـن  من    )املتشابه  له:،  هـ(1382جن 

 . (7)  ( -أي املتشابه اللفظي-لقرآنا

 
 .ين(اـد بن املختار الربيه أنه والد حمموف، 7لة()الرسا، 4)واضح الربهان )خمطوط( (1)

م،  اسمه  (2) يفوجزء  ترمجته  املرش  ن  يف  القراءات  واملغر)تاريخ  وفاته،  608ب  ق  تاريخ  يذكر  ، (ومل 

والتاريخويف وفاته( ت،  145)الفتاوى  أبرز علامء شنقيط  يف  و،  اريخ  املختأن،  102)من  ولده  املحبويب    ار 

ثالثة إخوة هم    ه:لو،  ألمني اليََدايِلّ ابن حممذن بن حممـد  مذن بن املختار  ختار بن حم امل  أنه كذلكو،  اليََدايِلّ 

واملآثر)مل يفو،  وإسحاق( ،  وزين ،  حممـد  الذاتية  والسرية  واملحاظر  العلامء  عن  املأن  ،63حة  بن  ه  ختار 

 (.ين السابقنيروهو خيالف مايف املصد-هـ1395 وفاته اريخ وفيه ت ، بويب الّشْمَشِوّي اليََدايِلّ املح

 (. 1/268الء)إمتاع الفض (3)

  ، ( -القبيلة املعروفة -ندغة ت وفيه أنه من احللة من  ،  3اضح الربهان )خمطوط()و  وجزء من ترمجته يف،  اسمه  (4)

 .(25،  7يانوفيات األع)حياة موريتانيا جزء و

 . ل القراءةأهعىل أنه من هذا املصدر يدل يف  علمقلت: ذكر هذا ال، (198)السند القرآين (5)

 (.44والية احلوض الغريبالم املحاظر يف )أع (6)

من  ،  اسمه  (7) يفوجزء  الثقافية  ترمجته  احلياة  موريتانيا  العلم  ،  41)حياة  هذا  أن  رجحت  أعالموقد   = من 
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ـد  حمم عن  القراءة  أخذ  ،  هـ( 14ق يف  الناجي ولد أمحد بـّي)كان موجودا  -202

ِوّي لد فاضل ابن حممـ اهللبد ع  .(1)  َقالَّ

،  هـ(14ق  وجودا يفن م)كا   -صوابه الزَّاِيدو ،  زائد-  بن حبيب بن  افع نـ-122
 . (2) ّي بِْيتِ اِشدْ حممـد خمتار بن حممـد التَّ يف القراءة أجاز 

  درس ،  هـ(1359)تـ    الودود بن أوبك الرمظان اجلََكِِنّ حيظيه بن عبد  -222

ا  القرآن القر  عىل يديه  خترج،  وغريه  زين الكناين  نحلسن بعىل  محد بن كداه  أ  اءةيف 

َمَّ و، الكملييل اجلََكنِّي  وحمح د اجلَ بن َحيْ  دُّ وح  . (3)  وغريمها، َكنِّي املوساينمح

امل حيىي  -322 )تـ بن  القرآن،  هـ(1362صطفى بن حبيب  من ،  عرض  وبعضا 

 .(4)  أحكام رسمه عىل أمحد حممود بن معاوية

 

 

 
أي الكلامت ،  قرآنال  ريتانيا ذكر ضمن من ألف كتابه يف املتشابه منحياة مولكون مؤلف كتاب  القراءة  =

بن احلاج   اهللناقطة ألفوا فيه كعبد  شن أعالم القراءة الأسامء عدد مذلك  ك ذكر    وألنه،  القرآنن  املتشاهبة م

 يه تاريخ وفاته(.وف،  144)الفتاوى والتاريخو، (به من القرآنألف منظومة يف املتشا اهللمحاه 

 (. 279السند القرآين)  (1)

ن  حممـد نافع ب   دهول  هأن،  119أبرز علامء شنقيط)من  ويف،  (87السند القرآين  )  وجزء من ترمجته يف،  اسمه  (2)

