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 امللخص

الذي يقوم عليه دين اإلسالم، وال ختفى  األساسُيعد القرآن الكريم الركن 

أمهيته وال منزلته عىل أحد. وقد تعّهد اهلل سبحانه بحفظ كتابه الكريم عىل مر 

من السنني، وال ينكر أحد من علامء املسلمني أن قراءة القرآن الكريم حمفوظة 

هنم اختلفوا يف مسألة كتابة اآليات القرآنية إال أالزيادة أو النقص أو التغيري. 

رسم كلامت قرآنية تغاير رسم القواعد اإلمالئية املعهودة عند  نشهدأننا  خصوصا  

أهل االختصاص. وقد صنّفت هذا البحث يف مقدمة وثالثة فصول وخامتة بغية 

إظهار مواقف العلامء من الرسم وتعليالهتم له؛ فتحدثت يف املقدمة عن أمهية 

املوضوع وسبب اختياره، وأفردت الفصل األول لبيان مواقف العلامء من رسم 

 املصحف سواء القائلني بعدم توقيف الرسم حيث أشار بعضهم إىل وقوع الصحابة

يف اخلطأ اإلمالئي، ونّزه آخرون الصحابة عن اخلطأ مسندين اخلطأ ملن تعلم منهم 

، يف الرسم ألمور بدت هلم الصحابة، وأشار آخرون إىل أن الصحابة اجتهدوا

وحتدثت عن القائلني بتوقيف رسم املصحف. وخصصت الفصل الثاين للحديث 

عن تعليالت رسم املصحف اللغوية واملعنوية والفلسفية، وحتدثت يف الفصل 

الثالث عن خترجيات الذين مل يعللوا الرسم حيث أشار عدد منهم إىل أن الرسم من 

  آخرون احلكمة من الرسم ذهبت بذهاب الصحابة. وقال، أوجه اإلعجاز القرآين

 وحتدثت يف اخلامتة عن أهم النتائج التي توصلت هلا يف البحث.
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 املقّدمة
قال تعااىل   أركان عرشه العظيماحلمد هلل الذي أرشقت أنوار وجهه الكريم منرية 

َج قلا ،[٥٣ الناور] ﴾ہ ھ ھ ھ﴿ باأنوار هداياة  وب املتقانيوأوقد ُُسُ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ قال تعااىل  نبّيه الكريم

وحتيَّاته وبركاتاه  وسالمهت اهلل وصلوا ،[54-5٣ األحزاب] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ

ونااور البصااائر وضاايائها، وعااىل آلااه ساايدنا حممااد حبيااب القلااوب و بيبهااا، عااىل 

 الدين. درهبم سائر إىل يوم  عىل، وصحبه املكرمني، ومن هو  الطاهرين

فإن اهلل سبحانه وتعاىل رّشف العلامء عىل سائر البرش، وقىض سبحانه  وبعد 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې  ﴿ قال تعاىل  ،بأهنم الذين خيشونه حق خشيته

  ٿ ٿ ٹ﴿ قال تعاىل  ،وأشهدهم بام شهد به لنفسه ،[82 فا ر]﴾ې ې ى

 آل] ﴾ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ

إ الق لفظ العلم يف الرشع إنام كان للداللة عىل  . وحيث إن أصل[82 عمران

معرفة اهلل سبحانه وتعاىل وآياته، وأفعاله يف عباده وخلقه
(1)

فإن سبيل جتلية هذه  

احلقائق إنام يكمن يف كتاب اهلل تعاىل وسنّة نبّيه، وقد أمجع املسلمون عىل حفظ اهلل 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿  عاىلسبحانه وتعاىل لقراءة القرآن الكريم تصديقا  لقوله ت

وتعاىل لرسم آيات إال أهنم اختلفوا يف حفظ اهلل سبحانه . [9 احلجر] ﴾ڱ ڱ

واختلفت مواقفهم ومناهجهم يف توجيه ظواهر رسم اآليات القرآن الكريم. 

القرآنية التي خالفت قواعد الرسم اإلمالئي، وُبثت أقواهلم ومذاهبهم متناثرة يف 

ومن ذلك ما يشهد صنّف وتفرد بالتأليف فيام أعلم؛ تثنايا الكتب، دون أن جُتمع و

 من تعليالت كثرية لرسم الكلامت القرآنية منترشة يف كتاب املقنع للداين، كقوله 

                                       
 .8/81مناهل العرفان يف علوم القرآن   ينظر( 8)
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«ورسم ذلك عىل مراد التفخيم [88 احلاقة] ﴾ٺ ٿ﴿ويف احلاقة »
 (1)

 . 

ويشهد ذلك أيضا يف قول الدكتور غانم قدوري الذي أشار فيه إىل بعض أوجه 

تعليل بعض ظواهر الرسم بعلل لغوية أو » ليل رسم املصحف، حيث قال تع

نحوية، وهذا االجتاه أقرب إىل احلق والواقع يف تناول قضايا الرسم من غريه، رغم 

عدم وضوح األساس الذي يقوم عليه، ورغم إمهاله للجانب التارخيي والعوامل 

مكن أن يدخل يف هذا األخرى التي تسهم يف إعطاء الكلامت صورة هجائها، وي

« -املتقدمة منها خاصة-االجتاه ما تناثر يف بعض مؤلفات الرسم 
 (2)

 . 

إبدال األلف ياء  أو كام أن » ويشهد ذلك أيضا يف قول الدكتور أمحد شكري  

«واوا  قد يكون لإلشارة إىل أصل اللفظ أو الحتامله اإلمالة أو ألسباب أخرى
(3)

 .

للرسم، إال أنه قصد من عمله دراسة رسم الكلامت  وذكر يف بحثه عّدة توجيهات

القرآنية لرتجيح الوجه الذي يراه مناسبا  إلثباته يف كتابة املصاحف، ويظهر ذلك 

 [89 التوبة] ﴾ۇ﴿و ﴾ڭ﴿-والذي أرّجحه يف هذين اللفظني» جليا  يف قوله 

راءة أن يرسام باحلذف ليحتمال القراءتني، فإن رسمهام باإلثبات ال حيتمل الق-

«األخرى
(4)

. 

بل يشمل  العلوم فحسب، يقترص عىل بحث جديدوحيث إن البحث العلمي ال 

حتقيقها وهتذيبا وتنسيقها، وإخراجها بحّلة جديدة ختدم  لبة العلم. رأيت أن أديل 

بدلوي يف هذا البحث العلمي، باذال  وسعي يف مجع ما تناثر منه، وترتيبه، وإخراجه 

صورة أستطيعها. وهنا تظهر أمهية هذا البحث؛ الذي أهدف بُحلَّة هبّية وبأفضل 

                                       
 .45( ينظر  املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ص8)

 .81٣صحف دراسة لغوية تارخيية ص( ينظر  رسم امل8)

 .888( ينظر  الرتجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلامت التنزيل ص٥)
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فيه إىل بيان مواقف العلامء من رسم املصحف الرشيف، وبيان أساليبهم وتعليالهتم 

 لظواهر الرسم القرآين التي غايرت قواعد الرسم اإلمالئي. 

ويف سبيل حتقيق اهلدف املنشود اتبعت املنهج االستقرائي الوصفي؛ فاجتهدت 

ا يف مقدمة وثالثة اهالها، وصنّفتااة وحتليااادة العلميامارق من الاا تفاع مايف مج

 فصول وخامتة.

فيام -وألن توجيه رسم املصحف فرع عن موقف صاحبه من الرسم املصحفي 

، خصصت الفصل األول لبيان مواقف العلامء من -إذا كان توقيفيا  أم غري توقيفي

ول بذكر أقوال العلامء التي مفادها أن الرسم الرسم القرآين، وابتدأت املبحث األ

غري توقيفي، وبذلك مل يعللوا ظواهر الرسم التي خالفت قواعد اإلمالء، بل منهم 

من عّدها أخطاء  من الصحابة رضوان اهلل عليهم، وآخرون نزهوا الصحابة عن 

 اخلطأ وعّدوها أخطاء ممن تعلم عنهم الصحابة الكتابة. 

الرسم اجتهادا  من الصحابة رضوان اهلل عليهم، وآخرون  وقسم من العلامء عد

قالوا بأن رسم املصحف توقيف ال اجتهاد فيه. وأصحاب هذين القولني اختلفت 

مذاهبهم يف توجيه ظواهر الرسم القرآين؛ فمنهم من وّجه رسم املصحف لعلل 

كرته يف لغوية، أو معنوية، أو فلسفية، أو ألوجه القراءات القرآنية...وهذا ما ذ

. ومنهم من مل يوجه الرسم وذكر خترجيات لعدم -الفصل الثاين من هذا البحث

توجيه ظواهر الرسم القرآين أوردهتا يف الفصل الثالث. وخلصت باخلامتة إىل أهم 

 النتائج والتوصيات. 
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 متهيد
وم آيات القرآن الكريم، ال قبل اخلوض يف بيان أساليب املؤلفني يف توجيه مرس

بد من التعريج عىل موضوع يف غاية األمهية، والذي يعّد القاعدة األساس التي 

ينطلق منها هذا البحث، أال وهو بيان آرائهم يف رسم املصحف الرشيف؛ وهو هيئة 

رسم احلروف والكلامت القرآنية الكريمة من وصل وقطع وإثبات وحذف، هل 

؟ أم اجتهادا  من الصحابة  ×هلل سبحانه؟ أو من النبي كان ذلك توقيفا  من ا

َم َعىَل »رضوان اهلل عليهم؟ أم غري ذلك؟ وفقا  للقاعدة الفقهية التي تقول   ُكح احلح

ِرهِ  ٌع َعنح َتَصوُّ  َفرح
ِ
ء ح «الَّشَّ

(1)
. لذلك فإنني سأبدأ بحثي هذا بفصل أبنّي فيه آراءهم 

تناوله يف الفصل األول فيام يأيت من مرسوم آيات املصحف الرشيف وهذا ما سأ

 ال  العيل القدير العون والتيسري.سائ

 

 

                            

                                       
 .8/858. واإلهباج 85/٣5( وردت هذه القاعدة بأكثر من وجه. ينظر  كتب ورسائل ابن تيمية 8)

 .8/٣1الكوكب املنري. ورشح 8/٥11. والتقرير والتحبري49ص وفاكهة اخللفاء



 د. حسن عبد الجليل العبادلة                   مناهج الباحثين في تعليل ظواهر رسم آيات القرآن الكريم 

41 

 الفصل األول: موقف العلماء من الرسم املصحفي
 املبحث األول: القول بأن الرسم غري توقيفي

ذهب بعض الباحثني إىل أن رسم املصحف الرشيف مل يكن بتوقيف من اهلل 

وتعاىل، وال بتوقيف من نبّيه الكريم، واملتأمل يف أقواهلم جيد أهنا انقسمت  سبحانه

   نحو ما يظهر يف املطالب اآلتية إىل أقسام عىل

 .القول بأن فيه أخطاء  من الصحابة المطلب األول:

 .القول بأن األخطاء من الذين عّلموا الصحابة :المطلب الثاني

  .جتهاد من الصحابةالقول بأن الرسم ا المطلب الثالث:

القول األول عّدوا ما ورد يف أن أصحاب  ؛والفرق بني هذه األقوال يكمن يف

املصحف الرشيف من رسٍم لبعض الكلامت بصورة خمالفة لقواعد الرسم اإلمالئي 

الثاين ما جاء يف رسم  القول وعّد أصحابأخطاء من الذين كتبوا املصاحف. 

اإلمالئي أخطاء لكنهم مل ينسبوها للصحابة وإنام املصحف مغايرا  ملا عليه الرسم 

أصحاب القول الثالث الصحابة  بينام نّزهنسبوها ملن تعلم عنهم الصحابة اإلمالء. 

رضوان اهلل عليهم عن اخلطأ وعّدوا ما ورد يف رسم املصحف مغايرا  للرسم 

النهج اإلمالئي اجتهادا  من الصحابة ألمور بدت هلم، فرسموا املصحف عىل ذلك 

دون أن يصفوا الكلامت التي خالفت الرسم اإلمالئي بأهنا أخطاء يف الرسم. وفيام 

 يأيت سأبنّي كل مذهب وحجة القائلني به.

 القول بأن فيه أخطاًء من الصحابةالمطلب األول: 
ذهب بعض الباحثني إىل أن الصحابة رضوان اهلل عليهم مل يكونوا عىل قدم 

تابة واإلمالء، وأن ُجلَّ الصحابة كانوا أميني وعهدهم راسخة يف معرفة قواعد الك

بالكتابة قريب، وحينام رسموا املصحف ظهر ضعفهم وظهرت قلَّة معرفتهم 
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أقواهلم التي بقواعد الكتابة يف كتابتهم للمصاحف، وهذا ما نراه رصحيا  يف 

 سأوردها فيام يأيت 

اء :أولً  عند تفسري الفرَّ
(1)

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿تعاىل  لقوله 

[55 التوبة] ﴾ۉ ۅ
اإليضاع  السري بني القوم. وكتبت بالم ألف »قال   

 القرآن هلا نظري. وذلك أهنم ال يكادون يستمرون يف يفوألف بعد ذلك، ومل يكتب 

 ﴾وئ وئ ەئ ائەئ ائ﴿  الكتاب عىل جهة واحدة؛ أال ترى أهنم كتبوا

 ن سوءوهو مبالياء،  [818 يونس] ﴾ گ ک ک ک ﴿ بغري ياء، [٣ القمر]

فقد كتبت باأللف  [88 النمل] ﴾ەئ ەئ﴿ تعاىل  وأما قوله ...هجاء األّولني

؛ ألهنا الم زيدت عىل ألف؛ وقد كان ينبغي لأللف أن حتذف من كلهوبغري األلف. 

كقوله  ألخوك خري من أبيك؛ أال ترى أنه ال ينبغي أن تكتب بألف بعد الم ألف. 

 ىث ﴿ يف ﴾ال﴿ فتكتب باأللف؛ ألن [8٣4  البقرة] ﴾حج يث ىث ﴿تعاىل: وأما قوله

«خفيفة  ﴾يث﴿ تربئة، واأللف من ﴾ يث
 (2)

.  
اء   ؛ يدل رصاحة عىل أنه عّد رسم وهو من سوء هجاء األّولنيفقول الفرَّ

املصحف غري توقيفي، وعد ما وقع فيه من زيادة بعض احلروف ونقصها بام يغاير 

م يكونوا قد متّكنوا من اهنم لاحف، ألامصااب الاَّن ُكتاطأ ماالئي خاالرسم اإلم

 قواعد اهلجاء. 

وأرى أن هذا القول خيالف الروايات التارخيية الواردة يف هذا املوضوع؛ عىل 

ح نزعم أن العرب كلها مدرا  » حيث يقول  ها(٥9٣)ت نحو ما أورده ابن فارس فإنَّا مَل

                                       
اء هو العالمة أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور األسدي موالهم الكويف النحوي، ( 8) الفرَّ

اء ألنه كان يفري الكالم. مات بطريق احلج سنة سبع ومائتني  صاحب الكسائي، وقيل  عرف بالفرَّ

 .888-882/  81سري أعالم النبالء   . ينظروله ثالث وستون سنة 

واملحرر الوجيز يف تفسري  4/٥11، وتفسري التحرير والتنوير881-8/819معاين القرآن  ينظر( 8)

 .٥/58الكتاب العزيز 
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 قديم الزمان إاِل ووبرا  َقدح عرفوا الكتابة كلها واحلروف أمجعها، َوَما العرُب يِف 

كنحن اليوَم  فام كلٌّ يعرف الكتابة واخلط والقراءة، وأبو حّية َكاَن أمس؛ َوَقدح َكاَن 

قبله بالزمن األ ول من يعرف الكتابة وخيّط ويقرأ، َوَكاَن يِف أصحاب رسول اهلل 

«كاتبون منهم أمري املؤمنني عيلٌّ وعثامن وزيد وغريهم ×
 (1)

 . 

غانم قدوري هذا املوضوع فذكر روايات تارخيية تدلل عىل وقد بحث الدكتور 

 ما كل فإن حال أية وعىل» معرفة العرب للقراءة والكتابة، واختتم ذلك بقوله 

 وسط يف سواء اجلاهلية، عرب بني معروفة كانت العربية الكتابة أن إىل يشري تقدم

أو انعدام الكتابة  بدرجة تكفي ألن تنفي ما قيل من ندرة أ رافها، يف أم اجلزيرة

بينهم، ويشري من جانب آخر إىل أن الكتابة العربية بذلك االستخدام الواسع، البد 

«أهنا قد أخذت شكال  أقرب إىل اال راد وتوحيد القواعد
(2)

. 

، أنه نظر يف املصاحف   أثناء تعليق الباقالين عىل ما نسب إىل عثامن :ثانياً 

  -لباقالينوالقول ل-فوجد فيها حلنا ، يقول 

أن القصد به؛ ما ُوِجَد فيه من حذِف   والذي يعتمد عليه يف قول عثامن»

الكاتِب واختصاره يف مواضع، وزيادته يف مواضع، وإّن الكاتب لو كتبه عىل صورة 

  ﴾ٺ ﴿اللفظ وخمرجه لكان أوىل وأنفى للشبهة، مثل  َكتبهم الصالة والزكاة 

، ومثل  إبراهيم وإسامعيل وما عىل اللفظ وكان األوىل أن ُتكتببالواو،  ﴾ں﴿

. ونحو إحلاقهم يف آخر الكلمة حذفت فيه األلف وهو ثابت يف اللفظأشبه ذلك مما 

ة هذا التأويل أن وهو غري بنّي يف اللفظألفا ،  ﴾ڑ ﴿ ﴾ڳ ﴿ يف  . ويدل عىل صحَّ

حن عكرمة قال  ملا كتبت املصاحف ُعِرَضت عىل عثامن فوجد فيها حروفا  من الل

يِل  فقال  ال تغرّيها فإن العرب ستقيمها بألسنتها، فلو كان الكاتب من ثقيف، واملمح

                                       
 .894/ 8. واملزهر يف علوم اللغة 84ينظر  الصاحبي يف فقه اللغة ص ( 8)
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ثقيفا  كانت أبحرَصَ أن   من ُهَذيل مل توجد فيه هذه احلروف، وإنام قصد بذلك 

يِل كتبها ، وألن هذيال  ُتظهُر اهلمز يف ألفاظها باهلجاء واهلمزة إذا ظهرت يف لفظ املمح

ُن َمَصاِحَفنا وال يكُتبها إال  ، ولذلك قال عثامن اللفظ الكاتب عىل خمرج   ال ُيَمكَّ

عىل القّراء واحلفظة أن ال يزيدوا يف القرآن  -اهلل تعاىل -إنام أوجب ِغلامُن قريش...

وال ينقصوا منه وال يأتوا به عىل املعنى. ومل يأخذ عىل الكتبة رسام  بعينه دون غريه 

. وقد ثبت أن خطوط ع وال دليل للسمع عىل ذلكألن ذلك ال جيب إال بالسم

املصاحف متغايرة خمتلفة وأن الناس أجازوا ذلك أمجع وأجازوا أن يكتب كل 

واحد بام هو عاَدته وأشهر عنده. والسبب يف ذلك أن اخلطوط إنام هي عالمات 

ورسوم جتري جمرى اإلشارات والعقود، وإذا دل الرسم عىل الكلمة والوجه الذي 

 «لتكلم به وجبت صّحته وتصويب الكاتب له عىل أي صورة كانجيب ا
(1)

 . 

 من أمعن النظر يف كالم اإلمام الباقالين جيده يقسم إىل عّدة أقسام  

أنه يشري إىل أن رسم املصحف غري توقيفي، ويظهر ذلك يف قوله  وإّن  أ 

قوله  ومل  الكاتب لو كتبه عىل صورة اللفظ وخمرجه لكان أوىل وأنفى للشبهة. ويف

عىل القّراء واحلفظة أن ال  -اهلل تعاىل-يأخذ عىل الكتبة رسام  بعينه...إنام أوجب 

 يزيدوا يف القرآن وال ينقصوا منه وال يأتوا به عىل املعنى.

أن ثقيفا  كانت »أّنه عّد أخطاء يف رسم املصحف، ويظهر ذلك يف قوله   ب 

كونوا عىل درجتهم من علم اهلجاء، يدل عىل أن غري ثقيف مل ي «أبحرَصَ باهلجاء

فوقعت منهم مثل هذه األلفاظ يف املصحف الرشيف لعدم متكنهم من قواعد 

 اإلمالء .

أّنه استدل بتنوع خطوط املصاحف عىل جواز اختالف مرسوم الكلامت عن  ج 

الرسم اإلمالئي، ويظهر ذلك يف قوله  وقد ثبت أن خطوط املصاحف متغايرة 

                                       
 .889-882القرآن ص ت االنتصار لنقلنك  ينظر( 8)
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أجازوا ذلك أمجع وأجازوا أن يكتب كل واحد بام هو عاَدته  خمتلفة وأن الناس

وأشهر عنده. والسبب يف ذلك أن اخلطوط إنام هي عالمات ورسوم جتري جمرى 

اإلشارات والعقود، وإذا دل الرسم عىل الكلمة والوجه الذي جيب التكلم به 

وأرى أن هذا القياس  ويب الكاتب له عىل أي صورة كان.وجبت صّحته وتص

عيد؛ ألن الكالم املرسوم إن تغرّيت هيأته تغرّيت قراءته، وكل زيادة يف املبنى ب

تفيض إىل زيادة يف املعنى عىل نحو ما هو معلوم، أما تغيري صورة اخلط فال تغرّي بنحَية 

 الكلمة؛ حيث ال يزاد يف الكلمة أي حرف خلط دون آخر.

ة هذا التأويل أن عكرمة ويدل عىل ص» كام أنه استدل عىل ما ذهب إليه بقوله  حَّ

قال  ملا كتبت املصاحف ُعِرَضت عىل عثامن فوجد فيها حروفا  من اللحن فقال  ال 

 . «تغرّيها فإن العرب ستقيمها بألسنتها

يف هذا الشأن ال تصح. وقد مجعها   إىل أن اآلثار الواردة عن عثامن وأشري هنا

   ائج اآلتيةو حسان، وخلص إىل النتودرسها الدكتور مجال أب

ال يدل معناها إال عىل يشء   روايات عن أمري املؤمنني عثامنالذه إن ه .8

 . أن اللحن املراد به )اخلطأ( وحسبواحد وهو 

هذه الروايات كلها ال يصح منها يشء فهي إما من رواية الضعفاء إن  .8

 . ال تقوم به حجة مها وكال ليسواملجاهيل أو هي من قبيل املرا

 كتب الفضالء ال يعني التسليم هبا فكم ترك يف الرواياتجود هذه وإن  .٥

 األول لآلخر. 

بعد هذا البيان ال جيوز االستشهاد هبذه الروايات إال عىل وجه واحد  إنه .5

(1) هو بيان زيفها وبطالهنا
. 
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وكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم أو قريبا  من » يقول ابن خلدون  :ثالثاً 

كتابتهم هلذا العهد
(1)

 ألن هؤالء ،إن كتابتهم هلذا العهد أحسن صناعة  أو نقول 

وأما مرض فكانوا أعرق يف البدو ، أقرب إىل احلضارة وخمالطة األمصار والدول

فكان اخلط ، وأبعد عن احلرض من أهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام ومرص

وال إىل  ،جادةالعريب ألول اإلسالم غري بالغ إىل الغاية من اإلحكام واإلتقان واإل

وانظر ما وقع  ،وبعدهم عن الصنائع ،ملكان العرب من البداوة والتوحش ،التوسط

وكانت غري  ،ألجل ذلك يف رسمهم املصحف حيث رسمه الصحابة بخطو هم

فخالف الكثري من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة اخلط  ،مستحكمة يف اإلجادة

سمهم فيها تربكا  بام رسمه أصحاب ثم اقتفى التابعون من السلف ر .عند أهلها

وخري اخللق من بعده املتلقون لوحيه من كتاب اهلل وكالمه كام يقتفى  ×الرسول 

وأين نسبة ذلك من  .أو صوابا   أ  ويتبع رسمه خط ،هلذا العهد خط ويل أو عامل تربكا  

وال  .ونبه العلامء بالرسم عىل مواضعه ،فاتبع ذلك وأثبت رسام   ،الصحابة فيام كتبوه

تلتفتن يف ذلك إىل ما يزعمه بعض املغفلني من أهنم كانوا حمكمني صناعة اخلط وأن 

ما يتخيل من خمالفة خطو هم ألصول الرسم ليس كام يتخيل بل لكلها 

واعلم أن اخلط ليس بكامل يف حقهم إذ اخلط من مجلة الصنائع املدنية ...وجه

«امل مطلقبك ، وليسوالكامل يف الصنائع إضايف .املعاشية
(2)

 . 

يظهر من كالم ابن خلدون أنه رصيح يف الداللة عىل موقفه من رسم املصحف 

وقوله بأن الرسم غري توقيفي، ويشري رصاحة إىل ورود الكثري من األخطاء يف 

 ...وأما مرض فكانوا أعرق يف البدو وأبعد عن احلرضالرسم، خصوصا  عند قوله  

 بالغ إىل الغاية من اإلحكام واإلتقان واإلجادة غري فكان اخلط العريب ألول اإلسالم

                                       
 .ها  212ها وتويف  5٥8يقصد احلقبة الزمنية التي عاش فيها حيث ولد عام ( 8)

 .589 -8/582ينظر  مقدمة ابن خلدون ( 8)
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حيث رسمه  ،وانظر ما وقع ألجل ذلك يف رسمهم املصحف...وال إىل التوسط

فخالف الكثري من  -وكانت غري مستحكمة يف اإلجادة- ،الصحابة بخطو هم

 . رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة اخلط عند أهلها

وان اهلل عليهم كانوا عىل درجة كبرية من الصحابة رضوال بد من اإلشارة إىل أن 

 ﴾ٻ﴿العلم والورع والّدقة املتناهية يف العمل؛ ومن ذلك دقتهم يف رسم كلمة 

آل ] ﴾ۀ ڻ ﴿يف القرآن الكريم؛ فإذا أضيفت إىل زوجها تكتب بالتاء املبسو ة 

 ، وإذا ذكرت مقطوعة عن اإلضافة تكتب بالتاء املربو ة كقوله تعاىل [٥٣ عمران

. وهذا يدل عىل أن رسمهم هلذه الكلمة مل يكن إال [8٥ النمل] ﴾ٻ ٻ﴿

عىل أساس واضح، ومنهج قويم. ولذلك جيب استبعاد فكرة اخلطأ يف الدراسات 

العلمية املتخصصة
(1)

. 

ومن الناظرين يف رسم القرآن فريق رصفهم » يقول إبراهيم اإلبياري  :رابعاً 

ك به لسان اإلجالل له عن أن يفصلوا بني ما هو وح وبني  رسوله،ي من عند اهلل حرَّ

ره ُكتَّاب الرسول حروفا   وأنت تعرف أن الكلمة الواحدة قد  وكلامت.ما صوَّ

ختتلف صورة رسمها عىل أيدي َكتبة يستملون عن مُمحل واحد، إذا اختلفت  رق 

وما تلقيهم لإلمالء، غري أهنم حني يلفظون هذه الكلمة جُممعون عىل نطق واحد. 

وما كانت األمة العربية ...اخلالف شك يف أن القرآن الكريم َتعّرض رسمه هلذا  من

عهد كتابة الوحي أمة عريقة يف الكتابة، وما كان كتاب النبي إال صورة من العرص 

، ومل تكن الكتابة العربية عىل حاهلا اليوم من التجويد والكامل البادئ يف الكتابة

. ونظرة يف رسم امل صحف، وما حيمل من صور إمالئية ختالف ما إمالء ورسام 

استقر عليه الوضع اإلمالئي أخريا ، تكشف لك عام كان العرب عليه إمالء، وعام 
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وحني أ ّل عهد عثامن كاد اختالف الناس يف قراءة أصبحنا عليه نحن إمالء. 

من أجل هذا فزع عثامن إىل نفر من  املرسوم جَيُر إىل خروجهم عىل املحفوظ،

بة كتبوا للرسول وحيه، ليدركوا هذا املرسوم، كي خيرجوا منه بصورة خّطية الصحا

اظ... ولقد كانت هذه املراحل التي مّر هبا مجع القرآن تصور ما أمجع عليه احُلفَّ

. إذ لو كانا يف وكتابته ونقطه وشكله نتيجة  لقصور الكتابة العربية واخلط العريب

رسمه إىل مرحلة بعد مرحلة، ولُكتب يوم أن ُكتِب كامهلام اليوم ملا احتاج القرآن يف 

وأخشى ما نخشاه اليوم أو بعد اليوم أن يبقى القرآن للمرة األوىل يف صورة أخرية...

، وما نحن برسمه القديم الذي خيتلف وإمالء العرص فيخلق هبذا بلبلة عىل األلسن

كنا يف كل بيئة يف كل بيئة نملك ُحفاظا  يضبطون األلسنة عن أن تلتوي. وإن مل

ُحفاظا  فمحال أن جيد كل قارئ حافظا  إىل جواره. جيب أن نخاف ما خافه السلف، 

وجيب أن نفصل بني وحي اهلل وأقالم وجيب أن نحتاط كام احتاط السلف، 

«...الُكتَّاب
(1)

 . 

يظهر من كالم اإلبياري أنه يتابع ابن خلدون يف رأيه، لكنه أضاف استدالال  

وحني أ ّل عهد عثامن كاد اختالف الناس يف قراءة املرسوم جير إىل ل  بعيدا  حيث قا

 خروجهم عىل املحفوظ. 

ومن املعلوم أن االختالف يف عهد عثامن يكمن يف أوجه أداء القرآن التي نزلت 

ومل يكن مصدرها املقروء من املصاحف -األحرف السبعة-×عىل النبي 
(2) . 

 ايض يف كتابه تاريخ املصحف الرشيف أقوالنقل الشيخ عبد الفتاح الق :خامساً 

 بعض معارصيه ممن ذهبوا إىل أن رسم املصحف وردت فيه أخطاء فقال  

من علامء هذا القرن املغفور  -مذهب ابن خلدون-وقد مال إىل هذا املذهب »

                                       
 .851-8٥5ينظر  تأريخ القرآن ص( 8)
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لو كتبنا القرآن بخطنا »  مة الشيخ حسني وايل حيث قال يف )كتاب اإلمالء(له العال

آلن خلرجنا من العهدة، وقمنا باألمر أحسن القيام، كمن كّلف شيئا  املستعمل ا

ففعل خريا  منه، ألنك قد علمت أن اخلط احلارض أحسن مما كان عليه من الطريقة 

«. اها.القديمة التي كانت زمن الصحابة 
(1)

الشيخ عبد الفتاح القايض  ويتابع- 

مة الكاتب الكبري أمحد حسن ومال إىل هذا املذهب أيضا  األستاذ العال» قوله 

وهو -ولو كان هذا الرسم الزيات، قال من حديث  ويل كتبه يف جملة الرسالة  

موحى به من اهلل تعاىل آلمنا به،  –الرسم القديم الذي كتبت عليه املصاحف العثامنية

وحرصنا عليه، ولكنّه من عمل قوم كانوا قريبي عهد باخلط وقع فيه اخلطأ والنقص 

والغرض من كتابة القرآن أن نقرأه صحيحا ، لنحفظه صحيحا ، فكيف  ل،واإلشكا

نكتبه باخلطأ لنقرأه بالصواب، وما احلكمة يف أن نقّيد كتاب اهلل تعاىل بخط ال 

«يكتب به اليوم أي كتاب؟؟ أها 
(2)

. 

تظهر هذه األقوال التي ساقها الشيخ عبد الفتاح القايض أن أصحاهبا شديدو 

 ن خلدون من رسم املصحف.التأثر بموقف اب

 -يف رسم الكلامت القرآنية-والناظر هلذا االختالف»  يقول ابن اخلطيب :سادساً 

يرى أن الرسم القديم يقلب معاين األلفاظ، ويشوهها تشوهيا  شنيعا ، ويعكس 

، وفضال  عن هذا فإن فيه تناقضا  غريبا ، بدرجة تكفر قاريه، وحتّرف معانيه معناها

«با ، ال يمكن تعليله، وال يستطاع تأويلهوتنافرا  معي
(3)

 . 

ولست أرى صحة هذا القول؛ إذ ال خيفى عىل أحد من أهل اإلسالم أن قراءة 

القرآن الكريم تؤخذ من أهله، وال تؤخذ من املصحف فقط، وهذا عهد األمة 
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تلقاه من جربيل عليه السالم قال  × اإلسالمية بالقرآن الكريم منذ نزوله؛ فالنبي

 حب جب يئ﴿ ، وقال تعاىل [٣-5 النجم] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿ عاىل ت

، ×وأخذ الصحابة رضوان اهلل عليهم القرآن سامعا  من النبي  ،[82  القيامة]﴾ خب
واستمر سلف األمة عىل هذا النحو إىل يومنا هذا

(1)
ثم أين ما يدعيه بأن الرسم  .

وأرى أن هذا االدعاء ال حجة  يقلب املعاين ويشوهها ويكفر قاريه وحيّرف معانيه؟

 له عليه.

 المطلب الثاني: القول بأن األخطاء من الذين عّلموا الصحابة الكتابة
حفاظا  عىل منزلة الصحابة رضوان اهلل عليهم فقد نّزههم عدد من الباحثني عن 

اخلطأ، مسندين ما خالف فيه رسم املصحف قواعد اإلمالء إىل الذين تعّلم منهم 

 ذلك يف األقوال اآلتية رسم، ويظهر الصحابة ال

يتحدث فيه عن رسم املصحف يقول  يف معرض حديث لآللويس :أولً 

لقواعد -ز أن يكون ما وقع من الصحابة من الرسم املخالفومن الناس من جوّ »

فيكون هو الذي خالف يف  ،بسبب قلة مهارة من أخذوا عنه صنعة اخلط -اإلمالء

هم فال قصور  وأمافالقصور إن كان ممن أخذوا عنه  ،لفمثل ذلك ومل يعلموا أنه خا

ومل يعلموا  إليهمبقواعد مل تصل  وإخالهلم ،إذ مل خيلوا بالقواعد التي أخذوها ؛فيهم

وهذا قريب مما تقدم .يعد قصورا ال هبا
(2)

 «إال أنه ليس فيه ما فيه من البشاعة 
(3)

.  

ابة ألن قريشا  تعلموا الكتابة وإنام صدر ذلك من الصح» يقول الزرقاين  :ثانياً 

وأما  من أهل احلرية وأهل احلرية ينطقون بالواو يف الربا فكتبوا عىل وفق منطقهم،

ى منطق غريهم االواو علاه باهم لاابتااأللف وكتاه باون فياطقام يناهاإناريش فاق

                                       
 .82-85التوجيه الّسديد يف رسم وضبط بالغة القرآن املجيد صنظر  ي( 8)

 يقصد ما تقدم من رده عىل كالم ابن خلدون الذي وصف الصحابة بسوء اهلجاء.( 8)

 .824-89/82٣ينظر  روح املعاين ( ٥)
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«هلما  وتقليد
(1)

. 

صحابة رضوان اهلل وال خيفى أن هذه األقوال جمرد توجيه وظن ملحاولة تربئة ال

ال ُيسلم  -من ادعاء وجود أخطاء يف الرسم-عليهم من اخلطأ. إال أن األمر برمته 

 هلم، عىل نحو ما ذكرت سابقا.

 المطلب الثالث: القول بأن الرسم اجتهاد من الصحابة
نفى عدد من الباحثني أن يترّسب خطأ إىل رسم القرآن الكريم، مشريين إىل أن 

 قد أمجعوا عليه وهذه بعض أقواهلم الصحابة الرسم اجتهاد من 

 وئ ۇئ﴿تعاىل  أثناء حديث ابن عطية عن رسم كلمة تستأنسوا يف قوله :أولً 

 ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ﴾ېئ﴿مصاحف اإلسالم كلها قد ثبت فيها »يقول  [85 النور]﴾حئ جئ

 اقراءة بفهي التي ال جيوز خالفها وال وصح اإلمجاع فيها من لدن مدة عثامن 

وإ الق اخلطأ والوهم عىل الكتاب يف لفظ أمجع الصحابة عليه ضعيفة  (يستأذنوا)

«ال يصح
 (2)

. 

وقد تأثر عدد من العلامء بقول ابن عطيه عىل نحو ما نجده يف كالم اإلمام 

، [85 النور] ﴾ېئ﴿أمجعوا عىل كتابة الصحابة مجيع» الشنقيطي حيث يقول 

 ،[85 النور]﴾ ېئ ﴿، وعىل تالوهتا بلفظ  يف مجيع نسخ املصحف العثامين

يف مشارق األرض ومغارهبا يف مصاحفهم  ومىض عىل ذلك إمجاع املسلمني

«وتالوهتم من غري نكري
(3)

. 

                                       
 .8/84٣ينظر  مناهل العرفان ( 8)

 .8/٥149والتفسري الوسيط  88/885واجلامع ألحكام القرآن  854/ 5ينظر  املحرر الوجيز ( 8)

 .524/  ٣ينظر  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ( ٥)
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 يورد الزركَّش كالما  لإلمام أمحد وعز الدين بن عبد السالم ويعقب :ثانياً 

 يفف عثامن حترم خمالفة خط مصح  وقال اإلمام أمحد  » بكالم لطيف فيقول 

غض  حيالصدر األول والعلم  يفقلت وكان هذا . ياء أو واو أو ألف أو غري ذلك

ال جتوز   وهلذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم .فقد خيشى اإللباس اآلنوأما 

تغيري من  يفكتابة املصحف اآلن عىل الرسوم األوىل باصطالح األئمة لئال يوقع 

 ويشء .اء هذا عىل إ القه لئال يؤدى إىل دروس العلمإجر ينبغيولكن ال  .اجلهال

أحكمته القدماء ال يرتك مراعاته جلهل اجلاهلني ولن ختلو األرض من قائم هلل 

شعب اإليامن يفوقد قال البيهقى  .باحلجة
(1)

أن حيافظ  فينبغيمن كتب مصحفا    

 يغري مما كتبوا هبا تلك املصاحف وال خيالفهم فيها وال التيعىل حروف اهلجاء 

أن نظن  ينبغيفإهنم أكثر علام  وأصدق قلبا  ولسانا  وأعظم أمانة منا فال كتبوه شيئا  

« بأنفسنا استدراكا  عليهم
(2)

 . 

 بعد أن يورد الدميا ي كالما  لإلمام مالك والعز بن عبد السالم يعقب :ثالثاً 

ك يشء قد وال يرت» مشريا  إىل صلة رسم املصحف بالقراءات القرآنية فيقول 

السيام وهو أحد األركان التي عليها مدار أحكمه السلف مراعاة جلهل اجلاهلني 

« تءاالقرا
(3)

.  

اتفقوا عىل  »ويظهر موقف الدميا ي أيضا  يف موضع آخر من كتابه حيث يقول  

وكتب أكثر النقلة للرسوم يف وال أوضعوا بزيادة ...حيث كان حذف ألف مسجد

 ﴾ ەئ ﴿قة لالم والواو ومل يزدها أقلهم وزادها كلهم يف ألف بني األلف املعان

                                       
 .٣52/ 8ينظر   شعب اإليامن ( 8)

 .8/844ومناهل العرفان  8/٥59ينظر  الربهان( 8)

 .8٣ينظر  إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش ص( ٥)
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  ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿و [8٣2  آل عمران] ﴾پ پ ٻ ﴿وبعضهم يف  [88 النمل]

«[42 الصافات] ﴾ ۇ
(1)

. 

با  عىل رسم بعض الكلامت القرآنية   :رابعاً   أن والظاهر »يقول اآللويس معقِّ

رفني ما يقتيض أن يكتب وما متقنني رسم اخلط عاالصحابة الذين كتبوا القرآن كانوا 

غري ذلك لكن  إىل يوصل يكتب وما يقتيض أن يوصل وما يقتيض أن ال يقتيض أن ال

« خالفوا القواعد يف بعض املواضع حلكمة
 (2)

. 

 ونالحظ أن ابن عاشور يؤيد القول بأن رسم املصحف اجتهاد من :خامساً 

 ى ﴿ الكريمة الصحابة ويظهر ذلك عند حديثه عن رسم املصحف يف اآلية 

بالم ألف  ﴾ى ﴿وكتبوا  »  حيث يقول [88 النمل] ﴾ ەئ ەئ ائ ائ

 ﴾ەئ ائ ائ ﴿  ، وال يف نحو﴾ەئ﴿ ال غري وهي بلصق كلمة 

« فال أراهم كتبوا ألفا  بعد الالم ألف فيام كتبوها فيه إالّ ملقصد [5٥  اإلُساء]
(3)

. 

 

                            

                                       
 .٥12ينظر  إحتاف فضالء البرش ص ( 8)

 .89/82٣نظر  روح املعايني( 8)

 .885/ 81ينظر  تفسري التحرير والتنوير( ٥)
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 املبحث الثاني
 رسم املصحف توقيفي ال اجتهاد فيهالقول بأن  

يه، ذهب عدد من الباحثني إىل القول بأن رسم املصحف توقيفي ال اجتهاد ف

 ويظهر ذلك يف األقوال اآلتية 

 بعد أن أورد أبو عمرو الداين موقف اإلمام مالك من رسم املصحف :أولً 

ملصحف هل يكتب ا ؛سئل مالك» أعقبه بكالم يظهر موقفه من الرسم حيث يقول 

ولكن يكتب عىل  ،ال أرى ذلك  فقال ؟اليوم عىل ما أحدثه الناس من اهلجاء

 « الكتبة األوىل
(1)

 . 

«من علامء األمة  يف ذلك وال خمالف له »قال أبو عمرو  
(2)

  وقال اإلمام أمحد. 

« يف واو أو ياء أو ألف أو غري ذلك حيرم خمالفة مصحف اإلمام»
(3)

 . 

حلرام هو خمالفة حدود الرشع، فتكون داللة قول اإلمام وال خيفى عىل أحد أن ا

 .ومن خيالفه يقع يف احلرام ويأثم أمحد أن الرسم توقيف من الشارع

 ژ ژ ﴿ تعاىل  نقوله إن اخلط توقيفي لقوله والذي »يقول الزركَّش   :ثانياً 

 ﴾ ڑ ڑ ژ ڈژ ﴿تعاىل  ولهوق ،[٣-5 العلق] ﴾ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

[8 القلم]
 (4)

. 

 رسم»  نقل ابن املبارك عن شيخه العارف باهلل عبد العزيز الدباغ ما نصه :اً ثالث

  -والقول البن املبارك-فقلت .القرآن ُس من أُسار اهلل املشاهدة وكامل الرفعة

                                       
أّول مرة، وهو الذي اعتمد يف الرسم  ×الكتبة األوىل؛ هي صورة الرسم الذي كتب بني يدي النبي ( 8)

 العثامين. 

والفتاوى الفقهية  8/48٥والكشاف عن حقائق التنزيل 88واملحكم ص 81-9املقنع ص  ينظر( 8)

 .42/ 8وحاشية إعانة الطالبني 8/٥2 الكربى

 .5/55٥ اإلتقان  ينظر( ٥)

 .8/٥55ينظر  الربهان ( 5)
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الصحابة ساداتنا أو من  ×صادر من النبي القرآن عىل الصفة املذكورة  هل رسم

أن  ر الكتاب من الصحابة وهو الذي أم ، × ههو صادر من    فقال؟ 

 من النبي اعىل ما سمعو فام زادوا وال نقصوا  املذكورة يكتبوه عىل اهليئة

وال شعرة واحدة وإنام هو  العزيز ما للصحابة وال لغريهم يف رسم القرآن...×

وهو الذي أمرهم أن يكتبوه عىل اهليئة املعروفة بزيادة  × توقيف من النبيب

« ونقصاهنا حرفاأل
 (1)

. 

 عنوان الفتوى »  فتوى الشبكة اإلسالميةويشهد هذا الرأي أيضا  يف  :رابعاً 

 84984كتابة القرآن من أنواع إعجازه الكثرية ومن أُساره املكنونة رقم الفتوى 

السؤال  يف بعض اآليات القرآنية تكتب الصالة 858٥شوال  85تاريخ الفتوى 

. وق الواو فهل هناك معنى لذلكمكان األلف واأللف تكون ف بأن تكون الواو

فإن  الفتوى  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه أما بعد 

قال به  أي إنه توقيفي -كام نص عىل ذلك علامء الرسم -رسم القرآن سنة متبعة 

وأمجعوا عليه، حيث كتبوه بالرسم الذي كان يكتب عليه يف حياة النبي  الصحابة 

ال جتوز كتابة املصحف باإلمالء العريب املعروف اليوم، وهذا ما ذهب إليه ، ف ×

مجهور أهل العلم قديام  وحديثا ، فكام أن القرآن حمفوظ بألفاظه وأدائه يف الصدور 

فإذا وجدت بعض كلامت  جيب أن يكون حمفوظا  كذلك برسمه وخطه يف السطور.

« ك عبثا  وال خطأالقرآن ختالف اإلمالء املعروف اليوم فليس ذل
(2)

وهذا الرأي  .

 ؛ وأقول إن حفظ اهلل سبحانه وتعاىلوأؤمن به وأعده رأيا  وجيها   هو الذي أتبنّاه

                                       
. 855ص ومباحث يف علوم القرآن، القطان 8/84٣مناهل العرفان، و25-2٣اإلبريز ص   ينظر( 8)

. ومجع القران يف 854. ومباحث يف علوم القرآن، الصالح ص8/5واإلعجاز اللغوي والبياين 

 .858لتارخيية صمراحله ا

 . www.islamweb.net و 558-8٣/558فتاوى الشبكة اإلسالمية   ينظر( 8)
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  لألدلة السابقة وأدلة أخرى منها  للقرآن الكريم يشمل قراءته ورسمه، وذلك

 ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ قال تعاىل  حفظ اهلل سبحانه وتعاىل لكتابه الكريم :أولً 

  قال تعاىل  و ،[88 الربوج] ﴾ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ قال تعاىل   ، و[9 حلجرا] ﴾ڱ ڱ
كَِتاِب  ُأمُّ و،[5-٥ الزخرف]﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ كَِتاِب   الح مُجحَلة الح

كَِتاِب و ل الح َأصح
(1)

يعني اللوح املحفوظ، 
(2)

﴾ ی ی ﴿ تعاىل  ومن ذلك قوله

حسن تناسق الَّشءوالرتل يف اللغة   [٥8 الفرقان]
(3)

هتنضيدو 
(4)

 . 

فال خيالف املكتوب بني يدي النبي  رآن الكريم يشمل مجيع مراحله؛حفظ الق و

 نحو قوله، ولذلك وصف القرآن الكريم بالكتاب املثبت يف اللوح املحفوظ ×

 .[89 ص] ﴾ ڄ ڄ ڄ ﴿ تعاىل 

 عىل كتابة القرآن الكريم، وعدم االقتصار عىل حفظه، × حرص النبي :ثانياً 

فإن  ،فأقرأه اقرأه.فإذا فرغت قال  ...حي عند رسول اهللكنت أكتب الو»   زيد قال

«  الناس ثم أخرج به إىل ،كان فيه سقط أقامه
(5)

.  

 يف مجع القرآن الكريم، عىل املحفوظ دون املكتوب،  مل يقترص أبو بكر  : ثالثاً 

أن  السخاويوبني  « فمن جاءكام بشاهدين عىل يشء من كتاب اهلل فاكتباه»  بل قال

(6)«×الذي كتب بني يدي رسول اهلل شاهدين عىل »اد  املر
 عمروهذا ما التزم به  .

                                       
 .8288/ 5اجلامع الصحيح املخترص   ينظر( 8)

 .584/  2و العني  821/ 8تفسري مقاتل بن سليامن    ينظر( 8)

 .84٣/ 88لسان العرب  ينظر( ٥)

 .585/ ٥ان العربلس   نضد الَّشء  جعل بعضه عىل بعض متسقا . ينظر( 5)

( 898٥)واملعجم األوسط حديث رقم 8/858وأدب الكتاب  8/829املعرفة والتاريخ  ينظر( ٣)

 .٥/٣28والنكت عىل مقدمة ابن الصالح  8/8٣5

واإلتقان يف علوم  8٣-85/ 9وفتح الباري  8/٥18مجال القراء و ٣8كتاب املصاحف ص  ينظر( 4)

=  512/ 2وحتفة األحوذي  8/88وروح املعاين  ٣/815ومرقاة املفاتيح  84٥-8/848القرآن



 د. حسن عبد الجليل العبادلة                   مناهج الباحثين في تعليل ظواهر رسم آيات القرآن الكريم 

51 

بن ثابتزيد  و بن اخلطاب
 (1)

. 

 املصاحف استند إىل املصحف الذي مجعه أبو بكر  ملا نسخ عثامن :رابعاً 

، وأرسل املصاحف إىل ×، وهو عني الذي كتب بني يدي النبي   الصديق

برسمها، وأمر بام سواها أن حيّرق  البالد، وجعلها أئمة حيتذى
(2)

ومل ينفرد عثامن  .

   ،عيل بن أيب  الببل أّيده هبذا الرأي
 (3)

من الصحابة  ألفا  ومخسون .

والتابعني
(4)

. 

 قال كثري من العلامء بوجوب اتباع رسم املصحف عىل اهليئة التي كتب :خامساً 

ه  هممن،  × يدي النبي هبا بني َتَويح ابن َدَرسح
 (5)

(6) وسليامن ابن نجاح، 
القايض ، و

(7) عياض
.  

                            

                                       
 .854/ 8ومناهل العرفان =

 .8/851وهَتذيب اللغة  8/٥55نورة تاريخ املدينة امل  ينظر( 8)

وفضائل  5/8912( 5518)واجلامع الصحيح، حديث رقم، ٥9/858تاريخ مدينة دمشق  ينظر( 8)

 والفهرست ٣/4الكربى والسنن ٣/825لرتمذيلواجلامع الصحيح  8/88ُعبيد أليب القرآن،

 .8/٣2٥ ابن خلدون ومقدمة 89/855 وهناية األرب، ٥/2 والكامل ٥4/8

وتاريخ  8/9٣8والفصل للوصل  8/88٥ . وتاريخ املدينة92-95ص كتاب املصاحف  ينظر( ٥)

وجممع الزوائد  8/5٥5وبغية الباحث  8/٣8 واجلامع ألحكام القرآن ٥9/855 مدينة دمشق

 . 8/81وروح املعاين  8/8٥1واإلتقان يف علوم القرآن 9/82الباريوفتح  5/8٣8

 .814/  ٣مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح  ينظر( 5)

 .٣املقدمة ص كتاب الكتَّاب  ينظر( ٣)

 .8/811خمترص التبيني هلجاء التنزيل  ينظر( 4)

، 2٣ة القرآن صلتبيان يف آداب محلوا8٣8-8/8٣1فا بتعريف حقوق املصطفىالش  ينظر( 5)

 .8/5٥٥وكشاف القناع عن متن اإلقناع  ،8/85٣ واآلداب الرشعية واملنح املرعية
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 الفصل الثاني
 من توجيهات رسم املصحف 

تبني لنا فيام سبق اختالف نظرة الباحثني لرسم الكلامت القرآنية التي غايرت 

غاير، هيئتها قواعد اإلمالء، والذين عّدوا أخطاء الرسم مل يبحثوا عن سبب هلذا الت

أما الذين قالوا بأن الرسم اجتهاد الصحابة لعلل ظهرت هلم والقائلني بأنه توقيف 

من الشارع اجتهد كثري منهم يف بيان عّلة وروده عىل هذه اهليأة، وتنوعت تعليالهتم 

 عها وصنفتها وفق املباحث اآلتية  عىل عّدة أوجه اجتهدت يف مج

 المبحث األول: التوجيه اللغوي
ء بعلل لغوية، من الباحثني مغايرة رسم املصحف لقواعد اإلمال عّلل عدد

 وهذه بعض أقواهلم 

 ﴾ وئ وئ ﴿ تعاىل  يقول اآللويس معلال  سبب عدم رسم الواو يف قوله :أولً 

يف اللفظ  إلسقا هاوأسقطت الواو يف الرسم يف أغلب املصاحف تبعا  »  [82 العلق]

 [88  اإلُساء]﴾چ چ چ﴿ ،[82 العلق]﴾وئ وئ﴿اللتقاء الساكنني كام يف

« وكان القياس إثباهتا رسام  لكن رسم املصحف ال يلزم جريه عىل املقياس
(1)

 . 

 ومن الدليل عىل عرفان القدماء من الصحابة وغريهم» يقول الزركَّش  :ثانياً 

ذوات الواو والياء واهلمز  يفيعلله النحويون  الذيذلك كتابتهم املصحف عىل 

ا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو ومل يصوروا اهلمزة إذا واملد والقرص فكتبو

 اوال ،[٣ النحل] ﴾ۋ ﴿ اوال ،[8٣ النمل] ﴾ڄ ﴿؛ كان ما قبلها ساكنا  نحو

«فصار ذلك كله حجة  [98 آل عمران] ﴾ائ﴿
(2)

. 

                                       
 .٥/888وفتح القدير  8٣/٥5روح املعاين  ينظر( 8)

 .8/٥52الربهان يف علوم القرآن  ينظر( 8)
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 ﴾ڱ﴿و ،بالواو ﴾ں﴿و ﴾ٺ  ﴿ تكتب»يقول ابن قتيبة الدينوري   :ثالثاً 

ال تكتب شيئا  من نظائرها إال باأللف مثل قطاة وقناة بالواو اتباعا  للمصحف و

وقال بعض أصحاب اإلعراب إهنم كتبوا هذا بالواو عىل لغات األعراب  ،وفالة

وكانوا يميلون يف اللفظ هبا إىل الواو شيئا
(1)

وقيل بل كتبت عىل األصل وأصل  

نك إذا مجعت قلت ما قبلها أال ترى أ وانفتحاأللف فيها واو فقلبت ألفا  ملا انفتحت 

«صلوات وزكوات وحيوات
(2)

. 

 ﴾ں ﴿ تعاىل  يقول ابن معاذ اجلهني يف تعليل عدم إثبات الياء يف قوله :رابعاً 

 ﴾ڇ﴿، [٥5 الرعد] ﴾مخ ﴿،[88 الرعد]﴾ې﴿، [5 الرعد]﴾ڃ﴿، [85٥ البقرة]

هاِدٌي ووايِلٌ وواِقٌي ونظريها  واألصل؛»  [58 ألعراف]ا  ﴾ھ﴿، [94 النحل]

استثقلت العرُب الضمة عىل الياء فأزالوها، فاجتمع ساكنان الياء كذلك، ف

« والتنوين فحذفوا الياء اللتقاء الساكنني
(3)

. 

 ﴾ ەئ ﴿ و ﴾ۅ ﴿  يف األلفوأما زيادهتم  »يقول الداين   :خامساً 

فلمعان أربعة هذا إذا كانت الزائدة فيهام املنفصلة عن الالم وكانت اهلمزة املتصلة 

 تكون صورة لفتحة اهلمزة من أن فأحدها ؛املصاحف أصحابول بالالم وهو ق

منها فلذلك جعلت صورة هلا ليدل عىل أهنا مأخوذة  مأخوذةحيث كانت الفتحة 

 أن تكون احلركة نفسها ال والثاين. معا هبامقد يكون  اإلعرابمن تلك الصورة وأن 

حلركات شكل ونقط فكانت تصور ا أصحابالعرب مل تكن  أنصورة هلا وذلك 

قد يكون هبا كام يكون هبن فتصور الفتحة ألفا  والكرسة ياء  اإلعرابحروفا  ألن 

                                       
، 8/844وإرشاد العقل السليم  ٥85/  ٥املراد تفخيم األلف مع إرشاهبا صوت الواو. ينظر العني ( 8)

 .٣55/ 8أنوار التنزيل وأُسار التأويلو

 .٥/5وروح املعاين 815/ ٥وصبح األعشى  8/818أدب الكااتب   ينظر( 8)

 .٣٣معرفة ما رسم يف مصحف عثامن ص كتاب البديع يف  ينظر( ٥)
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الثالثة عىل ما تدل عليه احلركات الثالث من  األحرفوالضمة واوا  فتدل هذه 

 وإهنمشكل ونقط  أصحابالفتح والكرس والضم ومما يدل عىل أهنم مل يكونوا 

 (عمرو)ة بزيادة احلروف إحلاقهم الواو يف كانوا يفرقون بني املشتبهني يف الصور

ويف  ﴾ڤ﴿فرقا  بينه وبني  ﴾ڄ ﴿وإحلاقهم إياها يف  (عمر)فرقا  بينه وبني 

 ﴾ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ﴿يف قوله وإحلاقهم الياء ،﴾ڤ﴿ فرقا  بينه وبني ﴾ڳ﴿

التي هي مجع يد  األيديالذي معناه القوة وبني  األيدفرقا  بني  [55 الذاريات]

من حيث  (ةيَّ مَ )و  (ةنّ مِ )و  ﴾ڄ ﴿فرقا  بينه وبني  ﴾ۈ ﴿يف  فاأللوإحلاقهم 

وحكى غري واحد من علامء العربية منهم أبو . اشتبهت صورة ذلك كله يف الكتابة

ذلك كان قبل الكتاب العريب ثم ترك استعامل  أنإسحق إبراهيم بن الرسي وغريه 

م قديام  وتركت عىل حاهلا مل تغري عام كانت عليه يف الرس أشياءذلك بعد وبقيت منه 

هو منها [55 التوبة] ﴾ ۅ ﴿تعاىل  قوله فام يف مرسوم املصحف من نحو
(1)

 .

 تكون دليال  عىل إشباع فتحة اهلمزة ومتطيطها يف اللفظ خلفاء اهلمزة أن والثالث

وبعد خمرجها وفرقا  بني ما حيقق من احلركات وبني ما خيتلس منهن وليس ذلك 

باملؤكد للحروف إذ ليس من مذهب أحد من أئمة القراءة وإنام والتمطيط  اإلشباع

 أن تكون تقوية للهمزة وبيانا  هلا ليتأدى والرابع. هو إمتام الصوت باحلركة ال غري

وإذا . بذلك معنى خفائها واحلرف الذي تقوى به قد يتقدمها وقد يتأخر بعدها

م وكانت اهلمزة املنفصلة املتصلة يف الرسم بالال األلفنيكانت الزائدة من إحدى 

 احدمهاعنها وهو قول الفراء وأمحد بن حييى وغريمها من النحاة فزيادهتا ملعنيني 

 تقوية للهمزة وتأكيدا  لبياهنا والثاينالداللة عىل إشباع فتحة الالم ومتطيط اللفظ هبا 

ة هبا وإنام قويت بزيادة احلرف يف الكتابة من حيث قويت بزيادة املد يف التالو

                                       
 .8/845الكشاف   ينظر( 8)
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« خلفائها وبعد خمرجها
(1)

. 

من توجيهات الداين لبعض ظواهر الرسم القرآين أهنا أثبتت متأثرة باإلعراب و

 ۈئ﴿ تعاىل   نحو قوله بعد الواو التي هي عالمة الرفعاأللف ت تثبأ»قوله  

ورسم  »  قوله.. و، وما كان مثله.[٥٣ األحقاف] ﴾ەئ ﴿و ،[849 البقرة] ﴾ۈئ

بألف بعد الواو التي هي عالمة الرفع  [91 يونس] ﴾ڃ ڄ ﴿  مجيعها قوله

 حت ﴿ و، [89 ، هود54 البقرة] ﴾ۋ ۋ ﴿  وكذا رسموها يف قوله ،واجلمع

. «ملا ذكرناه األسامءوشبهه من ، [8٣ الدخان] ﴾ۆ ۆ  ﴿و، [85 القمر] ﴾خت

واّتفقت املصاحف عىل حذف األلف بعد الواو التي هي عالمة الرفع يف  »  قولهو

 ﴾ڈ ڎ﴿ و، وغريها[85٥ البقرة] ﴾ے  ے ﴿  نحو قوله رد الضافاالسم املف

 وئ ﴿ وكذلك وجدت فيها  »  قولهو. وما كان مثله حيث وقع، [85 الرمحن]

إن  التفخيم أو عىل مراد ،ن األلف للتثنيةأوذلك عىل باأللف  [٥٥ الكهف] ﴾ۇئ

 ،[894 األعراف] ﴾ٻ ٻ ٱ ﴿  وكذلك وجدت فيها »  قوله. و« كانت للتأنيث

وهي عندي  ،، بياء واحدة[51 القيامة] ﴾ۆ ۇ ۇ ﴿و ،[59 الفرقان] ﴾ڳ گ﴿و

«املفتوحة ألهنا حرف إعراب
(2)

. 

ويظهر ذلك أيضا  يف تعليقه عىل الرواية التي تشري إىل حذف الياء من قوله  •

جاء يف الرواية بغري ياء بعد » حيث يقول  ،[٣5 املائدة] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ﴿ تعاىل 

 ،ألنه فعل مرفوع وعالمة رفعه إثبات الياء يف آخره، ال شك فيهوذلك غلط  ،التاء

وقد تأملته يف مصاحف أهل  .يف ذلكمصار وال خالف بني مصاحف أهل األ

« العراق وغريها فوجدته كذلك
(3)

.  

                                       
 .84٣ص . ودليل احلريان852-854املحكم يف نقط املصاحف ص   ينظر( 8)

 .٣5-٣٥ص 8٣، متوجيهات الداين لظواهر الرسم القرآين، جملة اجلامعة اإلسالمية  ينظر( 8)

 .811-99املقنع ص  ينظر( ٥)
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ووّجه الداين بعض ظواهر الرسم أهنا أثبتت يف املصاحف بصورة متأثرة 

املتكلم إىل نفسه فالياء منه  أضافهى كل اسم مناد »باإلضافة، ومن ذلك قوله  

 حئ ﴿ و، [84 الزمر] ﴾ ڳ ڳ ﴿ و ،وغريها[ ٣5 البقرة] ﴾گ ﴿  كقوله ساقطة

 ڄ ﴿  إال حرفني اثبتوا فيها الياء .يف سورة الزمر [81 الزمر] ﴾يئ  ىئ مئ

«[٣٥ الزمر]  ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿و ،[٣4 العنكبوت] ﴾ڃ ڄ
(1)

. 

  التوبة]  ﴾ ۅ ﴿ ألفني يف قوله تعاىل يقول الزخمرشي معلال  رسم  :سادساً 

قبل اخلط العريب واخلط العريب اخرتع قريبا  من ألفا  كانت الفتحة تكتب »   [55

نزول القرآن وقد بقي من ذلك األلف أثر يف الطباع فكتبوا صورة اهلمزة ألفا  

« [88النمل ] ﴾ەئ   ەئ ﴿وفتحتها ألفا  أخرى ونحو 
 (2)

. 

 

 

                            

                                       
 .٥٥املقنع ص  ينظر( 8)

 .8/845الكشاف  ينظر( 8)
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 املبحث الثاني
 التوجيه املعنوي 

  رسم املصحف بعلل معنوية ومن ذلك  وجه بعض العلامء

 وإنام زيدت»حيث يقول   املراكَّشما أورده السيو ي نقال  عن ابن البناء  :أولً 

ونحومها للتهويل والتفخيم  ﴾ېئ ﴿و ﴾ڦ﴿ نحواألحرف يف هذه الكلامت  هذه

تعظيام  لقوة اهلل تعاىل التي بنى هبا السامء   ﴾ۆئ ﴿ دت يفوالتهديد والوعيد كام زي

«التي ال تشاهبها قوة 
(1)

. 

 ﴾ ۆئ ۇئ ۇئ ﴿ تعاىل  وإحلاقهم الياء يف قوله»قول اإلمام الداين   :ثانياً 

« التي هي مجع يد األيديالذي معناه القوة وبني  األيدفرقا  بني [55 الذريات]
(2)

. 
 ﴾ۆئ ﴿كتبت هكذا  »رسم ياءين يف اآلية السابقة  قول الزرقاين معلال   :ثالثاً 

وذلك لإليامء إىل تعظيم قوة اهلل التي بنى هبا السامء وأهنا ال تشبهها قوة عىل حد 

« القاعدة املشهورة وهي زيادة املبنى تدل عىل زيادة املعنى
 (3)

 . 

 گ ک ک ﴿ يقول خالد العك يف تعليل إثبات األلف يف قوله تعاىل  :رابعاً 

للداللة عىل دوام عدم الظمأ،  ﴾ گ  ﴿بزيادة ألف  »  [889  اه] ﴾گ گ گ

« واستمرار الري يف اجلنة
(4)

. 

 ﴾ڱ ﴿ ومن ذلك أيضا  توجيه الشيخ إبراهيم الداية لقوله تعاىل  :خامساً 

وردت باأللف األخرية يف مائة وثالثة ومخسني موضعا ، » للنداء بقوله  التي

                                       
 .552/ 5اإلتقان يف علوم القرآن   ينظر( 8)

 .852-854املقنع ص   ينظر( 8)

. ورسم املصحف وضبطه 98توثيق نص القرآن الكريم ص . وتاريخ8/8٣2 مناهل العرفان  ينظر( ٥)

 .5٥بني التوقيف واالصطالحات احلديثة ص

 .9٥تاريخ توثيق نص القرآن الكريم ص  ينظر( 5)
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 ،[٥8 ، الرمحن٥8 النور] ﴾ی ﴿ثة مواضع، وكتبت وحذفت األلف األخرية يف ثال
وذلك للقرب واإلُساع  ،[ 59 الزخرف] ﴾ٺ ﴿كام حذفت األلف بعد الياء األوىل 

«يف النداء
(1)

. 

 ﴾جئ  ی ی ی ی ىئ﴿ يف  ﴾ی﴿ األلف حمذوفة بعد اهلاء» وقوله 

 ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿، [59 الزخرف] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿، [٥8 النور]

«بعد اهلاء للرسعة يف النداء وعدم االنتظار حذفت األلف [٥8 الرمحن]
(2)

. 

وردت يف ثالثة مواضع، حذفت الياء من موضعني مها   ﴾ے ﴿ »وقوله  

 .[55  املائدة] ﴾ڱ ڱڱ ڱ ﴿ ،[٥املائدة ]﴾ڃ ڃ ڃ ﴿

؛ [8٣1 البقرة] ﴾ے ے ھ ﴿ أما موضع اإلثبات ففي سورة البقرة

هني ال تشديد فيه وال أحكام حذفت الياء يف اآليتني األوليني كونه موضوع أمر 

ثقيلة. أما إثبات الياء فسببه كون موضوع تغيري القبلة كان صعبا  عىل السفهاء 

ط اة اهلل فقااشياؤالء وخاة هاشيادم خان بعادد اهلل عىل املؤمنياوتكلموا فيه فش

«فأضاف الياء
(3)

. 

 ومن ذلك أيضا  ما أورده الدكتور أمحد بن رششال حيث يقول  :سادساً 

آل ] ﴾ ۀ ڻ ﴿إذا أضيفت إىل زوجها تكتب مفتوحة هكذا  ﴾ ٻ ﴿فكلمة »

فكأهنا مفتوحة لزوجها فقط، وإذا ذكرت مقطوعة عن اإلضافة تكتب  [٥٣ عمران

«هذا ُس عجيب [8٥ النمل] ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ مربو ة كقوله تعاىل 
 (4)

. 

 لعّلة،وقد يرتك محل اللفظ عىل نظائره » يقول الدكتور أمحد شكري  :سابعاً 

                                       
 . 24توضيح املعاين يف الرسم القرآين ص   ينظر( 8)

 .25ص املرجع السابق  ينظر( 8)

 .98ص املرجع السابق  ينظر( ٥)

 .81م وضبط بالغة القرآن املجيد ص ديد يف رسالتوجيه الّس   ينظر( 5)
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عند،  أن تكتب باأللف ألن معناها  [8٣ يوسف]  ﴾ڑ ژ ﴿ ومن ذلك اختيارهم يف

أن تكتب بالياء ألن معناها  يف، فكان التفريق فيام بينهام  [82 غافر] ﴾ ٹ ٹ ﴿و

«يف الكتابة لإلشارة إىل اختالف معنامها يف املوضعني
(1)

. 

 

 

                            

                                       
. وأصل 888دليل احلريان صو. 828نقال عن دليل احلريان ص 881الرتجيح والتعليل ص  ينظر( 8)

 .4٣العبارة موجود يف كتاب ص
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 املبحث الثالث
 التوجيه الفلسفي 

يتجىل هذا النوع من التوجيه يف النظرية التي وضعها ابن البناء املراكَّش يف كتابه 

عنوان الدليل من خط التنزيل حيث حتدث عن اخلط وخمارج احلروف رابطا  بينها 

وبني املعاين امللفوظة، ثّم قّسم املعاين إىل عدة أقسام، وأخذ يعلل ظواهر الرسم 

له صورة تدرك  اخلط املحسوسإن » ه النظرية، حيث يقول القرآين وفق هذ

وهو من  ،وحمل اللفظ الصوت ،له صورة تدرك باآلذان واللفظ املسموع ،باألبصار

لدن حمل اهلمزة يف أقىص احللق إىل الشفتني ثم إىل حيث يبلغ يف الوجود. ويف 

يف الصدر من . وما وراء اهلمزة ظالصوت حتدث احلروف املقطعة املسموعة يف اللف

، واهلمزة مبدأ الصوت اهلواء املندفع يف احلجاب الذي به يكون التصويت ال يسمع.

وال  ،وال يتأتى النطق هبا ساكنة ،ألهنا حد بني ما يسمع وما ال يسمع ،فال صورة هلا

 يشء من احلروف الساكنة ابتداء إال بتقديم اهلمزة. فال بد من حركتها بالرضورة.

وأوهلا وأخفها يف احلس عىل النفس فعل  ؛الرفع والنصب واخلفض واحلركات ثالثة

الذي هو أصل للصوت ثم يعرض له الضم والكرس.  االنفتاحألنه عىل  النصب

وهذه  .والفتحة فعل بني الضمة والكرسة، وأثقلها فعل الرفع، ودونه فعل اخلفض

ى عىل سائر احلركات الثالثة التي هي يف األصل للهمزة باالضطرار هي التي تلق

لت اهلمزة بمد الصوت حدثت حروف املد فإذا  وّ  احلروف الساكنة باالختيار.

الثالثة تابعة للحركات الثالثة فلها صورة ظاهرة يف السمع وهي  األلف  واللني

فهذه احلروف الثالثة من حيث اتصلت باهلمزة كانت أول احلروف  والواو والياء.

وف بعدها يف مقا ع أنفسها. وإذا حتركت احلروف كلها ألهنا يف مقطع اهلمزة واحلر

لت باملد تبعتها هذه احلروف الثالثة أيضا. فكانت هبذه اجلهة آخر احلروف و وّ 
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 .فألجل ذلك مل جيعل للهمزة صورة يف اخلطكلها. وهي مع كل حرف يف مقطعه. 

ينه وإذا عضدت يف موضع يف اخلط فإنام تعضد بأحد هذه احلروف الثالثة عىل ما نب

وألحوال هذه احلروف  .ويبدل بعضها من بعض ملعنى يوجبهبعد إن شاء اهلل. 

واأللف تدل  مناسبة ألحوال الوجود حصل هبا بينهام ارتباط به يكون االستدالل.

 فهي مفصلة ألهنا من حيث إهنا أول احلروف يف عىل الكون بالفعل يف الوجود

ولذلك جعلت االبتداء، مزة الفصل الذي بني ما يسمع وما ال يسمع متصلة هب

 فهي جامعة ألهنا عن واالرتقاء واالرتفاعوالواو تدل عىل الظهور  .االثننيعالمة 

 والياء تدل عىل البطون غلظ الصوت وارتفاعه بالشفة معا  إىل أبعد رتبة يف الظهور.

وملا كانت املعاين .. فهي خمصصة ألهنا عن رقة الصوت وانخفاضه يف با ن الفم.

سواء كانت اآلن حمصلة لنا أو مل تعترب من باب الوجود بالفعل    اعتبارينتعترب

كام انقسم  سواء كانت يف الوجود أو مل تكن. وتعترب من باب اإلدراك والعلم ،تكن

ظاهر  والذي يدرك عىل قسمني    ما يدرك وما ال يدرك.باب الوجود عىل قسمني

ما  ال يدرك نتومهه عىل قسمني والذي  ويسمى  امللك وبا ن ويسمى  امللكوت.

فهو معاين أسامء اهلل وصفة أفعاله من حيث أسامؤه وأفعاله  ليس من شأنه أن يدرك

 وما من فإنه انفرد بعلم ذلك سبحانه وتعاىل فهذا من هذا الوجه يسمى  العزة.

لكن مل نصله بإدراك وهو ما كان يف الدنيا ومل ندركه وال مثله، وما  شأنه أن يدرك

فيها ما ل عين رأت ول أذن  »ن يف اآلخرة وما يف اجلنة كام قال عليه السالم  يكو
«سمعت ول خطر على قلب بشر

(1)
 ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿ وقال اهلل العظيم  

                                       
َرَة ( 8) ِدي قال اهلل تعالى: َأْعَدْدُت ِلِعَبا»   ×قال  قال رسول اهللَِّ  روى البخاري بسنده عن أيب ُهَريح

ا الصَّاِلِحيَن ما َل َعْيٌن رََأْت ول ُأُذٌن َسِمَعْت ول َخَطَر على قَ ْلِب َبَشٍر فاقرؤوا إن ِشْئُتْم فال تَ ْعَلُم نَ ْفٌس م
 =رقم اجلامع الصحيح املخترص، كتاب بدء اخللق، حديث «[41:السجدة] ُأْخِفَي لهم من قُ رَِّة َأْعُينٍ 
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 وجاء ذلك كله مرتبا  يف احلديث وهذا من هذا الوجه يسمى اجلربوت. .[2 النحل]

ذي املُلِك َواملََلكوت، ُسبحاَن يف تسبيح املالئكة عليهم السالم وهو قوهلم )ُسبحاَن 

ذي الِعَزِة َواجلَرَبوت(
(1)

  ما مدركه وانقسم أيضا  باب اإلدراك عىل قسمني. 

والتنزيل يف اخلطاب بني هذه  النظر واالعتبار. وما مدركه، الرضورة واألخبار

األقسام صارت اللفظة بحسب ذلك مشرتكة يف االعتبار بني البابني وأقسام 

فيجعل األلف يدل عىل قسمي الوجود والواو عىل  ؛اجت إىل فرقانالوجود فاحت

 منه ألنه أبطن يف وتقسم امللك منه ألنه أظهر لإلدراك والياء عىل قسم امللك

فإذا بطنت حروف يف اخلط ومل تكتب فلمعنى با ن يف الوجود عن اإلدراك. 

ا وصلت فلمعنى اإلدراك. وإذا ظهرت فلمعنى ظاهر يف الوجود إىل اإلدراك. كام إذ

موصول وإذا حجزت فلمعنى مفصول. وإذا تغريت برضب من التغري دلت عىل 

«عىل ما نبينه بعد إن شاء اهلل تغري يف املعنى يف الوجود يظهر يف اإلدراك بالتدبر
 (2)

 . 

  إىل قسمني وعىل ذلك يكون املراكَّش قّسم املعاين

 ، ويقسم إىل قسمني الوجود بالفعل : أولً 

 ك ويقسم إىل قسمني ما يدر . أ

 ظاهر )امُللك( . -

 .با ن )امللكوت( -

 ما ال يدرك ويقسم إىل قسمني    . ب

 .ما ليس من شأنه أن يدرك نحو معاين أسامء اهلل وصفاته)العّزة( -

                                       
=(٥158 )٥ /882٣. 

 .8٣2/ 5ر املنثور ينظر  الد( 8)

 .٥5-٥1دليل من مرسوم خط التنزيل صينظر  عنوان ال( 8)
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 .ما من شأنه أن يدرك لكن مل نصله بإدراك )اجلربوت( -

 ويقسم إىل قسمني  اإلدراك والعلم، :ثانياً 

 .واألخبارما يدرك بالرضورة  . أ

 .ما يدرك بالنظر واالعتبار . ب

ومن األمثلة عىل تعليل املراكَّش لظواهر رسم املصحف تطبيقا  هلذه النظرية 

 [8٥ الفجر] ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿  التي وضعها، تعليله لزيادة األلف يف قوله تعاىل

زيدت األلف دليال  عىل أَّن هذا املجيء هو بصفة من الظهور ينفصل حيث يقول  

. وقد عرب عنه باملايض، وال يتصّور إال بعالمة من غريه ليس املجيء هبا عن معهود

مثله، فيستوي يف علمنا ملكها وملكوهتا يف ذلك املجيء. ويدل عىل ذلك قوله 

 ٻ ٻ ٱ ﴿ وقال  ،[٥4 النازعاات] ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿ تعاىل يف غري هذا املوضع

 ڦ ڦ ﴿ فهو عىل خالف حال  [88 الفرقان]  ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ

ن وم فإن هذا عىل معنى معروف املثل يف الدنيا واآلخرة. [49 الزمر] ﴾ڦ

أثبت األلف فيه أيضا (لعظيم حساب اخللق)تأوله بمعنى الربوز يف املحرش
(1)

.  

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿  من األمثلة أيضا  تعليله لزيادة األلف يف قوله تعاىلو

ن تصور الَّشء هنا معدوم وإنام علمناه محيث يقول   [8٥ الكهف] ﴾ ڻ ں

منه من حيث إنه بقدر أنه يكون مثله  االسممثله الذي قد وقع يف الوجود فنقل له 

ال من اجلهة التي هو هبا معدوم ألنه من تلك  االسموعىل ذلك ثبت له  يف الوجود.

قسمني واجلهة التي هو هبا يشء غري األخرى  االعتباراجلهة ليس بَّشء. فانقسم يف 

اعتبار املعدوم من جهة تقدير الوجود إذ هو موجود يف فزيدت األلف تنبيها  عىل 

وهذا عىل خالف حال احلرف الذي يف  .األذهان حقا  معدوم يف األعيان حقا

                                       
 .48ينظر  عنوان الدليل ص ( 8)
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من  ألن الَّشء هنا [51 النحل] ﴾وئ    ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې  ﴿ النحل 

ال نعلم كيف ذلك فال ينقسم ﴾ُكن ﴿جهة قول اهلل له  
(1)

. 

حد من العلامء تابع فيها ابن البناء املراكَّش مطبقا ومل أ لع عىل تعليالت أل

نظريته التي ارتآها يف تعليل ظواهر الرسم القرآين، وقد أوردت هذه النظرية ألهنا 

 وجه من األوجه التي علل هبا أصحاهبا ظواهر الرسم القرآين.

 
 

                            

                                       
 .4٥-48ينظر  عنوان الدليل ص ( 8)
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 املبحث الرابع
 التعليل بأوجه القراءات 

 علل بعض الباحثني رسم املصحف بأوجه القراءات القرآنية ومن ذلك  

نِي باَِل    ﴾ ے  ﴿ يقول ابن اجلزري يف تعليل رسم :أولً  د الشِّ  ُكتِبَتح بَِألٍِف َبعح

،ِخاَلٍف؛  ِ ِقَراَءَتنيح تاَِمِل الح ٍرو َوَمنح َمَعُه مِمَّنح َمدَّ ُصوَرَة املحَ  اِلحح ِة، َويِف َفِهَي ِقَراَءُة َأيِب َعمح دَّ

َزِة.  َمح نَي ُصوَرَة اهلح َن الشِّ  ويقول يف تعليل رسم-ِقَراَءِة مَححَزَة، َوَمنح َمَعُه مِمَّنح َسكَّ

نِي، َويِف -  ﴾ٹ﴿ د السِّ ِضَها بَِألٍِف َبعح َتَلَفِت املحََصاِحُف يِف ِكَتاَبتَِها، َفِفي َبعح اخح

ِف  َذح ِضَها بِاحلح َأِة؛ َفاَم ُكتَِبتح فِيِه بِ  ،َبعح ِ َألٍِف َفِهَي َكالنَّشح ِقَراَءَتنيح تاَِمِل الح ُه َقَرَأَها اِلحح ، َفإِنَّ

ُقوُب ِمنح ِرَواَيِة ُرَويحسٍ  نِي َواملحَدِّ َيعح ِديِد السِّ يِّ َوَعاِصٍم  ،بَِتشح ِ ََسِن الحَبرصح َوِهَي ِقَراَءُة احلح

، َوَما ُكتِ  بِيِعيِّ َحاَق السَّ ، َوَأيِب إِسح َدَريِّ َحح اََمَعِة اجلح َا َعىَل ِقَراَءِة اجلح ِف َفإهِنَّ َذح بَتح فِيِه بِاحلح

َباِقنيَ  َزُة فِيَها َألِ  [81 الروم] ﴾ ھ  ﴿ و .الح َمح َرِت اهلح َدَها َياٌء ِهَي  ا  فُصوِّ َواِو َوَبعح َد الح َبعح

َماَلةِ  ِ بأهنا    [8٥ ، ص854 الشعراء] ﴾ۉ ﴿ . ويعلل رسمَألُِف التَّأحنِيِث َعىَل ُمَراِد اإلح

 ِ ِقَراَءَتنيح تاَِمِل الح ِم، َوَقبحَلَها اِلحح ِد الالَّ ِ َألٍِف َبعح ُرِسَمتح يِف مَجِيِع املحََصاِحِف بَِغريح
(1)

. 

 ﴾ې ﴿ومن ذلك أيضا  ما أورده ابن عاشور يف تعليل رسم كلمة  :ثانياً 

يف املصحف العثامين اّلذي ببالد  ﴾ ې  ﴿ وكذلك رسمت كلمة»حيث يقول  

 ﴾ې  ﴿وذلك دليل عىل أّن اّلذين َرسموا تلك الكلمة راعوا قراءة ، الّشام

«وهم من أهل الفصاحة والّتثبت يف سند قراءات القرآنبالكرس 
(2)

ويف تعليل  .

يف املصحف بدون  ﴾ڃ ﴿وكتب » بدون ياء يقول  [45 الكهف] ﴾ڃ  ﴿رسم كلمة 

األحسن يف الوقف عىل  ، ألنأراد الكاتبون مراعاة حالة الوقفياء يف آخره، فقيل  

                                       
 .5٣5 -8/552رش يف القراءات العرش الن  ينظر( 8)

 .٣/859تفسري التحرير والتنوير   ينظر( 8)
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يف هذه  ه عىل أهنا رويت حمذوفةاأرادوا التنبيذفها. وقيل  اوص أن يوقف بحاياء املنق

«اآلية
(1)

. 

 لفظ ورد»   ﴾     ک               ﴿ي تعليل رسم لفظ ال فان اجلماد الرمحاول عباويق :ثالثاً 

 گ گ ﴿ىل  تعا قوله يف األولمواضع يف القرآن الكريم؛  ثالثة يف ﴾ ک ﴿

 ،[٥8ء النسا] ﴾  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ

 ﴾ڳ ڳ گ گ گگ  ک  ک ک ک ﴿ تعاىل  قوله يف والثاين

 ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ      ں ں ڱ ﴿تعاىل   قوله يف والثالث ،[٥5 الشورى]

أما  الباء، بعد ألف بدون والنجم الشورى موضعي يف رسم . وقد[٥8 لنجما]

 يف موضعي خمتلفون القراء أن وذلك ،ءالبا بعد بألف فرسم النساء سورة موضع

 بكرس وخلف والكسائي محزة قرأ فقد .النساء سورة موضع دون والنجم الشورى

 ()فعيل أن عىل ،﴾كبرِي ﴿فعيل، هكذا وزن عىل التوحيد عىل ساكنة ياء بعدها الباء

 فهي رفقاء،  أي [49 النساء] ﴾ژ ژ ڈ  ﴿ تعاىل  قال اجلمع، بمعنى يقع

  بمعنى ،اإلثم إىل إضافته اجلمع عىل ودل املعنى، يف باجلمع راءةااقال إىل عاترج

 مجع. وقرأ أنه عىل يدل اجلمع إىل كبري فإضافة الكثري، عىل يدل مصدر ؛ ألنه اآلثام

اجلمع،  عىل األلف بعد مكسورة ومهزة بعدها وألف الباء بفتح العرشة القراء باقي

 القراءتني ليحتمل األلف بحذف الرسم جاء وقد، ﴾گ  ﴿هكذا 
(2)

. 

 

                            

                                       
 .8٣/885تفسري التحرير والتنوير   ينظر( 8)

 .48-48ص 8٥مأثر اختالف القراءات القرآنية يف الرسم العثامين، جملة اجلامعة اإلسالمية،   ينظر( 8)



 د. حسن عبد الجليل العبادلة                   مناهج الباحثين في تعليل ظواهر رسم آيات القرآن الكريم 

32 

 املبحث اخلامس
 التعليل مبناسبة رؤوس اآلي 

وجه عدد من الباحثني رسم بعض من كلامت املصحف خصوصا  تلك التي 

 تكون يف آخر اآليات ملوافقة رؤوس اآلي ومن ذلك ؛

 ىئ ﴿ اد يف قوله تعاىل قول ابن سيده معلال  عدم رسم الياء يف كلمة التن :أولً 

تَِدَل ُرُءوِس اآلِي »  [٥8 غافر] ﴾ىئ «حَذَف الياَء لِتَعح
 (1)

. 

 ﴾ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ﴿   وقوله» السمعاين  وقول :ثانياً 

«عىل موافقة رءوس اآلي وذكر الرسوالأي  الرسول،  [44 األحزاب]
(2) . 

 من ﴾ڭ  ﴿ ونحو ذلك أيضا  ما أورده البغوي يف تعليل رسم كلمة :ثالثاً 

إن العرب ال تقول » حيث يقول؛ [81 لنجما] ﴾ڭ ڭ ۓ ﴿ قوله تعاىل 

فالياء لوفاق رؤوس إنام األخرى هاهنا نعت للثانية. قال اخلليل   .الثالثة األخرى

«ومل يقل  أخر [82  ه]  ﴾ژ ڈ ﴿ ، كقوله اآلي
 (3)

. 
   [81 باألحزا] ﴾گ ﴿ويقول العكربي معلال  رسم ألف يف آخر كلمة  :رابعاً 

ومثله  لتتآخى رءوس اآليووجهه أنه رأس آية فشبه بأواخر اآليات املطلقة  »

« ﴾ڈ ﴿ و ﴾ڇ﴿
(4)

 . 

 من قوله ﴾ ڀ  ﴿ويقول الشوكاين يف تعليل عدم إثبات الياء يف كلمة  :خامساً 

 اآلي.قال اخلليل تسقط الياء منها موافقة لرؤوس »  [5 الفجر] ﴾ ڀ ڀ پ  ﴿تعاىل 

ثبات الياء ألهنا الم الفعل املضارع املرفوع ومل حتذف لعلة من إ اواألصل هاهن
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إجراء للفواصل جمرى  اآليوموافقة رؤوس العلل إال التباع رسم املصحف 

«القواىف
(1)

. 

َعَ  [٣2 الكهف] ﴾ۅ  ﴿» ويقول ابن اجلزري  :سادساً   املحََصاِحُف َعىَل  تَأمجح

َزِة فِيِه َيا َمح ِويِر اهلح ،َتصح وُ َوَذلَِك مِ  ء  ُد َنحح ِي َقبحُل َوَبعح ِل ُمنَاَسَبِة ُرُءوِس اآلح     ﴾چ﴿نح َأجح

ظَِها ﴾ۈئ  ﴿ و ﴾جئ  ﴿و «َوحُمَاَفَظة  َعىَل َلفح
(2)

 . 
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 املبحث السادس
 التعليل باحملاذاة 

ة حتدث اإلمام الزركَّش عن املحاذاة معّرفا  إياها ومستشهدا  باآليات القرآني

ألجل انضاممه إليه وإن كان  اآلخروحقيقته أن يؤتى باللفظ عىل وزن » حيث قال 

فقالوا الغدايا  .أتيته الغدايا والعشايا  ال جيوز فيه ذلك لو استعمل منفردا ، كقوهلم

 ﴾ ڃ ڄ ڄ﴿ كتبوااملصحف  ةقيل ومن هذا كتب. النضاممها إىل العشايا

 ومنه قوله تعاىل. ا قرن بغريه مما يكتب بالياءبالياء وهو من ذوات الواو مل [8 الضحى]

 ﴾ۇ﴿  جواب )لو( ثم قال ﴾ڭ﴿ فالالم التي يف[91 النساء]﴾ڭ﴿

 ومثله. عليكم فقاتلوكم ﴾ڭ ﴿الالم وإال فاملعنى  فهذه حوذيت بتلك

 ﴾ وئ وئ  ﴿فهام الما قسم ثم قال  [88 النمل] ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى﴿

ليقسم عىل اهلدهد أن يأيت بعذر  للهدهد فلم يكن هفليس ذا موضع قسم ألنه عذر

«لكنه ملا جاء به عىل أثر ما جيوز فيه القسم أجراه جمراه
 (1)

. 

وأعد تعليالت الرسم من قبيل التدبر يف آيات القرآن الكريم وامللح واللطائف، 

وال أنكر منها إال ما كان فيه تكّلف ظاهر وال يستقيم هبا املعنى. ودون أن يقرص 

 جانب واحد.تعليل الرسم عىل 
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 الفصل الثالث
 خترجيات القائلني بعدم التوجيه لظواهر الرسم القرآني 

امتنع عدد من الباحثني عن توجيه رسم املصحف الرشيف واالجتهاد يف 

البحث عن علل مغايرة رسم املصحف لقواعد اإلمالء، إال أن خترجياهتم لعدم 

 يمكن إمجاهلا يف املباحث اآلتية  سم تنوعت وتعليل ظواهر الر

 املبحث األول: القول بأن الرسم وجه من أوجه اإلعجاز وال حييط بعلمه إال اهلل
 عىل هذا القول  وهذه بعض العبارات التي تدل

 إىل أن رسم املصحف ُس من أُسار القرآنالشيخ حممد العاقب  أشار :أولً 

هبا كتابه، وكان الرسم وجها  من أوجه إعجازه، التي اختص اهلل سبحانه وتعاىل 

 » وال يعلمه عىل حقيقته إال اهلل ويظهر ذلك جليا  يف قصيدته حيث يقول 

 اساواخلاااااط فياااااه معجاااااز للنااااا

 

 ى القياااساوحائااد عاان مقتضاا 

 ره الفحاااااااولالسااااااا هتتاااااااديال  

 

 ولاه العقااااااوال حتاااااوم حولااااا 

 املنزلاااااةقاااااد خصاااااه اهلل بتلاااااك  

 

 زلااااااةاملندون مجياااااع الكتاااااب  

 يف املرساااااوم اإلعجاااااازليظهااااار  

 

« منااه كااام يف لفظااه املنظااوم 
 (1)

 

 -أسباب رسم املصحف -وإنام خفيت» نقل ابن املبارك قول شيخه الدباغ  :ثانياً  

فهي بمنزلة  ،ال تدرك إال بالفتح الرباينالتي با نية الُسار األ منعىل الناس ألهنا 

، فلها أُسار عظيمة ومعان كثرية، حتى األلفاظ واحلروف املقطعة يف أوائل السور

أن مجيع ما يف السورة التي يف أوهلا تلك احلروف من املعاين واألُسار، كلها مندرج 

حتت تلك احلروف...وأكثر الناس ال هيتدون إىل أُسارها وال يدركون شيئا  من 
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«حرففكذا أمر الرسم الذي يف القرآن حرفا  بعاين اإلهلية التي أشري إليها...امل
(1)

. 

