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 مللخصا

البحث: اإلمام    عنوان  مقّدمة اصطالحات  يف  عليها  ينّص  مل  التي  الشاطبّي 

 . منظومته: )حرز األماين ووجه التهاين(

رب مجع ودراسة اصطالحات اإلمام الشاطبّي التي    موضوع البحث: ُعلمت بالسَّ

 . يف مقّدمتهاإلمام الشاطبي واالستقراء، ومل ينّص عليها 

   أمهية املوضوع:
املؤلف وفهمها ُتعني - الوقوف عىل مصطلحات  تعاىل  بإذن–  أن  عىل   -اهلل 

 فهم كتابه.

منهج   - فهم  من  بد  التي ال  املنظومات  من  بوجه خاص  األماين(  أن )حرز 

يف  ذلك  قبل  ُتستعمل  مل  اصطالحات  استعمل  قد  الشاطبي  اإلمام  إن  إذ  مؤلِّفها؛ 

 القراءات. 

ومج - االصطالحات  هذه  مثل  عىل  الوقوف  من أن  كثرًيا  يُرّد  عها 

 .استدركها العلامء عىل اإلمام الشاطبي االستدراكات التي

 أبرز النتائج: 
عدد االصطالحات املّطردة التي مل ينّص عليها اإلمام الشاطبي يف مقدمة   -

 اصطالًحا.  (21) -والتي وقفُت عليها - منظومته

اح الشاطبّية.  أغلُب  -  هذه االصطالحات نّص عليها ُُشّ

 .اصطالحات – الشاطبّي  – الشاطبية فتاحية: ملا  الكلمات 
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ومن  إن   أنفسنا  ُشور  من  به  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد 

سيئات أعاملنا، من هيد اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

 ، أّما بعد:كثرًيا تسلياًم  ×إال اهلل، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله 

اإلم  من  فإن منظومة  القراءات:  علم  ُألِّف يف  ما  الشاطبي  أعظم    ( ـه590)ت:ام 

واسًعا،   املوسومة قبواًل  املنظومة  هذه  القت  وقد  التهاين(،  ووجه  األماين  بـ)حرز 

 وسارت هبا الركبان، وحفظها خلق ال ُُيصون. 

أول   واصطالحاهتم  منهجهم  بيان  عىل  العلامء  دأب  ومنهم  موقد  نظوماهتم، 

؛ فقد اشتملْت مقدمُته عىل ذكر منهجه واصطالحاته وطريقته  الشاطبي    اإلمام

، وجعله الواو فاصلة بني (1)رمزه للقراء والرواة بحروف )أيب جاد(يف نظمه، مثل:  

 ... (3) د إن كشفها اللفظ يف الوزنه بلفظ القراءة عن القيئ، واستغنا(2) املسائل

الشا اإلمام  أن  اصط طبيد  مجيع  يذكر  مل  من الحبي  مجلة  فهناك  مقدمته،  يف  اته 

عُ  من  اصطالحاته  مجلة  ذلك  عىل  نّص  املنظومة،  جلميع  واالستقراء  بالتتبع  رفت 

ومن عادته أال يأيت يف ترمجة  »:  (ـه665)ت:ُشاح هذا النظم املبارك، قال أبو شامة  

  ، (4)« ُعلم باالستقراءامبرمز مع اسم رصيح، استمّر له هذا ومل ينبه عليه، وإنواحدة  

وله مصطلحات ُأخر، ومل يرصح هبا؛ فتؤخذ من السرب  » : (ـه732)ت:وقال اجلعربي 

فلاّم كثر هذا؛ ُجعل من باب السرب  »:  (ـه769)ت:، وقال ابن اجلندي  (5) «واالستقراء

 . (6) «واالستقراء

 
 . (45رقم: )انظر: حرز األماين، البيت  (1)

 (. 46انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (2)

 (. 47انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (3)

 (. 1/111)إبراز املعاين  (4)

 (.1/320عاين )كنز امل  (5)

 (. 1/556اجلوهر النضيد )  (6)
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ل ـم ـول االصطالـهـا  بالغة  ذه  أمهية  من  من  -حات  مجلة  يف  تكررت  إهنا  إذ 

العزم    -عضملواا عقدُت  عليهمس-فقد  ومتوكاًل  تعاىل  باهلل  هذه    -تعينًا  مجع  عىل 

 االصطالحات ودراستها. 

الكريم،  لوجهه  خالًصا  جيعله  وأن  العمل  هذا  يف  يوفقني  أن  أسأُل  تعاىل  واهللَ 

 اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم تسلياًم كثرًيا.  وصىل

 :هسباب اختيار وضوع وأأمهية امل
ا؛ لتعّلقه الوثيق بكتاب ذي هو أُشف العلوم وأجّلهقه بعلم القراءات، اللّ عت .1

. اهلل 

 عىل فهم كتابه.   -بإذن اهلل تعاىل –أن الوقوف عىل مصطلحات املؤلف وفهمها ُتعني   . 2

)حرز   . 3 منهج  أن  فهم  من  بد  ال  التي  املنظومات  من  خاص  بوجه  األماين( 

 ل ذلك يف القراءات. الحات مل ُتستعمل قب صط ا   تعمل إلمام الشاطبي قد اس مؤلِّفها؛ إذ إن ا 

املربِّ  .4 الشاطبية  من ُشاح  عدًدا  اجلندي –زين  أن  وابن  واجلعربي  شامة    -كأيب 

يف   يذكرها  مل  اصطالحات  الشاطبي  لإلمام  أن  عىل  نص  ُعلمت  قد  وإنام  مقدمته 

 بالسرب واالستقراء.

تدراكات  س االمن    ّد كثرًيا ومجعها يرُ أن الوقوف عىل مثل هذه االصطالحات   .5

 ها العلامء عىل اإلمام الشاطبي.لتي استدركا

 : الدراسات السابقة
مصطفى حممد حممود  قام به الباحث:    من أهم الدراسات التي وقفُت عليها: ما

بــ:هيف رسالته للدكتورا  الشنقيطي منهج اإلمام الشاطيب يف منظومته  )  ، املوسومة 
ووجه  األماين  حتلي   حرز  دراسة  درجرس ،  (ليةالتهاين  لنيل  مقّدمة  الدكتوراه الة  ة 

 . القراءاتدائرة ، كلية الدراسات العليا اإلسالمية جامعة القرآن الكريم والعلومب

 ور مصطفى الشنقيطي هي ما ييل:وبحث الدكت  بحثي هذاوأبرز الفروق بني  
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ي مل ينّص مل ُيفِرد بحث الدكتور مصطفى اصطالحات اإلمام الشاطبي الت .1

يف   بعض  مبحثعليها  تناول  وإنام  تناولمستقل،  بينام  ضمنًا،  دراسة    بحثي  ها 

 بشكل مفّصل.  اصطالحات اإلمام الشاطبّي التي مل ينّص عليها

كل االصطالحات التي مل ينّص عليها اإلمام الشاطبي،    عُ مَجْ   بحثي هذايف   .2

 . تستوعبها كلها رسالة الدكتوراهومل 

 حث، وبيان فائدته.الب  ل مفّصل يف هذاح بشكاصطالمتت دراسة كل  .3

ا .4 للدكتورالصطالبعض  رسالته  يف  الباحث  ذكرها  مبحث    اهحات  يف 

 ه التي مل ُيرّصح هبا.االنتقادات عىل اإلمام الشاطبي، واحلقيقة أهنا من اصطالحات

 :خطة البحث
 مطلًبا، وخامتة، وفهارس.  (21)اشتمل البحث عىل مقدمة، ومتهيد، و

ا   ييل:ما   فقد اشتملت عىل مةاملقد أمَّ

 اختياره. أمهية املوضوع وأسباب •

 الدراسات السابقة.  •

 خطة البحث.  •

 منهج البحث.  •

 عىل مطلبني: التمهيد واشتمل

 باإلمام الشاطبّي.تعريف موجز  املطلب األول: •

 . تعريف موجز بمنظومته: )حرز األماين ووجه التهاين( املطلب الثاين: •

امطلًبا،    (21)، وهي:  املطالب ❖ ا من اصطالحات ًح صطالتناول كل مطلب 

 عىل النحو التايل: طبّي اإلمام الشا

 .استعمل الشاطبّي ألف الوصل رمًزا لنافع  املطلب األول:  •

الثاين:  • بالقيد   املطلب  يقرأون  هلم  فاملرموز  رمز  ثم  للقراءة  قيدين  َذَكر  إذا 

 .الثاين املباُش للرمز
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 . نظري مماثل ىل  خرى ع األ   تني واعتامده يف لفظ الشاطبي بإحدى القراء :  املطلب الثالث    •

 . ألفاظ التقييد ال يكون أوائلها رمًزا الرابع:املطلب    •

 . أول كلمةالرمز ال يكون إال املطلب اخلامس:  •

 .إذا اجتمع رمز حريف مع كلمي أخذ حكم الكلمي املطلب السادس:  •

 . (أبجد)حكم حروف )ثخذ ظغش( نفس حكم حروف  املطلب السابع:  •

 . ؛ نزل عىل األول إن أمكن يعنيِّ موضعـه   ف يف حرف ومل خلـال إذا ذكر ا   ثامن: املطلب ال    •

 . لكلامتمراعاة الرتتيب عند تقييد حركات بعض ا املطلب التاسع:  •

 .موضع ِذْكر اخلالف ُُيرج ما قبله من املواضع املطلب العاشر:  •

 . ال جيتمع يف ترمجة واحدة رمز مع اسم رصيح املطلب احلادي عشر:  •

 .كان يف األسامءعنده هو التنوين إذا بالنون  رادامل عشر:الثاين املطلب    •

ق بينهام ملعنًى  إذا املطلب الثالث عشر:  •  . اتفق الراويان ذكر الشيخ، وربام فرَّ

الرابع عشر:  • من    املطلب  أكثر  كانت  وإذا  )معًا(،  بقوله:  القراءتني  عن  التعبري 

 .قراءتني قال: )مجيعًا( وشبهها 

عش  • اخلامس  الشاطب  ر:املطلب  يفإطالق  ويف  ي  عموم،  الفرش األصول   

 .ص، إاّل إذا دّل دليل عىل العمومخصو

 . إن كان اخلالف يف الوصل والوقف، فاألكثر أن يطلقه   ب السادس عشر: املطل    •

به الزائد عىل ما يف املدِّ من   املطلب السابع عشر:  • إن ذكر املدَّ يف األصول أراد 

 .ّد نفسهف امللفرش أراد به حراملدِّ وضده حذفه، وإن ذكره يف ا

 . ألفاظ اخلالف وعودها للمرموز هلم :املطلب الثامن عشر  •

الذي بعده، فال   املطلب التاسع عشر:  • البيت  بيٍت وأول  مز يف آخر  الرَّ إذا كان 

الرمز  بعد  إذا جاء  إال  السابق؛  البيت  بام يف أجزاء  الالحق  البيت  أول  ما يف  يلحق 

 . القرآنفظ ول الذي يف أول البيت واو  
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 .ىل السابقةعد الرمز فال ُتضم إ املسائل إذا تعددت ب لعشرون:لب ا املط  •

 . إذا أطلق اجلمع أراد به مجع التصحيح؛ ألصالته   لب احلادي والعشرون:املط  •

 ، واشتملت عىل أبرز النتائج والتوصيات. اخلامتة

 ، واشتملت عىل:الفهارس

 فهرس املصادر واملراجع.   •

 فهرس املوضوعات.   •

 : حثالب  منهج
 متبًعا اخلطوات التالية: لوصفي، نهج االستقرائي اا البحث امل هذسلكُت يف

 مجعُت كل اصطالحات اإلمام الشاطبّي التي مل ينّص عليها يف مقدمته. .1

التالية:   . 2 الرشوحات  عىل  االصطالحات  هذه  استخراج  يف  اعتمدُت 

ر جلوهللجعربي، وااين  املع)الآللئ الفريدة للفايس، وإبراز املعاين أليب شامة، وكنز  

 . من خالل استقرائي للمنظومة   الصطالحاتا   ُت بعضوأضف   جلندي(، النضيد البن ا

 مل أذكر من االصطالحات إاّل ما كان ُمّطرًدا يف منظومة اإلمام الشاطبّي. .3

االصطالحات   .4 أذكر  اصطالحات  املشتبهةمل  تدخل ضمنًا حتت  التي  أو   ،

 .متهاإلمام الشاطبي املذكورة يف مقدّ 

 واضع التي خالفته.عليه، واملطالح، وذكر أمثلة ل اصقمُت بدراسة ك .5

أحيانا يقتيض األمر ذكر قواعد أخرى متعلقة باالصطالح املذكور، فأقوم   .6

 . أثناء ُشح االصطالح بذكرها

 نقلُت أقوال أبرز ُّشاح الشاطبّية يف االصطالح املذكور.  .7

 وّثقُت ما ُيتاج إىل توثيق.  .8

 عليق.ج إىل تما ُيتاعّلقُت عىل  .9
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 التمهيد
 وفيه مطلبان: 

 يب إلمام الشاط تعريف موجز اباملطلب األول:  
 امسه ونسبه ولقبه وكنيته:

ابن خلف بن أمحد   -عجم األندلس: احلديد ومعناه بلغة  -ه  رير القاسم بن فِ هو:  

 . الشاطبي الرعيني الرضير

 وُيكنى بأيب حممد وأيب القاسم.

 مولده: 
 . بشاطبة من األندلس (ـه385)نة خر س ولد يف آ

 أبرز شيوخه وتلميذه: 
عيل بن حممد  ، و ( ـ ه 555  : )كان حيًّا سنة    العاص النفزي حممد بن أيب عبد اهلل    و أب   شيوخه:

 ، وغريهم. (ـه576)ت:  طاهر السلفي   و أب ، و (ـه564)ت:  البلنس   هذيل بن   

والكامل    ، صحابه ّل أ وهو أج   (ـه643:)ت  أبو احلسن عيل بن حممد السخاوي   تلميذه:

صهر  الرضير  شجاع  بن  ب   ، (ـه661)ت:  الشاطبي   عيل  حممد  بن  التجيبي وعيل  موسى    ن 

 ، وغريهم. (ـه626)ت:

 فيه:أقوال العلماء 
الذهبي:   إمامً »قال عنه  الفنون  ،امة، ذكيًّ ا عاّل وكان  القرين، رأًس   ،كثري  ا منقطع 

القراءات، حافظً  للحديث، بصريً يف  بالعربية، واسع  ا  الركبان د  وق،  مالعلا  سارت 

األماين)بقصيدتيه   القصائد)و  (حرز  أتراب  اللَت (عقيلة  والرسم، ،  القراءات  يف  ني 

ال   خلق  وحذاق وحفظهام  البلغاء،  وكبار  الشعراء  فحول  هلام  وخضع  ُيصون؛ 

 . «ولقد أودع وأوجز وسهل الصعب ، القراء

أيًضا:   فو»وقال عنه  الباع األطول يف  له  يتوقد ذكاء،  الكان  ت والرسم  قراءان 
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 . «والتأله والوقار ائق، مع الورع والتقوىوالنحو والفقه واحلديث، وله النظم الر

آية   ،كثري الفنون  ،أعجوبة يف الذكاء  ،وكان إماًما كبرًيا»  وقال عنه ابن اجلزري:

تعاىل اهلل  آيات  القراءات  ،من  للحديث  ،غاية يف  بالعربية  ،حافًظا  يف   ،بصرًيا  إماًما 

والعبادة واالنقطاع والكشف  ، األدبيف  ًسارأ  ،اللغة والوالية  الزهد  شافعي   ،مع 

ولقد حكى عنه أصحابه ومن كان    ،ىبلغنا أنه ولد أعم   ،مواظًبا عىل السنة  ،باملذه

 . «جيتمع به عجائب وعظموه تعظياًم بالًغا

 . ( 1) بالقاهرة   ( ـ ه 590) الثامن والعرشين من مجادى اآلخرة سنة  يف    تويف   وفاته: 

 (2) تعريف موجز مبنظومته: )حرز األماين ووجه التهاين( ثاين:  للب ا املط 

  :  ، واشَتهرت بالشاطبية.(3) )حرز األماين ووجه التهاين( امسها:أوًلا

 الطويل.  اثنياا: حبرها:

 . (4)ألف ومئة وثالثة وسبعون بيًتا اثلثاا: عدد أبياهتا:

 ًشا. أحكام القراءات السبع أصواًل وفر رابعاا: موضوعها:

للداين  مصادرها:ا:  خامسا  زيادات(5))التيسري(  عليه  وزاد  يف،  (6) ،    وخالفه 

 رية.مواضع يس

العام: منهاجها  مقاصد   سادساا:  وأربعة  مقدمة،  يف:  الشاطبي  اإلمام  جعلها 

 )األصول، والفرش، وباب التكبري، وباب خمارج احلروف وصفاهتا(، وخامتة.

مكانتها: الذهبي:    سابعاا:  عنها  حرز  )  :بقصيدتيه  الركبان  رتسا  وقد»قال 

 
 (.2/02(، وغاية النهاية )21/261(، وسري أعالم النبالء )312انظر: معرفة القراء الكبار )ص: (1)

 ( وما بعدها.50ن سعيد الغامدي )ص: ستفدهتا من مقدمة حتقيق الشاطبية، للدكتور عيل با (2)

 (. 70، البيت رقم: )ر: حرز األماينانظ (3)

 (.1161انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (4)

 (. 68انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (5)

 (. 69انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (6)
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القصائد)و  (األماين أتراب  القراءااللتني يف  (عقيلة  ت والرسم، وحفظهام خلق ال   

 . (1) «وخضع هلام فحول الشعراء وكبار البلغاء، وحذاق القراء ،ُيصون

فلم يسبق إليها وال يلحق فيها، وفيها من الرموز كنوز ال هيتدي  »وقال ابن كثري: 

 .(2) «ري، هذا مع أنه رضيرقد بصل ناإليها إال ك

ابن اجلزري:   اهلل يف ذلك   ،هيعىل قصيدتَ ومن وقف  »وقال  آتاه  ما   ، علم مقدار 

معارضتها  (الالمية)خصوًصا   عن  بعده  من  البلغاء  عجز  يعرف    ،التي  ال  فإنه 

ولقد رزق   ،مقدارها إال من نظم عىل منواهلا أو قابل بينها وبني ما نظم عىل طريقها

بل أكاد أن   ،مه لكتاب غريه يف هذا الفن الشهرة والقبول ما ال أعلب من  لكتاهذا ا

 .( 3) «غري هذا الفن  أقول: وال يف

 اثمناا: أبرز شروحها:
 . (ـه643)ت:فتح الوصيد يف ُشح القصيد، أليب احلسن عيل بن حممد السخاوي 

حممد   اهلل  عبد  أليب  القصيدة،  ُشح  يف  الفريدة  الفايس  الآللئ  حسن  بن 

 .(ـه665ت:)

املقديس   إسامعيل  بن  الرمحن  لعبد  األماين،  من حرز  املعاين  بأيب إبراز  املعروف 

 .(ـه665)ت:شامة 

اجلعربي  عمر  بن  إلبراهيم  التهاين،  ووجه  األماين  حرز  ُشح  يف  املعاين  كنز 

 .(ـه732)ت:

اجلن بابن  الشهري  أيدغدي  بن  بكر  أليب  القصيد،  ُشح  يف  النضيد  دي  اجلوهر 

 .(ـه769)ت:

 
 (. 312ء الكبار )ص:رفة القرامع  (1)

 (. 16/665البداية والنهاية ) (2)

 (. 2/22غاية النهاية ) (3)
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  بــالـطـمـلا

 من اصطالحات اإلمام الشاطبّي مطلًبا، تناول كل مطلٍب اصطالًحا  (21) وهي:

 ألف الوصل رمزاا لنافع   الشاطيبي  استعمل  :األول املطلب

االصطال امن  التي  عليها  حات  ينّص  ومل  الشاطبي،  اإلمام  منظومة  يف  ّطردت 

 ه: قول  برصاحة يف مقّدمته: استعامله ألَف الوصل رمًزا لنافع، مثل

 الَ ــاْلعُ  رِ ـفَ ـْن نَ ـنَّ عَ ــَص ـْح وه  َويِف أُ ــُوُج   هُ ـــابُ ــحَ ـلَّ ِص ــَح ر  يِف أُ ـْـَوَضمٌّ َوَكس 597

 وقوله: 

مَّ َبْعُد يِف ِر ـْر َواْكِس ـاْكِس  هِ َويِف ِقيلِ  1028  ىلاْنجَ اطِْب َتْعَلُموَن َكاَم ـٍر َوَخ ـَنِصي                               الضَّ

 وقوله:  

بَ ـا بِ ـنَ ـَبعــٍر َوَأتْ ــْص ـَوبَ  1047 وا ِدنْ ـا اكْ ـَأَلْتنَ  ا                    ــَومَ ْت  ـعَ ـَواتَّ  اجْلَالَ ُحوا ـَوإِنَّ اْفتَ  اً ـيـِِسُ

 مز  لنافع.واجلاََل( ألف الوصل فيها رفكلامت: )الُعاَل وانَجىَل 

لف الوصل ... وهو  تعمل أ يس د  وق»قد ذكر أبو شامة هذا االصطالح، فقال:  و

ولو جتنّبه لكان أحسن، فإن ألف الوصل ساقطة »، ثم استدرك عليه بقوله:  (1) « كثري

يف    الّرمز بلفظ بنّي كان أوىل منه بلفظ خفّي، ولزم منه إلباس  لفًظا منه، فّكلام كان

 قوله يف سورة الكهف:  

 َواْقَباَل .......................  . ..........................  850

 ...............................                      ..................... َعىَل َحق   851

 . (2) « اْقَباَل( رمًزا لنافعلف من )َوأن يكون األ

 
 . (1/81عاين )إبراز امل (1)

 .صدر السابقامل (2)
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أّنه ال  »ة بوضع قاعدة مّطردة للرمز، وهي:  اجلندي عىل أيب شاماجلعربي وابن  ورّد  

فدخلت   ( 1) «حالة االبتداءالتي الوصل واالبتداء أو  ا حيلفظ بحرف الّرمز إمّ   أن  بد

دَّ  السر َحق   )َواْقَباَل عىل  يف  اإلشكال  واندفع  الوصل،  النطق  ألف  يمكن  إذ ال  ْين(؛ 

 . هبا، وعىل هذا ال تصلح رمًزا لنافعهبمزة الوصل يف )واقبال( القرتان الواو 

، فعىل لنافٍع مع اهلمزة مًزاالشاطبي أللف الوصل ر أّنه اّطرد استعامل اخللصة:و 

 هذا تكون من اصطالحاته التي مل ينّص عليها.

ذ  الثاين:    املطلب يقر   مث  للقراءة  قيدينر  ك  إذا  هلم  فاملرموز  ابلقيد  ؤ رمز  ون 
 املباشر للرمز   الثاين

فاملرموز هلم  يقّيد    أحياًنا يرمز،  ثم  ألفاظها  بذكر  القراءة  بأي ؤيقرالشاطبي  ون 

 قيد؟ 

تتب خالل  وامن  الشاع  عمل  يكون  ستقراء  الرمز  فإن  منظومته:  يف  طبي 

 ، مثال ذلك: (2)ألصحاب القيد األخري املباُش للرمز

واَعىَل َخ َعيَلَّ  693  ...............................  ...........  صر

وا فاملرموز هلم باخلاء يف ) مز. ( يقرأون بالقيد َخصر  الثاين )َعىَل( وهو القريب للرَّ

 رى:ة أخأمثل

هُ ـف  َطْي ـْل َطائِ ـَوقُ  712  ...............................  . ... ف  ِرىًض َحقر

هُ فـ) (. (ِرىًض َحقر  يقرأون )َطْيف 

 ..... ............................  ..... ذاً ـْن َش ـِه عَ ـانِ ـيَ ـتْ ـِه فِ ـتِ ـيَ ـتْ ـَوفِ  781

 ا( يقرأون )فِْتَيانِه(.َعْن َشذً )

 
 (. 519-518/ 1النضيد )(، واجلوهر 1/279انظر: كنز املعاين ) (1)

 (.1/558انظر: اجلوهر النضيد ) (2)
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ال ًنا  وأحيا  القراءةيتوّسط  لفظي  بني  يكون ّرمز  هل  الرمز،  يكون  ملن  فحينئذ   ،

 للَّفظ املتقّدم عن القيد أم املتأخر عنه؟

مز حينئٍذ يكون للَّفظ األول  تبع واستقمن خالل ت قّدم تاملراء عمل الشاطبي فالرَّ

 عن الرمز، مثال ذلك: 

ن  ـْدفَ ـَوي 898
 .........................  عُ ـفِ َداـيُ   ُع َحقٌّ َبنْيَ َفْتَحْيِه َساكِ

مز، وهو: )َحقٌّ فمرموز )  (. يْدَفعُ ( هنا يقرأون بالقيد األول املتقّدم عن الرَّ

يذك وأحيانً  ثم  ا  جر،  حرف  القيدين  أحد  ويصاحب  للقراءة  قيدين  ،  يرمز ر 

 هلم يقرأون بأي قيد؟  رموزفامل

 يقرأ املرموز هلم حينئذ بالقيد اخلايل من حرف اجلر.

 : ذلك مثال

لِيـي األَْوَلي ـَوف  .............................. 898  اَل ــْب ِص ـ طِ ـَن فَ ـ َاِن األَوَّ

لنِيَ ) نرآيق( َفطِْب ِصالَ فمرموز )  (؛ ألهنا اخلالية من حرف اجلر.األَوَّ

 أمثلة أخرى:

   مَّ ـها ثُ ـيـ َر فِ ـائِ ـبَ ـكَ   ي         ـَر ف ـيـ َكبِ ...................  1910
 ْجِم َشْمَلالَ ـ ي النَّـفِ

 ( يقرأون )َكبرَي(؛ ألهنا اخلالية من حرف اجلر.َشْمَلالَ فـ)

اِل يِف عِ ـَرفْ ـاُد بِ ـِعبَ   ............................... 1021  َغْلَغاَل َد ـنْ ـِع الدَّ

 )ِعبَاد(. يقرؤون( َغالَ َغلْ فمرموز )
تماده يف األخرى على  واع  لفظ الشاطيب إبحدى القراءتي   : الثالث  املطلب

 .مماثل نظري
 من اصطالحات الشاطبي التي َذَكرها يف مقّدمته:

لفْ ـَوب  ............................... 47  َجالَ َعِن اْلَقْيِد إِْن  ْغنِيـَأْستَ  ظِ ـالَّ

 القيد أحوال:والستغنائه باللفظ عن 
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 يلفظ بالقراءتني مًعا، كقوله: -1

 ...............................  ......  ُأَسارىيِف َومَحَْزُة َأْْسى  47

 أن يلفظ إحدامها ويقّيد األخرى تقييًدا كاماًل، كقوله:  -2

الَ َساَم ُشْكُرُه َواْلَعنْيُ يف الْ          نَاـ احْلَِديِد َوههُ  ْع يِف ـُيَضاِعَفُه اْرفَ  516  ُكلِّ ُثقِّ

َفةً  517  ..............................  .... َكاَم َداَر َواْقرُصْ َمْع ُمَضعَّ

وهاتان احلالتان ال إشكال فيهام، ويمكن أخذ القراءتني من اصطالح الشاطبي 

لْفِظ َأْسَتْغنِي َعِن اْلَقْيِد إِنْ الذي نّص عليه )  (.  َجالَ َوبالَّ

من -3 يستنبط  ال  تقييًدا  األخرى  ويقّيد  بإحدامها  يلفظ  األخرى أن  القراءة  ه 

 بشكل كامل.

 وال يقّيد األخرى. بإحدامها لفظ ي أن -4

 عىل ماذا يعتمد يف استنباط القراءة األخرى؟احلالتني  هاتني ففي

 . (1) رعىل نظرٍي مماثٍل للموضع املذكو اجلعربي:اجلواب كام قال 

ر   القراءتني، هذا واّطرد  وقد تكرَّ   يف املواضع التي اكتفى الشاطبي بذكر إحدى 

ُيس قّيد األخرى تقييًدا ال  القراءة األخرى  تنبط مأو  اصطالحاته، فصار هذا من  نه 

 ثال ذلك: م

 آتَ ـالتَّ ـَوبِ   .. ........................... 564
ِ
الَ ـُخ مِّ ـَع الضَّ ـمَ  اـنَـيْ ـاء  وِّ

القراءتني القراءة األخرى، فذكر آَتْيناَ ، وهي: )فُهنا لفظ بإحدى  (، وقّيد بعض 

 عد النون! األلف التي ب كر حذفء بدل النون وضمها، ومل يذأهنا بالتا

 ذا: أن هناك موضًعا آخًرا يفِّس هذا املوضع، وهو: ب عن هواجلوا

نَاَك َفاَز   ............................... 872 ُتَك اْخرَتْ  الَ َثقَّ وَ َويِف اْخرَتْ

ُتَك فـ) نَاكَ ( تدلر عىل )آَتيُتُكم(، و)اْخرَتْ  ُكم(. آَتْيناتدلر عىل ) (اْخرَتْ

 
 (. 1/287انظر: كنز املعاين ) (1)
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 ر: ال آخثم

يٌّ اْهَلْكنَا  900 هَ َوَبرْصِ  َوَضمِّ
ٍ
 ...............................  ا ـبَِتاء

)أ القراءتني، وهي:  بإحدى  بالتاء وضّمها،  ْهَلْكنَالفظ  بأهنا  األخرى  وقّيد  َها(، 

 ذ القراءة األخرى؟ التقييد ال ُيفَهم منه حذف األلف، ومل ينّص عليه، فمن أين تؤخ ا  وهذ 

 قوله:  مثل من

 . . ... .... . .   نَاـَلقْ ـُت َخ ـَلقْ ـ.َخ .......  ......... .................  608

 )َأْهَلْكنَاَها(.فـ)َخَلْقُت( تدلر عىل: )أْهَلْكُتَها(، و)َخَلْقنَا( تدلر عىل: 

 .(1) « والنَّظرُي َمنَع التصحيف» ربي: ل اجلعلذا قا

 مثال آخر: 

 ............ ........َشَفا ...   َزْقُتُكمْ َما رَ  َعْدُتُكمْ اُتُكْم وَ َجيْ َوَأنْ  879

نظرياهتا من  فتؤخذ  يذكرها،  ومل  األخرى  يقّيد  ومل  واحدة،  بقراءة  لفظ  :  فهنا 

 .)خلقناك(، )اخرتناك((، و)آتيناكم

ا  من  يع وكثري   اح  ّ اللفلرشر من  استنباطها  من  يتمّكن  مل  التي  املواضع  عن  ظ تذر 

، نقَ (2) هرة(ومن اصطالحات الشاطبي بـ)الشر  اجلعربي، وقال   هُ َض ، وهو اعتذار  عام 

 . (3) «  وليس بيشء»عنه: 

األخرى   القراءة  ومل  ولفهم  الشاطبي  يلفظها  مل  طُ التي  مل  ق  رُ يقّيدها  أغلبها   ،

خرى عىل سبق نظري، وقد ذكر د منها هو: اعتامده يف القراءة األتطّرد، وأشهر ما اّطر

فاجل وعّممه،  االصطالح  هذا  هب  هلو»قال:  عربي  ُيرّصح  ومل  ُأخر  ا؛ ُمصطلحات  

يف   فتؤخذ اإلمجاع  الرتمجة عىل حمل  يعتمد يف  أنه  ومنها:   ... واالستقراء  رب  السَّ من 

 
 (. 4/2003ين )كنز املعا (1)

 (.3/74ُشح القصيدة، للفايس )انظر: الآللئ الفريدة يف  (2)

 (. 1/288كنز املعاين ) (3)
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اهللأ شاء  إن  نوع  كل  أّول  عند  سنقّررها  ُأَخر،  الذي  شياء  هو  النوع  وهذا  تعاىل،   

ا يف  ذا أُشن يدركه عىل جرحه، وإىل مثل هحه، واجرتأ من ملاضطرب الناس يف ُش

 النزهة بقولنا: 

ِقيُم ـه الفَ ـاتُ ـَوآفَ   نًا َفَكم َعائٍِب ِرىًض َعْن َطعْ َواَل ُتِْسِ   .(1)«َراـَوَفكِّ ْهُم السَّ

االصطالح:    هذا  عن  اجلندي  ابن  هكثُ   فلام» وقال  رْب    ذا؛ ر  السَّ باب  من  ُجِعَل 

 .(2) « لقيدفظ عن ال: خطر له أنه استغنى باللواالستقراء، ومل يتفطَّن هلذا من قا

 ون أوائلها رمزاا التقييد ًل يك  الرابع: ألفاظ  املطلب
أن   عليها:  ينّص  ومل  منظومته  يف  استعملها  التي  الشاطبي  اصطالحات  من 

القراءة وتبيينها ال يؤخذ منها رمز، فأير لفظ استعمله    األلفاظ التي يأيت هبا لتقييد 

استبعاد كثري رفة ذلك تفيد يف  ما، ومعال يمكن أن ُيتوي عىل رمز لقارئ  يف التقييد  

 امت التي ُتشكل؛ الحتامل أن تكون رمًزا أو ال، ومن أمثلة ذلك: ن الكلم

ًثا   بِالثَّاَشاَع  َكثرِي  َوإِْثم   508  ................ ................   ُمَثلَّ

ًثاو)  الثَّا(( ليستا رمًزا؛ ألن كلمتي )بًثاُمَثلَّ (، وامليم يف: ) ابالثَّ فالباء يف: )  ( قيد  ُمَثلَّ

 والكسائي بالثاء املثّلثة.املعنى يقرأ محزة للقراءة، و

 مثال  آخر: 

وُح َواألَِمي  929 َل التَّْخِفيُف َوالرر اَل  َساَم  و  لْ ـعُ  اـ مَ ـ هُ ـ عُ ـ َرفْ ُن   َويِف َنزَّ  َوَتَبجَّ

 بالرفع.م رموز هليقرؤها امل هنا من القيد، أي( ليست رمًزا؛ ألَرْفُعُهامَ الراء يف ) 

 مثال  ثالث:

الَ ـُش  دُ ـ عْ ـ بَ َها  ـعُ ـ اَلث  َرفْ ـئِِه َوثَ   ِري اْلَفْتَحاِن َمْع َألٍِف َوَياـ نُ َويِف  945  كِّ

 د القراءة.( ليست رمًزا؛ ألّن هذه الكلمة من قيَبْعدُ فالفاء يف: )

 
 (.132-1/320ز املعاين )كن (1)

 (. 1/556اجلوهر النضيد ) (2)
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شامة:   أبو  ر»قال  أوائلها  تكون  ال  التقييد  أضاف    (1) «مًزاألفاظ  ا الًح اصطثم 

بغأ يأيت  مز  الرَّ أن  وهو:  غالًبالبًيا،  التقييد  كامل  بني  (2) عد  الفرق  ُيعرف  وهبذا   ،

 الكلامت التي حتتوي عىل الرموز وغريها. 

مز ليس من القرآن وال من ا»وقال اجلعربي أيًضا:   ، ويقصد  (3) « لرتمجةحرف الرَّ

 بالرتمجة: قيد القراءة. 

 . ( 4)   « ست من القرآن وال من الرتمجة ي ل مز  الروالكلمة التي فيها »  وقال ابن اجلندي:

 : الرمز ًل يكون إًل أول كلمة اخلامس  املطلب
من اصطالحات الشاطبي التي اّطردت يف كامل منظومته: أن الّرمز يكون أول  

 اح عىل ذلك: رُشَّ يف وسطها وال آخرها، وقد نّص الالكلامت، وال يمكن أن يكون 

ش  أبو  ع»امة:  قال  ذلك  بعد  فوائوننّبه  هلذهىل  باستعامله  تتعّلق  مل    احلروف  د 

منها: نظمه،  يف  ترّصفه  من  فهمتها  وإنام  هلا،  هبا أ  يتعّرض  يأيت  ال  احلروف  هذه  ن 

 .(5) «  مفردة، بل يف أوائل كلامت ...

مز»وقال اجلعربي:  ًبا أو  حرف الرَّ  .(6) «ل كلمةال بد أن يكون مركَّ

ام مثلناه؛ ليخرج العني من  لكلمة كوالبد من أن يكون أول ا»وقال ابن اجلندي:  

(ع)وَ   .(7) «ى َنَفر 

 . (8) ثم إن احلرف األول الذي ُيتوي عىل الرمز إما أن يكون زائًدا أو أصلًيا

 
 (. 1/85إبراز املعاين ) (1)

 (. 1/85إبراز املعاين ) (2)

 (. 1/278انظر: كنز املعاين ) (3)

 (. 185/ 1ر النضيد )اجلوه (4)

 (. 1/80إبراز املعاين ) (5)

 (. 1/278عاين )كنز امل (6)

 (. 1/520اجلوهر النضيد ) (7)

 (. 1/518هر النضيد )(، واجلو 1/279عاين )انظر: كنز امل (8)
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 مثال:

وَرَتنْيِ   100  ............... .... ....   ِرَجال    بُِسنَّةٍ َوَبْسَمَل َبنْيَ السر

 ة. صلي( أال  ِرَج )  :( زائدة، والراء يفنَّةٍ بُِس فالباء يف: ) 

إّما حالتي الوصل  أن  )أّنه ال بد  وهنا قاعدة مّطردة، وهي:   الّرمز  يلفظ بحرف 

 . (2)تندفع عدة إشكاالت، وهبا (1) واالبتداء أو حالة االبتداء(

 كلمي أخذ حكم الكلمي رمز حريف مع  : إذا اجتمع السادس املطلب
 نّص عليها:   من اصطالحات الشاطبي التي

 فيها، قال الشاطبي: ملختلفعد ذكر الكلمة القرآنية ايأيت ب أّن الّرمز احلريف •

 ............. .................  هُ ـالَ ـِرَج  ياحْلَْرَف ُأْسمِ  يَوِمْن َبْعِد ِذْكرِ  46

 قال الشاطبي:الكلمة القرآنية وبعدها، والّرمز الكلمي يأيت قبل  •

 ْذ َلْيَس ُمْشكِاَل َرَمْزُت بِِه يِف اجْلَْمِع إِ   اـمَ  لِّ ـكُ ـي بِ ـِْرِف آتـحَ ـالْ َد ـعْ ـَل وبَ ـبْ ـَوق 64

 أّما إذا اجتمعا فام احلكم؟ •

علمنا أن الرمز احلريف يأخذ حكم الكلمي؛ فيتقدم من خالل التتبع واالستقراء  

 عنها.أخر ويت ةعن الكلمة القرآني

 مثال تقّدمه عن الكلمة القرآنية:

 .............. ...............ــَن   ـ ــِمي ُمَسوِّ ِْسُ َواوِ ـكَ   رٍ ـ ي ِص ـ نَ   قر ـ َوَح  569

 مثال تأّخره عن الكلمة القرآنية:

هاَ ْتنَا ترْم َومُ َومُ  574  ْفص  ُهنَا اْجَتىلـِوْردًا َوَح  ر  ـ َنفَ   َصَفا  ُمتَّ يِف َضمِّ َكِْسِ

يف  راحلمز رّ الفتارة يتقدم تزم الشاطبي ترتيًبا معّينًا للّرمز احلريف مع الكلمة، يل ومل

 . (3) نينها، وتارة تتوّسط الكلمة بني حرفعىل الكلمة، وتارة يتأخر ع

 
 (.519-1/518(، واجلوهر النضيد )1/279انظر: كنز املعاين ) (1)

 (. بّي ألف الوصل رمًزا لنافعاستعمل الشاط: ول األمن هذا البحث )االصطالح ( 15)انظر ص:  (2)

 (. 95-1/94إبراز املعاين )انظر:  (3)
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 أمثلة عىل ذلك: 

 الّرمز احلريف عىل الكلمة: مثال تقّدم 

هاَ ترْم َومُ َومُ  574  ْفص  ُهنَا اْجَتىلـِوْردًا َوَح  ر  ـ فَ ـ نَ  اـ فَ ـ َص   ْتنَا ُمتَّ يِف َضمِّ َكِْسِ

 :ز احلريفعىل الّرم مثال تقّدم الكلمة

 ........... .................... ــَن   ــ ِمي َسوِّ َواِو مُ َكِْسُ   َنِصريٍ  َوَحقر  569

 ومثال توسط الكلمة بني حرفني: 

 .............. ....................  ِحْرِميِِّه ِرىًض   َصْفوُ   اْرَفعْ  َوِصيَّة   514

 ( أجبد)كم حروف : حكم حروف )ثخذ ظغش( نفس حالسابع املطلب
  : ل حروف أبجد، فقالاصطالحاته يف استعامر الشاطبي كَ ذ

 اَل ـ َص ـيْ ـ اْلَواِو فَ ـَك بِ ـ يـيِض آتِ ـقَ ـنْـَتى تَ ـمَ   اَلهُ ـِرَج  ياحْلَْرَف ُأْسمِ  يَوِمْن َبْعِد ِذْكرِ  46

 ..... ..............................  اـَاهلِ ـَص ـي اتِّ ـة  فِ ــبَ ـ ُرٍف الَ ِريـَوى َأْح ـِس  47

رَ ـــَاٍن كَ ـكـَوُربَّ مَ  48 الَ ــهَ ـَس مُ ـ ُر َليْ ـــ اِرٍض َواأْلَمْ ـا عَ ـمَ ـلِ   ا ـهَ ـ لَ ـبْ ـْرَف قَ ـحَ ـ  الْ رَّ  وِّ

 التي يف هذه األبيات حلروف أبجد هي: واالصطالحات

 .يذكر الرمز احلريف بعد ذكر الكلمة القرآنية -1

 ة القرآنية وقيدها. والكلم  الّرمز احلريفتهاء من ذكر يفصل بالواو بعد االن -2

 ر الّرمز احلريف لعارض.رّ ا يكأحيانً  -3

 ثم ذكر الشاطبي بعد هذه األبيات احلروف الدالة عىل القراء املجتمعني، فقال: 

 .................................   ت  ــلَّ ـثَ ـاء  مُ ـويِفِّ ثَ ـنَّ لِْلكُ ـهُ ـنْـَومِ  49

 أو ال. تقدمة فس االصطالحات املومل يذكر هل هلم ن

يداّل  واالستقراء  من  والتتبع  أو  ظغش(  )ثخذ  حروف  أن  تسّمى عىل  ا 
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املجتمعني-  (1) بــ)الروادف( القراء  عىل  الداّلة  احلروف  حكم    -وهي  نفس  هلا 

 آنية حرًصا إذا انفردت، مثال:حروف أبجد، السابقة، فُتذَكر بعد الكلمة القر

 ............................. ....  . ....... ......  ذْ ُخ بَِرْفٍع  َوَيْومُ  631

 :وتأّخرمها عن الكلمة القرآنية، مثال تقّدمهاممز كلمي جاز رمع جتمعت وإذا ا

ْب    .............................  543  اْلُعاَل   َساَم َوَقرْص  َوَيْغِفْر َمْع ُيَعذِّ

 ...... ...... ....................  ........ . ......... اجْلَْزمِ  َشَذا 544

 كلمي تقّدما عىل الكلمة القرآنية.   روف )ثخذ ظغش( مع رمز ن ح ومل أقف عىل حرف م       

 االنتهاء من ذكرها، مثال:وكذلك فإن حروف )ثخذ ظغش( يفصل بالواو بعد 

ُل َيا َحق  يُ  742  اَل ـبُ ـُقنُْز  ـمْ ـَق اهْلَ ـَوافَ  اء  ــِضيَ  ُث ـ ْي ـ َوَح   ُظًبى َساِحر   َعاَل َفصِّ

 ا ُتكّرر، مثال:يانً وأح

 اَل ــــ تَ   َوةٍ ــْس إِ   َذا  نَّ ــ هُ ـعْ ـ َواْرفَ . .... ..  ..............................  519

 وأعاد ذكره تتمياًم للبيت. فمرموز التاء مذكور  مع مرموز الذال،  

على  الثامن  املطلب نزل  موضعـه؛  يعيين  ومل  حرف  يف  اخلـلف  ذكر  إذا   :
 .األول إن أمكن

 د وال ُيطلق.احلرف املقيّ  الشاطبي كرذييد الكلامت القرآنية أحياًنا يتقيف 

 أمثلة عىل ذلك: 

ْلِم َأْصُل ِرىًض َدَنا  506  ...................... ............  َوَفْتُحك ِسنَي السِّ

 ذكر احلرف املقيَّد، وهو السني؛ الحتامل أن يكون الفتح حلرف الالَّم. 

 
الزبيدي:    (1) أحرفً ثم وج"قال  بعدهم  أسامئهم،دوا  ليست من  والظاء   ا  والذال والضاد  الثاء واخلاء  وهي 

الر املذكور، ويف بعض  بالضبط  اآلخر، )ضظغ(،  ، حمركة ساكنة  )ثخذ(  وايات، والغني، جيمعها قولك 

 (. 7/402) العروس تاج " بدل الغني فسموها الروادفظغش، بالشني
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 .................. ...... ........  ................  ُممْ اْض  َداَعبُ َوَبا  623

 نّص عىل الباء؛ الحتامل أن يكون الضم للعني أو للدال.وهنا 

 املقّيد مع عدم وجود لبس، مثال ذلك: وقد يذكر احلرف 

ِمي 569  ......... .ــَن ....................  ـــ َوَحقر َنِصرٍي َكِْسُ َواِو ُمَسوِّ

 إالَّ عىل الواو.  ر الكِسوّ فال يتص

  ىَوُيوَح  8101
ِ
 ...... ............................  ....  َدانَ بَِفْتِح احْلَاء

 وهنا كذلك، ال يتصّور الفتح إال عىل احلاء.

 مثال ذلك: مع عدم وجود لبس،  يطلق الشاطبي القيد، وال يعنّي احلرف،  وأحياًنا  

ُفوا  اَز ِْسُ فَ َويف َأْن َتِضلَّ اْلكَ  541  ................ ....... ...........   َوَخفَّ

؛ لعدم وجود حرف آخر ُيمكن كِسه؛ ، وُعلِم أنه كِس اهلمزةنا الكِسفأطلق ه

 لذا أطلق الكِس.

 مثال آخر: 

 ................... ...............  َوُيْكَِسُ الَ َأْياَمَن ِعنَْد اْبِن َعاِمرٍ  725

 أنه كِس اهلمزة.  واالحتامل الوحيد املعقولِس، لكا أطلق  وهنا أيًضا

 فهل هناك قاعدة مّطردة ترفع هذا اللبس؟  بس،وجود ل لكن عند

اخلالف   أنَّ  وهو:  اللبس،  هذا  يرفع  للشاطبي  اصطالًحا  اجلندي  ابن  استنبط 

 ، ومثال ذلك: (1) ينزل عىل احلرف األّول

 .. ...............................  ...  َيْصَعُقوَن اُضُمْمُه َكْم َنصَّ  ... 1048

، فنعمل هبذا االصطالح، وننزل كون للياء وكذلك للعنيفالضم هنا ُُيتمل أن ي

 القيد عىل احلرف األّول. 

 
 (. 1/521اجلوهر النضيد ) (1)
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 مثال  آخر: 

 ِزفروَن َفاْكُماَل َواْضُمْم يُ .............   ....... ... ................... 997

 ي.الزاال  ياءوهنا كذلك ينزل الضّم عىل ال 

 امة يف: شكال الذي أورده أبو ش وهبذا االصطالح يرتفع اإل

هُ ـَوَض  1078  .............. ...................  ْزلُِقوَنَك َخالِد  ْم يِف يُ ـمر

قال:   َيا  »حيث  )وضّمُهُم  يقول:  أن  يمكنه  خالد(وكان  ابن (1) «ُيْزلِقوَنك  أّما   ،

إشك وجود  بعدم  فريى  يفاجلندي  ا  اٍل  اصملهذا  ألّن  الشاطوضع؛  الذي طالح   بي 

، مع خالد(  َك قونَ لِ زْ يُ لَ   مُ )وضمهُ ّص عليه يرفع هذا اللَّبس؛ لذا مل يقل:  ومل ينأراده  

ُهْم يِف يُ أن هذا هو األصل؛ ملوافقته نّص القرآن، وإنام قال: ) (؛  لُِقوَنَك َخالِد  زْ َوَضمر

 . (2) ليكون اخلـالف منصّبـًَا عىل اليـاء

 لمات كات بعض الكمراعاة الرتتيب عند تقييد حر  :عالتاس  باملطل
مرّتبة   تكون  القيود  هذه  فإن  معّينة،  قرآنية  لكلمة  قيود  الشاطبي عدة  أطلق  إذا 

أول حرف من   القيد األول عىل  فينزل  الكلمة،  ترتيب أحرف هذه  الكلمة حسب 

 يمكن أن ينزل عليه، والثاين كذلك، ومثال ذلك: 

 ٍز َذَكْت إىَِل ـِْر مَه ــْن َغيْ ـمِ ُه ـلُ ـِمثْ ا هَ ـِس     َكَفى َوُننْ َوَكِْس    مٌّ  َض بِهِ ِسْخ َوُننْ 475

فالضم والكِس مرتبان، فينزل الضم أواًل ثم الكِس، الضم عىل النون، والكِس  

 عىل السني. 

 مثال  آخر: 

 اَل اْلعَ  دِ َولَ وى ْن ِس ـٍح عَ ــْت ـم  َوفَ ـَض ـبِ     ُعوَن ُقْل ـُتْرَج ................  540

 فتح عىل اجليم. ء والفيكون الضم عىل التا الضم والفتح مرّتبان،

 
 (. 108/ 1ملعاين )إبراز ا (1)

 (. 521/ 1النضيد ) انظر: اجلوهر (2)
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 مثال  ثالث: 

 اَل ــ فِّ ــاَع كُ ـمِّ إْذ َش ـ ُح الضَّ ـ تْ ـلَّ َوفَ ـغُ ـيَ     ........... َوُضمَّ يِف .........  575

عىل   ينزل  منفالضم  الغنيَيُغلَّ )   الياء  عىل  ينزل  والفتح  قرا(،  قيد  وهذا  ءة ، 

ااملر فالقراموز هلم يف  فيهام ضم و لبيت، وإاّل  أءتان  زال فتح، لكن هذا االصطالح 

 ون بالضم ثم الفتح. ؤهذا اللبس؛ حيث إنه يقتيض أّن املرموز هلم يقر

ترك الضم عىل الياء والفتح عىل  واصطالحه يف ترتيب اإلطالق  »قال اجلعربي:  

 .(1) « حد إىل االصطالنه مستن، وإاّل جاز العكس ... أل]للمرموز هلم[ الغني

رج ما قبله اشرالع  املطلب  من املواضع : موضع ذنْكر اخللف ُيخ
من اصطالحات الشاطبي يف قسم الفرش أّنه يذكر الكلامت املختلف فيها مرتبة 

إاّل يف مواضع معدودة، ومل   ترتيبها يف سورهتا، ومل ُيالف هذا االصطالح  حسب 

لبس،   بسببها  اُيصل  هذا  و  الصطالحوفائدة  عند  الكلتأيت  لنفس  نظرٍي  مة  جود 

 وضع املراد.ح معرفة املفيها، فنستطيع هبذا االصطالاملختلف 

 أمثلة عىل ذلك: 

ْفِع  ـالـع  بِ ـافِ ـا نَ ـفَ ـَص   ْصَلْوَن ُضمَّ َكمْ َياًما َعّم َيُ ُر ِق ـَوَقْص  588  اَل ـــَج   َدة  ــ َواحِ رَّ

 يل ىل مل يكٱ﴿األول:    موضعني:( يف سورة النساء بَواِحَدة  جاءت كلمة )
الثاين:  [3]النساء:    ﴾ام ]النساء:   ﴾هئ مئ  خئ حئ جئ﴿، واملوضع 

 ؟الشاطبي فأّي موضع أراده، [11
الثاين:   هو  املراد  املوضع  يكون  املذكور  االصطالح  أعملنا   حئ  جئ ﴿إذا 

)[11]النساء:    ﴾هئ مئ  خئ الشاطبي ذكر كلمتي  و)َِقَياًما؛ ألّن  (  َيْصَلْونَ ( 

املوض بعد  األولومها  الثاع  املوضع  وقبل  امل ،  فيكون  الثاين  ين،  املراد،  وضع  هو 

 املوضع األّول. وُيرج 

 
 (. 1369/ 3كنز املعاين ) (1)
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 مثال آخر: 

 اَل ـــُر ُوكِّ ـْص ـاَلَم اهللِ َواْلقَ ـ ك......    .............. ............... 1042

 ................. ...............  .............  َحجَّ  باَِم َيْعَمُلونَ  1043

) دتور َيْعَمُلونَ اَم بِ :  سورة  يف  األول:  بم   الفتح  (   مك لك اك يقٱ﴿وضعني: 
،  [24]الفتح:  ﴾يه ىه مه جه ينٱ﴿ثاين:  ، وال[11]الفتح:    ﴾يك ىك

نا هذا االصطالح فإّن املوضع الذي أراده الشاطبي لْ مَ عْ أَ وكالمها حمتمل، لكن إذا  

كاَلَم  ؛ للفصل بموضع: )[24]الفتح:    ﴾  يه ىه مه جه ين ﴿ هو الثاين:  

األول، وينزل اخلالف عىل    وضعيخرج املسورة، فاملوضع األول يف البعد    ( وهواهللِ

 .ايناملوضع الث
 مثال ثالث:

 قول الشاطبي يف سورة آل عمران:

الَ ـفر ُخ ـِاخْل  ةُ ــــ َواملَْيَت ًرا  ــفَ ـا نَ ـفَ ـَص      ُفواــفَّ ـ ْيِت َخ ـََع املـٍت مَ ـْي ـٍد مَ ـلَ ـَويف بَ  550  وِّ

 اَل ـَّقـاَء ُمثَ ــلِّ َج ـْت لِْلكــمُ ـْم يَ ـا لَ ـَومَ   ُخذْ  َواحْلُُجَراِت ْنَعاِم َدى األَ ًتا لَ ـَْوَمي 551

الشاطبي   يف  فِذْكر  املوضع  قواًل هلذا  البقرة  يف  الذي  أخرج  عمران  آل  سورة 

 [.173]البقرة:  ﴾ اك يق ىق يف ىف﴿واحًدا، وهو موضع: 

  ؛   [ 173قرة:  لب ]ا   ﴾ اك  يق  ىق  يف  ىف ﴿ ومل يلتبس بقوله:  »قال شعلة:  

أّما الذي يف البقرة فال  »و شامة:  أب  قال ، و(1) « رةخالف لذكره يف البقإذ لو كان فيه  

 . ( 3) « فخرج موضع البقرة باالصطالح؛ لتقّدمه »   وقال اجلعربي: ،(2) «اه؛ ألنه تعدّ ُيْلبس

 
 (. 233ُشح شعلة عىل الشاطبيّة املسّمى: كنز املعاين ُشح حرز األماين )ص:  (1)

 (. 2/600)إبراز املعاين  (2)

 (. 3/136) انظر: كنز املعاين (3)
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 يف ترمجة واحدة رمز مع اسم صريح  جيتمع: ًل احلادي عشر املطلب
 يرّصح هبم، قال الشاطبي:للقراء، وأحياًنا ًبا رمز غالمن املعلوم أن الشاطبي ي

ي َحْيُث َيْسَمُح َنظْ وَ  65  َوخُمِْواَل  امًّ ـُمعِ  داً ــيـًا جِ ـح ـوِض ـِه مُ ـــبِ   ُمهُ ـَسْوَف ُأَسمِّ

ومن اصطالحات الشاطبي التي ُعلِمت باالستقراء: أنه ال يأيت يف ترمجة واحدة 

لة واحدة، وفائدة جتامعهام يف مسأمع إمكانية ا  ملوضٍع واحد برمٍز مع اسٍم رصيح،

 :هذا املوضع نحو هذا االصطالح ظهرت يف

فْ ـالـبِ ع  ـافِ ــا نَ ـفَ ـَص   مْ مَّ كَ ـَلْوَن ُض ـْص ـ يُ ...........  588  اَل ـَدة  َج ــِع َواحِ ـرَّ

( مرموز  مع  نافع  يكون  أن  ُيتمل  )َصَفا  َكمْ فهنا  قراءة  يف  بالضم،  َيْصَلْونَ (   )

)وويك مرموز  برفع  َجالَ ن  يقرأ  إعامل  (واحدة)(  يمنعه  قوي،  احتامل  وهذا   ،

 . ّدماالصطالح املتق

استمّر  اسٍم رصيح، رمٍز مع ومن عادته أال يأيت يف ترمجة واحدة ب» قال أبو شامة:

 له هذا ومل ُينّبه عليه، وإّنام ُعلم باالستقراء ... ولو قال:

ي َحْيُث َيْسَمُح نَ ـَوَس   . (1) «ْقَباَل يُ ـٍز ل ـّل َرمـ كُ ن ـا مِ ـًاليـه خـبِ   ْظُمهُ ْوَف ُأَسمِّ

لب»وقال اجلعربي:   أّنه  ومل يتعّرض  الّرمز والرصيح، فُفِهم منه  يان كيفّية اجتامع 

 . (2) «ىل وجٍه واحد بينهام عمع  ال جي

 : فوائد
 االسم الرصيح مثل الّرمز الكلمي، فيقع قبل القراءة وبعدها. .1

 يٍد واحد، نحو:رصيح يف مسألة واحدة، ال ق قد جيتمع الّرمز مع اسمٍ  .2

 نُ ــبَ ـ الْ ـُه بِ ــونَ ـَروى نُ                     م  النروِن َفْتُح الضمِّ َشاٍف َوَعاِص َويف  689
ِ
 اَل ــفَ ـْس اة  ـطَ ـقْ ـاء

 
 (. 113-111/ 1إبراز املعاين ) (1)

 يف قيد واحد إلحدى القراءات. قصد بـ)وجٍه واحد(: (، وي319/ 1 )كنز املعاين (2)
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 قد يستثني الشاطبي اساًم رصًُيا من رمٍز، نحو: .3

 .......... ... ..... َغرْيَ َحْفصٍ مِحًى   اْلَفَواتِِح ِذْكُرهُ  َوإِْضَجاُع َرا ُكلِّ  738

 . هبالقارئ قد يكون بذكر اسمه أو كنيته أو نسبته أو ضمريالترصيح  .4

 ا كان يف األمساء إذ : املراد ابلنون عنده هو التنوين الثاين عشر املطلب
 قال: استخدم الشاطبي التقييد بالنون، وجعل النون يف مقابل الياء ضدان،

 .................. ...............  . .....  النروِن َواْلَيا َوآَخْيُت َبنْيَ  61

للد النون  استخدام  أيًضا  عنده  اّطرد  الذي لكن  والضابط  التنوين،  عىل  اللة 

تكون النون ضد الياء إذا »ا َذَكره أبو شامة، حيث قال:  مني: ميفّرق بني االستخدا

ف فيه  املختلف  احلرف  يكوعاًل  كان  وحيث  اساًم مضارًعا،  فيه  املختَلف  احلرف  ن 

 .(1) « تكون النون فيه عبارة عن التنوين

 أمثلة عىل ذلك: 

:  ، وهي التي تكون يف األفعال:النون مقابل الياء أوًلا

 ............... ....... ...........  .................. بِنُونٍ  ْعَف َويُ  730

 مثال آخر: 

 ........ .........................   .... .......... ون  َصحَّ نُ  َوُننْبُِت  808

 النون بمعنى التنوين، وهي التي تكون يف األسامء:  اثنياا:

 .... ........... .................               َمْع ُيوُسٍف َثَوى َدَرَجات النرونُ َويف  651

 مثال آخر: 

 ........... .. .....................  .... ............ بِنُوٍن ِثْق  ِشَهاِب  932

 
 (. 102/ 1انظر: إبراز املعاين: ) (1)
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عشرا  املطلب ذكر    ذا إ :  لثالث  الراواين  بينهما الشيخ اتفق  فرَّق  ورمبا   ،  

 .(1) ملعنا 

ا اّتفق الراويان، فإنه يكتفي بذمن  خهام، وهذا  كر شيصطالحات الشاطبي: إذا 

 . بينهام، تتمياًم للبيت، وقد جيب التفريق هو األعّم األغلب، وقد يفّرق 

 شيخ: مثال االكتفاء بذكر ال

ُروَن اـَوتَ  681 كَّ  ........ ...................  َكِريامً   هِ ائِ ـِزْد َقْبَل تَ  ْلَغْيَب ذَّ

وأ راوييه،  تفصيل  دون  عامر  ابن  رمز  بذكر  ك  ةمثل فاكتفى  جًدا،  ذلك  ثرية 

 وغالب النظم عىل هذا. 

 مثال التفريق ملعنًى، وهو تتميم البيت: 

 اَل ـ ت  نًاـ َس ْوُء  ـَض وُن ـْم َوالنرـ َوهُ ......    ...... ....................... 312

 لغرض هو: تتميم البيت. ترمزان لراويي الكسائي، وا (تاَل   َسنًا فـ) 

 مثال  آخر: 

 اَل ـــ مُ  هُ ـ ـ لَ دَّ  ــ مُ ـفَ ...... .............   .... ......................... 839

 عامر؛ تتمياًم للبيت. هنا أيًضا فّرق بني راويي ابن

 ثال وجوب التفريق: م

اُء َج ـَوال... ..... 280  ُباَل ذْ ـ يَ ُباخْلُْلُف  اَل ـ ط ْر حِلُْكٍم ـَكَواِصب  اَلِمهاَ ًا بـْزمـرَّ

ع خلف  لوجود  عمرو؛  أيب  راويي  بني  ففّرق  أحدمها،  يف ند  بينهام  اجلمع  منع 

 نفس احلكم. 
 

 (. 1/527اجلوهر النضيد ) (1)
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من   أكثر  تنكا   ذاوإ ،  بقوله: )معاا( التعبري عن القراءتي :  الرابع عشر املطلب
 . (1) ايعاا( وشبهه قال: )مج قراءتي

اصطالحات   املّطردةمن  موضعالشاطبي  يف  الوارد  االختالف  عن  تعبريه  ني : 

نع وحينئٍذ  بـ)مًعا(،  القرآنية  الكلمة  اخلال لنفس  أن  موضعي لم  يف  حاصل  ف 

املوضع املذكور   ورودها؛ ألن عدم ذكره كلمة )مًعا( يف الفرش تدل عىل ختصيص

 . (2) الففقط باخل

 مثال: 

 ِه ُحالَ ـَغ بِ ـِن ِصي ـْ اْلَعيرِ ـْس ـكَ  َفاءُ ـَوإِْخ        ْتح  َكاَم َشَفايف النروِن فَ  اً ـ َمع  نِِعامَّ  365

( قوله   مه﴿   (، ومها: نِِعامَّ ود كلمة ) اخلالف يف موضعي ور عىل حصول  (  مًعافدّل 

 . [58]النساء:  ﴾ جغ  مع  جع  مظ  حط ﴿ ،  [ 271]البقرة:   ﴾ حي جي يه  ىه
 : مثال آخر

ا َصحَّ آُن نَْش  ًعاـ مَ ْن  ـكِّ ـَوَس  614 اَلمُهَ
 ............... ...................  ا كِ

 ( قوله  اخلالمًعافدّل  حصول  عىل  ومها:  (  املائدة،  موضعي  يف   حص مس﴿ف 

 [. 8]املائدة:    ﴾ حج  مث   هت  مت  خت  حت  جتٱ﴿   ، [ 2]املائدة:    ﴾  حض  جض  مص  خص 

مجي يف  اخلالف  حصل  إذا  املذكورةوكذلك  الكلمة  مواضع  عنه    ع  يعرّب  فإنه 

 وشبهها. بـ)مجيًعا( 

 مثال: 

 َوقْ ـ َض ـيعًا بِ ـِم ـَج   موُ َزة  َوَلَدهْيُ ـْْم مَح ـهُ ـْم إَِلْي ـ هُ ـَعَليْ  110
ِ
 ْوِصالَ ًا َومَ ـفـمِّ اهْلاء

 يف مجيع املواضع للكلامت املذكورة.وله: )مجيًعا( يدّل عىل حصول اخلالف فق

 
 (. 1/524اجلوهر النضيد ) (1)

 تايل.عن هذه املسألة يف االصطالح ال سيأيت مزيد تفصيل (2)



 الزهراين مدـحأ د.    ه: )حرز األماين.....(يها يف مقدمة منظومت الشاطيب اليت مل ينص علصطلحات اإلمام ا
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 يقول: كلها بغري كلمة )مجيًعا(، كأن   يدّل عىل شمول املواضعوقد ُيعرّب بام

 ................... ...............  اِلْبِن َعاِمر َحْيُث َجاَتْح ا َأَبِت افْ ـَويَ  772

عشر  باملطل ا :  اخلامس  الفرش  إطلق  ويف  عموم،  األصول  يف  لشاطيب 
  إذا دلي دليل على العموم صوص، إًلي خ

االص هذا  االصطالحات  يعترب  أهم  من  ومل طالح  الشاطبي  عند  اّطردت  التي 

 الكثريل الكثري من اإلشكاالت، وتسقط  ينّص عليها، وأكثرها فائدة، وبمعرفته حت

االصطال وهذا  االستدراكات،  الشاطمن  إطالق  أّن  هو:  قسم  ح  يف  اخلالف  بي 

ا عىل  يدّل  لألصلاألصول  املواضع  مجيع  عموم  أي:  امل  لعموم،  الكلمة  ذكورة  أو 

ىل التخصيص، وإطالقه يف قسم الفرش يدّل عىل ختصيص اللفظ مامل يدّل دليل  ع 

 مل يدّل دليل  عىل عمومه يف مجيع املواضع. املذكور، ما

 األمثلة التوضيحية: 
 عىل العموم(:  هو دالٌّ ، )واإلطالق يف األصولمثال  .1

َزَتنْيِ بِكِْلم ـَوَتْسهِ  183  ....... ...................ا ..ـمَ ـَس        ةٍ ـيُل ُأْخَرى مَهْ

إاّل  املذكورين،  للقّراء  كلمة  من  مهزتني  لكّل  شامل  املذكور  ُخّص  احلكم  ما   

 الحًقا.

 مثال  آخر: 

 َأْو ــــطَّ ـال َأوِ   اَصاِدهَ َظ َوْرش  َفْتَح الٍَم لِ ـلَّ ـَوغَ  359
ِ
 قَ ــظَّ ـلِلاء

ِ
 اَل زَّ ــنَـُل تَ ــْب ـاء

 ...... ............................  ...... ْت نَـكِّ ـْو ُس ْت أَ ـحَ ـ تِ ـإَِذا فُ  360

املذكورة عامٌّ  بالرشوط  لورش  الالم  ما  فتغليظ  إاّل  املواضع  ُخّصص يف    يف كل 

 بقّية الباب. 

 ىل اخلصوص(:الٌّ ع، )وهو دمثال التخصيص يف األصول .2

قَ  185  نَّ  ـطَ ـقِ ـوىَل َأْس االيٌّ وَ ـَجمِ ــ  ــ عْ ءأَ  َلْت ُصْحَبة  صِّ ـَها يِف فُ ـَوَحقَّ
 ِهاَل ـْس ـ تُ ـلِ
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( للقراء املذكورين، فاختلف حكمها عن احلكم العام  خّصص كلمة )َءأعَجميٌّ

 املذكور أّول الباب. 

 ال  آخر: مث

 ............ ........ ..............   .....  ف  َمْع فَِصاالً لْ ـاَل ُخ ـَويف طَ  361

خّصص  هن خ  املذكورتني  الكلمتنيا  وهذا  بوجود  ورش،  عن  فيهام  الف 

 ختصيص  من احلكم العام الوارد أول الباب. 

 عىل اخلصوص(: مثال اإلطالق يف الفرش، )وهو دالٌّ  .3

 .. ...........................َشَفا   َطاُب َكاَم َعاَل ي َأْم َيُقوُلوَن اخْلِ ـَوف 487

احلكـفه بـذا  خاص   الـم ـالـم  هنمذكـوضع  فـور  البقرة،ـا  سورة   هت ٱ﴿وهو:    ي 

لعدم وجود  [140]البقرة:  ﴾مخ جخ مح جح مج  حج مث ؛ 

 .دليٍل عىل العموم
 مثال  آخر: 

 ........ .. ........................  ...........  ْن لِْلَيْحَصبِيـكُ تَ َوَأنِّْث  930

ا هذا  ويَذَكر  الشعراء،  سورة  يف  تعاىل:  لبيت  قوله   هب  مب  خب  حب جب ﴿ريد 
م؛ فدّل عىل كر هنا ما يدل عىل العمو يذومل  [197]الشعراء:    ﴾مت خت حت جت

 .أّن احلكم خاص هبذا املوضع فقط
 (:العموميف الفرش، )وهو دالٌّ عىل  التعميم بلفٍظ يدّل عليهمثال  .4

 اَل ــمِّ ُأْرِس ــالضَّ ـَن بِ ـ يــ اقِ ـبَ ـ لْ ــَدَواء  َولِ   َدالِهِ اُن ـكَ ـْدُس إُِس ـقُ الْ  ُث َأَتاكَ ـ َوَحْي  467

دا بلفٍظ  أتى  التع  ل  هنا  ) عىل  وهو:  أتاك ميم،  شمول  وحيث  عىل  ذلك  فدّل   )

مل   ولو  فقط،  البقرة  املواضع، ال موضع  لكل  املذكور  يدّل عىل  احلكم  ما  هنا  يذكر 

 العموم القترص احلكم عىل موضع البقرة فقط.
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 آخر: ثال  م

  َحاِْسُ ـ ْم كَ ـ إَِلْيهِ  يـَوُنوحِ  783
ِ
 ..... .................. َوُنون  ُعىل  مَجِيِعَها ء

(، وإاّل لكان ِحي إَِلْيِهمْ ( عىل شمول احلكم لكل مواضع: )نومَجِيِعَها ) قوله:    دّل 

 بموضع سورة يوسف فقط.احلكم خاًصا 

،  (1) منهم: الفايس  ا عليه،  وُُشاح الشاطبية هذا االصطالح، ونبهُجلر  وقد ذكر  

 . (5) ، وغريهم(4) ، وابن اجلندي(3) عربي، واجل(2)وأبو شامة

اح،ذا االصد خالف الشاطبي هوق أكثرها   طالح يف عدة مواضع نّبه عليها الرُشّ

 :وسأذكر هنا أشهر هذه املواضعمن قسم الفرش، 

 موضع: )رؤوف(:  .1

 الَ َح  هِ ـ تِ ـْحَب ـُر ُص ـْص ـقَ  ف  َوَرُءو .....   .......... ................... 487

كان   يف كل مواضع )رؤوف(الشاطبي هنا ما يدّل عىل عموم اخلالف    ملّا مل يذكر

 ام  يل ىلٱ﴿مقتىض اصطالحه ختصيص اخلالف باملوضع املذكور فقط، وهو: 

الرشاح ذلك، وبعضهم جاوب عنه، [143]البقرة:    ﴾رن  مم فاستدرك عليه   ،

ُذك التي  االستدراكات  ضمن  قولومن  شامة:    رت:  )»أيب  قال:  رؤوف  وكلو  ـل 

صصـ قـ حتـحـبـر  ا (6) « (اله  عىل  يدّل  بام  فأتى  اجلعربي،  قال  وكذا  ولو »  : لعموم، 

 .(7) «( حلَاَل َوَحْيُث َرُؤوف  َقرْصُ ُصْحَبتِِه َحاَل : )قال
 

 (. 2/66انظر: الآللئ الفريد ) (1)

 (. 2/595ملعاين )انظر: إبراز ا (2)

 (. 3/1179اين )انظر: كنز املع  (3)

 (. 1/524انظر: ) (4)

 (. 1/419كالسمني احللبي، انظر: العقد النضيد يف ُشح القصيد ) (5)

 . (1/5429إبراز املعاين ) (6)

 (. 3/1179 )كنز املعاين (7)
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 موضع: )التوراة(:  .2

 اَل ــلَّ ـِف بَ ـلْ ـُاخْل ــبِ وَ ْوٍد ـي َج ـَل فِ ـلِّ ـَوقُ   اُعَك التَّْوَراَة َما ُردَّ ُحْسنُهُ ـَوإِْضجَ  546

يدّل  ما  الشاطبي  يذكر  مل  كذلك  العم هنا  عىل  م  )التوراة(،  كلمة  يف  أّن  وم  ع 

 . ( 1)   يف مجيع مواضعها، فاسُتدِرك عليه بنفس استدراك موضع )رؤوف( اخلالف عام 

 موضع )ها أنتم(: .3

 َوَكْم ُمْبِدٍل َجاَل  دٍ ـْم ـَا َح ـْل َأخ ـهِّ ـَوَس       َأْنُتْم َزكَا َجناً ا هَ ـَوالَ َألِف  يِف هَ  559

 قني. سابُيقال هنا ما قيل يف املوضعني ال

عشر  املطلب والوقف  : السادس  الوصل  يف  اخللف  أن   ،إن كان    فاألكثر 

 .(2) يطلقه
 احتامالت عقلية:كل قيٍد ذكره الشاطبي يف منظومته فله ثالث 

 أن يكون يف الوصل والوقف.  األول:

 يكون يف الوصل فقط. أن الثاين:

 أن يكون يف الوقف فقط. ث:الالث

عىل يدل  للقيد  الشاطبي  والغا  أنه  وإطالق  والوقف،  الوصل  إطالق يف  لب 

والوقف،   الوصل  يف  حاصل   اخلالف  أن  عىل  النّص  دون  احلالة  هذه  يف  الشاطبي 

 مثال ذلك: 

ي ـِك يَ ـَمالِ وَ  108  اَل ــبُ ـنْـ قُ  لِ  َراطِ ـَوالسِّ  َراطٍ ــ ِس دَ ـنْـَوعَ   َارِص  ـِه نَ ـِن َراِوي ـْوِم الدِّ

َهاـَزاي ادَ ـى َوالصَّ ـُث َأتَ ـْبَِحي 109 الَ ـِمْم خِلَ ـْش اٍف وَ ـلَ ـَدى َخ ـلَ   ًا أِشمَّ  الَِّد االَوَّ

والوقف، وهذا   الوصل  فيهام حاصل يف  )مالك(، و)رصاط( اخلالف  فكلمتا: 

 التي الوصل والوقف. الغالب، فال ينّص عىل أن اخلالف شامل حلفعله يف 

 
 (.1304/ 3(، وكنز املعاين )595/ 2اين )انظر: إبراز املع  (1)

 (. 1/526النضيد )اجلوهر   (2)
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 وقد ينّص عىل ذلك، ومثاله: 

 َوقْ ـ َض ـعًا بِ يـِم ـَج   موُ ة  َوَلَدهْيُ زَ ْم مَحْ ـهُ ـْم إَِلْي ـ هُ ـَعَليْ  011
ِ
 ْوِصالَ ًا َومَ ـفـمِّ اهْلاء

أن يعنّي حمل اخلالف، هل هو يف الوصل  من  أّما يف احلالة الثانية والثالثة، فال بّد  

 أو الوقف. 

 يف الوقف:  خالفللمثال تعيينه 

ْه ملَِ ـمَ ـَوفِي 386 يِّ وَ ـبَ ـِن الْ ـعَ  ٍف ـلْ ـخُ ـبِ   ْه بَِمهْ ْه َومِمَّْه ِقْف َوَعمَّ  اَل ـهِّ ـْع ُمَ ـاْدفَ زِّ

 ومثال تعيينه للخالف يف الوصل:

يِّ َش ـِل لِْلَب ـَويف اْلَوْص  526 ْد تَ ـزِّ  ُه ُمِْمالَ ــَعنْا ـَس ـي النِّ ـى فِ ـَوفَّ ـاَء تَ ــَوتَ   ُموا    مَّ ـ يَ ـدِّ

  ا يف املدين م لى  إن ذكر املدَّ يف األصول أراد به الزائد ع:  السابع عشر املطلب

 (1) أراد به حرف املدي نفسه وإن ذكره يف الفرش  ،وضده حذفهمن املدين 

 من اصطالحات الشاطبي التي تساعد عىل فهم نظمه: أن قيد املد له معنيان: 

وجود، فُيثبت املد ويزاد عليه، ويكون ضده ترك هذه  الزيادة عىل املد امل  األول:

 ، وهذا يف األصول. الزيادة

د، وهذا  يكون ضده حذف حرف املة عليه، و، ال الزيادف املد نفسهرح  :الثاين

 يف الفرش. 

 أمثلة عىل ذلك: 

:  يف األصول:  أوًلا

ِهْم بِ  176  ................ ... ...............  َساكِنٍ  املَْدِّ َما َقْبَل ـَوَعْن ُكلِّ

 فاملراد هنا: الزيادة عىل ما يف حرف املد، ال حرف املّد نفسه.

  آخر: ل  مثا

ٍ ْبَل مَهْ ـدِّ قَ ـمَ ُف رْ ـَوإِْن َح  208  َدالَ ــا َزاَل َأعْ ـدر مَ ُرُه َواملَْ ـْص ـْز قَ ــــ جُ ـيَ   ٍز ُمَغريَّ

 
 (. 1/285اجلوهر النضيد ) (1)
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 فيعني باملد هنا كذلك: الزيادة عىل حرف املد املوجود.

 يف الفرش:   ا:اثنيا 

 الَ ْحبٍَة وِ  ُص يُف ِمنْ ـُم التَّْخفِ ـْدتُ ـََّوَعق  ........ .....................  624

)فام فقوله  املذكور حذف  :  القيد  الزيادة عليه، وعكس  نفسه، ال  املد  يريد حرف  دد(: 

 . حرف املد بالكلية، ال القرص 

ض، أّما  غري منقو  ، وهو مّطرد يف الفرش(1) وهذا االصطالح ذكره ابن اجلندي

ش، كقول  الذي ُذكر يف الفر   األصول فريد عليه وجود مصطلح املد بنفس املعنىيف  

 الشاطبي:

كَ ـمَ وَ  196 ة  ـْتِح َواْلَكْس ـَل اْلفَ ـبْ ـ قَ در  .................... ........ ......   ِر ُحجَّ

 فهنا أراد حرف املد نفسه ال الزيادة عليه.

 هلم   مرموزللظ اخللف وعودها ألفاعشر:   الثامن املطلب
فأحي الرموز  ألصحاب  اخلالف  لفظ  الشاطبي  ذكر  حتصلعند  بعض    اًنا 

االستقراء ُوجد أن هناك اصطالحات فعند  صاحب اخلالف،    اإلشكاالت يف تعيني

 سار عليها الشاطبي، وهي

 إذا َذَكر الشاطبي اخلالف لقارئ أو راٍو واحد، فاخلالف متعنّي هلذا املذكور،  .1

 ، مثال ذلك: (2) بل ذكر القارئ أو بعدهء ذكر لفظ اخلالف قسوا

 ....... ...................... ......   ْف َدلِياَل بُِخْلِفهِ قِ  يادِ ـاْلَيا ُينَـَوبِ  1045

 فهنا تأّخر لفظ اخلالف عن القارئ، واخلالف متعنّي البن كثري. 

 ................ ........ . .........  .. . .. اَ ف  َزكـلْ ـي ُخ ـعِ ـْرتَ ـَويف نَ  441

 )َزكا(.  عنّي ملرموزوهنا تقّدم لفظ اخلالف عىل الراوي، واخلالف مت

 
 (.1/528انظر: اجلوهر النضيد ) (1)

 (. 527/ 1انظر: اجلوهر النضيد ) (2)
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، فاخلالف  موز، وُذكر لفظ اخلالف بعد االنتهاء من الرالرمزأّما إذا تعدد   .2

اخلالف للفظ  اخلالف،  فقط  للمباُش  لفظ  من  راو  أو  قارئ  أقرب  مثال ،  (1) أي 

 ذلك: 

ا َأمِ كُ ـَل السر ـب ـَوقَ  648  .... ُبُخْلٍف .......................   َصفَا َيدٍ ْل يِف ـوِن الرَّ

 إىل اجلميع. ، ال نا عائد للسويس فقطفاخلالف ه

 مثال آخر: 

نُي بِاْلَكِْسِ َفامْحاَِل  آُت َوِِف املُْنِْش   ....... ......... ................ 3105  الشِّ

 .............. ...................  .. .............. َصِحيحًا بُِخْلٍف  1054

 عائد عىل شعبة فقط. الف، فاخلالف هنا ذكر محزة وشعبة، ثم ذكر اخل

ت .3 أّما  منوسط لفظ اخلالف فهو عائد إىل  إن  إذا مل يكن معه واو،  إذا   قبله 

 . (2) كان معه واو فهو ملن بعده

 مثال:

 الَ وِّ ــَك قُ ـ يـِل آتِ ـمْ ـا النَّـْرفَ ـَوَح ..  ....  ................ .............  329

 ..... .......... ...................   .............  بُِخْلٍف َضَمْمنَاهُ  330

بني   توّسط  هنا  اخلالف  قبله، فلفظ  ما  إىل  عائد   فهو  واو،  تصحبه  ومل  رمزين، 

 يف هذا البيت: خالد.  وهو

 أّما يف هذا البيت: 

 ِف َبنْيَ ُحاًل َعاَل ـ ـالُف اْلَوقْ ـ َوِخ مِحًى   ُح َعْن ُأِويلـ ْفتَ ـايِن َويُ ـَويف النَّْمِل آت 429

أّن   مرمكلم فَذكَر  يفتحها  )آتاين(  )ة  ُأِويلوز  لفظ  مِحًى   َعْن  ذكر  ثم  اخلالف (، 

 
 (. 527/ 1انظر: اجلوهر النضيد ) (1)

 (. 528/ 1: اجلوهر النضيد )انظر (2)
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 د لفظ اخلالف. مصحوًبا بالواو، وهنا يكون اخلالف ملن ذكرهم بع

 ، مثال ذلك: (1)عدهإذا قّدم ذكر لفظ اخلالف وأطلقه فهو جلميع من يأيت ب .4

 ف  َيِقي ِصالَ لْ ِز ُخ ـْل يِف اهْلَمْ ـَوقُ ....   ........... ... ............... 648

 لكليهام اخلالف. ف هنا ملرموز )يقي صال(، أي: اخلال

 أمثلة عىل ذلك:  إذا صحب الضمري لفظ اخلالف فُيعمل بمدلول الضمري، .5

 اَل ـثَّ ـمَ ـ.... تَ .......................  .... ............................  328

 ............... ...................  هِ فِ وِد بُِخلْ ـقُ ـ العُ َواِري ُأَواِري يِف ـيُ  329

 ( فيكون اخلالف له. مَتَثَّاَل فهنا الضمري عائد عىل مدلول )

 .... ................... اـِهمَ ـُخْلفِ ـبِ   ٍب ُس َطيِّ ـُلْب  هُ ـُيْمُن هْ ـْرَض ـاُن يَ ـَوإِْسكَ  164

 (. ُلْبُس َطيٍِّب عائد عىل اثنني، ومها مدلوال )فاخلالف 

 .................. ................  ِريٍب بُِخْلِفِهمْ قَ  ر  ـدى بَ ـ ب هُ ـاْركَ  يِف وَ  284

سبق،   من  كل  عىل  عائد  الضمري  بــ)وهنا  هلم  املرموز  الثالثة  بَ وهم    ر  ُهدى 

 (. َقِريٍب 

 . السابقة   صطالحات األخرى ال ُتغفل اال نه عند إعامل مدلول الضمري وُيالحظ أ

يٍت وأول البيت الذي بعده،  آخر برَّمز يف  الذا كان  إ :  التاسع عشر  املطلب
بعد   السابق؛ إًل إذا جاء  فل يلحق ما يف أول البيت اللحق مبا يف أجزاء البيت

 .(2) ولفظ القرآن  الرمز الذي يف أول البيت واو  

بجعل كل بيت يتناول مسألة واحدة   علوم يف الشاطبية أّن ناظمها مل يلتزممن امل

ثالثة أو أكثر، ومن أسباب حصول بيتني أو  ذكر مسألة يف  ًدا، فقد يأو خالًفا واح

 
 (. 2/668انظر: إبراز املعاين ) (1)

 (.1/550انظر: اجلوهر النضيد ) (2)
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فإذا   يليه،  الذي  البيت  وأول  البيت،  آخر  رمٍز  وجود  املوضوع:  هذا  يف  اإلشكال 

يلحق   فهل  ذلك  البيتاحصل  أول  يف  الذي  آخر   لرمز  يف  الذي  بالرمز  الالحق 

 . بق أو يكون مستقاًل تابًعا للمسألة اجلديدة؟البيت السا

أشياء  »الًحا مطرًدا عند الشاطبي، وجعله من ضمن  ندي هنا اصط َكر ابن اجلذَ 

بالّرمز ، وهو: أن الّرمز الذي يف البيت الالحق ُيلحق  (1)«علمت بالّسرب واالستقراء

وهو:يف   برشط،  السابق  الالح  البيت  البيت  يف  الذي  الرمز  بعد  يكون  واو  أن    ق 

 ولفظ قرآن، مثال ذلك: 

 ٍد َحالَ ـ ْلٍف َص ـْرٍو بِخُ ـاٍر َرَوى مُ ـَوهَ   .................. ............  323

 ..... . ........... .................  ........ ....... َبَداِر َوَجبَّاِرينَ  324

بـ )بدار(  مرموز  يلحق  َحالَ َصدٍ ـ) هنا  وهو:    الرشط،  لوجود  بعد (؛  يكون  أن 

 . ولفظ قرآن ز الذي يف البيت الالحق واو  الرم

 مثال  آخر: 

ـُلوا التَّـْشِديُد َلبَّـى َوَبـْعَدهُ ـقُ باَِم  576
 ال ــمَّ ـكَ  رُ ـخامي واالـّج للّش ـويف احل  تِ

 ..................... ..................   واّتلُ قَ  اال يف االنعامِ د قَ ـقَ وَ  راكِ دَ  577

الرش توّفر  أيًضا  الهنا  الرمز  بعد  القرآن  ولفظ  الواو  فجاءت  الط،  يف  بيت ذي 

فال )الالحق،  يف:  ) َوَقدواو  القرآن:  ولفظ  )(َقّتُلوا(،  مرموز  فُيلحق  بمن  دراكِ ،   )

 (. كّمالقبله، وهو مرموز: )

 مثال  ثالث:

 اِد َكِذي ُحالَ َص ْح َح ـَت ـًيا َوافْ ـا َكافِ ـنَ دَ   ة  ــتَ ـيـ َومَ  ..... .................... 675

 ....... ............... .............  ..... ... .... ْعزِ مَ ـوُن الـكُ ـا َوُس ـمَ ـنَ  676

 
 (. 550/ 1لنضيد )اجلوهر ا (1)
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 .( بمن سبقه؛ لتوّفر الرشط املذكورهنا كذلك ُيلحق مرموز )َناَم 

ه؛ ومل يغري  فلام رأينا ميء ذلك؛ مع كثرت»قال ابن اجلندي عن هذا االصطالح:  

 . (1) «هذا أحسناحلكم املذكور؛ علمنا أنه مما التزمه، و

د الرمز الذي يف البيت الالحق  أن يكون بعاجلندي: )ابن  والرشط الذي َذكره  

قرآن  واو   مالحظولفظ  عليه  مجيع  (  يف  اطرد  قد  القرآن  لفظ  ُشط  أن  وهي:  ة، 

داخلة أهنا  مع  بعضها،  يف  الواو  وجود  ختّلف  ولكن  السابق    املواضع،  احلكم  يف 

 )اإلحلاق(، مثال ذلك:

الَ ــاِن نُ ـثَّ  الْن َداٍر َويِف ـ عَ وَن ـــولُ ـقُ ـيَ   ........ ............. ........ 823  زِّ

 ......................................   ًى ْن مِح َسبُِّح عَ تُ  كِْفُلُه َأنِّْث َساَم  824

، فُعلم من هذا أن الرشط األسايس هو  وفهنا ُذكر لفظ القرآن لكن مل ُتذكر الوا

 وجود لفظ القرآن. 

بالرمز   أول البيت الالحق  لذي يففال ُيلحق الرمز ا  أّما إذا مل يتوّفر هذا الرشط،

 بق، مثال ذلك: الذي يف البيت السا

 ْل َقاَل ُموَسى َواْحِذِف اْلَواَو ُدْخُلالَ َوقُ   .............................. 948

مِّ َواْلَفْتِح يُ ا نَ ـََنم  949  . ..................................  نَ   ُعو ْرَج َفر  بِالضَّ

الرشط يتوّفر  مل  )   ،هنا  بعد  وهو:  يكون  واًوا أن  الالحق  البيت  يف  الذي    الرمز 

قرآن( الواو  ولفظ  ُتذكر  فلم  القرآن،  لفظ  يُ وُذكر  ال  لذا  البيت ؛  أول  مرموز  لحق 

بمرموز نفر(  )َنام  مشكلة    الالحق  مسألة  وهذه  )ُدخلال(،  السابق:  البيت  آخر 

 ّلها. وهذا االصطالح ساعد يف ح، (2)استدركها بعض الرشاح عىل الشاطبي

 
 (. 1/525اجلوهر النضيد ) (1)

 (. 1/87كأيب شامة، انظر: إبراز املعاين ) (2)
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 ضم إىل السابقة فل تخ بعد الرمز  ت املسائل إذا تعدد:  رونالعش ملطلبا
املراد باملسألة: -منظومته: أن املسائل    من اصطالحات الشاطبي التي اّطردت يف

 إذا تعددت بعد الّرمز فال ُتضاف إىل سابقتها، مثال ذلك: -مع رمزها القراءة

وِري َوااِلبْ ـْألِْت ـَويَ   ة  ُشْعبَ ِر  كْ ْرِف َوالنرـٍؤ يف العُ ـْؤلُ ـَويف لُ  223  ىل ْجتَ ـيُ  َداُل ـُكُم الدر

 يف هذا البيت مسألتان: 

 بداهلا شعبة.)لؤلؤ( قرأ بإ األوىل:

الد   الثانية: قرأ  والباقون )يألتكم(:  السويس،  ويبدل  باهلمز،  لفظه  بنفس  وري 

 بدون اهلمز. 

 . ة عىل هذا االصطالح الدالل ثرية يف  عىل األوىل، واألمثلة ك   ومل ُتضّم املسألة الثانية 

ح أاّل تكون املسألة الثانية خالية من رمٍز بعدها أو  ويشرتط الطراد هذ االصطال 

الح، وفائدة هذا االصطالح ظهرت ، ففي هذه احلالة ال يِسي هذا االصط(1) هاقبل

 يف بيت: 

 اَل ـفَ ـ َدغْ رَ ـَراِد عاَش ـاإِلفْ ْم َويِف ـْذتُ ـَأَخ   و َد املِْيم َفاَز اخَتَْذمتُ ـَوطاسنَي ِعنْ 283

( و)اخَتَْذُتمكلمتا  كوهنام  َأَخْذُتمْ (  يف  السابقة،  إال  ُتضم  فال  مستقّلة،  مسألة   )

عىليظهرا مستقّلة  مسألة  هي  بل  حلمزة،  هبام    ن  خاٍص  رمٍز  لوجود  االصطالح؛ 

 (. عاَُشَ َدْغَفالَ وهو: )

 ( 2) ألصالته ع التصحيح؛ ذا أطلق اجلمع أراد به مج إ:  احلادي والعشرون املطلب

عليها ينّص  مل  التي  الشاطبي  اصطالحات  مراده، ،  من  فهم  يف  إليها  واحتيج 

االستدراكات: بعض  عن  اجلمع    واإلجابة  لفظ  أطلق  إذا  الشاطبّي  به:  أّن  فاملراد 

 . (3) املذكر السامل واملؤنث السامل( ال مجع التكسري)مجع  مجع التصحيح

 
 (. 552/ 1انظر: اجلوهر النضيد ) (1)

 (. 1/607اجلوهر النضيد ) (2)

 (. 156/ 3انظر: اجلوهر النضيد ) (3)
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 ة  عىل ذلك: أمثل

 .............. ....................  افِعٍ ـ َغرْيِ نَ ُتُه التَّْوِحيُد َعنْ َخطِيئَ  463

 م: )خطيئات(. فلفظ هنا باملفرد، واجلمع عىل االصطالح املتقدّ 

 مثال  آخر: 

 ............. .....................  ةٍ ـَّوا ُدوَن ِعلـحُ ـْرد  َواْفَت ـاالَت فَ ـَس رِ  664

 جلمع هنا، إاّل أنه عىل االصطالح املتقّدم. وإن كان الشاطبي نطق با

 ثال  ثالث:م

 ............ .......................   ......  ْرَفِة التَّْوِحيُد َفازَ َويِف اْلغُ  982

 مجع التصحيح، فتكون: )الُغُرَفات(، ال )الُغَرف(. فاجلمع هنا 

 :الح املتقّدم، وهيظاهرها عىل خالف االصطواضع امل وبعض

 َرفًا َعاَل ـ َش مْ ـ كَ   ارِ ـوا آثَ ـعُ ـمَ ـَواْج . ...  .... .........................  959

 فارتفع اإلشكال. ومل ُيطلقه؛ باجلمع،إاّل أّنه هنا لفظ 

 ومثله موضع:

 اَل ـــ ِع ُذلِّ ـاجْلَمْ ـاُر بِ ـفَّ ـاْلكُ  رُ ـافِ ـَويِف اْلكَ   .......... ................... 796

  يرفع اإلشكال. لفظه بالقراءتني

 واملوضع الثالث: 

اَل َد اهللِ ـِجـ ْس ــ قٌّ مَ ـــَح َد ـــ َوَوحَّ   .............................. 725  االوَّ

أنّ  مجعُ ُعلم  مجعه  امل    من  وهو:  تكسري  عليه،  امل جَمع  الثاين   رن مم﴿وضع 
سجد مجع ، وكذلك ال يوجد مل[18]التوبة:    ﴾ ري ٰى ين ىن نن من زن

 .لم تصحيح، واهلل أع
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 اخلامتة

 وتوصيات: تائجأبرز ما توصلُت إليه من ن ويف ختام هذا البحث أذكرُ 

 أبرز النتائج: 
الت .1 ا اإلمام الشاطبي يف مقدمة  ي مل ينّص عليهعدد االصطالحات املّطردة 

 اصطالًحا.  21 -والتي وقفُت عليها - منظومته

اح اأغلب هذه االصطال .2  لشاطبّية. حات نّص عليها ُُشّ

راد  ــاطّ در  ــقـة بــيـب ـاطـي الشـات ف ــالحـطـذه االصـهن  ـم  ر  ـي ـكثردت  ـاط .3

 ي. ـاطبـام الشـا اإلمـهـّص عليـن يـ الت رى ـات األخـاالصطالح

 وصيات: أبرز الت
درـإع .1 االس ـاس ادة  علـدراكـتـة  منـات  الش ــومـظـى  ف ـيـبـاطـة  ضـة  وء ـي 

 ات. ــالحـ طـصذه االــه
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 فهرس املصادر واملراجع
املعاين . 1 حرز  إبراز  من  إسامعيل  األماين  بن  الرمحن  عبد  الدين  شهاب  القاسم  أليب   ،

)ت: شامة  بأيب  مج566املعروف  حتقيق:  الصحابة    ال هـ(،  دار  ُشف،  حممد  الدين 

 م. 2009للرتاث بطنطا،  

أليب الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق امللّقب  ،  لعروس من جواهر القاموس اتج ا . 2

بِيدي )ت:  ق: مموعة من املحققني، دار اهلداية. هـ(، حتقي1205بمرتىض الزَّ

القصيد . 3 شرح  يف  النضيد  اجلندي، اجلوهر  البن  الكتا )  ،  أول  إ من  باب  ب  هناية  ىل 

الكبري حم  (،اإلدغام  بن  الرزاق  عبد  د.  عحتقيق:  رسالة  احلافظ،  كامل  لنيل  مد  لمية 

 درجة الدكتوراه باجلامعة اإلسالمية بكلية القرآن الكريم. 

)من باب إدغام احلرفني  (،  769، البن اجلندي )ت:رح القصيدنضيد يف شاجلوهر ال . 4

ويف   كلمة  يف  باباملتقاربني  إىل  والتنوين(،  أح  كلمتني  الساكنة  النون  د.  كام  حتقيق: 

إسحاق، رسال الدكتوخالد  درجة  لنيل  والدراسات  ة علمية  الكريم  القرآن  بكلية  راه 

 اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية. 

الن . 5 شر اجلوهر  يف  القصيد ضيد  اجلندي ح  بابن  الشهري  أْيُدْغِدي  بن  بكر  أيب  لإلمام   ،

با (769)ت:  أول  )من  واإلما ،  الفتح  ياءات  لة  ب  باب  هناية  إىل  اللفظني  وبني 

علمية لنيل درجة الدكتوراه بكلية    بن حمفوظ الشنقيطي، رسالة حتقيق: حممد   الزوائد(،

 ية. ة اإلسالمالقرآن الكريم والدراسات اإلسالمية باجلامع

  )سورة البقرة بكاملها(،   (،769، البن اجلندي )ت: اجلوهر النضيد يف شرح القصيد . 6

اهلل عبد  بحتقيق:  الق   بكلية  الدكتوراه  درجة  لنيل  علمية  رسالة  برناوي،  عيل  رآن  ن 

 سالمية باجلامعة اإلسالمية. الكريم والدراسات اإل

القصيد  . 7 شرح  يف  النضيد  اجلندياجلوهر  البن  س  (،976)ت:    ،  إىل  )من  النور  ورة 

آن  راه بكلية القر اهلل باه، رسالة علمية لنيل درجة الدكتو  حتقيق: ُييى عبد  سورة ص(، 

 لكريم والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية. ا
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أعلم . 8 الدين حمالنبلء  سري  لشمس  )ت:،  الذهبي  عثامن  بن  أمحد  بن  هـ(،  748مد 

الش  بإُشاف  املحققني  من  مموعة  األحتقيق:  شعيب  الرسالة،  يخ  مؤسسة  رناؤوط، 

 . هــ1405الطبعة الثالثة،  

امُل شرح شعلة على الشاطبية  . 9 يف ُشح حرز األماين، أليب عبد اهلل  اين  سّمى: كنز املع، 

أمحد بن  (، حتقيق:  ـه 656ْعلة( )ت: املوصيل، املعروف ب)ُش حممد بن أمحد بن احلسني 

 . م0102، الطبعة األوىل، عامل الكتب، يوسف القادري

املعروف بــ)السمني  أليب العباس أمحد بن يوسف،  ،  العقد النضيد يف شرح القصيد . 10

الدكتو،  احللبي( أيمحتقيق  والتوزيع،  ر  للنرش  املكتبات  نور  دار  ن رشدي سويد ط/ 

 هـ . 2142،  1ط

يف   . 11 النهاية  القراءغاية  بنطبقات  حممد  بن  حممد  اجلزري،  البن  بن  ،  يوسف    عيل 

 هـ ج. برجسرتاْس. 1351ن تيمية، عني بنرشه ألول مرة عام  هـ(، مكتبة اب833)ت: 

امل . 12 وو كنز  األماين  حرز  شرح  يف  التهاينعاين  إلجه  اجلعربي،  براهي،  عمر  بن  م 

مكـه732)ت:  عرباوي،  سيد  فرغيل  حتقيق:  للرتا(،  الشيخ  أوالد  الطبعة  تبة  ث، 

 األوىل. 

القصيدة  . 13 الفريدة يف شرح  الفايس )ت: الآللئ  اهلل  عبد  عبد  ـه 566، أليب  ( حتقيق: 

 م.2005ىل،  الرزاق إبراهيم موسى، مكتبة الرشد، الطبعة األو

ت:    ،   ( ـه590إلمام أيب القاسم الشاطبي )ت: ل  اين(،ماين ووجه التهمنت )حرز األ  . 14

 . 1، ط:  الغوثاين اإلسالميةعيل الغامدي، دار 

واألعصار . 15 الطبقات  على  الكبار  القراء  أمحمعرفة  بن  اهلل حممد  عبد  الذهبي  ، أليب  د 

 . ـ ه1417هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 748)ت: 
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 امللخص

ألفاظ   دراسة  إىل  هيدف  بحث  واالختيارهذا  يف    الرتجيح    طيبة منظومة  الواردة 

ح،  َرَجحنحو:)  لإلمام ابن اجلزري    يف القراءات العرش  النرش ،  أتم  ،  أصح،  رجِّ

. مع  موضعاً   ينسبعة وعرشستة عرش لفظًا يف  ( ومجلتها  ...املختار،  اصطفي،  أجل  

 . وما إليها معانيها ودالالهتا بيان 

مباحث؛،  ومتهيد  يف مقدمة  جعلتهقد  و الرتتضمنت    وثالثة  ألفاظ  جيح دراسة 

 وختمته .  ودوافع استعامهلا،  وذكر صيغها وألفاظها ومعانيها وأقسامها،  واالختيار

 كان من أبرزها:التي و ، بأهم النتائج والتوصيات

 أقسام: تنقسم إىل ستة  -بحسب مدلوهلا-أن ألفاظ الرتجيح واالختيار   .1

ما   والثاين:ما دل عىل ترجيح واختيار أحد األوجه مع تصحيح غريه.    ل:و األ

تقوية    والثالث:دل عىل ترجيح أحد األوجه مع تضعيف غريه.   ما دل عىل مطلق 

فحسب القراءة  غريه.  ،  وجه  عىل  تفضيله  اجلزري    والرابع:دون  ابن  حكى  ما 

التضعيف.   بصيغة  األداء  أهل  بعض  عن  د  امس:واخلاختياره  عىلما  مطلق    ل 

 االختيار جلميع القراء. والسادس: ما دل عىل االستحباب الفقهي فحسب.  

ذلك القول يكون  أن    اجلزري للرتجيح واالختيار ثامنية:أن أبرز دوافع ابن   .2

األكثرين العمل،  قول  عليه  األمصار  أن  أئمة  اً ،  عند  نص  األصح  رواية،  أنه  أو ،  أو 

 املشهور.  وهأو ، ألصلهو ا أنه، أو حجة، ياساً ق

 االختيار يف الطيبة. ، طيبة النرش، الرتجيح ، ألفاظ االختيار الكلمات املفتاحية:
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 املقّدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هلل   آياتهاحلمد  حفظ  أورثنا  بنور   ،الذي  لالهتداء  عباده  من  شاء  من  ووفق 

نبينا ،  إمام القراء واملجودين ،  اتهمعلم حروفه وقراءوالصالة والسالم عىل  ،  هداياته

 وبعد: ، عليه وعىل آله وصحبه أزكى صالة وأتم تسليم، حممد بن عبد اهلل

ولذلك  ،  وأسناها منقبة وذكراً ،  فإن علم القراءات من أجل العلوم منزلة وقدراً 

العلامء   اهلل -انرصفت جهود  ونثراً   -رمحهم  نظاًم وحتريرًا  التواليف نحوه  . وتوالت 

عىل اجلزري  فيه  ابن  اإلمام  املحققني  خامتة  عرص  حتى  املتقدمة  القرون   مدى 

الكبري:  ،  هـ(833)ت: كتابه  العرش»فألَّف  القراءات  يف  وأوعى،  «النرش  فيه  ، مجَع 

؛ وفق ضوابط جليلة معتربة؛ فكان غاية كل راغب  وهناية كل طالب. ، وحرر ووّف 

طيبة النرش يف  »  وسومة:هرية امل نظم قصيدته الش  ثم إن اإلمام ابن اجلزري  

نها كتاب النرش؛ فبوأها ذلك حظوة ومكانة  «القراءات العرش وأورثها قبوالً ،  وضمَّ

الطالب  جممع  املنظومة  هذه  صارت  هنا  ومن  األفئدة  ،  ورعاية.  ذوي  ومرتع 

 والتحرير والتنقري يف خمتلف قراءاته.، ممن اختصهم اهلل بالعناية بكتابه، واأللباب

ابتداء برشح ،  ألقدمون والباحثون املعارصون العناية الفائقةعلامء االها الوقد أو

اهلل رمحهام  الناظم  وانتهاء ،  ابن  ْميس  الرتَّ ثم  والسمنودي  النويري  برشح  ومرورًا 

حميسن حممد  للدكتور  اهلادي  املعارصة:  الرشوح  الدري  ،  بأبرز  والكوكب 

اجلميع -للقمحاوي اهلل  الرشو،  -رحم  من  ذلك  م،  حوغري  الأو  عىل  ن  تحريرات 

للباحثني يف هذا ،  اختالف مدارسها وتنوعها املنظومة مرجعًا ومآبًا  تزال هذه  وال 

 العلم الرشيف. 

الوفرية املسائل  من  املنظومة  هذه  عليه  تشتمل  اجلديرة ،  وملا  الكثرية  واللطائف 

هذ يف  الواردة  املسائل  تلك  مجلة  من  مسألة  دراسة  يف  املشاركة  يف  رغبت  ه  فقد 
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أالاملنظ اجلزريومة؛  ابن  اإلمام  إيراد   : وهي  أو       الرتجيح  ألفاظ  من  عددًا 

)رَجح نحو:  ح ،  االختيار  ونحوها ،  األصح،  اختري،  اصطفي،  املختار،  رجِّ األتم( 

 .  والشارحني  من األلفاظ التي أوردها يف منظومته واختلفت معانيها عند املصنفني

وخدمة لكتاب اهلل  ،  ا املضامر شاركة نافعة يف هذوأرجو أن يكون هذا البحث م

إنه سميع  ،  وقراءاته وطالبه املقصود  اجلهود وحيقق  ويبارك  اخلطى  اهلل  يسدد  وأن 

 قريب جميب. 

 أمهية البحث:
 تظهر أمهية هذا البحث من جهتني: 

وهي منظومة ،  متعلق بمنظومة طيبة النرش يف القراءات العرش  أن البحث   األوىل: 

صيتها   مكانتهاذاع  وهي    ثروك،  وعظمت  كيف  وحافظوها؛  وقارئوها  طالبوها 

 جتمع أصح ما يف الدنيا اليوم من القراءات عن األئمة العرشة.

الرواية    الثانية: بجانب  تعلقها  هلا  مهمة  مسائل  مناقشة  يف  يسهم  البحث  أن 

هؤالء   عن  به  املقروء  يف  آثار  املسائل  تلك  حترير  عن  وينتج  معا؛  الدراية  وجانب 

 بارك. طريق هذا النظم املاألئمة العرشة من 

 مشكلة البحث:
ويتباين    خيتلف  مما  االختيار  أو  الرتجيح  ألفاظ  كون  يف  البحث  مشكلة  تكمن 

استعامهلا عند األئمة؛ فتارة تستعمل لنرصة أحد القولني وتضعيف القول اآلخر أو  

ه الق،  رد  قبول  مع  وتفضيله  وتقديمه  القول  لنرصة  تستعمل  اآلخر  وتارة  ول 

ومعلوم قدر ما بني االستعاملني من التباين يف الداللة واألخذ  ،  ألخذ بهوتصحيح ا

والتلقي. والباحث عن مفهوم هذه املصطلحات واأللفاظ ال يكاد جيد بحثًا خيدم  

 ويبني دالالت تلك األلفاظ ومعانيها وما إليها..، هذا اهلدف

؛ فجاءت فكرة  د يف هذه املنظومةأن كال األمرين وار  -بادئ األمر-وقد بدا يل  

 البحث لتتبع تلك األلفاظ ومواضع ورودها وبيان مقصودها.هذا 
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 أسئلة البحث: 
 حياول البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

ما األلفاظ التي استعملها ابن اجلزري يف منظومته لغرض الرتجيح واالختيار؟  

أقوال الرشاح واملحررين يف   موضعه؟ وما   معنى ذلك اللفظ يفوما مدلوهلا؟ وما 

لك يف القراءة؟ وهل َثمَّ قاعدة عامة البن اجلزري يف استعامل تلك األلفاظ؟ أثر ذ

 وما دوافع ابن اجلزري الستعامل هذه األلفاظ؟.

 أهداف البحث:
البحث إىل حترير مفهوم هذه األلفاظ وإيضاح دالالهتا أثر ذلك ،  هيدف  وبيان 

حماو وكذلك  القراءة.  بعىل  أبرز  استنتاج  وااللة  الرتجيح  اإلمام واعث  عند  ختيار 

 ابن اجلزري من خالل هذه األلفاظ.

وقد كنت أنوي أن أضمَّ إىل هذا البحث دراسة ألفاظ التضعيف الواردة يف طيبة 

ملا بينهام من العالقة؛ لكن حال دون ذلك رشوط النرش يف املجالت العلمية ،  النرش

وجتاوزه   فيهام  البحث  به؛لطول  املسموح  عىل   احلجم  بحث  كل  حدة فأفردت   

األلفاظ اليت ظاهرها الرتجيح واالختيار يف طيبة  »فانتظم عنوان هذا البحث يف:  
 .«مدلوهلا وأثرها يف القراءة، النشر

 خطة البحث 
وثبت   وخامتة  مباحث  وأربعة  ومتهيد  مقدمة  من  البحث  هذا  خطة  تتكون 

 املصادر واملراجع.

 هجه. وأهدافه وخطته ومن مهية البحث وأسئلتهوتتضمن أ املقدمة:

 يف التعريف بمنظومة طيبة النرش ومؤلفها.   التمهيد:

 تعريف الرتجيح واالختيار وذكر ألفاظهام.   املبحث األول:

 إمجاالً. ر األلفاظ الدالة عىل الرتجيح واالختيار وبيان معانيها ـ حص   املبحث الثاين: 
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 ة يف طيبة النرش. دح واالختيار الوارأقسام ألفاظ الرتجي املبحث الثالث:

 أبرز دوافع الرتجيح واالختيار عند اإلمام ابن اجلزري.  املبحث الرابع:

 ثم خامتة البحث متضمنة أبرز النتائج والتوصيات. ثم ثبت املصادر واملراجع.

 منهج البحث: 
كام  ،  ليلاستعملت يف هذا البحث املنهج املعتمد عىل االستقراء والتتبع ثم التح

املنهج منهج    استعملت  وصف  يف  وفق الوصفي  منظومته  يف  اجلزري   ابن 

 اإلجراءات التالية: 
النرش .1 طيبة  يف  الواردة  واالختيار  الرتجيح  ألفاظ  كل ،  حرصُت  فرزهتا  ثم 

دراسة  ، ثم درستها موضعًا موضعاً ، لفظ مع نظائره عىل ترتيب ورودها يف القصيدة

،  نتائج تلك الدراسة  ها وبنيت مباحث البحث عىلثم صنَّفت،  مستوفاة فيام أحسب

ومل أذكر يف هذا البحث إال خالصة تلك الدراسة؛ إذ لو نقلت كامل الدراسة لطال 

 البحث جدا. 

به   .2 وأتبني  إليه  النرش أصاًل أصدر عنه وأحتكم  كتاب  الدراسة  اعتمدُت يف 

صود املؤلف وال أحد أعلم بمق،  مراد املؤلف؛ إذ هو أصل هذه القصيدة ومضمنها

إ نفِسه.  كتابه  ضمنه  إىل  النرش» افة  الطيبة،  « تقريب  أشهر رشوح  ،  ثم  كتاب  ،  ثم 

للبنا البرش  فضالء  احلاجة،  إحتاف  عند  التحريرات  كتب  حتريرات ،  ثم  وأشهرها: 

 املنصوري واألزمريي والسيد هاشم واملتويل.

واالختيار   .3 الرتجيح  ألفاظ  مدلوالت  من  مدلول  كل  عىل   ببعضدلَّلُت 

 افية باملقصود. وكاشفة للمراد ، األمثلة

 ترمجُت لألعالم يف أول موضع. .4

 وثقُت النصوص والشواهد.  .5

 خلَّصت خمرجات الدراسة يف خامتة البحث.  .6

 وضعت أرقام األبيات قبلها يف املتن. مع ذكر الباب.  .7
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 تمهيدال
 التعريف مبنظومة طيبة النشر ومؤلفها

 أمهية املنظومة: 
طي منظومة  النرشتعدُّ  البة  يف  العرش    يفأوقراءات  وصلنا  نظم  العلم   سع  هذا 

ة طرقها: تسعامئة وثامنون طريقا،  طرقًا ووجوهاً  وأصول هذه الطرق ثامنون  ،  وِعدَّ

 .  (3) منها أربعة عرش (2)والشاطبي (1) ذكر الداين، طريقا

كتاب   املنظومة  هذه  تضمنت  العرش"وقد  القراءات  يف  اكتسبت  »   "النرش  ومنه 

ي أمهيته إذ  هذا؛  أ عدُّ  املؤلَّف  القراءاتشها  كتب  ومتحيصاً   ر  وحتريرًا  دقة  ، وأكثرها 

كام   الفن  هذا  يف  والباحثني  الدارسني  لدى  املعتمد  املرجع  هو  اليوم  غدا  حتى 

فيه   اعتمد  وحديثًا.  قديام  التخصصية  الدراسات  من  الكثري  دارت حوله  أسلفت. 

منظوم   بني  كتابا  تسعة وستني  نحو  عن  ومنثور.مؤلفه عىل  مؤلفهقال  ما لومج<  :ه   ة 

يف   اليوم  يوجد  ما  أصح  وهي  طريٍق  ألف  نحو  بالتقريب  الطرق  من  عنهم  حترر 

،  أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته ،  الدنيا وأعاله مل نذكر فيها إال من ثبت عندنا

وهذا التزاٌم مل يقع لغرينا ممن ألف يف  ،  وحتقق لقيه ملن أخذ عنه وصحت معارصته

 ( 4) «م.ذا العله

 
أ  (1) اإلمام  بهو  عثامن  عمرو  األمويبو  اين  الدَّ عثامن  بن  سعيد  القرا  ،ن  علم  أئمة  من  مشهور    ،ءاتإمام 

كتاب   )ت:  التمؤلف  وغريمها.  البيان  وجامع  )  ،هـ(444يسري  الكبار:  القراء  معرفة   ،(2/773ينظر: 

 (.1/503وغاية النهاية: )

أ(  2) بن  خلف  بن  ه  فريُّ بن  القاسم  العلم  اإلمام  وأهو  حممد  أبو  الرُّ محد  القاسم  الشاطبي بو  اشتهر    ،عيني 

التهاين  ووجه  األماين  حرز  معر059)ت:    ، بمنظومة:  ينظر:  )فة  هـ(.  :    ،(1/312القراء:  النهاية  غاية 

(2/20.) 

 (.1/222رشح طيبة النرش يف القراءات العرش: )( 3)

 (.1/193النرش: ) (4)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

61 

أيضاً   ثامنني طريًقا حتقيًقا»:  وقال عنه  كتابنا هذا حوى  فيه ،  وأنت ترى  ما  غري 

فوائد ال حتىص وال حترص تذكر،  من  تكن يف غريه  فلم  له  فهو يف  ،  وفرائد دخرت 

 .(1) «بالنرش يومن زعم أن هذا العلم قد مات قيل له حي، احلقيقة نرش العرش

النويري:   أس »وقال  نظر  الومن  اقراءات  انيد  برتاجم  وأسانيد وأحاط  لرواة 

وصحح واعترب  ح  ونقَّ املصنف  حرر  ما  قدر  عرف  فعل ،  الروايات  عام  اهلل  فجزاه 

وأقام ،  وصريَّ ما فات كأنه ما فات،  خريًا؛ فلقد أحيا من هذا العلم ما كان قد مات

م من بنيانه ما كان قد انعكس.، من معامله ما كان قد اندرس  . (2) «وقوَّ

 بقوله:  «طيبة النرش»عاين يف اجلزري هذه امل ص ابنوقد لـخَّ 

َوُاة َوهِذهِ  -34 َهاــأَص     ُرُق ــــ طُ  َعنُْهمْ  الرُّ  ُق ــــــحُيَقَّ  ِرَناـــــــــ َنْش  يف حُّ

مَ  َطِريٍق  َأْلِف  ُزَها َي َفه عُ ـــــ َأْربَ  َوإالَّ  اْثننَيِ  يف بِاْثنَنْيِ  -35  ( 3)  عُ ــــــــ ــجَتْ

 : وقال

 َزهْ ـــِزيــــــــ ــعَ  ُرًقاـطَ  فِيَها ُت ـمَجَعْ    َزهْ ـــــــــ يَوجِ  ُأْرُجوَزةٌ  ِذهِ هو -55

َ  َأُقوُل  َواَل  -56  ْت ــ ــلَ ـَكمَ  َقدْ  بِه  َبْل  األََمايِن  ِحْرزَ    ْت ـ ــ َضلَ ـفَ  َقدْ  اإهِنَّ

 رِ ــِريحْ التَّ  َوىـِس  ِضْعِفهِ  َوِضْعِف   رِ ـــــالتَّْيِس  َمعَ  هِ ـفِي ملَِا َحَوْت  -57

نْ-58  ( 4)رِ ـ ـــــــــــ ْش ـــالنَّ يِف  َطيَِّبةٌ  بِهِ  َفْهَي    رْشِ ـ اْلعَ  َنرْشِ  اَب ـكِتَ  ُتَهاَضمَّ

 موضوعها وعدد أبياهتا ومنهجها: 
أسلفت كام  العرش  القراءات  يف  النرش  كتاب  مؤلفها  فيها  ألف ومخسة  ،  نظم  يف 

  «التهاينحرز األماين ووجه »ة: وز قصيدعىل بحر الرجز. وجعلها عىل رم، عرش بيتاً 

للطالب أنه جعل حروف:،  تيسريًا  ومل ،  ثخذ)  بيد  ويعقوب.  جعفر  ظغش( أليب 

 مفردًا؛ ألنه مل ينفرد. جيعل خللف رمزاً 

 
 (.1/57النرش: )( 1)

 (.1/209رشح طيبة النرش:)( 2)

 (.35-34تان رقم: )البي( 3)

 (.58-55األبيات: )( 4)
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ترتيب   نحو  عىل  مؤلفها  رتبها  التهاين»وقد  ووجه  األماين  عام  «حرز  ،  بوجه 

أو  ،  وصفاهتا  احلروف  ب خمارجوخالفه يف خمالفات يسرية يف ترتيب األبواب: كبا

زييف نقصاهنا  أو  أبواب  باب،  ادة  التأنيث»  كرتكه  وتاء  وقد  إذ  إدغام  يف   «اتفاقهم 

أو يف ضم سورة  «باب إفراد القراءات ومجعها» وزيادة، «باب اإلظهار واإلدغام»و

 إىل أخرى وعكسه أو نحو ذلك.  

ثم ذَكر ،  ف محلهلم ورشوقد ابتدأ الناظم قصيدته بمقدمة بني  فيها فضل هذا الع

ورمالقرا ورواهتم  النظم ،  وزهمء  أحكام  ،  واصطالحات  بعض  بذكر  وأردف 

وبعض أحكام الوقف واالبتداء ونحوها. ثم  ،  التجويد كمخارج احلروف وصفاهتا

ترتيب   نحو  عىل  القرآن  أم  وسورة  والبسملة  باالستعاذة  األصول  أبواب  استهل 

األصول أبواب  ثم ختم  الشاطبي  أت،  القراءاتإفراد  بباب    اإلمام  بأبواب بعها  ثم 

لنفسه اختاره  رفيع  علمي  منهج  وفق  التكبري  بباب  وختمها  من ،  الفرش  خيل  مل 

 استدراكات واختيارات وحتريرات لنظم الشاطبية. 

 مؤلفها:
أبو اخلري اإلمام  يوسف  ،  هو  بن  بن عيل  بن حممد  بن حممد  الدين حممد  شمس 

بابن اجلزري،  اجلزري ال،  املشهور  الثالثَة عرشةقرآن  حفظ  به  ،  من عمِره  يف  وصىلَّ 

عرش أربعة  ابن  سنة،  وهو  عرشة  مخس  وعمره  القراءات  القراءات ،  وأفرد  ومجع 

 .  عرش عاماً  ةوعمره سبع

ومجلة من لقيته ممن أخذت عنه القرآن  »قال عن نفسه يف كتابه جامع األسانيد:  

 . (1)«اً ون نفسوأربع والقراءات أو شيئا منها وحروف االختالف َنيٌِّف 

عامل حمدِّ كان  شتىًا  علوم  يف  مربزًا  قاضيًا  عابداً ،  ثًا  صاحلًا  كبرياً ،  ورعًا  ، حمررًا 

أبرزها: كتاب النرش يف ، بلغت مصنفاته أكثر من تسعني مصنفًا يف القراءات وغريها

 
 (. 40)ص (1)
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العرش النرش،  القراءات  التيسري،  وتقريب  املقرئني،  وحتبري  النهاية،  ومنجد  ، وغاية 

ال ،  يداألسانوجامع   املضيئة،  تربيزيةواملسائل  فيام عىل  ،  والتمهيد،  والدرة  واملقدمة 

 قارئه أن يعلمه.  

اشتملت  ملا  النظري؛  معدوم  يكون  يكاد  عظياًم  وقبوال  رواجًا  ملؤلفاته  اهلل  كتب 

 عليه من التحقيق والتحرير.  

،  اماً امنون ع ثنان وث وعمره ا،  هـ(833)انتقل اإلمام ابن اجلزري إىل رمحة ربه عام  

حياة ب   بعد  ذكرها عامرة  يطول  ومناقب  ترمجة  له  واإلقراء.  والتعليم  العلم 

 . (1) ونرشها

من   الكثري  عليها  ُألِّفت  وقد  عام.  بوجه  املنظومة  هذه  معامل  أبرز  هي  تلك 

 والتحريرات والتحقيقات. الرشوح

 

 

 

 

 
 (.2/247) ية:غاية النها ،(36ينظر: جامع األسانيد:) (1)
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 املبحث األول
 ماهوذكر ألفاظواالختيار  التعريف بالرتجيح 

 لرتجيح: أوال: ا
ح   لغة: َتْرجيحاً ،  مصدر رجَّ ْحُت  َرجَّ اليشُء  ،  يقال:  أعطيته راجحًا. وَرَجح  إذا 

َوَزَنه بيده:  ء  اليش  وَرَجَح  وُرْجحانًا.  وَرَجحانًا  ُرجوحًا  وَيْرُجُح  وَيْرِجُح  ، َيْرَجُح 

ُيثقله َما  الَوازن  ،  وَنَظَر   : اجح  امليزان،  والرَّ َأْثقأي،  وَأْرَجح  مال:  حتى  اء    .َله  والر 

 . (1) يدل  عىل َرزاَنٍة وزيادةٍ ، اجليم واحلاء أصل واحدو

 إذا فالرتجيح يف اللغة يدل عىل الوزن والرزانة والزيادة وامليل إىل أحد اجلانبني. 

 فهو:  ، وأما يف اصطلح العلماء
 تقوية أحد الطريقني.  

 ال يستقل.اآلخر بام وقيل: إظهار الزيادة ألحد املتامثلني عىل 

ا ال يستقل حجة ـر بم ـ ن عىل اآلخـ د الوجهيــوة أحـ د لقـهـمجت ـار الـل: إظهـيقو

 لو انفرد.

 ر فُيعلم األقوى فُيعمل به وُيطرح اآلخر. ـوقيل: تقوية أحد الطرفني عىل اآلخ

 . (2) وقيل غري ذلك 

 وليس املقام هنا مقام استطراد يف بيان تعريفات هذه املصطلحات عند العلامء يف 

وإنام املقصود الكشف عن أشهر ،  ون وبيان رشوطها وأركاهنا ونحو ذلكشتى الفن

 معاين املصطلحات بام يبني معناها ومقصودها يف البحث. 

 
(1)  ( »رجح«  العني:  )  ،(3/78ينظر:  »رجح«  )  ،(1/364الصحاح:  »رجح«  اللغة:   ، (2/489مقاييس 

 (.2/445لسان العرب: »رجح« )

  ،(397/  5املحصول فخر للرازي )  ،(17/    3)  البن أمري احلاجتقرير والتحبري  تنظر هذه األقوال يف: ال  (2)

 (.415 ،1/119) موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:
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يمكن   فإنه  املعاين االصطالحية  وأشهر  اللغوية  املعاين  من  ما ذكرت  وبناء عىل 

 القول بأن الرتجيح ينرصف معناه بشكل عام إىل أحد معنيني:  

حد الوجهني مع طرح الوجه اآلخر. وعىل هذا املعنى يكون ثمة  تقوية أ  ل:األو 

والتضعيف الرتجيح  بني  تضعيف ،  عالقة  إىل  يؤدي  ما  قوٍل  ترجيَح  إنَّ  من حيث 

 غريه أو رد ه.

أحد    اآلخر: إىل  امليل  يقال:  أو  اآلخر.  الوجه  صحة  مع  الوجهني  أحد  تقديم 

الرت معنى  فيتفق  غريه.  تصحيح  مع  حينئذ  األقوال  معنى جيح  من  املشهور  مع 

القراء عند  واصطفاء ،  االختيار  تفضيل  مع  معا  للقولني  تصويٌب  هو:  حيث  من 

 كام سيأيت. (1)أحدمها لعلة ما

 اثنيا: االختيار:
 لغة: بمعنى: االصطفاء واالنتقاء وامليل والتفضيل.   

اجلوهري:   ابن    .(2) « التخريُّ   وكذلك.  االصطفاءاالختيار:  »قال  فارس:  وقال 

اء  والياء  اءاخلَ و» منظور:    .( 3)«عليه  حُيَْمُل   ُثمَّ ،  َواملَْْيُل   الَعْطُف   أصله  والرَّ ابن  وقال 

ةً » وِخرَيَ َخرْيًا  صاحبه  َعىَل  له،  وخاَرُه  َفضَّ ُه:  َ َواْخَتاَرُه: ...وَخريَّ اليشَء  َوَخاَر 

 .(4) «...اْنَتَقاهُ 

وقال الراغب:    ،م املفعولوهو عىل هذا بمعنى: اس ،  أو هو اسم لليشء املختار

 . (5) «واملختار قد يقال للفاعل واملفعول، االختيار: أخذ ما يراه خرياً »

 
 .55ينظر: االختيار للدكتور أمني فالتة: ص  (1)

 (.2/652الصحاح: خ ي ر ) (2)

 (. 2/232مقاييس اللغة: خ ي ر ) (3)

 (.265-4/264لسان العرب: )( 4)

 (.1/302ي ر ) غريب القرآن: خ املفردات يف  (5)



 يحبيب هللا السلم د.        القراءة(يف )مدلوهلا وأثرها األلفاظ اليت ظاهرها الرتجيح واالختيار يف طيبة النشر

66 

بني   كبري  فارق  َثمَّ  وليس  التعريفات.  من  مجلة  له  فذكروا  االصطالح  يف  وأما 

 التعريف اللغوي واستعامل القراء هلذا املصطلح؛ فإن حقيقة االختيار عند القراء: 

واصطفاُء   أئانتقاُء  من  من   ةم إمام  رواية  أو  الوجوه  من  وجهًا  القراءات 

رواها  -الروايات  اجلزري    -التي  ابن  إىل  َنسْبته  فإن  ما.  هذا   -مثال-لعلة  قلت: 

هذا قلت:  الوجه  عنيت  وإن  اجلزري.  ابن  املختار  اختيار  الوجه  هو ،  هو  هذا  أو 

 املختار عند ابن اجلزري. واهلل أعلم.  

ضح مقصود البحث ت ـه يـالل ـخ نـمو، اـن ـا هـنـي ـعنـ ذي يـو الـف هـريـعـذا الت ـوه

اهلل شاء  انتقاء إن  إذ  واالختيار؛  الرتجيح  بني  وثيقة  العالقة  كانت  هنا  ومن   .

ما  أيضًا حيتمل  وهو  وتقوية.  له  ترجيح  احلقيقة  يف  هو  ما  واختيار وجه  واصطفاء 

تقديم   مع  اجلميع  تصحيح  أو  املختار  غري  للقول  تضعيف  من  الرتجيح  حيتمله 

 .( 1)  أعلم هللوا أحدها. واصطفاء

درجات والرتجيح  االختيار  أن  أحد ،  ولُيعلم  بصواب  الـُمَرجح  يقطع  فأحيانا 

غريه عىل  ورجحانه  شديداً ،  األقوال  تضعيفًا  يضعفه  أو  سواه  ما  وأحيانًا  ،  ويبطل 

عىل   أحدمها  كفة  ترجح  املوازنة  عند  ولكن  معًا  القولني  لقبول  اخلالف  يتسع 

 .  (3)  (2)اآلخر

واالختيار التي استعملها اإلمام ابن اجلزري يف طيبة النرش   حرتجيفاظ الأما أل •

 فيمكن تقسيمها إىل قسمني: 

 األلفاظ التي رصح فيها بلفظ الرتجيح أو االختيار وهي مخسة ألفاظ:  األول:

ح.. 2 رَجح. .1  املختار. . 5 . اختياراً . 4  اختري.. 3  رجِّ

 
 (. 1/119ينظر: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: )( 1)

 (. 1/10تفسري ابن جزي: )ر: ينظ( 2)

 (.26وهناك تعريفات أخر لالختيار ينظر لالستزادة: االختيار عند القراء للدكتور أمني فالته: )ص  (3)
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 وهي أحد عرش لفظًا: .و االختياراأللفاظ التي يفهم منها الرتجيح أ الثاين:

..  4  اصُطفي..  3  اسُتحب..  2  األصح..  1   . األتم  .  7  .  أتم  .  6  أوىل..  5  َأَحب 

.. 10 انرص.. 9  والصواب.. 8 . . 11 جلَّ  أجلَّ

األلفاظ هذه  فيها  الناظم  ذكر  التي  املواضع  بحثي-وجمموع  سبعة -حسب   :

 وعرشون موضعًا. 

هب اجلزري  ابن  أراد  املرادين  األلفاظفأي  للرتجيح   ؟ ذه  األول  املعنى  أراد  هل 

تصحيح   يقتيض  والذي  اآلخر  املعنى  أراد  أم  اآلخر؟  القول  يقتيض ضعف  الذي 

أنَّ منها هذا ومنها ذاك ومنها غري ذينك؟   أم  أداء؟  اجلميع مع تقديم أحد األوجه 

  هذا ما أرجو أن يتجىل بعد دراسة تلك املواضع وبيان مقصود مؤلفها بإذن اهلل.
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 املبحث الثاني
 حصر األلفاظ الدالة على الرتجيح واالختيار وبيان معانيها إمجااًل

املقصود من هذا املبحث أن أذكر مجيع األلفاظ والصيغ التي وردت لتدل عىل  

ومواضعها االختيار  أو  النرش  ،  الرتجيح  كتاب  من  أفدته  حسبام  معانيها  مبينًا 

 اآليت:  النحو وذلك عىل ، ةورشوح القصيد

 : وقد وردت يف أربعة مواضع  َرَجح:   اللفظ األول:

   قوله يف باب اإلدغام: املوضع األول:

 ْح ـاِرِج َوَشْطَأُه َرَج ـْن ِذي املَعَ ـْح ... مِ ُم َص ـيِ ـْاجل... .............. ... -137

 قوله يف باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز:  املوضع الثاين:

ـَصــــُل إَِذا مَ وَّ َاالَ  زُ ــمْ ـَواهْلَ  -246 ال ــ عَ ــ... َرْساًم فَ ـال ــا اتَّ  ْن مُجُْهوِرِهْم َقْد ُسهِّ

 ْح ْمٍع َوبَِغرْيِ َذاَك َصــَم َج ـ َأْو َينَْفِصْل َكاْسَعْوا إىَِل ُقْل إِْن رَجْح ... اَل ِمي-247

 قوله يف باب الالمات:   املوضع الثالث:

 وَ َوِقيَل ِعنَْد الطَّا-348
ِ
 ْفِخيُمها َواْلَعْكُس ِّف اآلِي رَجـْح ـتَ   ...َصْح ا وْاألَ لظَّ اء

 قوله يف سورة األعراف:   املوضع الرابع:

 ْحِل َرَجْح ـَشا َويِف النَّ ـْت فَ ـلَ ـصِّ ـ فُ ـُدوَن َوالَكْْسَ َفَتْح ... كَ ـحِ ـ لْ ـمَّ يُ ــ َوَض -651

 .......   َفتًى   -652

 املعاين اليت دل عليها:  
اإلدغ . 1 ا  ماتقديم  التسه ،  إلظهار عىل  اأو  عىل  عىل ،  حقيق لتيل  الرتقيق  أو 

 مع صحة الوجهني معًا. وذلك يف املوضع األول والثاين والثالث. ، التغليظ

 . (1)بمعنى: َقِوَي. وذلك يف املوضع الرابع . 2

 
(1)  ( النرش:  الناظم: )ص رشح    ، (  2/112  ، 1/144  ،1/298ينظر:  اإلحتاف:   ،(240  ،103  ،06ابن 

 ( 1/147اهلادي: ) ،(1/92)
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ح   اللفظ الثاين: •  وذلك قوله يف باب اإلدغام:   : َرجِّ

 اَل ـ ــَبـــْب َوقِ ــَذهَ ـْح لَ ـــَرجِّ وَ   ...  .. ........... ...... ....... -144

ُه النَّْجِم َمَعاَعَل َنْحٍل َج 145  َأنَّ

 . ( 1) وأما املعنى الذي دل عليه فهو: األمر بتقديم اإلدغام عىل اإلظهار مع صحتهام معا 

   :يف باب البسملة  : وذلك قولهاختري  اللفظ الثالث: •

 ٌل َواَل ــ ِت يف َويْ ـاكِ ـَر لِلسَّ ـيْ ـتِ ـَواْخ ...          ...........................  -108

ْكُت ، َبْسَمَلةٌ  -109 ْن َوالسَّ  اَل  َوَص  َعمَّ

املعنى الذي دل عليه: أن بعض أهل األداء اختار السكت ملن وصل يف األربع 

وإنام حكاه بصيغة التضعيف ألن األكثرين عىل عدم ،  والبسملة ملن سكت،  السور

 . (2)زري والدايناختيار ابن اجل -ةقأي: عدم التفر -وهو، التفرقة

 : ك يف موضعنيذل و املختار:   اللفظ الرابع: •

 قوله يف املقدمة:  ل:املوضع األو 

 ْن  ــَي ـفِ ـَوأْخ  .....      ..................... -90

 َعىل الـُمْخَتاِر ِمْن َأْهِل ْاألََدا..َاملِْْيَم إِْن َتْسُكْن بُِغنٍَّة َلَدى .-91
ٍ
 .. َباء

 قوله يف باب إمالة هاء التأنيث:  الثاين: ع ضو امل

َماْف ... ُياَمُل رْيِ ْاألَلِ َواْلَبْعُض َأْه َكاْلَعرْشِ َأْو غَ    َوالـُمْخَتاُر َما َتَقدَّ

املعنى الذي دل عليه لفظ »املختار« يف املوضعني هو: أن هذا القول املختار هو 

كام نص عليه ابن اجلزري   هباملقدم واملفضل مع صحة الوجه اآلخر وصحة األخذ  

يت مفصالً  اجلزري. وسيأ  ؛ إال أن ذلك ليس اختيار ابن(4) والنويري  (3) وابن الناظم 

 
 (.1/152اهلادي: ) ،(64ن الناظم: )ص اب رشح ،(1/300ينظر: النرش: ) (1)

 (.1/292رشح النويري: ) ،(47رشح ابن الناظم: )ص  ،(1/262ينظر: النرش: )( 2)

 ، ح خمترص عىل طيبة النرشله رش  ،ن الشافعيشهاب الدي  ،يزرهو: أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد بن اجل  (3)

 (.1/227األعالم: ) ،(1/129) هـ(. ينظر: غاية النهاية:835)ت:  ،مات بعد أبيه بقليل

له رشح عىل    ،حمب الدين النويري: فقيه مالكي عامل بالقراءات  ،أبو القاسم  ،هو: حممد بن حممد بن حممد  (4)

 (.11/250معجم املؤلفني:) ،(7/47الم: )هـ(. ينظر: األع857)ت:  ،ةملضيئطيبة النرش وعىل الدرة ا



 يحبيب هللا السلم د.        القراءة(يف )مدلوهلا وأثرها األلفاظ اليت ظاهرها الرتجيح واالختيار يف طيبة النشر

70 

 أمثلة املبحث التايل. يف 

 وذلك قوله يف باب الوقف عىل أواخر الكلم:   اختيارًا:  اللفظ اخلامس: •

 داَ ــنِ ـ اًرا ُأْس ـيَ ـِْختلِّ ا ـكُ ـا َولِلْ ـص  ـوٍف َوَرَدا ... نَ ـ ٍرو َوكُ ـْن َأبِى َعمْ ـَوعَ  -354

باإلمجا اختاروا  األداء  وأهل  األئمة  أن  عليه:  دل  الذي  بالرَّ املعنى  األخذ  وم ع 

 . (1)جلميع القراءواإلشامم 

 وقد ورد يف ثالثة مواضع:األصح:   اللفظ السادس: •

 قوله يف باب املد:  املوضع األول:

اكِِن َصْح -167 ٍن َواَل السَّ ِز َوْصٍل يِف ْاألََصْح ... بِكْلمِ  اَل َعْن ُمنَوَّ  ٍة َأْو مَهْ

 قوله يف باب الالمات:  املوضع الثاين:

 وَ يَل ِعنَْد قِ وَ -348
ِ
 ... .. ظَّا وْاألََصْح ... َتْفِخيُمها الالطَّاء

 قوله يف باب الراءات:   املوضع الثالث:

ْق يِف األََصْح -339 مِّ َرقِّ وَن َوَضْح  كرِْبٌ وَ واخْلُْلُف ِّف      َكَذاَك َذاَت الضَّ  ِعرْشُ

  هور وهو الذي عليه اجلم ،  ومعنى األصح يف هذه املواضع: األصوب واألرجح

 .(2) مع صحة الوجهني، ة وقياساً  وروايقدم نصاً وهو امل، 

   وذلك قوله: والصواب:    اللفظ السابع: •

اَم ... َعن ُكلٍّ املِرء َوَنْحو مَ ....      -342 واُب َأن ُيَفخَّ  ْرَياَم ــــوالصَّ

مع ،  عليه العمل  نى الذي دل عليه: أن هذا القول هو القول الصحيح الذيعامل

إىل   مماإلشارة  غريه  لورود  علا  ابن يس  عند  االختيار  عليه  وليس  العمل  يه 

 . (3) اجلزري

 
 (.2/122ينظر: النرش: )( 1)

الن  (2) الناظم: ص)  ،( 2/100  ،1/344)  رش:ينظر:  ابن  )  ، (137  ،74رشح  النويري:   ، (1/390رشح 

 (. 1/345 ،1/352 ،1/174اهلادي: ) ،(1/129اإلحتاف: )

 (. 1/347اهلادي: ) ،(813بن الناظم: )ص رشح ا ،(2/102ينظر: النرش: )( 3)
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: ،  َأوىل   اللفظ الثامن والتاسع: •  وقد وردا يف قوله:  َأَحب 

َ السَّ -174  ْب ـــــْر َأَح ــــُر َأْو َفاْقُص ــــ.. َوَبِقَي ْاألَثَ . ْب ــــــبَ َواملَْدُّ َأْوىَل إِْن َتَغريَّ

« عليه  دل  الذي  هذاملعنى  أن  الوجه  أوىل«:  السبب  ا  أثر  لبقاء  أداء؛  املقدم  هو 

للمد النويري ،  املوجب  قال  كام  وأقيس.  أقوى  باألصل  االعتداد  . (1) وألن 

ا وأداء.  واملذهبان قويان مشهوران نص 

الذ علياملعنى  دلَّ  بالعارض  «أحب »ه  ي  اعتدادًا  وأقيس  أوىل  الوجه  هذا  أن   :

 .(2) ا وأداءً وران نص  ان قويان مشهوزوال السبب املوجب للمد. واملذهب

 وذلك يف قوله:  ، اصطفي   اللفظ العاشر:  •

ال يِف  -198  ااِلْدَغاُم اْصطُ  َوَسهَّ
ِ
 َوالنَّبِيء

ِ
وء مِّ َويِف ... بِالسُّ  ِفيـــــالَكْْسِ َوالضَّ

اإلدغام  ومعناه: اجلمهور. ،  اخترِي  عليه  ما  وهو  ورواية  قياسًا  األصح  هو  إذ 

ال يف  وسيأيت اخلالف فيه  لتايل. املبحث امفصَّ

 وقد جاءت يف أربعة مواضع:   األتم  اللفظ احلادي عشر:  •

 قوله يف فصل إدغام الم هل وبل:   املوضع األول:

َغمْ  -264 ِهْم اَل َحْرُف َرْعٍد يِف ْاألََتـ... َعْن ُج  َوَعْن ِهَشاٍم َغرْيُ َنضٍّ ُيدَّ  م  ــــ لِّ

   قوله يف باب الراءات: املوضع الثاين:

 ًا َغرْيَ ِصْهًرا ِّف ْاألََتم  ُو ِسرْت َوَنحْ -334

 قوله يف باب الوقف عىل أواخر الكلم:   املوضع الثالث:

ِمرِي َواْمنَْع ِّف ْاألََتْم ... ِمْن -355  ْو َواٍو َاْو َكْْسٍ َوَضمْ َبْعِد َيا أَ َوُخْلُف َها الضَّ

 قوله يف باب النقل:   املوضع الرابع:

 ْرِش بِاألْصِل أَتم  َغرِي وَ َواْبَدا لِ  ...   .....   -232

 
 (.1/410رشح طيبة النرش: )( 1)

 (. 77الناظم: )ص ابنرشح   ،(1/354تنظر املسألة يف: النرش: )( 2)
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 املعاين الذي دلَّ عليها :

 األصح. .1

 األشهر. .2

 قول األكثرين.  .3

 أعدل املذاهب وأمتها.  .4

 أحسن وأقوى وأليق وأجود. .5

 . (1) أقيس  .6

: وذ شر: اللفظ الثاين ع  •  يف باب الراءات:  لك قوله َجل 

 ْل ْن َوَص َن َعنُْه إِ َوَجل  ... َتْفِخيُم َما ُنوِّ  .....                 -337

 .....  َراـَكَشاكِرًا َخرْيًا َخبرًِيا َخِض   -338

وكثر وصاًل.   التفخيم  عُظم  معناه:  فقيل:  أقوال:  أربعة  عىل  معناه  يف  واختلف 

 أكثر.   ر أن الرتقيق ؛ إال أنه ذك(2) وهو قول ابن الناظم 

. الثاومها: األول: قلَّ مث،  (3) كام قال النويري ،  وقيل: حيتمل معنيني  ين: أن  ل عزَّ

 لكن غريه أجل منه. وهذا يتفق مع ما ذكره ابن الناظم.    ، كون من اإلجالل والتعظيم ي 

تمل أن  . وهذا أيضًا حي(5) (4)وقيل: معناه: هو قول األكثرين كام قال ابن حميسن

 األكثر.  أكثر منهم. وحيتمل أهنم هم  غريهم

 
  ، 135  ،110رشح ابن الناظم: ص)  ،( 1/413  ،2/124  ،2/95  ، 2/8تنظر هذه املعاين يف: )النرش: )  (1)

 (.1/341اهلادي: ) ،(1/542رشح النويري: ) ،(97 ،142

 (.361يبة النرش: )ص رشح ط( 2)

 (. 2/23رشح طيبة النرش: )( 3)

 (. 1/343اهلادي: )( 4)

له العديد من   ،من شيوخ القراءات املعارصين  ،مد بن حممد بن سامل بن حميسنن حمهو: الدكتور حممد ب  (5)

 (. 2/339) هـ(. ينظر: إمتاع الفضالء برتاجم القراء:1422)ت:  ،املؤلفات يف القراءات واللغة
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قيق بأكثر يس الرتلو،  ب الرتقيق وقيل: معناه: كثر وزاد عىل غريه مطلقًا حتى غل

منه؛ وذلك من جهة ثبوته بأكثر من طريق. ولعله هو الصواب واهلل أعلم. وهذا ما  

 . وأرجو أن يكون هو الصواب. (2) (1) رجحه البنا

: وقد  اللفظ الثالث عشر: •  مواضع: ورد يف ثالثةأجلَّ

 قوله يف باب اإلدغام:   املوضع األول:

ِحيُح  ....    -141  ْل ـــُه لِْلُعْْسِ َوْاإِلْخَفا َأَج ْدَغامُ إِ   َقْل ... َوالصَّ

 قوله يف باب النقل:  املوضع الثاين:

 َواْبَدَأ هِبَْمِز اْلَوْصِل ِّف النَّْقِل َأَجْل -233

 ط: قف عىل مرسوم اخلباب الو ه يفقول املوضع الثالث:

ْس ــ ْن كُ ــ َوعَ  ...     .....  -366  ْل ـ ـ ـــُم َأَج ــ لٍّ َكاَم الرَّ

 دل عليها:   التياملعاين

 قول األكثرين من املحققني. وذلك يف املوضع األول والثاين. .1

 هو األصل. وذلك يف املوضع الثاين. .2

 الث. أوىل باألصول وأقرب للصواب. وذلك يف املوضع الث .3

 . (3) لك يف املوضع الثالثقوى. وذأحسن وأ  .4

 وقد ورد يف موضعني:   انرص:  اللفظ الرابع عشر:  •

   الراءات: يف ابب  ول: قولهع األاملوض
ْم َواْنرُصِ  -344 ا إِْن مُتَْل َأْو ُتْكـَْسِ ... َويِف ُسُكوِن اْلَوْقِف َفخِّ ِق الرَّ  َوَرقِّ

 ةِ ــالَ ـٍق َاْو إَِمـــ ـيـ ْرقِ ـٍر َاْو تَ ـَأْو َكْس   اكِنَِة ...ِمْن َبْعِد َيا َس  َما مَلْ َتُكنْ  -345

 
أه  (1) الدين  شهاب  الغنيو:  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  بن  بـ  ،محد  الشافعي   "البنا"الشهري  عامل   ،الدمياطي 

 (.2/71معجم املؤلفني: ) ،( 1/240هـ(. ينظر: األعالم: )1117)ت:  ، اءاتلقربا

 (.1/128اإلحتاف: ) (2)

 ، (146  ،97  ،26ابن الناظم: ص)رشح    ،(2/145  ،1/412  ،1/299تنظر هذه املعاين يف: النرش: )  (3)

 (.1/142اإلحتاف: ) ،(2/71ح النويري: )رش
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؛ لشهرته؛ وألنه املَْْقُبوُل هوصحح  ورجحه،  التفخيم انرص القول بإطالق    معناه:

الرشاح ،  املَْنُْصورُ  وذهب  اجلزري.  ابن  قال  كام   
ِ
اأْلََداء َأْهِل  َعَمُل  َعَلْيِه  الَِّذي 

ن الرتجيح هنا يقتيض تضعيف القول   أإىل (2) اجلزريوهو ظاهر كالم ابن ، (1) والبنا

 . (3)  شاذاً اآلخر وترك العمل به؛ بل عده ابن الناظم قوالً 

   لثاين: قوله يف سورة البقرة:ضع ا و امل
مَّ اْنُص              ...           .....    -517 ِة الضَّ  ـــــــــرِ َمْيَْسَ

ها؛ هذه القراءة    : انرص وجهَ يتضمن أمرين: األول: رمز لنافع. الثاين  معناه: وقوِّ

 . (4)اساً وال عربة بمن أنكرها؛ بل هي ثابتة لغة وقي، فهي لغة مشهورة

 اسُتحب: وذلك يف قوله:   س عشر: ماخلا اللفظ  •

ٌذ َوقاَل َبْعُضُهْم جَيِ   َواْسُتِحْب ... .....   -106  ْب ــــــَتُعوُّ

التعوذ  ومعناه: هل  وهي:  فقهية  مسألة  إىل  مس  اإلشارة  أم  ،  تحب؟واجب؟ 

مستحب أنه  اجلمهور  إليه  ذهب  الصالة ،  فالذي  يف  حال  كل  عىل  القراءة  قبل 

 . (5) وذهب اآلخرون إىل الوجوب، لك عىل الندبر يف ذومحلوا األم، اوغريه

فدل هذا اللفظ عىل االستحباب الفقهي. وعليه فهذه الصيغة ال تدخل معنا يف  

 مقصود البحث. 

 

 
 

 
 (.1/349اهلادي: ) ،(1/131) اإلحتاف: ،(2/31ينظر: رشح النويري:) (1)

 (.2/105النرش: )( 2)

 (.139رشح طيبة النرش: )ص ( 3)

 (.1/213اإلحتاف: )  ،(2/224رشح النويري: ) ،203ينظر: رشح ابن الناظم: ص( 4)

 (.1/258ينظر: النرش: ) (5)
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 ثالثاملبحث ال
 أقسام ألفاظ الرتجيح واالختيار الواردة يف طيبة النشر

واالستقراء البحث  هذه   بعد  مواضع  ظهراألل  ومجع  ودراستها  أن    فاظ  يل 

 األلفاظ التي استعملها ابن اجلزري ال خترج يف مدلوهلا عن األقسام التالية: 

 ما دل على ترجيح واختيار أحد األوجه مع تصحيح غريه:  -أ 
ه  ذاوه استخداملدلول  أكثرها  اجلزريو  ابن  عند  أو  ،  اما  تقديم  بمعنى  وهو 

غري عىل  األوجه  أحد  ت،  هتفضيل  يف  ورد  موضعوقد  عرش  وردت مجيعه،  اً سعة  ا 

ولتوضيح هذا ، مع بيان أن كليهام صحيح معمول به، لتقديم أحد األوجه عىل غريه 

 :األمر أذكر بعض األمثلة الكاشفة لذلك عىل النحو اآليت

 قوله يف باب اإلدغام:    ول:املثال األ •

 ْح َرَج   َوَشْطَأهُ ِمْن ِذي املََعاِرِج  اجلْيُِم َصْح ...  .....  -137

اجلزري: ابن  يف  و»  قال  اختلف  عن   ﴾نئمئ﴿قد  حبش  ابن  فأظهره 

الدوري،  السويس عن  الزعراء  أيب  عن  جماهد  ابن  عن  الكاتب  حممد  وهو  ،  وأبو 

عن   بشار  بن  القاسم  أيب  أصحابهين  ومد ،  الدوريرواية  عن  ،  عن  جبري  وابن 

سائر وأدغمه  ،  ن شجاعواخلزاعي ع،  وابن واقد عن عباس عن أيب عمرو،  اليزيدي 

 و الذي قرأ به الداين وأصحابه ومل يذكروا غريه. وه، حاب اإلدغامأص

اجلزري(   -قلت ابن  اخلياط    والوجهان صحيحان:    -)أي:  سبط  عليهام  نص 

عىل ابن جماهد مدغاًم ومظهًرا. قال: وقد كان   وقال: قرأت  وروامها مجيًعا الشذائي

 . (1) «ه مدغاًم. انتهىقدياًم يأخذ

الناظم:ق و  ابن  كذلك  »  ال  أي:  يعني: )اجليم صح(  موضعني  يف  تدغم  اجليم 

ويف الشني من قوله تعاىل: ، بال خالف  ﴾جسمخ جخمح﴿التاء من قوله تعاىل: 

 
 (.1/290نرش: )ال ( 1)
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الوجهني   ﴾مئنئ﴿ من  الراجح  إىل،  «رجح» وقوله:  ،  عىل  عدم   إشارة 

املعارجاخلال ذي  يف  املعارج)وقوله:  ،  ف  ذي  تعاىل:  (من  قوله   جس﴿أي: 
وإد)وشطأهقوله:  ،  ﴾حس أي  اجلي(  بكغام  الشني  يف  ، ﴾نئٱ﴿لمة  م 

 .(1) « : أي رجح اإلدغام فيها عىل إظهاره إشارة إىل خالف فيه«رجح»

  ويف الشني ،  اتفاقا  ﴾جس مخ محجخ﴿واجليم يف التاء من  »  وقال النويري:

 ونقل كالم ابن اجلزري املتقدم.  .(2) «القول الراجح ىلع ﴾مئنئٱ﴿من 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ عاىل: شني من قوله ت ل ا »   وقال الدكتور حممد حميسن:

 . (3) « وهبام قرأت، والوجهان صحيحان، ىل الراجح من الوجهنيع .﴾نئ

مما  هنا:  فتبني  »رجح«  معنى  أن  اإلظهار  سبق  عىل  اإلدغام  رجح  مع  ،  أي: 

 ري والرشاح.  وصحتهام كام قال ابن اجلزورود الوجهنياإلشارة إىل 

 قوله يف باب الراءات:    املثال الثاين: •

مِّ رَ َكَذاَك َذاَت  -339 ْق يِف  الضَّ وَن َوَضْح      األََصْح  قِّ  واخْلُْلُف يِف كرِْبٌ َوِعرْشُ

املضمومة مستوفاة  »  قال ابن اجلزري: أقسام  فأمجعوا عىل تفخيمها يف   "وهذه 

أن جتي  كل حال ساكنةإال  ياء  أو  بعد كْس  آخًرا  أو  وسًطا  الكْس  ،  ء  بني  أو حال 

األزرق  فإن  ساكن  رققها    وبينها  اختعن ورش  ذلك عىل  بنييف  عنه  الف  ،  الرواة 

ذلك يف  تفخيمها  بعضهم  أيب  ،  فروى  مذهب  وهذا  املفتوحة.  جمرى  جيروها  ومل 

التذكرة بن غلبون صاحب    بن خلف صاحبوأيب طاهر إسامعيل  ،  احلسن طاهر 

الداين عىل شيخه  ،  وغريهم،  وشيخه عبد اجلبار صاحب املجتبى،  العنوان وبه قرأ 

 حلسن. أيب ا

 
 (. 60رشح طيبة النرش: )ص ( 1)

 (.1/345رشح طيبة النرش: )( 2)

 (. 1/147دي: )هلاا( 3)
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،  والتلخيصني ، والكايف ،  ي يف التيسري واهلاديوهو الذ،  ترقيقها  ورهممجه  وروى

شيخه ،  والشاطبية،  والتجريد،  والتبرصة،  واهلداية عىل  الداين  قرأ  وبه  وغريها. 

ال أهل األداء من أصحاب ورش من املرصينيفتح ونقله عاخلاقاين وأيب  ،  ن عامة 

منصوًصا   ذلك  وروى  قال:  واواملغاربة.  النخاس  داأصحاب  وابن  هالل  ود بن 

 ن سيف وبكر بن سهل ومواس بن سهل عنهم عن أصحاهبم عن ورش. واب

 . (1) «واهلل أعلم -والرتقيق هو األصح نصًا وروايًة وقياسًا قلت : 

من مذهبه يف ترقيق املفتوحة بعد ياء ساكنة أو ذكرنا    أي: كام»  م:وقال ابن الناظ

  « . وغريه.. ،وحترير ،قدير»نحو:  احدة رقق األزرق كْسة حال كون ذلك يف كلمة و

عنه الرواة  أكثر  مذهب  واهلادي    ،وهذا  والكايف  والشاطبية  التيسري  يف  الذي  وهو 

والتجريد واهلداية  والتبرصة  عن   ، والتلخيص  األصح  اآلوهو  وذهب  إىل  ه؛  خرون 

أجل   من  كونه ضام الزماتفخيمه  إىل  نظرا  غلبون    ،الضمة  بن  طاهر  مذهب  وهو 

 .( 2) «عىل أيب احلسن وبه قرأ الداين، شيخهوصاحب العنوان و

البنا: تفخيمها»  وقال  مجاعة  املفتوحة،  روى  جمرى  جيروها  مذهب  ،  ومل  وهو 

املجتب العنوان وشيخه وصاحب  بن غلبون وصاحب  ختلف  او،  ى وغريهمطاهر 

  .(3) « ....وكرب، اآلخذون بالرتقيق يف كلمتني: عرشون

ذهب إىل ترقيق   أهل األداءم أن معظم أخرب الناظ»  سن:وقال الدكتور حممد حمي

احلالني يف  األزرق  عن  املضمومة  كْسة،  الراء  الراء  قبل  يكون  أن  ياء  ،  برشط  أو 

وهذا مذهب أكثر   الراء ساكن.ساكنة وال يغري ذلك احلكم إذا فصل بني الكْسة و

التيسري يف  الذي  وهو  األزرق  عن  ، يادواهل  ،والكايف،  والشاطبية،  الرواة 

وذهب  ،  والتجريد،  واهلداية،  والتبرصة  ،والتلخيص األزرق.  عن  األصح  وهو 

 
 (.2/100النرش: ) (1)

 (.137رشح طيبة النرش: )ص  (2)

 (.1/129اإلحتاف: ) (3)
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 . (1) « اآلخرون إىل التفخيم ...

  األصوب الذي عليه اجلمهور وهو أي:    فظهر مما سبق أن معنى» األصح« هنا:

صحيح يف النرش. وكالمها    املستعملة  اسًا. وهي ذات اللفظةورواية وقي  املقدم نصاً 

 صواب.