الزايد بن  هذا قد  و،  حبيب  ولده  يل  –  هـ(1416)تويف  نِْقيطِ وقد صوب  الشِّ عامر  املهدي  أستاذ ،  ّي حممد 

باجلامعة   العربية  باملدينةاللغة  بالياءبنس  اإلسالمية  الزايد  بأنه  املتن  فصوبته،  ه  ذكر  ،  يف  عامل  ولده    نأكام 

 ء نواكشوط. حمظرة يف أحد أحيا  له، معارص و،  فوأديب معرو

ترمج،  اسمه  (3) من  يفت وجزء  األعيان)حياة موريتانيا    ه  وفيات  القرآينو،  (232جزء  )من  و،  (254)السند 

املنارة )بالد شنقيط  ويف،  (47رية الذاتية واملآثرسن العلامء واملحاظر وال)ملحة عو،  (27أبرز علامء شنقيط

 .(144خ)الفتاوى والتاريوكذلك يف، هـ(5813وفاته سنة أن، 533رباطوال

 .(3الربهان )خمطوط(  )واضح (4)
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 ـــةامتــاخلــ

ْظِهرح لن  :النتائج  النتائج التالية:   ا هذا املعجميح

األ  -1 عدد  هبلغ  يف  القرن  عالم  يمكن ،  (1) علام  (322)ذا  تقريبي  وهو عدد 

علياإلضاف مستة  خالل  ه  من  الشفوية ،  املخطوطاتقبال  املقابالت  خالل  من  أو 

 لد. هذا الب يف  ينرصة املعاالتي يمكن إجراؤها مع بعض أعالم القراء

املصادر  املع  قلة-2 يف  بالومات  بعضهم  قيام  القراءة   وأ،  إلقراءحول  تعليم 

 غريهم. ل

،  وتعليمها، هاإسنادمها بيف هذا البلد واهتامم أعال اإلمام نافع ازدهار قراءة -3

والتأليف  ،  وعلومها كالرسم والضبط،  القراءات القرآنيةوكذلك ب،  التأليف فيهاوب

 ها. في

بم تغاش   -4 بعضهم  اجليال  الشديدةسألة  )   كام  احلسانية   أو،  م  ترمجة  ،  (20يف 

التجويدمن دقائق مسائمسألة  وهي   ي،  ل  العلمية يف  دل عىل  ونقاشهم هلا  مهارهتم 

 . هذا التخصص

املصادر  -5 يف  حوهلم  املعلومات  بينهم    يوجدحيث  ،  قلة  قارئ    هومن  من 

باإلقراء  وأ،  فقط  للقرآن يشتهر  التبر  اشتهبل  ،  مل  أو  وغريالفقه   وقد ،  مهافسري 

يف  هتذكر القراءةلاملعجم    هذام  أسانيد  يف  علوم  بالتأليف    قامواأو  ،  وجودهم  يف 

 . القراءة والقراءات 

تراجم    ذكرت ا  وبعضه،  األعالمبعض    رمجةيف ت  أسهبت  أن بعض املصادر   -6

 هلم. قليلة

 
امل  (1) يف  نبهت  صقلت:  الثال،  4قدمة  القرن  من  علمني  هناك  أن  من عىل  خوفا  أضفتهام  اهلجري  عرش  ث 

 . ع ترمجتهامضيا
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ر  صد م  لهترجم  وبعضهم  ،  عديدة  مصادرم  هلترمجت    األعالم  بعضأن    -7