 وقد أشري إىل هذا املعنى يف فتاوى الشبكة اإلسالمية؛ ففي الفتوى التي :ثالثاً 

   رقمهاكتابة القرآن من أنواع إعجازه الكثرية ومن أُساره املكنونة   عنواهنا

فإذا وجدت »نجدها تنص رصاحة بام يأيت   858٥شوال  85  ها تارخي 84984

وإنام  ملعروف اليوم فليس ذلك عبثا  وال خطأبعض كلامت القرآن ختالف اإلمالء ا

فكتابة هو حلكمة أرادها اهلل سبحانه وتعاىل علم ذلك من علمه وجهله من جهله، 

وقد حاول علامء ...القرآن نوع من أنواع إعجازه الكثرية وُس من أُساره املكنونة

، رسم القرآن توجيه خط املصحف وذكروا من ذلك أشياء عجيبة وأُسارا  خفية

« يظل ُسا  من أُسار القرآن ووجها  من وجوه إعجازه -كام قلت-ولكنه 
(2)

. 
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 املبحث الثاني
 القول بأن املصحف رسم حلكم قصدها الصحابة ذهبت بذهابهم 

 ال الشاهدة هلذا املبحث ومن األقو

 ،ط اصطلح عليه السلفوال من النق، وليس يشء من الرسم» قول الداين  :أولً 

وقصدوا فيه  ،وقد حاولوا به وجها  من الصحة والصواب إالرضوان اهلل عليهم 

علم ذلك  .ومكاهنم من الفصاحة، ملوضعهم من العلم ، ريقا  من اللغة والقياس

واهلل ذو الفضل  ،يؤتيه من يشاء ،والفضل بيد اهلل ،وجهله من جهله ،من علمه

« العظيم
(1)

 . 

 چ  ﴿ وحذفت الواو والياء من آخر هذين الفعلني»ل حممد الكردي  قو :ثانياً 

إىل غري ذلك من  ،من غري علة [21 الشعراء] ﴾ ۆئ ۆئ  ﴿، [88 اإلُساء] ﴾ چ

 أنقد تكتب يف بعض املواضع بشكل وىف بعضها بشكل آخر مع  التيالكلامت 

يف رسم املصحف فمن يرشدنا إىل سبب هذا التغاير  .مل تتغري ،هي بعينها الكلمة هَي 

« وهذا إذا قاموا من قبورهم ؟عثامن من الذين كتبوه بأمر الصحابة إالالعثامين 
 (2)

 . 

مل ندرك الرس يف رسم املصحف  إنناوخالصة القول »ويف موضع آخر يقول  

وسواء فهمنا ذلك  .وفحول العلامء األئمةالعثامين كام مل يدركه من قبلنا من كبار 

 األوىلوما وسع القرون  .حرفا  وكلمة كلمة لينا اتباعه حرفا  أومل نفهم فالواجب ع

الفتن ويف آخر الزمن نسأل اهلل لطفه  أبوابوهم خري القرون يسعنا ونحن عىل 

«نه لطيف خبريإ وإحسانهورمحته وفضله 
(3)

. 
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ذكر العلامء تعليالت متنوعة لبعض كلامت الرسم »ويقول يف موضع آخر  

مل  ألهنامن قبيل االستئناس والتمليح  إالعليالت ما هي هذه الت أنالعثامين غري 

وهم قد كتبوا املصحف هبذا الرسم حلكمة مل  بعد انقراض الصحابة  إالتوضع 

 التيينظروا إىل العلل النحوية أو الرصفية  أنمل ندركها من غري  وإشارةنفهمها 

علامء من الزيادة ذكرها ال التيكل هذه التعليالت  إنفاخلالصة ..استنبطت بعدهم.

عن  إلينا، واحلقيقة هكذا وصلت شيئا   يواحلذف يف بعض كلامت القرآن ال تغن

واهلل سبحانه عالم  ألحدومل ينكشف ُس ذلك  الكريمالصحابة الذين كتبوا القرآن 

«الغيوب
(1)

. 

ولست أوافق هذه األقوال؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل أمرنا بتدبر كتابه الكريم 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ ﴿ ىل خفاء علومه بل قال تعاىل ر إام يشاول

 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ وقال تعاىل ، [2٥ النساء] ﴾ں ں ڱ ڱ

 . [٥2  األنعام]

وال أوافقه يف القول بأن الصحابة عرفوا علام  من العلوم ذهب بذهاهبم؛ إذ فيه 

 انتقاص من حق الصحابة رضوان اهلل عليهم وادعاء بأهنم كتموا العلم.

 قول الدكتور عبد الكريم إبراهيم أثناء حديثه عن موقف العلامء من :ثالثاً 

لكنه بعيد أن خيطئ × سلمنا أن الغلط جائز عىل غري املعصوم » رسم املصحف؛

فالبد أن يكون لكتابتهم املصاحف عىل هؤالء األخيار يف كتابة كالم اهلل عز وجل، 

«بعضهاهذا الرسم ِحَكٌم خفيت علينا أو خفي بعضها وعلم 
 (2)

.
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  ر اللبيب يقول فيه وال أليب بكاال قارشان شاد بااور أمحاأورد الدكت :رابعاً 

مل يرسموا إال عىل أصل وعلم ومعرفة وقصد لذلك  -ُكتَّاب املصاحف-ألهنم»

«ملعان مجة علمها من علمها وجهلها من جهلها
 (1)

. 
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 املبحث الثالث
 إنكار التوجيه وعّد ظواهر الرسم خطأ من الصحابةالقول ب 

عّد بعض الباحثني رسم املصحف الرشيف فعال  من أفعال الصحابة دون أي 

اعتبار آخر مقارنني بني رسمهم للكلامت وقواعد رسم اإلمالء املتبعة، فام خالف 

سم الرسم اإلمالئي اعتربوه خطأ غري مربر وأنكروا أن يكون الصحابة قد خالفوا ر

اإلمالء ألي معنى، وأنكروا أن حياول أحد من الباحثني السعي لبيان سبب خمالفة 

 شهده رصاحة يف أقواهلم، ومن ذلك  هذا الرسم لقواعد اإلمالء، وهذا ما ن

 -خمالفة الرسم لقواعد اإلمالء-وال تلتفتن يف ذلك »يقول ابن خلدون   :أولً 

وأن  ،كانوا حمكمني صناعة اخلط -بةالصحا-إىل ما يزعمه بعض املغفلني من أهنم

 .بل لكلها وجه ،ما يتخيل من خمالفة خطو هم ألصول الرسم ليس كام يتخيل

 .إنه تنبيه عىل أن الذبح مل يقع [88 النمل] ﴾ەئ  ﴿ يقولون يف مثل زيادة األلف يف

ثال وأم .إنه تنبيه عىل كامل القدرة الربانية [55 الذاريات] ﴾ ۆئ  ﴿ ويف زيادة الياء يف

وما محلهم عىل ذلك إال اعتقادهم أن يف  .ذلك مما ال أصل له إال التحكم املحض

وحسبوا أن اخلط كامل  ،ذلك تنزهيا  للصحابة عن توهم النقص يف قلة إجادة اخلط

ونسبوا إليهم الكامل بإجادته و لبوا تعليل ما خالف اإلجادة  ،فنزهوهم عن نقصه

«من رسمه وذلك ليس بصحيح
 (1)

.  

 بزيادة ألف بني الذال ﴾ەئ  ﴿ اإلماموكتب يف »يقول اآللويس   :نياً ثا

جاء فيه مما خيالف الرسم  ما كأكثريعلم وجهه  واللة بالالم اامتصاال فاواألل

«املعروف
(2)

 . 

                                       
 .8/589مقدمة ابن خلدون   ينظر( 8)

 .89/825روح املعاين  ينظر( 8)
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 ولقد بلغ الغلو ببعضهم أشده حني زعموا أن»يقول صبحي الصالح   :ثالثاً 

«النبي الكريم نفسهوضع منهاجه  ا  هذا الرسم القرآين، توقيفي
 (1)

. 

ويف تعليقه عىل كالم الدباغ الذي يشري فيه إىل أن أُسار الرسم ال هتتدي إليها 

مل جيد الزرقاين يف  هذا األساس، وعىل»  -والقول لصبحي الصالح-العقول يقول

 ...عىل معنى خفي دقيق(داللته)أن يعد من مزايا الرسم العثامين بأسا  يف  (مناهله)

، أن هذا غلو يف تقديس الرسم العثامين، وتكلف يف الفهم ما بعده تكلفوال ريب 

وال أن يكون له من األُسار ، ا  فليس من املنطق يف يشء أن يكون أمر الرسم توقيفي

، وال جمال  ×فام صح يف هذا التوقيف حديث عن رسول اهلل  .ما لفواتح السور

تها يف أوائل السور، وإنام اصطلح ملقارنة هذا باحلروف املقطعة التي تواترت قرآني

الكتبة عىل هذا اصطالحا  يف زمن عثامن، ووافقهم اخلليفة عىل هذا االصطالح، بل 

ولكن أحدا  من هؤالء ...وضع هلم دستورا  يرجعون إليه يف الرسم عند االختالف

من األئمة مل يقل  إن هذا الرسم توقيفي، وال ُس أزيل، وإنام رأوا يف التزامه رضبا  

احتاد الكلمة واعتصام األمة بشعار واحد، واصطالح واحد، فواضع الدستور 

«عثامن، ومنفذه بخطه زيد بن ثابت
 (2)

. 

وأشري هنا إىل أن تسمية املصاحف بالعثامنية، هي تسمية شهرة، وليست 

أمر بنسخ املصاحف . وسبق أن أرشت إىل أن عثامن ابتداعا من عثامن 

ذي مجعه أبو بكر الصديق، وهو عني الذي كتب بني يدي مستندا إىل املصحف ال

.×النبي 
                            

                                       
 .85٣لصالح ص ل مباحث يف علوم القرآن  ينظر( 8)

 .852-855ص  املرجع السابق  ينظر( 8)



 د. حسن عبد الجليل العبادلة                   مناهج الباحثين في تعليل ظواهر رسم آيات القرآن الكريم 

12 

 اخلامتة
احلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد الرمحة 

  هتدى هبدهيم يف هذه احلياة، وبعد املهداة، وعىل آله وصحبه ومن ا

ة مجع ما تفرق من توجيهات الباحثني لظواهر رسم فقد بذلت جهدي يف حماول

آيات القرآن الكريم، وصنفتها وبوبتها عىل نحو ما ظهر يف هذا البحث، ومن أهم 

 لنتائج التي توصلت إليها ما يأيت ا

انقسمت أراء الباحثني يف الرسم القرآين إىل قسمني؛ القسم األول منهم  :أولً 

ء اختلفت مواقفهم من رسم الكلامت عد رسم املصحف غري توقيفي، وهؤال

  .القرآنية التي غايرت الرسم اإلمالئي

  فقال بعضهم هي أخطاء وقع فيها الصحابة رضوان اهلل عليهم لبداوهتم

وبعدهم عن احلضارة وقّلة علمهم بأصول الكتابة. وهذا رأي ال أوافقه وقد بينت 

 ذلك يف متن البحث.

 اولوا تنزيه الصحابة عنه، فأسندوا ومل ينف آخرون وقوع اخلطأ، لكنهم ح

اخلطأ إىل الذين تعلم عنهم الصحابة الكتابة. وهذا القول ال أرى صحته أيضا، وقد 

 أوردت يف متن البحث بعض الشواهد العلمية والتارخيية التي تقول بخالفه.

  وآخرون قالوا بأن الرسم اجتهاد من الصحابة رضوان اهلل عليهم، وهذا

 يضا. الرأي ال أراه أ

والقسم الثاين من الباحثني قال بأن رسم املصحف توقيفي ال اجتهاد فيه، 

معتمدين عىل العديد من األدلة، والشواهد التارخيية. وهذا الرأي هو الذي أقول به 

 وذكرت يف متن البحث عددا من الشواهد عليه.

ني بأن انقسمت مذاهب القائلني بأن الرسم اجتهاد من الصحابة والقائل :ثانياً 
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  ت القرآنية إىل قسمني الرسم توقيفي ال اجتهاد فيه من تعليل ظواهر رسم الكلام

  القسم األول منهم قال بتوجيه ظواهر الرسم القرآين، وتنوعت مذاهبهم

يف ذلك، فمنهم من وجهه توجيها  لغويا ، أو معنويا ، أو فلسفيا ...وأعد هذه 

ن الكريم واللطائف، إال التي فيها تكّلف التعليالت من قبيل التدبر يف آيات القرآ

 ظاهر وال يستقيم هبا املعنى.

  والقسم الثاين قال بعدم توجيه ظواهر الرسم القرآين، وعّده بعضهم بأنه

وجه من أوجه اإلعجاز التي ال حييط بعلمه إال اهلل تعاىل، وقال آخرون بأن 

بذهاهبم. وهذا الصحابة عرفوا احلكم من هذا الرسم لكن هذه احلكم ذهبت 

القول ال أرى صحته؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل أمرنا بتدبر كتابه الكريم ومل يرش إىل 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ ﴿ خفاء علومه بل قال تعاىل 

. [٥2  األنعام] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ ، وقال تعاىل [2٥ النساء] ﴾ں ں

ذ فيه انتقاص من حق وال أرى أن الصحابة عرفوا علام  من العلوم ذهب بذهاهبم؛ إ

 الصحابة رضوان اهلل عليهم وادعاء بأهنم كتموا العلم.

يف مجع ما تفرق أن تتضافر جهودهم  املختصنيوأويص  لبة العلم الرشعي و

لكلامت القرآنية التي غاير رسمها قواعد الرسم اإلمالئي، إلظهار ما من تعليالت ل

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل  اامتوخ يستقيم من تعليالت وتبيني ما ال يصح منها.

 .السداد والتوفيق وأن يتقبل هذا اجلهد املتواضع خالصا  لوجهه الكريم
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 املصادر واملراجع فهرس
 .القرآن الكريم .4

ها(، 88٣4)ت، أمحد بن املبارك الّسجلاميس اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز الدباغ .0

 .م8118، ٥دار الكتب العلمية، طبريوت لبنان، 

عيل بن عبد ، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي .5

، 8ط، الكتب العلمية داربريوت، حتقيق مجاعة من العلامء، ، ها(5٣4)الكايف السبكي

 .ها8515

د بن عبد الغني شهاب الدين أمحد بن حمم ،فضالء البشر في القراءات األربعة عشر إتحاف .1

 .م8992 ،8طأنس مهرة، لبنان، دار الكتب العلمية،  حتقيق ها(،8885الدميا ي)ت

سعيد (، حتقيق ها988ا259) جالل الدين عبد الرمحن السيو ي ،في علوم القرآن ناإلتقا .3

 .م8994 -ها8584 ،8، طدار الفكر، لبنان املندوب،

 اجلامعة يوسف اجلمل، جملة الرمحن ، عبديالعثمان الرسم في القرآنية القراءات اختالف أثر .1

 .الثاين العدد - عرش الثالث املجلد - 811٣ يونيوالرشعية( الدراسات اإلسالمية)سلسلة

 ،ها(45٥)ت حممد بن مفلح احلنبيل املقديسعبد اهلل  و، أباآلداب الشرعية والمنح المرعية .1

 .م 8994-ها8،8585ط،مؤسسة الرسالة ،بريوت، عمر القياموحتقيق شعيب األرنؤوط 

مؤسسة (، ها854-88٥)ابن قتيبة أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري، أدب الك اتب .1

 .م8945 ،دار صادر ،، بريوت8928الرسالة 

أمحد حسن،  ، حتقيق(ها٥٥٣)ت ، أبو بكر حممد بن حييى بن عبد اهلل الصويلأدب الكتاب .1

 .م 8995-ها858٣ ،8طدار الكتب العلمية، ، لبنان-بريوت

حممد بن حممد العامدي  أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .42

 .دار إحياء الرتاث العريب ،بريوتها(، 9٣8)ت

، حممد األمني بن حممد املختار اجلكني الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .44

 .ها851٥ها(، السعودية،  بع رئاسة البحوث العلمية، 8٥9٥)ت

 .املكتبة الشاملةعيل بن نايف الشحود، ، اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم .40
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 م.8929، 2، خري الدين الزركيل، بريوت، دار العلم للماليني، طاألعالم .45

رشكة مصطفى  (،ها598)ت عبد اهلل بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل .41

 .م89٥9-ها8٥٣2 ،8ط ،مرص، البايب احللبي وأوالده

دار  ها(،55٣حممد ين يوسف األندليس أبو حيان )ت  (،تفسير أبي حيان) البحر المحيط .43

 .م 899٥ها 858٥، 8الكتب العلمية، بريوت، ط

ها(، 595-55٣الزركَّش ) حممد بن هبادر بن عبد اهلل أبو عبد اهلل ،البرهان في علوم القرآن .41

 .ها8٥98، ر املعرفةدا، بريوت ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم

أبو احلسن نور  (،ه 010تلحارث بن أبي أسامة ل) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .41

، حتقيق د.حسني الباكري املدينة ها(215-5٥٣) اهليثمي الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن

 .م8998-ها858٥، 8، طمركز خدمة السنة والسرية النبوية ،املنورة

مطبعة  مكة احلجاز، ،يغمور مصطفى هنرش،  اهر الكردي حممد ،الكريم القرآن تاريخ .41

 .م8954 - اه8٥4٣ ،8الفتح، ط

 .م894٣، إبراهيم اإلبياري، مرص، دار القلم، تأريخ القرآن .41

 ،ها(848)ت البرصي النمرييأبو زيد عمر بن شبة  (،أخبار المدينة) تاريخ المدينة المنورة .02

-ها8585ن بيان، بريوت، دار الكتب العلمية،حتقيق عيل حممد دندل وياسني سعد الدي

 .م8994

 .م894٣، مطبعة املشهد احلسيني،ة، عبد الفتاح القايض، القاهرالشريفتاريخ المصحف  .04

، خالد عبد الرمحن العك، مراجعة حسني خطاب، دمشق، تاريخ توثيق نص القرآن الكريم .00

 .م8925دار الفكر، 

، أبو القاسم عيل بن احلسن بن حلها من األماثلتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من  .05

ها(، حتقيق حمب الدين العمري، بريوت، دار ٣58-599هبة اهلل الشافعي ابن عساكر )

 .م899٣الفكر، 

ها(، 454تأبو زكريا حييى بن رشف الدين النووي )، التبيان في آداب حملة القرآن  .01

 .م892٥ -ها 851٥، 8، طالوكالة العامة للتوزيع، دمشق
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حمب الدين عبداهلل بن أيب عبداهلل احلسني بن أيب البقاء العكربي ، التبيان في إعراب القرآن .03

 .عيسى البايب احللبي ، دار حتقيق عيل البجاوىها(، 484ت)

 حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .01

 .العلميةدار الكتب ، بريوتها(، 8٥٣٥-)ت املباركفوري

، أمحد خالد شكري، جملة معهد اإلمام الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل .01

 .ها8582الشا بي، العدد الثالث، مجادى اآلخرة 

ها(، لبنان، دار الكتاب 558، حممد بن أمحد بن جزي الكلبي )التسهيل لعلوم التنزيل .01

 .م892٥، 5العريب، ط

دار ، تونس ،ها(8٥9٥)ت ابن عاشور ام الشيخ حممد الطاهراإلم ،تفسير التحرير والتنوير .01

 .م8995، سحنون

ها(، حتقيق ياُس 529اجلبار السمعاين ) املظفر منصور بن حممد بن عبد و، أبتفسير القرآن .52

 .ها8582 ،8ط ،السعودية الرياض، دار الو ن بن إبراهيم و غنيم بن عباس،

دار هنضة مرص للطباعة ، القاهرة، طاويحممد سيد  ن ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم .54

 .م8992، 8طوالنرش والتوزيع، 

 ، أبو احلسن مقاتل بن سليامن بن بشري األزدي بالوالء البلخيتفسير مقاتل بن سليمان .50

-ها8585، 8،طدار الكتب العلمية ،بريوت-أمحد فريد، لبنان حتقيق،(ها8٣1)ت

 .م811٥

  ،ها(259ت)حممد بن حممد ابن أمري احلاج ، صولالتقرير والتحبير شرح التحرير في علم األ .55

 .م8994-ها8585، 8ط ،دار الفكربريوت، 

حممد عوض  ها(، حتقيق٥51، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري )تَتهذيب اللغة .51

 .م8118، 8ط ،بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ،مرعب

ن أمحد رششال، حولية كلية ، أمحد بالتوجيه الّسديد في رسم وضبط بالغة القرآن المجيد .53

 .م 8118لرشيعة والقانون والدراسات اإلسالمية، العدد العرشون، جامعة قطر، 

، العبادلة، جملة اجلامعة اإلسالميةحسن عبد اجلليل ، توجيهات الداني لظواهر الرسم القرآني .51

 .م8115يناير-ها8585العدد األول، ذي احلجة  غزة، املجلد اخلامس عرش،
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، إبراهيم  ه سليم الداية، مجعية عامل عاني في الرسم القرآني إتباع المبنى للمعنىتوضيح الم .51

 . م8181، 8املطابع التعاونية، ط

  ها(،859تحممد بن عيسى أبو عيسى السلمي الرتمذي ) ،الجامع الصحيح سنن الترمذي .51

 .حتقيق أمحد شاكر وآخرون، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب

حتقيق أمحد عبد  ،ها(458حممد بن أمحد بن أيب بكر القر بي )ت ،رآنالجامع ألحكام الق .51

 .ها 8٥58 ،8ط ،دار الشعب ،القاهرة ،العليم الربدوين

 اهلمداين السخاوي الصمد عبد بن حممد بن عيل احلسن ، أبواإلقراء وكمال القراء جمال .12

الثقافية،  بالكت بريوت، مؤسسة، القايض سيف الدايم عبد احلق عبد حتقيق ،(ها45٥ت)

 .م8999-ها 8589 ،8ط

 رشعي أبو حممد ،الحديث العصر إلى النبوي العصر من التاريخية مراحله في القران جمع .14

 مناقشته متت .القرآن وعلوم التفسري يف املاجستري درجة عىل للحصول تكمييل بحث، زيد

 .ها8589 سنة ،الكويت بجامعة الرشيعة كلية يف

حممد أبو بكر بن  ،حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين حاشية إعانة الطالبين على .10

 .دار الفكر ،بريوت، الدميا ي السيد البكري

دار  ،، بريوتها(988)ت جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيو ي ،الدر المنثور .15

 . م899٥، الفكر

الفتح،  ، مجال حممود أبو حسان، عامن، داردراسة ما روى عن عثمان في شأن لحن القرآن .11

 .ها85٥٥

 بن أمحد بن إبراهيم إسحاق أبو ،في رسم وضبط القرآن ليل الحيران على مورد الظمآند .13

 ، تونس، املطبعة العمومية -عدة  بعات؛ أ،(ها8٥59ت)املارغني املالكي التونيس سليامن

 م.8928القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية،  -. جاحلديث دار، القاهرة -. بها8٥81

 ،8ط ،مكتبة األزهر ،مرص، عبد احلي الفرماوي ،صحف بين المؤيدين والمعارضينرسم الم .11

 م.8955 –ها 8٥95

الو نية لالحتفال  اللجنة  النارش، غانم قدوري احلمد ،رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية .11

 م.8928/ها8518 ،8، طاجلمهورية العراقية، بمطلع القرن اخلامس عرش اهلجري
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، شعبان حممد إسامعيل، دار ين التوقيف والصطالحات الحديثةرسم المصحف وضبطه ب .11

 .م8118، 8السالم، ط

 ،الرسم والضبط رشف اللَّمي عن كشف الَعَمى شرح على أرجوزة كشف العمى والرين في .11

حتقيق األستاذ حممد بن عبيد  (،ها8٥88 )ت حممد العاقب بن مايايب الشنقيطي اجلكني

 . ها8584، املطبعة الو نية ،تانياموري ،حممد بن موالي، نواكشوط

 األلويس شهاب الدين حممودحممود  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .32

 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوتها(، 8851)

عبد  ها(، حتقيق  د.٥1٥-88٣، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي)السنن الكبرى .34

 .م8998-ها8588 ،8ط بريوت، دار الكتب العلمية، وي،الغفار البنداري وسيد كرس

ها( حتقيق شعيب األرناؤوط 552تحممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ) ،سير أعالم النبالء .30

 ها.858٥ ،9ط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،وحممد العرقسويس

المختبر المبتكر شرح المختصر في أو  شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير .35
 قيقحت (،ها958)تحممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي ، ابن النجارالفقهأصول 

 .ها858٥ ،8، طجامعة أم القرى معهد البحوث العلمية ،حممد الزحييل ونزيه محاد

حتقيق حممد السعيد ها(، 5٣2-٥25) أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،شعب اإليمان .31

 .ها 8،8581، طعلميةدار الكتب ال، بريوت، بسيوين زغلول

ها(، ٣55، القايض عياض بن موسى اليحصبي )تالشفا بتعريف حقوق المصطفى .33

 .بريوت، دار الكتب العلمية 

 زكرياء بن فارس بن أمحد ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها .31

 .م8995-ها8582، 8، طبيضون حممد النارش (ها٥9٣ ت) القزويني

حتقيق د.يوسف عيل ها(، 288) القلقشندي ، أمحد بن عيلعشى في صناعة اإلنشاصبح األ .31

 .م 8925، 8، طدار الفكر، دمشق ، ويل

د.مصطفى  ، حتقيقها(8٣4حممد بن إسامعيل اجلعفي الُبَخاِرّي )ت ،صحيح البخاري .31

 . ها8515 ،٥ط ، بريوت، دار ابن كثري والياممة،البغا
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ها(، 588أبو العباس أمحد بن البناء املراكَّش )ت  ،نزيلعنوان الدليل من مرسوم خط الت .31

 .م8991، 8حتقيق هند شلبي، بريوت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي، ط

حتقيق د. مهدي املخزومي ود. إبراهيم  ،(ها85٣، اخلليل بن أمحد الفراهيدي )تالعين .12

 .دار ومكتبة اهلاللالسامرائي، 

حتقيق ها(، 2٣5ابن عربشاه )ت مد أمحد بن حممد، أبو حمفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء .14

 .م8118-ها8588، 8، طدار اآلفاق العربية ،أيمن البحريي

، عبداهلل الفقيه، مركز الفتوى بموقع الشبكة اإلسالمية، املكتبة فتاوى الشبكة اإلسالمية .10

 . www.islamweb.net الشاملة، و

 املكتبة اإلسالمية، ها(955اهليتمي )أمحد بن حممد ابن حجر  ،الفتاوى الفقهية الكبرى  .15

َقاليِن ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .11   قيقحت، ها(2٣8)ت أمحد بن عيل الَعسح

 .ها8٥59 ، بريوت، دار املعرفة،حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب

 حممد بن حممد بن عيل ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .13

 . دار الفكر، بريوتها(، 88٣1)ت الشوكاين

 . دار الكتب العلمية، ، حممد عبد اللطيف ابن اخلطيب ، بريوت، لبنانالفرقان .11

، (54٥)ت ، أمحد بن عيل بن ثابت أبو بكر البغداديالفصل للوصل المدرج في النقل .11

 .ها8582، 8، طدار اهلجرة ،حتقيق حممد الزهراين، الرياض

موسوعة اجلامع الكبري،  ،ها(885ت) ُعبيد القاسم بن ساّلم البغدادي أبو ، فضائل القرآن .11

 .دار الرتاث، اإلصدار الرابع

، دار املعرفة، ، بريوتها(٥2٣تحممد بن إسحاق أبو الفرج النديم ) ،الفهرست  .11

 .م8952-ها8٥92

د اهلل حتقيق عب ،ها(4٥1تحممد بن حممد بن عبد الواحد الشيباين ) ،الكامل في التاريخ .12

 .م899٣-ها858٣ ،8، طدار الكتب العلمية ،بريوت ،القايض

 .م892٣-ها 851٣، 8، حسني وايل، بريوت، دار القلم، ط كتاب اإلمالء .14

، حممد بن يوسف بن أمحد بن معاذ كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان .10

 . م8111، 8ها(، حتقيق الدكتور غانم قدوري، األردن، دار عامر، ط558اجلهني )ت
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ه ، أبو حممد عبد اهلل بن جعفر بن حممدكتاب الكتَّاب .15 َتَويح ها(، أضاف ٥55-8٣2) ابن َدَرسح

حوظات والفهارس األب لويس شيخو اليسوعي، بريوت، مطبعة اآلباء لإليه امل

 .م8988،  اليسوعيني

، (ها٥81)ت أبو بكر عبد اهلل بن سليامن بن األشعث السجستاين ،كتاب المصاحف .11

 .م8118-ها858٥، 8، طدار الفاروق احلديثة ،قيق  حممد بن عبده، مرص القاهرةحت

، حممد عادل كتاب في الفرق بين رسم المصحف الشريف وبين رسم القواعد اإلمالئية .13

 .م8925، 8، دار الفقه واحلديث، ط الرشيف

بد احلليم أبو العباس أمحد بن ع، في التفسيركتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  .11

مكتبة ابن ، حتقيق عبد الرمحن حممد قاسم النجدي ها(،582-448بن تيمية احلراين )ا

 .8، طتيمية

، حتقيق ها(81٣8)ت البهويت منصور بن يونس بن إدريس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع .11

 .ها 8518مصطفى هالل، بريوت، دار الفكر، وهالل مصيلحي 

 ، أبو القاسم حممود الزخمرشيألقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا .11

 .بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق عبد الرزاق املهدي ها(،٣٥2)ت

الشيخ  حتقيق، أبو حفص عمر بن عيل الدمشقي احلنبيل ابن عادل ،اللباب في علوم الكتاب .11

-ها 8،8589ط، دار الكتب العلمية، لبنان -بريوت ،عادل أمحد والشيخ عيل حممد

 .م8992

بريوت، دار ها(، 588-4٥1ن منظور )اب، حممد بن مكرم األفريقي املرصي لسان العرب .12

 .8، طصادر

 .م8111، 85، طللماليني العلم دار ،صبحي الصالح ،مباحث في علوم القرآن .14

 .م8994، 8، مناع خليل القطان، الرياض، مكتبة املعارف، طمباحث في علوم القرآن .10

، عبد الكريم إبراهيم عوض صالح، مرص، دار الصحابة رسم المصحفالمتحف في  .15

 . م8114، 8للرتاث، ط

 اهليثمي أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .11

 .ها8515دار الكتاب العريب،  و ، القاهرة وبريوت، دار الريان للرتاثها(215-5٥٣)
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بن عطية عبد احلق بن غالب األندليس ا، ر الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسي .13

 .م 8،899٥ط ،، حتقيق عبد السالم عبد الشايف، لبنان، دار الكتب العلمية (ها٣54)ت

حتقيق د.عزة (، ها555ت) أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين، المحكم في نقط المصاحف .11

 . م8995، ٥ط ،دار الفكر ،دمشق ،حسن

(، ها5٣2)تأبو احلسن عيل بن إسامعيل املريس  بن سيدها، ظمالمحكم والمحيط األع .11

 .م8111 ،8، طبريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق عبد احلميد هنداوي

 القاسم األندليس أيب بن نجاح بن سليامن داود أبو ،التنزيل لهجاء التبيين مختصر .11

 .م8118-ها858٥، فهد امللك جممع، املنورة املدينة ، (ها594ت)

، حتقيق  (ها8185)تعيل بن سلطان حممد القاري،المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة .11

 .م8118-ها8588، 8، طدار الكتب العلمية، مجال عيتاين، لبنان بريوت

،  ها(988ت)جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيو ي  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها .12

 . م8992ها 8582، 8طلعلمية، فؤاد عيل منصور، بريوت ، دار الكتب ا حتقيق

خالد العك  حتقيق ها(،٣84)ت البغوي احلسني بن مسعود الفراء أبو حممد ،معالم التنزيل .14

 .م8925 - ها8515، 8، طدار املعرفة، بريوت ،مروان سوارو

سنة  ،٥، طدار عامل الكتب ها(815 )ت أبو زكريا حييى بن زياد الفراء ،معاني القرآن .10

 .م892٥ -ها  851٥

 ارق  ، حتقيقها(٥41-841) أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،لمعجم األوسطا .15

 .ها858٣، دار احلرمني، القاهرة، عبد املحسن احلسيني و عوض اهلل

خليل  ، حتقيق(ها855)ت ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويالمعرفة والتاريخ .11

 .م8999 -ها8589،دار الكتب العلمية ،املنصور، بريوت

املسامة كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر  مة ابن خلدونمقد .13

 بن خلدونا عبد الرمحن بن حممد احلرضمي ،والتذكري ومن عارصهم من ذوي السلطان

 .م 8925، ٣، طدار القلم، ، بريوتها(212)ت

مرو عثامن بن سعيد أبو ع، النقط المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار مع كتاب .11

 . م892٥دار الفكر، ،دمشق ،حتقيق حممد أمحد دمهان(، ها555ت) الداين
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ها(، بريوت، دار 8٥45، حممد عبد العظيم الزرقاين )تمناهل العرفان في علوم القرآن .11

 .م8994، 8الفكر، ط

تصحيح (، ها2٥٥ )تحممد بن حممد الدمشقي ابن اجلزري ، النشر في القراءات العشر .11

 .ها8٥5٣ ،دمشق، مطبعة التوفيق ،أمحد دمهانحممد 

ها(، حتقيق، 51٥، أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين )تنكت النتصار لنقل القرآن .11

 م.8958د.حممد زغلول ، اإلسكندرية، منشأة املعارف 

بن هبادر ا، بدر الدين أيب عبد اهلل حممد بن مجال الدين النكت على مقدمة ابن الصالح .422

-ها8589، 8، طقيق د.زين العابدين بن حممد، الرياض، أضواء السلف، حت(ها 595)ت

 .م 8992

، (ها5٥٥)ت، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري نهاية األرب في فنون األدب .424

 .م8115-ها8585، 8، طدار الكتب العلمية ،بريوت آخرون،حتقيق مفيد قمحية و

-412الدين أمحد بن حممد ابن خلكان ) أبو العباس شمس ،وفيات األعيان وأنباء الزمان .420

 . م8942 ،دار الثقافة ،بريوت ،إحسان عباس د. ققيحت ، ها(428
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 خلص  امل
ُيْعنَى هذا البحث بتتبع وقوف اإلمام أيب حاتم السجستاين من خالل كتاب 

اين من أوله إىل آخره، ابُتدئ البحث  املكتفى يف الوقف واالبتدا لإلمام أيب عمرو الدَّ

مة، ثمَّ بتمهيد فيه ترمجة موجزة أليب حاتم السجستاين، وترمجة موجزة أيضًا  بمقدِّ

اين،  وتعريف خمترص لكتاب املكتفى يف الوقف واالبتدا، وبيان أليب عمرو الدَّ

مصطلحات الوقف عند أيب حاتم السجستاين وجتوزه فيها، وبيان أقسام الوقف 

اين وهي عىل التقسيم املشهور، ثمَّ قسم الدراسة واستعرضت فيه  عند أيب عمرو الدَّ

اين يف امل كتفى عن أيب حاتم كل مواضع الوقف واالبتداء التي نقلها أبو عمرو الدَّ

السجستاين موضعًا موضعًا، وقمت بدراسة كل موضع ومناقشته، وتوصلت يف 

مواضع إىل نتيجة موافقة أحيانًا، وأخرى خمالفة َحَسَب ما أدَّى إليه البحث، ثمَّ 

 خامتة ذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات، واهلل املوفق. 
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 مةاملقّد
الم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، سيدنا الة والسَّ احلمد هلل رب العاملني، والصَّ 

ين، أما بعد د وعىل آله وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ  :حممَّ

من العلامء القدامى الكبار الذين ُعنُوا بفنِّ   حاتم السجستاينفإن اإلمام أبا 

ه مؤلَّف، اسمه: املقاطع واملبادئ. غري أنه مل يصل إلينا. الوقف واالبتداء، وله في

أقوال منثورة يف كتب الوقف واالبتداء، مثل كتاب القطع واالئتناف حاتم وأليب 

ين، و أليب عمرو  املكتفى يف الوقف واالبتداللنحاس، واملرشد يف الوقوف للَعامَّ

اين يف  أيب حاتم السجستاين وال، وغريها. وقد أكثر النحاس يف كتابه من ذكر أقالدَّ

الوقف واالبتداء، حتى إهنا لو مُجِعت لكانت صاحلة أن خترج يف كتاب مستقل أو 

ح أنه جعل كتاب أيب  ين يف كتابه املرشد، بل رصَّ يف رسالة علمية. وكذلك صنع الَعامَّ

أيب  حاتم مصدرًا اعتمد عليه يف تأليف كتابه. بيد أين رأيت أن أقوم بجمع أقوال

 ودراستها ألسباٍب، منها: أليب عمرومن كتاب املكتفى  تمحا

أن ما جاء يف املكتفى من املنقول عن أيب حاتم السجستاين يصلح أن ُُيمع  -1

ويدرس يف بحث من األبحاث القصرية كهذا، يعطي تصورًا عن موقف أيب عمرو 

كتابه املكتفى الداين من منقوالته عن أيب حاتم السجستاين مما رآه جديرًا بنقله يف 

 ومناقشته فيام وافقه فيه أو خالفه.

أن كتاب املكتفى يف هذا الفن من أشهر كتبه وأعظمها شأنًا، ومؤلفه أبو  -2

عمرو الداين شيخ القراءات وعلومها، وتصانيفه عمدة فيها ومنها كتاب املكتفى، 

 بلغ»علومها: قال ابن خلدون مشيدًا بأيب عمرو، ومنبهًا عىل منـزلته يف القراءات و

 تآليفه وتعمدت أسانيدها، روايته إىل وانتهت. معرفتها عليه ووقفت فيها، الغاية

«عليها الناس وعول. فيها
 (1)

. 

                                       
 .1/734( مقدمة ابن خلدون: 1)
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كام أن اختيار كتاٍب ما للبحث فيه ودراسة موضوعاته مسلك مألوف عند 

 الباحثني وطريقة متبعة. 

قوف أيب حاتم من الدراسات السابقة يف و -حسب بحثي وسؤايل-ومل َأَر 

)الوقوف إال رسالة واحدة كانت لنيل درجة املاجستري، وعنواهنا:  السجستاين 
الواردة عن اإلمام أبي حاتم السجستاني من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة آل عمران 

. تقدم هبا الباحث ناهر بن محدان املحمدي بإرشاف الدكتور خالد بن جمعًا ودراسة(

القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  حممد إسحاق، يف قسم

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

 فاستعنت باهلل وكتبت هذا البحث وجعلت عنوانه:

المكتفى في الوقف واالبتدا  كتاب من خالل )وقوف اإلمام أبي حاتم السجستاني
اني( لتي ذكرها اإلمام أبو مجعت فيه مواضع الوقف واالبتداء ا ؛ ألبي عمرو الدَّ

اين عن اإلمام أيب حاتم السجستاين يف القرآن الكريم من أوله إىل آخر  هعمرو الدَّ

اين يف كتابه،  ومل يستوعب كل سور القرآن مرتبة حسب السور، َحَسباَم ذكرها الدَّ

حتى الوصول يف كل عها موضعًا موضعًا، ودراستها ومناقشتها ، وقمت بتتب  الكريم

وفيق من الكريم سبحانه، وقد جعلت هذا والتَّ أو عدة نتائج، نتيجٍة  موضع إىل

 النَّحو التايل:  عىلالبحث 

 التمهيد، ويشتمل عىل  : 

 .ترمجة أليب حاتم السجستاين 

  .اين  ترمجة أليب عمرو الدَّ

 .تعريف بكتاب املكتفى يف الوقف واالبتدا 

  اينعمرو الدَّ  أيبوأيب حاتم السجستاين أقسام الوقف عند. 
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 :قسم الدراسة، وفيه  

 تاب املكتفى مع كاإلمام أيب حاتم السجستاين من خالل  وقوف

 دراستها ومناقشتها.

 .اخلامتة 

 أكرم مأمول.هو فع، واهلل املسؤول، ونأرجو أن يكون يف البحث إفادة وو
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 التَّمهيد:

 أواًل: ترجمة أبي حاتم السجستاني: 
د بن عثامن، أبو حاتم السجستاين ثمَّ البرصي هو سهل بن حممَّ

(1)
 . 

قرأ القرآن الكريم عىل يعقوب احلرضمي، وأخذ عن أيب عبيدة بن املثنى، وأيب 

زيد األنصاري، واألصمعي، وقرأ كتاب سيبويه عىل األخفش مرتني
(2)

 . 

ر لإلقراء واحلديث والعربيَّ  ث عنه أبو داود والنَّ تصدَّ وعدد  رازسائي والبة، وحدَّ

ج به أئمة منهم أبو العبَّ  داس املبِّ كبري، وخترَّ
(3)

 . 

ل من صنَّ  أنه أحسب»قال عنه ابن اجلزري:  «ف يف القراءاتأوَّ
 (4)

 .  

وله اختيار يف القراءات، وكان قارئًا متقنًا ضابطًا للوقف واالبتداء، إماما يف 

 روضعالنَّحو واللغة والقراءة وال
(5)

. 

نة مخس ومخسني ومائتني، وقيل: مخسني ومائتنيتويف س
(6)

. 

ة، املقصور واملمدود، له تصانيف منها: إعراب القرآن، ما يلحن فيه العامَّ 

الوحوش،  الفصاحة، ،الوقف واالبتداء، القراءات يفوهو واملبادئ  املقاطع

، وغريها اختالف املصاحف
(7)

.  

                                       
 (.12/262( سري أعالم الن بالء: )1)

 (242-12/262( سري أعالم الن بالء: )2)

 (.12/262( سري أعالم الن بالء: 3)

 (.1/322( غاية النِّهاية: )7)

 (.1/322( غاية النِّهاية: )5)

 (.1/322( غاية النِّهاية: )6)

 (.12/262( سري أعالم الن بالء: )4)
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اني:   ثانياً: ترجمة أبي عمرو الدَّ
عمر، أبو عمرو، األموي موالهم  بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن هو عثامن

اين القرطبي الدَّ
(1)

ويعرف قدياًم بابن الصرييف 
(2)

 . 

ل سنة ، يف مدينة قرطبة،(هـ341)ولد عام  ، ورحل  (هـ326)وابتدأ طلب العلم أوَّ

ه إىل مرص، وتَ ، ومكث بالقريوان أربعة أشهر ثمَّ (هـ324)إىل املرشق سنة مكث َوجَّ

ل يف بالد ، وتنقَّ (هـ322)، ورجع إىل األندلس سنة ة للحجِّ هبا سنة ثمَّ سافر إىل مكَّ 

(ـه777)يف دانية وسكنها حتى مات سنة  األندلس حتى استقرَّ 
(3)

. 

د بن أمحد الكاتب، صاحب البغوي ، تتلمذ عليه  أكب شيخ له أبو مسلم حممَّ

ه عىل مذهب ـة والفقربيـدرس الع اهد،ـجـمنه َسِمَع سبعة ابن مو ، وعىل غريه

 . -- مالك

قرأ القرآن الكريم أيضًا عىل أيب احلسن طاهر بن غلبون، وأيب الفتح فارس بن و

أمحد الرضير
(4)

 . 

ث عنه وقرأ عليه خلق كثري، منهم: ولُده أبو العباس، وأبو داود سليامن  بن حدَّ

غريمهاونجاح، 
(5)

 . 

ثًا مكثرًا، ومقرئًا، و كاء بط، من أهل الذَّ والضَّ  لغويًا نحويًا، حسن اخلطِّ كان حمدِّ

نًا، فاضاًل، ورعًا، جماب الدَّ والتفن   واحلفظ نَّة ن يف العلم، ديِّ عوة، متابعًا للس 

ثارهم بأسانيدهملف حافظًا آلوالسَّ 
(6)

. 

                                       
اظ: )1)  (.3/211( تذكرة احلفَّ

 (.12/44( سري أعالم الن بالء: )2)

اظ: )3)  (.3/211( تذكرة احلفَّ

 (.12/42( سري أعالم الن بالء: )7)

 (.22-12/42( سري أعالم الن بالء: )5)

 (.21-12/22( سري أعالم الن بالء: )6)
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بع أيضًا، يسري يف السَّ بع، والتَّ له تصانيف كثرية معروفة، كجامع البيان يف السَّ 

اء، والبيان يف عدِّ آي القرآن، واملكتفى يف رَّ قنع يف رسم املصاحف، وطبقات القُ وامل

الوقف واالبتدا، ومؤلفات أخرى كثرية
(1)

. 

 :تعريف بكتاب المكتفى في الوقف واالبتداثالثاً: 
اين كتابه املكتفى بمقدِّ  بدأ أبو الوقف واالبتداء،  ىلم فيها عمة تكلَّ عمرو الدَّ

 من بعدهم به. وحابة مه وعناية الصَّ عىل تعل   علم واحلضِّ ة هذا الوأمهيَّ 

أقسام الوقف واالبتداء، وجعلها أربعة أقسام كام ييل: تاٌم خمتار،  ىلم عثمَّ تكلَّ 

 وكاٍف جائز، وصالح مفهوم وهو ما يعبِّ عنه غالبًا باحلسن، وقبيح مرتوك.

 ه.مثيل لعريف به والتَّ حثًا للتَّ بوأفرد لكل قسم منها م

ور، وداخل بًا َحَسَب الس  وبدأ كتابه بسورة الفاحتة إىل آخر القرآن الكريم مرتَّ 

 ورة َحَسَب اآليات. الس  

قراءات، د اعتنى أبو عمرو ببيان معاين كثري من اآليات وما فيها من ـقو

 . املسندة ما يقرب من سبعني ومائة ثاراآلووذكر من األحاديث وإعراب، 

اين يف د بن القاسم، واعتمد الدَّ  كتابه هذا اعتامدًا كبريًا عىل ابن األنباري، حممَّ

صاحب كتاب إيضاح الوقف واالبتداء، فنقل عنه كثريًا وغالبًا ما يورد أقواله 

 ة خيالف، وأحيانًا يسكت. ويناقشها ويرجح وخيتار، فتارًة يوافق، ومرَّ 

اس وأيب حَّ النَّ ونقل أيضًا عن اإلمام نافع ويعقوب وابن جماهد واألخفش و

 غريهم. وحاتم السجستاين 

اين موجزة متقنة رصينة، فصيحة، بعيدة عن تشقيق الكالم  وعبارات الدَّ

يخ زكريَّ والتَّ  ا شويش، وله أثر كبري فيمن ألَّف بعده يف الوقف واالبتداء كالشَّ

املقصد كتابه األنصاري يف
(1)

 ، واألشموين يف منار اهلدى. 

                                       
 (.21-12/22لن بالء: )أعالم ا ( سري1)
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  عند أبي حاتم السجستاني وأبي عمرو الداني: رابعاً: أقسام الوقف
يف الوقف، فتارة يقول: تام.  التي استعملها أبو حاتم تعددت املصطلحات 

وأخرى يقول: كاف. وحينًا يقول: حسن. ومرة يقول: جيد. ويقول أيضًا: وقف 

ين يف كتابه املرشد إىل مصطلحات أيب حاتم يف الوقف وعرَّ  ف بيان. وقد أشار الَعامَّ

فلام وقع الكتاب املوسوم باملغني يف معرفة وقوف  »بمنهجه، فقال يف مقدمة كتابه: 

 القرآن عىل رشط ما ذكره أبو حاتم وأبو بكر رمحهام اهلل؛ كنت قد اقتديت هبام يف

إمالء يدهيام فيام ذكراه، وسلكت فيها طريق االختصار واإلُياز؛ أحببت أن أعقبه 

« ه ومن سائر الكتب املعمولة يف هذا العلمهبذا الكتاب الذي هو أتم من
 (2)

 . 

ثم  ،ثم احلسن ،وهي مخس درجات، فأعالها رتبة هي التام»: ثم قال 

وهذه ألقاب استعملها أبو حاتم يف كتابه، ومل ُيعل  ثم املفهوم. ،ثم الصالح ،الكايف

هو أن كل لقب حمصوًرا عىل معنى بعينه، ولكنه قصد سائر األلقاب معنى واحًدا، و

فأما نحن  هذه األلقاب. الوقف يصلح يف ذلك املوضع الذي يعب عنه بلقب من

فقد ميزنا بينها، ورتبناها مراتب، وجعلنا هلا منازل، فوسمنا أعالها منزلة بالتامم، 

«ثم ما بعده باحلسن، ثم بالكايف، ثم بالصالح، ثم باملفهوم
(3)

ين يف بيان . وكالم  الَعامَّ

ضح، يدل داللة رصحية عىل أن أبا حاتم كان يتوسع ويتجوز يف منهج أيب حاتم وا

استعامل هذه املصطلحات، وكأنه يغاير بينها يف االستعامل تنويعًا يف الكالم، 

يستعمل هذه الكلمة مرة، ومرة كلمًة أخرى، واملعنى عنده واحد، ومقصده جواز 

أيب عمرو الداين الوقف. لكننا حني ننظر إىل مناقشات ابن األنباري والنحاس و

                                       
أنه زاد وأفاد من  األنصاري نص يف مقدمة كتابه( املقصد تلخيٌص لكتاب املرشد يف الوقوف لكن الشيخ زكريا 1)

عثامن بن سعيد  وأيب عمر وزيادة أخرى غالبها عن»فقال خمبًا عن مصدر الزيادات:  أيب عمرو الداين،

 .(7): ، صاملقصد بحاشية منار اهلدى «املقري 

 .(2-1/1( املرشد يف الوقوف: )2)

 .(13-1/12( املرشد يف الوقوف: )3)
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وغريهم لوقوف أيب حاتم وتسمياهتا؛ نجدهم يقفون عند تسمية أيب حاتم لوقوفه، 

غ لنا أن ننقل أقواهلم يف  فيوافقونه أحيانًا، وخيالفونه أحيانًا أخرى، وهذا يسوِّ

تعليقاهتم عىل بعضهم ونفيد منها وإن اختلفوا يف تسمية الوقوف. وأنقل يف هذا 

إن علامء الوقف واالبتداء »كتور حمسن هاشم درويش حيث قال: دالسياق كالمًا لل

قد تفننوا يف تقسيامته وتفريعاته، وذهبوا يف ذلك مذاهب شتى، ترجع كل ها إىل واٍد 

«واحد وإن اختلفت األسامء واملصطلحات، وال مشاحة يف ذلك
(1)

. 

لفة املباين متقاربة املعاين، خمت»ًا تقسيامت العلامء ومصطلحاهتم: ثم قال واصف

ؤول إىل ـر، تــدها عىل اآلخـكأ أحـض، واتـها عىل بعـد بعضـ، قد اعتم اناً ـيـأح

«ل واحدـأص
(2)

. 

أما أقسام الوقف عند أيب عمرو فهي التي اختارها ابن اجلزري
(3)

وشاعت يف  

 جائز، وكاف خمتار تام»هذا الفن وسار عليها الناس. وهي كام قال أبو عمرو: 

«مرتوك وقبيح مفهوم، وصالح
 (4)

وأحيانًا كثرية يعب عن الصالح املفهوم باحلسن.  

 القطع حيسن الذي هو التام الوقف»قال أبو عمرو يف بيان معاين هذه املصطلحات: 

 القصص متام عند وذلك. بعده مما بيشء يتعلق ال ألنه بعده، بام واالبتداء عليه

  :تعاىل كقوله ،اآلي رؤوسو الفواصل يف موجوداً  يكون ما وأكثر وانقضائهن،

«[6-5البقرة:] ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿:بقوله واالبتداء ﴾ڻ ڻ ۀ  ﴿
(5).  

 بعده، بام واالبتداء أيضاً  عليه الوقف حيسن الذي هو الكايف الوقف »ثم قال:  

 نحو وذلك ذكرنا، كام اللفظ دون املعنى جهة من به متعلق بعده الذي أن غري

                                       
 (.32( مقدمة حتقيق كتاب الوقف واالبتداء البن طيفور، ص: )1)

 (.32( مقدمة حتقيق كتاب الوقف واالبتداء البن طيفور، ص: )2)

 (.1/226( انظر: النرش: )3)

 (.132-132( املكتفى: )7)

 (.172( املكتفى: )5)



 إبراهيم بن عبداهلل الزَّهرانيد.         للّدانيوقوف اإلمام أبي حاتم السجستاني من خالل كتاب المكتفى  

71 

 بعد بام واالبتداء. [23ء:النسا] ﴾ڌ ڌ   ڍ﴿ :قوله عىل الوقف

« كلها اآلية يف ذلك
 (1) . 

 بام االبتداء حيسن وال عليه، الوقف حيسن الذي هو احلسن الوقف »ثم قال:  

ٺ ٺ ٺ  ﴿ :قوله نحو وذلك مجيعًا، واملعنى اللفظ جهة من به لتعلقه بعده

 ألن حسن، وشبهه ذلك عىل الوقف.[3-2الفاحتة:] ﴾پ ٻ﴿و ﴾ٿ 

ٺ  ﴿ :و ﴾ٻ پ﴿ :و ﴾ڎ ڎ ﴿: بقوله واالبتداء مفهوم، املراد

 ألنه قبيح باملجرور واالبتداء جمرور، ذلك ألن حيسن، ال [7-2الفاحتة:] ﴾ٺ ٺ

« قبله ملا تابع
 (2).  

 عىل الوقف نحو وذلك منه، املراد يعرف ال الذي هو القبيح الوقف »ثم قال:  

 يوم)و ،(اهلل) :بقوله واالبتداء ،وشبهه( رسل)و ،(رب)و (،ملك)و ،(بسم: )قوله

 أي إىل يعلم مل ذلك عىل وقف إذا ألنه (اهلل)و (،السموات)و (،العاملني)و (الدين

(أضيف يشء
(3)

وعند اجلمع بني األلقاب املستعملة عند أيب حاتم يف الوقوف،  .

وبني أقسام الوقف عند أيب عمرو، وتطبيقها عىل مسائل الوقف؛ فإن الغاية 

ة العملية هي بحث املسألة بني جواز الوقف وعدمه، فإذا تقرر املنشودة ذات النتيج

الوقف فال إشكال يف تسميته إذا كانت الثمرة العملية قد حتققت، ويكون اخلالف 

حينئذ يف تسميته أشبه ما يكون باخلالف اللفظي، وهي مسألة فرعية. وإن كان 

يدور بني  الوصل هو املرتجح فليس ثمت وقف يسمى نوعه. فاخلالف إذا كان

الوقف والوصل، فإن املسألة ُتْبَحث بني هذين األمرين، وهو اخلالف الذي يرتتب 

عليه ثمرة عملية، إما الوصل، وإما الوقف. قال ابن اجلزري عن تقسيم الوقف: 

                                       
 (.173املكتفى: ) (1)

 (.175( املكتفى: )2)

 (.172( املكتفى: )3)
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«وأكثر ما ذكر الناس يف أقسامه غري منضبط وال منحرص»
(1)

م . وهبذا يمكن أن نفه

اء يف التقسيامت وتسميتها، ونقرأ واالبتدقف اخلالف الدائر بني علامء الو

 اهتم عىل بعضهم، واهلل أعلم. استدراكاهتم وردودهم وتعليق

 

 

                            

                                       
 (.1/225( النرش: )1)
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 قسم الدراسة
 اإلمام أبي حامت السجستاني  وقوف
 مع دراستها ومناقشتها تاب املكتفىكمن خالل 

 سورة البقرة:
 .[1لبقرة:]ا  ﴾ٱ   ﴿ ( قوله تعاىل:1)
«هو كاٍف »ال أبو حاتم يف الوقف عليها: ق

(1)
. 

 دراسة المسألة:
اس عن أيب حاتم أنَّه مل َيْدِر ما معنى حروف  د النَّحَّ نقل أبو جعفر أمحد بن حممَّ

ور ورآها كالمًا مستقاًل، قال أبو حاتم: )هو كالٌم عىل  املعجم يف أوائل الس 

دة(ـح
(2)

ألنَّ ما بعدها مفيد ، وجعل الوقف عليها كافيًا،
(3)

. 

ون وعلامء الوقف واالبتداء اختالفًا كثريًا يف احلروف املقطَّعة  اختلف املفِّسِّ

التي افتتحت هبا بعض سور القرآن الكريم
(4)

، فمنهم من اجتهد يف بيان معناها، 

واختلفت أقواهلم، ومنهم من توقف، ومرد  اختالف علامء الوقف واالبتداء إىل 

جيح االختالف يف  معناها، ويصعب حترير أقوال العلامء يف هذه احلروف، والرتَّ

 بينها ألمرين:

ين يف معاين احلروف املقطَّعة، واملراد هبا. -1  االختالف الكثري بني املفِّسِّ

 أنَّ كلَّ ما قيل يف معناها اجتهادات واحتامالت ليست مبنيَّة عىل نصوص. -2

                                       
 .(152)( املكتفى: 1)

 .(1/122)( املرشد يف الوقوف: 2)

 .(1/32)( القطع واالئتناف: 3)

اء: 7) ، (257ص: )، إيضاح الوقف واالبتداء: (1/226)، جامع البيان: 1/2( انظر: معاين القرآن للفرَّ

ر  املصون:(152ص: )ى: املكتف  .(1/42) ، الد 
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لعدم وجود ِصَلٍة يف املعنى ظاهرة بني  وأقرب ما يقال يف الوقف عليها أنَّه تام  

احلروف املقطَّعة وبني ما بعدها من اجلمل، وهو احلكم الذي حكم به أبو عمرو 

ُم له بالعلَّة التي بنى عليها، وهي أنَّ معنى اين، وإن كان ال ُيَسلَّ أنا اهلل ﴾ٱ ﴿  الدَّ

أعلم
(1)

م، واهلل أعلم.  ، ملا تقدَّ
 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئې ې ې ى  ﴿ ( قوله تعاىل:2)

ەئ ەئ ﴿ كان أبو حاتم يكره االبتداء بقوله:. [15-17البقرة:] ﴾ۇئ ۆئ

، وما أشبههام﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ وبقوله: ،﴾وئ 
(2)

. 

 دراسة المسألة:
ة أيب حاتم يف الكراهة هنا واضحة ال خفاء فيها، وهي أنَّه ال حُيب  استئناف  حجَّ

ي االستهزاء واملكر، وهي وإن الكالم بوصف اهلل تعاىل بام ُذِكَر من األوصاف، وه

ا ضعيفة ال تنهض للقيام باحلكم الذي ُذِكَر، فيبقى االستئناف  كانت واضحة إال أهنَّ

ل الكالم عىل أصله، وذلك أنَّ وصف اهلل تعاىل باالستهزاء واملكر ليس من باب  بأوَّ

اإلطالق ابتداًء، ولكنَّه من باب املقابلة واملجازاة
(3)

م سببها من أهل  ، وقد تقدَّ

 الكفر والنِّفاق.

والمعنى هلذا الذي ذكره، ألنَّه »ي معلِّقًا عىل كالم أيب حاتم: قال أبو بكر األنبار

ُلهم وخُيَطِّيء  ﴾ەئ ەئ وئ﴿حَيُْسُن االبتداء بقوله:  عىل معنى: اهلل ُُيَهِّ

فعلهم...وقال أصحابنا
(4)

معناه: ُُيازهيم عىل استهزائهم،  ﴾ەئ ەئ وئ﴿:

«واملكر واخلديعة واقعة هبمفيكون االستهزاء 
(5)

. 

                                       
 (.152)( املكتفى: 1)

 .(162)( انظر: املكتفى: 2)

 .(12)، معامل التَّنزيل: (1/322)( جامع البيان: 3)

 ( لعله يقصد باألصحاب أهل علم االعتقاد، يدل عليه الكالم الذي ذكره.7)

 .(262):  ( إيضاح الوقف واالبتداء5)
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اين:  واالبتداء بذلك عندنا َحَسٌن، والقطع قبله كاٍف، ألنَّ »وقال أبو عمرو الدَّ

معنى االستهزاء واملكر من اهلل تعاىل املثوبة واجلزاء، أي ُُيازهيم جزاء استهزائهم 

«ومكرهم
(1)

. 

دِّ عىل قول أيب حاتم وجه آخر، هو أنَّه قد ثبت  أنَّ الوقف عىل رؤوس ويف الرَّ

كان ُيَقطِّع   ×، أنَّ النَّبيَّ  ، كام جاء يف حديث أمَّ سلمة  ×اآلي من ُسنَّة النَّبيِّ 

 ﴾ٻ پ ﴿ ثم يقف، ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ قراءته آيًة آيًة:

. ثم يقف[1الفاحتة:]
(2)

. 
رأس آية، فإذا وقف القارئ عىل رأس اآلية هذه؛ استأنف  ﴾ائ ﴿وقوله:

 واهلل أعلم.،﴾ەئ ەئ وئ ﴿ بام بعدها فقال:
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ﴿ ( قوله تعاىل:3)

 .[22البقرة:] ﴾ ې ې ى ى ائ 

«﴾ۉ ې ې  ﴿ إنَّ الوقف عىل»قال أبو حاتم: 
 (3). 

 دراسة المسألة:
ه فقال: نقل أبو جعفر النَّحَّ  ا قوله: جلَّ وعزَّ »اس قول أيب حاتم بنصِّ  وأمَّ

فهذا الوقف، ألنَّ  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ﴿

جوع إىل اهلل عزَّ ه ذا ممَّا عاينوه ورأوه، وهم مل يكونوا مؤمنني بحياة اآلخرة والر 

، ون به فإنَّام وقع التَّوبيخ ع ﴾ې ې ى ى ائ ﴿ وجلَّ ىل ما هم مقر 

«معاينون له
(4)

. 
                                       

 .(162)( املكتفى: 1)

مذي، باب يف فاحتة الكتاب، برقم: 2) ، برقم:  ×، واحلاكم يف املستدرك يف قراءات النَّبيِّ 2224( الرتِّ

غري وزيادته برقم ) ، واحلديث صححه األلباين،(2212) (: 5222وهو يف صحيح اجلامع الصَّ

(2/223). 

 .(162) ( املكتفى:3)

 .(1/72) ( القطع واالئتناف:7)
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ار باآلخرة والبعث  وبيان قول أيب حاتم أنَّ املخاطبني هنا يف هذه اآلية كفَّ

اينوه ورأوه من إُياد اإلنسان من عدم ليكون يف هذه احلياة والن شور، مؤمنون بام ع

ثمَّ يموت، فإذا كان األمر كذلك؛ فينبغي أن يستدلَّ عليهم بالواقع الذي شهدوه 

ويكون ما بعده مستأنفًا. وقد  ﴾ې ې  ﴿وآمنوا به، فيتم الكالم عند قوله: 

ين أبا حاتم يف هذا الوقف تبع الَعامَّ
(1)

. 

ا أبو عمرو وقد رفض أبو عمر اس قوَل أيب حاتم، فأمَّ اين ومن قبِله النَّحَّ و الدَّ

فرياها نسقًا عىل ما قبلها
(2)

ا النَّحَّ  وظاهر »اس فقد قال عن تعليل أيب حاتم: ، وأمَّ

ون ﴾ې ې  ﴿ كالمه مستحسن حتَّى ُيتدبَّر ذلك، إنَّ التَّامم عنده: م مقر  ألهنَّ

له غري الزٍم ألنَّ اهلل جلَّ وعزَّ قد وبَّخهم هبذا، وإذا تدبَّرت قوله: رأيت ما قا

: ا مذهبه أنَّ ون بالكفر، فأمَّ منقطع ممَّا  ﴾ې ې  ﴿ بكفرهم يف اآلية وهم ال يقر 

ُ أنَّه ليس كذلك، ألنَّه قد َلِزَمُهم اإلقرار به، ألنَّ الذي  ون به، والَبنيِّ م ال يقر  قبله ألهنَّ

«قبلوا كلَّ ما جاء بهجاءهم بالباهني الباهرة عليهم أن ي
 (3)

ه هذا  . والنحاس يف ردِّ

ه بكالمه إىل معنى غري مراد أيب حاتم، لكنه ال يرى ــجـد اتـه قـأن -دوــبـا يـفيم–

 الوقف سائغًا. 

هلا إىل آخرها، ال ينقطع عند قوله:  ومعنى هذا أنَّ االستفهام يف اآلية قائم من أوَّ
جوع إىل اهلل عزَّ وجلَّ قد ثبت ألنَّ ما بعدها من اإلحياء و ﴾ې ې﴿ الر 

عندهم، فالذي أوجد اإلنسان من عدم؛ قادٌر عىل أن حيييه بعد اإلماتة، كام قال 

﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ سبحانه:
 (4)

وقد ذكر بعض  ،

                                       
 .(1/166): ( املرشد يف الوقوف1)

 .(162)( انظر: املكتفى: 2)

 .(1/72)( القطع واالئتناف: 3)

وم، من اآلية )7)  (.24( سورة الر 
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خمرشي، وأيب حيَّان األندليس، وغريمها ين أنَّ اآلية كلَّها استفهام كالزَّ املفِّسِّ
(1)

 ،

  هذه اآلية، واهلل أعلم.وعليه؛ فال وقف يف

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ ( قوله تعاىل:7) 

 .[26-25البقرة:] ﴾ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
«هو تام  »: ﴾گ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل

 (2)
. 

 دراسة المسألة:
اس،  اين الوقف عىل يرى أبو بكر بن األنباري، والنَّحَّ  وأبو عمرو الدَّ

ّمًا، واختلفت عباراهتم حسب أنواع الوقف لدى لكنهم ال يرونه تا ﴾گ  ﴿

اين وصفاه  اس والدَّ ، والنَّحَّ كلٍّ منهم، فابن األنباري وصفه بأنَّه حسٌن غري تامٍّ

واب، ، وهو الصَّ  لَِتعل ِق ما بعده بام قبله من بالكايف، لكنَّهم اتَّفقوا عىل أنَّه غري تامٍّ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿نه:جهة املعنى ال من جهة اللَّفظ، فقوله سبحا

ابقة:  ،[26:البقرة] ﴾ڱ م ذكرهم من بني إرسائيل يف اآلية السَّ  إشارة ملن تقدَّ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿

ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃڃ ڃ 

ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

 ﴾ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک کگ گ گ گ

م ذكرهم من علامء الوقف واال ،[25:بقرةال] بتداء يف جواز وال خالف بني من تقدَّ

، ولكنَّ اخلالف يف تسمية الوقف، وهو أمر يسري، ﴾گ ﴿ قوله: الوقف عىل

 والوقف متأكد وال سيَّام أنَّه رأس آية، واهلل أعلم.

                                       
اف: 1) ر  املصون: (1/122)، البحر املحيط: (62)( الكشَّ  .(1/232)، الد 

 .(162)( املكتفى: 2)
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گ گ ڳ ڳ کک ک ک گگ﴿( قوله تعاىل:5)

 ہ ۀ ہ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[122البقرة:] ﴾ۓ  ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ
«الوقف ﴾گ ڳ ڳ ڳ  ﴿»قال أبو حاتم: 

 (1)
. 

 دراسة المسألة:
مع أيب حاتم نافعٌ  ﴾ڳ ﴿ خيتار الوقف عىل قوله:

(2)
، وابن جماهد

(3)
 ،

اء والفرَّ
(4)

ينوري ، وأمحد بن جعفر الدَّ
(5)

، وابن األنباري
(6)

 أنَّ قوله: ، عىل

منتصب بفعٍل مضمر: حيسدونكم حسدًا، فهو مصدر لفعل حمذوف،  ﴾ڳ﴿

وهو عىل هذا وقف كاٍف  ،﴾ ڳ﴿ وهلذا تمَّ الكالم عىل قوله:
(7)

، ولكنَّ األظهر 

مفعوالً ألجله، والعامل  ﴾ڳ ﴿من سياق اآلية أن يكون قوله:  -واهلل أعلم -

 .﴾ک  ﴿ فيه
ارًا هو احلسد احلامل هلم عىل»قال أبو حيَّان:   «ودادة ردِّكم كفَّ

(8)
، وهبذا يظهر 

ر املع ه الوصل، وإذا تقرَّ بام قبله من  ﴾ڳ﴿له: هذا فقد ارتبط قونى، ويتوجَّ

الكالم، وتبنيَّ العامل فيه، وال حاجة لتقدير فعل حمذوف، وبإعراب أيب حيَّان قال 

                                       
 .(142)( املكتفى: 1)

 .(142)( انظر: املكتفى: 2)

 .(142)( انظر: املكتفى: 3)

 . (142)واملكتفى:   ،(1/43)( انظر: معاين القرآن له: 7)

 . 142، واملكتفى: 245( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء: 5)

 .(142)( انظر: املكتفى: 6)

 .(76)( منار اهلدى: 4)

 .(1/522)( البحر املحيط: 2)
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الُعكبي
(1)

مني احللبي  من قبل، والسَّ
(2)

من بعد، وإنَّام ذكرت كالم أيب حيَّان  

 لوضوحه، واهلل أعلم.

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ﴿ ( قوله تعاىل:6)

ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ  ڱ ڱ

 .[214البقرة:] ﴾ہ ہھ ھ ھ ھ 
عند أيب حاتم: كاٍف  ﴾ڇ ڇ ﴿ الوقف عىل قوله:

(3)
. 

 دراسة المسألة:
 يكون خب املبتدإ ﴾ڇ ڇ ﴿ عىل قول أيب حاتم يف الوقف عىل قوله:

حمذوفًا تقديره: كبري
(4)

بعده مستأنف  ، وما ﴾ڃ ڃ ڃڄ  ﴿ ، بداللة قوله:

وخٍب، وال حاجة ملثل هذا، ألنَّ فيه تفكيكًا للكالم، وتقديرًا  مبتدإمؤلَّف من 

ه الوصل، ويكون قوله ملحذوٍف ال حاجة إىل تقد   سبحانه:يره، ويتوجَّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ خبًا لقوله: ﴾ڌ ڎ ڎ ﴿

﴾ڍ ڍ ڌ 
 (5)

  ، واهلل أعلم.

                                       
محن:1)  .(67 )( إمالء ما منَّ به الرَّ

ر  املصون: 2)  .(2/66)( الد 

 .(127)املكتفى: (3)

ر  املصون:7)  .(2/322 )( الد 

ر  املصون:(142)، واملكتفى: (1/22)( انظر: القطع واالئتناف: 5)  :، ص، ومنار اهلدى(2/322 )، والد 

(52). 
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 :سورة آل عمران
 ﴾چ..ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ عاىل:( قوله ت4)

 .[7-3آل عمران:]

«تام  »:  ﴾ٹ ڤ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:
 (1)

. 
 دراسة المسألة:

ق بني إنزال الكتب الثالثة:  ﴾ڤ ٹ﴿ الوقف عىل قوله سبحانه: يفرِّ

ة، واإلنجيل والقرآن الكريم، ويكون املراد بالنَّاس قوَم موسى وعيسى ارالتَّو

المعليه الة والسَّ ام الصَّ
(2)

اس، وأبو عمرو  ، ونص عىل الوقف ابن األنباري، والنَّحَّ

اين، وهو وقف كاٍف، ألنَّ ما بعده:  معطوف عىل ما قبله:  ﴾ڤ ڤ ﴿الدَّ

«حسن غري تامٍّ »، قال ابن األنباري: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿
 (3)

اس ، وقال النَّحَّ
(4)

 

وأبو عمرو
(5)

 الب، واهلل أعلم. «هو كاف»:
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ه تعاىل:( قول2) 

ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ  ہ

 .[17آل عمران:] ﴾ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
«تام  »: ﴾ڭ ڭ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل:

 (6)
. 

 دراسة المسألة:
﴾ڭ ڭ ﴿ ال خالف يف جواز الوقف عىل قوله:

كاٍف،  وهو وقف (7)

                                       
 .(127) ( املكتفى:1)

 .(172): ، ص( مدارك التَّنزيل2)

 .(222)( إيضاح الوقف واالبتداء: 3)

 .(1/123)( القطع واالئتناف: 7)

 .(127) :املكتفى( 5)

 .(124): املكتفى( 6)

 .(42): ، ص، منار اهلدى(157): ، ص، الوقف واالبتداء(1/123)( انظر: القطع واالئتناف: 4)
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آلية بينها وبني ما قبلها من ا ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ ألنَّ ما بعده وهو قوله:

: ۇ ۇ ۆ ﴿ تعل ٌق من جهة املعنى ال من جهة اللَّفظ، فقوله عزَّ وجلَّ

نيا، فنعيم اآلخرة دائم ال ينقطع،  ﴾ۆ  فيه تفضيل لنعيم اآلخرة عىل نعيم الد 

ائل نيا الزَّ بخالف متاع احلياة الد 
(1)

، وزعم السِّ »، قال ابن األنباري:  جستاين أنَّه تام 

متعلٌِّق بمعنى الكالم الذي  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ وهذا غلط، ألنَّ قوله:

«قبله
 (2)

اين:  «كاف ﴾ڭ ڭ ﴿ »، وقال أبو عمرو الدَّ
(3)

 ، واهلل أعلم.
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ ( قوله تعاىل:2)

 .[75آل عمران:] ﴾ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ
 «تام  »:  ﴾ی ی ی  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل:

(4)
. 

 دراسة المسألة:
 ﴾جئ حئ ﴿ اتم يف هذا الوقف ظاهر، فقوله سبحانه:خطأ قول أيب ح

ا حال منتصبة من قوله:  ﴾ی  ﴿ معطوف عىل ما قبله، وهو قوله: والسيَّام أهنَّ

 ﴾ېئ ۈئ﴿
بًا، قال ابن األنباري: فيكون املعنى: وجيهاً  (5) وقال » ومقرَّ

. وهذا خطأ منه؛ ألنَّ قوله: َنَسٌق عىل  ﴾جئ حئ  ﴿ السجستاين: وهو وقف تام 

بًا، فال يتم  الوقف عىل النَّسق قبل ما ُنِسَق عليهوجي «ه، كأنَّه قال: وجيهًا ومقرَّ
 (6)

  ،

وهبذا قال أبو عمرو وغريه
(7)

 ، واهلل أعلم.

                                       
 .(3/71)، التَّحرير والتَّنوير: (2/672)( انظر: البحر املحيط: 1)

 .(225): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء2)

 .(124): املكتفى( 3)

 .(222):كتفىامل( 7)

محن5) ر  املصون: (171): ، ص( إمالء ما منَّ به الرَّ  .(3/144)، الد 

 .(222): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء6)

 .(44): ، ص، ومنار اهلدى(1/135)، وانظر: القطع واالئتناف: (222) :املكتفى( 4)
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ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ﴿ ( قوله تعاىل:12) 

 .[125آل عمران:] ﴾ ڀٺ ٺ ٺ ٺ
«تام  »: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل:

 (1)
. 

 المسألة:دراسة 
: حيث  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ محله عىل القول بتامم الوقف هو قوله عزَّ وجلَّ

د بن عبد الكريم  جعلها بمعنى منفصل عامَّ قبلها يف الكالم، قال أمحد بن حممَّ

أي يف املجازاة  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ثمَّ يبتدئ:»ألشموين مبيِّنًا قول أيب حاتم: ا

جال، وأنَّه ال يضيع لكم عماًل، وأنَّه باألعامل، أي جمازاة النِّساء عىل األعامل كالرِّ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ﴿ ليس ألحٍد عىل أحد فضٌل إالَّ بتقوى اهلل، قال تعاىل:

«مبتدأ وخب﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ سورة احلجرات، فعىل هذا ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ 
 (2)

. 

والوقف عند ابن األنباري
(3)

اين ، وأيب عمرو الدَّ
(4)

كاٍف، قال ابن األنباري راّدًا  

ل يف »حاتم يف القول بتامم الوقف: أيب عىل قول  وهذا غلط؛ ألنَّه متعلِّق باألوَّ

رت: ارتفعت  ﴾ٺ ﴿املعنى، كأنَّه قال: ال أضيع عمل بعضكم من بعض، فلامَّ ُأخِّ

فة «بالصِّ
 (5)

. 
وقد محلها مجهور »:﴾ٺ ٺ ٺ﴿ وقال الطَّاهر بن عاشور يف قوله تعاىل:

ين عىل معنى أنَّ نساءكم ورجالكم  ُيمُعهم أصٌل واحد، وعىل هذا فموقع املفِّسِّ

                                       
 .(217) :املكتفى( 1)

 .(27): ، ص( منار اهلدى2)

 .(327) :، صقف واالبتداء( انظر: إيضاح الو3)

 . (217): املكتفى( انظر: 7)

 .(327) ( إيضاح الوقف واالبتداء:5)
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أي ألنَّ شأنكم  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ هذه اجلملة موقع التَّعليل للتَّعميم يف قوله:

واحد
(1)

«، أي أنتم يف عنايتي بأعاملكم سواء
 (2)

. 

ة ما يمنع ما ذهب إليه أبو حاتم يف كاف املعنى، والوقف عىل أيِّ مجلٍة  وليس ثمَّ

ب عزَّ  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ نَّ قوله:لوجود التَّعل ق املعنوي، فإ من مجلة استجابة الرَّ

اعني، واهلل أعلم.  وجلَّ لعباده الدَّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿( قوله تعاىل:11)

 .[124-126آل عمران:] ﴾ژ ڑڑ ک ک ک 
«تام  »: ﴾ڎ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل:

 (3)
. 

 دراسة المسألة:
لذين كفروا يف البالدوصٌف وبيان لتقل ب ا ﴾ڈ ڈ ﴿ قوله تعاىل:

(4)
 ،

خب ملبتدإ حمذوف تقديره: ذلك، أي: ذلك التَّقل ب، فهو  ﴾ڈ ڈ ﴿ وقوله:

غلط؛ ألنَّ ما بعده متعلٌِّق بام »شموين معلقًا عىل قول أيب حاتم: وقف كاٍف، قال األ

فهم فيها متاع قليل «قبله؛ ألنَّ املعنى: تقل بهم يف البالد وترص 
 (5)

. 

اُس ـٍم النَّحَّ ـاتـا حـأبطَّأ ـد خـوق
(6)

ُن األنباريِّ ـ، واب
(7)

اين ، وأبو عمرو الدَّ
(8)

 ،

 واهلل أعلم.

                                       
 .(3/317)( التَّحرير والتَّنوير: 1)

 ، عىل أنَّ ابن عاشور قد جنح يف املعنى إىل ما ذهب إليه أبو حاتم.(3/317 )( التَّحرير والتَّنوير:2)

 .(217)( املكتفى:3)

 .(225): ، ص، مدارك التَّنزيل(2/127)، التَّفسري الكبري: (4/723 )ن:( انظر: جامع البيا7)

 .(25): ، ص( منار اهلدى5)

 .(1/152)( انظر: القطع واالئتناف: 6)

 .(327) :، ص( إيضاح الوقف واالبتداء4)

 .(217)( انظر: املكتفى:2)
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 :سورة النِّساء
 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿( قوله تعاىل: 12)

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ 

 .[25النساء:] ﴾ ڳ 
«تام  »: ﴾گ گڳ گ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (1)
. 

 دراسة المسألة:
م الكالم عىل معنى قوله:تق عند أيب حاتم أهنا بمعنى  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ دَّ

املجازاة يف األعامل
(2)

ڍ ڍ ﴿ ، إال أن السياق يأبى هذا املعنى؛ فقوله سبحانه:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

بعيد عن معنى املجازاة،  ﴾ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

اليد عن نكاح احلرائر  أن الذي عجز بسبب قلَّة ذات -واهلل أعلم  -وإنَّام املعنى 

املؤمنات فال يستنكف من نكاح اإلماء املؤمنات فكلكم من نفس واحدة
(3)

، فجاء 

لة يف املعنى ﴾ڳ ڳ ڳ ﴿ قوله:  لنفي احلرج والنهي عن االستنكاف، فالصِّ
كاف ﴾گ گ گ ﴿ ظاهرة، والوقف عىل قوله:

(4)
  ، واهلل أعلم.

 :سورة املائـدة
ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ ( قوله تعاىل:13) 

 .[26:املائدة] ﴾ ڍ  ڇ ڇ ڇ
                                       

 ﴾گ گ گ ﴿لنساء:ومثل ذلك يف ا» حاتم يف سورة آل عمران، قال: ( ذكره أبو عمرو عن أيب1)

 . «(217): املكتفى
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ﴿ ( عند قوله سبحانه:2)

 . 21املسألة العارشة يف الصفحة: ، وانظر: [ 125آل عمران: ] ﴾ٺڇ 
اف3)  .(222): ، ص، معامل التَّنزيل(232): ، ص( الكشَّ

 .(327): ص ،، إيضاح الوقف واالبتداء(167و1/156)( القطع واالئتناف: 7)
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﴾ڄ ڄ﴿ قال أبو حاتم بالوقف عىل قوله:
 (1) . 

 دراسة المسألة:
 يف هذا املوضع وجهان يف الوقف: 

﴾ڄ ڄ﴿أن يكون الوقف عىل قوله: .1
 

فينتهي الكالم ههنا، ثمَّ يكون 

ة التِّيه، وذلك أن بني إرسائيل جادل ﴾ڃ ڃ ﴿ قوله سبحانه: وا خمبًا عن مدَّ

سة فقالوا:  الم يف دخول األرض املقدَّ الة والسَّ ٴۇ ۋ  ﴿نبي اهلل موسى عليه الصَّ

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ ثمَّ عصوا فقالوا: ،[ 22:املائدة]

وحكم  ،، فدعا عليهم النَّبي  موسى[ 22:املائدة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ 

م دخوهلا وبالتِّيه أربعني سنة، حتى إذا نكلوا عن اجلهاد بتحري اهلل عليهم حني

سة َمْن َبْعَدهم من بني إرسائيلقىضان  هذا اجليل أو أكثره دخل األرض املقدَّ
(2)

، 

وهو قول عكرمة
(3)

وقتادة 
(4)

قال نافع،  ﴾ڄ ڄ ﴿ قوله: ، وبالوقف عىل

ويعقوب البرصي
(5)

األخفش األوسط، وأبو احلسن سعيد بن مسعدة، 
(6)

، وأبو 

اين، وغريهم واهلل أعلم. حاتم، وأب  و عمرو الدَّ

ة حتريم دخول  ﴾ڃ ڃ ﴿ أن يكون الوقف عىل قوله: .2 فتكون مدَّ

سة أربعني سنة، والتِّيه يف األرض حكم آخر، وهو قول ابن عبَّاس األرض املقدَّ
(7)

واختيار ابن جرير 
(8)

 وغريه.  

                                       
 .(232): املكتفى( 1)

 .(2/32 )( انظر: تفسري القرآن العظيم:2)

 .(234): املكتفى( 3)

 .(234): املكتفى( 7)

 .(232): املكتفى( 5)

 .(232): املكتفى( 6)

 .(232): املكتفى( 4)

 .(12/124)( انظر جامع البيان: 2)
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ل  ل من بني إرسائيل،واألوَّ ودخول من  أظهر هلالك أكثر أهل اجليل األوَّ

 بعدهم، والوقف كاف، واهلل أعلم. 

 :سورة األعراف
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ ( قوله تعاىل:17) 

 .[2:األعراف]  ﴾ٺ 
«كاٍف »: ﴾ڀ ڀ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (1) 

 دراسة المسألة:
اين عن أيب حاتم العلة التي بنى عليها أبو حاتم قول ه يف مل يذكر أبو عمرو الدَّ

كاف إن »ن األشموين ذكر هذا الوقف وقال: غري أ ﴾ڀ ڀ  ﴿ الوقف عىل قوله:

ر: أي أنزلناه إليك لتنذر به «علقت الم كي بفعل مقدَّ
 (2)

، وال حاجة هلذا التَّقدير 

ديم وتأخري كام قال والسيام أن فعل اإلنزال ُذِكر يف صدر هذه اآلية، ويف الكالم تق

اء:  «ك لتنذر به فال يكن يف صدرك حرج منهكتاب أنزل إلي»الفرَّ
(3)

ووصف  

مني احللبي قوله تعاىل: بأهنا مجلة معرتضة بني  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ السَّ

﴾ڀ﴿ وقوله: ﴾ٻ ﴿قوله: 
(4)

ُمعلٌِّل  ﴾ڀ﴿قوله:  وأّيًا كان الوصف فإن 

 إلنزال الكتاب، فال يصح الفصل بينهام، وليس يف ثنايا هذه اآلية وقف، واهلل أعلم. 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ اىل:ـوله تعـ( ق15)

  .[12:األعراف] ﴾ڻ 
                                       

 .(265 )( املكتفى:1)

 .(172): ، ص( منار اهلدى2)

 .(1/342) القرآن له: ( معاين3)

ر  املصون: 7)  .(5/277)( الد 
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 «هو تام  »: ﴾ ڱ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:
(1) 

 دراسة المسألة:
وجهان: إما أن تكون الم توطئة لقسم حمذوف  ﴾ں  ﴿ يف الالم يف قوله:

يه بالم جواب القسم املدلول عل ﴾ں  ﴿ و)من( رشطيَّة يف حمل رفع باالبتداء، و

م  ه جواب القسم، وإما أن تكون الالَّ التوطئة، وجواب الرشط حمذوف سّد مَسدَّ

 صلتها، وقوله: ﴾ڱ ﴿الَم ابتداء، و)من( موصولة يف حمل رفع باالبتداء، و
جواب قسم حمذوف، والقسم وجوابه يف حمل رفع خب االبتداء وتقدير  ﴾ں ﴿

منكمالكالم: َللذي تبعك منهم واهلل ألمألن جهنم 
(2)

. واألقرب منهام يف اإلعراب 

لقول أيب حاتم هو الوجه الثَّاين، أن تكون الم ابتداء، وقد ذكر هذا أيضًا 

األشموين
(3)

لة ﴾ڱ ﴿ ، والوقف عىل قوله: كاٍف، واجلملة مقول القول، والصِّ

 يف املعنى ظاهرة، واهلل أعلم. 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ اىل:ــعـه تـولـ( ق16) 

  ﴾ ڇ ڇ ڍ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄڄ

 .[142:األعراف]

«كاٍف »وقال عنه:  ﴾ڃ  ﴿ قال أبو حاتم بالوقف عىل:
 (4)

. 
 دراسة المسألة:

 ويكون قوله: ﴾ڃ ﴿ يف هذه اآلية وجهان للوقف: إما أن يكون عىل قوله:
 من كالم اهلل عز وجل، وإما أن يكون الوقف عىل: ﴾چ ڃچ  ڃ﴿
ة، وهذا هو األظهر ألن قوله:فيكون من كالم الذ   ﴾ڃ﴿ يَّ  ﴾ڃ﴿ رِّ

                                       
 .(266)( املكتفى: 1)

محن2) ر  املصون: (246): ، ص( انظر: إمالء ما منَّ به الرَّ  .(5/243)، الد 

 .(173): ، ص( منار اهلدى3)

 .(242)( املكتفى: 7)
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من اإلقرار ﴾ڃ ﴿ تأكيد ملا تضمنته
(1)

ل قال نافع ، وبالوجه األوَّ
(2)

وغريه، وبالثَّاين  

قال أيب بن كعب
(3)

وابن عبَّاس 
(4)

وابن جماهد
(5)

واألخفش وأبو حاتم 
(6)

 

ية؛ ألن اآل وغريهم، ويرى ابن األنباري أال وقف فيها، فَيِصل القارئ إىل آخر

﴾ڦ﴿تعليل لقوله: ﴾چ چ چچ ﴿قوله:
(7)

ويف هذا ُبْعد، . 

واألحسن قول أيب حاتم لوضوح املعنى وسالمته وصحته، وُيَقّدر له حمذوف: 

فعلنا ذلك كراهة أن تقولوا أو لئالَّ تقولوا
(8)

چ  ﴿، والتَّقدير هنا أوىل من تعليق: 

  ، وهو وقف كاف، واهلل أعلم.﴾ڦ﴿ بقوله: ﴾چ
 :وبةسورة الت

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ﴿ ( قوله تعاىل:14) 

 .[121التوبة:] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ﴿ قال أبو حاتم بتامم الوقف عىل قوله:

(9). 
 دراسة المسألة:

م يف قوله: الم َقَسم، واألصل:  ﴾ۋ﴿ بيان قول أيب حاتم أن الالَّ

ا بالم التَّعليل ـم الَقَسم هنفًا، وُشبَِّهت الـون ختفيـذفت النـزينَّهم، ثمَّ حـَيجـلَ 

فكِّست
 (10)

 ، وهذا قول بعيد. 

                                       
 .(2/374)( التَّحرير والتَّنوير: 1)

 .(242)( انظر: املكتفى: 2)

 .(242)انظر: املكتفى: ( 3)

 .(242)( انظر: املكتفى: 7)

 .(242)( انظر: املكتفى: 5)

 .(242)( انظر: املكتفى: 6)

 .(276): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء4)

ر  املصون: 2)  .(2/374)، والتَّحرير والتَّنوير: (5/513)( الد 

 .(322)( انظر: املكتفى: 2)

 .(322)( انظر: املكتفى: 12)
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اين:  وأمجع أهل العلم باللِّسان عىل أنَّ ما قاله وقّدره خطٌأ ال »قال أبو عمرو الدَّ

«يصح  يف لغة وال قياس
 (1)

ب:  ، واحتجَّ أبو حاتم أيضًا بأنَّ العرب تقول يف التَّعج 

لفظ األمرَأظِرْف بزيد، فيجزمون الفعل لشبهه 
(2)

. 

ا:  ب عدل إىل لفظ »قال ابن األنباري رادًّ وليس هذا بمنزلة ذاك؛ ألن التَّعج 

األمر، والم اليمني مل توجد مكسورة قط يف حال ظهور اليمني، وال يف حال 

«إضامرها
 (3)

. 

اس:  ورأيت أبا احلسن بن كيسان»وقال النَّحَّ
(4)

هذا عىل أيب حاتم ينكر مثل  

 «وخُيطُِّئه فيه
(5)

 . 

 :سورة يونس
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ اىل:ــعـه تـولـ( ق12) 

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .[2يونس:]
«هو تام  »: ﴾ڤ ڤ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (6)
.  

 دراسة المسألة:
مجلة مستأنفة ال صلة هلا بام  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿ قوله تعاىل:

ة قد اشتملت عىل فعل الزم وفاعل وإنَّ واسمها وخبها، قبلها لفظًا، وهي مجل

حة  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ومجلة:  قد تكون بيانيَّة ملا قبلها موضِّ

                                       
 .(322)نظر: املكتفى: ( ا1)

 .(363)( إيضاح الوقف واالبتداء: 2)

 .(363 )( إيضاح الوقف واالبتداء:3)

د وثعلب، 7) د بن أمحد بن كيسان النَّحوي، أخذ عن املبِّ الُبلغة يف هـ(، 222إمام يف العربيَّة، )ت: ( هو: حممَّ

ة النَّحو والل غة:   .(52)تراجم أئمَّ

 .(1/224)( القطع واالئتناف: 5)

 .(323)( املكتفى: 6)
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حر ب الكافرين من الوحي حتى وصفوا حامله إليهم بالسِّ لتعج 
(1)

، وقد تكون 

ر بعد اجلملة األوىل: ماذا صنع الكافرون بعد التعجب أو ماذا  جوابًا لسؤال مقدَّ

الوا؟ق
(2)

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ﴿وفيها أيضًا رابط آخر، هو اسم اإلشارة يف قوله:  
كاٍف  ﴾ڤ ڤ﴿وله:ـف عىل قـوقـالـذا فـوحي، وعىل هـد عىل الـه عائـفإنَّ 

(3)
 ،

 واهلل أعلم.
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ﴿ ( قوله تعاىل:12)

 .[35يونس:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
«هو وقف جيد»: ﴾ڇ ڍ  ﴿ الوقف عىل قوله:قال أبو حاتم يف 

 (4)
. 

 دراسة المسألة:
، ﴾ڇ ڍ ﴿مجلتان، أوالمها قوله سبحانه:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قوله تعاىل:

اج:﴾ڍ ڌ  ﴿ وأخرامها قوله: جَّ كالم تاٌم كأنَّه قيل  ﴾ڇ ڍ  ﴿» ، قال الزَّ

ي أي: عىل أ ﴾ڍ ڌ   ﴿هلم: أي  يشء لكم يف عبادة األوثان ؟ ثمَّ قيل هلم: 

﴾ڍ ڌ  ﴿ حاٍل حتكمون، فموضع كيف نصب بــ
 (5). 