 دغام:  ابب اإلث: قوله يف الثال املثال  •
ْح  ...             ......    -144  اَل ـــ َلَذَهْب َوِقَب  َوَرجِّ

ُه النَّْجمِ  -145  َمَعا  َجَعَل َنْحٍل َأنَّ

الكلبعد ما رسد اخلالف  -  قال ابن اجلزري وبني أن اجلمهور يف  ،  امتيف هذه 

اإلدغام عىل  الكلامت  إظها»:  -هذه  رويٍس  عن  الباقون  ذلك وروى  مجيع  ،  ر 

 . (2) «ان عنه صحيحان..وجهوال

الناظم: ابن  احلروف»  وقال  من  ذلك  بعد  يأيت  فيام  عنه  ما ،  واختلف  فمنها 

ر غام واإلظهاومنها ما ورد عنه اإلد،  ومنها ما يرتجح إظهاره،  يرتجح إدغامه عنه

فيام بعد،  فيه من غري ترجح  فقال،  وبدأ بام يرتجح إدغامه عنه،  وسيأيت ذلك مبينا 

ا  ح وذلك أربعورج ، يف البقرة  ﴾مك لك﴿رفًا وهي  ثني عرش حكلامت يف 

النمل  ﴾ىي مي  خيٱ﴿ مواضع  ﴾مئ خئٱ﴿و،  يف  ثامنية  وهو  النحل  يف  ،  الواقع 

النجم  ﴾ىي مي خي حيٱ﴿،  ﴾ىه مه جهٱ﴿ من  عىل فاجلمهو،  اآلخران  ر 

 . (3)«ها عنهدغامإ

اإلدغام:  عن  النويري  الكتب»  وقال  أكثر  يف  والذي  الراجح  وروى  ،  وهو 

 . (4) «ر أيضاً يب كالمها عن التاموأبو الطبن مقسم ظهار ااإل

 
 (. 1/344اهلادي: ) (1)

 (.1/302النرش: )( 2)

 (.46رشح طيبة النرش: )ص (3)

 (.1/435ة النرش: )رشح طيب( 4)
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يف األربعة هنا بخلف عنه موافقة أليب    «إنه هو»وأدغم رويس هاء  »  وقال البنا:

 . ( 1) « ﴾ ىي ميحيخيٱ﴿ ،  ﴾ ىهجهمهٱ﴿ ويرتجح اإلدغام عنه يف اثنني منها  ،  عمرو 

هنا: ح«  »رجِّ معنى  فيكون  ه  وعليه  لكونه  اإلظهار؛  عىل  اإلدغام  م  قدِّ و أي: 

وألن ، مع صحة القراءة بالوجهني كام تقدم، اجلمهورتب وهو ما عليه  األكثر يف الك

طريقة ابن اجلزري يف تقسيمه للخالف تفيد هذا كعكسه؛ فيام سيذكره من ترجيح 

 .اإلظهار عىل اإلدغام

 د األوجه مع تضعيف غريه:ترجيح أح ما دل على  -ب
عبارا بعض  استعمل  اجلزري  ابن  أن  بذلك  الرتجيحواملقصود  ت،  ت  يل  بني  ثم 

ا نصوص  مطالعة  اختيار  بعد  بذلك:  أراد  اجلزري  ابن  أن  الرشوح  وكتب  لنرش 

ثالثة مواضع،  تصحيح أحد األوجه مع تضعيف غريه وزدت ،  وقد ورد ذلك يف 

الختيار ابن اجلزري مع   مل عند املتأخرين إىل تركه تبعاً بعًا آل الععليها موضعًا را

النرش يدل ع ه يف  آثرت استيفاء،  خذ بهىل صحته وصحة األأن نصَّ ذكر مجيع   وقد 

 وتفصيلها عىل النحو اآليت:، املواضع هنا

 :  قوله يف باب الراءات   املوضع األول: •

اَم ...  ....      -342 • واُب َأن ُيَفخَّ  ْرَياَم ــــملِرء َوَنْحو مَ َعن ُكلٍّ اوالصَّ

 وكْس. وضم    ة فتكون أيضًا بعد فتح وأما الراء الساكنة املتوسط »   قال ابن اجلزري: 

،  [  16لقامن:  ]  ،[  47األنبياء:  ]  ﴾يئٱ﴿ٱو  ،[  7القيامة:]  ﴾حبٱ﴿بعد الفتح    فمثاهلا
  ، 22الرمحن:  ]  ﴾مهٱ﴿،  ﴾مكٱ﴿ٱو،  [  41الروم:  ]  ﴾حي ﴿ ٱو ،    ﴾ يل﴿ و
فالراء مفخمة يف ذلك كله   ؛ [  7احلاقة:  ]  ﴾ حكٱ﴿ٱو  ،[  37الرمحن:  ]  ﴾  جع ٱ﴿ٱو  ،[58

أحد   عن  يأت  مل  القراء  اجلميع  من  حرف  يف  خالف  ثالث  منهم  سوى  حلروف 

 . ﴾مظٱ﴿ٱو  ﴾حتٱ﴿ٱو ﴾ٰىٱ﴿وهي ، كلامت
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فنص عىل الرتقيق فيهام جلميع القراء أبو   ﴾حتٱ﴿ٱحيث وقعت و  ﴾ٰىٱ﴿فأما  

اهلل بن سفيان وأبو حممد مكي وأب العباس  عبد  اهلل بن رشيح  و  املهدوي وأبو عبد 

ياء  وهنا ووقوع الن أجل سكوغريهم م، وأبو القاسم بن الفحام وأبو عيل األهوازي

 بالغ أبو احلسن احلرصي يف تغليط من يقول بتفخيم ذلك فقال: وقد ، بعدها

 ر ـــ هـن ق ـخم ع ـن يفـط مـلـق وغ ـرقـم ... فـ ريـد كم ـاء بعــت واليـنـكـوإن س 

املحققون أ ومجه،  وذهب  األور  التفهل  إىل  فيهامداء  يوجد  ،  خيم  الذي ال  وهو 

املتقدمني بخالفه الصواب هو،  نص عىل أحد من األئمة  ال،  و  ائر  عمل يف س وعليه 

الصحيح،  اراألمص القياس  وأصحابه .  وهو  الداين  عمرو  أبو  احلافظ  غلط  وقد 

بخالفه األزرق ،  القائلني  طريق  من  لورش  بالرتقيق  األخذ  إىل  بعضهم  وذهب 

بليمة وغريه،  لغريهبالتفخيم  و بن  به هو  ،  وهو مذهب أيب عيل  املأخوذ  والصواب 

وال  ،  بعدها يف الرتقيق   أثر لوجود الياء  وال،  ن الراء بعد فتحالتفخيم للجميع لسكو

 . -واهلل أعلم   -وغريه يف ذلك ، فرق بني ورش

تعاىل:    ﴾مظٱ﴿وأما   قوله  فذكر   ﴾جع مظٱ﴿ٱو،  ﴾نبزبمب ٱ﴿من 

القراءبعضهم ترقيقها جلمي ، ذهب األهوازي من أجل كْسة اهلمزة بعدها وإليه    ع 

تر،  وغريه إىل  املغاربة  من  كثري  طريق  وذهب  من  لورش  وهو ،  املرصينيقيقها 

ب أيب بكر األذفوي وأيب القاسم بن الفحام وزكريا بن حييى وحممد بن خريون  مذه

احلرصي احلسن  وأيب  بليمة  بن  عيل  جامع  ،  وأيب  يف  الوجهني  أحد  البيان  وهو 

الرتقيق ،  والكايف،  التبرصةو املشهور عن ورش  إن  التبرصة:  قال يف  أنه  وقال ،  إال 

 وقال احلرصي: ، نثر وأحسح التفخيم أكابن رشي

 ـمَ ـا الرَ  نْ أَ رَ ـقْ ـ تَ اَل وَ 
ِ
 رِ ــحْ ـ السِّ  ةِ ـصَّ ـقِ  وْ أَ  الِ ـفَ ـناألَ  ةِ ورَ ـى ُس دَ ـًة ... لَ ـقَ ـ ي ـقِ ال رَ إِ  رء

ومج بن عيل  كان حممد  وقد  الداين:  من  وقال  ابن اعة  أصحاب  من  األداء  أهل 

من  حيث وقع    ﴾مب  زبٱ﴿وغريه يروون عن قراءهتم ترقيق الراء يف قوله:  ، هالل

 وبه قرأت انتهى. ،  تفخيمها أقيس ألجل الفتحة قبلها وقال: و ،  ة اهلمزة أجل جر 
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لورش والقياس  األصح  هو  القراء،  والتفخيم  يف  ،  ومجيع  يذكر  مل  الذي  وهو 

وسائر أهل األداء سواه وأمجعوا ،  واهلداية،  واهلادي،  والكايف  ،والتيسري،  الشاطبية

  ﴾ جع مظٱ﴿ٱو  ،[11سبأ:  ]  ﴾ اميل ٱ﴿ٱو،    [4الفيل:  ]  ٱ﴾ ٰىٱ﴿عىل تفخيم  
 .  (1) «واهلل أعلم -  ﴾مبٱ﴿وال فرق بينه وبني ، حوهون  ﴾يلٱ﴿ٱو

وهذه مسألة وقع للقراء فيها كالم كثري؛ فنص بعضهم عىل  »»  قال ابن الناظم: 

وقاسوه عىل ما وقعت الراء  ، وبعضهم لورش خاصة، القراء ها جلميعترقيق الراء في

كْسة أو  ياء  بعد  قياس،  فيه  ذلك،  وهو  تفخيم  عليه ،  والصواب  الذي  وهو 

،  ﴾امٱ﴿واستقر عليه إمجاع أهل األداء؛ عىل أنه ال خالف يف تفخيم  ،  جلمهورا
 .  (2) « ﴾ مي ٱ﴿ونحو ، ﴾ ٰى ٱ﴿و

النويري: ك»  وقال  عن  يفخم  أن  القراءوالصواب  لورش   ل  ذكرت  راء  كل 

ساكنة،  واجلامعة ياء  أو  كْسة  قبلها  ال  بعدها  وقع  من  ،  إذا  ثالث  والواقع  هذا 

 .(4) ووافقه البنا (3) «وهو قرية.، ونحوها، ومريم، رءامت: املكل

كام ذكره -ولذا كان العمل عليه يف سائر األقطار  » وإليه ذهب الرتميس بقوله:  

 . (5) « ي عليه مجهور املحققنيصحيح الذ وهو القياس ال، -صاحب الغيث

 . (6)«هذا هو الصواب الذي قرأت به»  وقال الدكتور حممد حميسن:

أن سبق  مما  »والصواب«  فظهر  الصواب  ه  معنى  الصحيح  القول  هو  أي:  نا: 

العمل عليه  ابن ،  الذي  عند  العمل  عليه  ليس  مما  غريه  ورود  إىل  اإلشارة  مع 
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ويس به.  قال  من  غلَّط  بل  أيضاجلزري؛  اجلزريتفاد  ابن  قول  من  النرش:  ًا  أن   يف 

ال  أن غرَيهو،  قد تدل أحيانا عىل الصحيح فقط  «األصح» ،  نرشغري صحيح كام يف 

 وهو بحث حسن. ستعامالته. بخالف غالب ا

   املوضع الثاين: قوله يف ابب الراءات:
ا إِْن مُتَْل َأْو ُتْكَْسِ ... َويِف ُسُكوِن اْلوَ  -344 ِق الرَّ ْم َواْنرُصِ ـْقِف فَ َوَرقِّ  خِّ

 ةِ ـــلَ اـــإِمَ ٍق َاْو ـيـْرقِ ـْو تَ ٍر اَ ــَما مَلْ َتُكْن ِمْن َبْعِد َيا َساكِنَِة ... َأْو َكْس  -345

أو  ،  إذا تقرر هذا فاعلم أنك متى وقفت عىل الراء بالسكون»  قال ابن اجلزري:

كْسة قبلها  كان  فإن  قبلها.  ما  إىل  نظرت  ساكن  ،  باإلشامم  كْسةأو  ياء ،  بعد  أو 

ممالة،  ساكنة فتحة  الراء،  أو  رققت  بعثر.....  نحو  مرققة  قبلها  ،  أو  كان  غري وإن 

 املنصور.  لقول املشهورهو ا . هذاذلك فخمتها

الوقف   لعروض  كانت مكسورًة  إن  بالرتقيق  عليها  الوقف  إىل  بعضهم  وذهب 

الكْسة   بني  يفرق  قد  ولكن  الباب.  آخر  التنبيهات  يف  يف حال العارضة  كام سيأيت 

 . «واهلل أعلم...  -والالزمة بكل حال كام سيأيت  

قال   الر–ثم  أصل  ناقش  أن  أ،  اءبعد  التفخيم  هو  هل هل  أصل  ال  أهنا  وإنام    ام 

والقوالن حمتمالن والثاين أظهر لورش  »فقال:    –تفخم وترقق بحسب ما جاورها  

قد تظهر فائدة  قدمنا. وواتسعوا فيه كام ، ولذلك أطلقوا ترقيقها، من طرق املرصيني

بالوقف تزول الوقف عىل املكسور إذا مل يكن قبله ما يقتيض الرتقيق فإنه  اخلالف يف  

قها فتفخم حينئذ عىل األصل عىل القول األول وترقق عىل  راء املوجبة لرتقيكْسة ال

القول الثاين من حيث إن السكون عارض وأنه ال أصل هلا يف التفخيم ترجع إليه 

ال أكثر هذا الباب إنام هو »قد أشار يف التبرصة إىل ذلك حيث قال:  رتقيق. وفيتجه 

يف مجيع الباب كام  ل قائل: إنني أقف  ه أخذ سامًعا ولو قاقياس عىل األصول وبعض

أسكنت سواء  واألول  ،  أصل  مستثبت.  القياس  من  وجه  لقوله  لكان  رمت  أو 



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

83 

 فقال:احلرصي  . وممن ذهب إىل الرتقيق يف ذلك رصحًيا أبو احلسن«أحسن

 َطرِّ ـُمْض ـِه بِ ـ فِيَت ـِه إِْذ َلْس ــِه بِ ـْف ... َعَليْ ـُلُه َفقِ ـْرِقيِق َواِص ـَت بِالتَّ ـا َأنـَومَ 

بورقو الرتقيق  بليمةد خص  بن  وأبو عيل  بن رشيح  اهلل  عبد  أبو  وغريمها  ،  ش 

الكايف:  يف  قال  النقل  بعضهم كْسة  واستثنى  العارضة.  الكْسة  يف    وأطلقوه حتى 

 ﴾ىق يف﴿ٱو  ،[8املزمل:]  ﴾ىبمبنب﴿عىل نحو:  وقد وقف قوم عن ورش  
واستثنوا    ،[63النور:  ] كالوصل  ،   [29الكهف:  ]  ﴾ىب مبنبٱ﴿بالرتقيق 

، وكذا قال ابن بليمة،  قال: وال حجة هلم إال الرواية  ،[3-2الكوثر:  ]  ﴾يفىقىفٱ﴿

بالرتقيق  ويصل  بالرتقيق  يقف  من  ومنهم  فقال:  يف،  وزاد  مرققة  أهنا   وال خالف 

 الوصل انتهى.

ق املنصوردمنا  وقد  املقبول  هو  السكون  حالة  بالتفخيم  القول  الذي  ،  أن  وهو 

ا أهل  إليه وكْسكْسة اإلعراب    . وقد يفرق بنيألداءعليه عمل  البناء كام أرشنا  ة 

 . (1) « -واهلل أعلم  -فيام تقدم وننبه عليه بعد هذا 

ابـوق  النــال  ش ــوق»  :مــاظـن  مـد  قـذ  اـن  إن  مـرقـت  ملكسورةال  حـق  إن ـي ن  ث 

قال   فلذلك  التفخيم   «وانرص» الوقف عارض  بإطالق  القول  انرص  ورجحه  ،  أي: 

 .(2) « وصححه

إال ،  وجب التفخيم إمجاعاً   سكونمجيع ذلك بال  فإذا وقفت عىل»  يري:وقال النو 

ولو فصل بينهام ساكن أو فتحة  ،  إن كان قبل الراء ياء ساكنة مدية أو لينة أو كْسة

ومثاهلا: خبريا  ،  عة؛ فإنه جيب ترقيقها يف مجيع هذه األقسامة أو كانت الراء مرفوممال

ار  صور.املشهور املنالقول  وهذا هو، عند من أماهلا .... والفج 

ق إن كانت مكسورة لعروض الوقف  ـرقي ـها بالتـف عليـ ىل الوقم إـ ومال بعضه
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 . (1)«كام سيأيت

ف»  وقال البنا: قبلها غري ذلك  الوصل  وإن كان  أو ال نحو: خمت مكسورة يف 

وزر ،  احلجر) القدر ،  والفجر،  والنذر،  وليفجر،  وال  ترقيق   (وليلة  بعضهم  وجوز 

ذلك   من  الوقفاملكسورة  واخو،  لعروض  باألزرق.  ذلك  آخر  لصحيح  ص 

 . (2) «التفخيم للكلِّ 

حميسن: حممد  الدكتور  احلاالت »  وقال  )يعني:  ذلك  غري  قبلها  كان  وإن 

أو مل  ،  سواء كانت مكسورة وصال،  الة الوقفألبيات( فإهنا تفخم حاملذكورة يف ا

 .  (3)«تكن

 خيم فقط. فيها إال بالتفوقول الدكتور حممد حميسن هذا يدل عىل أنه ال يأخذ 

ما   عىل  هنا:وبناء  »انرص«  معنى  فإن  التفخيم  سبق  بإطالق  القول  انرص  ،  أي: 

 كام ْيِه َعَمُل  الَِّذي َعلَ ،  ُصورُ ورجحه وصححه؛ لشهرته؛ وألنه املَْْقُبوُل املَْنْ
ِ
َأْهِل اأْلََداء

  قال ابن اجلزري. وهو الذي اعتمده صاحب اإلحتاف واهلادي.

اجلزري أن الرتجيح هنا يقتيض  ا وظاهر كالم ابن  والبن رشاح  ن كالم الوعليه؛ فإ

ه ابن الناظم قوال شاذًا. واهلل أعل  م.  تضعيف القول اآلخر وترك العمل به؛ بل عدَّ

 تني املتفقتني: وله يف ابب اهلمز املوضع الثالث: ق  •
 َوالنَّ -198

ِ
وء مِّ َويِف ... بِالسُّ ال ِّف الَكْْسِ َوالضَّ  ااِلْدغَ َوَسهَّ

ِ
 اُم اْصُطِفي بِيء

 رن ٱ﴿وَ ،  ﴾ جخ  محجحٱ﴿ ٱو،  ﴾يمىم﴿َواْخُتلَِف َعنُْهاَم يِف  »جلزري:  قال ابن ا
ا    ﴾زنمن قبلها   ًوا وأدغم الواو التيفأبدل اهلمزة األوىل منهام وا  ﴾ ىميم﴿َأمَّ

العراقيني وسائر  املغاربة  من  اجلمهور  والبزي،  فيها  قالون  املختار  ،  عن  هو  وهذا 

 
 (. 2/33ح طيبة النرش: )رش( 1)

 (.1/131حتاف: )اإل ( 2)

 (. 1/349اهلادي: )( 3)
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الداين يف مفرداته: هذا الذي ال  افظ أبو عمٍرو  احل  وقال،  القياسروايًة مع صحته يف

 جيوز يف التسهيل غريه. 

  زائدًة كام سيأيت يف  فإن ذلك إنام يكون إذا كانت الواو،  قلت : وهذا عجيب منه

قبلها ،  باب وقف محزة الواو  النقل؛ لوقوع  وإنام األصل يف تسهيل هذه اهلمزة هو 

الفعل عني  س ،  أصليًة  مكي    يأيت.كام  وا"رصة  التب  "يف  قال  عىل  :  اجلاري  ألحسن 

 يعني عن قالون.  -األصول إلغاء احلركة. ثم قال: ومل يرو عنه 

عنه به  قرأت  قد   : البزي،  قلت  قوته  ،  هاإلقناع وغريمن طريق    وعن  مع  وهو 

روايةً  أبو حيان،  قياسًا ضعيف  به عىل أصحابه عنه،  وذكره  اهلمزة  ،  وقرأنا  وسهل 

بني؛ طرًدا  األوىل م بني  األداءنهام  أهل  من  أيضاً ،  للباب مجاعة  وهو  ،  وذكره مكي 

عنهام. وذكر عنهام كاًل من    "العنوان    "ومل يذكره صاحب  ،  الوجه الثاين يف الشاطبية

و )النبيء( فظاهر عبارة أيب العز يف كفايته أن  ،  وأما )للنبيء(،  الوجهني ابن بليمة

وقال بعضهم: ال يمنع من ذلك كون ،  ذهب قالونة فيهام بني بني يف مجتعل اهلمز

 لها بني بني بعدها لغًة. فإهنا لو كانت ألًفا ملا امتنع جع، الياء ساكنًة قبلها

والصحيح قياسًا وروايًة ما عليه اجلمهور من األئمة  ،  قلت: وهذا ضعيف جداً 

 .(1) « مواهلل أعل، أخذ بغريهوهو املختار عندنا الذي ال ن، وهو اإلدغام، قاطبةً 

فاألصح املختار  ،  يف يوسف  ﴾ىميمٱ﴿عنهام يف    واختلف »   التقريب: وقال يف  

باإلبدال   تسهيلها  يف  ،  واإلدغامعنهام  لقالون  احلكم  ،  ﴾جخ مح جحٱ﴿وكذلك 
 . (2) « ﴾رنزنمن﴿وَ 

: أي اختري؛ واملعنى أن استثنى لقالون والبزي من " اصطفى" »وقال ابن الناظم:

ب قالون   ﴾منزن رنٱ﴿وَ ،  ﴾ جخجحمحٱ﴿و  ﴾يم ىمٱ﴿الكْساملتفقتني  فقرأ 

 
 (.1/383النرش: ) (1)

 (.124تقريب النرش: )ص  (2)
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« باإلدغام عىل ما تقتضيه الصناعة فيصري اللفظ بواو مشددة؛ ا  وكذ  والبزي »بالسو 

إال   فيه  اهلمزتان  نافع فال جتتمع  النبي عىل أصل  يقرأ هبمز  النبيء« ألنه  قالون »يف 

ما تار وهو التسهيل عىل  خم لُيفهم أن فيه وجها غري  ،  وإنام قال: »اصُطفي،  عىل قراءته

وقد ذكره الشاطبي يف ،  وذكر النبيء يف هذا الباب لقالون متعني ،  تقدم من أصلهام

ا يف  البقرة  الوصل   لفرشسورة  حالة  يف  باإلدغام  يقرأ  أنه  فأوهم  النبيني  ذكر  عند 

كذلك وليس  كاجلامعة  الجتامع ،  والوقف  الوصل  حالة  باإلدغام  يقرأ  إنام  بل 

 . (1)«لهقف وقف باهلمز عىل أصو اهلمزتني فإذا

 زن  رنٱ﴿وَ ،  ﴾محجخجح ﴿،  ﴾ ىميم﴿ٱواختلف عنهام يف»   وقال النويري:

فأ،  ...﴾من )والنبيء(  قوله:  واواً بدل  ويشملهام  منهام  التي ،  األوىل  الواو  وأدغم 

وهذا هو املختار  ،  قبلها فيها مجهور املغاربة وسائر العراقيني عن قالون والبزي معا  

قيا صحته  مع  »امل  ،ساً رواية  يف  الداين  غريهوقال  التسهيل  يف  جيوز  ال  ،  فردات«: 

،  مكي أيضاً كره  وذ،  وسهل األوىل منهام بني بني طردًا للباب مجاعة من أهل األداء

بليمة ابن  من ،  والشاطبي،  وذكرمها  اجلمهور  عليه  ما  ورواية  قياسًا  والصحيح 

 . (2)«وإليه أشار بقوله: )اصطفي(.، األول

البنا: يف  اختلو»  وقال  عنهام  وسائر فاجل  ﴾يمىمٱ﴿ف  املغاربة  من  مهور 

فيه قبلها  التي  الواو  وإدغام  مكسورة  واوًا  منهام  األوىل  بإبدال  وذالعراقيني  هب ا 

منهام األوىل  تسهيل  إىل  أصله،  آخرون  عىل  احلرز  زيادة  من  وهو  للباب  ، طردًا 

عن    ﴾منرنزنٱ﴿ٱوَ ،  ﴾جخ جحمحٱ﴿واختلف أيضًا يف  ،  واإلدغام هو املختار هلام

. وقال  (3) «دغام وضعف يف النرش جعل اهلمزة فيهام بني بنيقالون فاجلمهور عىل اإل

 
 (.86رشح طيبة النرش: )ص( 1)
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اهل  ﴾رنزنمنٱ﴿وَ ،  ﴾جخجحمحٱ﴿وقرأ  »أيضًا:   يف    مزةبإبدال  قالون  مشددة  ياء 

ضعفه يف  ،  والوجه الثاين له وهو جعل اهلمزتني بني بني فيهام ،  الوصل عىل املختار

 .(1) «اإلدغام اصطفىنبي النرش ولذا قال يف الطيبة: بالسوء وال

لقالون»  ل الدكتور حممد حميسن:وقا اختري  أنه  ي يف  ،  إال    ﴾يم ىم﴿والبز 
وإدغام الواو التي قبلها فيها: وحينئذ جيوز هلام ،  واواً ... فقرآه بإبدال اهلمزة األوىل  

 يف هذه الكلمة وجهان:

 التسهيل بني بني مع املد  والقرص.  األول:

 م.دغااإلبدال مع اإل الثاين:

ن موضعان فقرأمها بإبدال اهلمزة األوىل ياء وإدغام الياء التي كام أنه اختري لقالو

 قبلها فيها. واملوضعان مها:

 . ﴾مخ جخ مح جح مج حج مث هت متٱ﴿ - 1
يقرأ ﴾ينىن  ننمن زن رن ملىليلامممٱ﴿  -  2 قالون  ألن   .

  فال جتتمع اهلمزتان فيهام إال  عىل قراءة نافع. وحينئذ جيوز لقالون يف   «النبي»هبمزة  

 هاتني الكلمتني وجهان:

 األول: التسهيل بني بني مع املد  والقرص. 

 . (2)«الثاين: اإلبدال مع اإلدغام

إذ هو األصح قياسًا ورواية وهو ما عليه  ،  اإلدغامري  اختِ   معنى »اصطفي« هنا:

 و)النبي(.   ﴾يم ىم﴿اجلمهور. وعبارة ابن اجلزري يف النرش فيها تفريق بني 

ا  ﴾ىميم﴿فأما   أن  ا إلفذكر  وأن  اجلمهور  قول  مجاعة دغام  قول  لتسهيل 

للتسهيل رصاحة تضعيف  دون  اإلدغام  اجلزري  ابن  اختار  ثم  الشاطبي.  ،  وذكره 

 
 (.1/455اإلحتاف: ) (1)
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م. وجهاوعليه فال  ن صحيحان؛ إال أن اإلدغام مقدَّ

قال:   بل  فيهام؛  التسهيل  املوضعني فنص عىل ضعف  )النبي( يف  ضعيف »وأما 

اإلدغام:    «جداً  عن  قال  ال  »ثم  بغريهنأوالذي  فهم   « خذ  الذي  صاحب  وهو  ه 

،  (2) يف الروض  (1) وهو ظاهر عبارة ابن الناظم والنويري واملتويل،  اإلحتاف كام تقدم

الدك اإلدغامتور  وأما  تقديم  مع  الوجهني  جواز  عىل  تدل  فعبارته  حميسن  ، حممد 

 حيتمله. واهلل أعلم.  «اصطفي»ولعلَّ لفظ 

 املوضع الرابع: قوله يف املقدمة:   •
 ِفنَيْ  َوأْخ  ......       ...     -90

 َعىل الـُمْخَتاِر ِمْن َأْهِل اْ -91
ٍ
 األَدَ َاملِْْيَم إِْن َتْسُكْن بُِغنٍَّة َلَدى ... َباء

اجلزري: ابن  عمٍرو »  قال  أبو  احلافظ  اختاره  ما  عىل  الباء  عند  اإلخفاء  الثاين 

وهو الذي عليه   ،هوذلك مذهب أيب بكر بن جماهٍد وغري، الداين وغريه من املحققني

األ الغربيةأهل  البالد  وسائر  واألندلس  والشام  بمرص  يعتصم  ،  داء  نحو:  وذلك 

إذ ذاك إظهارها بعد القلب يف  ،  ظهر الغنة فيها. فتيوم هم بارزون،  ورهبم هبم،  باهلل

أنبئهم بأسامئهم وقد ذهب مجاعة كأيب احلسن أمحد بن املنادي وغريه  ،  نحو: من بعد

عن إظهارها  تامًا وهن اخدهإىل  إظهاًرا  القييس وغريها  الذي عليه  ،  تيار مكي  وهو 

الرشقية البالد  وسائر  بالعراق  األداء  يعق،  أهل  بن  أمحد  ا وحكى  إمجاع  وب  لتائب 

 القراء عليه. 

 
ع  (1) بن  أمحد  بن  حممد  الرضيرهو:  اهلل  باملتو  ،بد  املحررين  ،يل الشهري  أعالم  النضري   ،من  الروض  صنَّف 

رسالة بعنوان: جهود اإلمام املتويل للدكتور    ،(8/281ني: )ؤلفهـ(. ينظر: معجم امل1313)ت:    ،وغريه

 إبراهيم الدورسي. 

)ص  (2) النضري:  للنشار: (.  235الروض  البدور  القر  ، ( 202/ 2  -438/ 1)   وينظر:  للمرعيش: هتذيب  اءات 

 (.4/157هر: )فريدة الد ،(383ص)
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هبام:  قلت مأخوذ  صحيحان  عىل ،  والوجهان  لإلمجاع  أوىل  اإلخفاء  أن  إال 

و: أعلم مٍرو حالة اإلدغام يف نحع وعىل إخفائها يف مذهب أيب، إخفائها عند القلب

 . (1) «بالشاكرين

اة  فقال بعضهم تكون خمف،  أهل األداء اختلفوا يف اللفظ هبا  »  وقال ابن الناظم:

مظهرةب تكون  آخرون  وقال  الناظم،  غنة.  عند  املختار  هو  أكثر  ،  واألول  وعند 

 .(2) « املحققني

 . (3) «ان صحيحانجهوالو » :كالم ابن اجلزري املتقدم ثم قال النويرينقل و

األداء»  مسي:وقال الرت  أقواٍل ألهل  املختار من  القول  قال:    «وهذا عىل  أن  إىل 

م» وجهان  القراء  لكل  امليم  اإلظهارشهورففي  األداء:  ألهل  مكي،  ان  ،  وعليه 

 . (4) «وهو اختيار الداين وغريه كاملصنف، واإلخفاء مع الغنة

حميسن: ابن  عن  »  وقال  يتحدث  املؤلف  أخذ  امليم حك ثم  أحكام  من  مني 

الباء كان  ،  واإلظهار،  اإلخفاء  ومها:،  كنةالسا فبني  أن امليم الساكنة إذا وقع بعدها 

ا مع  اإلخفاء  ا،  لغنةحكمها  شفوي  إخفاء  يسمى  اإلخفاء  تعاىل: ،  وهذا  قوله  نحو 

 . (5)«[101آل عمران: ] ﴾مه جه ين ىن من خن حن جنٱ﴿

اجلزري   املفضل واملختار عند ابنو  املقدم  فظهر مما سبق أن معنى »املختار« هنا:

وصحة األخذ هبام كام نص عليه ابن اجلزري وابنه   مع صحة الوجهني،  هو إخفاؤها

اجلزري  ؛  يسوالرتم  والنويري  ابن  اختاره  ما  إىل  آل  قد  والعمل  اإلقراء  لعلَّ  لكن 

 ولذلك مل يذكره صاحب اهلادي.  ، وانحْس وجه اإلظهار

 
 (.1/222النرش: ) (1)
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إىل دراس  املسألة حتتاج  اليوم  ة  وهذه  به  للمقروء  يقرأ هبام وتتبع  فإْن وجدنا من 

 فال إشكال؛ إذ النصوص املتقدمة رصحية يف جواز الوجهني.

الكل هذه  تتبعت  )وقد  ذكر مة  تقدم  موضعني:  يف  فوجدهتا  الطيبة  يف  املختار( 

 فقد ذكره يف باب إمالة هاء التأنيث بقوله: وأما الثاين، األول وبيان معناه

 اْلَعرْشِ َأْو َغرْيِ ْاألَلِْف َواْلَبْعُض َأْه كَ  ...      .....  -329

َما-330     ُياَمُل َوالـُمْخَتاُر َما َتَقدَّ

هذا الذي عليه »ييل املتقدم والذي قال عنه يف النرش:  لتفص يعني بذلك املذهب ا 

القراء األداء وعمل مجاعة  أهل  بن  ،  أكثر األئمة وجلة  بكر  أيب  اإلمام  اختيار  وهو 

الشفق والنقاش    جماهدٍ  وأيب بكر ،  وأيب طاهر بن أيب هاشمٍ ،  وابن املناديوابن أيب 

اس املهدوي وابن سفيان العبالشذائي وأيب احلسن بن غلبون وأيب حممٍد مكي وأيب  

سواٍر   وابن  شيطا  وابن  البغدادي  عيل  وأيب  فارٍس  وابن  مهران  وابن  وابن رشيٍح 

الصقيل الفحام  العنوان،  وابن  العزاواحل،  وصاحب  وأيب  العالء  أيب  عيل   فظ  وأيب 

عىل  ،  وبه قرأ صاحب التيسري،  وغريهم وإياه أختار،  البيطار وأيب إسحاٍق الطربي

وأكثر املحققني ...  ،  واختيار أيب القاسم الشاطبي،  وهو اختياره  ،بونشيخه ابن غل

 لفومل يستثنوا شيًئا سوى األ،  وذهب آخرون إىل إطالق اإلمالة عند مجيع احلروف

تقدم حروف  ،  كام  احلروفوأجروا  باقي  جمرى  واحلنك  واالستعالء  ومل ،  احللق 

بينها رشًطا،  يفرقوا  فيها  اشرتطوا  أ،  وال  مذهب  بوهذا  وابن يب  األنباري  بن  كر 

أمحد بن  فارس  الفتح  وأيب  اخلاقاين  مزاحٍم  وأيب  مقسٍم  وابن  أيب  ،  شنبوذ  وشيخه 

اخلراساين الباقي  عبد  الد،  احلسن  قرأ  املذكوراينوبه  الفتح  أيب  عىل  قال  ،    وبه 

 .(1) « السريايف وثعلب والفراء

 
 (.2/86النرش: )( 1)
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الناظم: ابن  املحقق»  وقال  من  عندنا وعند مجاعة  واملختار  مأي:  من  ني  تقدم  ا 

يستثنوها مل  التي  احلروف  باقي  عند  التأنيث  هاء  إمالة  وهو  وهي مخسة ،  التفصيل 

ند حروف )أكهر( وع«  ...،  عرش جيمعها )فجثت زينب لذود شمس( نحو »خليفة

 . (1)«بعد ياء ساكنة أو كْسة كام تقدمإذا كان 

 . (2) « لنرشيف اوعليه العمل وبه األخذ كام ، واملختار ما قدمناه» وقال البنا:

املقدم واملفضل    عند ابن اجلزري:  « املختار » فظهر من هذا املوضع أن معنى لفظ  

مع جواز القراءة  ،  لقراءا  عند األئمة وهو الذي عليه جلة أهل األداء وعمل مجاعة

هبذا   اإلقراء  يزال  وال  )القارعة(.  نحو:  األلف  غري  يف  التأنيث  هاء  إمالة  بمذهب 

 .نكريالوجه حتى اليوم دون 

أجدها  فلم  استعراضًا رسيعًا  النرش  يف  املختار  لفظ  إطالق  استعرضت  أين  كام 

َوُهَو »قوله:  ك  خترج عن هذا املعنى؛ إال أن تقرتن بلفظ رصيح بعدم األخذ بغريه.

هِ املُْْختَ  بَِغرْيِ َنْأُخُذ  اَل  الَِّذي  ِعنَْدَنا  الدكتور حممد حميسن جواز  ،  (3) «اُر  ومع ذلك ذكر 

اجلزريخال(4) الوجهني  تبعًا البن  التسهيل  الذين ضعفوا  الرشاح  من  لغريه  .  (5) فًا 

 وقد تقدم.

عني سواء وضواحلاصل أنه إذا كانت نصوص العلامء املتقدمني يف رشح هذين امل

للتفري وجه  يف  فال  انحْس  قد  اجلزري  ابن  بعد  العمل  إن  يقال:  أن  إال  بينهام.  ق 

الوجه ا الوجه،  آلخراملوضع األول عىل املختار دون  ليس ألن    ؛فحينئذ يرتك هذا 

 
 خمترصا.  (133رشح طيبة النرش: )ص ( 1)

 (. 1/124اهلادي: )( 2)

 (.1/338النرش: ) (3)

 (. 1/211اهلادي: )( 4)

)ص  (5) الناظم:  البن  النرش  طيبة  رشح  للنويري:  ،(86ينظر:  النرش  طيبة  اإلحتاف:   ،(1/442)  رشح 

(1/73.) 
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وهذا هو املفهوم من عامة رشوح اجلزرية.  ابن اجلزري ضعفه؛ بل ألنه انقطع بعده. 

 . (1) واهلل أعلم 

دون تفضيله عىل غريه أو تضعيف  ،  قوية وجه القراءة فحسب ت   ما دل عىل  -ت 

عىل    عناهمع داللة م،  وقد ورد ذلك يف موضعني كالمها جاء رمز ألحد القراءغريه.  

، تقوية الوجه واحلث عىل نرصته والرد عىل من ضعفه بأنه وجه قوي له ما يعضده

 ومها:

 قوله يف سورة البقرة:   املوضع األول: •

مَّ انْ  . ..  ....  -517 ِة الضَّ  رِ ـــُص َمْيَْسَ

ابن   لكن كالم  والقارئ.  القراءة  ذكر  النرش سوى عىل  اجلزري يف  ابن  يعرج  مل 

قليلة جدًا فلعل  البنالناظم والنويري و القراءة ضعفها بعضهم وأهنا  أن  ا يدل عىل 

 ابن اجلزري لذلك حض عىل تقويتها ونرصهتا وبيان وجهها.

الناظم: ابن  بضم»  قال  بفتحا  قرأه  والباقون  نافع  لغتان  لسني  ومها  ها 

نقاًل ،  مشهورتان لثبوته  بقوله؛  اعتبار  فال  الضم  إنكار  إىل  أشار  بعضهم  كان  وإن 

 . (2)«اً قياس ولغة و

،  وفتحها لغة متيم وقيس،  ووجه الضم للسني: أهنا لغة احلجاز»  وقال النويري:

 .  (3) «وهي أشهر، ونجد

البنا: يف  »  وقال  حميع  فناف  ﴾جغٱ﴿واختلف  ابن  وافقه  السني  صن بضم 

والباقون بالفتح وهو األشهر؛ ألن مفعلة بالفتح كثري وبالضم قليل جدا؛ ألهنا لغة  

 
واملال القارئ أن اإلخفاء هو الذي عليه العمل. ينظر:   -من طبقة تالمذة ابن اجلزري  -وذكر األزهري  (1)

)ص   املعلِمة:  األز  ،(256الطرازات  )ص  احلوايش  )ص  الآل  ،( 79هرية:  السنية:  املنح   ،(169لئ 

 (.158الفكرية: )ص 

 (.203رشح طيبة النرش: )ص( 2)

 (.2/225ح طيبة النرش: )رش (3)
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 . (1) «منه نحو: املقربة واملْسبة واملأدبةجاء أهل احلجاز وقد 

األول: رمز لنافع. الثاين: بمعنى:    هنا يتضمن أمرين:   « انرص » وعليه فإن معنى  

القراءة هذه  وجه  عربة  ف  انرص  وال  مشهورة  لغة  لغة  هي  ثابتة  هي  بل  أنكرها  بمن 

 وقياسًا. وال تدل انرص هنا عىل تقوية وجه عىل غريه.

 :  سورة األعراف  ه يفقول املوضع الثاين: •

َلْت َفَشا َويِف النَّْحِل  -651  َرَجْح َوَضمَّ ُيْلِحُدوَن َوالَكْْسَ َفَتْح ... َكُفصِّ

   َفتًى   -652

 . (2) «جيح الكسائي له كام قدمناهقوله: )رجح(: أي: قوي برت» قال ابن الناظم:

أن   عىل  يدل  مما  رجح  ملفهوم  الرشاح  باقي  وال  اجلزري  ابن  يتعرض  اد املرومل 

مرجوح آخر  وجه  ورود  دون  الوجه  لذات  ابن ،  التقوية  من  لطيفة  إشارة  وفيه 

 اجلزري ملا ذكر ابن الناظم.

  األداء بصيغة التضعيف.   هلما حكى ابن اجلزري اختياره عن بعض أ   -ث 

   وهو قوله يف باب البسملة:، وذلك يف موضع واحد

اكِِت ...   ......              -108  َوْيٌل َوال   يفَواْخترِْيَ لِلسَّ

ْن َوَصال  ، َبْسَمَلةٌ -109 ْكُت َعمَّ  َوالسَّ

اجلزري:  ابن  عمٍرو»  قال  وأيب  محزة  من  ذكر  ملن  بالوصل  اآلخذين  وابن  ،  أن 

يعقوبأ،  عامرٍ  اختار  ،  و  ورٍش  )املدثرأو  بني  السكت  هلم  منهم  أقسم  ،  كثري  وال 

القيامة   للمصلني    -وبني    -بيوم  وويل  وا  -االنفطار  هبذا ،  لفجروبني  أقسم  وال 

والعرص  -البلد   كصاحب  ،  وبني  مهزٍة(  لكل  غلبون  "اهلداية    "وويل  ،  وابني 

 "وصاحب  ،  "د  شااإلر  "وصاحب  ،  "التبرصة    "وصاحب    "املبهج    "وصاحب  

 
 (.1/212اإلحتاف: ) (1)

 (.240رشح طيبة النرش: )ص( 2)
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أبو معرٍش يف  ،  "املفيد     "وصاحب    "التجريد    "وصاحب    "جامعه    "ونص عليه 

الشاطبي ونقل عن،  "التيسري   إليه  ، واهلمزة(  ،  جماهٍد يف غري )والعرص  ابن  وأشار 

صاحب   شيطا  ابن  اختاره  بن  ،  "التذكار    "وكذا  احلسن  أيب  عىل  الداين  قرأ  وبه 

بالسكت،  غلبون اآلخذون  عمٍرومل  وكذا  أيب  من  ذكر  عامرٍ وا،  ن  ، ويعقوب،  بن 

غلبون،  وورشٍ  كابني  املواضع  األربعة  هذه  يف  البسملة  هلم  منهم  كثري  ،  اختار 

أيب ،  "التبرصة    "وصاحب  ،  ومكي،  "داية  اهل  "وصاحب   عىل  الداين  قرأ  وبه 

خاقان،  احلسن بن  قيل:  ،  وخلف  إذا  ذلك  مثل  وقوع  لبشاعة  ذلك  اختاروا  وإنام 

ي ال( أو: )هلل ويل( أو: )وتواصوا بالصرب ويل( غفرة ال( أو: )ادخيل جنتمل)أهل ا

فصلٍ  غري  للساكت،  من  بالبسملة  للواص،  ففصلوا  يمكنهم  و،  لوبالسكت  مل 

له   البسملة  ;البسملة  بعدم  النص  عنه  ثبت  النص  ،  ألنه  لصادموا  بسملوا  فلو 

 وذلك ال جيوز.، باالختيار

،  ب فارس بن أمحدوهو مذه،  األربعة وغريها  واألكثرون عىل عدم التفرقة بني

سفيان صاحب   الطاهر صاحب  ،  "اهلادي    "وابن  عبد   "العنوان    "وأيب  وشيخه 

الطرس  وسائر ،  "الكفاية    "و  ،  "اإلرشاد    "و  ،  "املستنري    "صاحب  ويس  اجلبار 

 . (1) «واهلل تعاىل أعلم، وهو اختيار أيب عمٍرو الداين واملحققني، العراقيني

أهل األداء اختار يف السورة التي أوهلا ويل يعني: أن بعض  »  :الناظم  بنقال ا

 ﴾يف ىف ىثيث﴿و    ﴾ مهىهيهجي﴿و    ﴾ مث هتٱ﴿يريد  ،  وال
ملالبسم   ﴾رت يب ىب نب﴿و القراءلة  من  سكت  وصل    ...ن  عمن  والسكت 

 . (2) «منهم..

النويري: اآلخذين  »  وقال  من  كثري  اختار  أي:  السكت:  وصل  عمن  واختري 

 
 (.1/261النرش: )( 1)

 (.47رشح طيبة النرش: )ص (2)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

95 

واخ  ذكر...  ملن  اآلخذين  تابالسكت  من  كثري  أيضًا  ذكرر  ملن  ويدخل  ،  بالوصل 

 فيهم محزة:

و اهلداية  والتبرصة واملبهج وكصاحب  وابني سري  التيالتجريد واملفيد واإلرشاد 

 وهو مذهب حسن. ،  السكت بني األربع -غلبون

 . (1) «ووجهه عدم النقل، واختاره الداين واملحققون، واألحسن عدم التفرقة

تضع  الرتميس  ذهبو قال:  إىل  ثم  االختيار  هذا  هذه »يف  ضعف  يف  ويكفي 

السور هذه  بني  من    التفرقة  أحد  عن  عليها  منصوص  غري  استحسان  أهنا  وغريها 

 .( 2)«وال رواهتم؛ فهي تفرقة ضعيفة نقال ونظراً  اءاتأئمة القر

ثم بني  املؤلف أن بعض أهل األداء اختار الفصل » وقال الدكتور حممد حميسن:

..كام بني املؤلف أن بعض أهل األداء روي عنه السكت يف غريها .... ملن  بالبسملة

الز   ة باألربع  ملن روي عنه  هر  اختار السكت بني هذه السور التي ذكرت قبل املسام 

 . (3)«وذلك ألن الوصل فيه إهيام ملعنى غري املراد، الوصل يف غريها

هنا:   معنى  األداء؛  »اختري«  أهل  بعض  اختاره  األ  أي:  عدم  كثرين  لكن  عىل 

و اختيهالتفرقة  قو  واملحقِّ الداين  عمرو  أيب  اإلمام  اجلزري ،  ني اُر  ابن  ذكر  كام 

 واهلل أعلم.   يغة املفعول.ا بصولعله لذلك أتى هب، والرتميس  والنويري

 ما دل على مطلق االختيار جلميع القراء: -ج 
   وذلك قوله يف باب الوقف عىل أواخر الكلم:

ا ٍرو َوكُ َوَعْن َأبِى َعمْ  -354  َولِْلُكلِّ اْختَِياًرا ُأْسنِدا وٍف َوَرَدا ... َنص 

خذ بذلك األ إال أن أئمة أهل األداء ومشايخ اإلقراء اختاروا» قال ابن اجلزري:

بالروم األخذ  فصار  األئمة  جلميع  واإلشامم(  الروم  منهم  ،  )أي:  إمجاًعا  واإلشامم 

 
 خمترصا.  (.1/329رشح طيبة النرش: )( 1)

 (.  376وهو قول الصفاقيس يف غيث النفع: )ص  (.885غنية الطلبة: )ص (2)

 (. 1/123اهلادي: ) (3)
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 . (1)«سائًغا جلميع القراء

واإلشامم عن أيب عمرو    ه ورد النص بالوقف بالروميعني أن»  وقال ابن الناظم:

صار  ،  والكوفيني حتى  القراء  جلميع  هبام  األخذ  القراءة  أئمة  عند  املختار  ولكن 

 . (2)«ذ هبام شائعًا لكلهم جممعًا عليه جلميعهم مسندا إذا وإن مل يرد نصاً األخ

شامم يف وم واإلورد النص عن أبى عمرو والكوفيني بجواز الر»  وقال النويري:

وابن ،  وغريه  فروى عنه جوازمها الداين،   أنه اختلف عن عاصم إال،  الوقف إمجاعا

 و معتمد الناظم يف اإلطالق.وه، وهو الصحيح عنه، شيطا من أئمة العراقيني

نص فيهام  عنهم  يأت  فلم  هؤالء  غري  ومشايخ ،  وأما  األداء  أهل  أئمة  أن  إال 

 . (3) «يع القراءة؛ فصار إمجاعًا منهم جلم ع األئم اإلقراء اختاروا األخذ هبام جلمي

معنى   فإن  سبق  ما  عىل  األداء  هنا:    «اختياراً » وبناء  وأهل  األئمة  اختار  أي: 

ذ هبام جلميع القراء. وعىل هذا؛ فاالختيار هنا ال يقتيض التفضيل وإنام األخباإلمجاع  

قياسًا عىل عنه  منصوصًا  ورد  لغري من  األوجه  من  إجراء وجه  وريعني  من  عنه    د 

 .  استحسانًا واختياراً 

 وذلك قوله: .  ما دل على االستحباب الفقهي فحسب  -ح 

 ْب  ـــقاَل َبْعُضُهْم جَيِ ٌذ وَ َتُعوُّ   ...  َواْسُتِحْب ............. ... -106

إىل مسألة مهمة أم مستحب،  يشري  التعوذ واجب  إليه  ،  وهي هل  فالذي ذهب 

مر  ومحلوا األ،  الصالة وغريهاحال يف  قبل القراءة عىل كل  ،  اجلمهور أنه مستحب

 . (4) وذهب آخرون إىل الوجوب، يف ذلك عىل الندب

هنا: »استحب«  فمعنى  الفقهي  وعليه  فال االستحباب  يف .  اللفظة  هذه  تدخل   

 مقصود البحث. ولوال اشرتاكها لفظيًا مع عبارات الرتجيح واالختيار ما ذكرهتا.

 
 (.2/122: )النرش (1)
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 املبحث الرابع
 عند اإلمام ابن اجلزريواالختيار جيح دوافع الرت أبرز 

ابن اجلزري   أن  أو خيتار وجهًا دون    ال شك  آخر  يرجح وجهًا عىل  حينام 

جعلَ   ؛هغري منها؛  ينطلق  ودوافع  مسوغات  نتيجة  ذلك  بنيتْ إنام  يميز  الوجوهه    ،

 ويقدم بعضها عىل اآلخر. 

لذلك  األمثلة  بعض  السابقني  املبحثني  يف  مر   فقد ر و،  وقد  االختصار  يف  غبة 

هذا املبحث عىل طريقة عرض النامذج واألدلة ثم االستنباط منها وتلخيص   صغت

وعلي  املبحث.  آخر  يف  فذلك  منسه  مزيدًا  هنا  ابن    أسوق  كالم  من  النصوص 

والتي يمكن من خالهلا استخالص ما أمكن  ،  اجلزري أو تفسريات الرشاح لكالمه

 ومن ذلك:  ، املسوغات والدوافع بإذن اهلل من

تفخيم . 1 ومريم  ترجيحه  )املرء  يف:  »وذهب   مرية(،  الراء  بقوله:  النرش  يف 

وهو الذي ال يوجد نصٌّ عىل أحد  ،  يهام يم فومجهور أهل األداء إىل التفخ،  املحققون

وهو  ،  وعليه العمل يف سائر األمصار،  وهو الصواب ،  من األئمة املتقدمني بخالفه 

 . (1) القياس الصحيح« 

أنه اجلمهورر   فذكر  ت،  أي  الذي  النصوصوأنه  عليه  عليه  ،  دل  الذي  هو  وأنه 

 ولذا رجحه يف الطيبة بقوله:  وأنه هو القياس الصحيح.، العمل

اَم ... َعن ُكلٍّ املِرء َوَنْحو مَ ....      -342 واُب َأن ُيَفخَّ  ا ـــمَ ـْريَ ـــوالصَّ

 له:قوونحوها ب  ﴾ٌّ﴿ ٱاختياره االبتداء باألصل لغري ورش يف : . 2

ال  ﴾ٌّ﴿الثالث:  » الالمترد  الوصل وإسكان  فتأيت هبمزة  ،  كلمة إىل أصلها 

بعدها املضمومة  اهلمزة  منصوٌص ،  وحتقيق  الوجه  يف  علي  وهذا  ،  "التيسري "ه 

الوجه ،  "الشاطبية"و،  "اإلعالن"و،  "الكفاية"و،  "الغاية "و،  "التذكرة"و وهو 

 
 (.2/102النرش: ) (1)
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يف   مكي:  ،"يدالتجر"و ،  "التبرصة"الثاين  أحسن  قال  بن ،  وهو  احلسن  أبو  وقال 

الوجوه بونغل أجود  وهذا  يف  ،  :  الوجوه "التيسري "وقال  أحسن  عندي  وهو   :

: وهذا  "التمهيد"وقال يف  ،  "التمهيد "يف كتاب  ذلك  وأقيسها؛ ملا بينته من العلة يف  

 . (1) « ...وأليق وأقيس من الوجهني األولني، الوجه عندي أوجه الثالثة

األ عبارات  من  قوهلم:  ويلحظ  نقلها  التي  اْلُوُجوِه  ،  اْلُوُجوهِ َأْجَوُد  ئمة  َأْحَسُن 

   ار إىل تقديمه يف الطيبة بقوله:ا أش ولذ  َأْلَيُق َوَأْقَيُس.، َأْوَجُه الثَّاَلَثةِ ، َوَأْقَيُسَها

 َواْبَدا لَِغرِي َوْرِش بِاألْصِل أَتم  ...       ....................... ..-323

 رؤوس اآلي:    إىل ترجيح الرتقيق يفإشارته يف النرش . 3

ذلك » آخرون يف  اآلي  وفصل  رءوس  اآلي  ،  بني  رءوس  فرققوها يف  وغريها. 

لوجو وغلظوها يف غريها  املللتناسب  قبلهاد  التبرصة،  وجب  الذي يف  وهو ،  وهو 

 . (2) «االختيار يف التجريد واألرجح يف الشاطبية. واألقيس يف التيسري...

 ار إىل ذلك يف الطيبة بقوله:  قيس واالختيار. ولذا أش فذكر أنه األرجح واأل

 َوالظَّا وْاألََصْح ... َتْفِخيُمها َواْلَعْكُس  -834
ِ
 رَجْح اآلِي  ِّف  َوِقيَل ِعنَْد الطَّاء

بقوله: »وهذا   ونحوها   ﴾ مليكٱ﴿ ٱالوجوه يف اختياره اتباع الرسم عىل غريه من   . 4

منهم  و الذي ال يوجد عن أحدٍ وه، وهو األوىل باألصول، هو األقرب إىل الصواب

 . (3)»هم فلم أجد ما خيالف هذه القاعدةوقد تتبعت نصوص، نص بخالفه

النويري: الرسم»  وقال  باتباع  القول  وأحسن    هنا  أي:  أجل  القراء  كل  عن 

 .(4) « وأقوى من القول الذى قدمه

 وأنه األوىل،  فظهر مما مىض أن وجه اتباع الرسم امتاز بأنه هو األقرب للصواب

 
 (.1/413النرش: )( 1)

 (.2/131النرش: ) (2)

 (.2/145) النرش: (3)

 (. 2/71طيبة النرش: ) رشح (4)
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املوافق ،  باألصول األئمة  وهو  عن  وأ،  للنصوص  أحسن  قول  وأنه  وأنه  قوى 

 له: اجلمهور. ومجيعها مسوغات لالختيار. ولذا نبه عليه يف الطيبة بقو

ْسُم َأَج ...        .......  -366  ـْل ـــَوَعْن ُكلٍّ َكاَم الرَّ

تعاىل: . 5 قوله  يف  اإلظهار  صحة ،  [16:الرعد ]يف    ﴾مم ام﴿  اختيار   مع 

»واستث بقوله:  اإلدغام عن هشاٍم  الوجهني  رواة  الالم من هل يف سورة  نى مجهور 

 .(1) الرعد يف قوله: هل تستوي الظلامت والنور...« 

الن ابن  والضاد؛ »  اظم:قال  النون  غري  يف  إدغامها  هشام يف  عن  واختلف  أي: 

 ام يل﴿ واستثنى أكثر املدغمني احلرف الذي يف الرعد وهو  ،  فاجلمهور عىل اإلدغام
ا  ﴾مم الذي يف  بعضه،  لشاطبية وغريهاوهذا  يستثنه  من  ومل  العز وغريه  م كأيب 

قوله:   ومجهورهم  أكثرهم  أي  جلهم(  )عن  قوله:  ا»العراقيني.  يف    «ألتميف  أي: 

 .(2) « األشهر؛ يعني أن األكثرين من املدغمني عىل استثنائه

ذلك يف الطيبة    فأشارا إىل أن ذلك هو األشهر وهو قول األكثرين. وقد نبه عىل

 بقوله:

ِهْم اَلَحْرُف َرْعٍد ِّف ْاألََتم  َوَعْن ِهَشاٍم َغرْيُ َنضٍّ  -264 َغْم ... َعْن ُجلِّ   ُيدَّ

الرا . 6 تفخيم  حاترجيح  موجبات ء  من  بموجب  مسبوقة  تكن  مامل  الوقف  لة 

املنصور  املقبول  السكون هو  بالتفخيم حالة  القول  أن  قدمنا  بقوله: »وقد  ،  الرتقيق 

 . (3)اء«الذي عليه عمل أهل األدوهو 

القول   هو  أنه  إىل  األداء.  فأشار  أهل  عليه عمل  الذي  هو  املقبول وأنه  املنصور 

      ه:ولذا نبه عليه يف الطيبة بقول

 
 (.2/8النرش: ) (1)

 (.110رشح طيبة النرش: )ص( 2)

 (.2/110: )النرش (3)



 يحبيب هللا السلم د.        القراءة(يف )مدلوهلا وأثرها األلفاظ اليت ظاهرها الرتجيح واالختيار يف طيبة النشر

100 

ْم َواْنرُصِ         .....         -344  ... َويِف ُسُكوِن اْلَوْقِف َفخِّ

 ةِ الَ ــٍق َاْو إِمَ ــ يـْرِق ــتَ ٍر َاْو ـْس ـَأْو كَ  ... ِد َيا َساكِنَِة عْ ـْن بَ ـْن مِ ـا مَلْ َتكُ ـمَ -345

وأقوى   . 7 »أي:  فقال:   » َأَجل  »َوْاإِلْخَفا  اجلزري:  ابن  قول  الناظم  ابن  فْس 

 . (1) جة«ح

يف  . 8 عنهام  »واختلف  فقال:  »السوء...«  قوله:  يف  اخلالف  إىل  النويري    أشار 

منهام واوا﴾جخجحمح﴿،  [53بيوسف« ]  ﴾يمىم﴿ فأبدل األوىل  وأدغم ،  ... 

وهذا  ،  اقيني عن قالون والبزي معا  فيها مجهور املغاربة وسائر العر  الواو التي قبلها

 »املفردات«: ال جيوز يف التسهيل  ين يف وقال الدا،  هو املختار رواية مع صحته قياساً 

،  وذكره مكي أيضاً ، وسهل األوىل منهام بني طردا للباب مجاعة من أهل األداء، غريه

ب ابن  اجلمهور    والصحيح ،  والشاطبي،  ليمةوذكرمها  عليه  ما  ورواية  من قياسًا 

 .  (2)وإليه أشار بقوله: )اصطفي(.«، األول

الوج هذا  تقديم  مسوغات  من  أن  أنفبني  وروايةه  قياسًا  األصح  هو  ما   ه  وهو 

 عليه اجلمهور. ولذا نبه عليه يف الطيبة بقول:  

مِّ َويِف .  -198 ال يِف الَكْْسِ َوالضَّ  َوالنَّبِ َوَسهَّ
ِ
وء  ااِلْدَغاُم اْصُطِفي .. بِالسُّ

ِ
 يء

 ة: اخللص
الرتجيح بناء عىل ما تقدم يمكنني أن أخلص من هذا البحث إىل أن أبرز دوافع  

 تيار عند اإلمام ابن اجلزري هي: االخو

الرواة .1 بأنه: قول سائر  يعربَّ عنه  قول اجلمهور. وقد  القول هو  أو  ،  أن ذلك 

 قول األكثرين.  

 أو عند أهل األداء.، ة األمصارالذي عليه العمل عند أئم أنه هو  .2

 
 (.63رشح طيبة النرش: )ص( 1)

 (.1/442رشح طيبة النرش: ) (2)
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ًا.  أ .3  نه األصح نص 

 أنه األصح رواية.   .4

 أو هو األقيس.  ، أنه األصح قياساً  .5

 ة. ى حجأنه أقو .6

 أنه هو األصل. .7

 أنه هو املشهور.  .8

هذا؛ وينبغي أن ُيعلم أنَّ ما ذكرته واستخلصته إنام هو من خالل املواضع التي  

ده أوسع من   فإنَّ َمن تتبع ذلك يف النرش جيوإال،  مما شملته الدراسة  هلا تعلق بالطيبة

منها  ثري  وك،  ذلك فيام أحسب؛ إذ اختيارات ابن اجلزري وترجيحاته أكثر من ذلك

 مل يرش إليه يف الطيبة. 

 تنبيه:
أختم هنا باإلشارة إىل أن تقديم قول عىل آخر أو ترجيحه أو اختياره أو تفضيله  

ين ما ال  إنام  ملسوغ  العلم  والتلقي كام نص علايف كون هذا  بالرواية  األئمة  يؤخذ  يه 

أخر،  السابقون قرينة  أو  مزية  فيه  وجدت  قد  الوجه  هذا  أن  املراد  جعوإنام  لته ى 

الوجوه من  غريه  عىل  م  بالرواية،  يقدَّ متعلقًا  املسوغ  هذا  يكون  يكون ،  وقد  وقد 

 إىل مصادرة  فكل ذلك جائز ما مل يؤدِّ ،  متعلقًا باللغة أو القياس أو غري ذلك مما تقدم

تقدم،  الرواية التفضيل  وقد  اللغوية  االختيار  معاين  من  أن  فإن ،  أيضًا  وبالتايل 

 ىل غريه لتلك املسوغات ال يظهر فيه إشكال إن شاء اهلل.  وه عتفضيل وجه من الوج

النويري   َنبَّه  فقال  وقد  املعنى  هذا  اهلل  »  :عىل  كالم  أن  واحد  اعلم  تعاىل 

وخمتل،  بالذات وهلذ،  فهمت فقه  فيه؛  تفاضل  ال  هذا  اختلف  فعىل  إذا  ثعلب:  قال  ا 

خرجت   فإذا،  لقرآنيف ااإلعراب يف القرآن عن السبعة مل أفضل إعرابا عىل إعراب  

 إىل كالم الناس فضلت األقوى. نقله أبو عمر الزاهد يف )اليواقيت(. 
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ىل بعض باعتبار موافقة األفصح  والصواب أن بعض الوجوه يرتجح بعضها ع

 . ( 1) « ...   [ 2]يوسف:   ﴾ جب هئٱ﴿ ٱ؛ لقوله تعاىل:  األشهر أو األكثر من كالم العرب   أو 

 

 

 

 

 
 . 439(. وينظر: االختيار للدكتور أمني: ص 1/303رشح طيبة النرش: )( 1)
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 اخلامتة
بأبرز ما جتىل يل  ،  هلل عىل توفيقه وتيسريهد اأمح البحث  ويطيب يل أن أختم هذا 

 .مْتبعة بالتوصيات، من النتائج العلمية املستنبطة من خالصة هذا البحث

 النتائج:  
الوارأ .1 واالختيار  الرتجيح  ألفاظ  تنقسمن  النرش  طيبة  يف  بحسب    -دة 

   إىل ستة أقسام: -مدلوهلا

 حد األوجه مع تصحيح غريه.ار أما دل عىل ترجيح واختي -أ

 ما دل عىل ترجيح أحد األوجه مع تضعيف غريه. -ب

 دون تفضيله عىل غريه.، ما دل عىل تقوية وجه القراءة فحسب  -ت

 يف. ه عن بعض أهل األداء بصيغة التضع اجلزري اختيارما حكى ابن  -ث

 ما دل عىل مطلق االختيار جلميع القراء.  -ج

 ما دل عىل االستحباب الفقهي فحسب.   -ح

للرتجيح  است .2 اجلزري  ابن  دوافع  أبرز  أن  الدراسة  هذه  ثنايا  من  نتجت 

 هي:، واالختيار ثامنية

 ول األكثرين.  أو ق، أن ذلك القول هو قول اجلمهور أو قول سائر الرواة .أ

 ة األمصار. أو عند أهل األداء.أنه هو الذي عليه العمل عند أئم  .ب

ًا.   .ت  أنه األصح نص 

 أنه األصح رواية.   .ث

 أو هو األقيس.  ، ساً قيا أنه األصح .ج

 أنه أقوى حجة.  .ح

 أنه هو األصل. .خ

 أنه هو املشهور.  .د
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تباينت مدلوالهتا عىل  ، وردت ألفاظ االختيار والرتجيح يف مخسة عرش لفظاً  .3

 النحو التايل: 

 َرَجح: هلا مدلوالن:   .أ

 ىل تقديم الوجه مع بيان صحة غريه.الداللة ع .1

 سورة البقرة. ك يفالداللة عىل تقوية وجه القراءة ونرصته. وذل  .2

 اخترِي: الداللة عىل أن بعض أهل األداء اختاره واألصح خالفه.  .ب

غريه .ت ورود  مع  اجلزري  ابن  عند  الوجه  تقديم  عىل  الداللة  مل    املختار:  ما 

 بام يدل عىل تضعيف غريه.يقرتن 

: الداللة عىل أن القراء اجتمعوا عىل القراءة بوجه ما؛ اختيارًا منهم  اختيارا .ث

 ًا.واستحسان

 الصواب: أي: الصحيح مع تضعيف غريه.  .ج

ح   .ح  دلت   مجيعها(:  أتم  -األتم    -أجل    -جل    -أحب  –  أوىل  -األصح  –)رجِّ

 .ريهغ صحة مع أداءً  األوجه أحد تقديم عىل

 ا معنيان: اصطفي: هل .خ

 وجه مع بيان صحة غريه يف )بالسوء إال(.الداللة عىل تقديم ال .1

 النبي إال(. -)للنبي إنيف  الداللة عىل تقديم الوجه مع تضعيف غريه .2

 انرص: هلا معنيان:   .د

 الداللة عىل تقوية وجه القراءة ونرصته. وذلك يف سورة البقرة. .1

  باب الراءات. غريه. وذلك يف الداللة عىل تقديم الوجه مع تضعيف .2

 ىل االستحباب الفقهي فحسب. استحب: الداللة ع .ذ

أو قوله   .4 الوجوه  ابن اجلزري تقديم وجه من  أوىل أو أصح    عنه:أن اختيار 

العبارات الطيبة -ال يدل  ،  ونحوها من  عىل أن غريه غري صحيح؛ بل اجلميع   -يف 

املذكور   بيد أن الوجه  ؛-كام نص ابن اجلزري يف غري ما موضع-صحيح مقروء به  



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

105 

م عىل غريه.  مقدَّ

خال .5 ابن من  اإلمام  رشح  أن  للباحث  تبني  الطيبة  رشوحات  مطالعة  ل 

االخت إىل  يميل  استطرادصار  الناظم  دون  البيت  معنى  اإلمام  ،  وكشف  يميل  بينام 

فيها القول  وبسط  النرش  نصوص  خالل  من  الطيبة  رشح  إىل  والعناية  ،  النويري 

اإل،  بإعراهبا والوأما  البنا  خمام  بذكر  فيهتامن  حميسن  حممد  يف  دكتور  ما  الصة 

الباحث يف تتبع    يداناألبيات مع بيان املقروء به يف زماهنام مما آل إليه العمل. ومها يف

 ما عليه العمل. وهذا مما يدفع الباحث للرجوع إليها مجيعًا. 

 منه وأخذ  ينبغي أن يعلم أنه إذا ترك ابن اجلزري وجهًا من الوجوه اختياراً  .6

القارئ    به فإن  العكس؛  أو  ذلك  املحررون  متبعًا الختيار  له  التارك  أو  الوجه  هبذا 

كن نقول هو اختيار ذلك املحرر وال نقول  ك؛ لال نستطيع أن نمنعه من ذل،  املحرر

اختيار ابن اجلزري. وأحسب أن هذا الفهم مما خيفف كثريًا من احلدِة واالحتدام بني 

  يف نظري.الباحثني واملقرئني

   توصيات:ال
 يويص الباحث بام ييل:  

 دراسة منهج ابن اجلزري يف مصطلحي الرتجيح واالختيار يف كتابه النرش.  .1

 املتقدمني يف استعامل هذين املصطلحني. اهج دراسة من  .2

 دراسة أثر الشاطبية يف منهج ابن اجلزري يف الطيبة دراسة منهجية موازنة.  .3

  كتاب النرش. جيح ودوافعه يفدراسة مسوغات االختيار والرت .4

وأرجو أن  ،  طاقةعه وحتريره بحسب ما توفر يل من املصادر والهذا ما تيْس يل مج

مباركة م  يكون مسامهة  النرشيف  العظيم  املباركة وأصلها  املنظومة  كام ،  دارسة هذه 

 آمل أن يفتح بابًا للبحث فيهام والتحرير والتنقري. 

كا يتجاوز عام  أن  املسؤول  نسيانواهلل  من  فيه  تقصري  ن  ونعم  ،  أو  وهو حسبي 

 .   وعىل آله وصحبه أمجعني وصىل اهلل عىل نبينا حممد  ، واحلمد هلل رب العاملني، النصري
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 لخصامل

إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني، أما املقدمة؛ فبدأهتا بتمهيد    بتقسيمه  بدأت البحث

رص النبي  ـها، وح ـه، واألحرف التي نزل بـوكيفيت  ،رآنـزول الق ـن  ن ـع  هـتكلمت في

بنزوله عىل سبعة   -عليه الصالة والسالم - أمته؛  التيسري والتسهيل عىل  سؤال ربه 

العرضة األخرية التي عرضها رسول ذة بالشاات  أحرف، وكيف بدأت نواة القراء

ثم  ×اهلل   جربيل،  ومن   عىل  الشاذة،  القراءات  اصطالح  هبا  مر  التي    املراحل 

حيكم   التي  القراءات  هي  وما  وأركاهنا،  املتواترة  القراءة  رشوط  ذكرت  خالهلا؛ 

وأمهيته، املوضوع  هلذا  اختياري  سبب  ذكرت  ثم  بالشذوذ،   نهج املبينت  و  عليها 

وخطته  هكلسأس   يالذ البحث  هذا  مطالب؛  ،  يف  لستة  قسمته  األول؛  واملبحث 

باإلمام   للتعريف  جعلتها  األوىل؛  األربعة  األسواري،  فاملطالب  فائد  بن  عمرو 

ترمجة   ثم ذكرت مجلة من شيوخه وتالميذه، وترمجت هلم  ونسبته ونشأته وحياته، 

م العلامء  كالو  يدتهقخمترصة، وجعلت املطلب اخلامس يف مؤلفاته، والسادس يف ع

وجعلت املبحث الثاين؛ يف األحرف الواردة عن عمرو بن فائد األسواري يف    ،عنه

س  القرآن سورة  روايةحروف  كل  وأوجه  وافقه  ومن  روايته  أذكر  وختمت    ،ورة، 

النتائج أهم  فيها  ذكرت  بخامتة؛  إليها،    البحث  توصلت  بن  من  التي  عمرو  انفراد 

غري عن  ترد  مل  بروايات  العربية،  اهنكله،  فائد  يف  ووجها  الرسم،  وقد    وافقت 

ويتضح جليا من هذه الروايات تأثره بشيخيه عمرو بن   خالفت يف جمملها العرشة،

تؤيد  التي  الشاذة  الروايات  بعض  إيراد  يف  األسواري؛  سيار  بن  وموسى  عبيد، 

أما   مذهبه واعتقاده، وأغلب رواياته وافقت كثريا من روايات الصحابة والتابعني،

وتالت  عن وشيوخه  ونشأته  حياته  ترمجة مجعت  له  ترجم  من  أجد  فلم  ميذه؛ رمجته 

الكتب يف  مفرقة  بو،  وإنام  النتائج  املجال،    توصياتأردفت  هذا  يف  الباحثني  تعني 



ُت الو ا ْمُرو بُن ف اِئٍد األ ْسو ارِ ع    البلوشي ساملهللا  عبد د.   ع ْرًضا و ِدر اس ة رِد ُة ع نُه ِف ُحُروِف الُقْرآِن:يِ  و الرِ و اَي 
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ذكر ابن اجلزري يف غاية النهاية مجلة من األئمة؛ وردت عنهم الرواية يف أحرف   فقد

 هؤالء  بعضو  ،حثا جيمع رواياته ودراستهاب  همم مناالقرآن، حتتاج أن ُيفَرد لكل إم

هل السنة، وقد وردت عنهم الرواية يف حروف القرآن، فلو األئمة عىل غري مذهب أ

هناك   يبحثكان  ال  جمعب  من  و هذه  تأث يظهر  روايات،  العلامء مدى  هؤالء   ر 

إليه ذهبوا  فيام  وكذلكبمذهبهم  الشاذة  ،  القراءات  أئمة  حسب   ،مجع  وتصنيفهم 

وأثرهلداهنم،  وبم  صارهمأ ذلك  فهارسثم  ،  وسبب  واآليات،   عملت  لألعالم، 

.؛ ليسهل الوصول للمعلومةصادر واملراجع، واملوضوعاتوامل

 الشاذة.القراءات  –األسواري  – عمرو بن فائد الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة
 

العاملني  رب  هلل  واملرسلني؛    ،احلمد  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  بينا نوالصالة 

 : عدوب ني،أمجع وعىل آله وصحبه  ،حممد

القرآن مع الروح األمني، عىل قلب سيد املرسلني، بلسان عريب   اهلل  فقد أنزل  

هيأ اهلل له مبني، ليكون للعاملني هاديا ومبرشا ونذيرا، حمفوظا من الزيادة والنقصان،  

ه الصدور قبل السطور، نزل منجام ت  عَ من عباده من يتكفل بحفظه وترتيله ونقله، وَ 

الوقائ  سابقة ،  داث واألح   ععىل  بأمم  ومل   ،مذكرا  قراءته،  تعجزهم  مل  عابرة،  وقرون 

نزل تغب عنهم لغته وفصاحته، نزل بألسنتهم؛ فأعجزها عن اإلتيان بمثله ولو آية،  

 ن أيب بن كعب ويف مسند اإلمام أمحد ع   ورمحة هبا،   ، تيسريا لألمة   ؛ عىل أحرف سبعة 

النبي  » إن اهلل يأمرك أن :  فقال  يل، تاه جرب أ ف   : قال  غفار، بني    كان عند أضاة  ×أن 

أسأل اهلل معافاته ومغفرته، وإن أمتي ال تطيق :  قال  تقرئ أمتك القرآن عىل حرف، 

الثانية،،  ذلك  : فقال  إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن عىل حرفني، فقال:   ثم أتاه 

معافاته  اهلل  تطيق   أسأل  ال  أمتي  إن  جاءه  ذلك،   ومغفرته،  هلل ا إن   : ل ا فق ة، الثالث   ثم 

سأل اهلل أ   : -  ×رسول اهلل  -  فقال  يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن عىل ثالثة أحرف، 

أمتي ال تطيق ذلك  فإن  الرابعة، ،  معافاته ومغفرته،  أن :  فقال  ثم جاء  يأمرك  اهلل  إن 

كان و   ، ( 1) «عىل سبعة أحرف، فأيام حرف قرءوا عليه فقد أصابوا  أمتك القرآنتقرئ  

 
 أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  بن حنبل املؤلف: أبو عبد اهلل  مسند اإلمام أمحدينظر:    (1)

ملحسن دل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اعا -األرنؤوط هـ( املحقق: شعيب 412ىف: )املتو

مؤسسة النارش:  األوىل،    الرتكي  الطبعة:  )2001  -هـ  1421الرسالة  الكربى  (،  35/103م  السنن 

شعياملؤلف بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  )املتوىف:  :  النسائي  اخلراساين،  عيل  بن  حقق303ب  وخرج هـ(    ه 

املحسن الرتكي    يه: شعيب األرناؤوط قدم له: عبد اهلل بن عبدم شلبي أرشف علديثه: حسن عبد املنع أحا

 (.1/484م )2001 -هـ  1421بريوت الطبعة: األوىل،  -سة الرسالة النارش: مؤس
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يف العام أما    ، بالقرآن يف كل سنة مرة  يعارض جربيل   -السالم و ليه الصالة  ع -النبي  

مرتني  ه عارض   فقد   ×  فيه   تويف الذي   أصحابه،  ، بالقرآن  بعض   ونقل   وشهدها 

شهد العرضة األخرية التي     إن زيد بن ثابت »  : ُيقال   عن البغوي قوله،  السيوطي

ا الناس هِب   قرئ يُ   ن ا وقرأها عليه، وك   ×بني فيها ما ُنسخ وما بقي، وكتبها لرسول اهلل  

  ، ( 1) « ف املصاح   َب ت  كَ   عثامن   ه اّل وَ وَ   مجعه،   يف   وعمر   بكر مات، ولذلك اعتمده أبو  حتى  

النواة  األخرية؛ هي  العرضة    القراءات  مصطلحظهور  ل  واملرحلة األوىل  ، فكانت هذه 
نبي يقرؤون بأحرف سمعوها من ال   -رضوان اهلل عليهم -، إذ كان الصحابة  الشاذة 

نسخت   × كل    بالعرضة   لكنها  وكان  وسمعه األخرية،  قرأه  بام  متمسك  صحايب 

النبي  الصالة والسالم -  وكتبه عن  الفتوحات وانتشار اإلسالم؛ -عليه  ، ومع زيادة 

عثامن بجمع اخت   خاف  فأمر  القراءات،  اختالف  بسبب  وتفرقهم؛  الناس  الف 

  -والسالم   عليه الصالة -ي  لنب خرية التي قرأها ا كان يف العرضة األ   املصحف عىل ما 

الذي عىل جربيل، وأ  مجع الصحابة عىل رأيه وأمره؛ بإحراق ما عدا ذلك املصحف 

والشاذة،  الصحيحة  القراءة  بني  الفاصل  احلد  هو  فكان  بجمعه،  فأصبحت   أمر 

يعترب   موافقة املصاحف العثامنية رشطا لقبول القراءة، وما دوهنا أصبح ال يقرأ به وال 

به، اقتناعا منه بأن ما أخذه عن النبي   رأ ا كتبه وق عنده مم  البعض متسك بام  أن  قرآنا، إال

والسالم - الصالة  حموه،    -عليه  أو  إغفاله  يمكن  أشارال  ذلك  أيب   وإىل  بن  مكي 

وسقط العمل بالقراءات التي ختالف خط املصحف، فكأهنا منسوخة »  طالب، فقال: 

املصحف  عىل خط  باإلمج   ،باإلمجاع  للقرآن  اختالف والنسخ  فيه  دى متالك  فلذ   ، اع 

ثبت نقله، وليس ذلك بجيد،   مما  بعض الناس عىل القراءة بام خيالف خط املصحف 

غري  وذلك  اآلحاد،  بأخبار  القرآن  أخذ  وفيه  اجلامعة،  خمالفة  فيه  ألن  بصواب؛  وال 

الناس  من  أحد  عند  احلد  ،  ( 2)«جائز  هذا  خارج  قراءات  رسم موافقة  -فبقيت 

 
 (.1/335يوطي )اإلتقان يف علوم القرآن، للس ينظر:( 1)

 (.42)ص: أيب طالب بن  ملكيت اإلبانة عن معاين القراءاينظر:  (2)
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 .شاذة   ؛ -هذا الرسم   ال توافق -كل قراءة  تسمية   أ ومن هنا بد ،  -ة املصاحف العثامني

الثانية   كانتمث   العرص  املرحلة  يف  والرواة  األئمة  كثر  و  املصاحف،  انترشت  ملا   ،

الثاين والثالث، وبدأ االختيار يف القراءة؛ واختذ كل قارئ ما يناسبه من األحرف التي  

يقترصوا من    أن ابع  ر ل لعرص ا ناس يف ا فأراد ال »؛ قال مكي:  سمعها وقرأها عن شيوخه 

التي توافق املصحف عىل  ال  به، فنظروا إىل  قراءات،  القراء  ما يسهل حفظه، وتنضبط 

بالثقة  مشهور  واشتهر    ، واألمانة   ، إمام  عمره،  طال  قد  العلم،  وكامل  الدين،  وحسن 

يقرأ، فلم  قرأ وروى، وعلمه بام أمره، وأمجع أهل مرصه عىل عدالته فيام نقل، وثقته فيام 

 وجه إليه عثامن  ليهم، فأفردوا من كل مرص عن خط مصحفهم املنسوب إ قراءته    خترج 

لف ابن جماهد كتابه  أ ، ف ( 1) «إماما هذه صفته وقراءته عىل مصحف ذلك املرص   ؛ مصحفا 

القراءات  املشهورين،   ، "السبعة "وسامه    ؛ يف  األئمة  عىل  فيه  شامة:    واقترص  أبو  قال 

أن ك و » جماهد  ابن  غرض  من   ان  بسبعة  إليها    القراء   يأيت  نفدت  التي  األمصار  من 

إلعواز أئمة القراءة منهام، فأخذ بدهلام    ؛ نه ذلك يف البحرين واليمن املصاحف، ومل يمك 

فلم يكن له بد من ذكر إمام من أهل    ؛ لكثرة القراء هبا، وإذا كان هذا غرضه   ؛ من الكوفة 

قال ابن    ، ( 2) «فذكره   مثل ابن عامر،   تصب لذلك من التابعني الشام، ومل يكن فيهم من ان 

فإهنم    ؛ إال نفرا من أهل مرص   ، أهل الشام وبالد اجلزيرة   ؛ وعىل قراءة ابن عامر »جماهد:  

نافع  قراءة  ابن عام   ، ينتحلون  قراءة  الشام  أهل  من  فهؤ ر،  والغالب عىل  نفر  الء سبعة 

  م عوا قراءهتم ال   وأمجعت عىل   ، التابعني خلفوا يف القراءة    ؛ أهل احلجاز والعراق والشام 

هذه األمصار التي سميت وغريها من البلدان التي تقرب من  كل مرص من    ن أهل م 

األمصار  التي    ، هذه  احلروف  من  به  فيقرأ  شاذا  حرفا  لنفسه  رجل  يستحسن  أن  إال 

وال ينبغي لذي  م،  فذلك غري داخل يف قراءة العوا   ؛ منفردة   رويت عن بعض األوائل 

 
 (.86)ص: بن أيب طالب ملكي نة عن معاين القراءات اإلباينظر:  (1)

 (. 1/162أليب شامة )املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ينظر:  (2)
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أو مما قرأ به    ، اه جائزا يف العربية بوجه ير   األئمة والسلف   يتجاوز ما مضت عليه ن  أ   ّب لُ 

واشتهار    ، ، فظن كثري من الناس والعامة بعد تأليف ابن جماهد ( 1) «ه غري جممع علي   ئ قار 

وأن مفهوم األحرف السبعة يف احلديث    بأن ما عداها هو شاذ ال يقرأ به،   ؛ كتابه السبعة 

السب  القراء  عىل  ابن ينصب  اختارهم  الذين  ال   عة  وهذا  أحرف  لو   يصح   جماهد،  جود 

وقراءات صحيحة واردة عن كثري من األئمة املعتربين كالطربي وغريه، قال النويري:  

س   كثرير   هَ رِ كَ  ولذلك » ابن جماهد عىل  ليخلص  :  وقالوا  بعة، اقتصار  نقص؛  أو  زاد  ليته 

 . ( 2) «من ال يعلم من هذه الشبهة 

؛ خلص  طريهوتأ   لهيصم القراءات وتأوبعد التدوين يف عل  : مث ِف املرحلة الثالثة 

ابن اجلزري إىل رشوط ثالثة البد من حتققها يف القراءة الصحيحة، وما عداها يعترب 

قراءة به، فجعل كل  يقرأ  املصاحف    شاذا ال  ووافقت أحد  العربية مطلقا،  وافقت 

تقديرا-العثامنية   نقلها  ،-ولو  الوتواتر  تلك  يروي  أن  وهو  الضابط ؛  العدل  قراءة 

وتكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطني له، غري    ،تنتهي  ىن مثله؛ كذا حتع

  ، املقطوع هبا  هذه القراءة املتواترة  معدودة عندهم من الغلط، أو مما َشّذ هبا بعضهم؛

األعظم  اتلقاهوالتي   األصل  هو  إذ  الصحيح،  باإلسناد  األقوم،   ،األئمة  والركن 

 كم من قراءة أنكرها بعضبية، فرعركن موافقة ال  ختار عند املحققني يفوهذا هو امل

النحوأه منهم  ،ل  كثري  يُ   ،أو  من  ومل  هبم  املقتدى  األئمة  أمجع  بل  إنكارهم،  عترب 

قبوهلا عىل  مَجَ و  ،السلف  الثالثةالذي  األركان  هذه  زماننا  يف  األئمة   ؛ع  قراءة  هو 

  ، ريوابن كث  ،ونافع  ،وهم: أبو جعفر  ،بولالتي أمجع الناس عىل تلقيها بالق  ،العرشة

عامر  ،ويعقوب  ،عمرو  وأبو أخذها   ،والكسائي  ،ومحزة  ،وعاصم  ،وابن  وخلف، 

السلف زماننا  ،اخللف عن  إىل  أن وصلت  الباقني  ؛فقراءة أحدهم  ،إىل  يف    ،كقراءة 

 
 (.87)ص: جماهد البغدادي   بنأليب بكر سبعة يف القراءات  كتاب الينظر:  (1)

 (. 1/161)لنَُّوي ري لءات العرش: لقرا يف ارشح طيبة النرشينظر:  (2)
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 . (1)كوهنا مقطوعا هبا

 ومن هنا نستطيع أن نستخلص تعريف القراءات الشاذة أبهنا: 
، وهي عىل أنواع أربعة؛  (2) ها أو أحد  ،ثالثة املتقدمةفقدت األركان ال  راءةكل ق

الرسم، ووجها من وجوه العربية، وثانيها:  أحدها: ما فقدت التواتر، لكنها وافقت  

التواتر   فقدت  ما  وثالثها:  الرسم،  وافقت  لكنها  العربية،  ووجه  التواتر  فقدت  ما 

ورا العربية،  وافقت  لكنها  املصحف،  السند  ورسم  فقدت  ما  أو  بعها:  الصحيح 

 . (3) صال السند أ عدمت

قراءيت خالل  وجدت   ومن  الشاذة؛  القراءات  وذكرت  اهتمت  التي  بالكتب 

بغاية    روايات يف أحرف القرآن لعمرو بن فائد، وكذلك ترجم له ابن اجلزري  

بو  النهاية؛ أحرفاذكر  له  القرآن  أن  عنه  يف  فتها  خالمل  ؛شاذة  أحرف  وهي   ،وردت 

وقد   وملالعرشة،  ببعضها،  من  انفرد  ر  أجد  جي  ايتهوأفرد  أحببت  فمعها؛  بمؤلف 

 تها والوقوف عليها. ليتسنى للقارئ معرف ،مجعها ودراستها

 خطة البحث:
 :مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهارس  ؛إىلينقسم البحث  

اختياره  أمهية  ؛ويتضمن  :التمهيد وأسباب  البحاملوضوع،  ث، ومنهج ، وخطة 

 . بحث ال

 ويتضمن ستة مطالب:سواري؛ ئد األافترمجة عمرو بن  ألول:حث ااملب

 ونسبته.  ،ونسبه ،اسمه املطلب األول:

 وحياته. ،نشأته املطلب الثاين:

 
بن اجلزري، ال النرش يف القراءات العرش  (،  18)ص:    اجلزري  بنال منجد املقرئني ومرشد الطالبني  ينظر:    (1)

(1/10-13.) 

 (. 1/9(، والنرش له )69جلزري )ص: ينظر: منجد املقرئني البن ا (2)

 (.18-13)  لهوالنرش (،25-22البن اجلزري )ينظر: منجد املقرئني ( 3)
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 شيوخه. املطلب الثالث:

 تالميذه.  املطلب الرابع:

 مؤلفاته. املطلب اخلامس:

 وكالم العلامء عنه.  ،عقيدته املطلب السادس:

 . يف حروف القرآن سواريألاعمرو بن فائد  عن الواردة  األحرف    الثاين:   بحث امل 

 والتوصيات.  ،أهم النتائج  ؛وتتضمن اخلامتة:

واملراجع،  ؛وتتضمن   الفهارس:  املصادر  وو   فهرس  األعالم،  فهرس  فهرس 

 املوضوعات.فهرس اآليات، و

 منهج البحث: 
التمهيد • يف  ذكر    ؛ اقترصت  القرآن  خمترص    عىل  ظهور   ، لنزول    ومراحل 

 ومصطلحها. ،ت الشاذةالقراءا
فائديوخ  لش  تترمج • بن  ل  عمرو  استطعت؛  ما  وتالميذه  قلة  األسواري 

 حتدثت عنه، وعن شيوخه، وتالميذه. أو  ذكرت ترمجته، املصادر التي
أكتب • فيه؛  الرواية  عنه  وفق    عند كل حرف وردت  العثامين  بالرسم  اآليات 

وا اآلية  رقم  أذكر  ثم  حفص،  معقوفرواية  بني  السورة؛  الرواية  سم  أذكر  ثم  تني، 

عن  راالو يف  دة  فائد  بن  القرآن،أعمرو  وافقه،  حرف  من  أذكر  هذه    ثم  أوجه  ثم 

 الرواية. 
القرآنذكر    عىلاقترصت   • يف    أحرف  الروايات  باقي  أذكر  ومل  عنه،  الواردة 

 .لئال يطول البحث ؛نفس احلرف
 . وتوجيهها؛ لغة ومعنى رجعت للكتب املعتمدة األصيلة يف عزو الرواية •
 يف التوجيه؛ خشية اإلطالة. -تطاعةس قدر اال-حاولت االختصار  •
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احلرف   • يف  ما  رواه-بينت  السنة    -الذي  أهل  معتقد  ختالف  معان  إن  -من 

 الرواية.  ويفند هذه ،ونسبتها لكتبهم، أو من كتب من يرد عليهم -وجدت
 سبب شذوذه وضعفه. -ورد عنه -بينت يف كل حرف   •
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 ولث األاملبح

 ارّيَوْساأَلفائد  نبترمجة عمرو  

 ويتضمن ستة مطالب: 
 ونسبه ونسبته:  امسه املطلب األول:  

 . ( 4) وقيل القرش   ، ( 3) التميمي   ، ( 2) البرصي   ارّي وَ س  اأَل   عيل   أبو  ، ( 1) عمرو بن فائد هو  
َواري:  و اهلاألَس  بضمهامزةبفتح  وقيل:  وبكرسها،  املهملة  ،،  السني   ،وسكون 

بع الواو  األلف وفتح  آخرها  ،دها  إىله  -راء  لا  ويف  النسبة  متيم  ذه  من  يقال    ،بطن 

مجاعة  ؛ساورةاألَ   :هلم إليهم  األَ   :منهم  ،ينسب  عيل  أبو  فائد  بن  سواري عمرو 

املقري س،  ،التميمي  الُفر  أساورة  من  األسوار  إىل  منسوب    ي وارِ س  أَ و  وقيل: 

َواِريَّة أصبهان  ؛والضم  بالفتح  وَأس  قرى  من  األَ   ا،إليه  ينسب   ،قرية    : ةيراوس  وأما 

 . ( 5) اريوَ س  األَ  عمرو بن عبيد أصحاب من ،ائفة من املعتزلةم طفه

َواِرّي(  من خالل هذه األقوال بأن  ونخلص وردت بالفتح؛ وهو األكثر،   )األَس 

 وهو أقل.  وقد وردت بالضم والكرس؛

 
)بالفاء( يف مج  (1) ما ورهكذا  إال  فائد؛  بن  ذكرت عمرو  التي  الكتب  املحيط؛  يع  البحر  يف  أيب حيان  د عن 

 فيذكره أحيانا بالقاف )قائد( ولعله تصحيف، واهلل أعلم.

 (.2/870اية النهاية البن اجلزري، )ينظر: غ (2)

واللباب  7/471) حظلجالاحليوان  ينظر:    (3) هتذ(،  ايف  )يب  األثري  ابن  احلسن  أليب  (، 1/06ألنساب 

 (.  5/83واألعالم للزركيل )

 (.68)ص: االت حممد بن عثامن بن أيب شيبة لعيل بن املديني  سؤينظر: ( 4)

املينظر:    (5) األنساب   = واملختلف  ااملؤتلف  يف  املتامثلة  اخلط  يف   ( 156)ص:  القيرساين  البن  لنقط  تفقة 

اللباب يف هتذيب األنساب (، و16. أليب بكر اهلمداين )ص:  يف النسب  نتهيلة املعجالة املبتدي وفضاو

األثري  ال  و1/60)بن  وكناهم  (،  وألقاهبم  وأنساهبم  الرواة  أسامء  ضبط  يف  املشتبه  نارص   البنتوضيح 

املنتبه بتحرير املشتبه  (، وت1/208)الدين   يار يف رشح أسامي مغاين األخ(، و1/44)  البن حجربصري 

 (.3/378) بدر الدين العينى لثار  اآل ل معاينرجا
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 :(1) وحياته  نشأته املطلب الثاين:  
فائد بن  لعمرو  وإن  يسواراأل  مل أجد من ترجم  بمجرتام  بشكل مفصل؛  سيطة ة 

 خمترصة، وبعض األخبار املتفرقة بالكتب، مجعتها ورتبتها حسب ما تيرس. 

كان منقطعا و،  البرصةنشأ بومن خالل ما اطلعت عليه من أخباره؛ تبني يل أنه  

سليامن بن  حممد  أمريها  القُ وكان  ،  إىل  القراء  خلقه  اص،  صَّ من  بحسن  اشتهر 

سمعت »:  قال صالح األزدي،  يبأعن    :يعد  قفه ما نقله ابنموا  ةومن مجلوورعه، 

األ عيل  يُ   ؛سواريأبا  فائد  بن  ُتِ   َك الَ مَ   ؛بالبرصة  ُب عاتَ عمرو    وال ةوَ ع  الدَّ   يُب ال 

قال:  كوانَ خ  إِ  قبلكم!  كانوا  يَ   ؛الذين  لِ عُ د  إنام  واملؤاساةلمُ ون  إنام   ؛وأنتم  ،ؤاخاة 

وقيل له: أيُّ شء مما رأيَت   ،(2)«مكتَ وَ ع  دَ  يُب جِ أُ  ُت س  لَ فَ  ؛ لون للمباهاة واملكافأةمَ ع  تَ 

عمرو بن   كان»  :اجلاحظ يف البيان والتبيني  قال  ،(3)أعجب؟ قال: اآلجال واألرزاق 

مسجد  صُّ قُ يَ   فائد األسواري  يف  سيار  بن  يف   موسى  هلم  فابتدأ  سنة،  وثالثني  ستا 

ك مات، ألنه  القرآن حتى  ختم  فام  البقرة،  ولوجتفسري سورة  للسري،  وه ان حافظا 

آي  ،تأويالتلا فرس  ربام  من ـفكان  فنون  يف  يقص  وكان  أسابيع،  عدة  يف  واحدة  ة 

للقرآن نصيبا من ذلك منه كالم ،  القصص، وجيعل  يسمع  بن حبيب  يونس  وكان 

مات بعد  :  قال ابن حجر  ،(4)«؛ كام ذكروخصاله املحمودة كثرية  ،العرب، وحيتج به

 .(5) املائتني بيسري 

 
مفصل؛  (1) بشكل  فائد  بن  لعمرو  ترجم  من  أجد  املتفرقة    مل  األخبار  وبعض  خمترصة،  بسيطة  ترمجة  وإنام 

 بالكتب، مجعتها ورتبتها حسب ما تيرس.

 (. 254/ 6عدي اجلرجاين )الكامل يف ضعفاء الرجال البن ينظر:  (2)

 (. 7/122)ينظر: احليوان للجاحظ  (3)

 (.294/ 1)للجاحظ، البيان والتبيني ينظر:  (4)

(،  3/242)  البن أيب خيثمةالتاريخ الكبري السفر الثالث املؤلف:  و  (،7/471)  للجاحظاحليوان  ينظر:    (5)

يف   املذكورة  والكنى  األسامء  للخطيب  تريد  واملفرتق  املتفق  املو  (،1/98)البغدادي  كتاب  يزان  لسان 

ن »رواة ضعفاء أو تكلم فيهم، مل  ذيل لسان امليزا(، و5/83للزركيل )  عالم، واأل(6/220البن حجر، )

 (.1/59) لرشيف العوينحلاتم اتب الضعفاء واملتكلم فيهم« يذكروا يف ك
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 لب الثالث: شيوخه:ط امل

فائد؛ ولكن ذُ   ى شيوخمن سم   دمل أج الكتب عمرو بن  بأنه    ؛(1) كر يف كثري من 

  :روى عن 

الوَ  • اخلراساين  اق رّ مطر  طهامن  بن  رجاء  البرصة  ،أبو  بن   ،نزيل  علباء  موىل 

اليشكري الصادق   ،أمحر  الزاهد  العاملني  ،اإلمام  العلامء  من  يكتب    ،كان  وكان 

  ، واحلسن   ،الكبن مأنس  :  نروى ع  ؛ ولذا سمي بالوراق،ويتقن ذلك  ؛املصاحف

واحلسني بن    ،شعبةو  ،: عمرو بن فائدحدث عنه، ووطائفة،  وعكرمة  ،وابن بريدة

وغريه أتقن للرواية  ، قال الذهبي:  وآخرون  ،ومحاد بن زيد  ،ومحاد بن سلمة  ،واقد

( ـ ه 129) تويف سنة  ،  مسلم   وقد احتج به ، وال ينحط حديثه عن رتبة احلسن ،منه
 (2) . 

مس • بن  ابيقو  لم،حيي  وال  سليم،  خليد، ن  أيب  ويقال  سليامن،  ابن  يقال 

األزدي، أبو سليم، ويقال أبو السلم، ويقال: أبو مسلم، ويقال أبو احلكم البرصي،  

النخعي   عن  روى  األزدي،  احلداين  الفضل  بن  القاسم  موىل  بالبكاء،  املعروف 

العالية، وسعي  واحلسن والبرصي  وعبد   ب،سياملد بن جبري، وسعيد بن  ورفيع أيب 

محاد بن زيد، عنه: وروى  و  وغريهم  عمر ابن اخلطاب، ونافع موىل ابن عمر،اهلل بن  

 
ذخرية (،  2/598)غدادي  خطيب البللاملتشابه يف الرسم  تلخيص  (، و7/303ينظر: علل الدار قطني )  (1)

عدي(احلف البن  الكامل  )من  واملختلف  2/155)  رساينالقيالبن    اظ  واملؤتلف  )ص: (،  للقيرساين 

نا156 البن  املشتبه  وتوضيح   ،)( الدمشقي  الدين  أليب 1/208رص  األنساب  هتذيب  يف  واللباب   ،)

( األثري  ابن  املبتدئ1/60احلسن  وعجالة  للح  (،  النسب  يف  املنتهي  )ص:  وفضالة   (،16ازمي 

لَ   أيبانتخاب:  الطيوريات  و ار الصرييف الطيوري  ل: أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبأصو  في منطاهر السِّ

و4/325) الوسط(،  النبي  األحكام  حديث  من  األشبييل،  ل:  ×ى  احلق  و1/182)عبد  الضعفاء  (، 

)واملرتوكون   اجلوزي  و2/230البن  ممغا(،  رجال  أسامي  األخيار يف رشح  اآلثار  ين  الدين لعاين  بدر 

 (.5/83) كيل م للزر(، واألعال3/378)العينى 

أينظر:    (2) يف  الكامل  الرجال  هتذيب  املزيسامء  احلجاج  و28/51)  أليب  النبالء  سري(،  أعالم  للذهبي  

 (.7/389(، ولسان امليزان البن حجر )6/166)
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حييى :  قال النسائي  وغريهم،  وسفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي  ومحاد بن سلمة،

(ـه130)تويف سنة  قال ابن حبان: ،بن مسلم البكاء برصي مرتوك احلديث
 (1). 

بو عثامن البرصي، موىل التميمي، أسان  كي   ابن :  ويقال  ، بن باب   ن عبيد عمرو ب  •

واملعتزلة القدرية  شيخ  فارس،  أبناء  من  متيم،  عن ومؤسسها،    بني  احلسن :  روى 

، اجلرمي   قالبة   وأيب   الرياحي،   العالية   وأيب  مالك،   بن   أنس   بن   اهلل   وعبيد  ، البرصي 

 دي يم مح إبراه سلمة، وأبو  محاد ابن  بكر بن محران الرفاء، ومحاد بن زيد، و   روى عنه: و 

بن إبراهيم البرصي، واخلليل بن زكريا، وسفيان بن عيينة، وسليامن األعمش وهو 

 بن   وحييى   اهلل،   عبد  بن   الوضاح   عوانة  وأبو  من أقرانه، وهارون بن موسى النحوي 

مناظرات،    زريع   بن   ويزيد   القطان،   سعيد  فائد، وله معه  بن  به عمرو  أبو وتأثر  قال 

امليم احل  عنه ي ل :  حنبل   بن  د أمح   عن  : وين سن  حيدث  أن  بأهل  سنة  س  تويف   ، (142-

( ـ ه 148
 (2 ) . 
السائب   • بن  األخباري حممد  الكويف  الكلبي  النرض  أبو  عمرو  بن  برش  بن 

التفسري صاحب  عدي،  العالمة  ابن  تفسري »:  وقال  من  أطول  تفسري  ألحد  ليس 

قلت:«الكلبي الذهبي:  قال  القر  ،  فرسوا  الذين  من  يف  يعني  الثانيةآن  وماملائة  ن ، 

قوهلمليذين  ال سوى  تفسريهم  يف  عدي ،  س  ابن  قال  الضعفاء  »:  ثم  بني  لشهرته 

غريهم، وروى  روى عن الشعبي وأيب صالح باذام وأصبغ بن نباتة و  «يكتب حديثه

 
الكبري  ينظر:    (1) )لبخلالتاريخ  واملرتوك 8/281اري  والضعفاء   ،)( قطني  للدار  وهتذيب  3/136ون   ،)

أسامء   يف  بمعرف(،  536-31/533)  زيللم  الرجالالكامل  األرشاف  األطراف  حتفة   /6)  للمزية 

و260 و(،  اإلسالم  واألعالم  تاريخ  املشاهري  النبالء 301،  8/300)ذهبي  للوفيات  أعالم  وسري   ،)

 (. 5/350للذهبي )

(، وهتذيب الكامل  2/70التاريخ األوسط للبخاري )و (،101)ص:  لبخاري،  لالضعفاء    تابك ينظر:    (2)

  بن العامد ال شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  (،  135-123/  22جال جلامل الدين املزي )الر  أسامء  يف

 (. 2/196)الَعكري 
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املبارك وأبو معاوية وابن    :عنه النسب وشعبة وابن  الكلبي صاحب  بن  ابنه هشام 

سمعت   احلريس  يد بنل زقا  ،وغريهمن الصلت  وسعد بفضيل ويزيد بن هارون  

حفظت ما مل حيفظ أحد ونسيت ما مل ينس أحد.    أبا معاوية سمعت الكلبي يقول:

سبعة أو  أيام  ستة  يف  القرآن  هارون:  ،حفظت  بن  يزيد  ما  وقال  الكلبي:  يل  قال 

(ـه150-461)، تويف سنة حفظت شيئا فنسيته
(1) . 

األسواري،  • َسيَّار  بن  بالقدر رص ب   موسى  يرمى  أحد ي  أ ص الق   ،  من  هل  اص 

احلسن   روى   ة، البرص  املزين   ، عن  اهلل  عبد  بن  النجود   ، وبكر  أيب  بن  ، وعطية  وعاصم 

العويف، وقتادة، روى عنه حيي القطان ثم تركه، وقال: ليس حديثه بيشء، تويف تقريبا  

( ـ ه 501) سنة  
لفارسية  فصاحته با من أعاجيب الدنيا، كانت    كان و »   قال عنه اجلاحظ:   ، (2)

ه املشهور به، فتقعد العرب عن يمينه،  جملس   وكان جيلس يف ربية،  الع ه ب  وزن فصاحت يف 

حيول   ثم  بالعربية،  للعرب  ويفرسها  اهلل  كتاب  من  اآلية  فيقرأ  يساره،  عن  والفرس 

 . ( 3) «وجهه إىل الفرس فيفرسها هلم بالفارسية، فال يدري بأي لسان هو أبني 
  وى عن: ، رزالإىل االعت  ي كان يذهبسواري، برصإسحاق بن إدريس األ •

وطائفة معاوية،  وأيب  حاتم،  أيب  بن  وسويد  وروى  مهام،  املثنى،   عنه:،  بن  حممد 

، قال البخاري: سكتوا عنه، وقال الذهبي: كذاب، يقال: هو أول من وعمر بن شبة

(ـه210-201)مجع املسند بالبرصة، تويف سنة 
(4)  . 

 
(، وسري أعالم  3/130قطني )(، والضعفاء واملرتوكون للدار  1/101ينظر: التاريخ الكبري للبخاري )  (1)

 (. 6/133يل )لزرك عالم ل(، واأل7/517(، ولسان امليزان البن حجر )268، 267/ 9النبالء )

واينظر:    (2) و3/1221)  ،لدارقطنيلملختَلِف  املؤَتلِف  ميل  (،  الثَِّقات  التَّك  ِرفة  وَمع  ِديل  والتَّع  ح  اجلَر  يف 

واملَجاِهيل   عفاء  كثري والضُّ امل247/ 1)  البن  ولسان   ،)( حجر  البن  للزركيل واألع  (،8/202يزان  الم 

(7/323.) 

 (.1/293) للجاحظينظر: البيان والتبيني  (3)

)مطينظر:    (4) األوسط  الصغري(  التاريخ  التاريخ  باسم  خطأ  و2/183)بخاري،  للبوع  الكبري  (،  الضعفاء 

)1/100)لعقييل  ل عدي  البن  الرجال  ضعفاء  يف  والكامل  و 1/543(،  الضعفاء(،  واملرتوكني   ديوان 

 (. 48، 14/47) للذهبي(، وتاريخ اإلسالم 27)ص:  لذهبيلوثقات فيهم لني  وخلق من املجهولني



 (ه1442 ةذو احلج)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

127 

راشد  معمر   • اابن  شيخ  احلافظ،  بن  إلمام،  عروة  أبو  عمرو    أيبإلسالم، 

موالهماأل البرصي،  زدي  الي ،  عن   ، ( ـ ه 96-95)تقريبا:   ، ولد من نزيل  قتادة،  :  حدث 

والزهري، وعمرو بن دينار، ومهام بن منبه، وعبد اهلل بن طاووس، ومطر الوراق،  

ال وثابت  األحول،  وعاصم  عثامن،  أيب  واجلعد  الزهري،  أخي  اهلل  بناين، وعبد 

العلم، مع  هم،  ، وغريكثري  النجود، وحييى بن أيب وعاصم بن أيب   وكان من أوعية 

التصنيف  وحسن  واجلاللة،  والورع،  والتحري،  عنه و  ،الصدق،  أيوب،  :  حدث 

عروبة،   أيب  بن  وسعيد  شيوخه،  من  وطائفة  دينار،  بن  وعمرو  إسحاق،  وأبو 

املبارك،   وابن  سنة  والسفيانان،  تويف  بن حنبل:( ـ ه 531) وغريهم،  أمحد  قال  مات    ، 

 . (1)مخسون سنةومعمر وله ثامن 

   تلميذه:  املطلب الرابع:
ث وممن ،(2) كتبهم فقد ورد ذكرهم عند عدد من األئمة يف    :عنه وروى َحدَّ

كان جماورا باملدينة، روى عن عمرو بن   ،البرصي  أبو العالء  أيوب بن العالء •

تعرف   طان: القال ابن الق  وروى عنه حممد بن إسحاق الرساج النيسابوري،  فائد،

   .(3)أصال له حاال
 

الكبري(  1) التاريخ  )ينظر:  للبخاري  و 379،  7/378  ا(،  أحجامع  يف  الرسولألصول  األثري ال   ،اديث  بن 

 (.7/394ر )(، ولسان امليزان البن حج14 -5/ 7(، وسري أعالم النبالء للذهبي )12/911)

البيان و  (2) أصبهان = أخبار    اريخت (، و14/835(،، وعلل الدار قطني )294/ 1التبيني للجاحظ )ينظر: 

نعيم  أصبهان أليب  و2/248)ألصبهاين  ا،  األسام(،  اتريد  والكنى  واملفرتق ء  املتفق  كتاب  يف  ملذكورة 

(، ، وتاريخ علامء 2/322)  (، وتوضيح املشتبه البن نارص الدين الدمشقي1/98)  للخطيب البغدادي

انتخاب كتاب (، و3/49)مزي  للل  الرجا  هتذيب الكامل يف أسامء(، و 1/165دلس البن الفريض )األن

 عالء الدين مغلطاي للخطيب البغدادي )انتخاب(  اخلطأ فيه    كنيته اسم أبيه مما ال يؤمن وقوعمن وافقت  

 (.1/380)لسيوطي لاملصنوعة« لئ آلالزيادات عىل املوضوعات، ويسمى »ذيل ال(، و1/80)

اينظر:    (3) كتاب  يف  املذكورة  والكنى  األسامء  البغداديواململتفق  تريد  للخطيب  و1/98)  فرتق   بيان (، 

األحكام   كتاب  يف  واإلهيام  للذهبي  3/144)القطان  ابن    احلسن  أليبالوهم  االعتدال  وميزان   ،)

 (.61)ص:  يلعراقلن االعتدال ذيل ميزا(، و6/220(، ولسان امليزان البن حجر )3/283)
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الرضير • بن حيي  بعد    ،القاسم  بالبرصة  سيار  بن  موسى  بمسجد  يقص  كان 

 .  ( 1)   ة روى عنه وعن احلسن بن دينار، ضعيف من شيوخ املعتزل شيخه عمرو بن فائد، 
عبد • بن  كليب  خليل  بن  الفَ   املعروف  ،امللك  قرطبة،    ،لةض  بخليل  أهل  من 

ك هبا  وروى  املرشق  إىل  املنسوبرحل  التفسري  احلس  تاب  احلن  إىل  أيب  من بن  سن 

قال: ملا مات خليل أتى  و  ة،ينمِ حييى بن السَّ أبو بكر  رواه عنه    ،طريق عمرو بن فائد

أبو مروان بن أيب عيسى ومجاعة من الفقهاء وأخرجت كتبه وأحرقت بالنار إال ما 

وكان يف بدء أمره    ،ئل، وكان خليل مشهورا بالقدر ال يتسرت بهكان فيها كتب املسا

 . (2)رهثم ملا تبني أمره البن وضاح هجبن وضاح، د يقا ملحم دص
األَُرِزّي  • صالح  أيب وأبو  بن  أمحد  عنه  وحدث  فائد،  بن  عمرو  عن  حدث   ،

   .(3) احلواري
روى احلروف عن عمرو   أنه    ابن اجلزري  ذكر  حسان بن حممد الرضير، •

   .(4)هبن فائد، ومل أجد من ذكره غري
روى احلروف عن عمرو بن   هأن  ياجلزرابن    ذكر  ،بكر بن نرص العطار •

 .(5) ، ومل أجد من ذكره غريهفائد
مثناة  بفتح السني املهملة، وبعد الالم ياء  -  ّي مِ ي  ِل بن برش بن منصور السَّ إسامعيل  •

َلي ِمّي ( 6) -من حتت  ياء املنقوطة  بضم السني املهملة وفتح الالم وسكون ال   -، وقيل: السُّ

 
النبوية.  ينظر:    (1) األحاديث  يف  الواردة  للجاحظ14/358)  ارقطنيلدل العلل  والتبيني  والبيان   ،)  (1 / 

اتم  حللم فيهم، مل يذكروا يف كتب الضعفاء واملتكلم فيهم«  ذيل لسان امليزان »رواة ضعفاء أو تكو (،294

 (. 358  / 14) يب  التهذ   قريب ت   يف   ليسوا   الذين   الرواة   قريب ت   يف   األريب   مصباح  (، 1/140)الرشيف العوين 

 (.1/165الفريض )بن ندلس ال ينظر: تاريخ علامء األ (2)

 (.1/176)  البن نقطة احلنبيلاإلكامل )تكملة لكتاب اإلكامل البن ماكوال( ل إكامينظر:  (3)

 (.2/870ينظر: غاية النهاية البن اجلزري، )( 4)

 (.2/870بن اجلزري، )ينظر: غاية النهاية ال  (5)

  =إكامل هتذيب الكامل(، و74)ص:    مداينين اهلزين الدعجالة املبتدي وفضالة املنتهي يف النسب  ر:  ينظ  (6)
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،  من األزد   ؛ م ه  ة من ولد مالك بن فَ يمَ ِل وَس   ي، لبرص ليث ا أبو    ، ( 1) -ا بنقطتني من حتته 

قريش :  روى عن  بن  السليمى، ومحاد  منصور  بن  وأبيه برش  اهلنائي،  ،  برش بن مدرك 

ائد األسواري، وعيسى بن شعيب النحوي، وفضيل بن سليامن النمريي،  وعمرو بن ف 

و  عن وغريهم،  يف   ابن ه:  روى  الدنيا  والنية ا "أيب  وابن  ( 3) داود   و أب ،  ( 2) "إلخالص   ،

وحممد    . "الدعاء "( 6) والطرباين يف    ، ( 5) ، وأبو بكر حممد ابن إسحاق بن خزيمة ( 4) ماجه 

يف  البخاري  إسامعيل  النحوي  ،  ( 7) "األوسط   التاريخ " بن  الرمحن  عبد  بن  وحممد 

ثع  ولقبه  كتاب لب،  البرصي  يف  حبان  بن  حاتم  أبو  له  ،  ( 8) "ثقات ل ا " ذكره  وروى 

( ـ ه 255) مات سنة   قال أبو بكر بن أيب عاصم:   ، ( 9) "ة ل ي والل   اليوم " لنسائي يف ا 
 (10 ) . 

من أحسن الناس نظًرا وأجودهم كالًما عىل  ان  ك  ،اهلل اخلرزي  حممد بن عبد •

ائد البرصي، حدث عنه أبو عبيدة عبد الوارث بن  فحدث عن عمرو بن  ،  الظاهر

 
ضبط من غرب فيمن قيده ابن حجر )مطبوع ضمن  ، و(2/155)  عالء الدين مغلطايأسامء الرجال    يف=

 (. 1/35)جمموع رسائل ابن عبد اهلادي(، 

)املتوىف:  لاألنساب  ينظر:    (1) و7/200)  هـ(562لسمعاين  األنساب  (،  هتذيب  يف  ابن لاللباب  الدين  عز 

 (. 2/313)ثري األ

 (.50)ص: بن أيب الدنيا ال ملؤلف: اإلخالص والنية ا: ينظر (2)

 (. 2/374)در الدين العينى لبرشح سنن أيب داود ينظر:  (3)

املؤلف: حممد بن يف رشح سنن اإلمام ابن ماجه    مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األرسار البهاجةينظر:    (4)

 (. 1/543) ،عيل بن آدم بن موسى

 (. 2/183)ح ابن خزيمة صحي ينظر: (5)

 (. 289)ص: الدعاء للطرباين  ينظر:( 6)

 (.2/222يخ األوسط للبخاري )ينظر: التار (7)

 (.8/103) البستي دارمي،ال ، أليب حاتمالثقاتينظر: ( 8)

 (. 479)ص: لنسائي لم والليلة عمل اليوينظر: ( 9)

الد  (10) جلامل  الرجال  أسامء  يف  الكامل  هتذيب  املينظر:  )ين  للذه50،  3/49زي  اإلسالم  وتاريخ  بي  (، 

 (.1/284البن حجر )هتذيب التهذيب (، و86، 85/ 19)
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تويف و  ؛البرصي، ويل القضاء  ن بن عبد اهلل اخلرزيإبراهيم العسكري، وعبد الرمح

( ـ ه 391) نة س 
 (1) . 

 : مؤلفاته: امس املطلب اخل 

بأنه    (2) مؤلفاته؛ إال ما ذكره اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني مل أقف عىل من ذكر  

؛ منسوب إىل  كبري  تفسري له  قيلكتاب اهلل كامال، وما نقله ابن الفريض بقوله:  فرس  

ب، املعروف  يبن كل  كلامل  عنه خليل بن عبد  احلسن البرصي، يرويه  احلسن بن أيب

رس القرآن كامال بمسجد موسى  ، ذكر اجلاحظ بأنه فخليل الفضلة، من أهل قرطبةب

 .(3)ار األسواري بالبرصةيَّ بن َس 

   كلم العلماء عنه:عقيدته و : سساداملطلب ال
ده؛ أما من ناحية اعتقا  ، ( 4) قال ابن اجلزري: وردت عنه الرواية يف حروف القرآن 

تأثر   بن فقد  ب م بع   فائد   عمرو  عبيد رو  املعتزلة   ن  مذهب  مؤسس  وأحد   ، البرصي؛ 

  وقد سامه ابن قتيبة الدينوري يف ، ( 6) ، ومن لوازم هذا االعتقاد؛ القول بالقدر ( 5) أئمتها 

فاسد، ،  ( 7) القدرية  باطل  اعتقاد  القَ   العقييل:   عنه  قال   وهو  إىل  يذهب  ر دَ كان 

 
واألنساب  ينظر:    (1) والكنى  األسامء  يف  واملختلف  املؤتلف  عن  االرتياب  رفع  يف  ماكوالباإلكامل  ال  ن 

لعزيز  ا  ن عبداحلس أبو  القرن الرابع، ولعله تصحيف أو اشتباه بوقاة القايض  (، ذكر وفاته بنهاية2/199)

ف اخلرزي،  أمحد  يعقل  بن  ال  إذ  القضاء،  ويل  أعلم-كالمها  فائد   -واهلل  بن  عمرو  عن  حدث  يكون  أن 

(، 10/465)يخ بغداد وذيوله  تاره( بيسري، ووفاة اخلرزي؛ بنهاية القرن الرابع، ينظر:  200املتويف بعد )

 (.2/323وضيح املشتبه البن نارص الدين )ت

 (. 1/294)ينظر:  (2)

(، واألعالم 1/165)  بن الفريضال تاريخ علامء األندلس  (، و1/294ظ ): البيان والتبيني للجاحينظر  (3)

 (.  5/83للزركيل )

 (.2/870ينظر: غاية النهاية البن اجلزري، ) (4)

 (. 2/403، )قيدة الطحاوية البن أيب العزينظر: رشح الع (5)

 (.985/ 858/ 2جلحيم، البن تيمية، )احاب لفة أصينظر: اقتضاء الرصاط املستقيم ملخا (6)

 (. 1/625) البن قتيبة،املعارف ينظر:  (7)
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يقي واالعتزا  وال  احلديث ل،  املديني   قال و ،  ( 1) م  عند   : ابن  يضع   ؛ ضعيف ا  ن ذاك 

ال و   ، ليس بثقة :  وقال النسائي   ، مرتوك :  عنه   قال الدارقطني ،  ر دَ يقول بالقَ و   احلديث، 

   . ( 3) ، وقال عنه حيي بن سعيد: ليس بيشء ( 2) ه حديثُ   ُب كتَ يُ 

عدي  ذكرهو الكامل  ابن  وقاليف  احلديث:  ،  روامنكر  أحاديث  له  وساق  ها ، 

 يه، ومنها: ، وأنكرها علبسنده

ومن الغائط مرتني   ،الوضوء من البول مرة مرة»  :-×  هللرسول ا-  قالقوله:  

ج يب إىل  رِ ملا عُ »  :-  ×رسول اهلل    -ال  وقوله: ق،  «اومن اجلنابة ثالثا ثالث  ،مرتني

وأحىل   ،أشد بياضا من اللبن  ،مررت عىل هنر عجاج يطرد مثل السبخ  ؛السامء الدنيا

ال من  ،عسلمن  قباب  إىليبفرضبت    ،جموف  ر  دُ   وحافتاه  محدي  مسك  ؛أته   ، فإذا 

هذا الكوثر    ؟ فقال:يا جربيل ما هذا  :فقلت  ،رر فإذا دُ   ؛ ورضبت بيدي إىل ررضاضه

ا يف ودً مُ غ  فا مَ ي  إن هلل تعاىل َس »  :-  ×رسول اهلل  -قال  وقوله:  ،  «الذي أعطاك ربك

  إىل   دمَ غ  م يُ لَ فَ   ؛يفذلك السَّ   درِّ تل عثامن ُج قُ ذا  فإ  ،اي  ما دام عثامن بن عفان َح   ؛هدِ م  غِ 

   .(4)ولعمرو بن فائد؛ أحاديث مناكري غري ما ذكرت :ثم قال، «يوم القيامة

 . (5)كارةظاهرة النَّ ،ه باطلةــثـوذكر الذهبي يف ميزان االعتدال؛ بأن أحادي

 
 (.290/ 3ينظر: الضعفاء الكبري للعقييل )  (1)

املدينظر:    (2) بن  لعيل  شيبة  أيب  بن  عثامن  بن  حممد  االع(،  69،  68)ص:  يني  سؤاالت  نقد  ميزان  يف  تدال 

ة عن األخبار  تنزيه الرشيعة املرفوع و  (،6/220)  جرالبن ح  لسان امليزان(،  3/283)لذهبي  لالرجال  

 (. 5/83(، واألعالم للزركيل )1/39) لكناينلالشنيعة املوضوعة 

بُل الوادعِ لـ  املستدرك  جال احلاكم يفور  (،6/253)رازي  الم  ـاتـالبن أيب ح   ،اجلرح والتعديلينظر:    (3) يُّ ُمق 

(2/99.) 

الرجال  ينظر:    (4) ضعفاء  يف  دمشقو (،255-6/532)  عدي بن  ال الكامل  عال   تاريخ    /39)  ساكر بن 

الوا  (،444 الوسطى من حديث  احلق األشبييل  ل  ×نبي  ألحكام  الكامل يف   خمترص(، و 1/181)عبد 

 (.2/98)ر الدين العينى دـلبة ـرح اهلدايـة شـ البناي( 548)ص: لمقريزي لالضعفاء 

 (.283/ 3للذهبي )ميزان االعتدال ينظر:  (5)
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 الثاني بحثامل

 األسواري عمرو بن فائد أحرف القرآن الواردة عن 

 . [ 5:]الفاحتة      ﴾ ٿ ٿ ٿ       ﴿قال تعاىل:  . 1
 . ختفيف الياءو  ،كرس اهلمزةب ؛)إَِياَك( :الرواية الواردة عن عمرو بن فائد •

 . (1) انفرد هبا عمرو بن فائد وهي رواية؛ •
  ؛ لعَ عىل هذا فِ   (ايَ إِ )بتخفيف الياء فيهام مجيعا، فوزن  قال ابن جني:    :التوجيه •

 وهي:  ومعناها،  اآلية  من لفظمها  الكو   ال،عَ فِ   ءايَ إِ ول،  عَ ا فِ يَ إِ و ى،ا ومِحَ جَ ا وحِ َض كرِ 

إذا ظهر الشمس  أن ضوء  وذلك  ُج   مَ لِ عُ   ؛العالمة،  األرض مَ ر  أن  وجه  ، (2) ها عىل 

ة للشمس  يااإلويقال:    ، (3) ضوء الشمس :  ايَ إِ   معنى  ألن  ؛وهي قراءة شاذة مردودة

حوهل الدارة  وهي  للقمر،  م،  (4)اكاهلالة  فكأن  حقيقتها،  هو  خفف؛  وذلك  أراد  ن 

 ،ةغري مشتق  ةسامء املضمرة مبنيويف هذا نظر؛ ألن مجيع األ   تك،د، أو حقيقنعب  ذاتك

عىل  مبني  واختالفهم  فيها،  وتشديدها  الياء  ختفيف  عىل  الكالم  العلامء  أطال  وقد 

وجوازها وخم   ؛معناها  اللغة،  حيث  األقوالمن  هذه  ذكره  ترص  يف    ما  جني  ابن 

يكو   أنه  ؛املحتسب أن  إن عمرو  ينبغي  فايد  كره   (إياك) قرأ  امنبن  بالتخفيف؛ ألنه 

 
أيب طالب  اإلبانة عن معاين القراءات مكي بن  (، و1)ص:  ات الشاذة، البن خالويه،  راءب القاينظر: وكت  (1)

للكرماين )ص:  121)ص:   القراءات  وشواذ  العكربي  42(،  البقاء  الشواذ أليب  القراءات  وإعراب   ،)

حر بالو (،2/214)حيان  ألبـي  والتكميل يف رشح كتاب التسهيل    التذييل ينسب القراءة، و( ومل1/93)

التفسري  حيامل )حاشية الطيبي عىل  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب  (، و 41/ 1)  أليب حيانط يف 

  مهع اهلوامع يف رشح مجع و  (،1/47)بن اجلزري،  ال النرش يف القراءات العرش  (، و1/744)  الكشاف(

 .(1/244) للسيوطياجلوامع 

 (. 1/40) البن جنيها ضاح عناملحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليينظر:  (2)

تفسري القرآن  ( و 439،  438/ 5)   البن منظور ان العرب  لس (، و 121ظر: اإلبانة ملكي بن أيب طالب )ص:  ين   ( 3) 

 (. 48/ 1)   بن كثري ال العظيم  

 (.1/146لقرطبي )ينظر: اجلامع ألحكام القرآن ل( 4)
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التضعيف أن حيمل  ؛اجتامع  ينبغي  وال  والكرسة،  واهلمزة  الياءين  ثقل  ( إياك) مع 

لغة  أهنا  يكون  (1) بالتخفيف عىل  أن  الرأي، وقال: واألشبه  العكربي هذا  ، ورجح 

إحدى أنه حذف  فيه؛  والوجه  مسموعة،    يف حرف   التكريرالياءين الستثقال    لغة 

 ق:الفرزد الشعر؛ قالاء ذلك يف ج دقالعلة، و
 اـكني أهيمــ را والسامـنصتنظرت  

 
 الغيث استهلت مــواطرهعىل مع   

 . (2) وقالوا يف أما: أيام؛ فقلبوا امليم ياء كراهية التضعيف  

 .[ 7:  الفاحتة ]     ﴾   ڦ ڦ    ڦ    ڦ   ڤ ﴿  قال تعاىل: . 2
   :عنيابملوض ( عليهمِف ) فائددة عن عمرو بن الرواَيت الوار  •
   .)َعَلي ِهِم( يمملوابكرس اهلاء  -

   .(3)   قال الكرماين: وهو غريب تفرد به، انفرد هبا عمرو بن فائد وهي رواية؛ •
  .ي(مِ هِ ي  لَ عَ ) بكرس اهلاء وامليم، وياء بعدهاعنه أيضا؛ و -

 . (4) البرصي  لحسنل ؛موافقا •

   .)َعَلي ُهُم(وعنه أيضا؛ بضمهام غري مشبع  -

 .(5)  عمرويبن أف ع واخلفا ،ألعرج ل ؛موافقا •

 
ال ينظر  (1) املحتسب   :( جني  و1/40بن  القرآن  (،  اس  لإعراب  الشواذ  وإ  (،1/19)لنَّحَّ القراءات  عراب 

املحرر الوجيز يف  (، و10،  9البقاء العكربي، )ص:    والتبيان يف إعراب القرآن أليب  (،1/94كربي )للع 

العزيز   الكتاب  األندليسال تفسري  عطية  و1/72)  بن  التسه (،  القواعدرشح  »متهيد  املسمى  برشح    يل 

(، ومهع  2/81)لدماميني لسهيل الفوائد  تائد عىلتعليق الفر (، و1/513)ناظر اجليش لتسهيل الفوائد« 

 (.244-1/242يوطي )اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع للس

للعكربي )ص:  ينظر(  2) القرآن  إعراب  التبيان يف  البناء واإلعراب:  اللباب يف ع(، و10،  9:    للعكربيلل 

 (.236، 1/235) للسيوطياملغني  هدرشح شوا(، 2/107)

 (.1/47ط أليب حيان )(، والبحر املحي45ين )ص: رماات للكينظر: شواذ القراء ( 3)

القراءا(  4) للكرماين )ص:  ينظر: شواذ  وشواذ  45ت  خالويه )ص:  (،  البن  املحيط  1القراءات  والبحر   ،)

 (.5/46نية لإلبياري )(، واملوسوعة القرآ1/44) (، واملحتسب البن جني1/47حيان ) أليب

 (. 1/47) والبحر املحيط أليب حيان (،54)ص:  ينظر: شواذ القراءات للكرماين( 5)
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  .أيضا؛ بضم اهلاء وامليم ووصلها بواو )َعَلي ُهُمو( نهوع -

ومل  ؛موافقا • اهلذيل،  جندب  بن  وعيسى  أَ سلم  األعرج،  هرمز  بن  حازم  يب 

 . (1) اهلل بن زيد   الرمحن عبد يب عبدأَ الثقفي، و

الباب األ و   التوجيه: • هذا  يف  َح   ؛ صل  الضمري  هاء  َخ قُّ أن  ألهنا  الضم؛  ّية،  فِ ها 

بأقوى  َنيِّ بُ فَ  تُ كا ر احل ت  ولذلك  والفتحة َض ت،  الضمة  بعد  كرسها   ، م  جيوز  وأما  وال   ،

فإنه جانس    ؛ م( هِ ي  لَ ويتبعها واو، وأما من كرس اهلاء يف )عَ   ، م َض امليم فاألصل فيها أن تُ 

ة امليم فعىل األصل، ومن  مّ ع َض بَ ش  فعىل األصل، ومن أَ   مّ ن َض هبا الياء التي قبلها، ومَ 

الكرسة عىل الياء، ومن    ّل دُ كام تَ   ، ة الضمة عليها الل لد   اوَ الو   َف ذَ َح ؛  ا ه رص عىل ضم اقت 

الواو كام  الكرَس   الكرَس   بعَ ت  أَ   ؛ كرس امليم بعد كرسة اهلاء  ياء؛ قال: أصلها  ، ومن أتبعها 

أُ  ولكنها  ل بدِ ذكر،  ياء  ما  امَّ ـَلت  انكرس  اهلاء    قال:  الضمة؛  بعد  امليم  كرس  ومن  قبلها، 

 . ( 2) الياء يف عليهم د  بع ت  يم وقع امل   أن ك ف ري حصني،  حاجز غ 
 [8:  آل عمران ]    ﴾ وئ ەئ ەئ ائ ﴿ قال تعاىل:  . 3
عن  • الواردة  فائد  الرواية  بن  ُقُلوُبنَا(  :عمرو  َتِزغ   ورفع   ؛)ال  التاء  بفتح 

 . القلوب
   . ( 3)   قائلة   واقد اجلراح، وأيب   ، وأيب اجلحدري و قراءة أيب بكر الصديق، ؛موافقا •

 
القراءات الواردة فيها ومل45)ص:    ينظر: شواذ القراءات للكرماين  (1) ينسبها،   (، وقد ذكر العكربي مجيع 

امل )ينظر:  جني  البن  ال1/44حتسب  وشواذ   ،)( والبح102-1/99قراءات  حيان (،  أليب  املحيط  ر 

(1/47.) 

عبد  ل  ،حجة القراءاتو  (،1/50)زجاج  للمعاين القرآن وإعرابه  و  (،1/45)  ينظر: املحتسب البن جني  (2)

ي )81)ص: ن زنجلة الرمحن اب رَبِ  (.102، 1/101(، وإعراب القرآن للُعك 

الدر املصون عن ابن فايد وأيب بكر  وذكرها السمني احللبي يف (،  19ينظر: القراءات الشاذة البن خالويه )ص:  ( 3) 

اجل  ) الصديق وأبو واقد  الكتا 29/ 3راح  ) (، واللباب يف علوم  (، وذكرها الكرماين يف  42/ 5ب البن عادل 

اجلامع ألحكام القرآن  واقد اجلراح؛ (، ونسبها أليب 108واذ عن أيب بكر الصديق وأيب واقد اجلراح )ص: الش 

 (. 32/ 3البحر املحيط؛ أبو قائلة ) (، وزاد أبو حيان يف  20/ 4)   للقرطبي 
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قُ َتزِ   )ال  التوجيه: • الزافإضعىل  ا(  نوبُ لُ غ   القلوب ة  إىل  وظاهرهيغ  هني    ؛، 

أال ترى أن  القراءتني بمعنى واحد؛ فقال:    أبو الفتح  ، وجعل(1) القلوب عن الزيغ

 .(2) وهو اهلل سبحانه ؛فاملسئول إذن واحدالقلوب ال متلك شيًئا فيطلب منها؟ 
 . [ 143:  النساء ]     ﴾  ک ڑ ڑ  ﴿ قال تعاىل:  . 4
   :فائد نب  رو عمواردة عن الرواَيت ال •
ِذبِنيَ ) -   .بكرس الذال الثانية ؛(ُمَذب 
عباس   ة رواي   ؛موافقا • أخرى   . (3) ابن  رواية  الكرماين  هبا   ؛ وأورد    انفرد 

ِذبِنَي(-عمرو بن فائد   ب   . بتشديد الذال األوىل، عىل إدغام التاء يف الذال  ؛)ُمذَّ
 . (4) انفرد هبا عمرو بن فائد وهي رواية؛ •
ِذبِنيَ )ُمذَ :  تنياءالقرعىل    التوجيه: • أراد متقلبني، عىل تسمية   ني(؛، و)متذبذب(ب 

الذي ال املهتز  القلق  واملذبذب:  الفتح:  أبو  قال  وكذلك    الفاعل،  مكان؛  يف  يثبت 

هؤالء عىل  وتارة  هؤالء  إىل  تارة  يميلون  مقلقلني؛  الزخمرشي: (5)هؤالء  قال   ،  

واهلوىذ الشيطان  فهم  ؛بذهبم  والكفر،  اإليامن  ب  بني   ، نمتحريو  ينهاممرتّددون 

 
القرا  (1) إعراب  الينظر:  )شواءات  للعكربي  والكش1/302ذ   ،)( للزخمرشي  والتبيان 1/339اف   ،)

(،  3/29لبي )(، والدر املصون للسمني احل3/32(، والبحر املحيط أليب حيان )176للعكربي )ص:  

 (.5/42ل ) واللباب يف علوم الكتاب البن عاد

 (. 1/154تسب البن جني )ينظر: املح( 2)

البن    (3)  الشاذة  القراءات  جني 29:  )ص   خالويه ينظر:  البن  واملحتسب  القراءات 203/ 1)   (،  وشواذ   ،)

(، 127/ 4احللبي )(، والدر املصون للسمني  110/ 4، والبحر املحيط أليب حيان ) ( 146للكرماين )ص:  

 (.86/ 7) واللباب يف علوم الكتاب البن عادل 

 نسبها. ي( ومل1/164(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي ) 146لقراءات )ص: ينظر: شواذ ا (4)

املحتسب  (5) )  ينظر:  جني  )ص:  1/203البن  للعكربي  والتبيان  الشواذ  527(،  القراءات  وإعراب   ،)

 . (1/416للعكربي )
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 يف جانب  رُّ قَ فال يُ  عُ فَ د  ويُ  ادُ ذَ يُ  أي: ،عن كال اجلانبني بُّ ذَ الذي يُ  ؛بذَ ب  ذَ مُ ـوحقيقة ال

 . (1) واحد
 . [156:  األعراف ]            ﴾  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ    ﴿  قال تعاىل: . 5
 . بالسني ؛(اء  س  أ  )  الرواية الواردة عن عمرو بن فائد: •
  .(2) فعيالشا ارهااخت، وساحلسن، وطاووزيد بن عيل، و موافقا؛ •
وهذا عىل وفق قول أهل  ، قال السمعاين:  (3) أعاقب به امليسء:  أي التوجيه: •

عباده من  يشاء  من  بعذابه  يصيب  أن  تعاىل  هلل  فإن  يذنب،    ؛السنة؛  مل  أو  أذنب 

القدرية،حّ وَص  بعض  أساء)  فقرأ ف  من  به  أصيب  وليس  (  عذايب  اإلساءة،  من 

أراد  (4)بيشء هباال  وعدم  تضعيفها؛  أبونقو  .اعتداد  أيب    ل  عن  الداين  حيان  عمرو 

  وقرأ  .رجل سوء  ؛ وعمرو بن فائد ،ال تصح هذه القراءة عن احلسن وطاوسوله:  ق

املقري  ؛واستحسنها  مرة  عيينة  بن  سفيان   هبا الرمحن  عبد  إليه  به    ،فقام  وصاح 

ذه  هب  ق لعتزلة تمعللو  .دعأهل الب يقول  اَم ـن لِ طَ ف  ومل أَ   ،رِ د  مل أَ :  فقال سفيان  ،وأسمعه

ال فعل فيه    ؛وإن أساء  ،ومن جهة خلق املرء أفعاله  ،يدنفاذ الوعمن جهة إ  ؛القراءة

. ورجح هذه القراءة كاالنفصال عن سائر الظواهر  ؛واالنفصال عن هذا   ،هلل تعاىل

 
ا  (1) )ينظر:  للزخمرشي  )1/580لكشاف  حيان  املحيط أليب  والبحر  للس 4/110(،  املصون  والدر  مني  (، 

 (.2/246(، وتفسري أيب السعود )4/127احللبي )

امل ين   ( 2)  ) حت ظر:  جني  البن  ومف 261/ 1سب   ،) ( للرازي  الغيب  املحيط  379/ 15اتيح  والبحر  حيان    أليب (، 

 (5 /191 ( احللبي  للسمني  املصون  والدر   ،)5 /477 ( عادل  البن  الكتاب  علوم  يف  واللباب   ،)9 /338  ،)

  ي يف لزخمرش (، وخصها ا 46القراءات الشاذة للحسن، وعمرو بن عبيد )ص:   ه القراءة ابن خالويه يف وعزا هذ 

 ( باحلسن فقط  الشافعي وكرداب،  رواي   ( وزاد 195للكرماين )ص:    القراءات   (، وشواذ 651/ 2الكشاف  ة 

 وَسّمى عمرو بن فائد اإلسواري؛ عمرو االستواري، ولعله تصحيف، واهلل أعلم. 

 .(392التبيان للعكربي )ص: ينظر:  (3)

بنينظر:    (4) منصور  املظفر،  أبو  املؤلف:  القرآن  املربن  حممد    تفسري  أمحد  ابن  اجلبار  السمعاين عبد  وزى 

 (.2/221)هـ( 489: توىفالتميمي احلنفي ثم الشافعي )امل
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الفاِش وقال: ه  ،أبو الفتح :  يالتي ه  ؛ةيَ ذه القراءة أشد إفصاحا بالعدل من القراءة 

وهو   ؛الشاذة  القراءة  يف  باعذالألن  (،  اءُ َش أَ   ن  مَ ) له،  االستحقاق  علة  مذكور 

صابة العذاب له، وأن ذلك  إناول من ظاهرها علة  تَ ال يُ   ؛اإلساءة، والقراءة الفاشية

م عباده، وأنه ظلِ ليشء يرجع إىل اإلنسان، وإن كنا قد أحطنا علام بأن اهلل تعاىل ال يَ 

هذه   م ذلك منا مل نعلنَّ ه، إال أَ سنف  رتمه عىلواج  إال بام جناه  ؛ال يعذب أحدا منهم

غريها أماكن  من  بل  تعاىل،  اآلية؛  قوله  )وظاهر  أشاء:  معجمة(  من  ربام    ؛بالشني 

يَ  من  املخالفني  هُ رُ ظَ نَ   ُف عُ ض  أوهم  مل    ؛من  أو  أساء  عباده،  من  يشاء  من  يعذب  أنه 

  راءة ق  يهوأقول:    .(1)احسبنا وولين  يسئ، نعوذ باهلل من اعتقاد ما هذه سبيله، وهو

ال توز  ال  هبشاذة  الصحيحة -  اقراءة  القراءة  هبا    -ملخالفتها رشوط  االعتداد  وال 

هذه القراءة   ومعلوم أن؛ وإن َحَكم عليها أهل اللغة بالفصاحة،  عىل مذهب باطل

املعتزلة وغريهم ة  املذكور-  (2) مذاهبهم   أييد لت  ؛الشاذة استدل هبا أهل األهواء من 

 .ملذاهبهم الباطلة دالل هبافائدة من االستوال  ، ايهعلعول ي فال نإذ ،-سابقا
 . [ 15:  التوبة ]      ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿ قال تعاىل:  . 6
 . بالنصب  ؛َيُتوَب(و ) :عمرو بن فايد الرواية الواردة عن  •
عيل قراءة    ؛موافقا • بن  إسحاق   ، واألعرج   ، زيد  أيب  عبيد،   ، وابن  بن  وعمرو 

، واليزيدي  يعقوب الصقر عن    ن ب   د ه ف و   ، رو ـ عم   ي ـ أب عن    س ـ ون ـ ي و  ، الثقفي ى  ـ وعيس 

   . ( 3) حلسن عن ا 
 

 (. 1/261ينظر: املحتسب البن جني ) (1)

النسفي  (2) عمر  املوضوع  هذا  حرر  من  أحسن  املاتريديةأ  ؛ومن  أئمة  شارحا  وفصل  ،حد  التفتازاين  ه 

ال كام زعمت    ؛الطاعة والعصيانعباد من الكفر واإليامن وال  ألفعالتعاىل خالق    واهللقال:    حيث لكالمه،

الرمحن    حممد بن عبد  :أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة املؤلف، ينظر:  لعبد خالق ألفعاله املعتزلة أن ا

 (.1/605)اخلميس 

=  ردها(، وأو10/40عادل )(، واللباب يف علوم الكتاب البن  5/383حيان )نظر: البحر املحيط أليب ي  (3)
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عىل تقدير وأن يتوب،  ف»قال ابن عطية:  ؛  بالنصب  )َوَيُتوَب(  رواية  التوجيه:  •

ذهبت   إذا  عندي  ذلك  الكافرين  ويتوجه  قتل  أن  هنا  هبا  يراد  إنام  التوبة  أن  إىل 

توبة عىل ال ل  فتدخل إليامنكم،  واجلهاد يف سبيل اهلل هو توبة لكم أهيا املؤمنون وكام

القتالهذ املعنى،    التوبة  تكونأو    ،(1) «ا يف رشط  داخلة يف جواب األمر من طريق 

 . (2) تلك الكراهة لقتاهلم إن تقاتلوهم يعذهبم اهلل، ويتب عليكم من : فيصري املعنى
 . (3)ووجه العكربي قراءة النصب: )ويتوَب(؛ عىل أن الواو بمعنى )مع(

   . [ 38:  س ن و ي ]     ﴾ ۆ     ۇ ۇ ڭ ﴿ قال تعاىل:  . 7
  .عىل اإلضافة ؛)بُِسوَرِة ِمث لِِه( :فائد و بن عمر  اية الواردة عن رو ال  •
 .  عمرو بن فائد انفرد هبا وهي رواية؛ •
اإلضافة؛ رواية    التوجيه: • عىل  ِمث لِِه(  أو   ، كتاِب   بسورةِ أي    :ومعناه   )بسوَرِة 

، امه قَ فة مَ صِّ ل ا   متوأقي   ، وصوف منهملا   َف ذِ هذا مما ُح القرآن، و   مثل :  أي   ،هِ مثِل   كالمِ 

برش    بصورة  النبي    ؛ مثِلهِ أي:  إىل  واقعة  ذلك  يف  اجلمهور ويف    ،×فاهلاء  إىل   قراءة 

القرآن قد متسك  و   . ( 4) القرآن  به دّ حَت   اهلل   ألن :  قالوا   ، املعتزلة هبذه اآلية عىل خلق   ،ى 

بمثله  اإلتيان  اإلتيا   ؛ وطلب  كان  إذا  إال  هذا  يمكن  وال  بمثله صحيح وعجزوا،   ن 

اجلملة د  جو الو  لكانيف  قديام  كان  ولو  األمر،   ،  نفس  يف  حماال  القديم  بمثل  اإلتيان 

 
الكامل، و= فايد )ص:  اهلذيل يف  بن  ينسبها عن عمرو  والقرا561مل  الشاذة البن خالويه )ص:  (،  ءات 

 (.210(، وشواذ القراءات للكرماين )ص: 51

 (.3/14ينظر: املحرر الوجيز البن عطية ) )1)

البن    (2) املحتسب  )ينظر:  )ص:  1/285جني  للعكربي  والتبيان  وا416(،  املحيط(،   حيان أليب    لبحر 

والدر384،  5/383)  ،)  ( احللبي  للسمني  ع6/27املصون  يف  واللباب  عادل (،  البن  الكتاب  لوم 

 (. 8/88(، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )10/40)

 (.1/609)ينظر: إعراب القراءات الشواذ للعكربي ( 3)

(، واملحتسب  75ص:  لويه )اذة البن خا(، والقراءات الش227القراءات للكرماين )ص/    ينظر: شواذ(  4)

 (. 59، 58/ 6ر املحيط أليب حيان )(، والبح2/347(، والكشاف للزخمرشي )1/312ي )البن جن
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به  التحدي  يصح  ال  أن  الرازي:   . ( 1)فوجب  يقال ؛  واجلواب   قال  اسم  القرآن  أن 

وعىل  تعاىل،  اهلل  بذات  القائمة  القديمة  الصفة  عىل  احلروف باالشرتاك  هذه   

الك  أن  يف  نزاع  وال  املركبة واألصوات،  وا ه  هذ من    لامت  حمدثة احلروف  ألصوات 

 . ( 2)ال بالصفة القديمة   ،والتحدي إنام وقع هبا   خملوقة،
 .   [ 105]يوسف:     ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿   قال تعاىل:  . 8
   .بالرفع ؛(ُض ر  واألَ ) :عمرو بن فايد الرواية الواردة عن  •
  .عباس، وعكرمة، وابن عمريبن ال ؛موافقا •
رفع أو    فيمن  الوقف:  الفتح  أبو  لاقداء،  عىل االبتف  ؛فمن قرأ بالرفع  التوجيه:  •

الساموات،  ؛نصب )فتقول   تبتدئ  ثم عىل  االبتداءواألرُض :  عىل  بعده ،  (3) (  وما 

، والضمري يف )عليها( عىل فيشاهدون ما فيها من اآليات  ،يمرون عليها، أي:  خرب

 . (4) الرفع؛ يعود عىل األرض فقطقراءة 
   .[ 50:  م ي اه إبر ]    ﴾ۆ   ۆ     ۇ   ۇ    ڭ   ڭ﴿ قال تعاىل:  . 9
الوا  • عن الرواية  فائد  ردة  بن  (  :عمرو  آن  َقطِر   القاف  ؛)ِمن   وكرس    ،بفتح 

  .و)آن(، ممدود ومهموز وتنوين الراء، ،الطاء
وأيب  قراءة  ؛موافقا • وابن    عيل،  جبري،  وابن  وعكرمة،  عباس،  وابن  هريرة، 

، دةتايل، وقق، وزيد بن عوسنان بن سلمة بن املحن  ،سريين، واحلسن، بخالف عنه

   .جعلومها كلمتني، مرو بن عبيدوعيسى اهلمداين، وع ،والكلبي صالح،و وأب
 

 (.6/59ينظر: البحر املحيط أليب حيان ) (1)

  (.2/418للرازي )كبري مفاتيح الغيب = التفسري الينظر:  (2)

 (. 1/349ينظر: املحتسب البن جني )( 3)

ذة  (، والقراءات الشا480والتبيان للعكربي )ص:  (،1/717واذ للعكربي )الش قراءاتينظر: إعراب ال( 4)

)ص:   خالويه  )ص:  65البن  للكرماين  القراءات  وشواذ  حيان  252(،  أليب  املحيط  والبحر   ،)

 (.11/223لكتاب البن عادل )(، واللباب يف علوم ا6/331)
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تناهى يف  :  أي اسم فاعل من أنى يأين،:  واآلين النحاس،  :رُ طِ والقَ   التوجيه: •

:  وقيل ،وهو القصدير   : قيل  ، صفة لقطر   : ين وآ  ، ن( وبني محيم آ )  تعاىل:  كقوله  ؛رارةاحل

 . (1) بلونهنه النحاس يصريلك، وانطرلقليس با: أنه قال  وعن عمر، النحاس 
   .[ 106:  اإلرساء ]        ﴾ ڀ ڀ          ﴿ : قال تعاىل  .10
نَاه( :عمرو بن فايد الرواية الواردة عن  • ق   . ابلتشديد ؛)َفرَّ
 وابن عباس    ،عيل اهلل بن مسعود، و  أيب بن كعب، وعبدقراءة    ؛موافقا •

وزيد بن    ،ومحيد  ،ادةقتو ،رجاء  وأيب  ،-عنه   فبخال -واحلسن وعكرمة،    ،والشعبي

 . (2) نه، وأيب عمرو بخلف عذروعمر بن  ،عيل
مُ ومعناه:    التوجيه:  • نزوله  مُ فرّ أي جعلنا  ابن عباسام،  نجّ قا  بني  :  قال  كان 

فرقنا آياته بني أمر وهني، وحكم وأحكام،    ناه:مع  :. وقيلوآخره عرشون سنةأوله  

 .(3) أيتأتت وت ؛يباتومواعظ وأمثال، وقصص وأخبار مغ
   .[ 28:  ف الكه ]    ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ قال تعاىل:  .11
 ؛ بفتح الالم، وضم الباء. (هُ بُ ل  ا قَ نَلَ فَ غ  أَ ) :عمرو بن فائد اردة عن الرواية الو  •

 
(1)  ( جني  البن  املحتسب  القرآن  (،  1/366ينظر:  الشا3/170)  للزجاجومعاين  والقراءات  البن  (،  ذة 

ال70خالويه )ص:   القراءات  )(، وإعراب  للعكربي  للعكربي )ص:  1/740شواذ  والتبيان   ،)496  ،)

)ص:   للكرماين  القراءات  )263وشواذ  للزخمرشي  والكشاف  للسمني   (،2/567(،  املصون  والدر 

)احل ال 7/133لبي  الكتاب  علوم  يف  واللباب   ،)( عادل  وا11/841بن  القرآن  جلام(،  ألحكام  ع 

 (. 9/385طبي )للقر

(، وخص هذه القراءة بأيب وابن عباس 7/123بحر املحيط أليب حيان )(، وال2/23ينظر: املحتسب )  (2)

القراءات الشاذة )ص:   القراءات للكرماين  (، و77وجماهد ابن خالويه يف  ( وزاد عبد 284)ص:  شواذ 

 الوهاب عن أيب عمرو. 