 . واحد

ا يف  تنتظر التنقيب عنه  لزات  الو،  ت عنهامعلوما  م المن خمطوطاهتأن كثريا   -8

 .والعامةة صانات اخلااخلز

متعددة  -9 جغرافية  مناطق  توزعوا عىل  البلد  م  وأهن ،  أهنم  رشائح  خمتلف  من 

 . ومكوناته

   التوصيات :
 بأمور منها:  -الطلبة واملختصني-يويص الباحث   

القر  بجمع  عجمامل ا  هذل  كام إ  -1 مطلعبشنقيط  اءة  أعالم  االق  من  خلامس رن 

 . حتى وقتنا هذا  جريهلعرش ا

يف   والبحث عن مؤلفاهتم املخطوطة،  برتامجهم  طوطات املعتنيةة باملخنايالع  -2

 ها. هو جدير بالنرش من ما ونرش، والقيام بتحقيق ، العامة واخلاصة اتخلزانا

يف    -3 وتالتأليف  تأثرهم  ما  وتصوي،  ضبطو  ،بعدهممن    يفأثريهم  مدى  ب 

 . من أسامئهم  اشتبه

 . اتلقراءراءة واكتب القيف منهجيتهم يف تأليف التأليف   -4

الت ـائـوس ي  ـف التأليف    -5 التقـ عليـل  القراءة  ة  رس مديف  عرفت  التي  ة  ــديـلي ـم 

 . الشنقيطية
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 املراجعاملصادر وفهرس 
النهض . 1 حركة  يف  الشناقطة  العلماء  امل األدبي  ة إسهام  يف  واملغرب ة  القملتق  شرق  رنني  ى 

لباحثنيوعة  جمم  ضمنه،  هـ5143،  1ط،  14،  13نيجريهلا  مركز  ،  بحوث  أعدها 

العرصيةالبحوث   جامعة شنقيط  يف  للمخطوطا،  والدراسات  نجيبويه  مة ت وخدمركز 

 منشورات جامعة شنقيط.، اث رتال

رجا . 2 الفقه  موريتانيا  له أصول  يف  حمم  ،وكتبه  بن  بن  ـدملحمـد  جامعة ،  ينالتيجا  فال  حولية 

 . هـ 1431عدد الثالث  الاكشوط العرصية نو

واملشرقالشن   أعلم . 3 احلجاز  يف  الشَّ   اقطة  بن  يربان لبحيد  النرش  ،  هـ1429،  1ط،  ْيخ  دار 

 الرياض.  ، الدويل

،  هـ1412بحث مرتيز سنة،  ملحمـد االغاثة بن خمتور  ،اظر يف والية احلوض الغريباحملم  أعل . 4

املع المن  لل هد  اإلسالميةدراسات  عايل  وراقة    مصورة،  بنواكشوط،  والبحوث  من 

 ايل. ملعهد العلة اقبا إسامعيل

،  1ط ،  إللياس بن أمحد حسني الربماوي  ء فيما بعد القرن الثامنإمتاع الفضلء برتاجم القرا . 5

 د.م.  للطباعة.دار الندوة العاملية ، هـ 4211

بن الشيخ   اهللللطالب عبد    التابع   بة وضبطلصحاااإليضاح الساطع على احملتوي اجلامع رسم   . 6

األ اجلكنيحممد  نف،  هـ4181،  1ط،  مني  عىل  حمرضة  طبع  مدرسة  لصالح  حمسن  قة 

 بنواكشوط.، ني لتحفيظ القرآن الكريم املحسن

املنارة . 7 شنقيط  النحوي  َّبطوالر   بلد  والثقافة ،  هـ1408،  للخليل  للرتبية  العربية  املنظمة 

 تونس. ، والفنون

يف القر   خ اتري . 8 واملغربامل   اءات  ا  شرق  ولملحمـد  أباهملختار  ال،  2008،  3ط ،  د  كتب  دار 

 بريوت.  ، ةلعلميا 

ش  . 9 بلد  يف  واملفسرون  موالي  نقيطالتفسري  حممـد  سيدي  دار  ،  هـ1429،  1ط،  ملحمـد 

 اإلمارات العربية. ، مكتبة اإلمام مالك، تاشفنييوسف بن 

املوريتانيني . 10 األعلم  وترتيب  ،تراجم  بن  إبراهي /مجع  أمح ،  عيلامسإم  بن  أمحد  د  وسيدي 

 .د.ت، بعة الفوريةاملط، م 1997، سامل

األقصىر ت . 11 املغرب  قراء  عرش  اجم  الثاين  القرنني  ا خالل  عرش  والثالث  وحترير  ،  نيجريهل 