وقد نصَّ عىل هذا الوقف آخرون كابن االنباري
(6)

د بن طيفور   وأيب عبد اهلل حممَّ

جاوندي السَّ
(7)

اسه ، وذكر النَّحَّ
(8)

اين  وأبو عمرو الدَّ
(9)

ونقال قول أيب حاتم  

اج، وأوضح كالم يف بيان املعنى يف قوله: جَّ مني  ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ والزَّ للسَّ

                                       
 .(11/26)( انظر: روح املعاين: 1)

 .(11/26)( انظر: روح املعاين: 2)

 .(323)، املكتفى: (365): ، ص( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء3)

 .(322)( املكتفى: 7)

 .(3/14)( معاين القرآن وإعرابه: 5)

 .(364): ، ص( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء6)

 .(231): ، صكتاب الوقف واالبتداء ( انظر:4)

 . (1/327)( انظر: القطع واالئتناف: 2)

 .(322 )( انظر: املكتفى:2)
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مبتدأ وخب، ومعنى االستفهام هنا اإلنكار  ﴾ڇڍ﴿»: حيث قالاحللبي 

، أي: أي  يشء لكم يف اختاذ هؤالء إذ كانوا عاجزين عن هداية أنفسهم  والتعجب

م أن بعض النَّحويني نصَّ عىل أن مثل هذا  فكيف يمكن أن هَيُْدوا غرَيهم ؟ وقد تقدَّ

  ،[ 72املدثر:] ﴾پ پ پ پ ڀ ﴿» ، نحو:الرتكيب ال يتم إال بحال بعده
ر اجلملة بعد ، [ 27املائدة:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ إىل غري ذلك، وهنا ال يمكن أن ُتَقدَّ

ڍ  ﴿هذا الرتكيب حاالً ألهنا استفهامية، واالستفهامية ال تقع حاالً. وقوله:

ف حتكمون بالباطل وجتعلون هلل أندادًا ـر، أي: كيـام آخـفهـاست ﴾ڌ 

«؟ركاء ــوش
 (1)

 فالوقف جيِّد كام قال أبو حاتم، وهو وقف كاف، واهلل أعلم.  

 :سورة النحل
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۈ ﴿( قوله تعاىل:22) 

 . [62النحل: ] ﴾ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
 دون ﴾ې ﴿ حرف واحد، ال يوقف عىل ﴾ې ې ﴿»قال أبو حاتم: 

«﴾ې﴿
 (2)

.  
 دراسة المسألة:

طويل وكالم كثري يف تركيبها ، خالف﴾ې ې  ﴿ للن حاة يف قوله:
(3)

وقد ذكر  ،

اين أنَّ بعض أهل العلم يرى الوقف عىل أبو ر بعدها حمذوفًا،  ﴾ې  ﴿ عمرو الدَّ وقدَّ

ل اآلية، فيكون التقدير: ال ينفعهم ما زعموا ا عىل الزعم املذكور يف أوَّ ردًّ
(4)

. 

اج إذ قال يف كتابه:   جَّ -واهلل أعلم -، املعنى رد  لقوهلم ﴾ې  ﴿»وقد قال هذا الزَّ

املعنى: َجَرَم فِْعُلهم هذا أن هلم النَّار،  ﴾ې ى ى ائ  ﴿ ليس ذلك كام وصفوا،

                                       
ر  املصون: 1)  .(6/221)( الد 

 .(357)( املكتفى: 2)

ر  املصون: 3)  .(6/323)( انظر: الد 

اج: 7) جَّ  .(357)، املكتفى: (162و 3/34)( انظر: معاين القرآن وإعرابه للزَّ
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«أي كسب فعلهم هذا أن هلم النَّار
 (1)

قول أيب حاتم  -واهلل أعلم  -ولعلَّ األقرب  

 ﴾ې  ﴿أوىل من تقدير كالم حمذوف بعد  ﴾ې  ﴿ إىل ﴾ې  ﴿ومن تبعه، واحتياج 
ركبتا تركيبًا واحدًا كقوهلم: مخسة عرش ﴾ې﴿و ﴾ې﴿فقوله:

(2)
، وتكون 

ا  ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ وهي قوله: -كل ها بعد ذلك  -اجلملة  ردًّ

وقول أيب  ﴾ې﴿عن  ﴾ې﴿وتوبيخًا هلم عىل الباطل الذي زعموا، فال تفصل 

واب إن شاء اهلل، واهلل أعلم.   حاتم هو الصَّ

 ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ ( قوله تعاىل:21)

 .[116النحل:]﴾  ڭ ۇ ۇ ۆ
«كاٍف »: ﴾ے ۓ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (3)
. 

 دراسة المسألة:
وما  ﴾ے ۓ  ﴿ تنتهي اجلملة حسب وقف أيب حاتم عند قوله:

بعدها كالم مستأنف مبتدأ وخب، وحيتاج إىل تقدير، فيكون تقولون هذا حالل 

ر. وأصلوهذا حرام، فتكون اجلملة االسمية يف حمل نصب ب  الفعل املضمر املقدَّ
 الكالم يف اآلية يرد قول أيب حاتم ألنه ال حيتاج إىل إضامر وتقدير، فهو هكذا: وال

تقولوا هذا حالل وهذا حرام ألجل وصف ألسنتكم الكذب
(4)

 ، ففي الكالم
 ﴾ھ ھ  ﴿يف حمل نصب بقوله: ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿تقديم وتأخري، فقوله:

 وعليه فال وقف.
                                       

 .(3/162)( معاين القرآن وإعرابه: 1)

ر  املصون: 2)  .(6/323)( انظر: الد 

 .(354)( املكتفى: 3)

ر  املصون: 7)  .(4/224)( انظر: الد 
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 وهذا غلط ؛ ألن قوله:»يرد عىل أيب حاتم يف وقفه هذا:  ريقال ابن األنبا
«حكاية، وال يتم الوقف عىل احلكاية دون املحكي ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿

 (1)
 ،

اين وكذلك قال أبو عمرو الدَّ
(2)

 ، واهلل أعلم. 

 :سورة الكهف
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى  ﴿ ( قوله تعاىل:22)

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 .[ 2-1ف:الكه] ﴾ېئ 
«﴾ى ﴿ الوقف:»قال أبو حاتم: 

 (3)
.  

 دراسة المسألة:
اين أن الوقف عىل قوله: بتقدير أن يف الكالم تقدياًم  ﴾ى﴿ ذكر أبو عمرو الدَّ

وتأخريًا، وأصله: الذي أنزل عىل عبده الكتاب قياًم ومل ُيعل له عوجاً 
(4)

 . 

مني احللبي يف الدر املصون القول بالتَّقديم والتَّأخري؛ ألنه عىل  وقد ردَّ السَّ

خالف األصل
(5)

ى ائ ائ ەئ  ﴿ . فرتتيب الكالم عىل ما هو عليه، وقوله:

، إذ هو تعليل له﴾ۋ ﴿ متعلق بقوله: ﴾ەئ 
(6)

، فال يفصل إالَّ بالوقف عىل 

  أعلم.ألنه رأس آية، ويكون وقفًا حسنًا، واهلل ﴾ې ﴿قوله: 

 :سورة مريم
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ ( قوله تعاىل:23)

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

                                       
 .(321): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء1)

 .(354)( انظر: املكتفى: 2)

 .(366)( املكتفى: 3)

 .(364)( انظر: املكتفى: 7)

ر  امل5)  .(4/735)صون: ( انظر: الد 

ر  املصون(6/121) : ( انظر: البحر املحيط6)  .(4/734 : )، الد 
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[ 22-44مريم:] ﴾چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
«يف املوضعني بتقدير: أال ﴾ٿ ﴿ ُيوز االبتداء بــ»قال أبو حاتم: 

 (1)
. 

 دراسة المسألة:
حاتم بمعنى: )أال( يستفتح هبا الكالم، ويبتدأ هبا هنا يف قول أيب  ﴾ٿ﴿

هنا بمعنى  ﴾ٿ﴿ أن موصولة بام بعدها، ولكن الذي يدل عليه السياق هنا

جر ملا قبلها يف املوضعني، فيوقف عليها دع والزَّ الرَّ
(2)

 ، والوقف كاٍف، واهلل أعلم. 

 :سورة طه
 .[ 1طه:] ﴾ڄ  ﴿ ( قوله تعاىل:27) 

«كاٍف »: ﴾ڄ ﴿ قف عىل قوله:قال أبو حاتم يف الو
 (3)

.  
 دراسة المسألة:

م الكالم عىل الوقف عىل احلروف املقطعة يف أوائل السورة عند الكالم عىل  تقدَّ

ل سورة البقرة ﴾ٱ ﴿ قوله: يف أوَّ
(4)

. 
 :سورة املؤمنون

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ ( قوله تعاىل:25) 

 .[64-66املؤمنون:] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ 
«﴾ں ﴿ الوقف الكايف:»قال أبو حاتم: 

 (5)
. 

                                       
 .(344)( املكتفى: 1)

: ، ص، منار اهلدى(727): ، ص، القطع واالئتناف(224): ، ص( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء2)

(272). 

 .(342)( املكتفى: 3)

 .( من هذا البحث13الصفحة ) ( انظر:7)

 .(722)( املكتفى: 5)
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 دراسة المسألة:
ں ڻ ﴿ ، وُيبتدأ بقوله:﴾ں﴿ الوقف عند أيب حاتم عىل قوله:

 من قوله: ﴾ں ﴿ لكن اجلار وضمريه املجرور ألصق بقوله: ﴾ڻ
أن قريشًا استكبوا عىل النَّاس بالبيت  -واهلل أعلم  -واملعنى  ﴾ڻ ڻ﴿

ببية أي اس تكبارهم بسبب البيت احلرام، وهذا عىل احلرام ألهنم أهله، فالباء للسَّ

خالف ما ينبغي أن يكونوا عليه فإن جماورة البيت احلرام تدعو إىل التواضع ال إىل 

مر  ﴾ڻ ڻ﴿ الكب والتعاظم ثمَّ قال سبحانه: أي ُيتمعون لياًل للسَّ

ين وتكذيب النَّبيِّ  ثون بالطَّعن يف الدِّ حال من  ﴾ں﴿ . وقوله:× ويتحدَّ

حال ثانية ﴾ڻ﴿و ﴾ڱ﴿ الواو يف
(1)

، والفصل بينهام ألجل إيضاح املعنى، 

ع اخلافض، أي: يف سامركم منصوبًا عىل نز ﴾ڻ﴿وُيوز أن يكون قوله: 

َمر الذي ُيتمعون فيه، فكأنه اسم ملهتجرون،   ٴۇ﴿ كام قال تعاىل:جلس السَّ

سورة العنكبوت ﴾ۋ ۋ ۅ
(2)

، وبه قال ﴾ں﴿  ، فالوقف عىل قوله:

عن العباس بن الفضل بن شاذان وإبراهيم بن عبد الرزاق  أبو عمرو، ونقله

املقرئ، وهو وقف كاٍف 
(3)

، وله أثر واضح يف بيان املعنى، فيلتصق حرف اجلر 

َمُر باهلُْجر، واهلل أعلم.   باالستكبار، والسَّ

 :سورة الفرقان
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ﴿ ( قوله تعاىل:26)

 .[21الفرقان:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
                                       

ر  املصون:1)  .(2/354 )( انظر: الد 

 .(12/42)( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 2)

 .(722)( املكتفى: 3)
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«كاٍف »: ﴾ڀ ﴿ ال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:ق
 (1)

. 
 دراسة المسألة:

. وجاء بعد مقولتهم قوله ﴾ڀ ﴿ تمَّ قوُل الذين ال يرجون لقاء اهلل عند قوله:

تعقيبًا عىل مقالتهم وفيه  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿سبحانه: 

ديد معنى التعجيب من ازدهائهم وغرورهم الباطل وكفرهم الشَّ
(2)

وهلذا  ،

اس ﴾ڀ﴿؛ يكون الوقف عىل قوله: عقيبالتَّ  كافيًا. وقال به النَّحَّ
(3)

 وابن 

األنباري
(4)

ا . وهو عندي تام؛ »ين باحلكم عليه بالتَّامم فقال: وتفرد أبو عمرو الدَّ

«ألنه انقضاء لكالمهم
 (5)

د عىل مقولتهم العاتية،  حقة َقَسٌم للرَّ . لكن اجلملة الالَّ

، واهلل أعلم. فيكون الوقف كافيًا ليس بتا  مٍّ

 :سورة األحزاب
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ ( قوله تعاىل:24) 

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

 .[2-4:األحزاب] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ 
«تام  »: ﴾ٿ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (6)
. 

 دراسة المسألة:
م يف قوله:  ﴾ٿ﴿ الوقف عند أيب حاتم عىل قوله: ؛ ألنَّ الالَّ  ﴾ٿ﴿ تام 

م،  ادقني، بفتح الالَّ عنده الم َقَسٍم وليست الم تعليل، واألصل عنده: ليسألـ ـنَّ الصَّ

                                       
 .(715)( املكتفى: 1)

 .(12/32): ، ص، التَّحرير والتَّنوير(227): ، ص( انظر: معامل التَّنزيل2)

 .(2/722)( انظر: القطع واالئتناف: 3)

 .(721): ، صبتداء( انظر: إيضاح الوقف واال7)

 .(715)( انظر: املكتفى: 5)

 .(754)( املكتفى: 6)
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م دة وكِّست الالَّ ثمَّ حذفت الن ون املشدَّ
(1)

م ذكر مذهبه هذا ، وقد تقدَّ
(2)

م  . والالَّ

الم  هنا ال يمكن أن تأيت عىل النَّحو الذي يراه أبو حاتم، وإنَّام هي الم تعليل أو

ة والصريورةالعاقب
(3)

غ الوقَف انتهاُء اآلية عند قوله:  ، والوقف َحَسن، ويسوِّ
  ، واهلل أعلم.﴾ٿ﴿

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ ( قوله تعاىل:22)

ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ 

 .[43-42:األحزاب] ﴾حئ مئ ىئ 
«تام  »: ﴾ۇئ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (4)
. 

 مسألة:دراسة ال
ابق: سورة  . ﴾ٿ ٿٿ﴿ القول يف هذا الوقف كالقول يف الوقف السَّ

األحزاب، سواًء بسواء
(5)

  ، واهلل أعلم.
 :سورة سبأ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ ( قوله تعاىل:22) 

 .[13:سبأ] ﴾ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

﴾ۇئ﴿ حسن، ثمَّ يبتدئ: ﴾وئۇئ﴿ الوقف عند أيب حاتم عىل قوله:
 (6) . 

                                       
 .(326)، منار اهلدى: (372): ، صواالبتداء( كتاب الوقف 1)

 من هذا البحث. (24) الصفحة( انظر: 2)

ر  املصون: (4/223)( انظر: البحر املحيط: 3)  .(2/26)، الد 

 .(762)( املكتفى: 7)

 .(312): ، صن هذا البحث، وانظر: منار اهلدىم (24) الصفحة( انظر: 5)

 .(767)( انظر: املكتفى: 6)
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 مسألة:دراسة ال
 مجلة مستقلة عىل قول أيب حاتم، وقوله: ﴾وئ وئ ۇئ ﴿ قوله سبحانه:

منصوب عىل أنه مصدر، أي: اشكروا شكراً  ﴾ۇئ﴿
(1)

، وهذا فيه ُبْعد، وتقدير 

مفعوله ألجله ﴾ۇئ﴿ ال يضيف إىل معنى الكالم شيئًا، ولكنَّ قوله:
(2)

 ،

وود بأن يعملوا األمر آلل دا -واهلل أعلم -واملراد  ﴾وئ﴿والعامل فيها قوله: 

كر وا اهلل سبحانه إذ أتاهم من النّ ليشكر عم ما ورد يف اآليات، ويتَّضح هبذا أنَّ الش 

 .﴾وئ ﴿يف حقيقته عمٌل مقابل ُ النِّعم، ولذلك قال: 
اس:  «املعنى: اعملوا فيام أنعم اهلل به عليكم شكراً »قال النَّحَّ

(3)
، وعليه فال 

  واهلل أعلم. ﴾وئ ۇئ ﴿ وقف عىل قوله:
 :سورة يس

 . ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿( قوله تعاىل:32)
  .[52-54:يس]

«تام  »: ﴾ٹ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:
 (4)

. 
 دراسة المسألة:

، وهي مرفوعة عىل البدليَّة من  ﴾ٹ ﴿ يرى أبو حاتم أن الوقف عىل قوله:

وف: مصدرًا لفعل حمذ ﴾ٹ ﴿ ، ويكون قوله:﴾ٿ ٿ ٹ ﴿ يف قوله: ﴾ٿ﴿

يقال هلم
(5)

 ﴾ٹ﴿ولكن األوىل من هذا واألقرب يف املعنى أن يكون قوله: 
ٌر للتعظيم، واخلب قوله: مصدر مؤكد ﴾ٹ ﴿، و﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿مبتدأ منكَّ

                                       
 .(312): ، ص، منار اهلدى(767)، املكتفى: (775): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء1)

 .(22/32)، التَّحرير والتَّنوير: (4/357)( انظر: البحر املحيط: 2)

 .(2/562)( القطع واالئتناف: 3)

 .745( املكتفى: 7)

 .(321): ، ص، منار اهلدى(745)( انظر: املكتفى: 5)
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واخلب املبتدأملضمون اجلملة، واملصدر مع عامله مجلة معرتضة بني 
(1)

، وعليه فال 

وقف، وقد خطَّأ أبا حاتم ابن األنباري
(2)

اسوالنَّحَّ  
(3)

 ، واهلل أعلم. 

 :سورة ص
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ ( قوله تعاىل:31)

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 .[27:ص].﴾ى ى ائ 
﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ قال أبو حاتم بتامم الوقف عىل قوله:

(4). 
 دراسة المسألة:
 مجلة مستأنفة مؤلفة من مبتدإ وخب، فالضمري ﴾ٴۇ ۋ ۋ﴿ قوله سبحانه:

ر، و ﴾ۋ﴿ م، و ﴾ٴۇ  ﴿مبتدأ مؤخَّ مزيدة للتَّعظيم أو اإلهبام ﴾ۋ  ﴿ خب مقدَّ
(5)

 ،

فاجلملة من حيث اإلعراب مستقلة منفصلة عامَّ قبلها، وهلذا يرى أبو حاتم الوقف 

وكذلك ابن األنباري ﴾ۈ ﴿ عىل قوله:
(6)

ا من حيث املعنى فإن قوله  ، أمَّ

تتميم هلا، فاملعنى: أنَّ كثريًا من مرتبطة بام قبلها فإهنا  ﴾ٴۇ ۋ ۋ﴿ سبحانه:

احلون، وهم قليل فكأنَّ فيها  الرشكاء يبغي بعضهم عىل بعض إال املؤمنون الصَّ

معنى االستدراك والتَّنبيه عىل القلَّة، وفيها حث  للمخاطبني بأن حيرصوا عىل أن 

يكونوا من هؤالء القلَّة
(7)

جواز ، وهلذا االرتباط فإنَّ الوصل أوىل، وإن قيل ب

 الوقف فإنَّه يف أدنى مراتب الكفاية ال التَّامم، واهلل أعلم. 

                                       
ر  املصون:1)  .(22/251)، التَّحرير والتَّنوير: (2/242 )( انظر: الد 

 .(752)( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء: 2)

 .(2/522)( انظر: القطع واالئتناف: 3)

 .(723)( املكتفى: 7)

ر  املصون: 5)  .(23/136)والتَّنوير:  ، التَّحرير(2/342)( انظر: الد 

 .(755): ، ص( انظر: إيضاح الوقف واالبتداء6)

 .(23/136)( انظر: التَّحرير والتَّنوير: 4)
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 :سورة الفتح
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ ( قوله تعاىل:32)

 .[2-1:الفتح] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
«تام  »: ﴾ ٻ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

(1)
. 

 دراسة المسألة:
م الكالم عىل مثله عند قوله سبح ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿انه:تقدَّ

﴾ڤ ...ٿ ٹ ٹ
 (2)

 . [2-4:األحزاب] 
 :سورة املمتحنة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿تعاىل:( قوله 33)

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

 .[1:املمتحنة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
«هو وقف بيان»: ﴾ٿ ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

 (3)
. 

 سة المسألة:درا
لة بني قوله:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ يظهر من قول أيب حاتم أنه ال ينفي الصِّ

لكنه يرى الوقف من باب إعطاء القارئ فرصة  ﴾ٿ ٿ ٿ ﴿ وقوله:

وهبذا يكون قد اتَّضح املعنى  ﴾ٹ ٹ ﴿ ومهلة لتقدير املحذوف املتَّصل بقوله:

ه وقف بيان، و هو قريب من وظهر، ولذلك حكم عليه من جهة املعنى فسامَّ

التسمية بالالزم، العتبار إزالة اللبس عن املعنى. ولكن لو قيل: إن كل حمذوف 

                                       
 .(524)( املكتفى: 1)

ر  املصون:   (24) الصفحة( انظر: 2)   :، ص، منار اهلدى(2/422)من هذا البحث، وانظر أيضًا: الد 

( 363). 

  .(563)( املكتفى: 3)
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، ففي كتاب اهلل عز وجل مواضع تفوق احلرص  مقّدر حيتاج إىل وقف لبيانه ملا صحَّ
من هذا النَّحو، وهلذا فإن الوصل أوىل ؛ لعدم فصل العلة املذكورة، والتقدير: 

تؤمنوا خيرجون الرسول وإياكم أن
(1)

أو إليامنكم ولعلَّ مما محل أبا حاتم عىل  

الوقف هنا أيضًا أنه خيشى أن لو وصل القارئ لربام ُفِهَم أن الكالم حتذير من 

 اإليامن باهلل: وإياكم أن تؤمنوا باهلل ربكم، وهذا يقال لو ابتدأ القارئ بقوله:
وقد خطَّأ أبا حاتم يف الوقف هنا ابن األنباري ﴾ٿ﴿

(2)
اينوأ  بو عمرو الدَّ

(3)
 ،

  واهلل أعلم.
گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ﴿ ( قوله تعاىل:37)

 .[3:املمتحنة] ﴾ڻ ڻ 
 ﴾ ڳ ڳ   ﴿ قال أبو حاتم بالوقف عىل قوله:

(4). 
 دراسة المسألة:

يف هذه اآلية موضعان للوقف
(5)

 ، ومها: 

ا أن يوقف عىل قوله: (1 ڳ ڱ  ﴿ ثمَّ بعده مجلة مستأنفة: ﴾ڳ ڳ﴿ إمَّ

يف  املنفعة هنا نفيها عىل اإلطالق، وإنَّام هو وليس املراد من نفي ﴾ڱ ڱ

ة املشهورة حلاطب بن  دائرة املعنى الذي جاء يف هذه اآليات وما كان يف القصَّ

. أيب بلتعة 
(6)

                                       
ر  املصون: (1231): ، صرك التَّنزيل( مدا1)  .(12/222)، الد 

  . (725): ، ص( إيضاح الوقف واالبتداء2)

 .(563)( املكتفى: 3)

 .(567)( انظر: املكتفى: 7)

: ، ص، منار اهلدى(732): ، صواالبتداء، كتاب الوقف (2/432): ، ص( انظر: القطع واالئتناف5)

(322). 

 .(1321)، معامل التَّنزيل: (7/375): ، صظيم( انظر: تفسري القرآن الع6)
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ا أن تتم اجلملة عند قوله: (2  ،﴾گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ﴿ وإمَّ
 مجلة جديدة.  ﴾ڱ ڱ ﴿ قوله:

 وهو األوىل واألظهر، وهو وقف كاف، واهلل أعلم.  وقد اختار أبو حاتم األول،

 :سورة املرسالت
 .[14-16:املرسالت] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿( قوله تعاىل:35) 

ألنه قد أهلك »كافيًا وقال:  ﴾ەئ  ﴿ يرى أبو حاتم الوقف عىل قوله:

 «األولني ومل هُيِلك اآلخرين بعدُ 
(1) . 

 دراسة المسألة:
 ﴾وئ﴿ي يفهم من املعنى، والفعل يف قوله: قول أيب حاتم واضح، وهو الذ

اين معلقًا عىل قول  مرفوع يدل عىل االستئناف ال أنه معطوف، وقال أبو عمرو الدَّ

«والتَّفسري يؤيِّد ما قال»أيب حاتم: 
 (2)

اس ، وكذلك وافقه من قبل النَّحَّ
(3)

، واهلل 

 أعلم. 

 :سورة الفجر
 ﴾ٹ ٹ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ ( قوله تعاىل:36) 

 .[6-5:الفجر]
 «تام»: ﴾ٿ  ﴿ قال أبو حاتم يف الوقف عىل قوله:

(4)
. 

 دراسة المسألة:
د من اهلل تبارك وتعاىل: فقال: ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ افتتحت السورة بَِقَسٍم متعدِّ

واختلف يف جواب القسم: هل هو حمذوف أو  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

                                       
 .(622)( املكتفى: 1)

 .(622 )( املكتفى:2)

 .(2/444)( انظر: القطع واالئتناف: 3)

 .(612)( املكتفى: 7)
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ر، واختلف يف تقدي ره، فقيل: لنجازينَّ كلَّ أحد بام عمل مذكور، فإن كان حمذوفًا فيقدَّ

،. وقيل:  َبنَّ ابقة وهذا أظهر وأقرب، وقيل: لُيَعذِّ بداللة ذكرة جمازاة أهل القرون السَّ

فإن كان حمذوفًا فالوقف تاٌم  ﴾ک ک ک ﴿ بل هو مذكور، وهو قوله سبحانه:

، فيوقف علي ه ألنه رأس كام قال أبو حاتم وهو األوىل، وإن كان مذكورًا فليس بتامٍّ

آية، وما بني الَقَسم وجوابه مجل معرتضة
(1)

 ، واهلل أعلم.

 :سورة اإلخالص
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ قال تعاىل:( 34)

 .[7-1:اإلخالص]   ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
 :سورة الفخلق

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿

 .[5-1:الفلق]﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
 :سورة النَّاس

ژ ڑ ڑ  ژڈ ڈ  ڎڌ ڎ  ڌڇ ڍ ڍ ڇ  ﴿

   ﴾ڳ ڳ ڳ گک ک گ گ گ  ک ک

 .[6-1:الناس]
َذتني دون آخرهن»قال أبو حاتم:  «ال وقف يف اإلخالص واملعوِّ

 (2)
. 

 دراسة المسألة:
ٱ ٻ ٻ ﴿ أما سورة اإلخالص ففيها وقف كاٍف، وهو عىل قوله سبحانه:

 وما بعدها مجلة مستقلة إعرابًا. ﴾ٻ
                                       

اف1) ر  املصون: (2/652)، البحر املحيط: (1122): ، ص( انظر: الكشَّ ، ، منار اهلدى(22/444)، الد 

 .(221-32/242)نوير: ، التَّحرير والتَّ (726): ص

 .(632)( املكتفى: 2)
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اينوقد نصَّ عىل هذا ال وقف أبو عمرو الدَّ
(1)

اس من قبل ، وقد ذكره النَّحَّ
(2)

 ،

ذتان فكام قال أبو حاتم ولكن يوقف عىل رأس كل آية من هذه ور  وأما املعوِّ الس 

يف الوقف عىل رؤوس اآلي × اتِّباعًا لسنَّة النَّبيِّ 
(3)

 ، واهلل تعاىل أعلم.

 

 

                            

 

                                       
 (.634( انظر: املكتفى: )1)

 .(2/222 )( انظر: القطع واالئتناف:2)

 (.734): ، ص( انظر: منار اهلدى3)
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 امتةـاخل
 أبرز النتائج والتوصيات: وفيها 

بلغ عدد مواضع الوقف واالبتداء املنقولة عن أيب حاتم السجستاين يف املكتفى  - 1

اين  أبا حاتٍم يف أربع منها،  اين سبعة وثالثني موضعًا، وافق الدَّ أليب عمرو الدَّ

 وخالفه يف الباقي.

 مقبولة.  أقوال أيب حاتم يف تسعة عرش موضعًا هلا وجاهة وحجة واضحة -2

اين وأيب حاتم يف مواضع ليس يف جواز الوقف  - 3 اخلالف بني أيب عمرو الدَّ

 وصحته ولكنَّه يف تسميته، وهذا ملحظ مهم ُيب أن يراعى.

اين عمرو أبو حاكم املواضع بعض يف -7  يف قاله فيام السجستاين حاتم أبا الدَّ

 التقسيامت إىل ال اومعانيه واالبتداءات الوقوف صحة إىل واالبتداء الوقف

 الوقف جواز يف بينهام اخلالف ألن، واالبتداء الوقف علامء فيها اختلف التي

 . منعه أو

 تقسيامهتم يف واالبتداء الوقف علامء مذاهب االعتبار بعني نأخذ أن ينبغي –5

 حيث من املسألة بحث هو املسلك هذا يف األهم أن عىل، ومصطلحاهتم

 .  العملية الثمرة هو ذاه فإن، وعدمها الوقف صحة

ُيوز الوقف يف مواضع ألجل إيضاح املعنى وبيانه وإْن كان يف الكالم رابط  -6

ى وقف بياٍن أو وقفًا تفسريّيًا.   لفظي، وهو ما ُيسمَّ

ينبغي لطالب العلم أال يكتفي يف علم الوقف واالبتداء بقراءة ما كتب فيه من  -4

لم من شيخ مقرئ عامل أثناء عرض القرآن مؤلفات، بل البدَّ من تلقي هذا الع

الكريم عليه، سريًا عىل منهج السلف، فقد كانوا يشرتطون إلجازة الطالب 

 إحسان الوقف واالبتداء. 

 ال حُيِْسُن القارئ علم الوقف واالبتداء إذا مل حيسن العربيَّة والتفسري.  -2
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الئل عىل فهمه الك -2  الم. وقوف القارئ وابتداءاته إحدى الدَّ

عناية السلف رمحهم اهلل بالوقف واالبتداء وكونه إحدى األدوات املهمة يف  -12

 فهم القرآن الكريم.

أويص بجمع كلِّ أقوال أيب حاتم السجستاين يف علم الوقف واالبتداء  -11

، فإن يف ذلك إضافة مهمة يف هذا الفن،  ودراستها وإخراجها يف كتاب مستقلٍّ

اتم فحْسب؛ بل كل عامل له يف هذا العلم أقوال وليس هذا ألقوال أيب ح

 منثورة متفرقة يف بطون كتب الفن. 

مني فيها فرصة للبحث  -12 ما زال يف كتاب املكتفى وقوف منقولة عن علامء متقدِّ

راسة.  والدِّ

د وعىل آله وصحبه وأمجعني.   وصىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل نبينا حممَّ
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 اصادر واملراععامل فهرس
 القرآن الكريم.

أليب البقاء عبد اهلل بن احلسني  ،إمالء ما منَّ به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات والقرآن -1

 هـ، دار الفكر، بريوت.1726، 1، ط(هـ616ت: )العكبي، 

د بن القاسم بن بشار بن اإيضاح الوقف واالبتداء -2 حلسن األنباري، )ت: : أليب بكر بن حممَّ

حيم الطرهوين، دار احلديث، القاهرة.322  هـ(، حتقيق: عبد الرَّ

هري بأيب حيَّان البحر المحيط -3 د بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيَّان الشَّ ين حممَّ ، ألثري الدِّ

كتور/ عبد الرزاق املهدي، ط475األندليس الغرناطي، )ت:  ، 1هـ(، حتقيق: الد 

اث العريب، بريوت.هـ، دار إح1723  ياء الرت 

د بن يعقوب الفريوزآبادي، )ت: لبُ ْلَغةا -7 د املرصي، ط214، ملحمَّ ، 1هـ(، حتقيق: حممَّ

اث، الكويت.1724  هـ، دار إحياء الرت 

د الطَّاهر ابن عاشور، )ت: التَّحرير والتنوير -5 سة 1722، 1هـ(، ط1323، ملحمَّ هـ، مؤسَّ

 التَّاريخ العريب، بريوت.

اظ -6 هبي )ت: تذكرة الحفَّ د بن عثامن الذَّ ين حممَّ هـ، دار 1712، 1هـ(، ط472، لشمس الدِّ

 الكتب العلميَّة، بريوت.

املعروف  إلمام احلافظ عامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري القريشل، تفسير القرآن العظيم -4

سة الكتب الثقافيَّ 1713، عام 1ط ،هـ(447)ت:  كثري،بابن  ة، بريوت، وطبعة هـ، مؤسَّ

 هـ، دار طيبة للنرش والتوزيع.1712، عام 1أخرى بتحقيق سامي سالمة، ط

د بن عمر بن احلسني التميمي البكري  التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، -2 ين حممَّ لفخر الدِّ

افعي، )ت:  ازي الشَّ  هـ، دار الكتب العلميَّة، بريوت.1721، 1هـ(، ط627الرَّ

د بن جرير الطَّبي، في تفسير القرآنجامع البيان  -2 ، عام 3ط (،هـ312ت: )، أليب جعفر حممَّ

 هـ، مكتبة ومطبعة ورشكة مصطفى البايب احللبي، القاهرة.1322
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رُّ المصون في علوم الكتاب المكنون -12 مني احللبي، )ت: الدُّ ، ألمحد بن يوسف املعروف بالسَّ

اط456 كتور/ أمحد اخلرَّ  هـ، دار القلم، دمشق.1727، 2، طهـ(، حتقيق: الد 

بع المثاني -11 يِّد روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّ ين السَّ ، أليب الفضل شهاب الدِّ

الم (هـ1242ت: )حممود اآللويس البغدادي،  د أمحد األمد، وعمر عبد السَّ ، حتقيق حممَّ

المي، ط اث، بريوت.1722، 1السَّ  هـ دار إحياء الرت 

ْرِمذيسُ  -12 ِمذي الّسلمي، )ت: نن الت ِّ ْ د بن عيسى الرتِّ هـ(، حتقيق: أمحد 242، أليب عيسى حممَّ

اث، بريوت. د شاكر وآخرين، دار إحياء الرت   حممَّ

هبي، س ير أعالم النُّبالء -13 د بن أمحد الذَّ اد (هـ472ت: )، أليب عبد اهلل حممَّ ار عوَّ ، حتقيق د. بشَّ

 سة الرسالة، بريوت.م، مؤسَّ 1227، 1معروف، ط

ين األلباين، صحيح الجامع الصغير وزيادته -17 د نارص الدِّ ، 3، طهـ(1722)ت: ، ملحمَّ

 م، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق.1222هـ، 1722

د بن اجلزري، غاية النِّهاية في طبقات الُق رَّاء -15 د بن حممَّ ، عني (هـ233ت: )، أليب اخلري حممَّ

 هـ، دار الكتب العلميَّة، بريوت.1722، عام 3رس، طبنرشه ج. برجسرتا

اس، )ت: القطع واالئتناف -16 د بن إسامعيل النَّحَّ هـ(، حتقيق: د. 332، أليب جعفر أمحد بن حممَّ

محن بن إبراهيم املطرودي، ط ياض.1عبد الرَّ  ، دار عامل الكتب، الرِّ

اف -14  هـ(،532)ت: خمرشي اخلوارزمي،: أليب القاسم جار اهلل حممود بن عمر الزَّ الكشَّ

 .هـ1723، 1اعتنى به: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، ط:

، 1هـ(، ط412، لعبد اهلل بن أمحد بن حممود النَّسفي، )ت: مدارك التَّنزيل وحقائق التَّأويل -12

 هـ، دار املعرفة، بريوت.1721

ين )ت: بعد ، أليب حممد احلسن بن عيل بن سالمرشد في الوقوف -12 هـ(، رسالة  522عيد الَعامَّ

ماجستري بتحقيق هند بنت منصور العبديل، من أول الكتاب إىل آخر سورة النساء، 

 هـ. 1727القيوم السندي، جامعة أم القرى،  بإرشاف الدكتور عبد
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حيحين -22 ، احلاكم النَّيسابوري مد بن عبد اهللحم أليب عبد اهلل ،المستدرك على الصَّ

 يوسف املرعشيل، دار املعرفة، بريوت. عليه: رشفأ، هـ(725)ت:

هـ(، دار 222لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلرضمي املغريب، )ت:  ،مقدمة ابن خلدون -21

 إحياء الرتاث العريب، بريوت.

، لإلمام املقرىء أيب عمرو عثامن بن الم ُْكتَ َفى في الوقف واالبتدا في كتاب اهلل عزَّ وجلَّ  -22

اين األندليس، )ت:  كتور/ يوسف عبد الرمحن 777سعيد الدَّ هـ(، دراسة وحتقيق الد 

سالة، بريوت.1724، 2املَْرَعْشيِل، ط سة الرِّ  هـ، مؤسَّ

د احلسني بن مسعود البغوي، )ت: معالم التنزيل -23 هـ، دار 1723، 1هـ(، ط516، أليب حممَّ

 ابن حزم، بريوت.

اء،  ، أليب زكريامعاني القرآن -27  ،، حتقيق: أمحد يوسف نجايت(هـ224ت: )حييى بن زياد الفرَّ

كتور/ عبد الفتَّاح إسامعيل شلبي، ط د عيل النَّجار والد  هـ، دار الكتب 1722، 3وحممَّ

اث، القاهرة.  والوثائق القوميَّة، مركز حتقيق الرت 

اج، يبأل، معاني القرآن وإعرابه -25 حتقيق  هـ(،311)ت: إسحاق إبراهيم بن الِّسي الزجَّ

كتور عبد اجلليل عبده شلبي، ط  هـ، عامل الكتب، بريوت.1722، عام 1الد 

د بن عبد الكريم األشموينمنار الهدى في بيان الوقف واالبتدا -26 ، وبحاشيته ، ألمحد بن حممَّ

املقصد لتلخيص ما يف املرشد من الوقف واالبتداء، أليب حييى زكريا بن حممد األنصاري، 

 هـ، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، القاهرة.1323، 2، طهـ( 226 )ت:

د بن اجلزري، النَّشر في القراءات العشر -24 د بن حممَّ د بن حممَّ ين أيب اخلري حممَّ ، لشمس الدِّ

د الضبَّاع، دار الفكر.233)ت:   هـ(، حتقيق: عيل حممَّ

َجاَوْندي الَغْزَنوي، ، أليب عبد اهلل حممَّ الوقف واالبتداء -22 ، هـ(562ت:)د بن طيفور السَّ

ن، األردن.ـ ه1722، 1: د. حمسن هاشم درويش، ط دراسة وحتقيق  ، دار املناهج، عامَّ
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 خلص امل

 عباا اب ياا  ع اافالبحااا الريف ااخ ية اااالم اليرص اام ناال  الاا    تناال   

ثم ياللن أمهالم تفسري  ، إضلفره اليل الم يف هذا الرفسريها 586املروىف سنم البالضل ي 

،  عنل م اليلامء يه  نذ تألالفه ت ر سًل  حتةاالًم  حاالً  البالضل ي   نهجه يف الرفسري

  ا ى نجلااه يف  ،   كرب الرفسري  غريهل ي سبقره   ى اعرامده عىل املالدر الر

أصو  الرفساري طف قره يف الريل ل  ع ثم الوقوف  ع  تل الص  سلئل هذه املالدر،

 ل.الري ذكفهل اليلامء    ى عنل ره هب
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 املقدمة

لالل عب اب ي  ع ف ( ملؤلفه اليلمل اجلأنوار التنزيل وأسرار التأويلاظي كرلب )

يةهفة كبرية  نذ عرص  ؤلفه،  عني يه اليلامء  نذ  (ها586)البالضل ي املروىف سنم 

تألالفه ارى الالوم،  هو أكثُف الرفلسري الري ُكربت علالهل احلوايش  الرقف فات 

 الريلالقلت  الرش ح، االا ُكرَِب علاله أكثُف     لئٍم  ثرصثني الشالم
(1)

، ييضهل 

 مل  كر ل. اكر ل،  ييضهل

ر لر ر سه اليلامء  نذ تألالفه،  أقال ت در سه يف احلف ني الرش فني   ق  تا َّ

 يف  يظم اوارض البرصد اإلسرص الم يف القف ن املرأخفة
(2)

، ثم فرتت مهم اليلامء 

ع  ت ر سه يف األز نم املرأخفة ألسبلب كثرية
(3)

. 

ل علالنل أسرلذنل اجللالل  ق   َّسَّ اب يل اضور ع ٍد    در سه الري كلن  لقاله

أ.د.  اطفى  سلم يف  نزله أ لم ال راسم يف  فالم امللجسرري يف الف لض، االا 

كنَّل نقفأ  هو ُ يلِّق عىل الكرلب  سريالنًل يحلشالم زاده  غريهل،  يي  ذلك ييرش   

سنًم  َّسَّ اب يل الب َء ي رٍس أسبوعيٍّ يف الريلالق عىل تفسري البالضل ي لي ٍد    

بم اليلم يف أا  اجلوا ع،  كنُت خرص  تلك اليرش   سنم أراجيه فالام  يفض يل طل

                                       
    أشهف اواشاله املطبوعم : نواه   .86-68  البرشي نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمحا (1)

ها(،  هي حمققم يف جل يم أم القفى، الشالم حمي ال    شالخ 111األيكلر  شوارد األفكلر للسالوطي)ت

ها( املطبوعم 1651ها(  هي    أ سع اواشاله املطبوعم،  الشالم الةهلب اخلفلجي )ت161زاده)ت

 ها(  هي  اسيم. 1116 الشالم القونوي)ت، يلسم )عنل م القليض  كفل م الفايض(

نظف: اهرامم  فَّسي القفن احللدي عرش يرفسري البالضل ي ملح   إدر س ، يحا  نةور ي جلم جل يم ا (2)

 .2612، الي د الثلين  21د ةق لليلوم االقرالد م  القلنونالم ، املجل  

يف  ال لهتل،  اليثامنالم  ير  ًا يف الر ر س كلن يف عه  ال  لمأنه  ليل    أسبلب فرور اليلامء ع  ت ر سه (2)

   اب أعلم. ثم ملل تقلات سلطرهل قلَّت الينل ُم يه يف الق الريلالم
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   املسلئل،  أقفأ فاله اسري ادًا ل ر س الرفسري الري ألقالهل هنل  هنلك،  ق  ملسُت 

    الابم هذا الرفسري  زا له  عالوَيه،  قفأُت  يظَم البحوث  ال راسلت الري 

طلت الكرلب لإلفلدة  نهل يف تاحالح ُأنجزت عنه  ع   نهجه،  مجيت خمطو

اليبلرات الري  قيت يف الطبيلت امل رلفم، رغبًم يف حتقالقه حتقالقًل عل الًل  لالق يقال ره 

 اليل الم،  ي كلنم  ؤلفه. 

 ق  ملسُت الجًم إللقلء الضوء عىل  الدر املؤلخ الفئالسم الري اعر   علالهل، 

لسليقم الري ُكربت ع   نهجه  تأثف هبل يف تفسريه، خاوصًل أنَّ ال راسلت ا

  الدره، كّلهل ق  ُأنجزت  نُذ أكثَف ِ   عرش   سنم،  ق  ُطبَِع يي  ذلك ع ٌد    

م الري اعر   علالهل البالضل ي  كلنت يف اكم املفقود أ  امل طوط  الرفلسري امله َّ

االنذاك. كام أتوقخ عن  أصو  الرفسري الري اعر  هل البالضل ي    ى  فاعلته 

لالسرفال  طللب اليلم    ذلك عن  النظف يف هذا الرفسري،  كل ذلك عىل  جه هلل، 

 اإلجيلز غري امل ل إن شلء اب.

 الدراسات السابقة :
البالضل ي   نهجه يف الرفسري، ليب الفمح  ي  عيل نلشب البرشي، رسللم  -

ها 1061سجلت علم  لجسرري يجل يم اإل لم حم   ي  سيود اإلسرص الم يللف لض 

 . (ها1060)وقةت علم ن 

ي رسللم دكروراه البالضل ي   نهجه يف الرفسري، لالوسخ أمح  عيل،  ه  -

 تقف بًل. (ها1066)، نوقةت علم يجل يم أم القفى

البالضل ي  فَّسًا، تألالخ د.عب اليز ز الجي،  هي رسللم  لجسرري كربت  -

  ال أعلم يف أي جل يٍم ق  ت. (ها1011)علم 

% تقف بًل،   ز   86تكلد ترطليق يف  ض وهنل ينسبم   هذه الفسلئل الثرصث
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ييضهل عىل ييض يبيض املبلاا كام فيل البرشي ي وازنره تفسري البالضل ي  ع 

غري أهنم فلهتم ، الزخمرشي  أيب السيود  النسفي يف ع ٍد    املسلئل الري تنل لوهل

 نهل،  مل   رس ييض املسلئل يف   ى تأثف البالضل ي يلملالدر األسلسالم الري نقل 

أاٌ   نهم   ى  فاعلة البالضل ي ألصو  الرفسري الري اعر  هل املفَّس ن 

لوهل يف كربهم   ؤلفلهتم، فأاببت تسلالط الضوء عىل هذه املسلئل ييشء     أصَّ 

 االخرالر املنلسب هلذا البحا . 

  ق  قسَّ ُت البحا إىل  ق  م  فالني  خلمتم عىل هذا النحو:

 لريف خ يللبالضل ي  تفسريه   الدره،  فاله ثرصثم  بلاا:ا الفصل األول:

 الريف خ يلإل لم البالضل ي. :املبحا األ  

 الريف خ يرفسري البالضل ي   نهجه. :املبحا الثلين

  الدر تفسري البالضل ي. املبحا الثللا:

أصو  الرفسري عن  البالضل ي،  فاله متهال   جالز ع  املقاود  الفصل الثاني:

 ،  مخسم  بلاا عىل هذا النحو:الرفسرييأصو  

 عنل ره يرفسري القفآن يللقفآن.املبحا األ  : 

 عنل ره يلحل  ا النبوي  الرفسري يللسنم .املبحا الثلين: 

 عنل ره يرفسري السلخ .: املبحا الثللا

 عنل ره يللانلعم اللغو م يف تفسريه.املبحا الفايع: 

 أثف علم الكرصم يف تفسريه.املبحا اخلل س: 

 الري ض نرهل ييض النرلئج الري توصل إلالهل البحا. الخاتمة ثم

 منهج البحث :
 ق  اتبيت يف هذا البحا املنهج الرلرخيي يف تربع الرأثف  الرأثري يني تفسري 

البالضل ي     سبقه أ  أتى يي ه، كام اتبيت املنهج االسرقفائي يف قفاءة تفسري 
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واه  عىل  سلئل البحا،  اتبيت املنهج البالضل ي كل رًص السر فاج األ ثلم  الة

الوصفي يف  صخ املنهجالم الري اتبيهل البالضل ي يف تفسريه،  هذه املنلهج ترقلطع 

 يف خ  م هذا البحا ي  رلخ  بلاثه   سلئله.

 عففت ثلر    خرص  كرب السنم يلخرالر،  ق   ثقت األالد ا  اآل

 يلألعرصم الذ   رأ ت للريف خ هبم الجم يإجيلز.

  ظهف له    خلٍل، للع للبحا فلئ ة،  أن  فال ين ياماا طا  الااجاو أن  اا أرج

 . اب املوفق
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 الفصل األول

 التعريف بالبيضاوي وتفسريه ومصادره
 :(1)التعريف باإلمام البيضاوي:  املبحث األول

 اسمه ونسبه :
  حم   ي  عيل القليض البالضل ي الةريازي، هو نل  ال    عب اب ي  ع ف ي

الةلفيي.  البالضل ي نسبًم إىل البالضلء
(2)

 هي    نم كبرية    يرصد فلرس،  

 نرسب إلالهل مجلعم    اليلامء.
(3)

  

 نشأته وحياته العلمية :
تقف بًل ي   نم البالضلء،  تويف ي   نم ترب ز (ها686) ل  اإل لم البالضل ي سنم 

(4)
 

ع   لئم علمٍ  (ها586)علم 
(5)

 ق  نةأ يف أرسة ذات علٍم  د ٍ   فضٍل، فأيوه  .

                                       
، 12/261، الب ا م  النهل م الي  كثري 8/161(  الدر تفمجره : طبقلت الةلفيالم الكربى للسبكي 1)

، طبقلت املفَّس   6/211امد ، شذرات الذهب الي  الي2/112طبقلت الةلفيالم الي  قليض شهبم 

، البالضل ي 5/11،  يجم املؤلفني لفضل كحللم 0/116، األعرصم للزركيل 1/260لألدنه  ي 

  نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي، البالضل ي   نهجه يف الرفسري لالوسخ أمح  عيل، اإل لم 

 .البالضل ي  فَّسًا ليب اليز ز الجيالبالضل ي ملح   الزااليل، 

 الرًص،  هي    نم  20 يالنهل  يني شرياز الالوم  ففس الالوم  نطقوهنل )يالزا(  اس هل يللفلرسالم )نسل ك(( ال2)

 ةهورة ي حلفظم فلرس يف  نطقم إصط ف،  إنام س الت البالضلء للون قليرهل األيالض الري تظهف    

فاعي  اقو  الق ح ييال  للقلدم إلالهل،  كلنت هذه امل  نم    أكرب   ن كورة إصط ف،  حتالط هبل امل

فق كي ام لل سرةاافقالارصفم الةاا ا، يل ان ال1/202 ادي اااغارصع للبافاص  االطاف:  افاء. انظااخلض

 .215لسرتنج  

ها( االا صنخ ع ة كرب  نهل 666 - 066 نهم أيو يكف أمح  ي  حم   البالضل ي الةلفيي املروىف يني )( 2)

ئل الربرصة،  الرذكفة يف حح الربرصة،  اإلرشلد يف حح كفل م الربرصة يف الفقه،  األدلم يف تيلالل  سل

 الاال في،  ق  نسبت ييض  ؤلفلته لنل  ال    البالضل ي خطأ.

انظف:  يجم تقع الالوم شام  غفب إ فان.  ، ففس لً  226يالنهل  يني نالسليور  ترب ز أشهف   ن أذريالجلن، ( 0)

 .1/60 ي الغل م القاوى للبالضل ،1/015البل ان للح وي 

 =كلنت  فلته ي حلم ترب ز ع »( مل  يني أاٌ  مم  تفجم له سنم  الدته،  لك  اي  ابالب يف تفمجره له قل :6)
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ه تولالل  ناب قليض القضلة،  خلله شهلب ال    أيو يكف اي  اإل لم نجم   ج ُّ

 ال    عب الفمح  البالضل ي كلن إ ل ًل.

 ق  نةأ يف كنخ هذه األرسة اليلملم، فق  تلقى اليلم عىل   ي  ال ه أ الً، ثم 

ريازرال يه إىل ش
(1)

،  كلن  قفيًل لألتليك أيب يكف سي ، فيالنه قلضالًل للقضلة فالهل. 

 ق  أخذ البالضل ي ع  علامء شرياز ارى صلر  ربزًا فالهم،   ل لبا أن توىل فالهل 

ف  نه لة ته يف احلق، ففال إىل ترب ز  عفف أهلهل  القضلء، لكنه  ل لبا أن ُ ِ

له فضَله فروىل القضلء هبل أ ضلً 
(2)

: إنه طللت   ة  رصز ره لوايل ترب ز، ،  قالل

 كلن  قفيًل    الوايل  ،فلسرةفع البالضل ي يةال ه حم   ي  حم   الكرحرلئي

فلام أتله عىل علدته قل : إِنَّ هذا الفجل علملٌ فلضٌل،  ف   االشرتاك  ،لرولالره القضلء

 هي جملس  ع األ ري يف السيري،  يني َأنَّه  طلب  نكم  ق اَر سجلدٍة يف النلر، 

احلكم، فرأثف البالضل ي    كرص ه  تفك املنلصب ال نالو م،  الزم الةالخ إىل أن 

 لت
(3)

. 

 أ    ةلخيه هو  ال ه أيو القلسم ع ف ي  حم   البالضل ي،  كلن إ ل ًل  ربحفاً 

مجع يني اليلم  الرقوى،  تقل  القضلء يةرياز، درس  أس ع  ا ث  ر ى ع  

.  ق  ذكفه البالضل ي (ها516)  تويف يف ريالع سنم شال ه عب الفمح  السجسرلين،

                                       
 ها  كون  ول ه هكذا. 586،   ع اتفلق املرتمجني عىل  فلته سنم « لئم=

البوهيالون شرياز يل  عظالم  ةهور يف  سط إقلالم فلرس  علص رهل أ لم البالضل ي،  ق  أنةأ فالهل ( 1)

يالامرسرلنًل،  خزانم كرب كبرية،  كلن فالهل ثرصثم  سلج  كبرية جل يم،  كلنت يف غل م احلس  ذات 

أسواق عل فة،  كلنت ذات سبع عرشة حملم  تسيم أيواب،  كلن  ةقهل مخسم أهنلر تاب يف يحرية عىل 

اللد  غريهل،  ال تزا  ارى  سرية يضيم ففاسخ حق امل  نم،  كلنت حمرًص لانلعم األكسالم  الرب د اجل

، يل ان اخلرصفم 2/820الالوم حترفظ ي كلنم كبرية يني امل ن اإل فانالم. انظف: فاص  االطرصع للبغ ادي 

 .280لسرتنج الرشقالم لكي 

 .8/168(  ذكف املرتمجون قام طف فم لذلك طلليهل يف طبقلت الةلفيالم الكربى للسبكي 2)

 .181-1/185فم انظف : كةخ الظنون حللجي خلال( 2)
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يف  ق  م كرليه )الغل م القاوى(  ذكف أخذه عنه  دراسره عىل   ه.
(1)

 

 كلن له يللغ األثف يف تفك البالضل ي ،     شالوخه الكرحرلئي الذي سبق ذكفه 

 كام -للقضلء  املنلصب ال نالو م،  الز ه البالضل ي إىل أن  لت،  صنَّخ الرفسري 

يإشلرة  نه،  ملل  لت دف  عن  قربه - قل  
(2)

. 

 أ ل ترص الذه ف   أيفزهم ف ف ال    اجللريفدي أيو املكلرم أمح  ي  احلس  ي  

 وسخ، اإل لم الفلضل املرفن ، كلن  واظبًل عىل االشرغل  يلليلم  إفلدة الطلبم، 

، الفقه يف أصو اجر ع يلإل لم البالضل ي  أخذ عنه،  حح كرليه )املنهلج( 

ٍش  فال ة، تويف يررب ز  حح )احلل ي الاغري(  مل  ك له،  له عىل الكةلف اوا

(ها105)سنم 
(3)

. 

    ترص الذه كام  ال    املفاغي ع ف ي  إلاللس ي   ونس، أيو القلسم الاويف 

، كلن له اٌظ كبري    االشرغل  يلليلوم،  ق  س ع    الةالخ الاللح اخلريِّ 

 الطوالع،  كلن ق  ق م د ةق سنم  ، الغل م القاوى ،نهلجالقليض البالضل ي امل

 هو اي  نالخ  ثامنني سنم. (ها121)
(4)

 

    ترص الذه عب الفمح  ي  أمح  األصفهلين،  هو  ال  اإل لم ش س ال    

حم ود األصفهلين  ؤلخ كرلب )أنوار احلقلئق الفيلنالم( يف الرفسري،  ق  قفأ االي  

لملنهلج يف األصو ،  الغل م القاوى يف الفقه  كلن عىل أياله كرب البالضل ي ك

حيفظهام،  أاسب أنه ق  تأثف يه يف تألالخ كرليه )أنوار احلقلئق الفيلنالم(  إن كنُت مل 

                                       
 .1/180الغل م القاوى يف درا م الفروى ( 1)

البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي  ،1/181لجي خلالفم اون حلاخ الظناةاف : كااظاان (2)

68-86. 

،البالضل ي   نهجه يف 5/108، شذرات الذهب الي  اليامد 1/8نظف: طبقلت الةلفيالم للسبكي ا (2)

 .21مح  البرشي الرفسري ليب الف

 .21، البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي 1/8نظف: طبقلت الةلفيالم للسبكي ا (0)
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 َأَر املحققني أشلر ا لذلك يف  الدره.
(1)

 

 ق  أثنى كثرٌي    اليلامء عىل البالضل ي،  عىل جودة  انفلته، فقل  اي  ابالب 

علملٌ ن ى زرُع فضله  نجم،  الكٌم عظ ت يوجوده يرصُد  » : ها(111)تال  ةقي

.« صو ،  مجع يني امليقو   املنقو اليجم، يفع يف الفقه  األ
(2)

 

 هو شلفيي املذهب يلتفلق، االا تفقه عىل هذا املذهب الذي كلن غللبًل عىل 

أهل يل ته،  توىل القضلء للحكم عىل  ذهب الةلفيي،  صنخ ييض املؤلفلت 

لفقهالم عىل  ذهب الةلفيي،   رضح ذلك    خرص  تفسريه يف  واضع كثرية.ا
(3)

 

 مصنفاته :
ُعفف البالضل ي يكثفة الرالنالخ النلفيم، ارى  صخ ياالاب الرالنالخ، 

 للقليض نل  ال     انفلت »  ق   صفوهل يللرحقالق  اجلودة. قل  الاللفيي :

 غري ذلك ممل شلع يف »: ئًل  نهل، ثم قل  يي  أن ع د شال« ع   ة،   ؤلفلت  فال ة

.«لناه الفكبالرت يا س ل ان،االب
(4)

تالنالخ ي  يم لاف ي يأهنل   صفهل ا 

  ةهورة
(5)

ألَّخ  انفلت ع ة ت   عىل ق م راس م يللرألالخ، »  قل  املفاغي: .

.« يفاعم فلئقم يف الرانالخ
(6)

     أشهف تلك املؤلفلت : 

املةهور يرفسري البالضل ي،  سالأيت ياللن  ،أنوار الرنز ل  أرسار الرأ  ل -1

                                       
،  انظف: أنوار احلقلئق الفيلنالم 86-68نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي ا (1)

 مخس  عرش   رسللم دكروراه  ق  اقق هذا الرفسري يف 1/81لألصبهلين ، حتقالق د.إيفاهالم اهلو  ل، 

يقسم القفآن يجل يم اإل لم  مل  طبع ييُ .  هو تفسري اعر   عىل تفسري الثيلبي،  تفسري الزخمرشي، 

 تفسري الفازي كام ذكف املحققون،  مل جي  ا أثفًا ظلهفًا للبالضل ي يف الرفسري  ع ترل ذ األصفهلين عىل 

  ال ه الذي ترل ذ عىل البالضل ي.

 .210الب بك الي  ااألسرص درة (2)

 . 662، 2/066، 026، 1/281نقل ع  الةلفيي كثريًا يف تفسريه ،  ثل : ( 2)

 .2/226، طبقلت الةلفيالم الي  قليض شهبم  0/156انظف :  فآة اجلنلن للاللفيي  (0)

 .11/211انظف : الوايف يللوفاللت للاف ي  (6)

 .2/162الفرح املبني يف طبقلت األصولالني لل فاغي  (5)
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قال ره اليل الم   نهجه.
(1)

 

ع ة  نهلج الوصو  إىل علم األصو ،  هو خمررص يف أصو  الفقه، ُحح  -2

ح ،  له  كلنم كبرية يني كرب األصو . ح
(2)

 

حتفم األيفار يف حح  اليالح السنم،  هو يف حح  اليالح السنم يف  -2

احل  ا حاًل  جالزا.
(3)

 

 م الكرصم، علاله ح ح.اي علاف ،لراظاللع األناي  طاوار فاوالع األناط -0

.الةلفيي يف الفقه ،الغل م القاوى يف درا م الفروى -6
(4)

  

 

                            

                                       
يف   تقع املسررشق فلالرش األمللين يينل م م1800 سنم أمللنالل يف األ ىل ( طبع ع ة طبيلت، أ هلل الطبيم1)

يف  م، ثم طبع 1818سنم  يف لالبسك طبيت هلل فهلرس األمللين   نلن فل يوضع املسررشق قلم ثم جمل   

ا ه1262  سنم اه1282م سن أ ضلً   رص طبع يف ثم.جمل    يف  تقع اه1252 سنم يوالق ي رص

 ،  ُطبعاه1200سنم يللقلهفة صبالح عيل حم    طبيم يف طبع ثم .الكلزر ين أيب الفضل الشالم  هبل ةاله

اهلن ،   يو بلي يف يف لكنو  طبع ،اه1212 ،   اه1266 سنم اه1215  سنم اه1286 يف اآلسرلنم سنم

ثم طبع  ؤخفًا ع ة  .جمل    يف م2661 سنم يري ت يف صلدر ي ار أ ىل طبيم ثم يإ فان،  طهفان يف  طبع

طبيلت    أ ثلهل طبيم دار الفشال  يرحقالق ارصق  األطفش،  هي الفلم يلألخطلء يف قفاءة النص، 

  هو ج  ف يللرحقالق  إعلدة النرش   فاعلة اس  اإلخفاج.

لقليض    أشهفهل حح السبكي  حح اجللريفدي. انظف: اع ة ح ح ،  حح ع ة طبيلت( طبع 2)

 البالضل ي  أثفه يف أصو  الفقه، لل كرور جرص  ال    عب الفمح .

( طبع ع  دار النوادر يللريل ن  ع الفقالم للبحوث  ال راسلت يقطف، حتقالق جلنم عل الم،  ص رت الطبيم 2)

 .ها  فاله داللم عىل  يففم يللسنم النبو م  علو هل،  ق   كون ألفه يي  تفسريه  اب أعلم1022األ ىل 

 ها(. 1021)يلبنلن  دار البةلئفرصح يلل  لم ،  صدار اإلاققه ال كرور عيل حمي ال    قفه داغي،  طبيره  (0)
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 التعريف بالتفسري ومنهجه:  املبحث الثاني

فسري البالضل ي، اسم هذا الرفسري )أنوار الرنز ل  أرسار الرأ  ل(  اشرهف ير

 هو أشهف  ؤلفلته،  ق  رزق قبوالً عن  اليلامء يي ه، فيكفوا عىل دراسره 

 ت ر سه  تألالخ الرش ح  احلوايش علاله، ارى يلغت اواشاله أكثف     لئم 

 ثرصثني الشالم  تيلالقًل.
(1)

  ق  لقي يسبب تألالفه هلذا الرفسري افل ة    علامء 

لمل،  ق  صلر هذا الكرلب  نررشًا يف الي»عرصه  أ فائهم، قل  اخلوانسلري: 

املير   علاله عن   صلاب الرفسري»  قل  أ ضًل: ،«  سبب تقفيه عن  سلطلن اليرص

.«مجهور اليلامء
(2)

 

.« هف  انفلته يف ز لننل هذا تفسريه أش»  قو  املوسوي:
(3)

 : ،  قل  اليزا ي

ُس يف امل ارس اليل الَّم،  ُ َي ُّ » .«   كرب الرفسري امليرربة ِ   صلر تفسريه ُ َ رَّ
(4)

  

 نواه  » اي املسامة الرفسري هذا عىل الشالره يف السالوطيال     جرص    قو 

 الكرلب  هذا خلََّص  البالضل ي ال    نل  القليض  إن»:«األفكلر  شوارد األيكلر

 ال سلئس  وضعَ   طفَح ، االعرزا  أ لك َ  فاله لزَ   َ ، ُ سرجلد يكل  أتى، فأجلد

ر، ا زَ  أَ   اشرهلر  اشرهف، لرٍ َض نُ  سبالكمُ  هُ نَّ كأَ  فهَ فظَ ، ترامٍت   اسر ركَ ، ُ هامٍت   افَّ

، الواصفون حملسنه يذكف  هلَج، اليلكفون علاله  عكخ، النهلر رائيم يف الة سِ 

 إىل   يلدر ا،   طلليم ت ر سلً  اليلامء علاله فأَكبَّ ، اليلرفون دقلئقه طيم  ذاق

.«  سلرعم  فاله رغبم يللقبو  تلقاله
(5)

 

                                       
 .68، البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي 1/181انظف : كةخ الظنون حللجي خلالفم  (1)

 .060ر ضلت اجلنلت لل وانسلري  (2)

 .2/81ي نزهم اجللالس لل وسوي احلسالن (2)

 .115الريف خ يلملؤرخني لليزا ي  (0)

 .1/12نواه  األيكلر للسالوطي  (6)
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 كل هذا الثنلء ال تكلد جت ه عىل كرلب آخف    كربه،  هو خمررص يف أسلويه، 

دقالق يف عبلرته، اوى امليلين الكثرية،  املسلئل املرففقم  الري مجيهل     الدره    

 كرب الرفسري قبله،  ع  ل أضلفه هو    عل ه  اسرنبلطه.

ح تفسري البالضل ي ي حرواه أصب» ك قل  عنه حم   الفلضل ي  علشور: لذل

  نهجه  أسلويه أثفًا سل ي القال م، أس ى يه القليض   ًا يالضلء للبلاثني 

ب  نهم املسرييص،  مجع هلم املرففق،  ضبط هلم حتف ف غري  ال ارسني، إذ قفَّ 

ُه النلُس  » ، ثم قل  :« نز ل  أرسار الرأ  ل(املحفر،  س ى كرليه )أنوار الر فَأالَّ

ِه  اشرهلره يف الناخ الثلين    القفن السليع حملَّ االعرامِد  اإلقبل ،  نذ ُيف ز

 عكفوا علاله ُعكوَفُهم عىل املفجِع األصيلِّ للرفسري...  يذلك فإِنَّ تفسري 

عىل  ل  ب   علاله    اخرالر،   ل  ربلدر ملرنل له يلدَئ الفأي    -البالضل ي 

فأصبح املطل ي... املفاِس، َثفيَّ  ق  أصبح كرليًل ع الَق الَغوِر، صيَب  -يسلطم

ت ر سُه  ال انًل للَ َلَكلِت الفاس م،  جَملالً لقوِة اليوارض،  نفوِذ األنظلر،  ُس وِّ 

الباللن،  ترلييت الينل م يه لذلك: ت ر سًل،  ختفجيًل،  تألالفًل، فز لدة عىل الكرب الري 

 خل حتت ارص، فإنه  ل تفجع إلاله أصللًم    احلوايش  الريلالقلت الري ال تكلد ت

البالضل ي يف طلاليم      فٍَّس للقفآن يف القفن السليع   ل يي ه، إال  تفسريُ 

.« فاجيه
(1)

 

ارى أصبح ت ر ُسه » ع  قال م تفسري البالضل ي ثم  قو :  رح ث اي  علشور 

 يِّ  نرهى  بلغ اهل ِم اليلالَِّم،   الزان املَلكلت  املواهب، فُوِضَع يف أعىل اهلالكِل اهلَفَ 

ْت  نزلره تلك أقطلر اإلسرصم يف املةلرق  ِج يف اليلوم اإلسرص الم،  َع َّ ملواد الر فُّ

لت  نزلره أ الً يف الرشق األ سط  الرشق األقىص،  الرزم يف   املغلرب، فرَأصَّ

املنلهج ال راسالم يبرصد فلرس  يرصد األفغلن  األقطلر اهلن  م، ثم كلن    مجلم  ل 

                                       
 . 12لرفسري  رجلله الي  علشور ا (1)
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ب    امللرز  لت الريلال الم    البرصد الفلرسالم إىل آسالل الاغفى  ع وم املاملك تَّسَّ

اليثامنالم،  اشرهف ي رص    قبل الفرح اليثامين، إذ كلن    الكلتبني علاله    اليلامء 

املرص ني يف أ اخف القفن الرلسع  أ ائل القفن اليلح القليض زكف ل األنالري 

لح يلنرظلم أهم  يله  اليلم يف البرصد  اإل لم السالوطي،  عظم شأنه يف القفن الي

اليفيالم يف تلج اخلرصفم اليثامنالم،  خلصم اجلل ع األزهف  جل ع الز رونم... فأصبح 

.«   أقليص اهلن  إىل املغفب األقىصتفسري البالضل ي  لرزم الر ر س  
(1)

   

 منهجه في التفسير:
  لطلملل» :فقل  يهكرل  ق  م يف الرفسري يف  نهجه    شالئل البالضل ي أ ضح 

ث   ل صفوة عىل حيروى كرليلً  -الرفسري  ينى- الف  هذا يف أصنِّخ يأن نفيس أا ِّ

، الالحلني الَسَلخ    د هنم  َ   الرلييني  علامء، الاحليم عظامء    يلغني

 أفلضل ِ   قبيل  َ   أنل اسرنبطرهل، رائيم  لطلئخ، يلرعم نِكلت عىل   نطوي

املْيِزّ م املةهورة القفاءات  جوه ع    يفب، ملحققنيا  أ لثل ،املرأخف  
(2)

 إىل 

املةهور   الثامنالم األئ م
(3)

اء ع  املف  م  الةواذ،   قاور أن إالَّ ، امليررب   القفَّ

 يل سنح ارى، املقلم هذا يف االنرالب ع     نيني، اإلق ام ع  ُ ثبطني يضلعري

، قا ته يام  اإلتاللن، أردته الامف الرش ع عىل عز ي يه ص م  ل االسر لرة يي 

.« الرأ  ل  أرسار الرنز ل يأنوار أس اله  أن نل  لً 
(4)

 

 ف أن  كون علاله    اليلم اافسضل ي يف  ق  ره  ل  نبغي عىل املا ق  خلص البال 

                                       
، ن وذج    األعام  اخلري م 1/152 انظف : كةخ الظنون  166-11لرفسري  رجلله الي  علشور ا (1)

 .218ملح    نري ال  ةقي 

م ِ   َعز ره،  قل : عَ  (2)  ُز ُته إىل أياله  َعز ُره.امليِز َّ

هم القفاء السبيم اي  كثري املكي،  نلفع امل ين،  اي  عل ف الةل ي،  أيو ع ف  البرصي،  علصم  (2)

 الكويف،  محزة الكويف،  الكسلئي الكويف، إضلفم لاليقوب احلرض ي البرصي.

 .1/16تفسري البالضل ي  (0)
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 ييُ  فإن أعظم اليلوم  ق ارًا،  أرفيهل حفًل   نلرًا علم الرفسري الذي هو » فقل :

م  رأسهل،   بنى قواع  الرشع  أسلسهل، ال  لالق لريلطاله رئالس اليلوم ال  نال

 الرا ي للركلم فاله إال    يفع يف اليلوم ال  نالم كلهل: أصوهلل  فف عهل،  فلق يف 

.« يفيالم،  الفنون األديالم يأنواعهلالانلعلت ال
(1) 

 :يشترط في المفسر أن يكونفهو 
 هذا  ة ل علوم املقلص   علرفًل يلليلوم ال  نالم كلهًل أصوالً  فف عًل، -1

كللفقه  احل  ا  الرفسري،  علوم اآللم كأصو  الفقه  علوم احل  ا،  غريهل. 

  هذا حط صيٌب ج ًا     عىل تة ده يف ح ط املفَّس.

  رقنًل ليلوم اليفيالم كللنحو  الرصف  غريهل. -2

 ذلك  رفوقًل يف الفنون األديالم كللةيف  فه ه،  البرصغم  أسللالبهل،  غري -2

   فنون األدب اليفيب   هلراته؛ ارى  ر ك     حتلالل كرصم اب  فه ه فهاًم 

 صحالحًل عىل سن  اليفب يف كرص هل.  

لهل،  أيلح لنفسه يي   هو مل  ةرتط هذه الرش ط إال  هو  فى نفسه ق  ااَّ 

، ذلك اإلق ام عىل تفسري القفآن،  هو فالام  ب   مل  كرب الرفسري إال يف آخف ع فه

أي يف الناخ الثلين    القفن السليع،
(2)

 يف فعيَ اني اكر لت  لكلته اليل الم،   

 اشرتاطه اقق  يذلك، تفسريه  ؤلخ أن قبل هذه اليلوم يف َخ  صنَّ ، ال    علوم

ه،  يفنون اليفيالم  صنلعرهل،  فف ع أصوله  ايلل   لً ا اعلل ونا ك أن فالل فس

  األدب  فنونه.

 نهجه الذي سلر علاله يف تفسريه عىل النحو الرليل د ن     كننل تل الص  يلمل

 الوقوف عن  األ ثلم، االا سرأيت يف دراسم أصو  الرفسري عن ه :

                                       
 .1/6تفسري البالضل ي  (1)

 .120 رجلله للفلضل ي  علشور انظف : الرفسري  (2)
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ه  سريني يرفسري القفآن يللقفآن يف  واضع كثرية،  كذلك نَّ أَ   نهجه    :ولا أ

ني ة ع  الاحليم  الرليي سريني يلألالد ا النبو م  اآلثلر    الرفسري املأثور

 . أتبلعهم

ظهف يف تفسريه عنل ره يللقفاءات املةهورة للقفاء الثامنالم  هم السبيم  :ثانياا 

إضلفم لاليقوب،  أ رد قفاءات    الةواذ ع  أكثف    ثرصثني قلرئًل،  ع الينل م 

يروجالههل يف الالت كثرية إذا كلنت  ؤثفة يف ياللن  ينى اآل م.
(1)

 

رل الص  االخراللر    كرب الرفسري الري غلب عىل البالضل ي  نهج ال ثالثاا:

الفازيف ف ال    سبقره،  خاوصًل تفسري الزخمرشي  الفاغب األصفهلين  
(2)

 ،

  غلب عىل ظني انرفلعه يرفسري الواا ي
(3)

املس ى )البسالط(     تفسري الثيلبي  

املس ى )الكةخ  الباللن(، فهام تفسريان  ؤثفان يف تلك املنطقم الري علش فالهل 

 الضل ي،  هي يالئم يرصد فلرس. الب

البالضل ي  ي     كبلر  فَّسي األشلعفة املركل ني البلرعني يف علم  :اا رابع

الكرصم،  لذلك فإنه إذا  ف يآ م فالهل أ ٌف عق ي فإنه  ذكف أقوا  الففق فالهل، 

  فجح قو  األشلعفة،   فدُّ عىل    خيللفه.  ق  أكثف    توظالخ علم الكرصم يف 

  تكلد متف آ م هلل  ريلق ي سألم كرص الم إال   ريفض هلل.تفسريه،  ال

عن  تفسريه آل لت األاكلم املةر لم عىل أاكلم فقهالم  ذكفهل  خامساا:

يلخرالر، ثم  فجح غللبًل  ذهب اإل لم الةلفيي،   قررص يف املوازنم يني املذاهب 

 عىل املذهب احلنفي  املللكي  الةلفيي،  هذا الغللب يف تفسريه. 

                                       
 .26القفاءات الةلذة  توجالههل يف تفسري القليض البالضل ي، ملح   غاللث اجلنبلز  انظف:  (1)

هو أيو عب الفمح  ف ف ال    حم   ي  ع ف ي  اسني الفازي، املفَّس األصويل الةلفيي، له تالنالخ  (2)

 .2/216طبقلت املفَّس   لل ا دي  ها . انظف:565كثرية أشهفهل الرفسري الكبري،  لت سنم 

ها إ لم    أئ م الرفسري ، له كرلب يف أسبلب النز   058عيل ي  أمح  النالسليوري الواا ي املروىف سنم  (2)

   أشهف املؤلفلت،  له ثرصثم كرب يف الرفسري كلهل  طبوعم  هي الوجالز  الوسالط  البسالط،  أكثفهل 

 .1/201للواا ي البسالط تأثريًا هو البسالط . انظف : 
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غلبت علاله نزعره األصولالم يف تفسريه، فرص تكلد متف آ م فالهل داللم  :اا سادس

أصولالم إال   سر فج هذه ال اللم   نص علالهل،  ق  قل ت إا ى البلاثلت 

يج ع اسر الالته األصولالم    اآل لت القفآنالم يف يحا  ففد.
(1)

 

درًا،   وردهل ياالغم      نهجه أنه ال  ذكف الف ا لت اإلرسائاللالم إال نل سابعاا:

 الر ف ض يقوله: ُر ي، أ  قالل؛ إشيلرًا  نه يضيفهل.

    نهجه إذا عفض لآل لت الكونالم فإِنَّه خيوض يف  بلاا الكون  ثامناا:

 الطباليم،  هذه الظلهفة رست إلاله    طف ق الرفسري الكبري للف ف الفازي الذي 

ازدهفت فاله صنلعم علم الفلك  يررب أا   الدره األسلسالم، ثم إن القفن السليع 

فلرس،  للبالضل ي كرلٌب خمررص يف ييف    نم املفاغم يي  ينلء  فص  فلكي  اهلالئم، 

علم اهلالئم،  لذلك جي  يف  ف ر اآل لت الكونالم  رنفسًل لرصسرطفاد  ذكف ييض 

 امليلو لت الفلكالم.

م  يقبه     نهجه أنه  ق م الوجه األقوى عن ه يف تفسري اآل م، ث تاسعاا:

يلألقوا  األقل قوة فإذا ذكفهل ياالغم الر ف ض د  ذلك عىل أنه  ضيفهل، سواء 

 قلنل أنه  فجح غريهل علالهل، أ   فدهل  طلقًل.

 

 

                            

                                       
( هي البلاثم عبري ينت إيفاهالم السكالري ، االا كربت يحثهل للامجسرري يينوان )اسر ال  البالضل ي 1)

 دراسم( يإحاف  مجع –يللقفآن الكف م عىل املسلئل األصولالم يف تفسري: أنوار الرز ل  أرسار الرأ  ل 

 ها.1025الز الل د.عب املحس  الاو غ علم 
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 مصادر تفسري البيضاوي:  املبحث الثالث 

يم الاحل ع  يلغه  ل صفوة فاله الج عس أنهالبالضل ي يف  ق  ره  أ ضح 

 لءااليل  أفلضل    قبله     واه طهاباسرنا  لا  ، السلخ وا ا أق  الرلييني

.املحققني
(1)

الري  الدره    كرب الرفسري الفئالسالم  ع يف هذا املبحا  سأتوقخ   

 للقلرئ اخلبري هبل إدراكإلالهل،    ك   ع ع م إشلرته اعر   علالهل يف تفسريه، 

 ،  تربع األفكلر  األقوا  الري  وردهل.أثفهل يف تفسريه    خرص  املوازنم

 :التفسير كتب من مصادره
نةأ البالضل ي يف القفن السليع اهلجفي يف يالئم عل الم  رثت الكثري    املؤلفلت 

 املوسوعلت يف اليلوم اإلسرص الم،  ازدهفت ظلهفُة تألالخ امل ررصات يف 

رِه  عل ه  تضليه    اليلوم،  لذلك صنَّخ البالضل يُّ تفسرَيه  ير  ًا عىل  يفف

شرى اليلوم  امليلرف، ُثم عىل ُن بٍم    كرب الرفسري املةهورة  املؤثفة يف يالئره 

 الري نةأ فالهل يف يرصد فلرس.

 أ  علمل يلسم حرصِّ  ُ   مل ،علم يةكلٍ   الدره أ ضح هو يف  ق  ره للرفسري 

، هي تفلسري ثرصثم عىل اعر   أنهُ  أ ضحت تفمجره  الدر أنَّ  الإِ ، علاله اعر   كرلب

، ها(628)ت،  تفسري الكةلف للزخمرشيها(016)تالفاغب األصفهلينتفسري 

 .ها(565)ت  تفسري الفازي

 ق  كنُت أثنلء ت ر يس لرفسري البالضل ي أراجُع هذه الرفلسري عىل الرتتالب يف 

كل درٍس  أسجل الفف ق،  أج ه ال  كلد خيفج عنهل إال نلدرًا،  أكثفهل تأثريًا يف 

 تفسريه هو الكةلف للزخمرشي، ثم تفسري الفاغب األصفهلين، ثم تفسري الفازي.

َأن  ظهَف  هنلك  ا ر  ؤثٌف يف تفسري الزخمرشي  الفازي  البالضل ي تبيًل د ن 

                                       
 .1/6 ي تفسري البالضل (1)
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البسالط( لإل لم عيل ي  أمح  الواا ي اس ه عن  ال ارسني  هو)الرفسري 

 الفازي. للزخمرشي،  تفسريالكةلف ظلهف األثف يف تفسري  ها(058)ت النالسليوري

 الفازي كثري النقل ع  الواا ي  » عيل اليامري يف كرليه ع  الفازي: قو  د.

ياورة  اضحم،  ريام نص عىل ييض كربه عن  النقل عنه...  الفازي ق   نلقش  ل 

.« هذا اليلمل الكبري ع  ر اة اللغم نقله 
(1)

يل إِنَّك جتُ  ر ح الواا ي  خاوصًل  

البسالط سلر ًم يف كرلب الرفسري الكبري للفازي.يف كرليه 
(2)

 هي يف تفسري  

الزخمرشي ظلهفة كذلك، غري أن الزخمرشي الخرالره، ال  كلد  رنبه البلاا ألثف 

 كرب الواا ي فاله.

زِة الري   ق  جلء البالضل يُّ فل اهل  اوى خرصصرهل ييبلرتِه املوجزِة املفكَّ

 ُ وِض، أ  اإلخرص .تاُل يف ييض املواضع إىل ا ِّ الغُ 

 سوف أتوقخ  ع هذه املالدر الثرصثم الري ذكف اليلامء اعرامَد البالضل ي علالهل، 

  هي اسب الرت ب الز ني ملؤلفالهل :

 ألصفهانيا الراغب تفسيرأولا : 
 غلب عىل ظني ع م اطرصع    درس  نهج البالضل ي    قبل عىل هذا 

ق إال ييَ  يحوثه م يسنوات،  لذلك فإهِنم   ف ن عىل هذا الرفسري، االا مل حُيقَّ

املا ر د ن توقخ، أ   ظنون أنَّ املقاود هو كرلب املففدات للفاغب األصفهلين 

 لالس الرفسري.
(3)

يف حتف ف  -أي البالضل ي  - اعر   » قل  الفلضل ي  علشور:  

امليلين الذ قالم،  اسرجرصء نكت اإلشلرات إىل دقلئق امليلرف عىل تفسري الفاغب 

                                       
 .101اإل لم ف ف ال    الفازي لل كرور عيل حم   اس  اليامري ص  (1)

 .1/266انظف: البسالط للواا ي ، حتقالق د.حم   الفوزان  (2)

، البالضل ي   نهجه يف الرفسري لالوسخ 18انظف : البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي  (2)

  .261ز ز الجي ، البالضل ي  فَّسًا ليب الي12أمح  عيل 
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األصفهلين،     ةلهري املفَّس      أهل السنم يف القفن الفايع،  هو كرلب 

.« ) ففدات القفآن( املطبوع املةهور
(1)

 

ق جزٌء  نه    أ   القفآن ارى هنل م امللئ ة تقف بًل،  مل قِّ ُا  ، تفسري الفاغب كبريٌ 

 طبع  نُه إال  ق  ره  ع تفسري الفلحتم  أ   البقفة
(2)

آ  ع فان ،     أ   سورة 

   سورة النسلء (112)إىل اآل م 
(3)

 القفآن ي ففدات هيرم ،  هو تفسرٌي  اسعٌ 

،  هو خمرلخ ع  كرلب املففدات لل ؤلخ نفسه،    االا  اشرقلقهل، الكف م

ياللن املففدات  ، يلالشرقلق  ريلق  ل  نه البالضل ي خلص  ق امللدة  الروسع. 

 اللغو م،  غري ذلك.

 الفاغب األصفهلين الرفلسري الري نقلت  نه   ازن يالنهل،  ق  تربع حمقق تفسري

 اسرقىص أثفه فالهل،  فلته املوازنم  ع تفسري البالضل ي الذي ُ يررب    أهم 

الرفلسري الري نقلت ع  تفسري األصفهلين.
(4)

  

 ق  ق ُت يلملوازنم يني تفسري البالضل ي  تفسري األصفهلين املطبوع  نه    

   سورة النسلء فوج ت أثفه ظلهفًا فاله، االا إن  (112) سورة آ  ع فان ارى

الفاغب كلن  ويل عنل م خلصم لل ففدات اللغو م،  أصو  اشرقلقهل   طالل يف 

 ذلك،  عنل ره يللانلعم اللغو م ظلهفة يف تفسريه.

    أ ثلم تأثف البالضل ي يرفسري الفاغب األصفهلين يف تفسريه  ل ذكفه عن  

  .[2]آ  ع فان:  ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿ تفسري قوله تيلىل:

                                       
،  القليض 265،  انظف : كنوز األج اد ملح   كفد عيل  126الرفسري  رجلله للفلضل ي  علشور  (1)

 .122البالضل ي للزااليل 

 ها .1066اققه  نرشه د.أمح  اس  ففالت ،  كربم ال عوة يللكو ت علم  (2)

 ها.1020اققه  نرشه د.علد  الة ي  نرشه يف دار الوط  يللف لض علم  (2)

   ل يي هل.1/121تفسري الفاغب األصفهلين ، حتقالق د.علد  الة ي انظف:  (0)
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 الروراة عن  الكوفالني َتْفَيَلمٌ » يف تفسريهل: قل  األصفهلين
(1)

،  لالس يف كرصم 

اليفب َتْفَيَلٌم يوجٍه،  إنام هو َتْفُيَلٌم نحو َتَرُفَلٌم،  َتْفِيَلٌم نحو َتْكِفَ ٌم.
(2)

 قالل: أصلُه  

 َتْفِيَلم، في َ  ع  الكَّسة إىل الفرحم.

ني هي َفْوَعَلم نحو َاْوَقَلٌم،  َصوَ َيٌم، فأي      الوا  تلء، كام  عن  البرص 

أي   يف َتْوِصاَلم  َتاْلُقور    الوقلر.
(3)

 

 اإلنجالل: إِْفِيالٌل    النَّْجلِ 
(4)

.« يف الول  ،  النَّْجُل  سري ل يف األصلِ 
(5)

 

 فنرصاظ تفاالل األصفهلين يف ياللن أصل اشرقلق هلتني املففدتني.

ْنِجالَل اسامن»:فسري الزخمرشي نج ه  قو فنل يف ت إذا نظ أعج اللن.   الرَّْوراَة َ اإْلِ

يي  كوهنام  نام  احُّ إِ  الليِ فْ إِ م  لَ فيِ جل   زهنام يرَ ى  النَّ رَ هام    الوَ اشرقلقِ  ُخ  تكلُّ 

 -فياللأَ  نَّ ألَ  ؛ج م هو دلالل عىل اليُ  نجالل، يفرح اهل زة،عفيالني.  قفأ احلس : األ

.« يف أ زان اليفب ع  مٌ  -ةيفرح اهل ز
(6)

 

 كَأنَّ الزخمرشيَّ يكرص ِه هذا  فد عىل الفاغب األصفهلين يف حتلالله لل ففدتني. 

 اشرقلقهام    الورى  النجل، »: سري البالضل ي لآل م  ج نله  قو تف إذا نظفنل يف 

رح   زهنام يرفيلم  إفيالل تيسٌخ ألهنام أعج اللن،   ؤ   ذلك أنه قفئ األنجالل يف

                                       
 .0/6، تفسري القفطبي 1/28، الرفسري الكبري للفازي 2/16انظف: املحفر الوجالز الي  عطالم  (1)

البو ه ذكف سالبو ه أرييم أ زان ،  ذكف الفري ز أيلدي  لدة )تفل( يف الررفل سبع لغلت. انظف: الكرلب لس (2)

 .15/116، القل وس  لدة تفل ، امل اص الي  سال ه 2/211

، رس صنلعم 1/216،  يلين القفآن للزجلج 222-0/222انظف ملذهب البرص ني : الكرلب لسالبو ه  (2)

 .1/158، الزاهف الي  األنبلري 105اإلعفاب الي  جني 

، 6/215الس اللغم الي  فلرس ،  قل 1/216،  يلين القفآن للزجلج 5/120اليني لل لالل انظف:  (0)

 .1/226الكةلف للزخمرشي 

 .061-1/065تفسري الفاغب األصفهلين  (6)

 .1/161الكةلف للزخمرشي  (5)
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.« هو لالس    أينالم اليفيالماهل زة 
(1)

. هنلك أ ثلم أخفى 
(2)

 أثف تفسري الفاغب  

 األصفهلين أظهف يف تفسري الزخمرشي  نه يف تفسري البالضل ي. 

 .للزمخشري الكشافثانياا: 
ذهب ييض اليلامء إىل أن أسلس تفسري البالضل ي هو تفسري الكةلف 

ليه شهفًة كبرية  نذ تألالفه،  ق  متالز يف يلب الذي نل  كر (ها628)للزخمرشي املروىف 

البرصغم  إيفازهل يف عبلرة خمررصة،  ق   نجح يف تطبالق نظف م النظم الري قل  هبل 

عب القلهف اجلفجلين  زاد علاله يف الرطبالق فوائ  نفالسم حمفرة.
(3)

 

ثم جلءت ففقٌم أصحلُب نظٍف يف علوم البرصغم الري ُ  َرك  » قل  السالوطي عنه:

لر كرليه يف هبل  جُه اإلعجلز،  صلاب الكةلف هو سلطلن هذه الطف قم، فلذا ط

.« أقىص املرشق  املغفب
(4)

  

 ق  َع َّ ييُضهم تفسرَي البالضل ي خمررصًا للكةلف،  الاواب أنه لالس خمررصًا 

 هو يف »    علالهل،  لذلك قل  اخلوانسلري:له،  إنام هو أيفز  الدره الري اعر

 .« ل فاله    دسلئس امليرزلم كام قاللب الكةلف  تنقالحه،  اخرالر  احلقالقم هتذ 

املألوف،  ن ط تفسري الكةلف: إنه كرب تفسريه امليف ف عىل  ق   قل » إىل أن قل :

    فام  ج  فاله    خلل يف األلفلظ أصلحه، أ     خطل يف امليلين صححه، أ 

.« تطو ل يف اليبلرة خلاه  خلاه
(5)

 

                                       
 .1/202تفسري البالضل ي  (1)

   سورة آ  ع فان(   ازن يكرصم  15)عن  تفسري اآل م  1/120تفسري الفاغب األصفهلين انظف:  (2)

 م نفسهل.الزخمرشي  البالضل ي عىل اآل 

 .الزخمرشي لل كرور حم   أيو  وسى انظف : البرصغم القفآنالم يف تفسري (2)

 .1/2( نواه  األيكلر للسالوطي 0)

 .060ر ضلت اجلنلت   (6)
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البالضل ي اعر   اعرامدًا كبريًا عىل تفسري الكةلف ألمهالره   الواقع كام أنَّ 

الكبرية،   كلنره الففاليم.  لك  البالضل ي مل  قخ عن  الكةلف  إنام رجع لكرب 

الرفسري األخفى،  لكنه أخذ    الكةلف لبليه  حملسنه  فوائ ه،  صلغ ذلك 

رتاكالب  حتلالل املبلين يأسلويه يف أااللٍن كثرية،  اعر   علاله يف ياللن األلفلظ  ال

السر فاج نكت امليلين  جتنب آراء الزخمرشي االعرزالالم يق ر اسرطلعره ملهلرة 

 الزخمرشي أااللنًل يف إخفلء  ذهبه.

 ق   قع البالضل ي يف  رلييم الزخمرشي يف ييض املواضع كام يف تفسريه لقوله 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ  ﴿ : تيلىل

اْلطلُن إال » الا قل  البالضل ي:ا [216]البقفة: ﴾ ڀ ِذي َ َرَ بَُّطُه الةَّ إاِلَّ َكام َ ُقوُم الَّ

قالل ًل كقاللم املرص ع،  هو  ارد عىل  ل  زع ون أن الةالطلن خيبط اإلنسلن فالرصع، 

ِ َ  املَْسِّ أي اجلنون،  هذا أ ضًل   اخلبط رضب عىل غري اتسلق ك بط اليةواء.

.« لط عقله  لذلك قالل: َج َّ الفجُل    زعامهتم أن اجلني   سه فال ر
(1)

 

اْلطلُن أى  »  هو نفس كرصم الزخمرشي االا قل : ِذي َ َرَ بَُّطُه الةَّ إاِلَّ َكام َ ُقوُم الَّ

املرص ع.  ختبط الةالطلن    زعامت اليفب،  زع ون أن الةالطلن خيبط اإلنسلن 

 ل كلنوا فورد عىل  ب عىل غري اسرواء ك بط اليةواء، اخلبط الرض فالرصع.

 رجل ممسوس،  هذا أ ضًل    زعامهتم،  أن اجلنىَّ   يرق  ن.  املس: اجلنون.