الكشا  (3) للزخمينظر:  )2/699)  رشي ف  املحتسب  )ص:  23/ 2(،  للعكربي  والتبيان  والبحر 531(،   ،)

(، واللباب يف علوم الكتاب البن 7/426(، والدر املصون للسمني احللبي )7/123حيط أليب حيان )امل

   (.5/199(، وتفسري أيب السعود )339 /10ي )مع ألحكام القرآن للقرطب(، واجلا12/405عادل )
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   .(1) وعمرو بن عبيد ،موسى األسواري قراءة ؛موافقا •
ُبُه(؛  التوجيه: • َقل  َفَلنَا  )َأغ  الالم   رواية  أ   ،بفتح  الباء،  اإلغفال  وضم  إىل  سند 

َقل بُ بقلال َوَجَدَنا  ِمن  هُ ، أي:  إياه؛ ظَ  غافلني  ِرَنا  ِذك  نَّنَا غافلني عنه، وجيوز أن يكون   

رَ  َأم  َل  َ َأمه  عن  معناه:  ِرَناَنا  منصور (2)َتَذكُّ أبو  ذكره  املعتزلة؛  تفاسري  من  وهذا   ،

فقال:   وتاهوااملاتريدي،  فيه  حتريوا  قد  فإهنم  املعتزلة  التأويكثروأ  ،وأما  الت  وا 

  هُ لبُ قَ   َل فَ غ  أَ ن  م  ؛ همعناإن  :  فقال  ،اوجهه  عن  ةراءقلا  رصف  من  منهم  أن  حتى ،هافي

ذكرنا فأصبح  أو    ؛عن  قلبه؛  نسينا  عنامن  عىل رصف    ،غافال  املعتزلة،  قول  عىل 

وما احتج به املعتزلة يف هذه اآلية ليس فيه دليل عىل ما ذهبوا  ،  (3) الفعل إىل القلب

رادة اخلالق،  ملخلوق تبع إلا  عال خلقه؛ إذ إرادةأفب  ىلاهلل عم تعلق قدرة  إليه من عد

 . (4) لعكس وليس ا 
   .[ 97:  طه ]       ﴾  ی   ی ی ىئ ىئ  ىئ   ﴿ قال تعاىل:  .12
ُرَقنَُّه(  :عمرو بن فايد  الرواية الواردة عن •   ، وسكون احلاء   ،بفتح النون  ؛)لنَح 

 . وضم الراء
 . (5) يةوا ر ر يفعفج وأيب  محيد،، وابن عباس، وبن أيب طالب عيلل موافقا؛ •

 
ال  (1) )ص:  الش  قراءات ينظر:  خالويه  البن  )ص:  79اذة  للكرماين  القراءات  وشواذ  وامل287(،  حرر (، 

 (.513، 3/512الوجيز البن عطية )

(2)  ( للعكربي  القرآن  إعراب  )2/13ينظر:  للعكربي  والتبيان  واملحتس 2/537(،  جني  (،  البن  ب 

التنزيلالكو  (،2/28) غوامض  حقائق  عن  للزخمرشيشاف  والبحر  2/718)  ،  حيان أليب  املحيط(،   

والد7/168) للسمني احللبي )(،  املصون  الغي7/476ر  وفتوح  للطيبي )(،  اللباب يف  (، و9/462ب 

 (.12/471) البن عادلعلوم الكتاب 

 (.21/456(، وتفسري الرازي )7/164)تفسري املاتريدي )تأويالت أهل السنة( ينظر: ( 3)

 (.2/205ب )حكام أليب أمحد القصاواأللعلوم البيان يف أنواع اينظر: النكت الدالة عىل  (4)

(، وقد نسباه لعمرو بن فائد، 7/380(، والبحر املحيط أليب حيان )2/85ينظر: املحتسب البن جني )  (5)

للهذيل )ص:   الكامل  ينسبها؛  ومل  القراءة  الشاذة ال 050وأورد  والقراءات  خالويه )ص:  (،  (،  102بن 

 (.313، 312لكرماين )ص: وشواذ القراءات ل 
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ِ اهومعن  التوجيه: • لُنرب  َحَرَق املب  َدنَّها؛  يقال:  بضم  ربد،  وحَيُرُق؛  راء    حَيِرُق 

ُده ال إحراقه، إال  ؛ فيرتتب عليه َبر  املضارع وكرسها، إذا كان مَجَاًدا َمُصوًغا من احُليِلّ

ُته َفَتحَ إن َعنَى به إذابته، قال أبو الفتح: َحَرقت احلديد؛ إذا َبرَ  َقط، فكأن اَس وتَ اتَّ  د 

رُ  َدنَّه وَلنَحُ نَلَ نَّه( عىل هذا؛  قَ )َلنَح  ُ  .(1) فنه يف اليم نسفاتَّنَّه حت ا، ثم لننسرب 
   . [ 2:  النور ]          ﴾  ٿ    ٺ   ٺ     ٺ       ٺ  ڀ  ڀ  ڀ﴿ قال تعاىل:  .13
لِدُ  َفاايِنَ والزَّ  ةَ يَ انِ الزَّ ) :عمرو بن فائد الرواية الواردة عن  •  ؛ بالنصب. وا(ج 
يل  قا؛اف و م • بن  وحييى  الثقفي،  وأبى  (2)رعم عيسى  وشيبة،  ،  وأبى  جعفر، 

   .ورويس، السامل
بالنصب  التوجيه:  • أيف   روايتها  االشتغال،  والزاين  :عىل  الزانية    ؛ واجلدوا 

فقال: عىل إضامر فعل يفرسه    ،الزخمرشي  ؛د هذا القول، وأيّ (3) كقولك زيدا فارضبه

 .  (4) جل األمرأل ن من سورة أنزلناهاالظاهر؛ وهو أحس 
   .[ 30:  األحزاب ]        ﴾ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ                         ﴿ قال تعاىل:  .14
 .بالتاء ؛)تأت( :عمرو بن فائد عن الرواية الواردة  •
   .، واجلحدريزيد بن عيلو فيها يعقوب، ؛موافقا •

 
(، والتبيان للعكربي  2/91)(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي  2/85ني )ينظر: املحتسب البن ج  (1)

)570)ص:   للزجاج  وإعرابه  القرآن  ومعاين   ،)3/375( للزخمرشي  والكشاف  والبحر 85/ 3(،   ،)

 البن لكتاب  واللباب يف علوم ا(، 8/100والدر املصون للسمني احللبي )(، 7/380حيط أليب حيان )امل

 (. 6/40ري أيب السعود )(، وتفس13/377عادل )

(، ونسبها بعضهم إىل عيسى الثقفي فقط، كالكرماين يف 100لشاذة البن خالويه )ص:  ينظر: القراءات ا  (2)

)ص:   جن339الشواذ  البن  واملحتسب   ،)( القرآ2/100ي  ومعاين   ،)( للزجاج  وإعرابه  (، 4/27ن 

 . (12/159ي )كام القرآن للقرطبواجلامع ألح 

املحتسب  (3) )  ينظر:  ل2/100البن جني  وإعرابه  القرآن  ومعاين   ،)( القراءات  4/27لزجاج  وإعراب   ،)

( للعكربي  للعكربي )ص:  171،  2/170الشواذ  والتبيان  املحيط أليب607،  606(،  البحر  حيان   (، 

 (.14/278)عادل  علوم الكتاب البن (، واللباب يف8/379ون للسمني احللبي )(، والدر املص8/7)

 (. 3/209اف للزخمرشي )ينظر: الكش (4)



 (ه1442 ةذو احلج)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

143 

امرأة    ؛ ( ن  مَ )  ، كأنّ ( 1) ( ن  مَ )  التأنيث، محال عىل معنى تاء  ب   هنا   اءهتا قر و   التوجيه: •

املعنى،  بفاحشة يَّ أَ :  قال   فكأنه  يف  تأت  أو  بفاحشة،  منكن  أتت  امرأة  يف  ؛  ة  كثري  وهو 

 . ( 2) لكالم ا 
   .[ 19:  سبأ ]        ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ     ﴿  قال تعاىل:  .15
َد( :عمرو بن فائد الرواية الواردة عن  • نَا َبعَّ  .بالرفع واملايض ؛)َربُّ
وزيل  ؛موافقا • ويعقوب،  عيل،  لحسن،  بن  عن  و د  وابن    نبا رويت  عباس، 

   .بخالفر ، وابن يعم احلنفية
  يا، مشدد فعال ماض (  دَ عَّ بَ و)  عىل اخلرب أو االبتداء،   رفعا (  ا نَ بُّ رَ ) رواية  و   التوجيه: •

  دِ ع  هبم من بُ   لَّ مما َح   ، فيها شكوى بعضهم إىل بعض   ؛ وهي مجلة خربية ،  ( 3) بالفتح   العني 

  ؛ ها وِّ نُ ها ودُ رَصِ م عىل قِ ره وهو استبعاد مساي  ؛ ل و خالف األ   عىل  واملعنى ، األسفار 
ط  رَ فَ لِ

 . ( 4) ههم فُّ رَ مهم وتَ عُّ َنتَ 
   .[ 32: اجلاثية ]     ﴾  مج حج  يث ىث مث جث يت  ىت  مت خت   ﴿  قال تعاىل:  .16
 . بفتح اهلمزة ؛(اهلل )َأنَّ وعد   :فائدعمرو بن  الرواية الواردة عن  •
   .األعرج موافقا؛ •
 . (5)ن مطلقالظَّ ن القول جُمرى اُرو، جُي م ي  لَ وذلك عىل لغة ُس   التوجيه: •

 
 (،  657إعراب القرآن للعكربي )ص: ينظر: التبيان يف ( 1)

للهذيل )ص:    (2) الكامل  )620ينظر:  جني  البن  واملحتسب  ال 2/179(،  القراءات  وحجة  زنجلة (،  بن 

وال576)ص:    ،)( حيان  املحيط أليب  الالدر  (، و8/473بحر  علوم  ااملصون يف  لسمني لون  ملكنكتاب 

 (.155، 154/ 6لإلبياري )(، واملوسوعة القرآنية 9/116)هـ( 756توىف: احللبي )امل

سمني احللبي  (، والدر املصون لل 538/ 8(، والبحر املحيط أليب حيان ) 189/ 2ينظر: املحتسب البن جني )   ( 3) 

وم 175/ 9)  للزجاج  (،  وإعرابه  القرآن  للطيب 250/ 4) عاين  الغيب  وفتوح   ،) ( ودراسات  ( 541/ 12ي   ،

 (. 487/ 4رآن لعبد اخلالق عظيمة ) ألسلوب الق 

و   ( 4)  ) ينظر:  حيان  أليب  املحيط  ) 538/ 8البحر  احللبي  للسمني  املصون  والدر  والكشاف 175/ 9(،   ،)

ادل للباب يف علوم الكتاب البن ع (، وا 541/ 12غيب للطيبي ) (، وفتوح ال 578،  577/  3للزخمرشي ) 

 (.129/ 7ود ) السع (، وتفسري أيب 49،  48/ 16) 

ال  (5) )   (، والبحر138قراءات الشاذة البن خالويه )ص:  ينظر:   =(، والدر9/426املحيط أليب حيان 
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   . [ 11:  التغابن ]          ﴾  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ    ﴿  قال تعاىل: .17
بُ ا قَ دَ هَي  ) :عمرو بن فائد  الرواية الواردة عن • املبدلة ، واأللف  فتح الياءب  ؛ُه(ل 

 .و)قلُبُه( بالرفعمن اهلمزة، 
   .رواية عكرمة، وعمرو بن دينارل موافقا؛ •
 . ( 1)   نه، وال يكون فيه اضطراب يام بإ يسكن  و  ،ويطمئن ،هُ هيدأ قلبُ أي:   التوجيه: •

 .[ 5:  التحريم ]   ﴾  ۇ ڭ ﴿  قال تعاىل: .18
الياء  (2) ( ات  حَ يِّ َس ) :عمرو بن فائد  الرواية الواردة عن  • بتشديد  من غري  ، 

 . ثم أدغم الياء يف الياءل، عِ ي  فَ  ألف، عىل
   .(3)موسى األسواري ؛موافقا •
أب  التوجيه: • وهي  الزخمرشي:  فَ لغقال  جعل  مكاعِ ي  ،  وروي  (4) فاعلن  ل   ،

 . (5) امتيِّ َص  ت:حايِّ عن احلجاج، َس 
 

احللبي )= للسمني  عادل )9/155املصون  الكتاب البن  واللباب يف علوم  سب  (، ون17/372(، 

 (. 434ألعمش يف شواذ القراءات )ص: الكرماينُّ القراءة ل

ا   ( 1)  القراءات  ) (،  157خالويه )ص:    البن لشاذة  ينظر:  املحيط أليب حيان  امل 191/ 10والبحر  والدر  صون  (، 

 ( احللبي  ) 349/ 10للسمني  عادل  البن  الكتاب  علوم  يف  واللباب  ومل  134/ 19(،  القراءة  هذه  وأورد   ،)

العكربي يف  الشواذ ينسبها  القراءات  إعراب  لل 592/ 2)     القراءات  وشواذ  ومعاين  475كرماين )ص:  (،   ،)

 (. 549/ 4والكشاف للزخمرشي )   (، 181/ 5به للزجاج ) إعرا قرآن و ال 

(، واللباب يف 477(، وشواذ القراءات للكرماين )ص:  158ءات الشاذة البن خالويه )ص:  ينظر: القرا(  2)

( عادل  البن  الكتاب  او(،  19/203علوم  صحيح  رشح  القاري  العينى للبخاري  عمدة  الدين    بدر 

السعود  و  (،19/254) أيب  إرشاتفسري  ال=  مزاد  إىل  السليم  الكريمعقل  الكتاب    ، (268  /8)  ،يا 

 (. 6/412اخلالق عظيمة ) القرآن لعبد  ودراسات ألسلوب

(3)  ( للعكربي  القرآن  إعراب  )2/600ينظر:  حيان  أليب  املحيط  والبحر  وال10/212(،  املصون د(،  ر 

 (. 10/369بي )للسمني احلل

 (. 16/487ي )للطيب الغيب (، وفتوح4/567ينظر: الكشاف للزخمرشي )( 4)

 (.68/ 1للواسطي، )تاريخ واسط ينظر:  (5)
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 . [ 2:  الفلق ]   ﴾ ڤ    ڤ     ڤ   ٹ ﴿  قال تعاىل:  .19
ن  ــويـنـتـب  ؛(ق ـلـا خـم  ر  ـَش ن   ـمِ ) :دــــائــن ف ـــرو ب ـ مـع  ة الواردة عنـــالرواي  •

 . يـفـنـ ، والراءــال
  .(1) يد ، وعمرو بن عبحنيفة يف القراءة املنسوبة إليه يبأل ؛موافقا •
وا  جيه: تو ال • التنوين  العكربي:    لنفي،عىل  قراءة ضقال    ، (2)فة جداعيوهي 

خيلق   بأن اهلل تعاىل مل  :القائلني املعتزلة وبعض وقرأ عمرو بن عبيد،: قال ابن عطيةو

خلق )بالتنوين،    (رَش  )من  ؛  الرش النفي  (ما  عىل    ؛عىل  مبنية  مردودة  قراءة  وهي 

باطل انتهىمذهب  م،  (3) ..  ا:  كيقال  وغريهلقراء  أمجع  أهل املشهورون  من  م 

عىل   خلق )ىل  إ   ( رش)ضافة  إالشذوذ  للرش  وذلك   (ما  خلقه  عىل  فارق   ،يدل  وقد 

املسلمني املعتزلة مجاعة  رئيس  عبيد  بن  َخ مَ   رَش    ن  مِ )  :فقرأ  عمرو   ؛ بالتنوين  (،َق لَ ا 

  -كرهذ  جل-والصحيح أن اهلل    ،حلادإوهذا    ،ليثبت أن مع اهلل خالقني خيلقون الرش

الق اخلري بال الرش وهو خق  فاذا خل  ،رنا أن نتعوذ منه بهأمو  ؛منا أنه خلق الرشعلأ

ن أن تكوفيجب    ،ذلك عىل أنه خلق أعامل العباد كلها من خري ورشدل    ؛ اختالف

  ؛اءـع األشيـميـج  مّ اىل عَ ـ عـه تـأن  :المـى الكـون معنـكـ يـ ف  ،دراـصـمل  ـع ـوالف  (اـم)

   .( 4) هـل ة ـوقـلـخ ـا مـهـأن
 

للكرماين )ص:  ينظر(  1) القراءات  حيان )527: شواذ  املحيط أليب  والبحر  املصون  10/575(،  والدر   ،)

( احللبي  واللبا11/158للسمني  البن  ب(،  الكتاب  علوم  )  يف  يف  20/570عادل  اهلذيل  ونسبها   ،)

خمترص (، و3/697)التنزيل وحقائق التأويل(   النسفي )مدارك  تفسري،  (663:  الكامل أليب حنيفة )ص

 (.22/71) البن منظورريخ دمشق تا

 (. 2/760ينظر: )( 2)

  (.5/538) ن عطية األندليسالبملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ينظر: ا( 3)

القرآن    ينظر:  (4) إعراب  أيب طالب  ملمشكل  بن  ا(، و 2/616)كي  البخاري لرشح صلساري  إرشاد  حيح 

  (.9/359) طالينلقسل
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ن  د، وهو أن يكورَ فال ينبغي أن تُ ه غري النفي،  قراءة وجوهلذه القال أبو حيان:  

من    ؛(ما خلق ) ما خلق، فحذف    ،(رَش  )بدال  أي من رش رش  تقدير حمذوف،  عىل 

أُ   َل وَّ األ  (رَش  )لداللة   البقاء:  (1)ثانيا  خصصثم    ،أواًل   َق لِ ط  عليه،  أبو  قال   (ما)و، 

من بدل  هذا  ن  ،زائدة  أو (رّش )  عىل  تكون  أن  جيوز  الوال  النافية  ألن  يتقدم    افية؛ 

ما َخَلَق ِمن  رش، ثم هو فاسد  :  مل جَيُز  أن يكوَن التقديرلك  ذلف؛  عليها ما يف َحيِِّزها

 . (2) بي يف الدر املصونورجحه السمني احلل ،املعنى

 

 

 

 

 
 

 
املحيط أليب(  1) البحر  )ينظر:  للسمني احللبي )10/575 حيان  املصون  والدر  واللباب يف 11/158(،   ،)

 (. 794ي )ص: (، والتبيان للعكرب20/570علوم الكتاب البن عادل )

 (.11/158الدر املصون للسمني احللبي )  ينظر: (2)
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 اخلـاتـمة

وهي    وضوع؛إليها بعد البحث يف هذا امل  توصلت ي  أهم النتائج التوذكرت فيها  

 :ما ييل

 مل ترد عن غريه. ن فائد بروايات عمرو بانفرد  •
ال • الروايات  الواكل  وافقت  عنه  خالفت  ردة  لكنها  العربية؛  يف  ووجها  رسم 

 العرشة. 
و • عبيد،  بن  عمرو  بشيخيه  األسوارتأثر  سيار  بن  بعض موسى  إيراد  يف  ي؛ 

تؤي التي  الشاذة  واعتقادهد  الروايات  واملوضع مذهبه  السابع،  املواضع  يف  كام  ؛ 

 .، واملوضع التاسع عرشاحلادي عرش
 صحابة والتابعني. الأغلب رواياته وافقت كثريا من  •
وشيوخه   • ونشأته  حياته  مجعت  ترمجة؛  فائد  بن  لعمرو  ترجم  من  أجد  مل 

 كتب.ه؛ وإنام مفرقة يف الوتالميذ
 ذا البحث؛ فهي كالتايل: هل خلأما التوصيات اليت خلصت إليها من 

نهم الرواية يف أحرف  لة من األئمة؛ وردت عذكر ابن اجلزري يف غاية النهاية مج •

 ج أن ُيفَرد لكل إمام منهم بحثا جيمع رواياته ودراستها. تاالقرآن، حت
حروف    اية يف روال  وقد وردت عنهمنة،  بعض األئمة عىل غري مذهب أهل الس •

روايات هؤالء العلامء، ومدى تأثرهم بمذهبهم   عم ث جيالقرآن، فلو كان هناك بح

 . ليه فيام ذهبوا إ
بلداهنم، وسبب ذلك  و  فهم حسب أمصارهمات الشاذة وتصنيمجع أئمة القراء  •

 وأثره.
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة  السورة  رقمها   اآليات
 132 الفاحتة  5 ﴾ ٿ ٿ ٿ ﴿
 133 الفاحتة  7 ﴾  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ﴿
 134 آل عمران  8 ﴾  وئ ەئ ەئ ائ ﴿
 135 النساء  143 ﴾  ک ڑ ڑ ﴿
 136 األعراف  156 ﴾  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿
 137 التوبة  15 ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿
 138 يونس  38 ﴾  ۆ     ۇ ۇ ڭ ﴿
 139 يونس  105 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿
 139 إبراهيم  50 ﴾ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿
 140 اإلسراء  106 ﴾  ڀ ڀ ﴿
 140 الكهف  28 ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿
 141 طه  97 ﴾ ی   ی ی ىئ ىئ  ىئ ﴿
 142 النور  2 ﴾  ٿ   ٺ ٺ   ٺ      ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿
 142 األحزاب  30 ﴾  ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿
 143 سبأ 19    ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿
 143 ثية ااجل 32 ﴾  مج حج  يث ىث مث جث يت  ىت  مت خت ﴿
 144 التغابن  11 ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿
 144 ري تح ال 5 ﴾   ۇ ڭ ﴿
 145 الفلق  2 ﴾  ڤ ڤ  ڤ ٹ ﴿
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 فهرس األعالم

 الصفحة  اسم العلم 
 126 اري إسحاق بن إدريس األسو

 128 ّي مِ ي  ِل بن برش بن منصور السَّ إسامعيل  
 127 البرصي العالء أبو العالءبن  أيوب

 128 بكر بن نرص العطار 
 128 حسان بن حممد الرضير 

 812 امللك بن كليب  خليل بن عبد 
 128 أبو صالح األَُرِزّي 

 125 لبرصي ثامن اأبو ع عبيد بن باببن  عمرو
 128 القاسم بن حيي الرضير 

 125 لكلبيحممد بن السائب أبو النرض ا 
 129 اخلرزي   اهلل حممد بن عبد  
 124 مطر الَوّراق 

 125 بن راشدمعمر 
 126 سواري ار األيَّ َس موسى بن 

 124 حيي بن مسلم 
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 جعملرافهرس املصادر وا
أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار   اإلابنة عن معاين القراءات املؤلف: .1

القريوا القرطبالقييس  األندليس  ثم  )املتوىف: ين  املالكي  املح437ي  عبد  :  ققهـ(  الدكتور 

 . الفتاح إسامعيل شلبي النارش: دار هنضة مرص للطبع والنرش

مَحّوش بن حممد بن خمتار   حممد مكي بن أيب طالبو أب ؤلف:لقراءات املن معاين ااإلابنة ع .2

)املتو  املالكي  القرطبي  األندليس  ثم  القريواين  ال 437ىف:  القييس  املحقق:  عبد  هـ(  دكتور 

 . هنضة مرص للطبع والنرشرش: دار نا الالفتاح إسامعيل شلبي 

القرآن، .3 الفضل جالل  اإلتقان ِف علوم  أيب  بن عبد  للحافظ  أالرمحن    الدين  كر  ب  يب بن 

آنية، طبعة: جممه امللك فهد  (، حتقيق: مركز الدراسات القرـه911السيوطي، املتوىف سنة )

 . ـه1426حف الرشيف  لطباعة املص 
حلق بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن  لف: عبد اؤ امل  ×  لوسطى من حديث النيب ام األحكا .4

األن األزدي،  إبراهيم  سعيد  بن  املعر احلسني  األشبييل،  بابدليس  )املتوىف:  راخلن  وف  اط 

الرشد    581 مكتبة  النارش:  السامرائي  صبحي  السلفي،  محدي  حتقيق:  للنرش  هـ( 

 . م1995  -ـ  ه1416بية السعودية عام النرش:  راململكة الع -رياض والتوزيع، ال

يس البغدادي  أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن ق  إلخلص والنية املؤلف:ا .5

امل األموي ا باروعلقرش  الدنيا )املتوىف:  ف  إياد خالد  281بن أيب  هـ( حققه وعلق عليه: 

 . هـ1413األوىل،  دار البشائر الطبعة: الطباع النارش:  

بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك  لف: أمحد  ؤ امل  شاد الساري لشرح صحيح البخارير إ .6

: املطبعة  النارش (  هـ923:  ، شهاب الدين )املتوىف القسطالين القتيبي املرصي، أبو العباس

  . هـ1323الكربى األمريية، مرص الطبعة: السابعة،  

الدين عند اإلمام أيب حنيفة  .7 بن عبد  :ؤلفامل  أصول  دار  لرمحن اخلميس  ا  حممد  النارش: 

 . لعربية السعوديةاململكة ا، عيالصمي

الشواذ  .8 القراءات  )املتوىف    إعراب  العكربي  البقاء  در1219-ه 616سنة:  أليب  اسة  م(، 

 م. 1996-ـ ه1417مد السيد أمحد عزوز، طبعة: عامل الكتب، الطبعة األوىل/ حم ق:قيوحت
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اس أاملؤلف: أبو جع  إعراب القرآن .9 ي  ادربن حممد بن إسامعيل بن يونس امل  محدفر النَّحَّ

:  هـ( وضع حواشيه وعلق عليه: عبد املنعم خليل إبراهيم النارش 338)املتوىف:  النحوي  

 . هـ1421تب العلمية، بريوت الطبعة: األوىل،  الكر دا بيضون، منشورات حممد عيل  

احلليم    دمحد بن عب إلسالم أ، لشيخ ااقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  .10

تيمية    بن عبد لكريم العقل،  ا  (، حتقيق وتعليق: نارص بن عبدـه728وىف )تاملالسالم بن 

 م. 9619-ـ ه1417الطبعة اخلامسة/ الرياض، -طبعة: مكتبة الرشد 

املؤلف: حممد بن عبد الغني بن    إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال( .11

أ  بن شجاع،  بكر  ابأيب  الدين،  بكر، معني  )املتو بو  البغدادي  احلنبيل  نقطة  هـ(  629:  ىف ن 

القرى  امل أم  النارش: جامعة  النبي  القيوم عبد ريب  املكر  -حقق: د. عبد  الطبعة:  مكة  مة 

 . ـه4101األوىل، 
الرجال .12 أمساء  ِف  الكمال  هتذيب  اهلل    إكمال  عبد  بن  قليج  بن  مغلطاي  املؤلف: 

أبو عبد اهلل، عالء  البكجري املرصي احلكري احلن  املحقق: 762الدين )املتوىف:  في،    هـ( 

الرمح  بوأ حممد  عبد  بن  عادل  احلديثة    -ن  الفاروق  النارش:  إبراهيم  بن  أسامة  حممد  أبو 

 . م 2001  - هـ 1422ألوىل،  ا ة:للطباعة والنرش الطبع
واألنساب .13 والكىن  األمساء  واملختلف ِف  املؤتلف  رفع االرتياب عن  ملؤلف:  ا  اإلكمال ِف 

هـ( النارش: دار  475وىف:  وال )املت اك م   نرص عيل بن هبة اهلل بن جعفر بنسعد امللك، أبو  

 .  م1990-هـ 1411وىل  لبنان الطبعة: الطبعة األ-بريوت-الكتب العلمية 

للخطيب البغدادي    كتاب من وافقت كنيته اسم أبيه مما ال يؤمن وقوع اخلطأ فيه   باختنا .14

)463)املتوىف:   املؤلف  قليجهـ  بن  مغلطاي  املرصي    انتخاب(:  البكجري  اهلل  عبد  بن 

هـ( املحقق: الدكتور باسم فيصل  762أبو عبد اهلل، عالء الدين )املتوىف:  احلنفي،  ريكاحل

النارش املخطوطات والرتاث ]طبع مع كتاب: من وافق اسمه اسم    كز مر:  أمحد اجلوابرة 

 م. 1988  -هـ  1408أبيه لألزدي[ الطبعة: األوىل 

التماملؤلف: عبد الكر  سابناأل .15 ال يم بن حممد بن منصور  ي، أبو  ين املروزعاسميمي 

س  ين وغريه النارش: جمل هـ( املحقق: عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليام562سعد )املتوىف:  

 . م1962 -هـ 1382ة املعارف العثامنية، حيدر آباد الطبعة: األوىل، رائد



ُت الو ارِد ُة ع نُه ِف ُحُروِف الُقْرآِن:ْمُرو بُن ف اِئٍد األ ْسو ارِ ع    البلوشي ساملهللا  عبد د.   ع ْرًضا و ِدر اس ة يِ  و الرِ و اَي 

152 

التفسري .16 احمليط ِف  أب  البحر  يوسف  املؤلف:  بن  حممد  حيان  بن  و  يوسف  بن  عيل  بن 

ال أثري  دار  745)املتوىف:  األندليس  ن  دي حيان  النارش:  مجيل  حممد  صدقي  املحقق:  هـ( 

 .هـ1420طبعة:  بريوت ال -الفكر 

بن حسني    داية هلا  حية شر البنا .17 أمحد  بن  بن موسى  أمحد  بن  أبو حممد حممود  املؤلف: 

)امل العينى  الدين  بدر  احلنفى  النارش855توىف:  الغيتابى  العلمية  هـ(  الكتب  دار   :-  

 . م2000  -هـ  1420األوىل،   ن الطبعة:نالببريوت، 

األحكام .18 واإليهام ِف كتاب  الوهم  عبد    املؤلف:  بيان  بن  حممد  بن  ي  ام كتالامللك  عيل 

هـ( املحقق: د. احلسني آيت سعيد  862احلمريي الفايس، أبو احلسن ابن القطان )املتوىف:  

 . م 1997-هـ1418عة: األوىل، الرياض الطب  -طيبة  النارش: دار

ملؤلف: عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثامن،  ا  التبينيو   انالبي . 19

 .  هـ 1423النارش: دار ومكتبة اهلالل، بريوت عام النرش:  ( هـ255  ري باجلاحظ )املتوىف:الشه

املشاهري واألعلم .20 أبو عبداملؤلف   اتريخ اإلسلم ووفيات  الدين  بن    : شمس  اهلل حممد 

بن عثامن  بن  الذا قَ   أمحد  )املتوىف:  ي امز  التدمري  748هبي  السالم  عبد  عمر  املحقق:  هـ( 

 . م1993 -هـ  1413،  ية انلث بعة: ااب العريب، بريوت الطالنارش: دار الكت

اق  املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسح  اتريخ أصبهان = أخبار أصبهان .21

النارش:  ق: سيد  حقملهـ( ا430صبهاين )املتوىف:  ن األمهرا  بن موسى بن كرسوي حسن 

 . م0199-هـ1410بريوت الطبعة: األوىل،   -دار الكتب العلمية  
22 . ( األوسط  خالتاريخ  الصغري(ا  سماب   طأمطبوع  بن    لتاريخ  إسامعيل  بن  حممد  املؤلف: 

أبو عبد اهلل )املتوىف  البخاري،  املغرية  بن  زايد  هـ( املحقق: حم256:  إبراهيم  إبراهيم  مود 

 م. 1977  –  ـ ه 1397القاهرة الطبعة: األوىل،    ، حلب   –ة دار الرتاث  مكتب  ،ي وعال النارش: دار 

ؤلف: أبو بكر أمحد بن  امل  السفر الثالث  -  يثمة بن أيب خبتاريخ ا  بري املعروف التاريخ الك .23

)املتوىف:   خيثمة  ا279أيب  هالل  فتحي  بن  صالح  املحقق:  احلدهـ(  الفاروق  يثة  لنارش: 

 . م2006  -هـ  1427ىل،  ة: األوبع لط القاهرة ا -للطباعة والنرش  
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اهلل  أبو عبد    بن املغرية البخاري،  املؤلف: حممد بن إسامعيل بن إبراهيم  التاريخ الكبري .24

الدكن طبع حتت مراقبة:    -آباد  هـ( الطبعة: دائرة املعارف العثامنية، حيدر  256توىف:  )امل

 . حممد عبد املعيد خان

البغد  اتريخ بغداد،  -1  وذيوله اتريخ بغداد   . 25  املختصر احملتاج إليه من  -2ادي  للخطيب 

  بغداد،   ريخاد من اتاملستف   -4البن النجار    بغداد،  ذيل اتريخ   -  3، للذهبي  اتريخ ابن الدبيثي

، البن النجار املؤلف: أبو بكر أمحد  ب البغداديالر د على أيب بكر اخلطي  -5البن الدمياطي  

عيل )املت بن  البغدادي  اخلطيب  مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  دار  463وىف:    النارش:  هـ( 

 . هـ 1417وىل،  أل القادر عطا الطبعة: ا بريوت دراسة وحتقيق: مصطفى عبد    -الكتب العلمية 

اهلل  اتريخ دمشق .26 هبة  بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  عساكر    املؤلف:  بابن  املعروف 

النارش: دار الفكر للطباعة والن هـ( املحقق: عمرو  571)املتوىف:   رش  بن غرامة العمروي 

 . م1995  -هـ  1415والتوزيع عام النرش: 

األندلس .27 علماء  ع  اتريخ  ياملؤلف:  بن  حممد  بن  اهلل  أبو  وسف  بد  األزدي،  نرص  بن 

الفريض  بابن  املعروف  )املتوىف:  الوليد،  عنى 403  عىل    هـ(  ووقف  وصححه؛  بنرشه؛ 

ا العطار  عزت  السيد  القاهرة  طبعه:  اخلانجي،  مكتبة  النارش:  الثانية،  حلسيني  الطبعة: 

 .  م1988  -هـ  1408

واسط .28 حب  اتريخ  بن  أسلم  بن  سهل  بن  أسلم  الواسطي،  املؤلف:  الرّزاز  أبو  يب 

َشلا َبح  الكتب292)املتوىف:   حلسن،  عامل  النارش:  عواد  كوركيس  حتقيق:  بريوت  هـ(   ،

 . ـه1406األوىل،   الطبعة:

املنتبه  ت .29 املشتبه بصري  بن    بتحرير  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  املؤلف: 

بجاوي  مراجعة: عيل حممد ال  هـ( حتقيق: حممد عيل النجار852حجر العسقالين )املتوىف:  

 . لبنان –تبة العلمية، بريوت  النارش: املك

كريم    اهلل بن احلسني العكربي، حتقيق: سعد   البقاء عبدأليب   التبيان ِف إعراب القرآن .30

 م. 2001-ـه1422الفقي، طبعة: دار اليقني، الطبعة األوىل/  

ي د  ُعبَ للخطيب البغدادي املؤلف:    جتريد األمساء والكىن املذكورة ِف كتاب املتفق واملفرتق  .31

ن أيب الفرج بن َأيِب خازم   بن حممد بن حممد بن احلسني ابن الفّراء، أبو القاسم ب اهلل بن عيل
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َيع   َأيِب  القايض  )املتوىف:  اب ن  احلنبيل  البغدادي،  شاد580ىَل  د.  وحتقيق:  دراسة  بن  هـ(  ي 

وحت اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  النعامن  مركز  النارش:  نعامن  آل  سامل  بن  قيق  حممد 

 . م2011  -هـ 1432ة، اليمن الطبعة: األوىل، الرتاث والرتمج

يوسف بن عبد الرمحن  املؤلف: مجال الدين أبو احلجاج    مبعرفة األطراف  حتفة األشراف  .32

، والدار    رشف الدين طبعة: املكتب اإلسالمي  املحقق: عبد الصمد  هـ( 742املزي )املتوىف: 

 . م1983هـ،  1403القّيمة الطبعة: الثانية:  

والتكميـيـذيـالت .33 فـ ل  التسهيلـرح كتـي شـل  األندليس    اب  أبو حيان  د.  املؤلف:  املحقق: 

القلم   دار  النارش:  هنداوي  )من    -حسن  كنوز  5إىل    1دمشق  دار  األجزاء:  وباقي   ،)

   . إشبيليا الطبعة: األوىل

الفوائدتع  .34 تسهيل  على  الفرائد  عمر    ليق  بن  بكر  أيب  بن  الدين  بدر  حممد  املؤلف: 

عبد  م( حتقيق: الدكتور حممد بن    1424  -  1362هـ =    827  -  763املتوىف:  ني )يالدمام

اة النارش: بدون الطبعة: األوىل،  الرمحن بن حممد املفدى أصل هذا الكتاب: رسالة دكتور

 . م1983  -هـ  1403

املؤلف: أبو السعود    السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزاَي الكتاب الكري   تفسري أيب  . 35

 .   بريوت   –عريب  هـ( النارش: دار إحياء الرتاث ال 982مصطفى )املتوىف:  حممد بن حممد بن    العامدي 

: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرش  املؤلف   تفسري القرآن العظيم )ابن كثري( .36

الدمشقالبرصي   )املتوىف:  ثم  دار  774ي  النارش:  الدين  املحقق: حممد حسني شمس  هـ( 

 ـ. ه1419  -بريوت الطبعة: األوىل    -  رات حممد عيل بيضونالكتب العلمية، منشو 
املروزى    ؤلف: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحدامل  تفسري القرآن . 37

( املحقق: يارس بن إبراهيم وغنيم  هـ489ىف:  السمعاين التميمي احلنفي ثم الشافعي )املتو 

 . م 1997  -هـ 1418وىل،  السعودية الطبعة: األ   -دار الوطن، الرياض  بن عباس بن غنيم النارش:  

املؤلف: حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور    ل السنة(تفسري املاتريدي )أتويلت أه .38

)املتوىف:  املا النا 333تريدي  باسلوم  جمدي  د.  املحقق:  اهـ(  دار  العلمية  رش:    -لكتب 

 . م2005  -هـ  1426بريوت، لبنان الطبعة: األوىل،  
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املؤلف: أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد    التأويل(ارك التنزيل وحقائق  تفسري النسفي )مد .39

)املتوىف:    بن النسفي  الدين  حافظ  أ 710حممود  وخرج  حققه  عيل  هـ(  يوسف  حاديثه: 

د الدين  حميي  له:  وقدم  راجعه  ابديوي  مستو  بريوت  يب  الطيب،  الكلم  دار  لنارش: 

 . م1998 -هـ 1419الطبعة: األوىل،  
ا .40 ِف  والتـَّْعِديلالتَّْكميل  واجمل اِهيل   جل ْرح  والضُّعفاء  الثِ ق ات  الفداء  املؤ  وم ْعرِفة  أبو  لف: 

هـ( دراسة وحتقيق:  774م الدمشقي )املتوىف:  إسامعيل بن عمر بن كثري القرش البرصي ث 

ب شادي  بند.  حممد  والدراسات    ن  للبحوث  النعامن  مركز  النارش:  نعامن  آل  سامل 

 . م2011  -هـ  1432بعة: األوىل،  والرتمجة، اليمن الط اإلسالمية وحتقيق الرتاث 
هدي  املؤلف: أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن م   لرسمتلخيص املتشابه ِف ا .41

)املتوىف:   البغدادي  ُسكينة463اخلطيب  للدراسات  الشهايب    هـ( حتقيق:  النارش: طالس 

 . م1985والرتمجة والنرش، دمشق الطبعة: األوىل،  

حممد  املؤلف: نور الدين، عيل بن    خبار الشنيعة املوضوعة يعة املرفوعة عن األتنزيه الشر  .42

)املتوىف:   الكناين  عراق  ابن  الرمحن  عبد  بن  عيل  عبد  963بن  الوهاب  عبد  املحقق:  هـ( 

اهلل حمم   ،اللطيف الصديق  عبد  العلمية  د  الكتب  دار  النارش:  الطبعة:    -الغامري  بريوت 

 . ـه1399األوىل، 

التهذ .43 حجر    يبهتذيب  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  املؤلف: 

اهلند الطبعة: الطبعة    هـ( النارش: مطبعة دائرة املعارف النظامية،852املتوىف:  العسقالين )

 . هـ1326األوىل، 

الكمال . 44 أمساء  هتذيب  أبو    الرجال   ِف  يوسف،  بن  الرمحن  عبد  بن  يوسف  املؤلف: 

هـ( املحقق:  742الكلبي املزي )املتوىف:  أيب حممد القضاعي  احلجاج، مجال الدين ابن الزكي  

 م. 1980  –  1400بريوت الطبعة: األوىل،    -معروف النارش: مؤسسة الرسالة    د. بشار عواد 

املؤلف: حممد بن عبد اهلل    لقاهبم وكناهمنساهبم وأاء الرواة وأتوضيح املشتبه ِف ضبط أمس .45

قييس الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهري  )أيب بكر( بن حممد ابن أمحد بن جماهد ال

)املتوىف:   الدين  نارص  مؤسسة  428بابن  النارش:  العرقسويس  نعيم  حممد  املحقق:  هـ( 

 . م1993بريوت الطبعة: األوىل،   -لة  الرسا
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حم  قاتالث .46 حب املؤلف:  بن  أبو  مد  التميمي،  بَد،  َمع  بن  معاذ  بن  بن حبان  أمحد  بن  ان 

)ا الُبستي  الدارمي،  العالية  354ملتوىف:  حاتم،  املعارف للحكومة  بإعانة: وزارة  هـ( طبع 

حت  املع اهلندية  دائرة  مدير  املعيد خان  عبد  الدكتور حممد  مراقبة:  النارش:  ت  العثامنية  ارف 

 م. 1973=   ه 1393دكن اهلند الطبعة: األوىل،  ر آباد اللعثامنية بحيد دائرة املعارف ا
: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد  املؤلف  جامع األصول ِف أحاديث الرسول .47

ال ابن عبد  ابن األثري )املتوىف:  بن حممد بن حممد  الشيباين اجلزري  يق:  هـ( حتق606كريم 

  -مطبعة املالح   -تبة احللواين لنارش: مكق بشري عيون االتتمة حتقي -عبد القادر األرنؤوط  

 . مكتبة دار البيان الطبعة: األوىل

املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر    لقرآن = تفسري القرطيباجلامع ألحكام ا . 48

األنصاري اخلزرجي   الربدوين    هـ( حتقيق: أمحد 671شمس الدين القرطبي )املتوىف:  بن فرح 

ـ  1384القاهرة الطبعة: الثانية،    -ب املرصية  دار الكت   أطفيش النارش: وإبراهيم    . م 1964  -ه
و حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  املؤلف: أب  اجلرح والتعديل .49

الرا )املتوىف:  احلنظيل،  حاتم  أيب  ابن  د327زي  جملس  طبعة  النارش:  املعارف  هـ(  ائرة 

بريوت الطبعة: األوىل،    -الرتاث العريب    دار إحياءاهلند    -لدكن  بحيدر آباد ا  -العثامنية  

 . م1952  =  هـ1271

القراءات .50 عب   حجة  )املتوىف: حوايل  املؤلف:  زنجلة  ابن  أبو زرعة  بن حممد،  الرمحن  د 

 . كتاب ومعلق حواشيه: سعيد األفغاين هـ( حمقق ال403
ري  امن، الشهلليثي، أبو عثرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء، ااملؤلف: عم  احليوان . 51

 . هـ 1424  بريوت الطبعة: الثانية،   -هـ( النارش: دار الكتب العلمية  255)املتوىف:  باجلاحظ 

املكنون .52 الكتاب  علوم  املصون ِف  العباس، شها  الدر  أبو  بن  املؤلف:  أمحد  الدين،  ب 

تور أمحد  هـ( املحقق: الدك 756احللبي )املتوىف:    يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني 

 . لنارش: دار القلم، دمشقاخلراط ا حممد
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مطري    الدعاء .53 بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  املؤلف:  أبو  للطرباين  الشامي،  اللخمي 

بد القادر عطا النارش: دار الكتب  هـ( املحقق: مصطفى ع360القاسم الطرباين )املتوىف:  

 . ـه1413بعة: األوىل،  بريوت الط -العلمية  
املؤلف: شمس الدين أبو    لني وثقات فيهم لني من اجملهو رتوكني وخلق  ديوان الضعفاء وامل .54

هـ( املحقق: محاد بن حممد  748ي امز الذهبي )املتوىف: عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا

 . م1967  -هـ  1387مكة الطبعة: الثانية،   -مكتبة النهضة احلديثة   األنصاري النارش:
ل حممد بن طاهر بن عيل بن  أبو الفض   املؤلف:  ذخرية احلفاظ )من الكامل البن عدي( .55

هـ( املحقق: د. عبد الرمحن  507:  أمحد املقديس الشيباين، املعروف بابن القيرساين )املتوىف

 . م1996-هـ 1416ض الطبعة: األوىل،  الريا  -الفريوائي النارش: دار السلف 

  فيهم« واملتكلم  ء أو تكلم فيهم، مل يذكروا ِف كتب الضعفاء  رواة ضعفاذيل لسان امليزان » .56

للنرش  الفوائد  عامل  دار  النارش:  العوين  الرشيف  نارص  بن  عارف  بن  حاتم    املؤلف: 

 . هـ4181اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،   -والتوزيع، مكة املكرمة  

«  ِف كتب الضعفاء واملتكلم فيهم  مل يذكروارواة ضعفاء أو تكلم فيهم،  »  ذيل لسان امليزان .57

حا  عاراملؤلف:  بن  للنرش  تم  الفوائد  عامل  دار  النارش:  العوين  الرشيف  نارص  بن  ف 

 . هـ1418ململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  ا -والتوزيع، مكة املكرمة  

  عبد   الرحيم بن احلسني بن  املؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد  ذيل ميزان االعتدال . 58

عادل    ملحقق: عيل حممد معوض / هـ( ا 806 )املتوىف: ن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي  الرمح

ـ  1416الطبعة: األوىل،    بريوت   -املوجود النارش: دار الكتب العلمية    أمحد عبد   . م 1995  -ه

بُل بُن هادي بن مُ املؤلف: مُ  جال احلاكم ِف املستدركر  .59 ِعيُّ  ل بن َقائَِدة اهلمداين الوادبِ ق  ق 

 . م2004 -هـ 1425الثانية،   ة الطبعة:هـ( النارش: مكتبة صنعاء األثري 1422توىف: )امل

املوضوعات، ويسمى .60 على  اآللئ »  الزَيدات  ااملصنوعة   ذيل  عبد  «  الدين  ملؤلف: جالل 

)املتوىف:   السيوطي  بكر  أيب  بن  امل 911الرمحن  النارش:  هـ(  حقق: رامز خالد حاج حسن 

للنرش املعارف  الرياض  مكتبة  والتوزيع،  الطب   -  السعودية  العربية  األوىل اململكة  ،  عة: 

 . م2010  -هـ  1431
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أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب  السنن الكربى .61 النسائي  بن عيل اخلرا  املؤلف:  ساين، 

شل303)املتوىف:   املنعم  عبد  حسن  أحاديثه:  وخرج  حققه  شعيب  هـ(  عليه:  أرشف  بي 

ع بن  اهلل  عبد  له:  قدم  الرسالة  األرناؤوط  مؤسسة  النارش:  الرتكي  املحسن  بريوت    -بد 

 م. 2001 -هـ 1421ىل،  بعة: األوالط

بن عبد اهلل بن جعفر    املؤلف: عيل   ن سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املدي .62

أبو احلسن )امل البرصي،  املديني،  بالوالء  هـ( املحقق: موفق عبد اهلل  234توىف:  السعدي 

 . ـه1404الرياض الطبعة: األوىل،   -ارش: مكتبة املعارف عبد القادر الن

اي امز  املؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قَ   م النبلءسري أعل  .63

 . م2006-هـ1427القاهرة الطبعة:   -هـ( النارش: دار احلديث 748ي )املتوىف: الذهب

من ذهب . 64 أخبار  الذهب ِف  أ  شذرات  بن  احلي  عبد  العامد  املؤلف:  ابن  حممد  بن  محد 

عبد    هـ( حققه: حممود األرناؤوط خرج أحاديثه: 1089:  )املتوىف   الَعكري احلنبيل، أبو الفالح

ـ  1406بريوت الطبعة: األوىل،    -ن كثري، دمشق  لنارش: دار اب القادر األرناؤوط ا   . م 1986  -ه

مد بن يوسف  « املؤلف: حم متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»  سمىشرح التسهيل امل .65

هـ( دراسة    778  ظر اجليش )املتوىف: بنا عروف  بن أمحد، حمب الدين احللبي ثم املرصي، امل

أ.  وآخرونوحتقيق:  فاخر  حممد  عيل  ا  د.  دار  والتوزيع  النارش:  والنرش  للطباعة  لسالم 

 . هـ1428ية الطبعة: األوىل،  مجهورية مرص العرب -والرتمجة، القاهرة  

الطحاوية   .66 العقيدة  املشرح  الدمشقي،  العز  أيب  بن  حممد  بن  علي  بن  علي    توف للقاضي 

أحاديثه: عبد  ه(،792) بن عبد   حققه وعلق عليه وخرج  الرتكي، وشعبي   اهلل    املحسن 

 م. 1997-ـه1418بريوت، الطبعة احلادية عرشة/-بعة: مؤسسة الرسالةاألرناؤوط، ط 
بن   أيب داود   شرح سنن  .67 بن أمحد بن موسى  أبو حممد حممود  أمحد بن حسني    املؤلف: 

إبراهيم  585توىف:  الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )امل هـ( املحقق: أبو املنذر خالد بن 

 . م1999-هـ 1420بعة: األوىل، الرياض الط  -املرصي النارش: مكتبة الرشد  
أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  املؤلف: عبد الرمحن بن    شرح شواهد املغن .68

ع  911 وقف  وتعليقاتهـ(  مذيل  كوجان  ظافر  أمحد  حواشيه:  وعلق  طبعه  الشيخ  ىل   :
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العريب  حم الرتاث  النارش: جلنة  الشنقيطي  التالميد الرتكزي  ابن  ،  الطبعة: بدون مد حممود 

 . م1966  -هـ  1386

العشر .69 القراءات  النشر ِف  طيبة  بن    شرح  حممد  القاسم،  املؤلف:  أبو  حممد،  بن  حممد 

)امل النَُّوي ري  الدين  العلمية  857توىف: حمب  الكتب  دار  النارش:  تق   -هـ(  ديم  بريوت 

 م. 3200  -هـ  1424الطبعة: األوىل،   ،ق: الدكتور جمدي حممد رسور سعد باسلوم وحتقي
القرا . 70 عبدشواذ  ايب  القراء  الدين مشس  لرضي  من  ءات  الكرماين،  نصر  أيب  بن  حممد   هللا 

 لبنان. -، طبعة: مؤسسة البالغ/ بريوت حتقيق: د. شمران العجيل   علماء القرن السادس اهلجري،

بو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح  املؤلف: أ  صحيح ابن خزمية  .71

الني السلمي  بكر  )املتوبن  األعظمي  311ىف: سابوري  مصطفى  حممد  د.  املحقق:  هـ( 

 . ريوتب  –النارش: املكتب اإلسالمي 
جمم .72 ضمن  )مطبوع  حجر  ابن  قيده  فيمن  غرب  من  اهلادي( ضبط  عبد  ابن  رسائل    وع 

ابن عبد اهلادي الصاحلي، مجال الدين، ابن    د بن حسن املؤلف: يوسف بن حسن بن أمح

د احلنبيل )املتوىف َ جلنة خمتصة من املحققني بإرشاف: نور الدين طالب    هـ( عناية:909: املرِب 

 . م2011  -هـ 1432سوريا الطبعة: األوىل،   النارش: دار النوادر،

أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن مح  الكبريالضعفاء   .73 العقييل املؤلف:  املكي  اد   

بريوت    -املكتبة العلمية  هـ( املحقق: عبد املعطي أمني قلعجي النارش: دار  322)املتوىف:  

 . م1984 -هـ 1404الطبعة: األوىل،  

واملرتوكون .74 حممد  املؤلف:    الضعفاء  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  مجال 

بريوت    -الكتب العلمية    نارش: دارهـ( املحقق: عبد اهلل القايض ال597اجلوزي )املتوىف:  

 ـ. ه1406الطبعة: األوىل،  

َلفي أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد  الدين، أبو طاه: صدر  الطيورَيت انتخاب . 75 ر السِّ

األصبها ِسَلَفه  إبراهيم  )املتوىف:  بن  ب576ين  املبارك  احلسني  أبو  أصول:  من  عبد  هـ(  ن 

)املتوىف:   الطيوري  الصرييف  دراس 500اجلبار  وحتقيق: هـ(  عباس    ة  معايل،  حييى  دسامن 

 م. 2004  -هـ  1425،  الطبعة: األوىل   صخر احلسن النارش: مكتبة أضواء السلف، الرياض 
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أب  عجالة املبتدي وفضالة املنتهي ِف النسب . 76 و بكر حممد بن موسى بن عثامن  املؤلف: 

زي اهلمداين،  )املتوىف:  احلازمي  الدين  له:  584ن  عليه وفهرس  اهلل  هـ( حققه وعلق  عبد 

 . م 1973  -  هـ 1393الثانية،  كنون النارش: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة الطبعة:  

أمحد بن مهدي    املؤلف: أبو احلسن عيل بن عمر بن  العلل الواردة ِف األحاديث النبوية. .77

الب دينار  بن  النعامن  بن  مسعود  )املتوىف:  بن  الدارقطني  من  385غدادي  املجلدات  هـ( 

ة  ادي عرش حتقيق وختريج: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي. النارش: دار طيب ، إىل احلاألول

م. واملجلدات من الثاين عرش، إىل اخلامس  1985  -هـ  1405اض. الطبعة: األوىل  الري   -

ع النارشعرش  الدبايس  حممد  بن  صالح  بن  حممد  عليه:  اجلوزي  لق  ابن  دار  الدمام    -: 

 . هـ1427الطبعة: األوىل،  

القا .78 البخاريعمدة  بن    ري شرح صحيح  بن موسى  أمحد  بن  أبو حممد حممود  املؤلف: 

ال  بن حسني  )املتوىف:  أمحد  العينى  الدين  بدر  احلنفى  إحياء  855غيتابى  دار  النارش:  هـ( 

 اخلالق عظيمة.  لعبدودراسات ألسلوب القرآن  (،254/ 19) بريوت  –ريب الرتاث الع

والليلة  .79 اليوم  عب  عمل  أبو  الرمحن  املؤلف:  اخلراساين،  د  عيل  بن  شعيب  بن  أمحد 

)املتوىف:   محا303النسائي  فاروق  د.  املحقق:  الرسالة  هـ(  مؤسسة  النارش:  بريوت    -دة 

 . ـه1406الطبعة: الثانية،  

لف: رشف  املؤ  ف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاف(فتوح الغيب ِف الكش .80

)املتوىف:   الطيبي  اهلل  عبد  بن  احلسني  م743الدين  الغوج  هـ(  حممد  إياد  التحقيق:  قدمة 

 اإلخراج العلمي للكتاب: د. حممد  القسم الدرايس: د. مجيل بني عطا املرشف العام عىل

ديب   جائزة  النارش:  العلامء  سلطان  الرحيم  األوىل،  عبد  الطبعة:  الكريم  للقرآن  الدولية 

 . م2013  -  هـ1434

الرجال .81 ضعفاء  ِف  أبو    الكامل  ا  أمحداملؤلف:  عدي  )املتوىف:  بن  هـ(  365جلرجاين 

قيقه: عبد الفتاح أبو سنة  عيل حممد معوض شارك يف حت-حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 

   م1997= هـ1418 لبنان الطبعة: األوىل، -بريوت   -النارش: الكتب العلمية  
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ف: أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن  املؤل   كتاب السبعة ِف القراءات .82

البغدادجماه )املتوىف:  د  املعارف  324ي  دار  النارش:  ضيف  شوقي  املحقق:  مرص    -هـ( 

 . هـ1400،  الطبعة: الثانية 
البخاري   كتاب الضعفاء .83 املغرية  بن  إبراهيم  بن  أبو عبد  املؤلف: حممد بن إسامعيل   ،

النارش هـ( املحقق: أبو  256اهلل )املتوىف:   تبة  : مكعبد اهلل أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني 

 . م2005هـ/ 1426باس الطبعة: األوىل  ابن ع

الشاذة .84 القراءات  عبدكتاب  ب  ، أليب  احلسني  عني  اهلل  خالويه،  بن  محدان  بن  أمحد  ن 

 م، املطبعة الرمحانية بمرص. 9341بنرشه وتصحيحه: ج. برجسرتارس، الطبعة األوىل/  

حقائق .85 عن  التنزيل   الكشاف  عمر  غوامض  بن  القاسم حممود  أبو  بن املؤلف:  أمحد،    و 

لثالثة  بريوت الطبعة: ا  -هـ( النارش: دار الكتاب العريب  538زخمرشي جار اهلل )املتوىف:  ال

 . ـه1407  -

الكرم  اللباب ِف هتذيب األنساب .86 أيب  بن  أبو احلسن عيل  بن    املؤلف:  حممد بن حممد 

الش الواحد  عبد  بن  الكريم  )املتوىف: عبد  األثري  ابن  الدين  عز  اجلزري،   هـ( 063يباين 

 . بريوت  –دار صادر النارش:  

واإلعراب .87 البناء  علل  ِف  ب  اللباب  اهلل  عبد  البقاء  أبو  عبداهلل  املؤلف:  بن  احلسني  ن 

)املتوىف:   الدين  البغدادي حمب  د. ع616العكربي  املحقق:  النارش:  هـ(  النبهان  اإلله  بد 

 . م1995  =هـ 1416طبعة: األوىل،  دمشق ال  -دار الفكر  

الك .88 علوم  ِف  أ  تاباللباب  عادل  املؤلف:  بن  عيل  بن  عمر  الدين  رساج  حفص  بو 

)املتوىف:   النعامين  الدمشقي  املوجود  ه775احلنبيل  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  املحقق:  ـ( 

بريوت / لبنان الطبعة: األوىل،    -ب العلمية  والشيخ عيل حممد معوض النارش: دار الكت 

 . م1998-هـ  9141

العرب .89 ب  لسان  مكرم  بن  حممد  عىل املؤلف:  الن  أبو  منظور  ،  ابن  الدين  فضل، مجال 

)املتوىف:  اإلفريقى  الرويفعى  النارش:  711األنصاري  صادر  هـ(  الطبعة:    -دار  بريوت 

 . هـ1414  -الثالثة  
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د بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  املؤلف: أبو الفضل أمح  لسان امليزان  .90

ال852)املتوىف:   غدة  أبو  الفتاح  عبد  املحقق:  البنارشهـ(  دار  الطبعة:  :  اإلسالمية  شائر 

 . م2002األوىل، 

املؤلف: أبو الفتح عثامن بن جني    يضاح عنها احملتسب ِف تبيني وجوه شواذ القراءات واإل  .91

)املتوىف:   وز392املوصيل  النارش:  األوقاف هـ(  اإلسالمية -ارة  للشئون  األعىل    املجلس 

 .  م1999  -هـ 1420الطبعة:  
الوجيز ِف   .92 الاحملرر  العز تفسري  بن عبد    يزكتاب  بن غالب  أبو حممد عبد احلق  املؤلف: 

امل األندليس  بن عطية  متام  بن  )املتوىف:  الرمحن  عبد  542حاريب  السالم  عبد  املحقق:  هـ( 

 . ـه1422  -بريوت الطبعة: األوىل   -العلمية  الشايف حممد النارش: دار الكتب  

ني  اس احلسيملؤلف: أمحد بن عيل بن عبد القادر، أبو العب ا  خمتصر الكامل ِف الضعفاء .93

)املتوىف: العبيد  املقريزي  الدين  تقي  ع845ي،  بن  أيمن  املحقق:  الدمشقي  هـ(  ارف 

 . م1994  -هـ 1415مرص / القاهرة الطبعة: األوىل،   -النارش: مكتبة السنة  

أبو    عساكر   خمتصر اتريخ دمشق البن  .94 الفضل، مجال  املؤلف: حممد بن مكرم بن عىل، 

الروي االنصاري  منظور  ابن  اإلفالدين  )املفعى  روحية  711توىف: ريقى  املحقق:  هـ( 

مراد،   احلميد  عبد  رياض  والتوزيع  النحاس،  للطباعة  الفكر  دار  النرش:  دار  مطيع  حممد 

 .  م1984  -هـ  1402سوريا الطبعة: األوىل،   -والنرش، دمشق  

تتعلق ابلكتاب   .95 إىل علوم  الوجيز  عبد    العزيز املرشد  الدين  القاسم شهاب  أبو  املؤلف: 

هـ(  665بن إبراهيم املقديس الدمشقي املعروف بأيب شامة )املتوىف:  إسامعيل    لرمحن بنا

 م. 1975  -هـ 1395بريوت سنة النرش:  -املحقق: طيار آلتي قوالج النارش: دار صادر 

بن حنبل بن هالل بن    املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد  نبلمسند اإلمام أمحد بن ح .96

)املتوىف: الشيباين  ش هـ(  241  أسد  األرنؤوط  املحقق:  وآخرون    -عيب  مرشد،  عادل 

ا عبد  بن  اهلل  عبد  د  األوىل،  إرشاف:  الطبعة:  الرسالة  مؤسسة  النارش:  الرتكي  ملحسن 

 م. 2001  -هـ  1421
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املؤلف:    ه ار البهاجة ِف شرح سنن اإلمام ابن ماجمشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسر  .97

النارش ال: دار احممد بن عيل بن آدم بن موسى  اململكة العربية السعودية    -رياض  ملغني، 

 . م6200 -هـ 1427الطبعة: األوىل،  
املؤلف: أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار    مشكل إعراب القرآن .98

هـ( املحقق: د. حاتم صالح  437ندليس القرطبي املالكي )املتوىف: القييس القريواين ثم األ

 . ـه1405وت الطبعة: الثانية،  بري -الة  سسة الرس الضامن النارش: مؤ 

مجعه: أبو عبد اهلل حممد    ين ليسوا ِف تقريب التهذيبمصباح األريب ِف تقريب الرواة الذ . 99

صنعاء    وهاب الوصايب النارش: مكتبة وقدم له: حممد بن عبد ال بن أمحد املصنعي العنيس قرظه  

ـ  1426وىل،  لطبعة: األ ، مرص ا الفاروق احلديثة للطباعة والنرش   -رية، اليمن  األث   . م 2005  -ه

هـ( 276مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوىف:  املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن    املعارف . 100

 م. 1992رة الطبعة: الثانية،  اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاه حتقيق: ثروت عكاشة النارش: 
الق  .101 وإعرابه معاين  سه   رآن  بن  الرسي  بن  إبراهيم  إاملؤلف:  أبو  الزجل،  اج  سحاق 

بريوت الطبعة:    - الكتب  هـ( املحقق: عبد اجلليل عبده شلبي النارش: عامل311)املتوىف:  

 . م1988  -هـ  1408األوىل  

بو حممد حممود بن أمحد بن  املؤلف: أ  مغاين األخيار ِف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر .102

أمح بن  العين موسى  الدين  بدر  احلنفى  الغيتابى  بن حسني  )املتود  حتقيق:  هـ855ىف:  ى   )

العلمية، الكتب  دار  النارش:  إسامعيل  حممد حسن  حسن  الطبعة:    -بريوت    حممد  لبنان 

 . م2006  -هـ 1427األوىل، 

الكبري .103 التفسري  الغيب =  اهلل حمم  مفاتيح  عبد  أبو  بن  املؤلف:  احلسن  بن  بن عمر  د 

النارش:   هـ(606: )املتوىف  الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري احلسني التيمي

  . هـ0142  -بريوت الطبعة: الثالثة   -دار إحياء الرتاث العريب  

الطالبني . 104 ومرشد  املقرئني  بن املؤلف   منجد  ابن اجلزري، حممد  أبو اخلري  الدين    : شمس 

ب ـ م ـ ح ـ م  ي ـ د  )ال ـ وس ـ ن  ال 833ى:  ـ وف ـ مت ـ ف  ــ اش ـ ن ـ هـ(  الك ـ دار  العل ـ ت ـ ر:  الطب ــ مي ـ ب  األوىل  ــ ع ـ ة  ة: 

 . م 1999-هـ  1420
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ؤلف: أبو الفضل  امل   ب املتفقة ِف اخلط املتماثلة ِف النقط= األنسا  واملختلف املؤتلف   .105

)املتوىف:   القيرساين  بابن  املعروف  الشيباين،  املقديس  أمحد  بن  عيل  بن  طاهر  بن  حممد 

احلو507 يوسف  كامل  املحقق:  العلمية  هـ(  الكتب  دار  النارش:  الطبعة:  بريو   -ت  ت 

 . ـه1411/األوىل 

أبو احلاملؤل  ف املؤت ِلف واملخت لِ  .106   سن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود ف: 

البغدادي الدارقطني )املتوىف:   النعامن بن دينار  هـ( حتقيق: موفق بن عبد اهلل بن  385بن 

  . م6198  -هـ  1406بريوت الطبعة: األوىل،   -عبد القادر النارش: دار الغرب اإلسالمي 

اهلل حممد بن أمحد بن  أبو عبد    املؤلف: شمس الدين   ميزان االعتدال ِف نقد الرجال .107

هـ( حتقيق: عيل حممد البجاوي النارش: دار املعرفة  748الذهبي )املتوىف:  عثامن بن َقاي امز  

 . م1963  -هـ  1382لبنان الطبعة: األوىل،   -للطباعة والنرش، بريوت 

العشر  .108 القراءات  ِف  بن  ؤلفامل  النشر  حممد  اجلزري،  ابن  اخلري  أبو  الدين  شمس   :

هـ( النارش:  1380)املتوىف  هـ( املحقق: عيل حممد الضباع  833)املتوىف:  بن يوسف    حممد

 . املطبعة التجارية الكربى

اهلوامع .109 اجلوامع  مهع  مجع  شرح  الدين    ِف  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف: 

 . مرص –عبد احلميد هنداوي النارش: املكتبة التوفيقية : هـ( املحقق 911)املتوىف: السيوطي 
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 لخصامل
:  ى تفسريمها املسم    خلل من  منهج اجلللني يف القراءات  ":  البحث  اهذ  عنوان

 ."تفسري اجلللني()ــ ـب
وقد دار املبحث األول عىل    ،أربعة مباحث وخامتةو قدمة ومتهيد  م  عىلوحيتوي  

القراءاتإمنهج اجلاللني يف   التي دعتهام    ،يراد  بيان األسباب  فيه عىل  ىل إوركزت 

التي استعمالها يف التعبري عن القراءات،    واأللفاظسري  لقراءات يف التفباة  االستعان

ذ   التي  األصولية  القراءات  تضم  ر  ك  وبعض  وما  التفسري  هذا  يف  بعض ت  من  نه 

الشاذة بينت    ،القراءات  يف    األلفاظكام  اإلمامان  استعملها  عن التي    التعبري 

ا  ، القراءات نسبة  عدم  إىل  هبام  حدا  الذي  هذا  رالقوالسبب  يف  أصحاهبا  إىل  ءات 

اعتمد  ،سريالتف التي  والطريقة  التوجيه  يف  منهجهام  بينت  توجيه   اثم  يف  عليها 

 
 
 ، لت إليهاالنتائج التي توص    ثم ذكرت يف اخلامتة أهم    ، من التفصيل  القراءات بيشء

ل كثريًا عىل القراءات يف بيان معاين  هذا التفسري رغم اختصاره    أن    :ومن أمهها عو 

ي  ياآلا أن  دون  القرآنية  يفسه  ت  الرواية    ب  ناحية  من  بالقراءات  تتعلق  تفصيالت  

الكريم  ؛والدراية للقرآن  التفسريية  املعاين  األمور يف رشح    والل    ،إذ ال حاجة هلذه 

 أسأل أن يكون هذا البحث مفيدًا يف بابه والل ويل التوفيق. 

  القراءات   -  اجلاللني  هجنم  -  القراءات  -  اجلاللني  تفسري  :املفتاحية  الكلمات

 .اآليات معاين - هـالتوجي – التفسري يف
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 دمةــاملق
 بسم هللا الرمحن الرحيم

وأصحابه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لل  احلمد 

 أما بعد:  أمجعني.

إل  فإن   حيتاج  التي  العلوم  أهم  من  القراءات  املفس  علم  طالعنا    ،يها  ب  كتولو 

لتب التفسريني  التفاسري  القراءات يف  املفسين من  استفادة  لنا مدى  وقد كان لكل   ، 

القر  مفس   اآليات  معاين  بيان  يف  بالقراءات  االستعانة  يف  ك    ،نيةآمنهجه  ت ب  ت  وقد 

ن  فأردت أ  ،االستعانة بالقراءات يف التفسرييف  كثرية حول مناهج املفسين    بحوث  

ب  املجهذيف    خمترصاً   حثاً أكتب  يف   فهداين  ،الا  القراءات  عن  الكتابة  إىل  تعاىل  الل 

منهج اجلاللني يف القراءات    :عنوانوهو بالبحث    وقد اخرتت هذا  ، تفسري اجلاللني

 تفسري اجلاللني.  بــ:  يف تفسريمها املسمى

 وقد دعاين إىل الكتابة يف هذا املوضوع عدة أسباب من أمهها:
التفسري رغم    إن    :أوالا  يعترب تفسرياً اخهذا  العلم  تصاره  لسهولة   ؛مهام لطالب 

خالله  احلصول عناء  من  أو  مشقة  دون  القرآنية  املعاين  أبنِي   ؛عىل  أن  أن  فأردت     

 .ال القراءات يف تفسريمها رغم قرصه واختصارهم  اجلاللني مل ي  

تفسريمه  ن  إ  :اثنياا  يف  بالقراءات  اجلاللني  أث  استعانة  املستنبا  املعاين  من   طةرى 

  .آلياتتعدد القراءات يعترب بمنزلة تعدد ا ألن   ؛اآليات القرآنية

استعانتهام بالقراءات  براعة اجلاللني يف التفسري من خالل  أردت أن أبني    :اثلثاا 

ت  ومع ذلك مل خير    ،يف هذا التفسري املخترص ب من أجله هذا  جا عن اهلدف الذي ك 

 . دون إطالة أو إسهاب رةأداء املعنى بأقرص عبا :ووه ،التفسري

املتواترة  إن    :رابعاا  القراءات  بذكر  تفسريمها  يف  يكتفيا  مل  ذكرا   ،اجلاللني  وإنام 

 بعض القراءات الشاذة إذا ترتب عليها فوائد مهمة يف التفسري.

 إىل غري ذلك من األسباب. 
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 حدود البحث:  -1
 اآليات.  ريلواردة يف ثنايا تفسءات االقراتفسري اجلاللني مع الرتكيز عىل 

 الدراسات السابقة:   -2
يتعلق بمنهج   من خالل البحث وسؤال املتخصصني مل أقف عىل من كتب بحثاً 

القراءات يف  ولكن    ، اجلاللني  ومؤلفاهتام  اجلاللني  حول  كثرية  بحوث  كتبت  وإن 

 والدراسة. ة مل أجد أحدًا تعرض هلا بالبحث ي  ئعلمي هذه اجلز عىل حد  

 خطة البحث:  
 هيد وأربعة مباحث وخامتة.حث من مقدمة ومتالبيتأل ف هذا 

املقدمة البحث   :أما  وحدود  اختياره  وأسباب  املوضوع  أمهية  فيها  بينت  فقد 

 والدراسات السابقة وخطة البحث واملنهج الذي اتبعته يف هذه الدراسة. 

لإل  :التمهيد  وأما   خمترصة  ترمجة  فيه  ذكرت  ا  نيمامفقد  املجالل  حيل  لدين 

جت  عىل التعريف بتفسري السوجالل الدين   اجلاللني يف نبذة خمترصة. يوطي ثم عر 

القراءات  إمنهج اجلاللني يف    :وأما املبحث األول وعنوانه  تناولته يف  فقد  يراد 

 التالية:  ملطالبا

 سبب إيراده للقراءات.  املطلب األول:

 . القراءات  التعبري عنيف  ألفاظه املطلب الثاين:

 . أحيانا ر قراءة واحدةذكب اكتفاءه :املطلب الثالث

 يف بعض اآليات. لبعض القراءات  عدم ذكره :املطلب الرابع

 ذكره للقراءات األصولية.  :املطلب اخلامس 

 ذكره للقراءات الشاذة.    :املطلب السادس

 رشحه ملعنى القراءة ببعض اآليات.   :املطلب السابع

 الصحابة.عن ات التفسريية املروية راءالقإيراد  :ثامناملطلب ال
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 املتعلقة بالقراءات.  املسائلذكره لبعض  :تاسعاملطلب ال

القراءات فقد    :وأما املبحث الثاين وعنوانه تناولته يف  منهج اجلاللني يف ضبط 

 : التالية ملطالبا

 ضبط القراءة بالرسم والوصف.  :األولاملطلب 

 ضبط القراءة بالوصف. :املطلب الثاين

 سم(.بالكتابة )بالرءة ضبط القرا :املطلب الثالث

 ضبط القراءة حسب توجيهها. :الرابعاملطلب 

 ضبط القراءة بالوصف والتوجيه معا. :امس املطلب اخل 

 لوصف.ضبط إحدى القراءتني بالكتابة واألخرى با :سادساملطلب ال

 ضبط القراءة بالرسم والوصف والتوجيه. :سابعاملطلب ال

فيه   نياللاجل  منهج  :نه الثالث وعنوا وأما املبحث   بينت  القراءات فقد  يف نسبة 

 .ىل ترك نسبة القراءات إىل أصحاهباإ السبب الذي حدا باإلمامني 

الرابع وعنوانه  فقد    :وأما املبحث  القراءات  توجيه  اجلاللني يف  تناولت  منهج 

 : التالية طالبفيه امل

   ا.القليل منه وترك  فسري التيف القراءات الواردة  بعضتعليل  املطلب األول:

 .إىل علة القراءة شارةاإل :املطلب الثاين

 . اتتوجيه القراء يفتوسط ال :املطلب الثالث

 قراءة وترك األخرى. توجيه :املطلب الرابع

اخلامس  بالنحوالعدم    :املطلب  خاصا  كان  ما  تعليل  يف  أطال  توسع  فيام  أو   ،

 النحاة يف تعليله من القراءات.

 ر  يف بيان املعنى.اءة إذا كان هلا أث لقرتوسع يف تعليل اال :سادسلاملطلب ا 

ع يف بيان معنى اآلية التي تشتمل عىل  السابع:املطلب   األحكام الفقهية.التوس 
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 يراد العلل. إطريقة اجلاللني يف  :ثامناملطلب ال

 باآليات القرآنية.  اتالقراء بعض ستعانة يف توجيهاال :تاسعاملطلب ال

 .   والرصفية   النحوية بالعلل  اتالقراء بعض يهستعانة يف توجالا :العاشراملطلب 

 اختالف لغات العرب. ترجع إىل   ذكر بعض القراءات التي  عشر: احلادياملطلب 

 واعتباره القراءتني كاآليتني.   القراءةبيان معنى  عشر: اينالثاملطلب 

 ا من هذا البحث. النتائج التي استخلصته فقد بينت فيها أهم    :وأما اخلامتة

 : حثمنهج الب -3
هذ يف  اتبعت  االستقرائي  اوقد  املنهج  تفسري    ؛البحث  بقراءة  قمت  حيث 

القراءات من    ،اجلاللني من أوله إىل آخره وأحصيت فيه املواضع التي وردت فيها 

تصنيفها وتوزيعها عىل    اتبعت املنهج التحلييل يف  ثم  ،أجل االستعانة هبا يف التفسري

وقد اتبعت يف ذلك   ،حتليلها ودراستهامع    فة الواردة يف هذا البحثلتاملباحث املخ

 ت اآلتية:اخلطوا

القراءات الواردة يف اآلية كام جاءت يف التفسري يف املبحث اخلاص   ذكرت   -1

 .به مبينة كيفية تعامل املفس معها

 ، دون نسبتها إىل أصحاهبا.القراءات من مصادرها األصلية قت  وث   -2

 .مصادرها ة منإليها موث ق ة شاذة أرشتءاإذا كانت القر -3

 . عىل بعض القراءات إذا احتاج األمر إىل ذلك قت  عل   -4

    .القراءات الواردة يف البحث من تفسري اجلاللني قت  وث   -5

 .التفسري يف بعض املواضع عند احلاجة إىل ذلكالتوجيه وإىل كتب  رجعت   -6

العثامين  كتبت   -7 بالرسم  البحث  يف  الواردة  اجلالالالإ  ؛اآليات  أورد  إذا   ن  

   ت يف التفسري.دواية حفص فأكتبها كام ورىل غري رءة عقرا
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اآليات الواردة يف البحث إىل سورها بذكر رقم اآلية واسم السورة   عزوت   -8

 يف صلب البحث. 

 . اآليات الواردة يف كل مبحث حسب ترتيبها يف املصحف رتبت   -9

لتحديد    «     » ص  التنصي   وعالمة  ،لآليات القرآنية  (     )  عالمة  استخدمت   -10

 ص. لنصوا

خالصاً   أسأل    الل و البحث  هذا  يكون  ونعم   أن  املوىل  نعم  فهو  الكريم  لوجهه 

 . النصري
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 التمهيد
ديف مسائل هذا البحث    أبدأقبل أن    يلنيله بنبذة خمترصة عن اإلمامني اجلل  سأمه 

ف  بتفسري اجلاللني فأ  ثمجالل الدين املحيل وجالل الدين السيوطي   قول وبالل  أعر 

 التوفيق: 

تالا و أ الديـج   امـاإلم  ةـ مـرجـ:  ال ــ لل  احلـــي و   ،ليـمحـن    عن فيها  ث  ــدي ـدور 
 : (1)  النقاط التالية 

ونـاسم  ونـولـم،  هـسبـه  العلامء ،  هــمؤلفات،  ذهــالميـت،  هـوخـشي،  هـأتـش ـ ده  ثناء 

  .ووفاته ،عليه

   .امسه ونسبه -1
اإلم ب   ام جاللهو  أمحد  بن  هاشم الدين حممد  بن  أمحد  بن  إبراهيم  بن  ن حممد 

الا جالل  ادجلالل  أصويل  ين  العبايس    ملحيل  الشهاب  بن  الل  عبد  أبو  كنيته  مفس 

 األنصاري املحيل نسبة إىل املحلة الكربى من الغربية بمرص القاهري الشافعي. 

 . مولده ونشأته -2
شأ اهرة، ونالق( يف  هـ791)ر شوال من عام  اإلمام جالل الدين املحيل يف شهولد  

فيها وتعلم  مهتامً   ،هبا  الع  وكان  البفنون  يف جماالت    ،ملتعددةوم  ومن   ،عديدة  وبرع 

العلوم   من  وغريها  واملنطق  والنحو  والكالم  واألصول  الفقه  علم  العلوم  هذه 

  .برز يف مصنفات كثريةكام  ،املتنوعة

 
م  (1) يف  ترمجته:  ينظر  )صادر  التاسع  القرن  الالمع ألهل  امل(،  7/93الضوء  تاريخ مرص حسن  يف    حارضة 

( املفس444-1/443والقاهرة  طبقات  )ص(،  للداودي  )337-633ين  األعالم   ،)5/333 ،)

والنح واإلقراء  التفسري  أئمة  تراجم  يف  امليسة  وفيات  1959-2/1958)اللغة  وو  املوسوعة  ذيل   ،)

ب املسمى  )  ـاألعيان  الرجال  أسامء  امل 244-2/243درة احلجال يف  صدر اإلسالم فسين من  (، معجم 

  (.2/485رص احلارض )لع وحتى ا
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 .هشيوخ -3
هم حتى برز يف خمتلف  ري منالعلامء والتقى بعدد كب  ى العلم عىل عدد كبري منتلق  

 العلوم ومن هؤالء الشيوخ: 

املعروف  هان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد البيجوري  لفقيه برام اماإل -1

 .الفقه علم وقد أخذ عنه هـ(825)تبالربهان البيجوري 

بن إبراهيم بن  ز الدين عبد العزيز بن حممد  اة عضاإلمام احلافظ قايض الق -2

الكـاعـم ـج أخـوق  هـ(767)تاين  ـنـة  عـد  علـنـذ  الف ـوأص ثـديـ احل ميـه    .هـقـول 

 ر.  ـيـث ـم كـ رهـيـوغ

 .ميذهتل -4

كبري من طالب العلم ممن ال حيصون    الدين املحيل عدد  تتلمذ عىل اإلمام جالل  

 :املثالذكر منهم عىل سبيل أددا وس ع

ف  ر ن القايض عفيف الدين عبد الل ويعأبو احلسن عيل ب  اإلمام نور الدين -1

 .باملدينة املنورة (ـه911ت)هودي نلسم با

بن  -2 مسعود  بن  عيل  بن  بكر  أيب  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  الشيخ 

 .هـ(923ت)رضوان املري املقديس املعروف بابن أيب رشيف 

    .اتهلف مؤ  -5
الكهف حت -1 أول سورة  من  الكريم  القرآن  تفسري  تفسري  مع  القرآن  آخر  ى 

 .مؤلفاتهأهم  نهاية وهيسورة الفاحتة يف ال

مجع   -2 يف حل  الطالع  يف  البدر  اجلوامع  مجع  كتاب  عىل  وهو رشح  اجلوامع 

ومؤلفاته كثرية  ،  (هـ824)فرغ من تأليفه سنة   سبكين الي تاج الد  أصول الفقه لإلمام

 مظاهنا من كتب الرتاجم. مذكورة يف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
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 .صفاته وثناء العلماء عليه -6
الدين   جالل  اإلمام  الصفا  املحيلمتيز  من  العاليبمجموعة  واألخالق  مما ت  ة 

ًة  عالم  إماًما  عليه ويتتلمذون عىل يديه فقد كان    جعل كثريا من العلامء يثنون

الذكاء يف  آيًة  نظاًرا  الذهن  حمقًقا  صحيح  من  ،  والفهم  معارصيه  بعض  عنه  قال 

  : املاس  إن  »العلامء  يثقب  نفسه:    (1) «ذهنه  عن  يقول  يقبل   إن  »وكان  ال  فهمي 

   .ةاملباحث القرحية قوي   ان حاد  ك ،فهمهعقله وثقة ب (2)«اخلطأ

   .وفاته -7 
السبت سنة  من رمضان يف نصف  تويف   يوم  وصيل عليه   (ـه864)  صبيحة 

دف ثم  حافل  مشهد  يف  النرص  باب  الكربمصىل  آبائه  عند  أن  التي  برتبته  نشأها،  ام 

 . عاطراً  وأثنوا عليه ثناء مجيالً  اً س عليه كثريالنا وتأسف

 . (3)   ة اإلمام جلل الدين السيوطي رمج: تاا اثني
 :  ويدور البحث فيه عن النقاط التالية

ونسبه العلامء ،  مؤلفاته،  تالميذه،  شيوخه،  نشأته،  مولده،  اسمه  وثناء  فضله 

 . فاتهوو، عليه

   .هــ سبـه ونـمـاس -1
الر عبد  اإلمام  الدينهو  كامل  بن  حممد    محن  بن  بكر  خرض أبو  الدين  سابق 

ببغدادسن-  ياخلضري اخلضريية  حمل ة  إىل  الدين   :ـب  اشتهر ،األسيوطي   -بة  جالل 

 .إىل مدينة أسيوط يف صعيد مرص نسبةً -السيوطي 

 
 (.            33(، وينظر: رشح الورقات يف أصول الفقه )ص1/237واملفسون )التفسري    (1)

 .(9/447(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )1/19لني )الجلالتعليق عىل تفسري ا   (2)

لسيوطي التحدث ا  ،(144-1/142)  اهرةيخ مرص والقيف تار  ارضةح حسن امل  ينظر يف مصادر ترمجته:(  3)

الل )ص طب5بنعمة  املفسين )ص(،  للداودي )ص(،  653قات  املفسين  النور ،  ( 367-365طبقات 

العارش القرن  أخبار  عن  العارشة،  (15)ص   السافر  املائة  بأعيان  السائرة  لتنوير  ا،  (1/75)  الكواكب 

( الصغري  اجلامع  الذهب  (،  37-1/27رشح  )  من  أخباريف  شذرات  ية هد(،  79-10/74ذهب 

 . (303-3/301)األعالم ، (544-5/534) العارفني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 . مولده -2
اإلمام   ي    السيوطيولد  (  ـه984)رجب من سنة  وم األحد غرة شهر  مساء 

 بعد صالة املغرب.  القاهرة يف

 . نشأته -3
فاجته   ؛نشأ اإلمام جالل الدين السيوطي يف القاهرة إىل أن مات هبا وعاش يتيامً  

كام حفظ بعض الكتب   الثامنة من عمره،  وأمته قبل أن يتم  القرآن الكريم  إىل حفظ

موسوعيا يف العلم    وكان،  واألصول  لفقها، ومناهج  مالكمثل: العمدة، وألفية ابن  

 فقد امتد عمره يف التأليف إىل مخس وأربعني سنة.   ،وكثري التأليف

 شيوخه. -4
يف   العلامء  فيه  كثر  عرص   يف  السيوطي  اإلمام  والفنون  عاش  العلوم  وقد  مجيع 

ومن أهم هؤالء الشيوخ    ،ذكرهم يف اآلفاق   عالالذين  من الشيوخ    ىل كثريتتلمذ ع

   :الل الدين السيوطي العلم عىل أيديمقى جلالذين ت

الشيخ حميي الدين الكافيجي قد لزمه السيوطي أربعة عرش عامًا وأخذ من  -1

  .علمه جل العلوم بتعددها وفنوهنا

 .  م كثريوغريه  .وعلم الفقه تلقى عىل يديه القرآنملناوي فقد رشف الدين ا -2

 .لميذهت -5
 . ورب بدائع الزهكتا بياس صاحإأبرزهم املؤرخ الكبري ابن ومن  -1

 وغريهم كثري.  .شمس الدين الداودي صاحب كتاب طبقات املفسين  -2

 .مؤلفاته -6
لعلوم ألف اإلمام السيوطي عددا كبريا من الكتب املطولة واملخترصة يف شتى ا

علم   عليه  يعثر  ومل  نفسهوالفنون  عن  قال  كام  احلساب»  :  علم  أهم    (1)«إال  ومن 

 
(1)   ( األعالم  بتاممه:  القول  هلذا  )(،  303-3/301ينظر  املفسين  امل  ،(1/264معجم  يف    ةارضح حسن 

 . (144-1/142) تاريخ مرص والقاهرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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علوم    مؤلفاته: يف  القرآن  ،نلقرآااإلتقان  التنزيل ،  متشابه  استنباط  يف  ،  اإلكليل 

 ع. مجع اجلوام، الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة، مفاتح الغيب يف التفسري

م يستقيص  أن  الباحث  عىل  لكثرهتاويصعب  السيوطي  اإلمام  ها نوعوت  ؤلفات 

أحصاها   كشف  احفقد  كتابه  يف  خليفة  )  الظنونجي  مؤلفا576حوايل  ن  بوا(1) ( 

 . (2) فمؤل  ( 600)  ا إىلاس أوصلهيإ
 . فضله وثناء العلماء عليه -7

ف اإلمام السيوطي بكثرة علمه وفضله حتى قال عن نفسه: ر  رزقت ولل قد  »  ع 

يان  واملعاين والب  لنحولعلوم التفسري واحلديث والفقه وااحلمد التبحر يف سبعة من ا

والترص(3) «والبديع واجلدل  الفقه  أصول  إىل  وايإضافة  والفرائض  ف  إلنشاء 

 . ( 4) غري أنه مل يقرتب من علمي احلساب واملنطق   نفسه والطب والقراءات التي تعلمها ب 
املؤق تلميذه  عنه  إياس:  ال  ابن  نادرة يف عرصه»رخ  االطالع  السلف بقي    كثري  ة 

وبلغت   اخللف  موعمدة  نحوا  مصنفاته  درجة عدة  يف  وكان  تأليف  مائة  ست  ن 

 . (5)«لالعم وعلم املجتهدين يف ال
 ه.وفات -8

القاهرة يف منزله يف التاسع عرش من    يف  تويف اإلمام جالل الدين السيوطي  

تعرف باسمه إىل    ( ودفن يف القاهرة يف املقابر التي ال زالتـه911مجاد األول سنة )

 سنة. ى وستني حداآلن وقد بلغ من العمر إ

 
السيوينظر:    (1) والفنون، ومؤلفات  الكتب  أسامي  الظنون عن  ك كشف  مرتبة يف  ،  تابه حسب احلروف طي 

 وجمموعها ما تم  ذكره.      

 .(3/301(، األعالم )4/83ر يف وقائع الدهور )نظر: بدائع الزهوي (2)

 (. 8-1/6رة )والقاه ينظر: حسن املحارضة يف أخبار مرص (3)

 (.  97رصه وحياته وآثاره وجهوده يف الدرس اللغوي )صينظر: جالل الدين السيوطي ع (4)

 (. 4/83ائع الدهور )وقالزهور يف   ينظر: بدائع (5)
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 : (1) التعريف بتفسري اجلللني:  اثلثاا 
استف  إن   اجلاللني  ري  إليها  يرجع  التي  املهمة  الكتب  أحد  تفسري  يف    لباحثونهو 

الكريم تعقيد وال قد  و  ،القرآن  الواضح من غري  الوجيزة واألسلوب  بالعبارة  متيز 

  ،  املسلمني بني  كبريا  اانتشار  التي القتالقيمة املفيدة  لتفاسري  يعد من اكام    ،غموض

الظنون:   عنه يف كشف  قيل  ك»كام  مع  لب  نه صووهو  املعنى ألنه  كبري  احلجم  غري 

جالل الدين   :ه العظيمني  في  وسمي تفسري اجلاللني نسبة إىل مؤلِ   (2)«ريلباب التفاس 

  .املحيل وجالل الدين السيوطي

التأ بداية  التفوأما  هذا  يف  اإلمام    :سريليف  فيه  بدأ  الدينالج فقد  يف    ل  املحيل 

وحني   ،سووصل به إىل سورة الناكهف  لوبدأه من سورة ا  ،القرن التاسع اهلجري

  انتهائه  لقب  ة  يبدأ يف تفسري سورة الفاحتة وما بعدها من سور القرآن وافته املن

كامالً  القرآن  تفسري  اإلما  ثم  ،من  بعده  الجاء  يف  السيوطي  اهلجري قرن  م  التاسع 

رة ورة البقري س ستف  من  هفبدأ   ،حيل عىل هنج اإلمام جالل الدين امل ريسفأتم  هذا التف

 . للقران الكريم  وبذلك اكتمل تفسري اجلاللني ،إىل هناية سورة اإلرساءه ومتم 

أي إال أنه ال يظهر فيه    ؛رغم اشرتاك شيخني جليلني يف تفسريه  هذا التفسري  وإن  

كل    ، اختالف يف  املحيل  هنج  عىل  السيوطي  سار  باستثناء  ر حبل  حروفه  من  ف 

 . ة كالمه يف سورة اإلرساءخامت سيوطي يفحروف يسرية ذكرها ال

الذهبي   السيد حسني  الدكتور حممد  أن  »:  (ـه1398)تقال  يقرأ    يالذ  وال شك 

ب واضحًا  فرقًا  يلمس  يكاد  ال  اجلاللني  فيامتفسري  الشيخني  طريقة  وال ني  اه،  فس   

يف  حيس  يكاد   بينهام  نواح  ةناحي  بمخالفة  يف   يمن  إال  الل هم  املختلفة،    التفسري 

ال  ليلة قمواضع   تبلغ  أن  ،  عرشة كام قيلال  املواضع    صاد سورة    يف  املحيل  فمن هذه 

 
( إيضاح املكنون يف  1/445كشف الظنون )  (4/152ا ييل: خالصة األثر )لتعريف بالكتاب مينظر يف ا(  1)

)ا  الذيل عىل كشف (، مباحث يف علوم 68-2/67مناهل العرفان يف علوم القرآن )،  (3/430لظنون 

)ص ا(،  378القرآن  عبد  الشيخ  وجهودمنهج  عفيفي  تلرزاق  يف  املخالقره  عىل  والرد  العقيدة  فني ير 

 (.240-1/237ن )(، التفسري واملفسو 25-19ق عىل تفسري اجلاللني )( التعلي1/729-731)

 (. 7ري اجلاللني )صلعينني عىل تفسا نقال عن: قرة (2)
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تابعه    يوالسيوط  ، (1)«أهنا جسم لطيف حييا به اإلنسان بنفوذه فيه»  : ـب  (الروح)فس  

التف هذا  احلجر  سري يفعىل  تعاىل يف  (2) سورة  لقوله  عليه  من   85]  يةآلا  ثم رضب 

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۈئ    وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴿   :[سورة اإلرساء

الروح من علم الل تعاىل، فاإلمساك عن    أن    رصحية أو كالرصحية يف  يفه»  ﴾ی

أوىل أن    .(3) «تعريفها  يف  املحيلومنها:  احلج:    قال  من طائفة  :  (الصابئون) سورة 

البقرة تابعه عىل  ياليهود، والسيوط بيانًا   (أو النصارى)ذلك وزاد عليه:    يف سورة 

 . (5)«وهكذا تلمح اخلالف بني الشيخني قليال نادراً  ...(4) ثان منه لقول
نظرا ألمهيته واختصاره وامتيازه عىل   ؛وقد اعتنى العلامء هبذا التفسري أيام عناية

فاجتهت   التفاسري  من  واحلوايش غريه  الفوائد  وضع  من  متكنوا  ممن  كثري  مهم  إليه 

عليهلا ومتنوعةوقد    ،شارحة  متعددة  بطبعات  مرةط  قدف  ،طبع    ، جمرداً   احدةو  بع 

بـبـرة طـوم الـيــحاش ـع  الصـيـاش ـع حـرة مـوم  ،فـ حـصـ م ـة  ع ـرة مـوم،  (6) اويـة 

  ، أخرى عىل هذا التفسري   وهناك حواش    ،أوسع حواشيه  وهي  (7) ل ـم ـجـ ة الـيـاش ـح

فسري ين عىل تقبس النري   :سامها  ،لقميعلمد بن عبد الرمحن اللشيخ حمحاشية    منها:

بن  و  ،اجلاللني للشيخ حممد  البحرين ومطلع    :سامها   ،الكرخيمد  حم حاشية  جممع 

 
   .(457ني )صتفسري اجلالل( 1)

 .(263تفسري اجلاللني )ص (2)

 .(290جلاللني )صتفسري ا (3)

 .(334 اجلاللني )صسريفت (4)

 (. 240-1/239املفسون )التفسري و (5)

يف   وقالاملالكي،  لصاوي  ا  أمحد بن حممدوعنوان احلاشية: حاشية الصاوي عىل تفسري اجلاللني، تأليف:    (6)

اجل»مقدمتها:   كتاب  كان  به اجلموملا  االعتناء  التفسري، وأمجع عىل  أجل كتب  أهل    اللني من  الغفري من 

ي، ووضعت عليه كتابة  ىل حسب عجزءته فاشتغلت به عالتنوير، وجاءين الداعي اإلهلي بقراوالبصائر  

ينظر: التعليق عىل تفسري   .« لشيخ سليامن اجلملا  ملخصة من حاشية شيخنا العالمة املحقق املدقق الورع

 (. 24لني )ص اجلال

عمر  ائق اخلفية، تأليف اإلمام سليامن بن  ضيح تفسري اجلاللني للدقاإلهلية بتو  الفتوحات احلاشية: وعنوان    (7)

الشا الشهريالعجييل  )ت  فعي  ينظر1204باجلمل  ومعروفة.  مطبوعة  وهي  جملدات  أربعة  يف  طبع  :  هـ( 

 (. 24 )صق عىل تفسري اجلاللنيليالتع 
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،  وله حاشية أخرى صغرية عليه يف جملدين  ،البدرين عىل اجلاللني يف أربعة جملدات

القاريو  حاشية و  ،اجلاللني  املني عىلحاشية اجل  :سامها  ،حاشية للحافظ املال عيل 

خ  للشي   وحاشية،  حاشية الكاملني عىل اجلاللني  :سامها  ،يخ سالم الل الدهلوللشي

وحاشية للشيخ سعد  ،  آل السعود السبعي املرصي يف ثالثة جملدات  الححممد بن ص

القندهاري غالم  بن  اجلاللني  :سامها  ،الل  تفسري  خدي  عن  املحجوبني  ،  كشف 

 .  (1) تفسري اجلاللني ن لفهم يضوء النري :سامها ،فى الدوميوحاشية للشيخ مصط
قد    وإن   السيوطي  الدين  العمر التفسهذا    أكمل  اإلمام جالل  يبلغ من  ري وهو 

يل بست  حوذلك بعد وفاة جالل الدين امل  ،ن سنة أو أقل منها بشهوري وعرش نياثنت

التفسري   ناجلالال  ومل يضع،  سنني ي»  قال كنعان:   ،اسام  هلذا  امل  جلالالن رمحهام  ضع 

اساًم  ىل  اعلل تا التفسري  باجلالبل  هلذا  أو  بتفسري اجلاللني  العلامء    ، (2) «نيلعرف بني 
جالل إليها  أشار  فقد  التفسري  هذا  يف  مصادرمها  عن   السيوطي    الدين  وأما 

كتابه يف  موفق    :تعاىل  لإلمام  ترمجته  عند  والنحاة  اللغويني  تراجم  يف  الوعاة  بغية 

فيه اإلعراب وحرر أنواع    جود  بري والصغريكلوله التفسري ا»  لدين املوصيل فقال:ا

ن منه  وأرسل  إ س الوقوف  الشيخ خة  اعتمد  قلت: وعليه  واملدينة والقدس،  ىل مكة 

وتفسري الوجيز  مع  تكملته  يف  أنا  عليه  واعتمدت  تفسريه،  يف  املحيل  الدين   جالل 
 . ( 3) «البيضاوي وابن كثري

ال يكتب جالل  مقدمةومل  املحيل  خامتة    دين  قام  ال  جزءللوال  أما  بتفسريهذي   ،

خمتج مقدمة  كتب  فقد  السيوطي  الدين  يفرصالل  البقرةة  سورة  أول  فيها     بني 

الراغبني يف    ةهذا ما اشتدت إليه حاج»  منهجه ومنهج شيخه يف التفسري قال فيها:

ألفه اإلمام العالمة املحقق ج الل الدين املحيل،  تكملة تفسري القرآن الكريم الذي 

 
 .(25-24(. ينظر: التعليق عىل تفسري اجلاللني )ص 1/240ملفسون )ينظر: التفسري وا (1)

 (.  10عىل تفسري اجلاللني )ص قرة العينني (2)

 .(1/401قات اللغويني والنحاة )غية الوعاة يف طبب (3)
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ذكر    ة عىل نمطه منآخر سورة اإلرساء بتتم  رة إىل  رة البقمن أول سو  وتتميم ما فاته

الل به كالم  يفهم  إليه،  ما  ما حيتاج  وإعراب  األقوال،  أرجح  واالعتامد عىل  تعاىل،   

وترك   وجيز،  وتعبري   لطيف،  وجه   عىل  املشهورة  املختلفة  القراءات  عىل  وتنبيه  

 . (1)«ةالعربي حملها كتب بذكر  أقوال  غري مرضية، وأعاريب للتطويل،
هذا آخر ما كملت به تفسري القرآن »:  هايففقال    وكتب خامتة للقسم الذي فسه 

ق جالل الدين املحيل  ـقـ مح ـة الـالمـ امل العـام العـخ اإلمـي ـه الشـف ـم الذي ألـ ريـالك

اها إن شاء  ، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه، يف نفائس أرالشافعي  

تعاىل ميع  الل  قدر  مدة  يف  وألفته  الكليمجتزي،  يو-اد  أربعني  لته  وجع  ،-ماً أي: يف 

ملكمل، وعليه يف وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو يف احلقيقة مستفاد من الكتاب ا

املتشاهبة االعتامد واملعول، رحم الل امر  إليه ووقف فيه    أً اآلي  نظر بعني اإلنصاف 

 ني عليه، وقد قلت: عىل خطأ فأطلع

ربدـم ـح الل  هـت  إذ                                ي        ــدانـي 

 ه ــــنـــ ع أرد  ـــفطأ ــخ ـالـب يـل  نـم ـف

أد  ـم ـل  مـيا  ع ـت  وضـج ـع     ي ـف  ـعـزي 
 (2) «رف  ـ ح ـبول ولو بـقـالـي بـن لــوم

قال: ق»  ثم  يكن  مل  خ  ـهذا  يف  عن ل  ط  بالعجز  لعلمي  لذلك؛  أتعرض  أن  دي 

هذه   اللملااخلوض يف  به    سالك، وعسى  ينفع  نفعًا  -نفعا مجا  أن  به  الل  نفع  وفعال 

      . (3) «وآذانا صام يام ، ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا ع-مجا
حني كتبا هذا التفسري فقد   -رمحهام الل تعاىل-  إخالص الشيخنيوهذا من بركة  

 ده. ـرة فوائـنفع الل به طالب العلم وسائر املسلمني الختصاره وكث

 
واملفسو2تفسري اجلاللني )ص  (1) التفسري  وينظر:  العر240-1/238)ن  (  مناهل  القرآن  (،  فان يف علوم 

(2/66-76.) 

 (.240-1/238)ون (، وينظر: التفسري واملفس294تفسري اجلاللني )ص (2)

 (.240-1/382 واملفسون )(، وينظر: التفسري294جلاللني )صسري افت (3)
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 املبحث األول
 تيراد القراءاإيف  اجلاللني منهج

 التالية:  املطالبوقد تناولته 

 سبب إيراده للقراءات.  ألول:املطلب ا
 :هامن مهمة   جلاللني يرجع إىل عدة أمور  ت يف تفسري ايراد القراءا ب إسب لعل  

 .توضيح املعنى املراد من اآلية -1

 .للكلمةبيان األصل اللغوي  -2

 .أو اجلملة  بيان إعراب الكلمة -3

 : هوف األمر األول أما 
ومن    ،فيهام  قراءة األخرىباإلشارة إىل الوذلك    ،توضيح املعنى املراد من اآلية 

  :تعاىل قوله يف تفسري قوله هتأمثل

  ﴾ ى﴿   بعد قراءة قراءة  ذه اله  ركذ  [26]البقرة:فأزاهلام الشيطان عنها(  ) -1
املعن زيادة  من  تضيفه  أي  ملا  الزلل  من  فاألوىل:  أي  خلاى،  اإلزالة  من  والثانية:  طأ، 

تفسري اجلاللني: قال يف  اجلنة.  أذهبهام،  بإ ﴾ ى  ى﴿ »  التنحية عن  ليس 

امها أي اجلنة بأن قال هلام: هل أدلكام عىل شجرة   ﴾ائ   ﴿  ويف قراءة: )فأزاهلام( نح 

  ﴾ وئ ەئ  ائ  ەئ  ﴿  نها، وقاسمهام بالل إنه هلام ملن الناصحني، فأكال م لدخلا
 . (1) «من النعيم

بعد   ﴾پ ﴿حيث ذكر القراءة األخرى وهي  [106]البقرة: )أو ننسأها(   -2

)ننس القراءة  يف  ملا  األوىل.ثاأها(  عن  الزائد  املعنى  من  اجلاللني:    الق  نية  تفسري  يف 

فال» نؤخرها  ننسأها(  اللوح نن  )أو  يف  نؤخرها  أو  تالوهتا،  ونرفع  حكمها  زل 

 
 ، (393مع البيان )صجا  ،(153السبعة )ص  ،(48)ص  إرشاد املبتدي   :ينظر و  ،(6تفسري اجلاللني )ص  (1)

 .(159-2/158النرش )
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قاملحفوظ ويف  بال،  النسيان:  راءة  من  نمح   مهز  أي  ها:  ننسك  قلبأي  من  .  (1) «كها 
 فسري. واألمثلة عىل ذلك كثرية مبثوثة يف ثنايا الت

املعنى    [128]النساء:  )يصاحلا(   -3 بني   أن  تفبعد  يف  قال  قراءهتا  فسري عىل 

التاء يف األصل يف الصاد، ويف علح  )فال جنا»اجلاللني:   يهام أن يصاحلا( فيه إدغام 

يف القسم والنفقة بأن ترتك له شيئًا     ﴾  ٺ  ٺ ﴿  من أصلح  ﴾ڀ   ﴿  اءةقر

بذلك وإال  لبقاء الصحبة، فإن رضيت  أ   طلبًا  يوفيها حقها  الزوج أن  يفارقها فعىل    ( 2) « و 
  أضافت معنى زائدا عىل قراءة )يصاحلا(.  ﴾ ڀ   ﴿ فقراءة

 : ما األمر الثاين وهوأو 
  :قوله يف تفسري قوله تعاىلبيان األصل اللغوي للكلمة فمن أمثلته 

فيه  »  : اجلاللني   قال يف تفسري   [ 1]النساء:     ﴾ ٹٹ   ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ﴿  -1

 .   (3) «تتساءلون :أيويف قراءة بالتخفيف بحذفها،  ، السنياء يف األصل يفإدغام الت
   ﴾ڱ ﴿»  :اجلاللني  يف تفسري   قال  [42]النساء: ﴾ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ﴿ -2

للمفعول إحدى  بالبناء  حذف  مع  األصل  والفاعل  يف  إد  ،التاءين  يفومع   غامها 

 . (4) «تتسوى :السني أي
 ېئ  ىئ  ىئ  ﴿»  : اجلاللني  يف تفسري  قال  [154]النساء:    (ال تعتدوا يف السبت) -3

 ،األصل يف الدال  يفوفيه إدغام التاء    ،العني وتشديد الدال  حبفتءة  ويف قرا  ﴾ىئ 

 . (5) ال تعتدوا :أي
 

 .  ( 165/ 2) النرش    ، ( 41/ 2تنري ) ملس ا   ، ( 168السبعة )ص   ، ( 231التيسري )ص   : ينظر و   ، ( 17جلاللني )ص تفسري ا   (  1) 

النرش   ، ( 110  / 2املستنري )   ، ( 238السبعة )ص   ، ( 78-77)ص ملبتدي  إرشاد ا   : ينظر و   ،(99تفسري اجلاللني )ص (2)

(2/190).  

تفسري    ،(2/186النرش )  ،(2/99)املستنري    ،(73)ص  بتديإرشاد امل  :ينظر و(  77اللني )صجلتفسري ا  (3)

 .(6/343الطربي )

 . ( 188/ 2لنرش ) ا   ، ( 307/ 2تذكرة ) ال   ، ( 453/ 2الكنز )   ، ( 234ة )ص السبع   : ر ينظ و   ، ( 85 اجلاللني )ص تفسري    ( 4) 

 . (2/190) النرش   ، ( 122/ 2واملستنري )   ، ( 78) إرشاد املبتدي    ، ( 240السبعة ) :  ينظر و   ، ( 102تفسري اجلاللني )ص   ( 5) 
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ه يف تفسري ولق  مثلتهأن  مة أو اجلملة فم بيان إعراب الكل  :ما األمر الثالث وهوأو

 :قوله تعاىل

  سري يف تف  قال  [282]البقرة:   ﴾ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ ﴿ -1

الناسية،    ﴾ ڱ﴿  كرة ذا ال   ﴾ ڱ﴿   د والتشدي بالتخفيف    (فتذكر) »:اجلاللني

أيحم   راإلذكاومجلة   العلة  سببه،   :ل  الضالل؛ ألنه  ودخلت عىل  إن ضلت  لتذكر 

 . (1)«هاستئناف جواب (تذكر)رشطية ورفع  (أن)ويف قراءة بكس 
تفسري  قال  [6]املائدة: ﴾ٺ ٺٺ  ﴿ -2   : اجلاللني  يف 

  ﴾ ٺ  ٺ ﴿   وار وباجلر عىل اجل   ، )أيديكم(   عىل   اً بالنصب عطف   ﴾ٺ﴿»
مع كأي  السنةهام  بينته  ومها  ام  الناتلعا،  الساق ظامن  مفصل  عند  رجل  كل  يف  ئان 

املمس بالرأس  املغسولة  واألرجل  األيدي  بني  والفصل  وجوب  والقدم،  يفيد  وح 

النية هطالرتتيب يف   السنة وجوب  الشافعي، ويؤخذ من  ارة هذه األعضاء، وعليه 

 . (2) «فيه كغريه من العبادات
  : اجلاللني   ريفستيف    قال  [27عام:]األن ﴾حض جضمص حص  مس خس حس ﴿ -3

املؤمنني)» من  ونكون   ربنا  بآيات  نكذب   استئنافاً   (وال  الفعلني  يف    برفع  ونصبهام 

 . (3)«ع األول ونصب الثاينجواب التمني ورف
 . القراءات  يف التعبري عن ألفاظه:  املطلب الثاين
  ة عدبن القراءات  علني نجد أنه يستعمل يف التعبري   اجلال ثنايا تفسريإذا تأملنا يف

 التي تناوهلا يف تفسريه ما ييل:  لفاظومن هذه األ فاظلأ

 
ا  (1) )صتفسري  املبتدي  : ينظرو  ،(48جلاللني   واملبهج   ،(207)ص  هاينلألصب  والغاية  ،(61)ص  إرشاد 

 .( 2/178والنرش )  ،(2/133-413)

  ، (2/116)  واملستنري  ، ( 242ص والسبعة )   ،(79)ص  إرشاد املبتدي  : ينظر و  ،(108صتفسري اجلاللني )  (2)

 .(2/191والنرش )

)ص  (3) اجلاللني  )ص  ،(239)صألصبهاين  لالغاية    :ينظرو  ،(301تفسري  واملستنري   ،(274والتيسري 

 . (2/193 )والنرش ،(2/128)
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 ىل: ما ورد يف قوله تعا   ة منها واألمثلة عىل ذلك متعدد   ، « ومن قرأ »   : قوله   األول:   اللفظ 

الدين(   يوم )ملك» :اجلاللني قال يف تفسري [4]الفاحتة: ﴾ٺ ٺ   ٺ ﴿ -1

اجل وهأي  بالذكزاء  وخص   القيامة،  يوم  ملك  و  ال  ألنه  لل  اهظر  إال  ألحد  فيه  رًا 

فمعناه مالك   ﴾ٺ ﴿ :  ومن قرأ  [16غافر:  ] ﴾ ېئ     ىئ    ىئىئ  ی   ﴿  تعاىل بدليل

ا يوم  بذلك    ،لقيامةاألمر كله يف  الذنب  أو هو موصوف  فصح وقوعه دائام كغافر 

 . (1)«صفًة ملعرفة
 ه تعاىل: ول ق ما ورد يف    نها واألمثلة عىل ذلك متعددة م   ، « ة  ء ويف قرا »   : قوله   ين: الثا   اللفظ 

ڃ  ﴿ »  :اجلاللني  تفسري  قال يف   [ 9]البقرة:   ﴾ چ چ ڃ ڃ﴿ -1

عنه   ﴾ڃ  چ  چ  ليدفعوا  الكفر  من  أبطنوه  ما  خالف  أحكامه بإظهار  م 

تضحون يفف  ،وبال خداعهم راجع إليهم  ألن    (ن إال أنفسهمادعووما خي)  الدنيوية،

الد الل يف  باط الع  أبطنوه  نيا  ما  عىل    ﴾ ڇ  ڇ ﴿ ،  اآلخرة  يفويعاقبون    نبيه 

أن  خداعهم ألنفسهم، واملخادعة هنا من واحد ك   اللص، وذكر    ت  عاقب :  ـيعلمون 
، ويف قراءة   ﴾ ڃ   ﴿    .(2) «﴾چ  چ  ﴿ :فيها حتسني 

تفسري  [98  قرة:]الب ﴾ ۀ ﴿ -2 يف    عطف   ﴾ ۀ ﴿»  : اجلاللني  قال 

اعىل اخلاص  ملالئكة  عطف  العام  من  قراءة    ،عىل  ويف    مزةهب  (ئيلكامي)  ويف  وياء 

 . (3) «أخرى بال ياء
يتبني   ﴾ ڌ  ڌ  ﴿» :اجلاللني قال يف تفسري [ 100]األعراف:  ﴾ڌ  ڌ  ﴿ -3

فة  فاعل خمف  ﴾ژ    ڑ  ﴿  هالك ﴾ڈ  ژ   ﴿بالسكنى    ﴾ڎ      ڎ  ڈ ﴿

 
اتف  (1) امل  :ينظرو  ،(1)صجلاللني  سري  البيان )ص2/7تنري )(، املس41)ص  بتديإرشاد    ، (154(، وجامع 

 . (1/213النرش )و

)ص  (2) اجلاللني  املبتدي  :رنظيو  ،(3تفسري  )واملستنري  ،(225)صوالتيسري    ،(43)ص  إرشاد   2/16) ، 

  .(2/156والنرش )

)ص  (3) اجلاللني  املبتدي   :ينظر  ،(15تفسري  ستنري وامل  ،(183)ص  صبهاينلأل  والغاية  ،(52)ص  إرشاد 

 .(2/165والنرش ) ،(2/39-40)
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كام أصبنا    ﴾ ک ﴿   ب عذابال  ﴾ ڑ     ک  ک    ﴿   أنه   :أي  ،ا حمذوفواسمه

قبلهم  املواضع  ،من  يف  للتوبيخرباأل  واهلمزة  عليهام    ،عة  الداخلة  والواو  والفاء 

 . (1) «أو: ـب بسكون الواو يف املوضع األول عطفاً  ويف قراءة   ،للعطف
ذك  اللفظوهذا    ،« وقرئ»  :قوله  الثالث:   اللفظ  عند  ايذكره  للقراءات   ،لشاذةره 

يف كثرية  ذلك  عىل  التفسري،  ثنايا    واألمثلة  هذا هذا  من  موضعها  يف    وستأيت 
 :ما ورد يف قوله تعاىلأذكر منها عىل سبيل املثال و  ،(2) البحث 
تفسري  [83]البقرة:    ﴾ ۋۋ  ۈ  ٴۇ ﴿   ﴾ ۈ  ٴۇ ﴿»  : اجلاللني  قال يف 

والياء، ب  ﴾ ۋۋ  ﴿ بالتاء  تعب)  وقرئ: ،  النهيمعنى  خرب    وأحسنوا (3) (دواال 
   .(4) « ﴾ۅ   ۅ  ﴿

ما ورد يف قوله   منها  دةد واألمثلة عىل ذلك متع  ،«ويف أخرى»  :قوله  ابع: لر ا   اللفظ 

 :تعاىل

)وأن  »:  اجلاللني  قال يف تفسري  [26]غافر:    ﴾ٺ  ٿ  ٿ ٺ   ٺ  ٺ  ﴿ -1

  ) الفساد  األرض  يف  قتل  يظهر  قراءة    ،وغريه  من  الياء   يفو  (أو):  ويف  بفتح  أخرى 

 .    (5) «الدالوضم  واهلاء
  له  ﴾ڀ   ﴿»  :اجلاللني  قال يف تفسري  [23ف:  وس]ي   ﴾ ڀ  ڀ  ڀ ﴿ -2
 . ( 6) « التاء   وأخرى بضم    ، بكس اهلاء   ويف قراءة    ، والالم للتبيني   ، هلم    : ي أ    ﴾ ڀ  ڀ ﴿ 

 
)ص  (1) اجلاللني  املبتدي  : ينظر  ،(163تفسري  )  ،(2/483)  والكنز  ،(94)ص  إرشاد   ، ( 2/203والنرش 

 .(753والكشاف )ص 

 ( من هذا البحث. 22: )صينظر (2)

(، وقرأ 1/117 التنزيل )معامل  :نظري .  «هيإال الل عىل الن عبدوا  يال  »  بن كعبة قرأ هبا أ يب  وهي قراءة  شاذ    (3)

 .    (1/93) واذ إعراب القراءات الش، (68شواذ القراءات )ص :نظري  .ابن مسعود بالتاء وحذف النون

 (.21لني )صسري اجلالتف( 4)

)ص  (5) اجلاللني  )ص  : ينظر  ،(470تفسري  )ص  ،(2/533التذكرة  )والسبع   ،(344والتيسري    ، ( 569ة 

  . (2/273نرش )وال

 .(2/379والتذكرة )ص ، (2/220والنرش ) ،(2/64ينظر االحتاف ) ،(238اللني )صتفسري اجل  (6)
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منها«وعكسه»  :قوله  اخلامس:   اللفظ  متعددة،  ذلك  عىل  واألمثلة  يف   ،  ورد  ما 

 :عاىلقوله ت

تفسري  [5]الرعد:   ﴾ ٴۇ  ۋ ﴿ -1  ا ي ﴾ٴۇ  ۋ ﴿ »  :اجلاللني  قال يف 

  للبعث   منكرين   ﴾ ۅ ﴿   جبعحقيق بال ﴾ ۋ ﴿  حممد من تكذيب الكفار لك
القادر عىل إنشاء اخللق وما تقدم عىل غري    ألن   ﴾ ۉ  ې  ې  ې   ې  ۅ  ۉ ﴿

التحقيق   ،مثال املوضعني  يف  اهلمزتني  ويف  إعادهتم  عىل  األو  ،قادر  ىل وحتقيق 

ستفهام يف  ويف قراءة باال  ،تركهاهني والوج  ألف بينهام عىلثانية وإدخال  وتسهيل ال

   . (1) «هوعكس   وأخرى ،ثاينيف ال  واخلرب ،لاألو
منها"بالوجهني"  :قوله  السادس:   اللفظ  كثرية،  ذلك  عىل  واألمثلة  يف    ،  ورد  ما 

 : قوله تعاىل

  :  اجلاللني   قال يف تفسري  [12]النحل:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿  -1
  والرفع مبتدأ   ، قبله   عىل ما   عطفاً   بالنصب  ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ » 
 . ( 2) « رفع خرب حال وال بالنصب   ﴾ ڻ﴿   بالوجهني  ﴾ ںں  ڻ ﴿ 

جواب األمر   باجلزم   ﴾ چ﴿ »   :اجلاللني   قال يف تفسري  [6]مريم:    ﴾ چ ﴿ -2

 . (3) «بالوجهني (ويرث ) ،وبالرفع صفة ولياً 
 تعاىل:   ما ورد يف قوله   تعددة منها واألمثلة عىل ذلك م   ، « وبالعكس » قوله    السابع:   اللفظ 

 ٱ  ٻ  ﴿»  : نيلال اجل  قال يف تفسري  [16]الكهف:    ﴾ ٻٱ﴿ -1

ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻ  ٻ

 . (4) «ما ترتفقون به من غداء وعشاء :وبالعكس ،بكس امليم وفتح الفاء ﴾ ٿ   
 

 .(1/290والنرش ) ،(1/231صار )ة االختوغاي ،(357السبعة )ص :نظري( 249اجلاللني )ص ريتفس (1)

اجلاللني )ص(  2) ي( 268تفسري  املبتديإ  : نظر،  )  ،(370سبعة )صال  ،(124ص)  رشاد    ، ( 2/722النرش 

 .  (3/42ملبهج )صا

  ، ( 2/278ستنري )امل  ، (137اإلرشاد )ص  ، (315)لألصبهاين    الغاية  :( ينظر 053تفسري اجلاللني )ص  (3)

 .(2/238لنرش )ا

اجل  (4) )صاللنيتفسري  )  :نظري(  296  )،  (2/131االحتاف  )ص،  (2/543الكنز  البيان   ، (600جامع 

 . ( 2/232النرش )
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موضقد  و  «القراء»قوله:    الثامن:   اللفظ  يف  اللفظ  هذا  التفسري  ورد  يف  واحد   ع  

  ﴾ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴿   :تعاىل  هلتفسري سورة الكافرون يف قو  عنه يف  عرب  وقد  قط،  ف
قبل   وهذا  ،اإلسالم  ﴾ڦ  ڦ  ﴿  الرشك   ﴾ڤ  ڤ   ﴿»  :اجلاللني  قال يف تفسري

وأثبتها يعقوب  (1) ووصالوحذف ياء اإلضافة القراء السبعة وقفا  ،  أن يؤمر باحلرب

   . (2) «يف احلالني
 . أحياان  ةاحدءة و قرا كربذ   هاكتفاء ث:الثال املطلب

تساعده يف تفسريه، وال يلتفت   ي قدقراءة واحدة والت  فمن منهجه أنه قد يذكر

   ما ورد يف قوله تعاىل: ومن أمثلة ذلك ،لإلشارة إىل القراءة األخرى

سكنا( -1 الليل  تفسري  [96]األنعام:    )وجاعل  يف  وجاعل   )»  :اجلاللني  قال 

عىل   بالنصب عطفاً   ﴾ڤ  ڤ  ﴿  لتعبتسكن فيه اخللق من ا  (الليل  سكنا

ٹ  ڤ   ﴿   ني وأمهل قراءة الكوفي  (وجاعل الليل)فقد ذكر قراءة    ( 3)«حمل الليل

 . (4)   املفعوليةبالفعل املايض ونصب الليل عىل  ﴾ ڤ  
)ومتت كلامت » :اجلاللني  قال يف تفسري   [115]األنعام:   (ومتت كلامت ربك) -2

بنقص أو    ﴾ ڭۓ     ۓ ﴿  ز ييمت  ﴾ ھ   ے ﴿  واعيدباألحكام وامل  ربك(

يق  ﴾ ڭ  ڭ   ﴿  خلف يفعل  ﴾ ۇ﴿  لاملا  اجلمع  (5) «بام  قراءة  ذكر    ، فقد 

 . (6) قراءة اإلفراد وأمهل
 

اتباع رسم املصحف،  ا وصالً ووقفًا؛  ين( وحذفه : يف قوله: )دأي  (1) فيه  ياءات الزوائد، فرياعى  ألهنا من 

اكتفاءً  فيه  ثابتة  غري  املصحب  وهي  رسم  إليه  حيتاج  ملا  اجلامع  ينظر:  )صالكسة.  والنرش 50ف   )

(2/302).  

 .(603تفسري اجلاللني )ص (2)

 (  140 )صنيتفسري اجلالل (3)

 ( 2/196النرش )، (2/471املبهج )، (280صيسري ) الت، (263سبعة )صينظر ال (4)

 .(241تفسري اجلاللني )ص (5)

 .(2/197النرش )(، 2/473الكنز )، (88)ص إرشاد املبتدي ، (482ص)لألصبهاين الغاية  :ينظر( 6)
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ې   ﴿»:  قال يف تفسري اجلاللني  [38]سبأ:    ﴾ې  ې  ى   ى   ﴿ -3

  القرآن باإلبطال )معجزين( لنا مقدرين عجزنا وأهنم يفوتوننا   ﴾ې  ى   ى  
 ،بال ألف والتشديد  اءة معجزينقر ذكر  فقد  (  1) «﴾ائ  ەئ  ەئ   وئ   ﴿

 .  (2) ﴾ائ   ﴿ ل قراءةمهأو

تفسري  [19]االنفطار:    ﴾ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿ -4 يف    : اجلاللني   قال 

«  ) ۓ  ڭ  ﴿   من املنفعة  ﴾ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿  هو يوم  بالرفع أي)يوم 

فقد    (3) «الدنيابخالف    ،ط فيهمن التوس    ن أحداً كِ م  مل ي    :أي  ،ال أمر لغريه فيه  ﴾ڭ  

 ية. عىل الظرف (يوم)ة نصب ء اوأمهل قر (4) ر قراءة الرفعكذ

 اآلايت.  يف بعض  لبعض القراءات  عدم ذكره: الرابعاملطلب 
القراءات  ام  من خالل تتبعي لتفسري اجلاللني تبني يل أهن   قد أغفال ذكر كثري من 

اآليات  الواردة بعض  أن  لكلذعدم ذكرمها  ولعل    ،يف  إىل  يرتتب علراجع   ا  هيه ال 

 يوردها. ي بمعنى القراءة التي فت نى يف التفسري، أو يكادة معزي

 واألمثلة عىل ذلك كثرية ومتعددة يف ثنايا التفسري، منها ما ييل:

:  اجلاللني   قال يف تفسري  [33األنعام:]  ﴾ ڭ  ﴿   ذكر اخلالف يف كلمة  عدم -1

 . ( 5) « من التكذيب   ك ل   ﴾ ڭ  ڭ  ۇ ﴿   الشأن   : أي   ﴾ ڭڭ ﴿   للتحقيق  ﴾ۓ﴿»
  : اجلاللني  تفسري  قال يف  [ 9]األنفال:  ﴾ ڀ﴿   كلمة اخلالف يف    كرذ  عدم -2

 .  ( 6)«متتابعني يردف بعضهم بعضاً  ﴾ پ   پ  ڀ  ڀ ﴿»
 

 .(432تفسري اجلاللني )ص( 1)

 .(2/245النرش )، (148)ص املبتدي، إرشاد (439السبعة )ص :ينظر (2)

 .(587اللني )صاجلتفسري  ( 3)

 .(2/982النرش )، (2/522املستنري )، (10/423البحر املحيط )، (2/618التذكرة )ص :ينظر  (4)

النرش ،  (257التيسري )ص،  (257لسبعة )صا،  (325الكشاف )ص  :( ينظر311تفسري اجلاللني )ص  (5)

(2/418).  

  النرش ،  (2/492لكنز )، ا(99)ص  ، إرشاد املبتدي(304صالسبعة )  :ينظر(  178 )صتفسري اجلاللني  (6)

(2/207). 
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 . ذكره للقراءات األصولية املطلب اخلامس:
 للداللة عىل عنايةيف تفسريمها بكثرة  للخالفات األصولية  اهتم تفسري اجلاللني  

 صولية التالية: كلامت األ ل ا ما ورد يف    لك ة ذ مثل أ   من و ، العرب املختلفة اتهجن بلآالقر

التفسري:  [6]البقرة:   ذرهتم(أن)أ -1 أأنذرهتم)»  قال يف  بتحقيق   (سواء عليهم 

 . ( 1) « وإدخال ألف بني املسهلة واألخرى وتركه   ، وتسهيلها   ، وإبدال الثانية ألفاً  ،اهلمزتني

  ويف   ﴾ڇ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ﴿»  :سريقال يف التف  [73]آل عمران:  أأن(  ) -2

 .   (2)«تقرون بهحد مثله إيتاء أ :يأ  ،هبمزة التوبيخ (أأن)قراءة: 
التفسري:   [ 19األنعام: ]   ﴾ ٹ﴿  -3 يف  اهلمزتني   ( أ ئ نكم ) »   قال  وتسهيل    ، بتحقيق 

 . ( 3) «وإدخال األلف بينهام عىل الوجهني ،الثانية
التفسري:   [9الرعد:  ]  ﴾ ک ﴿ -4 ما    ﴾ ڑ ڑ  ژ  ﴿»  قال يف 

   .  (4)«هنابياء ودو ؛عىل خلقه بالقهر (يلااملتع) العظيم   ﴾ ک﴿  غاب وما شوهد
العذاب الشديد    ﴾ ې  ﴿»قال يف التفسري:  [ 28]فصلت:    ﴾  ې     ې ﴿ -5

 (5)  .«بتحقيق اهلمزة الثانية وإبداهلا واو ﴾ ې     ې  ى   ﴿ وأسوأ اجلزاء
التفسري   [29]احلاقة:   ﴾ ىئ ﴿ -6 يف  قويت    ﴾ ىئ  ىئېئ ﴿»  :قال 

تثبت   ،للسكت  ﴾ىئ  ﴿  و  ﴾ ۈئ ﴿ و   ﴾ہ﴿ و  ﴾ ڻ  ﴿  ءوها  ،وحجتي

 . (6) . «ومنهم من حذفها وصال ،مصحف اإلمام والنقلصال اتباعا للوقفا وو
 .خشية اإلطالةذكرته  بام تاكتفي يف ثنايا التفسري  وأمثال هذا كثري

 
  .(1/282النرش )، (1/203املبهج )، (134السبعة )ص :( ينظر3تفسري اجلاللني )ص (1)

 .(1/284النرش )، (145التبرصة )ص، (1/177اف )االحت :( ينظر59تفسري اجلاللني )ص (2)

 . (288النرش )، (2/111التذكرة )، (149)ص التيسري :ينظر (382ني )صتفسري اجلالل (3)

 .(2/224) النرش، (363/ 1غاية االختصار )، (358السبعة )ص :( ينظر250تفسري اجلاللني )ص (4)

 . ( 302-296/ 1النرش ) ،  ( 150-149)ص التبرصة    ، ( 558/ 1)   املستنري   : ( ينظر 479تفسري اجلاللني )ص (  5) 

 . (2/291لنرش )، ا(2/960الروضة ) :ينظر( 567 )صتفسري اجلاللني( 6)
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 ة: ذكره للقراءات الشاذ: املطلب السادس
بيان  ة  ادمن زي  املا هل   ؛الشاذة  من القراءات  اً مها كثرييف تفسري  ناجلالال  وقد ذكر

اآلي تفسري  معنى  وقفت  ،ةيف  التفسري،   وقد  هلذا  قراءيت  خالل  من  بعضها  عىل 

 بياهنا كالتايل:  وسأذكر منها بعض األمثلة

ال )وقرئ:  »قال يف تفسري اجلاللني:    [83]البقرة:    القراءة الشاذة )ال تعبدوا(  -1

 عطف عىل   بةارالق  ﴾ ۉ  ۉ ﴿   والدين إحسانا( براً بالا )أحسنو)و(    (تعبدوا

   . (1) «نالوالدي 
( )ولكن الرب  »قال يف تفسري اجلاللني:    [177]البقرة:    ﴾ڀ ﴿   الشاذةالقراءة   -2

 . ( 2) «البار :يأ  ،وقرئ بفتح الباء، أي ذا الرب  

 جلاللني: قال يف تفسري ا  النون:بفتح    [259]البقرة:    القراءة الشاذة )ننرشها( -3

ويف    -لغتان    -ونرش    بفتحها من أنرش  وقرئ  ،لنوننحييها بضم ا  (هاننرشف  كي)»

 . (3) «نحركها ونرفعها -ة بضمها والزاي قراء

ی  ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:   [ 162]النساء:  ﴾ ی﴿   الشاذة   القراءة  -4

   . (4)«نصب عىل املدح وقرئ بالرفع   ﴾جئ

 
تنزيل  المعامل    :عىل النهي، ينظر  "عبدو إال الليال  "وهي قراءة أيب بن كعب:    ،( 21اللني )صتفسري اجل  (1)

النون1/117) بالتاء وحذف  مسعود  ابن  وقرأ  القراءات  68القراءات )صشواذ    :ظرين  ،(،  إعراب   ،)

 . (1/93) واذالش

قر  ،( 27)ص  اجلاللني  تفسري  (2) مسعودوهي  وابن  أيب  القراءات  051حتسب )صامل   :نظري  ،اءة  (، شواذ 

  .(82)ص

ل بالراء وفتح النون، وقرأ األعمش والنخعي  فضسن واملقرأ ابن عباس واحل،  (43تفسري اجلاللني )ص  (3)

و وعبالزاي  النون،  عيل  فتح  بن  زيد  أكسوها"ن  ثم  أنشزها  والزا  "كيف  فيهام  ينظرباأللف  البحر    :ي، 

   .(98ت )صالقراءا شواذ، (4/630القرطبي )، (2/637املحيط )

بالرفعم  الثقفي وعاص( وهي قراءة مالك بن دينار وعيسى  103تفسري اجلاللني )ص  (4) )أي:    اجلحدري 

(، شواذ 218-7/217(، القرطبي )4/134حيط )(، البحر امل981املحتسب )ص  :ينظرواملقيمون(.  

 . (1/212ذ )القراءات الشوا(، إعراب 147القراءات )ص
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ى  ى  ﴿» لني:الاجلقال يف تفسري  [20]األعراف:  ﴾ائ   ﴿ القراءة الشاذة -5

 . ( 1) « الالمسكب رئقو  ﴾ائ  

الشاالقراء -6 لوا(ة  )ا دخ  اجلاللني:  [49اف:عر]األ   ذة  تفسري  يف  ۇ  ﴿ »  قال 

لوا)وقرئ : ﴾ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆۆ   ( دخلوا)و ،بالبناء للمفعول (أ د خ 

   .(2) «هلم ذلك ي مقوالً أفجملة النفي حال 

الشاذة ) -7 الفتنة    الأ)»  اجلاللني:  تفسري  قال يف  [49]التوبة:  سقط(  القراءة  يف 

 . (3)«(سقط) وقرئ ،بالتخلف (سقطوا

الشاالقراء -8 )املعتذرون(ة  اجلاللني:  [90]التوبة:    ذة  تفسري  يف  اء ـوج)»  قال 

الت ـإدغـب  (ذرونـمعـال الدالـام  املعذورين    :أي  ،اء يف األصل يف  بمعنى  املعتذرون 

 .   (4)«وقرئ به

الش -9 ،)اذة:  القراءة  (  تصديق  تف  [37يونس:  ]  وتفصيل  يف    ني: اجلالل  ريسقال 
 (تصديق )وقرئ برفع  ،فل املحذوأو بأنز ،بتصديق  متعلق  ﴾ھ  ھ  ے  ے   ﴿»

 .  (5)  «بتقدير هو (وتفصيل)

 
وهي قراءة ابن عباس واحلسن بن عيل والضحاك وحييى بن كثري والزهري    (521)صاجلاللني    تفسري  )1(

، التبيان (184القراءات )ص( شواذ  5/25البحر املحيط )  :كثري بكس الالم، ينظر  بنن حكيم عن اواب

(1/560). 

 ( ادخلو)عكرمة  ن وثاب والنخعي، وقرأ  اخلاء طلحة وابلضم وكس  ( قرأ با156تفسري اجلاللني )ص  )2(

، ينظرإخ (، 871لقراءات )صشواذ ا،  (  5/60البحر املحيط )،  (250املحتسب )ص  :باًرا بفعل ماض 

 . (1/572التبيان )

اجلاللني )ص   )3( أيب  ريض  وه  (195تفسري  قراءة  املعنى،  ي  اللفظ جمموع  موحد  »من«  عنه سقط ألن   الل 

 .(436)ص فالكشا :ظرين

اجلاللني )ص  (4) قراءة س201تفسري  وهي  ينظر  عيد(  التاء،  بإظهار  جبري  )  :بن  املحيط  ،  (5/481البحر 

 .(1/330إعراب القراءات الشواذ )، (2/617) ان(، التبي219شواذ القراءات )ص

اجلاللني )صتفس  (5) فيهام،  (  132ري  بالرفع  بن عيل  بن عمر وزيد  قراءة عيسى  املحيط الب  :ينظروهي  حر 

 . (1/338)إعراب القراءات الشواذ ، (2/675(، التبيان )272شواذ القراءات )ص، (5/75)
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)تبغي( -10 الشاذة  اجلاللني:  [65]يوسف:    القراءة  تفسري  يف  ٿ   ﴿ »  قال 

  امية،ستفهما ا   ﴾ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
نطل  

 
يشء أي   امللكأي:  إكرام  من  خطابا   ؟هذامن  ظم  عأ  ب  بالفوقانية    وقرئ 

 . (1) «قوبليع

 . شرحه ملعىن القراءة ببعض اآلايت: السابعاملطلب 
 وبياهنا كالتايل: يف أربعة مواضع يف ثنايا التفسري  ذلك وقد ورد 

ٺ    ٺ   ﴿ »   لتفسري:قال يف ا ﴾ ٺ    ٺ        َمِلِكِ﴿  رشحه ملعنى قوله تعاىل   -1

بالذكر  ،زاءجل ا  :أي  [ 4الفاحتة:  ]  ﴾ٺ  القيامة، وخص   يوم  ملك نأل  ؛وهو  ه ال 

  ومن قرأ:   ،[16]غافر:   ﴾ېئ     ىئ    ىئىئ  ی   ﴿   : تعاىل بدليل   فيه ألحد إال للظاهراً 
القيامة  ﴾ٺ﴿ يوم  يف  كله  األمر  مالك  موصوف    ،فمعناه  هو  دائامً   أو   بذلك 

 . ( 2)«وقوعه صفًة ملعرفة فصح  كغافر الذنب 

ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ﴿  تعاىل  هملعنى قول  حهرش  -2

التفسري:   [119]األنعام:   ﴾  ٺ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  يف    قال 

من الذبائح )وقد ف صل( بالبناء  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ﴿و»

رم عليكم( للمفعول وللفاعل يف الفعلني    ﴾   ٱ  ٻ  ٻ ﴿  : ة ــ يف آي   )لكم ما ح 

 . ضًا حالل  لكمهو أيمنه ف ﴾ٿ  ٿٺ  ٺ   ﴿ [3]املائدة: 

   . ( 3) « وهذا ليس منه   ، وقد بني لكم املحرم أكله ذكر، ل ما نع لكم من أكاملعنى ال ما 

 
اجلاللني )ص  (1) ب243تفسري  الل  عبد  قرأ  )ن  (  املحيط  البحر  ينظر  بالتاء،  حيوة  وأبو  ، (6/296مسعود 

 . (1/376(، إعراب القراءات الشواذ )924شواذ القراءات )ص

النرش ،  (154البيان )ص  (، جامع2/7تنري )(، املس41)ص  د املبتدي : إرشا ( ينظر1صجلاللني )تفسري ا  (2)

(1/213). 

البحر املحيط ،  (249)صلألصبهاين  الغاية  ،  (2/333التذكرة )ص:  ( ينظر143تفسري اجلاللني )ص(  3)

 .(2/197النرش )، (4/631)
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]إبراهيم:    ﴾ گ ک ک ک کڑ ﴿   ملعنى قوله تعاىل   رشحه  -3

ک   ﴿   وإن عظم   ﴾  /کک    ﴿ ما    ﴾ ڑ﴿ »   قال يف التفسري:   [ 46

يعبأ  :املعنى  ﴾ک  گ أنفسهموال    هب  ال  إال  قيل  ،يرض  هنا  باجلبال   : واملراد 

بفتح الم    ويف قراءة    ،هة هبا يف القرار والثباتسالم املشبإلع ارشائ  :وقيل  ،حقيقتها

 ، املراد باملكر كفرهم  :وقيل  ،واملراد تعظيم مكرهم  ،ن خمففةبأورفع الفعل    (لتزول)

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ﴿  :لثانيةه عىل اويناسب

    . (1) «[90]مريم: ﴾  ۅ

قال يف   [36]مريم:    ه(بدورشحه ملعنى قوله تعاىل )وأن الل ريب وربكم فاع -4

فاعبدوه)و»  التفسري: الل ريب وربكم  اذكر  (أن  بتقدير  أن  بتقدير ـوبكس  ،بفتح  رها 

     .(2) «[117]املائدة:   ﴾ۇ  ۆھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   ﴿  بدليل ،قل
 . املروية عن الصحابة القراءات التفسريية د  را إي   :ثامناملطلب ال
أمثل ذلكومن  اب  ة  م قراءة  يفسعون  تعاىل   د  ڑ  ژ ڈ  ژ  ﴿   قوله 

 قال يف تفسري اجلاللني:  [12]النساء:  ﴾ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ
ک  ﴿  ال والد له وال ولد، أي: ﴾ڑ ﴿ صفة واخلرب ﴾ ژ   ڈ  ژ   ﴿»

  ، أم أي من    ﴾ ک  گ  گ  ﴿   لة، مورث الكال للأي   ﴾ ک ﴿   تورث كاللة  ﴾ ک    

 . (3) «وقرأ به ابن مسعود وغريه
 املتعلقة ابلقراءات. املسائل  لبعض   رهذك :سعتااملطلب ال

ك رتالتي    ملسائلومن تلك ا فقد    سورة الضحى،  حديثه عن التكبري يف أول  ذ 

 
،  ( 3/16ج )صاملبه ،  (363)ص  السبعة،  (121)ص  إرشاد املبتدي  :( ينظر261ري اجلاللني )صتفس(  1)

 .(2/252النرش )

)صاجلتفسري    (2) ينظر073اللني  )ص  :(  )ص،  (410السبعة  )،  (358التيسري  النرش  ،  (2/553الكنز 

(2/392). 

 (.2/440(، تفسري األلويس )2/39)، ينظر: تفسري الطربي (79تفسري اجلاللني )ص (3)
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بعودة الوحي إليه بعد   وذلك فرحاً   ،اهلكرب عند نزو×النبي    أن  ها  تفسريبني عند  

 ني  ك بولذل   ،فكرب يف أول سورة الضحى وقيل يف آخرها  ،فرت  عنه مدة من الزمن  أن

ن  آالتكبري يف أوهلا وعند أول كل سورة بعدها إىل آخر القر   ن يف تفسريمها أن  اجلالال

ه  اللنيجلاكام جاء يف تفسري  وخاصة املكيني منهم    ،لقراءهبا ا  سنة متبعة أخذ : ما نص 

األمر به خامتتها وخامتة كل وي  ور  ،التكبري آخرهافسن    آخرها  ×وملا نزلت كرب  »

. (1) «ال إله إال الل والل أكرب أكرب أو: للو اوه ،سورة بعدها

 
ا،  ( 596تفسري اجلاللني )ص(  1) الساج ا2/406لنرش )وينظر:  معرفة بعض كالم ملنري يف اإلعانة عىل  (، 

 (.4/548كيم اخلبري )بنا احلر
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 يناملبحث الثا
 ءاتيف ضبط القرا اجلاللني منهج

أن يل  تبني  اجلاللني  لتفسري  تتبعي  خالل  بطرق   همن  ويقيدها  القراءات  يضبط 

 : ةلتاليا لباملطايف  وبيان ذلك ،دةمتعد

 . فلوص وا  ابلرسمضبط القراءة : املطلب األول
   منها: وثنايا التفسري،  يف وردبني ذلك ببعض األمثلة التي وسأ

ٻ  ٻ   ﴿  »   :  اجلاللنيقال يف تفسري   [111]األنعام:    ﴾ ڀ   ﴿   ما ورد يف قوله:  -1

ڀ             ڀ    ڀ ﴿مجعنا  ﴾پ    ﴿ كام اقرتحوا ﴾پ  پ  پ      ٻ   ٻ 

قبيل    ﴾ڀ  مجع  فوجاً أ بضمتني  القاف  ،فوجاً   ي  معاينة    :يأالباء  تح  وف  وبكس 

  ﴾  ٿ  ٿ  ٿ﴿   لكن  ﴾ ٺ ﴿  الل سبق يف علم ملا  ﴾ ٺ   ٺ ٺ   ﴿   كفشهدوا بصدق
 . (1) «﴾ٹ   ٹ  ٿ   ﴿ إيامهنم فيؤمنوا 

ٱ  ٻ   ﴿»  ني:قال يف تفسري اجلالل   [119]األنعام:    ف ِصل( قوله )ما ورد يف -2

الذبائح    ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ف صل)من  للمفعول   (وقد  بالبناء 

  [ 5:]املائدة   ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ﴿   يف آية   ﴾ ٺ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿   يف الفعلني  اعلللفو
كل ما  ملعنى ال مانع لكم من أ ا  -منه فهو أيضا حالل لكم    ﴾ ٿ  ٿ  ٺٺ  ﴿

 . (2) «ذكر وقد بني لكم املحرم أكله وهذا ليس منه
قوله: -3 وإن )»قال يف تفسري اجلاللني:    [119األنعام:  ]  ﴾ٹ ﴿  ما ورد يف 

لي ضلون امليتة   بام  ﴾ ٹ ﴿  الياء وضمهاتح  بف  (كثريا  أنفسهم من حتليل  هتواه 

 . (3) « ﴾ٹ    ڤ ﴿ اهوغري

 
،  (248)صلألصبهاين  لغاية  ، ا (2/472)  نزالك،  ( 266السبعة )ص:  ( ينظر 142تفسري اجلاللني )ص(  1)

 .(2/196النرش )

البحر املحيط   ،(249)ص  لألصبهاين  الغاية،  (2/333التذكرة )ص  :نظر( ي431تفسري اجلاللني )ص  (2)

 .(2/197لنرش )، ا(4/631)

اجل(  3) املبتدي  :ينظر(  143اللني )صتفسري  )،  (88)ص  إرشاد  )،  (267السبعة  البحر  ،  (2/473الكنز 

  .(2/197لنرش )، ا(4/631يط )حامل
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ڄ ﴿»  اجلاللني:تفسري    قال يف  [26]األعراف:  ﴾ڇ﴿  ما ورد يف قوله:  -4

وهو ما   ﴾ چ  چ ﴿يسرت  ﴾ چ ﴿  خلقناه لكم  ي أ  ﴾ ڃ  ڃڃ ڃ ڄ 

الثياب   من  به  التقوى)يتجمل  بالنصب   ( ولباس   احلسن  الصالح والسمت    العمل 

دالئل    ﴾ ڌ  ڎڌ   ڍ    ڇڍڇ  ﴿  لةعىل لباسا والرفع مبتدأ خربه مجف  عط

 . (1)«ات عن اخلطاب فيؤمنون فيه التف  ﴾ ڈ ڎ   ﴿   قدرته 
 . ضبط القراءة ابلوصف لثاين:لب ا املط 
 :  ني ذلك ما ييلاألمثلة التي تب ومن

  : قال يف تفسري اجلاللني   [37]البقرة:  ﴾مئ حئ ی  جئ ﴿  ما ورد يف قوله -1
أي   ،فع كلامتروويف قراءة بنصب آدم    ،إياها  أهلمه  ﴾ مئ  حئ جئ ی  ی   ﴿»

قبل    ﴾ىئ  يئ﴿هبا  فدعا    اآلية  [23]األعراف:    ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿  :وهي  ،جاءه

 . (2) «هبم ﴾ ىب ﴿ عىل عباده ﴾ حب  خب  مب   ﴿ وبتهت
  ﴾ ىب   يب    جت  ﴿ »  قال يف تفسري اجلاللني:  ﴾ جت  ﴿   قوله د يف  ما ور -2

الدني  يف  والتخفيف  بالرزق بالتشديد  حياته ﴾ حت ﴿ا  يف    ﴾خت  مت  ﴿  مدة 

 . ( 3) « ﴾ىت      يت  جث ﴿ ةاآلخر
ھ ﴿ »   اجلاللني:تفسري    قال يف  [208]البقرة:    ﴾ڭ﴿ما ورد يف قوله: -3

حال من    ﴾ ڭ﴿   بفتح السني وكسها اإلسالم   ﴾ ڭۓ ۓ ے ے 

   . (4) «يف مجيع رشائعه :ي أ ،السلم
 

 ، ( 10/128( تفسري الطربي )1/563الحتاف )ا،  (2/148املستنري )  :( ينظر531صتفسري اجلاللني )  (1)

   .(2/202النرش )

)ص  (2) اجلاللني  املبتي(  7تفسري  إرشاد  ا(48)صدي  نظر:  )ملب،  )ص ،  (32-2/31هج  ،  (153السبعة 

   .(2/159النرش )، (2/24ملستنري )ا

اجلاللني )ص  (3) ينظر02تفسري  ا(232التيسري )ص  :(  ،  ( 186)ص  لألصبهاين  الغاية،  (2/416)  لكنز، 

 (2/167النرش )

 لغاية ، ا(2/171لنرش )، ا(57)ص، إرشاد املبتدي  (238صالتيسري )  :نظر( ي32)صتفسري اجلاللني    (4)

 .(195)ص لألصبهاين
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قوله -4 يف  ورد  اجلاللني:  [142رة:  ]البق  ﴾ې ﴿   ما  تفسري  يف  ې   ﴿»  قال 

 . (1) «لنصب والرفعاب ﴾ ې  
قوله -5 ے  ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:  [222]البقرة:    ﴾ے ﴿  ما ورد يف 

  : يأ   ،ءوفيه إدغام التاء يف األصل يف الطا  ،ديدها واهلاءبسكون الطاء وتش  ﴾ ے

 . (2)«يغتسلن بعد انقطاعه
قال يف تفسري اجلاللني:   [112دة:ائ]امل ﴾ۅۋ ۋ  ﴿ ما ورد يف قوله -6

  ، ﴾ ۅ ﴿   يفعل  يأ  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۆ  ۆ   ۇ ﴿  اذكر»
ې   ۉ  ې   ۅ     ۉ ﴿  ر أن تسأله قدت  :يأ  ،ويف قراءة بالفوقانية ونصب ما بعدها

 . (3) «(إن كنتم مؤمنني)  اآلياتاقرتاح  يف  ﴾ى  ائ   ﴿ هلم عيسى ﴾ ېې  ى

 .كتابة )ابلرسم(ضبط القراءة ابل املطلب الثالث:
 يل: ي ما تفسريلا ما ورد منه يف هذا  ومن أمثلة

من    ﴾ ڤ ﴿ »  قال يف تفسري اجلاللني:   [ 148]البقرة:   ﴾ ڤ﴿   ما ورد يف قوله:  -1

 . (4)«(موالها)ويف قراءة  ،وجهه يف صالته  ﴾ڤ  ڤ ﴿  قبلة ﴾ڤ  ﴿مماأل
ڑ  ﴿»:قال يف تفسري اجلاللني   [49]آل عمران:    ﴾ک﴿  لهيف قو  ما ورد -2

 . (5)  «﴾ک  ک ﴿ (طائرا)ويف قراءة  ﴾ ک  
 

 .(2/171لنرش )، ا( 2/55املستنري )، (75ص) إرشاد املبتدي :( ينظر33تفسري اجلاللني )ص (1)

اجل(  2) )صتفسري  ينظر35اللني  )ص  :(  البيان  )ص ،  (421جامع  )،  (2/269التذكرة  ،  ( 2/56املستنري 

 .(2/171نرش )ال

)ص  (3) اجلاللني  ينظر126تفسري  )صالسبع   : (    لألصبهاين   الغاية،  (82)ص  املبتديإرشاد    ،(249ة 

 .(192النرش )، (238)ص

،  ( 411جامع البيان )ص،  (171)صالسبعة  ،  (54)ص: إرشاد املبتدي  ( ينظر23اجلاللني )ص  تفسري  (4)

   .(2/681النرش )

اجلامع ملا ، (2/181النرش )(، 2/82املستنري )، (66)ص إرشاد املبتدي  :ينظر (56تفسري اجلاللني )ص( 5)

 .( 90إليه من رسم املصحف )ص حيتاج
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يا  ﴾ ژ ﴿ »   قال يف تفسري اجلاللني:  [63]األنعام:    ا(يتن)أنج  ما ورد يف قوله: -3
  يف أسفاركم حني   هلامأهوا  ﴾ڑ   ک  ک  ک  ڑ  ژ   ﴿  حممد ألهل مكة

ويف   ،(أنجيتنا)الم قسم  ﴾گ  ﴿ تقولون رساً  ﴾گ ﴿ عالنية  ﴾ک  گ  ﴿

  ﴾ ڳ  ڳ  ڱ  ﴿  والشدائد  الظلامت  ﴾ڳ  ڳ   ﴿   الل  :يأ  ﴾ گ  ﴿  قراءة
 . (1) «املؤمنني

ور -4 يفما  اجلاللني:  د  تفسري  يف  قال  )أنجيناكم(  إذ  )اذكروا    (و) »  قوله 

 . (2)«(أنجاكم )قراءة   يفو (أنجيناكم
 . ضبط القراءة حسب توجيهها :لرابعاملطلب ا 
 يف أمثلة كثرية ومتنوعة منها ما ييل:   ذلك وورد

ويف   ﴾ٺ     ﴿» اللني:ري اجلسفقال يف ت[ 58]البقرة:  ﴾ٺ     ﴿ ورد يف قوله ام -1

     . (3) «للمفعول فيهام لياء والتاء مبيناً با اءةقر
قوله -2 ورد يف  تفس  [119قرة:  لب]ا ﴾ حب   ﴿   ما  جب  ﴿»  :ري اجلاللني قال يف 

ويف    ،فار ما هلم مل يؤمنوا إنام عليك البالغلكا  :يأ  ،النار  ﴾ حب  خب  مب  ىب   

   . (4)«هنيا (تسأل)قراءة بجزم 

 
)ص  (1) اجلاللني  ينظر351تفسري  )صال  :(  )،  (2/326تذكرة  ا(1/531االحتاف  )ص،  ، ( 259لسبعة 

 .(153الوسيلة )ص، (2/195لنرش )ا

)صتفسري    (2) ينظر167اجلاللني  )صالتيسري  :(   293)  ،( )،  ( 2/548الكنز  وسيلة ال،  (2/204النرش 

 .(161)ص

)ص  (3) اجلاللني  ينظر9تفسري  )ص  :(  )،  (237التيسري  املبتدي(2/41املبهج  إرشاد  النرش    ،(49)ص  ، 

 .(1/326احلجة )، (2/161)

اجلاللني  (4) ينظر18 )صتفسري  )،  (184)ص  ينلألصبها  الغاية،  (169السبعة )ص  :(  ،  ( 2/166النرش 

   .(111راءات )صحجة الق
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  ﴾   ۉ﴿ »   لني: ال اجل   قال يف تفسري   [125]البقرة:  ﴾ ۉ﴿   له و ق ما ورد يف   -3
  ﴾ ې ﴿   ء البيت هو احلجر الذي قام عليه عند بنا  ﴾ې  ې  ې  ﴿   أيا الناس
   .(1)«اخلاء خربويف قراءة بفتح  ،ا خلفه ركعتي الطوافبأن تصلو مكان صالة

  اجلاللني:   قال يف تفسري  [95]املائدة:  ني()كفارة طعام مسكما ورد يف قوله   -4

من غالب    ﴾ ېئ   ېئ ﴿   هي ده  وج  غري اجلزاء وإن  ﴾ېئ  ﴿   عليه   ﴾ۈئ  ﴿»

ملا بعده    ويف قراءة بإضافة كفارة  ،قوت البلد ما يساوي قيمة اجلزاء لكل مسكني مد

 . (2)«وهي للبيان
ڤ  ڤ   ﴿»  ل يف تفسري اجلاللني: اق  [ 54]املائدة:   ﴾ ڦ  ﴿   ما ورد يف قوله -5

 . (3) «ويف قراءة بالفتح بدل من الرمحة ،الشأن :يأ  ﴾ڦ  ڦڦ  ڦ
إهنا )»قال يف تفسري اجلاللني:    [109]األنعام:    ﴾ ی ﴿   ه: ما ورد يف قول -6

ويف أخرى    ،قراءة بالتاء خطابا للكفار  يفو  ،ملا سبق يف علمي  (ونإذا جاءت ال يؤمن

 . (4) «أو معمولة ملا قبلها ،بمعنى لعل (أن) بفتح

ڤ   ﴿ »قال يف تفسري اجلاللني:  [25]األعراف:  ﴾  ڄ ﴿ ما ورد يف قوله -7

)  ﴾ڤ  األرض  للفاعل وفيهون  حتيأي  بالبناء  بالبعث  خترجون(  ومنها  متوتون  ا 

 . (5) «واملفعول
 

طالئع  ،(2/167النرش )، (1/385ف )االحتا، (53)صد املبتدي إرشا :( ينظر19)ص تفسري اجلاللني( 1)

 .(30البرش )ص

البيان )ص  :( ينظر231جلاللني )صا  تفسري  (2) ، ( 2/192النرش )،  (2/318)ص التذكرة  ،  ( 485جامع 

 . (2/756احلجة )

)صت  (3) اجلاللني  ينظر341فسري  )صالس  :(  )امل،  (258بعة  )،  (2/238بهج  ا(2/194النرش  لتبيان  ، 

(1/392). 

اجلالل  (4) )صتفسري  ينظر141ني  )ص:  (  ا(248-472)ص  لألصبهاين  الغاية،  (280التيسري  لنرش  ، 

 .(65طالئع البرش )ص، (2/196)

حجة  ،  (2/471ملستنري )، ا(2/201نرش )ال،  (91)ص: إرشاد املبتدي  ( ينظر531ري اجلاللني )صتفس  (5)

   .(280ت )صالقراءا
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 . لوصف والتوجيه معاراءة ابضبط الق :امس املطلب اخل 
 :  ومن أمثلته ما ييل

ڳ   ﴿»  :ني قال يف تفسري اجلالل  [158]البقرة:    ﴾ڳ  ﴿  ولهما ورد يف ق -1

 . (1) «فيها تاءال ويف قراءة بالتحتية وتشديد الطاء جمزوما، وفيه إدغام ﴾ ڳ  
)ليحكم(   -2 قوله  يف  ورد  ا  [47]املائدة:  ما  تفسري  يف  قلنا    (و)»  جلاللني:قال 

نصب حيكم وكس بويف قراءة    ،كاممن األح  (م أهل اإلنجيل بام أنزل الل فيهحك لي)

عطفاً  مفعول  المه  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ﴿   [46ائدة:  ملا]  ﴾ٺ  ﴿  عىل 

 . (2)«[47ائدة: ]امل ﴾چ  چ  چ  
 . ضبط إحدى القراءتني ابلكتابة واألخرى ابلوصف :دسالسا  طلبامل

 ما ييل:  أمثلته ومن

لها )» :قال يف تفسري اجلاللني  [37آل عمران: ] ﴾ېئ ﴿ ما ورد يف قوله -1 ف  وك 

إليه(  رياء  زك ونصب  ،ضمها  بالتشديد  قراءة  ومقصورا   ﴾ېئ﴿   ويف  ممدودا 

     . (3) «والفاعل الل
نكون( -2 )نكذب،  قوله  يف  ورد  اجلاللني:   [27ام:  نع]األ  ما  تفسري  يف    قال 

إىل   (ليتنا نرد)   يهللتنب  ﴾ مح  جخ  حخ   ﴿   ضوا عر  ﴾جح  مج   ﴿  يا حممد  ﴾يث  حج ﴿»

  ام هبرفع الفعلني استئنافا ونصب  (كون  من املؤمننيت ربنا ونوال نكذب  بآيا)الدنيا  

 .  (4) «رأيت أمرا عظيام (لو)ول ونصب الثاين وجواب يف جواب التمني ورفع األ
 

)ص  تفسري  (1) )ص  :ينظر(  24اجلاللني  ا(234التيسري  )،  (2/88)  ملبهج،  البن  2/168النرش  احلجة   )

 .(43خالويه )ص

،  ( 2/316التذكرة )ص،  (244السبعة )ص،  (484جامع البيان )ص  :( ينظر161تفسري اجلاللني )ص  (2)

 .(2/191النرش )

)ص  (3) اجلاللني  ين55تفسري  )ص  :رظ(  )،  (202)صالتبرصة  ،  (042السبعة  الئع ط،  (2/180النرش 

 .(43البرش )ص

اجل  (4)  ، ( 128/ 2املستنري ) ،  ( 274)ص سري  تيال،  (239)ص  لألصبهاين  الغاية  :( ينظر130اللني )صتفسري 

 .(2/193النرش )
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 تقطع لقد  )»  قال يف تفسري اجلاللني:  [94]األنعام:    رد يف قوله )بينكم( و  ما -3

مجعكمتش  أي  ، وصلكم  (بين كم ظرف  ، تت  بالنصب  قراءة    لكم وص  :ي أ  ،ويف 

 . (1) «كمبين
 .لوصف والتوجيها و ضبط القراءة ابلرسم  :لسابعاملطلب ا 

 ما ييل: ومن أمثلة ذلك 

ٹ  ڤ  ﴿  »   تفسري اجلاللني:  يف   قال  [97]املائدة:    ﴾ ڦ  ﴿   ما ورد يف قوله  .1

د  ﴾ ڦ ڦ  ﴿  املحرم  ﴾ ڤ  ڤ  ڤ أمر  به  إليقوم  باحلج  يه  ينهم 

ثم ودنياه وجبي  له  التعرض  وعدم  داخله  بأمن  إليهرات  م  يشء  قراءة    ،كل  ويف 

 . (2)«غري معل مابال ألف مصدر ق (قيام)
بامليت   ﴾ې ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني: ﴾ې  ﴿  ما ورد يف قوله .2

 .  (3) «أو بدل من الذين ،مجع أول صفة (األولني)ويف قراءة  ،هإليي األقربان أ

 
 
 

 
 

 
طالئع ،  (2/951النرش )،  (2/250بهج )امل،  (87)صإرشاد املبتدي    :( ينظر139تفسري اجلاللني )ص  (1)

 .(64رش )صالب

،  (2/186النرش )،  (2/318ة )صلتذكر، ا(81)ص  : إرشاد املبتديينظر(  124اجلاللني )صتفسري    (2)

 .(237حجة القراءات )ص، (92ه من رسم املصحف )صلي اجلامع ملا حيتاج إ

)ص  (3) اجلاللني  )صينظر:  (  251تفسري  )،  (272التيسري  )،  (2/252املبهج  ئع الط،  (2/192النرش 

 .(93) بن خالويهاحلجة ال ، (95البرش )ص
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 بحث الثالثملا
 اءاتيف نسبة القر اجلاللني منهج

يف   النظر  تبإمعان  اجلاللني  أن  تفسري  لنا  تفسري  بني  يف  هلام مهاإلمامني  يكن  مل  ا 

القعن ذلك  يف  سواء  أصحاهبا  إىل  القراءات  بنسبة  القراء ات  راءاية  عن  املتواترة 

امل الثالثة  أو  ال  تممة للعرشة، وإنامالسبعة  بيان  ذكرها فقط    :قراءاتكان عملهام يف 

دين واملكي  كامل ،لتي انتسب إليها القراءهبا وال إىل األمصار ادون نسبة، ال إىل أصحا

له   ككام فعل بعض املفسين اآلخرين، ومل نجد يف ثنايا التفسري  ،والكويف  يوالبرص

، أو  «ومن قرأ»  :لهقوك  ،ديد نسبةإال تعبريًا عن القراءات بألفاظ  عامة ليس فيها حت

القراء  ا، وهذ« قراءةيفو» املتواترة الصحيحةيستعمل غالبًا يف  القراءات    ،ات  وأما 

ب التفسري  يف  عنها  فيعرب  القراءة    «ق ري  »  :لهوقالشاذة  إىل  اإلشارة  يف   احلال  هو  كام 

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ﴿تعاىل:    هقولري  يف تفس  الشاذة

ٿ  ٹ    ٹ   ﴿» : يف تفسري اجلاللني  قال   [65]يوسف:    ﴾ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

  ة أي: أي  استفهامي  ﴾ڦ  ﴿  ، ﴾ ڦ ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ 

 نطلب من إكرام امللك أعظم من ه
 
قوب وكانوا بالفوقانية خطابًا ليع  وقرئ،  اذيشء

 . (1) «ذكروا له إكرامه هلم

ہ  ﴿  »  :[8]امللك:    ﴾ ھہ  ہ   ھ   ﴿  يف تفسري قوله تعاىل:  أيضاً   الوق

 . (2)«تقطعألصل تعىل ا  (تتميز)وقرئ   ﴾  ہ 
عدم   يف  السبب  اجلاهتامولعل  بنم  إىل سباللني  يرجع  أصحاهبا  إىل  القراءات  ة 

 .واإلجيازري الذي يقوم عىل االختصار سف هذا التطبيعة 

 
اجلاللني )ص تفسري  (1) بن م243  الل  عبد  قرأ  ينظر(  بالتاء،  حيوة  وأبو  )  :سعود  املحيط  ،  ( 6/296البحر 

 . (1/376) (، إعراب القراءات الشواذ249شواذ القراءات )ص

شواذ القراءات  ،  (10/224ط )حيالبحر امل  :ينظر  "يزتتم"( قرأ طلحة بتاءين  562تفسري اجلاللني )ص(  2)

 .(2/309الشواذ ) إعراب القراءات   ،(479)ص
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مقدم يف  ذلك  إىل  السيوطي  أشار  اوقد  سولتفة  تفسري  يف  الرشوع  قبل  رة  سري 

بقوله القر»  :البقرة  عىل  اوتنبيه  املختلفة  وجه    ملشهورةاءات  وتعبري عىل  لطيف 

يوهذ(1) .«وجيز عد  يضقتا  املفس  القراءامن  ذكر  يف  التوسع  إىل م  ونسبتها  ت 

  ، اهلدف من ذكرها هو إثراء املعاين القرآنية التي تتعدد فيها القراءات   ألن    ؛أصحاهبا

ها حمله كتب  وإال فبيان القراءات ونسبت  ،ا هو مقصود املفس من ذكر القراءاتهذو

ا الرواية والدراية وليس    ملتخصصة القراءات  ا يف  د  م  ا مما حي  ولعل هذ  ،لتفسريكتب 

الع للتفسري بأمور بعيدة عن املعاين  ذهن املط  لغحتى ال ينش  ،للجاللني يف تفسريمها

الكريم  للقرآن  موكا،  التفسريية  ولكنني  ن  املبحث  هذا  عن  االستغناء  املمكن  ن 

 ت اءلقرا من التقصري يف نسبة اليلنيمني اجل أ  ساحة اإلماحتى أبرِ آثرت  أن أشري إليه  

  .يشءدم املعنى يف مادامت ال خت

م التفسري  خلو  يعني  ال  وإنام  نوهذا  اإلطالق  عىل  العلمية   النسبة  لألمانة 

  :ي، وه قراءة إىل أصحاهبالة انسب اتم فيه ثالثة مواضع وجدت

الكاللةـآي -1 س   ة  النساءـيف  قول  ورة  م  :ىلعات  هيف  أخت  أو  أخ  أم( )وله    ن 

ڈ  ژ    ﴿  »  يف التفسري: بقوله  سعود  ابن مإىل    قراءةفقد نسب هذه ال  [12]النساء:  

  ﴾ ک  ک ﴿   ال والد له وال ولد،  :أي  ﴾ ڑ ﴿  : ربصفة، واخل  ﴾ژ  ڑ
وقرأ به   ،أي من أم  ﴾ک  گ  گ  ﴿   لة، كالال  أي املوروث  ﴾ ک   ﴿   تورث كاللة،

 . (2)«ابن مسعود وغريه
  ﴾  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ﴿  تعاىل:  ة الكافرون يف قولهعند قوله تعاىل يف سور -2

قراءة    [6:]الكافرون من  الياء  حذف  قراءة  نسب  دي)فقد  السبعة   (نويل  القراء  إىل 

اإلسالم قبل   (نيويل د)الرشك    (لكم دينكم)»  ، فقال يف التفسري:وإثباهتا ليعقوب

 
 . (1/239ن )التفسري واملفسو (1)

  .(79تفسري اجلاللني )ص (2)
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يعقوب يف  عة وقفا ووصال وأثبتها  أن يؤمر باحلرب وحذف ياء اإلضافة القراء السب 

 . (1) «احلالني

فقد نسب قراءة )هذين( أليب عمرو   [36: ]طه  ﴾وئوئ  ﴿ تعاىل عند قوله -3

ا يف  يف   ﴾ وئ  وئ  ﴿ »  فسري:تلقال  باأللف  للمثنى  يأيت  أن  من  للغة  موافق  وهو 

 .   (2) «  ذين()هو رأحواله الثالث وأليب عم 

نسب    [24:]ق  ﴾ مي زي ري ﴿  :تعاىل  قوله  عند )فقد  أليب  قراءة  ألقني( 

 .   ( 3) « ا ون ألفً ه قرأ احلسن فأبدلت الن وب ألقني  لق ألق أوأ  أي»سري: سن، قال يف التفاحل
 
 
 

 
 

 
 . (2/302النرش )، (50رسم املصحف )ص اجلامع ملا حيتاج إليهينظر: ( 603تفسري اجلاللني )ص  (1)

)ص(  2) اجلاللني  ينظر 315تفسري  )ص  :(  امل(419السبعة  إرشاد  )،  (141)ص  بتدي،  ، ( 2/241النرش 

   .(454اءات )صحجة القر

  .(069تفسري اجلاللني )ص  (3)
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 رابعلااملبحث 
 اجلاللني يف توجيه القراءاتمنهج 

أهم   هو  املبحث  هذا  البحثيف  ما  ولعل  هذا  ذكر   ألن    ؛   إنام  اجلاللني  تفسري 

من   االقراءات  واستخالص  توجيهها  تعد  أجل  من  الدقيقة  هذه   ،دهاملعاين    ويف 

  نمآلية رتتب عليها زيادة يف بيان ما اشتملت عليه ا من الفوائد التي يت كثري  القراءا

واألخال  ،األحكام العقيدة  جمال  يف  توجيهات  من  منها  يستخلص  وقد    ،ق وما 

عىل   الوقوف  التفس  املنهج حاولت   يف  اجلالالن  سلكه  يدور  الذي  أنه  يل  فتبني  ري 

 اآلتية:    املطالبول ح

 . وترك القليل منها سري تفالءات الواردة يف  قراال  بعض ل  يعلت  :ب األولاملطل
 اجلاللني ومنه عىل سبيل املثال قوله: يا تفسري انكثريا يف ث   ذلكقد ورد و

تقبل)» والياء  [ 48ة:ربق ل]ا  (وال  بألف   [ 51]البقرة:  ﴾ ڦڦ﴿»(1) «بالتاء 

 ﴾ ڦ  ڦ  ڦ ﴿ »  ( 3)«والياء  بالتاء  [83]البقرة:  ﴾ ۈ  ٴۇ ﴿   (2) «اودوهن

  ﴾   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻڱ﴿ »(4)«ى ويف قراءة أرس    [58رة:  ]البق

 [ 98  ]البقرة:   ﴾ ۀ﴿ »   « وبه بياء ودوهنا  ،بكس اجليم وفتحها بال مهز  [98  :ة]البقر

 ، اءـيهبمزة و  (ميكائيل)ويف قراءة    ،طف اخلاص عىل العامن عم  كةئالعطف عىل امل

أخـوف بـي  يـ رى  وال ـص ـلناـب  [214رة:  ـ]البق  ﴾ ې ې﴿ »  (5) «اءـال    (6) . «عـرفـب 

 
  .(2/159النرش )، (2/35املبهج )، (394لبيان )صا جامع  :( ينظر8تفسري اجلاللني )ص (1)

 . (159لنرش )ا، (2/252لتذكرة )ص، ا(154السبعة )ص :( ينظر8تفسري اجلاللني )ص (2)

 .(2/164النرش )، (1/369الحتاف )ا، (50)ص املبتديإرشاد  :( ينظر21ني )صفسري اجلاللت (3)

 .(2/164النرش )، (181)ص  لألصبهاين غايةال، (163السبعة )ص :( ينظر13اجلاللني )صتفسري  (4)

)ص تفسري    (5) ينظر15اجلاللني  )ص  :(  )ص،  (230التيسري  ،  (2/165)  النرش،  (166-165التبرصة 

  .(28برش )صع الطالئ

اجلاللني  (6) ينظر 33)ص  تفسري  املبتدياإرش  :(  ملستنري  ا،  (183)ص  لألصبهاين  الغاية،  (57)ص  د 

 .(2/171النرش )، (2/55)
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فيضعفه    [245]البقرة: ﴾ ائ﴿» قراءة  پ   ٻ﴿»(1)«يدد شبالتويف 

قراءة    [6]القصص:   ﴾پ  پ  ورفع   بفتح  (ويرى)ويف  والراء  التحتانية 

 ا التفسري. وهي كثرية ومتعددة يف ثناي ،وإىل غري ذلك من األمثلة(2)«ةالث الث ءاألسام

   .ةاءقر  علة الشارة إىلاإل:  ايناملطلب الث
 لة عىل كثرية ومتعددة، منها:مثواأل

سيقولون )»  قال يف تفسري اجلاللني:  [85]املؤمنون:    ﴾ ۈ ﴿  هلوما ورد يف ق -1

 ( 3)«املعنى من له ما ذكر إىل أن   نظراً  ؛نيضعوبالم اجلر يف امل ﴾مئ ﴿ ويف قراءة (الل
  ﴾ ڱ  ﴿ »  : اللنيري اجلقال يف تفس  [ 9]احلجرات:  ﴾ ڱ﴿   قوله ما ورد يف   -2

     . (4) «(اقتتلتا) ئوقركل طائفة مجاعة  ألن   ؛نظرا إىل املعنى ؛مجع  
الثالث القراء توسط  ال  :املطلب  توجيه  وال    ات؛يف  اململ  ابلطويل  فليس 

 . لقصري املخلاب
 ما ييل:   تهومن أمثلذلك كثريا يف ثنايا التفسري  كرذ ددتعوقد 

ورد يف -1 اجلال  [94  ]األنعام: ﴾يب  ﴿  قوله  ما  تفسري  يف  لقد  )»  :نيلقال 

بين كم مج  :أي   ،وصلكم  (تقطع  ظرف  ،مكعتشتت  بالنصب  قراءة   : يأ  ،ويف 

 . (5) «وصلكم بينكم
 

اجلاللني )ص  (1) ينظر40تفسري  البيان )ص  :(  )الكن،  (423جامع  )،  (2/426ز  حجة ،  (2/172النرش 

 . (139القراءات )ص

جة البن  احل،  (2/255النرش )  ،( 424التبرصة )ص،  (492لسبعة )ا  :ينظر(  386 )صري اجلاللنيتفس  (2)

 .(252خالويه )ص

حجة  ،  (2/246النرش )،  (2/454ة )صكرالتذ،  (447السبعة )ص  :( ينظر347صتفسري اجلاللني )  (3)

 . (490القراءات )ص

)صت  (4) اجلاللني  أ يب   516فسري  اب ن   أ   ر  ق  ة  (  ب ل  ت ا،  : ع  ت ت ل  ل  اق  ىل   الت  ع  ظ   ي ة  ف 
ع    ث ن  ب ن   د   ي  ز  ،و  ٍّ

ب ي   يل  ع   ن  ب    د  و 

ري    م  ي  : ع 
الت ث ن  ىل   ع  ت ا  ت ت ل  ت ني  اق  ف 

ب الط ائ  اًعى  ر  م   ،
)  :ينظر.  ة  املحيط  )،  (9/516البحر  ،  (19/375القرطبي 

 . (444راءات )صشواذ الق

طالئع ، (2/195)النرش ، (2/025بهج )امل، (78)صإرشاد املبتدي  :ينظر (391تفسري اجلاللني )ص  (5)

  .(64لبرش )صا



 الرمحن الربادعي  والء بنت عبد  د.           (اجلللني سريتف) امن خلل تفسريمهيف القراءات جلللني منهج ا

210 

  چ ﴿ »  قال يف تفسري اجلاللني:   [6]لقامن:   ﴾چ ﴿   ما ورد يف قوله  -2

  ﴾ چ﴿   ، ﴾ ڄ﴿   وبالرفع عطفا عىل   ، ( يضل ) بالنصب عطفا عىل    ﴾ چ چ
 . (1) «ذو إهانة ﴾  ڍڇ    ڇ  ڇ  ﴿  هبا ءً زومه

ۀ  ﴿ »   ري اجلاللني: تفس  قال يف  [7]السجدة:     ﴾ہ ﴿   له يف قو  ما ورد -3

ھ       ﴿   وبسكوهنا بدل اشتامل  ،صفة  ماضياً   بفتح الالم فعالً    ﴾ ۀ   ہ  ہ  ہ

 . (2)«﴾ ے ھ   ﴿آدم   ﴾ ھ  ھ     
قوله -4 ىئ    ېئ ﴿»  لني:قال يف تفسري اجلال  [3]فاطر: ﴾ یىئ  ﴿  ما ورد يف 

 وحمالً   الق لفظاً خلبالرفع واجلر نعت   ﴾ی ىئ  ﴿   وخالق مبتدأ  ،دةزائمن   ﴾ ىئ  

 . (3) «﴾ ی    ی  ی  ﴿ وخرب املبتدأ 
ڎ  ڈ   ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:   [19]اجلن:    ﴾ڈ   ﴿  ما ورد يف قوله -5

ا   ﴾ ڈ ازدحاماو  ملالبكس  بعضا  بعضهم  ركوب  يف  كاللبد  لبدة  مجع    ؛ضمها 

 . (4)«عىل سامع القرآن صاً حر
 .ىر األخ اءة وتركتوجيه قر   :املطلب الرابع

 : ومن أمثلة ذلك ما ييل

 ﴾ڤ  ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:  [148]البقرة:     ﴾ڤ ﴿  ما ورد يف قوله -1

 . (5)«(هاالمو) ءةويف قرا ،وجهه يف صالته ﴾ ڤڤ ﴿  قبلة  ﴾ ڤ ﴿  من األمم
 

)صتفس  (1) اجلاللني  ينظر411ري  )ص  :(  البيان  )ص  ،(670جامع  )،  (438التبرصة    ، (2/259النرش 

 . (16/464القرطبي )

)ص  (2) اجلاللني  ينظر 415تفسري  )صال  :(  املبتدي  ،(516سبعة  )،  (170)ص  إرشاد  ، ( 2/260النرش 

 .(856-675حجة القراءات )ص

املشكل ،  (2/263النرش )،  (385برصة )صالت،  (425التيسري )ص  :( ينظر434لني )صري اجلالتفس  (3)

(2/592). 