القرآنية التمسامينن أحمد بمل،  بعض األسانيد  دار احلديث  ،  هـ 1434،  1ط،  محد ححود 

 ت.وبريو، طنجة املغرب، الكنانية
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 بريوت. ، لعلميةدار الكتب ا ، م0152، 1ط ، ولد السامل  اهللمحاه   /دراسةو
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الوالد . 19 معرفة  يف  اخلالد  سِ شَّيْ لا)،  الدر  عبد  خ  إبراهيم  هللايِدي  بن   ،( احلاج  حممود  ملحمـد 

ا ة إسامعيل قبوراق  من ،  بتيرة بمكت)مصو،  احلاج إبراهيم  اهللد  ِسيِدي عب لعايل  الة املعهد 

 وط(. بنواكش

الـــرحال . 20 العتيــ مـل،  ةــيـنـيـمعـلة  بن  العينني  وقدم    ،قــاء  الطريف/ا هلحققها  ،  1ط،  حممـد 

 أبوظبي.، دار السويدي   ،م2004

اللوامعار امل  رايض  . 21 الدرر  على  حم  تع  بن  احلرضمي  اجلكني   مـدملحمـد  ،  مراجعة،  عبيدي 

 بريوت، مدار ابن حز ، هـ1434، 1ط،  بي احلبيحممـد سيد /وتقديم

وأتص . 22 دراسة  القرآن  منوذجاالسند  الشنقيطي  السند  عبد    يل  ولد  حممـد  ،  1ط،  اهلللِسيِد 

 بريوت.، دار الكتب العلمية، م2011

اجلكني   محدأل  ابعر شرح ملحة اإل . 23 آدو  بن  ،  1ط،  يدي حممد حممد ولد س  /حتقيق،  فال 

 جدة. ، مطبعة املحمدية، هـ 1434
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األ . 26 نظم  شرح  على  البهي  ط  ريخضالفلق  دمهد  ْيخ  الشَّ بن  حمفوظ  ،  ـ ه1418،  1ملحمـد 
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آبيه  /ةمراجعو بن  األمني  حممـد  بن  سنة،  احلسن  جامعية    د.م.ت. ،  م 1986رسالة 
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Al-Imam Al-Kisae's Exceptions in Al-Shatibya chapters 
Dr. Qadeer Mohammed Al-Shareef  

Praise be to Allah and peace and blessing be upon the seal prophet.   

This research is entitled “the Exceptions of Imam Kisae in the chapters of the 

fundamentals in a compiled and guided method”.   

The importance of this research appears in its relation to the Quranic 

recitations, most extensively in the fundamentals of recitations science for one 

of the seven famous Imams in recitations, language and their sciences who is 

the Imam Kisae, may Allah be merciful to him.   

I discussed in the introduction: the importance of this matter, the reasons 

that made me write on it,  the research targets, the plan that I followed in 

dividing it and the method that I adopted in compiling and writing its 

materials.   

In the preface, I defined the research terms and biography of Imam Kisae in 

the first section.  

I discussed in the second section: exceptions of Imam Kisae. In the 

fundamentals chapters and organized them according to the order of 

Imam Shatiby in the fundamentals chapters by making every chapter in one 

section. I explained the exceptions and showed the aspects of exceptions.   

I finished the research with a conclusion that I showed the most important 

results.   

 Keywords : Exceptions  / Origins / Kisae / shatiby. 
Alteration in Books of the Recitings sciences 

Dr. Yousef ibn Musleh Al-Raddadi  

 The research intends to study the phenomenon of “At-tas’heef” (Alteration) 

in the science books of recitations and to highlight its impact. 

 It also aims at explaining the concerns of the scholars of Recitations over the 

terminology “At-Tas’heef” in the field of Recitations, presenting their comments 

on some manuscripts, the effect of their comments in perfecting texts, and 

presenting some examples on how copies of manuscripts affect the academic 
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value of the books of Recitations both in past and in recent times. Using 

analytic and descriptive methods.  