 ينله رضيره اجلّ ،  رأ رهم هلم يف اجل     سه فال رلط عقله،  كذلك ج  الفجل:

.« قاص  أخبلر  عجلئب،  إنكلر ذلك عن هم كإنكلر املةله ات
(2)

 

اإلنسلن   عه،  قللوا يأن  االا إنَّ امليرزلم  نكف ن ق رة الةالطلن عىل  س

اآل م  اردة عىل  ل  يرق ه اليفب   زع ونه،  هذا خرصف  ل علاله أهل السنم.
(3)

 

                                       
 .1/226تفسري البالضل ي  (1)

 .1/161الكةلف للزخمرشي  (2)

 .2/080انظف : تفسري اي  كثري  (2)
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 أ ل أثف الكةلف للزخمرشي يف تفسري البالضل ي فإنه   ركه القلرئ يسهولم، 

االا جي  الرةليه يف  يظم الكرلب، يل إنه  افقه ارى يف  سألم تففد هبل الزخمرشي 

االارجلج يةيف أيب متلم  هي إجلزته
(1)

،يف اللغم 
 

مل  وافقه علاله أا     و أ ف  ه

املفَّس   أ  اللغو ني.
(2)

يف ي ا م الرفسري،  أ ل يي  ذلك تأثفه يللكةلف   ظهف ،  

 فق  كلن  ررصف أااللنًل يف كرصم الزخمرشي يلالخرالر،  الرهذ ب،  اإلضلفم.

سامئهل مل للفرهل له أ رصح ي تفسري الزخمرشي اوى خرصصم لكرب تق  ره مل 

تفسري الفاغب األصفهلين،  تفسري   للثيلبي (الكةخ  الباللن)رفسري كيف امليرق ، 

البسالط للواا ي،  الزخمرشي ال  رصح يلسم أاٍ  مم   نقل عنهم،  لذلك فإن 

 دراسم  الدر الزخمرشي ترطلب يحثًل  تربيًل دقالقًل.

 ارس  القلت اليلم د ٌر كبري يف  ق  كلن النرةلر تفسري البالضل ي يف امل

فهم تفسري البالضل ي، لذلك لانرةلر تفسري الكةلف للزخمرشي، االا إنه  هم 

فسري البالضل ي يللفجوع لرفسري الكةلف للزخمرشي  للحوايش الري تن عىل لسري 

،  أ سيهل  أجلهل الشالم الطالبي الري طبيت  ؤخفًا يلسم  الكةلفكربت عىل

)فروح الغالب(.
(3)

 

لة ة اخرالره،    البالضل ي أسهل لكةلف ريام كلن كرصم الزخمرشي يف ا 

                                       
ها: انظف:  فاللت األعاللن الي  221متلم، شلعف عبليس تويف سنم  هو ابالب ي  أ س الطلئي امليف ف يأيب (1)

 .2/11خلكلن 

الةله  الةيفي يف تفسري القفآن لل كرور عب الفمح  الةهفي  ، 1/61ل ي ااف البالضاتفسال ف :اانظ (2)

162-160. 

ل ة )الطِّالِب( الواقيم الطالبي هو اليرص م البرصغي املرفن  حف ال    احلسني ي  عب اب الطالبي نسبًم إىل ي (2)

ها،  له الشالٌم  اسيٌم عىل تفسري الكةلف 102يني    نم  اسط اليفاقالم  األهواز اإل فانالم، املروىف سنم 

ها ع  جلئزة ديب ال  لالم 1020سامهل )فروح الغالب يف الكةخ ع  قنلع الف ب(  ق  ُطبيت  ؤخفًا علم 

انظف: فروح    أجود احلوايش الري كربت عىل الكةلف .جمل ًا ،  هي   11للقفآن الكف م يلإل لرات يف 

 .1/11الغالب للطالبي 



 د.عبد الرحمن الشهري                تعريف به وبمصادره وما اعتنى به فيه من العلوم  :إلمام البيضاوي وتفسيرها

432 

إىل امليله   البالئلت  -عرامد البالضل ي علالهال- لذلك دخل تفسري الكةلف 

اليل الم؛  أصبحت دراسم البالضل ي دراسًم للكةلف،  اجته النلس إىل الرفسري   

لكةلف إال يف القفن الثل    يًل يف الرش ح  احلوايش،  مل تب أ كرليم الرش ح عىل ا

  ل يي ه،  صلرت البحوث  ربلدلم يني ح ح البالضل ي  ح ح الكةلف.
(1)

 

 الرازي. تفسير المسمى الغيب ثالثاا: مفاتيح
املا ر الثللا املهم الذي اعر   علاله البالضل ي هو تفسري الف ف الفازي 

الكرصم  أصو  ال    الكبري املس ى ي فلتالح الغالب،  ق  نقل  نه  ل  ريلق ييلم 

  علم اهلالئم  غري ذلك.

 ع    رلز ألنه  ذلك ،اليلامء يني  اسيم يةهفة حيظى الفازي الف ف تفسري 

  هلذا، اليلم    شرَّى نواح يف، الواسيم الفالَّلضم يلأليحلث، الرفسري كرب    غريه

« غف بم غف ٍب  كلَّ  فاله عمَجَ  إنه»: عنه فالقو  خلكلن اي   افه
(2)

ًل فإن تفسري ،  اق

الفازي كثري االسرطفاد إىل  وضوعلت  رةيبم لالست  رالم يالب الرفسري، 

 أهم  ل   رلز يه تفسري الفازي ذكفه املنلسبلت يني سور القفآن،  آ لته  ق  انرفع 

يذلك البالضل ي كثريًا فنقل  نه املنلسبلت يف  واضع كثرية، كام  روسع يف ياللن 

الةلفيي،  هو  وافق ملذهب البالضل ي يف ذلك األاكلم الفقهالم عىل  ذهب 

فلنرفع يه فالهل، كام  ريفض ملذاهب امليرزلم  غريهم    الطوائخ فريد علالهم، 

 الفازي    كبلر أئ م األشلعفة   ركل الهم، فنقل  نه البالضل ي الكثري    تلك 

الفازي  املجلدالت  الفد د خمررصًا هلل يف كثري    املواضع.  أ ل أهم  ل توسع فاله

 انرفع يه البالضل ي فاله فبلب الفلسفم  علم الكرصم  اهلالئم  الفلك، االا  أل 

                                       
اإلسيلف يف حح أياللت القليض  الكةلف خلرض ، 18-11انظف: الرفسري  رجلله للفلضل ي  علشور  (1)

 ي  عطلء اب املوصيل.

 .2/256(  فاللت األعاللن 2)
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 النقلشلت الكرص الم،  الكرصم ع  األفرصك  النجوم لسفي،الفازي كرليه يلجل   الف

 نه  خلاهل  زاد علالهل يف ييض املواضع خلربته يف هذه اليلوم نقلهل البالضل ي ف

مجع اإل لم الفازي يف تفسريه » ع  تفسري الفازي: ك قل  أيو االلناليقلالم.  لذل

اليلامء: فاله كل أشاللء كثرية  طو لم ال الجم هبل يف علم الرفسري،  لذلك قل  ييض 

.« يشء إال الرفسري
 إدخل  هذه االسرطفادات الري لالست    صلب الرفسري  (1)

ش ة عنل رهم  ،  لك َّ كرليه علالهل ال  نلسب  نهجالم االخرالر الري ينى البالضل ي

 يرلك اليلوم جيلهم  قح وهنل يف امل ررصات. 

 تفسري الفازي تأثف يرفسري البسالط للواا ي،  نقل  نه يف  واضع كثرية، 

 لذلك  ؤك  هذا أثف تفسري البسالط للواا ي يف تفسري البالضل ي إن مل  ك  

يطف قم  بلحة فبطف قم غري  بلحة.
(2)

 

 ٿ ﴿  الفازي،  ل ذكفه الفازي عن  قوله تيلىل:    أ ثلم تأثف البالضل ي يرفسري

،  [2]الفع : ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 يأاوا  الة س  ،يأاوا  الس وات ه تيلىل اسر  َّ اعلم أنَّ » االا قل  الفازي:

يأاوا  الس وات  ل االسر الُ   َّ أَ  . يأاوا  النبلت ، يأاوا  األرض ، الق ف

 ،يف اجلو اليليل مً فهذه األجسلم اليظال م يقالت  اق نَّ ى: أَ تف هنل فلملين  ٍ  َ يغري عَ 

 األجسلمَ  نَّ ل  لذ اهتل لوجهني: األ  :أَ عاللهِن يقلؤهل هنلك ألَ    سرحالل أن  كونَ 

 كلِّ  ااوُ   لوجَب   ينيٍ  يف االزٍ  جسمٍ   لو  جب ااوُ   ،يف متلم امللهالم  رسل  مٌ 

 امليرتضم يف ذلك  األااللزَ  ،له ل مَ اخلرصء ال هن نَّ يف ذلك احلالز.  الثلين:أَ  جسمٍ 

يف  جسمٍ  ااوُ   َب َج  لو  َ  ،هل  رسل  مٌ رِس  هي يأَ  ،اخلرصء الرصف غري  رنلهالم

                                       
 يف تفسريه 1/611أيو االلن يف تفسريهيبلرة قلهلل ،  هذه ال18فَّسًا لل كرور حمس  عب احل ال  الفازي   (1)

 لةالخ اإلسرصم اي  تال الم.  0/260   سورة البقفة،  نسبهل الاف ي يف الوايف يللوفاللت  165لآل م 

 .1/266انظف : البسالط للواا ي )حتقالق د.حم   الفوزان(  (2)
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 ، رةلهبمٌ  األااللز يأرسهل نَّ رض رة أَ  ااوله يف مجالع األااللزِ  لوجَب   ينيٍ  االزٍ 

يل ال  ،لذاته  اجبلً  الفلكالم يف أااللزهل  جهلهتل لالس أ فاً  األجفامِ  ااوَ   نَّ فثبت أَ 

فوقهل  ال ع    إهنل يقالت يسلسلمٍ  :،  ال جيوز أن  قل فجٍح   ُ     خماصٍ   َّ يُ 

حترهل،  إال ليلد الكرصم يف ذلك احللفظ  لزم املف ر إىل  ل ال هنل م له  هو حمل  

فثبت أن  قل  األجفام الفلكالم يف أااللزهل اليللالم ألجل أن   يف اليلمل تيلىل 

.«  تق س
(1)

 

 عىل  جودِ   هو دلالٌل » ي  ل ص هذا الكرصم للفازي فالقو :البالضل  نج  

، هل عىل سلئف األجسلم السام  م هلل يف اقالقم اجلف المِ ارتفلعَ  فإنَّ  ؛احلكالم الالنعِ 

 ، ال جسامين لالس يجسمٍ   أن  كون ي  اصٍ   َّ  اخرالصهل يام  قريض ذلك ال يُ 

ذا املنهلج سلئف  ل ذكف    يإرادته  عىل ه امل كنلت عىل ييضٍ  ييَض  فجُح  ُ 

.«اآل لت
(2)

 

فللبالضل ي  ل ص كرصم الفازي لطوله يف كثري    املواضع يف القضل ل 

الكرص الم،  الفلسفالم،  االسرطفادات يف علم اهلالئم  الف لضاللت  غريهل،  لذلك 

علب ييض اليلامء تفسري البالضل ي يذلك، االا إِنَّه تربع اعرزالاللت الزخمرشي 

يق ر  سيه،  لكنه جلء ي الً  نهل ييلم الكرصم  الفلسفم  هو أش ُّ  اسربي هل 

 فسلدًا    اعرزالاللت الزخمرشي.

كرب الرفسري الواسيم الري اعر   علالهل البالضل ي يف هذه أهم املالدر    

تانالخ تفسريه،  ال شك أنه ق  اسرفلد    كرب أسبلب النز   ككرلب 

املالدر اليل الم الري كلنت تزخف هبل الواا ي،     كرب احل  ا  غريهل    

                                       
 .5/120الرفسري الكبري للفازي  (1)

 .2/115تفسري البالضل ي  (2)
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 اآلثلر ييض لذلك ضم  كربلت ترب ز يف ذلك الوقت .  هو مل  كرخ يذلك يل 

، يلرعم نكرلً  فض نه، عقله فاله أع ل أنه كام،  الرلييني الاحليم ع  الواردة

 .دقالقم  اسرنبلطلت، رائيم  لطلئخ

ب يه علاله    اليلم كام أضلف البالضل ي فوق هذه املالدر الكربى  ل فرح ا

 امليففم،   ل أتقنه    فنون  رنوعم خلد م لغفض الرفسري د ن توسع، يل  كرفي 

 يللل حم ال الم يف أااللٍن كثرية.

ريه،  ق  أشلر البالضل ي السرفلدته    تلك املالدر املرنوعم يف آخف تفس

لكرلِب، املنطوي  ق  اتفَق إمتلُم تيلالِق سواد هذا ا »  تل الاه لفوائ هل، االا قل :

عىل ففائِ  فوائِ  َذ ي األلبلب، املةر ِل عىل ُخرصصِم أقواِ  أكليِف األَئ ِم،  صفوِة 

م، يف تفسري القفآن  حتقالق  يلناله،  الكةخ ع   أعرصِم األُ َّ
ِ
عو الت ألفلظه  آراء

 ع اإلجيلِز اخلليل ع  اإلخرصِ ،  الرل الِص اليلري ع    يجزاِت  بلناله، 

َم نفَيُه اإلضرص ،  املوسوِم يَأنواِر الرنز ِل  أرسار الرأ  ل،  أسأُ  ابَ َأن ُ ر ِّ

.« َ ْ   ريُب فاله    األجف  الثوابللطرصِب،  ال خُييل سيَي 
(1)

 

     را ى لرانالخ  ثل هذا الرفسري فل   كرفي غللبًل يثرصثم  الدر أ  

ت تزخف هبل املكربلت أرييم،  إنام سريجع ليرشات املالدر  املؤلفلت الري كلن

 االنذاك.

 

                            

                                       
 .2/688فسري البالضل ي ت (1)
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 الفصل الثاني

 أصول التفسري عند البيضاوي

أصوُ  الرفسرِي هي األُسُس  امُلق ِّ لت اليل الم الري ُتيني عىل فهم الرفسري،   ل 

 قع فاله    االخررصف،  كالفالم الريل ل  يه.     ر حمور هذا اليلم عىل أ ف  : 

َ القفآن لكي نفهم صنالع املفَّس   يف كربهم،  كالخ ُنفَّسِّ القفآن لنسري يف  كالَخ  ُفَّسِّ

الرفسري عىل يارية.
(1)

 

 ق  رأ ُت أنَّ    خري  ل  بني  لكم الرفسري ل ى الطللب هو الرتكالز أثنلء 

س يف دراسم كرب الرفسري عىل الرطبالق،  إنزا  تلك القواع   األصو  الري تُ   رَّ

)أصو  الرفسري( عىل  اقع كرب الرفسري،     أيفز ذلك م القفآن(   قفرات )علو

تربع املفَّس    ى  فاعلته ألصو  الرفسري الري اسرقفَّ َعَ ُل املفَّس   علالهل، ارى 

 ربني صوايه    خطئه،   كون احلكُم عىل قال م هذا الرفسري أ  ذاك  بنالًم عىل 

 أسس  نهجالم عل الَّم  وضوعالم.

ال راسم مل ى  فاعلة البالضل ي يف تفسريه هلذه األصو ، أ      هنل جلءت هذه

أليفزهل يحسب هذا البحا املوجز، ارى نضع تفسري البالضل ي يف  وضيه الرصئق 

يه د ن غلو أ  تفف ط، االا إن ييض    كرب ع  هذا الرفسري يللغ يف   اه د ن 

 علاله . أن  ق م أدلًم سوى كثفة عنل م اليلامء يه،  احلوايش الري كربت

 وقد قسمت هذا الفصل إلى خمسة مباحث :

                                       
 .21فاو  يف أصو  الرفسري لل كرور  سلع  الطاللر  انظف: (1)
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 املبحث األول

 عنايته بتفسري القرآن بالقرآن

املقاود يرفسري القفآن يللقفآن هو ياللن  يلين القفآن يللقفآن.
(1)

 هو أصٌل  

 × ق ٌم عىل غريه عن  املفَّس  ،  نذ عه  الاحليِم الكفام  أتبلعهم،  كلن النبي 
حليم، ثم هنج هنَجُه الاحليُم  الرلييون  أتبلعهم،  ُعنِي يه ق  فرح هذا املنهج للا

ييُض املفَّس      املرق ِّ ني يف تفلسريهم، ارى إذا ظهفت الانلعلت اليفيالم يف 

الرفلسري،  ي أت تغلب عىل الينل م هبذا األصل يف كربهم، قلت الينل م يرفسري 

 القفآن يللقفآن.

القفآن يللقفآن  و ًل يي   وم يف  نهجالم   ق  تفس ت أمهالَُّم الينل م يرفسري

 الرفسري،  أصبحت الينل م هبل  قاللسًل جلودة الرفسري  علم املفَّس.

ه،  ثل تفسري   البالضل ي لالس ي سروى الرفلسري الري أعطت هذا األصل اقَّ

اي  كثري،  تفسري أضواء الباللن للةنقالطي، فإِنَّك متف يلآل لت تلو اآل لت الري 

قفآنالَّم  حيم تفَّسهل،  تكةخ  ينلهل يجرصء  ال جتُ  البالضل ي  ردت آ لت 

تكةُخ  - ثرصً  -  وردهل يف  واضيهل،  ي وازنٍم رس يٍم يني البالضل ي  اي  كثري

الففَق الكبرَي يالنهام، االا جت  أن اي  كثري  ب أ هبذا األصل يف تفسري اآل م عن  

جالم  طفدة، ي رصف البالضل ي  جوده، ثم  نرقل للسنم، ثم اللغم  هكذا يف  نه

 .الذي سلر عىل خطى الزخمرشي يف ذلك

 ق  اعر   البالضل ي هذا املنهج يف ياللن املبهامت يف القفآن،  تفاالل اإلمجل ، 

 االسر ال  عىل  ل  ذهب إلاله     جوه الرفلسري،  غري ذلك.  سأ رد ييض 

                                       
،  قلالت يف علوم القفآن  أصو  الرفسري  22تفسري القفآن يللقفآن لل كرور حمس  املطريي انظف:  (1)

 .121لل كرور  سلع  الطاللر 
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  األ ثلم عىل ذلك.

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ى ى ائ ائ ﴿ ف   ذلك تفسريه لقوله تيلىل:

االا ذكف  [25]البقفة:  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

، ثم  [25]البقفة: ﴾ ائ ائ ەئ ەئ وئىى﴿  ينالني لغو ني لقوله:

ذكف نظريًا لآل م يف املينى األ      آ لت القفآن،  اسر   عىل املينى الثلين يقفاءة 

ں ں ڱ ڱ  ﴿  إِزالُله:قوُله:» ذكف اليرصقم يني القفاءتني فقل :محزة ،  

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿ ،  قوله:[126]طه: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ ،   قلس ره إ لمهل يقوله:[26]األعفاف: ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ 

« [21]األعفاف: ﴾ ۈئ
 (1)

 . ثم  سر ف يف ياللن كالفالم الروصل إىل إزالهلام.

ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿  يف تفسري اليه    اللذ   تض نهام قوله تيلىل:

عالم املضلف إلاله لكلٍّ    اليه   ، ثم  فَّسمهل يام  ذكف نو [06]البقفة: ﴾چ

 فاه     جوِه الرفسري،   سرُي إىل  جوٍه ُأخفى  ردت يف تفسريمهل،  نهل الوجُه 

هُه يحالا  رنلسب  ع  ل ذهب إلاله،     الذي ذهب إلاله اي  عبلس   ُ وجِّ

ىل الرغالري الذي حلق َثمَّ  ذكُف قوالً آخف يلفظ:قالل، يف نوعالم املضلف إلاله،   نبُِّه إ

 تفاالُل اليه    يف سورة امللئ ة قوله ...» قو :يرفسرِي اآل م عىل هذا القو . ثم  

  گ﴿ ...إىل قوله:[12]امللئ ة: ﴾ڃ ڃڄڄڃڃ﴿تيلىل:

.« [12]امللئ ة:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
(2)

 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿  يف تفسريه لقوله تيلىل:

 طف عجالبًل،  هو  بني يقوله:أي:نوعًل    امل»  قو : [80]األعفاف: ﴾ڦ

                                       
 .16-1/81نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .1/10 نظف : تفسري البالضل يا (2)
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.« [10]احلجف:  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿
(1)

  

پ   پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿»  يي  تفسريه لقوله تيلىل:

ُه قوله:» قل : [52] ونس:﴾ڀ ڀ ٺ ڀ﴿ اآل م ك ج ٍل فَّسَّ

ياللٌن  ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿  قالل: [52] ونس: ﴾ ٺ ٺ

.« لرولالهم إ له
(2)

 

ذهب إلاله     جوه الرفسري، أ   ذكف  ق   سر  ُّ البالضل ي يللقفآن عىل  ل  

 اآل لت الري تؤ   ذلك.     ذلك  ل  ذكفه يف تيالني املفاد يلحلجلرِة يف قوله تيلىل:

االا  [20]البقفة: ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿

لٍس.  املفاد هبل  هي مجُع َاَجٍف، كِجاَمَلم مَجُع مَجٍَل.  هو قلالٌل غري ُ نقَ »  قو :

روهل،  قفنوا هبل أنفسهم،  عَبُ  هل َطَ يًل يف شفلعرِهل  االنرفلِع َنحَ األصنلُم الري 

ڻ ڻ ۀ  ﴿ هبل،  اسر فلِع املضلرِّ ي كلنرِهل.     ُّ علاله قوله تيلىل:

.« [18]األنباللء:  ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
(3)

 

  ذكف البالضل ي أااللنًل ع دًا    امليلين لآل م الواا ة، أ  جزءًا  نهل، ثم  ةري 

آ لت أخفى  ردت يف القفآن هبذه امليلين الري ذكفهل.  نهل َأنَّه عن  تفسريه إىل 

 ذكف  جهني    الرفلسري،  [06]احلجف: ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿ لقوله تيلىل:

... يف جنلٍت  عالوٍن : » الهل  ل  فال  الوجه الثلين فالقو :ثم  ذكف ع دًا    اآل لت ف

ٍة   ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿  نهام كقوله:لكلِّ  ااٍ  جنٌم  عنٌي، أ  لكلِّ ِع َّ

ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ ،  قوله: [52]الفمح : ﴾ائ ائ ەئ ﴿ثم قوله: [05]الفمح :

.« [16حم  :] ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
(4)

 

                                       
 .1/665نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .2/168نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .1/51نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .2/202نظف : تفسري البالضل ي ا (0)
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 ل  ...أي أجليوهم يللركذ ب يف أهنم حكلء ب، أ  أهنم»  قو : [85]النحل:

چ چ ڇ ڇ ﴿ عب  هم اقالقم،  إنام عب  ا أهواءهم كقوله تيلىل:

م [82] ف م: ﴾ڇ ڇ ڍ  .  ال   رنُع إِنطلُق ابِ األصنلَم يه االنئٍذ، أ  يف َأهنَّ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڳ ﴿  محلوهم عىل الكفف،  ألز وهم إ له كقوهلم:

.« [22]إيفاهالم: ﴾ ڻ ڻ
(1)

 

وضوع اآل م،   سريني يآ لت أخفى  ق   قخ البالضل ي أااللنًل عن   

ترح ث يف نفس املوضوع إلعطلء صورة خمررصة ع  املينى.     ذلك عن  

 ةري يلخرالٍر  [211]البقفة: ﴾ ۉ ې ې ې ﴿ تفسريه لقوله تيلىل:

ر ي َأنَّه نز  ي كم  » ري نزلت يةأن حتف م اخل ف فالقو :إىل اآل لِت األخفى ال

، [51لنحل:]ا﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ قوله:

فأخذ املسل ون  رشيوهنل، ثم إِنَّ ع ف   يلذًا يف َنَفٍف    الاحليم قللوا: َأفرنل  ل 

رسو  اب يف اخل ف، فإهنل َ ْذَهَبٌم لليقِل، َ ْسَلَبٌم للامِ ، فنزلت هذه اآل م، فرشهبل 

 قوٌم  تفكهل آخف ن. ثم دعل عب الفمح  ي  عوف نلسًل  نهم، فرشيوا  سكف ا، فَأمَّ 

ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿ فنزلت: [2]الكلفف ن: ﴾ٻ پ پ پ  ﴿ أاُ هم فقفأ:

، فقلَّ َ ْ   رشهبل، ثم دعل عربلُن يُ   للٍك [02]النسلء: ﴾ہ ہ ہ ھ

سيَ  يَ  أيب  قلٍص يف َنَفٍف، فلام سكف ا  افر ف ا  تنلش  ا، فأنة  سيٌ  ِشيفًا فاله 

ه، فةك ، فقل  ×ل إىل رسو  اب هجلُء األنالر فرضيه أنالريٌّ يِلحي ييرٍي فةجَّ

 إىل قوله:  ﴾ٻ ٻ پ﴿اللهمَّ َينيِّ لنل يف اخل َف ياللنًل شلفالًل. فنزلت:»:ع ف 

                                       
 .215-2/216نظف : تفسري البالضل ي ا (1)
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.«: انرهالنل  ل رب، فقل  ع ُف [11]امللئ ة: ﴾ ڄ ڄ ڄ﴿
(1)

 هذا الذي أ رده البالضل ي هنل هو خرصصم كرصم املفَّس   يف  سألم الر رج 

 القفآن الكف م،  ق  أجلد البالضل ي يف إ فاد الررش يي يف حتف م اخل ف كام  رد يف

هذه اآل لت يف هذا املوضع؛ االا إن صورة اكم اخل ف ال تكر ل إال ييفض هذه 

اآل لت يف  وضع  اا  يف أ    وضع ذكفت فاله هنل.
(2)

 

ڦ ڦ ڦ ﴿ : عن  تفسري البالضل ي لقوله تيلىل يف شأن إسامعالل

إىل أن  ل قلم يه   ةري البالضل ي [66] ف م: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ثم  -سال نل إسامعالل كلن اشرغلالً يلألهم،  هو أنه كلن  أ ف أهله يللارصة،  الزكلة 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿...»لت أخفى نزلت هبذا الةأن، فالقو : ورد آ 

،  [66] ف م:  ﴾ڄ ڄ ڃ   َ    هو أن ُ قبَِل الفجُل عىل نفسه،اشرغلالً يلألهمِّ

 ﴾ڇ ڇ ڇ﴿قل  اب تيلىل:هو أقفُب النلس إلاله يللرك الل. 

«[5]الرحف م:﴾ۅۅۋۋ﴿[122]طه:﴾ڭۓۓ﴿،[210]الةيفاء:
(3)

.

هذا ارى  قو  للقلرئ إن هذا شأن األنباللء مجاليًل ارى نبالنل حم   صىل اب علالهم  

 أمجيني  سلم.

 ق   سر عي املقلُم البالضل ي عن  تفسريه لبيض اآل لت أن  ذكف آ لٍت ُأخفى 

هُفهل الريلُرَض  ع اآل م الري هو يا د تفسريهل  ياللهنل، فالز ُل هذا ُ وِهُم ظل

 الريلرض الظلهفي،   وفِّق يالنهام.

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿     هذا القبالل  ل ذكفه عن  تفسريه لقوله تيلىل:

إاِلَّ  اصُلهل »:﴾گ گ﴿ االا  قو  يف تفسري: [11] ف م: ﴾ڳ ڳ ڳ 

                                       
 .1/188نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .2/210للفازي  ، الرفسري الكبري1/102الكةلف للزخمرشي انظف :  (2)

 .211-2/216نظف : تفسري البالضل ي ا (2)
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هي خل  ٌة،  تنهلر يغريهم.  ع  جليٍف أنه علاله  الرٌض د هَنل، َ  فُّ هبل املؤ نون  

السرصم ُسِئَل عنه فقل :إذا دخل أهُل اجلنِم اجلنم، قل  ييُضهم لبيٍض: ألالس ق  

نل َأن َنِفَد النلر؟ فاُلقل  هلم:ق   ردمتوهل  هي خل  ٌة.  أ ل قوله تيلىل:   َعَ نل ريُّ

 ُدهل اجلواُز فلملفاد:ع  عذاهبل.  قالل:  ر [161]األنباللء: ﴾ى ى ائ﴿

.« فإِنَّه مم  ٌد علالهل...عىل الرصاط، 
(1)

 

خ قو  اجل هور الذي تؤ  ه األالد ا الاحالحم،  رجح هنل ضيَّ  هو 

 الاحالح يف  ينى الور د أنه املف ر عىل الرصاط  .قوالً  قلريه  لكنه غري  ةهور

.الد افوق جهنم، ل اللم األ
 (2)

 

 

 

                            

 

                                       
 .215-2/216نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

ا ثنل خرصد ي  أسلم، ا ثنل النرض، » اإل لم الطربي:قل   .215-2/216( انظف : تفسري البالضل ي 2)

قل :  ﴾ک ک گ گ ﴿ ا ثنل إرسائالل، أخربنل أيو إسحلق، ع  أيب األاوص  ع  عب  اب: قوله:

الرصاط عىل جهنم  ثل ا  السالخ، فر ف الطبقم األ ىل كللربق،  الثلنالم كللف ح،  الثللثم كأجود اخلالل، 

قل  اي  كثري تيقالبًل عىل هذا  .« الفاييم كأجود البهلئم، ثم   ف ن  املرصئكم  قولون: اللهم َسّلم َسّلم

 غريمهل،    ر ا م أنس،  أيب سيال ،  أيب هف فة،  جليف،  هلذا شواه  يف الاحالحني » احل  ا:

 .، تفسري اي  كثري انظف: تفسري الطربي  .« غريهم    الاحليم 
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 املبحث الثاني : عنايته بتفسري القرآن بالسنة

للقفآن  ×تفسري القفآن يللسنم النبو م  فهو ه  اسع، االا  ة ل تفسري النبي

يف تفسري  ×ينفسه،  هو املس ى يللرفسري النبوي،  تة ل اجرهلد َ ْ  َيي  النبي 

آ ٍم قفآنالٍم يح  ٍا نبوي.
(1)

 

ملأثور الري أ لت هذا اللون     تفسري البالضل ي لالس    كرب الرفسري يل

الرفسري عنل رهل، َياْلَ  َأنَّه مل خيُل    االنرفلع يلألالد ا النبو م يف تفسريه،  ق  

زادت األالد ا  اآلثلر يف تفسريه ع  ألخ  أرييامئم ا  ٍا  أثف،  سر  ُّ هبل عىل 

    كلن قضل ل تفسري م خمرلفم، غري َأنَّ طف قم عفضه للناوص احل  ثالم خترلخ 

إىل  كلن، فق   ذكف احل  ا يأك له،  ق   قررص عىل  وضع الةله   نه،  أااللنًل 

 فَّس الكل م    اآل م ثم  ةري إىل أنَّ هذا الرفسري ر ي  ففوعًل    غري أن  ذكف 

نص املف ي.
(2)

 

     أ ثلم اسريلنره يلحل  ا النبوي يف الرفسري تفسريه للظلم يف قوله تيلىل:

 [82]األنيلم: ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

...  املفاُد يللظلم هنل الرشك؛ ملل ر ي أن اآل م ملل نزلت شقَّ ذلك عىل » االا قل :

نل مل  ظلم نفسه؟ فقل  علاله الارصة  السرصم: لالس  ل تظنون،  الاحليم،  قللوا: َأ ُّ

 ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ لن الينه:ال  لق اإِنَّام هو  ل ق

.« [12]لقامن:
(3)

 

 ال »  قو : [12]احلجفات: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

 يف َغالبره.  ُسئل 
ِ
ع  الِغالبم؟  -علاله الارصة  السرصم  -َ ْذُكْف ييُضكم ييضًل يللسوء

                                       
 .1/26نظف : الرفسري النبوي للقفآن لل كرور خلل  البلتيل ا (1)

 .125نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي ا (2)

 .1/661 ي نظف : تفسري البالضلا (2)
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بته، وإن لم يكن فيه فقد أن تذكَر أخاك بما َيكرهه، فإْن كان فيه فقد اغت » فقل :
(1).«ههتبَ 

 

د ن إ فاد لفظ  ×إىل َأنَّ املينى  ففوٌع إىل النبي   أااللنًل  كرفي يلإلشلرة

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ احل  ا،  ثل تفسريه لقوله تيلىل:

ِ   ذهٍب  فضٍم » االا قل  يف ياللن  لهالم الكنز: [82]الكهخ: ﴾ۉ ې ې

.« ر ي  ففوعلً 
(2)

 

 [20] ف م: ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ۇئ﴿  عن  قوله تيلىل:

 َ .«َج  الً، هكذا ُر ي  ففوعلً   ًل:رَس » فقل : ﴾ىئ﴿َفَّسَّ
(3)

 

 البالضل ي ق  ُ فَّسِّ اآل م يام  فاه     جوه الرفسري ينلء عىل  قرىض اللغم، ثم 

 ذكف  ل ُأثف    احل  ا يف تفسريهل،  ريام  كون  ض ون احل  ا غري  طليٍق ملل 

ه، أ  ذهب إلاله. غري أنه ق   ريقبه يلإلشلرة إىل الرغالري الذي اال يف املينى يسبب

أنه  رتك للقلرئ الوصو  إىل ذلك ينفسه.   أيت    هذا القبالل  ل  ذهب إلاله أااللنًل 

   إيقلء األلفلظ عىل ع و هل،  ع م ارصهل يام ر ي    املأثور أ  غريه؛ ألنه ال 

 فى فالام ر ي ختاالاًل يلمليلين املذكورة،  إنام  نظف إلاله عىل أنه عىل طف ق الرفسري 

 ذلك.  يلملثل  أ  غري

ة ياالغم الر ف ض،  هذا الرفلسري املأثور هذا الذي جييله أااللنًل  ورد ييض 

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿     األ ثلم عىل ذلك يف تفسريه لقوله تيلىل:، غري  قبو 

 الضرص :الي  ُ  ع  الطف ق السويِّ ع  ًا أ  خطًأ، » ، قل :[1]الفلحتم: ﴾ڄ 

 املغضوب علالهم:ه كثري. قالل:  له عفٌض عف ٌض،  الرفل ت  ل يني أدنله  أقال

                                       
 .0/2661 احل  ا أخفجه  سلم يف صحالحه  2/268نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .2/251،  احللكم يف املسر رك 6/212 احل  ا أخفجه الرت ذي  2/261نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .2/212،  احللكم 15/51 احل  ا أخفجه اي  جف ف الطربي  2/256نظف : تفسري البالضل ي ا (2)
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،  الضللني [56]امللئ ة: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ الالهود؛ لقوله تيلىل فالهم:

،  ق  [11]امللئ ة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ النالرى لقوله تيلىل:

. ر ي  ففوعلً 
(1)

  

  رجه أن  قل : املغضوب علاله:اليالة.  الضللني: اجللهلون يلب؛ ألن املنيم 

 يففم احلق لذاته،  اخلري للي ل يه،  كلن املقليل له    علاله     فق للج ع يني 

اخرل إا ى قوتاله اليلقلم  اليل لم،  امل ل يللي ل فلسٌق  غضوب علاله لقوله 

،  امل لُّ يلليلم جلهٌل [12]النسلء: ﴾ڱ ڱ ڱ﴿ تيلىل يف القلتل ع  ًا:

.« [22] ونس: ﴾ی ی ی جئ حئ﴿ ضلٌ  لقوله تيلىل:
(2)

 كلن جيب هنل  

احل  ا الاحالح يف تفسري اآل م،  هو نص يف  ينى اآل م،  الواجب أال إ فاد 

 الر إىل غريه.
(3)

عليهم اليهود، والضالين  المغضوب » فق   رد يف احل  ا أن: 
.«النصارى

(4)
 

 قل  [56]األنفل :  ﴾ۇۆۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

ى يه يف» يف ياللن املفاد يللقوة:  احلفب.  ع  ُعقبَم ي  عل فٍ ِ ْ  ُكلِّ  ل ُ رقوَّ
(5)

 :

َة الرمي» الارصة  السرصم  قو  عىل املنرب:س يره علاله  «َأل ِإنَّ القوَّ
 (6)

، قلهلل ثرصثًل. 

                                       
 .81، الشالم السالللكويت عىل البالضل ي 6/260ظف : سن  الرت ذي نا (1)

 .21-1/26نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .1/111انظف : قواع  الرتجالح عن  املفَّس   لل كرور اسني احلفيب  (2)

 عنه،  صحالح اي  ابلن يفقم    ا  ا ع ي ي  التم ريض اب 11611أخفجه أمح  يف  سن ه يفقم  (0)

5121. 

هو الاحليب اجللالل عقبم ي  عل ف األنالري السل ي الب ري ، شه  اليقبم األ ىل،  قرل شهال ًا يف  (6)

 .0108رقم  1/280الالام م . انظف: جتف   أسامء الاحليم للذهبي 

رت ذي يرشح علرضم األاوذي (، سن  ال12/50)صحالح  سلم يرشح النو ي أخفجه  سلم  (5)

11/212. 
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ه يللذكف ألَنَّه  .«أقواه ليلَّه علاله الارصة  السرصم َخاَّ
(1)

 هذا جال     البالضل ي  

 فاد يه.عن  ل اقررص عىل احل  ا يف ياللن  ينى اآل م ثم  جه امل

  ذكف البالضل ي أااللنًل نظري اآل م    احل  ا، أ   ل  وهم  يلرضرهل    

ۅ ۉ ﴿ االا الظلهف،   ز ل هذا الريلرض.     ذلك عن  تفسري قوله تيلىل:

 فَّس اآل م   فيط يالنهل  [61]آ  ع فان: ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى 

ثم » احل  ا فالقو : ذكف هلل نظريًا    يني اآل لت الري قبلهل ريطًل  وضوعالًل، ثم  

إشلرًة  ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿ » حع يف ال عوة،  أشلر إلالهل يللقو  املج ل فقل :

ِم يلالعرقلد  احلق الذي غل ره الرواال  ،  قل :  ﴾ ې﴿ إىل اسركامِ  القوة النظف َّ

إشلرًة إىل اسركام  القوة الي لالَِّم، فإِنَّه ي رصز م الطلعم الري هي اإلتاللن يلأل ا ف 

ء ع  املنلهي، ثم قفر ذلك يأن اجل ع يني األ ف   هو الطف ق املةهود له  االنرهل

.«قْل آمنُت باهلل ثم استقم» نظريه قوله علاله الارصة  السرصم:يلالسرقل م.  
(2)

 

 ريام ذكف يف تفسريه  يلين أالد ا د ن اإلشلرة إىل أهنل أالد ا، كام يف 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ تفسريه لقوله تيلىل:

لالنظفكم أ  » االا قل : « [5]امللئ ة: ﴾ڑ ک ک ک ڑ 

اب إذا لالطهفكم    الذنوب، فإن الوضوء تكفري للذنوب، أ  لالطهفكم يللرت

.« أعوزكم الرطهري يلمللء...
(3)

 

إشلرٌة إىل ا  ٍا ر اه  سلم ع  عثامن  «فإِنَّ الوضوَء تكفرٌي للذنوب» فقوله :

 خرجت خطاياهُ  وضَأ فأحسَن الوضوءَ َمْن ت»:×قل : قل  رسو  اب  ي  عفلن 
.«من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره

(4)
 

                                       
 .2/28ضل ي نظف : تفسري البالا (1)

 .1/56،  احل  ا أخفجه  سلم  1/252نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .1/022نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 (.2/122ر اه  سلم )صحالح  سلم يرشح النو ي  (0)
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كام  روسع يف ياللن القاص املوجزة يف القفآن يلألالد ا النبو م، كام يف تفسريه 

 يف ذلكاملأثورة أ رد الف ا م االا  [0]الرب ج: ﴾ڀ ڀ ڀ ﴿ لقوله تيلىل:

.خمررصةً 
(1)

 

ضوعم يف فضل ييض اآل لت  ق  أ رد البالضل ي أالد ا ضيالفم   و

 السور، نقلهل    الكةلف للزخمرشي،  ق  ذ ه اليلامء لذلك.
(2)

 

 أ ل ال راسم النق  م لألالد ا يف تفسري البالضل ي فرص نكلد نج هل، سوى 

 أ ثلم زهال ة  نلدرة يف ييض املواضع.

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ كقوله عن  تفسريه لقوله تيلىل: 

االا فَّسَّ اآل م يأن املقاود يللذيح  [162ت:]الالفل ﴾ ىئ يئ جب حب خب

هنل هو إسامعالل ي  إيفاهالم علالهام السرصم، ثم  سر   يح  ا   نرق   ل ر ي 

 خرصف ذلك  يأنه مل  ثبت،  أنه    ز ائ  الفا ي، فالقو  يي  تفسريه لآل م:

نَّ ؛ ألنه الذي ُ ِهَب له إثف اهلجفة،  ألَ   األظهُف َأنَّ امل لطب يه إسامعالل »

م،  لقوله علاله الارصة البةلرة يإسحلق ييُ   يطوفٌم عىل البةلرة هبذا الغرص

«أنا ابُن الذَّبيحين»  السرصم:
 
فأا مهل ج ه إسامعالل،  اآلخف أيوه عب اب، فإن  

َل اب له افف يئف ز زم أ  يلغ ينوه عرشة.  ج ه عب املطلب نذر أن  ذيح  ل ًا إن َسهَّ

السهم عىل عب اب. فف اه ي ئم    اإليل.  لذلك ُسنَّت ال  م فلام سهل أقفع ف فج 

 ئم؛  ألن ذلك كلن ي كم  كلن قفنل الكبةني  يلقني يللكيبم ارى اارتقل  يهل يف 

أ لم اي  الزيري،  مل  ك  إسحلق ث م،  ألن البةلرة يإسحلق كلنت  قف نم يوالدة 

ر ي أنه علاله الارصة  السرصم  يقوب  نه فرص  نلسبهل األ ف يذيحه  فاهقًل،   ل 

يوسف صديق اهلل ابن يعقوب إسرائيل اهلل ابن » : َأيُّ النَّسِب أحُف؟ فقل  :ُسِئَل 
                                       

 .0/2211،  احل  ا أخفجه  سلم يف صحالحه  2/618نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .1/222الرفسري  املفَّس ن للذهبي  نظف :ا (2)



 د.عبد الرحمن الشهري                تعريف به وبمصادره وما اعتنى به فيه من العلوم  :إلمام البيضاوي وتفسيرها

411 

.«ذبيح اهلل ابن إبراهيم خليل اهللإسحاق 
(1)

 

ُه قل   وسخ ي   يقوب ي  إسحلق ي  إيفاهالم.  الز ائ      فللاحالح َأنَّ

.«سخ  ثل ذلك مل  ثبتوب كرب إىل  والفا ي،   ل ر ي َأنَّ  يق
(2)

 

ُه قل   وسخ ي   يقوب ي  إسحلق ي  »  أ ل قو  البالضل ي: فللاحالح َأنَّ

 ثل ذلك مل وب كرب إىل  وسخ ا     الفا ي،   ل ر ي َأنَّ  يقاإيفاهالم.  الز ائ

.فق   افق رأي أهل احل  ا « ثبت
(3)

  

                            

                                       
 .8/262هلالث ي يف جم ع الز ائ  ،  ا16/180أخفجه الطرباين يف الكبري ( 1)

 هذا احل  ا ق  أخفجه الطرباين    طف ق يقالم ي  الولال  ع  شيبم ع  أيب . 2/166تفسري البالضل ي   (2)

أنه سئل:    أكفم ×ع  النبي إسحلق السباليي ع  أيب عبال ة ي  عب اب ي   سيود ع  أياله 

ا  ا  16/180امليجم الكبري للطرباين ] « وسخ ي   يقوب ي  إسحلق ذيالح اب»س؟ قل  : النل

جم ع الز ائ  للهالث ي  ]« يقالم   لس  أيو عبال ة مل  س ع    أياله» [.  قل  اهلالث ي :16281

ع   1/128لك  يقالم ق  تويع علاله، فق  ر اه اي  املظفف يف غفائب شيبم »  قل  األلبلين: [.8/262

 ر اه »ثم قل  : يل  م ي  افص  يقالم  يًل ع  شيبم ع  أيب إسحلق ع  أيب عبال ة ع  اي   سيود يه. 

شيبم ع  أيب إسحلق ع  أيب األاوص ع  اي   سيود  وقوفًل علاله،  هو الاواب، أخفجه الطرباين 

 ا سلسلم األالد  هذا صحالح ع  اي   سيود.]» :1/28،  قل  اي  كثري يف تفسريه 1/268/8115

، «ذيالح اب»فق  صح ي  ن قوله: «   أكفم النلس ... الخ» [  أ ل ا  ا:.220الضيالفم لأللبلين رقم 

صحالح الب لري ، أالد ا األنباللء ، يلب )أم كنرم ] االا أخفجه الةال لن    ا  ا أيب هف فة.

 يلب )لق  كلن يف  وسخ  إخوته آ لت  (،5/0102) 2210( ح شه اء إذ ارض  يقوب املوت

، سورة  وسخ : يلب )لق  كلن يف  وسخ  إخوته  ،  كرلب الرفسري(5/011) 2282( ح للسلئلني

(    طف ق عبال اب الي في ع  سيال  املقربي يه.  أخفجه  سلم 8/252) 0581آ لت للسلئلني( ح 

 .[(0/1805) 158 وسخ علاله السرصم ح يف الفضلئل يلب فضلئل 

كرب »أخفجه ال ارقطني يف غفائب  للك يف ساللق طو ل فاله » اله :قل  احللفظ اي  اجف تيلالقًل عل( 2)

 يقوب إىل عز ز  رص : يسم اب الفمح  الفاالم،     يقوب إرسائالل اب ي  إسحلق ذيالح اب ي  إيفاهالم 

هذا  وضوع يلطل،  إسحلق ي   هب كلن  ضع احل  ا عىل » قل  ال ارقطني:  «خلالل اب ... احل  ا

الكليف الةلف يف ختف ج أالد ا الكةلف الي  اجف اليسقرصين يحلشالم الكةلف  ف:. انظ«اي   هب

2/262. 
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 خلف يف تفسري البيضاوي املبحث الثالث: تفسري الس

َلِخ هم علامُء الطبقلت الثرصث األ ىل يف اإلسرصم: الاحليم،  املقاوُد يللسَّ

 أتبلع الرلييني.   ل يي هم    الطبقلت ال  يررب ن    السلخ   الرلييون،

 يلملفهوم االصطرصاي.

يني  اتفقوا أنَّ آخَف َ   كلن    أتبلع الرلي» :ها(862)تقل  اي  اجف اليسقرصين

مم  ُ قبُل قوله َ   علش إىل ا  د اليرش     لئرني،  يف هذا الوقت ظهفت البَِ ُع 

ُظُهورًا فلشالًل،  أطلقت امليرزلُم َألسنَرهل،  رفيت الفرصسفُم رؤ َسهل،  ا ُرِح  أهُل 

مل  زِ  األ ُف يف نقٍص اليلم لالقولوا ي لق القفآن،  تغريت األاواُ  تغريًا ش   ًا،  

.«إىل اآلن
(1)

 

 عنل ره يرفسري هذه الطبقلت فقل : ق  نصَّ البالضل يُّ يف  ق  م تفسريه عىل  

 لطلملل أا ُث نفيس يَأْن ُأصنَِّخ يف هذا الف ِّ كرليًل حيروي عىل صفوِة  ل يلغني    »

 الرلييني، 
ِ
.« َ ْ  ُد هَنم    السلخ الالحلنيعظامء الاحليِم،  علامء

(2)
 

يرفسري السلخ يف كرليه إىل ا ٍّ  ل، االا اسريلن   ق   ىف البالضل ي يرشطه

ح يذكف اسم املفَّس    الاحليم أ  الرلييني أ  أتبلعهم،  يُطُفٍق خمرلفٍم، ففيام  َّ

 ريام نقَل تفسريه د ن النص عىل اس ه طلبًل لرصخرالر، غري أنَّ الذي  فاجع كرب 

 لد خيفج عنهل.الرفسري الري تيرني يرفسري السلخ جي  أن البالضل ي ال  ك

 لذلك فإِنَّه    اخلطأ نفُي صفِم الينل م يرفسري السلخ ع  تفسري البالضل ي 

ِد ع م الرناالص عىل أسامء املفَّس      السلخ،  إنَّام  نبغي الفجوع   أ ثلله مُلجفَّ

لرفلسري السلخ   وازنرهل يام نقله يف تفسري اآل م، فإن  ج ه  قو  يقوهلم د ن 

                                       
 . 1/5يرشح صحالح الب لري فرح البلري  (1)

 .1/5تفسري البالضل ي  (2)
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فهذا ُ يَذر ملنهجه يف االخرالر،  إِْن خفج ع  أقواهلم خمللفًم  النص عىل أسامئهم

ذ،  البالضل ي مل  سلم    ذلك يف ييض اهلم،  رغبًم عنهم فهذا الذي  ؤاخ

 املواضع.

ي   ل ي عنل ًم خلصًم لرفسري الاحليب اجللالل عب ابااضاالاى البا  أ لا ق

ي يلإلشلرة إىل تفسريه كرف ريام ا، فنقل تفسريه يف  واضع كثرية، اليبلس 

   غري تيقالب علاله،  ق   نلقةه.
(1)

 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿     ذلك عن  تفسري قوله تيلىل:

 -هم  ؤ نو أهل الكرلب، كيب اب ي  سرصم » ضل ي:قل  البال [0]البقفة: ﴾ڦ 

 -  داخلون  يهم يف مجلم املرقني ﴾ڀ ٺ ٺ﴿ أرضايه.  يطوفون عىل ،

أعم؛ إذ املفاد يأ لئك الذ   آ نوا ع  حك،  إنكلر،  هبؤالء دخو  أخاني حتت 

.« قليلوهم، فكلنت اآل رلن تفاالرًص لل رقني،  هو قوُ  ايِ  عبلس 
(2)

 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

،  قو  يي  ياللن  ينى [28]األنيلم:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

.«رُشهل:  وهُتلع  اي  عبلس:َا » اآل م:
(3)

 

  يف أسبلب النز    نقل ع  اي  عبلس كام يف تفسريه لقوله تيلىل:

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿

ع  اي  » فالقو : [216]البقفة:  ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

لً عبلس : َأنَّ ع فَ  يَ  اجل وح األنالري كلن شال ًل مِهَّ
(4)

ذا  لٍ  عظالٍم،  

                                       
  (، وسوعم   رسم  كم يف الرفسري ثل د. أمح  الي فاين يف ) اي  عبلس قلم ع د    البلاثني يج ع تفسري (1)

 يز ز احل ال ي يف كرليه  ف  لت اي  عبلس يف الرفسري  غريمهل. ال كرور عب ال

 .1/5تفسري البالضل ي  (2)

 .1/088تفسري البالضل ي  (2)

م. انظف : لسلن اليفب  (0)  .5/621اهِلمُّ يللكَّس الةالخ الفلين ،  املفأة مِهّ
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.«  أ والنل  أ   نضُيهل؟ فنََزَلتلذا ُننفُق  فقل :  ل رسو  اب  
(1)

 

كام يف تفسريه لقوله  يف تفسريه آل لت األاكلم  نقل أقوا  اي  عبلس 

]البقفة:﴾ڀپٻٻٻٻپپپٱ﴿:تيلىل

ل تي» ، االا قل  يي  تفسريهل: [220 َر ُّ يأقىص األََجَلني  ع  عيلٍّ  اي  عبلٍس: َأهنَّ

.«ااراللطلً 
(2)

 

 لت  نقل عنُه أ ضًل يف ييض املواضع    تفسريه     ذلك  يف تلر خ نز   اآل

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿  ل  قوله عن  تفسريه لقوله تيلىل:

ل آخُف  ع  اي  عبلس » االا قل : [281]البقفة: ﴾ يئ جب حب خب َأهنَّ

.«أس امللئرني  الثامنني    البقفةآ ٍم نزَ  هبل جرب ُل،  قل : ضيهل يف ر
(3)

 

ُ بالنًل رأ ه فالهل الضل ي أااللنًل عن  تفسريات اي  عبلس   روقخ الب

ُفهل أ   وّجههل توجالهًل  ررص م  ع  ل ذهب إلاله.     ذلك  ل ء  نلقةهل،  ق   ضيِّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿» قلله عن  تفسريه لقوله تيلىل:

  ل ُر ي » االا  قو  يي  تفسريهل: [116] وسخ:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

م ُأخِلُفوا  ل َ َع هم اُب ع  اي  عبلس َأنَّ الفسَل   -إِْن صحَّ  -   النرص ظنوا َأهنَّ

.«ُس يف القلب عىل طف قِم الوسوسمفق  أراَد يللظ ِّ  ل هَيجُ 
(4)

  

كام  نقل البالضل ي أقوا  يقالم املفَّس      الاحليم كلخللفلء الفاش    

،   قخ أمجيني  عب اب ي   سيود  أيبِّ ي  كيٍب  ع ف  ي  اليلص  غريهم 

 ع أقواهلم أااللنًل كام  قخ  ع ييض أقوا  اي  عبلس، االا  بني  جهم نظفه 

 اليل الم،  توجالهه يف ييض املسلئل االجرهلد م. 

                                       
 .1/186تفسري البالضل ي  (1)

 .1/262تفسري البالضل ي  (2)

 .1/222تفسري البالضل ي  (2)

 .2/110تفسري البالضل ي  (0)
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 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿   ذلك عن  تفسريه لقوله تيلىل:

  ل ُر ي ع  اخللفلء الفاش    يف  ينى » قل  يي  تفسري اآل م: [26]فالت:

 الففائض فجزئاللهُتل إخرصِص الي لِ بلِت عىل اإل امِن، رقل ِم    الثاالس
ِ
.«،  َأداء

(1)
 

يللَبْ ِع كام »  قو : [21]النسلء: ﴾ ڃ چ چ ﴿  يف تفسري قوله تيلىل:

 النَّفِس إىل الرهلكم.   ؤ  ه  ل ر ي أنَّ ع ف  ي  
ِ
 فيلُه َجَهَلُم اهلنِ ، أ  يإِلقلء

َلُه يف الرال م خلوِف الرَبْ  (2).« × ِد فلم ُ نِْكف علاله النبيُّ اليلص تَأ َّ
 

 عنايته بأسباب النزول:
    أهم صور الينل م يلآلثلر يف تفسري البالضل ي إ فاد أسبلب النز  ، االا 

إنه  سرفال   نهل يف توضالح قام اآل م أ  احللدثم الري نزلت يةأهنل اآل م،  هي 

  ك   يففم تفسري ال  » يلين القفآن.  لذلك قل  الواا ي:طف ق قوي يف فهم  

« اآل م د ن الوقوف عىل قارهل،  ياللن نز هلل
(3)

 يففم سبب  » ،   قو  اي  تال الم:

.« اليلم يللسبب  ورث اليلم يلملسببالنز    يني عىل فهم اآل م، فإن 
(4)

 

اعر   عىل كرلب ريام     هنل فق  عني البالضل ي يأسبلب النز   املف  م،  

، االا إهنام علشل يف يالئم ها(058)ت ي النالسليوري أسبلب النز   لإل لم الواا

 رقلريم يف يرصد فلرس،  كلن ملؤلفلت الواا ي أثٌف كبرٌي عىل    جلء يي ه يف تلك 

 البالئم اليل الم، كللزخمرشي  البالضل ي  غريهم كام تق م.

 البالضل ي  يرب ع  النز   ياالغ ع   ة، فق   يرب ييبلرات  حيم  ثل: 

كذا، أ  ر ي كذا فنزلت، أ  ا ث كذا فنزلت، أ  تكون غري  سبب نز   اآل م

                                       
 .2/226تفسري البالضل ي  (1)

 .266-1/201تفسري البالضل ي  (2)

 .15أسبلب النز   للواا ي  (2)

 .12/221، فرل ى اي  تال الم  28 ق  م يف أصو  الرفسري  (0)
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 حيم  ثل : نزلت اآل م يف كذا، أ  نز هلل يف كذا.  غللبًل  ل خيررصهل   ذكف 

 ي الذي ر ي سبب  ضل النهل ييبلراته،    غري ذكف للفا ي،  أااللنًل  ذكف الفا

 ،  اليربة يف النز   ع  طف قه،  صالغ اليبلرات غري  ؤثفة يف صنالع املفَّس 

 اخررصف الاالغ يف ا لت الاحليم  الرلييني.

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿     األ ثلم عىل ذلك عن  تفسريه لقوله تيلىل:

قل  يف سبب  [168]البقفة:  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

كلن إسلُف عىل الافل،  نلئلُم عىل املف ة،  كلن أهُل اجللهلالِم إذا سيوا » النز  :

ج املسل سحومهل. فلامَّ   ون أن  طوفوا يالنهام  جلء اإلسرصُم،  ُكَّست األصنلُم حتفَّ

.« لذلك فنزلت
(1)

 

  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

يف  رياثه ؛ إذ سبب نز له أن عالالنم ي   ﴾ۓ ڭ ڭ﴿ قل : [121]النسلء:

اا 
(2)

أخربنل أنك تيطي االينم الناخ  األخت »فقل :  ×أتى النبي  

،  إنل كنل نورث     ةه  القرل ،  حيوز الغنال م، فقل  علاله الارصة الناخ

.« بذلك أمرت» السرصم : 
(3)

 

 ق   ورد أااللنًل ع ة أسبلب للنز  ، د ن تفجالح ألا هل. ف   ذلك عن  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ تفسريه لقوله تيلىل:

سبب ، قل  يف [188]آ  ع فان:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

                                       
 ،  احل  ا أخفجه  سلم يف كرلب احلج يلب ياللن أن السيي يني الافل 1/162تفسري البالضل ي  (1)

،  انظف : املحفر يف أسبلب النز   لل كرور  1211( يفقم 2/128 املف ة رك  ال  اح احلج إال يه )

 .1/221خلل  املز ني 

عالالنم ي  اا  ي  اذ فم الفزاري    املؤلفم قلوهبم ، شه  انالنًل  الطلئخ. انظف: جتف   أسامء الاحليم  (2)

 . 0516يفقم  1/022للذهبي 

 .1/261، الفرح السام ي لل نل ي 2/268 احل  ا أخفجه احللكم  1/215تفسري البالضل ي  (2)
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ر ي َأنَّه علاله السرصم سأَ  الالهوَد ع  يشء ممل يف الروراة فأخرب ه ي رصف  » :نز هلل

م ق  ص قوه،  ففاوا يام فيلوا، فنََزلت.  قالل نزلت يف  :  ل كلن فالهل،  َأَر ه َأهنَّ

م رأ ا املالحَم يف الر لُِّخ،  اسرح   ا يه،  قوٍم ختلَّفوا ع  الغز ، ثم اعرذر ا يَأهنَّ

املنلفقني؛ فإهنم  ففاون ي نلفقرهم   سرح   ن إىل املسل ني   قالل: نزلت يف

.« قميلإل امن الذي مل  فيلوه عىل احلقال
(1)

 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

نزلت يف املطيِ ني  وم ي ر،  كلنوا اثني عرش رجرًص    » قل : [25]األنفل : ﴾ڇ

 ُجُزر. أ  يف أيب ُسفاللن اسرأجَف لالوِم قف ش،  طيم كلُّ  ااٍ   نهم كلَّ  وٍم َعرَش 

ُأُاٍ  ألفني    اليفب سوى َ ْ  اسرجلش    اليفب،  أنفَق علالهم أرييني أ قالَّم، 

أ  يف أصحلب اليرِي؛ فإِنه ملل أصالبت قف ٌش يب ر، قالل هلم: أعالنوا هبذا عىل افب 

.« ليلنل ن رك  نه ثأرنل ففيلوا... حم  
(2)

 

ض لل رصيسلت الري حتخ   قخ البالضل ي أااللن ًل عن  السبب   نلقةه،   ريفَّ

يه    خرص  اآل م نفسهل، فرص  ط ئ  إلاله، يل  ةري إىل رده،     ذلك يف تفسري 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿ قوله تيلىل:

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

يه   املفادُ  » :﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿،  قو  يف ياللن املفاد    [11]األاقلف:

قبل إسرص ِه فإِنَّ خاوَص  اجلنس.  إِن صحَّ نز هلل يف عب الفمح  ي  أيب يكف 

« السبِب ال ُ وجب الر االَص...
 (3)

 م الري تلالهل  هي قوله تيلىل:اااثم  فَّس اآل  

                                       
،  احل  ا أخفجه  سلم يف صحالحه ، كرلب صفلت املنلفقني  أاكل هم  1/221تفسري البالضل ي  (1)

،  انظف : املحفر يف أسبلب النز    2112يفقم  0/000،  أمح  يف  سن ه 2118يفقم  0/2102

 .1/201لل كرور خلل  املز ني 

 .26-2/11تفسري البالضل ي  (2)

 .2/218تفسري البالضل ي  (2)
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 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿»

م أهُل النلر.  هو ﴾ۇ ۇ ۆ ﴿ ...»   قو  يف تفسريهل :﴾ ې   ُفدُّ  يَأهنَّ

ُه ِ   أهلهل لذلك،  ق  َجبَّ عنُه   -إِن كلن  -النز َ  يف عب الفمح ؛ ألنَّه    ُّ عىل َأنَّ

إِسرصُ ه(.
(1)

 ل َنَزَلْت يفهذا،  َ ْ  زعَم َأهنَّ  ل  كلِّ َ ْ  قلمٌّ يف هذا ع » قل  اي  كثري: 

 يْكٍف أْسَلَم ييَ  ذلك ي  أيِب   عب  الفمح نَّ يالٌخ؛ ألَ َض  يكٍف فقوله ِ  َأيِب عب الفمحِ  ي

.«هِ ْ  خاللر أْهِل ز لن   َاُسَ  إسرَصُ ُه،  كلن
(2)

 

هل اليربة يي وم اللفظ أم »  املريلقم يأسبلب النز   قلع ة:    أهم القواع

« ي اوص السبب
(3)

،  ق  أدرك البالضل يُّ أمهالم هذه القلع ة،  لذلك فهو  ؤكِّ  

لنز ِ  عىل أن اليربة يي وم اللفظ ال يف  واضع كثرية أثنلء إ فاده لسبِب ا

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ي اوص السبب، فالقو  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

علٌم يف كل جملدٍ   بطٍل،  إن نزلت يف » :[65]غلفف:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ

 رشكي  كم، أ  الالهود اني قللوا: لست صلابنل، يل هو املسالح ي  دا د  بلغ 

.« ..رب  البحف،   سري  يه األهنلر.سلطلنه ال
(4)

 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

ْن صحَّ نز ُله يف علٌم يف كلِّ َ ْ   لَت عىل كففه،  إِ  » قل : [20]حم  : ﴾ڳ ڳ ڳ 

.« أصحلب القلالب
(5)

 

 جييل أااللنًل خاوصالم احلكم يللسبب ختفجيًل    ختفجيلت اآل م،     ذلك 

                                       
 .2/218تفسري البالضل ي  (1)

 .1/282تفسري اي  كثري  (2)

، القواع  احلسلن املريلقم 1/85، اإلتقلن يف علوم القفآن للسالوطي 16/250انظف : فرل ى اي  تال الم   (2)

 . 18يللقفآن للسي ي 

 .2/212تفسري البالضل ي  (0)

 .2/211فسري البالضل ي ت (6)
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 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڃ ڃ  ﴿ عن  تفسريه لقوله تيلىل:

چ چ چ ڇ  ڃ ڃ چ  ﴿ ...» قل : [2]النور: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

إذ الغللُب أنَّ امللئَل إىل الزنى ال  فغُب يف نِكلح  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

الاوالح،  املسلفحَم ال  فغُب فالهل الالحلُء؛ فإِنَّ املةلكلَم ِعلٌم لأللفم  الرضلم، 

اق، فكلن اقُّ املقليلم أن  قل :  الزانالُم ال ُتنكُح إاِل  امل للفَم سبٌب للنُّففِة  االفرت

؛ ألن اآل م نزلت  ِ   زاٍن أ   رشك، لك  املفاد ياللن أاوا  الفجل  يف الفغبم فاله َّ

وا أن  رز جوا يغل ل ُ كف َ  أنفسه َّ لالنفق  علالهم     يف ضيفم املهلجف   ملل مَهُّ

 أكسلهب َّ عىل علدة اجللهلالم.

ٌض  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ﴿م الزاين  لذلك ق َّ  لِق  تيفُّ ألَنَّه تةبٌُّه يللُفسَّ

للره م،  تسبب لسوء املقللم،  الطي  يف النسب،  غري ذلك    املفلس .  لذلك 

َعربَّ ع  الرنز ه يللرحف م  بللغًم.  قالل:النفي ي ينى النهي  ق  ُقفئ يه.  احُلف م 

ٱ ﴿  ، أ   نسوٌخ يقوله:عىل ظلهفهل،  احلكم خماوٌص يللسبب الذي  رد فاله

ه علاله السرصم ُسئل ع  فإِنَّه  رنل   املسلفحلت،   ؤ  ه أن [22]النور: ﴾ ٻ ٻ

.« ، والحرام ل ُيحرِّم الحالل...َأولُّه ِسفاٌح، وآخره نكاحٌ  » ذلك فقل :
(1)

 هذا  

خلٌط    البالضل ي، االا سلق ا  ثني  سلقًل  اا ًا، أا مهل  وقوف عىل اي  

كام ذكف ذلك علامء احل  ا خف  ففوٌع  فاله ضيخعبلس،  اآل
(2)

،  هو إشلرٌة إىل 

 قلم يضلعم البالضل ي يف احل  ا.

                                       
  .2/086تفسري البالضل ي  (1)

يف تفمجم عثامن ي  عب الفمح   2/18،  اي  ابلن يف املجف اني 0/258أخفجه الطرباين يف األ سط  (2)

وقوف   «أوله سفاح وآخره نكاح»ل ي  سلقًل  اا ًا، أ هلام قوله الوقليص.  مهل ا  ثلن سلقهام البالض

 ففوع    ا  ا علئةم،  ق  أخفجه البالهقي  «الحرام ل يحرم الحالل» له:عىل اي  عبلس،  اآلخف قو

انظف: الفرح السام ي يف  ،  يف إسنلده عب اب الي في  هو ضيالخ.1/151يف سننه يف يلب  النكلح 

 .2/850ختفج أالد ا تفسري البالضل ي لل نل ي 
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 :تعامله مع اإلسرائيليات
 أ ل الف ا لت اإلرسائاللالم فق  جتنبهل البالضل ي إىل اٍ  ييال ، فرص تكلد جت  يف 

القفآين، كام ، أ ردهل يف تفاالل ييض القاص اً تفسريه ر ا لت إرسائاللالم إال نلدر

 قوله تيلىل:السرصم  ع يلقالس عن  تفسري يف تفسريه لقام سلالامن علاله الارصة  

االا سلق ر ا م يف  ،[26]الن ل:  ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿

 ا رًا إ لهل ييبلرة ت   عىل  ، صخ ذلك الوف  الذي محل اهل ا ل إلاله

.ف ضالر 
(1)

 

 قو ه ىل عالسى   ثل ذلك  ل أ رده يف  صخ امللئ ة الري نزلت ع
(2)

 ،

 متثل الةالطلن ياورته قام سلالامن 
(3)

 غري ذلك    اآلثلر اإلرسائاللالم  

ُه يسبِب إ فادهل كثري    اليلامء يي ه  .الري ذ َّ

يف البالضل ي األالد ا املوضوعم الري أ ردهل ك ل  ك  اإلشلرة إلاله ت ممل 

 ، وضوعٌ   اا ٌ   هي يف أصلهل ا  ٌا  ،ياللن فضلئل السور يف آخف كل سورة

 ضيه
(4)

أيو عا م نوح ي  أيب  ف م 
(5)

   تفسري الكةلف  هي  أخوذة  ،

.أ ردهل يف آخف كل سورة كام فيل الزخمرشيق    ،للزخمرشي
 
 

                                       
 .2/216،  انظف : تفسري اي  كثري  1/655تفسري البالضل ي  (1)

 .010-1/012نظف: تفسري البالضل ي ا (2)

 .2/116نظف: تفسري البالضل ي ا (2)

لرقالال   اإل ضلح حح  ق  م اي  الارصح لليفاقي ا، 161- 166علوم احل  ا الي  الارصح انظف:  (0)

   ل يي هل. 122

ل ع، النه أخذ نوح ي  أيى  ف م   ز   ي  عب اب، أيو عا م املف زى، علمل أهل  ف ،  هو نوح اجلهو ( 6)

الفقه ع  أيى انالفم  اي  أيى لالىل،  احل  ا ع  اجلج ي  أرطلة،  الرفسري ع  الكلبى   قلتل، 

 املغلزى ع  اي  إسحلق،  ر ى ع  الزهفي،  اي  املنك ر. ىل قضلء  ف  يف خرصفم املناور،  ا ر ت 

 ا فضلئل القفآن  قل  احللكم:  ضع أيو عا م ا  قل   سلم  غريه:  رت ك احل  ا. االلته.

 .0/286انظف:  الزان االعرذا  للذهبي  ها112، تويف سنم الطو ل
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 أقوال التابعين :
  نقل البالضل ي أقوا  املفَّس      الرلييني    أ ثل  أيب اليللالم ُرفالع ي  

،  ها(160)ت ،  جمله  ي  جربها(16)ت،  سيال  ي  جبريها(16)ت هفان الف لاي

 ها(118)ت،  قرلدة ي  دعل م الس  يسها(166)ت الضحلك ي   زاام اهلرصيل

 غريهم. غري أن ذلك قلالل ج ًا،  هو إذا أ ردهل ال  رقالَُّ  يأقواهلم، يل ق  

الاحليم. ُ ضِيُفهل،   فدُّ علالهل، أ   وجههل توجالهًل  نلسبًل كام  فَّ يف تفسري
(1)

 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿     ذلك  ل ذكفه عن  تفسريه لقوله تيلىل:

  فدُّ عىل  ل ذهب إلاله جملهُ   الضحلُك ِ ْ  أنَّ الريلالَق  [282]البقفة: ﴾ پ ڀ

الذي ُ سروثق يه ِرهلٌن، أ  فيلالكم رهلٌن، أ  » يف اآل م الشرتاط السفف فالقو :

 م الشرتاط السفف يف االرهتلن كام ظنه فلالؤخذ رهلن،  لالس هذا الريلالق يف اآل

جمله   الضحلك رمحهام اب ألنه علاله السرصم ره  درعه يف امل  نم    هيودي 

ييرش   صلعًل    شيرٍي أخذه ألهله، يل إلقل م الروثالق يلالرهتلن،  قلم الروثالق 

.« م يف السفف الذي هو  ظنم إعوازهليللكرب
(2)

 

ٍٍ كام يف تفسريه لقوله تيلىل: أااللنًل  ورد قوالً للرلييني ب علاله ية   ثم ال ُ يقِّ

 قل  » االا  ورد قو  جمله  فالقو : [56]البقفة: ﴾ک ک گگگ﴿

جمله :  ل ُ ِسَ ْت ُصوُرهم،  لك  قلوهُبم، فُ ثُِّلوا يللِقَفدِة كام ُ ثِّلوا يلحلامر يف 

 .« [6]اجل يم:  ﴾ک گ گ گ             ﴿ قوله:
(3)

 

 أااللنًل كام يف تفسريه لقوله تيلىل:نقل ع  ييضهم لع الرلييني فال أ ل طبقم أتب

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

                                       
 .102نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي ا (1)

 .221-1/225تفسري البالضل ي  (2)

 .1/168تفسري البالضل ي  (2)
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ها(118)ت ، فق  أ رد تفسري اإل لم سفاللن ي  عالالنم [26]إيفاهالم:
(1)

 زعم  » فالقو : 

ام ايُ  عالالنم َأنَّ أ الد إسامعالل علاله الارصة  السرصم مل َ يُب  ا الانَم، حُمرجًل يه،  إِنَّ 

وهنل ال  ار،   قولوَن: البالُت َاَجٌف، فحالثام نابنل  كلنت اجلرٌة َ   ر َن هبل،   س ُّ

.« ي نزلرهَاَجفًا فهو 
(2)

 

 الر ف ض كقالل  ر ي  نحوهل،االغم ي  ورد البالضل ي أقواالً غري  سن ة 

  هذا كثري يف تفسريه،  عن  املفاجيم جت هل ألا   فَّسي السلخ.

ٌم عىل اإلجيلز،  ع م الروسع،  لكنه جلأ إىل االخراللر  تفسري البالضل ي قلئ

 الرتجالح يني أقل  ل املفَّس   امل رلفم الري تفد يف  يلين اآل لت،  الري  ريذر 

 .القو  هبل مجاليًل، أ  اجل ع يالنهل

 

 

                            

                                       
فأخذ عنهم  أخذ عنه  ترل ذ الرلييني ع دًا    ( هو سفاللن ي  عالالنم ي  أيب ع فان الكويف إ لم كبري أدرك 1)

ها . انظف: 118،  لت ي كم سنم الةلفيي  أمح  ي  انبل  غريمهللألع ش  شيبم  كبلر اليلامء كعلاله 

 .16/200ل طالب البغ ادي ، تلر خ يغ اد ل1/216احللالم أليب نيالم 

 .2/225تفسري البالضل ي  (2)
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 املبحث الرابع : القراءات يف تفسري البيضاوي

سوف  تفسريه يللقفاءات  نص يف  ق  م تفسريه عىل أنه ُعنِي البالضل ي يف

ُث نفيس يَأن ُأصنَِّخ يف هذا الف ِّ كرليًل »  ذكف القفاءات الثامن فقل :  لطلملل ُأا ِّ

حيروي عىل صفوِة  ل َيلغني    ُعظامء الاحليم  علامء الرلييني     د هنم    

يم اسرنبطرهل أنل     قبيل السلخ الالحلني،   نطوي عىل نكٍت يلرعم  لطلئخ رائ

   أفلضل املرأخف    أ لثل املحققني،   يفب ع   جوه القفاءات املةهورة 

مِ  املَيِز َّ
(1)

.« واذ املف  م ع  القفاء امليررب  إىل األئ م الثامنالم املةهور  ،  الة 
(2)

 

 األئ م الثامنالم املةهور ن    القفاء هم السبيم
(3)

 الذ   اخرلرهم اي  جمله  

إضلفًم إىل  يقوب احلرض ي البرصي، كام  ورد كثريًا القفاءات الةلذة الري فق ت 

أا  ح ط القفاءة املةهورة
(4)

 ،  هو  وظفهل يف ياللن امليلين.

ض    البلاثني للقفاءة الري اعر  هل البالضل ي يف تفسريه   مل أج  َ ْ  تيفَّ

ب املفاد، فوج ته فرربيره فوج ته يف ي ا م كل سورة  ورد ع َد آ لهتل،   هذا ممل ُ قفِّ

 ذكف الَي َّ عىل خمرلخ  ذاهب أهل الي د،  أكثف  ل رأ ره  ذكُف الي َد الكويفَّ 

  قررص علاله، كام يف سورة النسلء،  امللئ ة،  األنيلم،  األنفل ،  هود،  الفع ، 

  إيفاهالم،  األنباللء،  احلج،  غريهل.

                                       
م ِ   َعز ره،  قل : َعُز ُته إىل (1)   أياله  َعز ُره.امليِز َّ

 .1/5تفسري البالضل ي  (2)

هم اي  عل ف الةل ي،  اي  كثري املكي،  علصم الكويف،  أيو ع ف  البرصي،  محزة الكويف،  نلفع  (2)

 امل ين،  الكسلئي.

مجع البلاا حم   غاللث القفاءات الةلذة الري أ ردهل البالضل ي يف كرلب  ع توثالقهل  نسبرهل  (0)

وصل إىل أن البالضل ي أ رد القفاءات الةلذة ع   ااٍ   ثرصثني    الاحليم  الرلييني  توجالههل،  ق  ت

 أتبلعهم مم  اشرغل يلإلقفاء  نقل القفاءات. انظف: القفاءات الةلذة  توجالههل يف تفسري القليض 

 .21-21البالضل ي ص 
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ل البرصة يف الي د كام يف سورة البقفة،   قررص أااللنًل أقل عىل ذكف  ذهب أه

  الكهخ،  السج ة. 

 كالم  هي تسع عرشة  » كام يف قوله يف سورة املؤ نون:   ذكف املذهبني أااللنلً 

.« رص ني،  ثامين عرشة عن  الكوفالنيآ م عن  الب
(1)

 

فغلب عىل ظني يي  ذلك َأنَّه  فَّس القفآن عىل قفاءة أا  قفاء الكوفم الثرصثم، 

نني مل أ الزه    يالنهم. فرربيت كرصم البالضل ي عىل  ففدات القفاء الثرصثم  لك

الكوفالني  هم محزة  علصم  الكسلئي، فغلب عىل ظني َأنَّه  فَّس عىل قفاءة محزة 

 الز لت الكويف خاوصًل. 

]آ   ﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ فين  تفسريه لقوله تيلىل:

،  البقالَّم  ×خطليًل للنبي  ﴾حَتَْسبَ َّ ﴿، انففد محزة الكويف يقفاءة [118ع فان:

يللاللء.
(2)

لسرصم، أ  ِخطلٌب للفسوِ  علاله ا»  ُت البالضل يَّ  قو  يف تفسريهل:  ج 

.« لكلِّ َ   حَيسب
(3)

غري أين  ج ته  رليع الزخمرشي يف تلحني قفاءة محزة يف قوله  

عىل فلسربي ت أن  فَّس القفآن  [1]النسلء: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ تيلىل :

قفاءة  فى أن فالهل حلنًل.
(4)

 

 املوضوع يف الجم إىل  ز      الرربع للرأك     القفاءة الري اعر  هل 

، االا إن نص القفآن املطبوع  ع تفسري البالضل ي يف كل البالضل ي يف تفسريه

                                       
 .2/052تفسري البالضل ي  (1)

 .1/521انظف :  يجم القفاءات لل طالب  (2)

 .1/216تفسري البالضل ي  (2)

صنخ املرص عيل قلرئ كرليًل يف ختف ج قفاءات تفسري البالضل ي سامه )الفالض السام ي يف ختف ج قفاءات  (0)

البالضل ي(،  هو حيقق يف جل يم أم القفى،  ق  قفأته فوج ته مل  ريفض للقفاءة الري اعر  هل 

ل للقفاء هبل.  ليل البالضل ي مل  ير   قفاءة ييالنهل البالضل ي،  إنام تربع القفاءات يف تفسريه  قلم ينسبره

 لركون أصرًص للرفسري  اب أعلم.
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طبيلته هو يف ا م افص ي  سلالامن الكويف،  هو مل  فَّس القفآن عىل ر ا م افص، 

ٌد يف  يظم كرب الرفسري املطبوعم، االا إِنَّ ر ا َم افٍص هي  هذا اخللل  وجو

الف ا ُم الري توففت هبل الطبلعم    ي ا رهل، فُوضع نصُّ القفآن يف كرب الرفسري 

هبذه الف ا م،  ع اخررصفهل  ع الف ا م املير  ة ل ى كثري    املفَّس  ، ممل أ قع يف 

خيرلخ ع  القفاءة الري ُطبيت هبل اللبس ل ى القلرئ، االا  قفأ كرص ًل لل فَّس 

اآل لت، فالظ  أنَّ املفَّس ق  أخطأ يف الفهم.  د نك تفسري الطربي  الةوكلين 

 البالضل ي  اجلرصلني  اي  عطالم األن ليس فهي مل تير   ر ا م افص يف الرفسري 

   ع ذلك فللنص القفآين املطبوع فالهل هو يف ا م افص.

  عىل تلقاله القفاءات  االشرغل  هبل،  لكنَّه يف  البالضل ي لالس يف تفمجره  ل   

تيل له  يهل أثنلء الرفسري     عىل أن ل  ه ق رًا جال ًا    امليففم يللقفاءات  توجاله 

  يلنالهل،  املرواتف  نهل    غريه.

كام إِنَّه سلر عىل  نهج ييض املفَّس   الذ    قيوا يف انرقلد ييض القفاءات 

 وا عىل ييضهل يلللح ،  أاسبه تليع يف ذلك الزخمرشي الاحالحم املرواتفة،  اك

الذي  قع يف ذلك قبله،  انرق ه اليلامء يف ذلك.
(1)

 

ٿ ٿ  ﴿     األ ثلم عىل ذلك يف تفسري البالضل ي عن  تفسريه لقوله تيلىل:

 قفأ محزُة يلجلفِّ » قل  يف قفاءة )األَرالِم( يلجلف: [1]النسلء: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ 

.«  هو ضيالٌخ؛ ألَنَّه كبيض الكل م املجف ر، عطفًل عىل الض ريِ 
(2)

 

  ل ذكفه البالضل ي    ضيخ قفاءة محزة قو   فد ٌد،  ق  نقله ع  

الزخمرشي
(3)

االا ( اه186)ت،  هو  ذهب البرص ني،  أ هلم سالبو ه رمحه اب

                                       
 .106نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي ا (1)

 .226-1/221تفسري البالضل ي  (2)

 .1/201انظف: الكةلف  (2)
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اكم يللضيخ عىل هذه القفاءة
(1)

 محزة أا  القفاء السبيم املةهور   الذ    ،

ي   سيود  اي   ذه القفاءة قفأ هبل عب اباو ،  هاافاءهتم يللقبام قاتلقت األ 

،     الرلييني إيفاهالم الن يي  احلس  البرصي  غريهم. عبلس 
(2)

 

 أ ل قوله: إهنل غري  وافقم لليفيالم فهذا  فد د أ ضًل، ألن القفاءة إذا ثبرت اجٌم 

ءة،  ق  أثبت اي   للك يف اليفيالم،  لالست القواع  النحو م اجًم عىل القفا

النحوي جواز هذا الوجه يف اللغم،  اسرةه  له يةواه   رففقم    نثف اليفب 

 شيفهل.
(3)

 

 البالضل ي ال  كرفي يإ فاد أ جه اخررصف القفاء يف اآل م،  إنام  وجه 

ٿ ٿ  ﴿ القفاءات،   بني  جه كل قفاءة،     ذلك عن  تفسريه لقوله تيلىل:

 قفأ اي  كثري  » ، االا قل :[21اص:]الق ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

يغري  ا ؛ ألنه قل   ل قلله جوايًل ملقلهلم،   جه اليطخ َأنَّ املفاد اكل م  ﴾قلَ  ﴿

.« يالنهام فال الز صحالحهام    الفلس  القولني لالوازن النلظف
(4)

 

  سر  م القفاءة يف تفجالح  ينى عىل  ينى يف الرفسري، كام يف تفسريه لقوله 

 ﴾ ى ى ائ ﴿ » االا قل : [25]البقفة: ﴾ائى ى  ﴿ تيلىل:

انَي أص َر زلَرهام ع  الةجفة،  محلهام عىل الزلِم يسببهل،  نظري )َع ( هذه يف قوله 

، أ  أزهلام ع  اجلنم ي ينى أذهبهام، [82]الكهخ:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ تيلىل:

(  قريض عثفًة  ع   يُضُ ه قفاءُة محزة فأَزاهَلام.  مهل  رقلريلن يف املينى، غري َأنَّ )َأَز َّ 

.« الز ا 
(5)

 

                                       
 .2/281انظف : الكرلب لسالبو ه  (1)

 .5-2/6 طالب ظف :  يجم القفاءات للان (2)

، اخلالئص الي  2/161، البحف املحالط أليب االلن  2/206انظف : حح اي  عقالل عىل ألفالم اي   للك  (2)

 .1/286جني 

 .2/16تفسري البالضل ي  (0)

 .1/81تفسري البالضل ي  (6)
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 هو  ذكف قفاءة  يقوب احلرض ي  هو القلرئ الثل   الذي ذكف قفاءته، ف   

يففع  » قل : [16]امللئ ة:  ﴾ ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ ذلك عن  تفسريه لقوله تيلىل:

ٌء  امثُل  ل َقرََل اجلزاء  املثُل قفاءُة الكوفالني   يقوب، ي ينى فيلاله أ  فواجبه جزا

.« النَِّيم   
(1)

 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿  قوله أ ضًل عن  تفسريه قوله تيلىل:

لِن »:[161]امللئ ة: ﴾ې ېۋۅۅۉۉ األ لاللن: األَاقَّ

مهل األَ لاللن. َأ  َخرُب  يللةهلدِة لقفايرهام   يففرهام،  هو خرُب  بر أ حمذ ف. َأي:

(، أ   بر أ خربه )آخفان(، أ  َيَ ٌ   نهام، أ     الض ري  يف  قو لن  قفأ محزة )َأنَّ

أي      يقوب  أيو يكف ع  علصم )األ لني( عىل أنه صفم للذ   أ  ي    نه، 

.« األ لني الذ   اسرحق علالهم
(2)

 

 

 

                            

                                       
 .1/052تفسري البالضل ي  (1)

 .1/016تفسري البالضل ي  (2)
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 املبحث اخلامس

 عناية البيضاوي بالصناعة الخلغوية يف تفسريه 

علوُم اللسلِن صنلعالًَّم،    صلرت »أن اخرلط اليفب يغريهم    األ م يي  

الكرصِم يف  وضوعلت اللغِم،  أاكلِم اإلعفاِب  البرصغِم يف الرتاكالب، فوضيت 

ال  ا  ُ  يف ذلك، يي  َأن كلنت َ َلَكلٍت لليفِب ال ُ فجُع فالهل إىل نقٍل  ال كرلٍب، 

فرنويس ذلك،  صلرت ُتَرلقى    كرِب أصِل اللسلن، فلارالج إىل ذلك يف تفسري 

لقفآن؛ ألَنَّه يلسلِن اليفب،  عىل  نهلِج يرصغرِهم،  صلر الرفسرُي عىل صنفني: ا

َلِخ،  هي  يففم النلسخ  املنسوخ  تفسرٍي نقيل ُ سنٍ  إىل اآلثلر املنقولم    السَّ

 أسبلب النز  ،  الانُخ اآلخُف    الرفسري  ل  فجُع إىل اللسلِن     يففم اللغِم 

أد م املينى يحسب املقلص   األسللالب،  هذا الانخ  اإلعفاب،  البرصغم يف ت

د ع  األ  ، إذ هو املقاود يللذات،  إنام جلء هذا يي   أن    الرفسري قلَّ أن  رففَّ

.« صلَر اللسلُن  علو ه صنلعمً 
(1)

 

لذلك ال نج  نحوًا يف كرب الرفسري الري سبقت ت     علم النحو، أ  الري 

ها(211)تق الانيلينألفت يف عرصه كرفسري عب الفزا
(2)

 ثرًص. فإذا  صلنل إىل أيب  

 ج نله  ع اعرامده عىل الرفسري يلملأثور  هراًم يللنحو  ها(211)تجيفف الطربي 

  سلئله،  يللانلعم اللغو م امليج الم يف دراسم الغف ب  حتلالل املففدات، سللكًل 

 يف نحوه  سلك نحو ي الكوفم غللبًل.

   فَّسًا ال  ريفض لذكف املسلئل النحو م يف     يي  الطربي  ن ر أن جت

                                       
 .006-026 ق  م اي  خل  ن  (1)

يو يكف عب الفزاق ي  مهلم الانيلين، ا ث ع  هةلم ي  اسلن  اي  جف ج   ي ف  األ زاعي، هو أ (2)

ها . انظف : سري أعرصم النبرصء للذهبي 211 ا ث عنه أمح  ي  انبل  اي  راهو م  غريهم، تويف علم 

8/652-611. 
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تفسريه، ذلك أنه مل  ك  لالق م عىل تفسري القفآن إال    كلن علملًل يلللغم اليفيالم 

 علو هل، االا أصبح اليلم يلليفيالم حطًل أسلسالًل    أهم ح ط املفَّس،  ق  

م  ق ارًا،  ييُ  فإن أعظم اليلو» ك البالضل ي عن  ل قل  يف  ق  ره:نبه عىل ذل

 أرفيهل حفًل   نلرًا علم الرفسري الذي هو رئالس اليلوم ال  نالم  رأسهل،   بنى 

قواع  الرشع  أسلسهل، ال  لالق لريلطاله  الرا ي للركلم فاله إال    يفع يف 

يفيالم،  الفنون األديالم اليلوم ال  نالم كلهل: أصوهلل  فف عهل،  فلق يف الانلعلت ال

.« يأنواعهل
(1)

 

  ف ى    املفَّس يلمليففم القلاللم للغم  إنام  ةرتط الرفوق يف  يففرهل، فهو ال

 اإلتقلن ليلو هل.  لالس اإلعفاب يف كرب الرفسري راجيًل إىل علم املفَّس   يللنحو 

فحسُب،  إنام هنلك سبٌب رئالٌس آخف،  هو أن ياللن اإلعفاب  وضح املينى   ثبره 

يلين القفآنالم، االا  ؤدي اخررصف اإلعفاب إىل يف الذه ، كام أنه  وج  تنوعًل يف امل

 اخررصف املينى،  هذا كثرٌي يف كرب الرفسري.

 صلُم الرفسري ييلم النحو  ثالقٌم،  هي صلٌم ُن ركهل يللنَّظِف إىل  فهوم ُكلٍّ ِ   

عل ي الرفسري  النحو، فلأل    يني ياللن املينى  كةفه،  الثلين  يني إا ى 

 ىل ذلك الباللن  الكةخ.السبل امله م للوصو  إ

 ق  تربيُت الانلعم اللغو م يف تفسري البالضل ي فألفالره  لالئًل يلملسلئل النحو م ، 

 حتلالل املففدات،  الروجالهلت البرصغالم،  سوف أرضب لذلك ييض األ ثلم 

  أعلق علالهل تيلالقًل  جالزًا يحسب املقلم.

ةلف للزخمرشي تأثفًا فأ ل اجللنب النحوي يف تفسري البالضل ي فق  تأثف يللك

ظلهفًا، ذلك أن البالضل ي خيررص  ل  فاله الزخمرشي، ثم ق   ز   علاله يذكف آراء 

 مل  أت هبل، أ   غفل ييض  ل ذكفه الزخمرشي، أ   فده،  الةواه  عىل هذا  كثرية.

                                       
 .1/6تفسري البالضل ي  (1)
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گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿    ذلك قو  الزخمرشي عن  تفسري قوله تيلىل:

    فإن قلت:  ل حمل )َكَ ْةاَلِم(» :[11]النسلء:﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

اإلعفاب؟ قلت: حمله الناب عىل احلل     الض ري يف )خَيَْةْوَن( أى خيةون 

ةبهني ألهل خةالم ابَّ َأْ  َأَش َّ َخْةاَلًم ي ينى أ  النلس  ثل أهل خةالم ابَّ، أى  ُ 

ت ع  أش  خةالم    أهل خةالم ابَّ،  أش   يطوف عىل احلل . فإن قلت: مل ع ل

الظلهف  هو كونه صفم لل ا ر  مل تق ر خيةون خةالم  ثل خةالم ابَّ، ي ينى  ثل 

 ل خيةى ابَّ؟ قلت: أيى ذلك قوله: )َأْ  َأَش َّ َخْةاَلًم( ألنه   ل عطخ علاله يف اكم 

الفف ق  مل  ع  ض ريِ   اا ،  لو قلت خيةون النلس أش  خةالم؟ مل  ك  إال الالً 

 ، فرناب خةالمً خةالمً   َّ َش أَ  ك ال تقو  خيش فرصنٌ ألنَّ  ؛املا ر  نراب انرالَب 

خةالم  فرجّفهل،  إذا نابرهل مل  ك  أش َّ  خةالمً  نام تقو  أش ّ  أنت تف   املا ر، إِ 

خةالم، عىل   ذاَت  خلشالمً  إال عبلرة ع  الفلعل الال  نه، اللهم إال أن جتيل اخلةالمَ 

  َّ َش أَ  النلس خةالم  ثل خةالم ابَّ، أ  خةالمً  ينله خيةون  نَّ فرزعم أَ  هُ  ُّ جِ   َّ قوهلم َج 

( جمف رًا عطفًل عىل:  خةالمً     خةالم ابَّ،  جيوز عىل هذا أن  كون حمل )َأَش َّ

.« )َكَ ْةاَلِم ابَِّ( تف   ك ةالم ابَّ أ  ك ةالم أش  خةالم  نهل
(1)

  

إىل ك ةالم اب    إضلفم املا ر  » اخررص البالضل ي هذا الكرصم فقل : ق  

املفيو ،  قع  وقع املا ر أ  احلل     فلعل خيةون عىل  ينى، خيةون النلس 

 ثل أهل خةالم اب  نه. َأْ  َأَش َّ َخْةاَلًم عطخ علاله إن جيلره الالً  إن جيلره 

 ا رًا فرص، ألن أفيل الرفضالل إذا ناب  ل يي ه مل  ك     جنسه يل هو  يطوف 

ب تيلىل أ  ك ةالم أش  خةالم  نه، عىل الففض عىل اسم اب تيلىل أي:  ك ةالم ا

اللهم إال أن جتيل اخلةالم ذات خةالم كقوهلم: ج  ج ه عىل  ينى خيةون النلس 

                                       
 .1/625لكةلف للزخمرشي ا (1)
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.« خةالم  ثل خةالم اب تيلىل، أ  خةالم أش  خةالم    خةالم اب
(1)

 

فللذي زاده البالضل ي هنل هو ياللُن نوِع اإلضلفم،  َأنَّ َأفيل الرفضالل إذا َنَاب 

 يي ه مل  ك  ِ   جنسه.  ل 

 ريام خللخ الزخمرشي  ضيخ  ل ذهب إلاله،  ثلام رد أن  كون اخررصف 

يئ جب حب خب مب ىئ﴿ القفاءتني يف )إاِلَّ ا فَأَتك(    اآل م الكف  م:

 الخررصف الف ا رني يف قام خف ج لوط [81]هود: ﴾ ىب يب جت حت خت

قفأ إاِلَّ اْ َفَأَتَك  فإن قلت: ل  جه قفاءة   » علاله السرصم، فق  قل  الزخمرشي:

يللناب؟ قلت: اسرثنلهل    قوله َفَأرْسِ يَِأْهِلَك  ال لالل علاله قفاءة عب  اب: فأرس 

 يأهلك يقطع    اللالل إال ا فأتك.