)ص  (4) اجلاللني  ين573تفسري  )ص  : ظر(  البيان  )،  (761جامع  )،  (2/696الكنز  ،  ( 2/293النرش 

 .(2/442كشف )ال

)ص  (5) اجلاللني  ينظر23تفسري  املبتدي  :(  )صالبياجامع  ،  (171)ص  عةالسب،  (54)  إرشاد  ، ( 411ن 

 . (31)صلبرش طالئع ا، (2/168)النرش 
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ٹ  ﴿ » اللني:جلفسري اقال يف ت [29: ]النساء ﴾ ڄ   ﴿ ما ورد يف قوله -2

الرشع كالربا    حلرام يفاب ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ 

ويف قراءة بالنصب أن تكون    ،(جتارة  )تقع   ﴾ ڄ   ڄ ﴿   لكن   ﴾ڦ ﴿   والغصب 

   .(1)«اوطيب نفس فلكم أن تأكلوه (عن تراض منكم) األموال أموال جتارة صادرة 
أطال    فيما  أو   و نحلما كان خاصا اب تعليل    توسع يف العدم    :املطلب اخلامس 

 ءات.ار الق يف تعليله من النحاة 
هذا    ليس  أشار    الكتابإذ  وقد  النحو،  مسائل  باستيعاب  تفسري خاصًا  يف 

 يف مواضع متعددة منها ما ييل:   إىل ذكر ذلك اجلاللني

 ڭ  ﴿ »  تفسري اجلاللني:  يف  قال  [08]األنعام:)حتاجوين(    ما ورد يف قوله -1

  ﴾ ۇ ۇ  ﴿ ن تركهاتصيبه بسوء إم أن ألصناوه بادديف دينه وه  جادلوه    ﴾ ڭ

ا النوننيلنون وختبتشديد  النحاة ونون    ،فيفها بحذف إحدى  الرفع عند  نون  وهي 

 . ( 2) «الوقاية عند القراء

قوله -2 يف  ورد  اجلاللني:    [94]األنعام:   ﴾يب   ﴿  ما  تفسري  يف  د  لق)»قال 

وصلكم    : ي أ   ، ف ظر بالنصب    ويف قراءة  ،ت مجعكمشتت  :أي  ،وصلكم  (كمبين   تقطع

 . (3)«من شفاعتهادنيا يف ال  ﴾ىتخت  مت  حت ﴿ ذهب  ﴾جت   ﴿  بينكم

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ   ﴿   ما ورد يف قوله -3

تفسري    قال يف  يف قراءة ابن عامر  [137]األنعام:   ﴾ۇ  ۇ     ۆ  

ذكر   ﴾ۓ ﴿»  اجلاللني:  ما  هلم  زين    بالوأد   ﴾ ۇ   ۇ﴿   كام 
 

ينظر83تفسري اجلاللني )ص  (1) املب  :(  )،  (78-77)صتدي  إرشاد  ا(2/110املستنري   ،( ،  ( 190/ 2لنرش 

 . (1/282التبيان )

اجلال  (2) )صتفسري  ينظر137لني  )ص  :(  )،  (278التيسري  )،  (2/247املبهج   التبيان ،  (2/195النرش 

 .(401)ص

طالئع ، (2/195النرش )، (2/250ملبهج )، ا(87)ص بتديإرشاد امل :ينظر (391اجلاللني )ص  تفسري ( 3)

 .(64)صالبرش 
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اجل ﴾ۆ ﴿ فاعل با  نمن  ببنا   ،﴾ ڭ   ﴿   لرفع  قراءة  للمفعول    ئهويف 

)قت )ونص  ل(ورفع  وجر  به  األوالد  بإضافتهب  بني    ،رشكائهم(  الفصل  وفيه 

  وإضافة القتل إىل الرشكاء ألمرهم به   -وال يرض    -املضاف واملضاف إليه باملفعول  
  ۉ ۅ   ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ ﴿   خيلطوا  ﴾ ۈ  ﴿   هم لكوي ﴾ۆ   ﴿

 . ( 1) ﴾ ې  ې  ې ۉې  
ق وهو مواف  )إن هذان(»  اجلاللني:   ما ورد يف قوله )هذان( قال يف تفسري -4

 .   (2) «الثالث وأليب عمرو )هذين(يأيت للمثنى باأللف يف أحواله  للغة من أن
 . توسع يف تعليل القراءة إذا كان هلا أثٌر يف بيان املعىنال: دساملطلب السا 

 فسري وأذكر منها عىل سبيل املثال: تلايا اثن يف اتاءللقر وقد تنوع تعليله

 ﴾  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ »  :ري اجلاللني قال يف تفس ﴾ ٺ﴿  لهقو  يف  ما ورد -1

لل    إال  فيه ألحد  ظاهرًا  ملك  ال  ألنه  بالذكر  القيامة، وخص   يوم  وهو  اجلزاء  أي 

عناه مالك  م ف  ﴾  ٺ ﴿  ومن قرأ:  [16]غافر:    ﴾ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ﴿تعاىل بدليل  

هو  هكلر  ماأل أو  القيامة  يوم  كغ  يف  دائام  بذلك  الذفاموصوف  فصر  وقوعه نب  ح 

 . (3)«فةصفًة ملعر
ۋ  ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:   [259]البقرة: ﴾ى  ى ﴿  هما ورد يف قول -2

ى  ﴿  العصري  ﴾ ې ﴿   التني  ﴾ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې 

  من ت  سكلل  ليل من ساهنت وققيل أص  واهلاء  .مل يتغري مع طول الزمان  ﴾ى

بيض  ميتا وعظامه  كيف هو فرآه   ﴾ەئ    ائ  ەئ ﴿  بحذفها  سانيت ويف قراءة

 
اجلال(  1) )صلنيتفسري  ينظر145  )ص  :(  البيان  )ص،  (505جامع  )الن،  (255التبرصة  ،  (2/198رش 

 . (872-869ة )صاحلج

)ص  (2) اجلاللني  ينظر 315تفسري   ):  ( ا  ،(194صالسبعة  ، ( 2/241)النرش  ،  (141)ص  يملبتدإرشاد 

   .(454)ص راءاتحجة الق

)ص(  3) اجلاللني  ينظر1تفسري  املبتد  :(  البيان،  (41)ص  يإرشاد  )،  (154ص)  جامع  ،  ( 1/213النرش 

 . (1/36البحر املحيط )
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ۆئ  ۆئ      ۇئۇئ ﴿عىل البعث  ﴾وئوئ   ﴿  علنا ذلك لتعلمتلوح ف

نحييها بضم النون وقرئ بفتحها من  ﴾ۈئ  ېئ  ﴿  من محارك  ﴾ۈئ  

 . (1) «نحركها ونرفعها -ويف قراءة بضمها والزاي  -لغتان  -أنرش ونرش 
  ﴾ ڭ  ﴿»  اجلاللني: تفسري قال يف [110]يوسف:  ﴾ۅ﴿  هولما ورد يف ق -3
أي فرتاخى   [091]يوسف:   ﴾ڳ ڳ   ڳ   گ  گ  ڳ ﴿  دل عليه  ملا  غاية

 ( أهنم قد كِذبوا)الرسل  أيقن ﴾ۆ  ۆ  ﴿ يئس ﴾ۇ  ۇ  ﴿ نرصهم حتى

تكذيباً  والتخفيف  بالتشديد  بعده  إيامن  الرس   ال  أن  األمم  ظن  ما   لأي  أخلفوا 

 ماض    داً وبنون مشد  وخمففاً   بنونني مشدداً   (ن جين رنا فـ نص  ءهم اج)  وعدوا به النرص
 . (2) «املرشكني ﴾    ى    ې  ى  ﴿عذابنا  ﴾ ې   ۅ  ۉۉ  ې  ې ﴿

 . التوّسع يف بيان معىن اآلية اليت تشتمل على األحكام الفقهية   : لسابع املطلب ا 
ع اجلالال د ال واستعانا ؛ةبيان معنى اآلي ن يفتوس    من و يها،ف اتاءقريف ذلك بتعد 

 أمثلة ذلك ما ييل: 

قوله -1 تفقال    [184]البقرة:   ﴾ڌ  ﴿   ما ورد يف  ڇ  ﴿»سري اجلاللني:  يف 

 ﴾ڎ  ڌ ﴿هي  ﴾ڌ﴿  لكرب أو ال يرجى برؤه ﴾ ڍ ﴿  ال   ﴾ڍ 

إضافة  ءة بارويف ق  ،البلد لكل يومي قدر ما يأكله يف يومه وهو مد من غالب قوت  أ

غ  ،للبيان  :وهي  (فدية) ال  بني    ، رةدقم  ريوقيل  اإلسالم  صدر  يف  خمريين  وكانوا 

ا  ،لفديةالصوم وا من شهد منكم الشهر فليصمه قال    :لصوم بقولهثم نسخ بتعيني 

عبـاب احل  :اس ـن  وال ـامـإال  أفـمرضـل  إذا  بال  ـطـع  باقية  فإهنا  الولد  عىل  خوفا  رتا 

 . (3) «امنسخ يف حقه
 

اجل  (1) )ص تفسري  )ص  :ينظر(  43اللني  )،  (189السبعة  )،  (121-2/120املبهج  ، ( 2/174النرش 

 .(033-4/302طبي )القر

 . ( 1178-1175/ 2احلجة ) ،  ( 222/ 2النرش ) ،  ( 116)ص   د املبتدي إرشا   : ر ( ينظ 248اللني )ص تفسري اجل    ( 2) 

القراءات  ، (2/170) النرش، (2/51املستنري )، (56)ص  إرشاد املبتدي :( ينظر28)ص نيتفسري اجلالل (3)

 .(163-163القرآنية )ص
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  : ن ــ يـل الـ ر اجلـسيـ فـي تـال فـق  [222]البقرة:   ﴾ے ﴿   هـلو ـي قـا ورد ف ـم -2

ۀ  ۀ   ﴿  النساء فيهاحليض أو مكانه ماذا يفعل ب  :يأ   ﴾ڻ  ڻ  ڻ ﴿»

ي وقته أ   ﴾ہ  ھ﴿  أتركوا وطأهن﴾ہ  ہ   ﴿  لهقذر أو حم  ﴾ہ  

 ،بسكون الطاء وتشديدها واهلاء   ﴾ ے  ے ﴿  باجلامع ﴾ھ  ھ   ﴿  أو مكانه

 . (1)« يغتسلن بعد انقطاعه :يأ ،ل يف الطاءصإدغام التاء يف األيه وف
تفسري اجلاللني:  ﴾ ٺ ﴿  لهقو  يف  ورد  ام -3  ڀ  ﴿ »  قال يف 

ل الب  [6]املائدة:   ﴾  ٺ ماء  :يأ  ،صاق إللاء  إسالة  غري  من  هبا  املسح    ،ألصقوا 

عليه يصدق  ما  أقل  فيكفي  جنس  اسم  شعره  ،وهو  بعض  مسح  وعليه    ،وهو 

ٺ  ﴿  جلر عىل اجلوار)أيديكم( وبا  بالنصب عطفا عىل  ﴾ٺ ﴿  الشافعي

بمعه  :أي  ﴾ٺ كام  رج  (2) نةلسا  تهين ام  كل  يف  الناتئان  العظامن  عند  ومها  ل 

الساق  وا   ،مفصل  األلوالقدم  بني  املمسوح  فصل  بالرأس  املغسولة  واألرجل  يدي 

الرتتيب يف طهارة هذه األعضاء الشافعي  ،يفيد وجوب  السن   ،وعليه    ة ويؤخذ من 

 . (3)« داتوجوب النية فيه كغريه من العبا
قوله -4 يف  ورد  ڇ  ڍ   ﴿»  اجلاللني:  ريفست  قال يف  ﴾ڑ  ﴿  ما 

ويف    [49]األحزاب:   ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  

جتامعوهن  أي  )متاسوهن(  حتصوهنا     ﴾ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ﴿   قراءة 

      .  (4)«باألقراء وغريها 

 
قراءات  ال، (2/711النرش )، (2/56املستنري )، (57)ص  اد املبتديإرش  :ر( ينظ35تفسري اجلاللني )ص (1)

 .(256-250املتواترة )ص

 من البحث. ( 61ص)سبق ذكره. ينظر: ( 2)

)ص  (3) اجلاللني  ينظر108تفسري  املب  :(  )ص،  ( 79)صتدي  إرشاد  )،  (242السبعة  ، ( 2/116املستنري 

 .(337-1/335التبيان )، (2/191النرش )

ينظر442اجلاللني )ص  سري تف(  4) )ال،  (182التبرصة )ص،  (418)ص  التيسري  :(  طالئع ،  (2/172نرش 

 .(36البرش )ص
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ورد يف -5 قوله ما  اجلاللني:  [43لنساء:  ]ا ﴾ ې  ﴿     تفسري  يف  ې   ﴿ »  قال 

هو اجلس باليد قاله   ،نى اللمسعم وكالمها ب  ، ألفاءة بالويف قر ﴾ې  ې

  وعن ابن عباس هو اجلامع   ،وأحلق به اجلس باقي البرشة  ،ابن عمر وعليه الشافعي
جع إىل ما  وهو را  ،تتطهرون به للصالة بعد الطلب والتفتيش  ﴾ ې  ى  ى    ﴿

 . (1)«رىضعدا امل

 لل.اد الع ير إ اجلللني يف  طريقة   :ثامناملطلب ال
ائي    اخلالفات  عتتبومن خالل   ر 

هلام    أن  ني  يف تفسريمها تب  نة التي عللها اجلالالالق 

 . راد العللإيطريقتني يف 

 القراءة ابتداًء ثم يعللها.    إيراداألول منهام: 

القراءة للداللة  يذكروأوجه لغوية ثم  ما فيها من معان الثاين: يفس اآلية ويبني و

 ألوجه.عىل بعض هذه ا

 : أوالً  ةراد القراءومن أمثلة إي

ېئ  ﴿»  تفسري اجلاللني:  يف  قال  [154]النساء:    ﴾ىئ  ﴿   ورد يف قوله   ما -1

التاء يف األصل يف    ﴾ىئ  ىئ   ىئ   ويف قراءة بفتح العني وتشديد الدال وفيه إدغام 

 ﴾ ی  ی   جئ  حئ   ﴿   باصطياد احليتان فيه ﴾ ی   ی  ﴿   ال تعتدوا   :ي أالدال  

 . (2) « قضوهذلك فنعىل  
 ڤ ﴿»قال يف تفسري اجلاللني:  [163النساء:  ] ﴾ڤ ﴿   قولهما ورد يف   -2

 . (3)«أي مكتوبا ،والضم مصدر بمعنى مزبورا ،ح اسم للكتاب املؤتىبالفت ﴾ڤ
 

طالئع ،  (2/188)النرش  ،  (2/105املستنري )،  (75)ص: إرشاد املبتدي  ( ينظر85ص)  تفسري اجلاللني  (  1)

 .(53البرش )ص

 . ( 190/ 2النرش ) ،  ( 122/ 2) املستنري  ،  ( 402) السبعة  ،  ( 78)   بتدي : إرشاد امل ( ينظر 021تفسري اجلاللني )ص     ( 2) 

)صـ الليـاجلر  ـيـتفس  (3) ي041ن  )صــ ع ـبـالس  :ر ـظـن ـ(   ، ( 231)ص  هاينــلألصب  ةـــاي ــغ ـال،  ( 240ة 

  .(2/190النرش )، (311 /2رة )صــذك ـالت
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قال يف   [4  ]الرعد:  و)األكل(و)تسقى( و)نفضل(  )وزرع(    ما ورد يف قوله -3

اجلاللني: عىل  با  ﴾ۀ ۀ ڻ ﴿  بساتني  ﴾ڻ﴿»تفسري  عطفا  لرفع 

عىل    (جنات) صنو  ﴾ہ ہ﴿   قوله   وكذا  (عنابأ )واجلر  وهي    ،مجع 

 (تسقى)منفردة   ﴾ ہ  ہ  ﴿وتتشعب فروعها    ،نخالت جيمعها أصل واحد ال

 والياء بالنون ﴾ھ  ھ    ھ ﴿ املذكور :والياء أي ،اجلنات وما فيها :بالتاء أي
امض وهو حلو وحبضم الكاف وسكوهنا فمن    ﴾ ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ﴿

 . (1) "من دالئل قدرته تعاىل
  ڄ﴿ »  ل يف تفسري اجلاللني:قا  [2]إبراهيم:    ﴾ڄ  ڄ ﴿  رد يف قولهما و -4

ڄ  ڃ  ڃ   ﴿   باجلر بدل أو عطف بيان وما بعده صفة والرفع مبتدأ خربه  ﴾ ڄ

 . (2) « بيداملكا وخلقا وع  ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ
أمثلة من    تفسري  ومن  فيها  ما  وبيان  واآلية  يمعان  ثم  لغوية  القراءة    ذكر أوجه 

 :يلما ي هجض هذه األوللداللة عىل بع

ٹ  ڤ   ﴿»قال يف تفسري اجلاللني:  [97]املائدة:   ﴾ڦ   ﴿  ولهما ورد يف ق -1

باحل ﴾ ڦ  ڦ ﴿   املحرم  ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  دينهم  أمر  به  إليه  يقوم  ج 

ب له  ،أمن داخلهودنياهم  التعرض  إل  ،وعدم  ثمرات كل يشء  قراءة ويف  ،يهوجبي   

 . (3)«قيام( بال ألف مصدر قام غري معل)
ڄ  ﴿»  لني:قال يف تفسري اجلال  [26اف:  ]األعر ﴾ ڇ   ﴿  ه ورد يف قولما   -2

وهو    ﴾ چ  چ ﴿يسرت ﴾چ ﴿  خلقناه لكم  :أي  ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 
(1)  ( اجلاللني  ينظر 249صتفسري  )ص  :(  البيان  املبتدي  ،(572جامع  برصة  الت،  (118)ص  إرشاد 

 . (2/223النرش ) ،(323)ص

اجلاللنيت  (2) ينظر255)ص  فسري  )صال  : (  )،  (362سبعة  )،  ( 3/12املبهج  النرش ،  (2/231املستنري 

(2/224).  

،  (2/186نرش )ال،  (2/318التذكرة )ص،  (81)ص: إرشاد املبتدي  ( ينظر124 )صلنيتفسري اجلال  (3)

 .(237)صالقراءات   حجة، (92اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف )ص
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التقوى( العمل الصالح والسمت احلسن بالنصب    ن الثياب )ولباس  ما يتجمل به م

مبتدأ خربه مجلة   لباساً   عطف عىل  ﴾ ڎ ڌڌ ڇڍ  ڍ  ڇ  ﴿ذلك:    والرفع 

 . ( 1)   « ب يؤمنون فيه التفات عن اخلطا ف  ﴾ ڈڎ ﴿ رته  دالئل قد 
 ﴾ ڑ ﴿ »   تفسري اجلاللني: قال يف    [46]إبراهيم:   ﴾ک ﴿  يف قوله  ما ورد -3

ملعنى ال يعبأ به وال ا  ﴾ ک  ک  گ   ﴿  وإن عظم   ﴾ ک   ک    ﴿  ما

أنفس إال  قيلوا  ،هميرض  هنا  باجلبال  املشبهة   ،حقيقتها  :ملراد  وقيل رشائع اإلسالم 

واملراد   ،ل فإن خمففةورفع الفع  (لتزول)يف قراءة بفتح الم  و   ،اتالثبوهبا يف القرار  

مكرهم كفرهم  ،تعظيم  باملكر  املراد  الثانية  ويناسبه  ،وقيل   ۆ ﴿   عىل 

ول ما وعىل األ   [90]مريم:   ﴾ ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

 . (2)«وما كان قرئ
 ﴾  ۓ  ﴿»  ني:ل يف تفسري اجلال  قال     [ 101]اإلرساء:   ﴾ ۓ   ﴿   ما ورد يف قوله -4

  ، مرشكني عىل صدقك أو فقلنا له: اسألعنه سؤال تقرير لل ﴾ ۓ  ڭ ﴿  يا حممد 

    .(3)«ويف قراءة بلفظ املايض
 . نيةآابآلايت القر  ات القراء   بعض االستعانة يف توجيه : تاسعاملطلب ال

 بياهنا كالتايل: يف ثنايا التفسري ست مواضع  ورد ذلك يفوقد 

قول  -1 توجيه  يف  ورد  يفقا  ﴾ٺ﴿   هما  اجلاللني:  ل      ٺٺ ﴿»  تفسري 

اجل  ﴾ٺ بالذكر  ،زاءأي  وخص   القيامة،  يوم  ف  ؛وهو  ظاهرًا  ملك  ال  يه ألنه 

 
)  ، ( 148/ 2)   املستنري   : ينظر (  531لني )ص ال اجل تفسري  (  1) )،  (1/563االحتاف  الطربي    ، (10/128تفسري 

 .(2/202النرش )

،  ( 3/16بهج )صامل،  (363السبعة )ص،  (121)ص  إرشاد املبتدي  :( ينظر261ني )صلتفسري اجلال(  2)

 .(2/225النرش )

ملحيط  البحر ا  :ينظر  .  ابن عباسا  هبرأ  ق  )فسأل( عىل املايض  اءة شاذةوهي قر  (292تفسري اجلاللني )ص  (3)

   .(283)ص(، شواذ القراءات 13/183القرطبي ) (،7/120)
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   ﴾ ٺ﴿  قرأ:  ومن  [16]غافر:   ﴾ ېئ     ىئ    ىئىئ  ی   ﴿  تعاىل بدليلألحد إال لل  
القيامة يوم  كله يف  األمر  مالك  كغافر  ،فمعناه  دائام  بذلك  الذنب    أو هو موصوف 

 . (1) «  ملعرفةصفًة  قوعهفصح و
قال يف تفسري  [36]مريم:  ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ﴿ ما ورد يف توجيه قوله -2

وربكو )»  اجلاللني: ريب  الل  فاعبدوهأن  اذكر  (أن)بفتح    (م  رها  ـوبكس  ،بتقدير 

 ]املائدة:   ﴾ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿   يل لقل بد بتقدير  

 . ( 2) «ىل اجلنةمؤد إ ﴾ ېئ   ﴿ طريق  ﴾ ۈئ   ﴿ املذكور  ﴾ۈئ   ﴿ [117
 .والصرفية ابلعلل النحوية بعض القراءات  توجيه  تعانة يف االس   : العاشر املطلب  

 ما ييل: ومما ورد يف ذلك 

قوله -1 توجيه  يف  ورد  اجلاللني:   لقا  [92]املؤمنون:   ﴾ ٿ  ﴿  ما  تفسري    يف 

الفلك ﴾ٺ﴿» من  نزولك  امليم   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ﴿   عند  الزاي  بضم  وفتح 

امل  ،واسم  مصدراً  النزولوبفتح  الزاي مكان  أو   ﴾  ٿ ﴿  يم وكس  ذلك اإلنزال 

 . ( 3) «﴾ٹ  ٹ   ٹ   ﴿ املكان
  : قال يف تفسري اجلاللني   [111]الشعراء:   ﴾مخ﴿   هورد يف توجيه قولما   -2

)وأتـقويف   ﴾مخ﴿  ولكـقـل ﴾حخ﴿   دق ـ ص ـ ن  ﴾  مح  جخ ﴿ »  ك(  ـ اعـبـراءة 

 . (4) «دأـتـع مبـابـع تـم ـج
 

)ص  (1) اجلاللني  املبتدي    :ينظر  (1تفسري  )،  (41)صإرشاد  )7/ 2املستنري  النرش  البحر  ،  (1/213(، 

 .(1/36املحيط )

)ص  (2) اجلاللني  ينظ073تفسري  )ص،  (410)ص  السبعة  :ر(  )ا،  (358التيسري  لنرش  ا،  (2/553لكنز 

(2/239). 

)صتفس  (3) اجلاللني  ينظر344ري  املبتدي    :(  )،  (150)صإرشاد  )،  (2/148املبهج  ، ( 2/624النرش 

  .(2/500ملشكل )ا

اجلاللني )ص  (4) ينظر 371تفسري  املبتدي  إر  :(  ) ،  (158)صشاد  ،  ( 2/251)النرش  ،  (2/244االحتاف 

 . (16/15القرطبي )
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  ﴾ ی  ﴿ »   : اجلاللني ال يف تفسري ق   [ 87]النمل:  ﴾ ی ﴿   يف توجيه قوله  ما ورد -3

ع إليهتنوينه  املضاف  عن  إح  :أي  ،وض  بعد  القياموكلهم  يوم   ﴾ ی  ﴿  ةيائهم 

الفاعل  واسم  الفعل  باملايضع والت   ،صاغرين  ﴾ی  ﴿  بصيغة  اإلتيان  يف   ؛بري 

 . (1) «لتحقق وقوعه

  اجلاللني: قال يف تفسري    [157عمران:  ]آل   ﴾جت ﴿  ما ورد يف توجيه قوله -4
امليم   ﴾ جت يب   ﴿  ي اجلهادأ ﴾مب  ىب   حب  خب﴿   قسم  الم ﴾جب﴿» بضم 

 . (2) « أتاكم املوت فيه :يأت يموت ويامت وكسها من ما

قوله -5 توجيه  يف  ورد  اجلاللني  [99ام:  ع]األن ﴾ۆ ﴿  ما  تفسري  يف    : قال 
فتح الثاء وامليم وبضمهام وهو  ب ﴾ۆ  ۆ  ﴿   يا خماطبون نظر اعتبار   ﴾ۇ ﴿»

يف هو )و(  ما يبدوا ك  أول ﴾ۈ    ۈ  ﴿  بة وخشب جر وخشمجع ثمرة كشجرة وش 

 . (3) « ودإذا أدرك كيف يع إىل )ينعه( نضجه

قوله  -6 توجيه  يف  ورد  اجلاللني يفقال    [ 20]املؤمنون:   ﴾ ڄ ﴿   ما  تفسري    :  
وفتحها -جبل   ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ﴿» السني  الرص  -بكس  ف  ومنع 

الرباعي والثال ﴾ڄ  ﴿  للبقعة  والتأنيثللعلمية   ائدة الباء ز ﴾ ڄ﴿  ثيمن 

 . (4) «زيتونىل الثاين وهي شجرة الية ععىل األول ومعد  
 

اجلاللني    (1) ين384)صتفسري  )صال  :ظر(  )،  (2/346)  ستنريامل،  (398تيسري  طالئع  ،  (2/254النرش 

 . (141-140البرش )ص

)ص  (2) اجلاللني  املبتدي    :ينظر  (07تفسري  )ص،  (69)صإرشاد  )،  (2/297التذكرة  ، ( 2/821النرش 

  .(1/624احلجة )

، ( 2/196)  النرش،  (246)ص  لألصبهاين  لغايةا  ،(280التيسري )ص  :( ينظر140تفسري اجلاللني )ص  (3)

   .(2/22الكشف )

)ص  (4) اجلاللني  ينظ343تفسري  )ص  ر:(  البيان  )ص،  (636جامع  ،  (2/246)  النرش،  (392التبرصة 

 . (7/555البحر املحيط )
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 العرب.   ت ف لغا إىل اختل   ترجع   ذكر بعض القراءات اليت عشر:    ادي حل ا ب  املطل 
 ومما ورد يف ذلك ما ييل: 

قوله  -1 عمران:    ﴾ے  ﴿  ما ورد يف توجيه    قال يف تفسري اجلاللني:   [79]آل 
ها لغتان يف مصدر حج  حاحلاء وفت ب بكس  واج»:  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿»

 . (1)«نى قصدبمع
ورد    -2 قولهما  توجيه  عمران:   ﴾ ڦ  ڦ ﴿  يف  تفسري    [176]آل  يف  قال 

وبفتحها وضم الزاي من حزنه    ،بضم الياء وكس الزاي  (:نكزال حيو)»  اجلاللني:

 . (2) «لغة يف أحزنه
توجيه  -3 يف  ورد  اجل  [52]الشعراء:  ﴾ى ې﴿  ما  تفسري  يف    اللني: قال 

ق فلم يزيدوا  آيات الل إىل احليدعوهم ب  بعد سنني أقامها بينهم   ﴾  ې  ې  ې ﴿»

  ﴾ ى    ﴿  اءة بكس النون ووصل مهزةرويف ق  ،إرسائيل   بني   ﴾ ى ې  ى  ﴿  إال عتوا

 . (3) «﴾ائائ     ﴿ البحر إىل رس هبم ليالً  :أي  ،من رسى لغة يف أرسى
 . يتنيكاآل  اءتنيره القر واعتبا القراءةبيان معىن  عشر:   ينثا الاملطلب 
اجلالالفقد ح القراءة حسب    نرص  معنى  بيان  عىل  تفسريمها  آلية، اسياق  يف 

وبي    اوعد   كاآليتني،  القراءتني  انالقراءتني  كال  اآلية عىل  ذلك وا  ،معنى  ألمثلة عىل 

  :كثرية منها

 
احلجة ،  (2/181النرش )،  (2/292)صالتذكرة  ،  (214السبعة )ص  :ينظر  (62تفسري اجلاللني )ص  (1)

(1/610). 

حجة ،  (2/184النرش )،  (212برصة )صالت،  (70)صشاد املبتدي  ر : إ ( ينظر73)ص  تفسري اجلاللني  (2)

 . (181القراءات )ص

اجلاللني )ص  (3) ينظر693تفسري  )،  (390التيسري )ص  :(  ا(2/366املبهج   ،( لكشف  ا،  (2/218لنرش 

(2/110). 
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يف -1 ورد  اجلاللني:   [83]البقرة:  ﴾ ى﴿   قوله  توجيه  ما  تفسري  يف    قال 
سنق  ﴾ې ې    ې  ې﴿» وف والنهي ( من األمر باملعراوالً )ح 

ويف قراءة بضم احلاء وسكون السني    ،والرفق هبم  حممد  عن املنكر والصدق يف شأن

 . (1) « مصدر وصف به مبالغة
ۈ   ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:  [74]البقرة:    ﴾ۅ   ﴿  توجيه  رد يفما و  -2

اليهود من   :الياء أيوب  ،رهال أمبالتاء أيا املؤمنون من امتث  ﴾ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

 . (2)« القبلة إنكار أمر
  قال يف تفسري اجلاللني:   [281]البقرة:    ﴾   ىئ ﴿  لهما ورد يف توجيه قو -3

  ﴾ ی ىئ  ی  ﴿   ون وللفاعل تسريونبالبناء للمفعول ترد  ﴾ ېئ  ىئ  ىئ ﴿»
عملت من   ﴾ىئ  يئ   ﴿  جزاء  ﴾ مئ  حئ    ﴿  فيه  ﴾ ی  جئ   ﴿  هو يوم القيامة

 . ( 3)«يئةزيادة س ص حسنة أو نقب ﴾ جب  حب   خب   ﴿  ورشخري
ۇ     ۆ  ۆ  ۈ      ﴿»   قال يف تفسري اجلاللني:  ﴾ۈ   ﴿  ما ورد يف توجيه قوله -4

  ، شكم وصالح أوالدكم فيضعوها يف غري وجههاتقوم بمعا :يأ ،مصدر قام ﴾ۈ 

 . (4)«مجع قيمة ما تقوم به األمتعة (قيام)ويف قراءة 
قو -5 توجيه  يف  ورد  اقال    [23]يونس:    ﴾ہ ﴿  لهما  تفسري    ني: جلالليف 

)متاع    ﴾ ۀ  ۀ ﴿  ظلمكم  ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴿» إثمه عليها هو  ألن  

 
)صتفسري    (1) ينظر12اجلاللني  )ص:  (  ا(162السبعة  )،  (316)صلتبرصة  ،  معامل ،  (2/164النرش 

 .(1/117)  لالتنزي

ينظر 22اجلاللني )صتفسري  (  2) )،  ( 234التيسري )ص  :(  )ال،  (2/86املبهج  لبرش  ا  ئع، طال( 2/168نرش 

  .(31)ص

ينظر47تفسري اجلاللني )ص  (3) البيان  :(  املبتدي(437)ص  جامع  إرشاد  )،  (46)ص  ،  ،  (2/178النرش 

 . (1/187التبيان )

اجلتف  (4) )صسري  ي77اللني  )ص  :نظر (  )ص،  (260التيسري  )،  (217التبرصة  طالئع ،  ( 2/186النرش 

 .(50البرش )ص
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ے ۓ  ے ﴿   بعد املوت  ﴾ ھ  ھ  ھ   ﴿   احلياة الدنيا( متتعون فيها قليال

 . (1)«تمتعونت :أي : ﴾ہ ﴿  ويف قراءة بنصب  ،فنجازيكم عليه ﴾ ۓ
نالحظ أنه و  ،لقراءاتاللني يف توجيه اهذه خالصة ما وقفت عليه من منهج اجل

ة يف بيان معنى اآليات من خالل تعدد  ه كثريشامل متكامل اعتمد عىل وجو  منهج

التفسري ال  ،القراءات النظر يف  أطلنا  اكتفيت    ،ستخرجنا وجوها أخرىولو  ولكن 

الوجوه القراءات    ،هبذه  منهج اجلاللني يف توجيه  التدليل عىل عمق  كافية يف  وهي 

 كتاب الل تعاىل. ق منين والدقائخراج املعااستن توظيفها يف وحس

 

 

 

 
 

 
)ص  (1) اجلاللني  إرشاد(  112تفسري  )،  (106)صملبتدي  ا  ينظر:  )،  (2/190املستنري  ،  (2/212النرش 

   .(2/93الكشف )
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 متةاــاخل
الصاحلاتاحل تتم  بنعمته  الذي  لل  إمام    ،مد  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة 

 سلني وخاتم النبيني وعىل آله وأصحابه الطيبني الطاهرين. املر

ت  راءالني يف القالالسيعة يف بيان منهج اجلأما بعد: فيطيب يل بعد هذه الرحلة  

أهـأن أسج النـل  ال ـائـت ـم  إليـتي توصج  البحالل هذـن خـها مـلت  وهي عىل   ،ثا 

 النحو التايل: 

ل -1 عو  التي  املخترصة  التفاسري  من  اجلاللني  تفسري  يف  إن  القراءات  عىل  ت 

 . بيان املعاين الدقيقة لآليات القرآنية

القراءات بن  اجلليالاستعان اإلمامان    لقد تعددت األسباب التي من أجلها -2

ت أس يف  بني  ما  لغـفسريمها  وإعـيوـباب  وبـيـ رابـة  تثــ يـالغ ـة  راد  ـم ـال  املعاين ري  ـة 

 . فهمها من اآلية

التعبري عن القراءات اجلاللني يستعمالن يف    ظهر لنا من خالل التفسري أن   -3

قرأ"  :أمهها  ألفاظعدة   قراءة"  ،"قريء "  ،"ومن  أخرى"  ،"ويف  ، "ويف 

 . موضعها من البحث  املذكورة يف لفاظذلك من األ إىل غري ،"جهني وبالو"

ة للداللة عىل عناية ءات األصولي  االقر  نكثري مفسري اجلاللني بذكر  اهتم ت -4

 .ن بلهجات العرب املختلفةآالقر

تفس -5 لآليات  يعتمد  املختلفة  املعاين  بيان  عىل  القراءات  ذكر  اجلاللني يف  ري 

نظر   القراءة    دون  كون  شاذمتواإىل  أو  تع  ،ةترة  القراءات  وهلذا  ذكر  يف دد  الشاذة 

 قراءات املتواترة.لملها اتب عليها من معان  مل حتتملا يرتالتفسري 

القرا  إن   -6 لضبط  عالمات   عدة  تفسريمها  يف  استخدما  وهي   ،ءةاجلاللني 

بالوصف القراءة  ضبط  والوصف،  بالرسم  القراءة  با  ،ضبط  القراءة  لكتابة  ضبط 

توجيهها،  القراءة حس ضبط  )بالرسم(،   بالوب  القراءة  معاً ضبط  والتوجيه  ، صف 



 الرمحن الربادعي  والء بنت عبد  د.           (اجلللني سريتف) امن خلل تفسريمهيف القراءات جلللني منهج ا

224 

إح واألضبط  بالكتابة  القراءتني  بدى  بالرسم اخرى  القراءة  ضبط  لوصف، 

 .  والوصف والتوجيه

تفسري   إن   -7 اقترصا يف  أدنى  اجلاللني  وتوجيهها دون  القراءات  ذكر  مها عىل 

صًا عىل  وحر  ،فسرييةملعاين التيف العدم احلاجة إىل ذلك    ؛عناية بنسبتها إىل أصحاهبا

 اجلاللني. الة التي متيز هبا تفسري عدم اإلط

اجلال -8 منهج  يفتنوع  معتمداً   لني  القراءات  النحوي    توجيه  التوجيه  عىل 

العرب وهلجات  ي  ،والرصيف  ما  وأحيانا  حسب  مفصال  أو  خمترصا  التوجيه  أيت 

ملختلفة  ك الوجوه ابذل  وقد أحصينا يف املبحث اخلاص  ،يقتضيه سياق تفسري اآلية

 . وجها عرش ياثنري فبلغت ي سلكها يف التفسالت

ه ووجازته كان للقراءات فيه دور كبري يف  راختصا  تفسري اجلاللني رغم  إن   -9

ر اجلاللني يف علوم القراءات   ،طة من التفسريبيان املعاين املستنب  ،وهذا دليل عىل تبح 

رش له  كان  الذي  السيوطي  الدين  جالل  موخاصة  الح  عىل  ايته  لعن  ؛شاطبيةوجز 

 . هبذا الفن  

ي  إن   -10 مل  باتفسري اجلاللني  املتعلقة  بالقراءات  يبني    ،لعقدياجلانب  تم  ومل 

 .أثر القراءات يف الوقف واالبتداء

يعتمدتفسري    إن   -11 اجلمهور  كثريا  اجلاللني  غري  قراءة  ذلك    ؛ عىل  ولعل 

ع الن  يعو  الذي  املعنى  يف  توافقهام  أهنا  إىل  التفسريليه  راجع  أهنام  ،يف  هلام   كام  ليس 

ا  اختيار حيث  من  ال  القراءات  اإلعرا  ،ملعنىيف  حيث  من  حيث   وال  ،بوال  من 

 ترجيح قراءة عىل أخرى.

القر  إن   -12 تفسريمها ال حيكامن عىل  الشذوذاجلاللني يف  أو  بالصحة  إذ   ؛اءة 

غض  القراءة ب  د منفعنايتهام منرصفة إىل بيان املعنى املرا،  ليس ذلك مقصودا لديام

 .صحتها أو شذوذها النظر عن
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 التوصيات: 
قراءات ودراسة هذه املناهج  لن يف ا بالعناية بمناهج املفسيويص الباحثنيأ -1

بحوث دقيقة  يف  ك  ؛علمية  فوائد  من  اجلانب  هلذا  القراءات  ملا  علم  لطالب  ثرية 

 . وغريهم من الباحثني 

تو -2 عن  مستقلة  بحوث  بكتابة  الباحثني  أويص  يفجيه  كام  كتب  القراءات   

املطالتفس املختلفة  واملخترصةري  هلذا    ؛ولة  للبملا  بالغة  أمهية  من   يف احثني  اجلانب 

 توجيه القراءات. 

 وقع فيه  يعفو  عام  وأن    ، لوجهه الكريم  والل أسأل  أن جيعل هذا البحث خالصاً 

  ، لمالع  وأن ينفع به طالب  ،وأن يدينا إىل ما فيه احلق والصواب  ،من خطأ أو زلل

  ، ونعم النصري  ،م املوىلوهو نع  ،عليهذلك والقادر  إنه ويل    ،لسبيل دينا سواء اوأن ي

  عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. للوصىل ا
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 املصادر واملراجعفهرس 
لبنا  بد الغني ابن ع، تأليف: أمحد بن حممد  القراءات األربعة عشريف    بشر ال  إحتاف فضلء -

 القاهرة.  - طرهوين، دار احلديث ق: عبد الرحيم الحقيـت  (،ـه1117) املتوىف الدمياطي 

إلمام احلافظ أيب العز حممد بن  ا  ، تأليفيف القراءات العشر  ية املنتهإرشاد املبتدي وتذكر  -

بندا بن  واحلسني  قرأه  القاليش،  دار  ر  النارش:  رشف،  حممد  مجال  الشيخ:  عليه  علق 

 بطنطا.  ابة للرتاث صحال

القراءات الشواذ - تأليف: إعراب  العالمة  ا  ،  البقاء عبد الل بن احلسني بن عبد  إلمام  أيب 

العكربي احلميد،  ـه616)  املتوىف  الل  عبد  حممد  السيد  احلميد  عبد  الدكتور  حتقيق:   ،)

 األزهرية للرتاث. بة النارش: املكت 

حممد  األعلم - بن  بن حممود  الدين  خري  تأليف  فا   بن،  بن  الدمشقي  عيل  الزركيل  رس 

 م(. 2020مايو ) -م للماليني، الطبعة: اخلامسة عرشالنارش: دار العل(، ـه1396املتوىف ) 

تأليف: إسامعيل بن حممد أمني بن سليم  ن يف الذيل على كشف الظنون و اح املكنإيض -  ،

الالباباين   ( املتوىف  املؤلف ـه1399بغدادي  نسخة  عىل  وطبعه  بتصحيحه  عنى  حممد  :  (، 

لييس، النارش: دار إحياء  م رفعت بيلكه الكلدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعل رشف ا

 ن.  لبنا -الرتاث العريب، بريوت 

  ناطي تأليف: حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس الغر  ، احمليط يف التفسري  ر البح -

 والنرش والتوزيع.   كر للطباعة لف طبعة جديدة بعناية الشيخ زهري جعيد، دار ا (، ـه754)  املتوىف

: حممد بن أمحد بن إياس احلنفي، حققها وكتب هلا  ، تأليفئع الدهوربدائع الزهور يف وقا -

 . م(1982-ـه1402صطفى، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة ) ممة حممد املقد

والنحاةالوعبغية   - اللغويني  بكر، جالاة يف طبقات  أيب  بن  الرمحن  عبد  تأليف:  الدين    ل ، 

أبو  حتقيق(  ـه911)  املتوىف  يوطيالس حممد  ا:  إبراهيم،  العرصية،  الفضل  املكتبة  لنارش: 

 . صيدا-لبنان 
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قراء - يف  األئمالتبصرة  تأليف: العشرة  ة ات  اخلياط ا  ،  فارس  بن  عيل  احلسن  أيب    إلمام 

 راسة وحتقيق: رحاب حممد مفيد شققي، مكتبة الرشد. ( دـه452)  املتوىف

هللا  - بنعمة  جال التحدث  تأليف  مار ،  بث  اليزا  حتقيق:  السيوطي،  الدين  سارتني،  ل  ى 

 ازي للفكر القرآين. غاألمني  ة العربية احلديثة، املنطقة الصناعية، العباسية، وقفيةاملطبع 

الدي  ، مؤلفالتعليق على تفسري اجلللني - املتوىف  األصل: جالل  بن أمحد  ن املحيل حممد 

السيوطي عبد  ـه864) الدين  بن أيب ال( وجالل  بكر رمحن  الشافعيان،  ـه911)  املتوىف      )

 ن عبد الل بن عبد الرمحن بن محد اخلضري. رح: عبد الكريم بالشا

األلوسي  - املتفسري  روح  تأليف:  ،  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  شهاب  عاين 

)   الدين حممود املتوىف  األلويس  احلسيني  الل  عبد  عبد  ـه1270بن  عيل  حتقيق:  قادر  ال(، 

 . (ـه1514طبعة: األوىل )النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، ال  عطية، 

ب - مذيل  اجلللني  اإلمامني  الصحيـتفسري  املختار  أسب:  من  يف اح  الرمحن  وهداية  النزول    ب 

   منة عرشة، دمشق، بريوت. ، الطبعة: الثا، دار ابن كثريجتويد القرآن

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري    آن، تأليف:قر، جامع البيان يف تأويل التفسري الطربي -

غالب  أبو جعفر  بن  )  اآلميل  املتوىف  النارش: حتقيق(،  ـه310الطربي    : أمحد حممد شاكر، 

 م(.  2000-هـ1420رسالة، الطبعة: األوىل )لمؤسسة ا

الكشاف  - التن  تفسري  حقائق  التأويل عن  ووجوه  األقاويل  وعيون  أب زيل  تأليف:  القاسم    و، 

ديثه  عتنى به وخرج أحا(، اـه538)   املتوىف  الزخمرشي اخلوارزمي ود بن عمر  مجار الل حم

 ان. لبن -وعلق عليه: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت  

واملفسرونسالتف  - الذهبيري  حسني  السيد  حممد  الدكتور  تأليف:   ،   ( (  ـه8139املتوىف 

 النارش: مكتبة وهبة، القاهرة.  

الصغري  - اجلامع  شرح  حممد  تأ ،  التنوير  احلسني  ليف:  حممد  بن  صالح  بن  إسامعيل  بن 

  ، ( ـ ه 1821باألمري املتوىف )  أبو إبراهيم عز الدين املعروف كأسالفه  حالين ثم الصنعاين الك

دار  قيقحت مكتبة  النارش:  إبراهيم،  حممد  إسحاق  حممد  د.  ال:  الطبعة:  السالم،  رياض، 

   . م(2011= هـ1432األوىل ) 
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السب - القراءات  يف  اال،  عالتيسري  ال تأليف:  سعيد  بن  عثامن  عمرو  أيب  احلافظ  داين مام 

لعربية  االمارات ا-حتقيق: األستاذ الدكتور: حاتم صالح الضامن، الشارقة(،ـه444)ت: 

 تحدة، مكتبة الصحابة. ملا

املشهورة  - السبع  القراءات  يف  البيان  تأليف:  جامع  بن    اإلمام،  عثامن  عمرو  أيب  احلافظ 

دار الكتب  احلافظ املقرئ حممد صدوق اجلزائري،    :(، حتقيقـه444)  املتوىف   سعيد الداين 

 لبنان. -ة، بريوتالعلمي 

الل حممد    عبد  و ، تأليف: أبلفرقان اسنة وآي  اجلامع ألحكام القران واملبني ملا تضمنه من ال  -

القرطبي بكر  أيب  بن  أمحد  املحسن  ـه671)   املتوىف  بن  بن عبد  الل  الدكتور عبد  ( حتقيق: 

 ة الرسالة. مؤسس الرتكي، 

املصح - رسم  من  إليه  حيتاج  ملا  وثف اجلامع  ابن  تأليف:  األندليس،  ( ـه654)  املتوىف   يق 

 نبار. جامعة بغداد، دار األ-ة عية الرشي حتقيق: الدكتور غانم قدوري محد، كل

وحياته   - عصره  السيوطي  الدين  اللغوي جلل  الدرس  يف  وجهوده  طاهر  وآاثره  تأليف:   ،

   . م(1989  =هـ1410المي، بريوت، الطبعة األوىل )ملكتب اإلس : اسليامن محودة، النارش 

اجلللنيحاشية   - تفسري  على  االصاوي  املرصي  الصاوي  حممد  بن  أمحد  تأليف:  خللويت  ، 

العلميالكي، ضبطه وصححه: حمم ملا الكتب  دار  السالم شاهني،  تأسيس حممد  د عبد  ة، 

 لبنان.   -م( بريوت 1971عيل بيضون ) 

لإل - القراءات  أب   مامحجة  زجنلة اجلليل  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  زرعة  الكتاب    ،  حمقق 

 لق حواشيه: سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة. ومع

اتريخ - يف  احملاضرة  وال  حسن  الدياهرةق مصر  جالل  تأليف:  الرمحن  ،  عبد  بكر  أيب  بن  ن 

تأل  البا السيوطي،  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  يب  يف: 

 م(.  6719  -ـه1387اه، مرص، الطبعة: األوىل ) حللبي ورشكا

األ - عشر خلصة  احلادي  القرن  أعيان  يف  بن  ثر  الل  فضل  بن  أمني  حممد  تأليف:  حمب  ، 

م  نالدي املحبـ حمـبن  احلم ـد  )ـاألص   ويـي  املتوىف  الدمشقي  الـه1111ل،  دار  (،  نارش: 

 صادر، بريوت. 
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، تأليف: أبو العباس أمحد بن  لمساء الرجايف أ ذيل وفيات األعيان املسمى بـ درة احلجال   -

ا ب حممد  الشهري  املحملكنايس  القايض،  دار  قق ابن  النارش:  النور،  أبو  األمحدي  حممد  د.   :

 هرة( املكتبة العتيقة )تونس(.  ااث )القالرت

عش - اإلحدى  القراءات  يف  إبراهيم  رةالروضة  بن  حممد  بن  احلسن  عيل  أيب  تأليف:   ،

املالكي  عدنان (ـه438)  ىف ملتو ا  البغدادي  مصطفى  الدكتور  وحتقيق:  دراسة  حممد    ، 

 يا. سور-املدينة املنورة، دار العلوم واحلكم-احلكمارش: مكتبة العلوم وسلامن، الن

اخلبري ا السر  - ربنا احلكيم  معرفة بعض كلم  املنري يف اإلعانة على  الدين  ج  تأليف: شمس   ،

املتوىف الشافعي  الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  ) حممد  الن779  بوالق  هـ(،  مطبعة  ارش: 

 (. ـه5128، عام النرش ) )األمريية( القاهرة 

يف - الذهب  ذهبشذرات  من  أخبار  حم  بن  أمحد  بن  احلي  عبد  تأليف:  ابن  ،  لعامد  امد 

حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه:  :  حتقيق  (،ـه1089العكري احلنبيل أبو الفالح املتوىف )

دا  النارش:  األرناؤوط،  القادر  ابعبد  دمر  كثري،  األوىل  بريوت   -شقن  الطبعة:   ،

 . م(9861-هـ1406)

الورق - الفقه شرح  أصول  ت ات يف  امل ،  إبراهيم  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  حيل  أليف: جالل 

بن موسى عفانة،    (، قدم له وحققه وعلق عليه: د. حسام الدينـه864عي املتوىف ) فالشا

لسطني، الطبعة:  ة القدس، فجامع صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة، النارش:  

             . (م1999-هـ1420األوىل ) 

بن    لل حممدإلمام الشيخ: ريض الدين شمس القراء أيب عبد اا  تأليف:،  اذ القراءات شو  -

اهلجري، حتقيق  السادس  القرن  علامء  من  الكرماين،  نرص  العجيل،  أيب  الدكتور شمران   :

 لبنان. -مؤسسة البالغ، بريوت 

ل الل صىل الل  املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسو ند الصحيح  املس،  صحيح مسلم  -

(،  ـه162توىف ) عليه وسلم، تأليف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري امل

 اث العريب، بريوت.  حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرت

ري حممد بن عبد الرمحن  ين أبو اخلالد   تأليف: شمس،  الضوء اللمع ألهل القرن التاسع  -

أيب  بن  ببن حممد  بن عثامن  بكر    ( املتوىف  السخاوي  النارش: منشورات  902ن حممد  هـ(، 

 بريوت.   دار مكتبة احلياة،



 الرمحن الربادعي  والء بنت عبد  د.           (اجلللني سريتف) امن خلل تفسريمهيف القراءات جلللني منهج ا

230 

للداووديط - املفسرين  شمس بقات  أمحد،  بن  عيل  بن  حممد  تأليف:  الداوودي    ،  الدين 

( املتوىف  دار945املالكي  النارش:  الع  هـ(،    وضبط   النسخة  راجع  بريوت،  –  لميةالكتب 

 . نارشال بإرشاف  لعلامءا من جلنة: أعالمها

املفسرين  - القرطبقات  علامء  من  وي  األدنه  حممد  بن  أمحد  تأليف:  احلادي ،  عرش    ن 

 . هـ(11)املتوىف: ق  

ال - القراءات  توجيه  البشر يف  الكتب،    عشرطلئع  عامل  قمحاوي،  الصادق  تأليف: حممد 

 ان. لبن -بريوت 

ا - االختغاية  غاية  األمصصار  أئمة  العشرة  قراءات  يف  االماار الختصار  تأليف:  املقرئ  ،  م 

العطار  اهلمذاين  احلسن  بن  أمحد  بن  احلسن  العالء  أيب  دراسة  ـه569)   املتوىف  احلافظ   ،)

 حممد فؤاد طلعت. وحتقيق: خادم القران الكريم الدكتور أرشف 

اإلمام سليامن بن عمر    :، تأليففية اخل   للدقائقالفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلللني -

 هـ( طبع يف أربعة جملدات وهي مطبوعة ومعروفة.  1204)ت ل  فعي الشهري باجلم العجييل الشا 

القر  - وأثالقراءات  اختلف  ر آنية  يف  تأليف الفقهية   األحكامها  سيب،   د.   :،  الدين    خري 

 اجلزائر، دار ابن حزم. -جامعة تلمسان

احلبش، دار  حممد    د.   :تأليف   ين واألحكام الشرعية لرسم القرآ يف اة وأثرها  القراءات املتواتر  -

 لبنان. -املعارص، بريوت  الفكر

القا قرة العينني على تفسري اجلللني - البشائر    يض الشيخ، تأليف:  حممد أمحد كنعان، دار 

 لبنان.   -م(، بريوت 1997-هـ 1418ة ) اإلسالمية، الطبعة: السادس 

عن   - الظنون  والف كشف  الكتب  مص   ،نون أسامي  جلبي  تأليف:  كاتب  الل  عبد  بن  طفى 

حالقسطنطين باسم  املشهور  ) ي  املتوىف:  خليفة  احلاج  أو  خليفة  النارش:  ـه1067اجي   ،)

املثنى   إحوبغداد، ص   –مكتبة  دار  مثل:  ترقيم صفحاهتا،  بنفس  لبنانية،  ياء  رهتا عدة دور 

 . م(4119النرش: ) ريخ كتب العلمية، تا الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار ال

الل بن عبد املؤمن بن الوجيه بن عبد    : أبو حممد، عبد ف ، تأليالكنز يف القراءات العشر -

الت اج املبارك  ابن  عىل  بن  الواسط الل  الديني  ر  نجم  ويقال  الدين  تاج  املقرئ    املتوىف    

 . ةالقاهر –دينية : د. خالد املشهداين النارش: مكتبة الثقافة ال قيقحت  ،(ـه741)
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ن ائرة أبعيان املئة العاشرةلكواكب السا - حممد الغزي املتوىف    جم الدين حممد بن، تأليف: 

الطبعة:    لبنان،  –بريوت    العلمية، (، حتقيق: خليل املنصور، النارش: دار الكتب  ـه1061)

 . م(1997  -هـ1418األوىل ) 

القرآن مباح - علوم  يف  املث  القطان  خليل  بن  مناع  تأليف:   ،( ال(ـه1420توىف:  نارش:  ، 

  . (م0002-هـ1421لثالثة ) ة املعارف للنرش والتوزيع، الطبعة: امكتب

ويعقوب وخ - املتممة اببن حميصن واألعمش  السبع  القراءات  : سبط  يفتأل  ، لف املبهج يف 

عب  بن  أمحد  بن  عيل  بن  الل  عبد  البغدادي  اللاخلياط  سيد  ـه541)  املتوىف  د  حتقيق:   )

 لبنان. -وت ، بريكسوي حسن، دار الكتب العلمية 

الفتح عثامن بن جني    و تأليف: أب  ،ت وااليضاح عنهااحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءا -

 باين، النارش: دار الصحابة للرتاث بطنطا. شع عيد ال   (، حتقيق: حممد بن ـ ه 392)  املتوىف املوصيل

بن عمر  لل  إلمام أيب طاهر أمحد بن عيل بن عبيد اا  ، تأليف:ر القراءات العش املستنري يف -

دو، النارش: دار  ودراسة الدكتور    ( حتقيقـه496)  املتوىف   سوار البغداديبن   عامر أمني الد 

 البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث. 

تأليف:اب القران عر مشكل إ - القييس  دحمم   بوأ   ،  بن أيب طالب  ،  (ـه437)   املتوىف  مكي 

 ؤسسة الرسالة. ة بغداد، مجامع -حتقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، كلية اآلداب

، تأليف: عادل نويض، قدم له:  صر احلاضر اإلسلم وحىت الع معجم املفسرين من صدر   -

ي   الش  اللبنانية  اجلمهورية  فتي  للتأليف  خا خ حسن  م  الثقافية  نويض  مؤسسة  النارش:  لد، 

   (. م1988  -هـ 1409لبنان، الطبعة: الثالثة ) –والنرش، بريوت والرتمجة 

المناه - ختر ل  يف  الشفاصفا  أحاديث  الرمحن  يج  عبد  تأليف:  بكر، جالل ،  أيب  الدين    بن 

لثقافية  ا  ة الكتبهـ(، حتقيق: الشيخ سمري القايض، النارش: مؤسس 911) السيوطي املتوىف

  . م(8819  –هـ1408)  دار اجلنان للنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل  -

ا، تأليف: حممد عمناهل العرفان يف علوم القرآن  - الز  بد  قاين املتوىف ) لعظيم    ، (ـه1367ر 

  احللبي ورشكاه، الطبعة: الطبعة الثالثة. مطبعة عيسى البايب النارش: 

عفيفي وج - الرزاق  عبد  الشيخ  املخالفني ت  هوده يفمنهج  على  والرد  العقيدة  تأليف:  قرير   ،

كي،  الرت  ي، إرشاف: عبد الرمحن بن عبد الل بن عبد املحسنعيل الزاميل عسريأمحد بن  
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  كلية أصول   -اهب املعارصة  يف العقيدة واملذ: رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري  النارش

بـمـ حـام مـة اإلمـعـامـ ج  –الدين   اـد  السعودية، عام  الململكة  ن سعود اإلسالمية،  عربية 

 هـ(. 1431النرش: )

مر  - يف  والب املوجز  الرتاجم  العلوم اجع  وتعريفات  واملصنفات  حمحممو   تأليف:   ، لدان  مد  د 

ة: األوىل  ـعـبـرة، الطــاهـي، القـجـ انـ خـة الـبـر: مكتـاشـهـ(، الن1419) وىف  ـتـناحي املالط

 م(. 1985 -هـ 1406)

وا - التفسري  أئمة  تراجم  يف  امليسرة  إىل واإلقراء  املوسوعة  األول  القرن  من  واللغة    لنحو 

دراسة  مع  م   املعاصرين  وشيء  طرائفهم لعقائدهم  وليد ن  وإعداد:  مجع  ا  ،  أمحد  حلسني  بن 

االز قحطان  بن  مصطفى  القييس،  اللطيف  عبد  بن  إياد  ج بريي،  بن  بشري  واد  حلبيب، 

البغدادي حممد  بن  عامد  مانشسرت  ،  القييس،  احلكمة،  جملة  البريطا  –النارش:  عة:  طب نيا، 

 . م(2003 -هـ 1424األوىل ) 

مد بن  حممد بن حم: شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري  تأليف ، عشر النشر يف القراءات ال -

 . هـ(1380 ): عيل حممد الضباع املتوىف حتقيقهـ(،   833ف املتوىف )يوس

  بد الل ، تأليف: حمي الدين عبد القادر بن شيخ بن عر السافر عن أخبار القرن العاشرالنو  -

وسا ر  ي د  النهـ1038)وىف:  ـاملت  ،لع  الكـاشـ(  دار  :  ة ـعـبـالط  روت،ـيـب  –ة  ــلميـالعب  ـ تـر: 

 . (هـ1405) ىـاألول

مني بن مري سليم  ، تأليف: إسامعيل بن حممد أاملؤلفني وآاثر املصنفنيهدية العارفني أمساء   -

البهية    ها  مطبعت هـ(، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف1399الباباين البغدادي املتوىف: )

 . لبنان –لرتاث العريب بريوت باألوفست دار إحياء اأعادت طبعه واستانبول 

بالشام: علم الدين أبو احلسن عيل    اإلقراءام شيخ  م، صنفه اإلكشف العقيلة   لوسيلة إىلا -

د  بن السخاوي،  سعيد،  حممد  نرص  الدكتور:  والتجويد  القران  خادم  وحتقيق،  راسة 

 بطنطا. ث  ة للرتا النارش: دار الصحاب 
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 صـامللخ
للوقف احلسن بني النظرية والتطبيق،    ةـارنـمقيعنى هذا البحث بدراسة وصفية  

مسأ وبعمق  يبحث  كونه  يف  أمهيته  الوقف  حيو  لةوتكمن  مدلول  وهي:  مهمة،  ية 

واالبتداء،   الوقف  علامء  عند  ي احلسن  الباحث  ـج ـومل  اطال  –د  من    –عه  حسب 

 ان هناك اختالفما إذا كف  شاكاستدرس هذا املوضوع. وهتدف هذه الدراسة إىل  

معاجلة عند علامء الوقف واالبتداء، واإلسهام يف    يف مدلول مصطلح الوقف احلسن

احلسن الوقف  مدلول  من  الواقع  ُمِزج.  اللبس  املنهج    وقد  بني  البحث  هذا  يف 

و احلسن  الوقف  بوصف  هيتم  الذي  املنهج  الوصفي:  وبني  إمام،  كل  عند  مرتبته 

هيتم الذي  وكذا    الوقف  كربذ  املقارن:  والتطبيق،  التعريف  بني  وموازنته  احلسن 

ف  يف الوق  وخلص البحث إىل بيان أن كل من ألَّفإمام وآخر.    موازنة مدلوله بني

عنهم  البتاو نقوالت  أو  كتبهم  ووصلتنا  كاماًل  الكريم  القرآن  سور  عىل  داء 

الوقف علي  (71وعددهم )  الوقف احلسن مما حيسن  بتداء االو  هإمامًا فإهنم جعلوا 

ا فجعال  والقسطالين  الداين  اإلمامني  إال  بعده،  الوقف  بام  مما حيسن  احلسن  لوقف 

بعده بام  االبتداء  حيسن  وال  يسعليه  ومل  إمتخد،  تتجاوز اه  ال  يسرية  مواضع  يف  ال 

 ( موضعًا. 60الـ)

 .أحسن  - احلسن –تداء باال –الوقف  الكلمات املفتاحية:
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 دمةقم

هلل العامل  احلمد  آله    الصالةو،  نيرب  وعىل  حممد،  ونبينا  سيدنا  عىل  والسالم 

 أما بعد:  ،  وصحبه أمجعني

قدعل  فإن واالبتداء  الوقف  يف  ألَّ   امء  كتبًا  املباركفوا  العلم  الثاين   يف  هذا  القرن 

ف ما الذي يوقف عليه؟  عر  ، ليُ راتبمصطلحات وم  له   وصاغوااهلجري فام بعده،  

يق  يه؟ذي ال يوقف عللاوما   أبوإلا  ولكام  وال »  :هـ(255)ت  حاتم السجستاين  مام 

ىل الكايف يف عىل متام الكالم، وال ع  فقلقارئ وإن كان طويل النفس أن يامكن  يت

 .(1) «تجنب الناقص القبيحيو  ،كل مكان، ولكن يتوخى احلسن املفهوم
او مصطلحات  أهم  من  التي  كان  نافع    استعملهالوقف  املقرئملااإلمام   دين 

وأح  فوقال)  :هـ(169ت) اإلمام   :ياناً التامم(،  استخدم  وكذا  احلسن(.  )الوقف 

الكايف(،   تامم(، و)الوقف مصطلح: )الوقف ال  هـ(205ت)  قرئيعقوب احلرضمي امل

  ، املصطلحات  فبعضهم اعتمد هذه   ، ثم جاء بعدمها أئمة   . ( 2) )الوقف احلسن(   : وأحياناً 

خيتل  وبعضهم وقد  عليها،  مدلوهلوفزاد  يف  كام  ،ان  اجلعربي ال  قا  ولكن  إلمام 

مُ »:  هـ(732)ت الس ش  وال  فقد سمى  االصطالح،  يف  )الكاملاحة  ،  كافياً :  (جستاين 

 
 و/.  135/رايب: ندلأل لقراءاتيف ا حاإليضا (1)

إال   ن(ساحلمصطلح )الوقف    هلام  واكرذي  ومل  ،ويعقوب  ،افع ن  :مامني اإل ت  لحا مصطكر مجع من األئمة  ذ  (2)

الفضل اخلزاعي  م  اإلما  ذكرف  ،ةريع يسيف مواض كتا  فعلنا ة  واضع حسنم  عةبأرأبو  ص  )نة(:  به )اإلبايف 

 جح  مج حج  ﴿  و:ع واحد وهموضيف    ليعقوب  سناحل  س الوقفنحااإلمام ال  ، وذكر(114،  64  ،58
كذلك ذكر أبو جعفر حممد بن  و.  (220ص)اف:  االئتنقطع ور الينظ   [.63]آل عمران:    ﴾جخ مح

هلل عز  كتاب ا  يفاء  داالبتو  قفوال)  واضع من كتابهيف أربعة مالوقف احلسن    هـ(123ت)  ان الرضيرسعد

من   و ههل    -فيها  (سناحل) طلح  صم  لولمدظهر يل  مل ي، ووألهنا يسرية  ،(251،  115،  77ص)(:  وجل

  دراستها. مل عىلأع لمف -؟الحيطصاال  نى اللغوي أمملع ا قبيل
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األنباري:  وسموا    وابن  حسنًا.  واألهوازي:  حسنًا، (التام)تامًا،  والسجاوندي:    : 

 . (1) «مطلقاً 
بني   من  مدلوهلا  تلكوكان  يف  االختالف  وقع  التي    مصطلح:  ،املصطلحات 

بام أنه  :  ثرهمك أ  ندفع   (،ناحلس  الوقف ) االبتداء  وحيسن  عليه  الوقف  حيسن  مما 

يف الوقوف    ملرتبة علياحًا  طل جعله مص  فمنهم من  مرتبته:   يف بعده، ثم هؤالء اختلفوا  

والكايف. وعند    يف املرتبة الثالثة أي بعد التام  ومنهم من جعله،  و قريب من التامفه

ن االبتداء بام بعده،  حيس  وال   ،هيالوقف علحيسن    هو ما   : ن س احل أن الوقف   بعضهم: 

ملصط  التعريف  هبذا  التزم  من  فمنهم  اختلفوا:  هؤالء  التطبيق،    حلثم  يف  احلسن 

ففي م  ومنه والتطبيق،  التعريف  بني  احلسن  الوقف  يف  اضطراب  عنده  من حصل 

التطبالتعريف بعده(، ويف  بام  االبتداء  عليه وال حيسن  الوقف  )وقف  ق ي: )حيسن   :

مستأنف(، )وقف  م تبتدئ بام بعده؛ ألنه  ، )وقف حسن، ث (تامالبشبيه    هوو  حسن،

   . بعده(   ام  يوصل ب ، )وقف حسن، وال ( ه د حسن، وال جيوز وصله بام بع 

فيه بني   االضطرابوبسبب هذا االختالف يف مدلول الوقف احلسن، وكذا يف  

  الوقف   مةأئله عند  مدلو  ، وأبنيردت أن أتتبع الوقف احلسنأ التعريف والتطبيق،  

 . لتعريف والتطبيق من حيث اداء تالبوا

 مشكلة البحث:   •
البحث يف اإلجا يتعلق باخعن سؤ  ةبتتمثل إشكالية هذا  تالف علامء ال رئيس 

 يف التطبيق. االختالف وعن أثر ذلك ،داء يف مدلول الوقف احلسنواالبتالوقف 

 أهداف البحث: •
 . اءدف واالبتعند علامء الوق بيان مدلول مصطلح الوقف احلسن -1

 الكشف عن وجود اختالف يف مدلول الوقف احلسن.  -2

 
  .(134ص)هتداء: وصف اال  (1)
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، وخاصة  سنع من مدلول الوقف احلالواق  اللبس  وتوضيح   بيانيف  اإلسهام    -3

   بني التعريف والتطبيق. سن(لح )الوقف احلمصط ختلف عندهم ان معند 

 وع وأسباب اختياره:أمهية املوض  •
تعاىل، وهو   بكتاب اهلل  بطاً رتملاًم  س عيدرع يف كونه  وضواملهذا  أمهية   تتجىل  -1

 علم الوقف واالبتداء. 

  سن يف كتب مة، وهي: مدلول الوقف احلهمأنه يبحث وبعمق مسألة حيوية    -2

 ب واإلشكال واللبس. ج ما حصل فيه من االضطراالوقف واالبتداء، ويعال 

يدرس  -3 والتطبيق   أنه  التعريف  بني  احلسن  الوقف  وصفية    ،مدلول  دراسة 

   .نةازوم ةيليلحت

أجد    -4 اطالعي    –مل  وتتبع   –حسب  احلسن(،  )الوقف  مصطلح  درس  من 

عل عند  ااممدلوالته  بني  واالبتداء  الوقف  والء  حاولت  ،  تطبيق لتعريف  ما  وهذا 

 إليه.  جتهاد يف الوصولاال

مقالوقد   عىل  األنباري(،   بعنوان:  اطلعت  ابن  العالمة  عند  احلسن    )الوقف 

،  (1) م29/10/2017  ري بتاريخ أهل التفس  تقىمل  يفور  منشمجال القرش،    خيللش
يف ابن األنباري، وذكر  مام  إلا  عن مصطلح الوقف احلسن عندباختصار    حتدث فيه

املوضوع جدير  املقال  آخر هذا  موجل  ،  بالبحث   أن  شيخنا ستفاكالمه  ذكره  مما  د 

 ةاس رد  - التفسريوأثرها يف  نآ)وقوف القر  األستاذ الدكتور مساعد الطيار يف كتابه:
تطبيق  ريظن مع  وة  الالزم  الوقف  واملمنوععىل  يف  كِ ذُ وما    ،( 2)(املتعانق   الكتاب ر 
 . فلم يستوف املوضوع حقه، خمترص قالملاو

 
ا   (1) الرابط    ريلتفسل-لعلميا-لتقىاملعام/ال -القسم/forum/tne.tafsir.vb://httpsآليت:  ينظر: 

  رياألنبا -ابن- مةالعال -عند - احلسن -  الوقف - 52020رآن/الق-وعلوم -

 .(138-011ص) :التفسري ا يفوقوف القرآن وأثره ينظر: (2)

https://vb.tafsir.net/forum/القسم-العام/الملتقى-العلمي-للتفسير%20-%20وعلوم-القرآن/52020-الوقف-الحسن-عند-العلامة-ابن-الأنباري
https://vb.tafsir.net/forum/القسم-العام/الملتقى-العلمي-للتفسير%20-%20وعلوم-القرآن/52020-الوقف-الحسن-عند-العلامة-ابن-الأنباري
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 منهج البحث:  •
املنهج   البحث بني  الذي  الوصفيسأمزج يف هذا  الوقف احلسن  :  هيتم بوصف 

  وموازنته ن ساحلف  قتم بذكر الون: الذي هيرااملنهج املق  وبني  عند كل إمام،  ومرتبته

 .إمام وآخربني مدلوله  موازنةالتطبيق، وكذا  تعريف وبني ال

 :  خطة البحث •
 مباحث: وثالثة ة،مقدم جاء هذا البحث يف

حيسن الوقف  مما    الوقف احلسن عند العلماء الذين جعلوهاملبحث األول:  
 :  بانمطلوفيه  ،واالبتداء مبا بعده عليه

عن  ول:األ  باملطل   بعد )الثانية    املرتبة  يف  الذين جعلوه  ءامعللا   دالوقف احلسن 

  .(امالت

الثاين: احلسن  املطلب  الذين جعلوهال  دنع  الوقف   بعد)الثالثة    املرتبة  يف  علامء 

 . (التام والكايف

الوقف    الذين جعلوهالعلماء  الوقف احلسن عند  :  الثايناملبحث   مما حيسن 
 بعده.مبا   ءااالبتد حيسن وال عليه، 

بني    هالذين اختلفت آراؤهم في  لماءف احلسن عند العوق لا :  لثااملبحث الث
 التعريف والتطبيق. 

 التوفيق.  يل تعاىل وهللهذا، وا
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 املبحث األول
 عند العلماء الذين جعلوه  الوقف احلسن

 حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده مما

أن   إىل  -مممن وصلتنا كتبهم يف هذا العل-وقف واالبتداء  ال  ءذهب مجهور علام

ال  وقفال هو  أاحلسن:  إال  بعده،  بام  االبتداء  وحيسن  عليه،  الوقف  حيسن  م هنذي 

األئمة  ؛همرتبت  اختلفوا يف الوقوف،املرتبجعله يف    فبعض  من مراتب  الثانية   :أي  ة 

مرتبة   التام،بعد  جماهد    وهم:  الوقف   واحلويف اهلمذاين  ج  فرلا وأبو    والنحاسابن 

ة، أي: بعد  الثالث  املرتبةجعله يف    وبعض األئمة  .ايشكولوالعامين واهلذيل وا  ومكي

أبو ح  التام والكايف، فة والعطار واحللبي. يلوابن خ  وابن أوس والغزال  تماوهم: 

 وهبذين االعتبارين جعلت املبحث عىل مطلبني:  

األول:   ااملطلب  العلامء  عند  احلسن  يف    ينذ لالوقف  )بعد جعلوه  الثانية  املرتبة 

 التام(. 

ااالثب  لاملط الوقف  العلامءين:  عند  يف    حلسن  جعلوه  )الذين  الثالثة  عد باملرتبة 

 . (لكايفاالتام و

األو  احل املطلب  الوقف  ال:  العلماء  عند  ايف  ين جعلوه  ذ لسن    لثانية املرتبة 
 ( التام  بعد)

 :هـ(324)تالوقف احلسن عند اإلمام ابن جماهد  •
أول –العباس بن جماهد    بن  سىوأبو بكر أمحد بن ماملقرئ    األستاذاإلمام    فألَّ 

سبع واالبتداء  هـ(324)ت  -السبعة   من  )الوقف  يف  مفق(كتابًا  زال  ما  وكتابه  ودًا،  ، 

اإلمام   كتاب  هـ(408)تل اخلزاعي  فضالأبا  ولكن  لنا يف  الوقف حفظ  )اإلبانة يف  ه: 

 . ( وقف1700ــ )ال قاربت لتياو، وقوفات ابن جماهد  واالبتداء(
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قرأته   ما  خلل  )اومن  البن  (نةابإليف كتاب  وقوف  من  ذكره  ما    عن كل 
 جماهد يظهر اآليت: 

   .يس بوقفسن، وما لواحل  تام،لا ثالثة: هداجم   أن أقسام الوقوف عند ابن -
ا  - وأن  علتام  امما حيسن الوقف عليه و   نده:احلسن    ، هالبتداء مبا بعدحيسن 

 . لتامابة تر اوأعاله

أنه كان يقف  بعضيف  اخلزاعي  عنه    روى  - ة على  فخفي  ةفق و   ايهلع   الوقوف 
 .(3) عليها فق يكره الو   هاويف بعض، (2) يتعمد الوقف   بعضهاويف، (1) نية الوصل

  اخلزاعي   لحاتصطم أهم    أذكر،  اهدجم   بنالوقوف ال  بعرض أمثلةأبدأ    قبل أنو
وهي  يف األنباري.   (حسن)  : الوقوف،  وابجم   بنال  (عندمها  ن حس)  البن  ن  اهد 

  شاذان.   اسم العباس بن الفضل بنالق  أليب  (فكا)  .أليب حاتم  (كايف)  نباري.األ
القاسماتم  أليب ح  (كاف عندمها) أيب حاتم وأيب عند  ، أي:  للجامعة  (اتم)  .وأيب 

 .(4) ن األنباريوابن جماهد وابقاسم ال
من كتاب   نلوقف احلسبن جماهد باا  اإلمامإليك بعض املواضع مما حكم عليه  و

 )اإلبانة( للخزاعي:  

 .(5)«تام عند غريمهاوهو ، ماـندهعن سح [ة بقر]ال ﴾اك  يق﴿»: 1
   .(6) «أيب حاتم والعباس م عند  و تا وه ،  ندمها حسن ع   [ 921]البقرة:   ﴾ مك لك  خك ﴿ » :  2
    .(7)«مهاغريوتام عند   ،حسن عندمها [273ة: ]البقر ﴾جتهب﴿»: 3

 
 .(209، 052، 202،  195، 126، 85، 72 ،60 ،34ص)  :وقف واالبتداءالنة يف باإل اينظر:  (1)

 .(179 ،169، 165، 591 ،143، 107 ،60 ،45 ،40ص) : اءبتدف واال وقنة يف الابإل اينظر:  (2)

، 110،  58،  84،  74  ،72،  70،  69-68،  60،  49  ،47،  46ص) وقف واالبتداء:  النة يف  باإل اينظر:    (3)

103، 144) . 

 . (198 ،147 ،11ص) ء:  الوقف واالبتدانة يفاإلباينظر:  (4)

 . (39ص)لوقف واالبتداء: ة يف اباناإل  (5)

 .(56ص): ابقالسملصدر ا (6)

 .(59ص): بقساالدر املص (7)
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 .(1)«وكاف عندمها ،اعندمهن حس [93ن: عمرا ]آل ﴾رئّٰ  ِّ ُّ﴿»: 4
عمرا  ﴾حئجئ يي ىي﴿»:  5 مها ندوع،  مهادنع  حسن  [185:  ن]آل 

 .(2) «كاف
 ىك ﴿.  ادمهكاف عنو ،اسن عندمهح  [97  املائدة:]  ﴾رئّٰ ِّ﴿»  :8 -6
 . ( 3)   « مثله   [ 100]   ﴾ ييىي  ني ﴿   دمها. ، وكاف عن ا سن عندمه ح   [ 99]   ﴾ مليك 
 .(4) «اوحسن عندمه  ،اكاف عندمه  [121األنعام: ]  ﴾ىثنث مث﴿» :9

 . (5)«عندمهاوكاف   ،اعندمهحسن  [136األنعام: ] ﴾حجمث هت﴿» :10
 .(6)«اوكاف عندمه، حسن عندمها [169األعراف: ] ﴾مغجغ مع جع﴿» :11

 .(7)«وكاف عندمها، احسن عندمه [19: التوبة] ﴾مضخض حض جض مص﴿» :21
عندمه  [211د:  ]هو  ﴾لكاك يق﴿»  :31-51 عندمها.  ، احسن    وكاف 
    .(8)«مثله [ 113] ﴾ني مي﴿. مثله [113] ﴾نن من﴿

 خض﴿  .اعندمهاف  وك،  حسن عندمها  [61]النور:  ﴾جخمح جح﴿»  :71  ،61
  .(9)«غريمهاوتام عند ، حسن عندمها [61] ﴾حطمض
م  أيب حات  دوتام عن،  ندمهاع  سنح  [54رقان:  ]الف  ﴾ مقحق مف﴿»  :19، 81

  .(10)«ااف عندمهوك، حسن عندمها [55]  ﴾ممخم حم﴿اسم. الق وأيب
 

 .(86ص): بقاملصدر السا (1)

 .(47ص): املصدر السابق (2)

 .(87ص): املصدر السابق (3)

 .(94ص) :قساباملصدر ال (4)

 السابق. رصدامل (5)

 .(010ص): املصدر السابق (6)

 .(310ص): قساباملصدر ال (7)

 .(211ص): قر الساباملصد (8)

 .(143ص): ابقالسملصدر ا (9)

 .(144ص): املصدر السابق (10)
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 .   ( 1) « مها د ن وحسن ع ،  ا مه كاف عند   [ 21سبأ: ]   ﴾ مضخض  حض  جض  مص  خص ﴿ »  :20
 : يتآلايظهر   (02) الـواضع ملاهذه فمن خالل 

ا  - اخلزاعيع  ملواضهذه  حسن  فهي  ؛وازهنا  وابعنة  وقوفات  جماهد  ابن    ن د 
يد ري  األنبا عندمها)  : عليه  لكام  عندوكافي  ،(حسن  حاتم  ة    سم القا  وأيب  أيب 

 حرصكام    ا إال مخسة مواضع فتامة عندمه  (،ندمهاكاف ع)  : يدل عليهكامالعباس  
 (. اريمهواتم عند غ) : وكام يدل عليه ،بذلك
 كاف ا  أهن  يتبني   والعامين  الداينني  ف مع وقوفات اإلمامة هذه الوقو نزوا م  دعن  -

الدا إال  ينعند  )فتامة، وهي  مواضع  ثالثة،    الوقوف وكذلك هذه    .( 19،  18،  2: 

  ه د حلسن عنوا،  حسنةف(  14،  11،  10، و)ة( فتام9،  2،  1)   إال  ،العامينية عند  كاف
   .(2) الكايف وأعىل من  اميقارب الت

،  الثانية  الرتبةفهو يف    ،وابن األنباري يف رتبة عالية  اهدن جم باد  عن  أن احلسن  -

       ين. ام الع   عند   واحلسن   والكايف ين،  وهو يف حكم الوقف الكايف عند الدا ، امبعد الت أي:

مص عالمتدل    - امللك  حفة  الوقوف    يف  فهد  جممع  درجة    عىلمواضع  قوة 

 .    الوصلالوقف عىل حجرتي اي: مم)قىل(، أبعالمة الوقف  معلم فنصفهاقوف، ولا

 هـ(:833النحاس )تأيب جعفر الوقف احلسن عند اإلمام   •
اإلألَّ  حممد  فر  جع  وأب  مامف  بن  ع لقط)ا  ه:كتاب  هـ(338)ت  حاسالنأمحد 

فيه،  ف( انواالئت ال  وذكر  القرآنوقوف  أول  من  و  قرآن  خامتته،  يفالناإىل  ه كتاب  ظر 

   :وهي سة أقسام،قسم الوقوف عىل مخ  جيد أنه

 ما جيتنب من -5      الصالح   -4   الكايف   -3  احلسن   -2    )التامم( تاملا -1
 

 .(591ص) :قصدر السابملا (1)

  ، 312  ،922،  277  ،026  ،259  ،244  ،213  ،205  ،191  ،184  ،160ص):  للدايناملكتفى  ر:  ظين  (2)

،  122،  90،  2/89،  545  ،492  ،693،  333،  1/141)  :املرشد للعامين،  (465  ،941،  418،  413

124 ،157، 918 ،025 ،457 ،674 ،468 ،571). 
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األخ  ،(1) لكذ يريوهذا  عبا  بعدة  عنه  الوقف،    :تارعرب  جيوز  جيوز )ال    وال 
ت،  (2) (ءااالبتد وال  )وال  يوقف(قف،  مل  ينبغ  ،(3) يوقف،  يوقف)فال  أن  ، (4) (ي 

 .(6)كاف(ب س يل  ف،اوقف كليس ب )ليس بقطع كاف،، (5) )ليس بوقف( 
 ًا. رصحي يفًا  ة تعر املتقدم   سة م خل ا ام أبو جعفر النحاس أقسام الوقوف  ومل يعّرف اإلم 

ن الوقف  لتام: هو الذي حيس وقف ا يف كتابه أن الوقوف  بع الهر من تتوالذي يظ

   قبله ال لفظًا وال معنى.بعده بام  اممل يتعلق عليه وحيسن االبتداء بام بعده؛ ألنه 

الذالكايف، وو،  نس حلا  فالوق  وأن  ي حيسن الوقف عليه وحيسن الصالح: هو 

 ، كامفظجهة الل   مننى الجهة املعق به من  متعلبعده    الذي أن    ده، إالبع  بام  االبتداء
 .(7)ة من كتابهإىل ذلك يف مواضع كثري  أشار

 
 .(130 ،74ص)اف: واالئتن القطعينظر:  (1)

 . (477، 559، 461، 472، 263، 256، 164، 161، 150، 125، 92ص): ئتنافقطع واال الر: ينظ(  2)

  إال [، و82قرة:  بل]ا  ﴾ خب حب جب هئ﴿  : ف عىلوز الوقوال جي»  ل النحاس:يقو

 .(150ص): . القطع واالئتناف«عنىاملقلب  ان

واالئت قطل اظر:  ني(  3) ،  211  ،718،  517،  172،  171،  156،  119،  115،  411،  108ص)ناف:  ع 

216  ،217  ،821  ،221  ،225  ،230  ،249  ،259  ،261  ،277  ،297،  305،  306،  830،  309  ،

223  ،329  ،533  ،336،  340  ،334  ،453  ،360،  369  ،274  ،437  ،462  ،644،  468  ،735 ،  

[ فيتوهم أنه 5:]آل عمران  ﴾نت  مت﴿   ف عىل:تق  وال »:  نحاس يقول ال  .(653،  633،  580،  578

 . (112ص)اف: تنئواال . القطع «خمصوص

 .(731، 690 ،360، 312، 201،  161ص)ع واالئتناف: القط: ينظر (4)

واالئتنافانظر:  ي  (5) ،  304،  342،  416،  402،  438  ،339  ،914،  911،  117  ،111ص)  :لقطع 

471 ،804، 557 ،561 ،590 ،591 ،597 ،660 ،621، 262 ،646 ،654 ،690) . 

[ ليس بوقف كاف؛ 21رة:  ]البق ﴾ري  ٰى﴿»له:قوك  ذل   ( موضع، من200ذلك يف أكثر من )  ورد(  6)

الكع [  21]  ﴾ني مي زي﴿ألن عىل  دااو  افطف  الصلةمليم  يف  اف:  واالئتن  القطع  .«خل 

لي26:  ةربق ]ال  ﴾ زث رث يت ﴿»  وله:وق.  (241ص) ب [  يأت  س  مل  كاف؛ ألنه    .«اخلربقطع 

  ، يكبعده حما  م  ألن  ؛ليس بكاف[  11]البقرة:    ﴾ ىك مك﴿»  وقوله:   .(129ص)ناف:  ئت اال ولقطع  ا

 . وما بعدها.(130-012ص) ر:. وينظ(119ص)القطع واالئتناف: . « مجيع القرآنلقول يفالك وكذ

  ، 424،  417  ،395  ،326  ،631  ،472  ،273،  272،  234  ،222ص)  االئتناف:وع  القطينظر:    (7)

428 ،143 ،448، 468، 805، 076).   
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   : ه أكثرمقصودليتبني  ؛عىل الوقف احلسن حاسال النمن أقو تسعة نامذجإليك و

 ﴾ جن ﴿  ، ويكونوقف حسن  [24]البقرة:    ﴾ممخم حم جم﴿»:  1
 .(1)«مستأنفاً  [24]

إن جعلت   عطق  رة[]البق  ﴾ ىن نن من﴿»  :2  [166]  ﴾ ٰى ين﴿  حسن 
 .  (2)«مما قبله  مقطوعاً 

  ﴾ خل﴿  قطعتسن إن  قطع ح  ]األنفال[  ﴾حض جض مص خص﴿»:  4،  3
 . (3) «﴾حن جن﴿  :وكذا ،مما قبلها [9]

عنده   ما بعدهو  ة،ديبأيب ع    قولسن عىل قطع ح  [نا ]آل عمر  ﴾ مل خل﴿»:  6،  5

 . ( 4) « ... بتداء، ال با فوعًا  بعده مر   ن جعلت ما قطع حسن إ   [ 2]   ﴾  خم  حم  جم  يل ﴿  مستأنف.
يبتدئسحوقف    [212]البقرة:    ﴾ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر  ﴿»:  7 ثم    : ن، 
 .(5) « [212] ﴾زئ  رئ ّٰ ِّ  ُّ﴿

عمران:  ]  ﴾رت يب ىب نب﴿»:  8  دليللا  حسن؛  عقط  [111آل 

  قبله   ما  ألن  قبله؛  امم  عطقمن  فهو  ون،لنبا  ﴾ىت  ني مت زت﴿  بعده:  أن  ذلك  عىل

 .(6)«جمزوم
ن ما بعده  بتامم؛ أل سيقطع حسن، ول [ ]النساء ﴾  جه ين  ىن من   خن﴿»: 9

 .(7) «ة املعنىهل به من جصمت
 

 . (621، 281، 148ص) . وينظر:(127ص) :قطع واالئتنافال  (1)

 . (317ص)اف: تنالئوا قطعل ا (2)

  .(349ص): املصدر السابق (3)

 .(216ص) ظر: ينو .(112ص): سابقالدر املص( 4)

 .(614ص) وينظر: .(183ص)القطع واالئتناف:  (5)

 .(254، 023ص)ر: وينظ .(232ص)القطع واالئتناف:  (6)

 . (274ص)ف: ئتنااال ع والقط( 7)
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يففقول السابع  ه  حسن،  )   :النموذج  أنه  (...يبتدئ   ث وقف  عىل    حيسن   يدل 
بعدهبامء  االبتدا بعده مت أل )  وقوله:  .  أىلعل  يد   ( عىناملة  ل به من جهصن ما    ن  

 األمثلة  رصح يف بقيةمن جهة املعنى فقط ال اإلعراب، كام    بعده هو تعلق بام  التعلق  
 .  ع مما قبلهأبن ما بعده مستأنف، ومنقط

 الوقف الكايف عند اإلمام كالنحاس  اإلمام  ن الوقف احلسن عند  ذا يكووعىل ه

حو  نح بل الصالكايف وا  أيضًا استخدم مصطلح الوقف ن النحاس أ  إال وغريه،الداين  

   :ؤلويأتينا تسا، املعنى هذا

أعلى   التمام   رتبة أيهما  الوقف  اإل   بعد  النحاسمعند  أم    ؟ام  احلسن،  هل 
   .؟الصاحلأم الكايف، 
ا ايف،  لكوا  ،ترتيب هذه الوقوف الثالثة: )احلسنقد يصعب اجلزم يف    يقةقحليف 

ولحصاوال ا  ديحتد (،  للوقف  أقرب  مل    لتامم؛أهيام  لك  ذوك  ،بتيالرتبيرصح  ألنه 

 : قوله حكمه عىل الوقوف، كمثل وجود التقارب يفل

ألنهليس    [234  ]البقرة:  ﴾جم يل  ىل مل  خل ﴿» كاف؛  مل    بوقف 
 .[234]  ﴾خيحي ﴿  وكذا: ،[234]﴾جنيم ﴿  كايف:لا  املبتدأ. والوقف  يأت خرب

حسن.  ﴾ٰرٰذ يي ىي مي﴿  قطع  [ 235]  ﴾ربيئ ىئ  نئ مئ﴿  وقف 

 قطع   [235]  ﴾رنمم﴿  اف. قطع ك  [235]  ﴾ مثزث رث يت ىت نت ﴿  .صالح

 مت  خت﴿  الوقف عىل:   ثم .  ﴾   ٰى  ين ىن نن من  زن﴿  والتامم:  .الحص
 جل ﴿  قطع حسن. ثم الوقف:  ﴾ مخ    جخ  مح  جح ﴿   حل. قطع صا   [236]  ﴾هت

 .  (1) «﴾حن جن مم خم حم جم﴿ والتامم:  .[237] ﴾ هلمل خل حل
الرتجيح    ولكن من أع  -لم أع  وهللا-  يظهر يلفإنه  ابب  التلأن  ، ث  ماها: 
   :امنه ، ؛ لعدة أدلةحلث الصا لكايف، احلسن، ث ا

ذكر    -أ الكايفتقدميه  على  الصاحل  ،احلسن  على  إشا  ،والكايف  رته  عند 
 

 . (861-185، 175، 173، 148ص)وينظر:  .(019ص): املصدر السابق( 1)
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   :ات الوقوفحلملصط 
النحاس أول سورة األنعام  يقول  تق»:  يف  ما  السور عىل تقص دم  قد ذكرنا  من 

مما  ف  ،ورشح كثري  دليل عىل  ذلك  يف  ا  يردكان    ، والكايف  ،واحلسن  ،مالتالقطع  من 
  .(1) «ذلك فقس عىل  ،لحصاوال

ظاهرهالك  أخذنا  اذفإ عىل  ه  مه  عىل  أعالهافإ،  الرتتيبذا  وأهنا  ثم التا  :ن    م، 

 واهلل أعلم.  ،م الصالح، ثم الكايف، ث سناحل

حكم عليه النحاس ابحلسن والكايف والصاحل بعضها ببعض،    زنة ماموا   -ب
   قف:لو ا  ماء لع عليه بعض موازنتها أيضاً مبا حكمو 

 هن  من ﴿  . صالح وقف    [ 37]  ﴾خنحن جن﴿»  :رةقب ورة ال حاس يف س يقول الن   -
حسن  ﴾ ٰه  مه جه كا   [38]  ﴾جميل  ىل مل  خل﴿  . قطع   حم ﴿   . ف وقف 

الرشنه  أل  ؛بقطع كاف  يسل   [38]  ﴾ىم مم خم   : وكذا  . طمل يأت جواب 
 .(2)«﴾ ىه مه جه ين  ىن من خن﴿ :والتامم .[38] ﴾حن   جن يم﴿
يف أقوال    من خالل النظر  لكذ كو  ،تايف اآليي  التعلق املعنوخالل    ر من فيظه 

  لتام ثم احلسن، فـإن:عليه با  و ما حكمنا هأعىل الوقوف ه  ن ف أوقالء  املعبعض  

 عند   تام  ﴾ ٰه  مه﴿شموين، وألاعامين ووال ين  لداعند اكاف    [37]  ﴾خنحن جن﴿

ف عند الداين اك  ﴾جميل ىل﴿العامين واألشموين، وأكفى من األول عند الداين، و

 .(3)ينوم ش ألاوحسن عند والعامين، 
  ﴾ مه جه ين ىن من﴿  اف،ك  عقط  [135  ]البقرة:  ﴾خنحن ﴿»  ويقول:  -

 . (4) « وقف حسن
 

 . (301ص)ئتناف: اال القطع و (1)

 .(613ص) ق:ابالسصدر امل (2)

املكتفى  (3) امل(164-163ص)  :اينللد  ينظر:  الوقوف،  يف  اهلدى   ،( 176-1/175)  :ينلعامل  رشد    منار 

 .(83ص): لألشموين

 .(135ص)وينظر:  .(165ص) :قطع واالئتنافال  (4)
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عطف   ن يكون منتمل األول أول، فقد حياأل  من  اين أقوى الثقف  يظهر أن الوو

ال بخالف  الثاين  اجلمل  فإن  وكذلك  ابن  هو  ثاين،  كاإلمام  اجلمهور،  عند  تام 

والعامنبألا والداين  أوس  وابن  والنكزاويلعوا  لزا لغوا  يناري  سطالين والق  طار 

لوقف، وكثري  اة يفربي، والكامل عنده أعىل رتبل عند اجلعمكا ف، ووقشموينألاو

  م واملفهودنى كالصالح  ففي مرتبة أ  من ذكرهوقفًا عىل األول، و  اهؤالء مل يذكرومن  
 .(1) واجلواز

سن،  )وقف ح  م حسن(،ا، )مت)حسن اتم(كمه على بعض الوقوف بـح  -ج
 . ن(سح م ا)مت ،ألنه متام( عليه حسن؛   عالتمام(، )القط ه بشي  وهو

  .(2) «فحسن تام ]احلج[ ﴾  مث زث رث يت ىت﴿ فأما»: يقول النحاس
صة الق نقضتحسن؛ ألنه قد امتام  ]البقرة[ ﴾ٰذ يي ىي مي﴿»:ويقول

   .(3) «املنافقنيقصة فرين، وابتدأت يف الكا
وه  [282رة:  البق]  ﴾حكجك مق حق﴿»  :ولويق حسن،  يشبوقف  ه  و 

 . (4) «متامال
ألنه   ؛عليه حسن  لقطعا  :[90  :ما عاألن]  ﴾ حقمف خف ... ﴿»  قوله:  يف  لوقيو

 . (5)«...،متام
تامفقوله املراد   أنتمل  سن؛ ألنه متام(، حي)ح  ن(،(، )متام حس: )فحسن    يكون 

 
إيينظ  (1) الور:  األن  ء دابت قف واال ضاح  أابتداال والوقف  ،  (1/453):  ريباالبن  البن  ،  ( 153ص)  :وسء 

الوقوف(176ص)  :للداين  ىتفكملا يف  املرشد  واالبا  ، (1/255):  للعامين  ،  غزال: لل  ءتدا لوقف 

للعطار (1/280) اهلادي  االقت(02ص):  ،  لل،  اال (1/341)اوي:  نكزداء  وصف   :للجعربي  ءهتدا ، 

 . (50ص) :لألشموين دىهلار ، منا (4/7516): سطالين قلل اراتشف اإل ئ، لطا(167ص)

 .(432ص) ظر:وين .(649ص) ف:نائتال او القطع( 2)

 . (117ص): القطع واالئتناف( 3)

 .(207-602ص): سابقاملصدر ال( 4)

 .(311ص): املصدر السابق( 5)
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وحيتمل  هنا    باحلسن اللغوي،  االصطالحياملعنى  التام، من    قريباً فيكون  ؛  املعنى 

  .م( امشبه الت)وهو ي  كقوله:

النحا  -د للقول  بعد ذكره  أو  س  الكايف  احلسحلاص لا وقف  )والقطع  ن(،  : 
  ع قطوال   : )صاحل،ليقو   للتمام، كأن  اً كثري   ويستعملهاوهذه داللة على الرتجيح،  

 .(1)تمام:...(والف، )كا ...(،احلسن:
ا حيسن الوقف عليه وحيسن  النحاس: مم  عند اإلماموقف احلسن ال  واخلالصة أن

   لم.، واهلل تعاىل أع(ماتل)ا درجة التاممد بع علياة درجيف بعده، وهو  بتداء باماال

 هـ(: 004حنو   )ت  مذاينأيب الفرج اهلالوقف احلسن عند اإلمام   •
الفرم  اإلما  فألَّ  بنأبو  محد  كتاب  هـ400  نحو  )تاهلمذاين  البصري    عيل  ج   )

كثري    ،القرآن  فمن وقو  ضعموا  عدة  ذكر فيهو  (،داءكنز املقرئني يف الوقف واالبت)

 .  تاءارق ىل اختالف الاألثر عهلا  هامن

اومل   أقسام  يبني  نصًا  كتابه  يف  و  لوقوفأجد  مراتبها،  من  أو  تتلكن  بع خالل 

 : اآليت يظهراته وقوف

ويعرب ،  فبوق يس  ل  الثاين:  .وقف حسن  األول:  :  قسمنيوف عنده عىلالوق  -

 . (مل يقف) :بـعنه 
 . (ف  وق  (، )فوقف خفي) كـ: فقولل أخرى اتيستخدم أحيانًا مصطلح -
احلسن  - عليه،  :هدنع  الوقف  الوقف  حيسن  االبتداء  مما  بعده  وحيسن  ،  بام 

، بتداءف واالء الوقمجهور علامات صطلحمها من ملذان ال ايفالتام والك ويدخل فيه

 .  ، واهلل أعلميظهر ذلك عند موازنة الوقوف

ذلكضولتو الوق  أذكر  يح  من  أمثلة  احلعرشة  الفرج لا  ةسنوف  أبو  ذكرها  تي 

  ، وهي:اهلمذاين

 
 . (286، 262،  159ص)االئتناف: وطع القر: ينظ (1)
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اهلمذايناملقرئ    اإلمام  شيخل ا  لاق»:  1 البصري  الفرج محد بن عيل  أدأبو  ا    هلل ام 
  وقف حسن   [74:ةر]البق  ﴾ محجح مج حج مث هت مت خت﴿  قوله تعاىل:  :توفيقه
قراءة ابن كثري وحده، ومن    يبالياء، وه  ﴾   مسخص حس جس مخ جخ﴿  ملن قرأ: 

 .(1) «فقيقرأ بالتاء مل 
قرأ  حسن  فقو  [231:  هود]  ﴾ زنرن حي﴿»  :2  ين ىن نن من﴿  :ملن 

ابن كثري  بالياء، وهي    ﴾ريخن   غري   مرو وعاصمأيب عائي وومحزة والكسقراءة 
 .(2) «يقف مل بالتاء ﴾ري رئ﴿   :قرأة حفص، ومن  رواي

قال    ، [9:  يمبراه]إ  ﴾لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث﴿»:  3

املقر جعل   وقف   ﴾ لك﴿   : ئالشيخ  ملن    [ 9]  ﴾ يك ىك مك﴿   : حسن 
   .(3)«له نسقًا مل يقفومن جع ابتداء،
قال  [لنحال]  ﴾ نثمث زث﴿»:  4 ملن  املقرئ:    محد،  حسن    رفعوقف 

  .(4) «مل يقفلـ)الذين(  اً ت( خرب عل )األمواجومن  م(،)ه  ، عىل إضامر:)األموات(
  ﴾ لك اك﴿  الوقف عىل:املقرئ:    محدقال  ،  [النحل]  ﴾   لك اك يق﴿»:  5
ومن قرأ   ،ائيغري محزة والكس ءااءة القر، وهي قر[48]  ﴾ ىك مك ﴿ أ: ملن قر حسن

 .(5)«سائي مل يقفة محزة والكءاقر ء عىلاالتب
  ﴾ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿»:  6

، ﴾رن مم ام﴿  يف:  ﴾ىك﴿  رب:ل خعجملن    قف حسنوقرئ:  ملل محد ااق  [كهفال]
   .(6) «مل يقف [31] ﴾  ٰى﴿  يف:  ﴾ىك﴿  خرب:ومن جعل 

 
 . /و81/ : واالبتداء املقرئني يف الوقفكنز  (1)

 .  /و98/: املصدر السابق (2)

 .  /و90/ :املصدر السابق (3)

 .  /ظ09/: ابقالس صدرملا (4)

   املصدر السابق. (5)

 .  /ظ91/: السابقاملصدر  (6)
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،  [34  ل:النم]  ﴾ ملخل حل جل مك لك  خك حك  جك مق حق  مف ﴿»:  7

ومن ،    رًا عن اهللإخباه  عدب  ل ما عجن  مل  وقف حسن  ﴾ ملخل﴿  :ل محد املقرئاق

 . (1)«قفيس مل جعله إخبارًا عن بلقي
ملن جع  [20  :فاتصا ال]  ﴾ مض خض﴿»:  8 قوقف حسن  من  بعده  ما  ول  ل 

    .(2)«ة مل يقفاملالئكة، ومن جعله من قول الكفر
 :وقف عىللا:  قال محد املقرئ  ،[الزخرف]  ﴾ىتنت مت  زت رت ﴿»:  9
الق   ﴾جم يل﴿ جواب  جعل  ملن    جوابه:   لعجمن  و  ،﴾زت رت ﴿  م: سحسن 
  .(3)« مل يقف [3]  ﴾رث يت﴿

 موقف حسن، ث  [ثيةااجل]  ﴾ ين ىن  من خن حن جن يم﴿»: 10
   .(4) « بـ)يف( ﴾خي﴿  :فرتفع، [4] ﴾=خي حي جي يه ىه مه جه﴿ : ئيبتد

الو   ونوازن العشر هذه  بوقوفات  قوف  األنبارية  والدا الو   ابن    يننحاس 
   يت:ل اآل و ديف اجل (5) والعماين 

               
 

 .  /ظ94/: السابق املصدر (1)

 .  /ظ96/ :املصدر السابق (2)

 .  /ظ97/: ملصدر السابقا (3)

 . / و 49  ، ظ 93  ، و 39،  ظ 88،  ظ 87،  و 78،  ظ 68،  و 68،  و 85،  ظ 48/ وينظر:  /.  98و /   : املصدر السابق  (4)

اظين  (5) إيضاح  ال بتدواال   فوقلر:   ، ( 890،  883  ، 858،  781،  757،  747،  2/397)األنباري:    بناء 

 ،(658  ،646  ،603  ،653  ،447  ،430  ،427  ،441،  398  ،914ص)للنحاس:  االئتناف  وطع  الق

للدا للعامين:    ،( 506  ،847  ،942  ،836  ،353  ،349  ،339  ،323  ،166ص)ين:  املكتفى  املرشد 

(1/201 ،2/251، 290، 316، 323، 357 ،495، 206، 674 ،692). 
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ال  نم   -  ةواخلالص أيب  :  -تهاوموازن  العرشة  فو وقهذه  الوقف احلسن عند  أن 

اهلمذ هالفرج  غريهاين  عند  والكايف  كالتام  عنغلفأ؛  و  تامة  أو و،  يناالدد  بها  تامة 

عند   عندهالعامينحسنة  واحلسن  عند  ،مامالت  يقارب  ،  تامة  األنب  ونصفها  اري ابن 

   س. احوالن 

 :(ـه043ت ) يفإلمام احل و االوقف احلسن عند  •
  يمالكرالقرآن    وقوفيذكر    هـ(430)تراهيم احلويف  إببن    ملفرس عيلمام ان اإلاك

حتت    القرآين،  فسري املقطعاء من تاالنته  بعد القرآن(    ان يف علوم ه: )الربهيف تفسري

 العماين الداين  النحاس ي نبار ابن األ آين ر وضع القامل الرقم

 حسن اتم  حسن   محجح مج 1
 حسن كاف فكا  زنرن  حي 2
حات  اتم  ت م عند أيب حامتا اتم  لك اك 3 أبو  :  قال 

 اتم  وقف
 حسن اتم  كاف اتم     نثمث زث 4
 اتم  اتم  اتم     لك اك يق 5
 اتم  اتم  اتم  اتم  ين ىن نن 6
7 

  ملخل
روي عن ابن عباس   اتم 

،  تاح  أبو كما قال  
 م ات هو   وقال:

عباس   اتم  ابن  عن  روي 
قال   حات،  كما  أبو 

 اتم قال: هو و 
  مض خض 8

امل  اتم  عند  ين  سر فاتم 
 حات كما قال أبو 

املف اتم  عند  ين  سر اتم 
 كما قال أبو حات 

 فتقف عنده  يقف  اتم  يقف   ىتنت مت 9
 ين  ىن من 10

    نحس وقف
 .. .تبتدئ  ث

حات:   أبو  قال 
 وقف جيد 

 حسن كاف
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  .(1) والتامم()القول يف الوقف  عنوان:
ت مقدمة  ماوألن  نعرف  زا  فسريه  فال  مفقودة،  أنواكلت  رتب   ، فووقال  عيف 

جة نحاس، فيمكن أن نصل إىل نتيفات اإلمام القومع وقوفاته  و  ازنةومعند    كنلو

افادهم أن  اا:  احلويف  كبرية  ستفادإلمام  و   استفادة  النحاس قوفامن  اإلمام    ت 

 الكايف، الصالح(. ومصطلحاته األربعة: )التـام، احلسن، 

كان   فكذل وإذا  موتكك  عنن  الوقوف  كال   د راتب    يف  هحيجرتم  ت  يذاحلويف 
المرات الكاالتام،    س:النحامام  إلا  عند   وفقوب  ثم  احلسن،  الصاثم  ثم  لح. يف، 

 .عدهابتداء بام بحيسن االلوقف عليها وي مما حيسن اوه

 :  بنموذجنيبينهما   ابملوازنة في تنكو 
 حس  جس مخ  جخ﴿  جل وعز: قال اهلل» ل النحاس:قوي األول:النموذج  

ع  قطوهو    ،وعز   جلعن اهللبار  ه إخنأ  اذهيف    ال اختالف  ،[61:  ]البقرة  ﴾ حصمس خس

حسن،  وقف    [61]  ﴾حض  جض مص خص﴿   أبو حاتم: ل  قا  .صالح

منوأحس جعفر:ل  قا   .[16]  ﴾جعمظ  حط مض خض﴿  ه:ن   جغ مع﴿  أبو 
  . معطوف عليه   ليس بقطع كاف؛ ألن ما بعده  [61]  ﴾خف حف جف مغ

 جل  مك  لك خك﴿  :ملتاموا  .قطع صالح  [61]  ﴾  حكجك مق  حق  مف﴿
   .(2) «﴾خل حل

 
اوه  (1) يُ لصذا  بأن  كتاب  وقوف    ذكرنيع  يف  كانريتفسالقرآن  امستعمالً      ومالرابجليل  يف  بع  ك ا  مثل عده، 

هـ(، 304 )تم احل ويفهيبن إبرا  يل(، واإلمام عهـ354قسم )تن احلسن بن م حممد بم  قسبن ما  ممااإل 

هـ(  850)توري  نيسابالبن حممد    حلسنان  الديم  نظا، واإلمام  (هـ430يش )تاإلمام أيب العباس الكواو

ك صا )حب  ورتاب:  القرآن  الع قد  و  . (قانالفر  بغائغرائب  اإلمام  كث  امين نقل  موغريه  وريًا  ات فقون 

مقسم يف  كره ابن  ئز، ذ، وهو جاُينص عليه  مل  ﴾ىم مم﴿"  ين:ام ع ال  ك يقولمقسم، ويف ذلم ابن  ماإل ا

قلت: قوف. وإذا  سومة بالووب املالكت  يفمل يذكر    أنه  به  عنيت  إنامينص عليه(    ت فيه: )ملالتفسري، وما قل

ابن   كتابه  ممقس)ذكره  فهو يف  وال (  التفسري،  أعيف  كتا  له  الوقوف: ملرشد  ا  ."وقوفلباتص  بًا خيرف  يف 

(2/379). 

 .  (144ص)اف: لقطع واالئتنا (2)
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ا اإلمام  أبوصالحقطع    ﴾حصمس خس حس جس﴿»  :ويفحلوقال  وقال    اتم:ح  . 
 مض خض﴿وقف حسن، وأحسن منه:  ﴾حض  جض مص خص﴿

صالح.    ﴾ حك جك مق حق  مف﴿   .﴾جعمظ حط  مك لك خك﴿م:والتامقطع 
 .(1)«﴾خل حل جل

  حسن.   قطع  [97اء:النس]﴾اميل ىل﴿»النحاس:اإلمام  يقول    : الثاينالنموذج  
استب؛ ألن  سنليس بقطع ح  ﴾ين ىن نن﴿   : هبعد  احلسنالقطع  وثناء،  عده 
 مص خص﴿.  ﴾ مج  حج مث  هت مت﴿  والتامم:  .[99]  ﴾ ختحت جت هب مب خب حب﴿

حسن  [100]  ﴾حضجض  ٰه  مه جه﴿  .﴾خل حل جل مك لك﴿  :والتامم  .قطع 
 .﴾=هت مت هب مب  هئ مئ هي﴿  :امموالت  .قطع كاف  [101]  ﴾ميخي حي جي
حسن  [102]  ﴾ٰىٰر  ٰذ يي﴿   ﴾ ربيئ  ىئ﴿  :وكذا  ،قطع 
والت[102]  ﴾يفىف يث﴿  :وكذا  ،[102]  مك  لك اك يق ىق﴿  :امم. 

   .(2)«﴾يك  ىك
اإلم اقو ال»  :ويفحلا  ماوقال  يف  جل  قا  التمام:و   لوقفل   ىل﴿  عفر:أبو 

 مث  هت مت﴿  .[99]  ﴾ختحت جت هب مب خب ﴿   ، وكذا:قطع حسن  [97النساء:  ]  ﴾اميل
 .  (3) «متام ﴾مج  حج

 جل  مك لك﴿  :والتامم  .حسن  [100]  ﴾ حضجض مص خص حص مس﴿»  وقال:
 .  (4)«﴾خل حل
 مب  هئ مئ  هي﴿.فكا  قطع  [101]  ﴾ميخي حي جي ٰه  مه  جه﴿»  ال:قو

  : اكذو  ،نسح  [102]  ﴾ٰىٰر  ٰذ يي﴿  .مامت  ﴾هت مت هب
 

 .(2/20)قرآن للحويف: علوم ال ان يفالربه (1)

 . (160-591ص): ئتنافواال  عالقط (2)

 . (8/40): آن للحويفلقر ا ن يف علوم ربهاال (3)

 .    (8/42) :ابقاملصدر الس (4)
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 مك    لك اك﴿.  [102]﴾يفىفيث﴿:وكذا   ،[102]  ﴾ربيئىئ﴿
 .(1)«متام ﴾يك  ىك

أ من نامذج  و  نيالنموذج  ينهذخالل  ن  حظ مواملال أن  كثرية  ما يصطلح  خرى 

أو بوقف(،  )ليس  بمصطلح  النحاس  اإلمام  )ل  عليه  أو  كاف(،  بقطع  يس  )ليس 

ي حسن(،  غمام  إلا  كهرتبقطع  وكذلكااحلويف  اسائامل  نم  اً ريثكك  يرت  لبًا،   لتي ل 

اينا النحإلقشها  خلصمام  احلويف  اإلمام  أن  وربام  كتابه.  يف  كتاب    واخترص   اس 

  حصل يف بعض خمطوطات )القطع واالئتناف(   اوهذا قد يعالج مس،  اإلمام النحا
 لم. أعمن تصحيف، واهلل 

 (: هـ437ت )ب طال  اإلمام مكي بن أيبعند  الوقف احلسن  •
طيبأ  بن  كيم   مدحم   وأباإلمام    فألَّ  كتبًا   هـ(437ت)  ندليساأل  ييسالق  الب 

  )الوقف   ه كتابهعليصلنا منها واطلعنا  والذي وورسائل كثرية يف الوقف واالبتداء،  
داء  تنت بالوقف واالبتوكذلك وصلنا من كتبه التي اع.  (2) (كال وبىل يف القرآنىل  ع

 اية(. هبلوغ الن ىلإ ايةاهلد) تفسريكتابه ال

لمااإل  اهلعم استي  الت  تحالطفاملص مكي  يفم  كال   كتابه  لوقف  عىل    )الوقف 
)الووبىل   هي:  القرآن(  بالغ(قف  يف  حسن  كال  كال  ،(3) عىل  عىل  حسن    )الوقف 

حسن( ،  (4)   جيد( كال  عىل  حسن،  (5) )الوقف  كال  عىل  .  (6) خمتار(  )الوقف 
عد  .(7) (التام)الوقف   الوقويف  مم  )لصطف  ال  فالوقح:  كال  . (8) ن(حيس  عىل 

 
 .(8/54): رنظوي . (8/47) :ابقاملصدر الس (1)

 .(66، 65ص): مةيف املقدكتفى كتاب املحمقق ه ما كتبواالبتداء وقف ال كي يفم اتمؤلفراجع ت (2)

 .   (67، 58، 55، 54ص): آن رالق بىل يف والوقف عىل كال  ينظر: (3)

 .(36، 55ص)القرآن:  ال وبىل يفك  الوقف عىلظر: ين (4)

 .(46 ،59 ،55ص)آن: القرىل يف بوقف عىل كال ونظر: الي (5)

 .(57، 56ص): آن  القريف ىلف عىل كال وبوقينظر: ال (6)

  . (88 ،87 ،86ص)  بىل يف القرآن:لوقف عىل كال وا (7)

 .(67، 66، 65، 64، 36، 26، 61، 60، 59، 58، 57ص)قرآن: يف ال بىل ووقف عىل كاللظر: اين (8)
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     .(1)  جيوز( الكال ىلعف وقل)ا
يقول املؤمنو»:  مكي  فمثاًل  أفلح  )قد  يف  موضع  ذلك  قوومن  تعاىل:ن(،   له 

...، حسن بالغ  ﴾ مجحج﴿  عىل  الوقف  [100]  ﴾ مجحج مثهت مت خت حت جت﴿

 .(2) «وأتموالوقف عليها أبلغ يف املعنى  
   .(3) اله يف الوقف عىل )بىل(( قال)ك ىل مصطلحات الوقف ع ه منوبنحو ما قال

يق)  لوح  همالك   يفو فف»ول:  نعم(  )نعم(  القرآ  لمأما  يف  أربعة  تقع  يف  إال  ن 

الوق  [ 44]اف  ن األعرألوىل م اف عليها يف... والوق ف عليها حسن جيدمواضع، 

 .(4)«ام بعدهغري متصل بحسن خمتار؛ ألنه ال خطاب بعدها، والكالم تام عليها، 
بر  يظهدم  قتا  ل مفمن خال املراد  الاحلس  هو  لكت  تهارابيف عن  سحلاأن    وي لغن 

املعنى االصطالحي،  ،احُلسن(  من) أراد    ال  أنه  املحتمل  التام،  ومن  الوقف  بذلك 

وصفه  صةوخا يف  يبالغ  خمتار(،  بـ:  عندما  )حسن  بالغ(،  بعد    )حسن  قال  لذلك 

ك أن د ذل ويؤي  .(...  ،والكالم تام عليها)موضع األعراف بـ)حسن خمتار(:    وصف

 أعلم. واهلل    ، ( 5) ه من قبيل الوقف التام عل جي (  عىل )كال قف  الو   ار ت خي ن  مم من العلامء    اً كثري 

  إىل بلوغ   ية )اهلدا  يف كتابه مام مكي  اإل   ند ع  ه تحال طمصو   ف و وق ال  م أقساوأما  
 :امفيظهر أنه جعل الوقوف عىل ثالثة أقس ،النهاية(

   .بوقف  ليس  ما  -3          (7) احلسن -2         (6) التمام   -1 
 

 .(62، 61، 58ص)لقرآن: ايف وقف عىل كال وبىل ل: اينظر (1)

 .(45ص) لقرآن: ال وبىل يف اف عىل ك قلو ا (2)

 . (88-78ص)رآن: وبىل يف الق  الك  قف عىللور: اينظ (3)

 .(89ص) : رآن القىل يفال وبقف عىل ك الو  (4)

،  ( 614ص):  سللنحا  فاالئتناو  عالقط،  (2/676):  بارياألنالبن    واالبتداء  الوقفإيضاح    ر:ينظ  (5)

 . (586ص) :للداين تفىاملك

)ابتك   م يفالتامبالوقف    حكم  قدو    (6) أخر66)  ( موضعًا، و60دود )ح  ية(اهلداه  نق( موضعًا  الوقف  ى  ل 

 هم.  ضبع  عن متامال

باد حكوق  (7) كتابه )اهلداية( حدود )احلسن يفقف  لوم  نق  واضع( موضعًا، ومخسة م37  الوقف  أخرى  ل 

   بعضهم. احلسن عن
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بعدة األخري  عن  يعرب  بوق)ل  ثل:م ك  اترباع  وقد  ال  فيس   حيسن  حسن، 
  .(1) (عليه، وهو قبيح قف، مل تقف، ال يوقفالو

مكي  يستعملومل   )اهلداية(    اإلمام  كتابه  )يف  يف    (ايفالكقف  لوامصطلح  إال 

وموضعني اثنني،  أخثال  مواضع  منثة  حاتسوبة  رى  أيب  وموضعلإلمام   رآخ  م، 
يعاـمإلل مل  .  (2) وبـق ـم  الوقف  فلذلك  عنال  سامقأ  منض   ايفالكأدخل  ده؛ وقوف 

 لقلة دورانه.

حيسن  واحلسن(    )التامم،  :والوقفان مما  وحيعنده  عليه  بام  الوقف  االبتداء  سن 

   .متاملاا: وأعالمه ،بعده

  إىل داية  تابه )اهلا ورد يف كالوقوف مم  له يفواأقاتبه أكثر أذكر بعض  يح مرولتوض

 :   فمنهااية(، لنهغ اولب

 .(3) «نحس [95آل عمران: ] ﴾ ىفيث  ىث نث﴿ :قف عىل قولهلووا» -
 .(4) «نحس [14] ﴾ مئخئ﴿ وعىل : [41عام:ألن]ا ﴾ ىي ﴿:والوقف عىل » -
 .   (5) «نف حسوق [58 :األنعام] ﴾ مصخص ﴿» -
 .   (6) «حسنف وق [83]األنعام:  ﴾ ىهمه  جه﴿» -
   . (7) «وقف حسن [84]األنعام:  ﴾ زئرئ ّٰ ﴿» -

 
،  4/2340)،  (2149،  0721،  2207،  8320،  3/1970)،  (2/9113)،  (1/194)داية:  اهل  ر:ينظ  (1)

2849  ،2926)  ،(5/3449  ،3457)  ،(6/4264  ،2664 )،  (7/4534 ،  4545  ،4611  ،9491  ،

4940) ،(8/8510، 9510 ،7835).   

 . (12/4798)، (1774 ،11/7092) ،(9/6159)، (8/5314)، (4/3030)ة: يداهلا ر:ينظ (2)

 .(2/5071): سابقر الصدامل (3)

 .(3/9731): در السابقاملص (4)

 .(3/2043): املصدر السابق (5)

 .(3/2090): صدر السابقامل (6)

 .(3/9120): املصدر السابق (7)
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متام   ﴾حف جف ﴿...،وقف حسن   [93األنعام:  ]  ﴾حتجت هب  مب خب ﴿»  -

    .   (1)«كة ئخر قول املالآنه سن؛ ألح
 . (2) «حسنقف و [8: عراف]األ ﴾ زنرن مم ﴿» -
   . (3) «حسنالوقف [ 23التوبة: ] ﴾  ِّّٰ ُّ ﴿» -
   . ( 4) « قطع حسن   [ 46]   ﴾   ىتنت﴿   : متام. قوله   [ 45ر:  ]النو  ﴾ ِّّٰ ُّ ﴿  وقوله:» -

عند  متام    [28:  رط]فا   ﴾ مخجخ  ﴿»  -  م،امت  [27]  ﴾ مئخئ﴿ و  اجلميع.حسن 
 .  (5)  «متام [82] ﴾  مصخص﴿و

  ﴾  جح  مج﴿  بـ:تبتدئ    مث حسن.    [55]ص:    ﴾  حجمث﴿  الوقف عىل: و»  -
[55]...  »(6).   

   . (7) «سنوقف ح هود[ ] ﴾ىف يث ىث﴿» -
 ﴾ ٰىٰر ٰذ يي ىي﴿   :ومثلهوقف حسن،    [184]األعراف:    ﴾ىننن﴿»  -

ومثله: [8:  موالر] بـ:  تيبثم    ،[46]  سبأ   يف  ﴾مغجغ مع ﴿  ،  وهي ﴾  جف﴿ دئ   ،

  . (8) «واضعامل ثةثاليف ال للنَّفي
الساناظفال املواضع  عليه  ر يف  مما حكم  ا  م مكياإلمابقة  أن حلسن جيد  بالوقف 

فيها: مما حيس  الوالوقف احلسن   بل إن بعض  ء بام بعده،االبتدا  يه وحيسنقف علن 
 

 .(3/7210): املصدر السابق (1)

 .(4/8822): ابقلسر ااملصد (2)

  .(4/2956): لسابقصدر اامل (3)

 .(8/5135) :بقصدر الساامل (4)

 .(9/5974) :املصدر السابق (5)

 .(01/6273): السابقر صدامل (6)

  .(5/3395): املصدر السابق (7)

 ، ( 4153/ 8)   ، ( 4245/ 7) ،  (3344،  5/3270)  ،(3023  ،2926/ 4):  وينظر  .(4/5626):  اهلداية  (8)

(9/9615)، (10/2644) . 
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  : ىـلاـع ـت  هـولـقـف  ،تداءواالب  فوقال  اءـعلم ن  م  عـم ـد جـن ـة عــامـت  يـه ع  ـواضـم ـال
  ﴾ ٰىٰر ٰذ يي ىي﴿و  ،[841ف:]األعرا  ﴾ىننن﴿ و،  ]هود[  ﴾ىف يث ىث﴿
وأيب  حاتم  ند اإلمام أيب  ، كلها وقف تام ع[46:  أسب]  ﴾مغجغ  مع ﴿و،  [8  روم:ال]

القسطالين  و  والعامين والداين    وابن األنباريبن شاذان    العباس بن الفضل  القاسم

 .(1) وغريهم 
 ل بعدها(:قيو  ـ،ه054و  ت حن اين )العم  اإلمامسن عند الوقف احل •
اإلمام  ألَّ  بن عيلف  أاحلسن  العامحم   بو  بعدها(،  هـ،  504و  نح  ين )تمد  وقيل 

الو يف  )املرشد  فالو  وجعل  قوف(، كتاب  ح  سمخ   عىليه  قف  ل  قوي  ثيمراتب، 

 :ينالعام ماإلما

رتبة    ت،درجا  وهي مخس »  الفأعلها  ث  احلسن،  ث  التام،  ث هي:    كايف، 
قارب  ي  ن ساحلو امم فوقهام،اربان، والتلكايف يتقوا   حلسناو  ...،هوماملف  ، ث الصاحل

 .(2)«تبةيف الر وهنام ح واملفهوم قريبان أيضًا، واجلائز دالصالم، والتام
ضًا،   أيكون تاماً فهو ما ي»له:  بقو  احلسنالوقف    ف، وعرَّ اثم رشع يف تفصيله

درجاهت التوام  متفاضلة،  ولكن  كا  كاما  فام  لك،  أنبينت  منها  دن  ته  وسم   ةجرقص 

ذك  باحلسن، تقدم  يفكالذي  الصاره  و   ﴾زثرث يت ىت﴿  ت: فا  تهو    ، ماقف 
القصة: آخر  منه  ﴾ىث نث﴿   ولكن  نقأتم  فلام  يفدرصت  ،  التامجته  وسم    تهم 

 .( 3)«باحلسن، فقس عليه نظائره
 

إ  (1) واالبتداء   يضاحينظر:  واالئ ال  ،(127  ،2/716):  اريباألن   نالب  الوقف    للنحاس:   افتنقطع 

، 100ص)ء للخزاعي: اإلبانة يف الوقف واالبتدا  ،(631، 281ص)  :ينادلل ىفكتمل، ا( 388، 453ص)

يف  ،  (159،  153 الوق  رآنالق  منازل،  ( 575،  530،  238،  162/  2):  للعامين  لوقوفااملرشد  وف  يف 

   .  ( 3420  / 8) ،  ( 2693/ 7) ،  ( 2480/ 6) ،  ( 2257/ 5) :  للقسطالين   لطائف اإلشارات ظ/،  16للرساج: / 

  .(14-1/12) :وفشد يف الوق املر( 2)

  .(1/71) :سابقر الصدامل( 3)
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  ب قريهو  مرتبة بني التام والكايف، ف عماين  ال  مامند اإلحلسن عا  الوقفإذن ف 
   ذكر أمثلة لذلك:أو،  بيقطتال يف   وكذلك، الوقف التاممن  

 ﴾ مئ﴿التي يكون فيها قوله:جوه الو ر ئ ا وعىل س . . . »   : ين العام يقول اإلمام 
  [ 102]  ﴾  زئرئ  ّٰ﴿  قف عىل قوله:ه يكون الوبلما ق عىل  وفًا  عطم  [102]البقرة:  

وف يف  ها ترتيب الوقالتي بنيت عليوال حسن؛ ألن القاعدة    ، وليس بتاموقفًا كافياً 

ا يف  نسحلا  نأهو:  لكتاب  هذا  الكايف  الكايف ب  فقالوهذا    فوسمت  ،تبةالر  فوق 

مصولق املعطو  لةنزر  بني  احلسالفصل  يف  عليه  واملعطوف   . يةربالعأهل    دعنن  ف 

يكون الوقف   (حمذوف  من أنه يكون خرب مبتدأ)ذكره أبو عيل:    ذيوعىل الوجه ال

فهو   ،هخرب  هيل علف يدملحذو؛ ألن املبتدأ اسناً وقفًا ح  ﴾  زئرئ   ّٰ﴿  عىل قوله:

ان املبتدأ مذكورًا لو كو  ،وخرب  أدتبمن مة  مات   ملةدأ بجكأنه ابتف  ر،وكيف حكم املذ

 .(1)«ميف الكالم حلكمت عليه بالتام
  وقف حسن.[  140]  ﴾خفحف  جف﴿  ف تام.قو  [140]البقرة:  ﴾ مضخض حض﴿»  : ويقول  -
  ﴾جم هل﴿  .لحصا  [141]  ﴾خلحل جل ﴿  تام.  ﴾ خك حك  جك مق  حق مف﴿
 م.ات  ﴾  مه جه هن﴿  صالح.  فوق  [114]  ﴾جنمم خم ﴿  وم.مفه  [141]
 .(2) «فكاف  قو [142] ﴾خنحن جن﴿

 حئ﴿ صالح.  ﴾ جئ يي ىي  ني مي﴿»  :[255]البقرة:    آية الكرس يف   قولوي  -
التامم.   ﴾ هبمب  خب﴿  كاف.  ﴾ مئخئ يقارب   حس ﴿اتم.    ﴾ مجحج مث هت﴿  حسن 

 كاف.   ﴾ حكجك ﴿  . كاف  ﴾خفحف جفمغ﴿  .كاف  ﴾ مضخض حض﴿  حسن.  ﴾مسخس
الوقو  ﴾ جلمك﴿ هذه  ذكر  من  صالح.  اآليةف  جم اح  بوأ  أول  يستم  ومل  ا هم ردًة 

 .(3)«تام ﴾هل  مل﴿  .امنازهل عىل دلكبسامت ت ناا أمتهوس  وقد امت،بس
 

 . (226-1/252): ر السابقاملصد (1)

 . (260-1/925): السابقصدر امل (2)

 . (368-1/367): املصدر السابق (3)
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تكررت     عبا  دنعوقد  بالتام»  :ةرالعامين  شبيه  يقارب»  ،(1) « محسن    حسن 
 .  (3) «مكالتامحسن » ،(2)   «مالتام

العبار  املمّحصجيد  وهكذا   والوقوف  اهلذه  يفاملذ ت  وكذلك  لوقوف  ا   كورة، 

الاألخر العاإلم  ازتى  المام  بمرتبة   ،يق التطبيف    املراتب  ةيقب   كذاو  سنحلاوقف  امين 

 . كايفقريب من التام، وأعىل من ال عنده وأن احلسن

 هـ(:654وقف احلسن عند اإلمام اهلُذيل )ت لا •
القاسم  ممااإل  فألَّ  اهلذيل  بن    يوسف  أبو  جبارة  بن  : ابكت  هـ(465)تعيل 

ا يف  واارقل)الكامل  العرش  وقسمه  ة  ائدالز  نيعبرألءات  ومنتكإىل  عليها(،    : هاب، 
في  الوقوف(،  باكت) الوقف،   هفذكر  يف  الوقوف  عأنوا ستة    وذكر  مقدمات    ، من 

 ث يقول: حي، ن، والتمييزواحلسن، والكايف، والسنة، والبيا ام،الت :وهي
 : منها ، رضوبالوقوف عىلواعلم أن »

التمام  ، [ةحتا لف]ا  ﴾رئ  حم﴿  ،ة[حتا ف]ال  ﴾حي  جي﴿   :وله كق  ،وقف 
 ،ةه كثريوأشباولني،  قلا  دح  أعىل  قرة[ ]الب  ﴾ٰذ  يي﴿   ،البقرة[ ]  ﴾مب  حك﴿

 ك.ذلبه وش  ،رةوقصة البق  ،كتامم قصة موسى

احلاو  املع  ،سنلثاين:  من  املعنى  به  يتميز  ما  ذلك  نىوهو  مثل   خمحم  جم﴿  له: وق، 
املب  ﴾   حن  جن  يم﴿  رجعت  اإذ  [2رة:  ]البق  ﴾ىممم  ﴾ ىهمه جه﴿أو  .أتدعىل 
 .[7] ﴾ خيحي ﴿ بصتن إذا مل [7ة: قربلا]

الكايف ذل   ،والثالث:  قومثل    .[5ة:]البقر  ﴾ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿  ه: لك 
   .﴾  نئ  مئ زئ رئ﴿ : ويبتدئ ،[8ة: ]البقر ﴾ّٰ ِّ﴿ :وهكذا

 
 .(370  ،2/472) ،(247، 163، 2/157)،  (410، 1/409): بقالسار املصد (1)

 .(367، 1/321): السابق صدرامل( 2)

  .(1/411): املصدر السابق (3)
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يقف عىل    ، والرابع: السنة  أن    يف   ×  اهلل عل رسول   فكام  ،رؤوس اآليوهو 
وهو قول    ،﴾    جه  ين﴿ ، ﴾   خن حن﴿  ل:قاع الفاحتة فحتى قطَّ   ،واية أم سلمةر

 بقوله. قالومن  ورعم  أيب

وقفا   ]الفجر[   ﴾ ىب نب  مب﴿  :نصريعن نافع و  يور امك ،نف البياواخلامس: وق 

ومن    ، قبيلة أو رجالً   ﴾ ىب﴿   وجعال   ،نعتاً   ﴾    زت رت يب﴿  جيعال    ملامألهن  عليه؛

عىل    [180  ]البقرة:  ﴾  جض مص  خص ﴿  :وهكذا  .مل يقف  نعتاً   ﴾   زت رت يب﴿  جعل

وال ثة،  ورال  زةاجإب  ةقمتعل  [180]  ﴾مض خض حض﴿  جيعالن  ،هلامقو

  (، ال وصية لوارث)  :×  لقول النبي  ؛ا منسوخةهنأح  يالصحسوخة، وجيعالهنا من

 ة. خمصصأو 

الت  والسادس:  ما اختص    ،يزميوقف  الفرق بني  الرسولكام ذكرنا يف   ×  به 
  .تعاىل من التسبيح اهلل به التوقري، وما اختص ن م

  فمن أراد ...    امهليع  سا ق  ةلهذه اجلم ن عرف  مو  ،يسمى مستحسناً  قدن  ـواحلس
فل واجلامـق ولا  ةدر)  لــيتأمذلك  و   وبينت  (،عـوف  والصوففيه  الفقهاء،    ية، قف 

    .(1)«املعاينوأهل والقراء،  ني،ملتكلم وا
 واع الوقوف فيهرف هل أنا زال مفقودًا، فال نعمقوف واجلامع(  كتابه )درة الوو

   ؟.اهنكام ذكر 

ا واألمثل رعت لومن خالل  يظهيف  أة  مما حيسن  سن  احلف  وقلا   نر  ف  الوقعنده 

بعد  داءتبالاوعليه   يفبام  وهو  التام،ال  ه،  بعد  أي  الثانية  دوهنام،   الكايف  أنو  رتبة 

ليست بوقف عأف التي ذكرها  الكايف  أغلمثلة  فاألول للعطف    الوقف،  ب علامءند 

 لم. ، واهلل أعرثكلية عند األلة حاف اجلمل(، والثاين ألن ما بعده مج)عط

 
فـامـالك  (1) القـل  ــ لله   اء د واالبت ف  ـوقـلا  ،(014-813ص)  راءات:ـي  كت   اًل ـ )مست   يل ذ ـ الكام ـ من    : ( ل ـ اب 

 . ( 140-983ص ) 
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 هـ(:680شي )ت إلمام الكواد اعن سن حلا  فق الو  •
ن  القرآ  وفقو  يذكر  (هـ 680ت)  الكوايش  ن يوسفأمحد بباس  الع  أبو  مامإلا  نكا

)تفسري  يف  ريمالك القرآن  ه:  العند ذ(  العزيزالتلخيص يف تفسري  املوقوف كر  كلمة 

ثالث    عليها. عىل  فيه  الوقوف  جعل  ااتمروقد  اب:  ثم  الكايفنسحللتام،  ثم   ، ،

 حيث يقول: ًا، وزرما هل حصطلوا

فيه  » ذكرت  التاموقوف  ةث الث وقد  ألهنا  لكاوا  واحلسن  :  الوقف أيف؛    حسن 
فإيلّ ا  بهوأعج  يقدموبع(،  كا )  وللكايف:(،  حس)  للحسن:و  (،ات)  :امللت،   ض 

 .(1) «سنعىل احل الكايف
استف اإلماوقد  اإلاد  وقوفات  من  الكوايش  الم  فقدمام  يف فا و  عامين،   ثالثة  قه 

ع اضو بعض املحيانًا يفه أفلاخيأنه قد    إال  سن، والكايف(، احلم، والتا)  :تلحامصط

   .مل يرش إليها العامين طيفةل تليالبتع عض املواضع ب يف يف احلكم عليها، ويأيت

  التي ذكرها العامين، ومل يرش   واملفهوم واجلائز  ح الصالحايش مصطلالكو  وترك 
 . قف غالباً ليها بوإ

فهم من  كام    ،يفام الوقف احلسن عىل الكتقدييف    امينَّ علا   يشي وكذلك وافق الكوا 

كام  من التام،  ب  ري ن قحلسا  امين بأنعل ان تطبيقه للوقوف، وقد ذكر  ا موكذكالمه،  

 سبق ذكره. 

 لكواشي: بني اإلمامني العماين وا ة للموازنوذجني ولنذكر من
 خف حفجف   مغ جغ مع  جع﴿  :نآية الدي   عاىل يفقوله تج األول:  ذ النمو 

 جم  هل مل خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق مف
 . ]البقرة[ ﴾    خم حم
  كاف،  ﴾حكجك مق﴿  ذكره غريمها.  ف،كا  ﴾حفجف  مغ﴿»  امين: الع  لويق

  .كاف   هو   ﴾ خلحل  جل ﴿   عليه. يس بمنصوص  ول ،  ائز ج   ﴾ مك لك  خك ﴿ . اهركذ
 

 .(1/45)  يز:القرآن العز رييص يف تفسالتلخ (1)
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 . (1) «تام ﴾مك    خم حم جم هل﴿
 رالرضا  {مف خف﴿  عن الشهادة...:  كا   ﴾حفجف  مغ ﴿»  ويقول الكوايش:

  نفت: ستأا  إن:  ا ك  ﴾مكلك خك﴿.  كا ﴾حكجك﴿يةمعص  :يأ،  ﴾ مق حق﴿
نصبت:،  كا  ﴾خلحل جل﴿  فحااًل    ﴾خلحل جل ﴿  وإن    اعل من 
لكميأ،  ﴾خك﴿ مضمونًا  اهلل  )اتقوا  أ  تعليم(،لا  :  ال فل    : بعد  فوق حب 
إن نصبته حا،  ﴾مك لك خك﴿ املوكذلك  مقدرة  )االً  اهلل عنى:  تعاىل   جتنبوا معصية 

نحو: فالحكم(،  طرق  إىل    ]الطالق[  ﴾   ٰى ين ىن نن من زن رن﴿  يعرفكم 
 .(2) «ات ﴾ خم حم﴿   أرشده.راقب اهلل تعاىلمن : صهلخيت ،[3] ﴾ييىي﴿

 حص  مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث﴿  :متة البقرة اخ  ثاين: ذج الالنمو 
 مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ  حط مض خض حض جض  مصخص

 خن حن جن مم خمحم جم  هل مل  خل  حل  جل مك لكخك  حك جك مق حق
 .﴾   مي خي حي  جي ٰه مه جه  هنمن

العامين:    ﴾خس حس جس﴿  ه. يلع  منصوص  ،حلصا:  ﴾مخجخ  مح﴿»  يقول 
  ﴾ معجع مظ ﴿  .كالتمام  ن حس  ﴾ مصخص حص مس﴿   عليه.   صوصمن،  جائز

  ﴾ جن مم﴿  .افك  ﴾خمحم جم هل مل  خل ﴿.  ن حس   ﴾لكخك  حك﴿ .نسح
مفه  ﴾خن حن﴿  .صاحل عىل   .حلصا  ﴾ هنمن ﴿  وم.وقف  الستة  هذه    ذكر 

أبو   آخر  الوالء  تم  وال  .السورةحاتم.  حاتم:  أبو  عىل:   قال  الوقف   جه ﴿  حيسن 
 حلسن   واوبال  )وانرصنا(  ولو كانت،  ﴾ٰه﴿  يف قوله:الفاء    ملكان ؛  ﴾ مه

 .(3)«﴾مه جه﴿ : لوقف عىلا
 

 . (407-1/406): فوقوال املرشد يف (1)

 . (321-1/320) : العزيزقرآن   السريتف يص يفالتلخ( 2)

 . (412-1/410): وفق ويف الاملرشد  (3)
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 من اخلري.:  ﴾خس حس﴿   ...  ، طاقتهاالإ:  ﴾مخجخ مح﴿»:  يش اوكال  ويقول
جتاوزنا  :  ﴾معجع مظ ﴿  ...ه،  عليها وزرمن الرش    :حس   ﴾ مصخص حص مس﴿

 حك جك مق حق مف﴿  . ..همنععني  يان مرفوسنالد ون احلد، وإن كااحل
الود؛ ألهنهيلا  ينيع   :حس  ﴾لكخك نقضوا   جم  هل مل خل حل  جل﴿   ...عهدم 

 .بمحو ذنوبنا:  ﴾ جن  مم﴿  تلخيصه: كل ما يضعف من محله.  ...  :ا ك  ﴾خمحم
أ  :﴾هنمن خن  حن﴿ ما  بنا  افعل  والتلخيصه:  أهله....    : عىليوقف    نت 
 حي جي ٰه﴿  قوله:ء يف  لفاا  جودلو  ا،رنومسيدنا ومتويل أ:  ﴾مه جه﴿

 .(1) «ألنك سيدنا، والسيد ينرص عبيده: ات ﴾  مي خي
  كافيًا إن كان ما  ﴾مك لك خك﴿ عىل: الوقف ايشولك ا جعلول ألففي النموذج ا

 ويف النموذج الثاين جلوار دون تعليل.  ين باه العامعلي  حكم  حني أنه  يف،  اً فنبعده مستأ

ال  مل ما حكم  وكيذكر  العامايش  واملالب  ينعليه    فاً وق  جيعل  ومل   واجلائز،وم  فهصالح 
 علم. أخ، واهلل  من النسا سقط سهواً  هولعل، ﴾معجع مظ﴿ عىل:

 ، ﴾ لك خك  حك ﴿   ، ﴾  مصخص  حص ﴿   ، ومها: احلسن   الوقف ب   وايش كم عليه الك وما ح 
االداين  امعليه  امكح بالوقف  حاتم  عند  تام  منهام  واألول  لكايف،  ، واألخفش  أيب 

 .  (2) حاساتم والنأيب ح عند كافوالثاين 
الكوايشالوقف    أن  الصةاخلو عند  ال  احلسن  حيسن  ومما  عليه  حيسن  وقف 

التام والكايف  نده  سن عاحل  نألوالتطبيق، ويف  التعر  عده يفبتداء بام بالا مرتبة بني 

 لم. ، واهلل أعافيةتامة أو ك  غريهعند  نتكوقد عنده  ةقوفات احلسنولان أد جن

 
 . (632-1/532) زيز: ن الع لقرآلخيص يف تفسري االت (1)

بتداء  قف واال وال  إلبانة يفا  ،(319ص)اين:  ى للد، املكتف(209ص):  ئتناف للنحاس: القطع واال ظرين  (2)

 . (60ص)للخزاعي: 
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الالث  طلبامل الع اين:  عند  احلسن  جعلوه  الذ   لماءوقف  الثالثة يف  ين    املرتبة 
 ( بعد التام والكايف)

 ـ(: ه255جستاين )تأيب حات الس  ماإلماعند  الوقف احلسن  •
(ـه552)ت  لسجستايند احمم   و حاتم سهل بنبأ  اممإلا  فألَّ 

لوقف يف ا  كتاباً ،  (1)

وأسامهتواالب )املداء،  و:  ومئ(اداملبقاطع  مفال  الز  ا،  أغللكو  قودًا،كتاب  ب  ن 

لناواختياراته    هوقوفات الفضل اخل  قد حفظها  النحاس وأبو  أبو جعفر  زاعي األئمة 

  ين، وغريهم. والعام

بعض   أشار  اامإلكا  العلامءوقد    ىل إ   يباردواألن  ينوالعامزاعي  واخلين  لدام 

 قول: ث يدرايب، حيما ذكره األن وسأقترص عىل  ،(2) وف وقلا حاتم يف تقسيامت أيب

أبأخ»قال:  ... حاربنا  س و  حمم تم  بن  عثامهل  بن  الد  املعن  ف  وربرصي 

قالبالسجستاين التالوق  :عقاطامل  من  :،  والوقفف  و  ام،  الكايف، هاملفهوم  و 

ا والوق و الصف  الح  يق  ألّنه  ؛حلسنهو  كالم  ناسنإلادر  ال  يبلغ  تاأن  كل   ماً ًا  يف 

وينبغي    .مكان قرقال:  إذا  ف  للقارئ  ي  أن  ماأ  م   قلب  ه  بهيقرأ، ويشغل  وأن   ،ه وذهنه 

هلل تعاىليقرأه  مذاويتف،    يف  وبهكر  ومباه،  مقاطعه  حيو  ه،ئد يتفقد  أن    عىل رص  أن 

امل ايفهم  يف  وستمعني  وغريها،  تام  هفوقن  ويكأن  لصالة  كالم  معىل  أو   ن ستغ، 

ابتد  ،نسح يكون  أيضوأن  حساؤه  طويل امكن  يتال  و  قال:  .ناً ًا  كان  وإن  لقارئ 

  ن توخى احلس كان، ولكن يم  كلالكايف يف   م، وال عىللكال نفس أن يقف عىل متام اال

الناقيو  ،املفهوم عند  انقطفإن  يح،  قبال   صتجنب  نفسه  ناقصة  ع  وحشية كلمة   أو 
 

الي  (1) عالثنا  يفندي  سجاوقول  حاء  أيب  يف  اشت  فممن»تم:  ىل  بالرباعة  منهم  )صا   اعةنلصاهر  قاطع  املحُب 

م عىلامل  بادئ(، اإلماموامل اء  . الوقف واالبتد«ان والتحريرائق يف البيلفر، النحريان العنالسابق اأقرانه،    قدَّ

 .(310ص) :سجاوندي لل

  يف الوقوف   داملرش،  (5ص)للخزاعي:  اء  البتدوا  لوقفة يف ااإلبان،  (58ص  )للداين:  يان  از البإجي  ظر:ني  (2)

 .(14-1/12): للعامين
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قوله:  ،تدأ باملأو  الوقف   فقال،  [ميرم[  ﴾ خب حب جب هئ  مئ﴿  نحو   : أعاد 
 .(1) «حيسنى حت ﴾حت جت هب مب خب﴿

  منها:  عدة معلومات، -ه األندرايب عنهنقلذي ال – قول أيب حاتممن  نستنتج

  واحلسن،  (2) وم(أربعة: التام، والكايف )املفهام الوقوف عند أيب حاتم  أقس  أن  -
   .ح(، والقبي الحالص)

مر  - )امل،  (3)التام  : يتآلاكا  هبتاأن  الكايف  ثم  لحصاال)  احلسنثم    ،(موهفثم   ،)

يالقبي وقد  باح.  الكايف،يف    حلسنريد  )كايف تك  قدف  التطبيق  عبارة  عنده  ررت 

 سن(. كايف احلسن(، )الح

مما    - فإنه  القبيح  عدا  ما  الوقفأن  بو  عليه  حيسن  كاالبتداء  بعده،  قال: ام    ام 
يتوخى احللو) ي(خىتوي)  ىسن(، ومعنكن  كان  .  (4) صد ويتحرىقت:    يف   اذهوإذا 

 . الكايفالتام و باب أوىل يف فمنن،  لوقف احلسا

  ن عنده قف احلسأن الو  أيضاً   دم للوقف احلسن نجحات  أيبىل تطبيق  ظرنا إن  ذاوإ

 .البتداء بام بعدهسن الوقف عليه وحيسن امما حي

 
 . (13، 5ص)خزاعي: ء للتداظر: اإلبانة يف الوقف واالبوين و/.135ظ، 134/ القراءات:اإليضاح يف  (1)

ح  تعملويس  (2) أ مصطلح   أيضاً اتم  أبو  للخات  ج  :نهاموقف،  رى  القطع   (،د ي)وقف  ينظر:  منه(.  )أجود 

،  664،  865،  619،  599  ،533،  455  ، 140،  376،  306،  616  ، 601ص):  سللنحا  نافالئتوا

 :ينظر.  (وقف البيان)  مصطلح:  أيضاً   ستعملوا.  (786،  754،  749،  729  ،720  ،713،  127  ،007

و حات  لاستعموكذلك    .(719،  625ص):  اسللنح  تنافئ اال القطع  )وقفلمصط  مأبو   (.عجام  ح: 

 . (981، 671ص )بانة يف الوقف واالبتداء: اإل  :ينظر

،  199  ،196  ،911ص):  للنحاس  ئتنافالقطع واال   م:ت أيب حاام عىل الكايف عند  الت  تفضيل  جع يفويرا  (3)

212 ،337 ،373). 

ك   (4) ب ذي، هت( 1/322)يد:  اللغة البن درمجهرة    ،(4/193)ل:  ليخلالعني لب  كتا  :يفلمة )وخى(  ينظر 

لألزهري:  الل للجوهري:  (7/251)غة  الصحاح  لسا(6/2520)،  ا،  مال   عربلن   /15):  نظوربن 

 . (1342ص)بادي: وزآللفري حيطوس املالقام ،( 382
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ا  الوسأنقل  علي  تيملواضع  احلس   اهحكم  كانت    ،نبالوقف  قضوااملوإن  لة يلع 

  :ايفرنة بالتام والكمقا

اليق  -2  ،1 أبو حات»س:  نحاول    ﴾ حض  جض مص خص﴿  م:قال 
 .  (1)« [61] ﴾جعمظ  حط مض خض﴿  ه:ن منوقف حسن، وأحس [61رة: ]البق

قطع   [63مران:ع ]آل ﴾جخ  مح جح مج حج مث  هت﴿»النحاس: وليق  -3

   . (2)«[36] ﴾خس حس جس مخ﴿  رأ:من قتم، عىل قراءة اوأيب حوب يعق حسن عند
حاتم:»:امينالع  لوقي  -4 أبو    ، حسنف  وق  ،[28نحل:  لا]  ﴾زئرئ ّٰ﴿  قال 

 .(3)«﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ﴿:عاىلفقال اهلل ت
ع  [8]اإلرساء:    ﴾ىممم خم حم﴿»:اخلزاعي  ول يق  -5   أيب و  حاتم  أيبند  حسن 
 . (4) «سالعبا

  ثم   حسن،: وقف  حاتمأبو    قال  [9لقامن:  ]  ﴾ريٰى ين﴿»  امين: يقول الع  -6
 .(5) « وعدًا حقًا(  ك ذلاهللد عو)  ي:أ، ﴾ىيني  مي زي﴿ قال:

النحاس: وقي  -8  ،7 حاتمأبم  زع  [13سبأ:  ]  ﴾ حف جف مغ﴿»  ل    أن   و 
و شكراً ،  [13]  ﴾مفخف﴿  وتبتدئ:  ،نقف حسهذا  اشكروا  أب  .(6)«أي:  و وقال 

 .(7) « [13] ﴾مفخف ﴿:ن منهوأحس»حاتم: 
 

 . (599، 312، 122 ،120ص). وينظر: (414ص)ف: االئتناقطع وال  (1)

العني وضم  ن  بإسكا  ﴾  ت  ع  َوضَ   ﴿  ب:ويعقعبة ور وشامع  قرأ ابن  .(221-220ص)ف:  قطع واالئتناال  (2)

ن بال  رشالع   ت راءاالتيسري يف الق  حتبري   سكان التاء. ينظر:وإ  العني بفتح    ﴾  خس  ﴿   ون:ق. وقرأ الباالتاء

 .(321ص): اجلزري

 .(2/318): فاملرشد يف الوقو (3)

 . هـ(032بعد  ل )تملعدَّ ا قوبيعن د بس هو حمموأبو العبا. (66ص)تداء: قف واالب ة يف الواناإلب (4)

 .(2/145) :قوفود يف الاملرش (5)

الوقفنيو  .(582ص)ئتناف:  واال   قطعال   (6) يف  اإلبانة    كتفى امل،  (915ص):  للخزاعي  بتداء واال   ظر: 

 .(464ص): للداين

 .(2/569): يف الوقوف املرشد  (7)
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 ىك  ﴿»  :سالنحا  ، يقول(حسن  )متامم:  حاتمواضع قال عنها أبو  عرشة  هناك  و
نحو    يالنهمر وألا  يفده  عا بم  دهوكذا عن  ،يب حاتمد أعن  كاف  [51:  ]لقامن  ﴾مليك

  ﴾ حض جض  مص ﴿   : وكذا   ، [ 15]   ﴾ رنمم  ام  يل  ىل ﴿   ، ف عرشة أحر 
هنا اه  وهنيأمر    كل وكذا    ،[17]  ﴾مض خض﴿  : وكذا.  م حسنامت  :قال  [17]

 . (1)«﴾ هت مت هب﴿  : غريه التامم عندو ،[19] ﴾هيمي  خي حي﴿ :إىل
)ك  عةتسهناك  و حاتم:  أبو  عنها  قال    اس:النحول  قي،  (نحساف  مواضع 
جل    تامم، ثم قالاألخفش: هذا ال   لاق  [132]البقرة:    ،﴾ خئ حئ جئ يي ﴿»

  أبو  منهم  ةيف هذا مجاعوخالفه  .  ﴾هئ﴿  يعقوب:أي قال  ،  ﴾مئ﴿  عز:و

  ل: ثم قا  ،﴾مئ خئ حئ جئ يي﴿  :نسلكايف احلا  قف ول، قال: احاتم
حا.  ﴾هئ﴿ أبو  كل قال  قال  أي   مب خب حب جب هئ﴿   ام: منهواحد    تم: 

 .(2)«﴾هب
  ﴾ خل  حل  جل ﴿   هي:   ، ( كاف حسن ) :  م ت حا   و ب أ   عنها   التي قال ى  خر أل ا   ع واض وامل 
عمران:  ]  ﴾ نيمي زي﴿  ،[134:  ]البقرة ]آل   ﴾ حصمس خس حس﴿  ،[7آل 

 مح جح مج حج﴿،  [217:ءا ]النس   ﴾ممام يل ىل﴿،  [15عمران:  
[126:  لنحل]ا  ﴾خضحض جض مص خص﴿،  [3]هود:    ﴾مخجخ

  ه: ولق  كذلكو.  (3)
[018 آل عمران:] ﴾ جمهل مل خل﴿وقوله: ، [5: ة]البقر ﴾ىئنئ مئ﴿

 (4) . 
خالل   علتي  ال  عضاملوا  هذهومن  حسن(  اهيحكم  )متام  )كاف بـ)حسن(،   ،

  نستنتج اآليت:حسن( 

موا  - الوق عند  هذه  نج  الدايناإلمام  بحكم  وف  زنة مجيع  أهنهلا    وقف كاف   اد 
 

 . (2/543): للعامين لوقوفرشد يف امل: اينظرو .(567ص)الئتناف: واقطع ال ( 1)

 .(48ص): عي لخزاواالبتداء ل وينظر: اإلبانة يف الوقف .(163ص) اف:نئتواال قطع ل ا (2)

 .(434، 438، 792، 217، 212،  165ص): قطع واالئتنافالينظر: ( 3)

 .(73، 32ص): للخزاعي قف واالبتداء يف الو ة اناإلب نظر:ي (4)
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 حم﴿  ،[5:  رة]البق  ﴾ىئنئ مئ﴿، وعنده  فتام  [28]النحل:  ﴾زئرئ ّٰ﴿، إالالداينعند  
ا  وهذ ،  اهي عل  اً فقل ومل جيع  [ 31:  أسب]  ﴾حف جف مغ﴿   ،[8]اإلرساء:    ﴾ىممم خم

 .(1) الداينكايف عند لاكأيب حاتم   سن عنداحل نأيدل 
  ليه وحيسن ن الوقف عحيس  الذيملراد بالوقف احلسن عند أيب حاتم هو  اأن    -

بعده بام  ا  ؛االبتداء  يف  ت ،  ف حسنق و )  الرابع:  ملوضعفقوله  ويف    (،عاىلفقال هللا 

 ،نف حسق و )  ع:باسال  املوضع  ويف  ،(ال ق حسن، ثوقف  )  السادس:  ضعاملو
  بعده. االبتداء بام نسوحيعليه وقف حيسن ال  مما أنهيدل  ،(ئوتبتد
حاتم    - أيب  )مت  يفقول  مواضع:  )كايفعدة  حسن(،  أن حسن(،    ام  عىل    يدل 

ي الفقرة يقو، وهذا  اً أحيان  جتهاميف درون  فيك،  والتام  يقارب الكايفالوقف احلسن  

ويالسا هلبقة  حاتم  عُ ومج    ا.شهد  مس  نيلحمصط  بني  أيب  الوقف  عنده، عت يف    مل 
   .(2)(كاف وتام)  :اع قال عنهاضموعدة هناك ف

 ـ(:ه 334ـ، وقيل: ه340الوقف احلسن عند اإلمام ابن أوس )ت  •
أوس  ألَّ  بن  بن حممد  أمحد  اإلمام  ) قاملف   كتابه  هـ(334يل:  هـ، وق340ترئ 

  . نحلساو يف،  اكلوا  التام،  :قسامأة  ث الىل ث ف فيه عاء(، وقسم الوقواالبتدقف  ولا)
 حيث يقول:  (،  ح ) بـ   سن وللح (،  ك ) بـ   كايف ولل (،  م ) بـ   للتام فرمز    موزاً، هلا ر   واصطلح 

 حسن خفيف، ووقف كاف وهو يقرب من   وقف  : هــــة أوجـفالوقف عىل ثالث »

تام  امم،تلا بع  .ووقف  اليف  ةمالوأنا مبني ذلك  إن شاء اهلل،دار وسط  فاحلسن    ات 

واهلل (،  امليم)  عالمتهلتام  او(،  افالك)  ه عالمت  يفالكاو  ،(اءاحل)  ه تمالف عاخلفي

وا لاملعني  بملوفق  للصواب  )اخلفيف(  ذكرت  وإنام  وقدرته.  القا  ئالمنه    رئ يطيل 

ه  ولتين ما  ( ذكرناه ألي. و)الكايفاآل  طس و  السكوت عليه، وأكثر ما جييء ذلك يف

 
  ، 534  ،451  ،573  ،350،  313،  233  ،132  ،200،  981،  419،  176،  166ص)كتفى:  امل  ينظر:  (1)

446). 