Research findings: 

1. The effect of alterations in manuscripts has impacted on contemporary  

Qur’anic studies and published copies. 

2. Multiple presentations of a book by its author is one of the causes of 

differences in transcribe, and should not be regarded as alteration if compared 

to the others.  

Research recommendations: 

1. Reactivation of critical studies of published references of Recitations and 

comparing them with original manuscripts to know the level of consistency and 

ascertain the need for re-investigation or otherwise. 

2. To follow and confirm the author’s exhibitions of a book, presenting that in 

an academic study, and explaining the relationship between the manuscripts 

and published copies and the last presentations which shows the final 

selections of the author. 

 Keywords:  At-Tas’heef, Kutub, Al-Recitations, Al-Mazahir, Al-Aathar. 
ical study)ed (AnalythmKhaleel Ibn A-by Al uruf"H-Alqaab Al' 

aefSIbn Ibrahim  Mohamed r.D 

 The study title (Alqaab Al-Huruf) is an important topic in the Science of 

Tajweed (amelioration), and there are some contentious issues and problems 

that the learner of this science has to grapple with. This research aims to 

present important scholarly findings on this topic, as it studies these titles 

through the first scholar who mentioned them, which was Khaleel bin Ahmad 

(d. 170 AH) in His book "Al-Ain", and others. 

 The research is based on the study of these titles, their meanings, and the 

indication of the places attributed to them in the speech organs, with the use of 

explanatory diagrams, then discussing the letters that are specific to them, and 

the reason for naming these letters after them, with an analytical discussion of 

that, benefiting in the course of doing so from the scholars of Tajweed, and the 
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scholars of Language, whether the earlier or the later scholars, and without the 

omission of benefitting from some researchers in modern phonetics as well. 

 The general structure of the research is in a preamble that includes the 

identification of the titles of letters, and the sources of their study by Khaleel, 

then the main part of the research, by singling out a topic for each of the titles 

mentioned by Khaleel, then the conclusion, and the indexes of bibliography 

and topics.  

Among the most important findings of the research are:  

1. The definition of letter titles as: the terms used to describe the Arabic letters; 

according to their places of articulation. 

2. Kaleel, may Allaah have mercy on him, was accurate in placing titles on the 

letters, and through the research this accuracy was confirmed and clarified, 

which was found to be distinguished in general.  

3. Although he was a ccurate in these letters , the title: (Al-Lathawiyyah) did not 

seem to be shown as named by Khaleel on its letters: Dhaa, Dhaal and Thaa. 
sndicationand I svidenceE )rThis is a reminde(   

Musaed AlhussainyIbn Musaad  r.D 

 

Allah the Almighty has named His Book with a number of names and 

described it as having a range of adjectives that show its greatness and the 

extent of His Abilities. 

One of these names is that Allah has called it “A reminder”, a term that 

encompasses a number of meanings and which has extensive connotations, the 

evidences for which are numerous. 

In this research piece, I have endeavoured to shed light on this name and its 

wide-ranging meanings using as supporting indicative verses from the Quran 

itself and supporting these indications with evidences from the Quran itself, 

mentions additional supportive texts in the form of the speech of the scholars 

of exegesis. Some of the themes explored herein include: that its [the Quran’s] 

recitation in itself is a form of remembrance of Allah; that it is a noble reminder; 
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that it serves as a reminder to humankind of their being and the origins of their 

creation; a reminder of the lessons learnt through the stories of previous and 

latter nations and other than this. This is with a view to highlight the greatness 

of this name and the breadth of that which it indicates and, by default, the 

greatness of this Noble Book. And with Allah lies success.  

Keywords: Dalā’il: plural of dalīl (evidence), anything that attests to something, 

and is supported and indicated it by (narrated) revelation or by reason. 

Dalālāt: plural of Dalālah; (indication) or the meanings that are indicated by this 

name, and falls under it. 
The Holy Quran Approach in Preventing Defamation Crime 

Dr. Tahani Salem Bahwerith 

Research Objectives: Explaining the concept of the curriculum, prevention, 

Defamation and its definition, and clarifying the method of the Holy Quran in 

preventing the crime of Defamation. 