 جيوز أن  نراب ع  ال  لرفت، عىل أصل االسرثنلء  إن كلن الفاالح هو 

إخفاجهل  ع أهله ر ا رلن:  الب  ، أعنى قفاءة    قفأ يللففع، فأي هلل ع  أا .  يف

ر ى أنه أخفجهل  يهم،  أ ف أن ال  لرفت  نهم أا  إال هي، فلام س يت هّ ة 

 ر ى أنه أ ف يأن خيلفهل  اليذاب الرفرت  قللت: ل قو لء، فأدركهل اجف فقرلهل.

واهل إلالهم، فلم  َّس هبل.  اخررصف القفاءتني الخررصف اإن هاهل، فا ع قو 

.«الف ا رني
(2)

 

 ال جيوز محل القفاءتني عىل الف ا رني يف أنه خلفهل  ع قو هل »   ي:ل  البالضلفق

أ  أخفجهل فلام س يت صوت اليذاب الرفرت  قللت  ل قو له فأدركهل اجف 

فقرلهل، ألن القواطع ال  اح محلهل عىل امليلين املرنلقضم،  األ ىل جيل االسرثنلء يف 

[ 55]النسلء: ﴾ٺڀڀٺ﴿:ثله يف قوله تيلىلالقفاءتني    قوله: َ ال َ ْلَرِفْت  

أكثف القفاء عىل غري األفاح،  ال  لزم    ذلك أ فهل يلاللرفلت   كونَ  نْ أَ  بي ُ  ال  َ 

                                       
 .212-1/212تفسري البالضل ي  (1)

 .2/160لكةلف للزخمرشي ا (2)
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ُه ُ ِاالُبهل  يل ع م هنالهل عنه اسرارصاًل  لذلك علل عىل طف قم االسرئنلف يقوله: إِنَّ

.« الففع َ ل َأصلهَبُْم  ال حيس  جيل االسرثنلء  نقطيًل عىل قفاءة
(1)

 

عىل أن البالضل ي  نل  ل ، هذا اارجلٌج قوٌي ملل ذهب إلاله يف َردِّ قوِ  الزخمرشي

كلن ذا فكٍف ثلقٍب،  يارية نلفذة، عن  ل  نقل    الكةلف  يي  ل  نقله  عالًل تل ًل، 

 فلذلك تفاه  ز   علاله ياللنًل، أ   ضيفه، أ   فده.

 ف،  لكنه ال  روسع فالهل توسع  كلن للبالضل ي اهرامٌم يباللن  يلين احلف

الواا ي يف البسالط، أ  الزخمرشي يف الكةلف،     أ ثلم ذلك عن  تفسريه لقوله 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ تيلىل:

 ) ل(  ز  ة  جيوز أن تكون  ا ر م يف  وضع » االا قل : [86] وسخ: ﴾ڃ

اليلطخ  امليطوف الناب يلليطخ عىل  فيو  )تيل وا(  ال يأس يللفال يني 

يللظفف، أ  عىل اسم )أن(  خربه )يف  وسخ( أ  )   قبل( أ  الففع يلالير اء 

 اخلرب )   قبل(  فاله نظٌف؛ ألن )قبل( إذا كلن خربًا أ  صلًم ال  قطع ع  اإلضلفم 

يف اقه ارى ال  نقص،  أن تكون  وصولم أي:  ل ففطر وه، ي ينى  ل ق  ر وه 

.«  م   اخلاللنم  حمله  ل تق
(2)

 

 فنالحظ على هذا المثال أربعة أمور :
 ذكفه لل يلين النحو م الري حتر لهل ) ل( يف اآل م الكف  م. -1

اإلشلرة إىل ًأصٍل نحوي،  هو ع ُم جواز الفال يني اليلطخ  امليطوف  -2

 يفلصٍل غري الظفف.

تيلالل  ل ذهب إلاله    ضيخ الوجه القلئل يففع املا ر ) ل ففطرم(  -2

                                       
 .أنوار الرنز ل للبالضل ي (1)

 .2/185تفسري البالضل ي  (2)
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  قبل( يأن )قبل( ال تقطع ع  اإلضلفم إذا اُفُه ) اون خبا اء عىل أن  كايريلال

  قيت خربًا.

 يف اآل م. ه الوجوه اإلعفايالم الري حتر لهل) ل(ع م ذكف امليلين املرتتبم عىل هذ -0

 البالضل ي ال  سرةه  إال يللةواه  الرض ر م يف املسلئل النحو م أ  اللغو م، 

   الزخمرشي،  ق   ضالخ أااللنًل شواه  لالست عن    غللب شواه ه  أخوذة

ات شواه  الزخمرشي،  ريام أك ل الةواه  النلقام عن  الزخمرشي،  ق  ُح 

البالضل ي الةيف م يف  ؤلفلت خلصم.
(1)

 

 (2):ويمكن تلخيص منهج البيضاوي النحوي في النقاط التالية
 ر له     جوه.اإلشلرة الَّس يم إىل إعفاب الكل م  ع اإلالطم يام حت -1

 ن رة االهرامم يلليلم النحو م  اخلرصف النحوي. -2

 االقرالد يف ذكف الةواه  الري أغلبهل    الكةلف. -2

 اسر  ام املاطلحلت البرص م. -0

 الغ وض أااللنًل يسبب االخرالر الة    يف اليبلرة. -6

الري  قال م ال راسم النحو م يف تفسري البالضل ي تر ثل يف تلك اإلضلفلت 

أضلفهل البالضل ي،   ل قلم يه    نقٍ  آلراء الزخمرشي، كام أنَّ هذه ال راسم تيطالنل 

داللم تلرخيالم عىل الرباعم يف االخرالر  اإلجيلز، يي  أن ثبرت القواع   اسرقفت 

 أصو  النحو،  ذلك يف هنل م القفن السليع اهلجفي.

                                       
 نهل )القو  املليض يف حح شواه  تفسري القليض( لل حجوب ينسللك، املطبيم  الوراقم الوطنالم  (1)

  املوصيل. م ، اإلسيلف يف حح أياللت القليض  الكةلف خلرض ي  عطلء اب2666الرونسالم ، تونس 

ء ( انظف: ال راسلت النحو م يف يرصد فلرس    ي ا م القفن اخلل س إىل هنل م القفن السليع، لل كرور هبل2)

 .162ال    عب الوهلب عب الفمح  
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لهف،  ق  تأثف يللكةلف  أ ل جلنب البرصغم يف تفسري البالضل ي فهو يلرٌز  ظ

للزخمرشي كثريًا يف ذلك،  مل خيل    إضلفلت  ملسلت ت   عىل ذ ق البالضل ي 

 هو يف هذا جلء عىل ثف ة يرصغالم ممه ة الطف ق، االا سبقه  ،البرصغي األديب اليليل

الذي تفك أثفه يف يالئره القف بم   ل اوهلل،  كذلك  ها(011)تعب القلهف اجلفجلين 

ذي  فق لرطبالق  ل قي  له عب القلهف اجلفجلين    خرص  تفسري القفآن الزخمرشي ال

 الكةلف.يف 

 األ ثلم عىل البرصغم يف تفسري البالضل ي  ايب ارصهل،  لك     تلك 

. [18]البقفة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ األ ثلم  ل ذكفه عن  تفسري قوله تيلىل:

صلخم إىل احلق  أيوا أن ُصمٌّ ُيْكٌم ُعْ ٌي ملل س  ا  سل يهم ع  اإل» الا قل :ا

 نطقوا يه ألسنرهم   ربرص ا اآل لت يأيالرهم، ُجِيُلوا كأنام أ فت
(1) 

 ةلعفهم 

  انرفت قواهم كقوله:

 ُصااامُّ إذا َساااِ ُيوا َخااارْيًا ُذِكاااْفُت ياااهِ 

 

 عناااَ ُهْم أذناااوا 
ِ
 إْن ُذِكاااْفُت يساااوء

(2) 

  كقوله: 

ااذي ال ُأر ااُ هُ اَأَصاامُّ عاا  الةاا  يء الَّ

 

ْلااااِق اب ااااانَي ُأر اااا ُ  أسااااَ ُع َخ  
(3)

 

 إطرصقهل علالهم عىل طف قم الر ثالل، ال االسريلرة إذ    حطهل أن  طوي ذكف  

 املسريلر له، يحالا   ك  محل الكرصم عىل املسريلر  نه لوال القف نم كقو  زهري:

ٍف  اارصِح ُ َقااذَّ  َلااَ ى أسااٍ  شاالكي السِّ

 

َلااااااُه لَِبااااااٌ  َأظَفاااااالُره مل ُتَقْلاااااامِ  
(4)

 

                                        
 وف،اآلََفِم،  هي اليلهُم ُتاالُب اليشَء،  قل : َأ ِخ الزرُع أي أصليره آفٌم فهو  ئوٌف  ثل َ يُ    ِ  ْت  فَ أَ ( 1)

 .0/1222انظف: الاحلح للجوهفي )َأَ َف(  القوُم  ُأ فوا  إِ ُفوا: َدَخَلْت َعَلاْلِهْم آَفٌم.  آَف 

 .البالت لقينب ي  أم صلاب (2)

 مل أعفف قلئله. (2)

 .01د وانه  (0)
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م تفى املفلقني السحفة  رضيون ع  توهم الرةباله صفحًل كام قل  أيو متلم     ث

 الطلئي:

 َ  ااااَيُ  اراااى َ ُظااا َّ اجلَهااااوُ  

 

اااااامء  ياااااأنَّ َلاااااُه َالجاااااًم يف السَّ
(1)

 

 هنل  إن طوى ذكفه يحذف املبر أ لكنه يف اكم املنطوق يه،  نظريه:  هل 

 َسااااٌ  عاااايلَّ  يف احُلااااُف ِب َنَيل اااامأَ 

 

االففِ َفْر االُء ت  نفااف  ااْ  َصااِفري الاَّ
(2)

 

اآل م فذلكم الر ثالل  نرالجره،  إن  هذا إذا َجَيْلَت الض ري لل نلفقني عىل أنَّ  

.« جيلره لل سروق   ، فهي عىل اقالقرهل
(3)

 

فهو يف هذا املثل  كةخ ع  يرصغم اآل م  ذكف  اطلح الر ثالل  االسريلرة، 

 هو  رأثف يللزخمرشي يف ذلك،   أ رد شواه  شيف م تكةخ نظلئف هذا يف الةيف.

 فهو  أخذ  نه    ع   نرق  يف أ ثلم كثرية. ، اخررص ييض شواه ه

 رأثف يللفاغب األصفهلين، االا خيرلر فهو حتلالله لل ففدات القفآنالم أ ل  

امليلين ال قالقم الري ت   علالهل املففدات يللنظف إىل ساللقهل،  الفاغب األصفهلين 

 يف كرليه املففدات،  ليل هذا هو سبب ظ  ييض البلاثني ذا يف تفسريه هب ر الز 

 أن البالضل ي اعر   عىل املففدات  لالس عىل تفسريه الكبري.

 

 

                            

                                       
 .18د وانه  (1)

 شلعف إسرص ي غري  يف ف هيجو يه احلجلج ي   وسخ. (2)

 .1/60تفسري البالضل ي  (2)
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 املبحث السادس

 أثر عخلم الكالم يف تفسري البيضاوي

ئم نةأ البالضل ي يف يالئم  عرٍص راج فالهل علم الكرصم  علم املنطق  علم اهلال

 غريهل    اليلوم اليقلالم، فطلبهل  نذ ا اثره،  أتقنه،  درسه عىل أسلتذته،  قفأ 

كربه املير  ة، يل  صنخ فالهل  انفلت. فانخ يف علم الكرصم كرلب )طوالع 

األنوار     طللع األنظلر(،  ق   صفه السبكي يَأنه )َأجلُّ خمررٍص يف علم 

الكرصم(
(1)

.  ق  حاه ع د    اليلامء
(2)

 له كرلب يينوان )اإل ضلح( يف علم  ،

أصو  ال   ،  له كرلب ) ابلح األر اح( ،  له كرلب ) نرهى املنى يف حح 

أسامء اب احلسنى(  كل هذه يف اليقلئ   علم الكرصم.  حح يف علم املنطق كرلب 

األر وي
(3)

) طللع األنوار يف املنطق  احلك م(،  له خمررص يف علم اهلالئم.  عن  ل  

صنخ تفسريه يف آخف االلته، يي  اكرام  آلره اليل الم،  اسركامله لرش ط املفَّس، 

أقبل عىل املالدر الري عنالت هبذه اليلوم    يني كرب الرفسري فوج  كرلب الفازي 

ذه  ا رًا     الدره األسلسالم الري ظهف أثفهل يف اوم، فلختاذه اليلاأمجيهل هل

 تفسري البالضل ي. 

 ر ك  يف هذه اليلوم اليقلالم، فق   زج يني علم الفلسفم البالضل ي علملٌ 
(4)

 

                                       
 .6/61لفيالم طبقلت الة( 1)

ها(  يف كرلب سامه ) طللع األنظلر عىل طوالع األنوار(  هو  طبوع، 101 نهم أيو الثنلء األصفهلين )ت( 2)

  نهم أيو يكف املفعةيل الةهري يسلجقيل زاده يف كرليه )نرش الطوالع(  هو  طبوع يرحقالق حم    وسخ 

 إدر س.

لفيي، فقاله أصويل  نطقي له ع د    املؤلفلت يف الفقه هو رساج ال    حم ود ي  أيب يكف األر وي الة( 2)

 .6/66ها . انظف: طبقلت الةلفيالم للسبكي 610 األصو   املنطق  غريهل تويف 

 .28البحا ع  طبلئع األشاللء،  اقلئق املوجودات. انظف: الفلسفم اإلسرص الم ليففلن عب احل ال   يه( 0)
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 علم الكرصم
(1)

،  كرص اليل ني ق  اعر   أصحلهبل عىل اليقل،  ظهف أثفهل يف 

تفسريه فهو كثريًا  ل  سري ل يف تفسريه لبيض اآل لت ألفلظًل فلسفالًم  كرص الًم،  ثل 

عبلرة إثبلت  اجب الوجود
(2)

الق  م ،  خالئص امل كنلت  أنَّ 
(3)

ال  قبل  

 غريهل    األلفلظ الري مل  ،الرشكم يف ذاته،  تكون اليلمل    اجلواهف  األعفاض

 تفد يف الكرلب  ال السنم  إنام افظت ع  الفرصسفم  املركل ني.

 لذلك عن  ل أراد تيف خ الرواال   افق اجله الم
(4)

 امليرزلم  الفرصسفم يف  

الب يف الذات اإلهلالم،  نفي اجلس الم  الرحالز تيف فهم،  ذلك ينفي الري د  الرتك

  وافقره  رغم ، اجلهم،  كلهل ألفلظ مل  أت يه الرشُع  ال جلءت يف اللغم    قبل

 يف ذكفاً  نج  له ال الذي األلوهالم تواال  أثبت إنه إال لل ركل ني الرواال   ينى يف

الفيويالم. تواال  إثبلت اهرام هم  جّل  ألن املركل ني كرب
(5)

 

إنه  افق املفجئم كام
(6)

يف تيف خ اإل امن فهو جمفد الرا  ق عن هم،  جمفد  

 الرا  ق القلبي  كفي السرحقلق املغففة،  األعام  عن هم خلرجم ع   س ى اإل امن.

 ي أ  نه خملوق غري × رسوله عىل املنز  اب كرصم  أهُل السنم  قولون: القفآن

                                       
حح املقلص  انظف:ت اليقلئ  ال  نالم يإ فاد احلجج  دفع الةبه. علم الكرصم هو علٌم  قر ر  يه عىل إثبل( 1)

 . 1/1للرفرلزاين 

،  ق  اسرح ثه الفرصسفم ×لفظ  اجب الوجود غري  ارد يف كرصم اب تيلىل،  ال يف كرصم رسوله ( 2)

 .2/186املرأخف ن. انظف : الاف  م الي  تال الم  

جوده يف املليض إىل أ  ،   يرب عنه يأنه أزيل. انظف: املقا  ( الق  م  املطلق هو الذي ال  نرهي متلدي  2)

 .1/206األسنى 

جله الم هم أتبلع جهم ي  صفوان الذي قل  يلإلجبلر  االضطفار إىل األعام ،  أنكف االسرطلعلت ا( 0)

 كلهل،  زعم أن اجلنم  النلر تبال ان  تفناللن  غري ذلك    اليقلئ  البلطلم. انظف: الففق يني الففق

 .1/111للبغ ادي 

 .01 ، رسللم  لجسرري يجل يم أم القفىلرش فم املللكي عرقلد ملبالضل ي  آراؤه االانظف: ا( 6)

وا يذلك ألهنم أخف ا الي ل ع  اإل امن،  اإلرجلء ي ينى الرأخري، فهم زع وا أن اإل امن ( 5) املفجئُم إِنَّام ُس ُّ

 .1/116غ ادي هو اإلقفار فقط . انظف : الففق يني الففق للب
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 الكرصم  ينى عىل أنه إال  ركلم أنه أثبت ن إ البالضل ي عن  اب  كرصم  يود،  إلاله

 مجهور فاله  افق فهو صوت  ال يغري افف تيلىل يذاته القلئم الق  م النفيس

 يحفف  أنه احلقالقم عىل  ركلم  كرص ه اب أن دلت ق  األشلعفة.  الناوص

 تيلىل. سبحلنه شلء  رى  ن اء  صوت
(1)

 

 ال  اليقل للبالضل ي فرص  يقلهالذي  قو  يه األشلعفة ك الكرصم النفيس أ ل

   هذا  صوت  ركلم يحفف ارى كرصم    ينفسه  ل ُ يفف ال  السلكت   ركه،

  تيلىل. سبحلنه يلخلللق فكالخ امل لوق يف

 البالضل ي يف تفسريه    املؤ لني األشلعفة، فق  سلر عىل  نهج الرأ  ل يف 

كلالسرواء  اليلو  الافلت اخلرب م كللوجه  اليني  الال ،  الافلت الفيلالم

  النز    املجالٍ  غريهل. 

 عن ه   جويه النظف هو املكلخ عىل  اجٍب  أ   أنَّ   فىكذلك هو مم  

 هو  اجٍب  أ   أنَّ  عىل دلت ق  الرشعالم  الناوص األشلعفة،  افق فاله يللرشع،

اب  فطف فةاافط هلاألنَّ  مااويالايللفي ماتيف فه ال له، ف كاال ش هاييبلدت اب تواال ُ 

 .علالهل البرش

  ع رص يلللسلن  نطقلً  يللقلب نج ه إ امنلً  السلخ عن  يلب  إذا جئنل لإل امن

د  فاه فهو املفجئم، فاله فق   افق أ ل عن  البالضل ي يلجلوارح،    فى ،الرا  ق جمفَّ

ى ع  خلرجمٌ   األعام  املغففة، السرحقلق القلبي  كفي الرا  ق جمفدَ  أنَّ   ُ س َّ

  ال  ع ٌل  قوٌ   اإل امن أنَّ  عىل دلت الري الرشعالم للناوص خمللخ  هذا.  امناإل

 .خفاآل ع  جيزئ أاُ مهل

  فدهل فهو  غريهل  الفمحم  اليجب  الغضب كلملحبم األخفى الافلت  أ ل

 هبل. البلري اتالف  سرحالل نفسلنالم صفلت يلعربلرهل اإلرادة اىل  ينى

                                       
 نظف:اليقال ة السلفالم يف كرصم رب الرب م ليب اب اجل  ع، فق  افر هذه املسألم.ا( 1)
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 يف فهو اآلخف، الالوم ناوص  ييض الق ر ناوص عن ه ش ل الرأ  ل كذلك

  ذهب  قلالته يف ذكف ق  ألنه األشيفي احلس  أيل إ لم املذهب خللخ ق  هذا

 فالهل  افق فق  االعرقلد  سلئل يلقي يف يقوهلم، أ ل  قو  أنه   اجلامعم السنم أهل

السلخ.
(1)

 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿    األ ثلم عىل هذا يف تفسريه قوله عن  تفسري قوله تيلىل:

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٻ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 نَّ  اعلم أَ » :[150]البقفة: ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

كثرية  طو  حاهل  فارصً،  داللم هذه اآل لت عىل  جود اإلله   ا ته     جوهٍ 

هنل: أ ور ممكنم  ج  كل  نهل يوجه خماوص     جوه حمر لم، املج ل أَ   الكرصمُ 

ء خمرلفم، إذ كلن    اجللئز  ثرًص أن ال ترحفك الس وات، أ  ييضهل كلألرض  أنحل

 أن ترحفك ييكس افكلهتل،  يحالا تاري املنطقم دائفة  لرة يللقطبني،  أن ال 

 كون هلل أ ج  اضالض أصرًص،  عىل هذا الوجه لبسلطرهل  تسل ي أجزائهل، فرص 

اله اك ره  تقرضاله  ةالئره، ي  هلل     وج  قلدر اكالم،  وج هل عىل  ل تسر ع

 ريللالًل ع   يلرضم غريه. إذ لو كلن  يه إله  ق ر عىل  ل  ق ر علاله اآلخف. فإن 

توافقت إرادهتام: فللفيل إن كلن هلام، لزم اجرامع  ؤثف   عىل أثف  اا ،  إن كلن 

ألا مهل، لزم تفجالح الفلعل يرص  فجح  جز اآلخف املنليف آلهلالره.  إن اخرلفت: 

. ﴾َلْو كلَن فِالِهام آهِلٌَم إاِلَّ ابَُّ َلَفَسَ تل﴿الرامنع  الرطلرد، كام أشلر إلاله يقوله تيلىل: لزم 

.«  يف اآل م تنباله عىل حف علم الكرصم  أهله،  اا عىل البحا  النظف فاله
(2)

 

فهو يف هذا  بسط الكرصم يف  سألم كرص الم،  خير هل يأن علم الكرصم علم ح ٌخ 

                                       
   ل يي هل. 221انظف : البالضل ي  آراؤه االعرقلد م للبلاثم ح فم املللكي ص ( 1)

 .1/166تفسري البالضل ي ( 2)
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َّس  نه.  األ ثلم الكلشفم ع   نهجه اليق ي األشيفي ظلهفة ، فق  ال ي  لل ف

سلر يف تواال  األسامء  الافلت عىل  نهج األشلعفة الذ    ثبرون الافلت السبع 

فقط  هي الق رة  اإلرادة  احلاللة  اليلم  الكرصم  الس ع  البرص،   ل ع اهل    

 اليلو  اإلتاللن  الغضب  الفمحم  لالسرواءاوهنل كاف م فالؤلام  اخلبالت الفيلالاالاف

 غريهل.
(1)

 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿   قو  يف تفسري قوله تيلىل:

ی ی  ﴿ »:[61]الةورى: ﴾خت مت ىتجب حبخبمب ىب يب جت حت

قل  :كرص ًل خفالًل ُ  رك؛ ألنَّه يَّسعِم متثالٍل لالس يف ذاته ُ فكبًل     ﴾ی ی جئ

.«  قطيٍم تروقخ عىل متوجلت  ريلقبماف ٍف 
(2)

 

 القلرئ يف تفسري البالضل ي جي  أثف علم الكرصم ظلهفًا يف  يظم الرفسري،  ال 

 كلد  فوت آ م هلل تيلق هبذا إال   ةري ملسألم     سلئل علم الكرصم يف تفسريهل. 

 الذي   رك  اطلحلت املركل ني  فهم كرص ه    رك غل ره،  أ ل الذي ال   رك 

هم قا  البالضل ي    تلك اليبلرات  يلين تلك املاطلحلت فإنه ال  كلد  ف

 الكرص الم املسرغلقم، الري نقل  يظ هل    تفسري الفازي .

 ق  تربيه يف كثري    تلك الكرص اللت أصحلب احلوايش الري كربت علاله، 

 ففد ا علاله فالهل،  عليوا إدخلله هلل يف علم الرفسري.

له إمللٌم هبذه   بقى    املهم لطللب علم الرفسري املر اص فاله، أن  كون 

اليلوم   اطلحلهتل، لالر ك     فك ر وز كرصم البالضل ي  الفازي  أ ثلهلم مم  

  أل ا كربهم يرلك املاطلحلت الكرص الم.

                                       
 . 01ص  انظف : البالضل ي  آراؤه االعرقلد م للبلاثم ح فم املللكي( 1)

 . 01انظف : البالضل ي  آراؤه االعرقلد م للبلاثم ح فم املللكي ص ( 2)
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 امةاخل

، البالضل ي ي  ع ف عب ابيي  هذا البحا الوجالز ع  الريف خ يرفسري اليرص م 

  فج يللنرلئج الرللالم :  ك  أن ن ، قال ره اليل الم،   الدره الري اعر   علالهل

يف تل الص أهم  سلئل الكرب الري اعر   علالهل   ظهف البالضل ي نجلح  -1

،  اهرام ه يلللغم إىل ا   ل ذلك يف غزارة  لدته،   رلنم عبلرته،  تفايط مجله

 .  جوه اإلعفاب  البرصغم

إال  ع م  فلء البالضل ي يام الرز ه يف  ق  ره يذكف تفسري الاحليم  الرلييني -2

 .حم  دةيف  واضع 

 أصو  الفقه،  األاكلم الفقهالم،  إقرصله األشيف م اليقال ة ملسلئل ياللنه  -2

    ذكف اإلرسائاللاللت  الف ا لت البلطلم الري  ردت يف ييض الرفلسري.

غلب عىل البالضل ي أثنلء تألالفه افصه عىل تل الص عبلرات الزخمرشي  -0

لل يف االخرالر، ممل سبب غ وضًل يف  الفازي  األصفهلين فوقع يف ييض اخل

ييض املواضع،  لوال هذا الغ وض  االخرالر امل ل أااللنًل لكلن تفسري 

 البالضل ي    أكثف الرفلسري توفالقًل يف اسر  ام النحو جلرصء املينى.

علب البالضل ي تفسريه ي سلئل علم الكرصم الري أقح هل يف تفسريه تأثفًا  -6

 الذي اعر   علاله يف ذلك. يبالئره  يرفسري الفازي

 للبالضل ي اسرنبلطلت أصولالم    اآل لت القفآنالم،  هو أصويل الذق. -5

البالضل ي اخررص آراء الزخمرشي النحو م  غريه    املفَّس  ، فللنحو  -1

عن ه  ر الز يس م االخرالر  ع اإلالطم،   كلد  قررص عىل ياللن املينى النحوي 

 م يرصغالم.  ل  ؤد ه هذا املينى    دالل

 نبغي عىل املرا ي ل راسم أ  ت ر س تفسري البالضل ي إجلدة  اطلحلت  -1

 علم البرصغم  علم الكرصم كي   رك  قلص  البالضل ي.
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 واملراجع املصادر فهرس

، حتقالق  فكز ال راسلت ي ج ع امللك فه  لطبلعم اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي .1

 ها.1025 ، ىلاملاحخ الرش خ يلمل  نم، الطبيم األ

 .ها1025، حتقالق  لهف  لسني، دار املالامن ، الطبيم األ ىل  للواا ي أسباب النزول .2

 .ها 1068ملح   الزااليل، دار القلم ي  ةق، الطبيم األ ىل  اإلمام البيضاوي .2

، حتقالق حم   صبحي اس  ارصق، أنوار التنزيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي .0

 ها .1021دار الفشال  ، يري ت، الطبيم األ ىل  د.حم ود حم   األطفش، 

ألصبهلين ، حتقالق د.إيفاهالم يب الثنلء األ في تفسير اآليات القرآنية أنوار الحقائق الربانية .6

)مل  ها.1061اهلو  ل، رسللم دكروراه يجل يم اإل لم حم   ي  سيود اإلسرص الم، علم 

 تطبع(.

ملح   إدر س ، يحا  نةور ي جلم  ضاوياهتمام مفسري القرن الحادي عشر بتفسير البي .5

 .2612، الي د الثلين  21جل يم د ةق لليلوم االقرالد م  القلنونالم ، املجل  

الطبيم  يري ت،ب اليل الم،، دار الكرالغفنلطي أليب االلن في التفسيرالبحر المحيط  .1

 ها.1012األ ىل 

 ها.1011جف ، الطبيم األ ىل الي  كثري ، حتقالق عب اب الرتكي ، دار ه البداية والنهاية .8

لل سررشق كي لسرتنج، تفمجم يةري ففنسالس  كوركالس عواد،  بلدان الخالفة الشرقية .1

 ها.1066 ؤسسم الفسللم، الطبيم الثلنالم، يري ت 

 ، ليب اليز ز الجي، دار اجلامهري م يلالبالل، ي  ن تلر خ.البيضاوي مفسراا  .16

لرش فم أمح  املللكي، رسللم  ،الل تفسيرهعتقادية: عر  ونقد من خالبيضاوي وآراؤه ال .11

 )مل تطبع( ها.1026-1021رري يجل يم أم القفى، علم  لجس

لالوسخ أمح  عيل، رسللم دكروراه يجل يم أم القفى،  البيضاوي ومنهجه في التفسير .12

 ها .1061

، ليب الفمح  ي  عيل نلشب البرشي، رسللم  لجسرري البيضاوي ومنهجه في التفسير .12

 ها .1060 لم، علم يجل يم اإل
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تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، المشهور  .10
حتقالق طالب البغ ادي،  لم احللفظ أيب يكف أمح  ي  عيل ي  ثليت اخللإل تاريخ بغدادب

 .ها1022الغفب اإلسرص ي، الطبيم األ ىل دار د.يةلر عواد  يف ف ، 

 للذهبي ، دار امليففم للطبلعم  النرش يبري ت، د ن تلر خ. الصحابةتجريد أسماء  .16

 .ها1021، حتقالق اك ت يةري  لسني ، دار اي  اجلوزي، الطبيم األ ىل  تفسير ابن كثير .15

، اققه  نرشه د.علد  الة ي  نرشه يف دار الوط  يللف لض  تفسير الراغب األصفهاني .11

 ها.1020علم 

ور حمس  ي  ال   املطريي، دار الر  ف م يللف لض، الطبيم لل كر تفسير القرآن بالقرآن .18

 . اه1022األ ىل 

 .ها1016دار الفكف، طبيم  اورة، لفازي ، ف ف ال    حم   ي  ع ف ال التفسير الكبير .11

 ها.1022لل كرور خلل  البلتيل، دار كنوز إشباللالل، الطبيم األ ىل  التفسير النبوي للقرآن .26

سحنون للنرش  الروز ع  ثلنالم ، دار، الطبيم اللضل ي  علشور ملح   الف التفسير ورجاله .21

 م.1118يرونس، 

دار احل  ا  للطبلعم، الطبيم الثلنالم  لليفاقي ، التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح .22

 ها.1066

 ها.1216، دار الطبلعم اليل فة ، حاشية عبدالحكيم السيالكوتي على تفسير البيضاوي .22

 ها.1066أليب نيالم األصفهلين، الطبيم الفاييم ،  بقات األصفياءحلية األولياء وط .20

، دار الكرب املرص م، الطبيم الثلنالم الي  جني، حتقالق حم   ي  عيل النجلر الخصائص .26

 .ها1211

، لل كرور الدراسات النحوية في بالد فارس من بداية القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع .25

،  حم   ي  سيود اإلسرص المم اإل لم فمح ،  طبوعلت جل يهبلء ال    عب الوهلب عب ال

 .ها1021الطبيم األ ىل 

، للحس  ي  ع ف ي  ابالب ) اورة خمطوط دار الكرب درة األسالك في دولة األتراك .21

 (.5116املرص م رقم 
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 .ها1210لل كرور حمس  عب احل ال  ، دار احلف م يغ اد ،  ، الرازي مفسراا  .28

خلوانسلري، تألالخ حم   يلقف املوسوي ا العلماء والساداتروضات الجنات في أحوال  .21

 م.1111الطبيم األ ىل ط.ال ار اإلسرص الم، 

  .ها1066الي  جني ، حتقالق د.اس  هن ا ي، دار القلم،  سر صناعة اإلعراب .26

للذهبي، حتقالق شيالب األرنلؤ ط،  ؤسسم الفسللم ، الطبيم األ ىل  سير أعالم النبالء .21

 ها.1061

لل كرور عب الفمح  الةهفي، ط. دار املنهلج  شعري في تفسير القرآنالشاهد ال .22

 ها.1021يللف لض، الطبيم األ ىل 

للطبلعم يللقلهفة،  ، حتقالق عب الفرلح احللو، دار هجفطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .22

 ها.1012الطبيم الثلنالم 
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 امللخص

مسألة مل  وهي ،تداخل اإلضافات يعني أن يكون املضاف إليه مضافًا إىل ما بعده

ولذا  ،، فال ُيستطاع تبيان حدودها وخصائصها من خالل كتبهميعَن هبا النَّحويِّون

راسة الوصفيَّة هلذه الظَّ  ، وهو اهرة من خالل أهم نصٍّ حمتجٍّ بهعمدت إىل الدِّ

  .العرشالقرآن الكريم بقراءاته 

وكان من أبرز ما وصلت إليه من نتائج أنَّ أسلوب القرآن الكريم كثر أن 

ومل يرد فيه البتَّة تداخل  ،وقلَّ أن تتداخل فيه ثالث إضافات ،تتداخل فيه إضافتان

ثمَّ الغالب يف اإلضافات املتداخلة أن يكون املضاف إليه األخري  ،أكثر من ذلك

 .نكرة ضمريًا، ومن النَّادر أن يأيت

ومل تزد حروف العبارة الواحدة من العبارات التي تداخلت فيها اإلضافات عن 

  .ستة عرش حرفاً 

ويالحظ أنَّ مجيع ما ورد يف القرآن من تداخل ثالث إضافات كانت اإلضافات 

ا ما ورد من تداخل إضافتني فجاءت فيه اإلضافة األوىل عىل قلَّة  ،فيه معنويَّة وأمَّ

 .اإلضافة الثَّانية جاءت عىل قلَّة لفظيَّةوكذا  ،لفظيَّة

كام الحظت أنَّ الفصل بني املضاف واملضاف إليه يف القرآن إنَّام وقع يف اإلضافة 

  .األوىل من اإلضافتني املتداخلتني
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 املقّدمة
الم عىل رسول اهلل و الة والسَّ  :بعدو أمجعني، آله وصحبهعىل احلمد هلل، والصَّ

فمن املسائل اجلديرة بالنَّظر مسألة تداخل اإلضافات، بمعنى أن يكون املضاف 

كم إضافة  :إليه مضافًا إىل ما بعده، فهذا املوضوع يثري العديد من األسئلة من مثل

يمكن أن تتداخل وتتابع ؟ وهل جاء هذا التَّداخل كثريًا يف كالم العرب أو قلياًل ؟ 

؟ وهل هذه اإلضافات املتداخلة ئص معيَّنة ملثل هذا التَّداخلوهل هناك خصا

ة ؟ إىل غـلف  .ن األسئلة التي تدور حول هذه القضيَّةـري ذلك مـظيَّة أو معنويَّ

ومن الغريب أن كتب النَّحو مل حتفل هبذه املسألة، فلم أجد مع طول البحث من 

رس، ولذا عزمت عىل العودة إىل مصدر من  ها بالدَّ أهم مصادر االحتجاج خصَّ

، وهو القرآن الكريم ؛ لوصف هذه الظَّاهرة من خالل ما ورد فيه  .اللغويِّ

فكان من شأين أن عمدت إىل مجع شواهد هذه املسألة من القرآن برواية حفص 

عن عاصم، ثمَّ مجعت شواهدها يف القراءات املتواترة األخر ممّا ليس يف رواية 

 .ع هذا العملحفص، ثم أقمت عىل هذا املجمو

 :ووجدت من املناسب أن يكون هذا البحث يف ثالثة مباحث

 .تداخل اإلضافات عند النَّحويِّني والبالغيِّني :المبحث األوَّل

 .تداخل إضافتني يف القرآن الكريم :المبحث الثَّاني

 .تداخل ثالث إضافات يف القرآن الكريم :المبحث الثَّالث

 .الخاتمة ثم

خلاّص بشواهد تداخل إضافتني يف القرآن الكريم، وأفردهتا يف وبعدها امللحق ا 

 .املوضوعاتفهرس وفهرس املصادر واملراجع هذا امللحق لكثرهتا، ثمَّ 

واب يف عميل، واحلمد هلل  .هذا وأسأل اهلل أن أكون قاربت الصَّ
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 املبحث األوَّل
 ني والبالغيِّنيحويِّتداخل اإلضافات عند النَّ

ضافة يف ما يزيد عىل ثالثني ومئة كتاب نحويٍّ فلم أجد رجعت إىل باب اإل

ون هذا التَّداخل باحلديث، وإنَّام جاء عندهم عرضًا عند حديثهم  النَّحويِّني خيصُّ

 :عن مسألتني

دخول األلف والالم عىل املضاف، فتجد منهم :األولى
(1)

من يذكر أنَّ من  

املضاف إضافة لفظيَّة أن يكون  املواضع التي يصحُّ فيها دخول األلف والالم عىل

جِل(،  :املضاف إليه مضافًا إىل ما فيه األلف والالم مثل ارُب رأِس الرَّ ) هذا الضَّ

يض مل خيصَّ املسألة بإضافتني بل أطلق فقال أو » :و)احلسُن وجِه األِخ(، والرَّ

ا، نحو ف هبا وهلم جرَّ «(جل)الضارِب وجِه فرِس أخي الرَّ  :مضافًا إىل املعرَّ
(2)

 ،

 .ويفهم من متثيله جواز تداخل أربع إضافات

اطبيُّ  والثَّانية: فيجوز إذن حذُف أكثر من مضاف »  :حذف املضاف،  قال الشَّ

گ  ڳ   ﴿  :فحذف املضافني كقول اهلل تعاىل ،واحد، وقيام ما أضيف إليه مقامه

، فالتَّقدير: كدوران عيني الذي يغشى  [91]األحزاب: ﴾ڱڳ ڳ ڳ ڱ 

ِم وميِض الربِق، .من املوتعليه  مت وميَض الربِق( أي: مثل تبسُّ .. وقالوا: )تبسَّ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ﴿ :يف أحد التَّأويلني، ومن ذلك أيضًا قوله تعاىل حكاية

سوِل، وعىل اجلملة فال ُيقترص ،  [19]طه: ﴾ۆ  التَّقدير: من أثِر حافِر فرِس الرَّ

« مضافني فأكثر إذا كان معلوماً ُف يف حذف املضاف عىل الواحد، بل جيوز حذ
(3)

 ،

                                       
رشح األلفيَّة البن عقيل و 359رشح قطر النَّدى و 9/521رشح األلفيَّة للمراديِّ و 9/931( األصول 9)

افية و 323  .5/59املقاصد الشَّ

 . 2/109: 9ة ( رشح الكافي2)

افية 3)   .913ـ  5/912( املقاصد الشَّ
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«حذف املضافني املتواليني جائز» :وقال
(1)

. 

فة املشبَّهة، يذكر  وهناك إشارات أخر يف أبواب خمتلفة، فمثاًل يف باب الصِّ

فة املشبَّهة ومعموهلا ما فيه اجتامع إضافتني مثل: )زيٌد  النَّحويُّون من أوجه الصِّ

 حسِن وجِهه(
(2)

 حسُن وجِه األِخ( ، و)هذا رجٌل 
(3)

، أو ما فيه اجتامع ثالث 

 )زيٌد حسُن وجِه أبيه( :إضافات نحو
(4)

. 

وه بالبحث،  ثوا عن تداخل اإلضافات وتتابعها، وخصُّ ا البالغيُّون فتحدَّ وأمَّ

وأنَّه قد يأيت  ،فهذا شيخ البالغيِّني عبد القاهر اجلرجايّن يرى ثقل التَّداخل يف األكثر

ب أ»م من االستكراه، يقول:سلِ  مليحًا إذا ن يدخله االستكراه، ومن شأن هذا الَّضَّ

احب : )إيَّاك واإلضافات امُلداِخلة، فإنَّ ذلك ال حيسن(، وذكر أنَّه يستعمل قال الصَّ

.. وال ُشبهة يف ثقل ذلك يف األكثر، ولكنَّه إذا سلم من االستكراه لطف .يف اهلجاء

«ومُلح 
(5)

 :اه عنده بيت أيب متَّام، وممَّا سلم من االستكر

جى ِب يف الــدُّ ــذَّ ــِر املَه ــَة الِفكا ن ها ابا ــذا  ُخ

 

بـــاِب   ــــعِة اجِللا والليـــُل أســــوُد ُرقا
(6) 

 وقول ابن املعتز: 

                                       
افية 9) ل وينظر:  5/911( املقاصد الشَّ  503رشح األلفيَّة البن النَّاظم و 9/502اإليضاح يف رشح املفصَّ

 .7/3217متهيد القواعد و 2/391واملساعد 

ل و 9/159صد املقتو 239 – 9/235التَّبرصة والتَّذكرة و 19واجلمل  9/911( الكتاب 2)  229املفصَّ

افية  9/555اللباب و 9:2/199والبديع  ر يف النَّحو 2/9090رشح الكافية الشَّ  .2/553واملحرَّ

افية  9:2/197البديع و 9/110واملقتصد  9/231رة والتَّذكرة ـ( التَّبص3)  2/9090رشح الكافية الشَّ

 .109ـ  9/100األلفيَّة للمراديِّ ورشح 

رشح األلفيَّة البن عقيل و 109ـ  9/100لفيَّة للمراديِّ رشح األو 2/9090افية كافية الشَّ ( رشح ال5)

375. 

  .905( دالئل اإلعجاز 1)

 .9/10( ديوان أيب متَّام 9)
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ـــ ِذر   ـــِدي ج اَح أيا ـــرَّ ـــديُر ال ـــت ُت  وظلَّ

 

ِعتاِق َدنانرِِي الُوُجوِه ِمالِح  
(1) 

 

 

واخلطيب القزوينيُّ 
(2)

 خيلُّ بالفصاحة إذا أدَّى إىل يرى أنَّ تتابع اإلضافة إنَّام

جيب االحرتاز عن  :وقيل» :الثِّقل، وقريب من هذا رأي عيلٍّ اجلرجاينِّ الذي يقول

: خيصَّ بأن يقال.. قلت: وهذا ينبغي أيضًا أن .كثرة التَّكرار وتتابع اإلضافات مطلقاً 

هي مما جيب .. ف... أو خالية عن الفائدة.إن كانت اإلضافة موجبة للثِّقل اللفظيِّ 

«االحرتاز منه، وأما إذا خلت عن الثِّقل ومل ختل عن الفائدة، فال ختل بالفصاحة
(3)

. 

بكيُّ  ثم جاء السُّ
(4)

وحاول أن جيعل املسألة أكثر حتديدًا، فذكر أنَّ تتابع 

اإلضافات إنَّام يكره برشوط، وهي: أن تكون ثالثة فأكثر، وأالَّ يكون واحد منها 

ون املضاف إليه األخري ضمريًا، وأالَّ يكون فيها إضافة ـ، وأالَّ يكزءـجـجزءًا أو كال

 .يف علم

ا حييى العلويُّ فريى  ومنهم »أنَّ هذا التَّتابع ال خيلُّ بالفصاحة مطلقًا، قال: وأمَّ

وائب تتابع اإلضافة وهذا فاسد أيضًا؛ فإنَّ هذه اإلسنادات حيصل ...من عدَّ من الشَّ

(، فال جيد فيها شيئًا من  :اين كقولكمنها نوع مالءمة باملع )رسُج دابَِّة غالِم زيد 

«فساد يف لفظها ومعناها؛ فلهذا كان جائزًا 
(5)

. 

ويالحظ أنَّ البالغيِّني اصطلحوا يف األكثر عىل تسمية هذه القضيَّة بتتابع 

اإلضافة أو اإلضافات، وإنَّام اخرتت مصطلح تداخل اإلضافات ألنَّه أدّق يف 

ال )كتايب  :لة عىل املعنى املقصود ؛ ألنَّ اإلضافات قد تتابع دون تداخل مثلالدَّ

                                       
 .951( ديوان ابن املعتز 9)

 .90( اإليضاح 2)

 .93( اإلشارات والتَّنبيهات 3)

  .997 – 9/999( عروس األفراح 5)

 .91( اإلجياز 1)
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أنييس(، وليس هذا املقصود، فالتَّعبري بالتَّداخل أوىل، وجاء يف نصِّ عبد القاهر 

ابق  .)اإلضافات امُلداِخلة(، وعىل كلٍّ فال مشاحة يف االصطالح :اجلرجاينِّ السَّ
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 املبحث الثَّاني
 تداخل إضافتني يف القرآن الكريم

ل ما يصادفنا منها ما جاء يف  كثر يف أسلوب القرآن الكريم تداخل إضافتني، وأوَّ

، فـ)مالك( مضاف إىل  [5]الفاحتة: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :سورة الفاحتة من قوله تعاىل

ي ن(، وآخرها قوله )يوم(، وهذا املضاف إليه مضاف يف اإلضافة الثَّانية إىل )الدِّ

ل صفحة من صفحات  [3]املسد: ﴾ڈ ژ ژ﴿تعاىل:  ، فهذا التَّداخل بدأ من أوِّ

فحة قبل األخرية منه، واتَّصل هذا التَّداخل ما بني هذين  القرآن، وانتهى عند الصَّ

أربعًا ومخس املوضعني حتَّى بلغ جمموع العبارات املشتملة عىل إضافتني متداخلتني 

ر منها يصبح العدد  عبارة، وإذا مئة وعرشين وثالث مئة عبارة،  ثامنياً ُحذف ما تكرَّ

بكيُّ عن تتابع ذكرهتا كاملة يف امللحق،  وال شكَّ أنَّ هذا عدد كبري، ولذا قال السُّ

نة ما ال يكاد حيىص من ذلك  »إضافتني:  «يف القرآن والسُّ
(1)

. 

إال تسعًا  ،ن عاصمـعة حفص ـات املتداخلة مجيعًا يف روايـذه اإلضافـوجاءت ه

هلا قوله تعاىل جاءت يف قراءات متواترة أخر، ،منها َيةُ ﴿ :أوَّ  ﴾ېئحج فِدا

ع وابن عامرـقد جاءت يف قراءة نافـ، ف[995]البقرة:
(2)

َفَجزاُء ﴿ :يها قوله تعاىلـ، وثان

وجاءت يف قراءة نافع وابن عامر وأيب عمرو وابن [11]املائدة: ﴾ى ائ  ائ  ەئِمثاِل 

كثري
(3)

ارُة ﴿ وثالثها قوله: ، ، وجاءت يف قراءة نافع [11]املائدة: ﴾ېئحج َكفَّ

وابن عامر
(4)

يف قراءة ابن  [937]األنعام: ﴾ې ژ   َقتاُل ﴿ :، ورابعها قوله

                                       
 .9/999س األفراح عرو (9)

بعة  (2)   .927املبسوط و 979السَّ

بعة 3)   .993املبسوط و 257( السَّ

بعة 5)   .995املبسوط و 259( السَّ
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عامر
(1)

يف قراءة محزة والكسائيِّ  [21]الكهف:﴾ۈۈ ۆ ﴿ ، وخامسها:
(2)

 ،

أيضاً يف قراءة محزة والكسائيِّ  [51]النور: ﴾ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ :وسادسها
(3)

 ،

ابع يف قراءة ابن كثري وابن عامر وأيب [ 91]النمل:  ﴾گ َفَزعِ پ   ﴿ :واملوضع السَّ

عمرو 
(4)

﴾ڄ ُأُكلِ ڦ ﴿ :، واملوضع التَّاسع
 

يف قراءة أيب عمرو [ 99]سبأ:
(5)

 ،

يف [ 59]ص:  ﴾چ  چ بَِخالَِصةِ  ﴿ :ه تعاىلــولـر قـع واألخيـع التَّاسـواملوض

قراءة نافع 
(6)

. 

ما جاء عليه عدد حروف الكلامت الثَّالث لإلضافتني املتداخلتني ستَّة  وأقلُّ 

 ﴾ڎ  ڈ ﴿ :، ومنه قوله[ 13]يوسف: ﴾ۉ ۉ﴿ :أحرف، وذاك يف قوله تعاىل

، فهو يف األصل عىل سبعة أحرف، ولكن يف حالة الوصل ـ وهي احلالة  [79]الرمحن:

كلامت الثَّالث ستَّة الغالبة عليه ـ حتذف مهزة الوصل، فيصري جمموع حروف ال

عند وصل )اسم( بام قبله،  [91]األعىل: ﴾حب جب ﴿ :أحرف، ومنه أيضًا قوله تعاىل

ا إذا وصلت اهلاء بام بعدها، فيصبح جمموع احلروف  والوقف عىل هاء الغائب، أمَّ

مري يف مثل هذه احلالة توصل بياء، ويالحظ أنَّ هذا العدد ال  سبعة ؛ ألنَّ هاء الضَّ

مع حذف أصل من أصول كلمة ثالثيَّة هي املضاف أو املضاف إليه يف يكون إال 

 اإلضافة األوىل.

، فهو وإن كان عىل [15]طه:و[910]األعراف:  ﴾ڤ ڤ ﴿ :ومنه أيضًا قوله تعاىل

                                       
بعة 9)  .979الوجيز  و 270( السَّ

بعة 2)  .235املبسوط و 310( السَّ

بعة 3)  .297الوجيز و 517( السَّ

بعة 5)   .292املبسوط و 597( السَّ

 .300وجيز الو 305( املبسوط 1)

بعة 9)  .391املبسوط و 115( السَّ
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مخسة أحرف عند حذف مهزة الوصل، إال أنَّ عدد الكلامت الثَّالث التي تتألَّف 

احلقيقة ستَّة أحرف ؛ ألنَّ املضاف إليه الثَّاين ـ منها هاتان اإلضافتان املتداخلتان يف 

 وهو ياء املتكلِّم ـ حمذوف.

وأكثر ما جاء عليه عدد حروف هذه الكلامت ستَّة عرش حرفًا، وذاك يف موضع 

ارُة ﴿ :واحد فقط وهو قوله تعاىل ، يف قراءة نافع وابن [11]املائدة: ﴾ېئحج َكفَّ

، وبقيَّة اإلضافات املت قمني، واجلدول اآليت يبنيِّ عامر كام مرَّ داخلة بني هذين الرَّ

ات ورود اإلضافتني املتداخلتني بالنَّظر إىل عدد حروف كلامهتا  :عدد مرَّ

عدد حروف  
         عدد مرات ورود مثال كلمات اإلضافتين

 النِّسبة هذا العدد

 ﴾ۉ ۉ ﴿ 9
(1)

 9 0.2 

 ﴾جب  حب ﴿ 7
(2)

 15 99.7 

 ﴾ٴۇ  ۋ   ﴿ 9
(3)

 921 25.9 

 ﴾ھ  ھ ﴿ 1
(4)

 19 99 

 ﴾ۈئ  ۈئ  ﴿ 90
(5)

 93 99.1 

﴾ٺ  ٺ    ٺ   ﴿ 99
 (6)

 55 9.7 

 ﴾ۇ  ۇ ﴿ 92
(7)

 20 3.7 

                                       
 (.13سورة يوسف، اآلية ) (9)

 (.992سورة البقرة، اآلية ) (2)

 (.19سورة البقرة، اآلية ) (3)

 (.27سورة البقرة، اآلية ) (5)

 (.909سورة البقرة، اآلية ) (1)

 (.5سورة الفاحتة، اآلية ) (9)

 (.923سورة األنعام، اآلية ) (7)
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  ﴾ڑ  ک  ک ﴿ 93
(1)

 20 3.7 

 ﴾ٿ    ٹ  ٹ ﴿ 95
(2)

 95 2.9 

 ﴾ۆ  ۆ  ۈ ﴿ 91
(3)

 99 2.2 

ارُة ﴿ 99  ﴾ېئحج  َكفَّ
(4)

 9 0.2 

ابق أن يكون  عدد حروف كلامت اإلضافتني فاألكثر كام يظهر من اجلدول السَّ

املتداخلتني ثامنية أحرف، ثمَّ سبعة أحرف، ثمَّ تسعة، ثمَّ كلامَّ زاد عدد احلروف قلَّ 

 .ما جاء منه يف القرآن

ل عن ما قبله، واملضاف إليه   وهذا اجلدول مبنيٌّ عىل أساس فصل املضاف األوَّ

ا إذا وصلنا الثَّاين عن ما بعده، فُتعامل اإلضافتان املتداخلتان م ستقلَّتني، وأمَّ

ل بمـال ه الثَّاين بام بعده فسيكون اجلدول عىل ـاف إليــمضـله والـا قبـمضاف األوَّ

 النَّحو اآليت: 

عدد حروف كلمات 
 اإلضافتين

 مثال
عدد مرات 

 ورود هذا العدد
 النِّسبة

 ﴾ڎ  ڈ ﴿ 9
(5)

 99 2.1 

 ﴾ھ  ے   ﴿ 7
(6)

 92 92.3 

 ﴾ڦ  ڄ   ﴿ 9
(7)

 923 25.5 

                                       
 (.272لبقرة، اآلية )سورة ا (9)

 (.229سورة البقرة، اآلية ) (2)

 (.93سورة البقرة، اآلية ) (3)

 (.11سورة املائدة، اآلية ) (5)

محن، اآلية ) (1)  (.79سورة الرَّ

 (.10سورة آل عمران، اآلية ) (9)

 (.31سورة املائدة، اآلية ) (7)
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 ﴾ں  ں   ﴿ 1
(1)

 11 91.9 

 ﴾ڃ  ڃ   ﴿ 90
(2)

 19 91.5 

 ﴾ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ 99
(3)

 51 9.1 

﴾ۀ ۀ ﴿ 92
(4)

 22 5.5 

﴾ڻ  ڻ  ۀ  ﴿ 93
 (5)

 99 3.9 

﴾ۀ  ہ  ہ ﴿ 95
(6)

 99 3.9 

﴾ۅ   ۅ  ۉ ﴿ 91
(7)

 7 9.5 

ارةُ ﴿ 99 ﴾ېئحج   َكفَّ
(8)

 9 0.2 

ابقني ويالحظ من اجلدولني السَّ
(9)

بني احلالتني قليلة، وأكثر ما  أنَّ الفروق 

ظهرت فيه ما كان جمموع حروفه ستَّة أحرف أو سبعة أو عرشة كام هو ظاهر، 

ل الكلمة أو حذفها، وعن ضمري  والفرق إنَّام نتج عن اعتبار مهزة الوصل يف أوَّ

ك ما قبله ومل يأت  ر وما يلحقه من صلة ياء أو واو يف الوصل إذا حترَّ الغائب املذكَّ

لة يف الوقف. بعده  ساكن، أومن حذف هذه الصِّ

 :سبعة أقسامويمكن تقسيم هذه اإلضافات بالنَّظر إىل املضاف إليه الثَّاين إىل 

                                       
 (.955سورة البقرة، اآلية ) (9)

 (.929سورة البقرة، اآلية ) (2)

 (.9سورة املائدة، اآلية ) (3)

وم، اآلية ) (5)  (.22سورة الرُّ

 (.15سورة طه، اآلية ) (1)

 (.207سورة البقرة، اآلية ) (9)

 (.91سورة املائدة، اآلية ) (7)

 (.11سورة املائدة، اآلية ) (9)

 لتي سبق ذكرها.اعتمدت يف هذين اجلدولني عىل قراءة حفص عن عاصم، فيام عدا املواضع التِّسع ا (1)
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 :ما يكون املضاف إليه الثَّاين فيها ضمريًا، كقوله تعاىل القسم األوَّل:
وتسعني  تسعة، وهذا هو الغالب، فقد جاء يف  [901]البقرة: ﴾ڱڱ﴿

 .(71.2، بنسبة )وثالث مئة موضع
فًا باأللف والالم، مثل: :القسم الثَّاني  ما يكون املضاف إليه الثَّاين فيها معرَّ

 .(9.9، وجاء يف ثالثة وثالثني موضعًا، بنسبة )[991]النساء: ﴾ڃ   ڃ  چ﴿

 ﴾ڍ  ڍ   ڌ ﴿ ما يكون املضاف إليه الثَّاين فيها علاًم، مثل: :القسم الثَّالث

 (.1.9وعرشين موضعًا، بنسبة ) تسعةيف ، وجاء  [92]النساء:

ما يكون املضاف إليه الثَّاين فيها اساًم موصوالً، وجاء هذا يف  القسم الرَّابع:

 :، وقوله[902]يونس: ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڱ﴿ :موضعني، ومها قوله تعاىل

يف قراءة نافع وغريه كام سبق، ونسبته  [11]املائدة:  ﴾ى  ائ  ائ  ەئ  َفَجزاُء ِمْثلِ ﴿

(0.5). 

اء يف ما يكون املضاف إليه الثَّاين فيها اسم إشارة، وإنَّام ج :القسم الخامس

، [39]العنكبوت: ﴾پ  ڀ  ڀ پ  ﴿: موضع واحد، وهو قوله تعاىل

 .(0.2ونسبته )

وئ   ﴿ :ما يكون املضاف إليه الثَّاين فيها مجلة، مثل قوله تعاىل القسم السَّادس:

 .(9.9قرآن من هذا القسم ثامنية مواضع، بنسبة )، ويف ال [9]آل عمران: ﴾  ۇئ   ۇئ

:  فيها مفردًا نكرة، كقوله تعاىلما يكون املضاف إليه الثَّاين :القسم السَّابع

 .(9.5ني وثالثني موضعًا، بنسبة )، وجاء يف اثن [55]األنعام: ﴾ حئیجئ﴿

الثَّاين  ويتَّضح من هذا التَّقسيم أنَّ األشهر يف لغة القرآن أن يأيت املضاف إليه

(، ثمَّ الغالب 12وأربع مئة موضع، بنسبة ) وستني ةأربعمعرفة، فقد جاء كذلك يف 

أو اسم إشارة، أما  النَّادر أن تكون اساًم موصوالً  أن تكون املعرفة ضمريًا، ومن



 (ه4153 جمادى اآلخرة)العدد السابع عشر              لدراسات القرآنية  مجلة معهد اإلمام الشاطبي ل

742 

  .(9جميئه نكرة مفردة أو مجلة فلم يتجاوز نسبة )

اءت اإلضافة ـعنويَّتني، وجان مـداخلتـمتـان الـافتـون اإلضـكـالب أن تـوالغ

إضافة لفظيَّةاألوىل 
(1)

ٺ ٺ ﴿ :يف واحد وعرشين موضعاً، وهذه املواضع هي 

﴾ٺ
(2)

 ﴾  ۋ  ۋ﴿ ،
(3)

  ﴾  ڌ  ڌ ﴿ ، و
(4)

 ﴾ۈ  ٴۇ ﴿ ، و
(5)

 ،

﴾ڦ ڤ  ڦ﴿و
(6)

 ﴾ٺ  ٺ  ﴿، و[13]هود: ﴾يب  جت ﴿، و

﴾ٻٻ ﴿، و[95]الرعد:
(7)

چ  ﴿، و[57]إبراهيم: ﴾ڳڳ ﴿، و

﴾چ
(8)

 ﴾ ٻ  پ ﴿، و[39]العنكبوت: ﴾ڀپ پ﴿، و
(9)

 ،

﴾ىئ ىئ ىئ﴿و
(10)

 ۈ﴿و ،[39]الصافات: ﴾ڻں﴿و ،

﴾ۈ
(11)

 ﴾ۉ  ۉ﴿و ،
(12)

 ﴾  ژ  ژ﴿، و
(13)

 ﴾ژ               ژ  ﴿، و
(14)

 ،

 ﴾ۓ  ۓ﴿و
(15)

. 

                                       
اإلضافة اللفظيَّة: هي عدول عن أصل  يف العمل إىل لفظ اإلضافة إلفادة التَّخفيف )اإليضاح يف رشح  (9)

ل   (.9/391املفصَّ

 .9/9التِّبيان و 9/31البيان  :(، وينظر5سورة الفاحتة، اآلية ) (2)

 .9/279حيط (، وينظر: البحر امل21(، وهود، اآلية )59سورة البقرة، اآلية ) (3)

 .2/330الكتاب الفريد و 9/395(، وينظر: التِّبيان 29(، والنَّحل، اآلية )17سورة النَّساء، اآلية ) (5)

ر املصون  :(، ينظر13سورة األنعام، اآلية ) (1)  .1/52الدُّ

 .2/177املوضح  :(، وينظر99سورة األنفال، اآلية ) (9)

 .2/772بيان ( وينظر: التِّ 53سورة إبراهيم، اآلية ) (7)

، اآلية ) (9)  .995 – 993ومغني اللبيب  2/135(، وينظر: التِّبيان 1سورة احلجِّ

جدة، اآلية ) (1) ر املصون 92سورة السَّ  .1/99(، وينظر: الدُّ

ة )(، اإلضافة هنا لفظيَّة بدليل أنَّه قرئ بإعامل اسم الفاعل يف قرا39سورة فاطر، اآلية ) (90) خمتصـر ءة شاذَّ

 .( 925اذِّ القرآن يف شو

مر، اآلية ) (99)  .3/9995(، وينظر: املوضح 39سورة الزُّ

مر، اآلية )92)  .3/9995(، وينظر: املوضح 39( سورة الزُّ

 .9/10(، وينظر: البحر املحيط 25سورة األحقاف، اآلية ) (93)

ف، اآلية ) (95)  .3/9295(، وينظر: املوضح 9سورة الصَّ

 .2/9227(، وينظر: التِّبيان 3سورة الطَّالق، اآلية ) (91)
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]آل  ﴾وئ  ۇئ   ۇئ ﴿ :كام جاءت اإلضافة الثَّانية لفظيَّة يف عرشة مواضع، وهي

﴾   ں  ں ڱ  ڱ  ﴿، و[90]آل عمران:﴾ڳڳڳڳ ﴿، و [9عمران:
 

، [79]األنعام:

ے  ے     ﴿، و[991]التوبة: ﴾ گ  ڳ  ڳ ﴿، و[91]األعراف:﴾  ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿و

ڀ  ڀ  ﴿، و [97]القصص: ﴾چ  چ  ڇ  ڇ ﴿، و [21]الفرقان:  ﴾ۓ

، واملضاف إليه الثَّاين يف هذه املواضع الثَّامنية مجلة، ويقول ابن [32]سبأ:﴾ڀ

اج َّ مان إىل األفعال ومن اإلضافة التي ليست ب» :الَّسَّ محضة إضافة أسامء الزَّ

«واجلمل
(1)

. 

ٿ  ﴿ :، وقوله [9]املائدة: ﴾ڳ ڳ ڱ﴿ :واملوضعان الباقيان مها قوله تعاىل

 .[3و2]التوبة: ﴾ٿ   ٿ

، [929]البقرة: ﴾ڃ  ڃ ﴿ :وأضاف ابن عطيَّة موضعًا آخر وهو قوله تعاىل

ف)التِّالوة(» :قال مري ليس ببإضافت تعرُّ ف حمضها إىل الضَّ «تعرُّ
(2)

، ولكن هذه 

 .اإلضافة ال تندرج ضمن املعروف من أنواع اإلضافة غري املحضة

كر أنَّه مل يرد الفصل بني املضاف واملضاف إليه يف املتواتر من  ومن اجلدير بالذِّ

﴾ېژ  َقتاُل  ﴿ :القراءات القرآنيَّة إال يف موضع واحد، وهو قوله تعاىل
 
 

عامر يف قراءة ابن [937]األنعام:
(3)

وهو  -ا بني املضاف يف اإلضافة األوىل، فصل فيه

واملضاف إليه بمعمول املصدر، وهذه اآلية من شواهد تداخل  -املصدر )َقتال(

إضافتني، وعليه فلم يرد الفصل بني املضاف واملضاف إليه يف القراءات املتواترة إال 

 .يف اإلضافة األوىل من اإلضافتني املتداخلتني

                                       
 .2/90األصول  (9)

ر الوجيز  (2)  .9/339املحرَّ

بعة 3)  .979الوجيز  و 270( السَّ
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ة، وهي: هـذا ثـلوم  الفصل جاء أيضًا يف مـوضع آخـر لكن فـي قـراءة شاذَّ
 ﴾ ِ هِ لِ ُرُس ڇڳ﴿

(1)
، ووقع الفصل فيها أيضًا يف اإلضافة األوىل من إضافتني 

 .متداخلتني
 
 

                            

                                       
اف 57سورة إبراهيم، اآلية ) (9) إعراب و 3/313(، وهذه القراءة مل أقف عىل من قرأ هبا، وهي يف الكشَّ

واّذ   .9/731القراءات الشَّ
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 املبحث الثَّالث
 تداخل ثالث إضافات

ة وأربعني موضعًا، وعدد ورد يف القرآن الكريم تداخل ثالث إضافات يف ثامني

ر أربع عرشة عبارة، وهذه ـلة دون الـداخـمتـات الـافـذه اإلضـارات هـعب مكرَّ

  :العبارات هي

تني يف آية واحدة، [919]األنعام: ﴾ڀ ڀ ٺ ﴿ ـ9 رت هذه العبارة مرَّ ، وتكرَّ

واإلضافة األوىل هنا هي إضافة )بعض( إىل )آيات(، واإلضافة الثَّانية إضافة 

ت( إىل )رّب(، واملضاف فيها هو املضاف إليه يف اإلضافة األوىل، واإلضافة )آيا

واملضاف يف هذه اإلضافة هو املضاف إليه يف  ،الثَّالثة إضافة )رّب( إىل الكاف

 اإلضافة الثَّانية، وهذا هو املراد بتداخل اإلضافات.
ر[59[و]الفرقان:93[و]النمل:17]األعراف: ﴾ى  ائ  ائ ﴿  ـ 2 ت ، وتكرَّ

ات  .ثالث مرَّ
 .[79]يوسف: ﴾  ڳڳ  ڳ ﴿  ـ 3
 .[79]يوسف: ﴾  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿ ـ 5
 .[22]الرعد: ﴾   چ  چ  چ ﴿ ـ 1
﴾  ڱ  ں  ں ﴿ ـ 9

 
 .[900]اإلرساء:

﴾  ٻ   ٻ  ٻ﴿ ـ 7
 

 .[2]مريم:
 .[1]ص: ﴾  ھ  ھ  ے ﴿ ـ 9
 .[3]غافر: ﴾    ې  ې  ى  ى﴿ ـ1
 .[11]الذاريات: ﴾ ک  ک  گ ﴿ ـ 90
 .[11]النجم: ﴾ڎ  ڈڎ  ﴿ ـ 99
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 ﴾ھ ھ  ھ﴿ ـ 92
(1)

محن ، وتكرَّ   ىحدإرت هذه اآلية يف سورة الرَّ

ة  .وثالثني مرَّ
تني[ 93و92]املجادلة:  ﴾پ  پ   ڀ    ﴿ ـ 93 رت مرَّ  .، تكرَّ
 .[2]الليل:  ﴾ڤ    ڤ  ڤ     ﴿ ـ 95

غم من أنَّ هذه اإلضافات املتداخلة تتكون من أربع كل امت ويالحظ أنَّه عىل الرَّ

إال أنَّ حروفها مل تزد عىل مخسة عرش حرفًا، وذلك يف موضع واحد منها فقط، وهو 

، عىل قراءة ابن كثري﴾ک ک گ ﴿ :قوله تعاىل
(2)

الذي يضمُّ امليم ويصلها  

ا عند غريه وصاًل ووقفًا وعنده يف حالة الوقف فعدد احلروف  بالواو يف الوصل، أمَّ

 .ة عرش حرفاً يف هذه العبارات ال يزيد عىل أربع

ٻ    ﴿ :وأقلُّ هذه اإلضافات حروفًا تتألَّف من أحد عرش حرفًا نحو قوله تعاىل

قمني: فمنها ما هو عىل اثني عرش ﴾ ٻ  ٻ ، وبقيَّة اإلضافات ما بني هذين الرَّ

ھ  ﴿ :، ومنها ما هو عىل ثالثة عرش حرفًا مثل﴾ڀ  ڀ  ٺ ﴿ :حرفًا مثل

وال ، ﴾ھ  ھ  ھ ﴿ :رش حرفًا مثلومنها ما هو عىل أربعة ع ،﴾ھ  ے  

 .شكَّ أنَّ قلَّة عدد األحرف كان له األثر الكبري يف حتسني هذا التَّداخل يف اإلضافة

ويالحظ أنَّ املضاف إليه الثَّالث يف كلِّ هذه اإلضافات جاء ضمريًا، ما عدا 

ڭ   ﴿ :فيهام املضاف إليه ثالثّي احلروف: نكرة يف قوله تعاىلإضافتني جاء 

 . ﴾ې ې  ى  ى﴿ :، وعلاًم يف قوله تعاىل﴾ۇۆۇ

ات إضافة لفظيَّة، وإنَّام هي مجيعًا من ـافـذه اإلضـع هـميـي جـوليس ف

  .اإلضافات املعنويَّة

                                       
ل موضع هلذه اآلية سورة ا (9) محن، اآلية )أوَّ  .(، ثمَّ تكررت بعدها فيها ثالثني مرة93لرَّ

بعة  (2)  .29مفردة عبد اهلل بن كثري و 990 – 909السَّ
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ر أخريًا أنَّه مل يرد يف القرآن الكريم تداخل أكثر من ثالث إضافات، فليس  وأقرِّ

التَّداخل  رآن جتنَّب مثل هذافيه تداخل أربع إضافات وال أكثر، ولعلَّ أسلوب الق

وكلُّ ما جاء يف القرآن الكريم من إضافات متداخلة جاء  ،ملا فيه من ثقل وقبح

 .بعيدًا عن القبح والثِّقل اللفظيِّ 
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 اخلامتة
 :أبرز ما وصلت إليه من خالل هذا البحث ما يأتي

 .تداخل اإلضافات بالبحث ـ مل خيصَّ النَّحويُّون مسألة

 أربع ومخسوقع يف ـن، فـيـل إضافتـداخـريم تـرآن الكــوب القــلـي أسـر فــ كث

 .مئة موضع

 .ـ جاء يف القرآن تداخل ثالث إضافات يف ثامنية وأربعني موضعاً 

 .ـ مل يرد يف القرآن تداخل أكثر من ثالث إضافات

ضاف إليه األخري ضمريًا، ومن ـ الغالب يف اإلضافات املتداخلة أن يكون امل

 .النَّادر أن يأيت نكرة

ـ مل تزد حروف العبارة الواحدة من العبارات التي تداخلت فيها اإلضافات عىل 

  .ستة عرش حرفاً 

ـ مجيع ما ورد يف القرآن من تداخل ثالث إضافات كانت اإلضافات فيه 

ا ما ورد من تداخل إضافتني فجاءت فيه اإل ة، وأمَّ ضافة األوىل عىل قلَّة معنويَّ

 .لفظيَّة، وكذا اإلضافة الثَّانية جاءت عىل قلَّة لفظيَّة

ـ الفصل بني املضاف واملضاف إليه يف القرآن إنَّام وقع يف اإلضافة األوىل من 

 .اإلضافتني املتداخلتني

أخريًا أويص بدراسة موضوع تداخل اإلضافات يف احلديث النبويِّ واألمثال 

 عر يف عرص االحتجاج؛ حتَّى نصل إىل رؤية متكاملة هلذا املوضوع.القديمة والشِّ 
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 لح امل
 شواهد تداخل إضافتني يف القرآن الكريم

ورة اآلية  رقم اآلية السُّ

 5 الفاحتة ﴾ٺ  ٺ    ٺ     ﴿

 27 البقرة ﴾ھ  ھ  ھ   ﴿

 59 البقرة ﴾ۋ  ۋ   ﴿

 15 البقرة ﴾ڻ  ڻ   ﴿

 19 البقرة ﴾ٴۇ  ۋ   ﴿

 277و 275و  292و  92 البقرة ﴾ٺ  ٿ   ﴿

 99 البقرة ﴾ڳ  ڱ   ﴿

 79 البقرة ﴾ يب  جت﴿

 93 البقرة ﴾ۆ  ۆ  ۈ   ﴿

 17 البقرة ﴾ڳ  ڳ   ﴿

 909 البقرة ﴾ۈئ  ۈئ  ژ 

 901 البقرة ﴾ڳ  ڳ   ﴿

 901 البقرة ﴾ڱ  ڱ   ﴿

 992 البقرة ﴾جب  حب   ﴿

 999و  993 البقرة ﴾ ۆئ  ۈئ ﴿

 929 البقرة ﴾ڃ  ڃ  ﴿

 933 البقرة ﴾ى  ائ   ﴿
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 955 البقرة ﴾ں  ں   ﴿

 995 البقرة ﴾ڤ  ڤ   ﴿

 995 البقرة ﴾ېئحجفِْدَيُة  ﴿

 919 البقرة ﴾حب  خب  مب    ﴿

 291و  207 البقرة ﴾ ۀ ہ  ہ ﴿

 297 البقرة ﴾ڍ  ڍ   ﴿

 229 البقرة ﴾ ٿ    ٹ  ٹ ﴿

 211 البقرة ﴾ۉ  ې   ې  ﴿

 211 البقرة ﴾ہ  ھ ﴿

 272 البقرة ﴾ڑ  ک  ک ﴿

 271 البقرة ﴾ۅ   ۅ  ﴿

 3 آل عمران ﴾ٺ  ٿ   ﴿

 7 آل عمران ﴾ۓ  ۓ ﴿

 7 آل عمران ﴾ ۉ  ۉ ﴿

 9 آل عمران ﴾وئ  ۇئ   ۇئ   ﴿

 99 آل عمران ﴾ٿ  ٿ   ٿ   ﴿

 911و  991و  91 آل عمران ﴾ٺ  ٿ   ﴿

 12 آل عمران ﴾ھ  ے   ﴿

 73 آل عمران ﴾ڇ  ڍ ﴿

 90 آل عمران ﴾ڳ  ڳ  ڳ   ڳ ﴿

 93 آل عمران ﴾ى  ائ  ائ   ﴿

 10و 99 آل عمران ﴾ڍ  ڍ   ﴿

 909و  900 آل عمران ﴾حت  خت       ﴿
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 902 آل عمران ﴾ٹ  ڤ   ﴿

 903 آل عمران ﴾ڇ   ڇ    ﴿

 959 آل عمران ﴾ ی  ی  ی ﴿

 991 آل عمران ﴾يب  جت ﴿

 997 آل عمران ﴾ڀ  ٺ  ﴿

 979و  99 النِّساء ﴾ڳ  ڱ  ڱ ﴿

 31 النِّساء ﴾ڇ   ڇ  ﴿

 92 النِّساء ﴾ڍ  ڍ   ڌ   ﴿

 11 النِّساء ﴾پ  پ  پ   ﴿

 17 النِّساء ﴾ڌ  ڌ ﴿

 995 النِّساء ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ﴿

 991 النِّساء ﴾ڃ   ڃ  چ  ﴿

 923 النِّساء ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ﴿

 911 النِّساء ﴾ہ  ہ﴿

 9 املائدة ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ﴿

 92 املائدة ﴾ڃ  ڃ   ڃ ﴿

 27 املائدة ﴾ڈ  ڈ  ڎ   ﴿

 30 املائدة ﴾ې  ې   ﴿

 39 املائدة ﴾ ۈئ  ۈئ ﴿

 39 املائدة ﴾جئ  حئ ﴿
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 39 املائدة ﴾ەئ  وئ   وئ   ﴿

 31 املائدة ﴾ڦ  ڄ ﴿

 59 املائدة ﴾ڭ  ڭ ﴿

تني( و  59 املائدة ﴾پ  ڀ ﴿  59)مرَّ

 51 املائدة ﴾ۈئ    ېئ ﴿

 13 املائدة ﴾ ک  گ﴿

 99 املائدة ﴾ڤ  ڤ ﴿

 70 املائدة ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ﴿

 91 املائدة ﴾ۅ   ۅ  ۉ  ﴿

 91 املائدة ﴾ۇئ   ۆئ  ۆئ ﴿

 11 املائدة ﴾ى ائ   َفَجزاُء ِمْثلِ ﴿

ارُة ﴿  11 املائدة ﴾ېئحج َكفَّ

 909 املائدة ﴾ڌ   ڌ  ﴿

 909 املائدة ﴾ی   جئ ﴿

 5 األنعام ﴾ڌ  ڎ   ﴿

 99و  99 األنعام ﴾يئ  جب ﴿

 27 األنعام ﴾مس  حص ﴿

 55 عاماألن ﴾ی  جئ  حئ    ﴿

 91 األنعام ﴾ڭ  ڭ   ﴿

 79 األنعام ﴾ڱ  ڱ  ں  ں    ﴿
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 19 األنعام ﴾ٻ  ٻ   ﴿

 12 األنعام ﴾ڳ  ڳ   ﴿

 13 األنعام ﴾ۈ  ٴۇ   ﴿

 15 األنعام ﴾ ىئ  ی ﴿

 11 األنعام ﴾ں  ں     ڻ   ﴿

 902 األنعام ﴾ڀ  ڀ  ڀ     ﴿

 901 األنعام ﴾ائ  ائ   ﴿

 991 األنعام ﴾ھ        ھ   ﴿

 923 األنعام ﴾ۇ  ۇ  ﴿

 929 األنعام ﴾ڦ  ڄ   ﴿

 927 األنعام ﴾ ڇ  ڇ ﴿

 930 األنعام ﴾ې        ې   ﴿

 937 األنعام ﴾ۇ  ۇ      ﴿

 937 األنعام ﴾ې ژ  َقْتُل ﴿

 952 األنعام ﴾ۇ     ۇ ﴿

 959 األنعام ﴾ ې  ى  ى ﴿

 915 األنعام ﴾ڱ     ڱ   ﴿

 990 األنعام ﴾گ  گ ﴿

 995 األنعام ﴾وئ     ەئ  وئ       ﴿

 97 األعراف ﴾ڈ  ڈ   ﴿
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 39و  21 األعراف ﴾ەئ  ەئ  وئ    ﴿

 57 األعراف ﴾گ   ڳ   ڳ       ﴿

 19 األعراف ﴾يئ  جب    ﴿

 19 األعراف ﴾ۇ  ۇ    ﴿

 19 األعراف ﴾ ٻ  پ ﴿

 99و  92 األعراف ﴾ک  ک   ﴿

 91 األعراف ﴾ٹ  ڤ  ڤ   ﴿

 77 األعراف ﴾گ   گ   ﴿

 71 األعراف ﴾ھ  ھ   ﴿

 92 األعراف ﴾ٻ  ٻ   ﴿

 91 األعراف ﴾گ   گ ﴿

 91 األعراف ﴾ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ﴿

 91 األعراف ﴾ک  گ   ﴿

 13 األعراف ﴾ۉ  ۉ   ﴿

 900 األعراف ﴾ژ  ژ     ﴿

 929 األعراف ﴾ڌ  ڎ  ﴿

 937 األعراف ﴾ۉ   ې      ﴿

 952 األعراف ﴾ڱ  ں   ﴿

 910 األعراف ﴾ ٺ  ٺ﴿

 910 األعراف ﴾ ٿ    ٹ  ﴿
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 910 األعراف ﴾ڤ  ڤ   ﴿

 993 األعراف ﴾ۆ  ۈ   ﴿

 997 األعراف ﴾ېئ  ىئ ﴿

 209 األعراف ﴾ۈئ  ېئ   ﴿

 9 األنفال ﴾ڀ  ٺ ﴿

 5 األنفال ﴾ڎ   ڈ  ﴿

 7 األنفال ﴾ے  ۓ  ۓ  ﴿

 99 األنفال ﴾ڤ  ڦ   ڦ   ﴿

 15و  12 األنفال ﴾ى  ائ  ائ﴿

 15 األنفال ﴾ڦ  ڦ ﴿

تني( 93 نفالاأل ﴾ٺ     ٺ ﴿  )مرَّ

 3و  2 التَّوبة ﴾ٿ  ٿ   ٿ ﴿

 7 التَّوبة ﴾پ   پ  ﴿

 92 التَّوبة ﴾ھ  ھ  ﴿

 91 التَّوبة ﴾ٺ  ٺ ﴿

 29 التَّوبة ﴾ٹ  ڤ   ﴿

 37 التَّوبة ﴾ڤ  ڤ ﴿

 99 التَّوبة ﴾ڳ  ڳ ﴿

 75 التَّوبة ﴾ٹ  ٹ      ﴿

 99 التَّوبة ﴾ڦ  ڦ  ڄ   ﴿
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 99 التَّوبة ﴾ی  ی   ﴿

 991 التَّوبة ﴾ڳ  ڳ   گ  ﴿

 2 يونس ﴾ڤ  ڤ ﴿

 3 يونس ﴾ژ  ڑ ﴿

 90 يونس ﴾ڇ  ڍ ﴿

 91 يونس ﴾ڤ  ڤ﴿

 33 يونس ﴾مب           ىب   ﴿

 37 يونس ﴾ہ  ہ  ﴿

 19 يونس ﴾ۈئ  ېئ ﴿

 902 يونس ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴿

 3 هود ﴾ۆ         ۆ  ۈ  ۈ ﴿

 21 هود ﴾ٿ  ٿ  ﴿

 13 هود ﴾يب        جت   ﴿

 15 وده ﴾ٻ  پ   ﴿

 11 هود ﴾ھ    ھ   ﴿

 99 هود ﴾گ  گ ﴿

 79 هود ﴾ژ  ژ ﴿

 93 هود ﴾ٺ  ٺ ﴿

 909 هود ﴾ڌ  ڎ ﴿

 902 هود ﴾ک  ک ﴿
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 991 هود ﴾ٹ          ٹ      ﴿

 1 يوسف ﴾ڱ  ں   ﴿

 97 يوسف ﴾ڦ  ڦ    ﴿

 39 يوسف ﴾ې   ې   ﴿

 39 يوسف ﴾ٻ  ٻ  ﴿

 52 يوسف ﴾ٺ  ٺ ﴿

 52 يوسف ﴾ۋ  ۋ   ﴿

 70 يوسف ﴾پ پ   ﴿

 79 يوسف ﴾ڱ  ں ﴿

 13 يوسف ﴾ۉ  ۉ   ﴿

 900 يوسف ﴾گ  ڳ   ﴿

 900 يوسف ﴾ے  ۓ  ﴿

 999 يوسف ﴾ىئ  ىئ      ﴿

 999 يوسف ﴾ی  ی  ی   ﴿

عد ﴾ڇ     ڇ   ﴿  2 الرَّ

عد ﴾ڻ  ۀ   ﴿  99 الرَّ

عد ﴾ٺ  ٺ﴿  95 الرَّ

عد ﴾ہ  ہ     ہ   ﴿  99 الرَّ

عد ﴾ھ  ھ   ﴿  21 الرَّ

 23و  9 إبراهيم ﴾ڤ  ڦ  ﴿
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 5 إبراهيم ﴾ڱ  ڱ   ﴿

 21 إبراهيم ﴾ ٻ  پ ﴿

 37 إبراهيم ﴾ڈ  ژ  ژ   ﴿

 37 إبراهيم ﴾ڑ  ڑ  ﴿

 53 إبراهيم ﴾ٻ  ٻ   ﴿

 57 إبراهيم ﴾ڳ  ڳ   ﴿

 19 احلجر ﴾ڃ   ڃ   ﴿

 19 احلجر ﴾چ  چ   ﴿

 29 النَّحل ﴾ ڤ  ڤ ﴿

 33 النَّحل ﴾ائ  ەئ ﴿

 39 النَّحل ﴾ ۀ  ہ ﴿

 91 النَّحل ﴾ڀ  پ ﴿

 91 النَّحل ﴾ڱ  ڱ   ﴿

 79 النَّحل ﴾ې  ى  ﴿

 90 النَّحل ﴾ٺ  ٺ  ﴿

 90 النَّحل ﴾ٺ  ٺ ﴿

 10 النَّحل ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ﴿

 19 النَّحل ﴾گ  ڳ   ﴿

 15 النَّحل ﴾پ  پ   ﴿

 909 النَّحل ﴾ڇ  ڍ     ﴿
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 921 النَّحل ﴾ہ  ہ   ﴿

 1 اإلرساء ﴾ک  ک   ﴿

 97 اإلرساء ﴾مب  ىب   ﴿

 20 اإلرساء ﴾ڃ   ڃ ﴿

 20 اإلرساء ﴾چ  چ  ﴿

 39 اإلرساء ﴾يث  حج  ﴿

 17 اإلرساء ﴾ۈئ  ۈئ  ﴿

 19 اإلرساء ﴾ی  جئ  حئ      ﴿

 91 اإلرساء ﴾ۈئ  ېئ   ﴿

 13 اإلرساء ﴾ۇ  ۆ   ﴿

 909 اإلرساء ﴾چ  چ  ﴿

 909 اإلرساء ﴾ڇ  ڇ   ﴿

 21 الكهف ﴾ۈۈ  ۆ  ﴿

 27 الكهف ﴾ی   جئ ﴿

 59 لكهفا ﴾ڀ   ڀ   ﴿

 10 الكهف ﴾ہ     ھ ﴿

 19 الكهف ﴾ۅ  ۉ   ﴿

 17 الكهف ﴾ک  ک   ﴿

 99 الكهف ﴾ىئ  ی    ﴿

 79 الكهف ﴾ڎ  ڈ     ﴿
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تني( 19 الكهف ﴾پ  ڀ   ﴿  )مرَّ

 901 الكهف ﴾ہ  ہ    ﴿

 901 الكهف ﴾ېئ   ېئ     ﴿

 901 الكهف ﴾ی         ی     ﴿

 990 الكهف ﴾ىث   يث    ﴿

 990 لكهفا ﴾حخ    مخ    ﴿

 91 مريم ﴾ڳ   ڳ   ﴿

 59 مريم ﴾وئ  وئ    ﴿

 11 مريم ﴾ڄ  ڄ    ﴿

 95 مريم ﴾ىب         يب ﴿

 95 مريم ﴾مت   ىت    ﴿

 79 مريم ﴾يئ  جب   ﴿

 57 طه ﴾ى  ائ   ﴿

 12 طه ﴾ٻ  ٻ   ﴿

 15 طه ﴾ڳ    ﴿

 15 طه ﴾ڻ  ڻ  ۀ   ﴿

 990 طه ﴾ۉ  ۉ  ﴿

 927 طه ﴾ ٺ  ٿ ﴿

 930 طه ﴾ژ  ڑ   ﴿

 930 طه ﴾ڑ  ک  ک     ﴿
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 930 طه ﴾ ک     ک ﴿

 29 األنبياء ﴾ڄ  ڃ    ﴿

 52 األنبياء ﴾ھ  ھ   ﴿

 53 األنبياء ﴾ۇ   ۆ   ﴿

 59 األنبياء ﴾ٿ  ٿ     ﴿

 2 احلّج  ﴾ٿ  ٿ  ٹ   ﴿

 1 احلّج  ﴾چ  چ   ﴿

 91 احلّج  ﴾ھ  ے   ﴿

 30 احلّج  ﴾ ۋ  ۋ ﴿

 57 احلّج  ﴾ڀ  ڀ   ﴿

 75 احلّج  ﴾ ڄ  ڄ ﴿

 79 احلّج  ﴾ژ  ڑ   ﴿

 79 احلّج  ﴾ۀ  ہ ﴿

 79 احلّج  ﴾ڭ  ڭ    ﴿

 17 املؤمنون ﴾ی  ی   ﴿

 19 املؤمنون ﴾يئ  جب    ﴿

 72 املؤمنون ﴾ېئ  ىئ   ﴿

 99 املؤمنون ﴾ۈئ  ېئ  ېئ   ﴿

 997 املؤمنون ﴾ۇئ  ۆئ ﴿

 9 النُّور ﴾ۇ  ۇ    ﴿
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 27 النُّور ﴾ۈئ  ېئ   ﴿

 39 النُّور ﴾ھ  ھ   ﴿

 39 لنُّورا ﴾ۓ  ڭ    ﴿

 39 النُّور ﴾ۇ  ۇ    ﴿

 39 النُّور ﴾ۆ  ۈ   ﴿

 39 النُّور ﴾ې  ې  ې   ﴿

 33 النُّور ﴾گ  ڳ    ﴿

 31 النُّور ﴾ے  ے  ﴿

 53 النُّور ﴾جح  مح    ﴿

 51 النُّور ﴾ٺ ڀ  ڀ   ﴿

 13 النُّور ﴾خب  مب   ﴿

 11 النُّور ﴾ڍ  ڌ   ﴿

 19 النُّور ﴾ٴۇ    ۋ  ۋ     ﴿

 19 النُّور ﴾ۋ    ٴۇ    ۋ    ﴿

 19 النُّور ﴾ې  ې  ى ﴿

 99 النُّور ﴾گ  ڳ   ﴿

 99 النُّور ﴾ڳ  ڳ      ﴿

 99 النُّور ﴾ڱ  ڱ    ﴿

 99 النُّور ﴾ں  ں    ﴿

 99 النُّور ﴾ڻ   ڻ    ﴿
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 99 النُّور ﴾ۀ  ۀ  ﴿

 99 النُّور ﴾ہ  ہ     ﴿

 99 النُّور ﴾ھ  ھ     ﴿

 92 النُّور ﴾ڤ  ڦ   ﴿

 93 النُّور ﴾ڍ           ڇ    ﴿

 21 الفرقان ﴾ ے  ے    ۓ ﴿

 19 الفرقان ﴾ڦ       ڄ     ﴿

 73 الفرقان ﴾ڱ   ڱ     ﴿

عراء ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ   ﴿  99 الشُّ

عراء ﴾ڎ  ڎ    ﴿  29 الشُّ

عراء ﴾ڀ  ڀ   ڀ       ﴿  91 الشُّ

عراء ﴾ڃ  چ  چ ﴿  991 الشُّ

عراء ﴾ڭ  ڭ   ڭ  ﴿  917 الشُّ

 50 نَّملال ﴾ڻ  ۀ   ﴿

 51 النَّمل ﴾گ  گ  ﴿

 19 النَّمل ﴾ڻ  ڻ   ﴿

 19 النَّمل ﴾ٻ  ٻ  ﴿

 91 النَّمل ﴾گَفَزِع پ   ﴿

 90 القصص ﴾ڱ  ڱ  ڱ   ﴿

 27 القصص ﴾ۈ     ۈ     ﴿
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 97 القصص ﴾چ  چ  ڇ   ﴿