 .(918، 691 ،167ص) :عيللخزا داء قف واالبت ة يف الو اناإلب ينظر: (2)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

273 

اآلي   رأس  ىلعواضح    نِين ب  تام(ل )ا. واآلي   رأسذلك عىل  ما قبله، ويكونفيه ذكر  

ته. التام، وقد بين  ا يشبهيف الوقف احلسن مو  ضعه. موحته يفوقد رش  ملعنى،متام او

  لتاما  بهقف عىل التام جاز له ذلك، وما كان ش ويقف عىل احلسن  فمن أحب أن ال ي

 .(1) «هيقف علي أن هنس فأححلسن والكايفمن الوقف ا
اء( االبتدلوقف وابه )ايف كت  هتوقوفا  عمجيع  بد تتعب  نهإف  بيقوإذا نظران إىل التط

إىلوص تنتا  لت  التؤكئج  يف  قرره  ما  ود  ا عريف  بعض الرشح  وتوضح    لسابق، 
 : ن هذه النتائجاألمور، فم 

 قدمة.  امليف هاأنه التزم بمراتب الوقوف التي ذكر -

 ن. م، ثم الكايف، ثم احلسالتا أوس هي: بن ا دنراتب الوقوف عن مأ -

ولكنه    ،دهبام بعبتداء  سن االيه وحيوقف علسن الحي  مما  هدنن عسحلقف اوالأن    -

ار الوقف  بعد  بينه  لكايف،تبة  ا  :الكايفوبني    والفرق  يف  جيأنه  احللغالب    سن عل 
اآل  ،(2) اآلي  لوسط لرؤوس  الوقف    أي   ،(3) ي والكايف  حسنًا  كأّن    ب بسبازداد 
 . مالتا نمًا ريب قيفالكر ا، فصامن احلسن إىل الكايففرتقى ، (4) اآلي وسرؤ

 
عني اثنني، يف موض  م إال شبه التاايف  ما حكم عليه بالكأجد  مل  . و(111ص):  الوقف واالبتداء البن أوس   (1)

 . ( 236ص )   [ ]املائدة   ﴾  جن  مم  ﴿ و   ، ( 615ص ) بقرة[  ]ال   ﴾  جل  مك  لك   ﴿   : ىل : قوله تعا ومها 
:  وسأ بنتداء ال االب وقف الور: ينظقف الكايف. ي فيها بالواآل  سطوأعلم  ضع موا عرشة وددح يفإال أنه  (2)

 .(660، 639 ،575، 543، 345  ،435، 445، 351، 303، 187ص)

بع   إال   (3) يف  املأنه  اآلي  واضع  ض  رؤوس  احلسنأعلم  ينظر:  بالوقف  البواال   الوقف.  : أوس ن  بتداء 

،  375،  723،  603،  359  ،235،  350،  320  ،292  ،281،  258،  219،  512،  203،  681ص)

379  ،381  ،387،  388  ،390  ،039  ،923  ،394  ،639  ،399  ،404  ،411  ،412  ،144  ،914  ،

426  ،442  ،754  ،460  ،461  ،490،  504  ،517،  548،  567،  583  ،584  ،585،  593  ،605  ،

116 ،612 ،613، 640، 647 ،652 ،653 ،366 ،664 ،766 ،669، 676 ،677 ،968) . 

الداين عقب تعريفه  م  ماقول اإل ام يقف، ك الولامء  عوارد عن    نوأواسطه اآلي  رؤوس  يق بني  فروهذا الت  (4)

  ا يرد من ذلك وأكفى وأحسن مم  و أتمصل فه ن يف الفوااحلسرد منهام ومن  ووما  »كايف:  لوا  التام  الوقف

 .(144ص)ى: ملكتف. ا«يف حشوهن
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ا  - يتعلق عنده  لتام  الوقف  أن  بعد  ال  ل  هبام  فظفال  معنًى،  وال  يف  ًا  منه  كان  ام 

بالتام،ؤو ر عليه  اآلي حكم  أ  س  منه  يف    ووماكان  منه  عنه:  وسطقريبًا  قال    اآلي 
 .  (1) (التام هشب ح)

شبه    ح  [19]  ﴾ ىنمن﴿   .م  [19  ]احلديد:  ﴾  ممخم﴿ »  ابن أوس:  وليق

 ح  [02]  ﴾يثىث﴿  ام.تلاشبه    ح  [20]  ﴾متزت﴿   .م  ﴾خي حي﴿  لتام.ا
 .(2) «م ﴾خب حب ﴿. م ﴾مك لك﴿. التام بهش

 هي  ،ماتسن شبه الاحلو  ،ي حكم عليها ابن أوس بالتامالسبعة الت  فهذه الوقوف
ابن اإلمامني  عند  تامة  والداينرااألنب  وقوف  إالي    م ل ف  ﴾خي حي﴿  موضع  ، 

 .(3) ارين األنبإليه اب رشي
، لبقرةا  يف  رسة الكيف آي   فوقالو  نم  أوسن  باام  م إلاه  ض ما أوردنكتفي بعرو

 :ة البقرةمتخاو

 ﴾ خفحف  جف مغ﴿.  ح  ﴾ مجحج مث﴿»  ابن أوس: ول  يق  [:255]  سيالكر آية  
 .(4)«م  ﴾   هل مل﴿. ح

  ﴾ معجع مظ﴿. ح ﴾ مصخص حص﴿»: يقول ابن أوس [:282خامتة البقرة ]
 حن ﴿  .ح  ﴾جن  مم﴿  .ح  ﴾خمحم جم هل مل﴿  .ح  ﴾لكخك حك﴿  .ح

 .(5) «م ﴾   مي خي﴿ .ح ﴾ هنمن﴿ .ح ﴾خن
 

 ، 233،  212،  118،  617،  168،  165،  162  ،514،  114ص):  اء البن أوسبتد الوقف واال   :ينظر  (1)

239  ،692  ،629  ،302  ،354  ،038  ،468،  045  ،510  ،511  ،537  ،542  ،553،  755  ،585  ،

أ  .(662،  658،  648،  426،  619،  617،  661،  561 ط اآلي  مواضع يف وس  نه يف حدود تسعةإال 

  ، 353، 333، 280، 601ص) :نظر. يافيه تالف النسخ خمن ذلك ال  لقتكون أد التام، وقيها بحكم عل

563، 619 ،639 ،406). 

 .(355ص): أوس البنواالبتداء  قفو لا (2)

 . (755-555ص): للداين كتفىامل  ،(926-2/925): يرالبن األنبا  داءاالبتف وح الوقينظر: إيضا (3)

 .(174ص): أوس البتداء البنالوقف وا (4)

 .(180ص): املصدر السابق (5)
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 مح جح مج حج  مث﴿   :جل وعز  ها قولخفش: وأماأل  لاقو»:  اسنحلال  ويقو
فيه:   ﴾مخجخ التامم  جرير؛ .  ﴾ مصخص حص مس﴿   فإن  بن  حممد  مذهب  وهو 

وقف [  286]  ﴾معجع مظ حط مض خض حض جض﴿  .الوا(ق  ر:ال: )التقديق  ألنه

 جم  هل مل خل﴿  :اوكذ،  ﴾ لك خك حك جك مق حق مف﴿  وكذا:  ،فكا
وكذا:﴾ خن حن﴿  وكذا:،  ﴾جن مم﴿  وكذا:،﴾ خمحم  . ..﴾هنمن ﴿  ، 
 .(1) «ةالسور م آخرتاال علقطاو

اإلمامني   وقوفواآليتني    هذه املواضع يف  يف  سوابن أوقوف    بني  ةوازنملند اعو

حكم  سنحلا لوقفبا أن مجيع ما حكم عليه ابن أوس بنييت داين هلا ابن األنباري وال

 ، وحكم عليها -كايف عند الداينلذي هو كالا-سن  حلا ف  وقلان األنباري ب عليها اب
ي   ﴾خن حن﴿،  ﴾جن مم﴿  ضعيمو  الإايف،  لكا  فقبالو  يندالا   رش فلم 

 .(2) س رس مها كافيان عند النحاسنان يف آية الكوكذا الوقفان احل .ينالدا امإليه
 هـ(: 516ت)لغزال د اإلمام ابن ا حلسن عنالوقف ا •
ب  فألَّ  عيل  ب أمح  ن اإلمام  حممد  د  )اهـ(  516)تغزال  لابن  ن    لوقف كتاب 

  . يانن، والبسحلوا،  يفوالكا  التام،  : أوجه  ةعبرأ   ىلع  ه يف قف  الو  وقسم   واالبتداء(،
(،  ك)  ــ ب  يف وللكا(،  م)بـ  فرمز للتام  ، ابن أوس  اإلمام  كام فعل  ، رموزاً   هلا واصطلح  

   :لغزال ا حيث يقول(، ح) ــ ب  حسنولل
  :فصل يف بيان أنواع الوقف »
قف وقف كاف، وو وقف حسن، و   ه:ن عىل أربعة أوجالقرآيف  قف  لم أن الوعا

 ان. يبلا  فق ، وو مات
 

   .(209ص)ئتناف: واال  القطع (1)

إيضاح ينظر  (2) واالبتداءقلوا  :  األنالب   ف  ،  ( 921ص ) :  للنحاس   ف ا ئتن طع واال الق   ، ( 565-555/ 1)   :يبارن 

 . (194، 190-189ص): للداين تفىملكا
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، غري أن  اء بام بعدهابتداال  لكلمة، وساغلوقف عىل ا ا  صحما    سن: لوقف احلاف 

قبله  ما   ما  مع  عليه  املوقوف  من  الكبعد  واحد  املعنىم  تعاطريق  كقوله    ىل: ، 
عليه    [ 7]البقرة:  ﴾ىهمهجه﴿ أال ك  بعدهبام  واالبتداء  ،  نس حالوقف    ذلك، 

 يف   [7]  ﴾جي يه﴿   :هلوقو  ء،تدايرتفع باالب  [7]  ﴾ خيحي﴿  قوله:ترى أن  
ا   ملو  ه،خربضع  مو يف  قبيعمل  يشء  دغري    لهاجلملة  الواو  أن  ال  أن  عىل  قوم لت 

  ، وأيضاً بووالقل  ىل السمعصفوا باخلتم عة، كام أهنم وموصوفون بام يف هذه اجلمل 
   عىل قلوهبم. م ن ختخلف عم  ﴾جي يه﴿  :هفإن الضمري يف قول

ال  من   ايف: وقف الك وأما  يقرب  ما   ﴾ نئ  مئ  زئ  رئ ﴿ لـه: قو و  ح ن م،  ا تـ ال   فهو 
  قبله.  حاالً للضمري [9] ﴾يئ ىئ﴿ عل قوله:من مل جيد عن [ةر]البق

  ومعنى، ت عام قبلها لفظًا  صلآخر قصة انف  ىلفهو أن يقف ع  :وأما الوقف التام
  .[ ]البقرة ﴾ٰذ يي ىي مي﴿، []البقرة ﴾مب  زب رب﴿  قوله:ك

و وأم البيانا  يُ   :قف  إليهفإنه  واق  وِمئ  كأنه  وإيامًء  ،  ص افن  تعوق  وحنلن  ىل:اله 

يبتيقف  [29:  نامرعل  ]آ  ﴾حنخن جن ﴿ ثم   ﴾ مه جه هن من﴿  له:بقوِدئ  ، 
قوله؛  [92] عن  منفصل  بأنه  إ لفظ  ﴾جن ﴿:  إيذانًا  كان  ًا،  لو  بامذ  قبله متصاًل   

 .(1)« ...اً جمزوم لكان
وف»فقال:    حاتهمصطل الغزال    ذكرثم   اهلل  اعلم  ما  قك  من  أن  حسنًا    هذه كان 
  اآلي. وما كانط  وس   يف  ذلكمن  ا جييء  مكثر  أو،  (ءاحلا )  :ةالمبع  ينتهب  وفالوق

ذل كامن  فعالك  ذل(،  فكا ال)  مته: فيًا  من  يكون  ما  اآلؤرك عىل  وأكثر    ي. وس 
عالمـوالت عىل  ـوه،  (ميامل)  ه:ـت ام  الـم ـوت  اآلي،  رأسو  معىل  ،ىـمعنـام  ا  ـ 

   .(2) «بلق  هـتـ حأوض
 

 .(412-1/213)للغزال: داء ف واالبت قالو  (1)

 . (239-1/238): املصدر السابق (2)
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ثالثة  إال يف يق بطيف الت ابهكت يف همخدتسألنه مل ي ؛(يانف البق و ) لـكر رمزاً ذي ومل

 .(1)مواضع
 .(2) (تشئ وإن(، )وجيوز) : يتعبارًا  أنه استخدم كثري امك 

  كاآليت: التام، ثراتبها  مة، و ثلث يقبطالت  عنده يف ف أقسام الوقو فتكون  إذن  
احلسنا ث  حي  ومجيعها   .لكايف،  عليمما  الوقف  وحيسنسن  بعدها.   داءبتاال  ها  بام 

 .  كلأوس يف ذ نام ابم اإل عمق فاتف

 داء( االبتوقف وال كتابه )يفاته  وقوفبعد تتبع مجيع    نهفإ  بيقىل التطظران إ نوإذا  

م  تؤكد  نتائج  إىل  يف  اوصلت  بعالح  الرشو  يفر عالت  قرره  وتوضح  ض  سابق، 

وهاألمو متقر،  إلي  توصلت  ما  مع  )الوقف  اربة  كتاب  حول  ن البء(  واالبتدايه 

 : جائ وس، فمن هذه النتأ

 لتعريف. يف ا أورده اا حسب ميقاهتبوتط فووقلام بمراتب زته النأ -

يف كذ  - ار  عن  لت   احلعريف  ) الوقف  جييء  وأك سن:  ما  يف  من  ثر   طس وذلك 

وكذلك    .(رؤوس اآلي  وأكثر ما يكون من ذلك عىل)  :كايفال  قفالو  عنو  (،ياآل

يف  التطبيق، كان  حيكم     ) ط  وس   يف   بالكايف   فلم  يف  إال   . ( 3) ريباً ق ت ًا  ع ض مو (  15اآلي 
 

قرأ  عندن  يابال  وقف  [47  ان:عمر]آل    ﴾َّ ﴿»:  قولهوهي:    (1) عبالرف  ﴾ِّ ُّ ﴿  من  د حأ   ىلع 

وق(1/835).«الوجهني يسمو.  حسن  [28]غافر:    ﴾زئ﴿»:  وله.  الأهنه  وهذا  ف  وق)  ة:برصل 
إيامنه  أي:    ،( البيان فرعون؛  يكتم  آل  مل  الرجألن  من  فل  آل  من  اآليةرعون يكن  ويف  وتأخري  ،  ،  تقديم 

وقا رجل  املعنى:  يكل  إيامنمؤمن  متم  آه  فرعون.ن  ق  همنوم  ل  آل  من  من  كان  الرجل   ال و،  ونفرعال: 

يح ال يكون  تسبالألن  ؛  ح  [9  ]الفتح:  ﴾ حضجض ﴿»  :ولهوق  .( 3/107).  «خرية وال تأي اآل يف  تقديم

 .(3/911) .  «...(ن اوقف البي)  ذا: تعاىل، فه ال هللإ
  : ، مثلاً ع موض(  77)حدود    يف( شئتن  وإ)  بارة:وع( موضع،  100من )  يف أكثر(  وزوجي)  بارة:تخدم عاس   (2)

  ﴾ حس﴿: توإن شئ ،ك ﴾ خض  حض﴿ [.34] ﴾مب﴿  :وزوجي ،ك ]البقرة[  ﴾خت  حت﴿»
 .(1/924) :الللغز وقف واالبتداءلا . « [35]

ل  لوقفاينظر:    (3) ،  69،  2/60)،  ( 474،  449،  424،  422،  433،  269،  1/268)لغزال:  واالبتداء 

286 ،295 ) ،(3/5 ،62 ،71 ،318)  . 
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 .(1) يباً تقر ( موضعاً 51) ال يف اآلي إحلسن يف رؤوس اكم بحي مل وكذلك
يف ف،  كان  سح ي  أ  (،ح ك)  : ةلسابقة أنه استخدم عبارللفقرة ا  مما يستشهد  -

موضعاً 12) ثال،  (2)   (  عدا  مما  وكلها  مواضع  فيهاثة  عد    اختلف    اآلي.أصحاب 
أا يدل عىلوهذ ن  مل (  ك)  يف اكها، وال يعدملن ال  (ح)  ن فـاحلس  ؛ى األمرينراعنه   

   أعلم. عدها، واهلل

موضعًا  (  22)  يف  (ام شبه الت):تام، وهية من الريبى قأخراستخدم عبارات    -

يف    (التام  شبه  ح)  وعبارة:  ،(4) ييف وسط اآل  ضعاً ( مو12و)  ،(3) وس اآليؤريف  

 .(5)  ( مواضع تقريباً 6يف )وسط اآلي 
  توضيح   ايدة ز ل   ( 32-61ايت ) اآل   رعد ال   ة ر و س   جاً من وقوفاته من وذ من   ض عر وأ 

 : ما سبق وأتكيد  
. [16]  ﴾لكاك يق﴿  وكذلك:.  ح  [16]الرعد:    ﴾يتىت نت﴿»  ال:يقول اإلمام الغز

  [ 17]  ﴾  جخمح جح﴿ .  ك   ﴾ مب خب﴿ .  ح   [ 16]   ﴾ ييىي  ني﴿ .  ك   ح   [ 16]   ﴾ منزن﴿ 
 

  ، 437،  214،  737  ،375،  359،  358،  357  ،331،  1/263) :  اللغزل  واالبتداء   ف وقالينظر:    (1)

943  ،468  ،2/661  ،29  ،38  ،51  ،66  ،85،  86  ،131  ،163  ،641  ،020  ،292،  267  ،285  ،

293، 396 ،3/27 ،86 ،106 ،204 ،223 ،329 ،331 ،331 ،332 ،336 ،443 ،733). 

لالوقف  ينظر:    (2)   ، 418،  801  ،146،  55  ،2/10،  046،  416،  127،  1/246) ل:  غزال واالبتداء 

186 ،194 ،194 ،962 ،643 ،804، 005، 503 ،3/34 ،86 ،104 ،105).     

،  8،  2/5  ،527،  523،  521،  505،  476،  458  ،428،  1/351)ال:  غز للء  تدابواال   الوقف ينظر:    (3)

35، 102 ،281 ،304 ،393، 417 ،426 ،442 ،453، 505 ،3/94 ،441). 

،  821،  2/185،  464  ،584  ،375،  350،  934  ،423  ،1/231):  زالغ لل داء  ت البالوقف وا  ظر:ين  (4)

سط اآلي يف وبالتام  كم  حي. ومل  (323  ،283،  252،  72،  16،  25،  3/23،  485،  478،  330،  425

   .(341، 299،  292، 281 ،1/802): للغزال تداءلوقف واالبا ر:إال يف ستة مواضع. ينظ

  يف  نانثا،  . وأربعة مواضع(98،  12،  3/11)،  (833،  310،  1/013):  زالللغ ء  االبتداوقف ولا  ينظر:  (5)

عنهام:ي،  آل ا  وسط قال  اآلي  رؤوس  يف  لا واالبتد  الوقف  ظر:ين(.  مح  )  واثنان  ، 1/352)غزال:  ل ء 

2/129) ،(3/6). 
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.  ح  [17]  ﴾حقمف﴿.  ح  [17]  ﴾مغجغ﴿.  [17]  ﴾مضخض حض﴿  وكذلك: .  ح
.  مالتا   هبش  [81]  ﴾خنحن﴿.  م  ﴾حم جم﴿.  [17]  ﴾حلجل مك﴿  لك:وكذ
  ﴾خنحن﴿.  م  ﴾ملمن﴿.  [18]  ﴾لكهش﴿  :ك وكذل  .ح  [81]  ﴾هتمت هب﴿
وجعلت  باالبتداء  [20]   ﴾ ىه﴿  رفعت ا  إذ  فق و   ﴾مه جه﴿.  ح  [19]  ،

وهو:   لطولهام  نبي  ماف  قت  أن  ولك.  ﴾ىف يث ىث  نث مث﴿  خربه:   الكالم، 
نافع    [23]  ﴾ىلمل﴿ .  ك  ﴾ىف يث﴿.  ﴾ىئ نئ﴿ ،  ﴾يي  ىي﴿ عند 

 .(1) «كح    ﴾نن من زن رن﴿ وغريه.
 الداين  اإلماموقوفات  ورآين  قع الطقملا  يف هذا  لغزالفات اوقو  نيوعند املوازنة ب

م  : يتاآل  نجد  هلا حكم  كل  الغزا  باحلسنعليه  م  ال  االثنني  أو  الكايف  هياً عأو    
فلم يرش إليها   ﴾حقمف﴿،  ﴾مغجغ﴿،  ﴾ جخمح جح﴿اين عدا:الدد  عنية  كاف  وفاتوق

 .  (2)ينالدا دنعة املتام هي وقوفات ته اشب أو ل بالتامما حكم عليه الغزاو ،الداين
 منهرة  شاإ  .(ح ك  ﴾نن من زن رن﴿)  ،(ك  ح  [16]  ﴾منزن﴿ )   : غزال ل ا   ولق  ويف

اآلي  الختالف بيعد  كام  م  نا ،  منهج  هذا  أن  قبل    ه يعد  مل  لوفاألده،  عن  ع بتمن 
 . (3) وعده الباقون مل يعده املدنيان واملكيوعده الباقون، والثاين  ويفلكا

 :(ـه 445ت بن خليفة )مام ااإل  عندسن وقف احللا •
  آن القر  كتاب )وقف  هـ( 544ت)   ليفةمد بن خبن حم   د حمم   ديعس   وبأاإلمام    فألَّ 

  لف، ختاملو   ، نساحل كايف، و لا التام، و  : مخسة أنواع  عىلوقف فيه  وقسم ال لعظيم(،ا
(، ح)بـ  وللحسن(،  ك)ـ ب   يف وللكا(،  م)بـ  فرمز للتام   ، . واصطلح هلا رموزاً املخريو 
   حيث يقول:، (أو)  امهينب يكتب  واملخري(، ف)بـ  لفختملاو 

 
 .(186-2/184)لغزال: ل اء تدلوقف واالبا (1)

 .(336-433ص): للداين املكتفى ظر:ني (2)

 .(334ص) :للداين آي القرآنعد يف  يان: الب رينظ (3)
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م ام الكالن عند متويك  أن  هوو  :وقف اتم  نواع:أن عىل   القرآقوف يفولع اواأن»

 ة لفظًا ومعنى.قصأو ال

قرأ كان إذا    ×  ي؛ ألن النبياآلأس  ر  كونوي،  ه نيب موهو قر   :فووقف كا

 ية آية.  قطع آ

ح الوقف  :سنووقف  صح  ما  و  وهو  حسن،اء  بتداالعليه،  بعده   كنول  بام 
 .  دهعبطع عام ينق م الالكلا

 وىل.  لوصل عند بعضهم أا ف :راءعند الق لفخمت ووقف

قول   : ري ف خم ووق   ﴾  خكحك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف ﴿   ه: نحو 
 ظائر. وله ن ،  ﴾ خكحك  جك ﴿ ،  ﴾ مق ﴿ قف عىل: لو  ا  يف ري خم   ئ ر القا ، ف [ 190: ]البقرة 

هذ أنواع  نبني  افنحن  بعالمات  الوقوف  طلحله  التامجيلإل  باً مرة؛  فعالمة    : از، 
احلالوع،  (ك)  : كايفال  مةالعو(،  م) اوعال(،  ح)  ن: س مة  (، ف)  لف: ختملمة 

ال  وأما بينهاميريتخ وقف  يكتب  بافأ(.  أو)  :  خيتلف  الذي  الوقف  الف تخما 

  عند من   []إبراهيم  ﴾ّٰ ِّ﴿   الوقف عىل قوله:ف  عه،اضمو  يف  بهنن  تراءاالق
ع  [2]  ﴾ من﴿قرأ   وما  ذكرفعًا.  ما  أحرىال  من  رنادا  فالوصل    عند   الإ  ،وقف 
 . (1)«هاوسعال  إف نفساً لِ كتال و  ة،ـرورضفس باللنا طاعقنا

التخيري)بـ  فةيابن خل  حومصطل املراقبة  يف حكم  (وقف  كام    ،(التعانق)  وقف 

   . ( 2) « ح   [ 32]   ﴾ ىل ﴿   أو   [ املائدة ]   ﴾ خن  حن ﴿ »   ل: يقو   ثلة، م األ   يف   ك ل هر ذ يظ 
ا وأجاز  .  ك  يل:وق،  نحس  [ئدةاامل]  ﴾ خن حن جن﴿»  لعطار:ويقول 

 .(3) «نابقايرتو، [32] ﴾ ىل مل خل﴿ وقف عىلالم بعضه
 

 ./و5 ،ظ4/: ظيمآن الع القرف وق (1)

 ظ/. 17/: السابقر املصد (2)

  .(66ص): املقاطع واملبادية فىل معراهلادي إ( 3)
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الكايفت  يفة  خليفابن  وذكر   الوقف  رأس)  :عريف  هو    (،اآلي  ويكون  وهذا 

الوقف  اآلي، وط  لوس سن  حلا  ف قالو  أن جيعل   ق يف التطبيغالب أمره    إنف  ؛الغالب

 . الوالغز أوس هجية موافق البن. وهو هبذه املنلرؤوس اآلي الكايف والتام

  التزم   هنأجد أ   كتابه  ا يف ه بتا ومر   وفالوق اع  نو أل  ةف يلخ  ومن خلل تطبيق ابن 
   ة. رره يف املقدممبا ق 
  مما  : هوالتطبيق  بن خليفة يف التعريف ويفإلمام ا ن عند ا قف احلسفالو إذن   

ولنقف مع .  بعد التام والكايففهو    بعده،مبا    البتداءف عليه وحيسن ا لوق ا  سنحي

 :لكح ذيضانموذجني إل

األول:  -   نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿النموذج 

 يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف
 . ر[]الزم ﴾  خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن من

خ   ل يقو    . ك   ﴾ يت ىت﴿ .  ح   ﴾ يب﴿ .  ك   ﴾  رب يئ﴿ »   : فة لي ابن 
 . ( 1) « ك   ﴾  خئ حئ﴿ .  م   ﴾ ٰىين﴿ .  ح   ﴾  ىل﴿ .  ح   ﴾ ىثنث﴿ 

ال ويقو  و اتم   ﴾ رب يئ ىئ﴿ » داين: ل  ق عا   كذا ،  إىل  فواصلها   ٰى﴿   ه: ول مة 
  . أت   ﴾ ىثنث مث﴿   آية.   س أ ر و   ، م ات   ﴾ يت ىت نت مت﴿ .  ﴾   زي ري

   . ( 2) « م ات   وقيل:   كاف،   ﴾  ىل﴿ 
  د ع ال  يف غري  ةيفهي آ ،  ﴾ ٰىين﴿  لها( كلمة:واصله: )عامة فويدخل يف قو

 .(3) يفكوال
 

 ظ/. 51/: يمقرآن العظوقف ال  (1)

 .(487ص)املكتفى:  (2)

 .(495ص): للداين القرآنيف عد آي  نظر: البيان ي (3)
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الوقفعو العامين  و﴾ رب يئ﴿  عىل:  اتم  ند  و﴾ىثنث﴿،  ،  ﴾ ىل﴿، 
  مت﴿   عىل:   ن وحس ،  ﴾ يب﴿   عىل:   وجائز ، ﴾ خئحئ﴿   ، ﴾ ٰىين﴿ و
   . ( 1) ﴾ يت ىت  نت

 مظ حطمض خض حض جض مص خص حص  مس  خس حس﴿  :الثاين  ج ذ نمو لا
 جل مك لك خك  حك جكمق حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع
 .]حممد[ ﴾   جم هل مل خل حل
اـقـي خـبول   . ح  ﴾  جكمق﴿  .ح  ﴾حفجف﴿  .ح  ﴾حطمض خض﴿»  ة:ـف ـليـن 
  .(2) «﴾  جم هل﴿

الداين:  حق﴿  ومثله:  .اتم  ﴾حفجف مغ﴿و  . كاف  ﴾حطمض خض﴿»  ويقول 
 .(3) «﴾جكمق

العام  ﴾ جكمق﴿  .حسن  ﴾حفجف مغ﴿و  .حسن  ﴾حطمض خض﴿»  ين:ويقول 
ال  .مالتماب  م:حاتبو  أوسمهام  و  .اتم آخر  عند    .(4)«سورةثم   امكالعامين  واحلسن 

 يب من التام. رن الكايف وقسبق أعىل م

خالل حأن    تبني  قنيبا الس  وذجنينم لا   فمن  بالوما  خليفة  ابن  عليه  قف كم 

 هلل أعلم. ا و  ،ينامند العوتام أو حسن ععند الداين،  امت احلسن أغلبه

 :  هـ(569ر )تا طعال مذاين اهلء  لالع   م أيباإلما دنعن سالوقف احل •
 يكتاب )اهلاد  هـ(569)تر  عطامذاين الالعالء اهلأبو    محدبن أ  احلسناإلمام    فألَّ 

معر اإىل  كتابه   ي(،ادملبوا  طعقاملفة  مقدمة  أبواب  منها    وبعض  مفقودة،  زالت  ما 

 وف. م الوق خصص ألقساالباب امل

 
 .(266-2/256): وفيف الوق شدينظر: املر (1)

 . /ظ56/: ن العظيموقف القرآ( 2)

 .(652ص): فىكتامل (3)

 .(2/712) الوقوف: يف رشد امل (4)
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تبني  لخالن  مو وقوفاته    ( م)  :وهي  ،قفللو  رموزثة  الث   خدمتس ا  نهأ  تتبع 
التأع  وأن  .(1) احلسن  للوقف (  ح)  ، ف الكايفوق لل(  ك)  ،للوقف التام ام،  الها: 

ًا بأن لغزال. واتفق معهام أيضس وان أو ب امنيماإلمع افاتفق    . نثم الكايف، ثم احلس

 ام بعدها. ء بتداالبايها وحيسن الوقف عل مما حيسن الوقوف الثالثة

عن   ـ(ه780)ت  اهلمذاين  نديقرالسم   مودحم   بن  دم حم ام  ماإلل  قو  كلذد  ؤكومما ي

الع   تقسيامت اهل  ءالأيب  حيث  العطار  ا»قول:  يمذاين،  الشيخ  أن   أبا   مامإلواعلم 

  ، اتم  أعالها:  عىل ثالث مراتب؛  رآنالقليه وضع وقوف  محة اهلل عاين راهلمذء  الالع
وذكر    .(ح)  :هتمعالو  ، حسنث  (.  ك)  مته:الوع  ،فاك  ث(.  م)  وعالمته: 

بووق بعكتاب   يف  مةئاألعض  ف  يف  املواه  وقال:عض ض  عند  )و  (،فعان  عند)  ، 
بعض)و(،  يعقوب قوم)و  (،عند  األخ)و (،  عند   (،تحا  أيبد  عن)و(،  ش فعند 

ال  وقا بعض  منه)  ملواضع:يف  منه)و  (،أت  التام)و(،  أحسن    (، ئزاج)و(،  شبه 
   .(2) « (هلقبا يراقب م) و(، أوىلصل الو ) و ،(على ما مضى)و

العطاكت  نم ذج  امالنعض  بب  دوأسرتش   - الوقف احل  ر لتوضيحاب  سن عنده  أن 

 :   االبتداء بام بعدهيه وحيسن  عل لوقفا حيسن امم

 ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي  مي خي ﴿:ولج األموذ نلا
 . ]البقرة[  ﴾نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ
العط ـقـي .  ح  ﴾مئزئ﴿.ك  : قيلو،  ح  ﴾ٍَّّ﴿.  ك  ﴾  ٰذ﴿»  :ارـول 

 
  ن من ات أخرى للوقف، ولك صطلحدم متخأنه اسحث البا دجيكتابه ار يف وقوفات العط خالل تتبع ومن (1)

(  يرتاقبان و )  :بارة عو  بًا،تقري  موضعاً   (95يف حدود )  (زجائ)  منها:  -قسيمالت  ست داخلة يففلي-  غري رموز
  ﴾ حم﴿» :ل قولهثم  ،ريباً وضعًا تق( م217)  حدوديف  ه  كتابمن  ة  كثري  ضعموا يف   ( بلهقيراقب ما و ) أو
قول،  ح  [69البقرة:  ] ذهب  عىل  بم  من  أهنا  )عنإىل  إىلسى:  ذهب  ومن  )الص  اأهن  وداء(.  فرة( بمعنى: 

عًا، بل  م  نال يسقطاًا ومع   نثبتا  يُ وقفني: ال لبني ا  قبة، واملراقبانويرتا  ،[69]  ﴾مم خم﴿   :وقف عىل

  ﴾ رن مم﴿ »  :اً أيض  وليقو  .(14-13ص).  «  ض...روة يف الع  راقباملل  ، وأصادمهحقف عىل أوي
(  السنة  قفو )ـًا، ك حات أخرى أيضلمصطو  .(15ص)  . «ما قبله  ويراقب  ،ح  [81]  ﴾زنمن﴿  .ك  قرة[ ]الب
 بًا. ضع تقريموا (5يف )(  مفهوم)و، تقريباً ضع ( موا9يف )  (صاحل )و  يبًا،( موضعًا تقر12يف )

 . /و4/ ن:آ القرءات وما قفالو بيان يف وم النج (2)
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   .(1)«م ﴾نب مب﴿
 مب  زب﴿.اتم﴾مئزئ رئ﴿.كاف﴾ٍَّّ ٌّ ٰى﴿»  ي:ـدانـلا  ولـق ـيو

   .(2) «ماـت ﴾ نب
  ﴾ مئزئ  رئ ﴿   . التمام حسن يقارب  ف  وق   ﴾ ٍَّّ  ٌّ  ٰى ﴿ »   : ين العام   ويقول 

   . ( 3) « م ات   ف وق   ﴾ نب   مب  زب ﴿   . وقف كاف 
 جغ مع جع مظ  حط مض خضحض  جض مص خص﴿:الثاينوذج  نمال

 خل حل جل مك لك خك حكجك  مق  حق مفخف حف جف  مغ
 ىم ممخم  حم جم يلىل مل خل خم حم جم هل مل

 ىي  مي خيحي   جي يه ىه مه جهين ىن من خنحن   جن يم
 . ]البقرة[ ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي

ال وقيل: ح  ﴾ خضحض﴿»  عطار:يقول  . ح  ﴾مفخف﴿  .ح  ﴾جغ﴿  .ك  ، 
  ﴾ ممخم حم﴿.م وقيل: ، ح  ﴾يلىل﴿  .م وقيل: ، ح ﴾مكلك﴿  .ك ﴾حك مي﴿
  جي ﴿  .ك  وقيل:،  ح  ﴾جهين﴿  .ك  وقيل:،  ح   ﴾خنحن ﴿.  ك  : وقيل  ،ح

 .(4) «م ﴾ُّ َّ﴿ .ك  وقيل: ، ح ﴾\ٰرٰذ﴿  .ك وقيل: ، ح﴾حي
  ، ﴾ مك لك  خك ﴿   : وكذلك   ، كاف ل: ي وق   م، ات   ﴾ مفخف  حف  جف ﴿ »   : اين ويقول الد 

  له: ومث ،  ﴾ جهين ﴿   : ه ل ومث   ، كاف ﴾ خنحن  جن ﴿ . ﴾ يلىل  مل  خل ﴿ : وكذلك 
 . ( 5) « اتم   ﴾   ُّ  َّ  ٍّ ﴿ .  ﴾ ٰرٰذ ﴿   ومثله:   ، ﴾ خيحي    جي ﴿ 

 حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض﴿  :الثالثج  وذ منال
 . ام[]األنع ﴾ جم ىث نث خل  حل جل مك لك خكحك جك مق

 
 . (30ص)ي: ع واملبادقاطفة املعرىل مإ ديااهل (1)

 .(183ص)كتفى: امل (2)

 .(1/321)الوقوف: رشد يف امل (3)

 . (30ص)ع واملبادي: ملقاطإىل معرفة ا هلاديا (4)

 .(418ص): كتفىملا (5)
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العطار: .  (1) ﴾مئ﴿ملن كرس،  ح  ﴾مك لك﴿.ح  ﴾خفحف جف﴿»  يقول 
   .(2)«ك ﴾جمىث نث﴿

وقفاهلمز بكرس    ﴾خل حل مئ﴿   قرأ  نم و»  :ينالدا  لقووي  لك﴿  :عىل  ة 
إيامهنم(،لتقدير:  او  ،اتم  وهو  ﴾ مك يشعركم   فقال:  جبأوف  أدابت  مث   )وما 

 . (3) «ي بعد كافيةورؤوس اآل ...فذلك منقطع مما قبله ﴾مئ﴿
اتم   ﴾ مك لك﴿   حسن.   ﴾ خفحف جف﴿ »   : ين العام   ل و ويق  قرأ   ، وقف    : ملن 

ن حسنوستي   ة ان أهل مك ك و  و، ر وأيب عم   ري كث   ن ب ا  بالكرس، وهي قراءة  ﴾ خل حل مئ ﴿ 

علـوقال تـوق   و ـوه،  هـبن  ورـأمـويه  ــيـف  م؛  امــف  بعــألن  استئناف  ـا  ده 

 .(4)«كاف  وقف  هو ﴾جمىث نث﴿...،خرب
 هـ(: 814احلليب )ت   اخلطاط املقرئ ند ع الوقف احلسن  •

حفًا  مص  ،هـ(814)تبي  يل بن يوسف احللط حممد بن إسامعخلطارئ اكتب املق

(ـه790)  نةس   دهي  طخب
(  ك)  ،للتام(  ت)  :ت للوقوفث عالماالث   هيف  دواعتم   ،(5) 

)يفللكا  يف  كام  و   ،حسنلل(  ح،  املصحفقال  عدة   راءللقفالوقف  »:  خامتة  فيه 

لول  مد   علتجف   ،واحلسن  ،والكايف،  التام  ثالثة أقسام:  ذلك  نت مقسام، فاخرتأ

 هلل ابو،  ح  ف حر ن  لحس ل و   ، ك   حرف باملداد األزرق، وللكايف    ت   حرف: الوقف التام  

   .«ق التوفي

 
ا.  ه تحة، والباقون بفمزهلكرس اب   ﴾ مئ﴿  :ف عنهقوب وخلف وشعبة بخلويع مرو  وأبو ع  كثريقرأ ابن    (1)

 . (361ص): ريجلزرش البن ايف القراءات الع  ريالتيس نظر: حتبريي

 .(89ص) :اطع واملباديقاملة  معرفإىل هلاديا (2)

 .(259-752ص)املكتفى:  (3)

 . (211-2/120)قوف: املرشد يف الو (4)

مكتبة  (5) مقتنيات  من  رق  املصحف  الببدرا  قامو.  (raba.Cod.1113)م  ميونخ حتت  حث: سمري  استه 

الديذك وكريت.  ت   امعةج  -يالفهداو شمس  الر  ان  اخلطاط  بأن  بحلسخاوي  قرأ  نيع  السبعلبي  ف ىل 

السخاوي    ،خاً شيين  عرشو له  و»  :بقولهثم وصفه  بالقراءات وبعرمكانت  كاء ذه  ولدي  ،الكتابةفة جيدة 

 . 514-2/450: الرشيفة تاريخ املدينة. التحفة اللطيفة يف «رطمف
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 286-283)  ياتاآل  :وقوف اله لبيان مراتبه يفتمن صفحا  أعرض صفحة س و

 آل عمران(. 7-1البقرة(، )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ( 790نة )ه سبتلحلبي كمصحف ا صورة من

 ان(عمر  آل 7-1البقرة(، ) 286-283يات )ال  
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  ت فحاصلمن اها  وغرية  صفحلا  همات الوقوف يف هذلنظر يف عالومن خالل ا

 اآليت:   رهظي

الات  وقوفوقوفاته مع    ازنةومعند    - قبلأئمة  والنحاس  باري  ناأل  ابن ه كوقف 

وإن  ،  أحداً مل يقلد    أنه  ريظه  غريهمطار ووالع  لغزالوا  ينوابن أوس والداين والعام

 . ، واهلل أعلم مبعضهكان ربام استفاد من 

الوأن مر  - مجيعها    نأ و   ، ناحلس  كايف، ثال  ث ،  مات لا:  هالأع  نده قوف عاتب 
 ،بهاراتبتداء بام بعدها، ومقدار احلسن حسب ماال  قف عليها وحيسنالوا حيسن  مم

قة  لسابحة االصفوقوفاته يف    وازنتالذي    يتاآل  يف اجلدول  ظهريس كام  و  .أعلمواهلل  

 : وإليك اجلدول لعامين والغزال هلا، ت الداين وامع وقوفا
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حسن   تام أوعند الداين، و  باحلسن أكثره كافبي  لاحلعليه    حكما  م  نأ  ةصالواخل

 الغزال.  ين، وحسن عندعند العام
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 املبحث الثاني
 لوقف عليهوه مما حيسن اجعل نذيند العلماء الالوقف احلسن ع

 بعده مبااء االبتد حيسن وال 
بع إلا  ضذهب  الوقف  ىل  علامء  هاحلسأن  حيلذا  ون:  عليالوق  سني    ال و  ه،ف 

االسحي ببام   بتداءن  اختيا  هو  وهذا  الداينعده،  اإلمام  بر  ذلك  عىل  وتابعه  عض  ، 

كتبء  العلام وقواعد    ممن  الوقف  ال تدبااليف  أو  أواء،  فأدرجوا ت،  اءالقرا  تجويد، 

  حققني خامتة املو يالسخاو نيد لالطحان وعلم ان ابك االبتداء،ف وبابًا يف الوقفيها 

ا  .يرزجلا  ناب للوعرتلاا  هذ ختار  وكذا  احليف  القسطاّل   سنقف  واإلمام  إليك  ين، 

  يان ذلك:ب

 هـ(:444الداين )ت  مام أيب عمرو  إل االوقف احلسن عند  •
أبو  لَّ أ اإلمام  بنف  عثامن  )املك  ـ(ه444)تالداين  د  يعس   عمرو  يفكتاب    تفى 

الو بتدواالالوقف   وقسم  أقسام:  عىليه  ف  فقا(،    سن واحل  ،يفاكوال  ام،الت  أربعة 
 . (1) بيح لقاو  (،حل)الصا

ت»  ل: اقف  لها،ثم فص الفسابب ذكر  ال  :ماتري الوقف  أن  ا اعلم  هو    :لتاموقف 

عليه   القطع  بام  واالبتدالذي حيسن  بش  ؛بعدهاء  يتعلق  مم ـألنه ال  وذلك    ،عدهب  ايء 

وانقضائهن، القصص  متام  موأو  عند  يكون  ما  ال  اً دوج كثر  ورؤوس  فواصيف  ل 

بالبا و  ،[رةبق ]ال  ﴾مب زب رب يئ﴿  :كقوله  ،ياآل  مل  خل﴿  قوله:تداء 

 خل﴿ه:بقول  واالبتداء  ،رة[]البق  ﴾جم  هل خل حل حل﴿   . وكذلك:[6]  ﴾ىل
  ...[30] ﴾يل ىل مل

ا  تفسري  ذكر  الكايفابب  الكايف  :لوقف  الوقف  أن  حيسن ا  هو  :واعلم  لذي 

أيضًا واالبتداء  الوقف أ  بام بعده،  عليه  به ممت  لذي بعدهان  غري  ى  عناملن جهة  علق 

 
 . (139-381ص)املكتفى: ر: ينظ (1)
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كاللف  ندو قائم  ذلك كل كالكو..ا.رنذكام  ظ  ومعمس  هنفسبم  بعامل  فيه  تغن  مول 

بهم  يفيد يكتفى  علفالق  عنى  مف  كاف.  يهطع  الرضب  هذا  أيضًا  ،  هوماً ويسمى 

ا  هلوتفاض الكفاية كيف  ال  املتتفاضل  ، وما ورد منهام ومن احلسن يف  فواصل سواءن

 يف ك  ذلن  ء مما جاى  وسرتوهن.  حش  لك يفمن ذيرد  ا  مموأحسن    ىكففهو أتم وأ

  التوفيق. تعاىل، وباهلل هللاشاء اًل إن صفكل سورة م

ا اب الذي    :احلسنلوقف  ب ذكر تفسري  هو  احلسن:  الوقف  أن  حيسن  واعلم 

  مجيعًا،   من جهة اللفظ واملعنىبعده؛ لتعلقه به    امب  ه، وال حيسن االبتداءيلالوقف ع
نح    ، [ ة الفاحت ]   ﴾  يم  ىم  مم ﴿   ، [ 2:  ]الفاحتة   ﴾ خم  حم ﴿   وله: ق و  وذلك 

ذلك الوقف عىل ،  [ ة فاحت ل ا ]   ﴾ خن  حن  جن ﴿ و    مفهوم،   ملراد ا   ألن   هه حسن؛ شب و    

بقو واالبت  و ﴾ خن  حن  جن ﴿ و   ، ﴾ يم ىم  مم ﴿   له: داء   ىن  من ﴿ ، 

جمرور أل حيسن؛  ال    ﴾ جه مم  ذلك  ب   ، ن  ق واالبتداء  قبله.   ألنه   ح؛ بي املجرور  ملا  تابع 

إذ ال يصاحلاً ويسمى هذا الرضب   م اىل تع عل موضيقف يف كأن    القارئ  نكتم ؛ 

 ... كطع دون ذلقين هسنف نألال كاف؛ و

عرف  ي   الذي  يح: هو الالوقف القبواعلم أن    :يحر تفسري الوقف القبذك   ابب

الوقفاملر نحو  وذلك  منه،  قوله:    اد   ﴾ من ﴿و،  [1:  ]الفاحتة  ﴾ خل﴿عىل 
  ،   [412م:عا ناأل]  ﴾  مغ﴿ و،  [82  رف:لزخ]ا ،  [2]الفاحتة:    ﴾ مم﴿و،  [4الفاحتة:  ]

  ،[]الفاحتة  ﴾ينجه  ىن﴿ و  ، [1  :ةحتفا ال]  ﴾مل﴿  : هولقبداء  تبواال  وشبهه،
 :امنع]األ  ﴾ مل﴿و،  [82رف:  الزخ]  ﴾ىل﴿و  ، []الفاحتة  ﴾يم  ىم﴿و

مل  ؛  [124 ذلك  عىل  وقف  إذا  أي يشألنه  إىل  وهذا  ءيعلم  وقف    أضيف.  يسمى 

عنده.ا النفس  انقطاع  لتمكن  الو  منبح  وأق  .. لرضورة،  النوع  قولىلع  قفهذا    ه:  

  ائدة: ]امل        ﴾ حم  رن  مم  ام   ﴿ و   ، [ 181ران:  عم   ل ]آ     ﴾  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ﴿ 

،  [ 181عمران:    ]آل   ﴾ ىم  مم  خم ﴿   : ذلك من قوله   عد  ب اء بام تد الب وا   ، ..   ، [ 73،  72،  17
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  ﴾ مكىك لك   اك يق﴿و  ،[ 27،  17ة:]املائد  ﴾ ريزي ٰى  ين ىن نن من﴿و
 .  (1) «...لهذلك مما قبصل ألن املعنى يستحيل بف...[73]املائدة: 
قد  متته. وخا  ن أوله إىلم  نآالقرقوف  ذكر ويف    ينم الداع اإلمارشبعد ذلك    مث 

عليه  تتبع حكم  ما  الداإلت  بالمام  واين  احلسن،  هو  لصا  الوقفوقف  الذي  الح 

فرأيته ه يكثر    مل  بمعناه،  احلن  ذيمن  الوقوفات  تتبع  لو  ألنه  وذلك  سنة  النوعني؛ 

 م. أعل هلل واكتاب، الم ج ل حيطو، ف يفكاعاف الوقف اللصارت يف العدد أض

  لوقف الصاحل يف اً، وا( موضع27)   احلسن يفف  ق و لا اين  الد   امر اإلمذك  وقد
مت  ضع،موا  (6) أهنا  فيها  احلسن:تعل  طابقةويظهر  للوقف  حيس  ريفه    ن )الذي 

 ...(.البتداء بام بعدهوال حيسن ا ،الوقف عليه

عليه   ا مم   ضع املوابعض  أذكر    ك ذلولبيان    لوقف  اب  الداين مام  اإل   حكم 
 :  عواض ه امل ك هذلي إو ، احلأو الص سن احل

ل  وجع   باالبتداء،  [3]   ﴾ خن﴿ اتم إذا رفع    رة[لبق]ا   ﴾حن  جن  يم ﴿»  : -1

  هم )بتقدير:    رفع عىل املدح  إنف  .[5]  ﴾ىئنئ  مئ زئ رئ  ّٰ ﴿   : اخلرب يف قوله
  كاف.   ﴾حن  جن﴿   فالوقف عىل  ،(أعني الذين)، أو نصب ذلك بتقدير:  (ين الذ
 لكيف    ةائزج  الوجوه  هذوه   ن.س حعليه    قففالو  (نيتق)امللـ  النعت خفض عىل  وإن  
من  م يرد    ﴾ مئ خئ  حئ جئ يي ىي﴿  قوله:ك  (،لذيو)ا  (الذين)  و:نحا 
  خك حك جك﴿و  ،]البقرة[   ﴾يي ىي   ني مي زي﴿و  ،البقرة[]

 . (2)«وشبهه ،]الزمر[﴾مئ خئ حئ جئ يي﴿و  ،ران[]آل عم ﴾مل خل
 .(3) «حسن، وقد ذكرته  البقرة[] ﴾جئ  يي﴿» : -2
 .(4) «سنح [13ائدة: ]امل ﴾ حئ﴿» : -3

 
 .(501-401ص) ى:تفكامل (1)

 .(591ص): املصدر السابق (2)

 .(601ص): ملصدر السابقا (3)

 .(523ص): ر السابقصدامل (4)
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السوآ  ىلإ  رؤوس اآلي  اذ، وكتام  [ماألنعا ]  ﴾  ىئ نئ﴿»  :-5،  4  رةخر 
الوقف ع  ﴾ جخ مح جح  مج ﴿و  ،[161]  ﴾يي ىي ني﴿  إال ليهام  فإن 

 .(1) «وال كافيس بتام حسن، ول 
   .(2) «حسن [5: نفال]األ ﴾مك لك اك﴿» : -6
احلسن    ألنس بتام؛  حسن، ولي   []النحل  ﴾جن مم﴿   والوقف عىل: »  : -7

هلذي )ا:  مه  [42]  ﴾خن حن﴿  ل:اق باممتعل  (ذينفـ)ال.  (اجروان  ،  لهقب  ق 

 .(3)«البقرة أول ا يفنا مثل هذوقد رشح
غري تام وال كاف؛    صالح،أي بعيد،  ،  []احلج  ﴾ مل يك ىك مك لك﴿»  :-8

 .(4)« [27] ﴾اك ﴿بـ ق عليت [28] ﴾ىل﴿ألن 
املواضع  نرى  ف هذه  احل  الثامنيةيف  الوقف  عندتطابق  بنيينالدااإلمام    سن    

األول  املوضع    بعدف،  ومعنًى   اً لفظها  قبل  بام  متعلق   هابعد  فام؛  طبيق لتوا  فلتعريا

 جاءالثالث    املوضع  وبعد  .الدايناإلمام    ذكركام    ،ت نعلاجاء    والسابع  والثاين
وبعد    .(5) احلالجاء  س  د والسا  اخلامسوالرابع    وضعملاوبعد    واو.الب  العطف

الثامن ب  املوضع  التعليل  اإلكام    ،الالمجاء  يفوهكذداين.  الام  مذكر   ة لثماألقية  ب  ا 
 . أعلمتعاىل  واهلل ،(6)ىراألخ
 :( هـ560ت حنو ) انطح لا ابن د اإلمام  حلسن عنالوقف ا •
حان ف بابن الط ملعروندليس ايل األز بن عـد العزي ـ غ عب ـو األصبـأبام  ـف اإلملَّ أ

 
 .(426ص): املصدر السابق (1)

 .(842ص): سابقملصدر الا (2)

 .(353ص): در السابقاملص (3)

 .(394ص): املصدر السابق (4)

 .(9/662)، (320، 198أ/-8): عاشور البن والتنويرالتحرير : رينظ (5)

 ، 312  ،305  ،295،  287  ، 235  ،219،  201-200  ،781  ،169  ،156-155):  املكتفى:  ينظر  (6)

327، 356، 394، 437، 477 ،493 ،563، 586 ،591 ،606).  
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نحو ا  هـ( 056)ت  يف  عنرسالة  واالبتداء،  األداء)   واهنا:لوقف  الوقف   نظام    يف 

  يم تقس  الوقوفيف  ار  ختوا تداء،  بالوا  لوقف ا يفل  ئاملسا  عضب  اكر فيهذ  (،بتداءواال
فجع الداين،  أقسام:  الهاإلمام  وعرف  والقبيح،  واحلسن،  والكايف،  مالتا  أربعة   ،

 ه: ن بقولاحلس

الوهو    احلسن: ف  لوق وا» حيالذي حيسن  وال  عليه،  بعقف  بام  االبتداء    ده؛ سن 
،    [ 2:  فاحتة ال ]   ﴾ خم  حم ﴿ ،  [ 1:  الفاحتة ]   ﴾ مل  خل ﴿   حو: نولفظًا،    لتعلقه به معنًى 

 نن  من﴿و،  [ةحتفا ال]  ﴾حنخن جن﴿و،  [حتة فا ال]  ﴾ىميم  ىم﴿
 َّ﴿و   [،36رة:  ]البق  ﴾ مك لك خك حك﴿،  [21رة:بقال]  ﴾ ين ىن

وم،  [40  ]البقرة:  ﴾ ّٰ  ِّ ُّ أشبفهذا  حيسنا  ال  بام  هه  بعده.    االبتداء 

هذ أيضًا صاحلاً ويسمى  الرضب  يمكنا  يقارئ  للق  ؛ ألنه ال   ضع مو  كل  يف  فأن 

تاع ينق  ناف؛ ألك  م والىل  قد خصصتالسنأن    الإ  ذلك؛  نودطع  نفسه  القطع    ة 

   .(1) «عليه... ع رأس آية ُقطِعهذا النونا قبل. فام كان من كر اآلي كام ذعىل
 : (هـ643ت)  الدين السخاويعلم  إلمام عند ااحلسن   الوقف •
ل القراء  ا)مج  اب:كت  (هـ643)ت    السخاويمد  حم عيل بن  الدين    علمف اإلمام  ألَّ 

  (، ف واالبتداءمعرفة الوقهتداء يف اال علم): عنوانب ةلارس  (، وضمنهراءاإلق لاموك

فيهت كث  اكلم  واالبتداء،من  ري  عن  الوقف  يف  ا  اختارو  املسائل  سيم  تق  قوفلويف 

الدااإل أربعة  ينمام  فجعلها  وعرف    ، والقبيح  ،واحلسن،  والكايف،  التام  أقسام:، 

 : لهوقف احلسن بالوق

وال حيسن  سن،  يد حمفكالم  ه  نأله؛  لوقف عليان  ي حيسذل افهو    احلسن:  اأمو »

لتاالبتداء   بعده؛  ومعنعلبام  لفظًا  به    [ 2:  ]الفاحتة  ﴾خم حم﴿:  هلكقوى،  قه 

ذلك: ول وق،  يد مفحسن    كالم  فهذا بعد  مستغن عن   ﴾يم ىم ىم﴿  ه   غري 

 
 . (46-45ص) داء: االبتيف الوقف وألداء ا منظا (1)
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م فإهن  [الفاحتة]  ﴾ىميم  ىم﴿  نحو:  ،أس آيةاألول. إال أن احلسن إذا كان ر

: )ثم سلمة  ث أمعنى؛ حلديوامللفظ  اليف  ه  بلق  بام  وإن تعلق ه،   بعدبام  االبتداء  اوازأج

(.  ﴾    جه  ين  ىن  من ﴿  ، ثم يقول: يقف ثم    []الفاحتة   ﴾ خن  حن  جن ﴿  يقول: 
او أيبي  ليزيدحكى  يعمرو    عن  كان  رؤوسسكأنه  عىل  ويقول:  اآلي  ت  إنه )، 

  .(1) «(أحب إيل
 (:هـ338)ت  يابن اجلزر   اماحلسن عند اإلمقف  الو  •
اإلمألَّ  كتبًا يف (هـ833)ت  جلزريبابن اف  وعرملا  دم حم ن  ب   مدحمن  بحممد    ماف   ،

و ككتاب:التجويد  التجويد(،    مهيد)الت  القراءات،  علم  ال)اويف  يف  قراءات  لنرش 

ومنظالعرش(  ،( قايف    مةقداملومة:  عىل  و)ما  يعلمه(،  أن  القرآن  يف رئ  النرش  طيبة 

الع القر وا  ل يفمسائوكلها ضمنها    رش(،اءات  وابالالوقف  فتداء،    سيم قتا  يهختار 
عند  قووال الداين:ف  الوقف وع  ،والقبيح،  سنواحل ،  والكايف،  التام  اإلمام    رف 
 حلسن بقوله:ا

يف  » احلسفصل  حيوهو    : نالوقف  الالذي  حسن  أل  ؛عليه  وقفسن  كالم  نه 

بفم االبتداء  بعدهيد، وال حيسن  و  ؛ام  لفظًا  به  سلم ..  .معنىلتعلقه  أم    قالت:   ةعن 
  ]الفاحتة[   ﴾    يم  ىم مم خم حم﴿  : لقوي  اءاته،يقطع قر  ×  ي كان النب)

: وهذا دليل عىل جواز  قالوا   .( ثم يقف  ﴾خن حن جن﴿  ثم يقف، ثم يقول: 

عىل يف    القطع  مألن    ؛فواصلالاحلسن  قهذا  بام  لفظاً بل تعلق  بعده  وما  ومعنى. ه     

  ي، ؤوس اآل يف رالإ  ده،ء بام بعبتداوال حيسن اال  ن الوقف عليه،وهذا القسم حيس

سنةذل  فإن عني زليا  وحكى  .ك  يسكت عىل  عمرو    يبأ  دي  كان  اآلي أنه    رؤوس 
إيل(.  ويقول: أحب  قم  )إنه  آية  رأس  يكن  مل  إذا  احلسن    ﴾  خم حم﴿  وله:ثال 

حسن  هذ  [2حتة:]الفا  كالم  ذمفا  بعد  وقوله  غري   ﴾يم ىق مم ﴿  لك:يد، 

 
 . (2/564)راء: إلقل اء وكاممجال القرا (1)
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   .(1) «عن األولمستغن 
  قف و ل ا  يف  (شرلعقراءات ا ال  شر يفطيبة الن)  يفجلزري  ابن ا  مإلماومما نظمه ا

 :  (2) له داء قو بتواال
اــــــــــــــت  ـــو اب   اً ـــــفـــــــــر ف  و ق  ـــــــــــ ع  ــــأ ن  ت   د  ــــــــبُ   ال       د او   ـــ ـــ ــــــــ ج  ـــُن أ ن  تُ ـــــــــس  ــــــح  ـــا تُ ـــــم   د  ـــــــــــع  ـــــو ب   –95  د 
 ا ـــــــــق  ـــــل   ـــــًى عُ ـن ــــــع  ـــــم  ــــ ب  ن  اٍف إ  ــــــــو ك   ،ام  ـــــــــــــ ت    ا  ـــــــــق  ـــل  ـــــــــــ ع  ـــت   م  و ال  ــــــــــــــــُظ إ ن  ت  ـــ ـــ ــــــ ـف  ـــــل  ــالـــف   –96
اـــــــــب ـ ــ ت  ف  و ال  ــــق  ــف       ن  ــــس  ـــح  ــف   ظٍ ــــف  ـــل  ــو إ ن  ب   ،ئ  د  ـــــت  ـــــف  و اب  ـــــق   –97  ن  ـــــــــس  ـــي  يُ ى اآل  و  ــــــــس   د 
ا ق  ـــــــ ـــــــب  ــــو يُ  ر اً ــــــــط  ــــ ـــ ض  ــمُ  فُ ــــــــوق  ــــيُ    ُه ــــــــو ل   ،ح  ـــــــــــيـــــب  ـــق   ــــــــــــم  :ت  ا ـــــــ  م  رُ ــــــــــــــي  ـــغ  و   –98  هُ ـــــل  ــــــــب  ـــد 
ـــــو  ٍف ـــــو ق   ن  ــ م  آن  ر  ــــــــقُ ــال    يف  س  ـــــي  ـــو ل   –99  ب  ـــــب  ــــــــــُه س  ــــــــل   اــــــم   رُ ــــــــــــــي  ـــغ   ر ام  ــــــــــــــو ال  ح     ب  ج 

  شهور عهام هو املمن مري وزابن اجلالداين وام  اإلموقوف لدى  لا   ر تقسيموصا

 . اجلزريابن  يف العصور املتأخرة بعد اإلمام

كتابم  ولإلما اجلزري  واالبتداء  ابن  الوقف  عند    حيث  ،يف  )النرش(  يف  يقول 

واالب  كالمه الوقف  يف  »داء:  تعىل  )االهتدا  واستقصيته  الوكتاب  معرفة   قف إىل 

أوله مقدّ وذكرت يف  ،(بتداالاو   ت ستوعبا  ثم  ،الفوائد   نم  اً اعأنو  امهي فمجعت  ني  مت 
 ، واهلل أعلم. داً ال مفقواب ما زوالكت .( 3) «رةورة سورآن س أوقاف الق

 هـ(:923ين )ت ل  لقسطالوقف احلسن عند اإلمام ا •
العب  اإلمام  فألَّ  القس  س اأبو  حممد  بن  )لط  ـ(ه923)تين  الَّ ط أمحد  ف  ائكتابه: 

  نيتها ا ومدرة ببيان مكيتهوالس  يفاآلي    عدوالً بأ أقراءات(. فيبدت لفنون الشاراإلا
ءات وإعراهبا، ثم  ثم القرااصلها،  فوىل ذكر  ا، ثم ينتقل إها وآهيا وكلم حروفهوعدد  

 األرباع...(.ولتجزئة )األحزاب ، ثم الوقف واالبتداء، ثم ااملرسوم

 
 .(3/588)عرش: الت القراءايف  نرشال . وينظر:(187-186ص)تجويد: م الالتمهيد يف عل (1)

 .(37ص)، (99-95)الطيبة(: ن )ات مرقم األبي (2)

 . (3/585) :لعرش القراءات ا يفلنرشا (3)
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ا   ث احلسن،    ث ،  الكايف  ث،  التام  ث   ل،الكام  أقسام:  لوقوف فيه مخسةوجعل 
،  ام ت وال   ، لالكام  الوقف   مت لكل من: قد رقو»فقال:  ، وزاً ما ر هل ح واصطل،  الناقص
 . ( 1) «   ( ن   ، ح   ، ك ،  ت ،  م )   ي: هبذه األحرف وه ،  والناقص ،  واحلسن ،  والكايف 

 مالبعد متام الك  ونه يبتدأ بالحقه، ويككام يوقف علي  تاملاواعلم أن  »ثم قال:  
يف جواز    ملتاماضًا كي أ  فهو   يف لكا ا   بار... وأمالقصص واألخضاء اقنوالفواصل، وا

بتاليه  عليه  الوقف ا، ويكثواالبتداء  فيحسن    ناحلس   ها... وأماريلفواصل كغر يف 

]الفاحتة:   ﴾خم حم﴿  ه؛ لتعلقه به، كالوقف عىل: الوقف عليه ال االبتداء بالحق

م؛  [2 غري  تالي ه  إالسألن  عنه،  آية،أ  تغٍن  رأس  يكون  كـُأمن  و  ن   مم ﴿اللبس، 
بس  دفق  ة[ فاحت]ال  ﴾ يم  ىم سلمة    يته،نقيل  أم  داود  روياملحلديث  أيب   عن 

 . (2) « ه...غريو
ن، وغريه، وقد لتزم يف التطبيق بام عرفه عن الوقف احلسكتابه جيد أنه ال  املتتبعو

ُحك ما  احلم  أحصيت  بالوقف  )عليه  فبلغت  كتابه  يف  وإليك  موضعًا،    (24سن 

 : اضعاملو بعض هذه

 مم ﴿   ، [ 2]   ﴾ خم  حم ﴿   ، [ 1]   ﴾ مل  خل ﴿   : لفاحتة، وهي ا يف سورة    : 1-6

،  ﴾ يي ىي ﴿ ،  [ 5]   ﴾ ىه  مه ﴿   ، ﴾ خن حن  جن ﴿ ،  ﴾ يم  ىم 
 . ( 3) وقف احلسن ال ها ب علي   كم فح 

مب:  ت  ]البقرة[﴾ حن  جن  يم﴿»  :7-9 املوصول  رفع   وخربه: عىل    تدأ، 
مبتدأجعىل  ع:  ك.  [5]  ﴾ ّٰ﴿ خرب  الذ  له  )هم  أي:  نصبه ين( حمذوف،  أو   ،  
جر:  ن  ني(.أعبـ) بينهام.  يف  فال،  ﴾حن  جن﴿  فةص   هعىل   هغُتسوِ   وقدصل 

 
  .(519-2/518): راءاتون الق لفن  اترشااإل  لطائف (1)

 .(499-2/495): اءاتلقرت لفنون االطائف اإلشار (2)

 . (1380-4/7813): لقراءاتان نوفت للطائف اإلشاراينظر:  (3)
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فيلالفاص ي،  حسناً   ونكة  للتعل  أبتدال  بعده؛  اللفظي.بام  .  ح  [3]  ﴾ىن﴿  ق 
   .(1) «العطفلتعلق تاليهام هبام من جهة : ن  ليهام.يوقف ع:  ح [3] ﴾جه﴿

عمران[  ﴾ٰى ٰر  ٰذ ﴿»  :10 ألنهيب   ال:  ح  ]آل  بتاليه؛  متام    تدأ  من 

 .(2) «ية عن اليهوداحلكا
 .(3) « اً ه به لفظعدبما  علق : لت ح ن[رامل ع]آ ﴾  هت مت ﴿»  :11
فحلرف  :  ن  النساء[ ]  ﴾    ىن نن ﴿»  :21 عليه وال :  ح  هواالستثناء،  يوقف 

 .(4) «يبتدأ بام بعده
  .  (5) «لبشاعته ؛عدهال ُيبتدأ بام ب: ح [38صص: ]الق ﴾  يف ىف  يث ﴿و»:  31
ا:  ح  [24  ]القمر:  ﴾مق﴿و»:  41 لقبح  بتاليه؛  ُيبتدأ  بـتتافالال   حك جك﴿  :ح 
 .(6) « [24] ﴾ لك خك
ف  عريلتبني ا   الينالقسطند اإلمام  سن عطابق الوقف احلت  اضعوهذه امل  يف  نرىف

لفظًا ومعنًى   متعلق ها  بعد  فام ؛  والتطبيق  قبلها  بقية  ا يفوهكذ؛  بام    واهلل   ،(7) ثلة األم 
 أعلم. عاىلت

 

 

 
 .(4/1647): تلقراءافنون ال اإلشارات ائفطل( 1)

 .(4/1807): ر السابقاملصد( 2)

 .(4/1811): السابقدر املص( 3)

 .(5/1911): قبسااملصدر ال (4)

 .(7/3244): املصدر السابق (5)

 .(8/3883): در السابقاملص (6)

  ، ( 6/2610)  ،( 2294،  5/1995)،  (6691،  4/1651):  تاءاقر ال  نونف اإلشارات لفلطائينظر:    (7)

(8/3803) ،(9/4110) . 
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الثالث املبحث
 قوالتطبي التعريف بنيفيه  ؤهمآراذين اختلفت الاء العلمعند  الوقف احلسن

الاأل  ناب  اإلمام  ذهب أن  إىل  واألشموين  احلسنوقنباري  الذف  هو  ي حيسن  : 

وال  الوقف ب  عليه،  االبتداء  جعاله  حيسن  التطبيق  يف  أهنام  إال  بعده،  حيسن  ام  مما 

   ليك بيان ذلك:، وإاالبتداء بام بعده

 هـ(: 328ي )تار نبمام ابن األ الوقف احلسن عند اإل  •
بكر  ام  اإلم  فألَّ  بن  أبو  األ  ملقاس احممد  )إيضاح    هـ(328ت)  ريانب بن  كتاب: 

كتواالبتدف  الوق يف  اهلل  اء  الوقو(،  اب  أ  عىلفيه    فقسم   ،تـام)  :قسامثالثة 
   ل:حيث يقو  ،(وقبيـح، وحسـن

ثل » على  الوقف  أن  بتام،   حسن  ووقف  ،اتم  وقف   :أوجهثة  واعلم    ليس 
تاب  ليس  قبيح  ووقف الالو ف .  م حسن وال  الذ  :تامقف  اهو  ليه عوقف  لي حيسن 

 مئ  زئ رئ ّٰ﴿اهلل تعاىل:  ه، كقول  يتعلق با  بام بعده، وال يكون بعده مداء  تالبوا

 عىل:فهذا وقف تام؛ ألنه حيسن أن تقف  .  [رة]البق  ﴾زبمب  رب  يئ نئىئ

االبتداء،  ﴾مب  زب﴿   وكذلك: .  [6]  ﴾ىل مل  خل﴿  له:بقو  وحيسن 

   وقف تام. [رة]البق  ﴾حن جن يم  ىم مم خم﴿
حي  وه  :احلسنف  والوق  الوق الذي  وال  عليهف  سن  بعده، االب  نحيس ،  بام    تداء 
ه  ،[2:ة]الفاحت  ﴾خم حم﴿  كقوله: عىل  ألالوقف  حسن؛  قلت: نذا  إذا   ك 

ألنك  ﴾خم حم﴿ بتام؛  وليس  أردت،  ما  عنك  ابتدأت:   ُعِقل   مم ﴿  إذا 
ـبُ   ﴾يم  ىم اق  باملخـح  عىل:البتداء  الوقف  وكذلك   ﴾مل خل﴿  فوض. 

  .فضباخل ﴾ جم  يل  ىل ﴿ تِدئ:تب نكام؛ ألحسن، وليس بت [1:ةحت]الفا 
حسن  : القبيح  وقف وال وال  بتام  ليس    [1:فاحتة]ال  ﴾مل خل﴿   قوله: ،  الذي 

عىل:ال ألنه ال  ﴾خل﴿  وقف  الوقف   قبيح؛  وكذلك  أضفته.  أي يشء  إىل    ُيعلم 
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قبيح. يقاس عىل هذا    ﴾  جه  ين ىن﴿  داء:البتوا،  [4:  ]الفاحتة  ﴾من﴿  :عىل

 . (1) «شاكلهي مماكل ما يرد 
م يف التطبيق مل يلتزأنه    أجدري  انبن األ ابم  إلمالكتاب ا  لتتبعوا   نظرل الخال  ومن

اري جعل الوقف احلسن  إلمام ابن األنبا القول بأنويمكن حلسن، وقف ابتعريفه لل

 عىل قسمني:  

عنه  األولم  القس )حسن(.يقول  حي  : القسمهذا  و   :  عليه مما  الوقف    سن 
  حقاً ال  كروسأذ؛ الداينمام اإل عندكايف ال فصار كالوقف، هعدا بالبتداء مبوحيسن ا

 لة ذلك. دأ

  (. اتم  غري)،  تام()حسن وليس ب  ،(محسن غري ات)ه:  القسم الثاين يقول عن
 ربعة أنواع: وهو عىل أ

بتاسن غري اتم(أبنه )ح  حيكم عليه :  األول تعليلد  م(، )حسن وليس   :ون 
 امداء ببتالواعليه  قف  الذي حيسن الو،  لوألايل القسم  بيكون من ق  -غالباً   –ا  فهذ
 .(2) ايفبالوقف الكين الدااإلمام  عليه حكم يه هبذاعلكم ا حم لبفأغ بعده.
)حسأب   عليه  حيكم:  ثاينال اتـنه  غري  بتام(م(ن  وليس  )حسن  مبا   ،،    ويعلل 

به معىنً ما    علجي قلي-  فظاً ال ل  بعده متعلقاً  النوع:  -لوهو  قبيل  مأيضًا    فهذا  ن 

وقف وال»   ول:يق  ثالً م ف،(3) دهء بام بعبتداواال  يهقف علالو ألول الذي حيسن  ا  سمالق

بـن ولي ـحس  ة[]البقر  ﴾ِّ ُّ﴿  عىل ال  ؛امـتـس  ن ـم  هـبق  ـلـعـتـده مـعـذي بـألن 

 
 .(150-1/149)اء: واالبتديضاح الوقف إ (1)

،  595، 958، 576، 2/570) ،  (555،  543،  254،  375  ،1/522)اء:  دتبواال وقف  ال  حإيضاينظر:    (2)

598  ،260،  604  ،246،  629  ،263،  629  ،644  ،651،  652  ،659  ،166،  626  ،366  ،664  ،

،  239،  232  ،220،  219،  132،  197،  189،  018،  179،  178،  167ص)   ى:، املكتف(687،  266

 . من الصفحات   ها وغري   . ( 287،  572  ، 742،  327،  272،  266،  265،  261،  253،  250  ، 248،  324

 .(582، 571، 2/705)، (542، 452، 449 ،1/924) :واالبتداءقف لوا إيضاحر: ينظ (3)
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حسن غري    ]آل عمران[ ﴾زثرثيت﴿ :والوقف عىل قوله»ويقول:  .  (1) «ة املعنىهج

ه   ال وق تام.   غلط السجستاين:  وهذا  تام،  فوع  مر [  197]   ﴾ نث مث﴿   : ه ول ق ألن    ؛ و 

 .  ( 2) « نى ول من جهة املع أل با   تعلق ، فهو م ل لي ق   متاع تقلبهم    أي:   ، ( يل قل   تاع م   ذلك )   : بإضامر 
 .(3)هاثم تبتدئ بام بعد حسن غري تام، هافي لوقف مواضع ذكر بأن ا ثالثة يفو

حيكم اتم(،ه  علي  الثالث:  غري  )حسن  اتم(،  )حسن   أبنه  مبا و   وليس    يعلل 
سق  ا بعده نبأن م كر  يذ  بأن:  -وهو الغالب -  ىنً اً ومعفظ قاً به لتعلم  عل ما بعدهجي

  ، منصوب عىل التفسري  أو  تثناء،أو اس ر،  أو مصدأو بدل،    ، أو حال  أو نعت،   ه،ليع

الرصفو  أ عىل  السؤال   ،منصوب  جواب  النوع  ، (4) إلخ...أو  هذا  هبذه   فإن 

 ه للوقف احلسن. قًا مع تعريففمتواالتعليالت يكون 

 ألنهف احلسن؛  للوقفه تعريمع  ق  فهذا يتطاب  ،م(ه )غري اتنعليه أب   كم : حيالرابع

ببام جي  لعلي به  ععل ما  أو علنسق  ذكر أن ما بعده  ي  عنًى: بأنلفظًا ومده متعلقًا  يه، 

 اجلحد، أو جواب النهي، أو جواب  اجلزاء،    حال، أو استثناء، أو جوابنعت، أو  

السؤال،  جأو   حكواب  أو  التمني،  جواب  ع  أوصلة،    وأ  اية،أو   ىل منصوب 
تعلق  بعده نجد أنه م  ر إىل مابالنظ  ضاً يأإنه  مل يعلل فوإن  تى  ح.  (5) خ إلالتفسري،...  

  يق بني )غري تام( و)حسن(، التفر  ذلك، وعىل  د عىل، ونستشهومعنًى   اً قبله لفظ  بام
 

 . ( 915ص ) ملكتفى:  . ا "أكفى منه   ﴾   ِّ  ُّ  َّ   ﴿ و »الداين:  وقال. ( 1/924)تداء:البواف قوال إيضاح    ( 1) 
ال  .(591-2/590):  واالبتداء  قفالو  إيضاح  (2)   اع مت  كذل   أي:  كاف،  ﴾  نث مث  ﴿"  داين:وقال 

 .(214ص)تفى: املك  . «يللق

  ﴾  منخن حن جن يم  ﴿  :هلوقو،  [100ام:  نع ]األ  ﴾حط مض ﴿  :تعاىل  هلوق  وهي:  (3)
الوقف اإليضاح  ينظر:  .  [35  س:نيو]  ﴾ مت زت رتيب ىب نب﴿  :وله وق  ،[416]األعراف:   يف 

 .(067، 668، 2/641) داء:واالبت

،  528-525  ،519-165،  506،  025،  015،  496-1/149)   :واالبتداء  قفلوا  حيضاإ  ظر:ين  (4)

نظر: يو  .(956،  939،  818،  027،  765  ،206  ،186  ،613  ،571،  566،  2/563)،  (556،  335

 . (235، 916ص) اين:للد املكتفى

واالب ال   إيضاح   نظر: ي   (5) ،  ( 753  ، 536  ، 315،  515،  509،  508،  055  ، 035،  105،  500/ 1) داء:  ت وقف 

 (2 /659  ،599  ،605  ،611  ،612 ،  614 ،  632  ،633  ،707 ،  771  ،174 ،  799  ،832  ،853  ،871 ) . 
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حيث يقول    ،[92:  ]النساء  ﴾... ىممم  خم حم جم يل ىل مل خل﴿  :بآية

 ،(خطأ  وال)معناه    يدة:عبل األخفش وأبو  اق  حسن.  ﴾ ىممم خم﴿»  نباري:ابن األ
وكذل ريغ﴾ين ىن من﴿،...هيعلف  الوقهام حيسن  مذهبىل  فع تام.    : ك 
 ُّ ﴿  له:ومثوقف حسن.    ﴾ ميخي حيجي﴿.﴾  يهىهمهجه﴿

تام.  ﴾ نث  مث زث﴿ .﴾رئّٰ  ِّ  ﴾ يفىف يث ىث﴿  غري 
   .(1) «حسن

حكم عليه  ب  اهن  عليه   فام  حكم  باحلسن  حيث الكايف  الداين  سواه،  ما    وترك 
 ِّ  ُّ﴿  ثله:مو،  ﴾ميخي حي جي﴿  :لهمثو  اف،ك  ﴾ىممم  خم﴿»  :قولي

 .  (2) «﴾يفىف  يث ىث﴿  :ومثله ين،ثاال ﴾رئّٰ
و وه  -ه وقف حسنأن بن األنباري بمام اعليه اإلحيكم    الذي  األولقسم لا فأما

كتابه يف  الوبأنه  وقلنا:  ،  -األكثر  مما حيسن  عليههو  باموحي  قف  االبتداء  بعده،   سن 

 : ةاألدلة اآلتي ك يففبيان ذل

  تبتدئ   ث  ن،أبنه وقف حسواضع  ري من املعلى كث  ري اـبـألنن اـ م ابـكـح   -أ
 : ( 3) هدـــعـ ب اـ مـب

ذلك  ـم  - ابـق ن    ]36:  عام]األن  ﴾جمحم يل ىل مل﴿»:األنبارين  ـ ول 

ث ـحس   فـوق تبـ ن،  )الـرفـتـف،  [36]  ﴾ىم مم خم﴿ِدئ:  ـت ـم  بـوتم ـع:   اـم ـى( 
 .  (4)«اءــهـن ال ـ هم مــاد عليـع

 
 .(360-2/260) بتداء:الوقف واال  يضاحإ (1)

 .(223ص)املكتفى:  (2)

،  875، 571، 569، 2/356) ،  (543،  540،  355،  253  ،1/523)واالبتداء:  قف  اح الوإيضنظر:  ي  (3)

805،  855  ،588  ،597  ،621  ،246،  632،  863  ،946،  671  ،674  ،680  ،691،  936  ،698  ،

704،  157  ،307  ،732  ،467  ،752  ،754  ،761  ،277  ،677  ،780  ،787  ،792،  579،  797  ،

979  ،801  ،802  ،813  ،814  ،848،  853،  854  ،857  ،859  ،863  ،886  ،873  ،808  ،888 ،  

 من الصفحات.وغريها  .(896، 894، 892 ،890

 . (2/263) تداء:البوقف وااح الإيض (4)
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حسن  [15ة:وب]الت  ﴾ينىن من خن﴿»  :قولهو  -   ئ: تبتد  ثم  ،وقف 
 . (1)«بالرفع [15] ﴾مه جه﴿

  ا مبن، ث يعلل  حس  ف وق ه  أبن  اضعو ملا   بعض  ألنباري علىابن احكم    -ب
 : ( 2) فاً أنل ما بعده مست جيع

قوله:  من    - قولحس  [7]البقرة:    ﴾ىهمه﴿  والوقف عىل:»ذلك   ه:ن؛ ألن 
 .(3) « )عىل(مرفوعة بـالغشاوة( تداء، و)اب [7] ﴾ خيحي  جي  يه﴿

 حسن، وهو أحسن   [22]البقرة:    ﴾ جحمج حج﴿  قوله:ىل  والوقف ع»قوله:  و  -

 .(4)«يف اللفظبه  لق تعما يعده بت يأمل ألنه  ؛ألولمن ا
،  للوقف احلسن  قبله(  الذيمن  هو أت  نباري عبارة: )و أل استخدم ابن ا  -ج

   :من التابة م  درجة قريوهذا يدل على أنه يف 
  حسن،  [222لبقرة:  ]ا  ﴾ حجمث  هت مت  خت﴿  ىل:ع  والوقف»ذلك قوله:    نم  -

 .(5) «لأتم من األووهو  [223] ﴾ خضحض جض مص خص﴿ ذلك الوقف عىل:وك
 َّ ٍّ ٌّ﴿  له:حسن. ومث  [158نعام:  أل]ا  ﴾ ىنمن خن حن  جن يم﴿»  له:وقو  -
     . (6)«تم من الذي قبلهأ ووه [158] ﴾ِّّٰ ُّ

وهذا  تام( للوقف احلسن،  شبيه ابلاري عبارة: )حسن  ألنبستخدم ابن اا  -د
   :التاممن ريبة ة ق  درجه يف ن أيضاً يدل على أ

 .(7)«مالتاه بن شبي حس [14رعد: ]ال ﴾ يلىل مل خل﴿» وله:قمن ذلك  -
 

 . (2/691): املصدر السابق (1)

 .(515، 055، 502، 994-498، 1/964): تداءف واالبقالوح ضاإير: نظي (2)

 . (1/495)بتداء: الوقف واال يضاح إ (3)

 . (1/502)االبتداء: ف ووقح الإيضا (4)

 .(1/551): بقاملصدر السا (5)

 . (2/673)، (1/552)وينظر: . (2/64): املصدر السابق (6)

 . (2/733): اءاالبتدوقف وال ضاحإي (7)
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 .(1) «شبيه بالتام حسن [38راهيم: ]إب ﴾ ىيني مي ﴿» له: وقو -
األنباري  مااإل  ولق   -هـ ابن  مم  يعرف: فينب »  :كتابه  قدمةيف  أن  للقارئ  غي 

ام ليس بت  يلذاوالوقف القبيح    م،اـس بتـ الذي لي  يـافـكف الـ ام، والوقـف الت ـلوقا

 . (2) «افــك وال
  اكر اختالف ذ أصاًل، وأصالً و اً ب با  اً بابله ذلك كوأنا مفرس  بكر:  أبوقال »وقوله: 

والكايف يف كل    التام  الوقف  :قصاء هذاستعد امبني ذلك بو  ،فيه  النحوينيالقراء و

 . (3) «إن شاء اهلل ،ىل آخرهسورة من أول القرآن إ
بم  اـاإلمر  ـوذك الـالداين  األعن  وفـوقأن  ابن  تامأقسام  ثالثة عىل    اريــنبد   :  ،

 . (4) بيحوق  ف،وكا
األنبار  عند  الكايفو  سناحلف  الوقأن    عىل  هذا  يدل وا  يابن    فإنه   ؛حديشء 

 التطبيق   ولكنه يفالقرآن،  ر  سومجيع  التطبيق عىل  والكايف يف    ملتاسيذكر ا  نهرصح بأ

 القرآن.   إىل آخر احلسنطلح له بمصاستبد بل ،لكايفا مصطلح م يستخد مل

و   -و الداين  أبعما النص  والسخاوي  مرا ين  األنبن  ابن  مد  ااري    لوقفن 
 : الكايفوقف  ل ا  وه  سن احل

وقال ابن    .تام  [13ء:  ]النسا   ﴾مجحج مث هت﴿»  :أيضاً   الدايناإلمام  يقول    -

 .(5) «ي: حسن، يريد: كافياً األنبار
أبو حاتم   ام وسمهيعرب باحلسن ع  رياألنباوكان ابن  »:  العامين  اماإلمويقول    -

 رة ااتم يف العب حيبأ  فةلخماإال  اد  نه أرأظ  ... وما  عبارةخمالفته يف ال  ديف، وإنام أراالكاب

 
 . (779، 2/770) ،(1/559)وينظر:  .(2/743): ابقر السصدامل (1)

 . (1/108)اء: واالبتدف وقال إيضاح (2)

 .(1/011) :بقصدر الساامل (3)

 .(58ص ) :البيانإجياز ينظر:  (4)

 .  (184)ر: . وينظ(218ص)ملكتفى: ا (5)
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ب ومقصوده  الوق  :سناحلفقط،  أن  درجة  هو  يف  أيب ف  كقصد  التامم،  عن  تقصـر 

 .(1) «لياالدرجة العأنه درجة دون حاتم بالكايف 
اإلمام  وي ابن از  وأج»  :سخاويال الدين  م  علقول  أنهاألنباري،    ذلك    وزعم 

  .(2) «ايفن الكوهو يريد باحلس، وقف حسن 
أن أغلب ما    د الداين جيو باري  نألاابن    ني مام اإل  ت فا قو ني و ب  زن يوامن    -ز
لوقف  مام الداين ابام ابن األنباري ابلوقف احلسن حكم عليه اإل عليه اإلم   حكم

 .م ابلوقف التاأحياانً ايف، و الك
 نةاملوازانت نتيجة  سورة التحريم، فكالقمر إىل    من سورةبينهام    موازنةت  وفعل

 آليت: كا

 ن األنباريمواضع اإلمام ابى إلمام الداني علا محك نبارياألبن ام مااإل حكم املواضع عدد

 حكم عليها ابلوقف التام  85

ب عليها  محكم  أربعة  إال  التام  واضع  الوقف 

كاآليت:   فخالفه عليهام  وضعان  م  فيها  حكم 

وا الكايف  بالوقف  وموضع  قال:.  كاف.  »  حد 

ن  الرمحة  حد يف سورضع واومو.  (3) « يل: تاموق

ع ق  ا اب   ل قا و » نه: ال  تام   –ثله  وم   ألنباري: ن    : -أي 

ألن   ؛ك وليس كذل  ،﴾حضجض مص خص﴿ 

 . (4)«صفة هلام ﴾ جغ مع﴿  وله: ق

 
 .(15-1/14): يف الوقوف املرشد  (1)

 . (2/925): راءقوكامل اإل  لقراءل امجا (2)

 .(654ص) كتفى:ملا (3)

 .(549ص): سابقاملصدر ال (4)
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100 

عل ابلوقفحكم  ،  احلسن  يها 
أو مواضع  يف  ذكر  ربعة  منها 

ثم و  بأنه حسن،  تبتدئ    قف 

 بام بعده.

حكم  مواضع    ثالثة و منها 

ب الذي  عليها  من  أحسن  ـ: 

 قبله. 

عليه البا  حكم  ع  اضمو  ةسعت   الإ  كايفالوقف 

عل بالتام،  هيفحكم  اإلا  منها شمع  ثالثة  يف    ارة 

الك قال    ،ايفإىل    تام. »  موضعني:  عنحيث 

 .  (1)  «فكا وقيل: 
حكم   من    ابن  عليه وما  أحسن  بأنه  األنباري 

حقبله ي  الذ عليه ،  بأ  كم  أكفالداين  من نه    ى 

 ي قبله. الذ

عليه حك 1 ي  فبالوق   م    بني ومل 

 ه. ترتبم
 . (2) «فكا يل: وق م. تا »: نهعقال 

3 

عليه حسنحكم  أبهنا  غري    ا 
بعدها  ،  مات ل  بعلوعلل 

  متعلقة بام بعدها لفظاً   جتعلها 

 ومعنى. 

ان  موضعا  واملوضع  إليهام،  يرش  قال  مل  لثالث 

ا»عنه:   ابن  وكذلك  ي:  ألنباروقال  هو حسن. 

كافبتا   وليس عندي،  هو   بعده  أل؛  م وال  ما  ن 

   .(3) « ..علق به. مت

6 

أبليعحكم   ات غري  هناه    ، م 
جتلل  عو بعلل  علها  بعدها 

ب بام  لفظًا  متعلقة  عدها 

 نى. ومع

يرش  ف  مل  فقط،  واحٍد  ملوضع  بأنه  إال  ليس  ذكر 

 ف. ام وال كا بت

 
املكتفى:   .«دي كذلكوهو عن.  ميل: تاكاف، وق»عن املوضع الثالث:  وقال    .(755،  754ص)  املكتفى:  (1)

  .(576ص)

 .(568ص)املكتفى:  (2)

 .(557، 754ص): املصدر السابق (3)
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 ن األنباريمواضع اإلمام ابى إلمام الداني علا محك نبارياألبن ام مااإل حكم املواضع عدد

1 
عـق  ﴾خسجسحس﴿»  ه: ـنـ ال 
غـسـح  [28د:ــديـحـ]ال   رــيـن 

 ومل يعلل.   .(1) «امـــت
 . (2) «فكا  ﴾خسحس جس﴿» قال عنه: 

1 
  ﴾جكمق حق﴿»  عنه:  قال
.  ( 3) «مات  وقف غري  [6  ر:]القم
   ل. يعلمل  و

ابنتام  ﴾جكمقحق﴿»  :نهعل  قا  وقال   ،  
 . ( 4) «؛ ...كام قالليس ري: غري تام، واألنبا 

خالف 3 حسذكر  يف  فيها  ن  ًا 

   الوقف وعدمه.
   فيه. الف منها، وأشار إىل االخت ذكر واحداً 

خال الوق  داينالاإلمام  ب  كتا  أن  هريظ   املوازنةهذه  ل  ومن  يف  ف  )املكتفى 

خم   (بتداواال كو  فوقالضاح  يإ)  لكتاب ترص  هو  يف  وجل االبتداء  عز  اهلل  (  تاب 

ابن وهتاألنبار  لإلمام  وقوفات  ي،  الداين  اإلمام  إضافة  مع  ملصطلحاته،  ذيب 

 . أعلمعاىل تواهلل لك، ذ أخرى، ومعاين، وغري

 هـ(: 11يف ق   تاألمشوين )اإلمام   احلسن عندالوقف   •
بن حممد  أاإلمام    فألَّ  عبدب محد  األالكر  ن  العلاممن  )موين  ش يم  ي  ادحلان  قرء 

اهل يف  منار )  :كتاب  (ريجعشـر  الواهلدى  بيان  فيه و  واالبتدا(،  قف  الوقف    قسم 
واحلس  :أقساممخسة  عىل   والكايف،  )ويوا،  نالتام،  عنلصاحل  ابجلاعرب    ئز(، ه 

     يقول:  حيث ،قبيحوال
 

 . (2/927): ضاح الوقف واالبتداءإي (1)

 .(558ص)ى: املكتف (2)

 . (2/913)بتداء: ال لوقف واايضاح إ (3)

 .(545ص) املكتفى: (4)
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ا» إمال؛ ألنه ال خيتعلق مخسة أقسام للوقف نظراً لويتنوع  يتصل أن ال  و    ما بعد    
مل  ال  لهقببام    وقفال وال  التام  نى،عفظًا  يتصل    .فهو  بامأو  بعده  لفظاً   ما   قبله 
و ال  أ  .ايفوهو الك   ،فظاً أو يتصل ما بعده بام قبله معنًى ال ل  .وهو القبيح  عنى،وم

بني هذه    واخلامس مرتدد  .حلسنوهو ا،  اً ويتصل لفظ  له معنًى ده بام قبصل ما بعيت

وتبيتصل    فتارةسام،  قاأل اختالف   عىل  ،اينبالث  ارةاألول،  وإعراهحسب  قراءًة  بًا ام 

الوقق  ريًا؛ ألنهوتفس  تاّمًا عىل تفسري وإعراب وقراءة، غري تام عىل غري ف  د يكون 
توأم  ذلك، ذلك  مفثلة  يف  أيت  إىل  و   حملها.صلة  وأتم،  : مراتبهأشرت  وكاٍف    بتام 

وص  كفى،وأ وأحسن،  ووحسن  وأصلح،  و قالح  واحلسن يففالكا  أقبح،بيح   

ثم األكفمتاألفأعالها  الرتبة؛  صالح دوهنام يف  ل فوقهام، وام  تالوا،  ربانايتق  ثم  ى،، 
ال األحسن، ثم األصلح ويعرب عنه باجلائز   عنى ال يبني م: وهو أن  بيان. وأما وقف 

   .(1) «نهيفهم بدو
ذلثم   تعبعد  أعاد  ومرك  هليفها،  قواعدهاثل  وذكر  قالها،  فمام  ال  ،  وقف  عن 

   حلسن:ا

ن وما تك  اً عده؛ إذ كثرياالبتداء بام ب  سنه، وال حيليع   فوق السن  حيما    :واحلسن»

عده  منها؛ إذ ما بثناء، واألخرى مستثنى  ستككوهنا ا  ،دهالقة بام بعآية تامة وهي متع

 ملا قبله، أو   اً ث كونه نعتمن حي   أو  ،كام تقدم  ىة املعنحد من جهه كالم وامع ما قبل
تو  ،االً ح  وأ  ،بدالً  نفسه  حسن؛ أل  [2  ة: حتا لف]ا  ﴾ خم حم﴿   :، نحواً ديكأو  نه يف 

 .(2) «...للفظي؛ للتعلق االبتداء بام بعدها  يه دونحيسن الوقف عل مفيد
األمشوين   والناظر  كتاب  اضطراابً يف  جيد  عند،  بع  ه  مصطلحات يف    ض 

راب  ـط ـ، واالضاــ نـثـحـل بـ ح ـو مــ هذي  ـلا   ن ـسـ ف احلـ ق ي الو ـف   ة ــاصـ ، وخوفـ الوق 
 

 . (10-9ص)ار اهلدى: من (1)

 . (21-11ص) :ملصدر السابقا (2)
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   :رو ـة أمــلثـث  يـل ف ـثـمـتـي
  حينام قال   (يو ناالتصال املع)  الضطراب يف ا  ة:مقد مليف ا   راباالضط ول:  األ

الوق  اعن  بعده  ال)  حلسن: ف  ما  لفظاً ب  يتصل  ويتصل  معنًى  قبله  ثم  ام   بعد   قال(. 

الوقف عليما    :ذلك: )واحلسن بعده    إذ ما  ...داء بام بعدهتسن االبوال حيه،  حيسن 

 .  (...مام تقدك عنىامل ةه م واحد من جالمع ما قبله ك

املعا  إن  ل:قايأن    مكنوي والتصال  نسبي،  أمر  يفنوي  األشموين  نفاه   الذي 

 هو االتصال  ثاينالنص ال  و االتصال املعنوي الظاهر، والذي أثبته يفالنص األول ه

 . عنوي، واهلل أعلمتصال املاليف ا ال يوجد تعارض فعىل هذا  ،ملعنوي غري الظاهرا

التبني اب  ر الضط االثاين:   و   تيفكر  ذ  : تطبيقلاعريف    احلسن  قفلواف  ريع  
)بـأن الوه:  حيسن  حيما  وال  عليه،  االقف  بام سن  التطبيق  هبعد  بتداء  يف  ولكنه   .)

قال يف بعض  بل    عده،تداء بام ببليه وحيسن االف علوقا  سنفهو مما حي  الف ذلك،خ

 . ليلقبعد سنورد ذلك  كام (.ه بام بعدهجيوز وصلوال  )حسن، :املواضع

موين  ليه اإلمام األش ىل ما حكم عإ  ظرني  من  :يقبلتط يف اراب  طضاال ث:  الثال

جي احلسن  اضطراباً بالوقف  وإد  يؤثر،  ال  االضطراب  كان  جوا  ن  الوقف، عىل  ز 

يف  لكايف، ومرة  ، ومرة يف رتبة اامدرجة قريبة من الت  جيعل احلسن يف  مرةنه  أ  ذلكو

  بعده.امببتداء ن االا حيسًا ممولكنه أيض بقليل، دون الكايفدرجة 

ثر هو النقل عن أئمة كُ   :أن سبب االضطراب  -هللا أعلم و-  يل   هر ظ ي يذالو 

ألّ  و  وافممن  واالبتداء،  الوقف  ميف  و اختلفت  أكثر  فم م،  اهلأقوصطلحاهتم    من   ثاًل 

احلسنةن الوقوفات  األنصاكتاب    الواردة يف  قل  )املقزكريا  لتلخيص  ري  ما يف صد 

الذ هواملرشد(  يف  )املرملخص    ي  من ل  نق  لككذو  ، امينللع  وقوف(لاشد  كثريًا 

بة العطار، دون نس هلمذاين  ء اأيب العالب  الغزال، وكتامن كتاب  لوقوفات احلسنة  ا

ولعلهلم  القول ا،  به.  فقضاه  رته  العامين  ع  واحلسنال  الوقف  »  :ليقوكام  ند  وأما 
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  ، فام كلبينت    ، كامفاضلةتا مولكن التوام درجاهتًا أيضًا،  يكون تام فهو ما  سن:  احل
ا   من الكايف.فهو أعىل ،  (1)«نوسمته باحلسة  رجدص  نقأها  من  كان حلسن عند  بينام 

 .تداء بام بعدهبن االسا حيإال أنه ممالكايف، العطار يف درجة دون ل ولغزاا

اء  سن االبتده، وال حيسن الوقف علي ما حيقف احلسن: )تعريف األشموين للوو

بعده هو  بام  األامني  اإلم  فتعري(،  والدانابن  يف ألا  ه ب  القف  .ينباري  شموين 

 لتطبيق.ضطراب بني التعريف وا اال تعريف، فحصلال

األشموين:ذلك  وك عنهم  نقل  والداين،)النحاس  ممن    النكزاوي، وزال،  لغوا  ، 
ومصطلحاتعربواجل وـي(،  اتفهم  يف  تـقـإن  ختتل  فإهنا  االسم  بعضها  يف  ف  قد 

 .  واملدلول تباملرا

يفاالخ  هذاب  ببسف  نإذ احلس  تالف  هذا   خروآ  امإم  نيب   نالوقف    حصل 
 .(2)  أعلماألشموين، واهلل تعاىلضطراب يف كتاب اال

 فأقول:    ،طبيقالت  يف وين إلمام األمش سن عند ارجع إىل بيان الوقف احل ولن
  يمكن لتطبيق  سن يف ا بالوقف احل ما حكم عليه األشموين  من خالل تتبع مجيع

  قف عليه لو ا   ن س حي  لذياو  ه  لتطبيق: ا  يف  مويناألش   عند   نس احلإن الوقف    القول:
يانًا جة قريبة من التام، وأح درأحيانًا يف هوأن درجته عند بعده.  سن االبتداء مباوحي

الكا  يف ي   ،بقليل  الكايفدون  ًا  حيانأو  يف، درجة  ما  من خالل  وإليك  ذلك  عىل  دل 

 ف:  طبيقه للوقوت

 (:مبا بعده صل و وال ي  )حسن،ده(، عا بوال جيوز وصله مب   )حسن،وله: ق  -أ
 

 . (1/71): قوفود يف الاملرش (1)

األستاذ  شييقول    (2) التميمي  /لدكتوراخنا  نتناقش  -حاتم  االضطراب  عن  ونحن  أ-هذا  يل  )ويظهر  ن : 

اضطسب ها رب  البه  النقو  يؤدي  ذوه  ،طنضبوالالم  دودالحمل  املإىلا  أقوال  تعارض  عنهمونق  هي  و  ،ل 

 (. فسهل األشموين نأقوا تسلي
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مبا ح  [64:]املائدة  ﴾جغمغ  مع﴿»  :وينشم األل  يقو   بعده؛   سن، وال جيوز وصله 
  ، ﴾جغ﴿   ولمفعل اليهود ومن مقو  [64]  ﴾خف حف جف﴿  يصري قوله:ه  ألنَّ 

 . (1) «[64] ﴾خضمض حض جض﴿ هو ردٌّ لقوهلم: لوليس كذلك، ب
ه  ألنَّ   ؛بعده  ا مب  وصلهوال جيوز    سن،ح  [73  :ائدة]امل  ﴾مكىك لك﴿»  :يقولو

أم  هيو ا  [ 73]  ﴾ رنمم  ام يل  ىل  مل يك  ﴿  ه: قول  نَّ السامع  قول  لنصارى  من 

 .(2) «...األمر كذلكليس التثليث، وولون بالذين يق
 نَّ أل  ؛صل مبا بعدهيو   حسن، وال   [ 88:  ]القصص   ﴾ اكيق  ىق ﴿»  أيضًا:  يقولو

 .(3) « لككذ يس ول، ﴾اكيق ىق﴿ لـ: صفة [88] ﴾ مليك  ىك مك لك﴿ :أن وهموصله ي
هذهتوعل ث   الوقف  رقيت  ه  التام.  هذإ  مإىل  وقوفات    هي  الثالثةع  ضواامل  هن 

ا  الزمة جم لسجاونديعند  ومصحف  فهد،،  امللك  ا  مع  هووتعليل  هلا   ألشموين 
ال ياوهن،  (4) سجاونديتعليل  مواضع  عدة  ال  قولك  السجاوندي:  (،  م)  زمعنها 

بالكايف،    شمويناألعليها    ويعلل، وحيكم أو  باجلابالتام،    ز جيو  الو»  ل:ويقو  ،ئزأو 
   .(5)«... ه؛دوصله بام بع

 (: مويقارب التا : )حسن قوله -ب
وحسن  [61لبقرة:]ا  ﴾حصمس  خس﴿»   :األشموين  يقول الواو،  ألن  التام؛   يقارب 

 .(6)«ليست عاطفةو  بعده لالستئناف،
 

 . (122ص)اهلدى: منار  (1)

 .(123ص): سابقاملصدر ال (2)

 .(151ص): . وينظر(294ص): املصدر السابق (3)

 .(188 ،187ص)ندي: جاوينظر: الوقف واالبتداء للس (4)

،  312،  113ص)دى:  اهل، منار  (244،  224  ،188،  180ص)  اوندي:للسجء  ا بتداال والوقف    :نظري  (5)

763، 393) .  

 . (40ص)اهلدى: منار  (6)
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فهد بـ)م(    ك املل  معنسخة جم املعلمة يف مصحف    قوفمن الو   إن كثرياً   -ج
الل  و)ق للوقف  عند  ي  ه،  م(تاال  موأغلبها يف حك)أوىل    فوق لليعين    لى(زم، 

 )وقف حسن(: األمشوين:
 املجمعمصحف  يف    عاً موض  (21)يف    (م)م  للز الوقف ا   ت عالمةمثاًل وردف

و(هـ1426)  طبعة طبع  ( 22) ،  يف  وقف  )هي    (10)  منها  ،(هـ4061)  ةموضعًا 
اإل  (حسن األعند   ٌّ  ٰى﴿  ،[181  ]البقرة:﴾جكمق  حق﴿  هي:ووين،  شم مام 

 مع﴿،[2  ]املائدة:﴾معجع مظ ﴿  ، [811  :ءسا ]الن   ﴾جئحئ يي﴿   ،[212  :ةربق ال]  ﴾ ٍَّّ
  ،[36]األنعام:    ﴾  حمجم يل ﴿،  [73:  دةئ]املا   ﴾مكىك لك﴿  ،[64:  ]املائدة  ﴾جغمغ
[ 88:  ]القصص   ﴾  اكيق  ىق ﴿ ،  [ 8:  ]اإلرساء   ﴾ مم﴿   ، [ 148]األعراف:    ﴾  خسحس ﴿ 

   (1). 
  يف  ( هـ 6214)   طبعة ع  املجم   مصحف  يف  (قلى)  ىلقف أولوعالمة ات  وأيضًا ورد

عند    ( حسن   ف وق )   هي (  02)   نها م موضعًا،    ( 03)   يف   ( 143-1)   رة من آية ق ة الب ر و س 

وهي:   نن ﴿ ،  [ 74]   ﴾  محجح مج ﴿ ،  [ 61] ﴾ جعمظ حط ﴿ ، [ 61]   ﴾ حصمس  خس ﴿ األشموين، 
،  [106]  ﴾خنحن جن  ﴿ ،  [ 104]   ﴾ جخمح ﴿ ،  [ 96]   ﴾  ىتنت  مت  ﴿ ،  [ 91]   ﴾  ينىن 
 ﴾مقحق مف﴿  ، [ 111]   ﴾ خفحف  جف  ﴿   ، [ 110]   ﴾  خسحس  جس ﴿ ،  [ 091]   ﴾  مئخئ ﴿ 
  ﴾  يمىم  مم  خم ﴿ ،[118]  ﴾جغمع جع مظ﴿،  [311]   ﴾ينىنمن ﴿،  [111]
،  [ 135]   ﴾  خمحم ﴿   ، [ 121]   ﴾  مبزب  رب  يئ  ﴿   ، [ 201]   ﴾ جهين  ىن ﴿ ،  [ 120] 
[ 143]   ﴾  يقىق  يف ﴿ ،  [ 143]   ﴾  مئزئ  ﴿ ،  [ 014]   ﴾  خفحف  جف ﴿ 

   (2 ) . 
م،  التاريبة من الوقف  نة عند األشموين قالوقوف احلسأن كثريًا من  ب  وهذا يقوي

افيضًا  وأ املواضع  هذه  أغلب  كتايف  نةحسوقوف    هي  ملذكورةإن  )املرشد(   ب 

وخمتللع ل )ه  رصامين  والو صارألناملقصد(  بف  قي،  تقدم  كام  العامين  عند  أنه احلسن 

 
 .(294 ،130، 123، 221، 115، 107، 63، 26، 58، 48ص)دى: اهلار من ر:ينظ (1)

  .(51، 50، 48، 47، 46، 44، 42، 40ص)دى: ينظر: منار اهل (2)
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أيضاً )كالت حرفياً (ام  ناقل  واألشموين  املوا.  مئات  يف  )املقصد(،   ضع    فمثاًل:   من 
األشموينيق ، ﴾نئمئ﴿  ه:ثلوم  حسن،  [85  ]البقرة:  ﴾ٌّ﴿ »  : ول 

  . (كاف)  ثالثة:ليف ا  ورعم و  ال أبقو،  ﴾ نثمث زث﴿   وكذا:،  ﴾نبمب ﴿  وكذا:
بالتحتيالبقرئ  اء  سوتام،    ﴾ىلمل﴿   ف.كا  ﴾اكيق﴿ أو    .(1) «ةفوقية 

و   [ 85البقرة: ]   ﴾ ٌّ ﴿ »األنصاري:   ويقول    وكذا:  حسن،  ﴾ نئمئ ﴿ صالح، 
الثالوق،  ﴾ نثمث زث﴿و  ،﴾نبمب﴿ يف  عمرو  أبو   ىق ﴿  .(كاف)ثة:  ال 

 . (2) «يةبالتحت سواء قرئ بالفوقية أو ،امت ﴾  ىل مل﴿ ف. كا ﴾  اكيق
 :(-ي مبا بعده أ- بتدئث ي؛ ن: )حس لو يق -د
يبتدئ  [93هود:  ]  ﴾ ٰىين ىن﴿ »  :األشموين  لويق ثم   ري﴿  :حسن، 
 . (3)  «فهو منقطع عام قبلهألنَّه وعيد، ؛ ﴾ زي
يبتدئ  [101اإلرساء:  ]  ﴾ ىكمك لك اك﴿»  :ويقول ثم   ﴾ىل مل يك﴿  :حسن، 

[110]... »  (4).  
  بعده   ماعل  إن ج  نف مبتدأ(، )حس مستأن ما بعده    ألن  )حسن؛  ل:يقو   -هـ

 ستأنفاً(: م
بعدهأل  حسن؛   [67  :]األنفال  ﴾حط مض﴿»  :األشموين  لويق ما  مستأنف    ن 

 .(5) «أمبتد
 .  (6) «ستأنفةم إن جعلت اجلملة بعدها ؛حسن [ 25  لبقرة: ]ا   ﴾  خنحن ﴿ » : ويقول

 
 . (43ص) دى:منار اهل (1)

 .(43ص )يف املرشد: ا يص مخللت قصد امل (2)

   .(891ص): دىاهلر امن (3)

 .(403، 305، 291 ،287، 927 ،277، 228، 140 ،64ص )نظر: وي .(228ص): در السابقصامل (4)

 .(238، 191، 179، 138ص )نظر: وي .(161ص)دى: ر اهلمنا (5)

       .(79 ، 09، 98، 87، 45، 42، 38، 35ص)ر: . وينظ(63ص): صدر السابقامل (6)
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)منسن،  حل الوقف ابحيكم على    -و قبلهويعلل:  ال  قطع عما  ، ويف  فظل يف 
 :ع عما قبله(ط)فهو منق، (ل معىنً ص ، )منقطع لفظاً، مت(عىنامل

إن   ،حسن   [55:  انعمرآل  ]  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿»  :وينم األش   ل يقو  -

اتبعوه هم املسلمون، أي:   والذين،  ×للنبي    [55]  ﴾ُّ﴿  :عل اخلطاب يفج

  عام   طع قفهو من  (،امة يوم القيوا إىلفرالذين كفوق  يا حممد  الذين اتبعوك  وجاعل  )

 . (1)   «رب لهناف خاستئ هويف املعنى؛ ألنَّ  ظ،لفبله يف الق
التع كوهبذا  األليل  عليه    أنل  صان  الفعل    ام كم،  االتبحيكم    حيث   ،دايناإلمام 

جع  ،تام  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿»  يقول: للنبي  إذا  بعده  ما  ب×ل  تقدير:  ، 

  لك وذله،    ه استئناف خربألن  ؛قبلهمما    قطعفهو من  (،ك يا حممدل الذين اتبعووجاع)
 .(2)   «هيؤيد ×خلرب عن رسول اهلل ا نأل ؛الوجه

ا  جعل  لولعل  الذي  األش اإلماسبب  لالخم   (حسن)  قول:ي  وينمم  عدة قافًا 

أنالوقف   هو  عليه:  ريواألنصا  امينالعاإلمام    التام،  الوقف  بأن  وقف )  ذكرا 
 .(3) م أعلالوقف، واهلل بعهام يف مسمىفتا، (حسن
 ،منقطع لفظاً   [47]  ﴾جب﴿  نأل  ؛سنح  [74س:  ]يون  ﴾هئمئ خئ﴿»  :يقولو  -

 .(4) «نىعمتصل م
 وفه  [81]  ﴾هثمث هت﴿   : ومثله  ،حسن  [81:  هود]  ﴾هبمب﴿»  :ويقول  -

   .(5)«قبله طع عامنقم
اب داللبت  )حسن؛  :يقول  -ز )ء  ابالستفهام(،    حسن؛لشرط(،  للبتداء 

 
 . (78ص)دى: منار اهل (1)

 .(201ص)ى: املكتف (2)

 . (78ص): نصاريلأل شد يف املر ما لتلخيصقصد ، امل(1/471): ينللعام وف الوق ملرشد يف ار: نظي (3)

 . (179ص)منار اهلدى:  (4)

 . (891ص): لسابقاملصدر ا (5)
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  ت ن مقتضياغري ذلك م و هديد(،  للبتداء ابلت  ؛سن)حر(،  داء أبم للبت  ؛)حسن
 . (1) هلتنبيداة اأ النفي، و لم االبتداء، و بتداء ب؛ كاال داءاالبت
األ  نفم  هذه  الوقف    تثب  ةنواملوازدلة  خالل  يف األعند    سناحلأن  شموين 

عليه وحيالتطبي الوقف  الذي حيسن  هو:  قد يكونق  وأنه  بعده.  بام  االبتداء    يف   سن 
 واهلل أعلم.  ل، أق   منه أوأو أعىل درجة الكايف 

 ام(األنع   سورة)من    موضع وقف   (50)ن فيه  قاردول ن بج  نختم هذا املبحثو

و   :ةاألئم   عند حات  جماهد  اأيب  أ و   حاسوالننباري  األ ن  ب وابن  والداين    وسابن 
 : واألمشوين والعماين والغزال والعطار

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . ( 363  ، 282  ، 218  ، 216  ، 112  ، 170 ،161 ،813 ،98، 87 ،73 ،59 ،58ص)ى: منار اهلدينظر:  (1)
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 مــــةـــاتـاخل
 ج: هم النتائىل أحث أشري إ ب هذا ال تامويف خ

أ إ  -1 من  كل  الوقف  لَّ ن  يف  الوقوف،    استعملواالبتداء  ف  يف  مصطلحات 

 بني مراتبها. وميز

بعض  خي  -2 مدلوامعلال تلف  يف  ب ء  وخاصةت  مصطلحا   عضل    الوقوف، 
 . سن الوقف احل

ا  -3 كتبهوصلتنممن    -جلمهور  ذهب  الوقإىل    -ءبتداالواقف  الو  م يفا  ف أن 

تلفوا يف  وهؤالء اخعده،  بتداء بام ب االن  ليه، وحيسقف عحيسن الو  يهو الذ   سن:احل

 : التفصيل اآليتام يف كمراتبه، 

أبو    - اإلمام  اهلم اجعل  أاحلس  الوقف  ينذالفرج  حيث  ،  الوقوف  مراتب  عىلن 

عنده حلسن  اأن  إال  ،  (ما ليس بوقف)و،  (ف حسنوق)قسمني:  عىل    الوقف  جعل

 .هعند غرييف التام والكا يدخل فيه

ا  - الوقوفاملرتبيف    سناحل  الوقف  جعل  ةألئم بعض  الثانية من مراتب  فهو    ،ة 

التام،مرتبة    يقارب جماهد  وهم:  الوقف    ين لعاموا  ومكي  يفوحلوا  والنحاس  ابن 

ض  بعام يفاد به التي قد يرمام مكإلن عند ااحلسوقف  إال أن ال  ،يل والكوايشواهلذ

 .ضعواامل

ا  - بالثالث  املرتبة  يف  احلسن  وقفال  جعل  ألئمةبعض  أي:  والكايف، عد  ة،   التام 

حاتم أبو  خ  وهم:  وابن  والغزال  أوس  واحللبييلوابن  والعطار  والففة  بني،    رق 

ابن  سحلواالكايف   عند  خليفة  الغزالو  أوسن   طوس لاحلسن  أن    عطاروال   وابن 

والكايفياآل لر،  ف-غالباً   –  اآلي  أس  حكأّن  ،  ازداد  بسالوقف  رؤسنًا   وس بب 

 .لكايف قريبًا من التامار افص ،ىل الكايفإسن من احل قىرتاآلي، ف

بع  -4 الوالعلض  ذهب  أن  إىل  الوقامء  الذي حيسن  هو  احلسن:  عليه، قف  ف 
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االبتداسحي  الو بن  اختيار  وهبعده،    ام ء  هو   علم وحان  الطابن  والداين  مة  األئذا 

بن  اوي  سخاوال والطحان  بن  ا  غري أنلقسطالين،  وا  رياجلزوابن  وي  الدين السخا

 لكريم.  لقرآن اا رعىل سوكتاب تطبيقي ىل نطلع هلم ع ملزري اجل

يه، عل فوقاللذي حيسن : ابـ موين الوقف احلسناألنباري واألش  عرف ابن -5

  وقف الكان مما حيسن  ف،  ذلك ا  الفوأما يف التطبيق فقد خ  . دهعاء بام باالبتد  سنحي  وال
  حات صطلم  بيق أربعةلتط ايفدم  ستخانباري  األ  ، إال أن ابنبام بعده  تداءواالبليه  ع
فاألول مما   (،غري اتم (، )محسن وليس بتا(، )غري اتمحسن  ) حسن(،) :حسن لل

، إال إن علل فيهام بام كثالث كذل اين واللثوا  بام بعده،  ءدابتعليه وااللوقف  حيسن ا

بمعل  جي هب  ا عدمها  فومع  اً لفظ  ام متعلقًا  لليتوافقان    هامنًى  تعريفه   .احلسن  وقفمع 

 احلسن.مع تعريفه للوقف  توافق املهو الرابع فطلح صما املوأ

وصحبه   هآل  حممد وعىل  ونبينا وسلم عىل سيدنا  أعلم، وصىل اهلل  هذا، واهلل تعاىل

 احلمد هلل رب العاملني.   وانا أنوآخر دع. عني أمج
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 صادر واملراجعامل فهرس
 ة: ــ ي نآالقر   صاحفامل:  والً أ
برواية الك  القرآن • عن   رمي  جممصم اع  حفص  ا،  فهد  ع  الشـريف: املص  باعة لط مللك    حف 

 ـ. ه1428

خبط • شريف  إمساعيل حممد    : مصحف  ي   بن  كتب حلليبا ئ  قر امل  وسف بن    ، هـ(790)  ةسن   ، 

 (. arab.Cod.3111) ، حتت رقمحمفوظ يف مكتبة ميونخ 

  اث: واألحبالكتب  :  اثنياً 
وااليف  اإلابنة   • ا  ،ء بتداالوقف  جع  حممد لفضل  أليب  اخلزاعي  بن    ـ(، ه408)تفر 

نسخة  )خم بفاس،    جامعطوط(:  رقمالقرويني  )   ،( 179/ 80)   حتت  ورقة 109يف   ) ،  

   هـ(.520)لغرناطي سنة ش ان الباذ اب: اتبه ك  رًا ،طس (62) أو (25هتا ) مسطر

م  • الاالقتداء يف  واالبتدا عرفة  أليب ءوقف  حمم ،  النكزا  اهلل  عبد  ق:  قيحت  (،هـ683)ت  ويد 

أمحمسع إود  مقدمة  ر-لياسد  النسالة  ال  لشهادةيل  )الدكتوراه(  عاليالعاملية    شعبة   –ة 

امع اجلا  –ة  مي اإلسالات  لدراسوا  الكريم  القرآن  كلية   –ت  االقراء بامل الس إلة  نة  ديمية 

 هـ. 1413املنورة:  

البيان   • بع القسم األخري–ــن  الرمح  بن عبد قراءة انفع    ولعن أصإيـجـاز  ،  رآن لق الوم   اخلاص 

غانم قدوري احلمد، مجعية    . د. حتقيق: أ  ،(ـه444)تاين  لدن بن سعيد او عثامرــميب عأل

 م. 8012 -هـ 4014: 1ط ، دن األر –ن عامَّ  –حافظة عىل القرآن الكريم امل

بح يف القراءاتيضا اإل • خمطوط(:  )  هـ(470)ت  مر األندرايب ن أيب ع، أليب عبد اهلل أمحد 

ال معه   -خانيسنسخة كتب   ال راد د  إ بجا  رشقيةسات  )ر  تانبول، حتتسمعة    (، 1350قم 

بن  خي جيد نفيس، كتبها: حممد  س (، بخط ن24× 158(، مسطرهتا )520)   عدد األوراق

 (. هـ656)ة وي سنمحلا ن محزة ر بعم

وجلالو إيضاح   • عز  هللا  يف كتاب  واالبتداء  ألقف  بكر،  الق   يب  بن  األحممد  ي  نباراسم 

الد:  حتقيق  هـ(،328)ت عحميي  مرمضا  الرمحند  بين  اللغة  طبوعات ن،  ية  لعربا  جممع 

 م. 1971  -هـ 3901:  1ط ق، شبدم
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  د عب   ددل أمح ا ع  ق:حتقي ،هـ(745)تان حممد بن يوسف األندليس  ي ، أليب حالبحر احمليط  •

 م. 9319  -هـ  1413  : 1وت، ط بري   -حممد معوض، دار الكتب العلمية    عيل وجود، و مل ا 

القرآن لربهاا • علوم  يف  احلس  ،ن  عيلأليب  إبراب  ن  بن  سع هيم  احل  ن    ، ـ(ه430)ت  ويفيد 

ال  طوط(:)خم دار  )باملرصية،  كتب  نسخة  و/تفسري(59رقم  معهد  هل ،  يف  صورة  ا 

)ب ة  هربالقا  بيةالعر  املخطوطات ( جملدًا من  15وجود منها ) واملقرآن(،  الم  وعل/40رقم 

 سم.   20.50×  14.50ومقاسها:   قروء،عادي ممكتوبة بخط  وهي ًا، ( جملد30)

ا  لتيسري ا  حتبري • اللقرايف  ملحمد  عشرءات  املعحمم   بن،  اجلرد  بابن    هـ(، 833)تزري  وف 

 م. 0002  -  ـ ه 2114:  1ط   ، دن ر األ   –ن  اّم ع   –ن  د مفلح القضاة، دار الفرقا م د. أمحد حم حتقيق:  

والتنوير ا • ملحمد  لتحرير  عاشورالطا،  بن  التونسية    الدار  هـ(،1393)ت  التونيس  هر 

 م. 1984:  تونس   -للنرش 

ات ال   فة تحلا • الشريفة ريخ  لطيفة يف  بالدين حممس  لش،  املدينة  امد  بن حممد  لرمحن عبد  ن 

 . م3199  -هـ 1414: 1، ط ريوت ب  -  ةالكتب العلمي  هـ(،902)ت السخاوي 

الكوات • القرآن  لتلخيص  )اشي  فسري  تفسري  العبومل   (،العزيزيف  أيب  الدين  أمحد  فق  بن  اس 

املعاملسف  يو قد.  د  ق: يقحت  هـ(، 680)تيش  لكواباروف  وصيل  اعامد  دار  ري  لعي ايض، 

 م. 2019-هـ 1440:  1ط  بريوت، -زمر ابن حدا،  ت اإلمارا – ريبشال

علم   • يف  ملحمد  التجويدالتمهيد  املع،  حممد  اجلزريبف  روبن  قيق:  حت  هـ(،383)ت  ابن 

 . م2001  -هـ  2141:  1ط ، بريوت  – مؤسسة الرسالة  ، أ.د. غانم قدوري احلمد

منصورة اللغ ب  هتذي • أهرز األ   ، أليب  بن  حممد  عوض    مدحمق:  حتقي  هـ(،370)تمحد  ي 

 م.  2001: 1وت، ط بري –اث العريب رتال ار إحياء، دبمرع

.  حتقيق: د  هـ(،364)تمد  حمبن  سخاوي عيل  لا  ين ، لعلم الدراء قراء وكمال اإلق مجال ال •

 م. 8719  -هـ 1408:  1ط  مة،املكر مكة – بواب، مكتبة الرتاثلعيل حسني ا

اللغة مج • احل  كربيب  ، ألهرة  بن  ُدريد  سن  حممد  د.  حت  ،هـ(321)تبن  منري  مزرقيق:  ي 

 م. 1987:  1ط  بريوت،  –اليني ، دار العلم للم كيلببع



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

321 

اتج  •  = ا   الصحاح  وصحاح  نرص ة يبر لع اللغة  أليب  ا،  إس جل  محاد  وهري  بن  امعيل 

الغفوحت  هـ(،393)ت عبد  أمحد  عطار قيق:  دارر  :  4ط وت،  ريب  –للماليني  علم  ال   ، 

 . م9871  -هـ  1407

يف ط • النشر  اليبة  العشر  ا  مدملح  ، قراءات  حممد  بابن  عمل بن    هـ(، 833)تري  زاجلروف 

 . م4919  -هـ  1414:  1ط جدة،   -دار اهلدى  ، حممد متيم الزعبي قيق:حت

  قيق: حت  هـ(،170)تراهيدي البرصي  فالرمحن اخلليل بن أمحد ال  يب عبدأل  ، نيكتاب الع  •

 . بريوت –ل  مكتبة اهلال و ر، دا اهيم السامرائيإبر د. ي املخزومي،  مهد د. 

احملالقامو  • اطيس  ملجد  طاهديل ،  أيب  الف حمر  ن  يعقوب  بن    هـ(، 817)تريوزآبادي  مد 

العرقُسوس، مؤسسة  د نعيم مف حمسالة بإرشارلاة الرتاث يف مؤسسيق: مكتب حتقيق حتق

 . م2005-هـ1426: 8ط  بريوت،  – الرسالة

أليب  ئتنافواالطع  الق  • اجع،  بن  فر  أمحد  أمحد  يق:  حتق  هـ(،338)ت  حممد لنحاس  د. 

 . م 7819  -هـ  1398:  1عراقية، ط ارة األوقاف ال وز   -ث اإلسالمي ا إحياء الرت   ،ر العم خطاب 

جبارة   يب القاسم يوسف بن عيل بنأل، يهاعلدة بعني الزائر ألواالقراءات العشر الكامل يف   •

بن  مجا قيق:  حت  ،(هـ465)تاهلذيل   رف ل  بن  الاعالسيد  سامي  مؤسسة  ع  زي و للت  شايب، 

 م. 2007  -هـ  4281:  1والنرش، ط

)خمطوط(:    ـ(،ه040و  ت نح)  ذاين د اهلمالفرج محأليب    ،ءبتداالوقف واال  املقرئني يف  زكن •

امللك نسخة   بال  بد ع  مكتبة  رق   ،ض رياالعزيز  ضمن    3064)   محتت  وجتويد(،  قراءات 

   . اين املبسط واألقرب للنسخالرحي ، بخط( ظ010) إىل( و81)جمموع من 

،  ريوت ب  –ار صادر  د  هـ(،711)ت  ر بن مكرم بن منظو   د حمم  الفضل  أليب   ، بر الع   لسان •

 ـ. ه1414: 3ط

القراءات لطائف اإلشارا • لفنون  بن حم ت  أمحد  العباس    ـ(، ه392ت)ين  لقسطالاد  م، أليب 

مـيـحقـت جممع  ــيـرآنـالق  اتـسالدراز  ـكرـق:  لطلك  املة،  املفهد  الرشيف باعة    -  صحف 

 املدينة املنورة.  

الد يفاملرش • احلحمأليب    ،وفوق  بمد  تسن  العامين،  يف    من عيل  علمي رحتقيقه  تني  سالتني 

ا درجة  كلية  لنيل  من  وأصوملاجستري  القرى:    –  نيد لا  لالدعوة  أم    ، هـ 2314جامعة 
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( جته وسم واألوىل  بـ  من  ( 1ا  آخر    أول :  إىل  اسو الكتاب  حتقيق:  رة  بنت  لنساء،  هند 

العب  بـ  ووس)  ةني الثاديل.  منصور  اسورأول    من  : (2ج متها  آخرملائدة  ة  الناس،    إىل  سورة 

 ري. محود األزو  ند بيق: حممقحت

ن أمحد بن  بد  مبن حم   زكرياأليب حييى  ،  ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء   املقصد لتلخيص  •

ع  هـ(،269)ت  ريا األنص  يازكر  اهام  ىلطبع  )منار  كتاب  ل ش  مطبعة  ألشموين،  هلدى( 

 م. 9731  -ـ ه9331: 2بمرص، طاحللبي فى البايب مصط

الو   املكتفى • واالبتدايف  اعثام عمرو  يب ، ألقف  بن سعيد  دحت  هـ(،444)ت  لداين ن  .  قيق: 

 م. 4981  -هـ  1404:  1ط ، وتبري  –يوسف عبد الرمحن املرعشيل، مؤسسة الرسالة 

الاهلد ر  امن • بيان  واوقى يف  الكريم األ   بن حممد ألمحد  ،  البتداف  علامء    شموين )من بن عبد 

 م. 1973  -  ـ ه 9313:  2ط   ، ايب احللبي بمرص طفى الب طبعة مص ، م ري( اهلج   عرش   ادي لقرن احل ا 

الوقوف  نازلم  • يف  بن  القرآن  إسامعيل  الفضل  أليب  الرساج  ،    هـ(، 265)تاإلخشيذ 

اجلديدة إلسكندر ا   تبةمكنسخة    (: ططوخم) )ية  رقم  حتت  )قراءات  4234،  يف   )481  )

 . هـ(5181) سنةصطفى، حممود بن م: ها كتب ،  النسخ خط ب  ، قةرو

بابد  ، ملحمد بن حممالعشرت  القراءاشر يف  لنا • حتقيق:    ، ـ(ه833)تن اجلزري  املعروف 

حممد   السامل  األمانة  شنقي ال  حممودأ.د.  امل  عامةال طي،  لطباعة  فك  ل بمجمع  ف  صح املهد 

 . هـ1435نورة:  املدينة امل  -ف الرشي

يف    جنوم  • القر الالبيان  وماءات  السم  ،آن وقف  حممود  بن  ين  مذااهل  ديرقنملحمد 

قرآن  ل، اجويدالت  (26/ 1م )، حتت رقيةرصدار الكتب امل نسخة    ط(:)خمطو  ،هـ(780)ت

وعلومه  ) الكريم  يف  و 091(  مسرقة (   ،( نب   ، س(19طرهتا  متقنخط  السيد  :  ها ب تك،  سخ 

 . هـ(1267)ة باهر سن   حسني

األدانظا • و م  الوقف  يف  ال ، ألاالبتداءء  عبد  األصبغ  امل عزيب  األندليس  عيل  بن  وف  عريز 

 ياض. الر  –عارف ب، مكتبة املوا بق: د. عيل حسني القيحت  هـ(،615)تن االطحبابن 

واملاهل • املقاطع  معرفة  إىل  ألبادي ادي  احلسنيب  ،  أمحب  العالء  اهلم ن  عطار  ال  ذاين د 

يل: إهنا كتبت  (، ق188اق )ي، عدد األورشسرتبيت ط(: نسخة مكتبة  )خمطو  ،ـ(ه695)ت

 . يباً قرن السابع اهلجري تقر اليف 
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إ اهلدا • بلو ىل ية  النهاي  بن  ،  ة غ  مكي  حممد  القييس  يب أأليب    يق: حتق  هـ(،437)ت  طالب 

ب  وث الكتا بح  ة موعجمباعة  للط هاوهتيئتقيقها  وتد  اته مراجعجمموعة رسائل جامعية قام ب 

 م. 0820  -هـ  1429:  1قة، ط جامعة الشار   –اإلسالمية  دراسات  وال   الرشيعة   لية ك   –سنة  ال و 

  هـ(، 732)تي  بن إبراهيم اجلعرب  عمراهيم بن  إلبر  ،تداءواالبقف  الو وصف االهتداء يف   •

فرغيل حت عربابعر   سيد  قيق:  سيد  فرغيل  مكتبة  ط مرص  –وي  اوي،    -هـ  1433:  1، 

 م. 2012

  قيق: حت  هـ(،437)ت  القييس  مكي بن أيب طالب حممد  يب أل،  ( و)بلى(لك )لى  الوقف ع •

 م. 2003 -هـ 3214:  1، ط مرص –د بور سعي  –افة الدينية ثق ني نصار، مكتبة الد. حس 

العظيم   وقف  • ألالقرآن  حممد    يب ،  بن  سعيد  حممد  )خمطوط(:    هـ(،544ت) ة  خليفبن 

 ( ورقة. 89(، يف ) 516)   حتت رقم   يس ر ا بب   الوطنيةتبة كلعربية يف املات اطوط املخ حمفوظ يف

الق  • التفسري وقوف  يف  وأثرها  تطبيق  دراس  -رآن  مع  نظرية  و علة  اللزم  الوقف    املتعانق ى 

أ. عملمنو وا مس،  سد.  بن  الطيار،  اعد  اليامن  لطباعلملجممع  فهد  ال ك  املصحف    -رشيف ة 

 هـ. 1431:  املدينة املنورة 

عب داء واالبت  الوقف  • أليب  أمحد،  اهلل  ا  د حممبن    د  أوس  :  حتقيق   ـ(،ه334)ت  ين مذا هلبن 

   . م 2008:  1ليبيا، ط   -بنغازي ورات جامعة قاريوس،  ، منش حممد العريبي تاح  مصطفى عبد الف 

ابتداءواال  الوقف  • احل، أليب  بن  ال  لغز  سن  حممد    طاهرد.  حتقيق:    ـ(،ه516)ت  دمحأ علي 

  -يب اسات، درد والبحوث  يم، وحدة الللقرآن الكر  الدولية، إصدارات جائزة ديب  اهلمس 

 م. 2019-ـ  ه1440:  1ارات، طماإل

سن  حمد.   : ق حتقي   هـ(، 560)ت السجاوندي  اهلل حممد بن طيفور  عبد    أليب ،  ء اواالبتدف  ــالوق •

 م. 1200  -ـ  ه 2421:  1، ط ردن األ   -ن عاّم –يع ز  والتو للنرش اج  املنه   دار ،  ويششم درها

  هـ( 654)تيل  رة اهلذابن ج عيل بسم يوسف بن  ، أليب القاتاب هللا الوقف واالبتداء يف ك •

، بحث حمكم  عامر أمني الددو.  د  قيق:، حتقراءات للهذيل( اب الكامل يف التل من كت )مس

(:  22سنة ) ال  (، 34)  دد لع ا تحدة،  ة املربي ت العااإلمار  ة جامع  –نون  والقا  ةع يف جملة الرشي

 م. 2008أبريل  -هـ  1429الثاين  بيع ر
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 وضوعاترس املفه
 ة الصفح  وعــضو ـامل

 372 ..............................................................................................  لخصــامل
 238 ..............................................................................................  ةدمــــــــــقم

 ول بحث األامل
 بتداء مبا بعده سن الوقف عليه واالمما حي  علماء الذين جعلوه سن عند ال قف احلالو 

242 

 242 .......  ( ام ت بعد ال )   ية لثان رتبة ا امل   جعلوه يف ذين  ال   علماء ل ف احلسن عند ا الوق   ول: األ   ب املطل 
 242 ................... ......................... هـ(324تاحلسن عند اإلمام ابن جماهد ) الوقف

 245 ..................................  ـ(ه833)ت  اسحلنأيب جعفر ا م ماالوقف احلسن عند اإل 
 251 ............................  هـ(400حنو   )ت  ينمذاأيب الفرج اهلالوقف احلسن عند اإلمام 

 254 ............................. .................... هـ(430)ت  ويف احلَ ام إلماحلسن عند ا الوقف
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 261 ........................  بعدها( هـ، وقيل  504  وم العماين )ت حنمااحلسن عند اإل الوقف 
 263 ............................ ..................... هـ(654)ت  ذيلهل  م اعند اإلما ن ساحلالوقف 

 265 ............................ .................. (هـ806ت اإلمام الكواشي ) الوقف احلسن عند
الث ا  اين: املطلب  عند حلسالوقف  جعلمالالع  ن  الذين  يف  ء  عد  ب )  الثالثة   املرتبة وه 
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268 

 268 . .............................. هـ(525)تاإلمام أيب حامت السجستاين  ن عند قف احلسالو 
 272 . ......................... هـ( 334 ل: وقي هـ،  340)ت  س و ن أ احلسن عند اإلمام ابف الوق

 275 .................. ..........................  ـ( ه516ال )تلوقف احلسن عند اإلمام ابن الغز ا
 279 ....... ..................................... ( هـ454فة )تابن خلي  الوقف احلسن عند اإلمام 

 282 . ....................... (هـ 569)تاين العطار  ذمأيب العالء اهلد اإلمام لوقف احلسن عنا
 285 . ...................................... (هـ 814احلليب )ت ططا خلاملقرئ االوقف احلسن عند 
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 ة الصفح  وعــضو ـامل

 املبحث الثاين 
 علوه مما حيسن الوقف عليه،  جالذين ء لماعسن عند ال حلف االوق

 بعده   احيسن االبتداء مبوال 
289 

 289 . ................................... هـ( 444)ت  اين الدمرو  عام أيبند اإلمعالوقف احلسن 
 292 ....................................  هـ(560و)ت حن  الطحانن بم احلسن عند اإلماالوقف ا

 293 ...............................  هـ( 643)ت وي لم الدين السخا ع ام الوقف احلسن عند اإلم
 294 ............................ ............... ( هـ338)تي زر ن اجلمام ابإل د االوقف احلسن عن

 295 ......................... .................. هـ( 392)تين  اَل ام القسطالوقف احلسن عند اإلم
 لث ااملبحث الث

 ق يبلتعريف والتطبني اه  ي اختلفت آراؤهم ف الذين ء االعلم سن عند احلقف  الو 
298 

 298 ........................ ................. هـ(328)ت ريبا ن مام ابن األحلسن عند اإل ا الوقف
 306 ........................ ................ (ـه11  لوقف احلسن عند اإلمام األمشوين )ت يف قا

 317 ... ............................................................................................... متةااخل
 319 ... ..........................................................................  عاملصادر واملراج فهرس

 324 .... ............................................................................... وعاترس املوضفه
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 صخلامل
البحث لتعطيل  وسائل  وال  األصول  :موضوع  الكريم املشرتكة  القرآن   معاين 

 . ا وحديثً قديًم 

  ، ا حديثً والتمييز بني استعمالهتا قديًم  أصول التعطيل،تقرير    -  :أهداف البحث

الفلسفي واملعريف بني  و التشابه  أوجه  النصوص  اجتاهاتإبراز  وبني   قديًم،  تعطيل 

 وردة لنقد النصوص. ستامل احلديثة املناهج

لتفسري كالم اهلل- الدارسني  صد وتكرس قديم واندرس،    بأن ما،  تثبيت قلوب 

 .اأبلج واضحً  ثره ويبقى احلق سيتبع جديده أ

   من أهم نتائج البحث:
معاين    - لتعطيل  أصواًل   القرآنإن  الفلسفي، الكريم  العقيل،  )األصل  واحدة   

عتمد عىل أدوات معرفية من بيئة  )االكل عرصستخدم يف  توسائل  والباطني( وله  

 . فهم السلف(إحلادية، تعطيل اللغة، نبذ 

القرآن، وإن اشرتكت يف كثري من األصول   - ألفاظ  تعطيل معاين  اجتاهات  إن 

الرشعية  وباألحكام  للقرآن،  اإلهلي  باملصدر  تؤمن  اجتاهات  منها  أن  إال  الوسائل 

الع واملدرسة  قديًم،  املتكلمني  تؤمن كاجتاهات  ال  اجتاهات  ومنها  حديًثا،  قلية 

تارخيية األحكام كاالجتاهات التأويلية احلديثة املتأثرة  باملصدر اإلهلي للقرآن، وترى  

 باملناهج النقدية الغربية. 

نه  إإذ    ،نرش العلم الرشعي والتفسري الصحيحالعناية ب  -  :من توصيات البحث

 . ةاملنحرفاملناهج أول سد ومانع أمام تيارات 

تمم بمعرفة النهج الذي يسبب تعطيل النصوص عن معانيها، واألدوات االه  -

 . املستخدمة فيه والقضايا التي يتمثلها

العقدي   - التفسري   واملنهجي  اإلعداد  املعاين   ؛لداريس  فهم  بني  جيمعوا  حتى 

 ويمتلكوا أدوات الذود عنها.

 . ة ص ا ع راءات امل الق -ا  ي يق اهلرمنيوط -التأويلية -التأويل -التعطيل   الكلمات املفتاحية:



 دالل كويران السلمي د.                  حديثاً قدمياً و  املشرتكة لتعطيل معاين القرآن الكرميوالوسائل صول األ
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 املقدمة

 وبعد:  األنبياء واملرسلنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف 

القراءاتإ يف  املتأمل  القرآين    ن  للنص  احلداثية  سلسلة  املعاصة  نتاج  أهنا  جيد 

الظواهر   من  السابقةتارخيية  بمسميات واملحاوالت  متعددة  أزمنة  يف  تربز  التي   ،

التي    ،لفةخمت أصوهلا  إىل  املعاصة  الظواهر  تلك  إرجاع  ويمكن  متجددة،  وأنمط 

منها، املنابع  انطلقت  ذات  من  تصدر  وحديثها  قديمها  كلها  وتتقاسم    ،وسنجدها 

 خترج عنها. مشرتكة ال أصواًل 

تكرست بفضل اهلل ومنته عىل   ،سبقتها أمواج متعددة  ،مهي إال موجة جديدةف

معاين  املشرتكة لتعطيل    وسائلوال   األصول )   البحث  هذا  ةمهيوتتجىل أ  ،قواعد احلق 
الكرمي األصول  (ا وحديثً ا  قدميً   القرآن  حتديد  تنطلق    وسائلوال  يف  التي  املشرتكة 

ىل الباحث تلك األصول تسهل ع  ن معرفةإمنها حماوالت تعطيل النص القرآين، إذ  

  ، ألصول لتلك ام  الهتوبنقض استعم،  وما بني عليها  ، ع منهامعرفة ما تفر  والقارئ

ويتجىل الفرق بينها وبني التفاسري    ،يتهافت البنيان الذي شيد عليها  ،وبيان عوارها

 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثٱ  ﴿ املوصولة بفهم السلف وتراث األمة 
 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق

 . [ ١٠٩التوبة:  ]   ﴾ زي
 أهداف البحث:

 ا. وحديثً ا قديًم هتالتعمبني اس  والتمييز  ،أصول التعطيلرير تق  •

واملعريف   • الفلسفي  التشابه  أوجه  وبني  اجتاهات  بني    إبراز  النصوص  تعطيل 

 املناهج املستوردة لنقد النصوص.

  ، صد وتكرس قديم واندرس  أن ماب؛  قلوب الدارسني لتفسري كالم اهلل  تثبيت  •

 مق حقمف خف حف جف﴿  ا لقوله تعاىل:ويبقى احلق مصداقً   ،أثرهجديده    سيتبع
 . [١٧الرعد: ] ﴾   جل مك لك خك حك جك
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دع املتلقي بعرصانية  ينخ  ي الفذ التي يتسلل منها الفكر الدخيل، كمعرفة النوا  •

الرسابفيظن    العبارة ذلك  أن  ويتوهم  ماًء،  ناجعً حاًل   الرساب  العرص  ا    لنوازل 

 . ومستجداته

 : الدراسات السابقة
  عوا عن كتاب افد، وا لالنحرافات التفسريية وحديثً تصدى علمء املسلمني قديًم  

املعاصةكم    تعاىل،  اهلل القراءات  موضوع  الدراسات  من  كثري  للقرآن    بحثت 

نت  وبي، أشخاص بعينهم    أو  تياراتاء كانت  سو  برزت هتافتها وضالهلا،وأ ،الكريم

الدراسات،  منهجهم  هتافت تلك  احلرص  ومن  ال  املثال  سبيل  العلمنيون   :عىل 

ا إدريس  ألمحد  الكريم،  الثالثة ،  نالطعوالقرآن  العقود  يف  العرب  احلداثيون 

مفتاح جليالين  نقدية،  دراسة  الكريم  والقرآن  احلديث  ،  األخرية  العلمين  التيار 

الكريم، القراءات املعاصة للقرآن  ،  وموقفه من تفسري القرآن ونقده، ملنى الشافعي

 ملحمود حممد كالو.

بعينه  أشخاص  عىل  بالرد  عنيت  وأبحاث  دراسات  اسة  درو  ،موهناك 

وتلفيقاهتا  ،مناهجهم تناقضاهتا  نعن،  وبيان  الذي  اجلانب  أن  هنا  ىإال  وموطن    به 

التي تنطلق منها    لتعطيل النصوص  املشرتكة  وسائلوال  حتديد األصول  :هو  ،اجلدة

والنظر هلا كتيار واحد حيمل    ،وإبراز وجه الشبه بينها  ،ا وحديثً كل الدعوات قديًم 

 ، ، ورد جديد تلك الدعوات إىل قديمهانصوص الشرعيةلل اتعطيا وهو:  ا واحدً هدفً 

   .أو تقدم ،وسمهتا التي ال ختتلف مهم تقادم الزمن ،وبيان أصوهلا التي قامت عليها

 : منهج البحث
ا االستقرائي  املنهج  عىل  البحث  يف  األصول    ؛لتحلييلاعتمدت  تتبعت  حيث 

ن اعتمد عليه م  هفي  وأبرزت حتت كل أصل كيف ضل  ،املشرتكة لتعطيل النصوص

ال  ،كالم اهلل  وجعله حجة يف تفسري التي يستخدمها من  املشرتكة    وسائلثم أبرزت 

 اتبع تلك األصول من خالل استقراء وحتليل كتاباهتم. 
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 :خطة البحث
 عىل النحو التايل:  مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهرسنييشتمل البحث عىل 

املوضوع،  وتشتمل  :املقدمة أمهية  السابقة،،  دافههوأ  عىل    خطةو  والدراسات 

 وإجراءاته.  ،البحث 

 ( اهلرمنيوطيقياالتأويلية،  )التعطيل، التأويل، :مصطلحات البحث ف  متهيد

 وفيه مطلبان: وأصوله  الشرعية  معاين النصوص اتريخ تعطيل  :املبحث األول

 التعطيل  ذورج املطلب األول:

   ص  ونصاألصول املشرتكة لتعطيل ال املطلب الثاين:

 مطالب:   وفيه ثالثة   ا ا وحديثً املشرتكة لتعطيل النصوص قدميً   وسائل ال   املبحث الثاين: 

 إحلاديةاالعتمد عىل أدوات معرفية من بيئة  املطلب األول:

 العربية تعطيل اللغة املطلب الثاين:

 السلف و فهم األمة نبذ املطلب الثالث:

 أهم النتائج والتوصيات  ها:فيو  اخلامتة

 . ، فهرس املوضوعاتواملراجع درصا امل فهرس 
 :إجراءات البحث

 وكتابتها بالرسم العثمين. اآليات لسورها مع ذكر رقم اآلية، عزوت  •

بني    • املنقول  جعلت  بالنص  مصدر  من  نقلت  تنصيصإذا  ثم    «     »   عالمتي 

إذا كان النقل باملعنى أو بترصف قلت ينظر: .. مع  عىل املصدر يف اهلامش، و  أحلت

 . لصفحةاو ذكر اجلزء

االستشهادات  بينت  • وكثرة  العبارات  مفردات  تتبع  التعطيل دون  إذ   ،أصول 

 ارة. يكفي التمثيل والتدليل عىل ذلك بأقل عب

 كر تاريخ الوفاة إن وجد يف املتن. ال أترجم لألعالم وإنم أذ  •



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

333 

 مصطلحات البحث يف متهيد
 ا(يوطيقي)اهلرمن التعطيل، التأويل، التأويلية

 التعطيل: 
يدل    ،العني والطاء والالم أصل صحيح واحد،  مأخوذ من )عطل(  عطيل لغةتلا

ومتى تركت اإلبل بال راع فقد    ،عىل خلو وفراغ؛ تقول عطلت الدار، ودار معطلة

 . (1) عطلت، وكذلك البئر إذا مل تورد ومل يستق منها

وتعاىل تبارك  اهلل  ت  [٤٥احلج:  ]  ﴾مس خسٱ﴿   : قال   حي جيٱ﴿عاىل:وقال 
 . [٤التكوير:] ﴾خي

نفي  بوذلك  ،  اللفظ عم دل عليه من معنى  تفريغ   :اصطلحا تعطيل النصوص  و  

 . (2)منهاداللة نصوص الكتاب والسنة عىل املقصود 

يدخل يف هذا تعطيل األسمء والصفات عن معانيها، أو تعطيل احلقائق الرشعية 

املتكلمون   به  ابتيل  تعطيل  أبوعن مقاصدها، وهو  قدياب األسمء والصفايف  م، ت 

الفالسفة  ث  احلارضوصواًل   ،والباطنيةم  للعرص  يسمى    ما   ومدع  عطلحيث    ؛ 

املعا وداللتهااأللفا  معاينصة  بالقراءات  املرتتبة  األدلة    عطلواو  ،ظ  واألحكام 

 . الغربيةالنقدية ا لتأثرهم باملناهج وفقً  ،عليها

 التأويل:
التأويل  الب  معنى  حتديد  من  النصوص  تعل  احلديثة  املحاوالت   نأل  ؛هناد  طيل 

 . أو )التأويلية( ب )التأويل(عرفت 

ابتداء األمر  لغة: م أصالن:  من هذا الباب تأويل   وانتهاؤه  ، اهلمزة والواو والالا

 
 .(٤/3٥١مقاييس اللغة البن فارس )ينظر: ( 1)

يف سياق تعريف التحريف بأنه )إزالة اللفظ    وقد ذكره  (  3/١6٥ع الفتاوى البن تيمية )ينظر: جممو  (2)

بل خاليا فارغا ، بخالف  ،يل أعم من التحريف كونه يرتك اللفظ بال معنى( والتعطعم دل عليه من معنى

 ى بمعنى. التحريف الذي فيه إبدال معن



 دالل كويران السلمي د.                  حديثاً قدمياً و  املشرتكة لتعطيل معاين القرآن الكرميوالوسائل صول األ

334 

إليه يؤول  وما  عاقبته  وهو  أو    .الكالم،  عىل  إما  العرب  لغة  يف  استعمهلا  ل  فمدار 

 . األمر، أو رجوعه

ال  معاين  اللغةتأويل  ومن  مع وفي  ،التفسري   : يف  الرجوعه  يرجع    ؛نى  املفرس  ألن 

هو ره، ره، وقد  الكالم تأويال: دب   ل  الكالم إىل املراد منه، وأوا   .(1)   فرس 

   :على معنينيوف االصطلح يدور معىن التأويل 
 كتفسري له    املفرسينعمل  استوهذا الغالب عىل    ،تفسري الكالم وبيان معناه -١

  .(2)   وغريمها رطبيلقواالطربي 

ي  احلقيقة -2 الكالمؤوالتي  إليها  الكالمف  ،ل  بالتأويل حقيقة  وإن وافق    ،رياد 

 . (3)  «وهذا هو املعنى املراد بلفظ التأويل يف الكتاب والسنة ،ظاهره

العلمء املعروفان عند  املعنيان  السابقان مها  املعنيان  اللغة   ،وظل  أهل  ومتقدمي 

طرأ   أن  وهو:إىل  ثالث  الراللف  صف»  معنى  االحتمل  عن  االحتمل  ظ  إىل  اجح 

عليه تدل  لقرينة  ال (4) «املرجوح  هذا  وبرز  أسمءت،  التأويل يف  مع ظهور    اهلل   عريف 

االهتمم    كانإال أنه ومع هذا االستعمل    ؛، برصفها عن معانيها ألدلة عقليةهوصفات

القرآين كنبالنص  إهلي  ال  ،ص  معاين  مع  األفهام  توفيق  هي    ،ألفاظهقرآن ووحماولة 

الفكر    ؛الرتاثالغالب عىل   مل تصل إلقصاء  أهنا  إال  املحاوالت  بعض  وإن شطت 

 .الديني من التأثري يف احلياة

املعاصة    واملنسوب لالجتاهات   ، املستخدم يف عرصنا احلارض   أو التأويلية   التأويل أما    

الدينية   النصوص  الذي   neuticherme  اهلرمنيوطيقيا( )   للفظ   تعريب   فهو يف قراءة 

 
اللغة  (١) (، القاموس املحيط ١١/32العرب البن منظور )  (، لسان١62/  ١البن فارس )   ينظر: مقاييس 

 (.١2٤٤للفريوز أبادي )

 (.٩٧/ ٩3الطيار )ص:ينظر: مفهوم التفسري والتأويل، د. مساعد  (2)

 (.٤/١68ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية ) (3)

 (.٧/١٤6للرازي )(، مفاتيح الغيب ١/336الفقه للجويني )ينظر: الربهان يف أصول  (٤)
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أحد التأويل  ترمجته،  يكون  واسعً طيفً   (طيقيانيو اهلرم)وتضم    معاين  املذاهب ا  من  ا 

  .ا مقدسة أو برشيةسواء كانت نصوًص  املختلفة للتعامل مع النصوص

اليوناني  املصطلح األوىلومادة   للغة  فهو مشتق من ترجع    hermenevein ة 
 . (1) يفرس أو يوؤل مبعىن

ا  :ود ملعنىلمة تعت ترمجة الكذا كانوإ  فلم ال نستخدم لفظ  ،لتأويلالتفسري أو 

 يعود التحرز من ذلك لسببني:  ؟التفسري والتأويل يف بيان معناها

تارخيإ  :أواًل  قيد  املصطلح  فيه ه  ن  نشأ  الذي  استعمل   لواحلقو  ،واستعمله  التي 

ت  دل  معاين املصطلحات التي هي من وضع البرش مفيد يف معرفة ماوحتديد    فيها،

امل  عليه متلك  سيم  اصطلحات،  عىل  اهلجمة  اإلسالمي ع  العقل  وإغراق  لعقيدة 

  .(2)  الفاسدةمن املصطلحات  الفبآوإشغاله 

نشأة    ففي معناها    (اهلرمنيوطيقيا)أوائل  كتبت وترمجت هبا  كان  التي  اللغة  فهم 

الالهوتيةا احتاج    ،لنصوص  الكنيسة    (3)الربوتستانتحيث  مع  صاعهم  أثناء 

النصوص    يةاثوليكالك لفهم  حكرً ديالملنهج  تفسريها  كان  التي  الكنيسة  نية  عىل  ا 

للفهم،،  ورجاهلا واضحة  أسس  ألنسنة  دون  االجتاهات  النصوص   (4) فظهرت 

 . العقل أساس الفهم و ،بم جيعل اإلنسان مركز التأويل  ،وعقلنتها

االجتاهاتتساوقً   طورتت  (اهلرمنيوطيقيا)اجتاهات    وأخذت مع  التالفلسف  ا  ي ية 

أوروبا بإ أن جت إىل    ،غلبت عىل  القائللت  مراد  للفهم  بعاد  والرتكيز عىل  ،  كأساس 

 
 (. 2٤املجيد الرشيف )ص:  نظريات القراءة، عبدمن فلسفات الـتأويل إىل ينظر: (١)

العقديـط استعمـوابـر: ضـظـنـي  (2) املصطلحات  السنة واجلمعة، د.ال  أهل  والفكرية عند  العتيبي    ة  سعود 

 (، بترصف. ١٠-6)ص: 

كلمة    (3) )الربوتستانت  املحتجني  كحرprotestتعني  بدأت  الكنيس(،   يف  إصالحية  يف  كة  الكاثوليكية  ة 

 (.3/6١٥م، ثم حتولت إىل حركة عقائدية مناهضة هلا. ينظر املوسوعة امليرسة )١6 القرن

هب فلسفي مادي يؤكد عىل حمورية اإلنسان أمام كافة املؤثرات، ويغلب وجهة النظر املادية األنسنة: مذ  (٤)

 . (3/83٧سوعة امليرسة )الدنيوية بجعل اإلنسية مقابل الدينية. املو
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 .(1)   وجوديةالفهم اإلنساين كحقيقة 

املستخدم يف املنهج اإلسالمي لبيان   اهبعد  اهل  والتفسري  ظ التأويلالفأأن      ا:اثنيً و 

اهلل كالم  اللفظ    املتعددة  امعانيه  اوهل  ،معنى  بقيمة  هتتم  أدواهتا   ،ىواملعنالتي  وهلا 

  )التأويلية(   ( اهلرمنيوطيقيا)بينم     ،التفسري والتحليلا يف الفهم والتأويل وومناهجه

ومناهجها أدواهتا  الفكرا  وفقً تطورت  التي    ،هلا  أدواهتا   ،الغريب  لتطور  وكانت 

تلك املحاوالت    آثرنا  أن نسمي   ولذاوفلسفاهتم؛    ،وواقعهم  ،مستمدة من فكرهم

احل أهن  ؛قيقيباسمها  أحد  عىل  يلبس  ال  التفسري  ا ضمن  حتى  تستخدم    ،أنواع  أو 

لفظً   أدواته؛ عليها  نطلق  أن  أردنا  عربيً وإذا  وأدق   (تعطيلل)اكان    ا  ا   ؛ أقرب 

األوىلالشرتاكها   املحاوالت  مشرتكة  للتعطيل  مع  أصول    ،ثابتة  وسائلو  ،يف 

 . ه رشعي ل   أو حكم   ، عن وجود معنى ثابت   القرآين    تعطيل النص :  هو  وهدف واحد

 

 

 

 
 

 
 (. ٤2-3٩مدخل إىل اهلرمنيوطيقيا عادل مصطفى )ينظر: فهم الفهم  (١)
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 املبحث األول
 وأصوله لنصوص الشرعيةتعطيل معاني اتاريخ 

  التعطيل  جذوراملطلب األول: 
األمة  إ تاريخ  يف  املتأمل  املختلفة  اإلسالميةن  الفرق  أسس   ،وظهور  أن  جيد 

القرآين  ملعنى  عطيلالت إىل  النص  جذروها  امتدت  ظهور  قد  أوىل   بدايات 

كانت متثل اجتاهات   لكنها  ،خر عهد الصحابةأوايف  ات الفكرية والعقدية  النحرافا

مقموعة، يف  منبوذة  بقوة  برزت  اهلجري   ثم  الثالث  عوامل  حيث    ،القرن  سامهت 

 . مشاهدة ظاهرة جعلها  يف    االجتاهات السياسية، وتعريب الفلسفة اليونانية  :منها دةـعدي

التعطيل   جذور  اخلوارج  وبدأت  ظهور  للمقصود   ،والشيعةمع  وحتريفهم 

الرشعيةابمع النصوص  بعضهاأو  ،ين  وتعطيل  األدلة  ببعض  باب    ،خذهم  فتح  مما 

التفسري   يف  ش »التحريف  أوهلا  يف  تكون  تصري  ربً فالبدع  حتى  األتباع  يف  تكثر  ثم  ا 

 . (1) « وفراسخا وأميااًل أذرعً 

تعطيل  يفو  ظهر  الثاين  القرن  بتعطي  أبواب  أول  والصفات  عن األسمء  لها 

، (ـه١28)ت:  واجلهم بن صفوان   ،(ـه١2٤)ت:  درهم  اجلعد بن  عىل يد معانيها الرشعية

 بأفكاره الباطلة جملس احلسن البرصي.   ( ـ ه ١3١)ت: كم اعتزل واصل بن عطاء  

فرق   وظهرت كتب  ،  متشعبة  بعدها  ترمجة  نشوئهاأثرت  يف  وتنوع  الفالسفة   ،

تنمو وتتسو  أفكارها، العقلية  العلوم  الفتوح اإلسالميةمل تزل  ة ثرك و،  ع مع توسع 

املفتوحة  البالد  كتب  املشارب   ،ترمجة  عىل    ،فتعددت  الفرق  تلك  وتنافست 

وقدم علم املنطق وأقيسته العقلية، ومصطلحاته عىل    ،  واجلدل  ااملناظرات فيم بينه

العلوم،   من  هذه  غريه  إىل  اطمئنان  له  يكن  مل  ممن  املسلمني  أئمة  بعض  هذا  وقاوم 

ومصطلحاهتا،الفلسف ألفاظها  وإىل  وا  فرق   رتهظو  ة  للتصدي األشاعرة  ملاتردية 

 
 (. ٧/38٥جمموع الفتاوى البن تيمية ) (١)
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والرد   املت  ،عليهمللمعتزلة  ومناهج  الفالسفة  أساليب  استخدموا    ،كلمنيولكنهم 

   .(1) مما جعلهم يواجهون الداء ببعض منه، وأثر هذا يف أفكارهم وعقائدهم
دعوا أن للنصوص ث احي  ؛إىل األحكام الرشعيةمع الباطنية  ثم انتقل التعطيل  

اين ، وأن املع، وال يدركها العوامإال أهل العلم والعرفانيصل إليها    ال  ،معان باطنة

ومل تعد واألحكام    فكانت أنواع التعطيل للمعاين،  مقصودةالظاهرة من النص غري  

 .يف الظاهر يراد منها عىل ما تدل -عندهم– لفاظاأل

الفالسفة   باحل  فباإلضافةأما  والرشيعةالعتقادهم  مقا  ،قيقة  اعتقاد  ب  روهو 

والباطن النصوص    ،للظاهر  ظواهر  أن  باالدعاء  ذلك  جتاوزوا  أهنم  إإال   الماهي 

للناس يعقلون  خماطبة  واحلساب    اآلياتوأن    ،بم  والبعث  الغيب  عىل  تدل  التي 

 واجلزاء والنعيم والعذاب من باب تقريب املعاين وتصويرها يف نفوسهم.