The research plan: The research included an introduction in which it 

mentioned: the subject of the research, its importance, objectives, research 

method, and its plan, then the preamble and it includes a statement of the 

meanings of the search terms, then the main topic. 

First: The prohibition of defamation and its punishment. Second: The 

prohibition on harming Muslims. Third: Prohibition of Mistrust. Fourth: the 

prohibition of spying. Fifth: command of covering up and prohibiting 

outrageous rumors. Sixth: ordering confirmation of the news a person receives. 

Seventh: Warning against tongue diseases, and it contains: (The backbiting), 

(The lying and falsehood), (Forbidding obscenity in saying), (The irony, 

prodigy), (gossip and name-calling), (The gossip). Eighth: ordering permission. 

Ninth: Prohibition of anger, hatred and envy. Tenth: The prohibition of being 

alone with a foreign woman. 

Then the conclusion: It contains the most important results. 

The scientific method: It relied on the research on the deductive analytical 

method, Where I tracked the verses that talked about preserving honor or 
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spreciting immorality, Or indicated that, and I analyzed it, and then devised 

from it the Quranic method that aims to protect from falling into the crime of 

defamation, and I was interested in writing the research technical matters used 

in scientific theses. 

Scientific addition: I did not stand on a research that comprehends the Holy 

Quran method in preventing the crime of defamation. 

Keywords: approach, prevention, crime, defamation. 
The assumption related to Belief in The Holy Quran  

Dr. Ahmad Ibn Saleh Al-Zahrani 

The research deals with the term (assumption) in terms of its linguistic 

significance, and the effect of that significance on belief in terms of it's 

legitimacy and invalidity, also the research discussed the definition of 

assumption as a word, and it showed that it occurs in the sense of doubt and 

hesitation and also in the sense of confirmation and sureness, and that the 

Quranic text used the word in both meanings, but it's meaning is dependent on 

the context, 

 The research also showed that assumption is used to describe certainty, but 

not in it's highest degrees, as certainty has different degrees, and to be certain is 

a condition for survival on the day of judgment at it's lowest degrees, and it 

increases until it reaches a level of certainty that does not accept the occurrence 

of doubt at all let alone getting affected by it, which was what Abraham 

requested from his Lord, Blessed be He The Almighty in his request to revive the 

dead, and what the disciples of Jesus asked him to send down the a table spread 

(with food) from heaven . 

 The research also addressed the assumption that is ordered, which is good 

faith about the Almighty, about his promises and warnings, about his mercy 

and forgiveness and about his wisdom and his knowledge.  

The research also mentioned the forbidden assumption, which is what the 

Quran recounted: assumption of evil nature, the thought of ignorance, the 

belief that Allah does not send messengers, the belief that He does not support 
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his messengers and allies, the belief that He does not resurrect who dies and the 

belief that He does not know what people conceal and hide, the polytheists and 

the hypocrites has been described to have this forbidden assumption as well. 
The Number (12) and its way of Feminization 

according to meaning of almighty say:  
"And we divided them into twelve descendants nations" 

Dr. Abdullah ibn Salem Althumaly 

- This research tackled two important items in say of almighty, " And we divided 

them into twelve descendants nations" (Surat Alaraf : 160). 

- The first item: The disagreement of the highlight to countable noun according 

to its feminization and its masculinization. In this case the highlight came 

(descendants) as a masculine while its countable noun came as a feminine 

while the grammatical rule differs from that. 

- Secondly: The highlight of the number twelve came as plural and not as a singular. 

- The researcher asks if the word (descendants) is a highlight for the number 

twelve or not, so this research aims to know the different opinions of different 

experts in this field. 

- Some experts said that the word (descendants) is a highlight for the word 

twelve and some of them said that is also a highlight for the word twelve but 

they interpreted it as a singular feminine. 

- The opinions of most grammarians for the word (descendants) is that : It is an 

adjective for that word. 