 93 العنكبوت ﴾ ۋ  ۋ ﴿

 21و  25 العنكبوت ﴾ٻ  ٻ   ﴿

 21 العنكبوت ﴾ڦ  ڦ     ﴿

 39 العنكبوت ﴾ڀ  ڀ  پ     پ ﴿

 11 العنكبوت ﴾ڤ  ڤ  ﴿

 93 العنكبوت ﴾ېئ  ىئ    ﴿

وم ﴾ڭ   ۇ   ﴿  3 الرُّ

وم ﴾ڇ  ڇ   ﴿  9 الرُّ

وم ﴾ڃ  ڃ ﴿  91 الرُّ

وم ﴾ۀ  ۀ  ﴿  22 الرُّ

وم ﴾ەئ  ەئ ﴿  25 الرُّ

وم ﴾ی   ی  ی   ﴿  10 الرُّ

وم ﴾ىئ    يئ ﴿  10 الرُّ

جدة ﴾ڇ  ڇ   ﴿  90 السَّ

 92 جدةالسَّ  ﴾ٻ  پ  ﴿

جدة ﴾پ  پ   ﴿  92 السَّ

جدة ﴾ڃ  ڃ   ﴿  95 السَّ

جدة ﴾ڑ   ک  ﴿  91 السَّ

جدة ﴾ٺ  ٺ   ﴿  22 السَّ
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 37 األحزاب ﴾گ  گ    ﴿

 10 األحزاب ﴾ہ  ھ   ﴿

 10 األحزاب ﴾ھ  ھ     ﴿

 10 األحزاب ﴾ھ  ے    ﴿

 10 األحزاب ﴾ے  ۓ  ﴿

 11 األحزاب ﴾ڀ   ڀ   ﴿

 11 األحزاب ﴾ڀ  ٺ  ٺ   ﴿

 1 سبأ ﴾ٹ  ٹ    ﴿

 92 سبأ ﴾ڭ  ڭ     ﴿

 92 سبأ ﴾ڭ    ڭ ﴿

 91 سبأ ﴾ٺ  ٺ   ﴿

 99 سبأ ﴾ڄُأُكِل ڦ ﴿

 91 سبأ ﴾ڱ  ڱ  ﴿

 39 سبأ ﴾وئ  ۇئ ﴿

 39 سبأ ﴾ېئ   ېئ  ﴿

 32 سبأ ﴾ڀ  ڀ    ڀ ﴿

 59 سبأ ﴾ىئ  ىئ  ىئ  ﴿

 9 فاطر ﴾ک  ک    ﴿

 1 فاطر ﴾ۇ    ۆ ﴿

 39 فاطر ﴾ڀ   ڀ ﴿
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 39 فاطر ﴾ىئ   ىئ   ىئ   ﴿

 31 فاطر ﴾ٺ  ٿ  ﴿

 52 فاطر ﴾ہ  ھ ﴿

 1 يس ﴾ڱ  ڱ  ﴿

 51 يس ﴾ڃ  ڃ   ﴿

 59 يس ﴾ڍ  ڌ  ﴿

 93 يس ﴾ېئ  ىئ             ىئ  ﴿

افات ﴾ں  ڻ    ﴿  39 الصَّ

افات ﴾ڦ  ڦ     ﴿  17 الصَّ

افات ﴾ۆئ  ۆئ   ﴿  929 الصَّ

افات ﴾ىئ  ىئ  ﴿  990 الصَّ

 99 ص ﴾يت  جث    مث  ﴿

 25 ص ﴾ھ  ھ   ﴿

 32 ص ﴾گ  گ  ﴿

 59 ص ﴾چ  چ َِخالَِصِة ﴿

 95 ص ﴾ٹ  ٹ   ٹ   ﴿

مر ﴾ٿ   ٿ    ﴿  9 الزُّ

مر ﴾ ۇئ  ۇئ ﴿  1 الزُّ

مر ﴾ې  ې  ې   ﴿  29 الزُّ

مر ﴾يب  جت   ﴿  39 الزُّ
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مر ﴾ ڦ  ڦ ﴿  35 الزُّ

مر ﴾ۈ  ۈ    ﴿  39 الزُّ

مر ﴾ۉ  ۉ ﴿  39 الزُّ

مر ﴾ڤ  ڤ   ﴿  52 الزُّ

 59 مرالزُّ  ﴾ۅ  ۉ   ﴿

مر ﴾ک  ک  گ ﴿  92 الزُّ

مر ﴾ى  ائ    ﴿  97 الزُّ

مر ﴾ڤ  ڤ   ﴿  91 الزُّ

مر ﴾ڳ  ڳ   ﴿  79 الزُّ

مر ﴾ڱ  ڱ   ﴿  79 الزُّ

مر ﴾ پ      پ ﴿  71 الزُّ

 9 غافر ﴾ہ      ہ       ﴿

 7 غافر ﴾ۇ  ۇ   ﴿

 30 غافر  ﴾ۉ  ۉ    ې ﴿

 31 غافر ﴾ڎ  ڈ  ڈ      ﴿

 37 غافر ﴾ڻ  ۀ   ﴿

 11 غافر ﴾گ  گ   ﴿

 92 غافر ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ﴿

 99 غافر ﴾ڑ  ک   ک   ﴿

لت ﴾ڄ  ڃ   ﴿  95 فصِّ
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لت ﴾ڳ  ڳ   ﴿  21 فصِّ

لت ﴾ې     ې  ى   ﴿  29 فصِّ

لت ﴾حئ  مئ   ﴿  21 فصِّ

لت ﴾وئ    ۇئ  ﴿   39 فصِّ

لت ﴾ڳ  ڳ   ﴿  52 فصِّ

لت ﴾ مب  ىب ﴿  15 فصِّ

ورى ﴾ڄ  ڄ   ﴿  1 الشُّ

و ﴾ڀ  ڀ   ﴿  99 رىالشُّ

ورى ﴾ ىئ  ی ﴿  22 الشُّ

ورى ﴾ۅ  ۅ    ﴿  59 الشُّ

خرف ﴾ڦ  ڦ   ﴿  93 الزُّ

خرف ﴾ۈ  ۈ ﴿  32 الزُّ

خرف  ﴾ۇئ  ۇئ  ﴿  32 الزُّ

خرف ﴾ٿ  ٿ    ﴿  31 الزُّ

خرف ﴾ۈئ   ېئ  ېئ   ﴿  59 الزُّ

خرف ﴾گ  گ  ڳ   ﴿  92 الزُّ

خان ﴾ڈ  ژ   ﴿  9 الدُّ

خان ﴾ڍ  ڌ   ﴿  59 الدُّ

 1 ثيةاجلا ﴾ڃ  ڃ   ﴿

 99 اجلاثية ﴾ەئ  ەئ   ﴿
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 35 اجلاثية ﴾ٿ  ٿ      ﴿

 30و  29 األحقاف ﴾ڳ  ڳ   ﴿

 25 األحقاف ﴾ژ  ژ   ﴿

 21 األحقاف ﴾ں  ڻ   ﴿

د ﴾ڇ  ڍ   ﴿  95 حممَّ

 5 الفتح ﴾ ڄ  ڃ ﴿

 90 الفتح ﴾پ  ڀ ﴿

 9 احلجرات ﴾گ  گ  گ   ﴿

 2 احلجرات ﴾ہ  ہ  ہ   ﴿

 2 احلجرات ﴾ھ        ے      ﴿

 3 احلجرات ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ   ﴿

 90 احلجرات ﴾ ۅ  ۅ ﴿

 92 احلجرات ﴾ٹ  ٹ   ﴿

 31 ق ﴾ڍ  ڍ   ﴿

 31 ق ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ﴿

اريات ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ    ﴿  25 الذَّ

اريات ﴾ٹ  ٹ   ﴿  35 الذَّ

اريات ﴾ۇ  ۇ     ﴿  55 الذَّ

 7 الطُّور ﴾ۓ  ڭ   ﴿

 21 الطُّور ﴾ېئ          ېئ   ﴿
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 37 الطُّور ﴾ڇ   ڇ   ﴿

 59 الطُّور ﴾جئ       حئ   ﴿

 59 الطُّور ﴾حب  خب   ﴿

 95 النَّجم ﴾گ  گ  گ   ﴿

 99 النَّجم ﴾ہ  ھ  ﴿

 32 النَّجم ﴾ ڭ  ۇ ﴿

محن ﴾ڌ  ڎ  ﴿  27 الرَّ

محن ﴾ڦ  ڄ   ﴿  59 الرَّ

محن ﴾ڎ  ڈ    ﴿  79 الرَّ

 19و  75 الواقعة ﴾ېئ  ېئ   ﴿

 92 احلديد ﴾پ  پ   ﴿

 97 احلديد ﴾ۆئ  ۈئ﴿

 91 احلديد ﴾ڀ  ڀ   ﴿

 27 احلديد ﴾ڳ   ڱ  ڱ    ﴿

 27 احلديد ﴾ں  ں ﴿

 91 احلرش ﴾ى  ائ   ﴿

 9 املمتحنة ﴾ڦ  ڦ ﴿

 92 املمتحنة ﴾ٹ  ٹ   ﴿

ّف  ﴾ٺ  ٺ   ﴿  9 الصَّ

ّف  ﴾ژ  ژ   ﴿  9 الصَّ
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 7 املنافقون ﴾چ  چ  چ   ﴿

 1 التَّغابن ﴾گ  ڳ   ﴿

 3 الطَّالق ﴾ ۓ  ۓ ﴿

 9 قالطَّال ﴾ڳ  ڳ  ﴿

 1 الطَّالق ﴾ڻ  ۀ   ﴿

 1 الطَّالق ﴾ہ  ہ   ﴿

 9 التَّحريم ﴾ڀ  ڀ ﴿

 2 التَّحريم ﴾ ٹ  ٹ ﴿

 3 التَّحريم ﴾ڄ  ڄ   ﴿

 9 التَّحريم  ﴾ڦ  ڦ  ﴿

 92 التَّحريم ﴾ۇئ  ۆئ   ﴿

 2 القلم ﴾ک    گ   ﴿

 21 القلم ﴾ڱ  ڱ      ﴿

 35 القلم ﴾ې  ى  ﴿ 

 59 القلم ﴾ڇ     ڇ   ﴿

ة ﴾  پ   ڀ ﴿  90 احلاقَّ

ة ﴾ژ  ڑ   ﴿  97 احلاقَّ

ة ﴾ۓ  ۓ    ﴿  12 احلاقَّ

 99 املعارج ﴾پ  پ ﴿

 27 املعارج ﴾ۀ  ۀ   ﴿

 29 املعارج ﴾ہ   ھ   ﴿
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 3 اجلنّ  ﴾ڤ  ڤ   ﴿

 97 اجلنّ  ﴾ڦ   ڄ   ﴿

 27 اجلنّ  ﴾جب  حب     ﴿

 29 اجلنّ  ﴾ىت  يت   ﴿

ل ﴾چ  ڇ    ﴿  9 املزمِّ

 39 املدثِّر ﴾ۅ  ۅ   ﴿

 25 اإلنسان ﴾خت  مت    ﴿

 21 اإلنسان ﴾جح  مح   ﴿

 30 املرسالت ﴾ڎ  ڎ   ڈ  ﴿

 50 النَّازعات ﴾ەئ  وئ   ﴿

 20 التَّكوير ﴾ڻ  ڻ  ڻ   ﴿

 90 االنشقاق ﴾ک  ک   ﴿

 9 األعىل ﴾ڻ  ڻ   ﴿

 91 األعىل ﴾جب  حب   ﴿

حى ﴾ڻ      ڻ   ﴿  99 الضُّ

 9 العلق ﴾چ  چ   ﴿

 5 القدر ﴾ٹ   ٹ   ﴿

 9 البيِّنة ﴾ٻ    ٻ ﴿

 3 النَّرص ﴾ڇ  ڇ    ﴿

 9 املسد ﴾ڈ  ژ  ژ  ﴿
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 فهرس املصادر واملراجع
، حتقيق ،اإلشارات والتَّنبيهات في علم البالغة .9 د بن عيّل اجلرجاينِّ عبد القادر د. :ملحمَّ

 .م9192حسني، دار هنضة مرص، القاهرة، 

اج، حتقيق ،األصول في النَّحو .2 َّ سالة،  :أليب بكر بن الَّسَّ د. عبد احلسني الفتيّل، مؤسسة الرِّ

 .هـ9501بريوت، 

، حتقيق ،إعراب القراءات الشَّواذ .3 يِّد أمحد، عامل الكتب،  :أليب البقاء العكربيِّ د السَّ د. حممَّ

 .هـ9597بريوت، 

، حتقيق ، ليحيى بنألسرار كتاب الطِّراز في علوم حقائق اإلعجازاإليجاز  .5 د.  :محزة العلويِّ

، بريوت،   .م2007بن عيسى باطاهر، دار املدار اإلسالميِّ

د عبد اهلل، دار سعد  :البن احلـاجب، حتقيق ،اإليضاح في شرح المفصَّل .1 د. إبراهيم حممَّ

ين، دمشق،   .هـ9539الدِّ

، دار الكتب العلميَّة، بريوت،  ،في علوم البالغة اإليضاح .9  .هـ9501للخطيب القزوينيِّ

اق املهدي :أليب حيَّان األندليس، حتقيق ،البحـر المحـيط .7 زَّ اث د. عبد الرَّ ، دار إحياء الرتُّ

 ،  .هـ9523بريوت، العريبِّ

ين بن األثري، حتقيق ،البديـع في علم العربيَّة .9 ين و د. صالح  :ملجد الدِّ د. فتحي أمحد عيل الدِّ

 .هـ9520حسني العايد، جامعة أمِّ القرى، 

، حتقيق ،بيان في غريب إعراب القرآنال .1 د. طه عبد احلميد طه،  :أليب الربكات األنباريِّ

ة العامة للكتاب،   .هـ9500اهليئة املرصيَّ

، حتقيق ،التَّبصرة والتَّذكرة .90 يـمريِّ ة،  :للصَّ د. فتحي أمحد مصطفى، جامعة أّم القرى، مكَّ

 .هـ9502

، حتقيقأليب البقاء ال ،التِّبيان في إعراب القرآن .99 د البجاوي، دار اجليل،  :عكربيِّ عيل حممَّ

 .هـ9507بريوت، 
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د. عيّل فاخر، ود.جابر  :لناظر اجليش، حتقيق ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد .92

ال، دار  د نزَّ نويّس، ود.حممَّ الرباجة، ود.إبراهيم العجمّي، د. جابر مبارك، ود.عيّل السَّ

الم، القاهرة  .هـ9529،  السَّ

، حتقيق ،ـل في النَّحـوالجم .93 اجيِّ د. عيّل توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة ـ بريوت، دار  :للزجَّ

 .هـ9501األمل ـ إربد، 

مني احللبيِّ  ،الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون .95 اط، دار  :حتقيق، للسَّ د اخلرَّ أمحد حممَّ

 .القلم، دمشق، الطَّبعة األوىل

، حتقيقلعبد القاهر اجل ،اإلعجاز دالئل .91 د شاكر، مطبعة املديّن بالقاهرة،  :رجاينِّ حممود حممَّ

 .هـ9593

 .بريوت ،دار صادر ،ابن المعتز  ديوان  .99

ام :حتقيق ،ديوان .97 د عبده عزَّ  .9195 ،دار املعارف، القاهرة ،حممَّ

القاهرة،  ،دار املعارف ،د. شوقي ضيف :حقيقـ، ت دـاهـجـالبن م ،راءاتـة في القـالسَّبع .99

 .الثَّانية الطَّبعة

د. رمزي منري بعلبكّي، دار العلم للماليني، بريوت،  :البن عقيل، حتقيق ،شرح األلفيَّة .91

 .م9112

 د. عبد احلميد السيد، دار اجليل، بريوت. :البن النَّاظم، حتقيق ،شرح األلفيَّة .20

، حتقيق ،شرح األلفيَّة .29 ين قباوة، :للحسن بن قاسم املراديِّ املعارف، دار مكتبة  د. فخر الدِّ

 .هـ9529بريوت، 

يضِّ  ،شرح الكافية .22 د احلفظّي و د. حييى بشري مرصّي، جامعة  :حتقيق، للرَّ د. حسن بن حممَّ

ياض، الطَّبعة األوىل. د بن سعود اإلسالميَّة، الرِّ  اإلمام حممَّ

نعم هريدي، جامعة أم القرى، د. عبد امل :حقيقـت ،كـن مالـالب ،ةـة الشَّافيـافيـرح الكـش .23

 .هـ9502
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ين  األفراح في شرح تلخيص المفتاحعروس  .25 )منشور ضمن رشوح التَّلخيص(، لبهاء الدِّ

، دار الكتب العلميَّة، بريوت بكيِّ  .السُّ

د هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة،  :لسيبويه، حتقيق ،الكتاب .21   .هـ9509عبد السالم حممَّ

، حتقيقللمنَتَجب اهل ،الكتاب الفـريد في إعراب القرآن المجيد .29 ين  :مذاينِّ د نِظام الدِّ حممَّ

مان  .هـ9527املدينة،  ،الفتّيح، مكتبة دار الزَّ

، حتقيق ،الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل .27 خمرشيِّ  :للزَّ

ياض،   وعادل أمحد  د، مكتبة العبيكان، الرِّ  .هـ9599عيّل حممَّ

، حتقيق ،عراباللـباب في علل البناء واإل .29 غازي خمتار طليامت و د.  :أليب البقاء العكربيِّ

 .هـ9599عبد اإلله نبهان، مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة و الرتاث بـديب، 

، حتقيق ،المبسوط في القراءات العشر .21 ُسبيع محزة حاكمي، دار  :البن مهران األصبهاينِّ

 .هـ9509علوم القرآن ـ بريوت،  القبلة للثَّقافة اإلسالميَّة ـ جدة، و مؤسسة

، حتقيق ،المحرَّر في النَّحو .30 د. أمني عبد اهلل سامل، مؤسسة العلياء،  :لعمر بن عيسى اهلََرميِّ

 .هـ9539القاهرة، 

الرحالة الفاروق و عبد اهلل  :البن عطيَّة، حتقيق ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرَّر  .39

افعّي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميَّة، األنصارّي و السّيد عبد العال و  د الشَّ حممَّ

 .هـ9529قطر، 

 .البن خالويه، مكتبة املتنبي، القاهرة ،في شواذِّ القرآن من كتاب البديعمختصر  .32

د كامل بركات، جامعة أمِّ القرى،  :البن عقيل، حتقيق ،المساعد على تسهيل الفوائد .33 د. حممَّ

  .الطَّبعة األوىل

، حتقيق ،ب عن كتب األعاريبمغني اللبي .35 د  :البن هشام األنصاريِّ د. مازن املبارك و حممَّ

 .هـ9592عيّل محد اهلل، دار الفكر، بريوت، 
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ايّن، حتقيق ،مفردة عبد اهلل بن كثير المكي   .31 امن، دار  :أليب عمرو الدَّ د. حاتم صالح الضَّ

 .هـ9529البشائر، دمشق، 

، تـخـمللزَّ  ،ربيَّةـم العـالمفصَّل في عل .39 ن، د. فخر صالح قدارة، د :قيقـحـرشيِّ ر، عامَّ ار عامَّ

 .هـ9521

محن العثيمني و  :، حتقيقاطبيِّ للشَّ  ،المقاصد الشَّافية في شرح الخالصة الكافية .37 د. عبد الرَّ

يِّد  د البنَّا و د. عيَّاد الثبـيتي و د. عبد املجيد قطامش و د. سليامن العايد و د. السَّ د. حممَّ

ة،  تقي،   .هـ9529مطبوعات جامعة أمِّ القرى، مكَّ

، حتقيق ،المقتصد في شرح اإليضاح .39 د. كاظم بحر مرجان، وزارة  :لعبد القاهر اجلرجاينِّ

 .م9192الثقافة واإلعالم العراقيَّة، 

د. عمر محدان الكبييّس،  :البن أيب مريم، حتقيق ،في وجوه القراءات وعللهاالموضح  .31

ة لت ة، اجلامعة اخلرييَّ  .هـ9595حفيظ القرآن الكريم بجدَّ

د. دريد حسن أمحد، دار  :عيلٍّ األهوازّي، حتقيق أليب عيلٍّ  ،الوجيز في شرح القرأة الثَّمانية .50

 .م 2002الغـرب اإلسـالمّي، بريوت، 
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 صخلـ امل
التحليل األسلويب للنصوص  من قواعد فن   منهجيةيشكل هذا البحث قاعدة 

متيز هبا  نات  ا لبي  آنية، تبع  األدبية، حيث ركزت فيه عىل حتليل مجلة من النصوص القر

ا يف عامل النصوص اإلبداعية؛ ولذلك فإن القرآين؛ وهذا التميز جعله فريد   النص

 د هبا القرآن الكريم.حث تعد بينات تفر  البينات املدونة يف هذا الب

ا إىل حد كبري  نى العميقة وداللتها  سيكون وال شك عصي  كام أن تناول الب   

ا من أن يقع يف التأويل أو التحريف؛ ولذا حيث جيعل الباحث يف هذا النص حذر  

فقد حرصت عند حتليل كل آية أو نص أن أعود إىل املصادر واملراجع وحتري 

قدر اإلمكان، ولست أزعم أن النص القرآين مغلق أو أنه ليس ألحد  الصواب

ا للقواعد املتفق عليها بني علامء اللغة ل عقله يف فهمه وفق  احلق يف أن ي عم  

ا متعددة وحيتمل وجوه   بعد من ذلك فالنص القرآين مفتوحواملفرسين؛ بل أذهب أ

ا وإطناب  وفق   ا، حذف  ، تقديام  اا لقواعد اللغة التي نزل هبا؛ إجياز  ا ا، تعريف  ا وذكر   وتأيري 

ا، وايتيار األلفاظ وتشخيص املعاين املجردة والقدرة عىل ترصيف القول، وتنكري  

ى يف حقب كثرية إىل تعدد أفهام العلامء للنص فهذا التعدد يف البينات األسلوبية أد  

ا لفهم قارئ تبع  ، اوقد تكون متباينة أحيان   ،ومن ثم استنتاج مسائل متعددة ؛الواحد

والتمعن يف أدوات القراءة وآليات التفكري وقدرات القارئ  ،النص واجتهاده

 اللغوية والثقافية والتحليلية والبيانية.

منها كتب  ،ن موارد متنوعةم فقد أفدت من مصادر متعددة، وهنلت مث   ومن

تفكريي يف  ثم أعملت ،ديثةوالبالغة وإعجاز القرآن القديمة منها واحل التفسري

مستعينا باهلل ومستهديا بآليات التحليل األسلويب ومناهج القراءة  ،والبحثالنظر 

 يف املقارنة واالستنتاج والغوص وراء املعاين. 

 وأمحد اهلل الذي أيذ بيدي فإن أحسنت فمن اهلل وإن أسأت فمن نفيس.

 .وما توفيقي إال باهلل
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 املقدم   ة
وحتليل مستوياته اللغوية بقدر ما فيه من البحث يف القرآن وتذوق نصوصه 

فإن فيه من اهليبة واجلالل ما فيه، وربام تكمن الصعوبة يف حتليل  ؛املتعة واجلامل

النص القرآين يف إحياءاته العميقة ومعانيه الدقيقة التي تقتضيها بنيته الرتكيبية وتنوع 

 أساليبه وتعدد أدواته التعبريية.

بني املتعة واهليبة هو الدافع األساس اليتيار هذا  ولعل هذا العامل املزدوج

البحث واقتحام العقبات املؤدية إليه، وقد حاولت السري يف مغارات وعرة للبحث 

بعد غربلة عدد كبري من املصادر واملراجع وتأمل  ،عن أهم البينات األسلوبية

 النصوص القرآنية التي تربز هذه اخلصائص.

 ي لكشف النقاب عن بينات أسلوبية يف القرآنحيث قمت بالتحليل املوضوع

تلك النصوص القرآنية بنصوص أيرى من  -اأحيان  -ا بام يالئم كل  بينة، مقارن  

القرآن الكريم إلبراز ميزة القرآن يف التعبري عن املعنى الواحد بطرق خمتلفة، وكيف 

ص األدبية أن هذه البينة أو تلك قد جتسدت يف النص القرآين دون غريه من النصو

التي يتمتع قائلوها بقدر كبري من الفصاحة والبيان؛ بيد أن تلك القدرات تظل 

 حمدودة بالقياس إىل القدرات املطلقة يف النص القرآين.

ا يف إبراز تلك القدرات واستنتاج الدالالت اإلحيائية بواسطة ولن آلو جهد  

 املنهج األسلويب وأدواته التعبريية.

زتني األصيلتني يف هذه القراءة هو الرتكيز عىل هاتني الركي وربام يكون اجلديد

 وذلك من يالل البينات األسلوبية التي سنتناوهلا يف هذا البحث:يف النص القرآين 

 -منها  مخسوبعد مجع عدد كبري من البينات وتفحصها اقترصت عىل 

 ا. واستنتاج  وحتليال   ا وأمثلة  توضيح   -ألمهيتها
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 :البينات اآلتيةا البحث وسوف أتناول يف هذ

 التنوع يف األساليب والرباعة يف أفانني القول. .4

 النظام الصويت ومجال التنسيق. .7

ا. .5  خماطبة العقل والعاطفة مع 

 األسلوب وإحكام التأليف. .1

 اجلمع بني البيان واإلمجال. .3

هذا وأسأل اهلل التوفيق والسداد وأستغفر اهلل من كل زلل، وما توفيقي إال باهلل 

 ه توكلت وهو رب العرش العظيم.                       علي
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 تمهي    دال
ا عن سائر النصوص التي عرفتها اللغة العربية ا متميز  يعد النص القرآين نص  

أنزله ليكون  متيزه أن اهلل رية قبل اإلسالم بامئتي عام، ورسمنذ نشأهتا النشأة األي

يف علومه،  امعجز  يف أسلوبه،  امعجز  » -اا وأم  ا ومكان  زمان   -ا شامال  ومنهج   معجزة  

 «من ناحية أثره الذي أحدثه يف العامل وغري به وجه التاريخ  امعجز  
(1)

؛ ولذلك كان 

ا ا وداللة وأسلوب ا وإيقاع  وإذا كانت اللغة العربية  ،له أثر يف إثراء اللغة العربية فكر 

ص تارخيية وبينات ثقافية ودينية وصوتية وبنائية واشتقاقية  فإن قد متيزت بخصائ

وشغل العلامء  ،جعل هلا هذه األمهية الذي فضل يف ذلك يرجع إىل القرآنال

يف أرقى ا؛ حيث متثلت هذه البينات ونصوص   ا وتراكيببخصائصها أصوات ا وألفاظ  

أي أن كل كلمة وكل  ،اقصود  ا ما بياني  صورها يف القرآن الكريم، فالقرآن يعد تعبري  

ا، تقديام  ، تعريف  أو حذفا   ا ذكرا  ا مقصود  حرف فيه وضع وضع   ا.ا أو تنكري    أو تأيري 

يف القرآن دعونا نتوقف من البينات األسلوبية وقبل الرشوع يف بحث عدد 

هنيهة عند مصطلحي )األسلوب والنص( من منظور معجمي نقدي؛ فاألسلوب 

التنسيق والتنظيم والوجه واملذهب والطريق، كام »قيق يعني يف معناه اللغوي الد

 «يسمي الفن من القول أسلوبا
(2)

. 

«األسلوب بالضم الفن ـ وأساليب من القول أفانني منه»ويف تاج العروس: 
(3)

 

ومن هذه املعاين اللغوية جمتمعة استخلص النقاد أن األسلوب طريقة كالمية 

لتعبري عن مواقفه واإلبانة عن شخصيته املتميزة يسلكها املتكلم أو الكاتب يف ا

وصياغة مجله وعباراته والتأليف بينها، إلنتاج الدالالت التي يريد  بايتيار ألفاظه

                                       
 م دار القلم للنرش والتوزيع بريوت.8001، 10ط، 101ص ،حممد عبداهلل دراز ،النبأ العظيم (1)

 م.1191 ،مادة سلب م دار املعارف القاهرة ،ان العرب البن منظورلس (8)

 م.1199 ،تاج العروس للزبيدي (3)
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 إيضاحها والتأثري هبا عىل املخاطبني. 

عرف األسلوب: بأنه طريقة يف الكتابة لكاتب من ويف الدراسات الغربية: ي  

أي أن األسلوب معان  مرئية  ،لعرص من العصور الكتاب أو جلنس من األجناس أو

ا يف يف الذهن تتبعها ألفاظ منسقة يف سياقات تعبريية نتاجها تلك املعاين املرتبة مسبق  

ذهن  املتكلم
(1)

. 

ومنه  ،فمأيوذ من الرفعة والظهور والشهرة -كام يف اللسان -أما النص 

ووضعه اللغوي يعني  والنص يف أصل اشتقاقه ،املنصة لربوزها أمام اجلميع

ويقولون أصل النص يف اللغة  والرتابط بني أجزائه ومكوناته، النسيج والتالحم

 .ونصصت احلديث إىل فالن رفعته إليه ،من السري أقىص اليشء، ورضب

مدونة كالمية »ومن جمموع هذه املعاين اللغوية يربز املعنى النقدي للنص بأنه 

 وية املركبة التي تتجاوز حدود اجلملة باملعنىترتكز عىل نسيج من العالقات اللغ

ا ألهنا ا نص  ليغدو رسالة مبثوثة بقصد؛ وبذلك تكون السورة القصرية جد   «النحوي

رسالة مبثوثة بقصد
(2)

ا كام هو ، وهبذا املعنى يمكن أن تكون اجلملة الواحدة نص  

، اآلن محي كل فتاة بأبيها معجبة، قلب له ظهر املجن»ال. ـال يف األمثـاحل

«الوطيس
(3)

. 

ۉ   ې     ﴿ :ى قوله تعاىلا هبذا املعنومن األمثال القرآنية التي تشكل نصوص  

ڈ   ڈ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ وقوله: .[33:فاطر] ﴾ې    ې   ى ې  

ھ    ھ   ہ  ہ﴿ :وقوله .[831:البقرة] ﴾ژ ڑڑ  ک  ک  ک ژ

﴾ىھ     
 
 .[88:الذاريات]

                                       
 دار النهضة القاهرة.،  33ص ،األسلوب ألمحد الشائب (1)

 .81يف اليمن،  أمحد الزمر ، ص  ظواهر أسلوبية يف الشعر احلديث (8)

 م.1115لسنة  املحمدية  القاهرة، ، مطبعة ا 859، ص  1جممع األمثال للميداين، ج   (3)
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وبذلك نفهم معنى  ،ألهنا رسائل مبثوثة بقصدا وا هذه اجلمل نصوص  فقد عد  

ۇ   ۆ   ۆ     ڭ  ڭ ڭ ۇ﴿ :تعاىل مثل قوله اإلجياز يف

﴾ۈ
 
ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ    وئ   ۇئ   ﴿ ه تعاىل:ـوقول ،[191 :البقرة]

وقوله  ،[33 :هـود] ﴾ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئېئ   ېئ      ىئ   ىئ   ىئ

ىئىئ   ی   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ    ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ   ﴿ تعاىل:

﴾ی
 
 .[33 :النمل]

وعرب هذا اجلرس يتضح لنا أن النص  القرآين له أسلوبه  اخلاص، وطريقته التي 

وتأليف كلامته وصياغتها وإقامة العالقات بينها ونسج   ،انفرد هبا يف ايتيار ألفاظه

ت العرب ومتيز إىل درجة حري   ،دالالهتا  بأسلوب فاق أسلوب العرب  يف كالمهم

فمرة يقولون هو شعر ثم يرتاجعون عن  ،لبيان فيام يصفون به القرآنأصحاب ا

ا ال ا يفي  ومرة يقولون سحر ألن للقرآن تأثري   ،ذلك ألهنم يعرفون يصائص الشعر

يدركون رسه، بيد أهنم تراجعوا عن ذلك حيث إهنم قد يربوا السحر وعرفوا 

 ،ك بسحر وما حممد بساحرتأثريه وإمكانية إبطال ذلك األثر، ومن ثم قالوا ليس ذل

 من بقي منهم. ل  من احلوار الساين حتى أسلم ج   وظلوا يف جو  

أدركوا يصائص أسلوب القرآن ومزاياه وطابعه املعجز يف لغته  وبعد حني

 ويف يفاياه وأرساره الصياغية والغيبية والتارخيية ،ويف أفكاره ودالالته ،وبالغته

﴾ژ    ژڑ   ڑ    ک   ک   ک    ڈ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ ﴿ والعلمية
 

 .[9:الفرقان]

أسلوب القرآن ومزاياه وبيناته، وحلق هبم وقد أفاض علامء البيان يف رشح 

 لكن ذلك كان قطرة من بحر. ؛علامء اإلعجاز والتفسري والداللة وغريهم

ليس  ،بيد أننا سنقف عند  أهم البينات األسلوبية التي توصل إليها علامء البيان
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ن األسلوبية فذلك أمر آجه االستقصاء واالستيعاب واإلحاطة بمزايا القرعىل و

ولكن عىل سبيل التمثيل  والتقريب واإلسهام يف الكشف عن  ؛دونه )يْرط القتاد(

 بعض البينات األسلوبية للقرآن الكريم.

وبعد هذا التمهيد املوجز أرجو أن أكون قد أبنت للقارئ الكريم القصد من 

ا الذي شكل منهج   ،هلدف من هذه القراءة املتعلقة بالنص القرآينهذا البحث وا

ت عىل مائدته ا ترب  ن فكر  وكو   ، ألفكار األمم السابقة عليه والالحقة لهشامال  

رى ستأيت إىل أن يرث اهلل ـال أيــيـا ألجذب  ــا عورد  ـزال مـوال ي ،الـيـأجيال وأج

 األرض ومن عليها.
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 يف القرآن األسخلوبيةأهم البينات 
 ،ا ألفكار سبقتا وال استنساي  وأزعم أن ايتياري هلذه البينات ليس اعتباط  

 ا من أرض يباب.وال نابع   ،وكذلك ليس رؤيا من رساب

فاملوضوع متجذر يف أعامق تاريخ الدراسات الذوقية واألسلوبية للقرآن 

 جديدة   قراءة   -أو هكذا أزعم- سوف يكونللموضوع الكريم؛ بيد أن تناويل 

التأمل  ا بسالحمتسلح   ،رييةلألسلوبية من يالل النص القرآين وأدواته التعب

  ودالالت.ا، حتليال  ا وتوضيح  استشهاد   -والتفكر عند كل بينة عىل حده 

 سالي  والاراةة يف أااي ن القو التنوع يف األ البينة األوىل:

أن »ة يتميز هبا القرآن، ومن نافلة القول أن نؤكد: وهي ثروة أسلوبية واسع

وقف  ،مقدرة فائقة يارقة يف إبراز املعنى الواحد بتعبريات وطرق خمتلفة للقرآن

 «عندها علامء البالغة  وقفات طويلة متأنية
(1)

. 

 وسأوجز احلديث عن هذه الظاهرة من يالل األساليب اآلتية:

 صيغ األمر: أواًل:
بل جاء إضافة إىل  ؛فعل األمرقترص عىل صيغة واحدة هي فعل مل يفطلب ال

 ،﴾ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ﴿ :الم األمرمثل املضارع املقرون ب ،األمر بصيغ أيرى

 ﴾ڦ  ڦ﴿ :واسم فعل األمر ، ﴾ک ک ڑ :نائب عن فعل األمرواملصدر ال

ففي القرآن مجل إيبارية وليست من صيغ  ،وليس هذا فحسب ،بمعنى الزموا

 ۆ ۆۈۈٴۇ ۋۋ﴿ كقوله تعاىل: ،املشتق من مادة أمر ارعاألمر كاملض

﴾ۅ 
 
فداللة الفعل عىل  ،ىمعن   ر  ا وأمْ ؛ فهو مضارع لفظ  أدوا :أي ،[51:النساء]

                                       
، وانظر املقدمة العارشة من كتاب التحرير والتنوير  111 ص ،8ج ،تاب مناهل العرفان للزقاينانظر ك (1)

 .103ص،  1ج ،البن عاشور
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 فالبالغة ،وهلذا التنوع مكانته البالغية عند العلامء ،األمر معنوية وليست لفظية

ركم ـأمـي إن»ور : ـاشـن عـال ابـك قـ؛ ولذلتلفةرق خمــطـد بــتأدية املعنى الواح

«رحية يف األمر والوجوب ـص
(1)

. 

پ    پٻ  پ  پ ﴿ :كقوله تعاىل ،ومرة باإليبار عن يريية مصدر الفعل

يري، واإليبار عن  أصلحوهم فإصالحهم :أي ،[880:البقرة] ﴾ڀ  ڀ  ڀ

ولذلك ترك صيغة  ؛املصدر باخلريية أدعى إىل مارسة اإلصالح من األمر نفسه

 ة إىل املصدر ليكون أعم وأشمل .األمر الرصحي

 :أي ،[11:املائدة] ﴾ ڄ  ڄ   ڄ﴿ :كقوله تعاىل ،ومرة بأسلوب االستفهام

وليس االستفهام من صيغ األمر وإنام األمر إحدى الدالالت البالغية انتهوا، 

 من األمر مرده إىل أن االستفهام ينبه ولعل التعبري باالستفهام بدال   ،لالستفهام

االستفهام يف سياق  ، فجاء رشب اخلمر متهيدا ألمرهم برتكهىل يطئهم يفاملتلقني إ

 .يكون أدل عىل اإلرساع يف تنفيذه احلث والرتغيب ل

جث  مث    ىث  يث   حج  ﴿ :كقوله تعاىل ،ومرة برتتيب الوعد والثواب عىل الفعل

أقرضوا اهلل لتنالوا ثوابه،  :أي ،[11:احلديد] ﴾  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس

راء ما ليس ـع واإلغـجيـاض والتشـث واالستنهـه من احلـلوب فيـهبذا األس واألمر

 يف صيغ األمر املبارشة. 

ۈ    ۇ  ۇ ۆ ۆ ﴿ :كقوله تعاىل ،ومرة برتتب الفعل عىل رشط قبله

﴾ۈ
 
 -وهو اجلواب-فحذف األمر  ،فاذبحوا ما استيرس :أي . [119:البقرة]

كام  «از يف احلذف أقوى من الذكرإلجيوقد تكون بالغة ا» ،لداللة الرشط عليه

يقول اإلمام عبد القاهر اجلرجاين
(2)

.  

                                       
 .339ص ،  3ج ،التحرير والتنوير( 1) 

 بة القاهرة.مكتبة وه -حممود شاكر  :حتقيق  ،لعبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز (8)
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ن آوتتبعها يف القر ،ير ما هنالك من األساليب التي تفيد معنى األمرآإىل 

 ،وحسبنا هذه األمثلة للداللة عىل تأصل هذه الظاهرة  ،يشكل ظاهرة أسلوبية

از، ـلت سمة من سامت اإلعجوقد شك ،ا وداللة  وأسلوب   ومتيز القرآن هبا صياغة  

وتعدد  ،وايتالف املواقف ،وع املخاطبنيــا لتنـ عـبـاء تـب جـاليـوع األســنـتـف

 املوضوعات.

 وهنا مالحظتان: :داللة هذا التنوع
ن يف تنويع أساليب آأن تنوع هذه الصيغ  إضافة إىل براعة أسلوب القر األولى:

وليس ذلك من الصيغ   ،ىل إعجاز القرآنفإن فيه  داللة ع ؛الكالم وأفانني القول

وكأنه يقول    ،نفسها وإنام بسبب نظم هذه األساليب وتنسيقها ونتاجها الداليل

نكم أهيا العرب عىل الرغم من فصاحتكم ومتكنكم من لغتكم إال أن أسلوب إ

ما يدل عىل أن هذا القرآن من عند اهلل وليس من  ،األساليببترصيف  القرآن يتميز 

ىب   يب   خب  مب  ﴿ ،فلو كان من عنده ملا أعجزكم أن تأتوا بمثله ،× حممد عند

أي ذكرناه مكررين له »قال البقاعي:  .[113:طه] ﴾مت   ىت   يتخت   جت   حت

 «حموال يف أساليب خمتلفة وأفانني متنوعة مؤتلفة 
(1)

. 

ثم إننا لو نظرنا نظرة فاحصة يف كل صيغة من صيغ األمر أللفينا كل  الثانية:

ويتضح ذلك التناسب من يالل  ،يغة تناسب سياق الداللة التي وردت فيهاص

النظرات التي أرشنا إليها يف قراءة النصوص السابقة، ومعنى ذلك أن إعجاز 

وإنام يف نظمها وتناسقها والدالالت  ،القرآن ال يكمن يف هذه األساليب نفسها

 الناجتة عنها. 

                                       
 ، دار الكتاب اإلسالمي القاهرة. 891، ص  5نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، ج( 1)
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ستفهام  األمر جاء يف النهي وااليفوترصيفها  وكام جاء تنويع األساليب 

اإلجياز واإلطناب واملساواة، وللقرآن أسلوبه اخلاص  ويف تنويع أساليب ،والنفي

وذلك   ،وتنويع أدواهتا  وألفاظها وطريقة تركيب كل نوع يف استعامل األساليب 

 فإن ايتالف املعنى يؤدي » ،ا للداللة التي يريد إنتاجها من كل أسلوبتبع  

 «إىل ايتالف األسلوب وايتالف أدوات التعبرية بالرضور
(1)

. 

         صيغ النهي ثانًيا:
وكام وقفنا عىل أنواع من أساليب األمر ودالالته وصيغ هذا التنوع وأرساره، 

وداللة كل أسلوب  ،سنقف أيضا وبإشارات موجزة عىل أنواع من أساليب النهي

 وصيغته ومعرفة رس ذلك التنوع األسلويب.

 -تفعل(  ضافة إىل صيغة النهي األصلية )الإ -ن عن النهيآعرب القروقد 

 منها عىل سبيل املثال: ،بوسائل متعددة

 فإن  .[180:األنعام] ﴾ڄڄ  ڄ  ڄ   ﴿ قوله تعاىل:يف  ،األمر

 ،بيد أن األمر بالرتك أقوى من طلب الكف عن الفعل ،( يف مقام ال تفعلوا)ذروا

ثم، النهي ذروا ظاهر اإل»: فارقة معا، قال البقاعيحيث إن ذروا يعني اإلقالع وامل

«عنه عىل وجه يعم غريه
(2)

«أي ال ختالط ،ومعنى ذر اترك» :وقال ابن عاشور .
(3)

. 

«النهي عن اإلقدام عىل اإلثم» :وقال الرازي
(4)

 ،؛ إذن فاملعنى املراد هو النهي

 . عدوال   د  ع  واستخدام األمر ي  

 گ   گ   گ   ڳ  ڳ      ک   ک    گ﴿ :كقوله تعاىل ،و بامدة النهىأ

 .[1 :املمتحنة] ﴾ںڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ں  

                                       
 .539ص ،لإلمام بدر الدين الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن (1)

 .180، ص 3نظم الدرر، ج ( 8)

 .31ص ،  3ج ،التحرير والتنوير (3)

 .351ص،  9ج ،تفسري الرازي (3)
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ام بصيغة أيرى هي فإن النهي هنا ليس بصيغة النهي املعروفة عند اللغويني وإن

الدال عىل  معه أسلوب القرص وقد استخدم ،دة هنىمن ما املضارع املشتق

هذا استخدم  وإنام  الصفة، تتولوا قوما خمصوصني هبذهال  :أي ،التخصيص

، يف املعنى يغة مضارع يف اللفظ هن، فالصيألسلوب القرصألنه املناسب األسلوب 

 وهو من باب وضع اخلرب موضع اإلنشاء . 

 )ھ   ے   ے   ۓ   ۓ     ﴿ :كقوله ،استعامل صيغة النهي نفسها )ال تفعل

اضح وهو هني رصيح بأسلوب و . [33:اإلرساء] ﴾ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 ،ملعان متعددةويستعمل أسلوب النهي الرصيح يف هذا املعنى  ،الداللة والصناعة

 :، ومنها الدعاء كقوله تعاىلف عن الفعل كام يف اآلية السابقةكلأبرزها طلب ا

گ  گ  ﴿ :ومنها  التيئيس  كقوله تعاىل ،﴾ ى  ائ  ائې  ې ى   ې  ﴿

 .[99]التوبة: ﴾      گ  گ

 قوله تعاىل: مثل ،اللة عىل هني الفاعل عن فعلهالرب عن الفعل للد ينف 

ۉې    ې   ې    ۆ   ۆ       ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ      ۉ  ﴿

﴾ەئ  ەئې   ىى ائ ائ 
 
ال تأتوا البيوت من  :أي ،[111:البقرة]

وهو أمر  ،وإنام عدل عن النهي إىل نفي الرب ألن نفي الرب سلب للخري ،ظهورها

 الفعل.بالغ األثر يف النهي عن 

  نفي احلل عن الفعل للداللة عىل منعه ومن ثم حتريمه ومنع الفاعل عن

ھ     ھ   ھ   ﴿ قوله تعاىل: كمثل ،اى ال لفظ  معن  ويقوم مقام النهي  ،فعله

﴾ ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۇ     ۇ   ۆ    ۆ     ۈ
 

وهو أدل عىل النهي  ،ريمال ترثوا النساء، فنفي احلل يعني التح :أي .[11 :النساء]

 د  ع  ي   (ال ترثوا)حيثام وجد، فاستعامل اجلملة اخلربية )ال حيل( مقام اجلملة اإلنشائية  
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للداللة عىل عمومية  ؛بمثابة التمهيد لألمر الذي جاء هو اآلير بصيغة املضارع

 احلكم يف احلال ويف املستقبل. 

م مع مراعاة السياق وأدوات وهذا التنويع يف أسلوب  النهي يف القرآن الكري 

كل ذلك يعد وسيلة من وسائل إنتاج  ؛واملادة  التي اشتق منها النهي والنظم التعبري

 ،ودليل عىل مكانة القرآن البالغية، ورس من أرسار  اإلعجاز ، بطرق خمتلفةالداللة 

 . وداللة   اوإيقاع   صياغة   ، وقدرته اإلبداعية

هي يدل عىل تناسق تام بني األسلوب ثم إن كل أسلوب من أساليب الن 

ک  ﴿ والغرض البالغي يف سياق كل نص قرآين، فينهاكم يف سياق أسلوب القرص

 ، عىل النهي من صيغة )ال تربوا الذين قاتلوكم( ا وأعمق داللة  أقوى تأثري   ﴾ک

ثم إهنا  ،ورس قوة هذه الصيغة أهنا جاءت يف سياق القرص؛ والقرص يف قوة مجلتني

 وهو أدل عىل املنع كام سبقت اإلشارة. ،ن مادة النهياشتقت م

 ،ا متنوعةوصيغ   ،لفةورس بالغة هذا التنوع والترصف أنك تقرأ أساليب خمت

وتصل يف هناية املطاف إىل نتيجة داللية واحدة، فجميع هذه  ،ويف سياقات شتى

 املراد منها النهي. واهلل أعلم.أن األساليب يف مضموهنا تدل عىل 
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 النظام الصوتي ومجا  التنسيق ة الثايية:نيالب

ا اته اتساق  ن  اته وغ  ونعني هبام اتساق القرآن وائتالفه يف حركاته وسكناته ومد  

يسرتعي األسامع ويستهوي النفوس، ويستقي النظام الصويت داللته من  اعجيب  

يتصل بالناحية الصوتية من حيث  ،سرْ املفهوم اللغوي واالصطالحي للج  

وهو قيمة جوهرية يف األلفاظ  وبنائها  ،س هو الصوت والنغمرْ فاجل   ،األسلوب

س هو أداة التأثري احليس لأللفاظ املتناسقة يف التعبري القرآينرْ واجل   ،اللغوي
(1)

 . 

 ﴾ٿٿٿ ﴿ :وأثره يف السامعني فقال ه القرآن عىل أمهية اجلرسوقد نب  

وهذا النوع من  ،رتتيل قراءة متأنية مبينة مشبعة احلروف واحلركاتوال .[3:املزمل]

ووجدوا فيه  ،القراءة هو الذي اسرتعى أسامع العرب واستهوى نفوسهم وأذواقهم

ا من وجوه اإلعجازوقد جعل العلامء ذلك وجه   ،ومجاال   حالوة  
(2)

ويتمثل ، 

ال  ، نظام ايتص به القرآنا عىلا متناسق  اجلرس أو اإليقاع يف انسياب اآليات انسياب  

 خيضع ملقاييس علم العروض الذي صاغ العرب كالمهم عىل منواله.

ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ قال تعاىل: ،لنقرأ هذه اآليات من سورة طه

ڦ   ڄ   ڄ   ڄ        ڄ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ    ڇ    ڍ            ڍڌ   ڌ    

﴾ى   ڈ   ڈ    ژ   ژ    ڑ    ڑ    ک   ک   ک       ک   گ   گ        ڎ   ڎ    
 
-99:طه]

حيث تقديم  ،وهو أسلوب يستهوي النفوس إىل التمعن والنظر يف اآليات .[90

وكذلك  ،اا وإيقاعي  وأمهية هذا التقديم والتأيري داللي   ،املفعول وتأيري الفاعل

                                       
، دار 1110 ،د. ماهر مهدي هالل ،العرب  وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند جرس األلفاظ (1)

 بغداد. –الرشيد 

واألسلوب يف اإلعجاز ،  839والفوائد املشوق البن القيم ، 389 انظر املعجزة الكربى للشعراوي (8)

 . 388ملحمد كريم الكواز   ،البالغي
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وكذلك  ،األصلة مع أن موسى هو تأيري موسى عىل هارون  يف اآلية األيري

قالب فصل يصيصا ليوضع فيه  وكأهنا يف اآلية الثانية )أتى( وضع )حيث( قبل

إىل حروف السني واخلاء والفاء وما تولد عن تكرارها من  إضافة ،)أتى(الفعل

 إيقاع ساحر وجرس آرس.

ن نفس وهذه البينة تعد بمثابة  األداة التي بواسطتها تصور املعاين وتنتقل م

عىل أن الداللة اجلاملية املتولدة من التناسق اللفظي  ،املتكلم إىل نفس املخاطب

فاللغة تتفاضل من حيث البيان أكثر من تفاضلها باألنغام  ،ا يف اإلعجازأعظم أثر  

مع التأكيد عىل أن اجلامل اإليقاعي يعد وسيلة إلبراز  ،واألجراس واجلامل الصويت

 اع وسيلة من وسائل إبراز املعنى.فاإليق ،اجلامل البياين

وال غرو أن يكون للنغم القرآين هذه اجلاذبية الساحرة؛ حيث مجع أسلوب 

ا ا، وال غرابة أيض  بني مزايا الشعر ومزايا النثر مجيع   -بطريقة متميزة  -قرآن البياين ال

 تربز هذه  ،أن يكون هذا النظام الصويت يف القرآن ياصية من يصائصه األسلوبية

اخلاصية للعيان حني نرى تعلق غري العرب يف هذا العرص بالقرآن وحفظهم له 

فجامل التنسيق  ؛وليس ذلك فحسب ،وحسن تالوهتم آلياته دون أن يفقهوا بيانه

 يتشكالن يف اآليات من يالل عدد من الظواهر اللغوية والصوتية: ونظام الصوت

 –، أوجسوحركة   ا وصفة  إذ يتألف اإليقاع من تآلف احلروف خمرج    -1

إنام صنعوا، هارون وموسى، فهذا الرتابط حقق -تلقف، ما صنعوا  موسى، ألق

 وحدة صوتية منسجمة ومتناغمة.

 ا، ييفة.ا واشتقاق  ا ونوع  من الكلمة وزن  ويتألف اإليقاع كذلك يف اآليات  -8

صنعوا، وألق فألق، فهذا الرتابط اللفظي يلق يف  -ختف، صنعوا  ال -3

 ا. ا واضح  ا إيقاعي  ا وانسجام  ا ملموس  اللي  ا دالنص ترابط  
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وهي العنرص األهم يف تشكيل اإليقاع الصويت  ،والفواصل القرآنية -3

ا يتمثل هذا اإليقاع يف انسياب اآليات انسياب  » حتقيق التناسب املعنوي والفنيو

فالفاصلة   ،«ا عىل نظام ايتص به القرآن ال خيضع ملقاييس علم العروضمتناسق  

مثل: موسى، األعىل، أتى،   ،الطويلة ومنه  املتوسطة ومنها القصرية آنية منهاالقر

ا، لفظي   –ا بني اآليات ا رائع  وعىل الرغم من هذا التفاوت إال إهنا حققت انسجام  

 .اا، وإيقاعي  وداللي  

ا ما نلمس يف أنفسنا ويف من حولنا أن سامع الشعر واألنغام املوسيقية وكثري  

لكن ذلك ال يتطرق إىل ذهن قارئ  ؛حني من سامعها واالبتهاج بأوتارها ها بعديمل  

ا هتتز له أوتار ألن تنويع أنغامه وجتديد أحلانه يورث ابتهاج   ؛القرآن واملصغي إليه

فالقلوب والنفوس والقرآن ثالثتها من مصدر  ،وتسعد له شفافية النفوس ،القلوب

ا يف أنغامه ن متناسق  آجاء القر ولذلك ،هو أعلم بام يبهجها ويطرهبا ،واحد

إذا طرقت »وصياغته اللفظية مع مشاعر اإلنسان وشغاف قلبه، فقارئ القرآن  

فاجأته لذة نظم تلك  ؛سمعه جواهر حروفه يارجة من خمارجها الصحيحة

 ،ورابع جيهر  ،وثالث هيمس ،وذاك يصفر ،ينقر هذا ،احلروف وترتيب أوضاعها

الخ« غريه حيتبس عنده الن فسو ،ير ينزلق منه الن فسآو
(1)

 . 

وهو يشكل القرشة السطحية فقط للجامل  ،ال اللغويـرز اجلمـبـك يـوذل

 اللفظي يف القرآن.

وأرسار ن قد حوى نفائس العلوم واألفكار وتاريخ األديان آوبام أن القر

ا وتغرهي ،يف ألفاظ وعبارات وقوالب حتببها إىل النفوسكان ال بد أن يصاغ  ؛الكون

 بعذوبته وطالوة أنغامه. 

                                       
 .135ص ، د. عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم (1)
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ولن جتد البرشية لغة أصفى من هذا اللسان العريب املبني  الذي صيغ به 

ا أسلس وأدق ا أنقى من هذا القالب العذب اجلميل، وال ألفاظ  القرآن، وال قالب  

 ،وأوسع داللة من هذه األلفاظ املنتقاة بعناية، ويكفي أهنا من لدن حكيم عليم

طلقم حكمة مطلقة وعلم
(1)

. 

ا التي جاءت رد   ،أيرى مع اآليات القصار من سورة املدثر ونقف هنا وقفة  

ريض به أبا ا ي  حينام يالف فطرته وقال كالم   ،ا عىل الوليد بن املغريةا وفكري  منطقي  

 جهل وقومه:

ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ    ىئ   ىئ   ی   ی   ﴿ قال تعاىل:

يئ     جب   حب   خب   مبىب   يب       جت         حت   خت   مت   ىت    ی   ی   جئ    حئ   مئ   ىئ  

﴾يت   جث    
 
 .[19-11:املدثر]

ماذا سيكون ؟ من  ؛ا ولو مل يكن كالم رب العزة واجلالللو مل يكن هذا قرآن  

ويكتنفه الغيب الذي  ،يملك أن يقول مثل هذا الكالم الذي يتغشاه جالل الربوبية

 ك إال أن نسلم بأنه معجزة اهلل اخلالدة.وال نمل ،ال يعلمه إال اهلل

وال معلوماته  ،وال أسلوب صياغته ،ولسنا هنا بصدد مناقشة هذا املقطع

وال طريقة الرد  ،الدقيقة التي انتزعت من أعامق النفس البرشية للوليد بن املغرية

كل ذلك مفروغ منه ومعلوم للوليد  ،التي حتمل روح التحدي من قوي قادر

لكننا فقط نلفت نظر القارئ إىل اخلاصية األسلوبية التي  ؛ئر العربولقريش وسا

وهي ياصية النغم الصويت والنظام التوقيعي واجلامل  ،نحن بصدد احلديث عنها

                                       
 إن هذا اجلامل يتجىل يف جوانب ثالثة: :-نآيف سياق حديثه عن اجلامل التنسيقي أللفاظ القر-يقول الرافعي( 1)

 صوت النفس: وهو داللة الكلمة املوضعية. .1

 صوت العقل: وهي الداللة العقلية للكلامت وتسمى الداللة البيانية. .8

 (.881ان ص)بترصف من إعجاز القر ،داعصوت احلس: وهو تفاوت الكلامت يف دقة التصوير واإلب .3
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 اآليات.  اللفظي املتدفق من هذه

وتوافق  ،وتناسب املقاطع ،وتقارب األنغام ،نقرأ يف اآليات تشابه األجراس

ا ا، وال تنافر  ا وال أمت  ال ترى فيها عوج   ،غة دقيقة رقيقة عذبةيف صيا ،لأللفاظ املعاين

وال  ،يف غري مكاهنا مقحمة   وال فكرة   ،ا يف مكانها مستكره  ا، وال جتد لفظ  وال قلق  

ا مع أقرانها متنافر  حرف  
(1)

. 

 ؛ا من الوزن الرصيف )فعيل( فحسبواجلامل الصويت يف اآليات ليس نابع  

من  ،إلعراب الفتحة واأللف عىل ايتالف موقع اإلعرابولكن منها ومن حركة ا

 والوزن واحد.،احلال إىل التمييز إىل املفعول املطلق إىل يرب كان 

 ،فالنغمة القرآنية ليست جمرد صوت  منسجم، بل هي صوت له صلة باملعاين

ا، حيث يأتلف جرس األلفاظ وفكر   ا وعاطفة  وتشارك النغمة يف صياغة املعنى حس  

آنية ونغم سياقها ليشكال معا معاين  متعاضدة ملتحمة اإلحياءات واآلثار القر

زة عن بلوغ مدى النفسية والوجدانية، ومهام بلغت املواهب اإلنسانية فستظل عاج

كالفرق بني اخلالق  اهلل وكالم البرش ألن الفرق بني كالم ؛اإلعجاز القرآين

ىل ذلك )فكر، قدر، عبس، برس، نفة الذكر ما يدل عويف اآليات اآل ،واملخلوقات

والعالقة  ،وداللية يف آن والتقديرعالقة لفظية فالعالقة بني الفكر ، (أدبر، استكرب

وبرس( عالقة وجدانية ولفظية يف آن، فكالمها تعبري دقيق عن تغري  )عبس بني

ا عن طريق الباء ويف الوقت نفسه متحدتان لفظي   ،الوجه عند الغضب أو الشدة

 والسني.

واإلدبار مظهر أو صورة من  ،ثم إن العالقة بني )أدبر واستكرب( عالقة محيمة

وكذلك العالقة محيمة بني )يؤثر، والبرش( فقول البرش يعد صورة  ،صور االستكبار

                                       
 ، والربهان يف علوم القرآن للزركيش.110ص1البن عاشور )بترصف(جـ،لتنويرانظر مقدمة التحرير وا (1)
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ا من كالم اإلنس يؤدي إىل السيطرة عىل إذ ليس السحر إال كالم   ،من صور السحر

ل اجلميل الذي يسحر القلوب فيجعلها ومنه الكالم املعسواملسحور، ذلك اإلنسان

ا هلوى املتكلم؛ ولذلك سمي البيان بالسحر احلالل، ومنه كذلك تترصف تبع  

ونفي البقاء يعني  ،فكلمة سقر اسم من أسامء النار ، )سقر، وال تبقي وال تذر(

ووصفها بأهنا ال تبقي وال تذر تؤدي معنى الفناء واهلالك  والتدمري، ولذلك  ،الفناء

ى دون تكلف أو متحل، فالكلامت صادرة من ا ومعن  ءت الفواصل متناسقة لفظ  جا

يوحي لنا باخلصوصية » ا االستنتاجمشكاة واحدة ومن متكلم واحد، وهذ

 «اإليقاعية ألسلوب القرآن الكريم
(1)

 . 

ا هذه اجلمل وغريها من اجلمل القرآنية بعبارات الشعراء وسجع وإذا ما قارن  

 لنا  البون  الشاسع واهلوة العميقة لتبني   ؛ل اخلطباءس  ر  اب وت  ت  نات الك  س  الناثرين وحم   

 ،بني التناسق واجلامل القرآين من جهة والنظام الصويت الشعري من جهة أيرى

 ا. ا وصوت  وقد أدركنا ذلك قبال  من يالل حتليل اجلمل القرآنية نسق  

وقد رأينا ذلك يف  ،ةوليس األمر كذلك بالنسبة للجمل الشعرية والنثري

 دراسات النقاد والدراسات البالغية وكتب اإلعجاز. 

 

 

                            

                                       
 .838ص،  1ج ،ونظم الدرر للبقاعي،  301ص،  5ج ،انظر تفسري اآليات يف التحرير والتنوير (1)
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 ا: خماطبة العقل والعاطفة مًعالبينة الثالثة

من البدهييات املقررة يف العلوم اإلنسانية أن من أهم مكونات اإلنسان العقل 

ولذلك اهتم القرآن هبذين املكونني  ،هلاما والروح إضافة إىل اجلسم الذي جعل قالب  

والروح وسيلة اإلنسان للقرب من  ،وجعل العقل مناط التكليف  ،اا كبري  اهتامم  

ا من هذا االهتامم رأينا أن القرآن يذكر العقل ومشتقاته حوايل مخسني وانطالق   ،اهلل

أما النفس  ناهيك عن التفكري ومرادفاته، والروح حوايل اثنتني وعرشين مرة، ،مرة

 تني  وست وثامنني مرة. ائذكرت ما يقرب من م فقد

ن من يْ ن يشكالن أهم عنرص  يْ ذ  وهذه األرقام تزيد من أمهية هذين املكونني الل  

عنارص الكائن البرشي. وذلك أنا نجد النص الواحد ويف يطاب واحد هيز 

الدليل فال يملك ويف اللحظة ذاهتا يقنع العقل ويرتب له  ،املشاعر ويمتع العواطف

ا من النصوص حماولني كشف النقاب إال التسليم. وإلبراز هذه اخلاصية نقرأ عدد  

يف سياق اخلطاب القرآين عن قدرة هذا اخلطاب عىل استيعاب طريف املعادلة العقل 

 .عاين تشكل روح األلفاظاأللفاظ فيه وعاء للمعاين، وامل والروح يف يطاب واحد،

ٱ ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿ :ه تعاىلـقولومن ذلك  

﴾ٹ  ٿٿ ٿٿ  ٹ  ٹ ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺڀ  
 
اخلشوع:  .[31:فصلت]

واالنتفاخ:  ،التذلل والتصاغر، فاستعري حلال األرض إذا كانت قحطة ال نبات فيها

وهي قبل ذلك »إذا أيصبت وتزيرفت بالنبات كأهنا بمنزلة املختال يف زيه،  

 «األطامر الرثة  كالذليل الكاسف البال يف
(1)

. 

وهذا من تشبيه املحسوس باملعقول باعتبار ما يتخيله الناس من مشاهبة 

                                       
 .198ص ،  9ج  ،الكشاف جلار اهلل الزخمرشي  (1)
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 «هاءايتالف حايل القحط واخلصب بحايل التذلل واالزد»
(1)

. 

﴾ٹ    ٹ ٺ  ٺ ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ     ﴿
 
ويتكرر يف  .[31 :فصلت]

كذلك   اآليرة، ودليال  ا لإلحياء يفض مثل هذا املشهد واختاذه نموذج  القرآن عر

ومشهد احلياة يف األرض قريب من كل قلب، ألنه يلمس القلوب » ،عىل القدرة

«يلمس العقول  قبل أن
(2)

. 

ل ما يراه من ويبدو أن اخلطاب القرآين بدأ بتحريك مشاعر اإلنسان من يال

 وكيف تغري حاهلا بعد نزوله، وبعد أن تصلذل وانكسار لألرض قبل نزول املطر 

﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ إىل قمة تأثرها ياطب العقل بقوله: ملشاعرا
 

فإذ بمنكري البعث أمام دليل قاطع بأن البعث حق واقع ال ريب فيه،  ،[31:فصلت]

 العظام وهي رميم. يل وجه األرض من حال إىل حال قادر عىل أن حييفالذي بد  

 ،واجلامل بني احلق ،ومعنى ذلك أن القرآن جيمع يف يطابه بني العقل والقلب

  .بني اجلامل والوظيفة :أو كام يقول النقاد املعارصون ،بني الفكر والعاطفة

أيرى هذا املقطع يف سياق قصة يوسف يف فصوهلا الطويلة  ا مرة  ولنتأمل مع  

  :املتنوعة  املليئة  باملفاجآت

پ   پ   پ       ڀ   ڀ    ٱ   ٻ   ٻ  ٻ ٻ  پ ﴿ قال تعاىل:

﴾   ٿ   ٿ   ٿٹ    ٹ       ٹ   ٹ   ڤ     ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ
 
 .[83 :يوسف]

جانب واملامنعة من مفاعلة مستعملة يف التكرير. وتعني العمل من  املراودة،

اد يرود، إذا جاء أي مقابلة العمل بمثله. واملراودة: مشتقة من ر ،اجلانب اآلير

جييء يف من حياول فعل يشء مكررا  ذلك بحال من يذهب و ه حالوذهب. شب  

                                       
 .50ص ،   3ج  ،التحرير والتنوير البن عاشور (1)

 .811، ص  9ج  ،يف ظالل القرآن (8)
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النفس هنا والظاهر أن هذا الرتكيب من مبتكرات القرآن، ف» املعاودة إىل اليشء.

هبا عفافه ومتكينها منه ملا ريد ، أي فالنفس أ  كناية عن غرض املواقعة، قاله ابن عطية

«ه يف نفسهم إليها إرادته وحكم  ، فكأهنا تراوده عن أن يسل  تريد
(1)

. 

ا نية للنص القرآين، يتبني لنا أهنا معادلة دقيقة لفظ  وبقراءة حتليلية أسلوبية متأ

 بني دواعي الغواية ودواعي العفاف. وداللة  

متوازية وحمسوبة بنظام أسلويب إحصائي: املراودة يف البيت ومن ربة  مقابلة

بكل  ،البيت نفسها، مع إغالق األبواب بإحكام، معززة ذلك بالتهيؤ واالستعداد

ا إليه ما مضاف   ،ان من إغراءات وإثارات عاطفية وجسديةتان الكلمتاما حتمله ه

فاملراودة تعني املراوغة  ،حتمله كلامت النص من السرت واخلفاء )راود، التي هو، يف(

ملراودة، و)هو( واخلداع، و)التي( اسم موصول يدل عىل اإلهبام  وإيفاء شخصية ا

)يف( حيمل  حرف اجلر، و-بفتح الواو- ة املراودوإيفاء شخصي يدل عىل اإلضامر

معنى الظرفية وعدم االنكشاف، )بيتها( إضافة البيت إليها يعني أهنا يف مأمن من 

 فال سلطان ألحد عليها يف هذا البيت من جانب البرش. ،املراقبة والتجسس

ب   س  بيد أن هذه اإلثارة العاطفية اجلياشة قوبلت بعقل راسخ منصف ح 

ا أمخد تلك النار وأحاهلا إىل كثيف   نار العاطفة ماء   فأضفى عىل ،بدقة متناهية العواقب

﴾ڤ ٹٺٺٺٺٿٿ ٿ  ٿٹ  ٹ ٹ ﴿رماد، 
 
 .[83: يوسف]

، ها بدقة، اخلوف من اهلل، واستشعار معيتهب  هبا وحس  أربعة مبادئ ال خيطئ من التزم 

ا عاقبة الظلم واالنحراف، وقد توافرت مجيع   ومقابلة نعمه بالشكر، واستشعار

 فنجا من الفخ الذي نصب له. ،لسالمليوسف عليه ا

بني دواعي اإلثارة العاطفية القائلة: افعل، ودواعي  !إنه أمام معادلة صعبة

                                       
 .850، ص 18التحرير والتنوير ج  (1)
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ب اإليامن العفة املحسوبة بالعقل واسرتاتيجية التخطيط اآلمرة )بال تفعل(؛ فتغل  

 والعقل عىل العاطفة والفتنة والغواية واالنحراف.

  ؛ازنت بني القوتني ال نجد مثلها يف كالم البرشوهذه املعجزة الكالمية التي و

وإذا تكافأتا   ،ألن القوتني يندر أن تتكافآ ،وإما وليد العاطفة  ،ألنه إما وليد الفكرة

ا وهذا ما جعل القرآن يتميز متيز   ،فال أمل يف توجيههام يف اجتاه واحد و يف آن واحد

ا يف املقطع الواحد ا وعاطفي  لي  ا عقحيث استطاع أن يرسم توازن   ،ا يف يطابهواضح  

 ويف اجلملة الواحدة.

وهذا ما ليس يف مقدور البرش مهام يعل  شأهنم يف مراقي سلم البالغة والبيان؛ 

«وحني حيس أو يشعر إنام هو شاعر ،ألن املرء حني يفكر إنام هو فيلسوف»
(1)

. 

أهنام ال يعمالن التفكري والوجدان تتوفران يف النفس اإلنسانية، بيد  ؛والقوتان

ومن هنا ندرك أن ، ن حاجة كل منهام غري حاجة األيرىإحيث  ،يف اآلن نفسه

وإن تكافأتا عند  ،القوتني ال تتكافآن  يف النفس اإلنسانية عند كثري من الناس

فإذا تسلطت عىل املرء واحدة » بالنسبة نفسها؛ واحدة   مالن دفعة  البعض فإهنام ال يع

«كام يقول علامء النفساأليرى  منهن اضمحلت
(2)

ومن التجربة ندرك أن املرء  ،

إذا اهنمك يف التفكري تناقصت قوة وجدانه، أما إذا وقع حتت طائلة التأثري العاطفي 

ومن ثم فإن من يرتكبون اإلثم ال يفكرون يف  ،فإن تفكريه يكاد يصاب بالشلل

احلني ملا وقعوا ولو فكروا  كام فكر يوسف وغريه من الص ،حال تعرضهم للخطيئة

يؤيد هذه   «ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: »يف اإلثم، واحلديث الرشيف

 .فاإليامن تعقل يعقبه التزام، والزنى هتور عاطفي يعقبه يطيئة ،الفكرة

                                       
 .131ص ، لعبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم (1)

 .103ص،زكريا إبراهيم ، مشكلة احلرية  (8)
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 يفكر فيخاطب العقل نإذ اإلنسان؛ ا عىل ذلك نستنبط قاعدة مفادهاوتأسيس   

وتتغلب عليه  امء والفالسفة واملفكرين،ء والعلكام نرى ذلك يف كالم احلكام

 .العاطفة فيخاطب الوجدان كام نرى ذلك يف كالم الشعراء واألدباء

ا جيمع بني اإلقناع العقيل ودغدغة العواطف؟ فهذا ماال ا واحد  أما أن أسلوب  

يتوفر إال للخطاب القرآين، وهو ياصية من يصائصه ألنه كالم اهلل الذي ال 

وال تراه يف حال انشغاله بالعقل ينسى حق القلب من تشويق  ؛يشغله شأن عن شأن

وترقيق وهتويل وتأنيب، وال يف حال انشغاله بالقلب واإلثارة ينسى حق العقل من 

 الربهنة واحلكمة واإلقناع.

يستنري منه العقل كام  ؛ا للشاربنيومن ثم فقد جاء اخلطاب القرآين سائغ  

 تغرتف منه العاطفة!.

 ألن النص ؛خلطاب يف سورة يوسف صادر من شخصني خمتلفنيوال يقال إن ا

وصدر من  ؛وحدة كالمية واحدة تربط الفكرتني بسياق واحدالقرآين يشكل 

ا إىل ا موجه  ا واحد  مشكاة واحدة وبأسلوب حواري متصل، وهذا ما جعله نص  

 ا اإلثارة العاطفية واإلقناع العقيل عند املخاطب نفسه.واحد، متضمن   خماطب

 وتــرى العاطفــة يف غمــرة القصــص واأليبــار، ار  ـحاضــ رأينــا العقــل ولــذلك

 يف معمعة الربهنة واإلقناع. منغمسة  

ڑ   ک   ک   کک   گ     گ   ڈ   ژ   ژ   ڑ        ﴿ تأمل معي قوله تعاىل:

ڻ    ڻ   ڻۀ     گ   گ   ڳ    ڳڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ 

ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۀہ ہ ہہھ ھھ  ھ ے ے 

﴾ى   ۇ    ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ
 
 .[191-191 :البقرة]

إقامة للعدل وإرضاء  ،ودماء وأحكام صارمة ،موضوع النص فريضة مفصلة
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 وهذا عدل وقصاص ،للعقل، عقل صاحب الدم فلن يرىض املوتور إال بقتل الواتر

 يمتع العقل والقلب.

ام فخاطب يف احلك   ؛املشاعر اإلنسانيةبيد أن هذه املتعة العقلية ايتلطت هبا 

وياطب يف ويل الدم الرمحة  ﴾ڭڭڭ﴿ إيامهنم كي يقيموا العدل

وقد يكون وراءه أطفال  ،وبني يديك إنسان ضعيف ،يلق كريم فالعفو ،والرأفة

ثم يلتفت إىل  ،إذ ال ذنب هلم فيام حدث ،وبإمكانك أن متسح دموعهم ،ونساء

ي رد اجلميل الذي ـان فـسـوة واإلحـر األيـاعــهم مشـفير ـستثيـالقاتل وأوليائه  في

 دم.ـاء الــمنحهم إياه أولي

ففي سطر  ،فاآليتان مثال للتالحم بني العقل والوجدان يف اخلطاب القرآين

 ،االستعظام العاطفيواحد مجع النص بني الربهنة واالستدالل العقيل والتهويل و

اجتمع يف اآلية الربهان الساطع  حيث ،التصويرودقة  ينية املسلمةاليق بني املقدمات

ا آير يف كتب الشعر ا إبداعي  وهذا ماال نحس به ونحن نقرأ نص   ،والعاطفة اجلياشة

 والفلسفة واحلكمة.

يقول ابن عاشور يف التحرير والتنوير
(1)

ووجه انتظام هذا االستدالل أنه لو »: 

وهو  .«ت األلوهية املعروفة آثارهاا بصفاتعددت اآلهلة للزم أن يكون كل إله متصف  

 ثم ،دليل إقناعي يضع العقل أمام معادلة ال يملك إال أن يسلم بوحدانية األلوهية

ائ   ى   ائ    ې   ى ﴿ عقب عىل ذلك بتنزيه اهلل عن املقالة التي أبطلها الدليل

﴾ەئ   
 
 وإظهار اسم اجلاللة يف مقام اإلضامر يقتيض تنزيه املهابة.  .[88:فاطر]

ولكي نؤكد سالمة هذا املنهج وانفراد القرآن هبذه اخلاصية نقرأ أنموذجني من 

أو  ،ري يقترص يف يطابه عىل العقل وحدهـص الشعـف أن النـرى كيـر لنـالشع

                                       
 .130ص،  1ج ، التحرير والتنوير (1)
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 العاطفة منفردة.

  قول املتنبي يف احلكمة:النموذج األول: 
ــجعان ــجاعة الش ــل ش ــرأي قب  ال

 

 ل وهـــي املحـــل الثـــاينهـــو أو   

 ا اجتمعـــا لـــنفس حـــرةفـــإذا مهـــ 

 

بلغت من العلياء كل مكـان 
(1)

 

 :قول اآلير :النموذج الثاني 
ـــؤادك مل   ـــي زعمـــت ف  هـــاإن الت

 

 يلقــت هــواك كــام يلقــت هــوى هلــا 

 فيـك الــذي زعمـت هبــا وكالكــام 

 

يبـــدي لصـــاحبه الصـــبابة كلهـــا 
(2)

 

تلقي حماولة إقناع امل ،تأمل املقطعني لرتى احلكمة تتجسد يف النموذج األول 

بيد أهنام لو  ،فالشجاعة بدون تعقل وتفكر هتور وانتحار ،بأن الرأي قبل الشجاعة

 اجتمعا يف إنسان فقد مجع الفضل من أطرافه.

 ورمحة عىل هذه ة ياطب عاطفة املتلقي ليستدر دموعه شفقة  و  رْ يف حني أن ع  

وال  ،طفةفلم يتمكن األول من إرشاك العا ،املرأة التي تشاطره الصبابة واهلوى

 .الثاين من إرشاك العقل

من أدق البينات األسلوبية  يف القرآن، فال تكاد عني الفاحص عد هذه البينة وت   

 املتدبر لكلامته وتعبرياته وأرساره ختطئها.

 

                            

                                       
 .ن جني الكبريابرشح  ،ديوان املتنبي (1)

 .859، ص 8الكشاف،  ج( 8)
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 األسخلوب وإحكام التأليف البينة الرابعة:

انق مجله؛ بله ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه وتآلف كلامته وتع

ال يدانيه فيه كالم آير، وآية ذلك أنك إذا تأملت يف القرآن  امبلغ   ؛سوره وآياته

ا يبعث احلياة ا  عام  الكريم وجدته حلمة واحدة ووحدة متآلفة متامسكة، وروح  

قد نظمت برياته، وكأنه جسم واحد أو ع  تتعاضد كلامته وتتناسق تع -وينمي احلس

استبدلت كلمة  ت نابية، وإذاد  ا؛ إذا أديلت فيه كلمة ليست منه ع   فريد  حباته نظام  

والعوج  .[81:الزمر] ﴾ ې   ې   ى   ى ۉ ې  ې ﴿ :بأيرى أفسدت املعنى

ض ـاقـنـحيث جعل عدم الت ،هنا عوج معنوي يعد من وصف املعنوي باحليس

 ا العوج فيه وال تعرج.ـ  ا مستقيمريق  ـرآن طـات القـن آيـاس بيـبـااللتارض وـعـوالت

وهكذا إذا وضعت الكلمة يف سياق أو استخدمت اشتقاق يف سياق تغري إنتاج 

القاهر  ياغة أو تلك، وقد وضع اإلمام عبدالداللة وفقا  ملراد اهلل من هذه الص

املعنى هو الذي يوجه  اجلرجاين أسس هذه القراءة للنص القرآين بحيث يكون

أسلوب التعبري، فاألسلوب نظام تؤدي اللغة فيه وظائف خمصوصة، أي أنه علم 

العنارص املؤلفة للكالم والعالقات القائمة بني هذه العنارص لتحديد  يدرس تناسق

ا عند الداللة املرادة من األسلوب؛ ولذلك وقف عبد القاهر متأني   وظائفها وإنتاج

ېىى ائائ  ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ   ې﴿ :قوله تعاىل

ثم أعرهبا وفقا   ،وبحث عن املعنى املراد .[100:األنعام]﴾ېئ ۈئۈئ

( فلم  اثاني   وهلل مفعوال   ، أوال  حيث أعرب رشكاء مفعوال   ،لذلك املعنى أما )اجلن 

فلو  ،ق بني اإليبار واإلنكار هلا حيث فر  ومل يعربه مفعوال   ،يعلقه )بجعل( هذه

ا عن عبادهتم اجلن لكان األسلوب املناسب )وجعلوا اجلن هلل كانت اآلية إيبار  

( مفعوال   ر اجلن لكنه ملا أي   ؛ا ثاني  و)رشكاء( مفعوال   ، أوال  رشكاء( فتعرب )اجلن 
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 اواإلنكار ال يمكن أن يكون منصب   لفت نظرنا إىل أن اآلية جاءت يف سياق اإلنكار،

ا كان يأيت يف سياق إنكار الرشك أي   عىل عبادة اجلن ياصة؛ ألن إنكار عبادة اجلن

أم غريهم أم مالئكة   اجن   ؛املعبود
(1)

م )رشكاء( ا عىل سالمة هذا املعنى قد  ، وحفاظ  

 لفعل حمذوف أعرب عبدالقاهر اجلن مفعوال   باإلنكار؛ ولذلك اليكون خمصوص  

 ؟ فكان اجلوابن جعلوا هلل رشكاءـأل مـ يسال  ـأن سائـفك ،اقـعليه السي دل  

 .)جعلوا اجلن(

وهذا اإلحكام والدقة يف النظم والرتتيب يعد  أحد أبرز أرسار إعجاز القرآن  

أي ناحية  ،الكريم؛ ولذلك مل يغامر مسيلمة أن يعرض للقرآن من هذه الناحية

هذه الزاوية كانت أوضح من أن يلتبس أمرها  الصناعة البيانية والصياغة؛ ألن

بيسها عىل أحد من العرب أو يداعهم فيزعم أن أو يزعم أنه بإمكانه تل ،عليه

حيث ال يستطيع إقناع نفسه وال إقناع غريه بذلك، وإنام  ،أسلوبه كأسلوب القرآن

مون الكهان يف عظ  وكانوا ي   عند العرب، اان الذي كان شائع  إىل أسلوب الكه  جلأ 

أنه من  الذي يزعمون اجلاهلية، وكان عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق

جتنب عىل العرب قبل اإلسالم؛ ومن ثم  كالم اجلن، وكان هلذا األسلوب تأثري

 اوب الكهنويت لعل كالمه ينال شيئ  وجلأ إىل هذا األسل ،اوبيان   حماكاة القرآن صياغة  

وال تعتمد  ،فصل لربك وجاهر ،إنا أعطيناك اجلواهر»من مثل قوله:  ،من القداسة

«قول ساحر
(2)

ما  ،واجلذع األزمل ،والذئب األدمل ،لليل األضخموا»، وقوله: 

«انتهكت أسيد من حمرم
(3)

وجعل الرجال  ،إن اهلل يلق النساء أفواجا  »، وقوله: 

                                       
 .819ص ، لإلمام عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز  (1)

يف دراسته عن  ،نقال عن كتاب مباحث يف إعجاز القرآن ملصطفى مسلم ،إعجاز القرآن للباقالين (8)

 بة العلمية.لعبد الرمحن بن اجلوزي بريوت املكت،  303 ص، وصيد اخلاطر ،  95ص  ،الباقالين

 املصدر السابق. (3)
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«فينجبن لنا سخاال  إنتاجا ،هلن أزواجا  
(1)

ما ال نملك إال أن نقول  ،. إىل آير ما قال

مستوى كالم عقالء  حتى إنه مل يرتق  إىل ،إنه من سخف القول :-ونحن مطمئنون-

 القرآن أو يقرتب من أسلوبه.  بله أن يشابه ؛العرب وشعرائهم

إن مثل هذا اهلذيان يلفت أنظارنا إىل أن الدارسني للكلمة القرآنية اهتدوا إىل 

أهنا تتميز بالفصاحة كوهنا ختضع لاليتيار الدقيق، وبه تأيذ مكاهنا من النظم حتى 

يصائصه الدقة يف ايتيار  اقها من اجلملة، فالقرآن منيف سي أو قلقة   ال تبدو نابية  

 ا بديع  نظمها نظام  »هذا من جهة، ومن جهة ثانية  -اوحرف   وفعال   اسام  -اللفظة 

«تتجىل به فصاحة الكلمة، ودقة الرتكيب، وصحة املعنى وكثافته
(2)

. 

 حيث وجدت تركيب القرآن، يف نسق من الكالم فإنام دل عىل»يقول الرافعي: 

 «ك النفس إىل موضعهن الكالم وحر  فسه وأومأت حماسنه إليه، ورأيته قد زي  ن
(3)

، 

ا له يف كالم البرش، فاملطابقة التامة بني املعنى واملبنى ال نجد مثله وال شبيه   وهذا ما

  مع هذا األصل.وقد جاء القرآن منسجام   ،أصل فنون البالغة

 من وحي حتليلية   آلية اآلتية قراءة  ا انة عىل صحة هذه القاعدة نقرأ مع  وللربه

ٿ   ٿ   ٹ    ٹ      ﴿ :الكلامت التي ايتريت هلا واجلمل التي صيغت هبا

 .[18:احلجرات] ﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ

 فعلى مستوى التصوير واإليحاء نالحظ اآلتي:
  ففي اجلمع بني اإلنكار واحلب

(4)
داللة عىل أن النفوس جمبولة عىل حب  

كام أن استحضار املتلقي بواسطة  ،اا وديني  من يطورهتا اجتامعي  رغم عىل ال ،الغيبة

 كاف اخلطاب )أحدكم( هيدف إىل التأثري املبارش عليه.

                                       
 .303ص، طر البن اجلوزي اوصيد اخل ناملصدر السابق (1)

موقع إحتاد  ،تأليف حممود توفيق أسعد، 35ص ،نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر اجلرجاين (8)

 الكتاب دمشق.

 .858ص، إعجاز القرآن للرافعي  (3)

 اإلنكار عىل الفعل )حيب(. اجلمع بينهام من يالل ديول مهزة (3)
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  :ويف استعارة أكل اللحم للغيبة داللتان 

 انفتاح شهية املغتاب كانفتاح شهية آكل اللحم كالمها يأكل برغبة. األوىل:

 ،ب ويف ذلك متزيق ألعراض املغتابنيأن الغيبة تكون بذكر املعاي الثانية:

أكله؛  رت اآلية هذا التمزيق املعنوي بتمزيق حيس هو متزيق اللحم عندفصو  

ا. اولذلك كان االيتيار دقيق    ومقصود 

  فاملسلم بل  ،ومبالغة يف التحريم ،ويف إضافة اللحم إىل األخ تنفري للنفس

فكيف إذا كان هذا  ؛إلنساناإلنسان بطبعه ورشعه يتقزز وحيرم أكل حلم أييه ا

 ا ؟ا أو قريب  اإلنسان أي  

  فيه ﴾ڤ   ﴿ :قوله: 

يملك  وال يت من حيث إنه ال حيس بام يؤذيه،: إشارة إىل أن الغائب كاملأوال   

  .الدفاع عن نفسه لعدم شعوره

فإذا كان اإلنسان  ،مبالغة يف التنفري من هذا العمل وقذارته ونتنه :اوفيه ثاني  

وكيف إذا كان هذا امليت »! ا فكيف به ميت  كل اللحم إذا كان هزيال  يتقزز من أ

 !!«أيا  
(1)

. 

 وعلى مستوى النظم وإحكام التأليف نقرأ في اآلية ما يأتي:
  وانتهت بجملة يربية  ؟!﴾ٿ﴿ية بجملة إنشائية إنكارية بدأت اآل

وذلك بفضل الصياغة  ،﴾ڤ﴿ فطرية   كراهة   ااملحبوب مكروه   جعلت

ر هذا العمل الذي جبل اإلنسان عىل حبه رغم ـة لعناصـكمـمحـة الـريـويـالتص

 اره له.ــكـإن

   ،التنسيق العجيب والتأليف املحكم أللفاظ ال تبدو منسجمة ألول وهلة

؟! وهل  ؟! وهل يأكل اإلنسان حلم أييههل يأكل اإلنسان حلم اإلنسان أصال  

                                       
 .111ص، ن محزة العلويبليحي ، تاب الطرازك (1)
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نكار الفطري فإن القرآن جيعل يأكل اإلنسان حلم امليت؟! وعىل الرغم من هذا اإل

 .ا وداللة  ا وتركيب  إيقاع    واحدة   من هذه الكلامت حلمة  

وملزيد من توثيق هذه البينة وتثبيتها يف نفسك والتأكيد عىل انفراد القرآن 

الكريم ومتيزه بدقة التعبري وإحكام التأليف ومتانة النظم بني كلامته ومجله ودالالته 

هلذا كله نقف وقفة أيرى مع نص آير ؛ ي يف اللفظ النقيؤدي املعنى الثرحيث ي

من النصوص القرآنية؛ ولسنا بحاجة إىل أن ننتقي اآليات التي وقع عليها ايتيار 

ائ   ﴿ من مثل: قوله تعاىل: ،اإلعجاب هبا البالغيني والعلامء واملفرسين وتوارثوا

﴾ائ   ەئ   ەئ   وئ    وئ   
 
ڭ   ۇ     ڭ   ڭ  ﴿ وقوله تعاىل: .[33 :هود]

﴾ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   
 
وقد سبقت اإلشارة  إليها قبال.  .[191:البقرة]

ء عند آية من عموم آيات القرآن التي ليست موضع تركيز علاموسأكتفي بالوقوف 

ژ   ڑ   ﴿ قوله تعاىل: وهي ،سورة البقرة من [11]البالغة واإلعجاز وهي اآلية 

ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ     ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ     گ   ڳ 

 .[11:البقرة] ﴾  ہۀ   ہ   ہ   ہ      ڱ    ڱ   ںں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ

وتلخص لنا  ،واآلية جزء من فصل من فصول بني إرسائيل يف حجاج القرآن هلم

 ن ثالث قضايا أساسية:يْ هذه الكلامت التي ال تتجاوز سطر  

 آن أن يكون الناصح جمهوال  القرد وتعم   ،صح اليهود بأن يؤمنوا بالقرآنن»  -1

 (.إذا قيل هلم)

 ،إيامهنم بام أ نزل عليهم :متضمنة مقصدين ،فةل  غ  إجابتهم بإجابة م    -8

 ا عداه.ـبم وكفرهم 

«تفنيد هذه اإلجابة بأدلة عقلية منطقية تلزمهم بعكس ما زعموا  -3
(1)

. 

                                       
 دار القلم للنرش والتوزيع.، م 8001 ،ط العارشة ،153ص،د. عبداهلل دراز  ،النبأ العظيم (1)
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 بشكل  عنها القرآن هبذه الكلامت املحكمة يأيتوتفصيل هذه القضايا التي عرب  

بحكم  لزمهما بشكل آداب وأيالق ت  أيرى، وأحيان   ، واحرتايس تارة  إشاري تارة  

 ال اهلل وهي التوراة فيلزمهم دين  ؛ فهم قد آمنوا بام أنزإيامهنم باهلل وكتبه ورسله

اإليامن بالكتب الساموية األيرى بام فيها القرآن، فالتوراة أنزلت عىل موسى، 

م  القرآن باسمه بل بكنايته والقرآن أنزل عىل حممد و كالمها نبي ورسول، ومل ي س 

ن الدعوة إىل اإليامن ر  وهي كونه أنزل من عند اهلل، فق   ،التي هي رس إيامهنم بالتوراة

ونالحظ أن اآلية دقيقة يف  ،﴾کککک﴿ باحلجة والربهان بلفظ واحد

والعدول ؛ ولعل رس هذا الطي  ×تعبريها حيث طوى اسم املنزل عليه وهو حممد 

حكمة بيانية وحكمة  ؛فيه حكمتان -عليه الصالة والسالم-عن ذكر اسمه 

 :إرشادية

لزما  لليهود ألنه يمثل رشيعة غري اسم حممد ليس م   فألن ذكر :األوىلأما  

 ،من عند اهلل -أي القرآن-لزم هلم أنه لكن امل   ؛رشيعتهم عىل األقل يف دعواهم

 اة والقرآن.وهذا هو القدر املشرتك بني التور

عليه الصالة -فإن ذكر اسم حممد » ،وهي احلكمة اإلرشادية: الثانيةأما 

اد املدعوين فيؤدي إىل عكس ما أراده القرآن ــقـر أحـيـه أن يثـأنـمن ش -والسالم

 « من دعوهتم  إىل اإليامن
(1)

. 

وربام يضاف إىل ذلك أن حذف املنزل عليه فيه إشارة إىل عاملية اإلسالم. 

يامن بام أنزل اهلل يشمل التوراة واإلنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم فاإل

ينتج كل تلك   ﴾ک کک   ک    ﴿وغريها. ويشمل الرسل كافة فالتعبري بجملة 

 الدالالت عن طريق اإلحياء واالستنباط والقراءة الفكرية الواعية.

                                       
 .313ص، ج األول  ،التحرير والتنوير (1)
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من  يلزمهم أن يؤمنوا بالقرآن وغريه ﴾ک   کک ک  ﴿ :إذ إن قوله

فإيامهنم بالتوراة إنام ألزموا أنفسهم به ألنه حق، وقد أثبت اهلل يف  ،الكتب الساموية

 « ا أو الكفر الرصاح مجيع  نْي فلزمهم اإليامن باحلق  »القرآن أنه حق 
(1)

 . 