املس علمء  لللمني يف كل وقت وحنيواليزال  ون  ويرد  ،أساليبهماس  ن يربزون 

 ، بكتب للرد عىل أسس تلك التحريفات ت املكتبة اإلسالمية  فامتأل   ، عىل شبهاهتم

بطالهنا الرشعية  ،وإظهار  العلوم  خمتلف  يف  التدوين  مع  متوافقً تدوينً  ،بالتوازي  ا ا 

 والعقيدة الصحيحة.  ،مع املنهج اإلسالمي

     لتعطيل النصوص  صول املشرتكةاملطلب الثاين: األ
العصور    تلكإن   مر  ثالثالدعوات عىل  إىل  قد حيدث   ةترجع  أصول مشرتكة، 

لبعضه املفهوم واآلليات وغلبة  أن غالب    ابينها تداخل يف  إال  يف زمن دون زمن، 

  تلك الدعوات تقوم عليها وتدور حوهلا.

يستند وجود ذلك اس اليشء وأسفله، وأصل اليشء ما ونقصد باألصل هنا: أس

 عطيل قديًم وحديًثا استند إىل تلكم األصول التي سنعرض هلا.فالت ،(2) إليه اليشء 

 
 (.86الفكر اإلسالمي بني األمس واليوم، حمجوب بن ميالد )ص  ينظر: (١)

 (.١2٤2(، القاموس املحيط )ص:١/١٩٠مقاييس اللغة ) ينظر: (2)
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  :العقلي  األصل األول:  األصل
املتأمل   والسنةإن  الكتاب  نصوص  اهتممه  ماو  ،يف  جيد  عليه  بجوانب دلت  م 

القرآنية تبني لبس  التعقل والتفكر والتدبر، وجاءت اآليات   ، فيه  ذلك بوضوح ال 

ٱمنها قوله تعاىل:  ،واطن كثريةونية والرشعية بالعقل يف موجاء ربط بيان اآليات الك

  وقوله:   [2٤2البقرة:]  ﴾يل  ىل مل يك ىك  مك لكٱ﴿

 هل ملٱ﴿ٱوقوله:   [١١8آل عمران:  ]  ﴾ ىن نن من زنرن مم  ام يلٱ﴿
 . [١٥١األنعام: ] ﴾خم حم جم

 ،سان عريب مبنيلبالقرآن    والوحي هو املصدر األول للمعرفة الدينية، وقد نزل 

وتلقى السلف نصوص الكتاب والسنة  ،  املعروفة   د فهمهمفق قواعرب والع  يفهمه

ألفاظها،    وما   ،عىل ظواهرها عليه  الوقتتدل  كعلم مستقلالتفسري  برز  ومع  له   ، 

واملوضوابطه    آلياته التنزيل،  يف  اإلهلي  بمصدره  االعرتاف  من  من  املنطلقة  ستمدة 

 .يان معانيهوضع قواعد تفسريه، وبف يف السل فهمو ، املطهرةالسنة 

العقدية  يف تفسري النص القرآين ملا ظهرت االنحرافات    التعطيلوبدأت بدايات  

وكان من أبرز أولئك الذين سنوا سنة سيئة يف تعطيل معاين    ،أواخر عهد الصحابة

ا له   تنزيً ،  الذي أنكر صفات اهلل     (هـ١28)ت:اجلهم بن صفوان      :النص القرآين

يف  لش بليس عىل العر  ن اهلل آن، وزعم أرالق ل بخلق وقا ،هاكلمه عن الصفات بزع

مكان األسمء    ،(1)كل  باب  يف  القرآين  النص  فهم  يف  االنحرافات  أول  فوقعت 

عقلية،  تومهً   ،والصفات يعتقدوهنا  التي  احلقيقة  تعارض  الرشعية  النصوص  أن  ا 

االنحراف  ذلك  ا  ،وتطور  األدلة  أصبحت  العحتى  عىل  تعرض  أواًل لرشعية    ، قل 

 ا ماس، أيً ال العك  ؛لنصوحاكميته عىل ا   العقلمركزية    هم النص منفانطلقوا يف ف

 أو شبهات.  ،أو أهواء ،كان حيمله ذلك العقل من بدع

 
في ينظر: (١) و   (.3/38٩الذهبي )ات املشاهري واألعيان، تاريخ اإلسالم و 
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هذا   من  البدع  أهل  والسنة ، و(1) اجلانبوأكثر غلط  الكتاب  وصفت نصوص 

 . لةهلم فهو قطعي الداليه عقوتدل عل  أما ما ،تفيد اليقني وال ،بأهنا ظنية

املعتزلة املد  وكانت  تلك  العقل، إحدى  عظمت  التي  الفكرية  والتيارات  ارس 

أصوهل  عملتهواست تقرير  أقواهلم يف أسس مخسةايف  بـ:    ،، حيث ظهرت  القول  هي 

األمر باملعروف والنهي  التوحيد، والعدل، واملنزلة بني املنزلتني، والوعد والوعيد، و

له    اخمالفً   أنه  ا يظنه عىل موتقديم   ،قاييسهل ومومتيزت بمغاالهتا يف العقعن املنكر،  

الرشعية النصوص  تعطيلهم  ،من  تأوي  فظهر  يسمونه  بم  املختلفة   اًل للنصوص 

 . العقل عارضللنص إذا 

القيم ابن  بألفاظ  »:  (هـ  ٧٥١  )ت  يقول  السلف هي جمرد اإليمن  أن طريقة  ظنوا 

هنم بمنزلة واعتقدوا أ ،وله منهاملراد اهلل ورس ه وال فهم من غري فق ،القرآن واحلديث

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ٱ﴿:  األميني الذين قال اهلل فيهم
النصوص ،  [٧8البقرة:  ]  ﴾جي يه معاين  استخراج  هي  املتأخرين  طريقة    ، وأن 

املجازات بأنواع  حقائقها  عن  اللغات   ،وصفها  التأويالت   ،وغرائب   ، ومستنكر 

الفاسدفهذا   ا  الظن  تلك  التي  أوجب  واملقالة  الكتاب  نبذ  وأقوال  مضموهنا  لسنة 

وراء ظهورهما والتابعني  السلفبفجمعوا    ،لصحابة  بطريقة  اجلهل  والكذب    ،ني 

اخللف  ،عليهم طريقة  بتصويب  والضالل  اجلهل  التعطيل ،  وبني  اعتقدوا    ، فلم 

مرتددين  وا  بق  ،ورأوا أنه ال بد للنصوص من معنى  ،وانتفاء الصفات يف نفس األمر

وضللا  واصف  حتى   وما  حقيقته  عن  يوضعفظ  مل  ما  إىل  له  دل    ،له  ع    عليه، وال 

فإن  ،فال سمع وال عقل ،واجلهل بالسمع  ،ا من فساد العقلوصار هذا الباطل مركبً 

فيه عىل ش  اعتمدوا  إنم  والتعطيل  فاسدةالنفي    ، ظنوها معقوالت صحيحة  ،بهات 

 . (2)«اضعهافحرفوا هلا النصوص السمعية عن مو

 
 (.١/١٤٤درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية ) (١)

 (.١6٥، ١63/ ١د عىل اجلهمية واملعطلة )الصواعق املرسلة يف الر (2)
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لنصوص الرشعية، ثم  ارضة العقل ل: هو توهم معولالل األوسبب ذلك الض

إذا تعارض العقل ونصوص الوحي »التي حكاها عنهم ابن القيم:    بالقاعدةالعمل  

 . (1)«أخذنا بالعقل ومل نلتفت إىل الوحي

بـوف تـيـي  الـلـان  التـاعـق ـك  توهـدة  فيـم ـي  مـوا  يها  والنقل  العقل  قول  عارضة 

 : (ـه6٠6)تالرازي 

ب» أن جيمع  وهو  إما  كان    ؛حمالينهم  عليه  قدمناه  فلو  النقل،  أساس  العقل  ألن 

ا يف العقل الذي هو أصل النقل، والقدح يف أصل اليشء قدح فيه، فكان ذلك قدًح 

قدًح  النقل  والعقتقديم  النقل  العقل،ال مجيعً ا يف  تقديم  فوجب  أن    ،  إما  النقل  ثم 

 . (2) «وإما أن يتأول أو يفوض ،يقال بعدم صحته

بسبونالحظ   تأنه  النص  قديب  أن  ترى  التي  )العقول(  تعددت  األصل  هذا  م 

التأويالت،  خيالفها ملا  ،وبالتايل تعددت  النص  وهو   ،يراه عقاًل   فكل حياول تطويع 

شوء فرق  وهذا سبب تفرق ون  ،وتعصبه املذهبي  ،وأهوائه  ،يف احلقيقة حمض شبهاته

واملعتكاأل إ  ،زلةشاعرة  الدعمهلمع  يسمونه  ملا  كلهم  العقيلم  هذا  ،  ليل  واختلط 

 . ترجم من علوم اليونان ت مقدماته عىل ماي األصل بعلم الكالم الذي بن

ا  انترصوا لإلسالم يف بعض  املسلمني    ، وانبجلوهم وإن  أدخلوا عىل  أهنم  إال 

عظيًم رًش  علوم  ،ا  من  أدخلوه  فلسفية  بم  أصول  ذات  ومنطقية  فأثارت    ،كالمية 

كثريً  وأفسدت  الالشبهات  من  والا  تبعً ،  مفهوفطر  اللغوية  املعاين  لتلك  وعطلت  ا 

  ﴾ىف يث ىث نثٱ﴿  قول اهلل تعاىل:  التأويالت العقلية، ومن ذلك تفسري
اهلل  بمعنى:    أنه  [٥طه:  ] يكون  أن  وجحدوا  وقهر،  وملك  عىل    مستو    استوىل 

 ء إىل القدرة.  عرشه، كم قال أهل احلق، وذهبوا يف االستوا

 
 (. ١2٠٧/ ٤املصدر السابق ) (١)

 (. ١٧3التقديس يف علم الكالم، للرازي )ص:أساس  (2)
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 العرش واألرض السابعة؛ ألن اهلل تعاىل  روه كان ال فرق بنيلو كان هذا كم ذكو

 .(1) قادر عىل كل يشء واألرض هلل سبحانه

، والرازي الذي بني سبب الشبهة  (2) وقد قرر ذلك التأويل املاتريدي يف تفسريه

جسام فاهلل جيب أن  ملا كان ذلك من صفات اال»العقلية التي اقتضت تأويل النص  

القضايا العقلية الرصحية، ظهر داللتها ك  لتوإذا حققت  ،  (3) «لكن ذا عيكون منزهً 

ف مـسـعىل  عارضـاد  بـا  النـوا  اـصـه  التبـح ـلصحيوص  التي  كثيـة،  عىل  ر،  ـست 

 . (4) سـ يـ ا التلبـهـ ع بـووق

احلديثةو العقلية  املدرسة  اتبعت  اخلطى  قد  حاكًم   تلك  العقل  جعل  عىل يف   

،  ات علمية وتارخييةرينظن  جد مايستأو م  ،خيالف العقليظنونه  ل ماتأويو  النص،

وتأويل   ،التعارضتقديم العقل عىل النقل عند  لعمدوا  و  ، التقبل الشك  يرون أهنا

   .(5) الدليل النقيل 

العقلية التأويالت  القصص    احلديثة  ومن  ظواهر  ها  تأويلو(6) القرآينصف 

وغريها    ،(7) واح والقوى لهسخري هذه األردم عبارة عن تآلسجود املالئكة    :فمثال

 سمة بارزة للمدرسة العقلية احلديثة.  مما يعد كثري

فمنهم من اقترص    ،إعمهلم لألصل للعقيليف  ا   وحديثً العقالنيون قديًم يتفاوت  و

 
 (.١٠8لألشعري )ص:نة عن أصول الديانة، اإلبا )١(

 (. ١/83فسري املاتريدي )ت )2(

 . (2/١6٩تفسري الرازي ) )3(

 (.٩/ ١المية )بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الك( ٤)

املثال : شبهات النصاري وحجج اإلسالم ملحمد رش  (٥) (، اإلسالم دين ٧١يد رضا )ص: ينظر عىل سبيل 

 (.٩2فريد وجدي )ص: اهلداية والصالح ملحمد

 (.2٧8/ ١ل: تفسري املنار ) ينظر عىل سبيل املثا (6)

 (. ١/28٠تفسري املنار ) (٧)
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الصفات أبواب  عىل  من  ،  تأويله  بعض  ومنهم  بق  ،(1) الغيبياتتأول  أصول مع  اء 

    .عث والنبواتب لوار خواليوم اآل يمن باهللاإل

املو  األوؤكان  ب  ،وائللة  يعرف  احلديثةوما  العقلية  املدرسة  يؤمنون ،  تيار 

لتو  ،الدينبقطعيات   اهتممهم  القرآنتوجه  ألفاظه  فسري  معاين  وبيان    ،ببيان 

  ، لتأويل النصلكن اجتاههم  ؛  ثر هلمكان دفاعهم عن الدين والعربية مما أ  ، وأحكامه

ب رش كإدخال ابفتح  مما    ؛ لالنص والعقا بني  يرونه تعارًض   وخمالفة صحيه عند ما

الكالمية النقل،  ،العلوم  فوق  العقل  للنظريات   واعتبار  القرآين  النص  وتطويع 

  ال بالوقائع واملحسوسات. ي ال تعرتف إاملادية الت

فقد    أما   القرآن  لتفسري  املعاصة  واالجتاهات  عمومية   طعنت    القراءات  يف 

العريب   النأل   ؛كله  السابق العقل  يدور حول  متم وأل  ،صنه  بغانه  كمت  لب حم سك 

الرشيعةالدين   أن      ،وأحكام  العقل اخلاصبزعم  العريب واإلسالمي   هذا   بالرتاث 

والتققد   العلم  بأسباب  الرتاث  قيام  دون  تفسرياته  بكافة  من    ،دموقف  البد  وأنه 

يستشكل   لة تطويع مافلم يعد اإلشكال هو حماو  ،األخذ بغريهو  ،جماوزة هذ العقل

النصوص   يزعممن  ما  العقيلأنه    بحسب  من  بل    ؛القيد  للتخلص  سلطة  الدعوة 

زيد    النص، أبو  إىل  »  م(2٠١٠)ت:يقول نرص  يؤدي  النصوص  مبدأ حتكيم  كان  إذا 

 وحتويله إىل تابع يقتات بالنصوص ويلوذ هبا وحيتمي   ،القضاء عىل استقالل العقل

 . (2) «اإلسالميةثقافة العربية وحدث يف تاريخ ال فإن هذا ما

الالعقوصف  كم    غالبً   :أي  ،بياين  بأنه  عريبل  األلفاظ  بدالالت  أو   ،ايأخذ 

واألحكا  رشعاين الرشيعة  بمسائل  يتم  العقل محيث  هو  الربهاين  العقل  بينم   ،

  .(3)   حديًثا أو الفلسفي قديًم 

 
 (.٤٥8اهلداية والعرفان ملحمد أيب زيد )ص: (١)

 (. 2٧نقد اخلطاب الديني، لنرص أبو زيد، )ص:( 2)

 اإلسالمي.أركون يف نقد العقل  ماكتبه كتبه اجلابري يف: تكوين العقل العريب، و املثال ماينظر عىل سبيل  ( 3)
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للعقل  اهتمو مستبعد  بأنه  كله  اإلسالمي  له  ،الرتاث  مهمة    ،مستعبد  وأن 

م التخلص  الرتاثاملجددين  هيمنة  العقل،  ،ن  هيمنة  يقول حسن    لتعود  هذا  ويف 

املايض  »حنفي:   سلطة  أنواعها،  بكل  السلطة  من  التحرر  والتجديد  الرتاث  مهمة 

   .(1)«وسلطة املوروث فال سلطان إال للعقل

يف نلحظ  لذا   واملسل  أنه  للحدود  يكن  مل  التفسري  يف  املعاصة  مت  االجتاهات 

في تنتظم  أي ضابط  منه،  العقلية  ادعوا  العقل، ألن طقية كالمهم  وإن  من  واقرتابه 

العقل   هو  يقصدونه  الذي  املتالعقل  ا   بعالعلمين  النصوص  نقد  لغربية،  الجتاهات 

عندها   النظر  أساس  النقل، بلوالتي  العقل عىل  تقديم  أي  إ  ليس  من  النقل  قصاء 

املنهجية  ت  وأحكامه من خالل تطبيق األدوا  اعتبار ترشيعي، وذلك بتعطيل معانيه

   حماولة ربطها بعد ذلك بالعقل والربهان.بية عليه، ثم الغر

االختالف تنوع  ونبوة   ومع  القرآين  النص  بقدسية  مؤمن  بني  األصل  هذا  يف 

النظر،  ×حممد   إعادة  وجوب  يرى  من  كله  وبني  الرتاث  تلقيه  ،يف  ،  وطرق 

أحكامه وتفسريه،   أن  ؛وصالحية  ب   إال  مقفتح  ث اب  للنص  العقل  مامل  ابلة  تأويل  م 

   .النصوص الرشعيةعىل  وجرأ ،هو الذي أدى لكثري من الرشور ،اتجز عقليً يس

وأقيستهم او»   الناقصة  بعقوهلم  الرشع  نرص  بزعمهم  أرادوا  قوم  من  لعجب 

الدين  أعداء  امللحدين  جرأ  مما  فعلوه  ما  فكان  وال    الفاسدة.  نرصوا  الدين  فال 

 . (2) «كرسوااألعداء 

 الفلسفي  األصل الثاين: األصل
  ، النص  عىلالعقل  تقديم  هذا األصل مع األصل األول من حيث    اشرتاك  ومع 

اليونانية والفلسفة  الرتمجة  بحركة  التأثر  حيث  ب،  ومن  املعنيني  أن  األول  إال  النوع 

 
 (.٤٥التجديد، حسن حنفي، )ص:الرتاث و( ١)

 (. 2٥3/ ٩جمموع الفتاوى ) (2)
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الكالم  واحاول علم  العقلية  تطويع  ودفاعً نيرو  ملا  واملقدمات  لإلسالم  خدمة  ا ه 

فهو معني أما هذا األصل  افات احلديثة،  ا بني القرآن واالكتش، أو توفيقً هلا  نتصارً وا

تـحن  ـبم  ليـ الن  عـويـط ـاول  الفـخـ ص  جـف ـلسـدم  األول  ـمصـال  هاـل  اًل ـاعـة  در 

 . ق ـقائـة واحلـرف ـعـللم 

كانت   التلولقد  ابتدأت  عملية  التي  املنصور يف  عريب  يف   ،عهد  أكثرها    وحصل 

اآل نرش  يف  األثر  أكرب  املأمون  أه  ية،الفلسف  راءعهد  األوأخذ  والبدع  ل  هواء 

 منطقهم وحججهم.  اوبنوا عليه ،املقدمات الفلسفية

تيمية ابن  فيها:  موضحً   (ـه٧28)ت:  يقول  الناس  أصناف  عربت »ا  ملا  إنه  ثم 

وأخذها أهل الكالم   ،وقبل ذلك وبعد ذلك  ،الكتب اليونانية يف حدود املائة الثانية

البا أنواع  فيها من  اإلهلية ماطل يف األمووترصفوا  به كثري    ر  وفيها من    ،منهمضل 

الط ذلك،  أمور  يف  كونه  يرض  ال  ما  واحلساب  أشتاًتاب  فيها  الناس  قوم   :وصار 

ما،يقبلوهنا   حيكون  يعرضون    ،فيها  وقوم  وقواعدهم وقوم  أصوهلم  عىل    ، فيها 

ل من  وقوم يعرضوهنا عىل ما جاءت به الرس ،  لون ما وافق ذلك دون ما خالفه  فيقب

مضموًما   ،بسبب تعريبها أنواع من الفساد واالضطرابصل  وح  ،واحلكمة  الكتاب

الكتاب   من  الرسل  به  جاءت  ما  معرفة  يف  والتفريط  التقصري  من  حصل  ما  إىل 

الكتاب والسنة من مسمى احلكمة يظن كثري من    ،واحلكمة حتى صار ما مدح يف 

 . (1)«الناس أنه حكمة هذه األمة أو نحوها من األمم

  ة اإلسالميةللثقاف ودخوهلا هاـ متـرجـت دـعـب ةـيـانـونـالي  ةـف ـسـلـلف دت اـد وج ـوق

 إىل تطرقت  عندما  خاصة وعامتهم، املسلمني علمء من شديدة  مقاومة -وجدت-

 اإلسالم لفكر مباينا ومنهجا فكرا  متثل هنا أل  والوحي،  باأللوهية املتصلة املسائل

الفال  ،ومنهجه  حاول  بنيولذلك  التوفيق  األوائل  اإلسالسفة  كي   ؛فلسفةالو  م 

 
 (.33٩/ 2هم الكالمية )بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدع  (١)
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قبواًل  األخرية  املسلمنيتكتسب  عامة  لدى  املحاوالت  ،    أهم  بينومن  ها للتوفيق 

 .(ـه٥٩٥)ت وابن رشد ،(ـه33٩:ت) والفارايب، (ـه2٥6)ت: حماوالت الكندي

ما هو  املحاوالت  تلك  يف  يعنينا  با  وما  القرآينيتعلق  تفسلنص  وطبيعة  هم  ري، 

ختي  الت  ،عادوامل  ،لنبواتوا  ،لأللوهية والتصور كانت  االعتقاد  عن  متاما  تلف 

ختيلية  ،اإلسالمي قوة  أهنا  للنبوة  دون  وللمعا  ،كتصورهم  لألرواح  معاد  أنه  د 

عندهم،  هي األصل دات الفلسفية املوروثة عن غريهم وألن تلك املعتق، (1)األبدان

وصفاهتا بأسمئها  األلوهية  عىل  الدالة  القرآن  نصوص  والب والنب  ،جعلوا  عث  وة 

املعنىاملعاد وسائر األحكو لتقريب  التمثيل  للعوام من أجل   ام  جمرد رضوب من 

اخلاصة   لغري  وال ينبغي  ،احلقيقة والرشيعة زت لديم ثنائية  ولذلك بر    ،هم إصالح

 .االطالع عىل تلكم املعاين أو فهمها

ل هأصناف: صنف ليس هو من  الناس يف الرشيعة عىل ثالثة أ»يقول ابن رشد:  

نه ليس يوجد أوذلك    ،مهور الغالب صاًل، وهم اخلطابيون الذين هم اجلأالتأويل  

النوع من التصديق،    قلحد سليم العأ التأويل  وصنف هو من أيعرى من هذا  هل 

هل  و بالطبع والعادة، وصنف هو من أن بالطبع فقط، أاجلديل، وهؤالء هم اجلدليو

اليقيني، وهؤالء   باالتأويل  الربهانيون  والصناهم  أةعلطبع  احلكمة،  ،  عني صناعة 

يرصح أن  ينبغي  ليس  التأويل  ا  وهذا  عن  فضاًل  اجلدل  ألهل  ومتى جلمهور،  به 

م بيشء  ملنصح  التأويالت  هذه  أ  ن  غري  من  التأويالت  هو  وبخاصة  هلها، 

لك باملرصح له واملرصح إىل الكفر،  فىض ذية لبعدها عن املعارف املشرتكة، أالربهان

املؤول إأن مقصوده    والسبب يف ذلك  الظاهر واثبات  الظاهر عند  بطال  فاذا بطل   ،

أ من  هو  يثبت    هلمن  ومل  إالظاهر،  الكفر،  إىل  ذلك  أداه  عنده،  يف املؤول  كان  ن 

 . (2) «صول الرشيعةأ

 
 (.١٧2سفة )( هتافت الفال3٥٠ينظر: النجاة البن سينا )ص:  (١)

 (.٥8فصل املقال )ص: (2)
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سينا: ابن  واردة»  :(ـ ه٤2٧  )ت:  ويقول  يفهمونه،  بخ  الرشائع  بم  اجلمهور  طاب 

با  اـما  ربً ـقـم أفهامهم  إىل  يفهمونه  وال شبلتال  أ  ولو  ،يلتمثيه  ملا  ذلك  غنت غري 

   .(1) «ةالرشائع البت

للقرآن الكريم إال أهنم وثيقو الصلة  تفسري كامل    عن الفالسفة  لوإن كان مل ينق

من  ، وهلي عنهمونزعهم املصدر اإل  ،جهة تفسريهم للوحي والنبوةبموضوعنا من  

تعطيله ملع ـجهة  القـم  وأحكامـاين  وقصصه  ـرآن  اه  ليست  من    املرادة  يقةحلقوأهنا 

    آين.اللفظ القر

وقامت   ،ءات املعاصة للقرآن الكريمبم يعرف بالقرايمتد حديثا  وهذا االجتاه  

تدعي  كاملة  القرآين  مشاريع  النص  لفهم  األسس  وضع  عىل  وفق    مقدرهتا 

وحممد   ،وحسن حنفي  ،مد مرشوع نرص حا  :منها  ،الفلسفات ومناهج النقد الغربية

 . وغريهم ،أركون

  املتأثرين نجد  ف   ، واملحدثني بني املتقدمني  شرتاك الفلسفي  جه االعن و  انهلم  نتكو

الفلسفات عىل   يف نفس مصادر التلقي يف حتكيم تلك   شاركوهنم بالفلسفات والنظريات ي 

 . النص القرآين

تقوم عىل األسس الفلسفية اليونانية، كانت التفسريات السابقة للنصوص    وكم

ورد يف القرآن الكريم من   ما نبوة والوحي و العىل  حلكمعرفة واا للم وجتعلها مصدرً 

    .من ذات الفلسفات املرتمجة قامت القراءات املعاصة عىل أسس مستمدة ؛غيبيات

وأكثر    ،إال أن متقدمي الفالسفة كالفارايب وابن سينا وابن رشد كانوا أعمق فهًم 

اليونانية الفلسفات  استيعاب  م  ،قدرة عىل  املوحماولة موائمتها    ، سالميةاإليم  فاهع 

وخمرجاهتا الغربية  باحلضارة  احلادث  االنبهار  من  سلموا  قد  أهنم  ولذلك    ،كم 

الفهم  بخالف املنادين حاليً   ،ا يف مراتب الفالسفةا ومعرفيً يصنفون علميً  ا بتجديد 

 
 (. ٥٠مر املعاد )ص:رسالة أضحوية يف أ (١)
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إذ   بإالقرآين  )سواء  املعريف  القصور  املتبعن  املنهج  اإلسالمي  ، حقيقة  بالرتاث  ( أو 

التناقضج  ،حلضاريام  اهنزباال  والشعور جيمعها  ألفكار  مستوردين  مع   ،علهم 

آلياهتاالعدم   تطبيق  عىل  عن    ،قدرة  إبراز استيعاب  والعجز  أو  اإلسالمية،   الثقافة 

 اهلوية احلضارية لألمة.  

أهم  و لديم  من  اعتمدت  التي  النصوصيف  الفلسفات  من   :تعطيل  تأويلها 

  ، اوالت فهم الكتاب املقدسحم من اية ضبدنشأ الذي   طيقي(نيوخالل املنهج )اهلرم

ودينية  تارخيية  ظروف  الديني  ،ووفق  اإلصالح  حركات  الكتاب    ،كظهور  ونقد 

ة ـي ـخـ اريـة وتـن وضعيـدة مـات السائ ـفـق الفلسـوفع  ـوس ـوت  ورـطـتم  ـث دس،  ـقـامل

 تنشأ  ا ببيئتها التيا وثيقً وهي فلسفات ونظريات مرتبطة ارتباطً   ،  (1) ةــودي ــووج

الوالتي    ،فيها متؤمن    كانت  للنصوصبأي  خارجي  وفق   ،صدر  فهمها  وحتاول 

 األدوات املعربة عن تلكم الفلسفات.

نقطة بدء أصيلة إلعادة النظر   جادامري  منيوطيقيةوتعترب هر»:  يقول نرص أبو زيد

 . (2)«يف تراثنا الديني حول تفسري القرآن

جادامري عىل  م(2٠٠2)ت:  وهرمنيوطيقية  فبداًل اس  أس   تقوم  وجودي،   فلسفي 

ا النصوصلبحمن  لفهم  منهج  عن  الكالسيكية(  )  ث  اهلرمنيوطيقية  يف    حتول   كم 

 ،وكيف ينبثق يف الوجود اإلنساين  ،معنى الفهم والتفسري نفسه وحقيقته  إىلالبحث  

فالبد أن يستفاد من اهلرمنيوطيقيا يف جمال فهم   ،وطاملا أن الفلسفة هي فهم الوجود

فاالوجو جلفهم  د،  وجودية  مرتبة  حتواًل   ،ديدةاكتساب  يعني  مستمرً مما  يؤسس    ا 

 . (3) قارئ وتعدد معاين النص بحسب الللفردية يف الفهم 

 
 (.١١١ويل إىل نظريات القراءة )ص:ينظر: من فلسفات التأ (١)

 (.٤٩إشكاليات القراءة وآليات التأويل )ص: (2)

 (.  82_٧٧ية الوجود والتقنية عند هيدغر، إبراهيم أمحد )ينظر إشكال( 3)
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يعني زعمهم-  وهذا  اهلل    -بحسب  كالم  أوا  أن  ونواهيه  املتضمن  مره 

ورشائعه له  ،وأحكامه  يوجد  صحيح  ال  واحد  هنائي  التفسريات    ، تفسري  كل  بل 

 قي وتفاعله مع النص.تعرب عن رأي املتل هناأل ؛وصحيحةحمتملة 

وتقوم القراءة  ،  (التارخيي  )املنهجالتي نشأت عىل اجتاه فلسفي  من االجتاهات  و

املادية  االتارخيية عىل   ترى  لفلسفة  العامل  التي  علة    وواقعتيهمادية  وأنه  املوضوعية، 

النهائية  :أي  ،نفسه احلقيقة  هي  املادة  األ  ،أن  للظواهروالسبب  فكل   ول  الكونية، 

ي الـ ضع لقوانيـخـماال  يـم ـن  الزمان وـع يف إطـقـادة وال  املكان والتجربة احلسية ار 

 م. ـ و وهـه ـف

وتفاعل   ،هو نتاج الواقع  ءوأن كل يشهو الفاعل،    ترى أن االنسانالتارخيية  و

 . (1) وكتباإلنسان مع حميطه من أديان 

والنف الظواهر  ختضع  كل  الزمانية  صوص  وختواملكانيةحليثياهتا  للتطور  ،  ضع 

كالعقائد   ،واألفكار األكثر تأصال ورسوخا  حتى العقائد   ، التوظيف وإعادة    ،والتغري 

 .(2) والتغري الدينية واإليمن باهلل ليست بمنأى عن التحول 

الغربية  الفلسفة  من  ومناهجها  أدواهتا  تستمد  التي  القراءات  تلك  أن  والريب 

العريب من التعلق بالرتاث الذي صنعته   ياملتلقإخراج  »  :وهو  إىل يشء واحدهتدف  

 . (3)«سواها ةإىل التعلق برتاث أم ،أمته

 الباطن األصل   :األصل الثالث
خفية   باطنة  معان  للنصوص  أن  عىل  فكرته  تقوم  الذي  الباطني  االجتاه  ظهر 

يف الظاهرية،  معانيها  عن  اهلجريا  خمتلفة  الثالث  تيارا  ،لقرن  حتتها  انطوى  ن  وقد 

 . الرافضة والصوفية :نرئيسا

 
 .(22٩الفلسفي )ص: ينظر: املعجم (١)

 (. ١38:عملية، حممد أركون، )ص  الفكر اإلسالمي قراءة(، 6٥ينظر: نقد النص، عيل حرب، )ص: ( 2)

 (. ١٩يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، طه عبد الرمحن )ص: (3)
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الرافيض التيار  ا ظاهرً   القرآنية  تزعم أن للنصوص  ،فرق عديدة  وينضوي حتت 

 لألئمة من بعده.   رساً  وبلغه عيل   ،   ا علمه لعيل وباطًن  ، ألمته  ×الرسول  علمه

باعتبار باطنيتهم  فتربز  الصوفية  غالة  من  الثاين  التيار  للدين    همأما  حقيقة أن 

امليعة، وأهنورش السابق ذكرهم    ويتميزون عن أهل الفلسفةباحلقائق،  عنيون  م هم 

  أن املنطق العقيل وحده ال   فريون  نطق، أما الصوفية الفلسفيةبأن أولئك يعظمون امل

املعرفة،    يكفي تنكشف غشاوة  يف حتصيل  روحانية حتى  نفسية  رياضة  من  بد  بال 

 .لقلبيف نفسه فوق مرآة اوتبدو احلقائق  ،عن النفس اجلهل

  تزعمجيمعها أهنا  ميات خمتلفة برزت يف أزمنة عديدة،  الجتاهات الباطنية مسول

وأهنا    ،أن لظواهر القرآن واألخبار بواطن جترى يف الظواهر جمرى اللب من القرش»

عقالء واألذكياء رموز  لوهي عند ا،  ا جليةبصورها توهم عند اجلهال األغبياء صورً 

 .  (1) « حقائق معينةوإشارات إىل

الرافضة  الباطني  االجتاههذا  ب وجود  وسب  هو   والصوفية  لدى خمتلف طوائف 

املذهبية   االحلحاجتهم  أئمتهم  دعاءواال  ،تباعشد  عن  نقل  مما  ظواهر    ،أنه  وألن 

 عمدوا إىل القول بالباطن. ؛كالمهم النصوص واللغة تنقض

  وباطنه   ،رفضمذهب ظاهره الفهو    اجلملةوب»  :(ـه٥٠٥)ت:الغزايل  اإلمام  قولي

املحض املعصوم  حرص  مفتتحهو  ،الكفر  اإلمام  قول  يف  العلوم  وعزل   ،مدارك 

ىل النظار من  ، ويتطرق إملا يعرتيا من الشبهات   ؛عقول عن أن تكون مدركة للحق لا

بطإو   ،االختالفات احلق  لطلب  التعرجياب  والتعلميق  املعلم ليم  بأن  وحكم   ،

ىل  إ  يدي  ،رسار الرشائعمجيع أ  اهلل عىلة  هنه مطلع من جرص، وأاملعصوم هو املستب

ليه  وم يرجع إمام معصكل زمان فال بد فيه من إ  نا أو  ،احلق ويكشف عن املشكالت

 .(2) «مور الدينفيم يستبهم من أ

 
 (.١١مام الغزايل )ص: فضائح الباطنية، لإل (١)

 (.3٧فضائح الباطنية )ص:  (2)
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الباطنية  و التأويالت  تلك  ختضع  عقليةألي  ال  أو  منهجية  وإنم  اعتبارات   ،

الوضوء بمواالة    فرسوا   ن الذي  ،رافضةتفاسري الة كم يف  لنقل عن األئم ا  رجع فيهاامل

،  (1) اإلمام، والغسل بتجديد العهد، كم جعلوا القصص القرآين من قبيل املرموزات

 .  (2) واملعاريج  ،واإلرساءات ،والذوق  ،اهلواتفو ،هلامواإلبالكشف، ملا يسمى أو 

التي الكتب  أهم  الباطني  ومن  الصويف  املنهج  أليب  حقائق  :  تربز  عبد  التفسري 

 .(ـه638)ت:ابن عريبتفسري و ،(ـه٤١2)ت:لسلمي حممد ا نرمحال

وبالتايل    ،لعل أبرز ما يميز االجتاه الباطني: إهدار قيمة اللفظ من املعنى الظاهرو

يعطل   الذي  الباطن  الفهم  الرشعية، وتعدد  النصوص، واألحكام  تعطيل دالالت 

 فسري من خالهلا. تي يمكن الت واألدوات العلمية ال   وغياب املنهجية املعنى الظاهر ألجله، 

وعدوا ألنفسهم    ،ا بأصحاب هذا االجتاهطارت القراءات احلديثة للنص فرًح و

األولنيسلفً  من  غالبف  ،ا  لتأويل  الف  في  املستخدمة  واملناهج  النصوص  لسفات 

كمنجد   بلفظه،  مراد  غري  النص  ولئن  ي  أن  فهم،  ألي  التأويل  باب  كانت  فتح 

القديمةال العر   حترصه  باطنية  أوىل  والنظريف  املعصومني  ،فان  االجتاه    ،واألئمة  فإن 

 للنص. وأي استيعاب لكل قارئ    ، يفتح النص القرآين أمام أي فهم الباطني احلديث 

الباطني  و باألصل  الصلة  وثيقة  تعترب  التي  املعاصة  املناهج  امليثي من    املنهج 

(mythology(  مزي  نظام ر  :نصوصاألسطوري يف حتليل ال، واملنهج  األسطوري

 واملقدسات،  ،واملحرمات ،واملعتقدات  ،اليل تواصيل تفسريي للظواهر االجتمعيةد

وثيقة   عالقة  اإلنسان،    ذو  يفبعلم  يبحث  ال  الذي  اجلنس   ، وتطوره  ،ي برشأصل 

البرشية اجلمعة  يف  املقدس  فكرة  تؤديه  الذي  الوظيفي  املنهج    ،(3) والدور  ويف 

 
 (.2/١6٠/١6١(، التفسري واملفرسون )١3الباطنية )ص:ينظر: فضائح  (١)

 (.٧8الكالباذي )  ملذهب التصوف أيب بكرالتعرف  (2)

 (.3/٧63ينظر: املوسوعة العربية، ) (3)
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اللغة  طوري  األس  رموز وشفرات ىل  إتتحول  اللغة  ال  جمرد  وإتدل عىل حقيقة  نم  ، 

أو رموز يرى أصحاب تلك  و ،  بحسب ذات املفرس  ،باإلمكان تفسريها كإشارات 

 ،ا رمزية للحياةاللغة الدينية تتميز عن اللغات يف أهنا تعرض صورً أن  »االجتاهات  

والوجو احلياة  عن  مبارشة  تعابري  تقدم  مما  املفاهيم  »  و  (1) «دأكثر  ليست  أن  الدينية 

العرفيةـانمعـال االستخدامات  يف  املقصودة  ما  ،ي  القابلة  يعطيها    وهذا  رمزيتها 

      .(2) « لالنفتاح والتأويل

أحد      هو  األسطوري  امليثي  من  ينبفهم  لكونه  طيقيا  نيواهلرم  جتلياتواملنهج  ع 

  ؛ طنيةالبايعظموا التجربة  أن    إىل  من معطلة العرص  بكثري  وهذا ما حدا  ،ذات املفرس

 . اخلارجيةحداث واحلقائق وعزهلا لأل ،عىل الفهم الذايت االعتمده

 

 

 

 
 

 
 (.2٠2:اإلسالم األمس واليوم والغد، حممد أركون وغارديه لوي )ص (١)

 (.١١8اخلطاب والتأويل نرص حامد أبو زيد )ص: (2)
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 املبحث الثاني
 اا وحديًثالنصوص قدمًي لتعطيلاملشرتكة لوسائل ا 

البنيان  كانت    لئن قواعد  متثل  النصوص  األصول  تعطيل  عليه  بني  فإن الذي 

اآلالت   متثل  استخدمتالوسائل  الغاية،للوصو  التي  لتلك  مجع   :لوالوسائ  ل 

جممل  ،وسيلة يف  تدل  عىل    وهي  لليشء  لتوصلامعانيها  (1) والتقرب 
كانت ،   وكم 

األصول مشرتكة، فكذلك الوسائل املستخدمة لتقرير تعطيل معاين كالم اهلل كانت 

 .  يف كل عرص متشاهبة

   من بيئة إحلادية أدوات معرفيةاالعتماد على املطلب األول:  
الفلالعتاكان   عىل  اليومد  وما نانيةسفة  من    ،  منها  ونظريات تطور  فلسفات 

اليونانية وترمجاهتا مل تكن ختلو  تلك األصول،  وسيلة اعتمدها أصحاب   والفلسفة 

لذا كان   ،تأملوال  ومل خترج عن سياقاهتم املعهودة يف النظر  ،من روح اليونان الوثنية

المية دون ائق اإلس أن يسلم باحلقني  من علمء املسلم ر هبم  من الصعب عىل من تأث 

 ، جدهلم قد تغلغل يف طريقة نظرهمن منطقهم وإإذ    ، الربهان اليوناينعرضها عىل  

عن  فا اإلسالميبتعدوا  النظر ألهنم    ؛الصحيح  التصور  أصول  مع  يتعارض  رأوه 

اليوناين، ومع استخدام الفرق اإلسالمية لقواعد املنطق الكالمي للدفاع عن الدين 

حانـيـأح أن  إال  والغ ـصـاملق  نـسـا  يـايـد  ال  اـعـج ـة  األداة  للبحث  ـدمـخـملستل  ة 

 واحلجاج سليمة. 

  ما بني  و  ،وحاول الفالسفة املنتسبون لإلسالم التوفيق بني قواعد النظر اليوناين

 وهتمة يف الدين والعقيدة.   ، ا عن صيح الكتاب والسنة جاء به القرآن فم زادهم إال بعدً 

حيمل أدواته    ،ج متكاملمنهعند الصحابة والسلف  م  قران الكريلقد كان فهم ال

الرسول   ب  ×للتفسري والفهم معه، من خالل فهم  عده،  وتفسريه، والصحابة من 

 
 (. ٥/١8٤(، الصحاح )6/١١٠مقاييس اللغة )ينظر:  (١)
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العربية،   اللغة  من  مقاصد  واملعهود  من  مستمدة  والفهم  التفسري  أدوات  وكانت 

 الدين والقرآن. 

من املنطق اليوناين    املأخوذ  لعقل املجرداملعرفية املبنية عىل اوملا دخلت األدوات  

آراء باطلة ومعتقدات زائفة،    نتج عن ذلك  ملا دخلت جمال تفسري كالم اهلل  وثني،ال

ما جليً   وهذا  واألشاعرةظهر  املعتزلة  لدى  املنطقيا  العقل  ألن  وذلك  الذي    ، 

قل ليه سوى العرجع حتتكم إاج بيئة ال يوجد هلا ماعتمدوه كمصدر للمعرفة كان نت

  : كانت تصدر عن تلك النقاشات اجلدلية  لذا،  كتاب  الوال نبوة و فال وحي  ،  املجرد

 واألقوال الباطلة. الضالة العقائد

 )اهلرمنيوطيقية(   جتاهات اال سائر و   وتارخيية مادية  الغربية احلديثة من    فلسفاتلأما ا

 ، تبلور يف القرن الثامن عرش   ففلسفات نشأت ضمن سياق ديني واجتمعي وفكري

وربطه باملجال الشخيص فقط،    ،العلوم  مل للدين من التأثري يفونتج عنه إقصاء كا

هب ينادي  ومن  الفلسفات  تلك  تستطع  متكامل  ومل  لتفسري  أدواهتم  استخدام  من  ا 

ا  ـهـوم بـق ـن أن يـال يمكزئة، ـجتـ رات مـالت وتفسي ـابـق ـوات ومـدع  اـوإنم   ،للقرآن

 ل. ـكامـاء متـنـب

مه اإلسالمي الذي قوا  نهجمع امل  ات املرتمجةسفوائمة الفلمل تنتج املحاوالت ملو

تنتج–د  التوحي مزيدً   -مل  من  إال  الفكري؛  ا  والرضر  املعريف  املنهج االرتباك  ألن 

،  لكون واحلياةللنظر يف ا  اإلسالمينهج  باملاإلسالمي للنظر يف العلوم وثيق الصلة  

كون أدوات النظر ت فالبد أن ،واملعاد والنبوة اإليمن بالغيبمع ما يتضمنه ذلك من 

 وتصوراته.يف علومه متسقة مع أسسه 

عن   ابتعدنا  الدينيةولو  النصوص  وفهم  قراءة  الفكري  ،جمال  العوار  من    ، فإنه 

وأن تستورد    ، صوصية الثقافية والرتاثية ألمة ماأن يلغى مبدأ اخل  ،والتبعية املمقوتة

أخرى أمة  من  والنقد  والتحليل  للفهم  االست  ،أدواهتا  ذلك  األمة  ريإن  يفقد  ال  اد 

 ا هويتها بكافة مكوناهتا الدينية واالجتمعية. بل يفقده ؛الفكر السليم 
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   تعطيل اللغةاملطلب الثاين:  
القرآن  إ هبا  نزل  التي  اللغة  فهم  لفهمرش  الكريمن  أسايس  كلمته    ط  معاين 

التفسري أن يفرس   ، والبد يف صحةعريب مبني  ن الكريم نزل بلسان آوالقر  وألفاظه،

ماللا بحسب  واستع  فظ  العربية  اللغة  عليه  قواعدها  ،مالهتاتدل  يوافق   ،وما 

  ويناسب مقاصد القرآن وأساليبه وهداياته.

عىل   اهلل  لكتاب  املفرسون  الصحيحودرج  بعدها   من  املنهج  املفردات    إعطاء 

املراد ليتضح  والرشعي  العربيةو  ،الزمني  اللغة  أصبحت  ونظامه  بذلك    ا بمبانيها 

 ا من حتريف كالم اهلل. ا مانعً قيدً  ،ومعانيها

القرآلقد حف اللغات ظ  من  كثري  احلادث يف  التطور  من  العربية  اللغة  الكريم  ن 

مر  التي    ،املحكية عىل  فيها  كبريحدث  تغري  فرعية    ،األزمنة  لغات  ظهور  إىل  أدى 

الذي حدث هلا  ، كيكل فرتةهلا    إىل ظهور معاجم جديدةو  ،منها التطور   ،توازي 

تط املكتوبة    وروهو  والنصوص  اآلداب  قراءة  من  أمرً جيعل  ترمجة    اقديم  إىل  حيتاج 

 . كانت بنفس اللغة حتى وإن ؛حديثة

السهام   اجتهت  اللغةولذا  اادعاء    العربية  إىل  يف  األصل  تكون    للغاتبأن  أن 

ا عن اختالف أو بحثً   ،فيهاعدم التطور عيب  باعتبار أن    ا يف العربيةقدًح و،  متطورة

لزمن   منمعانيها   إلعادة  ،زمن  نشو   أو  مفهوم  يف  اللغةالنظر  بني  والع  ،ء  القات 

  .األلفاظ واملعاين

ال  النصوص  واشرتكت  التي عطلت  والتأويالت  ا   الرشعيةتفسريات  لتعامل  يف 

العربية   اللغة  القرآين-مع  املعنى  يف  تأثريها  الذي   ،لتحييد  للمعنى  وتوجيهه 

  األلفاظ القرآنية: اينيف ثالث ظواهر تؤدي لتعطيل مع-يريدونه

ال عىل    مستعمل للتشبيه،ا  ين غالبً القرآوأن اللفظ    ، ز ما أمكنالقول ابجملاأوهلا:  

احلقيقة،   اسبيل  العقيلوجعلوا  اللفظ،حاكًم   لقيد  عىل  من   وبذلك    النص  خيرج 
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القرون األوىل إىل كثري من    ونالحظ هذا االجتاه لدى  ،احلقيقة للمجاز املعطلة من 

أفهامهم دون  ختريج  وا من  كي يتمكن  القول باملجاز يف    التوسع املفرطب  وسب  ،ناآل

 أن تعارضها لغة النص. 

العربية يناسب  بم  التعطيل  ال  :ولتخريج  معنى  اللفظ  اللغة   يعطى  عليه    تدل 

بم يوافق العقل   ،، وصيغ استعمالتهسياقه  أو حيرف  ،أصاًل   العربية يف ذلك السياق 

مسبقة لعقيدة  وقداملتبع  فصاًل أ   ،  الطيار  مساعد  الشيخ  االنحفرد  لتلك  رافات  

 .  (1)همعاين وأساليب اللغة عم تدل علي حماولة تعطيل :اللغوية التي كان جيمعها

التارخيية وكوهنا فلسفة   : القول بتارخيية اللغة   اثنيها:  لنا احلديث عن مفهوم  سبق 

الوقائع واألحداث والظواهر،   لتفسري  بتارخيية  مادية  يعنيالوالقول  اللغة  لغة  أن   :

عرص  دوتتجد  ،متطورة عرص  من  النص  ،إىل  لفهم  الوقائع   :وينبغي  تدرس  أن 

،  وقد تبدو هذه الدعوة براقة    ،حتى تفهم اللغة  ؛والظروف والدالالت االجتمعية

لفظ من الضوابط عىل املفرسين أن جيعلوا معهود اخلطاب وداللة ال  ف  إال أنه مل خي  

للتفسري و املنهجية  للفهم  القصدن  لك،  الوصول  ليس  اخلطاجت  وإنم؛  منها  ب ريد 

إهلي بعد  أي  من  لألزمان  العابر  االجتمعي  ،القرآين  بالقيد  اللغة    ،وربطه  فتارخيية 

،  ب واملكان واملخاط    ألثر الزمان وبالتايل إخضاع النص    ،تارخيية النص القرآين  :تعني

واألحكام مرتبطة بلحظتها يم  فتكون التعال  ،مما يؤدي إىل التنصل من سلطة النص

 .تجاوزها إىل غريهاالتارخيية ال ت

احلداثية الدعوة  كانت  املعرفة  ولذلك  آليات  يف  املستخدمة    هاوأسس  ،لنقد 

اإلسالمي العربية  ،الرتاث  اللغة  أمهها  أهنا  التي  ،ومن  حتصني    يرون  يف  سامهت 

 . (2) حرص فهمه يف إطار صحراوي ضيق و ،النص

 
 (. ٥٥٥-٥٠١ي ) ينظر: التفسري اللغو (١)

 (.١٤٥،١3٠مد اجلابري )ظر: الرتاث واحلداثة، حمين( 2)
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يف  حنفي  حسن  إخفاقناإ»ك:  ذل  يقول  سبب  هي  اللغة  لغة   جتاوزهاو  ،ن  إىل 

فكرية لغوية  رضورة  هو  بمتطلبات   ،معاصة  الوفاء  عن  اللغة  قصور  بسبب 

 .(1) «وغري واقعية ، قيةمن تقديس وغيبيات ألشياء غري حقي حتمله العرص، وما

ينبغي العلم بأن »:  فيقول  ألفكار حممد أركون  واملرتجم  قلاهاشم صالح النأما  

يشل    فهذا  ،س تارخيي للغة العربيةن كان يشتكي كثريا من انعدام وجود قاموأركو

الضاد، نحن لغة  العلمي يف  م  البحث  الكريم  القرآن  أن كلمت  هلا نفس   ثالً نعتقد 

حاليً  الشائع  كبري،  املعنى  خطأ  وهذا  اللغة  ا،  مفردات  معانيها كل  تغريت  العربية 

 ا ينبغي أن نعود إىل العرص الذيآن جيدً القرفلكي نفهم    وبالتايل  ،بتعاقب العصور

ينبغي أن نتموضع يف حلظته لكي نفهم    ،البيئة التي ظهر فيها ألول مرةو  ،ظهر فيه

حقيقتها عىل  كلمته  السابقة،   ،معاين  املعاين  عىل  احلالية  املعاين  نسقط  فسوف  وإال 

نعتقد    نحن  اث،ن لغة الرتوقل األمر ذاته ع  ،ب املغالطات التارخيية الشنيعةونرتك

طه حسني   جلاحظ أو الغزايل بقيت هي هي يف عرص أن معاين الكلمت يف نصوص ا

أبدً  ال  حمفوظ!  نجيب  معانيها  ا؛  أو  تغريت  العربية  اللغة  العصور كلمت  مر  عىل 

كثري،   أو  قليل  ابشكل  للغة  تارخيي  قاموس  الكلمة هناك  معنى  يعطيك  لفرنسية 

  ، وكيف أصبح معناها يف القرن الثامن عرش   ،الالواحدة يف القرن السادس عرش مث

التحوالت التي طرأت عىل معناها،    ناهيك عن العرشين، وما هي  ،أو التاسع عرش

وهناك    ،  وحتول بتغري العصور واألزمان  ،ولكن معناها تغري  ،الكلمة ذاهتا مل تتغري

تارخي تارخيي قاموس  قاموس  يوجد  ال  ولكن  واألملانية.  اإلنكليزية  للغة  ة للغ  ي 

 . (2)«العربية حتى اآلن

 
 ( ١١١الرتاث والتجديد حسن حنفي )ص:( ١)

 دود ــال حـ ون بـنـؤمـة م ـسـؤسـع مـوقــي مـ م( ف١٠/٤/2٠١٤) خـاري ـ تــح بـالـ م صـاشـ ع هـة مـلــابـقـم (2)

 .com.mominoun.www://https  
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جليً  وويبدو  إذ  واضحً ا  املقوالت  تلك  من  التعطيل  هدف  القصد  إا    إبطالن 

األلفاظ   من    ،معانيها   عىلدالالت  معانيها  تثبت  وال  تتطور  اللغات  بأن  باالدعاء 

 عرص لعرص. 

  ، عند الفالسفة  احلقيقة والرشيعة  وأ   ،عند الباطنية  والباطن   ثنائية الظاهر   اثلثها: 

الهي  و اللفظ  سلطة  من  للخروج  الثنائيات  غري  أحد  االلفاظ  معاين  بجعل  قرآين 

مطلقً  ودالال  ؛امرادة  رموز  هي  العرفانوإنم  جيليها  أخرى  ملعان  وإشارات  أو    ت 

وحديا للغة    اثً لفلسفة،  التعطيل  ذلك  مناهججتىل  عدة    )امليثي(   املنهجك  ،يف 

للنصوص   ينظر  الذي  الدي-األسطوري  أ  -نية خصوصا  ورموزعىل  إشارات    ؛ هنا 

للحقائق   يصبح  والرشعيةفال  هدفً   اللغوية  وال  يصب  ا؛معنى  ال  نظام ألح  بل    ي 

منهج والتفسري  لغوي  للفهم  التخبطمقصودة إل  الفوىض    هذهو  ،واضح    ، حداث 

 وبالتايل تفقد النصوص معانيها ثم تأثريها.

   السلف ومنهج فهم األمة احتقار  :املطلب الثالث
األمةاهلل  حامتد وسطً     لكوهنا    ﴾ ٰى ٰر  ٰذ يي﴿  ااملسلمة 

أبو  ،[١٤3بقرة:  ال] ط»  أما  :الطربي  وقال  ،(1)اخيارً   عداًل   :أيعبيدة:    قال  ،  «الوس 

فإنه يف كالم العرب اخليار  
 (2). 

 ىه  مه جه ين ىن منٱ﴿للناس  ووصفها بأهنا خري أمة أخرجت  
 . [١٠2عمران:  آل] ﴾ىي مي خي حي جي   يه

األمة   ومبقدسي  ؤمنونموعموم  القرآن  اإلهلية  بمنهج    ،صدره  منضبطون 

تراثً وق  ،السلف تركوا  هائاًل د  علم  ا  يف  ل  املوصلة  والعلوم  ومنهجه  مل و  ه،التفسري 

  اخلطأوبيان    للنقدنشأت مناهج  يكتفوا بتأسيس الصحيح الصائب من العلوم؛ بل  

 
 (. ١/٥٩جماز القرآن ) (١)

 (. 3/١١٤جامع البيان ) (2)
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وأخبار قصص  من  له  يعرض  قد  مما  التفسري  علم  وتفاسري    وتنقية  وموضوعات 

فلم يكن علم التفسري  ملفرس،  ، ورشوط اومصادره  ،صول التفسريب ينت  أو  ،باطلة

تسليًم و  ،اجامدً  املفرسين  لكالم  وعلمئها  األمة  قبول  يكن  مطلقً مل  كانت    ،ا  بل 

ليات تناسب العلوم وفق آ  ،يص تشمل علوم القرآن والسنةاجتاهات النقد والتمح 

 اإلسالمية بمصدرها اإلهلي. 

لوسيلة مشرتكة إلزاحة كل فهم صائب   عمدوا  لنصوصظ أن معطيل اويالح

ال  ،احتقار منهج األمةب  وذلك،نص  لل لقد كانت بذور  فرتاث الذي نتج عنه،  ونبذ 

األ اجلهم  وىلالتعطيل  صفوان  مع  عطاء  وواصل  ،بن  مجاعة   ،بن  اعتزلوا  الذين 

منهجهم   نأواو  ،املسلمني اتباع  عن  مازعًم   ؛بأنفسهم  أن  األسلم      هو   ، عقاًل يرونه 

نطق واحتقروا من مل يستخدم أساليبه  ا، كم شغف املتكلمون بعلم املح منهجً واألص

 وأصوله إلثبات احلقائق الدينية.

امل يف  الباطنيةأما  مرادظاهر  ف  :ناهج  غري  القرآين  التي    لتفاسريا  ا مو  ،اخلطاب 

القرآن بألفاظ  الظاهرية  عنيت  معانيها  قصور  وبيان  نتاج  احلقائ  إال  فهم   -ق يف 

يفهموالويل    ،-بزعمهم من  حقي  هو  اهلل عىل  األمة،  قتهكتاب  بقية  ابن   دون  يقول 

أحببت أن    .ومل يشتغل أحد منهم بجمع فهم خطابه عىل حساب احلقيقة ..»عريب:  

 . (1)«أضم أقوال املشايخ أهل احلقيقة

لإلسالم املنتسبني  الفالسفة  )عموم    وعند  للعوام  موجه  بالظاهر  اخلطاب  كان 

ياألم ال  الذين  احلقائق ة(  معرفتها  ،دركون  يتحملون  النهى وال  أصحاب  أما   ،

املعاين  لتقريب  وضعت  إنم  الظاهرة  املعاين  تلك  أن  يدركون  من  فهم  والعقول 

 . (2)  األمثلةورضب 

 
 (. ١6١، 2/١6٠(، وينظر نمذج من تفاسريهم يف: التفسري واملفرسون )١/١٩مقدمة تفسريه ) (١)

 (.6٤ينظر عىل سبيل املثال: فصل املقال البن رشد )ص: (2)
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السلف    واسلط  فقداملعاصة  قراءات  الأصحاب  أما   منهج  عىل  النقد  أدوات 

 و  كم  (  (1) ئية و)الدوغمبالرجعية    همووصفو  ،وفهم األمة
فت كتب التفسري بأهنا ص 

 . (2)لقة ضيقة األفق نغءة مقرا

املعاصةوقد حاولت   التفسري الصحيح لور  حبس  القراءة  لنص  افد احلياة عن 

للغته  ،القرآين ملوثوقيته، ومرة  بالتعرض  بأفهام من فرسوه  ،مرة  بالتعريض  ، ومرة 

قة خاصة به  لذي جيعل احلقيوأخرى باالدعاء أهنم ضحايا للعقل السلفي املتشنج ا

 دون غريه.

ا تذكرنا بقول اهلل   وحديثً املشرتكة بني معطلة املعاين القرآنية قديًم  وسائلوتلك ال

 جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص خصٱ﴿  تعاىل:
 ﴾مل خل  حل  جل مك  لكخك حك جكمق حق مف خف  حف

 .[١١8البقرة: ]

 

 

 
 

 
اجلمود    (١) تعني  يونانية  كلمة  كلمة  إىل  املصطلح  هذا  أصل  يعود  واملعتقد،  بالرأي  التشبث  أو  العقائدي، 

الفك  املوجودة  "دوغم" املسييف  الديني  اإليمن ر  وتعني:  املطلق،  التسليم  يعني  والذي  الكاثوليكي،  حي 

  غالبا عىل سبيل التحقري من اآلراء   بعقائد وإثبات يقينيات قبل القيام بأي نقد والتعصب هلا، وتستخدم

ال جالل   ، الفلسفية  والشواهد  املصطلحات  معجم  بالتعصب.  ووصفهم  أصحاهبا  وتسفيه  دين املقابله 

 (. ١٩)ص:   سعيد

(، نقد اخلطاب الديني، أبو ١83ينظر عىل سبيل املثال: الفكر اإلسالمي قراءة عملية حممد أركون )ص:  (2)

 (  ١3٧)ص:بني القدامى واملحدثني مجال البنا (. تفسري القرآن ٩3زيد )ص:
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 اخلامتة

هلا    تعطيل النص القرآين، وأن طرق الضالل يفأن املورد واحدتبني بعد أن   

 :ا ييلنصل مل ؛عنها حتيد ثابتة الووسائل  ،ول مشرتكةأص

أصواًل أ - الكريم  ألفاظ  معاين  لتعطيل  وحديثهن  قديمه  فيها  يشرتك    وهي:،   

العقيل النص  : األصل  عىل  العقل  يقدم  عند  ،الذي  النص  معنى  ي  ويعطل    ظنه ما 

األصل تعارًضا أس  :الفلسفي  ،  الفلسفة  جيعل  ومصدرً الذي  للمعرفة    ااًسا 

 ،اا وباطنًكالم ظاهرً الذي جيعل لل :الباطنيواألصل ، الصحيحة

االعتمد عىل أدوات معرفية من بيئة منها:  كل عرص  يف    تربزوسائل    ن للتعطيلأ  -

اللغة تعطيل  بتارخي  إحلادية،  القول  أو  باملجاز  التوسع  نبذ و،  يتهاالعربية من خالل 

 لتفسريي كله. والرتاث ا  السلفاألمة و فهم

معنيأ  - تفسريي  اجتاه  يف  تشرتك  قد  التعطيل  أصول  عىل  ن  بعضها  يغلب  وقد   ،

 أخرى.بعض يف اجتاهات 

األصول أ  - من  كثري  يف  اشرتكت  وإن  القرآن،  ألفاظ  معاين  تعطيل  اجتاهات  ن 

لقرآن، وباألحكام الرشعية والوسائل إال أن منها اجتاهات تؤمن باملصدر اإلهلي ل

املت تؤكاجتاهات  ال  اجتاهات  ومنها  حديًثا،  العقلية  واملدرسة  قديًم،  من كلمني 

ة األحكام كاالجتاهات التأويلية احلديثة املتأثرة  باملصدر اإلهلي للقرآن، وترى تارخيي

 باملناهج النقدية الغربية.  

الس  - منها، وعدم  املراد  وبيان  األمة؛  أن حتديد االصطالحات  بالتلبيس عىل  مح 

االصطالحات االجتاه،  بني  حقيقة  جييل  مما  اإلسالمية،  املصطلحات  وبني    الباطلة 

 ويغني عن كثري من الردود.
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 :مبا يلي كما أوصي الباحثني 
أول سد ومانع   ذلك   نألوالتفسري الصحيح،    ،لعناية بنرش العلم الرشعيا -

 أمام تيارات الفكر املنحرف. 

معانا  - عن  النصوص  تعطيل  يسبب  الذي  النهج  بمعرفة  يها،  الهتمم 

 واألدوات املستخدمة فيه والقضايا الفكرية التي يتمثلها. 

 ، اإلعداد الفكري والعقدي لداريس التفسري؛ حتى جيمعوا بني فهم املعاين -

 وبني امتالك أدوات الذود عنها.

 . نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني عىلسلم ووصىل اهلل 
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 املراجعاملصادر وفهرس 
فوقية حسني حممود،    عيل بن إسمعيل األشعري، حتقيق: د.   ابنة عن أصول الداينة،اإل .1

 . ـه١3٩٧  دار األنصار، القاهرة، ط األوىل،

فخر الدين حممد بن احلسني الرازي، مؤسسة الكتب    أساس التقديس ف علم الكلم، .2

 م. ١٩٩٥  األوىل، الثقافية، بريوت، ط

واليوم  .3 األمس  حمموالغد   اإلسلم  لوي ،  وغارديه  أركون  ترمجة:د  دار    ،  املقلد،  عيل 

 .  م١٩83، ط األوىل،  التنوير، بريوت

 م. ١٩٩١األوىل،  ، دار اجليل، القاهرة، ط  وجدي    مد فريد حم ،    ح صل اإل و   اإلسلم دين اهلداية  . 4

التأويل إشكالي .5 وآليات  القراءة  زيد ات  أبو  حامد  نرص  الدار    ،،  العريب،  الثقايف  املركز 

 . م2٠٠٥السابعة،  البيضاء، بريوت، ط

بريوت، ط    ، الدار العربية للعلوم، م أمحد ، إبراهيإشكالية الوجود والتقنية عند هيدغر .6

 م. 2٠٠6 األوىل، 

الفقه  .7 أصول  ف  عبدالربهان  عبد  ،  بن  عبد  امللك  د.  حتقيق:  اجلويني،  العظيم    اهلل 

 . ـه١٤١8ط الرابعة،   الديب، الوفاء، املنصورة، 

تلبيس اجلهمية ف أتس . 8 الكلمية بيان  بدعهم  بن  ا احلليم    يخ اإلسالم أمحد بن عبد ش ،  يس 

   . ـ ه ١٤26  لطبعة األوىل، ة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، ا تيمي 

  حتقيق: ،  حممد بن أمحد بن عثمن بن الذهبي ،  واألعيانريخ اإلسلم َوَوفيات املشاهري  ات .9

 . م١٩٩3لعريب، بريوت، ط الثانية،  عمر عبد السالم التدمري دار الكتاب ا

موقف  .10 والتجديد:  القدمي  من  ناالرتاث  املرصية،  الرتاث  األنجلو  مكتبة  حنفي،  حسن   ،

 م.  ١٩8٠  ،القاهرة، ط األوىل 

، حممد اجلابري، مركز الوحدة العربية، بريوت،  الرتاث واحلداثة: دراسات ومناقشات .11

 م. ١٩٩١األوىل،  ط 

البي .12 جامع  املسمى  الطربي  أتويل تفسري  ف  حتقيق:  القرآن   آي   ان  الطربي،  جرير  ابن   ،

 م. ٠٠٠2شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل، مد حم حممود 
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 لخصامل
ة ومعرفة معاين كلامت األلفاظ هو الطريق املوصل لتفسري كتاب  م باللغإن العل

درجة   عىل  األوائل  املفرسون  كان  وهلذا  مبني،  عريب  بلسان  نزل  أنه  إذ  تعاىل،  اهلل 

من   وغريها  باللغة  العلم  من  العلوم   العلوم،كبرية  بشتى  مؤلفاهتم  وذخرت 

الطرب اإلمام  كان  هؤالء  ومن  الباوالفنون،  اللغوي  اآلخذ  ي  الفقيه،  واملفرس  رع 

والش  اللغة  وق ـبعلوم  حـرع،  كتـد  املعـابـوى  بـه  اـفسيـتـروف  كثيـلطبر  مـري  ن  ـ را 

   وم.ـون والعلـالفن

منهجه   من  كان  بال  وقد  القرآنية  اللفظة  يتناول  أنه  تفسريه  تحليل  يف 

الع لغة  يف  معانيها  أوجه  وبيان  املناسباللغوي،  واملعنى   اآليات،لسياق    رب، 

يصل  وكثرير  حتى  وذلك  األقوال،  تلك  عىل  العريب  الشعر  من  شواهد  يذكر  ما  ا 

 ظ القرآين.للمعنى املراد من اللف

ا عن معان  ستة  اإلمام الطربي يف تفسريه يف  أحصيت ما ذكره  وقد   عرش موضعر

رب، ال ُيعرف يف لغة العنية منقولة عن األوائل بأن هذا املعنى غريب، و أللفاظ قرآ

 م العرب، أو ليس عليه شاهد من العربية، إىل غري ذلك. كاليف يأت أنه مل أو 

املواضع   هذه  الدراسة  تناولت  للتفسري    –وقد  الكامل  اجلرد  بالتحليل    -بعد 

بي من  والتدقيق  والتحقيق  التفسريي،  والبيان  القرآنية  اللغوي  اللفظة  معنى  ان 

 ا من عدمه.ومدى استعامل العرب هل

ا ال أغلب هذإىل أن  لدراسة  وتوصلت  عرب ذلك ه املواضع بالفعل ال يستعمل 

املواضع   هذه  بعض  وأن  الطربي،  إليه  أشار  الذي    مواضع  ثالثة  حوايل  –املعنى 

لغة العرب،   يف استعامل هلا وأن الصواب، فيها الطربي جرير ابن جانب  قد  – تقريبا

 ن الكريم. سواء كان يف الشعر العريب أو القرآ

  . العرب   كالم ،  مسموعغري ،  لغة العرب ،الطربي  ملفتاحية:الكلمات ا 
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 املقدمة
أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له، أال له اخللق ، وأشهد عاملنيلا رب حلمد هللا

واألمر، تبارك اهلل رب العاملني. وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الذي أرسله ربنا 

به واتبعه   آمن  آله وصحابته ومن  للعاملني، صىل اهلل وسلم وبارك عليه وعىل  رمحة 

 الدين.  إىل يوم

 وبعد: 

ة بمنن كثرية عظيمة، وكان من آالئه ونعمه أن  هذه األمعىل    اىلهلل تعا  امتنفقد  

قيض هلا من العلامء من حيفظ هبم دينه، فأفنوا أعامرهم يف احلفظ والدرس، وتدوين  

العقول   فيها  عملت  قد  مدققة،  ممحصة  الناس  إىل  وإيصاهلا  وترتيبها،  العلوم 

الأنظار اآلالف من العلوالقلوب، ومرت عليها   ن  إلينا م  وصلتى  حتفحول،  امء 

وفهمها،   دراستها  سوى  علينا  يبق  ومل  نصب،  وال  جهد  وال  تعب،  وال  عناء  غري 

اهلل  يرث  تعاىل حتى  للناس، إلقامة دين اهلل  ودركها ووعيها، وتعليمها وتدريسها 

 تعاىل األرض ومن عليها.

، (ـه103)ويف  بن جرير الطربي، املتومن هؤالء األعالم اإلمام أبو جعفر حممد  

مجع  قف والفقه    د  التفسري  مسائل  فجمع  والعلوم،  الفنون  خمتلف  تفسريه  يف 

 والعقيدة والدعوة واللغة وغريها.

فالقرآن   الكريم،  القرآن  آيات  فهم  يريد  ملن  األول  الباب  هي  اللغة  وتعترب 

اللغ بفهم  إال  القرآن  يفهم معنى  بالعربية، وال  نزل   نمة وأرسارها، وكثري  الكريم 

القراآل يتونآيات  وهذا  ية  منها،  واإلعرايب  النحوي  املعنى  بيان  عىل  معناها  قف 

الكريم،  القرآن  اجلانب من األمور الرضورية ألي مفرس، فال يستطيع أحد تفسري 

التامة بعلم العربية، وبيان أرسار الكلامت  وبيان معانيه دون أن يكون لديه املعرفة 

 شتقاقها. وإعراهبا وا
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يف هذا اجلانب، حيث اشتمل تفسريه »جامع  الطربي    ابن جريرمام  إلوقد برز ا

من   كثري  عىل  الطربي«،  »تفسري  باسم  ُيعرف  والذي  القرآن«،  آي  تفسري  يف  البيان 

املسائل اللغوية، وكان من منهج اإلمام الطربي يف تفسريه االهتامم باجلانب اللغوي 

الغريبة املوبيان معاين األلفاظ  املعاين  الولفة  تخ ، وذكر  تشهد هلا بام د، ويسحاللفظ 

بذلك بل خيتار بينها ويرجح األنسب واألليق منها   كتفيورد يف الشعر العريب، ومل ي

 لبيان املعنى املراد من اللفظ. 

وقد انتقد الطربي بعض اآلراء واألقوال اللغوية التي ال تناسب العربية، ومل ترد  

تسمع يف شع ومل  تعفيها،  وال  غريه،  وال  ف   فرر  اللغة،  يقول  ثكيف  ما  ا  أحد   عنرير

ه  ـ س عليـ وع(، أو ليـسم ـر مـي ـة(، أو )غـي ـربـي العـروف فـعـ ر مـيـ ذا غـوال )وه ـاألق

 خ. ـل إ. .د.ـاهـش 

  يف كام    يعند اإلمام الطرب  سموع يف لغة العربهذه الدراسة غري امل  يفوأتناول  

 م. ي، واهلل تعاىل أسأل أن جيعله خالصا لوجهه الكرتفسريه 

 أسباب اختياره:مهية املوضوع و أ
 تتلخص أمهية املوضوع وأسباب اختياره يف النقاط التالية: 

الطربي   اإلمام  حازها  التي  الكبرية  بلغ    املكانة  فقد  اآلفاق  تعاىل،  علمه 

 كلها، وانترش صيته يف ربوع األرض.

القرآن، لإلمام الطرب البيان يف تأويل آي  ي، وألنه القيمة العلمية لتفسري جامع 

ة،  ـوعـن ـتـ ارَف مـعـى، ومـا شتـوم ـلـع  م  ـة، ضـيـ برـا العـنـت ـبـكت ـول مـن أصـل مـصأ

 زة. ـزيـَد عـوائ ـوف

، وال ينبغي أن فهم القرآن الكريم يتوقف عىل فهم املعنى اللغوي للفظ القرآين

 تفسري القرآن إال بام يوافق العربية.

 سبق إليه أحد من الباحثني. مل ي –عىل حد علمي  –أن هذا املوضوع 
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 : سابقةدراسات اللا
أقف د  مل  املوضوعساب  راسةعىل  هذا  تناولت  أول  قة  الدراسة  هذه  وتعد   ،

 .   يتفسري اإلمام الطرب عاجلت هذا اجلانب يف يالدراسات الت

 منهج البحث: 
يقوم البحث عىل املنهج االستقرائي أوالر يف مجع ما ذكر اإلمام الطربي أنه غري  

ث تفوع يف كالم العرب بعد جرد المسم  لتحلييل يف  م املنهج الوصفي واسري كامالر. 

ه ثم دراسة  املفرسين،  وعند  العربية  أهل  عند  معناها  وبيان  وحتليلها  األلفاظ  ذه 

التحليلناالستاملنهج   هذا  عن  ينتج  ما  أهم  املنهج  باطي الستخالص  إىل  إضافة   ،

 . ن واللغوينيي بأقوال غريه من املفرس يالطربمقارنة أقوال اإلمام  املقارن املعتمد يف

 خطة البحث:
 : مقدمة، ومتهيد، وسبع عرشة مسألة، وخامتة.لبحث عىليشتمل ا

 اره، ومنهجه، وخطة الدراسة. املقدمة، وتشمل: أمهية املوضوع وأسباب اختي

 التمهيد: ويشتمل عىل ترمجة موجزة لإلمام الطربي وتفسريه.

 .ن مع البرصم ال يكوأن اخلت املسألة األوىل:

 . م)جربيل( بفتح اجلي راءةق لثانية:ا  املسألة

 .  ﴾ھ ھ ہ ﴿ : اىلـع ـوله تـيف ق "إال "معنى  ة:ـــالثـ املسألة الث
 .  ﴾ڱڱ ڳ  ڳ ڳ﴿ :)الوزر( يف قوله تعاىلتفسري  املسألة الرابعة:
 . ﴾پپ ٻ ٻ﴿: نى )فالق( يف قوله تعاىلـمع  ة:ـاملسألة اخلامس

 .   ﴾حئ جئ﴿ :ما جاء يف تفسري قوله تعاىل ة:املسألة السادس
 .   ﴾ہۀ ۀ    ڻ ڻ﴿ :يف قوله تعاىلاء راد بالسوــامل ألة السابعة:سامل 

 .  ﴾ ۓے ے ھ ھ ﴿ :ه تعاىلـول ـة يف قــالواليـاملراد ب املسألة الثامنة:
 .  ﴾ ھ ھ ھ﴿ :ه تعاىلـولـاملراد باخلالفني يف ق املسألة التاسعة:
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 . -بالضم  –ىل ُسُقف ْقف عمجع َس  :العاشرةاملسألة  
 .   ﴾مبخب حب جب﴿: وله تعاىللشغف يف قنى اعم عشرة: حلاديةاملسألة ا

 .   ﴾ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ﴿ :املقصود بقوله تعاىل عشرة: نية املسألة الثا
 معنى احلور. عشرة: ثالثة املسألة ال

ا تعاىل  عشرة:  لرابعة املسألة  قوله  يف  أوزعني     ھ ہ ہ ہ﴿  :معنى 

 .  ﴾ھ

 .  ﴾ۅ   ۋ﴿ :معنى قوله تعاىل عشرة: امسةاخل  املسألة   
 . ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿  : عاىلبقوله ت املراد عشرة: دسةسا املسألة ال 
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 التمهيد

 : «اجلامع» ترمجة موجزة لإلمام الطربي وتفسريه

  :  :ومولده امسه ونسبه أوًلا
الطربي   بن غالب  كثري  بن  يزيد  بن  بن جرير  ُيكنتعاىل  هو حممد  بـأيب  ،  ى 

له ولد ي أنه مل يكن  املؤرخون عىل  فر، بل سمى بـجعجعفر، وُعرف بذلك، واتفق 

النبي  إ ا بآداب الرشع احلنيف، فقد كان  التزامر  ×نه مل يتزوج أصالر، ولكنه تكن ى 
 . (2)  (1)ُيطلِق الُكنَى عىل أصحابه

. قال  (4)   ربستان ، وكانت والدته بآُمل عاصمة إقليم ط ( 3) ( م 839= هـ 224) ُولِد سنة  

   .(5)«ه وفاتنيد، وأقام هبا إىل حاستوطن الطربي بغدا» اخلطيب البغدادي:
 : نشأته: نيااث

وحفظ   والده  كنف  يف  صاحلة  نشأة  اجلليل  إمامنا  وكتب  نشأ  الكريم  القرآن 

ما  العلم ورسعان  والرغبة يف  والذكاء  النباهة  فيه  وتفرس  منذ صغر سنه  احلديث 

عقله، وبدت علي الشجريي، حكايتفتح  القايض  يقول  النبوغ واالجتهاد  ة  ه خمايل 

 
طالب    (1) أيب  بن  لعيل  تكنيته  ذلك:  له:    من  وقال  تراب،  تراب"بأيب  أبا  أخ"قم  يف  رج.  البخاري  ه 

األدب كتاب  ترابصحيحه،  بأيب  التكني  باب   ،  (8/45)( رقم  ك 6204،  مسلم،  وصحيح  تاب  (، 

 (.2409، رقم ) ،(4/1874 )ن أيب طالب فضائل عيل بفضائل الصحابة، باب من 

إسامعيل(  2) الفداء  أليب  والنهاية،  البداية  )املتوىف  ينظر:  الدمشقي  ثم  البرصي  القريش  كثري  بن  عمر   : بن 

 .( 11/165)م:  1986 -هـ  1407لبنان  -بريوت  هـ( طبعة دار الفكر774

بو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل هاب الدين أ)إرشاد األريب إىل معرفة األديب ( لشاألدباء    نظر: معجمي  (3)

)املتوىف: احلموي  حتقيق:626الرومي  طبعة:    إحسان  هـ(  بريوتعباس  اإلسالمي،  الغرب  :  دار 

(18/48). 

 ينظر: املرجع السابق.( 4)

عيل   (5) بن  أمحد  بكر  أليب  بغداد،  تاريخ  بن    بن  ينظر:  )املتوىف: ثابت  البغدادي  اخلطيب  مهدي  بن  أمحد 

 . (2/549)م: 2002  -هـ 1422بريوت الطبعة: األوىل،  -الغرب اإلسالمي  ، طبعة دارهـ(463
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وصليت بالناس وأنا   ،لقرآن ويل سبع سننيحفظت ا»   أنه قال:عن اإلمام الطربي  

. ولقد غمره والده بالرعاية  (1)«احلديث وأنا ابن تسع سننيوكتبت    ،ابن ثامين سنني

الرتبيةالعناية واالو مناهج  املسلمني يف  أن    هتامم كام هي عادة  اإلسالمية، وخاصةر 

تفاءل   رؤيا  رأى  خرير والده  فقد هبا  تأويلها  عند  أبو   ا  يف  هرأى  ابنه  رؤيا  أن  منامه   

الرسول يدي  بني  يدي   × واقف  بني  يرمي  وهو  باألحجار،  مملوءة  خمالة  ومعه 

اهلل له:  × رسول  فقال  رؤياه   ٍ ُمَعربر األب عىل  يف  »، وقص   إن كرب نصح  ابنك  إن 

 . «ن رشيعة ربهدينه، وذب  ع

  ب له يف طـزةر لـف ـحـت م ـانـا فكـلرؤيذه اــهـه بـنـر ابـبـخأد  ـرار ق ـدوا أن جريـب ـيو

 .(2) العلم وحتصيله

بمواهب فطرية متميزة، جبله اهلل عليها، وتفضل   متتع اإلمام الطربي  ولقد  

الفاضلة،  احلميدة، واألخالق  الصفات  من  بمجموعة  كام حفلت حياته  هبا،  عليه 

وم املرشفة؛  اوالسرية  هذه  وذكا  :لصفاتن  يف ؤنبوغه  والدقة  حفظه  ورسعة  ه 

 احلفظ كام بينا يف ما سبق.  

التي وصلإو ُكُتبه  أبو احلسن عبد اهلل  ن  تنا ألكرب دليل عىل ذلك، حتى قال عنه 

واهلل إين ألظن أبا جعفر الطربي قد نيس مما حفظ إىل أن مات »بن أمحد بن املفلس:  

 . (3)«ما حفظه فالن طول عمره 

ذلـلادةر عـيوز  كـى  زاهـورع  ن  اـك  عـار  عــابـدار  مـفـيـفـدار  قـ واضـتـار  ال ـعار 

  :رـي ـن كثـبه اـعن

 
ا  (1) بن  تاريخ  جرير  بن  حممد  وامللوك،  الرسل  تاريخ   = اآلميليزلطربي  غالب  بن  كثري  بن  جعفر يد  أبو   ،

دباء،  (، ومعجم األ1/15هـ، )1387  -الطبعة الثانية    بريوت،  –اث  الرتهـ(، دار  310الطربي )املتوىف:  

 (.18/49ابق )مرجع س

 (.31(، واإلمام الطربي، للزحييل )ص18/49معجم األدباء، ) (2)

 (.62)ص  يل(، واإلمام الطربي، للزحي18/69معجم األدباء، ) (3)

http://islamstory.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
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ال» من  والزهاوكان  واعبادة  تأخذهدة  ال  احلق  يف  والقيام  لومة    لورع  ذلك  يف 

 . (1)«الصاحلني راوكان من كب...  الئم،

احلياة  عن  وعزف  والتأليف  للتدريس  فجلس  بغداد  يف  احلال  به  استقر  وقد 

والكتابة   للعلم  االنقطاع  يف  إمعانا  حكومية  مناصب  أية  يتوىل  أن  ورفض  العامة 

القضاء فرفض وعرضوا عليه فقد عرضوا ع  ،ياسةا يف حياة احلكم والسوزهد ليه 

أيضا حتى   فرفض  وق   هعاتبه أصحاباملظامل  بغداد  يف ذلك  يعقوب يف  برحبة  نزل  د 

كان كالقارئ ال  »وعكف عىل العبادة والقراءة واإلمالء والتصنيف حتى قيل فيه:  

القرآن إال  احلديث  ،يعرف  إال  يعرف  ال  إال كاو  ،وكاملحدث  يعرف  ال  لنحوي 

ال  ،النحو احلسابوكاحلاسب  إال  يعرف  عاملا    ،  بالعبادات  عاملا  كان  جامعا  فلقد 

 . (2)«ت كتبه وكتب غريه وجدت لكتبه فضال عىل غريهاوإذا مجع ،مللعلو

 مصنفاته:اثلثا :  
 من أهم وأشهر مؤلفات اإلمام الطربي، ما ييل: 

 بتفسري الطربي.  جامع البيان يف تأويل القرآن، املعروف -1

 ربي. ك، املعروف بتاريخ الطاألمم وامللو اريخت -2

 املذيل. كتاب ذيل  -3

علامء  -4 أحك  اختالف  يف  باختالف األمصار  املعروف  اإلسالم،  رشائع  ام 

 الفقهاء وهو يف علم اخلالف. وغريها. 

 وفاته:رابعاا :  
 . (3) م 923  لسنة هـ، املوافقة  310من شهر شوال سنة    26عشية يوم األحد    تويف  

 
 (.11/166هاية، )البداية والن( 1)

 (.16-1/15ي )للطربتاريخ امللوك واألمم ( 2)

  ابن   بكر  أيب  بن  إبراهيممس الدين أمحد بن حممد بن  يب العباس شوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أل  (3)

 .(4/192)  لبنان  بريوت – صادرهـ(، دار 681: توىفامل) اإلربيل الربمكي خلكان
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كثري قال شعر  »  :ابن  ويف  سنني،  بخمس  الثامنني  ناهز  عمر  عن  الطربي  تويف 

منعوا  ورعاعهم  احلنابلة  عوام  بعض  داره الن  يف  ودفن  كثري،  سواد  وحليته  رأسه 

و هنارا  الرفض،  دفنه  إىل  رماه  نسبوه  من  اجلهلة  مباإلحلادومن  وحاشاه  ذلك ،  ن 

وله، وإنام تقلدوا  علام وعمال بكتاب اهلل وسنة رس   مالكله. بل كان أحد أئمة اإلس

عنـذل بـأب ك  مـكـي  بـم ـحـر  الظـد  داود  حيريـاهـن  ويرميه ـ،  فيه  يتكلم  كان  ث 

 . (1) «بالعظائم وبالرفض

ا إال اهلل، وُص   ه اجتمع يف جنازتوقد  » ه عدة شهور  يلر عىل قربمن ال حيصيهم عددر

ا  ليالر  وهنارر
الكائنة    هرامن يوم االثنني غد ذلك اليوم يف د  ، وُدفِن يف أضحى النهار(2) 

 . (3) «برحبة يعقوب ببغداد

 :تفسريه جامع البيانخامسا :  
وأجل   أهم  من  التفسري  كتاب  الطربى  يعترب  اإلمام  اهلل  كتب  كتب  فقد   ،

 تعاىل له القبول يف األرض. 

 .(4) «د مثلهمل يصنف أح»: اإلمام النووي عنه قال

تيمية:   وقال ابن  اإلسالم  جرير»شيخ  بن  حممد  أجلر  الطربي وتفسري  من  هو 

ا قدرر وأعظمها  ا:  (5) «التفاسري  أيضر وقال  النا».  أيدي  يف  التي  التفاسري  س  وأما 

 
 (. 11/167هاية )البداية والن (1)

 .(205 /52) خ دمشقتاري ،(548/ 2تاريخ بغداد ) (2)

تاج الدين طبقات الشافعية الكربى،  (،  3/90الرواة )  (، إنباه18/40)األدباء    معجم  السابقان نفسهام ،  (3)

ا الدين  تقي  بن  الوهاب  )املتوىف:  عبد  والنرش  771لسبكي  للطباعة  الثانية، واهـ(، هجر  الطبعة  لتوزيع، 

 (.3/332)وفيات األعيان (، 3/126) هـ3141

الدين حييى بن رشفاللغات،  األسامء وب  هتذي  (4) )املتو  أليب زكريا حميي  الكتب 676ىف:  النووي  دار  هـ( 

 (.  1/78) لبنان، –العلمية، بريوت 

مللك فهد هـ(، جممع ا728ية )املتوىف:  يمقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تتجمموع الفتاوى،    (5)

   (.13/361) م9519هـ/1416للطباعة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://www.hikm4.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D8%C8%D1%ED
http://www.hikm4.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D8%C8%D1%ED
http://www.hikm4.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D8%C8%D1%ED
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حممد  تفسري  مق  فأصحها  يذكر  فإنه  الطربي،  جرير  باألسانيد  بن  السلف  االت 

 . (2)«. والكلبي(1)ينقل عن املتهمني كمقاتل بن بكري الثابتة، وليس فيه بدعة، وال

خ اإلسالم الذهبي:   . (3)«وله كتاب التفسري، مل يصنف أحد مثله»وقال مؤرر

القفطي:   عنه  م»وقال  الكبار،  التصانيف  ان وصنف  القرآن  تفسري  ُيَر  ها  مل  لذي 

 . (4) «وال أكثر فوائدأكرب منه، 

لتوجيه   تفاسري وأعظمها... فإنه يتعرضلاأجلُّ    وكتابه »  السيوطي: احلافظ   وقال

 . ( 5) «، واإلعراب واالستنباط، فهو يفوقها بذلك األقوال وترجيح بعضها عىل بعض

 

 

 

 

 
 

 
امل  (1) يف  بكذا  بن  سليامن  بن  مقاتل  ولعله:  املطبوع،  يع   هشري؛ ألنصدر  يُ ال  فيمن  من نْرف  التفسري  عنه  قل 

 يسمى مقاتل بن بكري.

 املصدر السابق. (2)

 (.14/270م، )1985هـ/1405بعة الثالثة، لطري أعالم النبالء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، اس (3)

ر  هـ( دار الفك646أبو احلسن عيل بن يوسف القفطي )املتوىف:    جلامل الدين  عىل أنباه النحاة،إنباه الرواة    (4)

 (.3/89، )م1982 - هـ1406 األوىل،: الطبعة بريوت –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية   -العريب 

ية هـ(، اهليئة املرص911ي )املتوىف:  الدين السيوط  عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل  ،اإلتقان يف علوم القرآن(  5)

 (.2/190)  م،1974هـ/1394للكتاب، العامة 



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

381 

 املسألة األوىل
 البصر يكون مع أن اخلتم ال

 . [7]البقرة:  ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿ اىل:يف قوله تع

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
ان  اإلمذكر   الطربي  ام  تفسري    جرير  اآلية،يف   ٿ﴿   قوله: »  قال:  هذه 

: خرب مبتدأ بعد متام اخلرب عام ختم اهلل جل ثناؤه عليه من جوارح  ﴾  ٹ ٿ

  ﴾ ٿ ٿ﴿:همرفوعة بقول  ﴾ ٹ﴿الكفار الذين مضت قصصهم، وذلك أن
دلي أنفذلك  عىل  مل  خرب  قوله:ه  وأن  عند   ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿بتدأ،  تناهى  قد 

 ملعنيني: الصحيحة عندنا  القراءةهو   وذلك ﴾ ٿٿ ٺ ﴿قوله:

وانفراد    أحدمها: بتصحيحها،  الشهادة  عىل  والعلامء  القراء  من  احلجة  اتفاق 

اع احلجة عىل وكفى بإمج  املخالف هلم يف ذلك وشذوذه عام هم عىل ختطئته جممعون؛

 شاهدا عىل خطئها.ة قراءته ختطئ

وال يف خرب عن   كتاب اهلل،  ء منأن اخلتم غري موصوفة به العيون يف يش  والثاين:

 . (1) «، وال موجود يف لغة أحد من العرب×رسول اهلل 

 اثنياا: دراسة املسألة:
 جه:أو عدةوقد ُحكي فيه  ،﴾ ٹ ﴿اختلف العلامء يف قراءة لفظ  

 خرب مقدم . "عىل أبصارهم "و  ، مؤخرمبتدأ  رفع عىل أنهبال :ولألا

الئق،االنتصاب    :الثاين فعٍل  إضامر  وَجَعَل  أي  عىل   : . غشاوةر أبصارهم  عىل 

إ أشار  ما  قلوهبم  وهو  وتقديره: ختم عىل  الطربي،  اإلمام  ثم جعل  ليه  وسمعهم، 

 عىل برصهم غشاوة. 

 
بن كثري بن غالب اآلميل، أبو   الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيدتفسري    (1)

 .(1/262)م، 2000 -هـ 1420ىل، الطبعة األو، هـ(، مؤسسة الرسالة 310جعفر الطربي )املتوىف:
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إِسقاط    :الثالث »وعىل أبصارهم« معطوفار   ويكون،  حرف اجلراالنتصاُب عىل 

 . ( 1)   غشاوة م ب وعىل َسْمعهم وعىل أبصاره التقدير: ختم اهلل عىل قلوهبم  عىل ما قبله، و

املعنى  :الرابع يف  خَلَتم  املالقي  املصدر  موضع  ُوِضع  اسامر   » »ِغشاوةر يكوَن  ،  أن 

رت، فكأنه ق « عىل سبيل م تغشتَ يل: »وَخ ألن  اخلَْتَم والَتْغشَية يشرتكاِن يف معنى السر يةر

ار بصاُرهم خمتومالتأكيد، فهو من باب »َقَعْدُت جلوسار« وتكوُن قلوهُبم وسمعُهم وأ

 . (2)اةر ليها ُمَغش  ع

يكون مع واجلمهور من املفرسين عىل قراءة الرفع يف )غشاوة(؛ ألن اخلتم ال      *

 . -كام ذكر اإلمام الطربي –البرص 

 . (3)ليس يقع عىل األبصاراخلتم  إنقال:  ونص عىل هذا األخفش، حيث

اجلاثية سورة  يف  تعاىل:  قوله  ذلك  قال:    ، ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿  :ونظري  ثم 

 خل البرَص يف معنى اخلتم. يد فلم، [23]اجلاثية:  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿   قوله تعاىل:وذكر اإلمام ابن كثري: أن الوقف التام عىل  

الطبع  ﴾  ٹ ٿ ٿ﴿وقوله    ، ﴾ ٿٿ فإن  تامة،  القلبكي  مجلة   ون عىل 

 .(4) تكون عىل البرص-الغطاء وهي-وعىل السمع، والغشاوة 

 
النص  (1) املفضوقراءة  عن  مروية  واالبب  الوقف  يف  املكتفى  ينظر:  عاصم.  عن  بنل  عثامن  بن    تدا،  سعيد 

 . ( 19ص )   م،  2001-هـ 1422امر، الطبعة األوىل  دار ع هـ(، 444)املتوىف: عثامن بن عمر أبو عمرو الداين

الكتاب  (2) علوم  يف  املصون  اا  الدر  أبو  الد ملكنون،  عبد  بن  يوسف  بن  أمحد  الدين،  شهاب  ائم  لعباس، 

 .(1/112)دمشق،  هـ(، دار القلم،756مني احللبي )املتوىف: املعروف بالس

)املتوىف:   ثم البرصي، األخفش األوسطالقرآن لألخفش، أبو احلسن املجاشعي بالوالء، البلخي    معاين  (3)

 .(1/36) م،1990 -هـ 1114 ،1هـ(، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط 215

هـ(، 774قريش البرصي ثم الدمشقي )تعمر بن كثري ال   سري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بنتف(  4)

 .(1/175)م، 1999 -هـ 4201طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية دار 
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 ومنه قول الشاعر: 

ــَت َزوْ  ا لي ــَ دَ ي ــَ ْد غ ــَ ِك ق ــَ  اج

 

دار ُمَتقَ   ــر ا لــــ ــْ ْيفار وُرحمــــ ــَ  ســــ

 . (1)املعنى: متقلدا سيفا وحامال رحما 

 

 

 

 
 

 
هـ(، دار 711ور )املتوىف:  نظن ابن مضل، مجال الديينظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الف(  1)

 . (2/593)هـ، 1414 -ريوت، الطبعة الثالثة ب –صادر 
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 املسألة الثانية

 قراءة )جربيل( بفتح اجليم

  :  لطربي: اإلمام ا   نصأوًلا
 ک ک ک ک ڑ      ڑ ژ ژ ﴿تفسري قوله تعاىل:  ي يفام الطربقال اإلم

 :[97]البقرة:  ﴾ گ گ گ
البرصي» احلسن  عن  كثري    ذكر  بن  اهلل  يقأهنوعبد  كانا  بفتح ام  )جربيل(  رآن: 

قراءة غري جائزة القراءة هبا، ألن فعيال يف وهي  اجليم. وترك اهلمز. قال أبو جعفر:  

 . (1)«رب غري موجودلعكالم ا

 ة املسألة:اثنياا: دراس
لغة  كذ إحدى عرشة  )جربيل(  لفظ  قراءة  يف  العلامء  الطربي   –ر  اإلمام  حكى 

 : ، وهي-بعضها

 جاز. اء من غري مهز، وهي لغة أهل احلاجليم والرجربيل، بكرس  األوىل:

من غري مهز  الثانية: ساكنة  ياء  وبعدها  الراء،  وكرس  اجليم  بفتح  ىل  ع  »َجربيل« 

 ابن كثري، وابن حميصن. سن البرصي، ووزن: )َفعليل(، وهبا قرأ احل

، رة عىل وزن: َجربعيلبفتح اجليم والراء، وبعدها مهزة مكسو  »َجربئيل«:   الثالثة: 

 عمش، ومحزة، والكسائي.هبا قرأ األو

ح اجليم والراء ومهزة بني الراء والالم، مكسورة من غري مد َجربئِل، بفت  الرابعة:

 اصم.زن َجربِعل، رواها أبو بكر عن عو عىل

قراءة أبان عن   وهيئِّل« بفتح اجليم وكرس اهلمزة وتشديد الالم،  »َجرب  :اخلامسة

 ى بن يعمر.عاصم وحيي

 
 .(2/389)تفسري الطربي، ( 1)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

385 

 ع األلف.زة مكسورة بعدها ياء ميل، هبم ائجرب السادسة:

 يل بيائني بعد األلف أوالمها مكسورة.جرباي السابعة:

 م.يم ونون مكان الالجلَجربين، بفتح ا الثامنة:

 ء: هي لغة بني أسد.اجليم وبنون، قال الفرا ربين، بكرسجِ  التاسعة:

 ياء.   ليس بعدها   رة األلف مع مهزة مكسو   ، بفتح اجليم وإثبات »جربائل«  العاشرة:

 .(1)زة مكسورة بعدها ياء ونونجربئني، بفتح اجليم مع مه احلادية عشرة:

الث  * اللغة  فهو  الشاهد  اجليانأما موضع  بفتح  )َجربيل(  لغة  وهي  م وكرس  ية، 

، (2) غري مهز عىل وزن: )َفعليل(، وهبا قرأ احلسن البرصي ، وبعدها ياء ساكنة من  الراء

 موجودة يف لغة العرب. أهنا غري  ذكر اإلمام الطربي ي ماوه

اللغ وهذه  الفراء:  أرى قال  وال  )َفعليل(،  الكالم  يف  ليس  ألنه  أشتهيها،  ال  ة 

 . (3)إال وهو صواب؛ ألنه اسم أعجميا احلسن قرأه

)َجرب عىل  بلغة  لفظ  يل(  يف  ترد  قد  وإنام  العرب،  كالم  يف  ليست  فعليل  وزن 

 شاعر: العجم. ومنه قول ال

ْو وُ  ــَ ُث ل ــْ ْ بَِحي ــَ ْت خل ــَ اِزن ــَ  ٌم بَِأمْجَِعه

 

ْمِوياَل َما     (4)َواَزْنَت ِريَشةر ِمْن ِريــِش ســَ

 .(5) يست من كالم العرب ل فلفظ: )سمويال(، عىل وزن فعليل، وهي 

 
التفسري، مج  ينظر: زاد املسري يف   (1) الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )املتوىف:  علم  أبو  ال الدين 

 .(1/91) ،هـ 1422 ،1ط بريوت، –الكتاب العريب ار هـ(، د597

ا. ينظر: النرش يف القراءات العرش وهي قرا( 2)  . (1/37)ءة ابن كثري أيضر

هـ(، 207لمي الفراء )املتوىف:  اهلل بن منظور الدي  كتاب فيه لغات القرآن، أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد  (3)

  .(31ص)، هـ 1435ضبطه وصححه: جابر بن عبد اهلل الرسيع، 

 .(2/117)كري عسمجهرة األمثال، أبو هالل ال (4)

ا  (5) عبد  أبو  خالويه،  بن  أمحد  بن  احلسني  العرب،  كالم  )املتوىف:  هللليس يف  مكة  370  الثانية،  الطبعة  هـ(، 

   .(273ص)م، 1979 -هـ 3991املكرمة، 
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 الثالثةاملسألة 
 ﴾  ھ ھ ہ  ﴿ :" يف قوله تعاىل"إال معنى

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
 ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ﴿   تفسري قوله تعاىل:قال اإلمام الطربي يف

 :[150]البقرة:  ﴾ ھ ھ
: وال الذين  "إال الذين ظلموا منهم"يتبني خطُأ قول من زعم أن معنى قوله:  »

النفُي األول معناه، لكان   . ألن ذلك لو كان "الواو" بمعنى "إال"هم، وأن منظلموا 

هلم نحو    ×أْن يكون هلم ُحجة عىل رسول اهلل    -عن مجيع الناس   وأصحابه يف حتوُّ

ب ذلك:بم   -وجوههم  الكعبة  بعد  قوله  ذكر  يف  يكن  ومل  املراد،  املعنى  عن  إال  "  يرنرا 

 أو يوصف به. يتعاىل عن أن ُيضاَف إليه  ذيإال التلبيس ال "الذين َظلموا منهم 

وّجهت   إذا  الكالم  معنى  خروج  مع  معنى  "وإال"هذا  ومعنى  "الواو"  إىل   ،

 المها بمعنىن ك يشء م  يف   "إال "  العرب. وذلك أنه غرُي موجودةالعطف= من كالم  

 . (1)«، إال مع استثناء سابق قد تقدمها"الواو "

 اثنياا: دراسة املسألة:
 يشء من كالم العرب  ى )الواو( يف( ال تأيت بمعنالطربي أن )إالر  يرى ابن جري

 إال مع استثناء سابق قد تقدمها.

القائل:   ع»كقول  إال  القوم  أخاكسار  إال  ا  ا  «مرر عمرر إال  بمعنى:  وأخاك، ، 

مـئ ـنـحي   "إال"ن  وـكـفت عم ـؤّدي ـذ  تـة  عـا  لت"الواو"ه  ـنـؤدي  الثانية   "إال"ق  ـل ـعـ، 

 .(2) األوىل  "إال"بـ

أن   عبيد  أبو  ب  "إال"وزعم  املوضع  هذا  الواو ىف  قال:منزلة  كأنه   ۀ ۀ ﴿ ، 

 
 .(205-3/204)تفسري الطربي، ( 1)

 .(3/205)بق، ع السااملرج (2)
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   .(1)للذين ظلمواوال  ﴾ ہ ہ  ہ
ا قول الكوفيني، واستشهدوا  بقول الشاعر:  وهو أيضر

لُّ أٍخ  ُه ُمَفارِ وكــــُ  وهُ َأخــــُ قــــَ

 

َدان  ــَ ُر َأبِيــَك إِال  الَفْرق  َلَعمــْ

 . (2) أي: والفرقدان 

 تكون  العربية إنامهذا صواب يِف التفسري، خطأ يِف  »ك، فقال: ذل وقد انتقد الفراء  

 .(3) «إال بمنزلة الواو إذا عطفتها عىل استثناء قبلها

الواو كون بمعنى  ال ت  "ال إ"واز ذلك، فقالوا: إن  البرصيون عىل القول بج   ردو

،  والواو للجمع   األول، حكم  ألن إال لالستثناء، واالستثناء يقتيض إخراج الثاين من  

 . (4)حدمها بمعنى اآلخرفال يكون أ  جلمع يقتيض إدخال الثاين يف حكم األول؛وا

 فيظهر من هذا: 

ا وخطأ ذلك أكثر العلامء إالتأيت بمعنى الواو وإن كان بعي  "إال"أن القول بأن     در

أنه    أنه قد ورد الطربي  ابن جرير  العرب مثله، وعىل هذا فإن قول اإلمام  يف كالم 

 علم. الصواب ملا تقدم. واهلل أالعرب قد جانبه م موجود يف كال غري

 
 

الل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن  ه   أبو  ينظر: الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري،  (1)

)املتوىف:م العسكري  الطبعة  395نحو    هران  القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة   -هـ  1428األوىل،  هـ(، 

 .(109ص)م، 2007

  ويني: البرصيني والكوفيني، عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل النحينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني  (2)

)املتوىف:ا األنباري  الدين  كامل  الربكات،  أبو  الع 577  ألنصاري،  املكتبة  األوىل  هـ(،  الطبعة  رصية، 

 .(1/218)م، 2003 -هـ1424

هـ(، دار 207)املتوىف:  الفراءقرآن، للفراء، أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي  ال معاين (3)

 . (1/89)طبعة: األوىل، ال مرص، –املرصية للتأليف والرتمجة 

 .(1/218)لبرصيني والكوفيني، بني النحويني: ا ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف( 4)
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 الرابعةألة املس
 فسري )الوزر( مبعنى احلملت

 ﴾ ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ﴿ : يف قوله تعاىل
: نص اإلما  م الطربي: أوًلا

 ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ ﴿ :اىلري قوله تعقال اإلمام الطربي يف تفس

 :[31]األنعام:  ﴾ ں
بعضه» زعم  يف   "الِوْزر "أن  م  قد  كذلك  ذلك  أعرف  ولست  واحلمل.  الثقل 

 . (1) «ن العربشاهد، وال من رواية ثِقة ع

 اثنياا: دراسة املسألة:
إىل   الكريمة  اآلية  الكافرين اخلتشري  الذين كذبوا بحال هؤالء  اهلل  ارسين،  لقاء 

ويف   ىلوحال ندمهم وحرسهتم عىل تفريطهم يف حق اهلل تعا  نوا برسله،تعاىل ومل يؤم

القرآ  ويصور  أنفسهم،  وهم  حق  والندم  احلرسة  مشاهد  من  ا  مشهدر الكريم  ن 

 م عىل ظهورهم يوم القيامة. ون أوزارهحيمل

 . (2)م واخلطاياواملقصود باألوزار: اآلثا
ُجِل إَِذا َبَسَط َثْوَبهُ ْزُر:  واْلوِ  َي َفَجَعَل    مِحُْل الر  ْنُب   فِيِه املََْتاَع َومَحََلُه، َولَِذلَِك ُسمر الذ 

اَلُح، َواجْلَْمُع َأْوَزارٌ وِ  ا. َوَكَذا اْلِوْزُر: السر ْزرر
 (3). 

اإل ابوذهب  جرير  مام  الوزر    إىلالطربي  ن  تفسري  ال  أن  واحلمل  الثقل  بمعنى 

 اهد يف لغة العرب.يوجد له ش 

 
 .(11/732)تفسري الطربي،  (1)

الغيب،    (2) مفاتيح  الرازي،  تفسري  اهللينظر:  عبد  الرازي  أبو  التيمي  احلسني  بن  احلسن  بن  عمر  بن  حممد   

 الطبعة  بريوت،  –الرتاث العريب  هـ(، دار إحياء  606ي )املتوىف:  لر فخر الدين الرازي خطيب اامللقب ب

 .(12/514) ،هـ4201 - الثالثة

ا  (3) مقاييس  فارس،  ينظر:  البن  أبو  للغة،  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  )املأمحد  توىف: احلسني 

 ر(. ، مادة )وز(6/108)م 1979 -هـ 1399هـ(، دار الفكر، 395
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ل  نه الثقل واحلمل، كام قال اجلوهري: أصنى الوزر أإال أن العلامء ذكروا يف مع

 ۉ ۉ ﴿  . وقوله تعاىل:(1) ْزُر: اإلثم، والثِْقُل، والكاَرُة، والِسالُح جلبُل. والوِ ا الَوَزرِ 

 . (2)أخرىأي ال حتمل حاملٌة مِحَْل  ، ﴾ ې ې ې

ة احلمل  أي ذنوهبم جعلها لثقلها بمنزلَن َأْوزاَرُهْم  َوُهْم حَيِْمُلو»وقال النحاس:  

 . (3)«ثقيل الذي حيمل عىل الّظهر ال
ا يف ق الوزر »قال:  ، ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿   ه تعاىل:ولوقال أيضر

 .(4) «يلالتمث زر عىليف اللغة احلمل الثقيل وقيل لإلثم و

الذنب    الوزر: احلمل والثقل، وأكثر ما يطلق يف احلديث عىل»ابن األثري:  وقال  

ره من األشياء املثقلة ظه  لـق ـثـا ي ـل مـم ـو وازر، إذا حـ هـزر ف ـال: وزر يـقـم. يـواإلث 

 . (5) «ومن الذنوب

 سبق:  ظهر مماي والذي

ابن جرير   تف   إن  العرب  ثقة عن  رواية  أو  بأن نفي وجود  بمعنى    الوزر  يد 

  ن الوزر بمعنى الثقل واحلمل وعىل هذا جرى الثقل واحلمل ، كام أنه مل ينف أن يكو

أنه  الوزر  يف تفسري  العلامء   اللغة  وهذا مبسوط يف كمل،  ل واحلالثق  بمعنىعىل  تب 

أن    شاهدار م  دهوالتفسري، وإن مل يذكر أح العريب عىل ذلك، إال  الشعر  من شواهد 

 
الصحا  (1) إح  ينظر:  نرص  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  )املتتاج  الفارايب  اجلوهري  محاد  بن  وىف: سامعيل 

 ، مادة )وزر(.(2/845)م، 1987هـ1407 بعةالرا الطبعة وت،بري –هـ(، دار العلم للماليني 393

 ، مادة )وزر(.(2/846)ع السابق، املرج( 2)

 . (2/8)إعراب القرآن، للنحاس ( 3)

 . (4/62)اس نحاب القرآن، للإعر (4)

املثرالنهاية يف غريب احلديث واأل  (5) السعادات  أبو  الدين  ابن عبد ، جمد  بارك بن حممد بن حممد بن حممد 

)املتوىف:  الشيباينالكريم   األثري  ابن  اجلزري  العلمية606  املكتبة  م 1979  -هـ  9913بريوت،    -  هـ(، 

(5/179). 
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  ﴾ ىئ مئ حئ جئ ی  ی ﴿  ريم، ومنه قوله تعاىل:آن الك القر مثيل ذلك يف

 .[416ألنعام:]ا  ﴾  ې ې ې ۉ ۉ ﴿وقوله تعاىل: .[87:]طه
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 املسألة اخلامسة
 قما جاء يف تفسري لفظ )فالق( مبعنى خال

 ﴾ پ ٻ ٻ﴿ : تعاىليف قوله 
: نص اإلمام الطربي:   أوًلا

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ   ﴿  :اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىلقال  

 :[95ألنعام:]ا  ﴾  ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
، فقوٌل: إن مل  ، أنه خالق "فالق "  أما القول الذي حكي عن الضحاك يف معنى»

ا، ألنه ال   فره، ال أعكن أراد به أّنه خالق منه النبات والُغروس بفلقه إياي له وجهر

 .(1)«، بمعنى: خلق "فلق اهلل اليشء"يعرف يف كالم العرب:  
 اثنياا: دراسة املسألة:

فقيل أن فلق بمعنى  ،  ﴾پ ٻ ٻ﴿   معنىتفسريون يف  اختلف املفرس

،  "والنوى"ا ينبت من النبات، فأخرج منه الزرع.  شق، يعني: شق احلب  من كل م

 منه الشجر. ج خرَنواة، فأمن كل ما يغرس مما له 

ف ـي ـوق بمعـالـل:  وهـالـخنى  ـق  مـق،  عـو  الضـروي  وف ـ ن  روايـحاك،  عـي  ن  ـ ة 

 .   (2)اس ـب ـن عـاب
طربي أن هذا القول املروي عن الضحاك ال يعرف يف كالم الن جرير  ثم ذكر اب

 ي أن فلق: العرب، أ 

يف ا  يضر ري أ، وحكاه األزه(3) بمعنى خلق. وكذا ذكر أبو حيان يف البحر املحيط

 . (4) هتذيب اللغة 

 
 .(11/552)ري الطربي، تفس (1)

 .(11/551)لسابق، ا ينظر: املرجع (2)

املحيط(  3) البحر  يو  ينظر:  بن  حممد  حيان  أبو  التفسري،  حيان  يف  بن  يوسف  بن  عيل  بن  الدين  سف  أثري 

 .(4/915) هـ،1420 بريوت، –هـ(، دار الفكر  745ىف: ندليس )املتواأل

ر إحياء الرتاث داهـ(،  370وي، أبو منصور )املتوىف:  ينظر: هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلر  (4)

 (. فلق) مادة ،(9/132) م،2001 وىل،األ الطبعة بريوت، –العريب 



 بدير العتييببن طان سل  د.    ب: إهنا ليست يف لغة العر فسريهت يف الطربي ابن جرير اإلمام لارات اليت قاالعب

392 

ا الزجاج يف معنى قوله تعاىل:    قال:  ،[69:  األنعام]  ﴾    ٹ ٹ ﴿  وذكره أيضر

وهو راجع إىل    ناه شاق الصبح،ن يكون معح وجائز أجائز أن يكون خالُِق اإلصبا »

 . (1) «حمعنى خالق الصب

عادل:   ابن  و»قال  ُيْعَرُف،  ال  قول  خالق،  بمعنى  )فالق(  بعضهم    ال هذا  قول 

إليه؛  فَ ْلتيُ  هذا  ُت  عىل  ألن  ذلك  ُيقال  ال  أيضار،  اك  ح  والض  عباس،  اْبن  عن  َمنُْقوٌل 

 . (2) «ِجَهِة الت ْفسري للتقريب

 : يتبني ومما سبق 

إذا    نأ يتوجه  بمعنى خلق  فلق  أن  يرى  بابن جرير  أّنهأراد  النبات   ه  منه  خالق 

ه ال  ا، ألنوجهر   رف لهال أع:  وأما إذا ُأريد به غري ذلك فيقول    والُغروس بفلقه إياه

 . وعىل هذا املعنى ال خالف وإشكال واهلل أعلم .    يعرف يف كالم العرب

 

 

 

 
 

 
هـ(، عامل  311اق الزجاج )املتوىف:  ي بن سهل، أبو إسح لقرآن وإعرابه، للزجاج، إبراهيم بن الرسمعاين ا  (1)

 .(2/274) م،1988 - هـ1408 األوىل الطبعة بريوت، –الكتب 

ج الدين عمر بن عيل بن عادل احلنبيل الدمشقي النعامين  اب، أبو حفص رساكتينظر: اللباب يف علوم ال  (2)

 . ( 302/ 8) م،  1998-  هـ 1419بعة األوىل،  بريوت / لبنان، الط   -ر الكتب العلمية  دا هـ(، 775ىف: تو)امل
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 املسألة السادسة
 ﴾حئ جئ﴿ :تعاىل تفسري قولهما جاء يف 

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ﴿ :فسري قوله تعاىلالطربي يف تقال اإلمام 

 : [59: عرافاأل]  ﴾ حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ ىئ مئ
وا، تأويٌل ال وجه    –  "عفوا"ة يف معنى:  ادقتي قاله  وهذا الذ» أي أنه بمعنى رُسُّ

ها، إال  ء من كالمرسور، يف يشبمعنى ال  "العفو"  له يف كالم العرب. ألنه ال يعرف

وا بكثرهتم وكثرِة أمواهلم، فيكون ن أراد: أن يكو ا، وإن َبُعد لك ذ حتى رُسُّ  .(1) «وجهر
 اثنياا: دراسة املسألة:

 .(2) كثروا وكثرت أمواهلم وأوالدهم  بمعنى   )حتى عفوا(   ن أ   ىل ع فرسين مجهور امل

 . (3) لك وا بذ ول: حتى رُسُّ )حتى عفوا( ، يق : عن قتادة، يف قوله تعاىل سوى ما روي 

واملشهور    ك.ي عىل ذلك بأنه ال ُيعرف يف كالم العرب ذلرير الطربورد ابن ج

 ى كثروا.يف لغة العرب أن )عفوا( تكون بمعن

 :(4) ر اعِ الش   قول ومنه

ْيَف ِمنْهــا ضُّ الســ  ا ُنعــِ ــ   ولكن

 

ومِ   ِم كــُ  بَأْسُوِق َعافِياِت الل حــْ

 . (5) إِذا زادالبعري  عفا وبرُ قال: قد َأراَد كثريات الل حم، ي 

 
 . (12/576) الطربيتفسري  (1)

د بن حبيب البرصي البغدادي، محممد بن حم  ينظر: تفسري املاوردي = النكت والعيون، أبو احلسن عيل بن( 2)

يف   ، والبحر املحيط(2/242)بريوت/لبنان،    -العلمية    ، دار الكتبهـ(450ملتوىف:  الشهري باملاوردي )ا

 . (5/118)تفسري ال

 . (12/576) تفسري الطربي( 3)

َلبِيد بن ربيعة بن مالك البيت    (4) لبيد بن ربيعة العامري،  قيل العامري  ع  ، أبوللبيد بن ربيعة، ينظر: ديوان 

 . ( 120ص ) م،  2004  -هـ  1425األوىل،    الطبعة دار املعرفة،   هـ(،41الشاعر معدود من الصحابة )املتوىف:

أبو بكر، حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلااألضداد، البن    (5) بيان بن سامعة بن ألنباري،  سن بن 

)املتوىف:   األنباري  دعامة  بن  َقَطن  بن  بريوت  كامل  هـ(،328َفروة  العرصية،    -  هـ1407  لبنان،  –تبة 

 .(87 ص) م،1987
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 املسألة السابعة
 ﴾ ہۀ ۀ    ڻ ڻ﴿ : ىلااملراد بالسواء يف قوله تع

: نص اإلمام   الطربي: أوًلا
    ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ﴿  الطربي يف تفسري قوله تعاىل:اإلمام  ل  قا

 . [58: األنفال] ﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ
بة، ألن  اين متقارهذه املع  وكذلك»وبعد أن ذكر أقوال أهل العلم يف ذلك، قال:  

وسط"لعدلا" ف  ،  يعلو  وكذلكال  عنه،  يقرّص  وال  احلق  عدل،    "الوسط"  وق 

الفريق  علم  علواستواء  فيام  بعضهم  ني  الفعل  لبعض  يه  من  عدل  املهادنة،  بعد 

معناه:   أن  من  مسلم  بن  الوليد  قاله  الذي  وأما  ف"املهل"ووسط.  له  م ،  أعلم  ال  ام 

ا يف كالم العرب  . (1) «وجهر

 املسألة:دراسة   اثنياا:
فقيل يف م لف  اخت تعاىل )عىل سواء(:  قوله  العلم يف  العدل، أي حتى  عنأهل  اه 

ع  بام  وعلمهم  علمك  بعضكاميعتدل  لقوهلم  ليه  واستشهدوا  املحاربة،  من  لبعض   

 ذلك بقول الراجز:  

 
ِ
َداء ُدِر األعـــْ وَه الغـــُ ْب ُوجـــُ  َواْْضِ

 

  
ِ
َواء وَك إىَل الســــ  ى جُيِيبــــُ  َحتــــ 

 .(2) ل ىل العديعني: إ 

 اه: الوَسط، من قول حسان:: معنوقيل  -

ا  َح َأْنصــَ ــْ ا َوي ــَ هِ  رِ ي وِل وَرْهطــِ ســُ  الر 
 

ِب   ــ  َد املُغي ــْ وَ َبع دِ  يِف ســَ  املُْلحــَ
ِ
 اء

 . (3) بمعنى: يف وسط الل ْحد 

 
 . (14/27) تفسري الطربي( 1)

التفسري، مجال الدينظر: زاد املسري  (2) الفرج عبد الرمحن بن عيل يف علم  أبو   بن حممد اجلوزي )املتوىف:  ين 

 . (2/220) هـ،1422 - األوىل الطبعة بريوت، –هـ(، دار الكتاب العريب 597

 . (14/27) الطربي ريتفس (3)
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وذهب آخرون إىل أن معناه: املهل، أي عىل مهل. وهذا األخري ليس له شاهد    -

 .(1) الطربي وغريهاإلمام ، كام ذكر من كالم العرب

القرآن  ، وشواهد ذلك يف (2) يةسووالسواء يف اللغة يدور معناها حول العدل والت 

آل عمران،  ]  ﴾  ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ﴿  ة، ومنه قوله تعاىل: العرب كثري الكريم ولغة  

 . [ 6]البقرة:    ﴾     پ  پ پ پ ٻ ٻ﴿ وقوله: ،[64
 لكن مل يذكر أحد من أهل اللغة أهنا تأيت عىل معنى املهل.

 

 

 

 
 

 
 .(5/341)تفسري  ر املحيط يف الينظر: البح (1)

امل(  2) القينظر:  أبو  القرآن،  غريب  يف  املفردات  حممد  بن  احلسني  األصفهانىاسم  بالراغب  )املتوىف: عروف 

 .(044ص)هـ، 1412 -دمشق بريوت، الطبعة األوىل  -هـ(، دار القلم، الدار الشامية 502
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 منةااملسألة الث
 ﴾ے ے ھ ھ ھ﴿ :وله تعاىلق املراد بالوالية يف

: نص اإلمام الطربي  : أوًلا
تعاىل قوله  تفسري  يف  الطربي  اإلمام   ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ﴿:قال 

 .[73:نفال]األ  ﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
قوله:» بتأويل  التأويلني  من    ،﴾ۓے ے ھ ھ ھ﴿وأوىل  قول 

أنصار بعض دون   أن بعضهم  اهلل ع  ىلة عداللأنه  املؤمنني، وقال: معناه:   ىلحتريم 

املقامَ  العرب من معنى   املؤمن  املعروف يف كالم  اهلجرة، ألن  دار احلرب وترك  يف 

الن"الويلّ " أنه  واملع،  معروف  صري  فغري  الوارث  فأما  والنسيب.  العم  ابن  أو:  ني، 

ن نى بعيد، وإذلك من معانيه، إال بمعنى أنه يليه يف القيام بإرثه من بعده. وذلك مع

 . (1)«له الكالمم تحي ن قدكا

 اثنياا: دراسة املسألة:
هنا اختلف املفرسون يف معنى الوالية يف هذه اآلية الكريمة، فقيل: أن الوالية  

 الوالية والنرصة، أي: بعضهم أعوان بعض وأنصاره. بمعنى

ن وقيل معنى ذلك: إن الكفار بعضهم أنصار بعض، وإنه ال يكون مؤمنرا من كا

 اجر. مل هيرب ر احلمقيامر بدا

أهن التوا  اوقيل  الطربي  (2) رث، أي بعضهم وارث بعض يف  ابن جرير  . ورجح 

 لغة العرب.  معروف يف معنى الوالية والنرصة. أما الوارث فغري

 
 . (41/87) تفسري الطربي (1)

والع   (2) النكت  للاموردي  ينظر:  ال(2/335)يون،  معامل  البغوي،  وتفسري  تف،  يف  حميي  تنزيل  القرآن،  سري 

دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الرابعة، هـ(،  510ن مسعود البغوي )املتوىف:  السنة، أبو حممد احلسني ب

 .(2/312)م، 1997 -هـ 1417
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العـوأه الواليـي ـربـل  أن  عىل  بمعنـة  النـة  يق ـصـى  أي ــوالي  عيلم  ـهال:  ـرة.  ة 

 .(1) جمتمعون يف النرصة

 عنى النرصة.بم كرس، وهي ح والالفت(، بيشء لكم من واليتهم منوقرىء: )ما 

واعلم أن »أما محل معنى الوالية عىل املرياث فبعيد، وهلذا قال اإلمام الرازي:  

مشعر هبذا املعنى، ألن هذا اللفظ مشعر بالقرب عىل ما قررناه يف    والية غريلفظ ال

ث  اإلر فيد  ، وال ي(2) ويل له«»السلطان ويل من ال  مواضع من هذا الكتاب. ويقال:  

 ، [62]يونس:   ﴾ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿:عاىلال توق
كون  وهو  اإلرث،  غري  فيمكن محله عىل  القرب  تفيد  الوالية  بل  اإلرث  يفيد   وال 

 .(3)«ظام للبعض مهتام بشأنه خمصوصا بمعاونته ومنارصتهبعضهم مع

 

 

 

 
 

 
 ، مادة )ويل(. (15/407) : لسان العرب، البن منظورينظر( 1)

أ  (2) الورواه  يف  باب  النكاح،  كتاب  داود يف سننه،  رقم  (2/229)يل،  بو  والرتمذي يف سننه، 2083) ،   ،)

، وقال  (، من حديث عائشة  1102رقم )  ،(3/399)  اح، باب ما جاء ال نكاح إال بويلكتاب النك

 حديث حسن.أبو عيسى: 

 .(165/ 15)تفسري الرازي، مفاتيح الغيب ( 3)
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 املسألة التاسعة
 ﴾ھ ھ ھ﴿  :تعاىلاملراد باخلالفني يف قوله 

: نص اإل  طربي: الم ماأوًلا
اإل اقال  تعاىل:مام  قوله  تفسري  يف   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿لطربي 

 ہ ہ ہ    ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 :[84]التوبة:  ﴾ ھ ھ ھ ھ
ما قال ابن عباس. فأما ما قال قتادة    ، قوله: )اخلالفني(التأويل يفالصواب من  »

 يكن معهن  مل  ذاإ  له. ألن العرب ال جتمع النساءمن أن ذلك النساء، فقوٌل ال معنى  

والنون،    رجال، لقيل:  والبالياء  النساء  بذلك  معنيًّا  كان  ولو  والنون.  بالواو   

ه ما قلنا، من أنه أريد به:  ولكن معنا.  "مع اخلالفات"، أو  "فاقعدوا مع اخلوالف "

جال وأهل َزمانتهم، والضعفاء منهم، والنسا ء. وإذا اجتمع فاقعدوا مع مرىض الرر

والنساء تاخل  يف  الرجال  العرب  فإن  ارب،  عىل  الذكور  قيل: إلغلب  ولذلك    ناث، 
 . (1) «﴾ ھ ھ ھ﴿

 اثنياا: دراسة املسألة:
)اخل لفظ  املراد  أن  عىل  املفرسين  يفمجهور  الكريمة:الفني(  اآلية  املنافقني      هم 

تـ الذي اهلل  ــ رس   نـوا عـف ـلـخـن  وق ــرجـال ن  ـم  ×ول  الـدوا عــعـال،  مــغ ـن  ع  ـزو 

 ن. ـلميـسـم ـوال  ×ي ـب ـالن

)اخل تادة  ق  وذهب أن  جياهدوا، إىل  مل  باعتبارهم  والصبيان،  النساء  هم  الفني( 

 .(2) فقيل هلم اقعدوا معهم 
قتادة، مستدالر عىل ذلك   قاله  ابن جرير ما  العروضعف  النساء ب  بأن  ال جتمع 

 
 .( 405-14/044)تفسري الطربي،  (1)

 .(2/388)ينظر: النكت والعيون، للاموردي  (2)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

399 

 ، بالياء والنون، وال بالواو والنون.  إذا مل يكن معهن رجال

العر جيويف  ال  وحدبية  النساء  عىل  مع  به   علني،فاهم  ويراد  خالفني  يقال  فال 

 النساء؛ وهلذا جاء يف موضع 

 .[87]التوبة:  ﴾  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :آخر
ع ـم ـج ـرب تـلعاء، إذ اــسـ ع إال عىل النـقـف ال ي ـوالـخ ـال »  اري:ــبـن األنـال ابـق

 . (1) «لـواعـة: ف ـلـاعـف

 .(2) ال يربحن فاخلالفني: من الرجال، والنساء خوالف: الاليت خيُلفن يِف البيت ف

ن املقصود باخلالفني النساء، ال ُيعرف يف العربية مجع عىل  ن بأحلس وا  دةتافقول ق

 هذا الوزن ويراد به النساء، وهو ما ذكره ابن جرير الطربي وغريه، واهلل أعلم. 

 

 

 

 
 

 
 .(2/287)ينظر: زاد املسري يف علم التفسري ( 1)

 . (1/447)فراء عاين القرآن، للينظر: م( 2)
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 شرةة العاسألامل
 - بالضم - مجع َسْقف على ُسُقف 

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿ تفسري قوله تعاىل:يف    يقال اإلمام الطرب

 . [33]الزخرف:   ﴾ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
ُهن بضم  » والرُّ والقاف مجع سقف،  السني  ُقف بضم  السُّ أن  وقد زعم بعضهم 

الصوا وجه  فأغفل  رهن،  مجع  واهلاء  يف  الراء  يف  وذل  ذلك،ب  موجود  غري  أنه  ك 

وسكون   الفاء  بفتح  فعل  تقدير  عىل  اسم  العرب  جمموعالكالم  فعل،  عني  عىل  ا 

ُهن مثلهقُ فيجعل السُّ   .(1) «ف والرُّ
 اثنياا: دراسة املسألة:

اختلف العلامء يف قراءة )سقفا(، فقرأ ابن كثري وأبو عمرو: َسقفا، عىل التوحيد. 

 . (2) عىل اجلميع -اف  والق السنيضّم ب -وقرأ الباقون ُسقفا 

ها  وتوجي  ،[26:]النحل            ﴾  ىئ ېئ ېئ ﴿ : ويستدل للقراءة األوىل بقوله تعاىل

 واحد معناه اجلمع.  ذلك إىل أنه بلفظ مهمن

 . (3)أما قراءة اجلمع )ُسقفا( بضّم السني والقاف: مجع سقيفة أو سقوف

ُقف بضم السني والقاف مج ع سقف،  وحكى اإلمام الطربي عن بعضهم: أن السُّ

سكون وفتح الفاء  ب  -)َفعل(  ال: وهذا غري موجود يف كالم العرب اسم عىل تقديرق

 . ُعل(عىل )فُ  جمموعا -العني  

 
 . (21/599) يتفسري الطرب (1)

هـ(،  377 األصل، أبو عيل )املتوىف:  ّس بن عبد الغفار الفار  ينظر: احلجة للقراء السبعة، احلسن بن أمحد  (2)

 .(6/148) م1993 -هـ 1413بعة الثانية، دمشق/بريوت، الط -ث دار املأمون للرتا

 . (21/598) يتفسري الطرب( 3)
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 .(1) فاء والعني. ونسبه أبو حيان إىل متيمال بضم

ُس  البيت، مجعه:  ُفُعٍل  (2) ُقٌف وحكى األصفهاين أن َسْقُف  َفْعٌل مُجَِع َعىَل  َوَهَذا   .

 . (3)«اِدرٌ َوُهَو نَ »: -قال الفيومي-

ا األخفش، حيث قال: قا   ، "ُرُهنٌ   "رهن جيمع عىل  ن  ل أبو عمرو: أومثله أيضر

 إال قليالر شاذار. "ُفُعل" ال جيمع عىل "الر َفعْ "حٌة؛ ألن  ي وهي قب

و"ُسُقٌف "و   "َسْقٌف "ومثله:   الن ْخَلةٍ "من    "َقْلٌب "و   "ُقُلٌب "و  "َقْلٌب "،    "َقْلِب 

 حَلِْد  "لـ "حُلُد"و  "حَلْد"و

 . (4) وهذا شاٌذ ال يكاد يعرف "الَقرْبِ 

 ويتبني مما سبق:

 ولكنه ليس مجع  عربجود يف كالم الومبالضم    "سقف"بأن  جرير يرى    ابن  نأ

وهو غري موجود يف   "َفْعل  "اسم عىل  ؛ ألنه    "بفتح السني وسكون الفاء  "سقف"

التقدير هذا  عىل  العرب  أهن  كالم  عىل  الضم  قراءة  يوجه  مجعولذلك  أو   ا  سقيفة 

  سقوف .

  واهلل أعلم.

 

 
املحيط يف(  1) بن حيان    البحر  بن يوسف  بن عيل  بن يوسف  أبو حيان حممد  الدين األندليس  التفسري،  أثري 

 .(9/371) هـ،1420 بريوت، – كرهـ(، دار الف745)املتوىف: 

(، هـ502صفهانى )املتوىف: عروف بالراغب األني بن حممد املاملفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلس(  2)

 .(415ص)هـ، 1412 - 1ق بريوت، طدمش -دار القلم، الدار الشامية 

م احلموي، أبو العباس )املتوىف:  ث  الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومياملصباح املنري يف غريب    (3)

 .(1/802) بريوت  –هـ(، املكتبة العلمية 770نحو 

أبو احلسن املجااين القرآن، لألخينظر: مع (  4) البلخي ثم البرصي، املعرفش،  بالوالء،  وف باألخفش شعي 

 .(1/062)م، 1990 -هـ  1411هرة، الطبعة األوىل، هـ(، مكتبة اخلانجي، القا215األوسط )املتوىف: 
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 عشرة اديةحلا املسألة

 ﴾ مبخب حب جب﴿ :عنى الشغف يف قوله تعاىلم

:  طربي: مام النص اإل  أوًلا
 جئ    ی ی ی ی  ىئ ىئ ﴿  اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل:قال  

 :[30]يوسف:  ﴾ خت حت جت يب ىب مبخب حب جب يئىئ مئ  حئ

زيد» ابن  قاله  الذي  فان، خمتل  "الشعف"و   "الشغف "أن  يعنى    –  وهذا 

البغض  "الشعف "و له، ألن -  احلبيف    "غفلش ا"= و، يف  يف    "الشعف "  ال معنى 

 . (1) «جيهله ذو علم بكالمهمن أن ر مم احلب، أشهعموعنى ب بم كالم العر
 اثنياا: دراسة املسألة:

العلم ـلـتـاخ تعاىلـف  قوله  يف  )شغف(  معنى  يف    وكذا   ، ﴾مبخب حب جب﴿  اء 

 : (2) رسمها وقراءهتا

 قلب. غالف ال هوالشغف  أي اخرتق غشاء قلبها. ولغني: با –فقيل: شغفها 

 حبا.قد صدقها  نى:املعكون بالغني: يعني الصدق، وي -وقيل: شغفها 

 . ( 3)   من شعف رؤوس اجلبال، أي عمها بالعني: أي عمها باحلب،  –وقيل: شعفها 

أن    - إىل  زيد  ابن  و  "الشعف "و  "الشغف"وذهب  يف  "الشعف"خمتلفان،   ،

 .(4) حلبيف ا "ف الشغ"البغض = و 

 
 .(15/165)فسري الطربي، ت( 1)

 .(3/30)ن، للاموردي لنكت والعيو، وا(3/105)للزجاج قرآن، ينظر: معاين ال (2)

بَفتْح   (3) احل  )َشَعَف(  قراَءُة  وسعيالعني  ْعبِي  والش  َرَجاٍء  وَأيب  وَقتَاَدَة  ي  البرَْصِ البُنَايِن سِن  وثابٍت  ُجبرَْيٍ  بن    د 

و ْهِري   والزُّ وابنِ األَ وجُمَاِهٍد  للف   ْعَرِج  القرآن  معاين  انظر:  وغريهم.  والكشاف:  ( 42/ 2)  راء:َكثِرٍي   ،

 .(469ص)اف: واإلحت   ،   ( 463/ 2) 

 . (15/165) تفسري الطربي (4)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

403 

الطربي  ورد جرير  الع  ابن  الشعف  بأن  ذلك  كالم  ىل  يف  املعنى  هبذا  يعرف   

 .إال بمعنى احلب يأتمل  ، والعرب

 .(1)الشعف بالعني: إحراق احلب القلب مع لذة جيدها

ُشِعف   قولك:  من  وهو  بالعني  َشَعَفَها(  )َقْد  وقوله  اجلبال،  رءوس  والشعف: 

 .(2) هبكّل مذ هِبَا. كأّنه َذَهَب هِبَا

 ته. ومنه قول امرئ القيس: ها، فكاد حيرقه حلد ب لقملعنى: وصل حبه إىل وا

عَ وقــ نــي أيقتل  فؤادهــا ْفُت د شــَ

 

ايِل    (3)كام َشَعَف املَْْهنُوَءَة الرجــُل الطــ 

ابن رد و –كام قال ابن زيد  –يف كالم العرب أن الشعف بمعنى البغض  ومل يأت 

 م. هلل أعلجرير الطربي عليه صحيح، وا

 

 

 

 
 

 
 ، مادة )شعف(. (1/279)غة، لألزهري ينظر: هتذيب الل( 1)

 . (2/42)للفراء ينظر: معاين القرآن، ( 2)

ا(  3) شواذ  تبيني  يف  املحتسب  بنلق ينظر:  عثامن  الفتح  أبو  )املتوىف:  راءات،  املوصيل  وزارة  392جني  هـ(، 

 . (1/339)م، 1999 -هـ1420ية، شئون اإلسالمملجلس األعىل للا-وقافاأل
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 عشرةنيةسألة الثاملا
 ﴾ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ﴿ :املقصود بقوله تعاىل

: نص اإلمام الطرب   ي: أوًلا
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ﴿ فسري قوله تعاىل:ربي يف تمام الطقال اإل

 :[28]النور:  ﴾ ڀ پ
بمعنى:   ﴾ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ﴿  هذا القول الذي قاله جماهد يف تأويل قوله:»

بعيد م العرب ال تكاد   ;العرب  كالم  مهوفمن  إن مل يكن لكم فيها متاع، قول  ألن 

 م.آدبني  حد منتقول: ليس بمكان كذا أحد، إال وهي تعني ليس هبا أ

األ وسائر  األمتعة  تقول وأما  فال  سبيلهم،  سبيله  كان  ومن  آدم،  بني  غري  شياء 

 . (1)«ذلك فيها

 اثنياا: دراسة املسألة:
العلامء يف   الطربي اختالف  ابن جرير  بقذكر   ٻ  ٻ ٱ﴿  :تعاىل  هولاملقصود 

 : ﴾ٻ ٻ

ا من أهلها فارجعوا  ين. املفرس رثعنها. وعليه أك فقيل: أي إن مل جتدوا فيها أحدر

 . (2)وقيل: املعنى إن مل جتدوا فيها متاعا فارجعوا. قاله جماهد

كالم    ورد يف  معروف  غري  بأنه  ذلك  يف  جماهد  قول  عىل  الطربي  جرير  ابن 

وهي تعني ليس هبا    ن كذا أحد، إالبمكا  س لين العرب ال تكاد تقول:  أل  ؛ العرب

 . (3) د من املفرسينأحد من بني آدم. وكذا قاله غري واح

القرطبي،الطرب  ووافق  اإلمام  ذلك  يف  هذا    ي  الطربي  وضعف  قال:  حيث 

 
 . (19/150) تفسري الطربي (1)

 .(4/176) ، واملحرر الوجيز، البن عطية (4/85)دي ينظر: النكت والعيون، للامور (2)

 .(4/176)طية بن عال ينظر: املحرر الوجيز، ( 3)
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التأويل، وكذلك هو يف غاية الضعف، وكأن جماهدا رأى أن البيوت غري املسكونة 

تدخ للداخلل  إنام  كان  إذا  إذن  لفظة  مت  اهي ف  دون  ورأى  البيت،   "املتاع"اع.  متاع 

تبطة  اآلية مرذه أن ه حـف. والصحيـه ضعي ـلـذا كـاب، وهـيـط والث ـس ـو البـالذي ه

 . (1) اـه ـلـبـا قـم ـب

 

 

 

 
 

 
 .(12/202)كام القرآن  امع ألحينظر: تفسري القرطبي، اجل( 1)
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 عشرة ثالثةاملسألة ال
 معنى احلور

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
تعاىل:قال   قوله  تفسري  يف  الطربي    ﴾   ہ ہ ہ ہ ﴿اإلمام 

 :[54ن:]الدخا 
معناها: أنه حيار فيها الطرف، قول ال د من أن احلور إنام  له جماهوهذا الذي قا»

 .(1) « معنى له يف كالم العرب

 ة املسألة:: دراساثنياا
العني يف   احلور: احلاء والواو والراء ثالثة أصول: أحدها لون، أي شدة بياض 

 . (2) ء دورااليششدة سوادها. واآلخر الرجوع، والثالث أن يدور 

ُة بياض العني يف شدّ َوَر أيضار واحلَ  ة سواِدها. يقال: امرأٌة حوراُء بيرنُة احلََوِر.  : ِشد 

ْت ع   . (3) ينُه احورارا. واحور الشئ: ابيضويقال: اْحَور 

 ،  ﴾  ہ ہ ہ ﴿:  قوله تعاىل  وعىل هذا املعنى محل اإلمام الطربي وغريه  

 . ( 4)   دهتّن: َحْوراء البياض، واح   يات وهن النق   ء، أي زّوجناهم أيضا فيها حورا من النسا 

  أما قول جماهد: أن احلور إنام معناها: أنه حيار فيها الطرف، قول ال معنى له يف

 مجع حوراء، كاحلمر مجع محراء.كالم العرب، ألن احلُور إنام هو 

ُج  ، واحلَْوُر: الرُّ ُ ُيَقاُل أما ما قاله جماهد فهو احلَْوُر، وهو بمعنى الت َحريُّ اَر  ح  :وُع. 

 كاَر. واحلَْوُر: بعد ما 

َياَدِة ألَنه ُرُجوٌع ِمْن َحاٍل إىِل َحالٍ   . (5)النُّْقَصاُن َبْعَد الزر

 
 . (22/52) تفسري الطربي (1)

 ، مادة )حور(. (2/115)البن فارس مقاييس اللغة، ينظر:  (2)

 ، مادة )حور(.(2/639)للجوهري، الصحاح، ( 3)

 . (22/52) تفسري الطربي (4)

 .(4/217) ، البن منظورينظر: لسان العرب( 5)
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 عشرةلرابعة لة اأاملس
 ﴾ھ   ھ ہ ہ ہ﴿  :أوزعين يف قوله تعاىلعنى م

: نص اإلمام الطربي  : أوًلا
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿  قال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل:

 . [19نمل:]ال  ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ
ا:  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿  وقوله تعاىل أيضر

 : [51:حقاف]األ  ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
أهلمني وحّرضني عىل    ﴾  ڤ  ﴿ زيد قوله:  فقد نقل ابن جرير الطربي عن ابن

 . (1) أن أشكر نعمتك التي أنعمت عيّل وعىل والدّي 

)رَ » قوله  يف  زيد  ابن  قاله  الذي  يوهذا  كان  وإن  َأْوِزْعنِي(  معنى إلي  ؤولبر  ه 

 . (2) «الكلمة، فليس بمعنى اإليزاع عىل الصحة

 اثنياا: دراسة املسألة:
الكريم يف القرآن  يف  أوزعني  لفظ  سور  ورد  يف  سورة موضعني:  ويف  النمل،  ة 

 يف كال املوضعني:  ﴾ ڤ ﴿األحقاف، واختلف املفرسون يف معنى 

 تادة.ه قلقا أشكر نعمتك التي أنعمت عيّل.فقيل: أوزعني، أي أهلمني أن 

مت عيل.  ـك التي أنعـ عمتـر نـكـي أن أش ـعلنـي: أي اجـنـ ى أوزعـل يف معن ـي ـوق

 اس.  ـن عبـه ابـالـق

ابن  وقد علق ابن جرير عىل كالم  .  (3) قاله ابن زيد   وقيل: أوزعني: أي حرضني.

 حرضني.  بمعنى   يف شواهد العربية أوزعني   يأت ، فلم زيد بأنه ليس عىل احلقيقة واملطابقة 

 
 .(19/440)تفسري الطربي، ( 1)

 .(22/115)تفسري الطربي، ( 2)

 .(8/222) التفسري  يف، والبحر املحيط (4/200)ينظر: النكت والعيون، للاموردي ( 3)
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العرب فأما أهل  ْمني، وتأويله يف عم يستية  أهْلِ لون أوزعني عىل معنى اإلهلام، أي 

نِْعمَ  ُشْكِر  َعْن  إال   األشياء  عن  نِي  ُكف  ِمنَْك تِ اللغة  يباِعُد  عام  ُكفني  َأي  ومنه (1) َك،   .

 . (2) يقال: َوَزْعُتُه عن كذا: كففته عنه

ْعُت اهللَ  زَ َتوْ اْس . ويقال:  (3) عىل لغة قريش   وقال أبو عبيد: أن معنى أهلمني، هو

 . (4)َفَأْوَزَعنِي أي اْسَتْلَهْمُتُه فَأهْلََمنِي

يتبني أن محل لفظ أوزعني عىل معنى التحري لغة  مل يستعمل يف  معنى    ضوهبذا 

  ، كام ذكر ابن جرير الطربي.عىل احلقيقة واملطابقة  العرب

 

 

 

 
 

 

 
 .(2/289) قرآن، للفراء  ، ومعاين ال(4/113)ينظر: معاين القرآن وإعرابه، للزجاج  (1)

 .(868ص)  يف غريب القرآن،املفردات ينظر: ( 2)

لـظـنـي(  3) القـ غ ـر:  الـائـبـات  القـل  يف  الكـواردة  بـريـرآن  القاسم  ُعبيد  أبو  )املتوىف: م،  البغدادي  سالّم  ن 

 . (9ص)هـ(، 224

 .(17/396)يف علوم الكتاب  ينظر: اللباب( 4)
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 عشرة امسةاخلاملسألة 
 ﴾ۅ ۋ﴿  :معنى قوله تعاىل

: نص    : طربيلاإلمام ا أوًلا
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿  ال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل:ق

 .[26-25]املطففني:  ﴾    ې ې ۉ ۉ ۅۅ
بالصو» عندنا  ذلك  يف  األقوال  آخره اوأوىل  ذلك:  معنى  قال:  من  قول  ب 

 رشهبم خيتم هلا بريح املسك.  وعاقبته مسك: أي هي طيبة الريح، إن رحيها يف آخر
أوىل   ذلك  قلنا:  بااألقوإنام  ذلك  يف  كالم  أل  لصحة؛وال  يف  للختم  وجه  ال  نه 

العرب إال الطبع والفراغ، كقوهلم: ختم فالن القرآن: إذا أتى عىل آخره، فإذا كان  

يف   هال وج املاء  كان رشاهبم جاريرا، جري  إذا  يفهم  اجلنة،  أهل  للطبع عىل رشاب 

تعني  ،األهنار عليها وختتم،  فيطني  الدنان  يف  ا  معتقر يكن  أنومل  ذل    من  ك  الصحيح 

ا، وهو الذي ختم به الرشاب. وأما اخلتم جه  الو اآلخر وهو العاقبة واملرشوب آخرر

ا من كال  .(1) « م العرببمعنى: املزج، فال نعلمه مسموعر

 اثنياا: دراسة املسألة:
الطبع عىل اليشء ال يكون إال بعد    يدور معنى اخلتم يف اللغة حول الطبع، ألن

 .(2)بلوغ آخره

ر. وَخَتْمُت القرآَن: ـ ه بخيـم اهلل لـ تـوخم.  وـت ـخـم  وـا فهـتم ـخ  ءاليشت  ـتم ـوخ

 . (3)بلغت آخره

تُِمه َخْتامر َبَلَغ آخَره، وَختَ  َء خَيْ ْ  وخامِتَته:  مَ وَخَتم اليش 
ٍ
ء  اهلل ُ َلُه بَخري. وخاتُِم ُكلر يَشْ

 
 . (24/298) يتفسري الطرب( 1)

 م(. ، مادة )خت(2/245)ن فارس للغة، البينظر: مقاييس ا( 2)

 ، مادة )ختم(.(5/1908): الصحاح، للجوهري نظري (3)



 بدير العتييببن طان سل  د.    ب: إهنا ليست يف لغة العر فسريهت يف الطربي ابن جرير اإلمام لارات اليت قاالعب

410 

َء: َنقيض افَتَتْحُته. وخاَعاِقَبتُ  ْ وَرِة: آ مِتَةُ ُه وآِخُره. واْخَتَتْمُت اليش   .(1) خُرها السُّ

 وعىل هذا محل املفرسون قوله تعاىل عىل معان ال خترج عن ذلك: 

)ِخَتاُمُه ِمْسٌك( طينه مسك.  :  قيل: أن آخر رشاهبم خُيْتم بمسك جيعل فيه. وقيل

 . (2)وط بمسكلوقيل: ختامه مسك، أي املمزوج واملخ

ن»ال:  ـقـف  ذاـه  ريــطبال  ورد فال  املزج،  بمعنى:  اخلتم  موأما  ا  مسموعر ن  علمه 

 . (3) «لعربم اكال

اللفظ، قال:  ابن عطية يف تفسريه بعد أن ذكر األقوال يف تفسري هذا  وهلذا قال 

 . (4) بالرائحة املسكيةه واألظهر أنه خمتوم رشاب

وإنام املزج،  بمعنى  اخلتم  يعهد  مل  أنه  اليشء  وذلك  آخر  حول  معناه  أو    يدور 

 الطبع واهلل أعلم. 

 

 

 

 
 

 
 ، مادة )ختم(. (12/164)عرب، البن منظور ينظر: لسان ال( 1)

 . (19/265)، وتفسري القرطبي (4/417)لم التفسري  يف عينظر: زاد املسري( 2)

 غة .الل يف، وهو حجة مسعود وقائل ذلك هو عبد اهلل بن  ،(24/298)تفسري الطربي، ( 3)

 .(5/453)ري ابن عطية، املحرر الوجيز فست (4)
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 رةعش دسةاملسألة السا
 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿  :وله تعاىل قلدين يفاملقصود با

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
 . [7]التني:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿قال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل:

بالصواب قولو» القولني يف ذلك  اجلزاء    أوىل  املوضع:  الدين يف هذا  قال:  من 

وذلك   أحد  واحلساب،  اجلزا  معاينأن  العرب:  كالم  يف  ومنه الدين  واحلساب؛  ء 

 .(1) « يف كالمهم "احلكم "دين ُتدان. وال أعرف من معاين الدين   تم: كامقوهل

 اثنياا: دراسة املسألة:
احلساب، أي فام    والدين يف اآلية الكريمة، فقيل: هباختلف املفرسون يف املراد  

 . (2) بحكم اهلل، أي فام يكذبك بحكم اهلل يكذبك باحلساب، وقيل: معناه 

ر كمل ينالقول بأن معناه احلساب، وع  وضهذا امليف    ابن جرير الطربيوقد رجح  

 . املعنى  اذهبُيعرف يف لغة العرب  عىل الرغم من أنه ال القول بأنه يراد به حكم اهلل؛ 

الفراء:   بأعامهل  واملعنى:»قال  يدانون  الن اس  بأن  يكذبك  ال ِذي  َقاَل، فام  كأنه  م، 

لقنا اإلنسان عىل  ن خَلُه موالعقاب بعد ما تبني  واب  ـك بالثـ بـدر َعىَل تكذيـق ـن يـفم 

 .(3)«ما وصفنا

قال: ما  »كأنه  بعد  والعقاب،  بالثواب  تكذيبك  عىل  أي  ذلك،  عىل  يقدر  فمن 

 .(4) «زاءنا عىل خلق اإلنسان والدين واجلدرتظهر من ق

 
 .(516 – 24/515) تفسري الطربي( 1)

 .( 10/504)فسري ، والبحر املحيط يف الت(20/116)قرطبي ينظر: تفسري ال( 2)

 . (3/277)فراء ينظر: معاين القرآن، لل( 3)

 . (20/116) القرطبي ينظر: تفسري( 4)
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 اخلامتة

 : وبعد ،خاتم رسله، والصالة والسالم عىل وشكرهعد محد اهلل تعاىل ب

ام الطربي نص فيها عىل أهنا مل تسمع  إلم تفسري افهذه كانت استقراء ملواضع يف

خرب يف لغة العرب، أو ال توجد يف كالم العرب، أو غري مسموعة، أو ليس عليها  

العربية وشعرها، وقد   بالتحليل املخترص وبيان معناتمن شواهد  ها، وهذه  ناولتها 

 ت عليها من خالل هذه الدراسة، وهي:أهم النتائج التي وقف

 لطربي اللغوية. ر اة ابن جريِعظم مكان .1

نص   .2 موضعا  عرش  سبعة  عىل  وقفت  الطربي،  تفسري  كتاب  باستقراء  أن 

 الم العرب. يف ك الطربي فيها عىل أنه غري معروف 

 مع العني وال يعرف يف لغة العرب.  إن اخلتم ال يستقيم .3

قراءة شاذة، وال تأيت يف العربية كلمة عىل قراءة لفظ )جربيل( بفتح اجليم  إن   .4

 ن فعليل. وز

بـأتـى أن )إال( ال تـري علـبـالطص  ـن .5 الـنـعـم ـي  ة ــربيـواهد العـواو، وش ـى 

 ت ذلك. ـفـالـخ

 ذلك.  ر الطربي يفا ذكإن الوزر يأيت بمعنى احلمل، عىل غري م .6

 بمعنى شق. إن القول بأن فلق بمعنى خلق قول بعيد، واألصح أنه  .7

 عنى الرسور يف العربية. بم  يأيتإن العفو ال  .8

 ى املهل. معنالعربية بإن السوء ال يأيت يف  .9

 محل معنى الوالية عىل املرياث بعيد ال يستقيم يف العربية.  .10

اء؛ إذ ال يستقيم سل، وليس النلرجاإن املقصود باخلالفني هم املنافقني من ا  .11

 مجع النساء عىل هذا لوزن )فاعلني(. 
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من    إن .12 ذرية  )إال  قوله  يف  وهو الضمري  مذكور،  أقرب  إىل  يرجع  قومه( 

 سالم.موسى عليه ال

 يف العربية.  –بالضم  –قف ال جيمع عىل سقف السإن  .13

 إن الشغف ال يأيت بمعنى البغض يف العربية.  .14

 املتاع.  نىد( يأيت بمع)أح يف العربية أن يأتمل  .15

ة أن احلور  ــيـربـ م يف العـيستقي اض، ومل  ـي ـدة البـديـاء ش ـس ـن النـ ور مـح ـال .16

 ر. ـحيـنى التـبمع

 الوزع ال يأيت يف العربية عىل معنى حرضني. .17

ع، وال يستقيم أن يكون ـم الطبـت ـره، واخلـى آخـمعنـي بـأتـييء  ـام الش ـتـخ .18

 بمعنى املزج.