- The study respects all these opinions, but it agrees with the opinions of most 

experts who say: it goes with grammatical rule and with the speech of the Arabs. 

Keywords: We divided, descendants, nations, the Number, twelve, highlight. 

Grammatical and Semantic Directing of the Quranic Recitation of Ibn 

Abbas in the Two Suras of Al-Baqarah and Aal-Imran 

 in the Interpretation of Ibn Atiyyah 

Dr. Nooh Ibn Yahya Al-Shehri 
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This research aims to study cases of Ibn Abbas’ Quranic recitation of Surat 

Al-Baqara and Al-Imran, which were mentioned by Ibn Atiyyah in his 

interpretation “Al-Muharrar Al-Wajeez fi Tafseer Al-Kitaab Al-Azeez”. It will 

study and document these recitations, and present Ibn Atiyyah’s directing or 

explanation of them along with opinions of grammarians, interpreters, and 

scholars of Quranic recitations to explore the meanings of those Quranic 

recitations . 

The research begins with a brief introduction, then, studies the cases in two 

separate sections that discuss Ibn Abbas’s reciting, first in Surat Al-Baqara and 

then in Surat Al-Imran . 

The study concluded the importance of studying these Quranic recitations to 

comprehend what they indicate and how they affect our understanding of 

meanings and rules. 

Keywords: the Noble Quran, interpretation, language, Ibn Atiyyah, Ibn Abbas, 

grammar, Quranic recitations. 
The grammatical and morphological orientation of QATADAH BIN 

DI'AMA AL-SADOUSI Quranic reciting and its addition to Hafs on the 

authority of Assem Quranic reciting 

Dr. Hasan Ibn Mohamed Al-Qarni 

This research handles the grammatical and morphological orientation of 

QATADAH BIN DI'AMA AL-SADOUSI Quranic reciting and its addition to Hafs 

on the authority of Assem Quranic recitation. DI'AMA was one of the greatest 

scholars and his Qur'anic recitation is  an irregular recitation but considered to 

be one of the Grammar sources and hearings.  

The research included the biography of DI'AMA and two chapters. Chapter one 

handles the grammatical orientation of QATADAH BIN DI'AMA AL-SADOUSI 

Quranic recitation and its addition to Hafs on the authority of Assem Quranic 

reciting. Chapter two handles the morphological orientation of QATADAH BIN 

DI'AMA AL-SADOUSI Quranic recitation and its addition to Hafs on the 

authority of Assem Quranic recitation. 
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Then the research concluded some findings. 

Keywords: Orientation – Grammatical – Morphological – Quranic Recitation 

– Qatadah – Addition  
The lexicon of famous reciters in the land of Shinqeet 

 in (Century14 AH) 

dr. Ameen Mohammed Ahmad Alshinqeeti 

This lexicon is a study devoted to collect the distinctions  biography of great 

scholars of Qira'a in the land of Shanqit in (Q 14 AH), to distinguish them from 

other scholars, and  provide statistics for their numbers, and to complete the 

lexicon (biography) of scholars of Qira'a in Shanqit in (Q 11 AH - Q 13 AH).  

It included an introduction in which the importance of the topic, the lexicon 

limits, previous studies, the research plan and its methodology, its preface, List 

of great scholars of Qira'a in the land of Shanqit  in (Q 14 AH), 

the conclusion, recommendations, and indexes. All is among the results of this 

lexicon (biography): 

The number of great scholars of Qira'a in this century reached (223),  which 

is an approximate number that can be added in the future through manuscripts, 

or through oral interviews that can be conducted with some contemporary 

great scholars in this country.  

Deficiency in references on how to earge retital and teach others the art of 

recitation, and how to teaching others Qira'a.  

The prosperity of Imam Nafi’s recitation (Qira'a) in this country and the 

concern of its great scholars in supporting the (SANAD) of its Qira'a, and 

teaching it to others, and authorship in it, as well as its Qira'at  (the different 

styles of Qur’anic recitations and intonation) and its sciences such as drawing 

and  fine tuning, authorship in it, and other results mentioned at the end of this 

research. 

 
 
