  ففيه إشارة إىل أمرين: ﴾گ   گ     گ     ﴿ :أما قوهلم 

 أن اليهود معنيون فقط بام أنزل عليهم. :األول

ألن هلم  ؛أن القرآن مل ينزل عليهم ومن ثم فليسوا ملزمني باإليامن به :لثاينا

ا وما زاد اآلية إجياز   ،فهم كافرون هبذا القرآن ،ا آيرمنهجهم وأن للمسلمني منهج  

 .حذف الفاعل املدلول عليه بالفعل املبني للمجهول هو

  ل بك فهو نص عىل كفر اليهود ﴾ڳ ڳ  ڳ﴿ :وأما قوله يف اآلية

 الكتب الساموية، وفوق ذلك ففيها إحياء بأمور هامة تدين بني إرسائيل:

عون أهنم أوىل الناس مع أن اليهود يد   ،انحسار إيامن اليهود بالتوراة :األول

 ومن باب أوىل موسى وعيسى عليهام السالم. ،بإبراهيم

تعني أن  فعبارة )ما وراءه( ،الدقة يف أمانة النقل العقيل كانت رائعة :الثاين

حيث  ،ا يف حتقيق اإليامن املطلق كام زعم اليهوداإليامن بالتوراة وحدها ليس كافي  

أن ما أنزله اهلل  :األول ا من وجهني: فكان الرد صارم   ،﴾گ  گ    گ  ڳ﴿قالوا: 

أهنم  :الثاينعون اإليامن ويكفرون بام شهد اهلل أنه حق، فكيف يد   ،بعد ذلك هو احلق

فكيف يؤمنون  ،والقرآن ومها املصدقان ملا معهم وهي التوراة يكفرون باإلنجيل

 هذا ال يستقيم عقال   ،-بكرس الدال-ق وال يؤمنون باملصد   -بفتح الدال-ق باملصد  

 ا.وال رشع  

هنا  ﴾ڳ﴿ اإليامن عىل التوراة هو كفر بغريه، وعبارة ق رْص إن   الثالث:

                                       
 حزم بريوت. دار ابن، م 8005 ،ط األوىل، 113ص ،بدائع الفوائد البن القيم  (1)
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بمثابة التجاوز أو كناية عن حيث جعل عدم اإليامن بالقرآن  ،جمازي استخدام

 فالقرآن بالنسبة هلم يارج دائرة اإليامن. ،الغائب

ا هبا، وحكاية إيامهنم أن القرآن مصدق للتوراة فكيف يكون الكفر به إيامن   الرابع:

 يأيت لإلحياء بدوام اإليامن وجتدده واستمراره.    ﴾گ﴿بالتوراة بلفظ املضارع 

حماكاة لقوهلم  ﴾ڳ﴿ ضارع أيضاوجاء الترصيح بكفرهم بلفظ امل 

 مشاكلة لفظية ومعنوية.  ﴾گ﴿

للداللة عىل أن اإليامن  ﴾ڱ   ڱ      ﴿وارتبطت هذه اجلملة بجملة حالية 

ا عليه؛ فإن )أل( ا له وليس سابق  ويأيت اإليامن بالتوراة تبع   ،ن هو احلق كلهآبالقر

ا للذرائع التي سد   إنام جاءت ﴾ڱ   ں  ﴿لالستغراق، ومجلة  الدايلة عىل احلق

ا للتوراة القديمة فليس بينه وبني وهي أن القرآن قد يكون مصدق   ،يتذرعون هبا

﴾ڱ    ڱ   ں﴿فرصح القرآن بأنه  ،التوراة املعارصة نسب كي يؤمنوا به
(1)

، إذ 

بيد أن إحكام الصنعة البيانية  ،كان مقتىض السياق أن يقول )مصدقا ملا أنزل عليهم(

لتكون  ﴾ڱ   ں  ﴿عن كتاهبم ذلك الوصف ويعدل عنه إىل عبارة  اقتىض أن ينحي

 ،ا هلما وديني  ا عقلي  ا ألعناقهم وإلزام  ا لكل باب من أبواب اهلرب، بل كانت تطويق  سد  

 ،دهم، أو ملا يف زمنهمحيث ال تصلح مكاهنا أية عبارة أيرى من قبيل )مصدقا ملا عن

)ال تبديل لكلامته( حيث أبطل عذرهم   ( وهذا من عجيب شأن القرآنأو غري ذلك

ق وهــمـون بالـف يؤمنـبربهان قرآين؛ إذ كي ق ـون باملصـيؤمن وراة، والـو التـصد  د 

                                       
 انظر يف مناقشة هذه القضية: (1)

                                    .93ص  ،1ج ،سيد قطب ،سري يف ظالل القرانتف -1

 .311ص ،1ج ،سري روح املعاين لأللويستف -8

 .159 ص ،د. عبد اهلل دراز  ،لنبأ العظيمكتاب ا -3

 .313ص ، 1ج ،البن عاشور ،التحرير والتنوير تفسري -3
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 وهو القرآن؟!.

فقد أغلقت  ،مفتاح ملا بعدها ،مغالق ملا قبلها ﴾ڱ    ڱ   ں﴿ إذن فعبارة

ىل مرصاعيه ليديلوا من وفتحت هلم باب اإليامن ع ، عليهم ق رْص اإليامن  عىل التوراة

ان ـم اإليمـومن ث ،نآرـالقـان بـل واإليمـان باإلنجيـها اإليمـأمه ، أوسع أبوابه

 باألنبياء كلهم.

وهذه الدقة وحسن ايتيار األلفاظ الدالة عىل معان مقصودة بحيث لو وضعنا 

شعره ألفاظا أيرى ألضعفت التعبري والداللة معا، ال نجد هلا مثاال يف كالم العرب 

ونثره.وكم من الشعراء حيسبون أهنم حيسنون صناعة الكالم بدقة متناهية، فإذا 

بالنقاد يأيذون عليهم مآيذ أصابتهم بمقتل وكانوا يظنون أهنم قد أتوا بام مل تأت  به 

األوائل. وأمثلة ذلك كثرية يف كتب النقد وغريها من الكتب املهتمة بقراءة الشعر 

وحتليله
(1)

. 

 

 

                            

                                       
  ،لآلمدي ةواملوازن ،البن رشيق القريواين ،العمدة يف صناعة الشعر ونقده :سع يف هذا الباب انظرللتو (1)

، ودراسات ريخ النقد عند العرب إلحسان عباسوتا،والوساطة بني املتنبي ويصومه للقايض اجلرجاين

 يف النص الشعري لعبده بدوي.



 د. أحمد قاسم الزمر                                                    بينات أسلوبية في القرآن الكريم    

727 

 اجلمع ب ن البيان واإلمجا  :امسةالبينة اخل

حيث يأيت البيان واإلمجال يف صورتني متقابلتني ولغايتني خمتلفتني ال جيتمعان 

أسلوبية قرآنية، اوجة بني أسلوبني متقابلني بينة يف كالم برشي، وهذه التوأمة أو املز

ا ه األسلوبية لكن اإلجياز قد يستدعي تقدير  ربام تتقاطع مع اإلجياز يف بعض مالحم

إذ هو أسلوب قرآين  ،ا وهذا ما ال حتتاج إليه يف هذا األسلوب أو تفسري  أو تأويال  

بيد  ؛ف يف باب اإلجيازوإذا كانت األمثال تصن   ، عند العربرصف مل نعهد له مثيال  

جياز وإن قرصت لكنها إ ؛أهنا ال ترقى إىل مستوى أن جتمع بني البيان واإلمجال

األسلوب هبا؛ ألن   أشار العلامء إىل متيز القرآنوإنام ،درجته عن إجياز القرآن

ومن ثم حيتاج إىل  ،ا غري واضح املعنىا ناقص   مبترس  إمجاال   ، إما أن يكونالبرشي

ب س  ـوانيـوق ،ةـريـرات تفسيـح ومذكـرشح وتوضي جمله وتوضح مراد ـمط  ـن ت 

 املتكلم منه.

 فيتضخم النص وتتسع دائرته ا مفصال  ا واضح  يسلك الكاتب أسلوب   وإما أن

أما أن جيمع بني اإلمجال والتفصيل يف وقت واحد فهذا ليس  ،وتزيد ألفاظه ومجله

 ،اا غامض  ا ويف الوقت نفسه ملبس  ألن كالمه إما أن يكون موجز   ؛يف متناول اإلنسان

ما ننزه عنه القرآن؛ حيث نجد ا إىل حد اإلسفاف، وهذا ا مبسوط  أو يكون موضح  

يف آن  ،البيان واإلمجال ؛ا مزجت بني احلالني أو بني الصورتني املتقابلتنينصوص  

 احلاجة إىل ما ذكرنا من تأويل أو تقدير أو تفسري. دون

متيز بني األسلوبني، ومنهم من جعله   -والسيام املعارصون-ودراسات العلامء 

نوعا من أنواع اإلعجاز البالغي
(1)

وهذا النوع  ،«وسامه مظهر جالل الربوبية» ،

                                       
 .159ص ، ن يف كتاب من روائع القرآ ،حممد سعيد رمضان البوطي (1)
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ولذلك يتسم بصفات األلوهية وجالل  ؛اا أو خمرب  ا أو ناهي  يتحدث فيه اهلل عن ذاته آمر  

 الربوبية.

 ولتوضيح هذه البينة األسلوبية دعونا نقف يف ظالل اآليات اآلتية:

 .[818البقرة ] ﴾ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ       چ   ﴿

 .[111 :األعراف] ﴾ىئ   ی           ی   ېئ   ىئ   ىئ   ﴿

 .[30:اإلنسان] ﴾ڍ   ڍ  چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڃ   ڃ   چ    چ  ﴿

 .[13:اإلرساء] ﴾ۉ   ۉ   ې    ې   ې   ې   ى     ى   ائ   ائ    ەئ﴿

وقد ال يدرك املرء هذه البينة األسلوبية من النظرة األوىل ؛ بيد أن التفكر يف 

 ،عامة وقوانني كونية ،إدراك أن اآليات السابقة تشكل قواعد هذه اآليات يتيح لنا

اا تام  املراد منها توضيح   وتوضح
(1)

ا يف الوقت الذي ال ا شافي  وتبني غاياهتا بيان   ،

كلمة بني اسم ى  إحدى عرشة ـات إلـن ست كلمـها مـنل مـات كـلمـاوز كـجـتـت

 وفعل وحرف.

وهو أن اهلل جل جالله وحده  ،اا ثابت  انون  وق عامة   أرست قاعدة   :فاآلية األولى

ا غري حمدود، واهلل وحده الذي الذي يملك أن يرزق اإلنسان بمشيئته إن شاء رزق  

بحساب مقدر  أو بغري حساب مقدر  ،يرزق من يشاء ومتى شاء وكيف شاء

ا فرزقه أو عدم رزقه وحتديده أو إطالقه إنام يأيت وفق   ،ألن علمه غري حمدود ،حمدود

 امته ال تتجاوز ست كلامت.لمع أن ك ،ا أبني من هذا الكالمفلم نر كالم   ،لعلمه

وتعددت  أطرافه  ،ا دام طويال  حسمت الكلامت الست رصاع   :اآلية الثانية

وشحذ  ،وأعد كل طرف عدته ،وهتيأت كل األطراف للمعركة الفاصلة ،ووسائله

ولتلك النتيجة احلاسمة   ،ذه املواجهةا هلا وعقلي  ا وجسدي  أتباعه نفسي   وهيأ ،أسلحته

                                       
 .158ص، وائع القرآن( ملحمد سعيد البوطيبترصف من كتاب  )من ر (1)
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مع أن  ،وحسمتها كلامت ست مل تتجاوز نصف سطر ،التي حصلت يف ظرف وجيز

وما أمجله  !احلوار والتهيئة واالستعداد أيذ صفحات. ما أحسنه من بيان وأوضحه

 .﴾ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی           ی  ﴿  !  قال تعاىل:من تعبري وأوجزه

 (بطل)و (وقع)تص به النص القرآين، فانظر إىل كلمتي وهو بيان وإمجال خي

وهي أنه مهام طال  ،وتفكر يف النتيجة احلاسمة التي توحي هبا هاتان الكلمتان

وبعد معركة -والصحيح هنا ، احلق والباطل فال يصح إال الصحيحالرصاع بني 

عنه وهو ما عربت »وبطالن الباطل  واندحاره،  ،هو ثبوت احلق ووقوعه -طويلة

 «وراءه بيان وببيان ليس ،اآلية بإمجال ال يستقيم إال هبذه الكلامت
(1)

. 

ومتثل احلروف نصف تلك -حسمت الكلامت الثامن  وفي اآلية الثالثة:

 ،اوتصارعت حوهلا الفرق واجلامعات قرون   ،قضية حار فيها الفالسفة -الكلامت

وهل  ،بإرادته ما يريد وهي أن اإلنسان يملك اإلرادة ولكن هل بمقدوره أن حيقق

بإمكانه أن حيصل عىل ما يشاء أنى يشاء، وطاملا أنه يفكر هل تفكريه هيديه إىل 

الصواب يف كل األحوال، أسئلة كثرية تطرحها بعض الفرق واألديان واملذاهب 

حول اإلنسان وإمكانياته العقلية والفكرية والروحية، وأن هذه اإلمكانيات يمكن 

 د ويف الوقت الذي  يريد؟!.أن حتقق له ما يري

 للشك أن كل قدرات بيد أننا إذا عدنا إىل اآلية  ألدركنا بام ال يدع جماال  

اإلنسان وإمكانياته ومواهبه وسلطته عىل الكون التي منحه اهلل إياها ال يمكن 

واآلية حسمت األمر عن طريق  ،بحال من األحوال أن تتجاوز مشيئة اهلل وإرادته

اء ــي واالستثنـوب النفـأو أسل ،رـوب القصـو أسلـه ،روفـعأسلوب بالغي م

 وهو إحدى طرق القرص.

                                       
 .151ص ،والنبأ العظيم،  805ص ،  8ج، العرفان مناهل  (1)
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ومل يستخدم القرآن هذا األسلوب إال حلسم املسألة التي دار حوهلا كل ذلك 

 ،ا عن إرادة اهلل ومشيئتهالنقاش، فليس بمقدور أي إنسان أن حيقق إرادته بعيد  

يف اجلو وإطالق املركبات الفضائية فسري السفن يف البحار وإقالع الطائرات 

والصواريخ العابرة للقارات كل ذلك مرهون بمشيئة اهلل التي هيأت األجواء لكل 

بل إن  ،ولوال ذلك لتوقفت احلياة والسفر والتنقالت من بلد إىل بلد  ،هذه احلركة

اهلل هو الذي هدى العقل البرشي إىل صناعة وسائل النقل ووسائل التقنية، ولوال 

وصل البرش إىل ما وصلوا إليه من التطور املادي واحلضاري  أن اهلل منحه ذلك ملا

.الخ؛ ألن كل تطور هو نتاج الفكر والتفكر يف آيات .ي والسيايس.بل حتى الفكر

 ا عىل غري مثال سابق.ا مطلق  اهلل الكونية وخملوقاته البديعة إبداع  

ددت بأسلوب واضح  مكانة إذن هذه اجلملة عىل قرصها وكلامهتا املحدودة ح

اإلنسان يف سياق هذا الكون الواسع، وعىل الرغم من أمهية اإلنسان ومكانته عند 

اهلل؛ بيد أن ترصفاته حمكومة بمشيئة يالقه، وإال لو أطلق له العنان لعاث يف 

 ا.األرض فساد  

 :أبدأ بكالم املفرسين حول اآلية : وفي اآلية الرابعة

ې     ﴿ ،من الشاكر والكافر ﴾ۉ    ﴿ :أي ﴾ې       ۉ   ۉ﴿» يقول البقاعي:

ما طبعناه، عليه من يري أو رش  أي طريقته التي تشاكل روحه وتشاكل  ﴾ې   ې

ال غريه  درجكم يف أطوار النمو،أي فتسبب عن ذلك أن الذي يلقكم و ﴾ې  ﴿

أي أرشد وأقوم، فيشكر ويصرب  ﴾ائ    ەئ ﴿ منكم ﴾ى   ائ   ﴿مطلقا   ﴾ى ﴿

«ا  فيعطيه الثواب، ومن هو أضل سبيال ، فيحل به العقاباحتساب
(1)

. 

ل، ـرى املثـري جمـفإن اجلزء األول من اآلية جي» :وكام يقول ابن عاشور 

                                       
 .11ص  ، 5ج  ،نظم الدرر (1)
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 «امع لتعليم الناس بعموم علم اهلل ـالم جـاين كـالث ءزـواجل
(1)

. 

ه املراد أن كل أحد يفعل عىل وفق ما شاكل جوهر نفس» مام الرازي:ويقول اإل

صدرت عنه  ؛علوية   طاهرة   ة  يري   فإن كانت نفسه نفسا  مرشقة   ،ومقتىض روحه

 ؛ظلامنية   مضلة   يبيثة   نذلة   وإن كانت نفسه نفسا  كدرة   ،فاضلة كريمة أفعال

 «يسيسة فاسدة صدرت عنه أفعال
(2)

. 

ما تقدم من املعاين واإلحياءات داللة واضحة عىل أن اآلية عالوة عىل ويف كل 

تتمتع به من إمجال وتركيز إال أهنا يف الوقت نفسه حتمل يف طياهتا معامل البيان ما 

واضحة ال عوج فيها وال أمتا، فالقضيتان اللتان أراد اهلل  إيضاحهام فيها مهام تفننت 

فلن تبلغ  ؛يف التعبري ودققت يف ايتيار الكلامت وتعمقت يف الغوص وراء املعاين

ا من ذلك، فاجلزء األول من اآلية فيه عمومية الفاعل ء  شأو ما بلغته اآلية وال جز

ويشمل  ،وعمومية الزمن كي يشمل احلارض واملستقبل ،ليشمل مجيع العقالء

كذلك املزاوجة بني عمل الروح وعمل العقل وعمل اجلوارح، كل ذلك يف أربع 

 وبأسلوب عريب مبني ال لبس فيه وال غموض. ،كلامت

ة وهو مرتبط برباط السببية )الفاء( ومهام تكن أعاملكم ويف اجلزء الثاين من اآلي

فإن ذلك كله مآله إىل عامل الغيب  اجتاهاتكم وأفكاركم ومسالككم شتى؛و

 فام أيفيتم وما أعلنتم عنده سواء. ،والشهادة الذي يعلم الرس وأيفى

ويف ظالل القرآن إشارة  لطيفة  من وحي هذه اآلية، تؤيد هذا املعنى  وتضيف 

ويف هذا التقرير هتديد يفي، »ا من أرسار التعبري القرآين، وهي قوله:  ا جديد  رس  

حذره، وحياول أن يسلك سبيل اهلدى وجيد  بعاقبة العمل واالجتاه، ليأيذ كل  

                                       
 .813ص،  1ج، نظر التحرير والتنوير ا (1)

 .113ص ،  10ج  ،مفاتيح الغيب للرازي (8)
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 «طريقه إىل اهلل
(1)

. 

وهي اآليات التي شكلت  ،فاملقاطع األربعة متثل مساحة واسعة من آيات القرآن

 من مثل قوله ،يسه وتقاريره القاطعة يف اإلنسان والكون واحلياةقوانني الكون ونوام

  .[91 :يس]﴾ ې   ېې   ى   ى  ۉ  ۉ  ې  ﴿ تعاىل يف اإلنسان:

 .[91 :النساء] ﴾ۈ    ٴۇ   ۋ   ۋ   ﴿ تعاىل : وقوله

ېئ   ېئىئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ۆئۆئ  ۇئ ۇئ  ەئ ەئ وئوئ  ﴿ :وقوله يف الكون

 ىئ   يئ   جب   حب   خب    مب   ىب   يب    ی   ی   ی   ی   جئ   حئ         مئ  ىئ   ىئ

﴾حت    جت   
 
 .[51:األنعام]

 مبجئحئ مئ ىئ يئ جب حب  خبی﴿ :وقوله تعاىل يف احلياة

﴾حت   خت   مت   ىتيت   جث   مث   ىث   يث    حج   مج ىبيب جت 
 
 .[35 :الكهف]

ا من الدراسات القرآنية عند املفرسين وعلامء ا كبري  وهذه التقارير تشكل جزء  

آنية، وحسبنا هذه اإلشارات املوجزة للربهنة عىل مكانة اإلعجاز والبالغة القر

امل يف أسلوب ـان واإلجـالبي ةــنـالل بيـن يـزه مـميـوت ،اينـن البيآرـوب القـأسل

 النص القرآين.

وهذا أمر واضح تشكله التقارير القرآنية التي أرشنا إىل جزء منها يف اآليات 

 أسلوب البيان بتعبري إمجايل واضح،ت وغريها من اآليات التي جسد ،اآلنفة الذكر

التي شكلت  ،وهو أسلوب متيز به القرآن الكريم دون غريه من النصوص اإلبداعية

ا هي عمر الثقافة العربية بروافدها اإلبداعية العريب عىل مدى سبعة عرش قرن   البيان

 املختلفة من قرآن وشعر ورسائل ويطب وحكم وأمثال وقصص وغريها.

                                       
 .38ص  ،5ج ، يف ظالل القرآن (1)
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 ة اخلامت   
وعقب هذا التجوال يف بينات األسلوب القرآين أيتم البحث باحلديث عام 

تفحيص لألسلوب القرآين وقراءة  ءتوصلت إليه من النتائج التي اهتديت إليها أثنا

النصوص، وإمعان النظر يف بنائها الرتكيبي وصيغها األسلوبية وما ترتب عىل ذلك 

 من النتائج الداللية.

 راءة عن النتائج اآلتية: وقد كشفت يل هذه الق

ما ليس يف كالم  وفيه من البينات األسلوبية ،وحدهأن القرآن نسيج  :أوالً 

حيث ال تنطبق عليه  سامت الشعر وال سامت  ،شعرهم ونثرهم ؛فصحاء العرب

ف عليها علامء العربية ونقاد الشعر، ومن ثم فالقرآن  متفرد يف النثر التي تعر  

 ئصه، متفرد يف منهجه. تسميته، متفرد يف يصا

عني الناقد  املوضوع الواحد سمة ال ختطئها تنوع أساليب القرآن يف :ثانًيا

البصري والقارئ املستنري، وكان هلذا التنوع أثره البالغ عىل قريش وسائر العرب 

 ياصة، وعىل من أتى بعدهم  واعترب بمواقفهم عامة.

يس وحده يف ميدان معركة احلوار  أن اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم ل ا:ثالثً 

ليس  ؛بل ديلت يف ساحة احلوار أنواع أيرى من اإلعجاز ،واإلقناع  والتأثري

آيرها اإلعجاز العلمي والعددي، والزمن وتطور العلم كفيالن بكشف أنواع 

وبذلك انترش القرآن يف أصقاع األرض ومحله املسلمون وغري  ،أيرى من اإلعجاز

 ا.ت األرض مجيع  املسلمني إىل قارا

  أن بالدليل القاطع والربهان الساطعخت هذه الدراسة يف ذهني رس   رابًعا:

ڳ   ڳ      ڱ      ڱ   ﴿ :نه إبداع عىل غري مثال سابقاإلبداع القرآين إبداع مطلق، أل

﴾   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ      ۀ   ہ
 
 .[115-113:الشعراء]
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ني  بيد أن أصحاب هذا اللسان املبني وقفوا أمامه ومع أنه بلسان عريب مب

ومل يتمكنوا من اإلتيان بمثله جمتمعني وال متفرقني، وهذا يؤيد ما ذهبنا  ،عاجزين

  إليه من اإلبداع القرآين املطلق ومن ثم اإلعجاز.

ة والتأويل ما ال حيتمله رآين حيتمل من الدالالت اإلحيائيأن السياق الق :خامساً 

 .نص آير 

مزاعم حمرتيف الدسائس  -بأسلوب غري مبارش -هذه الدراسة  فندت :سادساً 

حيث مل حيسن هؤالء قراءة النص  ،ومثريي الشبهات من املسترشقني واملستغربني

ثقافته ومل يرتووا من القرآن ومل يتثقفوا بوهم مل يتقنوا قراءة  !نى هلم ذلكوأ ،القرآين

 الرتكيبية.ليبه وسامته لغته، ومن ثم مل يدركوا أبعاده وأسا

ام   ،اا وسالم  ولذلك نزلت الشبهات عىل قلوهبم برد     ،ا زعاف  وأرشبتها عقوهلم س 

ا صوت  -من يصائص مجال اخلطاب القرآين  وأزعم أن الدراسة قد كشفت عن يشء

وهو جهد متواضع آمل أن يضاف إىل جهود  ،-اوإيقاع   وداللة   وصورة   وصياغة  

 ني. من سبقني من الباحث

ا مع ا تام  أن القرآن انسجم انسجام  من وحي هذه الدراسة ربام ندرك  :سابعاً 

 من العقل وهذا إن دل عىل يشء إنام يدل أن كال   ،العقل البرشي والفطرة اإلنسانية

 والفطرة والقرآن من مصدر واحد.

 هذه الدراسة حماولة من ضمن حماوالت كثرية هدفها الرتكيز عىل قراءة :ثامناً 

حيث مل تعد القراءة االنطباعية وال قراءة البنية السطحية  ،ا  ال كام  النصوص كيف  

ومن ثم نشأ سؤال كيف تقرأ؟  ،للنص كافيتني  يف فهم النص واستيعاب حقائقه

 وعىل أثره جاءت القراءة املوضوعية وقراءة البنية العميقة للنص. 

نتاج الداليل للنصوص ا ومن يالل الومن وحي هذه الدراسة أيض   ا:تاسعً 
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 أغزر مصدر من مصادر الفكر اإلنساين.  أن القرآن يعد لناتبني 

أو الكون أو احلياة إال وله فيه حديث  إذ ما من موضوع يتعلق باإلنسان

ا ا رئيس  ولذلك أصبح القرآن مصدر   ؛ا أو إشارة   أو ترميز  ا، تفصيال  ا أو تلميح  ترصحي  

 عية أو الكونية.لكل العلوم اإلنسانية أو الطبي

 .وآير دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 امللخص

يتناول هذا البحث أرسار التناسق الصويت يف النظم القرآين يف سورة مريم   

حماوالً الكشف عن طبيعة اإلعجاز الصويت وتعزيز العالقة بني الصوت وما يدل 

مفهوم  يف التمهيد عليه من املعنى سواًء أكان بواسطة املحاكاة أو اإلحياء، متناوالً 

ثم تناول البحث  ورة مريم،س التناسق الصويت يف سسوأ التناسق الصويت، وأمهيته

التناسق الصويت يف مطلع السورة وصلته باملقصد والتناسق الصويت يف صفات 

ث عنهم التناسقو املتحدث عنهم هذا البحث  ثم ختم، الصويت يف جزاء امُلتحدَّ

 باحلديث عن التناسق الصويت يف ختام السورة وصلته باملطلع واملقصد.

 

 

                            

 

 

 



 د. عبد الرحمن بن رجاء اهلل السلمي                التناسق الصوتي في القرآن الكريم: سورة مريم أنموذجا  

503 

 دقمـــ امل

ني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا احلمد هلل رب العامل

 : حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد

فإن للتناسق الصويت وضعًا خاصًا يف النّص القرآين الكريم، فالصوت هو البنية 

كيب القرآنية، إضافة إىل أّنه عنرص أساس اللغوية الصغرى املكونة للكلامت والرتا

يف اإلعجاز القرآين فالقرآن الكريم ينتقي األصوات اللغوية بحسب داللتها؛ قصدا 

لتجسيد املعاين وجتسيم هيئاهتا يف أحسن صورة. وتتسم احلروف والكلامت 

والرتاكيب يف النّص القرآين بقوة التأثري الصويت الناتج عن سهولتها وانتقائها 

مواءمتها للمعاين املعّّب عنها، وإحساس األذن بعذوبتها حني الرتتيل والتجويد، و

  إضافة إىل حماكاهتا هليئة الصوت واالنسجام معه لتعزيز املعنى، وتأكيده يف النفس.

التناسق الصويت النص القرآين خصوصية دون سائر  اوقد أكسب هذ   

متلوًا ال ُيَملُّ عىل طول »ل، للرتتي ميّّسا ة األخرى، فأصبحالنصوص األدبي

َلُق من كثرة الرتداد ه اآلذان، وغّضًا ال ََيْ «التالوة، ومسموعًا ال متجُّ
 (1)

. 

وهذا التأثري الصويت الفريد يف استخدام أصوات اللغة وتوظيفها عىل نحو بليغ 

هو مانعنيه بالتناسق الصويت يف سياقات النّص القرآين وما يؤديه من تأثريات 

 ة عىل الدالالت البالغية. ملموس

وال شك أنَّ البحث الذي يروم الكشف عن رسِّ التناسب والتالؤم الصويت من 

خالل كشف العالقة بني الصوت واملعنى املعّب عنه، أو الربط الصويت بني مطلع 

السورة وختامها وصلة ذلك باملقصد بحث حمفوف باخلفاء والغموض وقد أدرك 

هو َيفى تارة »يف النّص القرآين، فقال الزركيش التالؤم العلامء خفاء التناسب و

                                       
 .89-98ص ، الرماينالنكت يف إعجاز القرآن، ( 1)
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«ويظهر أخرى
(1)

. وخلفائه ودقته وصفه السيوطي بالرشف
(2)

. وقد يكشف اهلل 

لن يستطيع تعاىل للمتدبر واملتفكر يف تأويل القرآن ومعانيه ما ال يفتح عىل غريه، و

فه، وقد قيل: أرسار القرآن ولطائأن حييط بعقلية و ملكات علميةأحٌد مهام أويت من 

لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم مل يبلغ هناية ما أودع اهلل يف كتابه، »

وكالمه صفته، وكام أنه ليس هلل هناية فكذلك ال هناية لفهم كالمه... وإنام يفهم كلٌّ 

«بمقدار ما يفتح اهلل عىل قلبه
 (3)

. 

 ناسق الصوتي في القرآنالت) ومن هنا أحببت أن أقدم هذا البحث املعنون بــ 
 .(الكريم، سورة مريم أنموذجا  

يف سورة مريم حماوالً الصويت وقد تناول البحث أوجه التناسق والتالؤم 

الكشف عن اإلعجاز الصويت وبيان طبيعة العالقة بني الصوت وما يدل عليه من 

 املعنى سواًء أكان بواسطة املحاكاة أم اإلحياء.

 خطة البحث:
وع وتشعب جوانبه فقد أوجزته يف مقدمة ومتهيد وأربعة نظرًا المتداد املوض

 مباحث وخامتة عىل النحو التايل: 

 :  وفيها أرشت إىل أمهية املوضوع وخطته، ومنهجه.املقدمة  

 وفيه :  التمهيد

 مفهوم التناسق الصويت، وأمهيته.  -

 أسس التناسق الصويت يف سورة )مريم(.  -

 يف مطلع السورة وصلته باملقصد.التناسق الصويت  : املبحث األول

                                       
 .2/89 الزركيش، الّبهان يف علوم القرآن،( 1)

 .2/199 السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،( 2)

 .1/83الواحدي،تفسري البسيط، ( 8)
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ث عنهم. : املبحث الثاين  التناسق الصويت يف صفات امُلتحدَّ

ث عنهم. : املبحث الثالث  التناسق الصويت يف جزاء امُلتحدَّ

 التناسق الصويت يف ختام السورة وصلته باملطلع واملقصد. : بـعالرا املبحث

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات. : ةامتـاخل

 ج البحث:منه
حرصت يف هذا البحث أن أسلك املنهج التطبيقي التحلييل القائم عىل التذوق  

اجلاميل لإليقاع الصويت للنص القرآين الكريم يف سورة مريم حماوال الكشف عن أثر 

ذلك يف مجاليات النظم وإبراز مظاهر اإلعجاز الصويت من خالل مالحظة 

عّب عنه، والتامس أوجه التالؤم الصويت العالقات الوثيقة بني الصوت واملعنى امل

وصوالً إىل بيان حقيقة أنَّ اإليقاع القرآين بناٌء حمكم، وتركيب قائم عىل أساس 

 عالقات رابطة، وقواعد راسخة تؤكد بنائية النَّص القرآين صوتيًا.

واهلل أسأل العون والسداد، وأن يلهمنا احلّق والصواب، وصىل اهلل وسلم عىل 

 د وعىل آله وصحبه أمجعني. نبينا حمم

 

 

                            



 (ه4153 جمادى اآلخرة)العدد السابع عشر              ة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  مجل

544 

 مالتمهيـ
 مفهوم النسق الصوتي:
ما كان عىل طريقة منتظمة، والتنسيق النظام، والنسق من  النسق من كل يشء

الكالم ما جاء عىل نظام واحد، يقال: نسق الدر ونّسقه، ودر منسق، وتنسقت 

، وقد تناسق كالمه، أي: جاء عىل نسق ونظام. األشياء، وتناسقت، وكالم متناسق

ونسق األسنان: انتظامها، وحسن تركيبها وغرست النخل نسقاً 
(1)

. 
من خالل القراءة املعجمية ملادة )نسق( يمكن القول: إنَّ التناسق هو االنسجام 

 األشياء بعضها إىل بعض يف نسق واحد وصورة منتظمة.  وضم والتالؤم،نتظام واال

بعد ذلك ألوان متعددة، منها التناسق بني العبارات بتخري األلفاظ ثم  والتناسق

نظاًم يف نسق خاص، ومنها التناسق املعنوي بني األغراض،  والتناسق النفيس بني 

ومنها التناسق بني اخلطوات املتدرجة يف التعبري واخلطوات النفسية التي تصاحبها، 

ومن هذه »يتناوله هذا املوضوع،  صويت الذيومنها التناسق ال أجزاء الصورة،

األلوان ما تنبه إليه بعض الباحثني يف بالغة القرآن، ومنها ما مل يمسسه أحد منهم 

«حتى اآلن
(2)

. 

: التالؤم الصويت بني سامت احلروف يف الكلمة هالصويت يقصد ب والتناسق

 وتوايل الكلامت يف النظم ومعانيها وغرضها الذي جاءت له.

لظاهرة واضحة كل الوضوح يف القرآن الكريم، وذات عمق كبري هذه ا أنّ ومع 

يف بنائه الفني؛ فإن معظم الدراسات البالغية للنص القرآين تقف عند اإليقاع 

الظاهر، وال تتجاوز ذلك إىل إدراك التناسق الصويت الداخيل للنص القرآين، يف 

ى، وتالؤم ذلك كله تنوعه وتشكيالته، ويف كمياته ودرجاته، حسب ما يقتضيه املعن

                                       
 ة )نسق(.، ماد19/852 ر،ابن منظو مادة ) نسق(. ولسان العرب، الزخمرشي، ،ينظر: أساس البالغة( 1)

 .98ص سيد قطب،ينظر: التصوير الفني يف القرآن، ( 2)
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ا يف كل ـي يؤدهيـه التـويت ووظيفتـع الصيقاذا اإلـه هـلق فيـذي يطـام الـّو العـمع اجل

 سياق.

وقد عنى العلامء ببحث التناسق والتناسب يف النَّص القرآين بشكل عام 

وتذوق  القرآن الكريم معاين وأفاضوا يف أمهيته ملا له من األثر الكبري يف تدبر

جعل أجزاء الكالم بعضها آخذًا بأعناق بعض، فيقوى بذلك »ففائدته:  ؛دالالته

«االرتباط، ويصري التأليف حاله حال البناء املحكم، املتالئم األجزاء
(1)

. 

وهو يفيد يف حتقيق مطابقة املعاين ملا تقتضيه من احلال، وتتوقف اإلجادة فيه عىل 

معرفة املقصود من مجيع  معرفة مقصد السورة وتصاعد معانيها، ويفيد ذلك يف

 مجلها
(2)

. 

:وق أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات »د أشار اإلمام الرازي إىل أنَّ

«والروابط
(3)

وبناء عىل ذلك فالرؤية التي يسعى إليها بحث التناسق هي التامس 

كم أوجه التالؤم الصويت يف النَّص القرآين وصوالً إىل  بيان أنَّ النص القرآين بناٌء حم

وتركيب قائم عىل أساس عالقات رابطة وقواعد راسخة تؤكد هذا الفهم وتدفع 

 إىل إثبات حقيقة بنائية النَّص القرآين صوتيًا.

والصوت لغة: اجلرس، واجلمع أصوات، ورجل صّيت: أي شديد الصوت، 

ورجل صائت: أي حسن الصوت
(4)

. 

                                       
، وقد انّبى عدد من العلامء هلذا املوضوع وأفردوه 1/181 الزركيش، ن،الّبهان يف علوم القرآ( 1)

هـ( يف كتابه: )نظم الدرر يف تناسب 995م أبو احلسن البقاعي )ت بمصنفات مستقلة، من أشهره

هـ( يف كتابيه: )تناسق الدرر يف تناسب السور( 811اآليات والسور(، وجالل الدين السيوطي )ت

 و)مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع( .

 .6ـــ  5/ 1 البقاعي، ينظر: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،( 2)

 .19/139 الرازي،مفاتيح الغيب، ( 8)

 ، مادة صوت.2/58ينظر: لسان العرب،( 3)
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به التقطيع، وبه يوجد آلة النطق، واجلوهر الذي يقوم »وهو كام يقول اجلاحظ: 

التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظا وال كالما موزونا وال منثورا إال بظهور 

«الصوت، وال تكون احلروف كالمًا إال بالتقطيع والتأليف
(1)

. 

أثر سمعي حتدثه موجات ناشئة من اهتزاز جسم ما يف الدرس احلديث:و
(2)

. 

سق بني أصواهتا واملعاين املعّب عنها وقد سجلت ألفاظ القرآن الكريم قمة التنا

 من خالل توظيف الصوت داخل الكلمة خلدمة املعنى املقصود.

 أهمية التناسق الصوتي وأثره في اإلعجاز:
يعد التالؤم واالنسجام املنبعث من تآلف احلروف يف الكلامت وتناسق الكلامت 

فاللغة يف جوهرها:  بهر الباحثنييف اجلمل، من أبرز خصائص اللغة العربية التي ت

«أصوات ُيعّبِّ هبا كل قوم عن أغراضهم»
(3)

. وهذ املفهوم يشري إىل أمرين أساسيني 

مها: طبيعة اللغة فهي؛ عبارة عن أثر سمعي هو: الصوت اللغوي. واألمر الثاين 

يف النفس، يف إطار يتم داخل  اـّاح عمـر واإلفصـي التعبيـة فـفة اللغـق بوظيـعلـيت

 عي.   اجتام نسق

وتعد ظاهرة املناسبة بني الصوت واملعنى يف اللغة العربية من األمور التي شغلت  

لفيفا من علامء  » إىل أنّ  السيوطي أشارلعرب القدامى، وقد عددًا من اللغويني ا

«العربية وأهلها كانوا يطبقون مجيعا عىل إثبات املناسبة بني اللفظ واملعنى
(4)

.  

ر علامء اللغة حتمسا للقضية حيث عقد هلا فصوال تتبع ولعّل ابن جنّي من أكث

فيها االقرتان الطبيعي بني األسامء ومسمياهتا وركز عىل إثبات نوع من الصلة 

الطبيعية بني أجراس احلروف ودالالهتا عىل املعنى وأكد أنَّ بني األصوات ومعانيها 

                                       
 .1/88 اجلاحظ،  البيان والتبيني،( 1)

 .1/528خرون،آإبراهيم أنيس واملعجم الوسيط،  ينظر:( 2)

 .88/ 1اخلصائص،  ( 8)

 .39-38املزهر يف علوم اللغة، ص  ( 3)
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ا مقابلة األلفاظ بام يشاكل أ»ؤما فقال: تناسبًا وتال صواهتا من األحداث فباب فأمَّ

م كثريًا ما جيعلون أصوات احلروف عىل سمت األحداث  عظيم واسع... وذلك أهنَّ

«امُلعّبَّ هبا عنها
(1)

. 

وإعجاز القرآن الكريم املتمثل يف نظمه وتركيبه يبدأ من هذه الوحدة الصغرى 

 كيب.)الصوت( التي تشكل بناء املفردات، التي بدورها تشكل بناء اجلمل والرتا

إليقاع املؤثر، فاختيار احلروف يسهم يف تشكيل األنغام احلسنة، ويزيد من ا

متحدرًا كتحدر املاء املنسجم، ويكاد لسهولة تركيبه، وعذوبة »حتى يصبح الكالم 

«ألفاظه أن يسيل رقة، والقرآن كله كذلك
(2)

. 

من خالل  إيقاعًا موسيقيًا مميزًا، وذلكوالبناء الصويت يف النص القرآين يضفي 

تناسقات صوتية تتكرر وتتوازى عّب التوزيع واالنسجام آليات السورة، وهذا 

 التناسق يسهم يف كشف أرسار التشكيل اإليقاعي، وإبراز الطاقة الداللية املختلفة.

ويف النص القرآين نلحظ الرتابط الوشيج بني اجلرس الصويت، وداللة املعنى، 

وم عىل أساس من حتقيق اإليقاع املوسيقي امُلتَّسق من خالل ََتريُّ األلفاظ الذي يق

 مع جوِّ اآلية، وجوِّ السياق، بل جوِّ السورة كاملة كام يف سورة مريم.

وهذا التناسق الصويت الناتج عن االنسجام والتالؤم بني األصوات والكلامت، 

ليهم فلام قرئ ع»النبهار. ويف ذلك يقول الرافعي: رسعان ما يؤدي إىل التأثري وا

ا الئتالفها  القرآن، رأوا حروفه يف كلامته، وكلامته يف مجله، أحلانًا لغوية رائعة، كأهنَّ

«وتناسقها قطعة واحدة، قراءهتا هي توقيعها
(3)

. 

جتّليه  كام نلحظ مَتيُّز النصِّ القرآين يف تعميق العالقة بني املعنى يف النفس وبني

َيفى أنَّ مادة الصوت  ليس»ذلك بقوله: أشار الرافعي إىل قدو الصويت.يف التشكيل 

                                       
 .158/ 2اخلصائص، ( 1)

 .2/161القرآن، االتقان يف علوم ( 2)

 .213ص الرافعي،النبوية،  إعجاز القرآن والبالغة( 8)
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هي مظهر االنفعال النفيس، وأّن هذا االنفعال بطبيعته إنَّام هو سبب يف تنويع 

الصوت بام َيرجه فيه مّدا أو غنَّة أو لينا أو شدة، وبام هييئ له من احلركات املختلفة 

«يف اضطرابه، وتتابعه عىل مقادير تناسب ما يف النفس من أصوهلا
(1)

. 

 أسس التناسق الصوتي في سورة مريم:
ة من التشكل سواٌء أكان  التناسق الصويت يف النّص القرآين يأيت عىل هيئة خاصَّ

 ذلك يف كلامته أو مجله أو آياته، أو كان عىل مستوى إيقاع السورة ذاهتا.

فيأيت الصوت متالزمًا ومتسقًا ومنسجاًم مع املعاين التي هيدف إليها القرآن 

، وهي مواءمة ومطابقة عجيبة، ال يمكن أن حتدث يف كالم برش هبذه الدقة الكريم

 من التطابق والتناسب ملعاين الكالم.

وقد بلغت هذه »اصة متالمحة يف وحدة فنية رائعة حتى أصبح وحدة تركيبية مرت

ة املوسيقية ذروهتا يف الرتكيب القرآين الرائع حيث تتناسق املعاين والنغامت  اخلاصَّ

«كرة واجلرس أحسن تناسقوالف
(2)

. 

 ويمكن إجمال أبرز أسس التناسب الصوتي فيما يأتي:
التالؤم بني املعاين الغريبة أو الشديدة وعكسها، مع األصوات الغريبة  -

ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ   ﴿ وعكسها، كام هو واضح يف قوله تعاىل:

حيث ترى كيف أتى سبحانه  [95:]يوسف ﴾ ېئ   ۈئ   ۈئ  ۆئ       ۇئۆئ

( التي هي أكثر استعامالً فاظ القسم )تاهلل( وعدل عن )واهلل( وبـ)اهللبأغرب أل

 (تفتأ)ذلك ألّن الفعل الذي جاور القسم عند املخاطبني من )تاهلل(؛ و شهروأ

استعامالً منها وأعرف عند  صيغ األفعال الناسخة، وبقية أخواهتا أكثر أغرب

.«احلرض»الك وهي لفظة ها بأغرب ألفاظ اهلبعد ناسب أن يأيت، ثم خاطبنيامل
(3)  

                                       
 .215، ص( املصدر السابق1)

 .88ص  حممد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية،( 2)

 .81ص ،عيل عبداحلميد عيسى ،ينظر: أسس التحليل البالغي بني النظرية والتطبيق( 8)
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وهكذا اقتىض حسن النسق قي النظم أن جتاور كل لفظة بالتي من جنسها يف الغرابة 

 وتقرن هبا حلسن التالؤم ورعاية الئتالف املعاين باأللفاظ.

سخيف األلفاظ مشاكل لسخيف »وقد أشار اجلاحظ إىل ذلك التالؤم بقوله: 

ض املواضع، وربام أمتع بأكثر من إمتاع اجلزل املعاين، وقد حيتاج إىل السخيف يف بع

«الفخم من األلفاظ، والرشيف الكريم من املعاين
(1)

. 

وهكذا جتد التناسق الصويت بني األلفاظ بيِّنًا يف سورة )مريم( كام يف شيوع 

نايا البحث، ألفاظ الرمحة تناسبا مع مقصود السورة وغرضها، وسيتضح ذلك يف ث

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   ﴿يف قوله تعاىل:  (ّداإ)وكام يف اختيار لفظ 

للداللة عىل شدة فظاعة هذا القول وغرابته، ولذا مل يقل  [99،98]مريم:  ﴾ڭ  ۇ

مثال قوال عظياًم، أو كبريًا، مما ال يليق بجالل اهلل وعظمته، وإنام اختار اللفظ 

عىل غاية الغريب الذي يناسب غرابة قوهلم ولذا عقب عىل قوهلم هذا بام يدل 

، ﴾ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ﴿غرابته بقوله تعاىل:

األمر الشنيع الصعب، وهي الدواهي، والشنع العظيمة (اإلدّ )فــ 
(2)

، وقد جاء يف 

بعض اآلثار أّن هذه املقالة أّول ما قيلت يف العامل، شاك الشجر، وحدثت مرائره، 

واستعرت جهنم، وغضبت املالئكة
(3)

 . 

وهو أشد أنواع اهلّز، عند إرسال الشياطني عىل  (األزّ )تيار لفظ وكام يف اخ

وأما مع  ﴾  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ﴿الكافرين يف قوله تعاىل 

 .حلاهلا كام سيأيت الحقاءمته مريم وقد جاءها املخاض فقد عّب باهلّز ملال

ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   ٿ  ﴿يف قوله تعاىل:  (ٿ)وكذا يف اختيار كلمة 

مثال ملا يف اشتعل من التناسب بني  (ابيّض )دون  [3]مريم: ﴾ ٹٿ  ٹ  

                                       
 1/135البيان والتبيني،  ينظر:( 1)

 .8/81ان العرب، لس( 2)

 3/88ابن عطية،  ينظر: املحرر الوجيز،( 8)
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 . شيوعه الّسيعلة عىل مفاجأة الشيب وجرسها وحروفها وما توحي به من الدال

الرتقي، سواء يف املعنى وصلته بالسورة كام يف الرتقي يف وصف سيدنا  -

لرتقي وكام يف ا [51]مريم: ﴾  جث مث ىث  يث حج مج﴿موسى، عليه السالم، بقوله: 

 فالرتقي يف [56]مريم:  ﴾  چ    ڇ      ڇ  ڇ ﴿يف وصف سيدنا إدريس، عليه السالم: 

يف املوضعني، هذا فضال عن التناسق الصويت  (ڇ)الترشيف والرفعة، يناسبه تأخري 

 يف بناء الفاصلة عىل حرف اللني مما يتناسب مع فواصل سورة مريم.

 شدة اجلزاء والعقاب يف قوله تعاىل: أو كان الرتقي يف الشدة كام يف الرتقي يف

    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ  ﴿

[ 89-69]مريم:  ﴾  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک

 وانظر إىل ذلك الرتقي يف الشدة من احلرش إىل النزع ثم الصيل.

عىل سبيل التوافق، كام  التناظر بني األلفاظ بعضها مع بعض، سواء أكان ذلك -

وما يف التناسب والتوافق بني ذكر الرب [ 2]مريم:  ﴾  ٻ  ٻ﴿يف قوله تعاىل: 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ﴿وذكر الرمحة، أم عىل سبيل التضاد كام يف قوله تعاىل: 

وما يف التقابل بني ذكر الرب والشقاء، فظاهر لفظ الرب ينايف  [3]مريم:  ﴾ڤ

معنى الرمحة والرأفة والشفقة وكل هذا ينايف الشقاء، حدوث الشقاء؛ إذ الرب فيه 

ولكن سيدنا زكريا عليه السالم أراد بذكر الرب إظهار مدى حاجته إىل شفقة الرب 

 ورمحته يف نفي الشقاء عن نفسه.
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 املبحث األول
 التناسق الصوتي يف ـطلع السورة وصلته باملدقصم

انا يف مستهل هذه السورة تلك الفاحتة االستهاللية باحلروف وأول ما يلق

 املقطعة التي تفتح السبيل ملا يلقى بعدها فهي بمثابة اإلثارة الذهنية للمتلقي 

 أبعاد من َيلو ال(  صاد – عني – يا – ها –وافتتاح السورة هبذه احلروف )كاف 

اعة استهالل تتهيأ معها ، وبرباملد إشباع من احلروف هذه يف ملا وصوتية؛ نفسية

نفسية القارئ ملا يلقى عليه، إضافة ملا حتمل من دالالت إحيائية يف كوهنا خروجا 

عن املألوف، واملجيء بام ليس مألوفا من استعامالت أساليب العرب يثري الدهشة 

وحيقق عنرص املفاجأة التي حتفز املتلقي لالنتباه والتأهب ملا يتضمنه اخلطاب من 

إضافة إىل كون هذا برهانًا ساطعًا عىل أن القرآن الكريم منتظم من   توجيه،

احلروف التي ينظم هبا العرب كالمهم، ممثلة كل الظواهر الصوتية املوجودة يف 

اللغة العربية
(1)

. 

وإنام مل يستعمل القرآن الكريم الكلامت املشهورة يف التنبيه كأال، وأّما؛ ألهّنا من  

ليها الناس يف كالمهم، والقرآن كالم ال يشبهه كالم، األلفاظ التي يتعارف ع

فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه مل تعهد؛ لتكون أبلغ يف قرع سمعه
(2)

واإليثار  .

الصويت هلذه احلروف نلحظه من خالل ما يف هذه احلروف من مد ومدى تالؤمه 

 مع أمرين:

ذكر الرمحة وصنوفها  معاين املقصد، وما يف مقصد السورة؛ إذ شاع يف السورة -

وصورها شيوعا بيِّنًا أكثر مما هو موجود يف غريها من سور القرآن الكريم، فاجلو 

اخلاص الذي يظلل السورة ويشيع فيها ويتخلل موضوعاهتا هو جو الرمحة 

                                       
 .33ص الباقالين، إعجاز القرآن، ينظر:( 1)

 .8/28ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن، ( 2)
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والرىض والرعاية، ومن هنا كان التناسب والتالؤم بني احلروف املقطعة يف مطلع 

الصوت، واطراد فاصلة السورة عىل حروف املد أو السورة، وما فيها من مد 

 الرتنيم؛ مما يظهر التناسق الصويت بني مطلع السورة ومقصدها وبناء فواصلها.

صفات احلروف التي وردت يف املطلع؛ إذ هذه احلروف تتصف بصفات  -

الرخاوة واللني واهلمس؛ مما يناسب االنفعاالت واملشاعر التي صاحبت  القّص 

ءم مع ظاهرة الرمحة وشيوعها يف هذه السورة خاصة، وهي أصوات والتي تتال

انفعالية تعّب عن التوجع والدهشة وما إىل ذلك من التعبريات الوجدانية
(1)

، التي 

جتلت مظاهرها الصوتية يف أجواء اإلشفاق واحلنو واحلدب، الذي مّيز أجواء 

ل حتريك املشاعر، السورة؛ مما جعلها تأخذ طريقها إىل العمق النفيس من خال

واسنثارة العواطف. وهكذا نلحظ تناسق صفات هذه احلروف مع سياق هذه 

معرض لالنفعاالت واملشاعر القوية، »ة وجوها العام فسياق هذه السورة السور

الكون من حوهلا. فهذا الكون الذي  نفعاالت يف النفس البرشية، ويف نفساال

ذات نفس وحس ومشاعر وانفعاالت،  نتصوره مجادًا ال حس له يعرض يف السياق

تشارك يف رسم اجلو العام للسورة. حيث نرى الساموات واألرض واجلبال تغضب 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴿ استنكاراً  وتنفعل حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهدّ 

أما االنفعاالت يف النفس البرشية فتبدأ مع مفتتح السورة  ﴾ ائ ائ ەئ ەئ

الرئييس فيها حافل هبذه االنفعاالت يف مواقفه  وتنتهي مع ختامها. والقصص

«العنيفة العميقة. وبخاصة يف قصة مريم وميالد عيسى عليهام السالم
(2)

. 

ٻ   ٻ  ٻ  پ   ﴿كام نجد التناسب بني املطلع واملقصد بيِّنًا يف قوله تعاىل: 

؛ إذ إن السورة بنيت عىل الذكر والرمحة، فالذكر بمعنى الترشيف [2]مريم:﴾پ

                                       
 .88ص  حسن ظاظا، ينظر: اللسان واإلنسان،( 1)

 .3/2899 سيد قطب، يف ظالل القرآن الكريم،( 2)
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التكريم وعلو الدرجة، كل ذلك ظاهر يف السورة كام يف ترشيف وتكريم السيدة: و

)مريم(، وكام يف ترشيف وتكريم عباد اهلل تعاىل املخلصني له، ويف مقدمتهم رسله 

 تعاىل الذين ذكرهم يف هذه السورة عىل سبيل الترشيف والتكريم هلم.

روف املقطعة التي تناسب ومن هنا جاء التناسق الصويت بني مطلع السورة باحل

ٻ  ٻ  ﴿الرمحة والترشيف، وبني ذكر ذلك رصاحة يف املطلع أيضا يف قوله:

والرمحة  (ٻٻ  )وأضيف الذكر إىل الرمحة:  (ذكر)؛ إذ بدأت بالذكر  ﴾ٻ

وكل هذه اإلضافات فيها تناسق صويت يناسب  (ٻٻ )أضيفت إىل الرب: 

 املطلع واملقصد للسورة.

ورد يف كل يف هذا املطلع ثالث مرات حيث  (اءالر)حرف: كام تلحظ تكرار 

؛ وذلك أن الراء حرف مكرر يف ذاهتا مما ( ٻ   ٻ  ٻ)كلمة من كلامت املطلع 

يؤدي إىل زيادة تردد األمواج الصوتية
(1)

. 

فناسب تكرارها يف ذاهتا تكرارها يف كلامت املطلع، مما أحدث تناسقًا صوتيًا  

د من تكرار الرمحة وشيوعها وانتشارها يف السورة يتالقى مع الغرض املقصو

 بصورة بينة.

يف انتشار الرمحة فيها رسم ومما يتالءم ويتناسق مع مطلع السورة ومقصدها 

بالتاء املفتوحة مما يدل عىل كثرة الرمحة، وعدم ربطها أو تقييدها  (رمحت)كلمة 

تناسب صوتيًا مع بل هي رمحة عامة وشاملة، مما يتناسق وي طائفة دون أخرى،ب

 مقصد السورة.

كلفظ  (رمحة)كثر من صورة، كام يف تكرار مادة ومن هنا جتد الرمحة ظاهرة يف أ

تكرر  (الرب)ولذلك جتدا لفظ:  محن، أو ما يدل عليها كلفظ الرب.الرمحة، أو الر

تكرر يف السورة ست عرشة  (الرمحن)ثالثًا وعرشين مرة، كام أن لفظ: يف السورة 

                                       
 .92ص ابن سينا، ،ينظر: رسالة أسباب حدوث احلروف( 1)
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 (الرب)لفظ  أنّ  وهكذا نلحظثامن مرات،  إال (اهلل)ام مل يرد لفظ اجلاللة: رة، بينم

( الرمحن)وكذا ورد لفظ:  (اهلل)يقرب من ضعفي ورود لفظ اجلاللة: ورد ما 

ق الصويت يف السورة وهذا يظهر التناس (اهلل)ضعف عدد مرات ورود لفظ اجلاللة: 

ويتالقى ويتناغم مع مقصدها ورة وأن هذا التناسق يظهر من مطلع السظهورًا بينا،

 وبنائها.

كام أنك جتد مادة الرمحة قد تكررت حتى يف مواقف الشدة والعقاب واجلزاء مما 

ک  ک  ک﴿يف قوله تعاىل:  (الرمحن)يف سورة أخرى كام يف تكرار لفظ  ال جتده

     ڻ ڻں ں ڱ  ڱڱ ڳ  ڳ  ڱ   ڳ گ  ڳگ   گگ

ڃ   ڄ ڄ  ڄ﴿وقوله:  [35، 33]مريم:  ﴾ۀڻ  ڻ

 ﴾  ڌ ڌ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڃ    

وقوله:  [85]مريم:  ﴾ ى  ېۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې  ﴿وقوله:  [68، 69]مريم: 

    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ﴿

ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴿وقوله :  [89، 88]مريم:  ﴾ ٺ

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ے  ے        ھہ  ھ   ہ ہ  ہ

ۇۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ        ائې   ې  ى  ى      ې

 .[88 - 96]مريم:  ﴾  ېئ   ېئېئ  

ٌ يف قوله تعاىل:  ومن صور الرمحة يف السورة علو رتبة اجلزاء ورفعته كام هو َبنيِّ

دون  (نحرش)وما يف اختيار كلمة:  [95]مريم:  ﴾ ڱڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڳ ﴿

وما يقابلها يف جزاء املجرمني:  (نحرش)يؤدي معناها، وانظر إىل كلمة: غريها مما 

وما فيها من  (وفدا)قني وجزائهم، وكذا اختيار كلمة: لتتبني علو رتبة املت (نسوق)

عن داللة الكلمة، مما  مد الصوت، مما يتناسق مع فواصل السورة، هذا فضال
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 يتالقى ويتالءم مع الرمحة والتكريم والترشيف يف السورة.

ٱ ٻٻ ٻ  ﴿ونرى علو رتبة اجلزاء أيضا يف قوله تعاىل:

حيث أسند اجلعل إىل الرمحن، فهو الذي توىل  ﴾  ٻ  پ  پ   پ  پ

ذلك، واختيار كلمة وّدا وما توحي به من شيوع املحبة واملودة بني املؤمنني 

 امتدادها بامتداد الصوت بحرف املد فيها . و

كذلك جتد من صور الرمحة؛ رسعة االستجابة واإلنجاد كام يف االستجابة 

]مريم:  ﴾ ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ﴿: )مريم( حني قالت:  للسيدة

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ﴿فجاءها اجلواب رسيعا:  [28

پ  پ  پ  پ  ڀ   ٻٻ  ٻ  ٻ ٱ ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

فتلحظ هنا توايل  [26، 23]مريم:  ﴾  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

الفاءات التي تدل عىل رسعة االستجابة للسيدة )مريم( وَتفيف ما هبا من شدة أو 

 أمل كل ذلك يف تناسق صويت عجيب يتالقى مع بناء السورة ومقصدها.

سورة ومقصدها؛ ما جتده يف قوله تعاىل ومن صور التناسق الصويت بني مطلع ال

حيث جتد دقة االختيار يف كلمة:  [2]مريم:  ﴾ پ  پ﴿يف مطلع السورة: 

مع الترضع  (عبد)ا يؤدي معناها، حيث تتناسق كلمة دون غريها مم (عبده)

 ،اىلواخلشوع من جانب زكريا، عليه السالم، وما جاء يف دعائه ورضاعته هلل تع

يتالقى ويتناسق صوتيا مع ما جاء  (رمحة ربك عبده)مري الرب: وإضافة العبد لض

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  ٺ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿بعده يف قوله: 

فانظر إىل التناسق بني العبودية  [3، 8]مريم:  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

، ربه، قال رب نادى)من دعائه لربه: املضافة للرب يف مطلع السورة، وبني ما ورد 

فضالً عن ظهور أثر العبودية يف خفوت الصوت وخفائه،  (.ومل أكن بدعائك رب

وإظهار الوهن والضعف، وظهور الشيب وانتشاره كل ذلك يتناسق صوتيا تناسقا 

 عجيبا ويظهر إعجاز القرآن ويقويه ويدل عليه داللة ظاهرة.
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 املبحث الثاني
 التناسق الصوتي يف صفات املتحمث عنهم

 العام غرضها كان وإن -النظر يف سورة مريم ومقاطعها جيد أهناالذي يمعن 

، األشخاص بعض صفات عن احلديث حول تدور-مقاطعها كافة يف الرمحة إظهار

 ، هبؤالء الرسلسواء منهم من كان يسري عىل منهج اهلل كأنبياء اهلل ورسله أو ممن آمن 

منهج اهلل تعاىل، كام أنه يتحدث عن صفات الذين خرجوا عن وصدق دعوهتم، و

ومن َثّم كان جزاء كل صنف منهم عىل ما قدم من أعامل سواء يتبعوا الرسل، ومل 

كانت أعامل خري وبر، أو كانت أعامل رش وكفر متالئاًم متام املالءمة مع هذا العمل 

 من جهة، ومتالئاًم ومتناسقًا مع سياق السورة من جهة أخرى. 

رة واضحة يف احلديث عن صفات املتحدث ومما ورد فيه التناسق الصويت بصو

تعاىل يف بيان صفات سيدنا زكريا،  أمر اهلل تعاىل ما جتده يف قوله عنهم ممن امتثل

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ﴿عليه السالم: 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ٹ ٹ 

 ﴾  ڍ  ڍ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ

حيث جتد التناسب الصويت البني يف بيان صفات سيدنا زكريا، عليه [ 6، 8]مريم: 

عاىل حتى يرفع السالم، من إظهار شدة الضعف والوهن، ومدى حاجته إىل اهلل ت

الوهن، ويعطيه القوة يف نفسه حتى يتحمل مشاق وأعباء عنه هذا الضعف و

الذي يكون وارثا له يف الرسالة، حتى يبلغها  الرسالة، كام يتمنى أن هيبه اهلل الولد

 بني إرسائيل متام البالغ، فيحصل عىل رضا ربه تبارك وتعاىل.

ومعاين الكلامت،  كام نلحظ ذلك التناسق العجيب بني أصوات احلروف

تدل عىل تفخيم األلفاظ وزيادة  الواو( حني التالوة -الياء  -األلففأصوات املد: )

تثري دالالت صوتية تتناسق مع املعاين املعّب عنها ففي قوله  معناها من جهة، كام
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پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ    ﴿تعاىل عن زكريا، عليه السالم: 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

نلحظ أن  [5 - 8]مريم:  ﴾  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

لدعاء اخلارج من أعامق زكريا، عليه يشعر بعمق ا (ڀ) االمتداد الصويت يف:

السالم، واملمتد يف أفق السامء، كام نستشف منه نفسية الداعي، ونستظهر بعد 

( يلقي بظالله عىل مدى ڦ  ڄ، كام نلحظ أن املد يف: )حاجته وعمقها يف نفسه

خوفه عىل الدين، وأنه مل يطلب الولد حلبه للولد يف ذاته، وإنام لكي حيمل أمانة 

 الرسالة من بعده، حتى يظل رشع اهلل ودينه قائام بني الناس، ال ينقطع بموته. تبليغ

كام ييش باستبطان حاله؛ فهو يف مقام املستنجد املستغيث بخالقه، ومن يملك 

 (نداء)ها لنا املد الذي حلق الكلمتني: أمر حاجته، وهذه الدالالت جمتمعة أظهر

 . (من ورائي)

ا تتواءم مع حاالت التشكي وبث احلزن فزكريا، ومن يتأمل أصوات املد جيده

، )، والفتحة الطويلة، يف الكلامت: عليه السالم، وجد يف صويت الكّسة الطويلة إينِّ

متكأ ليبث من خالل هذه  (انت، امرأيت، عاقرًا، يل، وليَّامنّي، املوايل، ورائي، وك

له صلة بالنفس، يف راحة  املمدود يف الكالم»آهاته ومشاعره. مما يؤكد  أنَّ  الكلامت

«القلب، بمد النفس، وراحة السمع، بحسن النَّغم
 (1)

. 

ل أن يلمس الدقة يف وضع كلمة: )منِّي( حيث جاءت يف  وال يفوت املتأمِّ

موضعها الدقيق الذي أضفى عىل نسق اآلية نغاًم إيقاعّيًا متميِّزًا، فلو قدمنا كلمة 

لشعرنا بام يشبه الكّس يف نغم  ،(العظموهن مني لمة العظم نحو: ))منّي( عىل ك

اآلية وجرسها؛ ذلك أّن صوت هذه الكلمة يف هذا املوضع الدقيق تتوازن إيقاعّيًا 

، وهكذا  ﴾ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ   ﴿ مع صوت كلمة: )إيّن( يف صدر اآلية هكذا:

                                       
 .62ص  عّز الدين عيل السيد، ،التكرير بني املثري والتأثري( 1)
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أي  نلمس أن كلمة: )منّي( حتقق انسجامًا وتناسقًا وإيقاعًا داخلّيًا موزونًا، وإنّ 

تغيري ملوقعها حيدث خلال يف إيقاعها الداخيل
(1)

. 

ويتناغــم صوت املد مع حاالت التعجب، ويؤدي دورًا إيقاعيًا جيسد اسـتبعاد 

حـصـول شـيء ما، وعـدم إمكـانـية حدوثه، كـام يف قــول: )مريـم(. عليـها 

 .[29]مــريم: ﴾  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ﴿ الــسـالم

ا مل ف هي، عليها السالم، تتعجب من إمكانية إنجاهبا الولد، ألهنا مل تتزوج، كام أهنَّ

 ، فكيف يأتيها الولد؟!جرماترتكب 

دته أصوات املد وكأننا يف صوت املد نستشف  وهذا املعنى املتعجب منه جسَّ

وإيثار  (أنَّى)ذلك. كام نلحظ التالؤم يف كلمة: مزيدًا من التعجب من حدوث 

التي بمعناها، حيث جاء التعبري بأّنى جمسدا ذلك املعنى  (كيف)ا دون ري هبالتعب

بطول النطق وامتداده، ومثله جاءت بقية أصوات املد معّبة عن ذلك التعجب 

 (. بغيا ـغالم ـ ـيل ـ ـيكون ـ)

كام أننا نجد لصوت اهلمزة أثرا كبريا يف جتسيد املعنى وترسيخه ، ومن ذلك 

  ھہہ ہ ہ ھ   ھ﴿ان والد إبراهيم، عليه السالم:قوله تعاىل عىل لس

 .[36]مريم:  ﴾  ڭ  ڭ  ۓھ  ے  ے  ۓ

فقد ساهم تردد صوت اهلمزة ـ ست مرات ـ من والد إبراهيم، عليه السالم، يف 

 زيادة حدة التهديد والوعيد املوجه إىل إبراهيم عليه السالم.

( ألرمجنك ــ لئن ــهلتي آ ـأنت ـ ـأراغب ـوبدا والده من خالل هذه الكلامت: )

وكأنه يتعثر يف كالمه من شدة حنقه وانفعاله، فمحتوى اآلية، هتديد، ووعيد، 

 وهني، وزجر، ولذا جاءت اهلمزة منسجمة ومتناسقة مع هذه املعاين.

ۉ ې ې ې  ې  ى ى ائ ائ ەئ  ﴿:  وتأمل قوله تعاىل

                                       
 .196ينظر: التصوير الفنّي يف القرآن، ص ( 1)
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 .[28]مريم:  ﴾  ەئ  وئ  وئ

ي باهلمزة ( بمعنى: أجلأهۉحيث نلحظ أن كلمة: ) ا، وأصله: جاء، ُعدِّ

أجاءها، أي: جعله جائيا، ثم ُأطِلق جمازًا عىل إجلاء يشء، إىل يشء كأنه جيئ » فقيل: 

« به إىل ذلك اليشء، ويضطره إىل املجئ إليه
(1)

. 

جيسد بثقله ومشقته يف النطق ثقل ومشقة حال  (ۉ)وصوت اهلمزة يف: 

( اآليت من ۉى صعوبة نطق: )خاض وال َيفمريم، عليها السالم، وقت امل

فاهلمزة يف اللغة العربية من » من تكرار صوت اهلمزة مرتني فيها كثرة حروفها و

أشق احلروف وأعّسها حني النطق؛ ألن خمرجها فتحة املزمار، وحيسُّ املرء حني 

« ينطق هبا كأنه َيتنق
(2)

. 

صوت، مما كام نلحظ أن صوت املّد حيمل طاقة عاطفية قوية من خالل مّد ال

يعّب عن حالة نفسية جتسد شيئًا من اهلم النفيس الثقيل الذي ترزخ حتت وطأته 

مريم، عليها السالم، ويصور صعوبة حاهلا، حتى كأن أمل املخاض هو الذي هجم 

  عليها، وأملّ هبا رسيعًا، دون أن يمهلها مدة احلمل املعهودة.

الشدة التي كانت فيها السيدة كام أننا نجد أن أثر الصوت يظهر جليا يف إبراز 

وما  ﴾ۉ﴿مريم يف هذا املوقف العصيب، يتجىل ذلك يف اختيار الفاء يف قوله: 

يء، مما يف الفاء من معنى الّسعة يف املجيء وكأهنا غري مرتقبة أو متوقعة هلذا املج

وعدم معرفتها لكيفية الترصف يف هذا املوقف،  يزيد من حريهتا ودهشتها،

مل يظهر هلا ترصف من تلقاء نفسها يف هذا املوقف مقارنة بام  العصيب؛ ولذلك

ڃ  چ      ڃڃ  ڃ ڄ   ڄڄ  ﴿حدث هلا يف املوقف السابق يف قوله تعاىل: 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ

                                       
 .8/95، والتحرير والتنوير، 8/12ينظر: الكشاف، ( 1)

 .85ص إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،( 2)
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گ  ڳ   گ  ک  گ  گ ک  کڑ  ڑ  ک ژ  ژ  

ھ ھ  ھ              ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڱ  ڱ  ں

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ٴۇ ۋ    ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓے  ے

ففي هذا املوقف يظهر أهنا ترصفت من نفسها  [22-16]مريم: ﴾ۋ ۅ ۅ

ڇ  ڇ  ﴿...﴾چچچ ڃ  ڃ  ڃ ﴿وبإرادهتا كام هو بنّي من قوله:

ا فعلته بنفسها، هذا فكل هذ ﴾ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ﴿...    ﴾ ڇ  ڇ

بخالف موقف املخاض والوالدة فمن دهشتها وحريهتا مل يظهر هلا ترصف يف هذا 

ى ائ ائ ەئ  ەئ  ﴿املوقف، وإنام ظهر الرتدد واحلرية والندم فقط يف قوهلا: 

فهي يف هذا املوقف متنت لو أهنا ماتت قبل، ونسيت، فلم يبق هلا  ﴾وئ  وئ

ان، وهذا املوقف فيه حرية منها وثقة واطمئن ذكر أصاًل، فاملوقف األول فيه ثبات

 مواقفها، عليها السالم.والصوت كان له أثر بني يف إبراز كل موقف من ودهشة،

ولذلك جتد السيدة: )مريم( يف سياق املخاض والوالدة ال إرادة هلا وال ترصف، 

ۉ ﴿وإنام الصوت يّبز أن املوقف هو املتحكم فيها، ولذلك جاء قوله 

وكأّن املخاض هو الذي أجلأها واضطرها إىل جذع النخلة   ﴾ې ې ې  ې

دون إرادة منها لذلك؛ ومما يدل عىل عدم اختيارها للمكان الذي تلد فيه ما ورد من 

أن اجلذع كان يابسا ال خرضة فيه وال ثمر
(1)

وإال لو كان هلا اختيار يف املكان  

 عىل الوالدة.الختارت مكانا مناسبا يوجد فيه ماء وطعام وما يقوهيا 

صفات املتحدث عنهم نلحظ تناسقًا عجيبًا بني الكلمة وجرسها الصويت،  ويف

فجرس الكلمة جيسد املعنى، الذهني واحلالة النفسية، يف تناسق بديع. تأمل قوله 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ﴿تعاىل: 

 .[59]مريم:  ﴾  ڻ        ڻ   ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ

                                       
 .5/261أيب السعود  ، وتفسري8/11، والكشاف 3/11ينظر: املحرر الوجيز ( 1)
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ومنه: خرير املاء، وهو صوت  فاخلرور؛ النـزول واهلوى إىل األرض بّسعة،

حيدثه املاء عند جريانه بتدفق
(1)

. ومن يتأمل لفظ: )خروا( بجرسه الصويت، جيده 

ص الصورة بّسعة متناهية، وُيعّبِّ عنها بإيقاع قوي ورسيع، وكان من املمكن  ُيشخِّ

ى عن هذه اللفظة فيقال مثاًل: إذا ُتتىل عليهم سجدوا، لكنّه جيء هبا ألّن أن ُيستغن

وطًا رسيعًا يسمع منه بيان مسارعتهم إىل ذلك حتى كأهّنم يسقطون سق املقصود

فاستعامل )اخلّر( تنبيه عىل اجتامع أمرين: السقوط وحصول »صوت خرير،

«الصوت منهم
(2)

. 

أم بالتسبيح، له أثر يف إظهار رسعة فالصوت سواء أكان بالوقوغ والسقوط، 

االستجابة لألمر دون تردد أو تفكري، أو تأخر؛ مما يتناسب مع صفات العباد الذين 

يار مادة اللفظ، كام يف أنعم اهلل عليهم من النبيني، ولذلك كان الصوت له أثر يف اخت

عنى الدقيق دون سجدوا أو نزلوا، مما يعطي معناها العام من دون امل (خروا)اختيار:

مما يدل عىل رسعة النزول، وعدم التحكم يف النفس، وكأهنا ُتقاد إىل  (خروا)للفظ: 

م يف نفسها وذاهتاهذا الفعل بشدة، وقوة ال تستطيع معها التَّح وكذا يف اختيار  ،كُّ

دا)لفظ:  دا( من رسعة يف النطق وعدم اجديندون س (ُسجَّ ، ملا يف لفظ )ُسجَّ

الصوت يف  ، وبذا حتاكي الّسعة يف الفعل، كام نلحظ دقةاإلطالة أو مد الصوت

مما يدل عىل رسعة البكاء أيضا وقوته، فضاًل عن أنه  (بكيا)هناية الفاصلة بقوله: 

يتالقى مع فواصل اآليات قبله وبعده، ولذا مل يقل: باكني، مثاًل، ألنه ال يتناسب 

تفادة من والشدة املسصوتيًا مع الفواصل قبله وبعده فضاًل عن ذهاب الّسعة 

 .(بكيا)لفظ: 

جتد أن فعل األمر: اصطّب،  [65]مريم: ﴾پپپ﴿وتأمل قوله تعاىل:

                                       
 مادة خرر. 3/283ينظر: لسان العرب، ( 1)

 ، مادة خّر.299/ 1املفردات يف غريب القرآن، ( 2)
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أصله: اصتّب، عىل وزن: افتعل، قلبت تاء االفتعال طاء الستثقال اجتامع التاء مع 

احلرف املطبق؛ ملا بينهام من اتفاق املخرج وتباين الصفة، إذ التاء من حروف 

حروف االستعالء ، فأبدلت من التاء حرف استعالء من خمرج  اهلمس، واملطبق من

املطبق، واختريت الطاء لكوهنا من خمرج التاء
(1)

وصيغة: االفتعال، ترد إلفادة قّوة  

اس، يستعمل جمازا يف شدة الصّب عىل ـحبـ: االن ارـى االصطبـل، ومعنــالفع

تكاليف العبادة
(2)

. 

حدة يدل عىل تفخيمها واملبالغة يف إيقاع وجرس الصاد مع الطاء يف اللفظة الوا

وجرس الكلمة يوحي بيشء يزيد عىل معنى الصّب عىل العبادة، فهي تيش  الفعل.

بحشد الطاقة، وتعبئة النفس، وَتكلُّف الّصّب، وحبسها عىل العبادة، وكأن روح 

ا العبادة ولذهتا ال تنال إال بتلك املصابرة، وال تفتح منافذها إال ملن يتجرد هل

فيه ما يدل عىل املشقة يف  (اصطّب)بكل جوارحه، فاختيار اللفظ هنا: ويتحفز هلا 

 هذا الفعل، ولذا جاء عىل صيغة: )افتعل( التي توحي باملشقة يف العمل.

ومن أهم ظواهر التناسق الصويت يف سورة )مريم( يف بيان صفات املتحدث 

ًا، وذلك نلمسه يف أصغر وحدة عنهم ما نجده يف ظاهرة التكرار، وهي األكثر إيقاع

 وهي احلرف، مرورًا بالكلمة، ثم اجلملة.

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴿ومن ذلك تكرار حرف الفاء يف قوله: 

ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۉ  ې  ې  

عة يف فتكرار الفاء أربع مرات بام يدل عليه من رس [ 23-22]مريم:  ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  

مريم، يتالقى ويتناغى مع سياق الرمحة املبثوثة يف  األحداث التي حدثت للسيدة

ثنايا السورة، وكأن ما حدث هلا كانت أحداثه رسيعة حتى ال تطول معاناهتا، 

                                       
 .8/281 خالد األزهري،رشح الترصيح عىل التوضيح،  ينظر:( 1)

 .132/ 8ينظر: التحرير والتنوير، ( 2)
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كام أن جميء الفاء األخرية يف قوله: ..ويكثر تعبها نظرًا المتداد وقت الشدة.

اهلل تعاىل هلا، وأنه بمجرد مهها وحزهنا يدل عىل رسعة استجابة  ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴿

هتدية وشدة حتّسها جاءها الفرج رسيعا بمناداة امللك هلا، وتطمينه لقلبها، و

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ﴿، فهي ذات مكانة ومنزلة عند رهبا: روعها

ٱ  ٻ  ٻ  يئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ىئ 

بل أمرها باألكل  فقط عدم احلزن فهو مل يطلب منها [26-23]مريم:  ﴾ٻ

لقومها إذا سألوها عن هذا  بني هلا ما تقول، ووراحة البال وقرار العني والرشب

 ﴾  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴿الولد: 

عنها  وهذا هناية الطمأنينة هلا؛ حيث إن هناك من يتوىل اجلواب والدفاع [26]مريم: 

 بمفردها. قومها  حتى ال تواجه هي

فحملته، فانتبذت، ) ،غيبة يف احلديث عن السيدة مريموكام يف تكرار ضمري ال

وتكرار ضامئر الغيبة هنا يدل  ،(ا املخاض، قالت، وكنت، فناداهافاَتذت، فأجاءه

 عىل أهنا مسخرة للحدث ال طواعية هلا فيه وال اختيار.

[ 38]مريم:  ﴾ۈ  ۈۆ    ۆڭ   ۇ  ۇ﴿وكام يف تكرار السني يف قوله: 

ثالث مرات، مع ما لصوت السني من اهلمس الذي يوحي برقة اللفظ ونعومته مما 

ع أبيه من اللني والشفقة والعطف م - السالم عليه-يتالءم مع حال سيدنا إبراهيم 

 وشدة اخلوف عليه من الكفر وجزاء الكفر من الطرد والبعد عن رمحة اهلل تعاىل.

الشتقاقية ليضفي إيقاعًا موسيقيًا من خالل تناسقات ويأيت تكرار الكلامت ا

إنسيا( مع  ــ منسيا ـصوتية تتوازى عّب تكرار ألفاظ متجانسة صوتيا مثل: ) نسيا ـ

ما يدل عليه الصوت من أثر يف حتمل الشدائد واملكروه الذي حدث للسيدة مريم، 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ  پ ﴿عليها السالم. ومن ذلك التكرار يف قوله تعاىل 

 فعلهبعد  (ڀ )حيث نلحظ أّن جميء املصدر [ 8، 2]مريم:  ﴾  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ
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قد أضفى صوتًا عذبًا نشأ من تكرار هذين اللفظني املتقاربني واملتصلني  (ڀ )

 بجذر اشتقاقي واحد.

وخطرات جتول يف وقد يلجأ للتكرار للتعبري عن حالة نفسية يعيشها املرسل 

( عىل لسان إبراهيم، عليه السالم، يوحي بمدى خوفه أبت عقله فتكرار: )يا

وشفقته ورأفته بأبيه ، كام يوحي بإظهار بنوته له، وأنه بمقتىض تلك البنوة يرجو له 

 اخلري والسالمة والنجاة بنفسه من املهالك ومن كل ما يؤذيه.

)مريم( مل يرد بطريقة اعتباطية، أو بمعزل عن  وهذا التكرار الظاهر يف سورة

ملعنى، بل ينبغي أن ينظر إليه عىل أنه وثيق الصلة بالتشكيل الصويت الذي هيدف ا

 لتحقيق الغرض املسوق له الكالم، كام سبق بيان ذلك.
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 املبحث الثالث
 الصوتي يف جزاء املتحمث عنهمالتناسق 

لصويت يف سورة )مريم( جيد أن أثر الصوت يظهر بصورة يتأمل التناغم ا الذي

بينة يف حتقيق الغرض املسوق له الكالم، سواء أكان يف بيان صفات املتحدث عنهم 

كام سبق بيانه، أم يف جزاء املتحدث عنهم كام سيتضح يف هذا املبحث؛ إذ التعبري عن 

دث عنه، ومن هنا يظهر اجلزاء يرتبط ارتباطا قويا بالتعبري عن صفات وأعامل املتح

 أثر التناسق الصويت جليا يف تقرير جزاء املتحدث عنهم  سواء يف اخلري أو الرش.

فمن يتأمل النص القرآين يلحظ أن احلرف حيمل قيمة تعبريية موحية ذات 

جرس خاص له ظل وإحياء ويشيع منه نغم صويت له صدى وإيقاع  يتناسب 

 عنه.ويتناغى مع اجلزاء املراد التعبري 

فمثال جتد أنه يف بعض املواضع يتناغم صوت حركة الياء مع حركة النفس يف 

اهلل  اهلدوء والسكينة وإشاعة جو من الطمأنينة واالستقرار النفيس كام يف خطاب

من يسمع تالوة هذه اآلية يعيش و [26]مريم:  ﴾ٻٻ ٻ ٱ  ﴿تعاىل ملريم،

 -الكّسة الطويلة يف: )كيلت حركة السكينة واهلدوء املنبعث من أصوا جو

قري( وعند التأمل يف إيقاع هذه الكلامت نجدها ذات إيقاع هادئ ورخي  -ارشيب

 مما يؤكد أن تتابع أفعال األمر هنا جاء ليبث الطمأنينة والسكينة.

ًا يف أكثر اآليات التي يشيع فيها  وتلحظ وضوحًا صوتيًا شديدًا ورنينًا مدويِّ

ن قوة إسامع الكلامت، وجيعل لآلية إيقاعًا يتواءم صوت النون، وذلك يضاعف م

 [18]مريم:  ﴾   ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ ﴿مع جالء معناها، تأمل قوله تعاىل: 

حيث نجد لصوت الغنة املصاحب للنون إيقاعًا حانيًا ينسجم مع احلنّو من لدن اهلل 

 اللطيف املمنوح ليحيى، عليه السالم.

يدل عىل شدة الصوت وقوته، مما يتناسب مع  كام أنك جتد يف بعض املواضع ما
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 ژ ڈ ڈڎ ڎڌڌ ﴿اجلزاء املراد التعبري عنه، كام يف قوله تعاىل: 

: االستفزاز والتهييج وشدة اإلزعاجفاألزّ  ﴾ژ ڑ
(1)

. ومنه: أّز املرجل أّزا 

وأزيزا إذا غال واشتدَّ غليانه حتى يسمع له صوت، وأّز اليشء حركه شديداً 
(2)

 ،

«كان يصيّل وجلوفه أزيز كأزيز املرجل»ما يروى أّنه عليه الصالة والسالم: ومنه 
(3)

 

ومجيع ذلك يدل عىل احلركة واهليجان. ونلحظ أن جمئ اهلمزة يتناسق مع دقة املعنى 

املراد التعبري عنه، فتؤزهم: بمعنى تقلقهم وتزعجهم، وتكرار حرف الزاء حيدث 

اهنا، وهو يتناسب مع أزيز الشياطني وما صوتًا يشبه أزيز القدر إذا اشتد غلي

توسوس به يف صدور أوليائهم، وما حتدثه من اضطراب وتناقض. ومن يتأمل 

الداللة اللغوية السابقة هلذه الكلمة جيد أّن: تؤّزهم أّزا؛ بمعنى: هتّزهم هّزا ولكن 

هذا ألهنا أقوى من اهلاء و»حرف اهلمزة التي هي أخت اهلاء،  النص القرآين اختار

املعنى أعظم يف النفوس من اهلز، ألنك قد هتز ما ال بال له كاجلذع وساق الشجرة 

« ونحو ذلك
(4) 

وعىل ذلك فتأزهم أقوى من هتزهم، وأزه أبلغ من هزه
(5)

، فالتعبري 

هنا حيكي ويرسم مشهدًا يمتلئ باالضطرابات والوساوس التي جتلب هبا  باألزّ 

فوسهم تغيل هبا وتطفح، وهذا اللفظ يصور الشياطني عىل أوليائهم حتى جتعل ن

وجيسم العالقة بني الشياطني وأوليائهم، فإرصارهم وسعيهم إلضالل بني آدم 

يشبه املاء يف املرجل الذي يغيل فيسمع له أزيز من شدة الغليان، وهذه الصورة 

السمعية والبرصية يصورها هذا اللفظ للمتلقي كي يفهم حقيقة الشياطني وما 

 لبني آدم. يضمرون 

                                       
 .، مادة )أزز(18/299هتذيب اللغة، ينظر: ( 1)

 مادة )أزز(. 5/898عرب، ينظر: لسان ال( 2)

، وإسناده قوي وصححه ابن خزيمة وابن 255( والرتمذي يف الشامئل ص 893رواه أبو داود برقم )( 8)

 .296/ 2، وقال: صحيح عىل رشط مسلم، ينظر: فتح الباري 263/ 1حبان واحلاكم 

 .136/ 2 ،اخلصائص ( 3)

 .(أزز)مادة  19ينظر: املفردات يف غريب القرآن، ( 5)
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يتناسب مع جزاء من استسلم للشيطان وتركه  (ژ ) يفكام أن اختيار اهلمزة 

ال يستطيع أن و ،لك من أمر نفسه شيئايتحكم فيه ويف عقله وفكره، فهو ال يم

يفرق بني عبادة ما ال  مما جعله ال حق ظاهر، وما هو باطل جيل يفرق بني ما هو

 ادة اهلل الذي بيده كل يشء؛ إذ سياق اآلية:فسه نفعًا وال رضًا، وبني عبيملك لن

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃچ چ  چ﴿

بينام  ،هذا. [98 - 91]مريم:  ﴾  ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ

ی  ی  ی  ی  جئ   ﴿:أنه جاء التعبري بقوله مريم السيدة جتد يف خطاب

 . [25]مريم: ﴾ىئحئ  مئ  

فتحرك، وكل من خّف  ء فاهتز، أي حركته: حتريك اليشء وهززت اليشفاهلزّ 

ألمر وارتاح له فقد اهتز له. وأخذته لذلك األمر هزة: أي أرحيية وحركة، واهتّز 

النبات أي حترك لنضارته، واهتزت األرض: أي حتركت وأنبتت. واهلز واهلزيز: 

هو حتريك اإلبل يف خفتها وقد هزها السري وهزها احلادي: أي حتركت يف سريها 

ئهبحدا
(1)

. 

تتدفق الدالالت واملعاين، فاهلز حركة  (اهلزّ )وعند الـتأمل يف استخدام كلمة 

تتميز باخلفة والّسعة، وتتسلل إىل نطاق الشعور لتتسم باألرحيية واحليوية، بل 

وحتمل دالالت عاطفية يفّسها اهتزاز اإلبل للحداء، واهتزاز القلب لسامع 

 مريم عليها السالم حتمل السيدة اباألصوات احلسنة، وهي هنا يف سياق خط

الذي وقع عليه اهلز حييا وينبت فيسقط  فاجلذع والتكريم،معاين احلياة والبرشى 

 التمر والرطب.

والتعبري باهلّز يتناسب مع حال السيدة مريم وما هي فيه من ضعف خاصة يف 

، ةلطلوب هزه وهو اجلذع، أي أصل النخحالة املخاض، كام أنه يتناسب مع امل

                                       
 ، مادة هزز.5/328، ولسان العرب، 898ينظر: املفردات يف غريب القرآن، ص( 1)
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وهذا ال يتأتى هزه بقوة أو شدة، وإنام يقع هزه ضعيفًا لقوته ومتاسكه وثباته يف 

مما يدل عىل  ز واقعًا عىل اجلذع وكأنه صار أداة للهزّ ــاء اهلــاألرض؛ ولذا ج

 صعوبته وقوته.

[ 25]مريم:  ﴾ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ﴿وتأمل قوله تعاىل: 

ى التاءين( بتخفيف السني وحذف إحدجئ)جتد الفعل
(1)

واألصل تتساقط  

واإليقاع الصويت للفعل بعد حذف إحدى تائيه يشري إىل قرص املدة ورسعة الزمن 

الذي يتطلبه سقوط الثمر وهكذا نلحظ أن النّص القرآين )حيذف من الفعل 

للداللة عىل أّن احلدث أقل مما مل حيذف منه وأن زمنه أقرص ونحو ذلك فهو يقتطع 

عىل االقتطاع من احلدث( من الفعل للداللة
(2)

. 

ڳ    ﴿وتأمل التناسق الصويت بني جزاء املؤمنني وجزاء الكافرين يف قوله تعاىل : 

فكلمة [ 96، 95]مريم:  ﴾  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ  ں ں  ڻ     ڻ  ڻ

بجرسها ومعناها حتكي صورة اإلكرام والتبجيل، وفيها تشبيه حالة املتقني  (ڱ)

ں ں   ﴿دون لإلكرام والتبجيل، وترسم اآلية بحالة وفود امللوك الذين يغ

صورة مهينة حلرش املجرمني، فالسوق من: )ساق النعم،  [96]مريم:  ﴾  ڻ     ڻ  ڻ

فانساقت(
(3)

، فاملجرمون يساقون كالدواب واألنعام التي ُتساق إىل املاء عطاشًا، 

الم من فانظر إىل التضاد وما حيدثه من تناسق صويت حيقق الغرض املسوق له الك

الداللة عىل غاية اإلكرام والتبجيل واإلنعام للمؤمنني، وغاية اإلهانة والتحقري 

 للكافرين.

التناسب والتالؤم والتناسق الصويت بني )مريم(  ومما جتده واضحًا بينًا يف سورة

                                       
البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة،  ، و819/ 2ابن اجلزري،  النرش يف القراءات العرش، ينظر:( 1)

 .2/68، النشار

 .11ص  فاضل السامرائي، بالغة الكلمة يف التعبري القرآين، (2)

 الغة، مادة سوق.أساس الب( 8)
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 مما يعد مظهرا من مظاهر اإلعجاز الصويت يف القرآن الكريم.الصفات واجلزاء 

وطلع  [89]مريم:  ﴾ ڀ  ڀ﴿اهلمزة يف قوله تعاىل:  تأمل ما يضفيه صوت

اليشء بمعنى: ظهر عليه واعتاله
(3)

، فصوت اهلمزة يناسب بمشقته مشقة من 

حياول صعود اجلبل الشامخ يف ذراه وهذا املعنى ال يتصور لو قيل ادعى الغيب 

 وقد اعتمد [89]مريم:  ﴾  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ ﴿ونحوه ؛ ولذا جاء بعده قوله: 

حتى يتحقق التناسق الصويت بني جزئي الكالم،  ،أيضا عىل مهزة أم يف االستفهام

كام جاء اإلنكار عليهم يف عدم علمهم بالغيب أو وجود وعد وعهد بعدم عذاهبم 

ٿ  ٿ  ٹ     ٿٿ ﴿مما يتناسب ويتالقى مع اجلزاء املرتتب عىل ذلك بقوله: 

قوة  فانظر إىل [99، 88]مريم:  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

مزة يف االستفهام مما يتناسب مع قوة اهل ،(ٿ) الصوت وشدة الردع يف قوله

فزيادة السني مع ما فيه  (ٿ)الصوت يف قوله: كام جتد القوة يف  ،وقوة اإلنكار

من صفات يدل عىل قوة الكتابة وتأكيدها، وأن هذا االدعاء الذي قالوه سيجزون 

ء، بل إن العذاب سيزداد ويمتد إىل ما ال هناية كام يفهم عليه دون أن ينقص منه يش

، (نمد)ه الالم التي عّدت الفعل وانظر إىل هذ ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿من قوله: 

، حيث حولت هذه (نمد له)و (نمده)يتعدى بنفسه، ولكن هناك فرق بني وهو مما 

فضاًل عام فيه من الالم املّد من التكريم والعون إىل اإلهانة والعذاب، ومد العذاب 

)مريم(، فضاًل عن ذلك يتالقى مع الشدة  تناغم صويت يتالقى مع فواصل سورة

 ؛ناغم والتناسب الصويت يف السورةوالقوة املوجودة يف الصفات، مما يدل عىل الت

   ٿٿ ﴿نظرًا ألن اجلزاء من جنس العمل عاملهم اهلل بجنس عملهم فقال تعاىل و

ومن يتأمل يف التدفق  ،  [88]مريم:  ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

ا ـنمدُّ ـ)الصويت يف  يستشعر امتداد العذاب وتدفقه بحيث ال ينقطع، فكام كان  (مدَّ

                                       
 .(طلع)، مادة 286/ 9ينظر: لسان العرب ( 1)
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 عملهم التامدي يف الطغيان يف الدنيا جاء عذاهبم ممتدًا يف تواصل وامتداد ال ينقطع.