 ية.  يف العرباهللإن الدين ال يأيت بمعنى حكم  .19

ومجع    فإينوأخريَا   ودراسته  اجلانب  هذا  بمعاجلة  كتب   باقي  يفمسائله  أوىص 

خ  التيالتفسري   من  له  مناهج عرضت  بني  واملقارنة  الكتب  هذه  استقراء  الل 

 يراد ما يتعلق بذلك من مسائل . إ يفاملفرسين  
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 املراجعو املصادرفهرس 

ع  .1 يف  القرآنلو اإلتقان  عم  ا،  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  )املتوىف:  بد  السيوطي  لدين 

 م. 1974هـ/ 1394للكتاب،   العامة املرصية  هـ(، اهليئة  911

القاسم األضداد  .2 بن  بكر، حممد  أبو  األنباري،  بشا   ، البن  بن  ابن حممد  بن  بن  ر  حلسن 

تبة العرصية،  هـ(، املك283  َقَطن بن دعامة األنباري )املتوىف:بن َفروة بن  بيان بن سامعة  

 م. 1987  -هـ  1407لبنان،    –بريوت 

الــــبــإن .3 علــــاه  أنـرواة  النـــبـــى  القفطي  اـمـجل  ةاـــــحـاه  يوسف  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  ل 

الفض646)املتوىف:  أبو  حممد  حتقيق  طبعةهـ(  إبراهيم  ال  ل  العريب دار  القاهرة،    -  فكر 

 . م1982  -هـ  1406بريوت الطبعة: األوىل،    –ومؤسسة الكتب الثقافية 

النحوينياإلنصاف يف مسائل اخللف بني .4 الرمحن بن  البرصيني والكوفيني، عبد    حممد   : 

)املتوىف:  األنباري  الدين  كامل  الربكات،  أبو  األنصاري،  اهلل  عبيد  املكتبة    هـ(،577بن 

 م. 2003 -هـ1424طبعة األوىل  رصية، الالع

ا .5 يوسف بن عيل  فسريلتالبحر احمليط يف  بن  أبو حيان حممد  أثري  ،  بن يوسف بن حيان 

 ـ. ه1420  بريوت، –هـ(، دار الفكر 745األندليس )املتوىف:  الدين 

والنهاية  .6 ا  البداية  ثم  البرصي  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  لدمشقي  أليب 

 . م6198 -هـ  1407لبنان   -ـ( طبعة دار الفكر بريوت ه774ىف: )املتو

القرآن  .7 علوم  يف  االربهان  عبد  أبو  اهلل،  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  الزركيش  هلل  هبادر  بن   

 م. 1957  -هـ  1376ىل،  ة األو هـ(، الطبع 794)املتوىف: 

آلميل،  ن غالب ازيد بن كثري ب، حممد بن جرير بن ياتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك .8

 هـ. 8713  -بريوت، الطبعة الثانية   –الرتاث ر هـ(، دا310)املتوىف:الطربي  أبو جعفر  

بغداد  . 9 بكاتريخ  أليب  اخلطيب  ،  مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  ادي  البغدر 

ـ  2214بريوت الطبعة: األوىل،    -طبعة دار الغرب اإلسالمي  هـ(،  463)املتوىف:   . م 2002  -ه
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بن  دمشق  اتريخ . 10 احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  عساكر،  البن  بابن  هب،  املعروف  اهلل  ة 

ـ  1415عة والنرش والتوزيع عام النرش:  الفكر للطبا هـ(، دار  571:  )املتوىف عساكر    م. 1995  -ه

البغويتفسري  . 11 القرآن،  ،    تفسري  التنزيل يف  أبو  معامل  السنة،  بن حميي  احلسني  سعود  م   حممد 

 م. 1997  -هـ  1417عة،  اب الر هـ(، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة  510:  )املتوىف البغوي  

حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  مفاتيح الغيب، أبو عبد اهلل ،  تفسري الرازي .12

بفخر  الرازي   )املتوىف:  امللقب  الري  خطيب  الرازي  الرتاث  606الدين  إحياء  دار  هـ(، 

 . هـ 1420  -ثة  الثال ة  بريوت، الطبع –العريب 

ن كثري بن  ل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بوي، جامع البيان عن تأ تفسري الطربي .13

أبو  اآلميل،  )املتوىف:    غالب  الطربي  الرسالة،  هـ(،  310جعفر  األوىل،  مؤسسة  الطبعة 

 م. 2000  -هـ  1420

العظيم .14 القرآن  عمرتفسري  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  الق  ،  كثري  البرصبن  ثم  ريش  ي 

 م. 1999  -هـ  1420ع، الطبعة الثانية زيوالتو هـ(، دار طيبة للنرش774)تالدمشقي  

والع  .15 النكت   = املاوردي  حميونتفسري  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  بن  ،  حبيب  مد 

البغدادي،  ال )املتوىف:  برصي  باملاوردي  العلمية  450الشهري  الكتب  دار    -هـ(، 

 . نان بريوت/لب

الواللغات  األمساء  هتذيب .16 رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أليب  )املتوىف:  نو،  وي 

 لبنان.   –بريوت مية،  دار الكتب العلهـ(  676

هـ(، دار  370نصور )املتوىف:  ي اهلروي، أبو م، حممد بن أمحد بن األزهر ب اللغة هتذي .17

 م. 2001بريوت، الطبعة األوىل،   –العريب إحياء الرتاث  

للقرا . 18 السبعة احلجة  األصل،  ء  الفارّس  الغفار  عبد  بن  أمحد  بن  احلسن  عيل  أب،  و 

ـ  1413بعة الثانية،  دمشق/بريوت، الط   -ون للرتاث  دار املأم هـ(،  377)املتوىف:   م. 1993  -ه

، أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن  علوم الكتاب املكنون  الدر املصون يف  .19

 هـ(، دار القلم، دمشق. 756توىف:  لبي )املف بالسمني احلعبد الدائم املعرو
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يف  .20 املسري  التفسريع  زاد  عب لم  الفرج  أبو  الدين  مجال  حممد  ،  بن  عيل  بن  الرمحن  د 

 هـ. 1422،  1وت، ط بري –اب العريب هـ(، دار الكت597وزي )املتوىف:  اجل

النبلء  .21 أعلم  الشيخ سري  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  حتقيق  للذهبي  شعيب    ، 

 . م1985هـ /1405مؤسسة الرسالة الطبعة:  الثالثة،   ؤوط طبعةاألرنا

 م. 1985  /هـ 1405الثالثة،  رسالة، الطبعة، للذهبي، مؤسسة السري أعلم النبلء  .22

الل .23 اتج  العربية الصحاح  وصحاح  أبغة  الفارايب  ،  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  نرص  و 

 م. 1987  هـ1407عة  الطبعة الراب  بريوت،  –دار العلم للماليني هـ(،  393)املتوىف:  

الكربى .24 الشافعية  ات  طبقات  )لداج  السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  املتوىف:  ين 

بعة هجر للطباعة  تاح حممد احللو طد. عبد الفوَ   مود حممد الطناحيد. حم:  هـ( حتقيق 771

 هـ. 1413والنرش والتوزيع الطبعة: الثانية، 

م  . 25 بن  أمحد  املفسرين  األدنه طبقات  علم  مد  من  عشروي  احلادي  القرن  بن    اء  سليامن 

 م. 1997  -هـ 1417ة: األوىل،  الطبع   السعودية   –كتبة العلوم واحلكم  م   اخلزي طبعة صالح 

عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء    حييى بن زياد بن   ، أبو زكريااب فيه لغات القرآنكت .26

 هـ. 1435 الرسيع،  هـ(، ضبطه وصححه: جابر بن عبد اهلل207)املتوىف: 

الكتابا .27 علوم  يف  عمر  للباب  الدين  رساج  حفص  أبو  احلنبيل    بن،  عادل  بن  عيل 

، الطبعة األوىل،  لبنانبريوت / -الكتب العلمية هـ(، دار  775ين )املتوىف: النعامالدمشقي 

 م. 1998-هـ  1419

العرب  .28 ابن منظور  لسان  الدين  الفضل، مجال  أبو  ىف:  )املتو، حممد بن مكرم بن عىل، 

 هـ. 1414 -بريوت، الطبعة الثالثة  –دار صادر هـ(، 711

الكرميغال .29 القرآن  يف  الواردة  القبائل  عُ ـأب  ، ت  الـيـبـو  بـ اسـقـد  سـم  اـن  دادي  ــغـبـلاّلم 

 هـ(. 224)املتوىف: 

العرب  .30 يف كلم  )املتوىف:  ليس  اهلل  عبد  أبو  خالويه،  بن  أمحد  بن  احلسني  هـ(،  370، 

 م. 9197  -هـ  1399ملكرمة،  الطبعة الثانية، مكة ا
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الفتاوى .31 أبجمموع  الدين  تقي  )املتوىف:  و  ،  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس 

 م.  1995هـ/1416ة،  للطباعهـ(، جممع امللك فهد  728

القر احملتسب   .32 شواذ  تبيني  )املتوىف:  اءاتيف  املوصيل  جني  بن  عثامن  الفتح  أبو   ،

 م. 1999  -هـ 1420، ئون اإلسالمية عىل للشاملجلس األ-األوقافوزارة  هـ(،392

أبو  ثم احلموي،  ، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي  غريب الشرح الكبري  يف املصباح املنري   .33

 بريوت.   –العلمية هـ(، املكتبة 770وىف: نحو العباس )املت 

وإعرابه مع  .34 القرآن  الزجاج اين  إسحاق  أبو  سهل،  بن  الرسي  بن  إبراهيم  للزجاج،   ،  

 م. 8819  -هـ 1408بريوت، الطبعة األوىل   –  عامل الكتب  هـ(،131)املتوىف: 

القرآن  .35 ب معاين  املجاشعي  احلسن  أبو  لألخفش،  البرصي،  ،  ثم  البلخي  الوالء، 

بة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل،  هـ(، مكت215)املتوىف:  باألخفش األوسط  عروف  امل

 م. 1990  -هـ  1411

الفراءيى بن زياد بن  ريا حي، للفراء، أبو زكمعاين القرآن .36  عبد اهلل بن منظور الديلمي 

 مرص، الطبعة: األوىل.  – املرصية للتأليف والرتمجةهـ(، دار  207املتوىف:  )

هاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت  إىل معرفة األديب ( لش )إرشاد األريب    م األدابءمعج .37

ار الغرب  ن عباس طبعة:  دإحسا  هـ( حتقيق:  626احلموي )املتوىف:  بن عبد اهلل الرومي  

 اإلسالمي، بريوت. 

األصفهانى  عروف بالراغب  ، أبو القاسم احلسني بن حممد امل ات يف غريب القرآن رداملف  . 38

 هـ. 1412  -  1ق بريوت، ط دمش   -، الدار الشامية  هـ(، دار القلم 502توىف:  )امل 

، أبو احلسني  لرازي، البن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني امقاييس اللغة  .39

 . م 1979  -هـ  9913دار الفكر،  هـ(،  395)املتوىف: 

واًلبتدا، .40 الوقف  يف  بن  امن  عث   املكتفى  عثامن  بن  سعيد  الداين  عمبن  عمرو  أبو  ر 

 م. 2001  -هـ 1422األوىل الطبعة   هـ(، دار عامر،444)املتوىف: 
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بن  د بن حممد املبارك بن حمم  عادات، جمد الدين أبو السالنهاية يف غريب احلديث واألثر  .41

الكري  عبد  ابن  )املتوىف:  م  حممد  األثري  ابن  اجلزري  امل606الشيباين  العلمية  هـ(،    -كتبة 

 م. 1979 -هـ 9139بريوت،  

والنظائرالوج .42 العسك  وه  هالل  بن  أليب  سهل  بن  اهلل  عبد  بن  احلسن  هالل  أبو  ري، 

)املتوىف: العسكري  مهران  بن  حييى  بن  ا395نحو    سعيد  مكتبة  الدينية،  هـ(،  لثقافة 

 م. 2007  -هـ 1428ألوىل،  ا الطبعةالقاهرة،  

إبراهيم  بن  لدين أمحد بن حممد  ، أليب العباس شمس ااء الزمانوفيات األعيان وأنباء أبن .43

 .بريوت لبنان   –صادر هـ(، دار  681الربمكي اإلربيل )املتوىف: خلكان    أيب بكر ابنبن  
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 امللخص

، وتدبرا  ، وعمًلا العيش مع كتاب اهلل تعاىل علًما فيه األعًمر، إنَّ  ُبذلت  ا أحقُّ ما 

عىل   املعينة  الطرق  أهمِّ  ومن  القلوب،  وتدبرته  العقول،  فيه  اسُتثمرت  ما  وأوىل 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿  ذلك: املدارسة؛ امتثاًلا ألمره سبحانه:

 . [79آل عمران:] ﴾ژ ڈ ڈ

منهجيَّ  أنَّ  ريب  تدوًل  يف  القرون  هديااة خري  األخري  هي  الكريم  القرآن  ؛ ارس 

لذلك آثرنا أن يكون عهدهم منبع دراستنا، مستنبطني منه منهجيات طبقناها خًلل 

بعنوان:   فقيدناها يف بحٍث علميٍّ  آثارها؛  اهلل  ٍة، وملسنا بفضل  تدارس "سنواٍت عدَّ
 ."(ن )دراسٌة تطبيقيَّةالقران الكرمي، منهجيَّات مستنبطة من آاثر خري القرو 

 تية:وهندف فيه إىل حتقيق األهداف اآل

لف يف تدارس القرآن الكريم.  -1  استنباط طريقة السَّ

 وضع خطوات تطبيقيَّة ملًمرسة التَّدارس.  -2

 تطبيق خطوات التَّدارس عىل إحدى قصار املفصل.  -3

ا وُقسمت  لتحقيقها،  التَّحلييل(  )اًلستنباطي  املنهج  اختيار  إىل وتمَّ  لدراسة 

ل: منهجياٌت مستنبطةٌ متهيدٍ  من اآلثار الواردة عن خري القرون يف   ، ومبحثني: األوَّ

التَّدارس )سورة   القرون يف  الكريم، والثَّاين: تطبيٌق ملنهجيات خري  القرآن  تدارس 

ا(، وخامتة حوت نتائج أبرزها:   العرص أنموذجا

لف، والتوصية اقرتاح مخس منهجيَّات ملجلس التدارس؛ مستنبطٍة    من آثار السَّ

 الكريم باملنهجيَّات املقرتحة.للقرآن  بإصدار موسوعة تدارسٍ 

 تدارس، مدارسة، خري القرون، تدبر. كلمات مفتاحية: 

 وهللا املوفق. 
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 املقدِّمة

ًلم عىل  احلمد هلل ًلة والسَّ ا، والصَّ له عوجا الكتاب ومل جيعل  أنزل عىل عبده  الَّذي   

ا بعد:  إمام اهلدى، وعىل  خري من بنهجه اهتدى، أمَّ

ا ُيرِشد،   فإنَّ من أعظم ما امتنَّ اهلل به عىل عباده أن أنزل هلم قرآناا ُيتىل، ودستورا

عادة، ومنه تنب م، فاتباعه سبيل السَّ ا يقوِّ ُل األجور، يقول  ومنهاجا ع العلوم، وبه حتصَّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿  تعاىل:

 . [9اإلرساء:] ﴾ ڤ ڦ

اهلل  اف كتاب  مع  جًلله-لعيش  يف   -جلَّ  ُبذلت  ما  أحقُّ  ا  وتدبرا  ، وعمًلا  ، علًما

رحابه أنَفُس أنفاِس الُعمر، وأوىل ما اسُتثمرت فيه العقول، وتدبرته القلوب، ومن 

 ڍ ڍ ڇ﴿  ق املعينة عىل ذلك: املدارسة؛ امتثاًلا ألمره سبحانه:أهمِّ الطر

 . [ 79آل عمران:] ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

هي األخري   -جلَّ وعزَّ -منهجيَّة خري القرون يف تدارس كتاب اهلل    ب أنَّ وًل ري

الشافعيُّ   قال  كًم  فهم  هلم،  الربيَّة  خري  بشهادة   ، دًلا واألصوب  هم  »:  هدياا، 

يف   به فوقنا  ُيدرك  أو  علم،  به  ُينال  سبٍب  وكلِّ  وفضٍل،  وديٍن،  وعقٍل،  علٍم،  كلِّ 

 . (1)« فسناهدى، ورأهيم لنا خرٌي من رأينا ألن

لذلك آثرنا أن يكون عهدهم منبع دراستنا، وهنجهم دليل مدارستنا، وقد نبتت  

اجتمعنا    فكرة البحث من خًلصة جتربٍة عمليٍَّة تراكميٍَّة، ملسنا بفضل اهلل آثارها، إذ

لف  السَّ آثار  قواعد هلا من  متَّبعني يف ذلك  الكريم عدد سنني،  القرآن  عىل تدارس 

ا،   تدارس القران الكرمي، منهجياُت مستنبطة  :  بحث  رة موضوع فجاءت فك نرباسا
 .(من آاثر خري القرون )دراسٌة تطبيقيَّة
 

 (. 4/158موع الفتاوى، ابن تيمية )جم (1)
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الد ِّراسةوتتمحور   معرفة  مشكلة  دون  للتَّدارس،  النُّفوس  تشوف  معامل   حول 

مقترصة عىل   حدود الدراسة  الطَّريق باألدلة املؤصلة عىل هدي السلف؛ لذا كانت

 فضلة.آثار القرون الثًلثة امل

ا من هذا النُّور، ونذلِّل له طريق التَّدارس يف   ا عىل أن هُندي القارئ َقَبسا وحرصا

 األهداف اآلتية: سطور، سعى هذا البحث إىل حتقيق 

 لف يف تدارس القرآن الكريم. استنباط منهجيات السَّ  .1

 اقرتاح خطوات تطبيقيَّة ملًمرسة التَّدارس.  .2

 ر املفصل. تطبيق خطوات التَّدارس عىل أحد قصا .3

راسة املنهج وقد اخرتنا  .اًلستنباطي التَّحلييل لتحقيق أهداف الدِّ

 من: مقدمة، ومتهيٍد، ومبحثني، وخامتة: خطة البحث  وتتكون 

راسة، التَّدارس: أدلته وثمراته. التَّمهيد: التَّعريف بمص  طلحات الدِّ

األوَّل: ا  املبحث  خري  عن  الواردة  اآلثار  من  مستنبطٌة  يف  منهجياٌت  لقرون 

 تدارس القرآن الكريم. 

ر  ـورة العصـرون يف التَّدارس )س ـر القـات خيـهجي ـ منـٌق لـيـطبـت  املبحث الثَّاين:

 (.اـوذجا ـم ـأن

 :وفق اإلجراءات اآلتيةوجرى البحث 
 .بمنهجيات التدارس، وانتقاء أقرهبا يف الدًللةمجع اآلثار املتعلقة  -

  متسلسًلا. ترتيب املنهجيات ترتيباا منطقياا -

 ين وعزوها يف املتن. بالرسم العثًم كتابة اآليات  -

بالعزو   - فيكتفى  أو أحدمها  النبوية إن كانت يف الصحيحني  ختريج األحاديث 

 ث يف احلكم عليها.إليهًم، وما كان يف غريمها نذكر أقوال علًمء أهل احلدي
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 الدراسات السابقة:  
د ائغ، جملة معهارص بن حممد الصتدارس القرآن الكريم أحكامه وضوابطه؛ ن -

ا مجادى  والعرشون،  الثالث  العدد  القرآنية،  للدراسات  الشاطبي  آلخر اإلمام 

 م. 2017مارس /ـ ه1438

وت التدارس وأحكامه وضوابطه،  مفهوم  تقترص عىل ذكر  السابقة  قدم الدراسة 

ر  وإنًم  لذلك،  تتطرق  مل  للتدارس، ودراستنا  املقاربة  املصطلحات  بني  ا  كزت  فروقا

اآلثار   خريعىل  عن  مثاًلا الواردة  وقدمت  للتدارس  منهجيات  ًلستنباط  القرون   

 تطبيقياا مفصًلا عىل ذلك. 

والبحث،   الدراسة  من  مزيد  إىل  بحاجة  املوضوع ًلزال  أن  إىل  الباحث  وأشار 

ا وتربط بالواقع. ت ولعل دراستنا   سهم يف زيادة التأصيل من آثار السلف، كًم تقدم تطبيقا

وجمالسهالقرآ  تدارس- تأصيلن  دراسة  الربيع:  اهلل  عبد  بن  حممد  منهجية؛  ة،  ية 

 م. 2019جملة املنرب، هيئة علًمء السودان، 

بن - حممد  حابة؛  الصَّ وآثار  والسنَّة  الكتاب  ضوء  يف  التدارس  جمالس  منهجية 

 . ـه 1440بدور، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسًلمية، أمحد ال

ع املقدمة  الدراسة  الساختتلف  الدراسات  ان  حدود  يف  تشمل بقة  إذ  لدراسة 

التجارب املعارصة، أما دراستنا فتقترص دراستهم القرآن والسنة وعهد الصحابة و

أح تفصيًلا عىل  التطبيقي  اجلانب  كًم تضيف  املفضلة،  الثًلثة  القرون  قصار  عىل  د 

ا مع  يتناسب  ما  منها  املعارص،  للواقع  مًلمسة  هدايات  فيه  وتقدم  نتشار السور، 

 العامل.  الوباء يف

اسائل للقرآن  ني  متدارٍس  لكل  خرٍي  بذرة  البحث  هذا  يكون  أن  تعاىل  أن وهلل 

 . كًلنالتُّ  وعليه املستعان وحده واهلل،  جيعله من العلم الذي ُينتفع به 
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 التَّمهيد
 التَّعريف مبصطلحات الد ِّراسة: )منهجية، خري القرون، التَّدارس(: أوالً:  

هَنه : الطَّرينهج وامل   هج النَّ  ة: غ ل   املنهجية:   - ٌ واضح، واجلمعق، يقال طريق  : ج: بنين

  ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ منَاِهج، وهَنََجات، وهُنُج، وهُنُوج، ويف التَّنزيل:  

ُت الطَّريق: سلكته، و، [48املائدة:]  . ( 1) النَّهج: الطَّريق املستقيموهَنَجه

التَّع  فإنَّنا نق ـ ري ـ وبناًء على  اللُّغوي  سارت  لطَّ ا  : ة ــــ هجيَّ ـ ن د ابمل ـ ص ـ ف  الَّتي  عليها  ريقة 

 لة يف تدارس القرآن الكريم. القرون املفض

القرون:  - ه:   لغة:  خري  وخريَّ  ، الرشَّ وهو ضد  وامليل،  العطف  من  أصله  خري: 

ت: فًلن خري النَّاس، وخري أصلها من )أفعل(  فضله؛ فإن أردت معنى التَّفضيل قل

 .  (2) ل؛ لكثرة اًلستعًمالتَّفضيل )أخري(، ُحذفت مهزهتا

ف القرن:  ا  َقَرن  أمَّ مصدر  يف هو  مقرتنني  القرن  أهل  أنَّ  أي  اًلقرتان،  من  يقرن 

ن:   أعًمرهم وأحواهلم فهم أهل زماٍن واحٍد، ومن جاء بعدهم ذو اقرتان آخر، والقره

ة ت  ة، ومجعه قرون، والقرن مائة سنة؛ لقوله  األُمَّ  « عش قرناا»لغًلم:    ×أيت بعد األمَّ

 . (3) فعاش مائة سنة

اإلضايف   الكلمتنيوالَّتَّكيب  عدة    :من  يف  متقاربة  بألفاظ  جاء  القرون(  )خري 

قال النَّبي  »، قال:  ؛ منها ما جاء عن عمران بن حصني  ×أحاديث عن النبي  

 الَّذين يلوهنم، ثمَّ الَّذين يلوهنم، قال عمران: ًل أدري أذكر  : خريكم قرين، ثمَّ ×

 .(4) « ثةني أو ثًلبعد قرن ×النَّبي 

 
 ( مادَّة )هنج(. 2/383(؛ لسان العرب ًلبن منظور )5/361س )غة ًلبن فارُينظر: مقاييس اللُّ  (1)

اللُّ   (2) ( مادَّة )خري(؛ رشح  4/264(؛ لسان العرب ًلبن منظور )2/232غة ًلبن فارس )ُينظر: مقاييس 

 (. 2/298األشموين أللفية ابن مالك )

ة )قرن(؛334 -333/ 13ُينظر: لسان العرب ًلبن منظور ) (3) ًلم ( مادَّ نعاين ) سبل السَّ  (.580/ 2للصَّ

 ( رقم:171/  3أشهد، )هد عىل شهادة جور إذ  هادات، باب ًل يشرواه البخاري يف صحيحه، كتاب الشَّ   (4)
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املراد   يف  احلديث،  وُاختلف  يف  والثَّاين بالقرن  أصحابه،  ل  األوَّ القرن  فقيل 

ل  أبناؤهم أي التابعني، والثَّالث أبناء أبنائهم أي تابعي التَّابعني، وينتهي القرن األ وَّ

النَّبي   رأى  صحايب  آخر  رأى ×بوفاة  تابعي  آخر  بوفاة  الثَّاين  القرن  وينتهي   ،

 .(1) ثة األوائل خري القرون هم الثًَّلعىل هذا يظهر أنَّ  اوهكذا، واستنادا صحايب 

الباب   لغة:   التَّدارس:- ومن  وعفاء،  وخفٍض   
ٍ
خفاء عىل  يدلُّ  أصٌل  )َدَرَس( 

ال أنَّ  وذلك  وغريه؛  القرآن  راسة:    يتتبَّع  دارسدرست  الدِّ وأصل  قرأ،    الر ِّايضة ما 

حتَّ  عب  الصَّ ودرسُت  ء،  للَّشَّ ودرس والتَّعهد  ُرضته،  ب  تى  لته  ذلَّ أي  كثرة الكتاب 

خفَّ  حتَّى  عيلالقراءة  حفظه  احلديث:  ويف  القرآن»  ،  اقرأوه  « تدارسوا  أي  ؛ 

إدريس   ُسمي  وُيقال:  تنسوه،  لئًل  دوه  السًلم -وتعهَّ لكثرة دراسته بذلك؛    -عليه 

 . (2) كتاب اهلل تعاىل

يغة  دة  تعدعلى معاٍن م  والفعل )تداَرس( على وزن )تـََفاَعَل( وتدل هذه الص ِّ
 .(3) ر، وحصول الَّشء تدرجيياا، واملطاوعة اثنني فأكث التَّرشيك بني منها: 

ا تتبع م:  فممَّا سبق من املعاين اللُّغوية والصَّرفية ميكن أن يُعرَّف التَّدارس أبنَّه 

اثنان  فيه  يشرتك  مراوضة،  وكثرة  بتدرٍج  وهدى،  علٍم  من  الكريم  القرآن  آيات  يف 

 اته.دايوه ول إىل ثمرتهفأكثر؛ للوص

التَّتبع ي  وهذا  ما  كل  وحفظه يشمل  وسًمعه  قراءته  من:  الكريم  بالقرآن  تعلق 

 . (4) وتعلم تفسريه، واستكشاف هداياته ودقائق معانيه، وتزكية النفس به

 
خري »  :×(. ومل يأت تركيب )خري القرون( إًل يف رواية واحدة رواها أبو نعيم بسنده عن النبي  2651)

 (. 172/ 4حلية األولياء )   «شيئاالثالث، ثمَّ الرابع ًل يعبأ اهلل هبم  لثاين، ثمَّ ا ثمَّ ا القرون القرن الَّذي أنا فيهم، 

 (.16/85ح مسلم بن احلجاج للنَّووي )نظر: املنهاج رشح صحييُ  (1)

 (.79 -6/80(؛ لسان العرب ًلبن منظور )267-2/268ُينظر: مقاييس اللُّغة ًلبن فارس ) (2)

 .(34للحمًلوي )ُينظر: شذا العرف يف فن الرصف  (3)

ه تعاىل:  ختلف املفرسون يف قول (. ا1/308ري )ُينظر: مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمباركفو  (4)

عمران:]  ﴾ىث  نث مث﴿ القرآن، 79آل  أنَّه  إىل  آخرون  وذهب  الفقه،  أنَّه  قوم  فذهب   ،]

ا إىل السياق. ُينظر: جامع البيان للطَّ   (.6/546ربي )ورجح ابن جرير القول الثاين مستندا
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 دارس )أدلته ومثراته(:اثنًيا: التَّ 
 هناك عدد من األحاديث واآلاثر الَّيت ذكرت التَّدارس منها: 

وكان أجود ما يكون   لنَّاس، أجود ا  ×ول اهلل  رس   كان»  :اس  بن عبقول ا

القرآن،    فيدارسه يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان يلقاه يف كلِّ ليلٍة من رمضان  

اهلل   م  ×فلرسول  باخلري  املرسلةأجود  يح  الرِّ و(1)« ن  ليس ،  اًلجتًمع  هذا  مثل 

ا به   ، بل هو مستحب ومرشوع جلميع األمة.×خاصا

النبي  اج»:    يث أنسحد  ويف ، فقالوا: أن ابعث معنا رجاًلا ×ء ناس إىل 

اء،   القرَّ ُيقال هلم:  األنصار،  إليهم سبعني رجًلا من  نة، فبعث  والسُّ القرآن  يعلِّمونا 

 . (2)« بالليل يتعلَّمون ويتدارسونون القرآن،  ؤحرام، يقرفيهم خايل 

والتَّابعني   حابة  الصَّ عن  اآلثار  بعض  كذلك  دًللووردت  عىل  فيها    مدارسة ة 

حيث اهلل    القرآن،  عبد  بن  جندب  كنت  »:  ُسئل  القرآن؟  تدارس  هل  ا  أحدا

نعم جماهد  ،  (3) « فقال:  من »قال:    وعن  عباس  ابن  عىل  املصحف  عرضُت 

ما سبق يدلن عىل  ، و(4) « حتته إىل خامتته، أوقفه عليه عند كلن آية منه، وأسأله عنهافا

القرآ لتدارس  اًلجتًمع  الكريم  أنَّ  منن  ا  كان  أنَّ دأب  كًم  عن لسلف،  مرويٌّ  ه 

 . (5)ضل اخللفأفامجاعات من 

التَّدارس: مثرات  ما    ومن  ثمراته  وأظهر  باألخًلق،  وتزكيتها  النَّفس  ترويض 

  ﴾  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿  اهلل تعاىل يف قوله: بيَّنه  

 . (6)وهو: الوصول إىل الربَّانية ،[79آل عمران:]
 

 (. 6( رقم: ) 7/ 1)   ، ×وحي إىل رسول اهلل  بدء ال   أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان (  1) 

 (.677( رقم: )3/1511أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب ثبوت اجلنة للشهداء، ) (2)

 (. 1681( رقم: )2/165أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) (3)

 (. 11097( رقم: )11/77ين يف املعجم الكبري )أخرجه الطربا (4)

 (.102لنَّووي ) آداب محلة القرآن لتبيان يفُينظر: ال( 5)

يف  "الربناين:    (6) يصلحهم  وما  الرعية،  بأمور  والقيام  والتدبري  بالسياسة  البرَص  والفقه،  العلم  إىل  اجلامُع 

 (.454/ 6. جامع البيان للطَّربي )"ُدنياهم ودينهم
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بيَّ  ما  ثمراته  ب»وله:  ق  يف  نه  ومن  يتلون يٍت من بيوت اهلل  ما اجتمع قوم يف 

تهم    ويتدارسونهكتاب اهلل،   محة، وحفَّ كينة، وغشيتهم الرَّ بينهم إًلَّ نزلت عليهم السَّ

 . (1) « ئكة، وذكرهم اهلل فيمن عندهاملًل

اآلفاق   ُتفتح  فبه  بمكان؛  األمهية  من  القرآن  تدارس  أنَّ  يظهر  سبق  ما  بناءا عىل 

ن الكريم، قال  دف األسايس من إنزال القرآوهو اهل  -ًل جلَّ وع-ملوىل  ر كًلم التدب

ويف  ،  [29ص:]  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿  تعاىل:

س  من  سنَّة  إحياء  املصطفى  التَّدارس  إليه ×نن  ترشد  ما  إىل  نصُل  وبالتَّدارس   ،

 اآليات من هدايات وعرب، تزكو هبا النفوس، وتطهر هبا القلوب.

 

 

 

 
 

 
واًلستغفار،    أخرجه  (1) والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب  صحيحه،  يف  فضلمسلم  تًلوة   باب  عىل  اًلجتًمع 

 (.2699( رقم: )4/2074القرآن وعىل الذكر، )
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 األوَّل بحثامل
 تنبطٌة من اآلثار الواردة عن خري القرون اٌت مسمنهجي 

 يف تدارس القرآن الكريم
آثار هذا الفصل نعرض عىل املتدارس الكريم مخس منهجيات مستيف   نبطٍة من 

لف منهجيٍة، مرتبةا    لكل  دارس، مع ذكر توضيٍح ودليلٍ في طريقهم يف التَّ تقيل   ؛السَّ

 :أيت يكًم هيوسًلا، تسلا مترتيبا 

،  تثوير األسئلة، الكشف عن مقد ِّمات السُّورة ومناسبتها  وتكرارها، مساع اآلية
 الرَّبط ابحلال، استخراج اهلداايت

ُأنزل من   نشري  وقبل البدء بالتفصيل أنَّه عىل املتدارس استحضار أنَّ القرآن  إىل 

األثر، قال    ى حيدث ل حتَّ هري املح أجل تدبُّره والعمل بآياته، وممَّا يعني عىل ذلك تط

وعىل املتدبِّر حني حضور  ،  [24حممد:]  ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك﴿  تعاىل:

نوب الَّتي  وااخلالصة، بآدابه من استحضار النيَّة  التَّحيلجملس التدارس  لتَّوبة من الذُّ

ادقة دوناملجاهدة  و  حتول بني املرء وقلبه، من القول   احلذرومرة،  ل الثَّ استعجا  الصَّ

عىل تدارسه مستصحباا    اإلقبالو   ،الكريم  القرآنعظمة    استشعارو   لم،بًل ع  عىل اهلل

كلِّ  مفتاح  هي  إذ  تعاىل  باهلل  الزركَّش  ر،  األمو  اًلستعانة  يقول  ذلك  :  ويف 

أنَّ » للنَّاعلم  اظر فهم معاين الوحي حقيقة ويف قلبه بدعة أو إرصار عىل  ه ًل حيصل 

أو    ،ذنب هوى  أو  كرٌب  قلبه  يف  الدُّ أو  متحقق   ،نياحبُّ  غري  يكون  أاإليًمن  أو  و ، 

التَّ  معتمدا ضعيف  أو  مفرٍس حقيق  قول  عىل  إًلَّ   ا  عنده  بظاهرليس  علم  يكون   ،  أو 

آكد من بعض  وهذه كلها  ،ا إىل معقولهراجعا  العبد    ، فعىل حجب وموانع وبعضها 

يكون   ربِّ مصغيا أن  كًلم  إىل  السَّ   ،ها  صملقي  ملعاين  القلب  شهيد  وهو  فات مع 

ا إىل التَّفهم  مفتقرا   ،م للمتكلِّ معظًما   ،ا من حوله وقوتهربئا مت  ،ا إىل قدرتهظرا نا  ،بهخماط

علمٍ   ،سليمٍ   وقلٍب   ،مستقيمٍ   بحالٍ  سمعٍ   ،وقوة     لفهم  ؛ومتكن 
ٍ
بدعاء   اخلطاب 

 .(1) « للفتح عليه من عند الفتَّاح العليم وانتظارٍ  ومتسكنٍ  وابتئاسٍ  وترضعٍ 

 
ركَّش )  (1)  ( )بترصف(. 181-180/ 2الربهان يف علوم القرآن للزَّ
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يأيت   اوفيًم  اآل  ملستنبطةاملنهجيات  امن  تدلواردة  ثار  ايف  الح  ارس  الصَّ لف  لسَّ

 :رضوان اهلل عليهم 

 : وتكرارها أوالً: مساع اآلايت 
ففيه   تدبرها،  بغية  اآليات  سًمع  للتدارس  هييئ  وانقطاٌع عن  مما  هلا،  استحضاٌر 

، وأصل هذه املنهجيَّة  (1) املشتِّتات، وسبٌب لنزول الرمحة الَّتي تفتح عىل قلب العبد

 حس جس مخ جخ مح جحمج﴿  ، قال تعاىل:الكريم لقرآن  رٌد يف اوا

   .[204األعراف:] ﴾خس
جاء   فيًم  هذا  تطبيق  عبدويظهر  مسعود    عن  بن  يل »:  قالعندما    اهلل  قال 

اقرأ عيلَّ ×اهلل  رسول   أقرأ عليك؟ وعليك    ،القرآن  :  اهلل  رسول  يا  فقلت:  قال: 

إينِّ  قال:  النِّأنزل؟  فقرأت  غريي،  من  أسمعه  أن  أشتهي  ب إذ  حتَّىساء     لغت:ا 
 [41النساء:]  ﴾مك لك اك  يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿

فرفعُت   رفعُت  إىل جنبي،  رجل  أو غمزين  تسيل  رأيس،  فرأيت دموعه  ،  (2) « رأيس 

ا:    ×قوله  و أن أسمعه من     أحبُّ إينِّ » ، ويف رواية أخرى قال:  « إينِّ أشتهي»مؤكدا

ا  (3) « غريي سًمع  املطلوب؛  ًمع  السَّ نوعيَّة  عىل  اتدلُّ  تملشتهي،  ملحب  نفذ  الَّذي 

فيهااآلي فُيعمل  قلبه،  إىل  تفاصيلها،  ات  ويعيش  ابن مسعود:    عقله  غمزين »وقول 

 .  ×ه مل يكن لوحده مع النَّبي يدلُّ عىل أنَّ  « رجٌل إىل جنبي

 
م ابن القيم النَّاس ثًلثة:    (1) ه غري مستمع لآليات، قلبه حي مستعد لكن  رجل قلبه ميت، ورجل له قلب"قسَّ

ذا سمع اآليات ويف قلبه نور من  د، فصاحب هذا القلب إلب مستع مشغول عنها بغريها، ورجل حي الق

ا إىل نوره  ( )بترصف(. 442-1/441مدارج السالكني ًلبن القيم ) "البصرية ازداد هبا نورا

 (. 800( رقم: )1/551ن ) استًمع القرآ صحيح مسلم، كتاب صًلة املسافرين وقرصها، باب فضل (2)

القر  (3) [ 41النساء:]  ﴾يف ىف يث  ىث نث مث زث﴿اب  آن، بصحيح البخاري، كتاب تفسري 

 (.5056( رقم: )197/ 6)
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اح أنَّ يف اًلستًمع تدبُّر   ويف احلديث دليل عىل أنَّ عرض القرآن سنَّة، وَذكَر الرشُّ

م كًم أنَّ  ا إن أكثر تستمع يكو املوتفهُّ امها، وينصبُّ ذ ًل ينشغل بالقراءة وأحكركيزا

ه عىل تدبر املتلو، فالقارئ كاحلالب، و امع كالشارب مهُّ    .(1) السَّ

عن   ا  كًلما احلديث  عىل  التَّعليق  يف  واحلكم  العلوم  جامع  صاحب  وَذَكر 

فيه:   قال  أصحابه  »التَّدراس  وعىل  عليه  يقرأ  من  يأمر  عمر  يسوكان  معون،  وهم 

يأمفت موارةا  أبا  عقبة  ر  يأمر  وتارةا  عامرسى،  اًلستًمع ،  (2) « بن  أنَّ  عىل  يدلُّ  وهذا 

لف يف جمالس التَّدارس.   تعارفه السَّ

ا، ويُ   نهجياتل املمن أوَّ   نهجيةوهذه امل قرتح فيها اًلستًمع إىل قارئ حسن  تطبيقا

ا أمَّ   -انت قصريةك  إن-املة  ورة كًلوة متأين القراءة، كًم حيسن اًلستًمع إىل السُّ التِّ 

فيُ إ حق، ومن املمكن أن ُتقرأ  ابق والًلَّ صلة بسياقها السَّ ستمع إىل اآلية متَّ ن طالت 

قا من  إىل اآليات  اًلستًمع  عن  استغناءا  نفسه؛  املجلس  يف  وت  الصَّ حسن  رئ 

  سجيل.التَّ 

 قاٍت ية يف أوىل اآلدارس تكرار اًلستًمع إكنوز التَّ اغب يف حتصيل  ا يثري الرَّ وممَّ 

خارج التَّد  خمتلفة  قدوتنا  جملس  فهذا  بعده،  أو  قبله  حتَّ   ارس  بآية  ليلةا  ى قرأ 

يكررها:     ﴾ جل مك لك  خك حك جك مق مفحق خف حف جف﴿أصبح 
د أحدهم اآلية وهذه كانت عادة السلف؛ يردِّ »:    وقال ابن القيم،  [118املائدة:]

 .لقرآنحًلوة ا ىل ذوق وأدعى إ ،كرار أنفع للقلبوالتَّ ، (3) « باحإىل الصَّ 

 .لينتقل للمنهجية الثانية   ؛ حول اآليات   أسئلةا املتدارس    ثري كرار ي ًمع والتَّ السَّ   ويف أثناء 

 
(1)  ( بطال  ًلبن  البخاري  صحيح  رشح  البخاري 278-10/277ُينظر:  صحيح  رشح  القاري  عمدة  (؛ 

 (. 174/ 18للعيني )

 (.2/301) جامع العلوم واحلكم ًلبن رجب (2)

 (.1/187) ًلبن القيم مفتاح دار السعادة (3)
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 : وير األسئلةاثنًيا: تث
التَّدارس   املنهجيات  أطول  املنهجية  إهنِّ هذه  القول  و)التَّ ويمكن  أمهها،  ثوير(  ا 

ليثور  خرين فولني واآلم األمن أراد عل»:    من قول عبد اهلل بن مسعود    مأخوذٌ 

عطية  (1) « رآنالق ابن  يقول  والبحث  »  :،  ومدارسته  مناقشته  القرآن:  وتثوير 

ثوير ، فالتَّ (3) « تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلًمء به»:ي  ويقول القرطب  ،(2) « فيه

جملسها، ولبُّ  املدارسة،  الرُّ   عمود  املتدارسني  من  ُيطلب  املرحلة ًل  هذه  جوع  ويف 

عقل حتَّى لل  صف الذهني، وحتفيزٌ أشبه بالع  جوبة، فهياأل  عنبحث  ب والالكت  إىل

  .تقع األجوبة موقعها فيًم بعد

  ،ة فهم مراد اهلل سبحانهأن ينطلق من نيَّ   ؤال ًل بدَّ دافع السُّ   يه إىل أنَّ نبوجيدر التَّ 

   ذلك وغري  عاملشكيك والتَّ التَّ و  ةبقرب إليه، ًل إثارة الشُّ والتَّ   ،ومعرفة أرسار كًلمه 

 : نهجيةملاسدة، ومن أدلة هذه النوايا الفمن ا

 : ةــذه اآليـن ه ـع  د اهلل ـب ـا عـألنا س ـال: إنَّ ن قـحي  روق  ـن مسـما ورد ع

عمران:]  ﴾ري ٰى  ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك﴿   [ 169آل 

إنَّ  أما  اهلل  فقال:  رسول  ذلك  عن  سألنا  قد  طرٍي »فقال:    ×ا  جوف  يف  أرواحهم 

تأوي إىل تلك    ثمَّ   ،تيث شاءنَّة حبالعرش ترسح من اجلديل معلقة  قنا  هلا  ،خرض

 . (4) «   القناديل ...

احلرضمي  و ُيَسيهع  طالب  ":  قال  عن  أيب  بن  عيل  عند  اهلل  -كنت  رضوان 

اهلل:   -عليه قول  أرأيت  املؤمنني،  أمري  يا  رجل:   رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿   فقال 
 

رك لوم القرآن ع الربهان يف (1)  (.2/154)  َّشللزَّ

 (.1/3) ًلبن عطية  املحرر الوجيز( 2)

 .(1/446) اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي( 3)

رهب  (4) عند  أحياء  وأهنم  اجلنة  يف  الشهداء  أرواح  أن  بيان  باب  اإلمارة،  كتاب  مسلم  يرزقون صحيح   م 

 (. 1887رقم: ) (3/1502)
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نُ لون؟ قال له عيلوهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتُ   ﴾مئ زئ ُنه، اده ! ثم قال:: اده  هه
  ﴾مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿

  .(1) « يوم القيامة [141النساء:]

 ون متنوع املشارب مثل:واستخراج األسئلة يك
ؤال عن  - كالسؤال عن املعنى اللغوي لـ: )الفلق( و)غاسق(    ؛معاين الغريبالسُّ

ل ما يت هن حني  بادر إىل الذِّ و)وقب( يف سورة الفلق، وهذا النوع من األسئلة من أوَّ

 قراءة اآليات. 

 َّ ٍّ ٌّ﴿  بـ:ؤال عن املقصود كالسُّ   املراد يف اآلية؛  املعن عن  ؤال  سُّ ال-
يا   :    قلت لعائشة»قال:      عن مرسوق ما ورد    ومثل،  [3الفلق:]  ﴾ِّ ُّ

اهلل قول  أرأيت  املؤمنني   خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري﴿  :أم 
عن    ×لت رسول اهلل  أأين الناس يومئذ؟ فقالت: س   [48إبراهيم:]  ﴾هئ مئ

اطذلك، فقال: َعىَل ال َ  . (2) « رصِّ

عن   السؤال  عباس    ؛املبهماتومنه  ابن  أن »:  كقول  أريد  سنتني  مكثت 

،  (3) « ما يمنعني إًلَّ مهابته  ×أسأل عمر عن املرأتني اللتني تظاهرتا عىل رسول اهلل  

عكرمة   تعاىل:  وقول  قوله   ﴾مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض﴿  يف 

ابطل»:  [100النساء:] الرَّ ت  هذا  أربع  سم  حتَّىجل  سنة  قال  (4) « وجدته  عرشة   ،

، وأنَّ اًلعتناء »:  القرطبي   يف قول عكرمة هذا دليل عىل رشف هذا العلم قديًما

 . (5) « به حسن واملعرفة به فضل
 

 (. 732/ 9جامع البيان للطَّربي ) (1)

 (. 737/ 13للطَّربي )جامع البيان  (2)

 (.1/26للقرطبي )اجلامع ألحكام القرآن ( 3)

 .(1/26) للقرطبياجلامع ألحكام القرآن ( 4)

 (.5/349للقرطبي ) اجلامع ألحكام القرآن (5)
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عًم  -  ؤال  اإلشكالالسُّ القارئ،  (1) ظاهره  ذهن  يسيع  يف  سؤال  ذلك  ومثال 

ا قول  نمالسابق الذكر، و  لعيل    احلرضمي   :  د الرمحن بن زيدبعه أيضا

أبا  رج  قال» يا  أليب:  اهلل  ل  قول  أرأيت  ثناؤه-أسامة،   مج  حج﴿  :-جلن 
 ﴾حطمض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

ًم هذا لشعراء املرشكني، وليس شعراء املؤمنني،  فقال له أيب: إنَّ   ،[226-224الشعراء:]

يقول أنه  ترى  جت  ال فق  [ 227الشعراء: ]   ﴾ مغ  جغ  مع  جع  مظ ﴿ : أًل  َفرَّ  :

ج اهلل عيا أبا أسامة فعني   . (2) « نكرن

عن  - ؤال  البلغيَّةالسُّ التَّوكيد،   األساليب  سبب  عن  ؤال  كالسُّ وأرسارها: 

واجلناس  اًلستفهام  ودًلًلت  والتَّأخري،  والتَّقديم  واإلطناب،  اإلجياز  يف  والنَّظر 

العرب؛ كقول   الواردة عن  عباس   بنًلرجل    : جاءعكِرمةوغريها من األساليب 

قال: ًل تلبسها عىل   ،[4املدثر:]  ﴾مت خت﴿  : ال: أرأيت قول اهللالس فقوأنا ج

:  ثمَّ معصية وًل عىل غدرة،   قال: أما سمعت قول غيًلن بن سلمة الثقفين

َب فــِد اهللِ ًل ثَ ــمه ـحَ ـوإينن بِ  َرٍة أتَ ـ ُت َوًل ِمنه غَ ـبِسه ـلَ           رٍ ـــاجِ ـوه  (3) عُ ــنَّـقَ ـده

ؤ- عن  »ومثاله ما جاء  ،  روف ومعاين احلبني املفردات   لُّغويَّةلالفروق ا ال عن السُّ

مالك بن دينار قال: مجعنا احلسن لعرض املصاحف أنا وأبا العالية الرياحي ونرص  

كتابه:  يف  اهلل  قول  العالية  أبا  يا  رجل  فقال  اجلحدري؛  وعاصًما  الليثي  عاصم    بن 
هو؟ السَّ  هذاما  [ 5-4املاعون: ]   ﴾ ىب نب مب زب رب يئ ىئنئ مئ﴿ 

يا أبا   ،ف؛ عن شفع أو عن وتر ينرصًل يدري عن كم    الَّذيال  ق فقال احلسن: مه 

ميقاهتم   عن  سهوا  الذين  بل  هذا  ليس  ترى    ،تفوهتم   حتَّىالعالية  أًل  احلسن:  قال 

 
ى بمشكل القرآ(  1)  ."عارضهم التنعارض بني اآليات، وكًلمه تعاىل منزه عن التن وهو ما يو"ن:  وهو ما يسمَّ

 (.4/1470لوم القرآن للسيوطي )اإلتقان يف ع

 (. 17/678جامع البيان للطَّربي ) (2)

 (. 468، ُينظر: معجم الشعراء )(، والبيت من البحر الطويل23/10)للطَّربي جامع البيان ( 3)
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ًم أتى أبو وإنَّ »:  ، وعىل هذا يعلق اخلطايب  (1) « ﴾مب زب﴿  وجل:  قوله عزَّ 

ب يفرق  مل  حديث  هذا  يف  حرف  العالية  فقال  (،يف) و  (عن)ني  احلسن  له  أفتنبه  ًل : 

قوله: أنَّ يؤيِّ   ﴾ مب زب﴿  ترى  إنَّ   الَّذيهو  السَّ   د  العدد  يف  الغلط  هو  هو  ًم 

الصَّ  بعد مًلبستهايعرض يف  لقيل:    ،ًلة  املراد   (،يف صًلهتم ساهون)فلو كان هو 

الذَّ   عىل أنَّ   دلَّ   (عن صًلهتم)  :فلًم قال به  الوقتاملراد  فرتاه التفت   ،(2) « هاب عن 

 احلروف يف املعنى.  غريذي أحدثه تإىل الفرق الَّ 

عن  - ؤال  غريهاالسُّ دون  السُّورة  هبا  انفردت  الَّيت  ربطها املفردات  ثمَّ   ،

سبأ:   سورة  يف  التالية  الكلًمت  ورود  تفرد  مثل  أمكن،  ما  ورة  السُّ بموضوع 

راسي و)قدور  كاجلواب(  و)جفان  و)حماريب(  د(  و)الرسَّ الَّتي   ات()سابغات( 

يل العرم( و)أكل مخط وأثل( يف سياق ما آلت إليه )س  النِّعم، وتفردت يف سياق جاء

الَّذي يدور حول:   السورة  الَّتي مل تشكر، ومناسبة ذلك ملقصد  بيان مظاهر »النِّعم 

كر والكفر  .  (3) « القدر اإلهلية عىل تبديل األحوال، وأحوال اخللق يف النِّعم بني الشُّ

ؤال- املعن    السُّ عًل  كررةالكلمات  وما  ورة  السُّ ورةقت يف  السُّ بموضوع  ،  (4)ها 

بيان  »مثال ذلك: تكرار اسم )الرمحن( يف سورة مريم، وعًلقته بموضوعها وهو:  

  .( 5) «   مظاهر رمحة اهلل بأوليائه... 

ياق،   املقارنة- ومًلحظة   وربط  بني اآلايت املتشاهبة يف الس ِّ بأخواهتا،  اللفظة 

كيبياغة واتفاق يف الصِّ اًلختًلف واًل د تدارس )طبتم( يف قوله ك عنمثال ذل،  لرتَّ

 
 (. 32) إعجاز القرآن ثًلث رسائل يفضمن بيان إعجاز القرآن ( 1)

 (. 33) القرآنل يف إعجاز ثًلث رسائضمن بيان إعجاز القرآن  (2)

 (. 428خترص يف التفسري )امل (3)

بًلغية   (4) ودراسة  )معجم  الكريم  القرآن  يف  واحدة  مرة  وردت  الَّتي  األلفاظ  بكتاب:  اًلستعانة  يمكن 

 . بًلل السامرائي كتوربيانية(؛ للد

 (.305 ملركز تفسري )ترص يف التفسريخامل( 5)
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 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس﴿تعاىل:  
نبحث عن مثيًلهتا يف القرآن الَّتي جاءت يف سياق مشابه؛ كقوله  ،  [73الزمر:]  ﴾حط

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  تعاىل:
 .(1) ا؟لنصل إىل اجلواب عن: كيف أكون عند اهلل طيبا  ؛ [32النحل:] ﴾حص مس

عنالسُّ - ا  مناسبةك  املناسبات  ؤال  ابق  ختم  بالسَّ اآلية  وعًلقة  ملضموهنا،  آلية 

 .اآلتيةوالًلحق، وتفصيلها يف املنهجية 

التثوير تأيت اخلطوة املهمة وهي ة ما ُوصل إليه يف جملس   :وبعد  التَّأكد من صحَّ

ع بعرضها  التَّثويرية  التَّساؤًلت  إجابات  عن  والبحث  التَّفسالتَّدارس،  كتب  ري ىل 

وأمهه اجاما:  املوثوقة،  للطربيع  املأثور،  لبيان  التَّفسري  موسوعة  الكبري  ،  التفسري 

ورة والتنوير ًلبن عاشور، وإن وجد    للرازي، التَّحرير مؤلٌَّف خاصُّ  املتدارسة    للسُّ

 فيحسن قراءته.  هبا؛

 اثلثًا: الكشف عن مقدمات السُّورة ومناسباهتا:  
باملتدبِّر ال  جيدر  ظروف  العرب، معرفة  وحال  ه  نُّزول  حيرضويف  القول  ذا   

ًل إله غريه، ما أنزلت سورة من   الَّذيواهلل  »:    بن مسعود  عبد اهللاملشهور عن  

إًلَّ  اهلل  أُ كتاب  أين  أعلم  أنا  أُ   وًل  إًلَّ نزلت،  اهلل  كتاب  من  آية  فيم نزلت  أعلم  أنا   

ل ابن ، قا(2) « ت إليهكبلرتبلغه اإلبل  ا أعلم مني بكتاب اهلل،  نزلت، ولو أعلم أحدا أُ 

، (3) « بيان سبب النُّزول طريٌق قوٌي يف فهم معاين الكتاب العزيز»  :  يق العيددق

 .(4) « اجلهل بأسباب التنزيل ُموِقع يف الشبه واإلشكاًلت»:  ويقول الشاطبي

 
 (.480أبو موسى ) آل حم ملحمدًلقتهًم بحممد ع –ُينظر: الزمر  (1)

رقم: (  187/  6)  ×كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي    ،يف صحيحهالبخاري    رواه  (2)

(5002.) 

 (.1/190اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ) (3)

ا املوافقات (4)  (.146/ 4طبي )للشَّ
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ما ذلك  الزبري    عنجاء    ومثال  بن  هلا:  »  :قال  عروة  فقلت  عائشة  سألت 

 مك  لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ﴿  اهلل:أرأيِت قول  

لعائشة: واهلل ما عىل أحٍد جناح أن ًل    ؟[158البقرة: ]  ﴾ىليل مل  يك ىك وقلت 

هذه اآلية لو    يطوف بالصفا واملروة؟ فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنَّ 

إنَّ  ولكنها  هبًم،  ف  يطوَّ ًل  أن  عليه  ُجناح  ًل  كانت:  لتها  أوَّ كًم  يف كانت  أنزلت  ًم 

ك هُيلُّونأ  قبل  انوااألنصار:  ُيسلموا  الطاغيةَ   ن  باملشلَِّل،   ملَناَة،  يعبدون  كانوا  التي 

َيُطوف بني أن  ج  يتحرَّ   ×الصفا واملروة، فلًم سألوا رسول اهلل    وكان من أهلَّ هلا 
أنزل اهلل   ؛عن ذلك فقالوا: يا رسول اهلل إذا كنا نتحرج أن َنُطوف بني الصفا واملروة

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث زث رث يت ﴿ :تعاىل ذكره

عائشة:  .  [158البقرة:]  ﴾ىليل مل يك سنَّ   ثمَّ قالت  اهلل    قد  واف  الطَّ   ×رسول 

 . (1) « بينهًم، فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهًم

ُيعرف    ومن علٌم  وهذا  القرآن،  تناسب  بًلغة  عن  الكشف  املتدارس  مقاصد 

التَّناسب(،   البقاعي بـ)علم  فه  ، (2) « رتيب أجزائه ت   لل ع   نه ُتعرف م   علمٌ » بقوله:     عرَّ

يوالتَّ  ازي  ناسب  الرَّ قال  حتَّى  القرآن  مجاليات  أبواب  من  ا  كثريا أكثر  »:  فتح 

 . (3) « وابطتيبات والرَّ لطائف القرآن مودعة يف الرتَّ 

ورة،  السُّ موضوع  أساسها:  ة  عدَّ نوافذ  القرآنيَّة  ور  السُّ مناسبات  إىل  وللولوج 

ورة عرف تناسب آياهتال  من  ملقصود ق ا ومن حقَّ »  :  البقاعي يقول   ا، وقصصها، سُّ

 . ( 4) « ائهاومجيع أجز

 
 (. 237-3/236جامع البيان للطَّربي ) (1)

رر  نظم (2)  (. 1/6للبقاعي )الدُّ

ازي ) (3)  (. 10/110مفاتيح الغيب للرَّ

 (.1/149مصاعد النظر للبقاعي ) (4)
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تدارس   يف  لف  السَّ عن  جاء  السُّورةوممَّا  بني    موضوع  احلوار  من  إلينا  ُنقل  ما 

  ؟ سورة التَّوبة  :قلت ًلبن عباس»قال:    إذ  سعيد بن جبري وعبد اهلل بن عباس  

الفاضحة  :قال هي  وم  ،التَّوبة  تنزل  زالت  ومنهمنهما  أهنَّ ظنُّ  ىحتَّ   م  تبقي  وا  لن  ا 

ذُ أحدا  إًل  منهم  فيهاا  األنفال  :قال   ،كر  سورة  قال  ؟قلت  بدر  يف  نزلت  قلت    : قال 

وقت و سورة التوبة،  موضوعفرتاه بنيَّ ، (1) « نزلت يف بني النضري  :قال ؟سورة احلرش
بينهًم يشري إىل أمهيَّةاحلسوريت األنفال واحلرش، وجميئ هذا    نزول   ىل عتَّعرف  ال  وار 

 ملعلومات.ه اهذ

تطبيق  املنهج  ويكون  عىل  هذه  باًلطًلع  العلًمءية  بداية   أقوال  ومًلحظة  فيها، 

ورة وخامتتها، واأللفاظ املتكررة فيها، وأسًمئها املختلفة ًلستخراج موضوعها.  السُّ

ةا موضوعومعرفة املناسبات   ورة    وخاصَّ م عىل التَّدبر، ويعتمد هذا العل   ُيعنيالسُّ

التَّ ع ولذلكوف  أمُّلىل  الفكر؛  ختتلف  أًلن    يه  ضوابطه:  أهم  بًل من  معنى  ُيتكلف 

فًل حرج مناسباا؛  ا  ورة مقصدا السُّ للمجتهد يف  إذا ظهر  ا  أمَّ العلم دليل،  هذا  ؛ ألنَّ 

وليس املطلوب فقط أخذ ما قاله أوائلنا، إنًَّم  ،  (2)فتٌح ربناينٌّ يفتحه اهلل عىل من يشاء

 أخذ  وق ما ذاقوه، ففرٌق بني عىل طريقهم لعلنا نذريا السَّ ل بأنفسنحاواملطلوب أن ن

إليه للوصول  اجلهد  بذل  أو  ا  جاهزا املنهجية   يعنيوممَّا  ،  (3) القول  هذه  تطبيق  عىل 

 .(4)الَّتي اهتمت بذكر املناسبات اًلطًلع عىل املراجع

 
 (. 4882( رقم: )147/ 6صحيح البخاري كتاب التفسري، باب تفسري سورة احلرش ) (1)

 (.  12)   لد الغامدي ضمن الفوائد احلسان يف بحوث من علوم القرآن خلا سور احلواميم  ل ُينظر: املقاصد املشرتكة  (2)

 (.503حممد وعًلقتهًم بآل حم ملحمد أبو موسى ) –ُينظر: الزمر  (3)

حيان،  (4) أليب  املحيط  البحر  للغرناطي،  القرآن  سور  تناسب  يف  الربهان  للرازي،  الكبري  التَّفسري  ومنها: 

رر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي للفريوز آباد بصائر ذوي التَّمييز  ير ًلبن ر والتَّنو ، التَّحريي، نظم الدُّ

من  التَّفسري  يف  املخترص  مسلم،  مصطفى  بإرشاف  املوضوعي  التَّفسري  للزحييل،  املنري  التَّفسري  عاشور، 

 .إصدارات مركز تفسري
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 رابًعا: الرَّبط ابحلال: 
  املخاطب هبا، ، أو  اآليةملذكور يف  اأن يضع املتدبر نفسه مكان  املقصود به  

خمتلفة، الشعوريةحالته  ويعيش   زاوية  من  إليها  وينظر  اآليات  مع  يتفاعل  حتَّى   ،

فعله   من  مستنبطة  قال  ×وهي  قال: »  :حني  إذ  إبراهيم  من  بالشك  أحق    نحن 
 ،[260البقرة:]  ﴾ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ﴿

لوطا  اهلل  يأوويرحم  كان  لقد  ركا،  إىل  جن طول ما  الس ِّ   ثت يف لو لبو ،  شديدٍ   نٍ ي 
الداعي؛  يوسف  لبث األنبياء  (1) « ألجبت  من  نبٍي  كلِّ  مكان  نفسه  وضع  وكأنَّه   ،

 الكرام واستصحب حاله، وماذا سيفعل لو كان مكانه. 

حال من نزل عليهم    ؛ وهي استصحاب وهناك زاوية أخرى يمكن النَّظر إليها
الزَّ  ذلك  ا   ×  يب النَّ   حالمان، كالقرآن يف  واألنصار، نيملؤمن وحال  املهاجرين     

فيكون لك بكل زاويٍة مشاعر خمتلفة، وكأنَّك يف كلِّ مرٍة   الكفَّار واملنافقني،  الحو 

كنت يف   لو  وماذا  الوحي؟  زمن  املخاطب  كنت مكان  لو  ماذا  سؤال:  جتاوب عىل 

 احلال الَّتي تدور عليه اآلية؟

نًم قرأ عىل  يح   -كرالسالف الذ-يث ابن مسعود  عىل حد  ويعلق ابن البطال  

يقول:    بكىف   النبي   إذ  املنهجية  ل هذه  أنَّ »بًم يؤصِّ بكى عندها،    ×ه  أًل ترى 

الوعظ؛  وبكاؤه معنى  إىل  منه  مثَّ ألنَّ   إشارة  القيامةه  يوم  أهوال  لنفسه  ة    ،ل  وشدَّ

 . (2) « احلال الداعية له إىل شهادته ألمته بتصديقه

الربط ابحل الربط  ال  ومن  اكذلك   إىل   تقسيمه  يمكن  والواقع  حلاضر،ابلواقع 

 وخاص: عام

 
وجل:    (1) عز  قوله  باب  األنبياء،  كتاب  البخاري   [ 51احلجر:]  ﴾حن جن مم خم﴿ صحيح 

 (. 3372( رقم: )147/ 4[ )260البقرة:]  ﴾مهىه جه ين﴿  :قولهو

 (. 279-278/ 10رشح صحيح البخاري ًلبن بطال ) (2)
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عام:  .1   َأيب   عن  ورد  ما  ومثاله  هبا،  متر  الَّتي  روفوالظُّ   األمة  واقع  أي  واقع 

  ، (1) « اخلوارج  هم »   قال:   [ 5الصف: ]  ﴾ معجغ جع مظ حط مض﴿   :تعاىل  قوله  يف  أمامة

  سلقياا ابب من اآليات، نزول قتو يكونوا مل الذين اخلوارج عىل عنىامل هذا أنزلف

 الواقع.  عىل نزيلوالتَّ 

 مي زي ري﴿  تعاىل:  قوله  عند  آياته(  )ليدبروا  كتاب  يف   جاء  ما  ذاه  ومن
  مئات »  : [13غافر:]  ﴾مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني

ة يف ورعب اليابان، يف مساكنهم من  جيلون اآلًلف ومئات تشييل، يف القتىل  دول  عدَّ

 ينيب(،   من  ًلَّ )إ  آلياتا  هبذه  ظيتع  ما  أي:  يتذكر(  )وما  كنل  ؛جديد  تسونامي   من

 .( 2) « والطاعة اإليًمن إىل واملعايص الكفر عن لرجوعا ةواإلناب

 فتًلمس   املتدارس  هبا  يمر  الَّتي  ةاخلاصَّ   روف الظُّ   به  واملقصود  واقع خاص:  . 2

ل،  [36الزمر:]  ﴾رثزث يت ىت نت﴿فمثًلا يف جملس تدارس آلية    ،حاله كلُّ   ُينزِّ

مر  ائه، والذي ياهلل له بشف  كفايةتشعر  ملريض يساقعه، فامن يف املجلس اآلية عىل و 

ه؛     نفسه   فتهدأ  اوتفويضا   توكًلا   قلبه  فيمتلئبضائقة يستشعر كفاية اهلل له بتفريج مهِّ

 وهكذا.  وتطمئن،

 يشعر  إذ  اآليات،  مع  العيش  يويقوِّ   دارس،التَّ   يثري  نهجيةامل  هذه  وتطبيق 

  وهذا   ربه،  من  رسائل  القرآن  وأنَّ   ،يةآ   كلِّ   يف  قلبه  إىل  هموجَّ   اخلطاب  أنَّ   املتدارس

 العلمي  التَّطبيق   إىل  يقود  وهو  ، ومتدارس  ومتدارسٍ   وقارئ   قارئٍ   بني  الفرق 

 . اهلدايات واستخراج

 : خامًسا: استخراج اهلداايت
بأهنَّ عرَّ وتُ  اهلدايات  إ  ا:ف  املوصلة  الطرق  عىل  الكريم  القرآن  اخلري،  دًللة  ىل 

الرش من  ثمر  ،(3)واملانعة  التَّدوهي  اهلة  استخراج  ويمكن  بطرٍق  ارس،  دايات 

 
 (. 23/358جامع البيان للطَّربي ) (1)

 (.6/387(، وُينظر: أضواء البيان للشنقيطي )3/158)جموعة من املتدبرين ليدبروا آياته مل (2)

اسة تأصيلية  در  اب اهلدايات القرآنية(، كت44تأصيلية ملجموعة باحثني )  لقرآنية دراسةدايات ااهل  ُينظر:  (3)

 (. 360، 23)عرض ومراجعة( لفؤاد أبو الغيث )ع 
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دة؛   فالنَّقيل يكون من قراءة ما كتبه املفرسون  متعدِّ يف  منها ما هو نقيل وآخر عقيل، 

تفاسريهم   بمحاولة ثنايا  فيكون  العقيل  ا  وأمَّ هبا،  للعمل  وإرشادات  هدايات  من 

 .  (1)طملك املتدارس من أدوات اًلستنبا استخراج اهلدايات بًم ي

 هي: و عملية مستنبطة من آثار السلف، عىل ثًلثة جوانبكيز سن الرتَّ حيو

 تَّطبيقات العمليَّة:ال .1
اآلية،   بمقتىض  العمل  قالكًمأي  البرصي    قبلكم    إنَّ »  :  احلسن  كان  من 

 . ومما كان  (2) « ارهيل وينفذوهنا بالنَّرأوه رسائل من رهبم فكانوا يتدبروهنا باللَّ 
عملياا  يطب قرقه  أنَّ أثناء  إذا»ه  اءته  ًلا  مرتسِّ تس  يقرأ  فيها  بآية  مرَّ  مرَّ  وإذا  سبَّح،  بيح 

ذ ذ تعوَّ  . (3)« بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوُّ

  ﴾   ڻ  ڻ  ڻ  ں ﴿:  كان إذا قرأ  أنَّ النَّبي    :ن ابن عباس  عوكًم ورد  

 .  (4) « عىلأليبِّ ار بحانس »َقاَل:  [1األعىل:]

معو التَّفاعل  يف  ال  ًلت ساؤالتَّ   منه  موسىورد    كًم :  ياتآل اواردة   أيب   بن  عن 

 مث هت مت خت﴿  : فوق بيته، فكان إذا قرأ  يصيلِّ كان رجٌل  »قال:      عائشة
فبىل  [40القيامة: ]  ؟ ﴾جح مج حج سبحانك  ذلك  ، قال:  عن  فقال:  فسَألوه   ،

 . (5) « × سمعته من رسول اهلل

 
إىل:    (1) تقسيمها  املعاين،  "ويمكن  بني  كالقياس  باللفظ؛  تتَّصل  ًل  التي  األدوات  وهي  معنوية:  أدوات 

ه.. ونحوها، وأدوات  ، وعادات القرآن واملطرد من أسلوباين الظَّاهرةواعتبار النَّظري بالنَّظري، وتركيب املع 

ل: دًلًلت تراكيب األلفاظ وخصائصها من  فظيَّ ل ة: وتشتمل عىل بابني جليلني من أبواب العلوم: األوَّ

و جهة العربيَّة، وهو فرع عظيم من علم البًلغة، والثَّاين: باب دًلًلت األلفاظ عىل املعاين الرشعيَّة، وه

مباح  أخص  الفقهمن  أصول  من  .  "ث  اًلستنباط  واملنعلم  املفهوم  الزهراين  هج  القرآن  لنايف  ا  خمترصا

(135-136.) 

 (. 275/ 1إحياء علوم الدين للغزايل ) (2)

 (.1664( رقم: )3/225يف سننه الصغرى، باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد )رواه النسائي  (3)

 (. 2066( رقم: )495 /3رواه أمحد يف مسند ) (4)

 (.884( رقم: )1/233ة، )ًله، باب الدعاء يف الصَّ رواه أبو داوود يف سنن( 5)
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ت ل أمٍر حثَّ امتثاوايص عىل التَّ ك اخلطوات العمليَّة بعد التَّدارس ذلك ويدخل يف

عند نزول قوله    و طلحة  أبكًم فعل    ؛رت منهاب هنٍي حذَّ عليه اآليات، أو اجتن

  ﴾ ين ىن من خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل  مل خل﴿  تعاىل:
عمران:] قام  [92آل  اهلل  »  حيث  رسول  تبا  ×إىل  اهلل  إن  اهلل،  رسول  يا  رك  فقال: 

يقول:  ىن  من خن  حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿  وتعاىل 
عم]  ﴾ين أحب    [92:رانآل  إوإن  وإهن أموايل  بريحاء،  برها  يل  أرجو  هلل،  صدقة  ا 

:  ×عند اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل، قال: فقال رسول اهلل  وذخرها  
جتعلها يف    »بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإين أرى أن

 . (1) « األقربني« فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اهلل

 :ة مال القلبيَّ عز على األكيَّتَّ لا .2
هتذُّ »قال:    ود  مسع  ابن  عن هذَّ ًل  القرآن  الدَّ الشِّ   وا  نثر  تنثروه  وًل  قل عر، 

عجائبه،   عند  القلوب وحر ِّ وقفوا  به  ملك  (2) « كوا  هو  الَّذي  القلب  عىل  فاملعول   .

  ر الشكآيات النعم واًلمتنان؛ لتحريك عبودية  يقف املتدارس مثًلا عند  اجلوارح، فل

ك يفالرمحن،    ةوحمب والوعيد، وليسأل    اخلوف قلبه  وحيرِّ الوعد  آيات  والرجاء عند 

وأين   اآليات؟  هذه  حتركها  التي  القلبية  األعًمل  ماهي  ة  مرَّ كلِّ  يف  نفسه  املتدارس 

 قلبي منها؟

أنَّ وُح  ا-الصحابة    كي  عليهم رضوان  فقال    -هلل  القرآن  بكر »تذاكروا  أبو 

وأحسن من قوله    ىأرجفيه آيٍة    ه فلم أرَ له إىل آخرأوَّ   نم : قرأت القرآن  الصديق 

وتعاىل:   ﴾جع  مظ  حط مض خض حض جض مص  خص حص  مس خس  ﴿  تبارك 
إًلَّ فإنَّ   [84اإلرساء:] بالعبد  يشاكل  ًل  العصيانه  بالربِّ   ،  يشاكل  الغفرانإًلَّ   وًل   ، 

 
 (.1461(، رقم: )120/ 2)  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة عىل األقارب (1)

  (.1883(، رقم: )407/ 3اإليًمن للبيهقي )  شعب (2)
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فيه آية أرجى   له إىل آخره فلم أرَ : قرأت القرآن من أوَّ   بن اخلطاب    وقال عمر

تعحأو قوله  من   ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي﴿   :اىلسن 
الذُّ قدَّ   ،[3-1غافر:]  ﴾مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ غفران  قبول  م  عىل  نوب 

: قرأت مجيع القرآن من  وقال عثًمن بن عفان    ،وبة، ويف هذا إشارة للمؤمننيالتَّ 

 لك خك حك جك مق ﴿  آية أحسن وأرجى من قوله تعاىل:  ه إىل آخره فلم أرَ لأوَّ 
طقو  ،[49احلجر:]  ﴾مك أيب  بن  عيل  من    :الب  ال  القرآن  إىل  أوَّ قرأت  له 

أرَ  فلم  تعاىل:  آخره  قوله  من  وأرجى  أحسن   حئ جئ يي ىي ني﴿آية 
 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ
له إىل آخره فلم وقرأت القرآن من أوَّ :  -أي القرطبي-  قلُت   ،[53الزمر:]  ﴾جح

تعاىل:  أرَ  قوله  من  وأرجى  أحسن   خم حم جم يل ىل مل خل﴿  آية 
 . (1) « [82األنعام:] ﴾جن يم ىم مم

   الدعاء: .3
سؤال  واملقصو خاصٍّ  اهلل  د   

ٍ
املتدارسة  مستخرجٍ بدعاء اآلايت  أمكن    من  ما 

  إذا ×اهلل رسول  انك»: ال، قعبَّاس نعن ابف ذلك، وهو من هدي النَّبي 

 [8-7الشمس:]  ﴾يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿  اآلية:  رَّ هبذهم
ققفو ُثمَّ  نفيس  ال،  آِت  اللهمَّ  أن:  وليُّهاتقواها  اهاوموًله  ت  زكَّ من  وخري  ،  (2)« ا 

عائشة   يف ذلك  أهنا:  وتبعته  عنها  الوارد  األثر  بآية:  يف  ت   خص حص مس﴿  مرَّ
موم،  عذابعلينا وقنا نَّ اللَّهمَّ مُ »: قالتف،  [27الطور:] ﴾حض جض مص السَّ

حيم ا  سؤال اهلل  ينَس املتدارسوًل    .(3) « إنَّك أنت الربُّ الرَّ  اهلل نَّ ماًلنتفاع بًم   عموما

 لس التَّدارس. جم  يفعليه 

 
 (.323 -322/ 10اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) (1)

 .  (91111( رقم: )106/ 11) رواه الطرباين يف املعجم الكبري( 2)

 (.6036( رقم: )2/25أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )( 3)
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اوبع وقرأ  د  اآليات،  مع  عاش  قد  املتدارس  يكون  اخلطوات  هذه  من  ًلنتهاء 

واب، ويستدرك عىل  أقوال أهل العلم فيها، فيفرح إذا   قارب أقواهلم وهداه اهلل للصَّ

ح مسار فهمه إن كان غري ذلك  .نفسه ويصحِّ

  ﴾رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك﴿  قال سبحانه:
 ارسه.يف تد مجعهما  وٍح بهفنِعم مفر،  [85س:يون]
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 انياملبحث الثَّ

 ا(دارس )سورة العصر أمنوذًجيف التَّخري القرون  ملنهجيَّات تطبيٌق

من ذكره  سبق  ما  تطبيٌق عىل  املبحث  هذا  التَّ منهجيَّ   يف  من  ات  املستنبطة  دارس 

ن عظيم  ا حتوي مالدراسة، وملاسبتها حلجم  نمل  لف، واخرتنا سورة العرص؛آثار السَّ 

الشافعي    ؛عاينامل عنها  قال  هذه »:  كًم  إًل  خلقه  عىل  حجة  اهلل  أنزل  ما  لو 

 .(2) « يف غفلة عن هذه السورة الناس»قال: ، و(1) « لكفتهم السورة

تكرار  و ااًلستًمع  بعد  يأيتإىل  األسئلة  استخراج  يف  الذهن  إعًمل  مع   لسورة، 

ة األسئلة ة مشارب لنوعيَّ د ذكرنا عدَّ قو  تثوير األسئلة،:  هيانية والثَّ   ةيَّ ق املنهج يتطب

 :املستخرجة ونعرض هنا أمثلةا عليها

 :على تثوير األسئلة تطبيقٌ -
ؤال -   ؤال عن معنى العرص؟ السُّ  :عن معاين الغريب يف اآليات، مثلالسُّ

 ؟ ق ايص باحلوتَّ بال املقصودؤال عن ؤال عن معنى اآلية، مثل: السُّ السُّ - 

ؤال عًمَّ - ار  ل يف ذهن القارئ،  اإلشكا    ظاهرهالسُّ قون مثل: كيف نرى الكفَّ   حُيقِّ

م يف  نيا، وقد قال اهلل عنهم أهنَّ  ؟ رسُخ النَّجاحات يف الدُّ

ؤال عن األساليب البًلغيَّة وأرسارها -  ت التَّوكيد ؤال عن دًلًلالسُّ  ، مثل:السُّ

ورة  ؟ يف السُّ

ؤال عن  -  ؤال عن  اين احلروف،  املفردات ومع  ة بنيق اللُّغويَّ الفرو  السُّ مثل: السُّ

)إنَّ اإلنسان والقول يف غري القرآن:،  ﴾حم جم يل ىل﴿  قوله تعاىل:الفرق بني  

 خلارس(؟

 
 (.3/1461تفسري اإلمام الشافعي ) (1)

 (.3/1461تفسري اإلمام الشافعي ) (2)
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السُّ السُّ -  هبا  انفردت  الَّتي  املفردات  عن  ربطها  ؤال  ثمَّ  غريها،  دون  ورة 

ورة ورةبموضوع السُّ   (. )العرصبذكر ، مثل: انفراد السُّ

ؤ- عن  السُّ املكررال  ورة،الكلًمت  السُّ يف  كلمة السُّ مثل:    ة  تكرار  عن  ؤال 

  ا(.)تواصو

السِّ - يف  املتشاهبة  اآليات  بني  اللَّ املقارنة  وربط  كلمة:   ،بأخواهتا  فظةياق،   مثل 

القرآن) يف  وردت  مرة  كم  سياقاهتا  وما  ؟الصرب(  او   ؟هي  صابرا أكون  وما    ؟كيف 

 ؟ جزاء الصابرين

ؤالا-   ورة ملقصدها؟ناسبة اسم السُّ عن مؤال السُّ  :ت: مثل سبانال عن املسُّ

ورة مع إرفاق إجاباهتا   لة عىل ترتيب السُّ وبعد هذه األمثلة نتناول األسئلة مفصَّ

ا من األسئلة سيجد   -ن مل يكن مطلوباا يف مرحلة التثويروإ- ليتبني للقارئ أنَّ كثريا

 ري. إجاباهتا يف ثنايا التَّفاس 

 حن جن يم ىم ممخمحم جم يل ىلملخل﴿  ىل:ل تعااق 

 .﴾جه ين ىن من خن

 تثوير األسئلة: 
 .﴾  مل خل﴿ :يف قوله تعاىل

 ما معن العصر؟  
ضغط   :اين وحني، والثَّ دهرٌ   :لاألوَّ   أصول ثًلثة صحيحة:  العرص لغة يرجع إىل

 
ٍ
العرص يكون ًلستخراج ف  ؛(1)ق بَّشء وامتساك بهتعلُّ  :الثب، والثَّ يتحلَّ   حتَّى  يشء

 . (2)مانخًلصة الزَّ  عرصال أنَّ وك ألشياءصات اخًل

 
 (، مادَّة )عرص(.4/340ُينظر: مقاييس اللُّغة ًلبن فارس )( 1)

 (. 22/237الدرر للبقاعي )ُينظر: نظم  (2)
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 ؟ السُّورةما املقصود ابلعصر يف 
الثَّالث النَّهار،  طريف  أحد  الثَّاين:  هر،  الدَّ ل:  األوَّ أقوال:  ة  عدَّ فيه  صًلة  جاء   :

سول   الرَّ زمان  ابع:  الرَّ وهو  (1) ×العرص،  آدم  فيه  ُخلق  الَّذي  مان  الزَّ اخلامس:   ،

اجح  (2)عرص اجلمعة هر»:  ي  ه الطربما ذكر، والرَّ وهو العَّش    العرص اسم للدَّ

والنَّهار معنى  ،واللَّيل  معنى دون  اًلسم  هذا  شمله  ما  ص  لزمه ،  ومل خيصَّ ما  فكل 

 .(3)« يًم أقسم به جلَّ ثناؤهف  فداخٌل هذا اًلسم، 

 ما داللة القسم ابلعصر؟ 
املراد به  ل بأن  وعىل القول األو،  (4) يراد به تأكيد اخلرب كًم هو شأن أقسام القرآن

 يعتقدون من إضافة  وهذا خًلف ما كانوا  أصول النعم،   فيهة ذلك أنَّ لالدهر فدًل

ا أنَّ  عىل  أقسم  تعاىل  فكأنه  الدهر،  نوائب  إىل  اخلارس وأنَّ  نعمٌة،    لدهراخلرسان 

 .املعيب هو اإلنسان

حىوعىل القول الثَّاين: أقسم بالعَّش كًم أقسم   ة، القدر  ؛ ملا فيهًم من دًلئلبالضُّ

 الكسب والتجارة عندهم.  قت انتهاءأمهيته إذ هو وعىل  هوللتنبي

الثَّالث:   تفخيًما لشأهنا، بدليل قوله و  لفضلها  ؛أقسم بصًلة العرصوعىل القول 

  ؛ صًلة العرص  وهي  [ 238البقرة: ]   ﴾ جم  يل  ىل  مل  خل ﴿  تعاىل:

 . هار طاعات النَّ  هبا م  ت كًم خُي   مكاسبهم آخر النَّهار، ًلنشغال الناس ب   مشقة؛ يف أدائها    ألنَّ 

ال القول  أقسم  وعىل  ابع:  النَّبي  رَّ حممدكأنَّ   ×بزمان  يا  أنت  يقول:  تعاىل   ه 

 . (5) !خرساهنم وخذًلهنمًم أعظم ، وهم أعرضوا عنك، فوكنت بينهم  هتموه عَ دَ 

 
ازُينظر: مفاتيح الغيب  (1)  (.530/ 30(؛ التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور )279-32/277ي )للرَّ

رر للبقاعي )( 2)  (. 22/236ُينظر: نظم الدُّ

 (.530/ 30(، وُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور )612/ 24جامع البيان للطَّربي ) (3)

 (.528/ 30)  حرير والتَّنوير ًلبن عاشورُينظر: التَّ  (4)

ازي )794-793/  4اف للزخمرشي )ر: الكشُينظ(  5) رر279-277/  32(؛ مفاتيح الغيب للرَّ   = (، نظم الدُّ
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ر بعظيم قدرة اهلل تعاىل يف خلق العامل   هالقسم ب  ا ما كان املراد منه هنا فإنَّ وأيا  ُيذكِّ

 .(1) ًلة املخصوصة أو عرٍص معنٍي مبارك مثل الصَّ  مٍة مباركةبأموٍر عظياله، ووأحو

 ما نوع أل يف )العصر(؟  
 .(2) عرص أي كلِّ  ؛هنيلعهد الذِّ لتعريف 

 ل وردت مفردة )العصر( يف غري هذه السورة؟ وما علقتها مبوضوع السورة؟  ه 
ورة مل ة اسم  مناسب   هبا سورة العرص وسيأيت ذكر   انفردت هذه اللفظة مما    صدها. ق السُّ

 ﴾خم حم جم يل ىل﴿ :تعاىل يف قوله 
 أين جواب القسم؟

 . (3)  ﴾خم حم جم يل ىل﴿ قوله:

 ؟عن سابقتها ية الثانية منفصلةً اآل  جاءت  ملاذا 
 .(4) امعا يف نفس السَّ يتقرر احلكم تاما  حتَّى

 ؟ وما داللتها؟ اآليةما أدوات التَّوكيد الواردة يف 
 ( الًَّلم  (،  إنَّ القسم،  ايلف)يف  حرف  عموم  ج(،  يف  اإلنسان؛خلرب  يفيد    نس 

 . (5) اسهويل واإلنذار باحلالة املحيطة بمعظم النَّالتَّ 

 ما نوع التَّعريف يف )اإلنسان(؟ 
النَّألنَّ ؛  للجنسالتعريف   أفراد   قدوع اإلنساين يف زمن نزول اآلية، وه يستغرق 

معني،   شخص  منه  املراد  السابق  للمعهود  عنتكون  ورد  عاب  كًم  املر  اسبَّ ن   ادأن 

 
 (.236/ 22للبقاعي )=

 (.528/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (1)

 (.529/ 30اشور )ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن ع (2)

 (.307جزء عم ًلبن عثيمني )ُينظر: تفسري العثيمني:  (3)

 (.531/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (4)

 (.531/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (5)
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املرشكني من  املغري  مجاعة  بن  عبد كالوليد  بن  واألسود  وائل،  بن  والعاص  ة، 

ا  وقال مقاتل ،  املطلب هؤًلء كانوا    وي أنَّ ورُ   أبو جهل،  قيلنزلت يف أيب هلب، و  أهنَّ

 . (1) ا تومهوناألمر بالضد ممَّ  ، فأقسم تعاىل أنَّ (ا لفي خرس إنَّ حممدا )يقولون: 

 سر؟  ما معن ال 
 . (2) ضد الربح واخلرس، يف أهوائهم بحسب مساعيهم اناخلرسلكة واهل يأ

 )لفي خسر(؟بـ ما املقصود 
تضييع رأس املال،    هألنَّ   ؛رساخلاإلنسان ًل ينفك عن    أنَّ   أويف طريق اخلرس،    أي

عمره،   هو  ماله  مترُّ   كلُّ فورأس  إىل  ساعة  مرصوفة  كانت  يف  فهي    ؛املعصية  إن 

كانت وإن  باملباحامشغول   خرسان،  أيضا   ؛تة  حافاخلرسان  كانت صل،  ا  وإن 

بالطاعات ذلك  ؛مشغولة  من  أحسن  وجٍه  عىل  هبا  اإلتيان  ويمكن  إًل  طاعة    ؛ فًل 

 . (3)مراتب اخلضوع واخلشوع ختًلفًل

 ما داللة حرف اجلر )يف(؟
  ه أحاط به من كل جانبه كاملغمور يف اخلرسان، وأنَّ فيد أنَّ ت  (لفي خرس)قوله:  

 . (4) (اإلنسان خلارس إنَّ )قال: فكانت أبلغ من أن ي ،باملظروف رفالظَّ إحاطة 

 ملاذا جاءت )ُخسر( مفردة؟
 . (5)ربه طاعةه عن اخلرس احلقيقي هو حرمان  نَّ أل

 
ازي )( 1)  (.30/531(؛ التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) 32/279ُينظر: مفاتيح الغيب للرَّ

)ُين  (2) للطَّربي  البيان  جامع  الغيب 612/ 24ظر:  مفاتيح  از  (؛  )للرَّ ًلبن  32/279ي  والتَّنوير  التَّحرير  (؛ 

 (. 30/531عاشور )

(3)  ( للطَّربي  البيان  ازي )612/ 24ُينظر: جامع  للرَّ الغيب  مفاتيح  والتَّنوير  280-279/ 32(؛  التَّحرير   )

 (.30/531ًلبن عاشور )

 .(30/531عاشور ) رير والتَّنوير ًلبن (؛ التَّح32/280ازي )يح الغيب للرَّ ُينظر: مفات( 4)

ازي )( 5)  (.280-32/279ُينظر: مفاتيح الغيب للرَّ
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 ( نكرة؟كلمة )ُخسرملاذا جاءت  
فهو  التهويل،  وللتعظيم  أو  خرساٌن يف مساعيهم ورصف أعًمرهم،  أي    للتنويع

ه وقع يف مقابلة ألنَّ   نب، أوذَّ ن يف حقه اليعظم بعظم منب  الذَّ ألنَّ    ؛ يف خرس عظيم

 .(1) عم العظيمةالنِّ

 م يف خسر؟ نيا، وقد قال هللا عنهم أّنَّ جاحات يف الدُّ قون النَّ كيف نرى الكفار حيق ِّ 
عاقبة اإلنسان يف آخرته من نعيٍم املقصود باخلرس هو    كًم تبني من معاين اآلية أنَّ 

ا أمام اخللود يف النار، خرسانا   تعدنيا فلدُّ ات يف اار نجاحكفَّ ق الأو عذاب، فمهًم حقَّ 

 .هاياتوالعربة بكًمل النِّ 

 .   ﴾ ين ىن من خن حن جن يم ىم مم﴿   تعاىل:   يف قوله 
 ما داللة االستثناء؟ 

 . (2) بالنسبة إىل أهل اخلرس قليٌل ليدل عىل أنَّ عدد املستثنني 

 ما داللة االسم املوصول )الَّذين(؟ 
علَّ  إىل  حكمإيًمء  فإهنَّ   ة  املخالفة-م  اًلستثناء  ألجل   -بمفهوم  خرس  يف  ليسوا 

 . (3) وعملوا الصاحلات م آمنواأهنَّ 

 املاضي يف )آمنوا(، )وعملوا(، )وتواصوا(؟ما داللة التَّعبري ابلفعل 
 .( 4) دحهم بًم صدر عنهم يف املايض، ورغبتهم يف الثبات عليه يف املستقبل مل لـعل ذلك  

  أبل؟احلات( )الص  عرَّفملاذا 

 . (5)مروا بعملهاأُ  الَّتيعملوا مجيع األعًمل الصاحلة  مفهًلستغراق، ل

 
(1)  ( ازي  للرَّ الغيب  مفاتيح  )279/  32ُينظر:  عود  السُّ أليب  ليم  السَّ العقل  إرشاد  التَّحرير  197/  9(؛  (؛ 

 (. 532/ 30والتَّنوير ًلبن عاشور )

 (.238/ 22رر للبقاعي )ظر: نظم الدُّ ُين( 2)

 (.532/ 30بن عاشور )رير والتَّنوير ًل ُينظر: التَّح (3)

ازي ) (4) رر للبقاعي )282/  32ُينظر: مفاتيح الغيب للرَّ  (. 238/ 22(؛ نظم الدُّ

 (.532/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (5)
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 احل ابإلميان؟ ما داللة اقَّتان العمل الصَّ 
عىل اإليًمن   طفن باب عطف اخلاص عىل العام، والعطف يقتيض املغايرة؛ فعُ م

الَّتي ًل يتم إًلَّ هبا، فهم مل يقترصوا عىل اإليًم القلبما هو من لوازمه  بل أتبعوا    ين 

 .(1) عمل الصالح ذلك بال

 ملاذا عطف التَّواصي على اإلميان والعمل الصاحل رغم أنَّه منه؟ 
باب   من  اخلاصجاء  العام  عطف  ا  عىل  ُيظن    ؛به  اهتًمما ًل  العمل   أنَّ حتَّى 

من  الصالح   الغري  إىل  املتعدي  يشمل  بل  كر،  والذِّ ًلة  كالصَّ النفس  عىل  مقترٌص 

 . (2) بالصرب يم اخلري، والتوايصلوتع حلق إىل ا ةدعوال

 واصي؟اجون من السر ابإلميان أوالً مثَّ التَّ ملاذا وصف النَّ 
يؤدهيم   بًم  متسكوا  لشدَّ ألهنم  صاروا  ثمَّ  والنجاة،  الفوز  للطاعة إىل  حمبتهم  ة 

ا يف اجتًلب األ  .(3) من دعوة الغري  ورجيوصون غريهم بمثل طريقتهم؛ طمعا

 غة )تواصوا(؟ ية لصيَّ لداللة الصرف ا  ما
  يويص بعضهم أي  رفني،  طفاعلة تقع من  املصيغة  عىل وزن )َتَفاَعل(، و   تواىص

ا باحلق، والتَّ     .(4) توايص عىل شيوع ال قائًما  مشأهن يكونف ،مسك بهبعضا

 ما املقصود ابحلق؟ 
 .(5) ع بصحته كل ما حكم الرشَّ 

 
 . (342القايض ) ُينظر: التفسري العقدي جزء عم ألمحد (1)

 (.335-532/ 30عاشور )رير والتَّنوير ًلبن ُينظر: التَّح (2)

ازي ) ُينظر: (3) رر للبقاعي )281/  32مفاتيح الغيب للرَّ  (. 239/ 22(؛ نظم الدُّ

(؛  34)(؛ شذا العرف يف فن الرصف للحمًلوي534-30/533ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور )  (4)

 .(342د القايض )ي جزء عم ألمحالتفسري العقد

رر  (5)  (.239/ 22للبقاعي )ُينظر: نظم الدُّ
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 ما داللة تكرار فعل التَّواصي؟
ف وال  وةلدعاعىل  ل  األوَّ   دليللتَّأكيد،  اهلل  الثَّ ثَّ إىل  عليه،  اين  ل  األوَّ يفيد    وأبات 

 . (1) هي عن املنكراين النَّاألمر باملعروف والثَّ 

  لصرب؟اب املقصود   ما
 . (2)عن املعايص وعىل الطاعات، وعىل ما يبلو اهلل به عباده هو الصرب

 وما داللته؟   ؟﴾ين ىن من خن﴿ ما نوع العطف يف قوله تعاىل:
خاصٍّ  ععطف  عىل  إىل  مت  احلقَّ ألنَّ    ؛ما  احتاج  إقامته  يف  أذى  اعرتضه  ما  ى 

 به أو ألنَّ األوَّ و»،  (3)صرب
ِ
ارٌة عن رتبة العبادة التي  عب  )احلق( وهو    للكًمِل اًلعتناء

يَ  به اهلل تعاىلهي فعل ما  التي هي    )الصرب(والثاين  ،رىض  العبودية  عبارٌة عن رتبة 

ضا بًم فعل اهلل تعا  .(4)   « ىلالرِّ

 السُّورة ومناسباهتا:    يق الكشف عن مقدماتبتط  -
 عناية السَّلف بسورة العصر:

جًلن من أصحاب  » قيا مل يتفرقا حتَّى يقرأ أحدمها عىل إذا الت  ×  النَّبيكان الرَّ

   .(5)« أحدمها عىل اآلخر مَّ يسلِّمث ، ﴾خم حم جم يل ىل مل خل﴿ اآلخر

الشافعي   اإلمام  ال» :  قال  هذه  النَّاس  تدبر  لولو  رواية س سورة  ويف  عتهم. 

ع  ـميـت جـلـم ـا ش ـهـره: إنــال غيـهم. وقـتـزل إىل النَّاس إًل هي لكفـنـو مل يـ: لهـعن

 . (6) « رآنــوم القـلـع

 
ازي )( 1)  (.282/ 32مفاتيح الغيب للرَّ

خمرشي ) (2) اف للزَّ  (794/ 4ُينظر: الكشَّ

 (.533/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (3)

 (.9/197إرشاد العقل السليم أليب السعود ) ( 4)

 (.5124( رقم: )215/ 5عجم األوسط )لطرباين يف املرواه ا (5)

 (.1461/ 3(، وينظر: تفسري اإلمام الشافعي )528/ 30وير ًلبن عاشور )تَّحرير والتَّنال  (6)
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افعيلبقاعي عىل  ويعلق ا الف-قول الشَّ ا  وهو معنى قول غريه: إهنَّ »:-الذكر   السَّ

ن علق، وبيان  خلوق مشملت مجيع علوم القرآن، مقصودها تفضيل نوع اإلنسان امل

ؤال عن زكاء األعًمل بعد اإلشارة  اجي يوم السُّ عصارته وهم احلزب النَّو  خًلصته

واألحوال برتك الفاين واإلقبال عىل    إىل أضدادهم، واإلعًلم بًم ينجي من األعًمل

 . (1) « ه خًلصة الكون ولباب الوجودألنَّ  ؛الباقي

 أحوال نزول السُّورة: 
ورة مكيَّة ح   يبثَّالثة عرشة يف ترتوهي ال  ،(2) السُّ النُّزول؛ نزلت بعد سورة الرشَّ

 . (3) وقبل العاديات

ظروفها   تبني  الَّتي  اآلثار  عباس  ولقومن  من  يريد  »  :عنها    ابن  مجاعة 

وقال  املطلب.  عبد  بن  واألسود  وائل،  بن  والعاص  املغرية،  بن  كالوليد  املرشكني 

مرفوع    مقاتل: خرب  ويف  هلب،  أيب  يف  أإنَّ نزلت  جهل،ه  أنَّ ورُ   بو  كانوا هؤ  وي  ًلء 

 . (4)« ا تومهوند ممَّ األمر بالضِّ  ا لفي خرس، فأقسم تعاىل أنَّ حممدا  يقولون: إنَّ 

ه َدَويه مره ابن  َعبَّاس  وأخرج  ابهن  قوله:    َعن   جم يل ىل مل خل﴿   يف 
ذكر    ﴾حن جن يم ىم مم﴿   ،ا جهل بن هشامبأ  عنيي»   :﴾خم حم

 . (5)« ا وسلًمنعليا 

   مقصد السُّورة:
ف اإلبيان من  . (6) سان بمعيار النَّجاح مع النَّفس والغري نهج حياة، ُيعرِّ

 
رر للبقاعي )( 1)  (. 234/ 22نظم الدُّ

ا مدنية."  (2) وروي عن    هي مكية يف قول اجلمهور وإطًلق مجهور املفرسين. وعن قتادة وجماهد ومقاتل أهنَّ

. التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور "هالسور املختلف في»اإلتقان« يف عداد ا  عباس ومل يذكرها صاحبابن  

(30/527.) 

 (.527/ 30(، التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور )33ُينظر: فضائل القرآن ًلبن الرضيس ) (3)

ازي )( 4)  (. 32/279مفاتيح الغيب للرَّ

 (.8/622يوطي )الدر املنثور للسُّ ( 5)

 (. 601ز تفسري )خترص يف التفسري ملرك ُينظر: امل( 6)
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 مناسبة اسم السُّورة ملقصدها:
خيلِّ  ويميِّ العرص  املعصور  روح  صفص  ويكشف اوته،  ز  البرش  يعرص  مان  فالزَّ

 . (1) معادهنم، ويميِّز الفائز من اخلارس

 (:التَّكاثرمناسبة السُّورة ملا قبلها ) 
ؤال التَّكاثرا من  يهحال الدنيا وما ف  -هسبحان-  ملا ذكر اهلل د اإلنسان بالسُّ ، وتوعُّ

  خرٍس يف    اسفالنَّواحلساب ورؤية اجلحيم؛ جاءت سورة العرص تبنيِّ طريق النَّجاة؛  

 .(2) أربع بصفاٍت إًلَّ من اتصف 

 مناسبة السُّورة ملا بعدها )اهلمزة(: 
خ  ملَّا يف  اإلنسان  جنس  أنَّ  سبحانه  اهلل  يبني  ًل  اترس  من  إًلَّ  منه    صفنجو 

بًمله  يغرت  إذ  اإلنسان،  يعشها  الَّتي  اخلرس  أمثلة  من  بمثال  أتى  معينة،  بصفات 

باهلمز   غريه  عىل  ويعتدي  املال    الَّلمزوونفسه،  أنَّ  يظن  ذلك  يف  وهو  والعيب، 

سيحميه من عمله وينجيه من سوء فعله، إًلَّ أنَّ هذا هو عني النَّقص واخلسار الَّذي  

 .(3) اهلل يف سورة العرص بيَّنه 

 تطبيق الرَّبط ابحلال:  -
 .ا لفي خرسحممدا  : إنَّ بي كان يقول َمن هو ِمن أقارب النَّ

رت أن تثبت عىل مبدٍئ صحيح، مثل: أنَّك  ،ملوقف مشابهفماذا لو تعرضت   قرَّ

 !خارس  قراركقال لك من أقرب النَّاس إليك: إنَّ يُ  ثمَّ 

. واستمع إلجابات من ة.بمثالي  بمصداقية ًل  اإلجابةحاول استشعار املوقف و

 ..دارسمعك يف جملس التَّ 

كثريا  سأحزن  أتزعزع،  )قد  إلجابات:  أبايلأمثلة  ولن  سأثبت  عىل ا،  سأثبت   ،

 . (..، قد أجادلمضض

 
رر للبقاعي ) (1)  (. 22/234ُينظر: نظم الدُّ

رر للبقاعي )376ُينظر: الربهان يف تناسب سور القرآن للغرناطي ) (2)  (.22/236(؛ نظم الدُّ

 (. 376ُينظر: الربهان يف تناسب سور القرآن للغرناطي ) (3)
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باألذى..  لك  تعرض  من  عىل  ويردُّ  عنك،  اهلل  يدافع  عندما  شعورك  ما   ُثمَّ 

و) بالفخر  هللسأشعر  حمبةا  وأكونأزداد  يقينا  ،  املستقبل  اوثباتا   ،اأكثر   ، ...( يف 

الطَّريق يف  ..وهكذا املشاعر غالباا مصاحبة لكلِّ من ثبت عىل هذا  ، وستكون هذه 

 .تزداد يقيناا هبذا الدينفمن الصحابة لو وضعت نفسك يف مكاهنم؛  قتذلك الو

ا حق   أمَّ ين  الدِّ هذا  أنَّ  باحلرسة  يشعر  )يتفاجأ،  فقد:  الكفار  وتتبني شعور   ، 

عىل اإلسًلم،    وُيقدميف حاله    ُيفكربذلك، ومن املمكن أن    حمكابرته وإن مل يرص

 رسين...( وهكذا.. إىل نفسه بالتفكري حتَّى ًل يكون من اخلا فريجع

 .فس منزلة املخاطب يف اآليةإنزال النَّبللربط باحلال  ه أمثلةهذ

 : عليهاالعرص ةزيل سورنوت بط ابلواقع احلاضرالرَّ ومن زاوية 

مترُّ - العام:  النَّ  الواقع  انتشار  انترش  وباء  جائحة  فتشتدُّ بالعامل  اهلشيم،  يف    ار 

خسائر ممكنة، فُينزل املتدارس سورة    ء بأقلِّ اذ منهٍج خيرجنا من البًلاحلاجة إىل اختِّ 

واستشعار عظيم قدرته وقهره وسلطانه،    ،ح باإليًمن باهلليتسلَّ و العرص عىل واقعه؛  

بات عىل ما فيه مصالح العباد راد املجتمع بالثَّ فل الصاحلة، ويتواىص أباألعًمويبادر  

بًلء، فتخفن وطأة اًلبتًلء  رب عىل ماجره الوباء من تعطٍل، وُبعٍد ووالبًلد، وبالصَّ 

م الغيوب  .عىل القلوب، بتدبر كًلم عًلَّ

  آلية عىل الواقع اخلاص: إنساٌن حلَّت عليه فاجعة بموت قريٍب عزيز، فُينزل ا-

رب، ويتواىص مع من حوله بذلك، ويستشعر قرب املوت ويدرك  واقعه ويتسىل بالصَّ 

بالص بقي من عمره  ما  استثًمر  فيحاول  الزمان،  ينجو من  قيمة  ليكون ممن  احلات؛ 

 ...اخلرسان، وهكذا

 :اهلداايت استخراج  تطبيق    -
ا بالرتَّ  ويكون ذلك كًم تبنيَّ   :كيز عىل ثًلثة حماورسابقا
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  :ةالعمليَّ   طبيقاتتَّ ال:  أوالً 
باملحافظة عل  - العرص،  ل وقتهااًلهتًمم بوقت صًلة  أوَّ ، واملحافظة عىل  يها يف 

 .أذكار املساء

ي بالتَّوايص مع أهل البيت واملعارف عىل اخلريات. احلرص عىل ا  -  لنَّفع املتعدِّ

ا    احلفاظ عىل الوقت  -  . ز باإلنجا برتتيب األوليات، ووضع اجلدول اليومي؛ ليكون عامرا

 ا.خلص منهبالتَّ  ءبدل وا قات، وحتديد مشتِّتات األ  -

زيادة    - عىل  الصالح،  اإليًمن  احلرص  العمل  وقود  ألنه  نقصانه؛  من  واخلوف 

 قرتح قراءة كتاب: )أسباب زيادة اإليًمن ونقصانه؛ لعبد الرزاق البدر(. ويُ 

ُيت  - قرآينٍّ  أٍخ  ب  واىص اختيار  التمسك  عىل  حفظا معه   –راجعة  م  –  االقرآن: 

ا، تدب – اتفسريا   . ن أعظم أسباب الثبات ذا مفهرا

 .هي عن املنكراألمر باملعروف والنَّ  -

 .تواسيه وتصربه إرسال رسالة ملحزون  -

  دونه.من ، وحال املجتمع وايصربز أمهية التَّ قال يكتابة م  -

رب يف صغري األمور، لنَّال تربية  -  عليه عند جليلها. لثباتفس عىل الصَّ

الوقت    اول املحاور اآلتية: إدارة تتن العرص  يبية مستوحاة من سورة  ورة تدر ترتيب د    -

ات    –  لعادات والقيم. بناء ا   –ترتيب األولويات    –التَّواصل مع اآلخرين    -إدارة الذَّ

 . وايص باحلق ا أمر اهلل به من التَّ امتثاًلا ملدارس ق التَّ يطبت  -

طريق الصرب،   ىلعلتعرف  يف القرآن؛ ل الصرب()  كلمة:لبحٍث موضوعٍي  عمل    -

   الصابرين.وجزاء 

 :ةــيَّـ لبعمال الق األيز على  كر ـ تَّ ــالاثنًيا:  
  ما   فينبغي أن نعظِّميقسم إًل بعظيم،    العظيم ًلو ، فاهلل أقسم بالعرصعظيمالتَّ   -

 .اهلل عظَّمه
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 .( 1)اخلوف من اخلرسان، ورجاء النَّجاة منه ،الوف والرجاء  -

اإليًمن،   :فات األربعالصِّ   والقوة يف حتقيق ربأ من احلول  عىل اهلل، والتَّ   وكلالتَّ   -

 .بالصرب والتَّوايصباحلق  والتَّوايصوالعمل الصالح، 

  .رحماسبة النفس عىل ضياع العم  ،احملاسبة  -

 .(2) عىل الطاعات وعن املعايص وعىل أقدار اهلل  الصرب   -

 .رسينجيهم من اخل ماودًللتهم عىل  ،سن تعليم اهلل لعبادهحل احملبة  -

 :عاءالدُّ اثلثًا:  
ا باخلري:  أن جيعل عمر سؤال اهلل     -  . ( 3) « واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري » ه عامرا

النَّجاة من اخلرس، مثل:  - بًم حيقق  إنَّا نسألك موجبات رمحتك،  »الدعاء  اللهم 

والفوز   بر،  كلِّ  من  والغنيمة  إثم،  كلِّ  من  ًلمة  والسَّ مغفرتك،  ،  باجلنَّةوعزائم 

 .(4) « رالنَّاجاة من والنَّ 

حتق  - اهلل  اإليًمن:سؤال  إينِّ »  يق  إيًمنا اللهمَّ  أسألك  ًل  ينفد،  يرتد  ا  ًل  ونعيًما   ،

 . (5)« اخللد جنَّةيف أعىل   ×ومرافقة النَّبي 

الثَّبـس   - اهلل  احلق:  ـؤال  عىل  والعزيمة  »ات  األمر،  يف  الثَّبات  أسألك  إين  اللهم 

شد  . (6) « عىل الرُّ

 
جي أقل؟ أفًل ينبغي من القليل، كيف والناًما حتى ًل تكون أنت  ؛ كان اخلوف عظين الناجي أكثرلو كا"  (1)

ازي ) ".!أن يكون اخلوف أشد  (. 32/281مفاتيح الغيب للرَّ

رب مًلك فضائل األخًلق كلها، فإنَّ اًلرتياض باألخًلق احلميدة ًل خيلو من محل املرء نفسه عىل  "(  2) والتَّخلق بالصَّ

كثري خمال  شهوات  خمالفتها فة  ففي  ع   ة،  رب  الصَّ يقتيض  ا تعب  مكارم  تصري  حتى  نفسه  ليه  راض  ملن  ملكة  ألخًلق 

 (. 533/  30. التحرير والتنوير ًلبن عاشور ) "عن عيل بن أيب طالب: »الصرب مطية ًل تكبو« عليها... 

 (. 7261( رقم: )7/199رواه الطَّرباين يف املعجم األوسط )( 3)

) املستدرك عىل الصحي رواه احلاكم يف  عىل رشط مسلم.حديث صحيح  (  4) ( 1/067حني، كتاب الدعاء 

 (. 1925رقم: )

 (.3797( رقم: )6/346رواه أمحد يف مسنده )( 5)

 (.935( رقم: )3/216رواه ابن حبان يف صحيحه ) (6)
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حبة    - الصُّ اهلل  كان  سؤال  يدعو:  الصاحلة،  لف  السَّ ا  يل    يرسلهم  ال»أحد  جليسا

 . [83الشعراء:] ﴾جه هن﴿ : موقال إبراهي  ،(1)« صاحلاا
رب   -  .[250البقرة:] ﴾رن مم ام يل﴿ :سؤال اهلل الصَّ

 اهلداايت العامَّة: 
 من اآليات.  مستنبطةٌ من كًلم أهل العلم، أو عقليَّة  نقليَّةٌ وهي إما 

 ة:  أمثلة على اهلداايت النقليَّ 
ا هلم،  ديدنا   ، عىل شيوع التآمرئًما املؤمنني قا  أن يكون شأن»:  عاشور  قال ابن  

اتِّ  يقتيض  احلقِّ وذلك  بإقامة  املؤمنني  مصالح  و  ،صاف  يف  املكاره  عىل  صربهم 

ا ًل يويص غريه بمًلزمة أمر إًل  اس من أن أحدا ملا يقتضيه عرف النَّ  ؛اإلسًلم وأمته

خليقا  األمر  ذلك  يرى  بوهو  عىل    قلَّ إذ    ؛املًلزمةا  أحد  يقدم  بحقٍّ أن  ًل    هو  أمر 

 .(2) « أو أمر بصرب وهو ذو جزع ،يفعله

ازي   الرَّ الثَّ مت معنى السُّ لف: تعلوعن بعض السَّ »:  قال    ، لج ورة من بائع 

ماله رأس  يذوب  من  ارمحوا  ماله،  رأس  يذوب  من  ارمحوا  ويقول:  يصيح    ، كان 

معنى: هذا  لفي    إنَّ )  فقلت:  ا  (خرساإلنسان  به  وًل  يمر  عمره  فيميض  لعرص 

 . (3) « خارس كتسب فإذا هوي

 أمثلة على اهلداايت املستنبطة:
آية    والعموم التأكيد    بأسلو  - خرس  إنَّ )يف  لفي  النَّفس    (اإلنسان  حُيفز 

النـي ـرف سبـع ـلت  ؛ويستنهضها ب ـح ـد نفس تـوجـي  ًلف   ،اـهـك بـ مسـستـتواة  ـج ـل 

 . رـس ـور اخلـعـش 

 
النبي    (1) أصحاب  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  )×رواه  وحذيفة  عًمر  مناقب  باب  رق5/25،  م:  ( 

(3742.) 

 (. 534-30/533)لتَّنوير ًلبن عاشور التَّحرير وا (2)

ازي )مفا (3)  (. 32/278تيح الغيب للرَّ
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ء، فًل يستوي من جدَّ ومأل حيث مل جيعل عباده سوابحانه وتعاىل  عدل اهلل س -

 بعمل الصاحلات، مع من كان غارقاا يف امللهيات. وقته 

ة، ًل تنفك احلاجة عنها فهي احلبل املنجي  ــم ـئة دارَّ ـم ـست ـة مـليَّ ـي عم ـواصـالتَّ -

 من اخلرس. 

الصَّ ــانـمك- وأنَّ ـبة  قري ـر  للعرص  ــنـه  ال  الَّذية  زما؛  زمانهو  من فًل  خيلو  ن 

 الصرب.احلاجة إىل 

لعلمه بحاجتنا إىل بعضنا، أمرنا احلكيم الذي خلقنا هو األعلم بًم يصلحنا، ف-

 واملجدد من العزيمة.   سبحانه بالتوايص املتوافق مع الطبيعة البرشية،

هذا د   كله  وبعد  ويسأل   يتفقَّ ازداد؟  هل  إيًمنه  علمتني :  نفسه  املتدارس  ماذا 

 يريد سبحانه منِّي؟  ة بريب؟ وماذاالسور

بالنَّو اقتداؤه  هو  جملسه  به  خيتم  ما  خري  بي  خري  القرون  سيد  كان    حيث 

شهد أن ًل إله إًل  سبحانك اللهم وبحمدك أ»يقول إذا أراد أن يقوم من املجلس:  

  .(1) « أنت، أستغفرك وأتوب إليك 

 

 

 

 

 
 (.29325( رقم: )41/ 6مصنف ابن أيب شيبة، ما يدعو به الرجل إذا قام من جملسه ) (1)
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 اخلامتة
 ، وبعد: ا اهللا لنهتدي لوًل أن هدانا هلذا وما كنهدان الَّذياحلمد هلل 

أنَّ تبنيَّ فقد   الق    بتدارس  أرجى  العناية  ومن  املهًمت،  أهم  من  العظيم  رآن 

وأنَّ  الصَّ   العبادات،  تطبيقه  الطريق  آثار  تلمس  هو  لتشكيل    لف،سَّ حيح  ومجعها 

آثارهم إليناة  وجد منهجيَّ تًل  إذ    منهجية مقرتحة من  آثار ؛ وإموحدة نقلت   نًم هي 

 . حيصل العلم الرصني ئهااقتفاببيل، ولوك هذا السَّ إشارات هتدي من أراد س و

 :اه إىل عدة نتائج منالد ِّراسة   خلصتو 
مستخرٍج للتَّ   مفهومٍ صياغة   .1 ومن    دارس  اللُّغوية  للكلمةاملعاين  فية  ، الرصَّ

من ضة  بتدرٍج وكثرة مراو  ،وهدى  آيات القرآن الكريم من علمٍ )تتبع ما يف  هو:  و

  وهداياته(. للوصول إىل ثمرته؛ ثربني اثنني فأك تَّشاركخًلل ال

ر  الح، وهي تعني الفرد عىل تدبُّ بعة من عهد سلفنا الصَّ تَّ م  ةٌ تدارس القرآن سنَّ .2

 . ريق القرآن ومتهد له الطَّ 

ات مقرتحة ملجلس التدارس، مستنبطة بدليلها من آثار  ستنباط مخس منهجيَّ ا .3

ورة مات السُّ شف عن مقدِّ ا، تثوير األسئلة، الكاآلية وتكرارهًمع  : س لف وهيالسَّ 

 . ، استخراج اهلداياتبط باحلالومناسبتها، الرَّ 

  ه.تقوم علي دارس وأهم مرحلةٍ جملس التَّ  هي لبُّ  منهجيَّة تثوير األسئلة .4

يُ   فرٌق هناك   .5 من  للوصول  بني  وفكره  نظره  التَّساؤًلت عمل  إجابات  إىل 

   بل أن حياول بنفسه.ها قا قاله األوائل فيبأخذ م يكتفي  من، ووربط املناسبات

، عىل إنزال النَّفس منزلة املخاطب زمن النُّزول تعني   زولمعرفة مًلبسات النُّ .6

بط بواقع املتدارس  .واخلاص العامِّ  ثمَّ الرَّ

حيحة  ة الصَّ ه النيَّ ي ـوجوتم،  ـلـول عىل اهلل بًل ع ـ ن القـذر مـدارس احلـعىل املت .7

 تَّدارس. ال يف
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ا  لتثويرل  تاليةٌ   ري املعتربة مرحلةٌ فاس جوع إىل كتب التَّ الرُّ  .8   فهي   ؛تثبتاا واستدراكا

  س.ل إليه يف املجلوصِّ ما تُ  ميزان قبول أو ردِّ 

عمليَّ املنهجيَّ  .9 املقرتحة  للتَّ قاب  قريبةٌ   ةٌ ات  عىل    ؛طبيق لة  تطبيقها  يف  ذلك  ظهر 

 .سورة العرص

جملأجوبة   .10 يف  املطروحة  التَّ األسئلة  ثنايا   ذكورمالبها  غدارس  س  يف 

 .هاوجود ملعرفة مظانِّ  فاسري، وحيتاج املتدارس مزيد علمٍ التَّ 

ا. من    ..وأخريا مزيد  واستخراج   ، ودراسةا بحثاا  بالتَّدارس  باًلعتناء  نويص 

املس العلم،  املنهجيَّات  أهل  آثار  من  يكونتنبطة  حظٌّ   وأن  جمالس   للمسلم  من 

  ذة التجربة عملياا.؛ ليذوق لَّ من خري زادٍ  دويتزوَّ  ،لبهدارس ينري عقله وقالتَّ 

مة ـهج ـنـاملـم بـ ريـالك  رآنــدارٍس للقـة تـوعـوس ـدار مـل إصـأمـا نـكم  يَّات املقدَّ

راسة.     يف الدِّ

ره  ًل تكدِّ   القرآن العظيم بحرٌ   جربة أنَّ تَّ ا أثبتت بالعىل قرص هذه الدراسة إًل أهنَّ و

وأنَّ  اجته  اهلل  الدًلء،  من  بيعطي  اًلستهداء  يف  وصدق  بسخاء،  د  واخلري  اهلدى  ه 

التَّ   وأنَّ  الغوَّ   دارس غنيمةٌ جمالس  الغوص  العلم اصني، ويف  القرون  آثار خري  قتفاء 

درر، راجني من اهلل  مني، حاولنا نظمها للقارئ الكريم يف مخس  صني، والدر الثَّ الرَّ 

 .القبول والربكة ووفري األجر

 .وأحكم وأكرم  هذا واهلل أعلم
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 املصادر واملراجع فهرس
القرآن . 1 علوم  يف  السيوطياإلتقان  أيب   ،،  بن  الرمحن  بكرعبد  مركز  ( ـه911)    حتقيق:   ،

 .ـه1426الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة،  

حبان . 2 ابن  صحيح  تقريب  يف  حبان  التميمي،   ،اإلحسان  بن  ترتيب:    (، ـه354)  حممد 

الفاريساألم بلبان  بن  عيل  الدين  عًلء  شعيب  ،  ري  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  حققه 

 . م1988،  ـه1408،  ، الطبعة األوىل مؤسسة الرسالة، بريوت ،ؤوطاألرن 

   . بريوت، ار املعرفة (، دـه505) ، حممد بن حممد، الغزايل، إحياء علوم الدين  . 3

السَّلي  . 4 العقل  اإرشاد  مزااي  إىل  الكرميم  العًمديلكتاب  السعود    ، ،  بن  أبو  د  حممَّ بن  د  حممَّ

 لبنان.  -ريوت  (، دار إحياء الرتاث العريب، بـه982مصطفى، ) 

ابلقرآن . 5 القرآن  إيضاح  يف  البيان  القادر  ،  أضواء  عبد  بن  املختار  حممد  بن  األمني  حممد 

الشنقيطي للطباعة،  هـ(1393:  )املتوىف  اجلكني  الفكر  وو   دار  بريوت  التوزالنرش    –يع 

 . م1995 -هـ 5141،  لبنان 

القرآن  . 6 سور  تناسب  يف  الزب  الغرناطي،  ، الربهان  بن  إبراهيم  بن  )أمحد  (،  ـه708ري، 

 م. 1990،  هـ1410حتقيق: حممد شعباين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسًلمية، املغرب، 

علوم   . 7 يف  اهلل  الزركَّش،  ، القرآنالربهان  عبد  بن  د  حمـه794)  ، حممَّ حتقيق:  أبو  (،  د  مَّ

م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى احللبي ورشكائه، الطبعة األوىل،  الفضل إبراهي 

 م. 1957،  ـه1376

(، حققه وعلق عليه: ـه 676) ،  حميي الدين حييىالنووي،    ،التبيان يف آداب محلة القرآن  . 8

احلجار  اب،  حممد  والتوزيع دار  والنرش  للطباعة  حزم  الطبعةلبنان   –بريوت    ،ن  ،  الثالثة   ، 

 . م4199،  ـه1414

اجمليد . 9 الكتاب  تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  السَّديد  املعن  ع ،  حترير  د  اشور،  ابن  حممَّ

 هـ. 1984(، الدار التُّونسية للنَّرش، تونس،  ـه1393الطَّاهر، )
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الكرمي . 10 القرآن  وأحكامه،تدارس  ضوابطه  الشاطب   ،  اإلمام  معهد  جملة  املنيع،  ي  نارص 

 هـ. 1438والعرشون، قرآنية، العدد الثالث للدراسات ال

العثيمني: جزء عم . 11 ابن عثيمنيتفسري  الث(،  ـ ه1421)   حممد صالح،  ، ،  للنرش، ردار   يا 

 .ـه1424عنيزة، الطبعة الثالثة،   -اململكة العربية السعودية

 .ـه1437دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، أمحد،  القايض، ،التفسري العقدي جزء عم . 12

(، املحقق: سامي بن حممد  ـه703)،  إسًمعيل بن عمر   ابن كثري،   ،رآن العظيمتفسري الق  . 13

 . م1999، هـ1420  ، الطبعة الثانية،يعدار طيبة للنرش والتوز  ،سًلمة 

ماين )ثلث رسائل يف إعجاز القرآن  . 14 (، وعبد القاهر  ـه383(، واخلطَّايب )ـه384، للرُّ

حم(ـه471)  رجاين اجل وتعليق:  حتقيق  اهلل،  خلف  د  سًل مَّ زغلول  وحممد  أمحد  دار    م، 

 مرص، الطبعة السادسة.  -املعارف، القاهرة  

املحقق: أمحد حممد    (،ـه310حممد بن جرير ) ، الطربي،  جامع البيان يف أتويل القرآن . 15

سالة، الطبعة األوىلمؤسسة  ،شاكر   . م2000،  ـه1420، الرِّ

عبد الرمحن  رجب،    ابن  ،مع الكلمكم يف شرح مخسني حديثا من جواجامع العلوم واحل . 16

أ ) بن  األرناؤوط  ـه795محد  شعيب  املحقق:  باجس و(،  الرسالة   ،إبراهيم    ، مؤسسة 

 . م2001، هـ1422، طبعة السابعة، البريوت 

د  البخاري،  ،  وسننه وأايمه   ×  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  . 17 حممَّ

إسًمعيل بن (ـه256)   بن  زهري  حممد  حتقيق:  النارص،  ،  الطب  نارص  النجاة،  طوق  عة  دار 

 هـ. 1422األوىل، 

القرآن  . 18 ألحكام  القرطبي،  اجلامع  أمحد،  بن  الربدوين  حتق(،  ـه671)   حممد  أمحد  يق: 

 . م1964،  هـ1384  ، الطبعة الثانية،القاهرة  ، دار الكتب املرصية  ،وإبراهيم أطفيش 

املنثور  . 19 ابملأ  الدر  التفسري  الرمحن  السيوطي،    ثور،يف  بكرعبد  أيب  دار    ،  (ـه119)  بن 

 . وتبري ،الفكر
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د، مكتبة  حممد حمم أبو موسى،    ، حممد علقتهما آبل حم دراسة يف أسرار البيان  –الزمر   . 20

 . وهبة، القاهرة

 . (، دار احلديثـه1182حممد بن إسًمعيل، ) الصنعاين،  ،سبل السلم  . 21

ملحقق: حممد  هـ(، ا275) ،  بن األشعث   داود سليًمن  أيب ، السجستاين،  سنن أيب داود . 22

 . بريوت  –النارش: املكتبة العرصية، صيدا  ،يي الدين عبد احلميدحم

الصغرى . 23 شعيب لنسائي ا  ، السنن  بن  أمحد  غدة ـه303)   ،،  أبو  الفتاح  عبد  حتقيق:   ،) ،  

 م. 1986،  ـه1406، ، الطبعة الثانيةحلب   ، مكتب املطبوعات اإلسًلمية

للرسول . 24 الصحابة  التفسري وا،  ×  سؤاالت  العرفستشكاالهتم يف  نورة  عبد  ،  تقديم،  ج، 

 هـ. 1439الشهري، مركز تفسري للدراسات القرآنية، الطبعة األوىل،  الرمحن 

م(، حتقيق وتصحيح: إبراهيم  1928أمحد، ) احلمًلوي،  ،  ن ِّ الصَّرفشذا العرف يف ف . 25

 . ـ ه 1422لطبعة األوىل،  الدمام، ا   -  ة املتنبي، اململكة العربيَّة السعودية ـ ب ـ م، مكت ـ راهي ـ د إب ـ حم ـ م 

ا . 26 ابن شرح  ألفية  على  األشموين،  مالك  ألمشوين  بن عيسى،  حممد  بن  (،  ـه929)  ، عيل 

 . مـ1998،  هـ1419 الطبعة األوىل، ، لبنان - بريوت  ،دار الكتب العلمية

املستقنع . 27 زاد  على  املمتع  العثيمني،  الشرح  صالح،  بن  اجلوزي    ، حممد  ابن  دار 

 . هـ4281-1422 الطبعة األوىل،  (،ـه597)

حتقيق: أبو متيم يارس  ،  ف بن عبد امللك ًلبن بطال عيل بن خل  ، يصحيح البخار   شرح . 28

 . م2003،  هـ1423،  الطبعة الثانية ، الرياض -  السعودية ،مكتبة الرشد  ،بن إبراهيم 

اإلميان . 29 احلسني،  البيهقي،  شعب  بن  وخرج  (،  ـه458)   أمحد  نصوصه  وراجع  حققه 

خمتار  قيقه وختريج أحاديثه:  أرشف عىل حت،  ميد حامد أحاديثه: الدكتور عبد العيل عبد احل

ببومباي   السلفية  الدار  صاحب  الندوي،  والتوزيع   ، اهلند  –أمحد  للنرش  الرشد    مكتبة 

 . م2003،  ـ ه1423،  ، الطبعة األوىلبالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند 

واملنهج . 30 املفهوم  القرآن  من  االستنباط  اإلمام سعيدايف  ن الزهراين،  ،  علم  معهد   ،  

 . م2018،  ـه1440األوىل،   الشاطبي، جدة، الطبعة 
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البخاري  . 31 صحيح  شرح  القاري  العيني،  عمدة  أمحد ،  بن  إحياء  ـه855)   ،حممود  دار   ،)
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التَّنزيل  . 33 غوامض  حقائق  عن  عمروالزخمرشي،  ،  الكشَّاف  بن  دار  ( ـه538)  حممود   ،

بريوت   العريب،  الثالثة،    -الكتاب  الطبعة  الكتا 1407لبنان،  مذيَّل هـ.  بحاشية    ب 

الكش)اًلن تضمنه  فيًم  اف  تصاف  الكشَّ أحاديث  وختريج  اإلسكندري  املنري  ًلبن  اف( 

 لإلمام الزيلعى. 

العرب . 34 مكرم  منظور،  ابن  ،  لسان  بن  د  بريوت  (ـه711) حممَّ صادر،  دار  لبنان،    -، 
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 م. 2001،  هـ1421

مسلم  النيسابوري،  ،  ×  رسول هللااملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل   . 43

 لبنان.   -لباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  ، حتقيق: حممد فؤاد عبد ا ( ـ ه 261) ج بن احلجا 

السو  . 44 مقاصد  على  لإلشراف  النظر  عمر  البقاعي،  ،  ر مصاعد  بن  ،  (ـه885)إبراهيم 

 م. 1987،  هـ 1408مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل،  

األحا . 45 يف  واآلاثر املصنف  ا  يب أل،  ديث  عبد  شيبة،  أيب  بن  حممد  بكر  بن  (،  ـه235)هلل 

 . ـه1409،  ، الطبعة األوىل الرياض  –مكتبة الرشد  ،ل يوسف احلوت املحقق: كًم 

املحقق: طارق بن عوض اهلل  (،  ـه360)  سليًمن بن أمحد  ،، الطرباين املعجم األوسط  . 46
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 لخصامل
 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله، وصحبه، وبعد: 

يتناول:  البحث  األمومة،    فهذا  أطوار  سياق  يف  الواردة  والقرائية  القرآنية  اهلداايت 
 دراسة تطبيقية. 

املختلفة،    مهية علم اهلدايات، وبيان مفهومه، والتعريف بأطوار األمومة إبراز أ هيدف إىل  و 

 ات القرآنية والقرائية الواردة فيها، وبيان عالقة القراءات باهلدايات. اهلداي   واستنباط 
 . ، وخامتة، وفهارسأربعة مباحثومتهيد، و ،مقدمةوقد قسمته إىل 

 أما املباحث فهي:

 . اهلداايت الواردة يف طور احلملل:  املبحث األو 
 .اهلداايت الواردة يف طور املخاض والوضعاملبحث الثاين:    
 . اهلداايت الواردة يف طور الرضاع:  لثالثحث ااملب  

 . والفطام  اهلداايت الواردة يف طور الفصال  املبحث الرابع:
 وقد تضمن كل مبحث من املباحث السابقة عدة مطالب.

 :النتائج فقد تضمنت أبرز النتائج والتوصيات، ومن  اخلامتةوأما 

أن حييط   القرآنية البد  اهلدايات  يف  الباحث  اإن  وأن    لقراءاتبوجوه  املختلفة، 

 يمعن نظره يف داللة كل قراءة؛ ألن اهلدايات ال تكتمل إال بمعرفة القراءات. 

االعتناء ا  أمهية  يف  املتمثل  الُكره  من  يلحقها  ملا  احلامل،  ضطرابات الباألم 

،  بتوفري الغذاء والراحة الالزمة والعالج  كون ذلكعصبية، وال سدية واجلنفسية وال

 . املرشوعة وإشباع رغباهتا

القراءات    : التوصياتومن    علم  يف  املتخصصون  ُيعنى  اهلدايات،  أن  بمجال 

 . وإثراء املكتبة القرآنية بدراسات متخصصة

تثقيف األم املسلمة، وتذكريها بام أوجب اهلل هلا، وما أوجب عليها، من خالل  

 ايات القرآنية الواردة يف سياق أطوار األمومة، وغريها.تأملها للهد

 .األمومةأطوار القراءات، القرآنية، اهلدايات،  الكلمات املفتاحية:



 ابتهال حسن عزوز  د.                والقرائية الواردة يف سياق أطوار األمومة: دراسة تطبيقية قرآنيةال داايتاهل
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ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات   ونستعينه  ههلل، نحمدإن احلمد  

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهلل  

حممد   وأن  له،  رشيك  ال  آله وحده  وعىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ورسوله،  عبده  ا 

 وصحبه أمجعني، وبعد: 

،  ين عابر ، ومنار ال مرشد احلائرين   وهوة وضياء،  نور وشفاء، ورمحفإن القرآن كله  

 وغوى.   خاب من اهتدى هبديه فال يضل وال يشقى، ومن أعرض عنه فقد  

الباحثون،  به  عني  ما  وأنفع  الدارسون،  به  اشتغل  ما  القرآن خري  كان  ولذلك 

 ن.سالكوأجل سبيل يقصده ال و

موطن    وىصوقد   ما  غري  يف  وخفض   دين، لوالاب  ربالبالقرآن  حقهام  ومراعاة 

الرمحة،    حجنا إليهام فقال تعاىل:الذل من  ڳ ڳ ڳ  ﴿وقرن عبادته باإلحسان 

ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ںڱ ڱ ڱ  ڱ ں

 .[23اإلرساء: ]  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
البحث: هذا  يف  أتناول  أن  رأيُت  وأعظم،  آكد  األم  حق  كان  اهلداايت    وملا 

 . دراسة تطبيقية، ق أطوار األمومةياس القرآنية والقرائية الواردة يف 
 واهللَ أسأل اإلعانة والتوفيق، وهو حسبي ونعم املوىل والنصري.

 أهداف البحث: 
 إبراز أمهية علم اهلدايات، وبيان مفهومه.  -1

 الواردة فيها. التعريف بأطوار األمومة املختلفة، واستنباط هدايات اآليات  -2

 عالقة القراءات باهلدايات. بيان  -3

 :هسباب اختيار وع وأضو املمهية  أ
 هذا املوضوع متعلق بأرشف كتاب عىل اإلطالق.  إن   -1
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القرآنية،   -2 الدراسات  يف  اهلدايات  علم  املقصد  ف أمهية  هي  العاملني  هداية 

 األول من مقاصد القرآن العظيم. 

هنا املحور التي ترتكز عليه  إ عناية القرآن باألمومة، ورعاية حقوقها، حيث   -3

 األرسة واملجتمع. 

 مع بني اهلدايات القرآنية والقرائية يف اآليات الواردة يف سياق األمومة. جلا  -4

 حول هدايات اآليات.  ،مجع خالصة ما كتبه العلامء املفرسون -5

 معاين اآليات. حماولة استقصاء اجلهد يف استنباط ثمرة فهم -6

بجانب  -7 االهتامم  يف  القراءات  لعلم  والدارسني  الباحثني  أمام  الطريق  فتح 

 اءات. قرالهدايات 

عليها،   -8 أوجب  وما  هلا  اهلل  أوجب  بام  وتذكريها  املسلمة،  األم  ن متثقيف 

 . خالل تأملها للهدايات القرآنية، وتعمقها يف معاين القرآن العظيم

 :الدراسات السابقة
احلالإن   كذلك  ومتنوعة،  كثرية،  اهلدايات  يف  والباحثني  العلامء    يف   كتابات 

علمي واطالعي عىل حسب  ولكن مل أقف    ،اقهوحقو  ،موضوع األمومة وأحكامها

اهلدايات   أفرد  األمومة  من  أطوار  سياق  يف  اهلالواردة  جتمع  وافية  دايات بدراسة 

 .يف ذات املوضوع امع  القرآنية والقرائية 

 حث: خطة الب 
وأسباب    ،ملقدمةا املوضوع  وأمهية  وأهدافه،  البحث،  مقدمة  عىل  وتشتمل 

 ، ومنهجي فيه.البحث  ةطخو، اختياره، والدراسات السابقة

 التمهيد: 
ا.تعريف اهلدايات :أوًل  -  ، لغة واصطالح 

 .هلداياتأمهية ا ا:اثنيً  -

 عالقة القراءات باهلدايات.  اثلثًا: -
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 الواردة يف طور احلمل، وفيه ثلثة مطالب:املبحث األول: اهلداايت  
ا.   املطلب األول:  تعريف احلمل لغة واصطالح 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   ﴿  وله تعاىلق  يفاهلدايات    املطلب الثاين:

 . ﴾چ  چ 

پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿  اهلدايات يف قوله تعاىل:  املطلب الثالث:

  .﴾پ   
 الواردة يف طور املخاض والوضع، وفيه أربعة مطالب: املبحث الثاين: اهلداايت  

ا.  املطلب األول:  تعريف املخاض والوضع لغة واصطالح 

تعاىل:   يف  اتاياهلد  املطلب الثاين: ى   ې  ې   ې  ې  ۉ﴿  قوله 

 .﴾ى   ائ  ائ  ەئ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭ   ﴿   :اهلدايات يف قوله تعاىل  ب الثالث:املطل 

 . ﴾ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ

 .﴾  ڀپ   ڀ ﴿ اهلدايات يف قوله تعاىل: املطلب الرابع:
 املبحث الثالث: اهلداايت الواردة يف طور الرضاع، وفيه ثلثة مطالب: 

ا. عرت  لب األول:طملا  يف الرضاع لغة واصطالح 

  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿  اهلدايات يف قوله تعاىل:  املطلب الثاين:

ې    ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 .  ﴾ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ 

ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ﴿  اهلدايات يف قوله تعاىل:  املطلب الثالث:

 .﴾ىت  يت   جث  مث  خت  مت   جت  حت   يبخب   مب  ىب  حب يئ  جب 

 ، وفيه ثلثة مطالب:والفطام  طور الفصالاملبحث الرابع: اهلداايت الواردة يف  
ا.  ،لغة والفطام تعريف الفصال  املطلب األول:  واصطالح 
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ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ﴿  اهلدايات يف قوله تعاىل:  املطلب الثاين:

 .﴾یىئ  ىئ

 .﴾ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ ىل:دايات يف قوله تعااهل :لثثااملطلب ال

 اخلامتة.
 فهرس املراجع. 

 املوضوعات. س  ر فه
 منهج البحث: 

عىل     -1 املضبوط  املصحف  وفق  العثامين،  الرسم  عىل  القرآنية  اآليات  كتبُت 

فيها قراءة أخرى، فإين أضبطها    وردترواية حفص عن عاصم، إال املواضع التي  

 عىل تلك القراءة.

وتأاهلدايات واستنبطُتها    ُت لصاستخ -2 بعد رجوعي  ملا جاء يف ومجعُتها  ميل 

ثم أحلُت   القراءات،  القرآن وتوجيه  التفسري وإعراب    عىل تلك املصادر بعد كتب 

 إيرادي جلميع اهلدايات.

واضع القرائية التي  املباقي  هدايات القراءات التي ظهرت يل، وأما   أوردُت  -1

 ائها وذكر حججها. يت بإيرادها وعزوها لقرتفاكحد فيندرج اختالفها يف معنى وا

آيةبعد  ذكرُت   -2 اإلمجايل،   كل  معناها  األمومة  أطوار  سياق  يف  وردت 

، وحججها، ثم هدايات القراءات إن  وهداياهتا، ثم القراءات الفرشية الواردة فيها

 جدت. وُ 

 ضبطُت ما ُيشكل بالشكل. -3

 . يجالتوثيق، والعزو، والتخراملنهج العلمي يف  راعيُت  -4

 صيلة.ية عند ذكر املصادر األراعيُت الناحية التارخي -5

 ، طلب ا لالختصار. مل ألتزم برتمجة األعالم الوارد ذكرهم يف البحث  -6
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 ختمُت البحث بخامتة ذكرُت فيها أبرز النتائج والتوصيات.  -7

 ، وفهرس للموضوعات.واملراجع البحث بفهرس للمصادر ذيلُت  -8

وبه نستعني،  دئ،  نبت  عون والسداد، باسمهال و  أسأل التوفيق والقبول،  هذا واهللَ

 حول وال قوة إال باهلل العظيم.  الوعليه نتوكل، و

 الباحثة 
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 التمهيد
 : واصطلًحا  ،لغة  تعريف اهلداايت أوًل:   -

واهلاء    ى،اهلُدمن  ،  ، واهلداية مصدٌر من الفعل: َهَدىدايةمجع ه  لغة:   اهلداايت

 : نيىل أصلدالن عاحلرف املعتل يو دال وال

  : والداللةأحدمها  شاُد  وِهدية  ،  الرَّ وِهداية   وَهْديا   ى  ُهد  َهداه    : ويقال ،  وقد 

بينُت   هداية،  الطريق   له  هديُت  معنى  الطريق   عىل  وتعاىلمنو   ،له  سبحانه  قوله    : ه 
 .[10البلد:]  ﴾   ڻ ڻ﴿،  [26]السجدة: ﴾ گ گ گ﴿

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿  : قوله تعاىل منه و  ، اء االهتد ويقال: اهتديُت من  

 . أقام عىل اإليامن   : أي   ، م اهتدى ـ ث   ، ه ـ رب ـ ن ب ـ وآم   ، ه ــ ب ـ ن ذن ـ اب م ـ ت   أي:   [ 82]طه:   ﴾   ڱ

قوهلم:   الباب  أي  نظرومن  أمِرِه  َهْدَي  أي    :فالٌن  ِهْدَيَتُه،  أحَسَن  وما  ِجهَته، 

هُياو  ،َهْدَيه فالن  معتمدا     َدىجاء  بينهام  يميش  كان  إذا  اثنَني،    وَرَمْيُت ،  عليهامبني 

 َقْصَده.  :َر ُهَديَّاه، أيخثمَّ رميُت بآ ،سهم  ب

َلَطف  ثانيهام:   ة  اهلَِدي ة: ما أهَدْيَت من    ، أهَدْيُت ُأهِدي إهداء  يقال:    ،إىل ذي َمودَّ
 . (1) واملِْهَدى: الطَّبُق هُتَدى عليه

التأصيلية    فقد عرفها الفريق البحثي يف الدراسة :تعريف اهلداايت اصطلًحاا أم  

هي الداللة املبينة إلرشادات القرآن الكريم التي توصل    :فقالوا  القرآنية    ياتللهدا

 . (2) لكل خري، ومتنع كل رش
تتضح   لطفوهنا  داللة  فاهلداية  واالصطالحي،  اللغوي  املعنى  بني   ، العالقة 

تُ  إىل  املوصل  الطريق  ل هبا  ـَن فهمها، وعمِ بنين ملـوإرشاد عىل مراد اهلل من اآليات، 

 ، ومتنعه من االنحراف يف مزالق الشقاء والضالل. رصاط اهلل

 
اللغة، البن فارس:  انظر: ( 1) ، تاج العروس،  (15/353)، لسان العرب، البن منظور:  (6/31)  مقاييس 

 . (40/284)للزبيدي: 

 .(44ص )وآخرين:  اهلدايات القرآنية، دراسة تأصيلية، للدكتور: طه عابدين، انظر: ( 2)
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آنية، وقد جتتمع وقد تكون اهلداية يف كلمة قرآنية واحدة، وقد تكون يف آية قر»

مجلة هدايات يف اآلية الواحدة، أو يف آيات املوضوع الواحد يف السورة، وقد تكون 

  اللفظ القرآين   نو من املوضوع، أو ماهلدايات مستنبطة من جمموع آيات السورة، أ 
أو   ظاهرة  هداية  من  واحدة  كلمة  من  كانت  ولو  قرآنية  آية  ختلو  وال  الواحد، 

ها عرشات اهلدايات؛ ألن اآلية مع ما فيها من هدايات هي مستنبطة، بل قد جتد في

ل  من لوازم القول أن يكون له قائل، وتد   يف الوقت  نفسه تدل عىل وجوده جل وعال؛ ألنَّ 

 . ( 1) « وصالح   كم يسدد لكل خري  ي حُم دْ ه من هَ تْ ورمحته، ملا حوَ   ، مه كْ ُح و عىل علمه  
 اثنيا: أمهية اهلداايت:  -
خيفى  إن   ال  أنَّ مما  األلباب،  ذوي  ا  عىل  وله  علمٌ   هلداياتعلم   شأنٌ   فضيل، 

  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿  اهلل العظيم الذي متصلة بكتاب كيف ال وحباله  جليل،

 . [42فصلت:]  ﴾ ڻ ں ں   ڱ ڱڱ ڱ
ي بركاته، وال تضمحل ِحَكم آياته، بل هو نوٌر ييضء عتمة  ال تنطووكتاب اهلل

 بلسٌم وشفاء.للقلوب واألبدان  هو، وظلامءالدياجري ال

إرشادٌ ــــَّومل القرآن،  آيات  هدايات  يف  كان  وداللةٌ   ا  القويم،  النهج  عىل   إىل 

عظي جدُّ  معرفتها  إىل  احلاجة  كانت  املستقيم  زمن  الرصاط  يف  السيام  فيه    مة،  غفل 

، -إال من رحم اهلل - عن قراءته وفهم معانيهكثري من الناس عن تدبر القرآن، فضال  

استُ  بام  عنه  وسائل    حدثوانشغلوا  من  وتشعَّ هلم  الفتن،  فكثرت  بت وملهيات، 

 ت مستجدة. املشكالت، وظهرت يف األمة أزما

  كل من  اص  وخال، للحق والصواب ا مرد  وا يف اإلحاطة هبدايات القرآن خري   إنَّ و
كتابه صاحل    ألنَّ   اضطراب؛  واألزمان اهلل عز وجل جعل  العصور  لكل   ۀ ۀ﴿   : ا 

 . [82اإلرساء:]    ﴾ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 

 .(712ص) انظر: ( 1)



 (ه1442 ةجذو احل)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ سللدرااطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

481 

القيم  اإلمام  قال   فإن القرآن مل ينزل ملجرد التالوة، وانعقاد الصالة »:  ابن 

لُيتدبر، ويُ  أنزل  العمى، ويُ برصَّ ، ويُ  وعمال  علام    هى بدَ ل، وهُيْ عقَ عليه؛ بل  رشد  من 

 . (1) «من الغي، وهيدي إىل رصاط مستقيم يعلم من اجلهل، ويشفمن الغي، ويُ 
فيه   »  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿   يف تفسري قول احلق:     قال الشيخ السعدي

من داء، ونور يستضاء به    ، فيه كل هدى من ضاللة، وشفاءٌ غزيرٌ   ، وعلمٌ كثريٌ   خريٌ 

الظلامت إليه  ،يف  حيتاج  حكم  كل املكلَّ   وكل  عىل  القطعية  األدلة  من  وفيه    فون، 
 .(2)«طرق العامل منذ أنشأه اهلل كتاب   مطلوب، ما كان به أجلَّ 

اجلد،   ساعد  عن  يشمر  أن  الفطن  الكينس  عىل  أن  نجد  سبق،  فيام  التأمل  وبعد 

 ويمعن النظر يف كتاب اهلل، ويستبرص بنور آياته، ويسرتشد هبداياته.. 

 ت. ت ابهلدااي اءعلقة القراا:  اثلثً  -
أن   ينبغي  باهلدايات  القراءات  اخلوض يف عالقة  تعريف قبل  إىل  بإجياز  نتطرق 

القراءات لغة : مجع قراءة، وهي مصدر قرأ يقرأ قراءة  وقرآنا ، بمعنى : القراءات، ف

أي  تال تالوة، وهي يف األصل بمعنى الضم  واجلمع، يقال : قرأُت املاء يف احلوض،  

 مجعته فيه. 

 . (3)إىل بعضقرآن قرآنا ؛ ألنه جيمع اآليات والسور وَيُضمُّ بعضها ال يوُسمن 

يف تعريفها  عديدة  ،الصطلح  أما  تعريفاٌت  ابن  مِ   ،فلها  تعريف  أحسنها  ن 

الذ بقوله:  عرَّ   ياجلزري رمحه اهلل  القرآ»فها  أداء كلامت  بكيفيـة  ن واختالفها،  علٌم 

ا  لناقله  . (4) «َمْعُزوَّ

 
 .(1/316)واعق املرسلة: الص انظر: ( 1)

 .(712ص) انظر: ( 2)

 .(1/128) :، لسان العرب( 1/65)هري:للجو الصحاح انظر: ( 3)

 . (49 ص) منجد املقرئني:انظر:  ( 4)
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إلف ُنِقل  كنيالقرآن  ونصه  لفظه  نبيناا  عىل  تعاىل  اهلل  أنزله  إلينا ،  ×  ام  وُنقلت 

نطق   كام  أدائه  جربيلكيفية  علمه  ملا  وفقا   الرسول  كلامت  ،  هبا  بعض  نزلت  وقد 

 .(1) بألفاظ متغايرة، وقد أقرأها أصحابه كام أنزلت عليه ×  النبي  القرآن عىل
ال مما  اال  إن  أن  فيه  القرآنية  ال  يف  ختالفشك  ال    اختالف  هوقراءات  تنوع، 

يف   تنزُ ، تكألخرى هي بمنزلة اآلية مع اآليةتناف وتضاد، وكل قراءة مع ا  اختالف

   والعديد من األحكام والدالالت.،  (2) تنوعها الكثري من املعاين واهلدايات
الزرقاين:   الشيخ  يقول  هذا  اآليات، »ويف  تعدد  مقام  يقوم  القراءات،  تنوع  إن 

الب وذ إىل كامل    ،غةاللك رضٌب من رضوب  وينتهي  يبتدئ من مجال هذا اإلجياز، 

أضف   واألدلة  اإلعجاز،  الساطعة،  الرباهني  من  القراءات  تنوع  يف  ما  ذلك  إىل 

، فإن    ×القاطعة عىل أنَّ القرآن كالم اهلل، وعىل صدق من جاء به وهو رسول اهلل  

وتضاد، وال    وءقردي إىل تناقض يف املهذه االختالفات يف القراءة عىل كثرهتا ال تؤ 

وختاذل، هتافت  ويبني    إىل  ا،  بعض  بعضه  يصدق  قراءاته  تنوع  عىل  كله  القرآن  بل 

والتعبري،   األسلوب  علو  يف  واحد   نمط   عىل   ، لبعض  بعضه  ويشهد  ا  بعض  بعضه 

والتعليم، اهلداية   من سمون 
تعدد اإلعجاز    وهدف  واحد  يفيد  وذلك من غري شك 

 .(3) « واحلروف  قراءاتبتعدد ال
 بأوجه القراءات املتنوعة  لاّم للباحث يف اهلدايات أن يكون مُ   ينبغين هنا كان  مو

علمٌ  فهو  اآلية،  هدايات  استخراج  يف  ذلك  لتوظيف  ويسعى  اآلية،  ينبغي ال    يف 

املعاين،   بيان  يريد  من  عند  به  اهلداية  اجلهل  ألن  اآلية؛  من  ال  واهلدايات  املرادة 

 .(4) عرفتهام ب تكتمل إال
 

 .(5ص ): ، بترصفالبدور الزاهرة، لعبد الفتاح القايضانظر:  ( 1)

 . (104ص)  :نيف استخراج اهلدايات، للدكتور: طه عابدين ، وآخري طرق العلامء انظر:  ( 2)

 . (1/149)مناهل العرفان: انظر:  ( 3)

 .(105ص): استخراج اهلداياتيف طرق العلامء  ( 4)
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 بحسب اهلدايات إىل قسمني: اءات قرالتنقسم و

اإلماالت، وتسهيل   القسم األول: كاالختالف يف  الصويت:  األداء  اختالف يف 

االدغام أو  حتقيقها،  أو  عىل    ،اهلمزات،  الدالالت  يف  له  أثر  ال  وهذا  ذلك،  ونحو 

غالب   واهلدايات  ولكنااملعاين  إذ،  بمستبعد  ليس  الختال  ه  يكون  األصول  قد  ف 

هة  ويمعن  دالالت وصلة  النفي،  يف  املبالغة   [69الفرقان:  ]  ﴾ ڦ ڦ  ﴿  اءكمد  

 يف العذاب، ونحو ذلك. لإلمعان 

اختالف له أثره يف داللة املعاين واهلدايات: وهو ما كان من قبيل    القسم الثاين:

فيه   يكون  الذي  وهو  احلروف،  املعاينفرش  أحد طرق  تعدد  العلامء  باتفاق  وهو   ،

اهلدايات،اس  ق  تخراج  موكل  مع  راءة  تتناقض  ال  جديدة  هداية  حتمل   القراءةنها 
 . (1)األخرى

يقرأ به قارئ معنى   تستنبط من كل حرف  تزل العلامء  ومل  »الدمياطي:  قال اإلمام  

والقراءة حجة الفقهاء يف االستنباط وحمجتهم يف االهتداء    ،ال يوجد يف قراءة اآلخر

 . (2)«األمة ما فيه من التسهيل عىل  مع
أن حييط بوجوه   ينبغيسبق نجد أن الباحث يف اهلدايات القرآنية  ما  ل  خال   ومن

 القراءات املختلفة، وأن يمعن نظره يف داللة كل قراءة، ويعرف علتها ووجهها.

بصاحب القراءات، أن يسعى بام آتاه اهلل من علم بالقراءات، ومعاين    إنه خلليٌق و

ا للمستنبط ا وباحث ا و ،اآليات  ني. ـــَ ينَْس ع بني احلُ جم في ات،  هدايمستخلص 

 

 

 
 .(106ص ): ، بترصف املصدر السابق ( 1)

 . (6ص) إحتاف فضالء البرش: ( 2)
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 املبحث األول
 يف طور احلمل اهلدايات الواردة

 املطلب األول: تعريف احلمل لغة واصطلًحا. 
لغة:   - وامرأٌة   احلمل  ومحيٌل،  حمموٌل  فهو  ومحالن ا،  محال   حيمله  اليشء  مَحل 

لة،  ويصح أن يقال: حام  كان يف بطنها ولد،  وقيل: حامل إذا   حامل إذا كانت ُحبىل،

 أو عىل رأسها فهي حاملة ال غري.  ،فإذا محلت املرأة شيئ ا عىل ظهرها

، أمَّ حُيمل عىل ظهر  أو    واحِلمل بالكرس الثقل الذي ا مَحْل البطن فال خالف  رأس 

احلاء  فيه بفتح  تعاىل،  (1)أنه  قوله  يف  املراد   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿:وهو 

 ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ

 .[189]األعراف:  ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
َح ـم ـوج حِ ـم ـع  تعاىل:ـم ـل  قوله  كام يف  وأمحال،   ەئ ەئ ائ ائ ﴿  ال، 

[4]الطالق:  ﴾ ۇئوئ وئ
 (2) . 

 اصطلًحا: احلمل    -
 .(3) بىل ــاملراد باحلمل: احلمل بالبطن، أو ما يف بطن احلُ 

واالصطال اللغوي  املعنى  بني  احلَموباجلمع  أن  نجد  اجلحي  عىل  يطلق  نني ل 

 به األنثى يف بطنها. الذي حتمل 

: فهو حالة طبيعية مؤقتة تتالءم معها املرأة لوجود كائن تعريف احلمل علمًيا  أما

 . (4) نتيجة إلقاح نطفة الرجل مع البويضةجديد يف رمحها 
 

 . (11/174)، لسان العرب: (61/ 5)انظر: هتذيب اللغة، األزهري:  (1)

 .(11/174)، لسان العرب: (5/61) :للغة، هتذيب ا(2/84)انظر: مقاييس اللغة:  (2)

 .(5/393)املبدع يف رشح املقنع، البن مفلح: ، (4/7)انظر: بدائع الصنائع، للكاساين:  (3)

د/  (4) بالطفل،  العناية  موسوعة  د/انظر:  عيتاين،  قبييس:  عاصم  وصحة (53ص)آمال  اجلنني  تطور   ،

 . (175ص ): حمي الدين طالود/ امل،احل
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ﴿  قال تعاىل :

 . [7 –  5]الطارق:  ﴾  ڄ

  ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ائ ى    ى ﴿  ىل:وقال تعا

 . [2]اإلنسان: 

الذكر وبويضة  ن النطفة من خلية  وُّ ـواألمشاج هي األخالط، وهي إشارة إىل تكَ 

 .(1) األنثى بعد التلقيح
   :املطلب الثاين: اهلداايت يف قوله تعاىل

 ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ 

 .[14لقامن: ] ﴾ڎ ڌ ڌ

 لآلية:   اإلمجايل  : املعن أوًل 
 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  هذه من مجلة وصايا لقامن:

  ، برتك الرشك الذي من لوازمه اهلل  بالقيام بحق   ابنه  ا أمرـــَّملو  ﴾ڄ ڄ  ڄ
أي:   ﴾ ڃ  ڃ  ڃ﴿  بالقيام بحق الوالدين فقال:  ه القيام بالتوحيد، أمر

إليه، وجعلناه وصي وة عنده، سنسأله  عهدنا  هبا،  القيام  أم ال؟عن  ثم   هل حفظها 

أي:     ﴾چ  چ  چڃ  چ    ﴿   :ذكر السبب املوجب لرب الوالدين يف األم، فقال
الوحم،  من  نطفة،  يكون  حني  من  املشاق،  تالقي  تزال  فال  مشقة،  عىل  مشقة 

 واملرض، والضعف، والثقل، وتغري احلال، ثم وجع الوالدة، ذلك الوجع الشديد. 

ومشقة الوالدة    ،إشارة إىل مشقة احلمل  :ا عىل ضعف، وقيل معناه ضعف    :يلقو

إىل تدرج   ، وحيتمل أنه أشاروضعف األم معه  ،إشارة إىل ضعف الولد  :بعده، وقيل

قال كأنه  يعني ضعفني بل  فكأنه مل  الضعف،  زيادة  أمه  :حاهلا يف  والضعف    ،محلته 

أمره ينقيض  أن  إىل  الضعف  بعد  او ،  يتزيد  ضقيل:  والطلحلمل  ضعف،  عف،  ق 

 ف. والوضع ضع

 
 .(26ص )الطفل، د/ حليمة عيل أبو رزق: ات تربوية من القرآن والسنة يف تربية انظر: توجيه  (1)
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ص  والوالد منها يف رتبة الوصية هبام، ثم خصَّ ك اهلل تعاىل األم  هذه اآلية رَشَ ويف  

فتحصل لألم ثالث مراتب ولألب    ،ودرجة ذكر الرضاع  ،األم بدرجة ذكر احلمل

الرسول   قول  وأشبه ذلك  قال  ×واحدة،  أبر؟    : حني  من  مك. : أقال»له رجل 
م  مث  قاقال  أمك.  مث  قال:  مثن؟  قال:  من؟  مث  م ل  مث  قال  أمك.  قال    مث ن؟ 

 .فجعل له الربع من املربة كاآلية  (1)«أابك
 . (2)أي: وفطامه يف انقضاء عامني   ﴾ڇ ڇ ڇ ﴿

نعمي   ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿وقوله: عىل  يل  اشكر  أن  إليه  وعهدنا  يقول: 

املشقة حتى استحكم  يك ما عاجلا من  ، ولوالديك تربيتهام إياك، وعالجهام فعليك

  اهلل مصريك أهيا اإلنسان، وهو سائلك عامَّ يقول: إىل    ﴾ڎ ڌ  ﴿ وقوله:  ،قواك

كان من شكرك له عىل نعمه عليك، وعام كان من شكرك لوالديك، وبرك هبام عىل  

يف   إليك  اصطنعا  وما  وصباك،  طفوليتك  حال  يف  واملشقة  العناء  من  منك  لقيا  ما 

 .(3) ام عليك حتننهبك، و  برمها 
 : اهلداايتا:  اثنيً 
 وابتداء اخللق، ونعمة اإلجياد  نعمة  عىل العبيد هي  النعم  أعظم  من    فيها أنَّ  -

صارت    :أي   ﴾ڃ  چ   ﴿  :فقالاإلبقاء بالرزق، وقد جعل اهلل األم سبب ا يف ذلك  

وجوده سبب  اهلل  أيض    صارْت   :أي ﴾ڇ ڇ ڇ﴿،بقدرة  سبب بقدرته    ا 

 .بقائهاستمراره و

 بوين تالية لطاعة اهلل.ة األطاع فيها أنَّ  -

 
ال  (1) باب:(1/3020)بخاري يف صحيحه:  أخرجه  كتاب األدب،  ، ح ﴾ ٻٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ ، 

 .[5971] رقم:

 سيأيت الكالم عىل الفصال يف املبحث الرابع.  (2)

ابن عطية:ر:  انظ(  3) الطربي:  (4/349)تفسري  تفسري  كثري:  (20/371)،  ابن  تفسري  تفسري (6/336)،   ،

 .(648ص ): السعدي
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الدين عىل أمهية تذكري األبناء ووعظهم بإحسان، وتوصيتهم لول  فيها تنبيهٌ  -

 باخلري، ومنحهم أفضل العلوم واملعارف. 

املشقة هذه ومن التعب  الوالدة    ذكر ما تكابده  تعاىل  فيها أن احلق تبارك و -

ااخلصوص، وعىل  ا للتوصية باألم  إجياب  ،  املدة املتطاولة ،  بإحساهنا املتقدم إليه   تذكري 

ڃ   ﴿  ابتداء، فقال:  ال التوصية باألب؛ ألن اهلل مجعهام عىل عدم إغف  مع التنبيه 

 . ﴾ڌ ڍ   ڍ ڇ ﴿  قال: ثم،    ﴾ ڃ  ڃ
إذ    ةفيها عظم  - الرزق،  أمه   نَّ إاهلل يف مسألة  يأتيه وهو يف بطن  رزق اجلنني 

 من حيث ال حيتسب.   

   أنَّ اإلمجاع عىل انعقدا ـــَّومل ،وشكر الوالدينجب شكر نفسه وأفيها أن اهلل  -

لم أن  عُ   ،كتفى فيه بمجرد النطق بالثناء عليهامشكر الوالدين بدوام طاعتهام، وأال يُ 

د القول ما مل تكن فيه    يال يكفاهلل  شكر   العقل وذلك بالتزام الطاعة،    ةموافقفيه جمر 

   .ل ةرصفها يف الز   واستعامل النعمة يف وجه الطاعة دون

  وهو املوجد  ،ورة الرتبية الظاهرةوالدين صبفضله لل  جعلا  ـَّاهلل مل  فيها أنَّ  -
 : ق فقالر  ثم ف  ﴾ڌ ڍ   ڍ ڇ ﴿  :واملريب يف احلقيقة جعل الشكر بينهام فقال

. ونعمتي عليك يف الدنيا واآلخرة  ،أن نعمتهام خمتصة بالدنيا  :يعني  ﴾ڎ ڌ﴿

 .(1) بعمله  واملنقلب إىل اهلل، ليجازي ُكال  رجع ي، وأن املفيها تذكري باملصري احلتم 
 املطلب الثالث: اهلداايت يف قوله تعاىل: 

 .[15األحقاف: ] ﴾پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ 

 لآلية: املعن اإلمجايل  أول:    -
ن يف صحبته إيامها أيام حياهتام،  ْس يقول تعاىل ذكره: ووصينا ابن آدم بوالديه احلُ 

و عليهام، وهذا من  نهتام، وبعد مماهتام وأمرناه باإلحسان إليهام، واحلام يف حياوالرب هب

 
، التفسري  ( 3/495)، تفسري الزخمرشي:(3/313)لقشريي: تفسري ا ،(20/137)تفسري الطربي: انظر:  (1)

، تفسري ابن كثري:  (3/983) ، تفسري اخلازن:  (14/64)تفسري القرطبي:    ،(25/120)الكبري للرازي:  

 .(5/425): تفسري النيسابوري، (6/336)
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والدهيم   األوالد وعهد إليهم أن حيسنوا إىل  لطفه تعاىل بعباده وشكره للوالدين أن وىصَّ 

، وبذل املال، والنفقة وغري ذلك من وجوه اإلحسان.   بالقول اللطيف، والكالم اللني 

ال ذكر  عىل  نبَّه  املوجبثم  من  سبب  األم  حتملته  ما  فذكر  وما   لذلك،  ولدها 

 .(1) وقت محلها ثم مشقة والدهتا املشقة الكبرية إىل غري ذلك ،ن املكارهقاسته م
 اهلداايت: اثنًيا:   -
أنَّ  - التوصية  فيها  النبوية  بالوالدين  تكرار  واألحاديث  القرآن،  أجىل    يف 

ا مل يبلغ بر الوالدين مبلغ  ذ  اهلل إكات  من بر  هذاو  ،ا يف هذه األمة منه يف غريهامظهر  

 .يف هذه األمة غهبلم األمم السابقةيف 

األوالد وعهد إليهم أن   لطفه تعاىل بعباده وشكره للوالدين أن وىصَّ فيها   -

حيسنوا إىل والدهيم بالقول اللطيف والكالم اللني وبذل املال والنفقة وغري ذلك من  

   وجوه اإلحسان.