ژ ﴿وقوله:  [25]مريم:  ﴾ی ی ﴿وتأمل ما يوحيه حرف الزاي يف قوله:

فحرف الزاي من احلروف األسلية ألنَّ مبدأها أسلة اللسان [98]مريم:  ﴾ڑ
(1)

 

وهو يقوم عىل االهتزاز الصويت وارتباطه باألصوات الشديدة كاهلمزة، يميزه بحدة 

، يتالقى مع تضعيف عني الكلمةخاّصة جتعله يوحي بالشدة واحلركة املضطربة، مما 

ٱ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    ﴿قوله:  وهذا يتالقى مع اجلزاء املنصوص عليه يف

من امتداد الصوت مما  (تساقط)وما يف املد يف:  [26، 25]مريم:  ﴾ ٻ  ٻ  ٻ

 –يتناسب ويتناسق مع امتداد اجلزاء وكثرة الرطب التي نزلت عىل السيدة مريم 

ولذا مل يأت التعبري مثال بكلمة: تسقط أو تقع أو تنزل. مما ال حيقق  – السالم عليها

الصويت املراد والذي به يتحقق كثرة الرطب وامتداد نزوله وتتابعه وعدم  التناسق

 (تساقط)يتالقى مع القراءة األخرى يف:  (يهزّ ) قطاعه. فضاًل عن أن التشديد يفان

اَقطْ ﴿ مة قراء املدينة والبرصة والكوفةحيث قرأ عا بالتاء من تساقط وتشديد  ﴾َتسَّ

إحدى التاءين يف  تدغمأطبًا جنيًا، ثم قط عليك النخلة رالسني، بمعنى: تتسا

ي إليك كذلك وجهوا معنى الكالم إىل: وهزّ  الذين قرؤوا ، وكأنّ تشدداألخرى ف

اقط النخلة عليك رطباً بجذع النخلة تّس 
(2)

. 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴿وتأمل التناسب الصويت بني الصفات واجلزاء يف قوله تعاىل:   

ڄ     ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  

                                       
 .63ص  إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية،( 1)

)َتَساَقط( بفتح التاء  قرأها حفص )ُتساقِط( بضم التاء وَتفيف السني وكّس القاف، وقرأها محزة:( 2)

اَقط( بياء مفتوحة وتشدي د السني وفتح القاف، ووافقه والقاف وَتفيف السني، وقرأها يعقوب: )َيسَّ

اَقط( بتاء مفتوحة وتشديد السني وفتح القاف ، ومعهم شعبة يف أحد الوجهني، وقرأها الباقون: )َتسَّ

 .شعبة يف الوجه الثاين له

 .2/68البدور الزاهرة،  ، و2/819ينظر: النرش يف القراءات العرش، 
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چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

يف  ﴾ٺ ﴿حيث جتد أن التعبري جاء أوالً بـ  .[68، 66]مريم:  ﴾  ڌڍ   ڍ  ڌ   

حيث إن اختيار مادة حروف ﴾ٹٹڤ﴿وقوله:  ﴾ٺ ٺ ﴿قوله: 

مما يظن أنه األنس مما يدل عىل أن اإلنسان قد آنس واطمأن بغريه من بني جنسه، 

دون أن يقال مثاًل: ويقول الكافر، أو ويقول ، وى هبم، ويغرت هبم، ويلهو معهميتق

ن والثقة املوجود يف العبد أو نحو ذلك مما ال يعطي داللة األنس بالغري، واالطمئنا

ولذلك جتد التناغم والتناسق الصويت بينا يف جزاء ذلك اإلنسان املغرت  ،مادة األنس

 ،فضاًل عن أن يغرت أو يأنس بغريهأنه خلق وحيدًا، ومل يك شيئا يذكر،  بتذكريه أوال

عىل حرشه وإحضاره حول جهنم جاثيا  (فوربك)يأيت اجلزاء املؤكد بالقسم:  ثمّ 

عىل ركبتيه، ثم التأكيد عىل عدم النارص أو املعني ممن كان يأنس هبم، أو يغرت هبم، 

أي أمل يف  قواهم وأشدهم حتى ال يبقىوأن اهلل تعاىل سينزع من كل شيعة وفرقة أ

 ممن اغرت هبم. نرصة أو معونة 

مكام أنك جتد أن األفعال: ) م -لنحرشهنَّ ( ترسم بجرسها لننـزعنَّ  - لنحرضهنَّ

مالمح املشهد وتزيده حّدة وشدة وقد جاءت عىل هذا النسق البديع وهي عىل 

ور جاءت اآلية ببيان صال هذه من صورة وكل النـزع،-اإلحضار -الرتتيب: احلرش

 ما يصاحبها.

 فعملية احلرش تصاحبها صورة مجع املكذبني والشياطني يف صعيد واحد. -  

كب حول جهنَّم. -    وعملية اإلحضار تصاحبها صورة اجلثو عىل الرُّ

عملية النّزع تصاحبها صورة أخذ العتاة الشداد من بني املحرضين لتميزهم بشدة و -  

 العتو والفجور.

ذه الصور؛ احلرش، ثم اإلحضار، ثم النـزع، تلقي يف سطر واحد بينام اخليال وه

نفسه يكاد يستغرق مدى أطول يف تصور ذلك مرحلة بعد أخرى، وكل هذا يتالقى 
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، كّب واملغرت بمن معه من بني جنسهمع الصفات املذكورة هلذا اإلنسان املكذب املت

م وعند تأمل صيغ هذه األلفاظ ملن -)لنحرشهنَّ ( نجد الفعل لننـزعنَّ  -حرضهنَّ

املضارع الذي يدل عىل التجدد واحلدوث، واملؤكد بالالم والنون املشددة، حيدث 

جرسا وضغطا عند النطق هبا، وهذا اجلرس الغليظ  يشري إىل القوة والعنف اللذين 

 يسودان جو اآلية، ويمدنا بإيقاع صويت يتناسق فيه اجلزاء مع الصفات.

اإ)وتأمل كلمة  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ﴿يف قوله تعاىل:  (دَّ

جتدها مصورة بجرسها وبمعناها األمر الفظيع املنكر، الذي  [98، 99]مريم:  ﴾ۇ

تقشعر منه القلوب؛ فاألّد واإلّدة، األمر الفظيع العظيم والداهية الكّبى
(1)

. وهذا 

يم الذي ادعاه اللفظ تصاحبه جلبة وقّوة وهي حتاكي بجرسها فظاعة املنكر العظ

 املرشكون من نسبة الولد إىل اهلل تعاىل.

ۆ  ۆ ﴿وتأمل األلفاظ التي حتاكي شدة جرمهم يف قوله تعاىل 

[ 81، 89]مريم:  ﴾   ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې

كلها ألفاظ جمسدة بجرسها، هلذه املخلوقات  (ُ وَترّ  ـوتنشق ـ ـيتفطرنَّ ـ)فاأللفاظ: 

( حتى ليخّيل للقارئ أّن احلياة تدّب فيها واجلبال واألرض، السامء،) :اجلامدة

فتتفاعل ومتوج باحلركة فهي تتفطر وتتصدع وَتّر من هول ما يدعيه املرشكون من 

جرس األلفاظ، وإيقاع العبارات »وهكذا نلحظ أنَّ  نسبة الولد إىل اهلل تعاىل.

«غرية واالنتفاضيشارك ظالل املشهد يف رسم اجلو، جو الغضب وال
(2)

 تأملو.

التناسق الصويت احلادث من التضاد والتقابل بني صفات السامء وصفات األرض، 

وصفات اجلبال حيث ذكر لكل واحد من الصفات ما يناسبه من جهة، ويقابل 

الصفة األخرى فيام يقابله من جهة أخرى.. فالسموات يتفطرن، واألرض تتشقق، 

                                       
 .   8/81،  ينظر: لسان العرب( 1)

 .3/2829 سيد قطب، ،يف ظالل القرآن( 2)
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هلول والفزع الذي حدث ألقوى املخلوقات يتناسب واجلبال َتر هدا.. كل ذلك ا

تعاىل اهلل عن ذلك  -مع فظاعة وشدة وعظم ما قاله الكفار حينام نسبوا هلل الولد 

 ع يتناسب مع ما حدث هلذه األجرام.الشني العظيم القول فهذا –علوًا كبريًا 

رة وأشري هنا إىل أّن فواصل اآليات يف صفات املتحدث عنهم وجزائهم يف سو

مريم تتنوع باختالف مضمون اآليات املتتابعة، مراعى فيها املعنى والسياق وجو 

بتنوع اجلو  القرآنية،والفاصلة  ،القّص ورسد األحداث، فتنوع اإليقاع املوسيقي

واملوضوع يبدو جليًا يف هذه السورة حيث تأتلق صوتيا مع ما يدل عليه 

الكالم.
(1)

ٻ   )هكذا:  السالم، فتسري الفاصلةهام، فهي تبدأ بقصة زكريا وحييى علي

 .(...   چ .. ڤ.. ڀ ..  ٻ  ٻ  پ  پ

 عىل النظام نفسه. السالم، فتسري الفاصلة وتليها قصة مريم وعيسى عليهام

 .(...  ک ...  ڈ ...  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ)

 لفصلاب، لتقرير حقيقة عيسى بن مريم، وإىل أن ينتهي القّص، وجييء التعقي

بحرف امليم  يف قضية بنوته فيختلف نظام الفواصل حيث تطول الفاصلة، وتنتهي 

: عىل النحو التايل ،الوقف ال بالياء املمدودة الرخيةأو النون املستقر الساكن عند 

   ېۉ  ۉۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ڭ  ڭ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ﴿

 .﴾...   ې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ

فاصلة د السياق إىل القصص عادت الحتى إذا انتهى التقرير والفصل وعا

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴿ الرخية املمدودة عىل هذا النحو:

 اآليات. ... ﴾  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ

ري قام، يتغحتى إذا جاء سياق احلديث عن املكذبني وما ينتظرهم من عذاب وانت

ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ﴿عىل هذا النحو:  فاصلةاإليقاع املوسيقي وجرس ال

                                       
 .119ينظر فصل: التناسق الفني يف القرآن، يف كتاب: التصوير الفني يف القرآن، سيد قطب، ص ( 1)
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ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ىې  ى

 .... اآليات﴾  ېئ  ىئ

ے ے ﴿ ويف موضع االستنكار الفظيع يشتد اجلرس والنغم بتشديد الدال:  

ٴۇ   ۋ  ۓ ۓ ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

 .اآليات...  ﴾ۋ   ۅ  ۅ

وهكذا يسري اإليقاع املوسيقي يف السورة وفق املعنى واجلو؛ ويشارك يف إبقاء »

الظل الذي يتناسق مع املعنى يف ثنايا السورة، وفق انتقاالت السياق من جو إىل جو 

«ومن معنى إىل معنى
(1)

 . 

 

 

                            

                                       
 .3/2891يف ظالل القرآن، ( 1)
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 املبحث الرابع
 سق الصوتي يف ختام السورة وصلته باملطلع واملدقصمالتنا

الذي يديم النظر يف ختام سورة مريم جيد أنه يتناسق مع مطلعها ومقصدها 

 تناسقا بينا ، وهذا ما يظهر جليا يف اآليت:

 أوال : التناسق بين ختام السورة ومطلعها:
أكان  يظهر التناسق الصويت بوضوح بني ختام سورة: )مريم( ومطلعها سواء

 تناسقًا معنويًا أم لفظيًا، وذلك عىل النحو التايل:

 التناسق المعنوي: - 4
الذي يدقق النظر يف ختام سورة مريم جيد أن التناسب املعنوي بينه وبني املطلع 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ﴿: يظهر بدءا من قوله تعاىل

فهذا يتناسب [ 88، 86]مريم:  ﴾  پڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ

وقوله:  [2]مريم:  ﴾   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴿: له تعاىل يف مطلع السورةمع قو

 . [8]مريم:  ﴾   ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک ﴿

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ فاإليامن والعمل الصالح الوارد يف ختام السورة يف قوله:

؛ إذ ﴾ٻ   ٻ  ٻ  ﴿مما يتناسب مع ذكر الرمحة يف قوله:  ﴾ٻ  ٻ

عمل الصالح من مسببات الرمحة ودواعيها، وكأن ختام السورة بيان اإليامن وال

يامن والعمل عن أن اإل وتعليل لسبب الرمحة املنثورة يف ثنايا السورة، هذا فضالً 

سبب القرب إىل اهلل تعاىل مما يتحقق معه إجابة دعاء سيدنا زكريا عليه  االصالح مه

 ها السالم.السالم ، وإزاحة اهلم عن السيدة: )مريم( علي

مما يتوافق مع دوران  ﴾پ پ پ پ﴿كام أن ذكر الرمحن والود يف قوله: 

السورة عىل الرمحة من أوهلا إىل آخرها كام سبق بيان ذلك يف أكثر من موضع، كام 

يتالقي مع الود الذي حققه اهلل لسيدنا زكريا بإجابة دعوته وإعطائه الولد رغم كّب 
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لتي يتحقق معها الولد يف املعتاد، وإعطائه آية عىل سنه وانقطاع األسباب العادية ا

صدق تبشري املالئكة له بالولد، كام أن الود يظهر أيضًا يف جانب مريم عليها السالم 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ﴿يف أكثر من موضع كام هو بني يف قوله تعاىل:

ٱ  ٻ  ٻ  يئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ىئ 

 .[26-23]مريم:  ﴾ ٻ

يظهر التناسب  ﴾  ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ   ٺ﴿ويف قوله تعاىل: 

والتناسق بني التيسري والبرشى وما هو ظاهر يف مطلع السورة من البرشى بالولد 

دة: حييى، لسيدنا: زكريا، عليه السالم، والسيدة: )مريم( عليها السالم، وتيسري وال

املتحدث عنهم يف كام أن التقوى تتناسب مع صفات  ،وعيسى، عليهام السالم

النصف األول من السورة، وما تدور عليه صفات املتحدث عنهم من إيامن وتقوى 

وعمل صالح، كام هو بني يف صفات سيدنا زكريا وحييى، عليهام السالم، والسيدة: 

مريم، عليها السالم، وصفات سيدنا عيسى وإبراهيم عليهام السالم، فكل هؤالء 

 فاهتم.متثل التقوى صفة رئيسة من ص

 التناسق اللفظي: - 3
جاء التناسق اللفظي بني ختام السورة ومطلعها متمثال يف اإلمجال والتفصيل يف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ﴿قوله تعاىل: 

ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

 ٱ  ﴿قوله: في ف[ 89-86]مريم:  ﴾ڦ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

بام يستلزمه  (الذين)اسم املوصول  نلحظ أنَّ  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

من علم املخاطب بالصلة هو؛ إمجال ملا فصل من قصص األنبياء يف السورة بدءاً 

عليهم  سى وإسامعيل وإدريس،من زكريا وحييى ومريم وعيسى وإبراهيم ومو

 ية.( يف اآلالذين)كل هؤالء ممن يشملهم اسم املوصول الصالة والسالم، وعىل نبينا
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من إهبام مما  هوما في ( ً ، ركزا، من أحد  ، قرن  ، قوماً وداً )كام أن التنكري يف قوله: 

 يف السورة سواء يف الرمحة أو يف العذاب.يقابل التفصيل املذكور قبل ذلك 

 ثانيا : التناسق بين ختام السورة ومقصدها:
مقصدها؛ إذ  معناسقا أنه يتناسق تالذي يدقق النظر يف ختام سورة مريم جيد 

املقصد الرئيس يف السورة قائم عىل الرمحة يف األول، وهي رمحة مطلقة بدءًا من 

ڎ  ڎ   ﴿إىل قوله تعاىل:  [2]مريم: ﴾   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴿قوله تعاىل: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

فكل ما ذكر يف هذا [ 59]مريم:  ﴾  ڻں   ں  ڻ    ڻ     ڻ         ڱ   ڱ  ڱڱ

اجلزء إنام هو قائم عىل الرمحة املطلقة يف كل مراحل املتحدث عنهم من صفات 

وعمل وجزاء، فمثاًل يف قصة موسى عليه السالم جتد أن اهلل تعاىل جتنب ذكر كل ما 

أمه  فيه شدة مما ذكر يف غريها من السور، فلم يذكر هنا اإللقاء له يف اليم، أو خوف

عليه، أو رصاعه مع فرعون وقومه، أو خروجه من بلده خائفا يرتقب، أو غري ذلك 

مما فيه شدة وقسوة عىل سيدنا: موسى، عليه السالم، مما ال يناسب الرمحة املمتدة 

 واملبثوثة يف سورة مريم عليها السالم.

وله تعاىل: واملقطع الثاين من السورة قائم عىل اإلنذار والعذاب ، وهذا يبدأ من ق

إىل [ 58]مريم:  ﴾   ۓ  ۓ  ڭ  ےہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴿

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ﴿قبيل اخلامتة عند قوله تعاىل: 

 .[85، 83]مريم:  ﴾  ىئ

وما ذكر من مقصد السورة يف املقطعني يتناسب مع خامتتها؛ إذ اخلامتة أيضا 

ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴿قائمة عىل مقطعني، األول رمحة يف قوله:

والثاين  ﴾ٺ ٺ  ٺ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ﴿عذاب يف قوله: 
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وهذا مما يدل عىل مدى التناسق والتناسب بني ختام سورة:  ﴾  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ

 )مريم( ومقصدها مما ال جتد له نظريا يف غري القرآن الكريم.
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 ـ اخلامتـ
هذه الدراسة تفتح الباب للنظر إىل األسلوب القرآين من زاوية مهمة يف     

الدرس البالغي وهو تنوع الصوت القرآين وأثر التناسق الصويت يف اإلعجاز؛ مما 

رب ، ومن َثم يوجد له نظائر يف كالم الع جيعل التعبري القرآين نسيجا وحده ال

 .وصل إىل حد اإلعجاز

لك عىل وبعد االنتهاء من دراسة التناسق الصويت يف القرآن الكريم وتطبيق ذ 

، يتضح الكثري من النتائج التي يمكن رصدها وتسجيلها ، ومن سورة: )مريم(

 ذلك: 

الكريم فهو اللبنة أن للصوت اللغوي أمهية كّبى يف دراسة النّص القرآين  -

 األساس املكونة للكلامت واجلمل.

دقة اختيار القرآن الكريم لألصوات من حيث سهولتها وحسن ائتالفها  -

 وإحساس الذوق بجامهلا وعذوبة جرسها.

جتسيد األصوات للمعاين املعّّب عنها يف القرآن الكريم جاء يف دقة متناهية  -

 وتفصيل معجز.

لصوت من أنواع التصوير الفنّي يف القرآن الكريم وهي تعد املحاكاة هبيئة ا -

  رّس من أرسار اإلعجاز الصويت له.

تكرار الرمحة يف سورة: )مريم(، أكثر من غريها من سور القرآن الكريم مما  -

 يتناسب مع مقصد السورة وغرضها. 

بني معاين الرمحة والتكريم وصفات وهيئات احلروف يف  الصويت التالؤم -

 ة.السور

ظهور أصوات املد كصوت رئيس يف سورة )مريم( مما يتناسق مع الرمحة  -

 املبثوثة يف ثناياها.
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حيتاج إىل أكثر من دراسة،  (التناسق الصويت يف القرآن الكريم)ومع ذلك فإن: 

 متخصصة تتناول عىل سبيل املثال:

 .الكريم القرآن إعجاز يف معني صوت أثر بيان –

 .الكريم القرآن إعجاز يف النّب أو التنغيم أثر بيان –

 .املراد املعنى أداء عىل القراءات يف الصوت اختالف أثر بيان –

رقيق أو مهس أو جهر يف أداء املعنى ت أو تفخم من احلروف صفات أثر بيان –

 املراد وصلة ذلك باإلعجاز.

آين إىل غري ذلك من الدراسات التطبيقية املتنوعة التي هتتم بالصوت القر      

 وربط ذلك باإلعجاز.
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 (3 مقدس) السنوي الدولي القرآني املؤمتر
 م41/5/2145-45الموافق ، هـ 4-2/3/4151
 كوااللمبور الماليزية العاصمة في ماليا، بجامعة القرآن بحوث المنظم: مركز

 قرآين مؤمتر بإقامة تأسيسه منذ ماليزيا يف ماليا بجامعة القرآن بحوث مركز عني

: يف والثاين م،1122: يف األول املؤمتر عقد وقد ،(مقدس)بـ يعرف سنوي، دويل

 .الثالث املؤمتر ذا هو وه ، م1121

 والدراسات القرآنية البحوث إليه وصلت ما آخر لعرض املؤمتر هذا يسعىو

 من والباحثات، الباحثني من عدد مشاركة خالل من القرآن، بعلوم املتخصصة

 ونضوجها، األفكار تالقح العلم، وطلبة العلامء بني واملعريف العلمي التواصل أجل

 سابقة، دراسات عّدها بمكان األمهية من غنية علمية مادة البحوث هذه تكون فيام

 .املستقبلية البحوث يف عليها واإلضافة تطويرها أيضا   األمهية ومن

 وعرشين إحدى من وباحثة باحث مائتي نحو املؤمتر يف املشاركني عدد وكان

 البحرين، باكستان، إيران، سيا،يإندون إلمارات،ا األردن، ماليزيا،: يه ،دولة

 كزاخستان، قطر، فلسطني، عامن، العراق، السودان، السعودية، اجلزائر، بروناي،

 ثالث يف البحوث وجاءت اليمن، نيجرييا، املتحدة، اململكة املغرب، مرص، ليبيا،

 .واإلنجليزية واملاليزية العربية: لغات

 أهداف المؤتمر: 
 هذا عقد يف االستمرارية قررا اللذين السابقني املؤمترين وصياتت تنفيذ -4

 .بامليزيا ماليا جامعة يف القرآن بحوث بمركز السنوي املؤمتر
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 الكريم القرآن بحوث جمال يف العلمية البحثية اجلهود آخر عىل االطالع -2

 عىل والعمل أفكارها، واستيعاب معها، التواصل أجل من ودراساته، وعلومه

 .عليها واإلضافة ونرشها، هبا، تعريفال

 الرصني، العلمي والتحكيم اجلودة بمعايري القرآنية البحوث صياغة -5

 يف العلمية املواصفات ذات ةــميـالعال وثـحـالب وىـمست ىـإل اـهـب اءــواالرتق

 .األكاديمية الكتابة

 رآينالق املؤمتر هذا خالل من ببعض، بعضهم املعارصين الباحثني ربط -1

 .العامل أنحاء من واملختصني العلامء بلقاء العلم لطلبة الفرصة يعطي الذي املتميز،

 محاور المؤتمر:
 جهود خالل من الكريم القرآن بخدمة واإلسالمية العربية الدول عناية -2

 .واحلكومات واملؤسسات األفراد

 يف منها اإلفادة وكيفية القرآين، البحث يف واملحدثني القدامى العلامء مناهج  -1

 .املعارصة الدراسات

 يف الدعوية ومنافذها األخرى، بالعلوم وعالقتها القرآين اإلعجاز بحوث  -3

 .املجال هذا

 خالل من القرآنية البحوث يف املعريف ورــطـوالت يـالعلم دمــقـالت رــأث  -4

 .للحياة مواكبتها

 .بشأهنا لغوية ومراجعات وتقويمها، الكريم القرآن ملعاين الرتمجة جهود  -5

 أجل من منها جزء أو قبل من تنرش مل التي القرآنية املخطوطات حتقيق -6

  .هبا التعريف
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 : بحوث المؤتمر وأعماله
 بحوث حول الجهود الدولية في خدمة القرآن:

د.أمحـد ، أثر مركز جمعة الماجد في حفـ  مطووطـات القـرآن وعلومـه -2

 اخلضري.

نـــاا دار الســـالم حســـ  البلقيـــة بـــالقرآن مظـــاهر عنايـــة الســـلوان برو  -1
 أ. مجعة أمحد مهد آدم. ،الكريم

د. عبـــد الفتـــا   ،جهـــود المملكـــة المفربيـــة فـــي خدمـــة القـــرآن الكـــريم -3

 الفرييس.

 أ. حممود خمتار الطاهر. ،ليبيا وعنايتها بالقرآن الكريم قديماً وحديثاً  -4

  صومعة.أ. عبده عبد اهلل، جامعة اإليمان وجهودها في تعليم القرآن -5

د. نشوان  ،مؤسسة إتقان وجهودها في خدمة القرآن الكريم في ماليزيا -6

  عبده خالد.

 :في السور القرآنية بحوث 
 أبو بكر ثاين وكبري آدم. ،سورة المزمل : دروس وعبر -4

أبعاد التربية الوجدانية في القرآن الكريم: دراسة تحليلية في سورة  -2
 د. أمحد حسني الصغري. ،البقرة

د.  ،أنمو جــــاً الموضــــوعي فــــي القــــرآن الكــــريم: المعــــو ات  ســــقالتنا -5

 إسامعيل بن عبد الستار.

، المقاصد الطاصة في القرآن الكريم: دراسة في ضوء سورة الممتحنة -1

 د. أمني أمحد النهاري.

 قضايا اإلعجاز البياني لسعيد النورسي: تفسير آيات م  سورة البقرة -3

 حامد صدقي واميد صبوري.،  أنمو جاً 
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أ. عبد اهلل ،راسة بالغية تحليلية للفصل والوصل: سورة لقمان نمو جاً د -3

 عبد الرزاق.

أ.  ،[ م  سورة المائدة36أوجــه اإلعـراب ودالالتـهــا فـي قــراءة آيــة ] -7

 عبد اهلادي هتامي.

 بحوث في اإلعجاز العلمي : 
د.  ،مصولحات البريد اإللكتروني باللفة العربية في القرآن الكريم  -4

 أمحد قاسم كسار.

د. محزة  ،الشواهد والبينات القضائية في سورة يوسف عليه السالم -2

 حسن ود. خليل حسن.

أ.د. عبد الواحد  ،التقنيــات الـحـديـثـــة وأثرها في خدمة القرآن الكريم -5

 محيد الكبييس.

 أ. فيصل غازي جاسم النعيمي. ،التطويط اإلدارا في القرآن الكريم -1

اإلعجاز في القرآن الكريم: خلق اإلنسان  دراسة نصية آليات -3
 مسعود أجيبوال وعثامن إدريس. ،نمو جاً 

أ. ، التفسير العلمي واإلعجاز العلمي للقرآن بي  التأييد والمعارضة -3

 مصدق جميد خان الندوي.

 بحوث في التفسير الموضوعي :
 جالل علوان سلامن. ،المقومات القيادية في ضوء اآليات القرآنية -4

 أ. حسن عبد العزيز. ،االجتماعية : دراسة قرآنية التنمية -2

 د. عبد الرمحن معايش. ،مظاهر التنمية في القرآن الكريم -5

 د. عبد اهلل صالح املخاليف. ،اليم  في القرآن الكريم: دراسة موضوعية -1

 د. عصام احلميدان. ، القرآن الكريم وأخالق المهنة -3
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 حممد احلسن.أ. معاذ  ،فتنة السلوة في ضوء القرآن الكريم -3

 : أ. نذير صالح.اليهود وعوامل الفساد اإلدارا في القرآن الكريم -7

 علوم القرآن :في بحوث 
روايات السُّدا الكبير اإلسرائيلية في تفسير الهداية لمكي ب  أبي  -2
 د. إرشاد احلق بامياين. ،طالب

 أ. عمر عيل أبو بكر. ،مفهوم المكي والمدني في القرآن الكريم -1

 د. بندر بن نافع العبديل. ،ل السور بي  النقد والتأصيلمرويات فضائ -3

د.  ،أحاديث أسباب النزول، وأثرها في فهم القرآن: نما ج وتوبيقات -4

 حممد عبد العزيز الفراج.

 ما وقفُت عليه مسندًا م  تفسير اإلمام عْبِد ب  حميد الكشي -5

 د. حممد بن عيل الغامدي.،  هـ(142)ت:

د.  ،السعدا ومنهجه في اإلسرائيليات الشيخ عبد الرحم  ب  ناصر -6

 ياسني بن حافظ قاري.

د. يزيد ، علوم القرآن عند البارزا في كتابه البستان في علوم القرآن -7

 الصالح اخلليف.

 :(مناهج العلماء القدامى القرآنيةبحوث في )
د.  ،مالمـح نحـويـة مـ  تـفسيــر عبـد اهلل بـ  عباس رضي اهلل عنهمـا -2

 ياين.عبداهلل اللح

منهج العكبرا في إعراب القرآن الكريم في كتابه إمالء ما م  به  -1
 د. عبد اهلل القرين. ،الرحم 

د. عيل جابر وادع  ،منهج السمي  الحلبي في كتابه الدر المصون -3

 الثبيتي.
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معالم التفسير المقاصدا للقرآن الكريم عند القاضي أبي بكر ب   -4
 أ. عثامن إبراهيم غرغدو. ،العربي

 أ.د. غالب احلاميض. ،الحاف  اب  كثير في تفسيره منهج -5

 د. نارص الدورسي. ،جهود اب  حزم في االنتصار للقرآن الكريم -6

 بحوث حول مشاريع قرآنية :
مشروع تووير المناهج التقليدية لتعليم القرآن في نيجيريا: ما له وما  -2
 أ. آدم حممد أبو بكر. ،عليه

 ،  القرآن الكريم في فلسوي تقييم تجربة برامج )تاج الوقار( لحف -1

 د.حسام الدين محدونه.

د. حسني  ،أثــر ديـوان الـوقف السنـي بالعـراق فـي خـدمة القـرآن الكـريم -3

 عبد عواد.

النشاطات البحثية لمركز )نور( لطدمة القرآن الكريم وعلومه بجامعة  -4
 د. عبد اهلل آل بن عيل. ،طيبة

د.  ،قرآن الكريم في العراقمنهج دراسة التفسير التحليلي لسور ال -5

 عمر قوام الدين اهليتي.

النصوص القرآنية ببرنامج معلم التربية اإلسالمية بجامعة السلوان  -6
 د. حمسن بن نارص الساملي. ،قابوس

 بحوث حول األسلوب القرآني :
 د. خليل اهلل بودوفو. ،نظرية التناص القرآني في قصائد اإلمام الشافعي -2

 د. رايض الكبييس. ،رهيب في القرآن الكريمأساليب الترغيب والت -1

دراسة : م  آثار القرآن الكريم في قصائد الشيخ يوسف القرضاوا -3
 أ. قاسم إبراهيم. ،وتحليل
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د. مـحمـد عبـد اهلل  ،مقـاربــة تداوليــة طوـاب االستـفهـامي فـي القــرآن:الـ -4

 العبيدي.

 ،ـم )فعـل األمــر نمـو جــاً(بـالغــة الفـرائــد الفــذة فـي القــرآن الكـري -5
 السيد حممد العويض.

 د. نارص اخلنني. ،أسلوب الترقي وتصعيد المعاني في سورة الزلزلة -6

 بحوث في القراءات القرآنية :
أ.د.  ،األداء واألسلوب في القراءات القرآنية: دراسة صوتية مطبرية -2

 خري الدين سيب.

 د. سامل الزهراين. ،اختالف أحكام التجويد في القراءات العشر -1

استراتيجية حديثة في تيسير القراءات السبع للمسلمي  م  غير  -3
 د. صالح موسى جيبو حممد. ، العرب

أ.م.د. طه فريح  ،أثر القراءات القرآنية في مجاز القرآن ألبي عبيدة -4

 القييس.

 أ. عبد السالم ،أثــر القــراءات القــرآنيـة فـي التـوجيــه اإلعـرابي والداللي -5

 أتوتليطو.

د. ماهر رمضان  ،اتطا  المعنى األقوى حجة لترجيح القراءات القرآنية -6

 عبد اجلواد .

د. مربوك  ،تـعامــل اللفويي  القدامى والمحدثي  مع القراءات القرآنية -7

 محود الشايع.

 باحثات في القرآن الكريم وعلومه :
 ، اإلسراءفي آيات سورة  الوالدي  في القرآن الكريم: خووات عمليةبر  -2

 د. زينب بنت عبد الرمحن.
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أ.  ،أثر التقدم العلمي والتوور المعرفي في بحوث اإلعجاز القرآني -1

 سمرية بنت حممد حممود.

 د. لولوة املفلح. ،اإليضاح والبيان في مبادئ رسم القرآن -3

د. ،هـ(565)ت: مـطـوــوط تـفسيــر )ينبــوع الحـيـاة( البـ  ظفر الصقلي -4

 مزنة الزميع.

أ.  ،ج الشيخ محمد أبي موسى في دراسته البيانية ألول الحواميممنه -5

 منى حممد الشاهد.

 ،جهود إدارة اإلشراف النسائي لمدارس تحفي  القرآن الكريم بالدمام -6

 د. منرية بنت حممد نارص.

عالج القرآن الكريم لجماح الشهوة م  خالل قصة يوسف عليه  -7
 د. منرية عبد اهلل احلبيب. ،السالم

د.  ،ءة إجرائية في مشروع تدبر القرآن الكريم في مملكة البحري قــرا -8

 رقية طه العلواين.

د. زهراء خالد  ،مشاهد القيامة في سورة األنعام: دراسة تحليلية -2

 العبيدي.

دراسة مقارنة لسورتي المعارج والقيامة م  تفسير أبي السعود   -21
 د. سناء فضل حسن عباس. ،والمفربي

ضوء مناهج السرد المعاصر: قصة موسى القصة القرآنية في   -22
 د. منى فهمي حممد غيطاس. ،والطضـر نمو جاً 

 د. هنلة صربي قطب السيد. ،الظواهر الكونية في ضوء البالغة القرآنية  -21

د.  ،القــرآن الكـريم مـعجــزة الـمصوـفى صلى اهلل عليه وسلم الطالدة  -23

 نورة الشهري.
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 يات النبات م  خالل تفسيرهمنهج اب  سعدا في التفسير العلمي آل  -24

 د. نورة عبد الرمحن اخلضري. ،للقرآن 

 بحوث حول المقررات القرآنية في الجامعات:
د.أمحد  ،االستـشـراف الـمستقبــلي لقسم القراءات بالجامعة اإلسالمية -2

 بن عيل السديس.

 المقررات الدراسية للبكالوريوس في كلية القرآن الكريم بالجامعة -1

 د. أمحد سليامين. ،اإلسالمية

مقررات علوم القرآن في قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الملك  -3
 أ.د. سليامن القرعاوي. ،فيصل

 عناية كلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالتفسير وعلوم القرآن -4

 د. حممد عبد العزيز الفالح. ،الكريم

د.  ،جامعة العراقيةالـمـواد الـمـقـررة على طلبــة قسـم التفسيــر فـي ال -5

 يارس إحسان النعمي.

دراسة : جهود جامعات العالم اإلسالمي في نشر علم القراءات -6
 أ.د. حييى حممد زمزمي. ، توبيقية مقارنة

 حول لفة القرآن :بحوث 
د.  ،التوور التاريطي أللفاظ وعاني المصولحات في القرآن الكريم -2

 خطاب إسامعيل أمحد.

د.  ،تعمـال حــروف الـجــــر في القرآن الكريمالعـدول السيـاقي فـي اس -1

 ظافر العمري.

 د. عبد الرزاق غالب. ،الكريم: دراسة بالغية تحليليةالوباق في القرآن  -3
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عناية العلماء باأللفاظ المتضادة في القرآن الكريم: دراسة لفوية  -4
 د. عبد الغني أكوريدي. ،تفسيرية

د. عبد  ،هات: دراسة دالليةدفـع الشبهـات ع  ألفاظ القرآن الـمتشاب -5

 املحسن القييس.

 ،األضداد في القرآن الكريم: دراسة تحليلية لموقف اب  األنبارا منها -6

 أ. موسى حممد األول.

 اإلعجاز العددا ورسم المصحف:في بحوث 
 د.أمحد عيل احلرييص. ،جهود العلماء في علم عد اآلا -2

د.  ،ة واإلحصائيةبحوث اإلعجاز العددا: الضوابط العلمية والرياضي -1

 تاج الرس بشري حممد.

 د. ثابت أمحد أبو احلاج. ،ظاهرة تلوي  المصحف: عرض ونقد -3

د.  ،العدد في القرآن الكريم وأثره في بناء األحكام عند األصوليي  -4

 حسام حسني مزبان.

د.خالد مسعود  ،رسم المصحف وطباعته في ليبيا: مقاربة تاريطية -5

 .العيساوي

د. حممد رضا  ،وفل في بيان ظاهرة اإلعجاز العدداآراء عبد الرزاق ن -6

 وزهرا قاسم.

 د. يارس السيد نوير. ،اإلعجاز القرآني في الرسم العثماني  -7

 بحوث في التربية القرآنية :
 د. ساري سامل الفهيقي. ،التدرج في التعليم كما يؤصله القرآن الكريم -2

أ.د. صربي  ،يةاستطدام الشواهد القرآنية في تدريس المواد االجتماع  -1

 بردان عيل.
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 توظيف اآليات القرآنية لتدريس المفاهيم العلمية وأثرها في زيادة -3

 أ.م.د. طارق كامل داود. ،التحصيل

د. كبري  ،أثـر القـرآن الكـريم فـي التـربيــة العقليــة والنفسيــة ألبنـاء األسـرة -4

 غوجي.

 امي فرحان.د. حممد س ،المبادئ التعليمية في ضوء القرآن الكريم -5

معايير اختيار اآليات القرآنية الكريمة في محتوى كتب التربية  -6
 د. حممد عبد الكريم. ،اإلسالمية

 د. يارس صالح املعبدة. ،وسائل تعلم اللفة العربية م  القرآن الكريم -7

 :في المناهج القرآنية بحوث 
 أ.د. شحادة العمري. ،مناهج البحث في القراءات القرآنية -2

 صائل رشدي شديد.د. ،القدامى والمحدثي ث القرآني بي  مناهج البح -1

 ، منهج التقويم في القرآن الكريم عند أئمة مفسرا الصحابة وتابعيهم -3

 د. عبد الرحيم احلقيب.

د.  ،تنميـة مهــارات البـحــث واالستـنبــاط الفقـهـي في آيات األحكام -4

 عيل السحيباين.

خ عبد الرحم  السعدا المنهج األثرا في التفسير: تفسير الشي -5
 أ. ماجد إدريس مجعة. ،نمو جاً 

األسس المنهجية عند أصحاب القراءة التجديدية المعاصرة لكتاب  -6
 د. حمسن حامد املطريي. ،اهلل

 بحوث في المطووطات القرآنية:
 المطووطات في علوم القرآن: دراسة ع  جهود علماء بالد الهوسا -2

 د. أمحد مرتىض. ،بنيجيريا
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وكتابه المرشد في الوقف هـ( 431)ت:رئ العمانيالحس  المق -1
 د. عبد اهلل سامل اهلنائي. ،واالبتداء

 ،هـ(341)ت: كتاب )الوقف واالبتداء( المطووط الب  أوس الهمذاني -3

 د. عبد اهلل عيسى املسميل.

د.  ،هـ(212)ت: هداية اإلنسان إلى االستفناء بالقرآن ليوسف ب  حس  -4

 عيل إبراهيم طوهري.

م اإلشكال في مواضع م  القرآن الكريم للعز ب  عبد دفع إيها -5
 د. عبد اهلل نارص القرين. ،السالم

أ.  ،للسيد الشريف الجرجاني )شرح السراجية( مطووطات قرآنية مفمورة: -6

 قاسم حسن القفة.

 بحوث حول العلماء المعاصري :
د.  ،منهج جمال البنا لدراسة النص القرآني وأثره في األحكام الشـرعية -2

 محد برصي إبراهيم.أ

الدالئل القرآنية والنبوية في تكوي  مصادر المعرفة لألستا  عبد السالم  -1
 د. أمحد حممد رمضان. ،ياسي 

 اب  باديس وكتابه )مجالس التذكير م  كالم الحكيم الطبير(: المنهج -3

 د. أعمر فطان اجلزائري. ،والموارد

ـــد اهلل دراز -4 ضـــوان مجـــال رد.  ،اإلعجـــاز القرآنـــي فـــي فكـــر محمـــد عب

 األطرش.

 ،السامرائي : أ.د. فاضل صالحجهود العلماء العراقيي  في التعبير القرآني -5

 أ.د. شاكر حممد السعدي.
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جهـــود الشـــيخ محمـــد نبهـــان بـــ  حســـي  مصـــرا فـــي تعلـــيم القـــرآن  -6
 أ. عبد العزيز الغانمي. ،والقراءات

د.  ،ريمدراز فـي البحـث في القرآن الكد اهلل ـد عبـمـحـخ مـج الشيـهـمن -7

 عبد الكريم عثامن عيل.

 :بحوث حول حاضر القرآن ومستقبله 
موضوعية  دراسة: الميقات الزماني لألحكام الشـرعية في القرآن الكريم -2
 د. أركان يوسف حالوب. ،بيانية

 ، عصرية أثر القرآن في بناء القدرات والتصورات العقلية وتنميتها: دراسة -1

 د. محزة حسن سليامن.

 د. راشد محود الثنيان. ،يبي في القرآن الكريماإلعجاز الف -3

تمك  اإلسالم وقيام دولته وأثرها في تفسير القرآن ووضع مناهج  -4
 د. مثنى فاضل اجلبوري. ،البحث فيه

 أ.د. حممود الدورسي. ،عظمة القرآن الكريم -5

 د. يونس عبد مرزوك. ،القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان -6

 بحوث حول تفاسير قرآنية :
  خصائص الطواب اإلصالحي في تفسير اإلمام عبد الحميد ب  م -2
 أ. باي زكوب عبد العايل. ،باديس

ـــالمنه -1 ـــ ـــج اللف ــولي الشــعراواـوا فــي تفسي أ. محــو  ،ر اإلمــام محمــد مت

 الكريم.عبد

 المنهج التربوا للعالمة إبراهيم بيوض م  خالل تفسيره: في رحاب -3

 د. سليامن الشعييل. ،القرآن

 ،ـخ مـحـمد كـرم شــاه األزهــرا فـي تفسيره )ضياء القرآن(منـهـج الشي -4
 أ. ضياء احلسنني.
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 ،معارف القرآن()الشيخ محمد إدريس الكاندهلوا ومنهجه في تفسيره -5
 د. كفايت اهلل مهداين.

حممـــد  د. ،مـــنهج ابـــ  عاشـــور فـــي الوقـــف القرآنـــي مـــ  خـــالل تفســـيره -6

 احلضريي.

ي للنصارى في تفسير اب  أسس الحوار ومقاصده في الطواب القرآن -7
 .د. حممد داود متزغني ،عاشور

 يف البحثي التميز يف تطبيقية عمل وورشة قيمة، رئيسة كلامت املؤمتر ختللت وقد

 .القرآنية الدراسات

 البيان الطتامي وتوصيات المؤتمر
 : اآلتي النحو على التوصيات م  جملة ع  المؤتمر أسفر
 ومؤسسات وحكومات شعوبا   واإلسالمية يةالعرب البالد إىل دعوة توجيه -2

 بام وحتسينها السابقة اجلهود وتطوير وعلومه، الكريم بالقرآن العناية من مزيد إىل

 . الكريم القرآن وعظمة يتناسب

 القرآين، البحث يف واملحدثني القدامى العلامء مناهج عىل التعرف رضورة -1

 القديمة القرآنية املؤلفات يف البحث وطرائق املقارنة، الدراسات يف منها واإلفادة

 . معها التعامل وكيفية واحلديثة

 الرئيسة والكتب مفرداهتا وتوصيف القرآنية للمواد املقررات مراجعة -3

 بام اجلامعات، يف العايل والتعليم التعليمية املؤسسات يف واملساعدة املنهجية

 . الواعد القرآين اجليل إلعداد القرآن علوم مع يتناسب

 املتعددة بوجوهه القرآين اإلعجاز موضوع يف العلمية اجلهود من املزيد بذل -4

 بالتطور وربطها املوضع هذا يـف ةــثـديـح اتــدراس مـديــقـوت ددةـجـمتـوال

 . العلميني والتقدم
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 واالبتعاد القرآنية، املوضوعات جزيئات يف املركزة البحوث من مزيد إجراء -5

ـــة ومشـــاريع دراســـات ختصـــي  وكـــذل  الســـابقة، اجلهـــود تكـــرار عـــن  بحثي

 منهـا يتعلـق مـا وخاصـة الكافيـة، البحثيـة العناية تنل مل التي القرآنية للموضوعات

 . املعارصة باملناهج

 قرآين بمنظور اإلسالمية لألمة الراهنة والقضايا املعارصة املشكالت معاجلة -6

 القرآن إىل الناس هلداية ملعجز،ا اخلالد القرآين اهلدي من حلول وتقديم منضبط،

 املتميزة البحوث ترمجة وكذل  ومكان، زمان لكل ومصلحا   صاحلا   كونه الكريم

 منافذ لتكون ؛وأمهها القرآنية الدراسات بآخر للتعريف احلية العاملية اتغالل إىل

 . لآلخرين دعوية

 علوم من ظيم،الع الكتاب هذا فهم يف املساعدة وآالته القرآن بعلوم العناية -7

 يف التمكن أجل من وغريها، وعلومه واحلديث وأصوله، والفقه العربية، اللغة

 . القرآين البحث

 يف اجلهود بني التنسيق عىل والعمل كبرية، قرآنية مشاريع تطوير أو تقديم -8

 واملراكز واجلمعيات واجلامعات الباحثني بني فيام والتعاون مشرتكة بحثية نشاطات

 معريف ختص  من أكثر اشرتاك وكذل  العلمية، املشاريع تل  نجازإل البحثية

 . جديدة قرآنية بحوث إنجاز يف وعلمي

 وأحكامه هومعاني وقراءاته وأسلوبه ونحوه الكريم القرآن بلغة العناية -2

 . وتدبره الكريم القرآن فهم عىل يعني بام ومقاصده وحكمه

 الدوليـة ندوتـه يف ماليـا بجامعـة القـرآن بحـوث مركز توصية عىل التأكيد -21

 لتحقيـــق دوليـــة ســـنة ختصـــي  عـــىل املـــايض العـــام يف القرآنيـــة للمخطوطـــات

 ؛األقـل يف حتقيـق غـري مـن ونرشـها طباعتهـا أو ،حتقـق مل التي القرآنية املخطوطات

 القرآنيــة املكتبــة إغنــاء أجــل مــن والفقــدان والكــوارث لآلفــات تعرضــها لتفــادي

 .  وديمومتها
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 اإلسالمي العامل قراء بارك ملتقى
 هـ1331 حمرم 3 اىل 1 من املدة خالل

 م3113 نوفمرب 6 اىل 3 من املوافق
 ودـسع امللك جامعة - الرياض

 كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه
نظمت جامعة املل  سعود ممثلة يف كريس تعليم القرآن وإقرائه يف كلية الرتبية 

بمشاركة نخبة من كبار القراء يف العامل العريب ملتقى كبار قراء العامل اإلسالمي 

واإلفادة من خرباهتم  كبار القراء يف العامل اإلسالميبلتقاء لال ؛واإلسالمي

استعراض سري وتكريم الرواد الكبار من علامء هذا العلم املبارك، ووجتارهبم، 

 أشياخ أولئ  العلامء لتبقى تراثا  حيفظ لألمة سري هؤالء اإلعالم.

 : لتقىف المأهدا
 مي. ال اإلسملالعا يفعىل أهم مدارس اإلقراء  الضوءإلقاء  -2

  اهلجري.رش القرن الرابع عيفم اإلقراء الأع أهم رَي د س  صر -1

 ين.رصعاملمي اال اإلسمل العايفم رواد اإلقراء يتكر -3

مي الاإلس مل العايفايخ اإلقراء شمبم القراءات ـب علــالـاء طـقـالت -4

 واإلفادة منهم. 

 : لتقىور الممحا
 :ميالسرقاا   ي اعال م اإلاإلمدارس  :ولألا المحور
 السعودية درسةملا. 

 يةرصملا درسةملا. 

 اميةشال درسةملا. 

 غاربيةملا درسةملا. 
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 السودانية درسةملا. 

 اهلندية درسةملا. 

 العراقية درسةملا. 

 كيةرتال درسةملا. 

 .اهلجري رشع عالراب القرن يف ينرصعاملا القراء رَي س   : الثاني المحور

 : أعمالهالمؤتمر و  بحوث
 األولى: الجلسة

 الرابع القرن م  السعودا العهد خالل القرآن إلقراء المكي النمو ج -2

 .املغريب أمحد .د، عشر

 .الصديقي عثامن .د ،الشاعر حس  الشيخ ترجمة في المشاعر إيقاظ -1

  .غزاوي مجيل بن فيصل .د ،القراء مجمع مشروع فكرة -3

 ية:الثان الجلسة
 .الزعبي متيم حممد الشيخ ،المرصفي الفتاح عبد الشيخ ترجمة -4

 .األخرض إبراهيم الشيخ  ،القاضي الفتاح عبد الشيخ ترجمة -5

 رضوان. الرافع عبد الشيخ ،وداـالسمن يـعل  ـب مـراهيـإب خـالشي ةــمـرجـت -6

  الثالثة: الجلسة
 .اجلود أبو حسن خالد .د ،وسماته المفربية ةــدرسـالم يـف راءــاإلق -7

 اهلادي عبد .د ،الجزائر في الهجرا عشر الرابع القرن في القراء سير -8

 لعقاب.

 :الرابعة الجلسة
 .الرقب أمحد د.و ،شكري أمحد أ.د. ،األردن في راءــاإلق وخـشي -2

 .القضاة عصام حممد د. ،اإلقراء في الشامية المدرسة -21
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 .األمني عيل سإدري د.  ،عشر الرابع القرن في السودانية درسةــمـال -22

 :الطامسة الجلسة
 .الفاروقي ميان أمحد د. ،ةــديـالهن ةـدرسـمـبال راءــاإلق خـايــمش ارــكب -21

 رشيد د. ،والقراءات التجويد في وجهوده التهانوا علي أشرف الشيخ -23

 .الفاروقي أمحد

  :السادسة الجلسة
 .سويد رشدي أيمن. د ،السود عيون عبدالعزيز الشيخ ترجمة -24

 م  غيرها ع  ومميزاتها ومالمحها سماتها :الشنقيوية إلقراءا مدارس -25
 . اجلكني سامل د. أ. ،اإلقراء مدارس

  : السابعة الجلسة
 .فكري إهياب. د ،عابدي  عيد محمد الشيخ ترجمة -26

 .هالل الفتا  عبد سامي د. أ. ،اإلقراء في مصريةـال درسةــمـال -27

 السيد للشيخ ،41 لقرنا في المصرية اإلقراء مدرسة م  نورانية قبسات -28

 .عبدالرحيم

 د. ،المصرية المقارئ عموم شيخ انـمـعث دـالسي رــعام خـالشي ةــترجم -22

 .اهلل اجلار اهلل عبد

 : الثامنة الجلسة
 .التميمي حاتم للدكتور ،الفلسوينية اإلقراء مدرسة -11

 .أقدمري آتيال مصطفى د. ،وشيوخها سماتها وأهم تركيا في اإلقراء مدرسة -12

 .النبوليس الرحيم عبد .د .أ ،الزيات عبدالعزيز أحمد الشيخ ترجمة -11

 .املعرصاوي أمحد .د .أ ،عشر الرابع القرن في المصرية المقارئ -13

  وقد اشتمل سجل بحوث الملتقى على بحوث أخرى، وهي:
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 د. حممد أمحد األطرش. : أ.مدرسة القراءات في بالد الشام -14

المدرسة الدبسية  وتجويده: القرآن الكريم المدرسة الشامية في إقراء -15
 د. حممد مطيع احلافظ الدمشقي. ، أنمو جاً 

 ترجمة القراء م  آل الحلواني وترجمة ع  الشيخ عبد القادر قويدر -16

 الشيخ حممد كريم سعيد راجح. ،العربيلي

د.  أ.  ،المدرسة المفربية في القراءات سمات وخصائص وأعالم وآثار -17

 عبد اهلادي بن عبد اهلل محيتو.

السالم حسن حممد عبد د. ،ائص المدرسة الليبية في اإلقراءخص -18

 احلضريي.

 د. عبد اهلادي لعقاب.  ،ترجمة اب  الحفاف -12

الشيخ إبراهيم بن فاضل بن  ،مدرسة العراق اإلقرائية بالقراءات القرآنية -31

 حممد املشهداين.

الشيخ يونس إبراهيم  :لموصلية في إقراء القرآن الكريمالمدرسة ا -32
 د. عبد الستار فاضل خرض النعيمي. ، أنمو جاً الوائي 

 :وتوصيات المؤتمرالبيان الطتامي 
 رفع برقية شكر خلادم احلرمني الرشيفني ونائبيه.   :أوالً 

 رفع برقية شكر ألمري الرياض ونائبه لترشيفهام حفل االفتتا .   :ثانياً 

 عود.  رفع برقية شكر لوزارة التعليم العايل وجامعة املل  س :ثالثاً 

 احلرمني الرشيفني لكبار القراء.ختصي  جائزة باسم خادم  :رابعاً 

إنشــاء قاعــدة بيانــات ملــدارس اإلقــراء والقــراء واملقــرئني يف العــامل  :خامســاً 

 اإلسالمي.  

 إنشاء رابطة عاملية تعنى بكبار القراء.   :سادساً 
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 عقد هذا امللتقى بشكل دوري كل عامني.   :سابعاً 

عقد جمالس إقراء دورية لكبار القراء من العامل اإلسالمي ويكون مقرها  :ثامناً 

 احلرمني الرشيفني.  

 ختصي  جزء من أوقاف جامعة املل  سعود خلدمة القرآن وقرائه.   :تاسعاً 

العناية بمشايخ اإلقراء عرب إنشاء إدارة للقراء يف وزارات الشؤون  :عاشراً 

 .  الدينية يف خمتلف الدول اإلسالمية

الدعوة إلرشاف كبار مشايخ وقراء العامل اإلسالمي عىل  الحادا عشر:

 التالوات املنترشة يف وسائل اإلعالم لضبطها.  

 اعتامد جلنة لتوثيق األسانيد واإلجازات القرآنية وضبطها.   الثاني عشر:

 إنشاء مجعية متخصصة يف القرآن والقراءات.   الثالث عشر:

 ع للقراءات.  إنشاء جمم الرابع عشر:

 استثامر وسائل اإلعالم لنرش القراءات.   الطامس عشر:

 العمل عىل إنشاء موسوعة علمية يف القراءات وقرائها.   السادس عشر:

 .  "إقراء"إجياد جملة علمية حمكمة بعنوان  السابع عشر:
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 املـؤتـمـر العـلـمي الـعـاملـي األول 
 (1)توطني رواية اإلمام الدوريل

 السودان -تنظيم: جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم
 مدني  ود - المنعقد بوالية الجزيرة

 هـ4153محرم  46 - 43يوم 
 م2145نوفمبر  22 -24الموافق 

ا عـلـمي ا عـاملـي ا لتوطني  نظمت جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم مـؤتـمـر 

وهي الرواية -دوري، وهي أول الروايات التي دخلت السودان رواية اإلمام ال

شارك فيه عدد من العلامء من داخل  -التي تقرأ هبا معظم اخلالوى يف السودان

 السودان وخارجه، كام شارك فيه عدد من القيادات عىل املستويني املحيل والقومي.

 أهداف المؤتمر:
مام الدوري يف العامل العريب هيدف قيام هذا املؤمتر إىل توطني رواية اإل

 واإلسالمي، ويتفرع من هذا اهلدف األهداف الفرعية التالية :

 التعرف عىل تاريخ رواية الدوري وإمام هذه الرواية ومكانته بني القراء. -4

 إتباع السبل الكفيلة للمحافظة عىل رواية اإلمام الدوري من االندثار. -2

واالختالف بينها وبني الوقوف عىل خصائ  رواية اإلمام الدوري  -5

 الروايات األخرى.

 الوقوف عىل ما متيزت به رواية اإلمام الدوري من الوجوه اللغوية. -1

 الوقوف عىل التجارب السابقة التي اهتمت بإحياء رواية اإلمام الدوري. -3

                                                           
 http://uofq.edu.sd   العلوم:جامعة القرآن الكريم وتأصيل  ( املصدر موقع2)



    تــقــاريـــــــرال

 571 

 االستفادة من التقنيات احلديثة يف حتديث التدريس برواية اإلمام الدوري. -3

 املبتكر لتدريس ونرش رواية اإلمام الدوري. إعداد املعلم املؤهل و -7

 محاور المؤتمر:
 تاريخ رواية اإلمام الدوري.المحور األول: 

 دواعي املحافظة عىل رواية اإلمام الدوري.: الثاني المحور

 التجارب السابقة والرؤى املستقبلية لنرش رواية اإلمام الدوري. :الثالث المحور

 اية اإلمام الدوري.إعداد مدرس رو :الرابع المحور

  طرق قياس أداء القرآن الكريم برواية اإلمام الدوري.: الطامس المحور

 أعماله:المؤتمر و  بحوث
 : التايل النحو عىل كانت جلسات؛ ثالث يف علمية أوراقا   املؤمتر ناقش 

 درمان أم جامعة مدير حسن؛ عباس حسن. د.أ ترأسها الجلسة األولى:

 .اإلسالمية

 .بشارة عيل حامد توم حممد. د ؛ورا ومكانته بي  القراءاإلمام الد -2

 السيد محيد بان. د ؛روايته م  نما ج ومكانته، ،علمه الدورا؛ اإلمام -1

 .الراوي

 .حممد احلسن اهلل عبد اللطيف عبد. د ؛الشاطبية م  الدورا رواية أصول -3

 بن سامل .د ؛الكسائي وع  البصرا عمرو أبي ع  الدورا رواية أصول -4

 .الزهراين اهلل غرم

 .صالح سنني صالح. د ؛الدورا اإلمام رواية خصائص -5

 القرآن جامعة مدير إبراهيم؛ نورين إبراهيم. د.أ: ترأسها :الجلسة الثانية

 .اإلسالمية والعلوم الكريم
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 .إيام إدريس شعيب. د ؛الشاطبية م  الدورا رواية بي  االختالف أوجه -6

 .اهلل عبد العوض عيل. د.أ ؛دانالسو  الدورا اإلمام رواية دخول تاريخ -7

 احلاج عيل. د ؛السودان في الدورا اإلمام لنشر رواية السابقة التجارب -8

 .موسى عيل

 املرصي مبارك. د ؛الوهارة أحكام بعض في الدورا اإلمام رواية أثر -2

 .النظيف

. د ؛التربوية والمضامي  المرتكزات الكريم القرآن معلم خصائص  -21

 .أبارو أمحد حممد

 .اجلزيرة جامعة مدير عمر؛ وراق حممد. د.أ: ترأسها :الثالثة سةالجل

 الفاتح حممد. د ؛والدورا حفص عند وتنوعاتها اللفوية األبنية ضوابط  -22

 .العابدين زين

 .إبراهيم اإلمام حممد. د ؛الدورا اإلمام رواية في التطفيف مظاهر  -21

 .املشهداين إسامعيل حممد. د ؛داللية مقاربة الدورا اإلمام انفرادات  -23

 .التميمي الباسط عبد الدين تقي. د ؛الدورا اإلمام رواية في الطلف  -24

 .الدوري اإلمام رواية انحسار أسباب  -25

 رواية نحو العلوم وتأصيل الكريم القرآن جامعة طالب اجتاهات  -26

 .الشفهي القرآن مادة يف بالتحصيل وعالقتها الدوري

 وتوصيات المؤتمرالبيان الطتامي 

 وتأصيل الكريم القرآن جامعة: من مشرتكة جلنة اجلزيرة والية وايل يشكل -4

 الشؤون ووزارة اجلزيرة، والية حلكومة العامة واألمانة العلوم،

 ملتابعة للخالوى األعىل واملجلس ، والتعليم الرتبية ووزارة االجتامعية،

 . املؤمتر توصيات
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 ،املقر دولة لسودانا يكون القرآنية، للقراءات عاملي علمي مؤمتر إقامة -2

 سنتني، كل دوريا   ويعقد األول، املؤمتر هو هذا ويعترب تنفيذية، أمانة له وتكون

 . العلوم وتأصيل الكريم القرآن جامعة يف ويستضاف

ف التي البحوث وتوزيع ونرش طباعة -5  وتشجيع الدوري، باإلمام ُتعرِّ

، الدوري اإلمام ورواية عامة   القرآنية القراءات يف الباحثني  عرب ونرشها خاصة 

 . للتحفيظ مسابقات وإقامة املختلفة، اإلعالمية الوسائط

 وقيام وتوجيها ، وفرشا   أصوال   الدوري اإلمام رواية بتدريس العناية -1

 اخلاصة الدورات وإقامة الرواية، يف والرصفية النحوية األوجه ببيان ُتعنى دراسات

 .هبا ُتَدرس التي واملؤسسات للشيوخ

 وطباعة الدوري، اإلمام برواية الرشيف املصحف طباعة يف االستمرار -3 

 اإلمام باسم املصحف لطباعة هيئة أو مؤسسة إىل القائمة اللجنة وترفيع الغرفة ،

 . الصلة ذات اجلهات مع والتعاون واإلعالن النرش وسائل بكافة ونرشه الدوري

 كافة يف الدوري إلماما برواية الكريم القرآن تدريس عىل العمل -3  

 يف السوداين املوروث وعرض الواليات، من وغريها اجلزيرة والية مؤسسات

 والداين جماهد البن السبعة ككتاب للرواية األصلية املصادر عىل والضبط الرسم

 . صحتها من للتأكد ، اجلزري وابن والشاطبي

 لضبطوا الرسم يف املخطوطات ورش  حتقيق عىل االختصاص أهل حث -7

 . العقلية والقدرات املهارات تنمية عىل والعمل والتجويد،

 . باجلامعة الدوري عمر أيبرواية ل كريس إنشاء -3

 . البرصي عمرو أيب اإلمام عن علمية ورقة لكتابة الباحثني استكتاب -6

 هلذه املعنى وُيربز ،انفراداته عىل ويركز بالتأليف، قارئ كل إفراد -41

 . القرآين اإلعجاز إظهار ابب من االنفرادات
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 مؤتـمـــر
 فهم القرآن بني الّنص والواقع

 المنعقد بالجزائر: جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنوينة
 م(2145ديسمبر  3و1يومي )كلية أصول الدي  

 مقدمة تعريفية مطتصرة:
ــد ــن  يع ــرآين ال ــور الق ــوم حم ــارف العل ــاطات واملع ــة والنش ــةوالرت الفكري  اثي

 احلضــارة بنــاء يف طويلــة قــرون مــدى عــىل ســامهت التــي والسياســية واالجتامعيــة

ــانية ــا، اإلنس ــام وتنميته ــد ك ــم يع ــات ُمله ــة املقاوم ــات الثوري  اإلصــالحية واحلرك

 .احلديث العرص يف النهضوية

 يف الن  من املراد استظهار قواعد يف االختالف غالبا يتسبب: ثانية جهة من

 يف كبري بشكل سامهت استنطاق، عملية كل عند خمتلفة فهوما كريمال القرآن حتميل

 دمائهم واستباحة املخالفني تكفري حد إىل املسلمني، بني والتنازع االختالف إذكاء

 .وأعراضهم وأمواهلم

 الكشف تم الفهم، يف جديدة ومناهَج  قواعدَ  وبروز   الن ، فهم نظرية وبتطور  

 لتفسري فهمه أو للن  فهمه شكلت التي يةالواقع وظروفه القارئ خلفيات عن

ل ها يف النصوص كل أن باعتبار الن ؛  .فيه نتجت الذي بالواقع عالقة هلا َتشكُّ

 للن  يالتارخي العامل مالحظة عن بواقعه الن  ربط عملية أيضا أسفرت كام

 .اومكان   ازمان   املتغري الواقع مع الثابت القرآين الن  تطابق ومشكلة القرآين،

 للعلوم القادر عبد األمري بجامعة الدين أصول كلية نظمت: تقدم ما ضوء عىل

 عن واإلجابة للنقاش فرصة توفري إىل خالله من سعت دوليا، ملتقى اإلسالمية
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ا يتوافق مع متفيرات الواقع ا سليمً كيف نفهم النص القرآني فهمً : اآليت السؤال
 ومتولباته، ويزكي فقه االختالف وآدابه؟

 ف المؤتمر:أهدا
اهات البحثية احلالية حول املوضوع ــجـن االتـلة عـامـة شــن رؤيـتكوي -2

 بشتى أطيافها.

 إثراء البناء املعريف والدفع بعملية الفهم وتطبيقاته خطوة كبرية إىل األمام.   -1

 محاور المؤتمر: 
 .الفهم يف االختالف وضوابط أسباب المحور األول: -

 .واالجتاهات املناهج اختالف ضوء يف القرآن همف المحور الثاني: -

 .للقرآن املقاصدي الفهم المحور الثالث: -

 .والواقع الفهم يف واملتغري الثابت إشكالية المحور الرابع: -

 بحوث المؤتمر 
 جامعة-الديبان خالد .د.أ ،المبادئ العسكرية في ضوء القرآن الكريم -2

 .السعودية: العزيز عبد بن سلامن

 القرآن علوم مدونة خالل م  القرآني النص فهم في الفاالخت -1
-مبارك  بن عيل .د ،اً ـــنمو ج يـزركشـال  ـالدي درـلب (القرآن علوم في البرهان)

 .تونس:  قرطاج جامعة

 سيد بن أمحد بن حممد .د.أ ،القرآني للنص والتقصيد الفهم ضوابط -3

 .موريتانيا: اإلسالمية العلوم جامعةأوب  

 عمر .د ،التوبيق في واالجتهاد الفهم حس  بي  قرآنيال الطواب -4

 .املغرب-اهلل: فاس عبد بن حممد سيدي جامعة- جدية
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 صالح سليامن حسن محزة .د.أ ،المفسري  عند القرآني النص فهم توجيه -5

 .السودان: اإلسالمية والعلوم الكريم القرآن جامعة- أورتيش

ــواء فــي القــرآن آليــات -6 -رسمــ  حامــد .د.أ ،الزمكــان إشــكاليات احت

 .العراق: القادسية جامعة

 ريمـــة .أ ،التفســـير وعلمـــاء القـــرآن علـــوم علمـــاء بـــي  االنســـجام مبـــدأ -7

 .اجلزائر-قسنطينة: القادر عبد األمري جامعة -عسكراتني

 والتلقي القراءة ونظريات الموروث التفسير بي  القرآني النص -8
 .العراق: املوصل جامعة- الزبيدي محود خلف باسل .د.أ ،نقدية رؤية: الحديثة

 تفسير في زيد أبو حامد نصر عند الداللي والتناهي التوور نظرية -2
 .العراق: املوصل جامعة- احلديدي عباس عيل اهلل عبد .د.أ ،القرآني النص

 هاشم عادل .د.أ ،القديمة التاريطية النصوص خالل م  القرآني التدبر  -21

 .العراق: البرصة جامعة- عيل

 بي  الكريم القرآن فهم إشكالية مقاربة في المناهجية الرؤية معالم  -22
 .املغرب-أكادير: ُزْهر ابن جامعة- البطيوي عزيز .د ،والواقع النص

 القرآني السياق نظرية في نقدية تأصيلية قراءة: المعنى وإنتاج السياق  -21

 .اجلزائر: قسنطينة جامعة- عالوي اخلامسة .د ،

 م  وتجارب رؤى: التفسيرية نهجيةالم والتعددية القرآني النص فهم  -23
-الندوي اهلل ثناء حممد. د.أ ،وتفسيره الكريم القرآن معاني ترجمة في الهند

 .اهلند:  عليكرة جامعة

 القرآن فهم في وأثره الطاصة واألدلة العامة الكليات بي  الجمع  -24
-املسيلة : بوضياف حممد جامعة-رمحاين نجية .د ،الشاطبي اإلمام عند الكريم

 .جلزائرا
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 حكيم .د.أ ،النص مع القارئ جدلية ضوء في القرآني النص فهم  -25

 .العراق -النجف: اجلامعة الطويس الشيخ كلية- الكريدي سلامن

 مستقبل في تفكيرية عناصر :القرآن في والتداولية المعيارية جدلية  -26
 .اجلزائر: الطارف جامعة- سام  بلعبد .أ ،اإلسالمي العربي الحضارا المشروع

 كاظم خالد .د.أ ،السيميائي المنهج ضوء في القرآني النص فهم  -27

 .العراق-النجف: اجلامعة الطويس الشيخ كلية- محيدي

 في الكريم القرآن في والتبديل التحريف آيات لتفسير جديد منهج  -28
 .مرص: القاهرة جامعة- اهلويدي حممود أمحد .د.أ ،التوراة نقد اتجاهات ضوء

 االستراتيجي البعد: واالتجاهات المناهج ختالفا ضوء في القرآن فهم  -22

 حممد جامعة-اخلرشاف إدريس .د.أ ، الثالثة األلفية في الكريم القرآن لفهم

 .املغرب-الرباط :  اخلامس

 .د.أ ،أركون ومحمد قسوم الرزاق عبد بي  القرآني النص فهم جدلية  -11

 .راجلزائ-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة - عليوان اسعيد

 الفتا  عبد املثنى .د.أ ،القرآني المقصد بيان في ودوره السياقي التأويل  -12

 .السعودية: جازان جامعة- حممود حممود

 بن خلف .د ،القرآني النص توبيق على وأثره المقاصدا االجتهاد  -11

 .السعودية: حائل جامعة- العجلوين سعيد حممد املهدي عبد .د ، الشغديل محود

 العلماني والفهم إلحيائها المقاصدا الفهم بي  القصاص آيات  -13
 .األردن: البلقاء جامعة- الربابتعة حسن أمحد .د.أ ،إللفائها

 حييى .د ،وتفسيره القرآن فهم في الشريعة مقاصد توظيف أثر  -14

 .اجلزائر: اجلزائر جامعة-السعيدي
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 خمتار .د ،أصولي منظور م  داللي بناء نحو: النص ومقصد السياق  -15

 .اجلزائر-الشلف: بوعيل بن حسيبة امعةج-الدرقاوي

-حلواين أمحد .د.أ ،الحديثة المدنية الدولة وبناء اإلسالمي المجتمع  -16

 .سوريا: دمشق جامعة

 نما ج دراسة: الكريم للقرآن المقصد فهم في والثابت المتفير  -17
 .اجلزائر: أدرار جامعة-سطنبويل خالد حممد .د.أ ،توبيقية

 بشري .د.أ ،ومنولقات مبادئ: القرآني النص لفهم جديدة اربةـمق  -18

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة - كردويس

 التداخل في منهجية مقاربة: والواقع الطواب بي  القرآن فهم جدلية  -12

احلديدة : والقانون الرشيعة كلية-السعيدي حممد أمحد ابـالوه دـعب .د ،لـامـوالتك

 .اليمن -

 .د ،المحرك الثابت مبدأ: الكريم القرآني للنص عيةالواق القراءة بنية  -31

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة- شبابكي اجلمعي

 حيدر .د.أ ،أصولية دراسة: القرآني الطواب فهم في وأثره الواقع  -32

 .العراق-النجف : اجلامعة الطويس الشيخ كلية- األسدي ديوان

 ورشات العمل:
 الفرصة أتاحت بحثية، عمل ورشات للملتقى ةالعلمي اجللسات رافقت

 الورشات يف ُقدمت التي واألوراق .ومناقشتها األفكار لتبادل واملشاركني للباحثني

 :التالية العناوين وفق جاءت
 إبراهيم .د.أ ،نقدية دراسة: الديني صـللن الحداثية راءاتـالق ةـإشكالي -2

 .لسعوديةا: اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة -طلبة
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 .أ ،اإلسرائيلية االستشراقية الدراسات في الكريم القرآن فهم أزمة -1

 .مرص-البهنيس أمحد

 آية على توبيقية دراسة: والتحديث التقليد بي  القرآني النص فهم -3
 احلديث دار -الكالم فــوسـي .د.أ ، انــاألدي مـعل ةـارنـمق مـعل وءــض في الصيام

 .املغرب: احلسنية

 جهاد خولة .أ ،العقائد ومستقبل والتأويل التأويلية بي  آنيالقر  النص -4

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة-دمربي

 أمحد حممد .أ ،العربي الحداثة خواب ضوء في ريمـالك رآنـالق مــفه -5

 .اجلزائر: غرداية جامعة - جهالن

-العمري مرزوق. د ،الفقه أصول وعلم الديني النص هرمنيوطيقا -6

 .اجلزائر: باتنة جامعة

 .د.أ ،القرآني النص فهم في االختالف لضبط األصولية القواعد -7

 .السعودية: اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة- الريس حممد بن ملحسناعبد

 محاد بن إبراهيم ،وتفسيره العظيم القرآن فهم في النبوا المنهج -8

 .السعودية: سعود املل  جامعة-الريس السلطان

 مروان .أ ،المتجدد الواقع ظل في ومقاصده النص بي  العالقة يةجدل -2

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة- معزى

 يوسف .د ،الفهم وضوابط العالقة جدلية: والزمان واإلنسان القرآن  -21

 .اجلزائر: أدرار جامعة- مالل

 عةجام- عثامن بشري .د ،الموضوعي التفسير منهج في والنص الواقع  -22

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري
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 البيان الطتامي وتوصيات المؤتمر
  الصحيح الفهم نحو الشباب لتوجيه املدى بعيدة اسرتاتيجية خطة وضع 

  .الكريم للقرآن

  القرآن فهم عملية تطوير إىل هتدف ومتخصصة، مستقلة بحثية مراكز إنشاء 

  .الصحيح النحو عىل

  وتوسيع الكريم، القرآن فهم عىل تساعد دراسية ومناهج مقررات إقرار 

  .وتوظيفه وتفعيله، وتفسريه، فهمه جماالت

  واألسس الثوابت مع يتالءم بام القرآن فهم يف احلديثة الغربية املناهج دراسة 

  .القرآين بالن  املتعلقة املختلفة اإلسالمية

  الدولية دواتوالن الدورية، العلمية امللتقيات من عدد عقد إىل الدعوة 

 يفيد بام الكريم القرآن فهم حول املتعددة اجلوانب إثراء إىل هتدف التي املختلفة،

  .وعلومه الكريم القرآن جمال يف والباحثني الطالب

  دراسة جماالت توسيع عىل يساعد القرآن، لعلوم مصطلحي معجم وضع 

 وضع إىل يمهد كلبش املختلفة، القرآنية واملصطلحات املفاهيم كل وحرص القرآن،

 العلمية النقد مناهج ضوء يف حديثة بطريقة القرآن فهم عىل يساعد (جديد تفسري)

 .احلديثة
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 مؤتـمـــر
 وعلومه الكريم لقرآنا خلدمة املعلومات تقنية توظيف

 طيبة جامعة المنعقد في
 م2145ديسمبر  23-22هـ الموافق 4153صفر  22-46خالل الفترة 
 القرآن لطدمة المعلومات تقنية أبحاث في الواعدة األبحاث تنظيم: مركز

 المدينة المنورة –: جامعة طيبة ()نور وعلومه الكريم
 أهداف المؤتمر: 

إتاحة الفرصة للباحثني واملهتمني عىل مستوى العامل من األكاديميني  -2

للقرآن الكريم وعلومه لتبادل  واملامرسني يف جمال توظيف تقنية املعلومات خلدمة

 نتائج األبحاث واالكتشافات واملامرسات التطبيقية احلديثة وذات اجلودة العالية.

 بحث االجتاهات املستقبلية يف هذا املجال املهم. -1

 محاور المؤتمر:
 تقنية املعلومات يف خدمة علم القراءات. -4

 تقنية املعلومات يف خدمة علم تفسري القرآن الكريم. -2

 املعلومات يف خدمة القرآن الكريم وعلومه. أمن -5

 بيئة التعلم االفرتاضية يف خدمة القرآن الكريم وعلومه. -1

معايري وضامن اجلودة يف توظيف تقنية املعلومات يف خدمة القرآن الكريم  -3

 وعلومه.

خلدمة القرآن الكريم  اندة يف تطبيقات تقنية املعلوماتالدراسات املس -3

 لرشعية واجلوانب الرتبوية وغريها.: اجلوانب ا وعلومه مثل
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 :أعمالهبحوث المؤتمر و 
دور مركز أبحاث نور بجامعة طيبة في توظيف تقنية المعلومات  -2

د. عبداهلل بن حممد آل بن عيل، مدير مركز أبحاث  ،لطدمة القرآن الكريم وعلومه

 .جامعة طيبة -تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكريم وعلومه )نور(

أ. عيل بن عبداهلل  ،ية المعلومات لطدمة القرآن الكريم وعلومهتوظيف تقن -1

 .مدير إدارة احلاسب اآليل جممع املل  فهد لطباعة املصحف الرشيف ، برناوي حممد

الضوابط والقواعد الفقهية لتوظيف تقنية المعلومات في خدمة القرآن  -3
معة اإلسالمية باملدينة الرمحن بن عبد اهلل السند، مدير اجلا عبد أ.د. ،الكريم وعلومه

 .املنورة

ا إلى جنب مع الدراسات هل يمك  للذكاء االصوناعي العمل جنبً  -4
 .جامعة ليدز، اململكة املتحدة -د. إيري  أتويل، كلية احلوسبة ،؟ القرآنية

 مطووطات التراث اإلسالمي وفهم/على استطدام الحاسب للمحافظة -5

 - (SYNCHROMEDIA) نكروميدياد. حممد الرشيط، مدير معمل سيأ.  ،القديم

 .جامعة كيبي ، كندا 

 ملك سعود في خدمةجهود كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة ال -6

 .جامعة املل  سعود-قسم علوم احلاسبات ملل  السلامن،ا عبد أ.د. ،وعلومه القرآن

استعمال تقنيات تحليل البيانات لدراسة القرآن الكريم )التحليل  -7
أ.د. إدريس اخلرشاف، مدير  ،الت وشجرة التصنيف أنمو جا(للتقاب المعاملى

 .مكتب اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة فرع املغرب

أ.د. حممد زكي خرض،  ،الصوناعي في خدمة القرآن الكريمالذكاء ا -8

 .قسم اهلندسة الكهربائية  -اجلامعة األردنية 

د. عواد اخللف،  ،رآن الكريمــآللي للقق اــدقـمـرة ع  الــصــطتـذة مــنب  -2

 .جامعة الشارقة
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 ،مقاربة جديدة لبناء معاجم إلكترونية داللية مقيسة "إيزو" للقرآن الكريم  -21

 .تونس–أ.د. عبد املجيد بن محادو، املعهد العايل لإلعالمية وامللتيميديا بصفاقس 

     1.1بوالوي Web) 0.3 ( 5.1 ريم وحكمته، الحل للويبـرآن الكـالق  -22

)0.3 (Web.حممد فوزان نور الدين كلية االتصاالت واملعلومات، اجلامعة  د

 .ماليزيا –اإلسالمية العاملية 

أ. د. أمحد  ،تدقيق البرامج اإللكترونية الطاصة بالنص القرآني الكريم  -21

 .مرص –رشف الدين كلية احلاسبات واملعلومات، جامعة حلوان 

أ.د. حممود السايس،  ،وة القرآن الكريمالهاتف المحمول في تعلم تال  -23

 الواليات املتحدة األمريكية. -جامعة فينيكس، واجلامعة الوطنية إلدارة األعامل 

 توصيات المؤتمر:
 : خلص المؤتمر إلى جملة توصيات م  أهمها

يف  "جائزة املل  عبد اهلل بن عبد العزيز الدولية"إنشاء جائزة دولية باسم  -2
 .ومات خلدمة القرآن الكريم وعلومهتوظيف تقنية املعل

 املل  عبد اهلل بن عبد فنييوع دويل باسم خادم احلرمني الرشإطالق مرش -1

العزيز لوضع معايري ضامن اجلودة يف توظيف تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكريم 

 .وعلومه بحيث تشمل مراحل التحليل والتصميم والتطوير

ا املؤمتر بشكل دوري وبرعاية خادم ن تستمر جامعة طيبة يف تنظيم هذأ -3

  .احلرمني الرشيفني حيفظه اهلل

 بالقرآن الصلة ذات اجلهود  حث اجلهات الرسمية عيل التنسيق بني -4

 .هود ذات الصلة بتوظيف تقنية املعلومات يف كافه املجاالتاجلو وعلومه

حث اجلهات املانحة عىل رعاية وتدعيم البحوث العلمية والتطبيقية يف  -5

 .خدمة القرآن الكريم وعلومه ل توظيف تقنية املعلومات يفجما



 (ه4153جمادى اآلخرة )السابع عشر         العددبي للدراسات القرآنية        لشاطمجلة معهد اإلمام ا

 537 

دعم مرشوع يتبنى تطوير اإلطار العلمي واملهني والسلوكي واألخالقي  -6

الذي يساهم يف تطوير خمرجات جهود توظيف تقنيه املعلومات خلدمة القرآن 

  .الكريم وعلومه حسب الضوابط الرشعية

لبحوث ذات الصلة بتوظيف تقنيه إنشاء مركز عاملي لتنسيق جهود مراكز ا -7

 .العامل ىاملعلومات يف خدمة القرآن الكريم وعلومه عىل مستو

تطوير أنظمة حاسوبية يف خدمة القرآن الكريم وعلومه تكون سهلة  -8

 .االستخدام وعالية اجلودة لتلبي متطلبات مجيع رشائح املجتمع

علومات يف إنشاء جملة علمية حمكمة متخصصة يف جمال توظيف تقنية امل -2

 .خدمة القرآن الكريم وعلومه

تطبيق وتبني البيئة التعليمة اإللكرتونية املساندة املعتمدة لتعليم القرآن   -21

 .الكريم وعلومه يف خمتلف املؤسسات التعليمة بأكثر من لغة

دعم فكرة توسيع اجلهود اخلاصة بتوظيف تقنية املعلومات خلدمة القرآن   -22

 .النبوية املطهرة لتشمل السنة الكريم وعلومه

 وطنية مسابقات  تطوير نظام حاسويب لتنظيم دعم ورعاية مرشوع  -21

 .سالمية (إوملبياد أ)  وعلومه الكريم القرآن يف التعليمة املؤسسات ملنسويب ودولية

مركز أبحاث نور يف توسيع قاعدة البيانات وقواعد املعرفة التي  ارستمرا  -23

اد ذوي االختصاص واالهتامم بتوظيف تقنية ا بالتواصل مع اجلهات واألفرهب أبد

 .املعلومات يف خدمة القرآن الكريم وعلومه

تعريف بآخر لدعم مشاركة وتنظيم مركز نور ملعارض حملية ودولية ل  -24

 .التطورات يف استخدام تقنية املعلومات يف خدمة القرآن الكريم وعلومه

الناجحة يف  دعم البحوث والدراسات اخلاصة بنقل التجارب العاملية  -25

 .تقنية املعلومات واالستفادة منها يف جمال القرآن الكريم وعلومه
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توسيع دائرة اهتامم أبحاث مركز نور بجامعة طيبة واملراكز واجلهات   -26

املشاهبة له بحيث تشمل توظيف تقنية املعلومات خلدمة السنة النبوية وعلومها 

 .باإلضافة إىل القرآن الكريم وعلومه

 .استشاري دويل يف مركز أبحاث نور إنشاء جملس  -27

إضافة مقررات عن تقنية املعلومات يف اخلطط الدراسية لربامج   -28

 .الدراسات القرآنية بمختلف مراحلها

إضافة مقررات عن علوم القرآن يف اخلطط الدراسية لربامج علوم   -22

 .احلاسب ونظم املعلومات بمختلف مستوياهتا

كليات احلاسب وأقسام وكليات  إنشاء برامج أكاديمية مشرتكة بني  -11

 .الدراسات القرآنية

التأكيد عىل اجلهات التي تصّدر برامج وتطبيقات حاسوبية للقرآن الكريم   -12

وعلومه االهتامم بأمن املعلومات واحلامية االلكرتونية هلذه اإلصدارات من 

 .التحريف

بحوث  عيل زيادة االهتامم بإجراء القرآنية حث أقسام الدراسات  -11

اسات يف جمال الضوابط الرشعية يف توظيف تقنية املعلومات خلدمة القرآن ودر

 .ومن ذل  رسائل املاجستري والدكتوراه ،الكريم وعلومه

توفري الدعم  كز لتعليم القراءات القرآنية عرب شبكة االنرتنت معاإنشاء مر  -13

 .املادي والبرشي هلا
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Researchers' Methods in Justification 

the ways of writing the Holy Quran Verses 

Dr . Hassan Abduljaleel Al-Abadelah 

The Holy Quran is the first main reference of Islam of which 

importance is quite obvious to everyone. This Quran is textually 

preserved; the letters, words and verses have not been exposed to 

any change. 

It should be stated here that none of the Muslim scholars 

would deny this. However they still argue about the orthography 

of the verses of the holy quran, for the spelling of these verses 

does not conform to the spelling rules of Arabic.  

This research deals with this issue in three parts: an 

introduction , three chapters and a conclusion.  

In the introduction, the researcher addresses the importance of 

the issue and the reason behind it. The first chapter addresses 

itself to the stands of the scholars concerning the orthography of 

the Holy Quran, where some scholars argue that the orthography 

is not "waqf" (not divine) as they would assume that "the 

companions of the Prophet" made mistakes regarding this 

orthography. Other scholars say "the companions of the prophet" 

could not have made mistakes regarding this issue and suggested 

that "they" made their best in the orthography of the Holy Quran. 
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Whereas another group of scholars argue that the Holy Quran 

is an authoritative text. 

 The second chapter deals with the linguistical , semantic and 

philosophic justifications of writing the Holy Quran.  

The third chapter deals with the opinions of those who didn't 

justificate the orthography of the Holy Quran saying that this 

orthography is a property that shows the inimitability of the Holy 

Quran. 

 

Al-Imam Al-Sijistany's Attitudes towards the book  

(Al-Muktafa) written by Al-Imam Al-Dany 

Dr. Ibrahim bin abdullah Al-Zahrani 

This research study looks into the awareness taken by al-

Imam Abu Hatim al-Sijistani on the book "al-Muktafa  fil-Waqfi 

wal-Ibtidaa" (The Sufficient Source on Starting and Stopping) 

written by Abu Amru al-Dani from the beginning of the book to 

the end.  

The research work begins with a preface and then an introduc- 

-tion  which has a brief biography about Abu Hatim al-Sijistani 

and Abu Amru al-Dani, a brief introduction about the book "al-

Muktafa fil-Waqfi wal-Ibtidaa", a definition of the terminology 
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"al-Waqf" in the view of Abu Hatim al-Sijistani and its kinds in 

the view of Abu Amru al-Dani based on the most popular 

division. The Research is then divided into chapters in which all 

the areas and points of "al-Waqf" and "al-Ibtidaa" mentioned by 

Abu Amru al-Dani in his book al-Muktafa fil-Waqfi wal-Ibtidaa" 

were reviewed one after the other. Every point was studied and 

discussed, and the results of the research matched with some  

points and didn't match with the others.  

Finally, the research study was ended with a conclusion in 

which the salient results and recommendations of the research 

were highlighted. 

 

Al-Imam Al-Baidhawe and his Commentary 

(Anwar Al-Tanzeel) 

Dr.Abdul-Rahman bin Maadha Al-Shihri 

The research dealt with the biography of the most distingueis- 

-hed scholar Nasser Al-Deen Abdullah bin Omar Al-Baidhawe 

(Died 685H) and his scientific addition in this commentary. 

The research also dealt with the explanation of the importance 

of his commentary and showed his method in the commentary. 
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The research also showed the scholars' concerning about his 

commentary since it was written; through teaching, explanation 

and how he took up the previous sources of commentary books. 

The research showed how he could success in summarizing 

the items of these sources, and his method in dealing with the 

origins of commentary that scholars had mentioned.  

 

Multiple genitives in the Holy Quran : a descriptive study 

Dr.Majed bin Omar Al-Qarni 

Multiple genitives means the use of an attributive genitive to 

modify another genitive which follows the first. 

This proposition has not been given much attention by 

grammarians hence definitions and features of this subject 

cannot be distinguished in their books. Thus I took it upon I 

aimed to study this topic descriptively as it appears in the Holy 

Qur’an with regards to its ten-recitations of the Holy Quran. 

By the end of this study, I made the following observations: 

There are many multiple genitive cases in the holy Quran 

though the usage of a three-compound noun as a genitive is very 

few. 
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Mostly the third modifier in the multiple genitives is used as a 

pronoun and hardly used as an indefinite article. 

None of the multiple genitives statement has more than 

sixteen letters. 

it is very noticeable that the three multiple genitives that 

mentioned in the Holy Quran are used as abstract and the two 

multiple genitives are used verbally. 

I also realized that sometimes separation between modifiers in 

attributive genitives occurred with regards to the first genitive. 

 

Stylistic Evidences in the Holy Quran 

Dr. Ahmad Qasim Al-Zumr 

This study constitutes a methodology for the Stylistic 

Analysis Art of the literary texts. It concentrates on series of 

Quranic Verses according to evidences that distinguish the 

Quranic Verses. Such distinction makes the Qur'an unique in the 

field of creative texts, the evidences given in this study which 

reflect its uniqueness. There is no doubt that dealing with 

profound structures and its implications would be extremely 

difficult which in turn will make the researcher more concern not 

to fall in the interpretation and distortion.  
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Thus, when analyzing each verse or Quranic text, the 

researcher has been keen to go back to the sources and 

references as much as possible. We can not say that the Quranic 

Verse is closed or that no one has the right to understand it 

according to the agreed rules among the linguists and 

commentators. Actually it is open and has several prospects in 

accordance with language's rules that revealed with brevity and 

redundancy precedence and non precedence, deletion, definitely, 

indefinitely, vocabulary selection and abstraction.  

The multiplicity of stylistic evidences has led at many times to 

the multiplicity of scholars' understanding for the single Quranic 

Verse and then to conclude several issues. It could be dissimilar 

in accordance with understanding and diligence of the text's 

reader as well as pondering in the reading tools, thinking 

mechanisms and the reader's graphical, analytical, cultural and 

linguistic capabilities. 

The researcher makes the best use of the old and modern 

references like the books of Quranic interpretation, and I'jaz as 

well as rhetoric. The researcher has established the stylistic 

analysis mechanisms and the reading methodology to reach at 

comparison, conclusion and vocabulary. Praise be to Allah Who 
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guide us to the right path. If we do well, then it is from Allah, if 

not, then it is from ourselves. 

 

The Vocal Harmony in the Holy Quran 

Surat Maryam as a model 

Dr. Abdul-Rahman bin Raja Allah Al-Sulami 

This research deals with the vocal harmony mysteries in the 

Quranic narrative in Surat Maryam. It tries to show the nature of 

the marvelous vocal harmony and to reinforce the relation 

between the sound and that which refers to it, this happens 

through the meaning by miming or pointing to. 

The research also deals with the vocal harmony in the 

beginning of the Sura related to the purpose and the vocal 

harmony of the verses that describe some prophets. 

Finally, the research talks about the vocal harmony at the end 

of the Sura and its relationship with the beginning and showing 

the purpose. 
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