أن  إرشاد    افيه - األ  إىل  والبنوشيجة  أوَّ بوة  هي  وشيجة وة  بعد  وشيجة  ل 

 رعاية والترشيف. القوة واألمهية، وأوالها بال اإليامن يف

من   - أنَّ  رعاية فيها  وهي  ألبنائهام،  الوالدين  رعاية  السوية  الفطرة  لوازم 

 تلقائية، ال حتتاج إىل مثري؛ لذلك مل يرد توصية للوالدين بأبنائهام، إال يف حاالت خاصة. 

  ﴾  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ ألنه تعاىل قال أوال    ؛األم أعظمق  ح  أنَّ ها  يف -
يدل عىل أن ذلك  و       ﴾ پ  پ  پ﴿   :فذكرمها معا  ثم خص األم بالذكر فقال

، وهو من باب ذكر اخلاص  حقها أعظم وأن وصول املشاق إليها بسبب الولد أكثر

 بعد العام. 

أنَّ  - الرجل  فيها  عاطفة األم؛  قوية مثل    عاطفة األبوة يف األب ال تكون يف 

ل وليدها منذ أن استقر نطفة يف قرار مكني بألن عالقة األم بولدها اتصل حبلها بح

 أثناء محله.  

 
 .(781ص )انظر: تفسري السعدي:  ( 1)
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رحلة محل األم رحلة مضنية، مليئة باألوصاب واألتعاب من أوهلا   فيها أنَّ  -

وتطعمه   صحتها،  من  تعطيه  فهي  آخرها،  فرحة  إىل  ذلك  مع  وهي  غذائها،  من 

 . ( 1) ! ؟ تستحق بعد كل هذا الرب واإلحسان والترشيف أفال  ، ة الحتضانهراضية متلهف
 : وحججها  ، القراءاتا:  اثلثً  -

   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿   يف قوله تعاىل:  -رمحهم اهلل-اختلف القراء  

 :يف كلمتني   ﴾ ڀڀ    پ  پ   پ

   ﴾ ٻٻ ﴿ -

اء وفتح بزيادة مهزة مكسورة قبل احلاء وإسكان احل  ﴾ ٻٻ ﴿الكوفيون:قرأها  

وهو الكوفة،  مصاحف  يف  هي  وكذلك  بعدها،  وألف  أ  مصدر  السني  ن  َس ْح من 

 سن إحسان ا، واإلحسان خالف اإلساءة.حُي 

الباقون: ألف،   ﴾ُحسًنا﴿وقرأ  وال  مهزة  غري  من  السني  وإسكان  احلاء    بضم 
يف   هي  واحلسن   ،(2) مصاحفهموكذلك  حسن ا،  حيسن  َحُسن  من  مصدر  وهو 

 . (3) خالف القبح
 ﴾   ڀڀ   ﴿ -

بضم الكاف،    قرأ محزة، والكسائي، وخلف، وعاصم، ويعقوب، وابن ذكوان:

ه،  ــن ذاتـ اله مـك، أو ما ينـه، أو شقَّ عليــَت عليـكرهـ تُ ـا اس ـم  :وـم هـره بالضـوالكُ 

 وهو يعافه. 

 
تـظـان ( 1) ابــفسي ـر:  عـر  السعدي:  (4/18)  رفة:ـن  تفسري  والت،( 781ص)،  عاشور  ،نويرالتحرير  : البن 

 .(26/30) ، التفسري املنري، للزحييل:(26/29)

القراءات العرش، البن اجلزري:  ،  ( 655ص  )انظر: املقنع، للداين:   ( 2) ، إحتاف فضالء (2/337)النرش يف 

 .(503ص )البرش، للدمياطي: 

خالويه:   ( 3) البن  السبع،  القراءات  يف  احلجة  السبعة،(326ص)انظر:  للقراء  احلجة  ال  ،  عيل    فاريس: أليب 

(6/183). 
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الباقون: الكاف  ﴾ َكرها   ﴿   وقرأ  املشقة  ،  (1) بفتح  أو  َكِرهته،  ملا  بالفتح  والَكره 

 يام حيمل عليه بإكراه.ن خارج، فالتي تنال اإلنسان م

ن أكرهَت  ما  مفالُكره  والَكره  عليه،  عليه،  فسك  أكرهك غريك  جئتك ا  تقول: 

ا.  ا وأدخلتني َكره   ُكره 

 . (2) وقيل: مها لغتان بمعنى، مثل الُضعف والَضعف
 هداايت القراءات: رابًعا:    -
 : ﴾ ٻٻ ﴿ هداية قراءة -

ا    سائريف    الدين الواإلحسان إىل  إىل أنَّ   إرشادٌ   افيه  - الوجوه البد أن يكون جمرد 

صفة الوالدية تقتيض هذا اإلحسان بذاته،   ألنَّ   ؛من أشكال اإلساءة  عن أي شكل

 دون غريه.

إىل   يئإىل أنه ال ينبغي لألبناء أن ُيْتبعوا إحساهنم إىل والدهيم بام يس  تنبيهٌ   افيه  - 

 . ة، أو تعال  مشاعرهم من منَّ

 : ﴾ُحسًنا﴿ هداية قراءة -
ه  تنبيهٌ فيها    - الوالدين  حق  يف  ينبغي  الذي  أن  يف عىل  ومنتهاه  احلسن  غاية  و 

بأن يفعل بوالديه حسنا أي: فعال  ذا   أمر اإلنسانألن اهلل عز وجل    ؛لالقول والفع

 . (3) ُحسن، أو كأنه يف ذاته نفس احلسن لفرط حسنه
  ة الوالدين ُحسن رعاي  فيها أنَّ معاملة الوالدين بغاية احُلسن ال تكون يف مقابلة -

. ألبنائهام، بل هي فرٌض وحٌق واج  ٌب بال قيد  أو رشط 

 
 . (503ص )، اإلحتاف: (2/248)النرش:  ( 1)

القراء ( 2) يف  احلجة  السبع:  انظر:  عيل(122ص) ات  أليب  السبعة،  للقراء  احلجة  ،  (3/144)الفاريس:  ، 

 .(13/534)، لسان العرب: (707ص)املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين 

 .(28/14): التفسري الكبري، (8/82)أيب السعود : انظر: تفسري  ( 3)
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 :﴾   ڀڀ   پ   پ ﴿  : هداية قراءة  

ِوَحام - من  األم  تقاسيها  التي  املشقة  أن  إىل  إشارة  وكرب   (1)فيها  وثقل 

منه، فهي مكرهة عليه، وإن كانت  خالل مدة محلها، ال مندوحة عنه، وال مناص 

 تعافها. ا، لكنهاصادرة من ذاهت

تنبيهٌ  - باألم    فيها  العناية  إىل  الكريم  من  يلحقها  ملا  يف احلامل،  املتمثل  ُكره 

اضطرابات نفسية وجسدية وعصبية، تؤثر عىل مجيع األعضاء، وذلك بتوفري الغذاء  

 . ( 2)   من األمراض، وإشباع رغباهتا النفسية املرشوعة الكايف والراحة الالزمة والعالج 
ك هلا  نظام جسد األم كله، ال ترتمل انقالب هائل يف  إىل أن احلفيها إشارة   -

إال اجلسدية  قوهتا  ومن  به،  تعيش  ا  يسري  ا  مقدار  اجلنني،   تغذية  يف  بقيته    ترصف 
 .(3) وتربيته
 : ﴾   هاَكْر   پ   پ ﴿هداية قراءة  -
فيها أن  األم احلامل ال تكون كارهة للجنني ذاته، إذ ذاك حماٌل أن يقع من   -

عا وإنامأم   كارهة    قل،  فيه  تكون  يصيبها  وما  احلمل  ذلك  اضطرابات  ألحوال  من 

 وتغريات. 

 
وج ( 1) ونفسية  هرمونية  واضطرابات  عوارض  عدة  عن  عبارة  األشهر الوحام  يف  احلمل  مع  ترتافق  سدية 

  موسوعة عامل املرأة احلامل،  معظم احلوامل، وختتلف حدهتا من امرأة ألخرى. انظر: األوىل، وهي تصيب

 .(133ص)سوفنري:

األ ( 2) موسوعة  صقرانظر:  عطية  للشيخ  اإلسالم،  رعاية  بالطفل: (4/116):رسة حتت  العناية  ،موسوعة 

 .(50ص)

األطبا ( 3) معظم  املوايعترب  ألن  أمه؛  عىل  متطفل  الرحم  داخل  اجلنني  أن  األمينية  ء  كاألمحاض  الغذائية  د 

املشيمة،   خالل  اجلنني  إىل  األم  من  تنقل  وغريها  الفيتامينات،  وكذا  طلبات واجللوكوز،  أن  واملعروف 

و حتى  إلزامية  بصفة  تلبى  خلاجلنني   : انظر  األم.  عند  احليوية  املواد  هذه  بعض  أو  كل  يف  نقص  ق إن 

والقرآ الطب  بني  البار:  اإلنسان  عيل  حممد  د/  اإلسالمي،  (447ص  )ن،  الفقه  يف  األمومة  وأحكام   ،

 .(297ص ): حممد املاس رسالة علمية، د/ مريم 
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عىل أن ما يصدر عن احلامل من انفعاالت حادة، ومشاعر غريبة    فيها تنبيهٌ  -

تناهلا من عامل خارجي، وهو احلمل، الذي يكرهها عىل أمور مل تكن لتصدر منها 

 . طعمة، وغريهان بعض األلوال محلها، كالنفور من الزوج أو البيت أو م

الزومراعاب  للزوج  تذكريٌ فيها   - قرَّ ولذ،  ( 1) والصرب عليها  املجة احلة  ر  لك 

بل  الوحم،  فرتة  يف  وغريه،  الطعام  من  احلامل  نفس  إليه  متيل  ما  إحضار  الفقهاء 

باملعروف، ولتأثريه عىل اجلنني،   ؛ ألنه من املعارشة(2) وأوجب ذلك بعض الشافعية 

 .(3) وهتدئة لنفسها  صاهباعأل ، راحةٌ ويف إجابة رغبتها
 
 
 

 
 

  

 

 

 
طني هبا يف هذه الفرتة بالذات، إذ إىل أن احلامل حتتاج إىل عناية شديدة من املحيالدراسات العلمية  تشري   ( 1)

أ من  حساسية  أكثر  إىل  تكون  وامليل  والتأثر،  االنفعال  رسيعة  مضت،  فرتة  ألتفه  ي  واألحزان  اهلموم 

حتاط   أن  جيب  لذا  اجلسم  أجزاء  كل  يف  الفسيولوجي  التغري  بسبب  وذلك  احلنان،  األسباب،  من  بجو 

وانفعاهل تأثرها  إىل  تؤدي  التي  األسباب  عن  الوالبعد  أو  الزوج،  ناحية  من  وخاصة  يعيشون ا،  ذين 

معه  انظرويتعاملون  والقرآن:ا.  الطب  بني  اإلنسان  خلق  احلامل م ،  (449ص):  املرأة  عامل  : وسوعة 

 . (135-134ص)

، للرميل: ( 2) املنهاج  إىل رشح  املحتاج  للبجريمي: ، حت(24/22)انظر: هناية  فة احلبيب عىل رشج اخلطيب، 

(4/89). 

 .(4/116)ت رعاية اإلسالم، للشيخ عطية صقر:موسوعة األرسة حت ( 3)
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 املبحث الثاني
 اهلدايات الواردة يف طور املخاض والوضع

 : لغة واصطلًحا  ،املطلب األول: تعريف املخاض والوضع
لتتكلل بعد رحلة احلمل الطويلة بأوصاهبا وأوجاعها، يأيت املخاض والوضع،  

 والبرش.. تلك الرحلة بالفرح 

 تعريف املخاض لغة: -
ء يف وعائه مائع، يقال: يدل عىل اضطراب يش اء والضاد أصل صحيحواخل امليم

كأنَّ  التشبيه،  معنى  عىل  الوالدة،  وجع  أصاهبا  إذا  وخِماضا ،  خَماضا   املرَأُة  َضِت    خَمِ

يتمخَّ  مائع  يشء  جوفها  يف  الطالذي  رضهبا  حامل  وكل  ماخض، ض،  فهي  لق 

 . واجلمع مواخض

أيومتخَّ  اللبن، وامتخض  املحترك    :ض  الولديف  إذا حترك يف    مخضة، وكذلك 

 .(1)احلامل  بطن
 تعريف املخاض اصطلًحا:  -

 . (2)وجع الوالدة، وهو الطلق 
ا من املخض، وهو احلركة الشديدة لشدة حتر   ك اجلنني يف بطنها إذا  وسمي خماض 

 أراد اخلروج. 

 .(3) الحيالعالقة بني املعنى اللغوي واالصطفهذه 
جممو  هو  علمّيا:  يف واملخاض  حتدث  التي  املراحل  من   عة  احلمل،  هناية 

 .(4) غري إرادية يف عضالت الرحم تؤدي إىل خروج اجلنني وتقلصات   انقباضات
 

   .(7/228)، لسان العرب: (5/304)ظر: مقاييس اللغة: ان ( 1)

للنووي:   ( 2) املهذب،  رشح  املجموع  للربكتي:  (17/60)انظر:  الفقه،  قواعد  القاموس  (200ص )،   ،

ا، لسعدي أبو جيب:   .(337ص )الفقهي لغة واصطالح 

 .(3/390)مني الشنقيطي: األانظر: تفسري أضواء البيان، ملحمد  ( 3)

 ، بترصف. (346ص )م األمومة يف الفقه اإلسالمي: انظر: أحكا ( 4)
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 تعريف الوضع لغة:  -
يضعه الوضع ضد الرفع وهو خفض اليشء وحطه، يقال: وضع اليشء من يده  

يُ وضع   جتارته  يف  وُوِضع  ألقاه،  إذا  تا  الولد  احلامل  ووضعت  خرس،  ه  ضعوضع: 

 .(1) واضع: وَلَدْته ا بالفتح وتضع وهيوضع  
 هو الوالدة .:  الوضع اصطلًحا
ا: هو عمل وظائفي، طبيعي، يمر اجلنني خالله من احلياة داخل  والوضع علميّ 

 .(2) خارج جسم األم ليصبح طفال  الرحم إىل احلياة
املخاض آالم  األم  والوضع  وتستهلك  ا    من  وجهد  ا  اآلالم شاق اكبري  وهذه   ، 

األم تتحملها وتصطرب عليها من أجل أن خيرج املولود    أخرى، لكنَّ   تفوق أي آالم 

القيم  سليام   ابن  وقد وصف  فؤادها،  ويسعد  عينها  فتقر  معاىف  اإلهلية     القدرة 

 العظيمة يف خروج اجلنني أثناء الوضع فقال: 

ا فإذا  قوي   الشجرة يف اتصاهلا بمحلها اتصاال  اجلنني يف الرحم بمنزلة الثمرة عىل»

فكذا   ،روق املمسكة هلالثقلها وكامهلا وانقطاع الع  ؛امل يبق إال انفصاهل  بلغت الغاية

  ، اجلنني تنهك عنه تلك األغشية وتنفصل العروق التي متسكه بني املشيمة والرحم

الرطوبات   تلك  وانتها  ،ةق املزلوتصري  وثقله  بإزالقها  احلجبفتعينه  وانفصال    ، ك 

وال بد من انفصال بعض    ،ا جدّ عظيام    افينفتح الرحم انفتاح    ،ج العروق عىل اخلرو

العظيمة حذاق    ،املفاصل  بذلك  اعرتف  وقد  زمان  أرسع  يف  تلتئم    ء األطباثم 

  وتدبري يعجز عقول الناس عن إدراك  ،واملرشحني وقالوا ال يتم ذلك إال بعناية إهلية
 .(3) « ...أحسن اخلالقني كيفيته فتبارك اهلل

 
 .  (8/396)، لسان العرب: (6/117)اللغة: انظر: مقاييس  ( 1)

   .(121ص) موسوعة العناية بالطفل:انظر:  ( 2)

 .(290ص)املودود بأحكام املولود: حتفة انظر:  ( 3)
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  اىل: داايت يف قوله تعثاين: اهلاملطلب ال

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ې  ې   ۉ  ې  ې   ﴿

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  

 . [26 – 23]مريم:  ﴾  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻحئ  مئ  ىئ  يئ   

 املعن اإلمجايل: أولً:  
السالم، خافت من    ا محلت بعيسى عليهــــَّملصة مريم  يف هذا اآليات إخبار عن ق

قو ظن   هباسوء  عن  و،  مها  فتباعدت  برش،  يمسسها  مل  التي  الطاهرة  العذراء  هي 

 آملها  فلامَّ   واضطرها إليه،  دها، أجلأها املخاض إىل جذع نخلةب وال قرُ فلامَّ   ،الناس

 ا من قالة الناس، وجع الوالدة، ووجع االنفراد عن الطعام والرشاب، ووجع قلبه

امتنَّ  وخافت عدم صربها، هذا  قبل  ماتت  أهنا  نسي  ت  وكانت  منسي  حلادث،  أيا   :ا 

 عرف، وال يذكر. شيئا ال يُ 

وناداها من حتتها، وقيل : هو عيسى   ،ت جأشهاوثبَّ   ،ك روعهان امللَ فحينئذ سكَّ 

فـ  -عليه السالم  –   ېئ  ېئ ېئ ﴿  وقال هلا: ال حتزين، أي: ال جتزعي وال هتتمي، 

ا ترشبني منه ﴾ىئ  ىئ    .أي: هنر 

ا،    ﴾ ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ﴿ نافع  ا  لذيذ   قال أي: طرّيا 

إنَّ  العلامء:  به كان جذع    بعض  أن هتز  أمرها  الذي  النخلة  يابس  جذع  فلام هزته    ;ا  ا 

: كان اجلذع جذع نخلة نابتة إال أهنا  غريهم  جعله اهلل نخلة ذات رطب جني، وقال

فل مثمرة،  الثمر وجعلهغري  فيه  اهلل  أنبت  هزته  وقال    ام  جنيا،  كاآخرونرطبا  نت : 

ٱ    ﴿    اليتساقط هلا الرطب الذي كان موجود    ؛لنخلة مثمرة، وقد أمرها اهلل هبزهاا

بعيسى،    ﴾ٻٻ  ٻ ﴿ أي: َفُكيِل من التمر، وارشيب من النهر  ﴾ٻٻ  ٻ  ٻ

 . ( 1)   اهلني   املأكل واملرشب   فهذا طمأنينتها من جهة السالمة من أمل الوالدة، وحصول 
 

 .(3/397)يان: ، أضواء الب (492ص ) :سعدي، تفسري ال(5/423)انظر: تفسري ابن كثري:  ( 1)
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 ت: اهلدااي  اثنًيا:
تنبيهٌ  - اإىل  فيها  تقايس    إذ  املخاض،  الكرب وعظم اخلطب، يف حال  شتداد 

ا متتابعة، وأوجاعا متوالية، تضطر إليها؛ لتضع مولودها.  األم آالم 

إىل أنه مهام بلغ األبناء من الرب واإلحسان والرعاية، فلن يوفوا   فيها إرشادٌ  -

 .األم حقها

  ، ء تستند إليه  يشإىل  ون يف حاجةال املخاض تكاملرأة يف ح  أن  إىل    فيها تنبيهٌ  -
 .( 1)وتتعلق به لتتصرب عىل وجع الوالدة، وهذا مشاهٌد وجمرب

يكون حسي االسند  أن    افيه - املتاحة،    قد  والوسائل  األدوات  معنوي امن   أو 

 . اللطيف من الكالم الطيب

الس - عليها  مريم  مقام صرب  عظم  التي فيها  البلوى  تلقي  يف  الم، وصدقها 

لصديقية، فقد متنت املوت قبل هذا احلمل؛ انت يف مقام اتعاىل فلذلك كابتالها اهلل  

أو   بالفاحشة،  اهتام  أو  بطعن،  يتطرق عرضها  لئال  وإنام  اهلل،  قدر  عىل  ا  اعرتاض  ال 

 تكون سبب ا يف وقوع قومها يف اإلثم.

املوت - متني  يف  ليس  أنه  هلا   فيها  مصل  خري  واملصلحةوال  اخلري  وإنام   حة، 

 ل.بتقدير ما حص

ره اهلل تعاىل للعبد من سائر األقدار وأنواع البالء، فيه حكمة   فيها أنَّ  - ما يقد 

كبري، وإن كان يف ظاهره رش، وهو مأجور إن ريض وصرب، وحممود    عظيمة، وخريٌ 

 له إن أطاع وشكر. 

 ، والسرية املحمودة. ذكر، وصيانة الفيها أمهية االسترباء للدين والعرض -

  جاء إال باهلل يأيت الفرج: ، وانقطاع الر، وغمرة اهلولاألملعند حدة  فيها أنه   -

 .﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿

 
 .(129-128ص)العناية بالطفل:، موسوعة (288-239ص )مل: موسوعة عامل املرأة احلاانظر:  ( 1)
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ېئ  ېئ   ﴿  فيها حسن ولطافة اخلطاب القرآين عىل لسان املنادي حيث قال: -

وأن اهلل الذي ابتالها لن ينساها، وأهنا مكلوءة   ،فهو تذكري بنعم اهلل ﴾ ېئ  ىئ  ىئ

 شمولة برمحته.م، برعايته

 العبد ، ال يفيد بيشء، وأن عىلإطالة احلزن عىل ما حصلأن    فيها تنبيه إىل -

 يف املقابل أن يمعن النظر والتأمل يف النعم التي أكرمه اهلل هبا.

فيها أن احلزن حالة نفسية ال ينبغي أن متر هبا املرأة يف حالة الوضع وبعده؛  -

 ألنه قد يتفاقم ويؤدي  

 . (1) حية جسيمةإىل أرضار ص
إىل   - توجيه  والسويأمهفيها  املاء  من  اإلكثار  مة  بذلته  ملا  للنفساء؛  ن ائل 

 السالم.  اا ملريم عليهاهلل هنرا رسي   ىاملجهود الشاق أثناء الوضع، ولذلك أجر

فالذي  - اهلل وعظمته يف اخللق،  قدرة  بيان  اليابس   فيها  أخرج هلا من اجلذع 

ا  ر هلا هنر   ه السالم بغري أب. ليع رسّيا، قادر عىل أن خيلق عيسىرطب ا جنّيا، وفجَّ

الوقت باألمور    عليه السالم   مريمىل أن عنْي اللة عفيها د - إنام تقر يف ذلك 

اخلارقة للعادة؛ ألهنا هي التي تبني براءهتا مما اهتموها به ؛ ألن جمرد األكل والرشب  

ل، مل يكن قرة لعينها يف  مع بقاء التهمة التي متنت بسببها أن تكون قد ماتت من قب

 كام هو ظاهر.  قتلوذلك ا

األمر بتكليف الكسب يف الرزق سنة اهلل تعاىل يف عباده، وأن ذلك   فيها أنَّ  -

 ال يقدح يف التوكل. 

فيها احلث عىل العمل، وبذل األسباب، للحصول عىل الرزق واخلري، فقد   -

حالة   يف  النخلة حتى  السالم هبز جذع  عليها  مريم  اهلل  الرطب أمر  لتنال  ضعفها؛ 

 ز. ة تكون بأال هتا، وكانت اآلين آية أخرى هلاجلني، ولتكو

 
 .(152ص)موسوعة العناية بالطفل: انظر:  ( 1)



 ابتهال حسن عزوز  د.                والقرائية الواردة يف سياق أطوار األمومة: دراسة تطبيقية قرآنيةال داايتاهل

498 

رد   - بأمر،  ه  واشتغل رس  قلبه بيشء،  تعلق  إذا  العبد  أن  العادة فيها  إىل  اهلل  ه 

ا، فر   غ اهلل جارحتها عن بالتعلق باألسباب يف عباده، ولذلك ملا كان قلب مريم فارغ 

لهاقلبها بحبه، عيسى وتعلق  النَصب، فلام ولدْت   إىل كسبها.  وكَّ

لة املخاض هو الرطب؛ ملا حيتويه اء للمرأة يف حاإىل أن أفضل غذ  فيها تنبيهٌ  -

عملية  يف  تستهلك  املرأة  وألن  الوالدة،  إمتام  عىل  ومساعدة  مفيدة،  عنارص  من 

بصورة الكبرية  الطاقة  هذه  يعطيها  والرطب  كبرية،  طاقة    جاهزة  الوضع 

للنفساء   طبأفضل من الر  اهلل شيئا هولو علم  »العلامء:    لالمتصاص، ولذلك قال

 .  (1) «مه مريمألطع
باملولود - األنس  وتشمل  العيش،  هناء  تشمل  العني  قرة  أن  واهلل فيها   ،

 . (2) أعلم
 : وحججها  القراءات ا:  اثلثً  -
لغة معروفة،    ﴾ائ   ﴿  قرأ بكرس امليم نافع وحفص ومحزة والكسائي وخلف، 

ل يفَعل كـ خاف خياف،  َيامت، مثل دام َيدام، فهو: فعَ   حكاها الكوفيون، من: مات

 فعل مكسورة، كام كرسوا يف: ِخفت، لذلك. امليم؛ لتدل عىل أن عني ال فتكرس

  ات يموت، كقولك وهي لغة فاشية، ِمن م،  (3) بضم امليم﴾ ُمت ﴿  وقرأ الباقون
 .(4) قال يقول، وقام يقوم، فضمم امليم كضم القاف يف قولك : قلت، وقمت

 
 .(459ص )، خلق اإلنسان: (3/230) انظر: تفسري البغوي: ( 1)

للجصاص  ( 2) القرآن  أحكام  القشريي:  ،  (46/ 5)  :انظر:  البغوي  ،(2/425)تفسري   ،(3/230):  تفسري 

، ( 492ص)، تفسري السعدي:  ( 7/253)، البحر املحيط، أليب حيان:(96-11/95)تفسري القرطبي:  

البيان   والتنوير:  ،  (3/393)أضواء  اإلنسان:،  (16/86)التحرير  أحكام   ،(459  ،457ص)خلق 

 .(350ص )األمومة: 

 .(230ص) ، اإلحتاف: (2/242)انظر: النرش:  ( 3)

 . ( 176)   ، الكتاب املختار، البن إدريس: ( 136/ 1) ن أيب طالب:  ، ملكي ب القراءات   الكشف عن وجوه   انظر:  ( 4) 
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ومح  ﴾ وئ ﴿قرأ   حفص  النون  بكرسبفتح  والباقون  تر  كالو  لغتان،  (1)هازة، 

،  وينسى حلقارته بالكرس وبالفتح : هو ما من حقه أن يطرح    والوتر، والنيس والنيس

ذلككا ونحو  والعصا،  وكالوتد  الدار  خلرق،  عن  ارحتلوا  إذا  العرب  كالم  ومن   ،

 ك وتنسى. قرية التي من شأهنا أن ترتقوهلم : انظروا أنساءكم،  مجع نيس أي: األشياء احل 

 حقه أن يرتك وينسى عادة،ا من  ا حقري  ا تافه  يئ  ش   أي  ﴾ەئ  وئ   ﴿   :فقوهلا
ذلك اليشء التافه الذي من عادته أن يرتك وينسى، قد    تعني أنَّ   ﴾ وئ ﴿  :وقوهلا

   .ُنيس وُطرح بالفعل، فوجد فيه النسيان الذي هو حقه

بمعنى   فِْعُل  فاملكسوُر  والطَّْحن وقيل:  ْبح  كالذَّ احلقرُي َمْفعول  اليشُء  ومعناه   ،

 ْن شأنه أن ُينَْسى.الذي مِ 

  َمْن كرس فهو اسٌم ملا ُينَْسى كالنَّْقُص اسٌم ملا َينْقص، واملفتوُح »:ابن األنباريقال  
 .(2) «مصدٌر َيُسدُّ َمَسدَّ الوصِف 

ونافع   ﴾ۆئ  ۆئ  ﴿  :قرأ وأبو جعفر  والكسائي وخلف وحفص  روح  ، ومحزة 

التاء  وخفض  امليم  متعلٌق   بكرس  واجلار  جارة  )ِمن(  أن  والفاعل   عىل  بالنداء، 

وقيل  :قيل  ،مضمر الباقون  ى،عيس  : جربيل  امليم،    ﴾هاَتـــْحن َتَم﴿  :وقرأ  بفتح 

 . (3) ، عىل أن )َمن( موصولة، والظرف صلتهاونصب التاء
 هداايت القراءات: رابًعا:    -

 :    ﴾ۆئ  ۆئ   ﴿ هداية قراءة:

هل التأويل:  ولذلك قال بعض أ ؛  سالم عيسى عليه ال املنادي هو    أنَّ   ترجيٌح فيها   -

 . ( 4)   يكون إال عيسى، وال يكون جربيل؛ ألنه لو كان جربيل لناداها من فوقها ال  
 

 .(377ص) ، اإلحتاف: (2/318)انظر: النرش:  ( 1)

فتح ،  (582/ 7)، الدر املصون، للسمني احللبي:  (527/ 1)، الكتاب املختار:  (2/86)انظر: الكشف:   ( 2)

 .(3/391)ان: ي، أضواء الب(3/388):، للشوكاينالقدير

 .(377ص)  اإلحتاف:، (2/318)انظر: النرش:  ( 3)

 . (5/197) للفاريس: ،انظر: احلجة  ( 4)
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فيجوز أنه نادى مريم   ،فيها أنه إذا كان املراد باملنادي جربيل عليه السالم -

 .(1)هباى أنه حتت ثياوليس املعنمكان منخفض عنها، إذ كانت يف ربوة عالية،   من
جواز   - التحتية  إفيها  اجلهةطالق  غري  من   عىل  فناداها  فاملعنى:  املحاذية 

ا فلم يكن اجلدول حماذي    ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ﴿  ويدل  عىل ذلك قوله:   دوهنا،

يف دوننا  أي:  حتتنا،  فالن  يقال:  وقد  دونك،  جعله  املعنى  ولكن  اجلهة،   هلذه 
 . (2)املوضع

كان   - عليهراملإذا  باملنادي عيسى  ناداها    اد  أنه  ففيها  له بعد وضعالسالم  ها 

والدتهم مكان  ومن  الوحشة   ؛بارشة،  من  خامرها  ما  فيجيل  بالبشارة،  ليبادرها 

 واالغتامم، وآية هلا ومعجزة. 

أنه ناداها قبل أن ترفعه تصويرا  لتلك احلالة التي هي حالة متام   - فيها إفادة 

 . (3)ات صال الوليد بأمه
 :﴾ هاَتن حتَم ۇئ  ﴿ اية قراءة:ده

يها تنبيه إىل أن املرأة و عيسى عليهام السالم، فف سواء كان املنادي جربيل أ -

وجود   إىل  حتتاج  احليلة،  وقلة  واهللع،  الوهن  من  الشديدة  احلالة  هذه  يف  غالب ا 

روعها،   ويسكن  فؤادها،  ويثبت  باهلل،  يذكرها  قريب  اجلزع وشخص  عنها  جييل 

 الم.  ف عنها ما أصاهبا من اآلواخلوف، وخيف

نداء من جربيل هو  ليه السالم ففيها أن هذا الإذا كان املنادي هو جربيل ع -

عظيم  مراد  فيها  تعاىل  هلل  التي  للعادة  اخلارقة  األمور  من  هذا  أن  وأمارة  هلا،  آية 

 لتسكن نفسها. 

 
  .(2/87): انظر: الكشف ( 1)

 . (5/197) للفاريس:، انظر: احلجة   ( 2)

 .(16/87)والتنوير:تحرير انظر: ال ( 3)
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 . (1) هابنُي هلا، وأعظم يف زوال وحشتوإذا كان املنادي عيسى عليه السالم فهو أ
 : تعاىلهلداايت يف قوله  املطلب الثالث: ا

ې    ېۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ ۇ  ۆ  ڭ   ۇ  ﴿

 . [36: ]آل عمران ﴾ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ

 املعن اإلمجايل: 
وكيف لطف  لزوجة عمران أم مريم  ما جرى  هذه اآلية يف سياق  ذكر اهلل تعاىل  

وابنتها  ب  اهلل تربيتها  فقاليف  ملا  ﴾ڻ  ۀ ڻ  ڻ   ﴿  :نشأهتا،  والدة مريم  أي: 

ا لوجهك، أي: جعلت ما يف بطني خالص    ﴾  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ہ ۀ ﴿ محلت

 . ا خلدمتك وخدمة بيتكحمرر  

كان   أنه  إال  إرسائيل  بني  يف  شائعا   الولد  نذر  الذكور  وكان  يف  معهودا   عندهم 

ملَِ فأكمل اهلل سبحانه وتعلصالحهم لسدانة بيت اهلل والقيام به،   له  اىل مريم  ا كمل 

، (2) «  كثري ومل يكمل من النساء إل أربع  ل من الرجال كم  » :   × قال كام    -الرجال  

 .  فذكر مريم بنت عمران عليها السالم

تسمع دعائي وتعلم   ﴾ ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ﴿   هذا العمل املبارك  ﴾  ےھ  ے ﴿  

  ﴾  ۈ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿   هذا وهي يف البطن قبل وضعها نيتي وقصدي،  

سدانة    إذ األنثى ال تقدر عىل،  ليكون أقدر عىل اخلدمة  اكر  يكون ذَ فت أن  كأهنا تشوَّ 

 . من رهبا   عذرٌ ، ففي كالمها  ، ملا يلحقها من احليض واألذى بيوت اهلل وصحبة الرهبان

 أي: ال حيتاج إىل إعالمها، بل علمه متعلٌق   ﴾  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ ﴿  فقال اهلل: 

 هي.ما ها هبا قبل أن تعلم أم  

 
 . (11/94)، تفسري القرطبي:(2/87)انظر: الكشف:  ( 1)

البخا ( 2) :(3/1252)ي يف صحيحه:رأخرجه  قوله  باب  األنبياء،  كتاب  ے   ھ  ے ھ   ﴿   ، 

 .[3230رقم: ]ح     ﴾ ۓ  ۓ  ڭ
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والدرجة واملزية، ألن الذكر   ى يف الفضلليس كاألنثأي:     ﴾ ۅ  ۉ  ۉ ﴿

أقوى   العبادة، وألنه  للتحرير، واالستمرار عىل خدمة موضع  عىل اخلدمة،  يصلح 

 وال هتمة. ،يف اخلدمة واالختالط بالناس وال يلحقه عيٌب 

ائ   ى  ى ﴿  خادمة الرب،ومريم بلغتهم العابدة، أو  :﴾ې ې ې﴿

 . ( 1)   الرجيم    من الشيطان دعت هلا ولذريتها أن يعيذهم اهلل   ﴾ وئ ەئ ەئ ائ
 : اهلداايتاثنًيا:  

العبادة، وأن العبد املخلص يكرمه اهلل  فيها تنبيه عىل أمهية اإلخالص هلل يف   -

 بالقبول والتوفيق.

 . وترصفه يف الكون   ، فيها بيان شمول علم اهلل وإحاطته بكل يشء، وكامل تدبريه  -

 . ئل األمور بام يف قدر اهلل من جال   وأمنياته ال تكاد حتيط   ، دائرة علم اإلنسان   فيها أنَّ  -

تنبيهٌ  - أنَّ   فيها  احلق    عىل  أنبتها  إذا  ولكن  الظاهر،  يف  كاألنثى  ليس   -الذكر 

 . املنشود ركَ أفضل من الذَ  قد تكونا، ونشأت يف طاعته، ا حسن نبات   -سبحانه وتعاىل

 ن العبد من الوفاء بنذره.ك  هلل يف حالة عدم مت  ة إظهار العذروعيمرش -

ت - ميَّ عىل    أكيدٌ فيها  فالرجل  واملرأة،  الرجل  بني  اجلوهرية  اهلل الفروق  زه 

ا وقوة  .بالقدرة عىل حتمل املشاق والصعاب السيام يف األعامل التي تتطلب جهد 

أة عىل مرصاعيه، فتح باب التوظيف للمرينادي بن  م  التنبيه عىل خطأفيها   -

ش ، و يف سوق العمل دون قيد أو رشط   قحمها يُ و   يف الرتبية والتنشئة.   األسايس دورها    هيمن

 فيها مرشوعية التسمية يوم الوالدة.  -

 لألم تسمية الولد إذا مل يكره األب ذلك، وتعترب التسمية صحيحة.  فيها أن   -

 وتربيته. ليمه، وإمساكه،  لألم رضب ا من الوالية عىل الولد يف تأديبه، وتع   فيها أن   -

 
الثعالبي:انظر:   ( 1) للبقاعي:(2/34)تفسري  الدرر،  نظم  القدير:(4/350)  ،  فتح  تفسري ،  (1/384)، 

 .(128ص):  السعدي
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سبحانه،  مرشوعية  فيها   - اهلل  إىل  االتقرب  سم  ألعامل  بأبسط  امرأة فقد  ت 

، فهي وإن  : العابدة ا ملعنى اسمهاأن يكون فعلها مطابق  عمران مولودهتا مريم رجاء 

 فذلك ال يمنع أن تكون من العابدات.  مكان العبادةمل تكن صاحلة خلدمة 

األبن - بافيها أمهية حتصني  هلل، من رش شياطني اإلنس واجلن،  اء، وإعاذهتم 

 كونوا يف حياطة اهلل ورعايته.من أن ي أحسن ء هلم، فالوالدعا

ا يظن أنه فيه اخلري والصالح له،  فيها أن العبد قد يؤمن  - ل ويطلب من اهلل أمر 

 فيكرمه اهلل تعاىل بام هو أخري له وأصلح، واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون. 

 األبناء. أسامءري يف اختيار التفاؤل واخل اباستحبفيها  -

 . والصالح والربكةنة عىل الرتبية من الوسائل املعيالدعاء لألبناء  فيها أنَّ  -

وخصوصية ملريم وابنها إذ استجاب اهلل دعاء والدهتا برصف    فيها تكريمٌ  -

ذريتها، ك عنها وعن  الشيطان  احلديث:أذى  ما من بين آدم مولود إل »  ام جاء يف 
،  (1)«الشيطان غري مرمي وابنهامس  ا من   يولد فيستهل صارخً سه الشيطان حنيمي

 .(2) واهلل أعلم 
 : وحججهاالقراءات  ا:  اثلثً  -

ويعقوب   عامر  ابن  التاء  وشعبةقرأ  العني وضم  أن    ﴾ ُتْعَضَو﴿ بإسكان  عىل 

مريمم للالتاء   أم  كالم  من  التاءو   ،تكلم  وإسكان  العني  بفتح  الباقون    : قرأ 

 .(3)   من كالم البارئ تعاىلللتأنيث  اءن التعىل أ  ﴾ۅ﴿ 

 
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ      ﴿ :، كتاب األنبياء، باب قوله(3/1265)أخرجه البخاري يف صحيحه:  ( 1)

ضائل الف  يف كتاب  ،(7/96)  يحهصح  ه مسلم يفأخرجو  [،2483ح رقم : ]  ﴾ڃ  چ  چ  چ  

 [.6282] رقم، ح باب فضائل عيسى عليه السالم

للجصاص:انظر:   ( 2) القرآن  ابن جزي:،  (291/ 2)أحكام  كثري:  (1/501)تفسري  تفسري  (2/28)، ابن   ،

عمران(، للدكتور  ، اجلامع يف اهلدايات القرآنية )سورة آل  (1/384)ير:دالق ، فتح  (2/28)أيب السعود:  

 بترصف يسري. (84ص)دين وفريقه، طه عاب

 .(222ص )، اإلحتاف: (2/272)، النرش: ( 1/340)الكشف: انظر:  ( 3)
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 رابًعا : هداايت القراءات:  -
 : ﴾ۅ    ﴿  :هداية قراءة

  من اهلل تعاىل بأنه أعلم بالذي وضعته عىل طريق التثبيت فقال:   فيها إعالمٌ  -
قالته  ﴾ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ﴿ تعاىل،   ،أم مريم  اهلل  استئناف من  فهو  تقله،  مل  أو 

من ويقو   كان  لو  أنه  ذلك  أ  ي  وأكالم  الكالم:  وجه  لكان  مريم  بام    نَت م  أعلم 

 . ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿  ا:ول الكالم يف قوهلألهنا نادته يف أ ؛وضعت
داللة - مِ عىل    فيها  تعلم  مل  هذه أهنا  كون  من  القدر  هذا  عىل  إال  حاهلا  ن 

 تصلح للتحرير والسدانة. النسمة جاءت أنثى ال 

امل  - هبذه  أعلم  أنه  تعاىل  اهلل  من  إخبار  التفضيل وضوعةفيها  بصيغة  فأتى   ،  
عىل   وذلك  األحوال،  بتفاصيل  للعلم  املوضوعة، املقتضية  هلذه  التعظيم  سبيل 

علق هبا وبابنها من عظيم األمور وعلو الشأن وسمو املقدار، إذ جعلها  واإلعالم بام  

 ني، ووالدهتا جاهلة بذلك ال تعلم منه شيئ ا.وابنها آية للعامل 

،  تدبري  هلل فيه حكمة، ولكل أمر  ويلبس به،    بالعبدفيها أن لكل شأن  حييط   -

   ولكل حال ترصيف.

ب تدبريه . عليمٌ ا تفيه - ض أمره إىل اهلل ال ينبغي أن يتعق   بأن  من فو 

  من مطلق الذكر الذي   ، وأهنا خريٌ ْت اهللَّ أعلم منها بنفاسة ما وضعَ فيها أن   -
 .  (1)  ْت سألَ 

 : ﴾ ُتْعوَض﴿  :هداية قراءة

أن   - عِ تيقن    نمَ   فيها  فإنَّ أنَّ  قدرته وحكمته،  اهلل سابق  ذلك حيمله عىل   ْلم 

 حرس عىل ما فات. عدم الت

 
الكشف: ( 1) القرطبي:  ( 1/340)انظر:  تفسري  املحيط:(4/76)،  البحر  التحرير  (118/ 3)،   والتنوير:، 

(3/233). 
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التصال الكالم بام    ؛كونه من كالم أم مريماملطابقة واملجانسة،  حسن  فيها   -

قوهلا: يف  بعده  وبام  ، ﴾ ېۅ  ۉ  ۉ﴿  وقوهلا:  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿  قبله 

فكله من كالم أم مريم،   ﴾   ى  ى  ائ  ﴿   ، وقوهلا:﴾ې  ې  ې  ﴿  وقوهلا:

   . وأنت أعلم بذلك   ، يب قد أذنبُت كام تقول: ر   فحمل وسط الكالم عىل أوله وعىل آخره 

هلل   - التسليم  معنى  عليه يشءفيها  خيفى  أن  له  والتنزيه  أم    كأنَّ ،  واخلضوع 

  م اهلل، وتنزهه عن أن خيفىأرادت أن تعظن ،    ﴾ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿ :ا قالتــــَّمريم مل
ومل تقل    ، ، ال حيتاج إىل أن ختربه بذلك﴾وضعُت  ٴۇ  ۋ   ۋ  ﴿ فقالت:يشء  عليه  

املؤمنني، وإنام   ؛ طريق اإلخبارذلك عىل أنفس  ألن علم اهلل بكل يشء قد تقرر يف 

 تعظيام  وتنزهي ا. قالته 

أي:   - لنفسها  تسلية  رّس   هللولعل  فيها  فيه  وتعاىل  الذكر  اسبحانه  فليس   ،

طلبتُ  ورجوتُ الذي  مثل  ه  عَ األنه  التي  تكون  لِ ثى  األنثى  هذه  ولعل  هبا،  وقىض  مها 

 أرادها اهلل. ار، إذكَ ا من الذَّ خري  

 . ﴾  ڀپ   ڀ ﴿املطلب الرابع: اهلداايت يف قوله تعاىل:
 أوًل: املعن اإلمجايل: 

معنى إىل  اإلشارة  احلمل  بطور  اخلاص  األول  املبحث  يف  تعاىل  سبق    : قوله 
 ﴾   ڀپ   ڀ ﴿  ما قوله تعاىل:أو،  ﴾  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿

 . (1) مشقة وتعب :ه، أيذات كر ، ووضعتها محلته ذات كرهأهنفمحله هنا، ومعناه: 
 اثنًيا: اهلداايت: 

من تعب الطلق    الوضع   يف  هقاستما  و  ،كل ما قاسته األم يف احلمل  فيها أنَّ  -

 واستحقاقها للكرامة ومجيل الصحبة.  ،يستدعى الرب هباوغريه  ،آالمهو

 
 .(6/454)قدير:، فتح ال(904ص)انظر: تفسري الوجيز، للواحدي:  ( 1)
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ففيه للعبد فائدة ،  من وجع ومشقة لألماحلمل والوضع  مع ما يف    أنَّ   فيها -

ثَ ،  من اإليامن والعمل الصالح  ه وما يرتتب عىل ذلك الوجودوهي: وجود  م  ومن 

 . (1) النعيم املقيم ولحص
 القراءات يف اآلية والحتجاج هلا: ا:  اثلثً    -

يف   القراء  اختالف  عن  احلديث  األول  املبحث  يف  سبق  بفتح    ﴾  ڀ  ﴿  :قد 

 ها.الكاف وضم  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(26/29)، التحرير والتنوير: (16/71)انظر: تفسري املراغي:  ( 1)
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 املبحث الثالث
 ات املستنبطة من اآليات الواردة يف طور الرضاعداياهل

ۆ  ۆ   ۈ   ۇ   ۇ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿ 

 . [ 233:  قرة الب ]   ﴾ ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۈ

 : اواصطلحً   ،لرضاع لغةاملطلب األول: تعريف ا
 تعريف الرضاعة لغة: 

بَ  اللَّ رشب  أي  وغريه،  الصبي  ويْرَضعرضع  الث دي،  أو  ع  ْ الّض  من  َرْضعا     ن 

ع.  وَرضاعة  وِرضاعة فهو راِضٌع، واجلمع ُرضَّ

الولَد  بإرضاعها  وصْفَتها  فإْن  ترِضُعه،  ولٌد  هلا  كان  إذا  ُمرِضع،  امرأٌة  ويقال: 

 قلت: ُمْرضعٌة. 

 . [ 2احلج:  ]   ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ڀ ﴿ل ثناؤه:هلل جقال ا

أي:   [ 233البقرة:  ]   ﴾ىئ  يئ   جئ  حئ  مئ  ی   ی  ی  ﴿   ال تعاىل:وق

 . (1)تطلبوا مرضعة ألوالدكم
 ا: تعريف الرضاعة اصطلحً 

 .أو نحوه ،بهأو رُشْ  ،لا ثاب عن محْ ن دون احلولني لبن مَ  مصُّ 

 مدة الرضاع.   أنفه يف فمه أو  الصغري من  وصول اللبن من ثدي املرأة إىل جوف    أو 

قارور يف  لبنها  حلبت  إذا  ما  بذلك  يوجد  فشمل  مل  وإن  تثبت،  احلرمة  فإن  ة 

املسبب  املص، وأراد  السبب  فأطلق  للوصول  سبب  ألنه  ذكره  وأحلق ،  (2) وإنام 

 .(3) باملص الوجور والسعوط
 

 .  (8/125)، لسان العرب: (2/329)انظر: مقاييس اللغة:  ( 1)

 .(3/312)، رشح منتهى اإلرادات، للبهويت: (3/238)انظر: البحر الرائق، البن نجيم: ( 2)

السني وضم ( 3) بفتح  السعوط  باملص:  العلامء  مأحلق  وبالفتح:  الفعل،  فبالضم:  الوجور،  = ا  ــ ها، وكذلك 
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إذا حلب  واملعنى اللغوي أخص من املعنى الرشعي؛ ألن اللغوي ال يشمل ما  

وأعم من  إناء وسقى للولد وال يشمل تناول ما حصل منه كاجلبن والزبد  اللبن يف  

 .للرضاع من هبيمة وفوق حولني  جهة أنه شامل

 . بينام عموم وخصوص وجهي :وقيل

 . (1) وأركان الرضاع ثالثة: مرضع ورضيع ولبن
  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿  املطلب الثاين: اهلداايت يف قوله تعاىل:

ې    ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇ   ۇ    ڭڭ  ڭ   ۓ  ۓ 

 .﴾   ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

 : املعن اإلمجايل: أوًل 
وتعاىل تبارك  احلق  هذه    ﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿  :قال  مناسبة 

أنه   قبلها  ملا  والرجعة، اآلية  والعدة،  والطالق،  النكاح،  يف:  مجلة  ذكر  ملا  تعاىل، 

ي أخذ  ُح والعضل،  كانكْ ذكر  ما  نتيج  م  حكم: من  من  رشع  ما  وهو  النكاح،  ة 

 . الكسوة، والنفقةاإلرضاع ومدته، وحكم 

الوالدات:  يلوق اآلية:  من  حدّ   املراد  اهلل  جعلها  اختالف  املطلقات،  عند  ا 

له، ورُ الزوجني يف مدة   جح هذا الرضاع، فمن دعا منهام إىل إكامل احلولني فذلك 

تتمتها، فرشع ذلك    ق، فكانت منقيب آية الطالعَ    ﴾ھ﴿   قوله:  ألن  ؛القول

إيذاء    بإيذائهى الولد، ألن  تباغض، فربام محل عىل أذألن الطالق حيصل فيه ال  ؛هلن

الولد إمهال  بآخر  التزويج  يف  رغبتها  يف  وألن  تعاىل و  ،والده،  اهلل  ندب    لذلك 

 املطلقات إىل أن يولني أوالدهن الرعاية واالهتامم . 

 
عوط: ما يكبه، أ  يسعط= ون  و يوجر به، مثل : الَوضوء والُوضوء، فالَوضوء املاء، والُوضوء الفعل، والسَّ

ُر: ما يكون يف الفم، يف أحد شقيه، إما و يف األنف، فيؤتى باللبن من املرأة، وحيقن يف أنف الصبي، والَوج

 . (13/437)ار. انظر: الرشح املمتع، البن عثيمني:اليمني وإما اليس

 . (4/97)حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب: انظر:  ( 1)
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 ، وإنام تستحق األجرة. ن املطلقة ال تستحق الكسوة ط، أل الزوجات فق   هي يف وقيل:  

العموم، فيدخل فيه الزوجات     ﴾ھ ﴿  ظاهر لفظ:ألن  ية عامة  وقيل : اآل

هلنَّ   واملطلقات. اللوايت  املطلقات  ويف  للوالدات  يرضعن    أوالد،  أن  الزوجات، 

 ذلك؛ وهلذا قال:  أوالدهن كامل الرضاعة، وهي سنتان، فال اعتبار بالرضاعة بعد

ضاعة إال ما كان  وذهب أكثر األئمة إىل أنه ال حيرم من الر ﴾ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿

 احلولني، فلو ارتضع املولود وعمره فوقهام مل حيرم. دون 

بأن أمر  إىل  حيتاج  ال  الذي  املتقرر،  منزلة  له  تنزيال  األمر،  بمعنى  خرب   وهو 
ول  امل، وعىل معظم احلوملا كان احلول، يطلق عىل الك  ،﴾ھھ  ھ   ﴿

تم رضاعه  فإذا تم للرضيع حوالن، فقد    ﴾ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےے  ﴿  قال:

اللبن الرضاع بعد احلولني، غري   وصار  بعد ذلك بمنزلة سائر األغذية، فلهذا كان 

 معترب، ال حيرم.

وهذا شامل ملا إذا كانت    ﴾ۈ ۆ   ۈ ﴿  أي: األب  ﴾ۆ ۇ   ۇ   ﴿

ف  عصمتهيف   مطلقة،  األب  أو  عىل  لباسها،   رزقها،إن  وكسوة  طعامها  نفقة   أي: 

 ، وهي األجرة للرضاع. باملعروف أي عىل قدر امليرسة 

النفقة والكسوة،   ودل   إذا كانت يف حباله، ال جيب هلا أجرة، غري  أهنا  هذا عىل 

أي: طاقتها، فال يكلف   ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿بحسب حاله، فلهذا قال: وكل  

 ا بالنفقة حتى جيد.مل جيد شيئ   قة الغني، وال منالفقري أن ينفق نف

   ﴾ې  ې   ې  ې  ﴿

الدة بسبب ولدها، إما أن مُتنع من إرضاعه، فينزع الولد أن تضار الوأي: ال حيل  

منها إىل غريها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبي، أو ال تعطى ما جيب هلا من  

اعه عىل وجه  تنع من إرضمت  بأن﴾ى  ى  ائ  ائ ﴿  ،النفقة، والكسوة أو األجرة

 نواع الّضر. ارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أاملض
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أي: عىل وارث الطفل إذا عدم األب، وكان    ﴾   ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿  وقوله:

للمرضع والكسوة، النفقة  أبيه يف حياته من  كان عىل  ما  له مال، مثل  ليس   الطفل 
 .(1) الرجالا من كان من وأراد بالوارث من كان من عصبته كائن

 اهلداايت: اثنًيا:  
تنظيمها من أهم  هبا حياة النسل؛ وألن  فيها تنبيه عىل أمهية الرضاعة؛ ألن   -

 الشؤون األرسية يف اإلسالم. 

كانت  - سواء  أوالدهن،  برضاع  أحق  الوالدات  أن    عصمةيف    الوالدة  فيها 

 ص الزوجية. الزوج أو مل تكن، فإن اإلرضاع من خصائص الوالدة ال من خصائ

كاملنيفي - حولني  التام  الرضاع  مدة  أن  عىل  تنبيه  عليهامها  والزيادة  غري    ، 

ا.معتربة   رشع 

كاملني؛   - بحولني  وخصصه  التام  الرضاع  إىل  الوالدات  ندب  اهلل  أن  فيها 

لينمو   والنفسية  الصحية  الوجوه  مجيع  من  املثىل  هي  الفرتة  هذه  أن  سبحانه  لعلمه 

 . ا سليام   الطفل نمو 

أن رمحة اهلل بالعبد أتم  من رمحة األمهات، ولذلك حث اهلل  رة إىل  فيها إشا -

ا يُ الال  -ألمهات  سبحانه  الرمحةيت  غاية  يف  هبن  املثل  الرمحة   -ّضب  إكامل  إىل 

 بإرضاع املولود حولني كاملني.  

 ذكر احلولني ليس عىل التوقيت الواجب، وإنام هو لقطع املشاجرة   فيها أنَّ  -
الوالدين، الفقهاء  بني  رأَ   ومجهور  إذا  والنقصان  الزيادة  جيوز  أنه  ذلكعىل  بعد    َيا 

 . يضالتشاور والرتا

 
الوجيز: ( 1) البغوي:(1/172)انظر:  تفسري  تفسري(1/277)،  كثري:    ،  املحيط: ،  (1/633) ابن  البحر 

 . (1/104)السعدي: تفسري، (2/496)
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بيا - كان    نٌ فيها  أو  ما مل تكن هبا عاهة،  أمه،  لبن  للمولود من  أنه ال أصلح 

 ن املولود. دَ اللبن غري مستوف لتامم تغذية بَ 

منها - كثرية  فوائد  الطبيعي  لإلرضاع  أن  اهل  :فيها  اجلهاز  ينشط  ضمي  أنه 

 فزه للحصول عىل املواد الغذائية الالزمة للمولود.وحي ،للمرأة

حيث أضاف األوالد ﴾ھ  ھ  ﴿  تعاىل:فيها فائدة اإلضافة يف قوله   -

ا عىل شفقتهن عىل األوالد، إىل الوالدات املرضعات؛ ملا فيه من االستعطاف، وتنبيه  

 ا عىل اإلرضاع. ا هلن وحثّ وهز  

 إىل األمهات.  ىل اآلباء النسبون إفيها أن األوالد يُ  -

إعالمٌ  - ووهبهبلألب    فيها  له  اهلل  منح  يفام  الالم  إذ  شبه    ﴾ۆ  ﴿  ،  تفيد 

مطيع    ،التمليك الغالب  يف  الولد  وجتد  خيتار،  بام  ولده  يف  الوالد  يترصف  ا ولذلك 

 ا ما أوىص به. ما أمر به، منفذ  ألبيه، ممتثال  

ألن    ؛احلقيق هبذا احلكم  إىل أنه  ءٌ التعبري عن الوالد باملولود له، إيام  فيها أنَّ  -

 به ، فهو األجدر بإعاشته.  معتز  له، و ٌق حو الة إليه، وهنجرَّ منافع الولد مُ 

لف بمؤن املرضعة لولده من الرزق والكسوة، ا كُ ـــَّفيها تسلية لألب أنه مل -

يُ  أن  بأنَّ سىلَّ ناسب  التنارص،     يف  به  تنتفع  الذي  وأنك  لك،  ولد  هو  الولد  ذلك 

العشريوت الرزق كثري  كلفة  ألجله  عليك  كان  كام  الطواعية  عليه  لك  وأن  ، ة، 

 والكسوة ملرضعته. 

العرف   فيها داللةٌ  - اعتبار  العرف   ألنَّ   ؛عىل  به  باملعروف، ما جرى   : معنى 

 . من نفقة وكسوة ملثلها، بحيث ال يكون إكثار وال إقالل

دود  يكون غري حم   ا برشط وعقد، وقداملعروف قد يكون حمدود  هذا    فيها أنَّ  -

قام بام يكفيها يف طعا إذا  العرف، ألنه  وكسوهتا، فقد استغنى عن  مها  إال من جهة 

فإنَّ  األجرة،  إنْ تقدير  الكفاية حلَ   ه  قدر  من  أقل  ذلك  والعري،  ــِ كان  اجلوع  من  قها 

 إىل الولد.  فيتعدى رضرها
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أنَّ  - قُ   فيها  ولذلك  الكسوة،  من  أهم  األهم  دن الرزق  ألنه  عليها؛  بقاء م   يف 

 ولتكرره كل يوم.  ،احلياة

 . إال طاَقَتها مل يقع رضٌر، ال للوالدة وال للمولود له ُس ُتَكلَِّف النففيها أنه إذا مَلْ  -

الوالدة املرضعة إذا كانت يف عصمة زوجها ال جيب هلا    فيها داللة عىل أنَّ  -

 أجرة غري النفقة والكسوة. 

 يعة اإلسالم.اق يف رشفيها داللة عىل عدم وقوع التكليف بام ال يط -

،  يف حالة وفاته إىل وارثه الراشد   امللقاة عىل الوالد تنتقل  الواجبات  فيها أنَّ  -

ير  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿  لقوله: أن  املكلف  ويكسوها فهو  املرضع  األم  زق 

 . واحلسنى باملعروف

ھ  ﴿  األم برعاية جانب الطفل يف قوله تعاىل:أنه تعاىل كام وىصَّ فيها   -

تكون قادرة عىل   األب برعاية جانب األم حتى  وىصَّ   ﴾ےھ  ھ   ھ  

   .ره برزقها وكسوهتا باملعروفمَ مصلحة الطفل فأ رعاية

ا،  ، ثم وىص األب برعايته ثاني  ه تعاىل وىص األم برعاية الطفل أوال  أنَّ   فيها -

 ؛ من احتياجه إىل رعاية األب  وهذا يدل عىل أن احتياج الطفل إىل رعاية األم أشدُّ 

إ ليس  ألنه   فإنام تصل  أما رعاية األب  البتة،  األم واسطة  الطفل وبني رعاية  ىل  بني 

 . وحضانته بالنفقة والكسوة يستأجر املرأة عىل إرضاعه الطفل بواسطة، فإنه

العرصية،   - أبنائهم  احتياجات  مراعاة  عليهم  جيب  بأنه  لآلباء  تذكري  فيها 

 .  ذلك يدخل يف النفقة عليهم ألن ؛ابار  أم ك اومتطلباهتم احلياتية، سواء كانوا صغار  

إرضار  أن َّ - أحدمِ   كل  الولد   -  لآلخرالوالدين    ن    سه، بنف  إرضارٌ   -بسبب 

منهام إيذاء     واحد  م  كل  ن هَ ويْ بني أبَ   ن تربية ولد  ُس وكيف حَت   ، الولدب  اإلرضار  يستلزم

 ؟.ورضره ،اآلخر
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  لدين وحسن لوارعاية األرسة ومحاية األبناء، منشؤها من استقرار ا  فيها أنَّ  -
 .(1)  واهلل أعلم  معاملتهام لبعضهام.

 : جهاوحج  ، القراءاتاثلثًا:  
ابن كثري، وأبو عمرو ويعقوب   ــآرُّــُتې﴿  : برفع الراء مشددة قرأ  ــ ،  ﴾ ې  ې  ضَـ

ۋ  ۋ  ۅ  ﴿ا ال هنيا، وأتبعه ما قبله من قوله:أنه جعله نفي    :ووجه القراءة بالرفع

النفي    ﴾ۉۅ   فإن  ا  النهي،   خرب،وأيض  يأيت يف موضع األمر ومعناه  واخلرب قد 

 وهذا شائع يف لغة العرب. 

ا،و       ﴾ ې  ې ْرَضـــــآــُتې  ﴿   قرأ أبو جعفر بسكوهنا خمففة مع مدها مدا الزم 

فحذف الراء الثانية فرارا من التشديد يف احلرف املكرر، وهو الراء، وجاز أن جيمع 

الساكن  إمـ يـبني  ألنـن:  أجـا  الوـ ه  جم ـصرى  جتري ل  األلف  مدة  وألن  الوقف،  رى 

 جمرى احلركة. 

أنه جعله    :ووجهه  ﴾ ې  ې   ې  ې ﴿  :شددةوقرأ الباقون بفتح الراء م

جمزوم،   فهو  اخلطاب،  ظاهر  عىل  لسكوهنا هني ا  الساكنني،  اللتقاء  الراء  تفتح  لكن 

 لها، وسكون أول املشدد، وخصها بالفتح دون الكرس، لتكون حركتها موافقة ملا قب
ا يف قوله: وهو األلف، ويقوي محله عىل النهي أن بعده   . ﴾    ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ ﴿   أمر 

مَ  خففهاقراءة  أو  مفتوحة  أو  مضمومة  الراء  شدد  الراء    ،ن  تكون  أن  حتتمل 

مبني    األوىل الفعل  فيكون  وتكونمفتوحة،  للمفعول،  يُ مفعوال  ﴾ې  ﴿  ا  مل    سمَّ  

 ف الفاعل للعلم به .ذِ ، وُح فاعله

 
القشريي:انظر:   ( 1) البغوي:تفسري،  (1/184)تفسري  للرازي:    ،(1/277)  الغيب،  ، (6/461)مفاتيح 

املصون:   كثري:    تفسري  ،(2/462)الدر  املحيط:،  (1/633)ابن  املراغي:  ،  (2/496)البحر  تفسري 

السعدي:،  (2/841) والتنوير:(1/104)تفسري  األرس  ،(2/430)،التحرير  رعاية    ةموسوعة  حتت 

القرآنية، احلزب الرابع من سورة  دايات  امع يف اهلاجل،  (428ص  )  :أحكام األمومة،  (4/124)االسالم  

 . (95ص)البقرة: 
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حينئذ   ﴾ې  ﴿  ا للفاعل، وتكونتكون مكسورة فيكون الفعل مبنيّ   أنل  حُيتم و

 .(1)  به فاعال  
 أوجه:ويف املفعول عىل هذا االحتامل ثالثة 

زوجها بسبب ولدها بام ال يقدر   (ال تضارر والدة)أنه حمذوف تقديره :   :أحدها 

ولده بسبب  زوجته  له  مولود  يضارر  وال   ، ذلك  ونحو  وكسوة  رزق  من  بام    عليه 

 . من رزق وكسوة ، فالباء للسببية وجب هلا

ال تّض  : لته أين ِص ، وأن تكون الباء مِ تّض :بمعنى (تضار)أن يكون  والثاين : 

بولدها فال تس يُ   ،دهـذاءه وتعهـيء غـوالدة  الوال ـَض وال  بـ ر  بــد  ينـه  منـزعـأن  ا  ـهـه 

 ها .فَ لِ بعدما أَ 

وأن    الثالث :و  الباء مزيدة،  في  :بمعنى  (ضار)أن   ،  :بمعنى  (فاعل  )كون  رض 

ا بسوء غذائه وعدم تعهده، وال يّض  ولده  : ال تّض والدةٌ املجرد ، والتقدير  (لفعَ )

   .  (2) ن أمه بعدما ألفها ونحو ذلكولده بانتزاعه مِ  والدٌ 
 القراءات: رابًعا: هداايت  

  :  ﴾ ې  ې تَضـــــآرُّې ﴿ : هداية قراءة

ُة أحِد الزوجنِي لآلخر  ، وُمَض الطاقةفيها أنه ملََّا كان تكليُف النفِس فوق   - ارَّ

دُ   اممِ  ويتجدَّ ر  يتكرَّ فعليتنيقد  اجلملتني  هباتني  أتى  وَأْدَخَل وتكلف():      )تضار( 
 . (3)ألنه موضوٌع لالستقبال غالبا   (؛ال ) عليهام حرف النفي وهو

 
 .(204ص)، اإلحتاف: ( 2/260)النرش:  ،(1/296)الكشف: ، (2/333)احلجة، للفاريس: انظر:  ( 1)

 .(2/468) :الدر املصونانظر:  ( 2)

دخل ( 3) إذا  النافية  مذ  تال  ظاهر  وهو  غالب ا،  لالستقبال  ختلصه  فإهنا  املضارع  سيبويهعىل  وذهب  ،  هب 

ل، أما ال الناهية  األخفش، واملربد، وتبعهام ابن مالك، إىل أن ذلك غري الزم، بل قد يكون املنفي هبا للحا

إذا  كام  للجزم   فهي  األخرى  القراءة  فقطيف  لالستقبال  فإهنا ختلصه  املضارع  الفعل  انتظر:    .دخلت عىل 

 . (300، 1/296)اجلنى الداين، للمرادي: 
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د،  بسبب الول  ة أو الوالداألصل انتفاء الّضر العام للوالد  أنَّ إىل    فيها تنبيهٌ  -

اللوايت  هات م، وعليه فال يصح ما يتحجج به بعض األنعمة من املوىل ال نقمةإذ هو 

ا، إذ أثبتت الدراسات أن    يعزفن عن الرضاع بزعمهن أنه يسبب هلنَّ  ا جسدي  رضر 

ا بالنفع الكبري من حيث التشايف بعد الوالدة، والوقاية  الرضاع   يعود عىل األم أيض 

 . (1)من بعض األمراض
 . (2) أعلم واهلل. لنهيا يفيدنفي قد اخلرب امل فيها أن -

 : ﴾ې    ې  ې   ې ﴿ هداية قراءة:

  .فيها هني واضح عن الّضار، وبيان حرمته -

فيها أن إدخال الّض عىل أحد  بسبب ما هو فلذة منه، يكاد خيرج عن طاقة    -

نفع   يكون سبب  أن  منه  يرتقب  َمن  بسبب  أملاإلنسان، وكونه  ، النفس  ا عىل ــ أشدُّ 

 .(3) ، ولذلك هنى اهلل عنه ان رضه أشدفلذلك ك
  ت يف قوله تعاىل:املطلب الثالث: اهلدااي    

جت  حت    يبی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب ﴿

 . [   233البقرة: ]  ﴾خت  مت  ىت  يت   جث  مث  
  ملعن اإلمجايل : : اأوًل 

  منقول من أرضع،   االسرتضاع  ﴾ی   ی  ی  جئ  حئ  ﴿  قوله جل ذكره:

  تاء يفأي: طلب مرضع للولد غري أمه عىل غري وجه املضارة، فالسني وال واسرتضع  
 للطلب ومفعوله حمذوف، وأصله أن تسرتضعوا مراضع ألوالدكم،   ﴾جئ  ﴿

و الصبي،  املرأة  أرضعت  ويقال:  الصبي،  ، الظئربعة  املسرَتَض   تسمىاسرتضعها 

 . (4)آظارأظوار و  :ومجعه، عة لهاملرِض  العاطفة عىل ولد غريها،  وهي
 

 .(472ص )، خلق اإلنسان: (404ص)الغذاء والتغذية، عبد الرمحن مصيقر،  انظر: ( 1)

 .(2/184)غي: ، تفسري املرا(2/471)الدر املصون: انظر: ( 2)

 .(2/433)والتنوير:التحرير  انظر: ( 3)

 .(4/514)لسان العرب: نظر: ا ( 4)
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ل أو مرض إن أردتم أن تسرتضعوا أوالدكم من املراضع األجنبيات بسبب مح

أجرها    ،أم   املرضعة  تسلم  أن  برشط  إثم،  وال  عليكم  جناح  فال  اتفاق  عدم  أو 

 طن باملعروف: أي: بام يتعارفه الناس من أجر املرضعات، من دون مماطلة هلن، أو َح 

هن يبعثهن عىل التساهل بأمر الصبي  عدم توفري أجر من ذلك، فإن بعض ما هو هلنَّ 

 والتفريط يف شأنه.

خطا عوهذا  واألم  لألب  أن  ب  األدب  من  أنه  إىل  لإلشارة  التغليب  سبيل  ىل 

ولدها،  تكون ألنه  االسرتضاع  يف  ومستشارة  األب  مع  مشرتكة  جت  حت   ﴿   األم 

 . ( 1) لكم جُماز  بحسب عم   بصرٌي بكلن عمل، ويف هذا وعيٌد وحتذيٌر، أي: فهو         ﴾ خت  مت  ىت
 : اهلداايتاثنًيا:  

هو خروج    ذإ ﴾ی   ی  ی  جئ  حئ  ﴿: يف قوله  أمهية االلتفات  فيها -

وتلوينٌ  خطاب،  إىل  غيبة  الضمري  من  قبله  ؛يف  بضمري    ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ﴿ :  ألن 

 .   ﴾ ۇ   ۇ      ۆ ﴿،   ﴾ھ ﴿التثنية، وكأنه رجوع إىل قوله: 
ذا حصل مانع عن ذلك فقد  ا إباإلرضاع، فأمَّ   األم أحق   إىل أنَّ   فيها إرشادٌ  -

 جيوز العدول عنها إىل غريها. 

 .ن عىل ذلكاداللة عىل جواز اختاذ الظئر إذا اتفق الوالد فيها -

أو   - أخرى،  مرضعة  وجدان  عدم  عند  األم  عىل  اإلرضاع  وجوب  فيها 

 وجدناها ولكن الطفل ال يقبل لبنها. 

ضعة، أو من  أفضل من إرضاع املر  فيها داللة عىل أن إرضاع األم لوليدها، -

لت  وذلك  الصناعية،  بالرضاعة  اليوم  يسمى  والعضوي    ناسبما  الغذائي  الرتكيب 

 . (2) بني األم وولدها
 

، الواضح  ، التفسري ( 283/ 1) ، فتح القدير:  (1/471)تفسري الثعالبي:  ،  (2/510)املحيط:    البحرانظر:   ( 1)

 .(151ص )حممد:   حجازيلل

 . (471ص )نظر: خلق اإلنسان: ا ( 2)
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 .فيها جواز اإلرضاع الصناعي  -

 .   كثرة وقوعها وتشعب مسائلها حاجة الناس ملعرفة أحكام الرضاع مع فيها  -

ب - الوصف  أن  والتخوي أشد    ﴾مث ﴿  ـــفيها  الوعيد  يف  الوصف   من  ف 

 ، إن علم أنه يعلمو  ،ألن اإلنسان قد يتجرأ عىل خمالفة سيده الغائب عنه  ؛م()عليـب

 وينظر إليه.   ،ا يشاهدهوال يتجرأ عىل خمالفته إذا كان حارض  

 ما رشع اهلل، من غري حماولة وال مكابدة. اتباعفيها احلث عىل  -

التف - من  التحذير  اهلل  فيها  التي رشعها  احلقوق  يف  ألن يفريط  اآلية؛  هذه   

أحكام  اكثري   يتعلق من  هلمب  ها  قدرة  ال  الذين  هبم، وال  ، األطفال  يفعل  مما  منعة   

مبالغة يف اإلحاطة بام ،  ﴾مث  ﴿  وأتى بالصفة التي هي:  ﴾خت  ﴿  ولذلك قال:

 .  يفعلونه معهم

  : قوله  من  ﴾ جت  حت   ﴿  بعد  ﴾مت  ىت   خت ﴿  يففيها فائدة إعادة اسم اهلل   -
يف موضع  االسم اجلليِل    يف إظهار  نَّ إإذ     ﴾يت   جث  مثجت  حت  خت  مت  ىت    ﴿

 . ه من الوعيد والتهديد ما ال خيفىفيما أن ، ة للمهاباإلضامِر تربيةٌ 

أنَّ  - رشع    فيها  املقررة  األحكام  األهذه  محاية  أجل  من    م ورعايته   بناءا 

وجوده عىل  يستوجب  مومستقبله  مواحلفاظ  األحكام  هذه  عن  انحراف  وكل   ،

يف   األالوقوع  واملؤاخذة  العاملني،   ؛خرويةاإلثم  بجميع  عامة  رمحة  اإلسالم  ألن 

 . (1) واهلل أعلم. كبارهمصغارهم و 
 : وحججها  القراءات اثلثًا:  

من  ﴾ َأَتــيـْــــُتم  خب  ﴿   قرأ ابن كثري بقرص اهلمزة:  ﴾ جب  حب  خب   مب  ىب ﴿

أت أو  نقده،  أتيتم  ما  سل متم  إذا  ر:  يقد  أن  املجيء، ووجهه  يتم سوقه؛ فحذف  باب 

 
، تفسري أيب (2/673)، تفسري ابن عرفة:  (2/510)ط:  ، البحر املحي(3/172)سري القرطبي:  انظر: تف ( 1)

 .(1/130)للزحييل:  ،التفسري الوسيط (1/290)السعود: 
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لاملضاف،   إليه مقامه، وحذف اهلاء من الص  ال: أتيت نقد ة، وكأنه قوأقام املضاف 

، أي: فعلته.  ألف، أي:  بذلته، كام تقول: أتيت مجيال 

 .(1)باملد من باب اإلعطاء ﴾خب   مب﴿   :وقرأ الباقون

 رابًعا: هداايت القراءات: 
   : ﴾   يبجب  حب  خب   مب  ىب ﴿ هداية قراءة:

 جره املتفق عليه يف العقد، بدون مماطلة أو إجحاف. يها وجوب تسليم األجري أ ف  -

اآلإىل    الندب  افيه - أجر  ال  ر  اظتسليم  ألنفسهن،    ،ُمعجَّ هلن تطييب ا  وإعانة 

ينشأ   حتى  عليه  واشتامهلن  الصغري،  حمبة  اإلحسان عىل  فإن  أمه،  أرضعته  قد  كأنه 

  .جالب للمحبة

 .ا آخرأن ترضع صبيّ ري اخلاص، فال جيوز هلا جبمنزلة األفيها أن املرضعة  -

 . ( 2) خاطر   ة وجه، ومجيل قول، وطيب ببشاش ،  تسليم األجري أجره عىل    فيها ندٌب  -

 :﴾ َأَتــيـْــــُتم خب﴿ هداية قراءة :

ا عن القصد،  فيها أن لفظ أتيتم   - أي : إذا سلمتم ما قصدتم، قد يكون جماز 

 كقوله تعاىل: إذ جاء ربه بقلب سليم.

 :الطاعة واالنقياد ال بمعنى تسليم األجرة يعني  بمعنى  هنا  ها أن التسليمفي -

ألم سلمتم  حلكمهإذا  وانقدتم  واتفاق    ،ره  تراض  عن  لالسرتضاع  سلمتم  إذا  أو 

 . (3) دون الّضار

 

 
 . (1/204)، اإلحتاف:(2/228)النرش: ، (2/336)انظر: احلجة، للفاريس:  (1)

 (. 191/ 3)   ، لسيد سابق: فقه السنة ،  ( 155/ 2) ، حماسن التأويل، للقاسمي: ( 512/ 2) املحيط    لبحر ا انظر:  (2)

 .(2/440)، التحرير والتنوير:(1/279)تفسري البغوي: انظر:  (3)
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 املبحث الرابع
 اهلدايات املستنبطة من اآليات الواردة يف طور الفصال

 :ًحالواصط   ، لغة  املطلب األول: تعريف الفصال
 كلمتان مرتادفتان يف اللغة: والفطام الفصال 

الفصال:ف عن  ف  أما  املولوَد  ،وَفَصل  فطَمتْه  َأي:  ولدها،  املرَأة  َفَصلت  يقال: 

 اْفَتَصَله َفَطمه. و ،الرضاع َيْفِصله َفْصال  وفِصاال  

الفْص  من  البوْ وأصله  وهو  َفْصال   ل  يفِصل  بينهام  َفَصل  يقال:  الشيئني،  بني  ن 

وفَ َص ـفـفان فانـل،  اليشء  َأيـفـَصْلت  فانقطعتُ   :َصل  والَفْصلـق ـه  بني  القضا  :طع،  ء 

 .(1)والباطل  احلق 
 :أما الفطامو 

وَفطم    ، قطعَته  إذا  احلَْبَل:  َفَطْمُت  يقال   ،
 
 عن يشء

 
َقْطع يشء الَفْطم  من  فأصله 

وَرضاعها ُأمه  ثدي  عن  فصله  وفطامه:  فط،   الصبيَّ  فهو  َفْطام   تْفطِمه  م:  ي وَفَطَمته 

غري  تفَصل وكذلك   ، وَمْفُطوم  َفطِيم  وغالم  الرضاع،  من  مه  املَراِضع  الصبي  ن 

 .(2) واألُنثى َفطِيم وَفطِيمة
 ا:اصطلحً   الفطام والفصال

 . ؛ سمي بذلك ألن الولد ينفصل بذلك عن أمهمدة الرضاعانقضاء 

 وال خيرج املعنى االصطالحي عن اللغوي. 

   عاىل:تاملطلب الثاين: اهلداايت يف قوله  

 [ 233]البقرة:   .﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ ﴿

 
 .(3/160)القرطبي:  انظر: تفسري ( 1)

 .(12/454)ان العرب:، لس(4/406)انظر: مقاييس اللغة:  ( 2)
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 املعن اإلمجايل: :  أوًل  
ۈئ  ېئ   ﴿   أي: فطام الصبي قبل احلولني،  ﴾ۈئ﴿  أي: األبوان  ﴾ ۆئ  ۆئ  ﴿

فيام بينهام، هل هو مصلحة للصبي أم ال؟ فإن  ﴾ ېئ ﴿ بأن يكونا راضيني  ﴾ېئ

ورضيا مصلحة  فطامه    .﴾ىئىئ ىئ  ﴿  كان  احليف  اآلية  قبل  فدلت  ولني، 

 يكن مصلحة للطفل، أنه ال  بمفهومها، عىل أنه إن ريض أحدمها دون اآلخر، أو مل

 جيوز فطامه.

رُشْ  يقال:  الرأي،  استخراج  و  ُت والتشاور:  استخرجته،  الدابة:   ُت رُشْ العسل: 

أجريتها الستخراج جرهيا، فال بد ألحد األبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يرايض  

 ، وقيل: املشاورة تكون ألهلحتى حيصل االتفاق بينهام عىل ذلكشاوره، آلخر، ويا
 . (1) الرأي والتجارب

 اهلداايت العامة: اثنًيا:  
  ، األبوين وتشاورمها برتايض  فيها أن فطام الرضيع قبل احلولني ال يصح إال   -

رضر  وأن الرضيع  عىل  يكون  فتحاول    ،ال  الرضاع  من  متل  قد  األم  ألن  وذلك 

أيض  واأل  ،امالفط الفطام ب  فقد حياول  إعطاء األجرة عىل اإلرضاع،  يمل من  قد  ا 

 بالرضيع.  ام يتوافقان عىل اإلرضارا لذلك، لكنهام قل  دفع  

املشورة عدم االقتصار عىل تراضيهام فإذا تراضيا عىل الفصال وكانت  فيها   -

 املصلحة يف عدم الفصال فال عربة بام تراضيا عليه.  أن  

تنبيهٌ  - مراعاة  لوالدين  ل  فيه  املوكول  عىل  الرضيع  رعايته، إمصلحة  ليهام 

 ايته.  املفروض عليهام محو

ع، إذ مل يبح فطامهم إال   - ، وهذا  بعد التشاور والرتايضفيها رمحة اهلل بالرضَّ

 به أشد.   ته وعناي   ، كانت رمحة اهلل معه أكثر ، ا  اإلنسان كلام كان أكثر ضعف   يدل عىل أنَّ 

 
 .(1/104) تفسري السعدي:، (1/131)فتح القدير: ، (6/464)مفاتيح الغيب: انظر:  ( 1)
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أنَّ  - امل  فيها  الذيالفطام  الطفل،  بكر  مصلحة  فيه  تراعى  له    ال  يسبب  قد 

 . (1) البعيدالقريب و عية عىل املدى نفسية وصحية واجتام   اأرضار  
عىل   - داللة  فُ   أن  فيها  وإن  فاألطِ الولد  بحضانته م  أحق  حنوها   ؛م  لفضل 

 وشفقتها، وإنام تكون أحق باحلضانة إذا مل تتزوج.  

أنَّ  - تتف  فيها  أال  ينبغي  األرسة  رباطٌ   الطالق،بحصول  كك  آرصة  هي    بل 

 عىل السواء.  وعاطفة األبوة يف عاطفة األمومة ، ولألبناء حق  مشرتكٌ  وثيٌق 

متهيدٌ  - الصحبة،   فيها  والعرشة،  لطريق  العهد  حماسن   وحسن  وتعليم 

  .األخالق يف أحكام العرسة

لزوجني شؤون تدبري  اتعليم    ، وهيعطف التشاور عىل الرتايضفيها فائدة   -

 . وحيصل به الرتايض ،تشاور يظهر الصوابة، فإن الالعائل

 .(2)لشورة يف أدنى األعاماستعامل امل إىل إرشادٌ  افيه -
 : : اهلداايت يف قوله تعاىللثاملطلب الثا

 . [  15األحقاف:  ]   ﴾ ڀ  ٺ  ٺ ﴿

 . [ 14لقامن:  ]  ﴾ڇ  ڇ   ڇ   ﴿ وقوله:

 املعن اإلمجايل: أوًل:  
املوىل  ذكر  أن  األما حتملتْ   بعد  قاسته  وم  ه  وقت محلهاما  املكاره  مشقة    ،من  ثم 

الكبرية املشقة  ذكر  والدهتا  بالفصال  الرضاع  مشقة،  املذ املنتهي  وليست  كورات  ، 

تكابد األم  فيها اآلالم اجلسمية   وإنام ذلك مدة طويلة  ساعتني،  مدة يسرية ساعة أو

الليايل فتسري  وتنظي  والنفسية،  بغذائه  وتقوم  مرض،  إذا  العدد  وكل    ،فهذوات 

  أو ناله مكروه. ،وحتزن إذا اعتل جسمهبال ضجر وال ملل،  نهؤوش 

 
  .(31ص)قراءات يف مشكالت الطفولة: انظر:  ( 1)

ا  انظر: ( 2) الغيب:  (1/184)لقشريي:  تفسري  مفاتيح  تفسري(6/464)،  تفسري  (3/160)  :القرطبي  ،   ،

 .(2/438)نوير:التحرير والت، (2/188): املراغي
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مل احلف  ﴾ڇ  ڇ ﴿ويف اآلية األخرى:  ﴾ ٺ  ٺ ﴿ :هاقدرُ املذكورة  واملدة  

 والباقي للرضاع هذا هو الغالب.  ،تسعة أشهر ونحوها

ھ   ھ  ھ  ھ  ﴿  مع قوله:  ﴾ ٺ  ٺ ﴿ :قوله تعاىلويستدل ب

إذا سقطت    -عامانوهي  -ن مدة الرضاع  أل  ؛مدة احلمل ستة أشهر  أقل  أنَّ ﴾ے

ال أشهر  عامانمنها  ستة  هبقي  وعىل  مدةيصبح    ذا  ،  هي  أقل  أشهر،    للحمل  ستة 

ا وأكثر  . ه، وال خالف بني العلامء فيمدة الرضاع أربعة وعرشون شهر 

إياه جنين   ﴾  ٺڀ  ٺ  ٺ ﴿معنى  ف أمه  إياه من    ا يفمحل  بطنها، وفصاهلا 

أي: تربيته وإرضاعه    ﴾ڇ  ڇ  ڇ   ﴿  عنى قوله:، وماثالثون شهر  :  لرضاعا

 .(1)   بعد وضعه يف عامني
 : اهلداايتنًيا:  اث
تسعة   - دون  تكون  قد  احلمل  مدة  أن  عىل  دلت  أهنا  البيان  بديع  من  فيها 

ولوال أهنا تكون دون تسعة أشهر حلددته بتسعة أشهر؛ ألن الغرض إظهار    ،أشهر

الرب األم يف  احل  حق  أشد من مشقة  بام حتملته من مشقة  احلمل  مدة  مشقة  فإن  مل 

ر  ـ هـ ة أش ـعـ سـد بت ــدي ـحـ ان التـة لكـذه الداللـ هاء إىلـ د اإليم ـصـ وال قـاع فلـاإلرض

 .امـق ـم ـالـدر بـأج

هذا - أن  بُ   فيها  اعتباراالستدالل  عىل  التي   أنَّ   ني  النادرة  الصور  شمول 

 .ا لكل يشءأنزله تبيان   لغيوب الذيحيتملها لفظ القرآن هو الالئق بكالم عالم ا

أن   - وأملٌ فيها  األم،  عىل  مشقة  الفصال  و  يف  إذجسدي  ارتبطت   أهنا  نفيس 

 بطفلها مدة إرضاعه، وكونت عالقة وجدانية قوية. 

 .(1) فعرب عنه بغايته ،مدة الرضاع ذكرإىل  إشارة الفصالالتعبري بفيها أن  -
 

، تفسري  (2/280)، (6/337)تفسري ابن كثري: ، (7/257)،تفسري البغوي  (22/113) :انظر: الطربي  (1)

 . (781 ،648) السعدي: ، تفسري(26/18)املراغي: 
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 :  وحججها اثلثًا: القراءات 
 . [  15األحقاف:  ]  ﴾ ڀ  ٺ  ٺ ﴿

ته أي: فصل،  بفتح الفاء وإسكان الصاد من غري ألف  ﴾ هلُْصوَف﴿  قرأها يعقوب

 . ال  ل فْص فِص ل يَ َص فَ من أمه عنها، 

: فاصلته أي ،(2) بكرس الفاء وفتح الصاد وألف بعده ﴾ڀ ﴿وقرأ الباقون:

. من، أمه فصاال ومفاصلة  فاصل يفاصل فصاال 

ب والص  املرأة  اثنني ألن  من  الفعل  ينفصل من صاحبي  وهذا  منهام  واحد  ، ه كل 

 . وفصاال   وإن كان قد يقال: فصله فصال  

خاصة  لفظٌ   :الِفصال قيل:  و الرضاع  يف  منهيستعمل  أعم   فهو  الفصل  وأما    ؛ ، 

 .(3)عمل يف الرضاع وغريه وقيل : مها بمعنى واحديست  ألنه
 رابًعا: هداايت القراءات: 

 : ﴾ ڀ  ٺ  ٺ ﴿  هداية قراءة:
الفص - أن  والرضفيها  األم  بني  مشرتكة  عملية  وهو ال  تفاصله  فهي  يع، 

الطفل    ،يفاصلها تلحق  إذ  فاملشقة  ا  واإلشباعأيض  الراحة  مصدر  يفارق   أنه 

 . (4) والطمأنينة بالنسبة له
 : ﴾ ٺ  ٺ    هلُْصوَف ﴿  هداية قراءة:

فصال  واستقالال  للطفل يف غذائه، وبداية مرحلة تكوينية فيها أن يف الفطام   -

 يف حياته. جديدة

 
 . (26/30)، التحرير والتنوير: (943/ 4)، تفسري ابن عطية:(4/302)نظر: تفسري الزخمرشي: ا ( 1)

 . (504ص )حتاف: ، اإل (2/373)النرش:  ( 2)

، ( 2/826)، الكتاب املختار:  (4/109)، إعراب القرآن، للنحاس:  (22/113)نظر: تفسري الطربي:  ا ( 3)

 .(2/373)روائع البيان للصابوين:

 .(22ص)نظر: قراءات يف مشكالت الطفولة، د/ حممد مجيل حممد: ا ( 4)
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 اخلامتة

هلل باخلريات،    احلمد  عباده  عىل  أنعم  ببيان  الذي  عليهم  احلق وتفضل  سبيل 

الرساالت، والصالة والسالم عىل النبي    دايات، وأكرمهم بخري الرسل وختامواهل

الدين،   يوم  إىل  اتبعهم  ومن  وصحابته  آله  وعىل  املحجلني،  الغر  وقائد  األمني، 

 وبعد: 

عيلَّ من  فقد   البحاهلل  هذا  غامر  بخوض  و  ،ث  بفضله  متامه  وقد  عونوببلوغ  ه، 

اهلدايات  يف رحاب  ولذة إعامل الفكر  راحة والسكينة،  وال ملستُ األنس والطمأنينة،  

سياق   يف  وردت  واألمومةأطوار  التي  جهد  من  اهلل  آتاين  ما  فيه  وبذلُت  ، وسع، 

 نيت.والثامر التي جطالعه الفوائد التي رجوت، ـُـفأسأل اهلل ملِ 

أنْ وال   إال  توصلُت   يسعني يف ختامه  التي  النتائج  بعض   إليها من خالل   أذكر 

 ، ومن أبرزها: لبحثهذا ا

علم اهلدايات علٌم فضيل، وله شأٌن جليل، وملــــَّا كان يف هدايات آيات    إنَّ  -

إرشادٌ  وداللة    القرآن،  القويم،  النهج  املستإىل  الرصاط  احلاجعىل  كانت  إىل قيم  ة 

  عظيمة، السيام يف زمن  غفل فيه كثري من الناس عن تدبر القرآن، فضال   جد  معرفتها 

 . إال من رحم اهلل -وفهم معانيهعن قراءته 

أن حييط بوجوه القراءات املختلفة،    ينبغيالباحث يف اهلدايات القرآنية  إن   -

 رفة القراءات. معن نظره يف داللة كل قراءة؛ ألن اهلدايات ال تكتمل إال بمعأن يو

تعاىلإن   - ما تكابده  اهلل  ا  ماأل  ذكر  تأكيد  الرضاع  أطوار احلمل والوضع   يف 

ا  األعىل حق   وتذكري  اخلصوص،  إليهم عىل  املتقدم  عدم بإحساهنا  التنبيه عىل  مع   ،  
التوصية باألب؛ ألن اهلل   : قالو،    ﴾  ڃ  ڃ  ڃ﴿  مجعهام فقال:إغفال 

 . ﴾  ڌ ڍ   ڍ ڇ﴿
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ملباأل  أمهية االعتناء - ام احلامل،  املتمثل يف  الُكره  يلحقها من  ضطرابات  الا 

، والراحة الالزمة والعالج    الغذاء  بتوفري  كون ذلكعصبية، والسدية واجلنفسية وال

 . املرشوعة وإشباع رغباهتا

املخاض - حال  يف  املرأة  يذكرها    غالب ا  حتتاج،  إن  قريب  وجود شخص  إىل 

 هبا من اآلالم.ف عنها ما أصا وخيف هلل، ويثبت فؤادها، ويسكن روعها،با

فالرجل ميَّزه اهلل التأكيد عىل وجود   - الرجل واملرأة،   الفروق اجلوهرية بني 

ا وقوة  .بالقدرة عىل حتمل املشاق والصعاب السيام يف األعامل التي تتطلب جهد 

َمن - ب  حتذير  وينادي  للمرأة عىل مرصاعيه،  التوظيف  باب  يف    ُيقحمهافتح 

 دورها األسايس يف الرتبية والتنشئة.  شهيمن أو رشط، وسوق العمل دون قيد 

العرصي - أبنائهم  احتياجات  مراعاة  اآلباء  عىل  احلياتية، إنَّ  ومتطلباهتم  ة، 

ا ا؛ ألن ذلك يدخل يف النفقة سواء كانوا صغار   .  عليهم أم كبار 

 .   ، بدون مماطلة أو إجحاف وجوب تسليم األجري أجره املتفق عليه يف العقد -

فطام  إ - احلن  قبل  وتشاورمها، الرضيع  األبوين  برتايض  إال  يصح  ال  ولني 

 . وأن ال يكون عىل الرضيع رضر

ا  بكر الذي ال تراعى فيه مصلحة الطفل،  قد يسبب له  الفطام املإن   - أرضار 

 . ة عىل املدى القريب والبعيد نفسية وصحية واجتامعي

تتفكك    نَّ إ - أال  ينبغي  الطالق،آرصة األرسة  ربا  بحصول  وثيٌق  بل هي  ٌط 

 ٌك، ولألبناء حق  يف عاطفة األمومة وعاطفة األبوة عىل السواء. مشرت

 هبا:  ومن التوصيات اليت أوصي 
القراءات   - علم  يف  املتخصصون  ُيعنى  املكتبة  أن  وإثراء  اهلدايات،  بمجال 

 .القرآنية بدراسات متخصصة  
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عليها - أوجب  وما  هلا،  اهلل  أوجب  بام  وتذكريها  املسلمة،  األم  من تثقيف   ،

 لها للهدايات القرآنية الواردة يف سياق أطوار األمومة، وغريها.خالل تأم

املتخصصني   - األرسيةصات  واملتخصدعوة  الشؤون  والزوجية   يف 

جماالهتم   يف  القرآن  يف  الواردة  الرشعية  األحكام  بمعرفة  االهتامم  إىل  والرضاعة 

در مع  ودجمها  هداياهتا،  ل  وتأم  معانيها،  وتدبر  وأبحاث املختلفة،  هم اساهتم 

األرسة واملجتمع املتخصصة، ورسدها يف حمارضاهتم التوعوية، وتوجيه كافة أفراد  

 ء ما أنزل اهلل يف كتابه العظيم. عىل ضو

أع واهلل  وهـهذا  أجـلم،  وأحـ و  والـلُّ  العالـم ـح ـكم،  رب  هلل  وس ـ ميـد  الم  ـن، 

 ن. ـمرسليـى الـعل
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 فهرس املصادر واملراجع
 آن العظيم. أوًل: القر 

 اثنًيا: الكتب العلمية: 
منتهى األماين واملرسات يف علوم  )  ويسمى:   ، األربعة عشرإحتاف فضلء البشر يف القراءات   . 1

دار  مهرة،  أنس   : حتقيق  الدمياطي،  الغني  عبد  بن  بن حممد  أمحد  الدين  القراءات(، شهاب 

 م، الطبعة : األوىل. 1998 -هـ1419 -لبنان  -الكتب العلمية 

حممد  أ  القرآن،أحكام   . 2 حتقيق:   احلنفي،  اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  صادق  محد 

 . هـ1405 بريوت، –ر إحياء الرتاث العريب القمحاوي ، دا 

  ، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن . 3

 مـ. 1995 -ـ  ه1415ت، التوزيع بريوالنرش والشنقيطي، دار الفكر للطباعة و

اس أمحد بن حممد بن إسامعيل بن ي إعراب القرآن . 4 ونس املرادي النحوي،  ، أبو جعفر النَّحَّ

حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت،  

 هـ. 1421الطبعة: األوىل،  

الدقائق  . 5 شرح كنز  الرائق  إبر البحر  بن  الدين  زين  ن،  بن  نجيم  اهيم  بابن  املعروف   ، جيم 

 املرصي، دار املعرفة، بريوت. 

مد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس،  ، أبو حيان حمالبحر احمليط . 6

 . هـ 1420: الطبعة  بريوت، –صدقي حممد مجيل، دار الفكر  حتقيق:

الشرائع  . 7 ترتيب  يف  الصنائع  مبدائع  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء  أ،  بن  الكاساين  سعود  محد 

 م. 1986  -هـ 1406احلنفي، الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 

فـــالزاهدور  ـالب . 8 القـرة  العــي  املـ راءات  والدُّرة شر  الشاطبية  طريقي  من  عب  تواترة  ب  د ـ ،  ن  ـ الفتاح 

 لبنان.  -هـ(، النارش: دار الكتاب العريب، بريوت 3140الغني بن حممد القايض )املتوىف: عبد

الع . 9 جو اتج  من  القاموسروس  الفيض،  اهر  أبو  احلسيني،  اق  الرز  عبد  بن  د  حمم  بن  د  حمم   ،

ب بمرتىض بيدي )املتوىف:  ،  امللق   هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني، النارش: دار اهلداية. 1205الزَّ
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«،  حممد  د وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليدحترير املعن السدي »  التحرير والتنوير  . 10

هـ(، الدار التونسية للنرش 1393مد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس )ت :  طاهر بن حمال

 هـ.  1984ستون -

11 . ( اخلطيب  شرح  على  احلبيب  اخلطيبحتفة  على  عمر    (،البجريمي  بن  حممد  بن  سليامن 

 م. 1996-هـ 1417 -لبنان بريوت/ -ر الكتب العلمية البجريمي الشافعي، دار النرش : دا 

امل  . 12 قيم  كام املولودودود أبححتفة  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  ، حممد 

 عبد القادر األرناؤوط. اجلوزية ، حتقيق: 

 . ـه 1407للدكتور: حميي الدين طالو، دار ابن كثري، بريوت،  تطور اجلنني وصحة احلامل، . 13

عر  . 14 ابن  أبوفةتفسري  املالكي،  التونيس  الورغمي  عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  اهلل  ،  ،  عبد 

 . م 2008 األوىل،: الطبعة  لبنان، –حتقيق: جالل األسيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت 

، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزتفسري ابن عطية =   . 15

بن عطية   بن متام  الرمحن  الشايف حممد،  عبد  السالم عبد  املحاريب، حتقيق: عبد  دار  األندليس 

 . هـ  1422 -  األوىل: الطبعة  بريوت، –العلمية  الكتب

ابن كثري=   . 16 العظيتفسري  القرآن  القريش  متفسري  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو    ،

ـ  4201سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع،  الثانية  الدمشقي، حتقيق:   م. 1999  -ه

السليم   . 17 العقل  إرشاد   = السعود  أيب  مزاايتفسري  الكرمي  إىل  العامدي الكتاب  السعود  أبو   ،

 . بريوت –يب حممد بن حممد بن مصطفى، دار إحياء الرتاث العر 

ابن جزي  تفسري ابن جزي= التسهيل لعلوم التنزيل  . 18 ، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، 

حتقيق  الغرناطي،  األالكلبي  أيب  بن  األرقم  دار  رشكة  اخلالدي،  اهلل  عبد  الدكتور    –رقم  : 

 هـ. 1416 -األوىل  الطبعة: وت،بري

التنزيل . 19 معامل  البغوي=  حممد  تفسري  أبو  السنة،  حميي  حققه ،  البغوي،  مسعود  بن  احلسني 

ج أحاديثه: حممد عبد اهلل النمر   طيبة سليامن مسلم احلرش، دار    -عثامن مجعة ضمريية    -وخرَّ

 م.  1997 -هـ  1417للنرش والتوزيع، الطبعة : الرابعة ، 
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، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف  ثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآنتفسري ال . 20

الرتاث الثع إحياء  دار  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  والشيخ  معوض  عيل  حممد  حتقيق:  البي، 

 هـ. 8141 -  األوىل: الطبعة  بريوت، –العريب 

التنزيل . 21 معاين  يف  التأويل  لباب  اخلازن=  ا تفسري  عيل  ، عالء  بن  لدين  إبراهيم  بن  بن حممد 

، دار الكتب العلمية  عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف باخلازن، تصحيح: حممد عيل شاهني

 . هـ1415 األوىل،: الطبعة بريوت، –

التفسري الزخمشري= الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . 22 قاسم حممود بن عمرو بن  ،  أبو 
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حتقيق: أمحد حممد شاكر، النارش : مؤسسة الرسالة،  ، الطربيكثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر 

 م. 2000  -هـ 1420الطبعة : األوىل ، 

القرطيب= . 25 القرآن  تفسري  بكاجلامع ألحكام  أيب  بن  أمحد  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  فرح  ،  بن  ر 

دار   أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد   : حتقيق  القرطبي،  الدين  اخلزرجي شمس  األنصاري 

 . م1964 - هـ 1384 الثانية،:  الطبعة  القاهرة، –رصية الكتب امل 

اإلشارات . 26 لطائف  القشريي=  ب  ،تفسري  هوازن  بن  الكريم  القشريي،  عبد  امللك  عبد  ن 

 . الثالثة: الطبعة  مرص –للكتاب  ية العامةحتقيق: إبراهيم البسيوين، اهليئة املرص

التيمي ، أبو عبد اهلل حممد بن عمر  التفسري الكبري= مفاتيح الغيب . 27 بن احلسن بن احلسني 

)املتوىف:   الرازي  الدين  بفخر  امللقب  الرتاث  606الرازي  إحياء  دار    بريوت   –العريب  هـ(، 

 . هـ1420 - الثالثة: الطبعة
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املراغي ، أمحد بن مصطفتفسري املراغي . 28 البابى احللبي  ى  ، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 . وأوالده بمرص

والشري . 29 العقيدة  يف  املنري  واملنهجالتفسري  دعة  الفكر  .  ،  دار  الزحييل،  مصطفى  بن  وهبة 

 هـ. 1418 ، الثانية :  الطبعة  دمشق، –املعارص 

للزحيلي . 30 الوسيط  الزحييل، التفسري  مصطفى  بن  وهبة  د  الفكر    ،  :    عةالطب  دمشق،   –دار 

 . هـ1422  - ىلاألو

بن حسني  ، نظام الدين احلسن بن حممد  غرائب القرآن ورغائب الفرقان  =تفسري النيسابوري . 31

العلمية   الكتب  دار  زكريا عمريات،  الشيخ  حتقيق:  النيسابوري،  :  الطبعة  بريوت،   –القمي 

 هـ. 1416  -األوىل 

 . هـ 1413  -  ارشة الع   ريوت، ب   –احلجازي، حممد حممود، دار اجليل اجلديد   التفسري الواضح، . 32

اللغة . 33 األزهري)ت  هتذيب  أمحد  بن  حممد  منصور  أبو  عوض  370،  حممد  حتقيق:  هـ(، 

 م، الطبعة: األوىل. 2001 -بريوت  -مرعب، دار النرش: دار إحياء الرتاث العريب 

تربوية من القرآن والسنة يف تربية الطفل . 34 الدار  توجيهات  أبو رزق،  ، للدكتورة حليمة عيل 

 هـ. 1421 والتوزيع، الطبعة األوىل،  ودية للنرشالسع

عمران( . 35 آل  )سورة  القرآنية  اهلداايت  يف  ط  اجلامع  البحثي،  إرشاف:  والفريق  عابدين  ه 

 أ العظيم الوقفية بمكة املكرمة. برعاية كريس اهلدايات بجامعة أم القرى، ومؤسسة النب

البقرة( . 36 )سورة  القرآنية  اهلداايت  عاب  اجلامع يف  طه  والفرإرشاف:  برعاية  دين  البحثي،  يق 

 مة. كريس اهلدايات بجامعة أم القرى، ومؤسسة النبأ العظيم الوقفية بمكة املكر

املعاين . 37 الداين يف حروف  اهلل  ،اجلن  عبد  بن  قاسم  بن  الدين حسن  بدر  بن عيل   أبو حممد   

ار الكتب  د ،  األستاذ حممد نديم فاضل -د فخر الدين قباوة    ، حتقيق:املرادي املرصي املالكي

 . م1992 -هـ 1413الطبعة: األوىل،  ،  لبنان –العلمية، بريوت 

سليامن بن عمر بن حممد    لب )التجريد لنفع العبيد(،حاشية البجريمي على شرح منهج الط . 38

 . تركيا –ية، ديار بكر البجريمي، املكتبة اإلسالم



 (ه1442 ةجذو احل)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ سللدرااطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

531 

 . بريوت   –وق  ، دار الرش احلسني بن أمحد بن خالويه أبو عبد اهلل ،  عاحلجة يف القراءات السب . 39

الفاريس  األصل، أبو عيل  احلجة للقراء السبعة  . 40 حتقيق:  ،  ، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار 

بريوت، الطبعة: الثانية، دمشق /    -بشري جوجيايب، دار املأمون للرتاث    -بدر الدين قهوجي  

 م. 1993 -هـ  1413

والقرآن . 41 الطب  بني  اإلنسان  دخلق  البار.  ،  عيل  ا حممد  السعو،  والتوزيع، لدار  للنرش  دية 

 هـ. 1403الطبعة الرابعة، 

املكنون . 42 الكتاب  املصون يف علوم  العبالدر  أبو  بن  ،  يوسف  بن  أمحد  الدين،  اس، شهاب 

 حتقيق: الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق. عبد الدائم املعروف بالسمني احللبي، 

دمشق، مؤسسة    -مكتبة الغزايل    الصابوين،   ، حممد عيلروائع البيان تفسري آايت األحكام . 43

 . م 1980 - هـ 1400 الثالثة،: الطبعة  بريوت، –مناهل العرفان 

املستقنعا . 44 زاد  على  املمتع  ابلشرح  دار  العثيمني،  حممد  بن  بن صالح  حممد  اجلوزي،  ،  ن 

 هـ.  1428  - 1422الطبعة: األوىل،  

ا . 45 لشرح  النهى  أويل  دقائق  املسمى  اإلرادات  منتهى  من ملنتهىشرح  بن  ،  يونس  بن  صور 

 م. 1996إدريس البهويت، عامل الكتب، 

إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف:    ، أبو نرصالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  . 46

عبد393 أمحد  حتقيق:  للماليني    هـ(،  العلم  دار  النارش:  عطار،  الطبعة:    -الغفور  بريوت، 

 م.   1987 - هـ1407الرابعة 

ال  . 47 اجل صحيح   = املختصربخاري  الصحيح  عبدامع  أبو  إسامعيل  بن  حممد  البخاري   ،  اهلل 

ا  ديب  مصطفى  د.   : حتقيق  الياممة  اجلعفي،   ، كثري  ابن  دار    ،الثالثة  الطبعة  بريوت،  –لبغا، 

1407 – 1987 . 

، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن  صحيح مسلم= اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم  . 48

 اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة بريوت.   ابوري، دارمسلم القشريي النيس



 ابتهال حسن عزوز  د.                والقرائية الواردة يف سياق أطوار األمومة: دراسة تطبيقية قرآنيةال داايتاهل

532 

ابن  ، حممد بن أيبالصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة . 49  بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل 

  ،   الثالثة  الطبعة  الرياض،  –بن حممد الدخيل اهلل، دار العاصمة  حتقيق : د. عيل  ،  القيم اجلوزية

1418 – 1998 . 

املحيس، كلية على الواقع  ت القرآنيةضوابط تنزيل اهلدااي . 50 الزبري  الدين بن  للدكتور فخر   ،

 هـ. 1441الطبعة األوىل الدراسات القضائية، جامعة أم القرى، 

القرآنية . 51 اهلداايت  استخراج  يف  العلماء  وطرق  طه   -صياغتها،  للدكتور:  تطبيقية،  دراسة 

 هـ. 1441عابدين ، وآخرين، مكتبة املتنبي، 

 ن عيد مصيقر، أكاديميا، منظمة الصحة العاملية. عبد الرمح  ،الغذاء والتغذية . 52

،  حممد بن عيل بن حممد بن عبد  ن علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية م . 53

 هـ. 1414  -دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل    -دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  اهلل الشوكاين اليمني، 

ـ  1397العريب، بريوت، لبنان، الطبعة: الثالثة،  ار الكتاب  سيد سابق، د   فقه السنة،  . 54  م. 1977  -ه

 الطبعة   سورية،  –أبو جيب، دار الفكر. دمشق  ، سعدي  القاموس الفقهي لغة واصطلحا . 55

 م. 1988=  هـ1408 الثانية

، للدكتور حممد مجيل حممد، هتامة للنرش والتوزيع، الطبعة  قراءات يف مشكلت الطفولة . 56

 هـ. 4041الثانية، 

الفقهقوا . 57 كراتيش،  عد  ببلرشز،  الصدف  الربكتي،  املجددي  اإلحسان  عميم  حممد   ،

1407 – 1986 . 

دريس )من  ، أبو بكر أمحد بن عبيد اهلل بن إار يف معاين قراءات أهل األمصارالكتاب املخت . 58

 ألوىل. هـ، الطبعة: ا 1428حتقيق: عبد العزيز اجلهني، مكتبة الرشد، علامء القرن الرابع اهلجري(، 

السبعالك . 59 القراءات  وجوه  عن  بن  شف  حممد  بن  مَح وش  طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أبو   ،

،  ثم األندليس القرطبي املالكي، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق  خمتار القييس القريواين

 م. 1974 -هـ 1394الطبعة: األوىل،  
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العرب . 60 املرصي)ت  لسان  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  دار صادهـ711ملحمد    –ر  (، 

 . 1ط ،بريوت

املقنع . 61 شرح  إسحاق،  املبدع يف  أبو  مفلح،  ابن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم   ،

 م. 1997 -هـ 1418، األوىل : الطبعة  لبنان، –برهان الدين، دار الكتب العلمية، بريوت 

 ، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر. اجملموع شرح املهذب  . 62

، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القاسمي، حممد باسل  ويلحماسن التأ . 63

 هـ. 1418 -ة بريوت،  األوىل  عيون السود دار الكتب العلمي

قاسم احلسني بن حممد ، حتقيق حممد سيد كيالين، النارش  ، أبو الاملفردات يف غريب القرآن . 64

 دار املعرفة. 

السالم    هـ(، حتقيق: عبد395بن زكريا )ت  د بن فارس، أليب احلسني أمحمقاييس اللغة . 65

 هـ. 1420، 2بريوت ط -حممد هارون، دار اجليل 

معرفة   . 66 األمصاراملقنع يف  أهل  سعيد  مرسوم مصاحف  بن  عثامن  عمر  أبو  الداين، حتقيق:  ، 

 . ـه1431نورة احلميد، دار التدمرية،  

ْرقمناهل العرفان يف علوم القرآن . 67 هـ(، مطبعة عيسى  6713اين )ت: ، حممد عبد العظيم الزُّ

 البايب احللبي ورشكاه، الطبعة الثالثة.

الطالبني . 68 ومرشد  املقرئني  الدين منجد  بن    ، شمس  حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن  اخلري  أبو 

 م. 1999-هـ 1420هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 833توىف:  يوسف )امل

 هـ. 1427، مكتبة وهبة، القاهرة، ة صقرللشيخ عطي ،موسوعة األسرة حتت رعاية اإلسلم  . 69

ابلطفل . 70 العناية  دموسوعة  عيتاين،  عاصم  د/  إ .  ،  دار  قبييس،  الطبعة آمال  العلوم،  حياء 

 هـ. 1412الثانية، 

 ، سوفنري، دار الراتب، بريوت. املرأة احلامل موسوعة عامل  . 71

العشر  . 72 القراءات  يف  حممالنشر  اجلزري،  ابن  اخلري  أبو  الدين  شمس  حممد  ،  بن  بن  د 

 يوسف، املحقق: عيل حممد الضباع، النارش: املطبعة التجارية الكربى.
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وا . 73 تناسب اآلايت  الدرر يف  بن    لسور،نظم  بن عيل  الرباط  بن حسن  بن عمر  أيب  إبراهيم 

 بكر البقاعي، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة. 

محد بن محزة ابن شهاب   العباس أ ، شمس الدين حممد بن أيبهناية احملتاج إىل شرح املنهاج . 74

 الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، النارش دار الفكر للطباعة.

للدكتور : طه عابدين طهقرآنيةاهلداايت ال . 75 تأصيلية،  البحثي،  ، دراسة  برعاية ، والفريق 

 كريس اهلدايات بجامعة أم القرى، ومؤسسة النبأ العظيم الوقفية بمكة املكرمة. 

يف  . 76 الالوجيز  تفسري  العزيز  الواحدي،  كتاب  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو   ،

 بريوت.   دمشق،   -الدار الشامية  ،  نان داوودي، دار القلم ، حتقيق: صفوان عد النيسابوري، الشافعي

 اثلثًا: الرسائل العلمية: 
رى،  معة أم الق، مريم حممد املاس يعقويب، جايف الفقه اإلسلمي دراسة مقارنة  أحكام األمومة  -

 . هـ1422عام 
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 لّخصامل
الفّذ   العربّية  إمام  البحث بالكشف عن جانب من جوانب إسهامات  يقوم هذا 

اختارها  اّلتي  قراءته  أوجه  مربًزا  القراءات،  علوم  يف  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل 

ابن كثري وعاصم، مبّينًا  ك وأقرأ هبا، إضافة إىل عنايته بالّرواية عن بعض كبار القّراء  

عنه نقلت  اّلتي  ويف   املصادر  مسائل  ذلك،  ألربع  دراسٌة  البحث  من  الّثاين  القسم   

ملخالفتها   ا  نحويًّ إشكاالً  يمثل  ممّا  قراءته  من  بأوجه  مرتبطة  الّظاهر    -نحوّية    -يف 

حاة، وقد أظهر البحث سعة اّطالع من قواعد الن    ر  من كالم العرب، واملتقر    الّشائع  

معرف من  مّكنته  اّلتي  العرب  لغات  تلّقاها  ة  اخلليل عىل  اّلتي  القراءات  تلك  وجوه 

أشياخه رسم    ،عن  وموافقة  الّرواية  حيث  من  القراءة  أركان  عنده  فاكتملت 

واضحً  أثًرا  لقراءته  أّن  كام  العربّية،  وموافقة  اآلراء   ااملصحف  بعض  ترجيح  يف 

 النّحوّية وتقويتها. 

املفتاحّية: أمحد  الكلمات  بن  الّشاّذة  ،اخلليل  النّحوّية    لاملسائ،  القراءات 

 .توجيه القراءات، املشكلة
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 املقّدمة
سّيدنا   واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والّسالم  والّصالة  العاملني  رّب  هلل  احلمد 

 حمّمد وعىل آله وصحبه أمجعني، أّما بعد:

  ،فإّن اخلليل بن أمحد إمام العربية ورائدها، ومنشئ مجلة من علومها ومبتكرها

له تبع، أقّر بذلك أم جحد، وإّن مما ُعني اخلليل يف علم العربّية  وكّل من جاء بعده  

به وبرز فيه علم  القراءات؛ فقد روى عن األئّمة والقّراء الكبار، روى عن عاصم  

كتف  بالرواية؛ بل جتاوز ذلك إىل اختيار أوجه كثرية من ، ومل ي(1) وابن كثري وغريمها

 يه، وبعض هذه األوجه مل ترو عن غريه.ل القراءات حتى نسبت إ

واملصنّفات   القرآن  وإعراب  والقراءات  الّتفسري  كتب  من  مجعُت  كنُت  وقد 

فعزمت   اخلليل،  إىل  ُنسبت  القراءات  أوجه  يقرب من ثالثني وجًها من  ما  الّلغوّية 

در كتب  عىل  من  كتاب  يدّي  بني  فوقع  وأعان؛  يّّس  اهلل  إّن  ثّم  وتوجيهها،  استها 

احلسني  ات الّشواّذ اّلتي ُأّلفت يف القرن الّرابع اهلجرّي لإلمام أيب بكر أمحد بن ءالقرا

املوسوم بـ )غرائب القراءات   ،هـ381 سنة  األصفهايّن املعروف بـابن مهران املتوّف 

ّرواية عن الّصحابة والّتابعني واألئّمة املتقّدمني( فألفيته  وما جاء فيها من اختالف ال

لقراءات التي اختارها اخلليل بن أمحد، وأحصيت منها ما يربو عىل  اجامًعا ألوجه  

وجه أمهّ (2)ثالثامئة  فأدركت  هذا    ةّي ؛  سرية  جوانب  من  اجلانب  هذا  عن  الكشف 

 اإلمام الفّذ.

اخلليُل  كان  ورائد    وإذا  العربية  أغوارها،  إمام   سرب  اّلذي  لغاهتا  ها  وعرف 

فإّن يف  ووجوهها،   القرائّية ما قد  دوأبان عللها وأحكامها؛  يضيف  راسة اختياراته 

 
الّس   (1) جماهد  ينظر:  البن  الّروذبار112ص)بعة  بكر  أليب  القراءات  وجامع    1/372)  (489ت:)ّي،  (، 

 (. 613و 1/275طبقات القّراء البن اجلزرّي ) هاية يفوغاية النّ( 549و

 . -إن شاء اهلل –سأقوم بجمعها وإفرادها يف مصنّف مستّقل  ( 2)
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وقد اخرتت أربع قراءات    بخاّصة شيًئا ذا بال،  حوّي غوّي بعاّمة والنّ إىل الّدرس اللّ 

 ،ة الّشائع من تراكيب الّلغة العربّيةظاهره خمالف  ،قرأ هبا اخلليل وفيها إشكال نحوّي 

 أو جمانبة املشهور من القواعد النّحوّية. 

 مشكلة الّدراسة:
الع    منكت إظهار جانب من جوانب متّيز هذا  الّدراسة يف  املبدع  ل  مشكلة هذه  م 

اخلليل بن أمحد وهو اختياره ألوجٍه من القراءات القرآنّية، فاّلذي اشُتهر عنه إبداعه  

القراءات، فيأيت وابتكاره   املعجم والعروض واألصوات والنّحو وتوجيه  يف علوم 

ال يكاد ُيعرف عنه، إضافة إىل دراسٍة نحوّيٍة    هذا البحث ليكشف هذا األمر اّلذي

األوجـلبع تلك  اخـض  اّلتي  وقـاره ـتـه  إـا  يمّثل  ممّا  هبا  إىل  رأ  بحاجة  ا  نحويًّ شكاالً 

 ه. ــيـوجـان وتـيـب

 أسئلة الّدراسة: 
 الّدراسة إىل إجابة أسئلة بحثّية مهّمة هي:تسعى هذه 

 هبا؟  ما أشهر األوجه اّلتي اختار اخلليل بن أمحد القراءة -1

 ما املصادر اّلتي ُعنيت ببيان األوجه اّلتي قرأ هبا هذا اإلمام؟ -2

؟ -3  ما األوجه القرائّية اّلتي اختار القراءة هبا اخلليل وفيها مشكل نحويٌّ

 شكل من قراءته؟ما الّتوجيه النّحوّي ملا أ -4

 ما اإلضافة النّحوّية لتوجيه املسائل املشكلة نحويًّا من قراءته؟ -5

 ة:أهداف الّدراس 
 . وراوًيا باخلليل بن أمحد الفراهيدّي قارًئا عريفالتّ  -1

 الكشف عن املصادر اّلتي تتّبعت قراءته أو أشارت إليها.  -2

يتواف -3 ال  مشكل  أّنه  ظاهره  ملا  املتعّمقة  النّحوّية  من  الّدراسة  املشهور  مع  ق 

 واملتقّرر من قواعد النّحاة.  ،كالم العرب
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يل ممّا ظاهره خمالفة الّشائع من  به اخللالوصول إىل الّتوجيه األقرب ملا قرأ   -4

 اعدها. الّلغة وقو

 الّدراسات الّسابقة: 
أّطلع   مل  واحدة،  دراسة  أمحد سوى  بن  اخلليل  بقراءة  ُتعنى  دراسة  عىل  أقف  مل 

فراج  عبدالّرحيم أمحد  أمحد  الّدكتور:  دراسة  البحث، هي  هذا  إمتام  بعد  إالّ  عليها 

دراسة لغوّية( اّلتي ُنرشت    -هـ  170 ت  فراهيدّي بعنوان: )قراءة اخلليل بن أمحد ال

وط الّصادرة ـة بأسيـيّ ـربـة الع ـغ ـة اللّ ـــّي ـة كلّ ـلّ ـجـ من  ـن مـي ـع والّثالث ـدد الّسابـيف الع 

 م. 2018ام ــع

أمهّية   عن  املقّدمة  يف  حتّدث  مباحث،  وأربعة  ومتهيد  مقّدمة  يف  بحثه  جاء  وقد 

الّدرا ومنهج  البحث  وخّطة  اخلاملوضوع  الّتمهيد:  عنوان  وكان  أمحد سة،  بن  ليل 

اخلليل،  قراءة  الّصوتّية يف  الّتغرّيات  فعنواناهتا:  األربعة  املباحث  أّما  حياته وعلمه، 

الّّصف  البنية  يف  اخلليل، والّتغرّيات  قراءة  النّحوّية يف  والّدراسة  اخلليل،  قراءة  ّية يف 

 وروايات اخلليل يف رسم املصحف. 

الّدراستني، ويمكن إمجاهلا  روق بني  ـت يل الف ـانـبـث استـذا البحـراءة هـد ق ـعـوب

 يف اآليت:

 مل يتحّدث الباحث عن مصادر قراءة اخلليل بن أمحد.  -1

ومن   -2 اخلليل،  قراءة  مصادر  أهّم  بحثه  عن  غرائب غاب  كتابا  أبرزها: 

واألئّمة  والّتابعني  الّصحابة  عن  الّرواية  اختالف  من  فيها  جاء  وما  القراءات 

، وكالمها لإلمام ابن مهران املشار إليه آنًفا، تقّدمني، واملبسوط يف القراءات العرش امل

  وكتاب جامع القراءات أليب بكر حمّمد بن أمحد بن اهليثم الّروذبارّي )كان حيًّا سنة

النّوزاوازّي )من 489 الّدهان  أيب نّص  بن  القراءات ملحّمد  املغني يف  هـ(، وكتاب 
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يف غريها ممّا رّصحوا فيه س( ، ويف هذه املصادر األربعة ما ليس  علامء القرن الّساد

 بقراءة اخلليل، وسيأيت تفصيل ذلك يف املبحث األّول. 

لبع -3 ورسمّية  ورصفّية  صوتّية  مسائل  بدراسة  الباحث  قراءات  قام  ض 

ورواي ـاخللي أتــاتـل  مل  لـه،  بح ـهـطّرق  يف  ه ـا  بحثي ـثي  موضوع  خارج  ألّّنا  ذا، 

 نوانه. وأهدافه وع

ا عن املسائلاملسائل النّحوّية اّلتي قام الباحث بدر -4   استها ختتلف اختالًفا تامًّ

اّلتي قمت بدراستها، فقد ُعني بدراسة سبع مسائل بعضها من رواية اخلليل ال من  

اّلتي رواها عن ابن    [7الفاحتة:]  {ٱۡلَمۡغُضوِب َعَلۡيِهمۡ   َغۡيَ }  ءة قراءته، كقرا بنصب )غري( 

َا بَ ۡغُيُكۡم َعَلى ٰٓ أَنُفسِ }  راءةكثري، وق َيا  مَّتََٰع  ُكۖم  ِإَّنم ن ۡ ِة ٱلدُّ بجّر )متاع( اّلتي [  23يونس:]  {ٱۡۡلَيَ و 

رواها عن عاصم، وإحدى املسائل النّحوّية اّلتي قام بدراستها مل يقرأ هبا اخلليل، ومل 

قراءة   وهي  الّسبعة،  بعض  هبا  قرأ  وإنام  لََسَِٰحَرَٰ }يروها،  َهََٰذَِٰن   [ 63طه:]  {نِ إِّن 

 صاًم. شيخه عا  قرأ اخلليل بالّتخفيف موافًقابالّتشديد، وإّنام

املسائل النّحوّية اّلتي قمت بدراستها مرتبطة بأوجه من قراءة اخلليل مل ُيرش  -5

 إليها الباحث يف بحثه، ومل يقم بدراسة مسألة واحدة منها.

 منهج الّدراسة: 
باخلليل بن أمح بالّتعريف  البحث  قراءاتهيقوم هذا  بيان  قارًئا من خالل  اّلتي    د 

ا منهاُنسبت إليه ومصادرها املختلفة، ث  مّتبًعا   ،ّم الّدراسة املفّصلة عن املشكل نحويًّ

 ه املنهج الوصفّي الّتحلييّل. يف ذلك كلّ 

 هيكل البحث: 
 اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف مقّدمة ومبحثني وخامتة، وتفصيلها فيام يأيت: 

  ، وأهدافها   ، وأسئلتها   ،ّدراسةلة الومشك  ،ّية املوضوعكر فيها أمهّ وذُ   املقّدمة، -1

 . وهيكلة البحث ،ومنهجها
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متضّمنا  -2 أمحد،  بن  اخلليل  بقراءة  للّتعريف  وخّصص  األّول،  املبحث 

 مصادرها، ونامذج منها، مع اإلشارة إىل عنايته بالقراءات روايًة وتوجيًها. 

النّحويّ  -3 للّدراسة  وخّصص  الّثاين،  املسائل املبحث  من  مسائل  ألربع  ة 

 توجيهها إىل دراسة كاشفة. كلة اّلتي حيتاج املش

إليها -4 توّصل  اّلتي  البحث  نتائج  أبرز  وفيها  اّلتي  اخلامتة،  والّتوصيات   ،

 . يويص باألخذ هبا
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 املبحث األّول
 اخلليل بن أمحد قارًئا وراوًيا وموّجًها 

ذ أمحد  بن  اخلليل  الكركان  بالقرآن  عناية  املصادر ا  يقف عىل  يم وعلومه، ومن 

ى قيل عنه:  جتويد القرآن، حتّ ضبط املصحف وظاهًرا، فمن ذلك عنايته بذلك    جيد

وأّول من » و الّدايّن:قال أبو عمرٍ  ،إّنه أّول من صنّف كتاًبا يف ضبط املصحف ونقطه

ثمّ  أمحد  بن  اخلليل  علله  وذكر  كتاب  يف  ورسمه  النّقط  بعده صنّف  ذلك  صنّف   

 ، (1) « طريقه واّتبعوا سنّته واقتدوا بمذاهبهه مجاعة من النّحويني واملقرئني وسلكوا في

 .(2) إّنه واضع علم الّتجويد كام قيل عنه: 

والّدراية،   الّرواية  فيها بني  له  اهلل  القرآنّية فهي كبرية، مجع  بالقراءات  أّما عنايته 

راءته، وأوجًها أخرى لروايته عن كبار القّراء  فقد ذكرت املصادر أوجًها كثرية من ق

كثري   التفسري كابن  كتب  ويف  العني  كتاب  يف  عنه  جاء  كام  وعاصم،  عمرو  وأيب 

القّراء، وبيان  اّلتي قرأ هبا كبار  القراءات  لغوّية لكثري من أوجه  وغريها توجيهات 

 ذلك فيام يأيت:

 :اخلليل قارئً   أّوالً:
 : قراءته -أ 

م لعيف املصادر املختلفة أّنه تدّرج يف    هذا اإلمام وما ورديظهر من خالل سرية  

الّرواية   إىل  انتقل  ثم  عنهم،  واألخذ  زمانه  قّراء  بالّتلقي عن  ابتدأ  القراءات، حيث 

وللدّ  القراءات،  أوجه  تالميذه  وإقراء  االختيار  إىل  أن وصل  إىل  كبارهم،  اللة  عن 

يبنّي  للّزجاج  ا  نصًّ أسوق  القراءات  يف  إمامته  يقول:عىل  إذ  مكانته؛  عن    وُروي  »   

ق ما قرأه عاصم  [63طه:] {إِۡن َهََٰذَٰنِ }: عاصمٍ  د  يف هذه القراءة   بتخفيف )إْن(، وُيص 

 
 (. 9ص)املحكم يف نقط املصاحف    (1)

 (. 7ينظر: العميد يف علم التّجويد )ص  ( 2)
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ي  ْن ُأيب  ي  أيًض   ،{َسَِٰحَرَٰنِ   إَِّل ما َهََٰذَِٰن  }  ُه قرأ:فإنّ   ،ما ُيْروى ع  إِۡن }ه قرأ:  عنه أنّ   اوُرو 
خفيف  التّ ب  -  {لََسَِٰحَرَٰنِ إِۡن َهََٰذَِٰن  }  خلليل أيضًا:، ورويت عن ا{َهََٰذَِٰن إَِّل َسَِٰحَرَٰنِ 

أنّ   - بالنّواإلمجاع  وساق القراءات األخرى يف    "من اخلليل  حو أعلم  ه مل يكن أحد 

قال:  ،اآلية ُن  ولكنّ"  ثّم  أْست حس  لََسَِٰحَرَٰنِ }ي  َهََٰذَِٰن  )إْن(  {إِۡن  وفيه    ،بتخفيف 

 . (1)« إمامان: عاصم واخلليل

يزيد ما  أحصيت  وجه  وقد  ثالثامئة  القرمن    عىل  شملت  اخلليل،  من قراءة  آن 

النّا إىل  إليه  الفاحتة  نسبْت  من  أجد  مل  وبعضها  أكثر،  أو  قارًئا  فيه  وافق  بعضها  س، 

هْتا مصنّفات خمتلفة سيأيت بياّنا مفّصاًل، ومن تلك األوجه:   غريه، ذكر 

الواو من الّسني وسكون  ّم  بض  [6البقرة:]{  َعلَۡيِهمۡ   ُسوْء  إَِن ٱََّلِيَن َكَفُرواْ  } .1

 . (2) غري ألف

يِۡديُكۡم إََِل وَ } .2
َ
 .(3) بكّس اّلالم [195البقرة:]{ ٱتلَۡهلَِكةَِّل تُلُۡقواْ بِأ

3. { َٰ ّٞ َيۡعَمُل لََعَ  .(4) من غري ألف  [84اإلرساء:]{ َشِِكَتِهِ قُۡل ُكّ

 . (5)باملدّ  [27يد:داحل] {َورَۡۡحَة   فَة  آرَ  َتَبُعوهُ ٱ ََّلِينَ ٱوََجَعلَۡنا ِِف قُلُوِب } .4

5. { 
َ
ّمِ ُموََسَٰ ۡص َوأ

ُ
 .(6) بضّم الفاء والّراء [10القصص:] {فُرُغً َبَح فَُؤاُد أ

 . (7) بالّتشديد [15القصص:]{ ُموََسَٰ  فََوَكَزهُۥ} .6

 
 .( وما بعدها3/361معاين القرآن وإعرابه للّزجاج )  (1)

 (.1/75(، و البحر املحيط )1/376غني للّدهان )(، وامل97غرائب القراءات ) ( 2)

(3)  ( القراءات  )158غرائب  عطيّة  البن  الوجيز  واملحّرر   ،)1/265( للّصغايّن  والّشوارد  والّدّر  9(،   ،)

ب 57/ 2(، وعمدة القارئ رشح صحيح البخارّي )2/312املصون )  .   ( 57/   2)   يدّي  (، وتاج العروس للزَّ

 . (1/25الّشوارد للّصغايّن )   (4)

 (. 1/414العباب الّزاخر )   (5)

(، والتّكملة والّذيل  1/355(، والعباب الّزاخر )4/287حّرر الوجيز )6(، وامل627غرائب القراءات )  (6)

( للّصغايّن  )4/419والّصلة  املحيط  والبحر   ،)8/289( املصون  والّدّر  املع 8/653(،  وروح    اين (، 

 (. 22/550وس )(، وتاج العر1/259)

 (.3/1421(، واملغني للّدهان )366لقراءات للكرمايّن )اشواّذ    (7)
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ُِل ٱلَۡغۡيَث ِمۢن َبۡعِد َما } .7 ْ َوُهَو ٱََّلِي يَُنّ  . (1) بضّم النّون  [28الشورى:]{ َقُنُطوا

 . (2) بتشديد الياء مكسورة [70الرمحن:] {ِحَسانّٞ  َخّيَِرَٰت  فِيِهَن } .8

 مصادر قراءته:  -ب
كتب  من  هو  ما  فمنها  وتنّوعت،  قراءته  إلينا  نقلت  اّلتي  املصنّفات  تعّددت 

القرآن   علوم  يف  هو  ما  ومنها  املسندة،  وغري  املسندة  القراءات،  القراءات  وتوجيه 

 اجم.ومنها ما هو يف الّتفسري، ومنها ما هو يف الّلغة واملع

وإعرابه(   القرآن  )معاين  كتاب  هو  قراءة  للخليل  فيه  ظهرت  كتاب  وأقدم 

 اّلذي سبق النّقل عنه.  (هـ311ت )للّزجاج 

)غرائب القراءات  أّما أشهر املصنّفات اّلتي ُعنيت بنقل قراءة اخلليل فهو كتاب: 

املتقدّ وما   الّصحابة والّتابعني واألئّمة  الّرواية عن  فيها من اختالف   يب أل  مني(جاء 

النّ األصفهايّن  احلسني  بن  أمحد  سنة  بكر  املتوّف  هران(  م  بـ)ابن  املعروف  يسابورّي 

اإلمام القدوة املقرئ، شيخ اإلسالم ...  »اّلذي قال عنه اإلمام الّذهبّي:    ،(3) هـ 381

عنه:   القراءاتروى  إمام عّصه يف  كان  وقال عنه:   ... ، وهو صاحب (4) « احلاكم 

  القراءات العرش. بسوط يفكتايب الغاية وامل

أورد   كتابه  وقد  القراءات(  يف  ثالثامئة وجه)غرائب  يربو عىل  كّل   ،ما  يقول يف 

القراءة يسوق  ثّم  اخلليل(  )عن  خصائصهوجه:  من  أّن  الكتاب  حمّقق  ذكر  وقد   ،  

ده بـفـت» راءات الّشاّذة اّلتي مل ترد عند غريه، ويكثر هذا فيام نقله ــض القـعـر بـذكـر 

 . (5) « اخلليل عن

 
 (.20/57(، وتاج العروس )1/307العباب الّزاخر ) (1)

 (. 2/574(، وبصائر ذوي التمييز )758غرائب القراءات ) (2)

 القرى.راءات بجامعة أّم حّققه براء األهدل يف رسالته للّدكتوراه من قسم الق (3)

 (. 16/406ء )سري أعالم النّبال (4)

 .(41مقدمة حتقيق غرائب القراءات البن مهران )ص ( 5)
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 ن املصادر اّليت أوردت بعض قراءاته: مو 
العرش  املبسوط   .1 القراءات  هرانيف  م  الّذكر  (ـه381ت  )  البن  فقد  الّسابق   ،

 يف ثالثة أوجه، هي:  ،العرشة أحد  القّراء يعقوب    القارئ  رّصح بموافقة اخلليل  

لَُهۡم  }  قراءة: -أ َٰٓئَِك  ْولَ
ُ
ۡعُف ٱ   َجَزآءً فَأ َعِملُو   لّضِ ْ بَِما  جزاًء    [37سبأ:]  {ا بنصب 

 . (1) منّوًنا ورفع الّضعف 

ن لَن  }  وقراءة: -ب
َ
نُس ٱ  َل وَ َتقَ أ ن  ٱوَ   ۡۡلِ بفتح القاف    [5اجلن: ]  {َكِذب ا  ّلَلِ ٱلََعَ    ۡۡلِ

 . (2) والواو املشّددة، مضارع، أصله )تتقّول( فحذفت إحدى التّاءين

ن قَ   مَ ـلَ ـعۡ ـيُ ـلِ }  راءة: ــوق -ج
َ
بۡ ـأ

َ
ْ ـغُ ـلَ ـۡد أ ا ـ، عىل ماءـ اليمّ ـضـب  [28اجلن:]{    وا

 . (3) هـل ـاعـسّم فـم يُ ـل

)كان حيًّا سنة    جامع القراءات أليب بكر حمّمد بن أمحد بن اهليثم الّروذبارّي  .2

وهو من أعظم كتب القراءات املسندة اّلتي ُعني مؤّلفها بالقراءات العرش    هـ( 489

اجلزرّي:   ابن  عنه  قال  الّشواّذ،  من  مؤلّ » وغريها  مل هو  القراءات  جامع  كتاب    ف 

نة هراة قد مجع فيه القراءات العرش وغريها وأتى فيه بفوائد يؤّلف مثله، رأيته بمدي

املختلفة باألسانيد  وقد  (4)« كثرية  املشهورة،  ،  وغري  املشهورة  العرشة  روايات  مجع 

مطّولة   بمقّدمة  له  وقّدم  املختلفة،  بطرقها  الّشواّذ  روايات  أربعامئة وكذا  عىل  تربو 

األس  لذكر  جعلها  الّرواةصفحة  ومن  شيوخه،  عن  رواها  اّلتي  اّتصل    انيد  اّلذين 

ا سنده بقوله: سنده هبم اخلليل بن أمحد يف روايتيه عن ابن كثري وعاصم، وساق فيه

وقرأُت القرآن كّله أيًضا عىل أيب    :ابن كثري(عن  رواية اخلليل بن أمحد عنه )يعني  »

 
 (. 364املبسوط )   (1)

 (. 499املبسوط )  ( 2)

 (. 499املبسوط )   (3)

 (. 2/91غاية النّهاية )  (4)
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ال العباس  أيب  عىل  قرأت  قال:  األهوازّي(  )يعني  إىل  عيّل  سنده  )وساق   ... عجيّل 

 بن ُشميل( اّلذي قرأ عىل أيب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد البّصّي الفرهودّي، رضالنّ

 .(2) ، وكذلك فعل يف رواية اخلليل عن عاصم(1) «  بن كثريعىل عبداهلل

 ومل يكتف بالّرواية عن اخلليل، بل نسب إليه أوجًها اختارها، ومن ذلك: 

الّروذبارّي   -أ قولقال  تعاىليف  ٱۡۡلََنَة  }  :ه   [6حممد:]{  لَُهمۡ   َعَرَفَهاَويُۡدِخلُُهُم 

 . (3) « وهي قراءة اخلليلبتخفيف الّراء ...  »

قوله  وقال -ب َظَن  }  تعاىل:  يف  وۡءِ َوَظَننُتۡم  ... »  [12الفتح:]{  ٱلس  الّسني  بضّم 

 . (4) « وهي قراءة اخلليل بن أمحد

اخلليل:»وقال:   -ج ُهَن  }  وعن  بكّس    [2املجادلة:]{  إَِمَهَُٰتُهمۡ إِۡن    ۡم  َهَٰتِهِ مَ إِ َما 

 . (5) « األلف فيهام 

، ورّصح فيه  هـ(542)ت    ةالكتاب العزيز البن عطيّ املحّرر الوجيز يف تفسري   .3

ن  ـ د كذا. ومـم ـن أحـل بـليـرأ اخلـول: وق ـقـي ـل، فـليـه إىل اخلـض األوجـعـة بـب ـسـبن

 ه: ـلك األوجـت

َٰلَِك َوَّلٓ } -أ ۡدََنَٰ ِمن َذ
َ
ۡكَب   َوَّلٓ أ

َ
املشهورة: القراءة  ، و(6)بالباء  [7لة:جادامل]{  أ

 أكثر. وال 

ۥٓ َوَّل يُوثُِق } -ب َحدّٞ وِثَاقَُه
َ
 .(7) بكّس الواو [26الفجر:] { أ

 
 (. 1/372جامع القراءات )  (1)

 (. 1/549جامع القراءات )  (2)

 (. 3/286جامع القراءات )  (3)

 (. 3/922جامع القراءات )  (4)

 (. 3/343جامع القراءات ) ( 5)

 (. 5/276املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )  ( 6)

 (. 5/481املحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) (7)
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للكرماينّ  .4 القراءات  الّسادس(  شواّذ  القرن  علامء  يف )من  نسب  وقد   ،

مثاًل:   فيقول  اخلليل،  إىل  األوجه  بعض  عّدة  اخلليل»مواضع    { فََوَكَزهُ }  وعن 

 .(  1) « بالّتشديد[ 15القصص:]

)من علامء القرن   النّوزاوازّي  نّص الّدهاناملغني يف القراءات ملحّمد بن أيب  .5

  عن قول اهلل تعاىل:   الّسادس( اّلذي رّصح بقراءة اخلليل يف مواضع، ومن ذلك قوله

َن  }
َ
، وأبو زي»  :[82القصص:]  { ّلَلَ ٱَوۡيَكأ   ، { َويۡ }  د عن أيب عمٍرو يقفان عىلالل ؤُلئي 

َن ٱّلَلَ }  يبتدئان:  مّ ث 
َ
وليس هو موضع وقف،  ، واألعمش،  قراءة اخلليلوهي  ،  {َكأ

 . (2) « إّنام الغرض معرفة ذلك 

يف   هـ( 650)ت  بن احلسن الّصغايّن    حمّمدُ   ومن أشهر من ُعني بقراءة اخلليل   .6

وبعض ما    ّذيل والّصلة، والّشوارد،مصنّفاته الّثالثة: العباب الّزاخر، والّتكملة وال

 قراءات عن اخلليل مل أجده عند غريه، ومن األوجه اّلتي ذكرها:ورده من الأ

اخلليل:  »قوله:   -أ بعد  ،  (3) «   [258البقرة:]  {ٱََّلِي َكَفرَ   فَبََٰهَت }»وقرأ  بألف 

 الباء وفتح اهلاء.

 .(4) « يمان املبإ سك [41األنفال:]{ ُُخَْسهُ }»وقرأ اخلليل: »وقوله:  -ب

الياء  ،  (5) «   [171البقرة:]{  ي ُيۡنعِقُ ِل ٱََّلِ َكَمثَ }»وقرأ اخلليل:  »وقوله:   -ج بضّم 

 مضارع أنعق.

اخلليل »وقوله:   -د وقرأ   راٍع،  مجُع   ،
 
عاء الر  يف  لغٌة  عاُء:  يۡصدَر  }:  الر  َحََّتَٰ 

  .(6)  «   [23القصص:]{ ٱلر ََعٓءُ 

 
 (. 370، و357، وينظر: )ص 366شواّذ القراءات للكرمايّن  (1)

 (.3/1421، و3/1387)، وينظر: 3/1435ءات املغني يف القرا (2)

 (.1/302كملة والّذيل والّصلة للّصغاين )التّ  (3)

 (. 1/97العباب الّزاخر ) (4)

 (. 1/9الّشوارد ) (5)

 (. 1/30الّشوارد )( 6)
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الّتفسري .7 وعن »ومن ذلك قوله:  ،  هـ(745)ت    حّيانأليب    ، البحر املحيط يف 

مثل:   [6البقرة:]  {ِهمۡ َعلَيۡ   ُسوْء  }اخلليل:   األلف،  مكان  بعدها  واو  مع  الّسني  بضّم 

وۡءِ }  . (1)   « عىل قراءة من ضّم الّسني  [98التوبة:] {َدآئَِرةُ ٱلس 

املكنون .8 الكتاب  من ، وهـ(756)ت    للّسمني احللبّي   ،الّدّر املصون يف علوم 

بقوله: اخلليل  لقراءة  نقله  اخلليل:  »  ذلك  الفاء    [10قصص:لا ]{  فُرُغً }وقرأ  بضّم 

 .(2) « والّراء وإعجام الغني

،  هـ(  817)ت    بصائر ذوي الّتمييز يف لطائف الكتاب العزيز، للفريوزآبادّي  .9

قرأ احلسن  »وقد وقفت عىل ثالثة مواضع يذكر فيها قراءة اخلليل، ومن ذلك قوله:  

الن ْهد    ّي،بّصال عثامن  أ محدو  ،ّي وأبو  بن  ح  ،وطاووس  ،اخلليل  بن    بيب وبكر 

ِحَسانّٞ } والتّ   [70الرمحن:]  {َخّيَِرَٰت    ،
 
الياء األ صلبتشديد  هو  وقوله:  (3) « شديد   ،

كَ }وقرأ اخلليل: » ا صِ  ۥهُ فَََتَ  .  (4)« بالكّس [ 264البقرة:] {ۡۡل 

ألمحد .10 واالبتدا،  الوقف  يف  اهلدى  عبد  منار  األشموين    بن  الكريم 

اخللهـ(1100)ت ولقراءة  فيه،  واحد  موضع  عىل  وقفت  وقد  الوقف، ،  يف  أثر  يل 

ِ َما ِِف  }  :يقول عند قوله تعاىل ۡرِض ٱ َوَما ِِف    لَسَمََٰوَٰتِ ٱيَُسّبُِح ّلِلَ
َ
وِس ٱ  لَۡملِكِ ٱ  ۡۡل   { لُۡقد 

ِض{»:  [1اجلمعة:] َرأ ب  }َوَما فِي اْلأ إْن رفع ما  أ حمذوف،  عده عىل إضامر مبتدكاٍف، 

يس بوقف عىل قراءة  ول،  واخلليلأي: هو امللك، وهبا قرأ أبو وائل شقيق بن سلمة  

 . (5) « يف األربعة عىل النعت ملا قبله ة باجلرّ العامّ 

 
 (. 1/75البحر املحيط )( 1)

 (.8/653الّدر املصون يف علوم الكتاب املكنون )( 2)

 . (2/574ي التمييز )بصائر ذو (3)

 (. 3/434بصائر ذوي التمييز ) (4)

 (.338/ 2دى يف الوقف واالبتدا )منار اهل (5)



 عبد هللا بن حممد مسملي د.             ية ملا أشكل منهاحنو قراءة اخلليل ابن أمحد القرآنية: تعريف هبا ودراسة 

552 

بيدّي   .11 وقد نقل عدًدا ،  هـ( 1205)ت  تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّ

اخلليل هبا  قرأ  اّلتي  القرائّية  األوجه  عىل  من  ذلك  يف  معتمد  أّنه  يظهر  واّلذي   ،

 األوجه:  الّصغايّن، ومن تلك

يَلۡفَ مَ }ل:  وقرأ اخللي»قوله:   -أ قَۡول  ا  الفاء، أي  [18ق:]  {ُظ ِمن  رماه،    :بفتح 

 . (1) « فهو ملفوظ ولفيظ

بالّض »  وقوله: -ب تعاىل:  مّ وُسواٌع  قوله  يف  ُسَواَع  }،  َوَّل  ا  َوّد  تََذُرَن  {  َوَّل 

 . (2) « والفتح لغة فيه، وبه قرأ اخلليل [23نوح:]

ُضٍد: اجلامعة، وبه قرأ اخلليل:»وقوله:   -ج  [62يس:]{  ّّل  َكثرًِيابُ جَ }  واجل ُبُل كع 

 .(3) « ن قله الّصغاين  

 اخلليل راوًًي:اثنًيا:  
 رواًيته:  -أ

روى احلروف عن عاصم  » ، وذكر أّنه  محدأبن    اإلمام ابن اجلزرّي للخليلترجم  

، كام  (5)وروى عن شيخه عيسى بن عمر الّثقفي (4) « نّجود وعبد اهلل بن كثريلبن أيب ا

 اخلليل بن أمحد عنهم وعن أيب عمرو.   ة طرًقا لروايات القراءات املسند أوردت كتب 

كثري: ابن  عن  شامة  أبو  مع »  ويقول  البّصة  أهل  أئّمة  من  مجاعة  عليه  وقرأ 

واخلليل بن أمحد، ومحاد بن أيب    جاللتهم: كأيب عمرو بن العالء، وعيسى بن عمر،

 . (6) « سلمة، وابن زيد

 
 . ( ماّدة )ل ف ظ(20/274تاج العروس ) (1)

 . ( ماّدة )س و ع(21/242تاج العروس ) (2)

 . ( ماّدة )ج ب ل(28/183تاج العروس ) (3)

 (. 275/ 1هاية )غاية النّ (4)

 (. 613/ 1السابق ) (5)

 (.1/6)اين من حرز األماين أليب شامة إبراز املع  (6)
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للّروذبا القراءات  جامع  كتاب  عن  النّقل  عن وتقّدم  أسانيده  أورد  اّلذي  رّي، 

ن عاصم، وقال يف روايته عن سناده لرواية اخلليل عن ابن كثري، وعإالقّراء، ومنها  

القر»  عاصم: قرأت  عاصاًم(:  )يعنى  عنه  أمحد،  بن  اخلليل  أيب آرواية  عىل  مجيعه  ن 

ال بن  اهلل  عبد  بن  حمّمد  بكر  أيب  عىل  قرأت  قال:  األهوازّي(،  )يعني  بن  عيّل  قاسم 

اخلرقيإبر بن  اهيم  الواحد  عبد  بن  مّحاد  بن  احلسني  اهلل  عبد  أيب  قرأت عىل  قال:   ،

بن    خملد اهلل  بن عبد  بكار  الّصّواف، عىل  قرأت عىل برش بن هالل  قال:  املخرمي، 

 . (1) « عبد الرمحن اخلليل بن أمحد البّصي، عىل عاصم حييى، عىل أيب

يربو عىل تسعني وجًها من   ما  فيه    عاصم، منهاروايته عن  وقد مجعُت  وافق  ما 

 األوجه: شعبة، ومنها ما خالفهام، ومن هذه  وأحفًصا 

ٰـَعُ َولَۡوَّل } .1  . (2)بكّس الّدال وبـألف بعد الفاء [251البقرة:]{ ٱّلَلِ ٱنلَاَس   دِفَ

ا  } .2 ر(    [161األعراف:]{  َخِطئَٰٓـُتُكۡم  لَُكۡم    ُتۡغَفرۡ َوٱۡدُخلُواْ ٱۡۡلَاَب ُسَجد  )ُتْغف 

 .(3) ومة وفتح الفاء )خطيئاُتكم( بالّرفعملضم اء ابالتّ 

مهزة    [165األعراف: ]{  سِۢ   َ بَْي بَِعَذابِۢ  } .3 بعدها  ساكنة  وياء  مفتوحة  بباء 

ٍل(  ْيع  مفتوحة عىل زنة )ف 
 (4). 

نَ كَ } .4
َ
 . (5) بكّس الّدال ممدود مهموز [35النور:]{ دِّرِيء  ا َكۡوَكبّٞ هَ أ

ا َوَوَضَعۡتهُ }  . 5 ُهۥ َكۡره  م 
ُ
ا   َۡحَلَۡتُه أ  . ( 6) بفتح الكاف يف املوضعني   [ 15األحقاف: ] {  َكرۡه 

 .  (7) بكّس القاف وفتح الباء والالم [9احلاقة:]{ وََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن قَِبلَهُ } .6

 
 (. 1/549)لقراءات اجامع ( 1)

 (. 2/387(، وجامع القراءات )2/538سوق العروس ) (2)

 (. 2/565(، وجامع القراءات )3/241سوق العروس ) (3)

 (. 2/567(، وجامع القراءات )3/244سوق العروس ) (4)

 (. 3/69ع القراءات )( ، وجام3/509سوق العروس ) (5)

 (. 3/279جامع القراءات )( 6)

 .(3/385( ، وجامع القراءات )3/927سوق العروس )( 7)
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 عنه بعض األوجه، ومنها:  اخلليل ن كثري فقد روىا ابوأمّ 

 .  (1)بنصب غري() [7الفاحتة:] {َعلَۡيِهمۡ  لَۡمۡغُضوبِ  ٱَغرۡيَ } .1

ُونَ } .2 ُوَنَها ٦يَم  ٱۡۡلَحِ لََُتَ  . (2) بضّم الّتاء فيهام [7-6التكاثر:]{ ُثَم لََُتَ

َ  ۡجَعلٱ} .3    .(3) بفتح الياء [10مريم:] {َءايَة   َّلِ

عىل   إال  أعثر  لومل  واحد  قوله    تهرواي موضع  يف  وهي  البّصّي  عمرو  أيب  عن 

نَت ََلُۥ تَْصَدىَٰ } تعاىل:
َ
 . ( 4)   مضارع الّثالثّي   بسكون الّصاد وختفيف الّدال   [ 6عبس: ] {فَأ

عن   فروى  واحد،  مٍّص  قّراء  عىل  يقتّص  مل  أّنه  رواياته  تتّبع  خالل  من  ويظهر 

الكويفّ  كث  عاصم  اوابن  البّصيّ   ّي ملكّ ري  عمر  بن  وعيسى  عمرو  أكثر  وأيب  وقد   ، ني 

يأ  عن الكويّف ممّا يدّل  اّلتي  القراءة، وهذا  عىل عنايته بتعّدد املصادر  فيام    –خذ عنها 

 هو اّلذي مّكنه من هذا العلم حتى وصل إىل درجة اإلقراء. – يبدو

لّرواة،  يف ا  قليلهذا  بني إمامني، و عن كبار القّراء  ويكون بذلك مجع يف الّرواية  

ر باإلمام الّدورّي، اّلذي روى عن أيب عمٍرو والكسائّي  ، ويف مجعه بني الّرواية ُيذك 

ر باإلمام القارئ خلف الع ارش، اّلذي له رواية عن محزة، ويكفي هذا والقراءة، ُيذك 

الّداللة عىل مكانة اخل كان ممّن  يف  الّشأن، ولو  العلم  تفّرغ  ليل يف هذا   جلس وهلذا 

 ءته. بعض األمصار بقرا أْت ر  ق  لكان فيه جباًل ُترضب إليه أكباد اإلبل، ول    إلقراءل

 مصادر رواًيته:  -ب
م  معتٍن  بني  رواياته  ذكرت  اّلتي  املصادر  يسرية،  ختتلف  إشارة  مشري  وبني  سن د 

أمامنا مصد يف  ويربز  نّصا  كبرية، حيث  اخلليل  بروايات  عنايتهام  كانت  مهاّمن  ران 

عن  أسا  عىل  مقّدمتيهام رواياهتام  األسانيد  تلك  ومن  القّراء،  عن  الّرواية  يف  نيدمها 

و كثري،  ابن  وعن  عاصم  عن  الّشاذة، اخلليل  القراءات  مصادر  أهّم  من  الكتابان 

 
 (.1/369(، واملغني للّدهان اّلنوزاوازّي )2/315(، وجامع القراءات )1/111السبعة البن جماهد )( 1)

 (. 3/485جامع القراءات )( 2)

 . (454الكامل للهذيّل ) (3)

 (. 503القراءات للكرمايّن )شواّذ  (4)
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هـ(،  489)كان حيًّا سنة    وذبارّي جامع القراءات للرّ ، وهو كتاب   تقّدم ذكرههلامأوّ 

جامع   الطّ وثانيهام:  معرش  عبدالّصمد    كريمعبدال  ربّي أيب  املشهور    هـ(478)ت  بن 

العروس رواية وطريق   ،بسوق  ألف ومخسامئة  يزيد عىل  ما  فيه  وقد    ،(1) اّلذي مجع 

العلم ـأثن الّطربّي ـى  معرش  أيب  عىل  الصالح  اء  ابن  فوصفه  يف » قائاًل:    اإلمام 

الذّ (2) « القراءات وقال  إمامً »  : هبّي ،  جموّ كان  باردً ا  مصنّعً ا،  ا  ،(3) « افً ا،  بن  وقال 

، وقد (4) « صالح  ،ثقة  ،كامـل  ،أستاذ  ،ق حمقّ   ،عارف  ،إمام  ،ةشيخ أهل مكّ »:  زرّي جلا

إىل   اإلشارة  الواردة يف  سبقت  اخلليل  رواية  من  القراءانامذج  للّروذبارّي جامع   ت 

 . ، عند احلديث عن رواياتهأليب معرش سوق العروسو

ليل، أو تشري  ة اخلروايوجًها من  أأّما بقية ما وقفت عليه من املصادر فإّنا تذكر  

بعض نصًّ   هاإىل  اخلليل  عىل  تنّص  لكنّها  املصادر:إشارة،  تلك  ومن  بعة البن  الّس   ا، 

  املحتسب ، و(7) اءات لألزهرّي القر  معاين، و(6) إعراب القرآن للنّحاس، و(5)جماهد

جنّّي  و(8)البن  للهذيل،  و(9) الكامل  القرّ ،  للّس مجال  اإلقراء  وكامل  ،  (10) خاوّي اء 

إبراز  ، و(12) القراءات للكرماينّ   شواذّ ، و(11) قراءات لّلدهان النّوزاوازّي اليف    املغنيو

 
 (.2/560)ينظر: طبقات الفقهاء الّشافعيّة ( 1)

 (.2/560)طبقات الفقهاء الّشافعيّة ( 2)

 (. 10/423)تاريخ اإلسالم ( 3)

 (. 1/401)غاية النّهاية  (4)

 (. 111)ينظر: السبعة ( 5)

 (. 1/21)ينظر: إعراب القرآن   (6)

 (. 1/115)ينظر: معاين القراءات  ( 7)

 (. 1/273)ينظر: املحتسب  (8)

 (. 454)ينظر: الكامل  (9)

 (. 1/525) ينظر: مجال القّراء( 10)

 (. 1/369)ينظر: املغني ( 11)

 (. 503)شواّذ القراءات  (12)
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شامة أليب  األماين  حرز  من  و(1) املعاين  شو،  معرفة  يف  والبيان  القرآن الّتقريب  اّذ 

 . (3) النّرش يف القراءات العرش البن اجلزري، و(2) للّصفراوّي 

ًها:   :اثلثًا  اخلليل ُموجّ 
با عنايته  اخلليل  إمامته يف  ءات  لقراوّظف  القراءات  مع  توجيه  العربيّة يف  علوم 

الّشواّذ، ويعّد   العرش والقراءات  القراءات  واالحتجاج هلا واالستشهاد هبا، شاملة 

روّ ـم  -!  – ه ن  ومـلـالع  ذاـاد  تكـسي ـؤّس ـم  ال  إذ  كتـه،  الّتوجيـاد  تـب  ل  ـ قـن ـه 

 ه. ـل ـبـد قـن أحـع

الّسلف تفسريات  عىل  توجيهاته  يف  اعتمد  اهلل  صحابمن    وقد  رسول    ×ة 
أقيسة اللّ   وعىل  أمجعني،  عنهم  اهلل  ريض  والّتابعني وعىل  العرب،  عن  الواردة  غات 

 النّحاة وتعليالهتم. 

الّلغوّية   توجيهاته  ومكانة  توجولشأنه  وكتب  العني  كتاب  يف  جاءت  يه  اّلتي 

يه،  ّتوجالقراءات وإعراب القرآن والّتفسري، فقد حفل هبا من جاء بعده من أئمة ال

وحظيت لدهيم بالعناية فنقلوها عنه وأخذوا هبا معتمدين هلا، وقد يضيفون عليها،  

من   جماهد  ابن  اإلمام  ذكره  ما  ذلك  طر ومن  من  أوردها  اّلتي  كثري  ابن  يقه قراءة 

ثّم نقل توجيه ن ابن كثري فحدثني أبو »اخلليل، فقال:    برواية  اخلليل،  واختلفوا ع 

اهلل بن أيب طلحة بن موسى بن أنس بن مالك   عبد  د بنمحزة األنيس أنس بن خال

ليل بن عن اخل  قال حدثنا نّص بن عيّل قال خربنا بكار بن عبد اهلل بن حييى العوذّي 

بن اهلل  عبد  سمعت  قال  يقرأ   أمحد  كان  أ ّنه  ّي  املك  َعَلۡيِهمۡ }  كثري  ٱۡلَمۡغُضوِب    { َغۡۡيَ 
يعني  .  ة للَّذين أنعم اهلل عليهم لّصفجه اىل ووهي جائزة ع  :وقال اخلليل  [7الفاحتة:]

 
 (. 1/6)إبراز املعاين ( 1)

 (.1/268و 1/264)ينظر: التّقريب والبيان ( 2)

 (.1/47)النّرش  (3)
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 .(1) « عىل احلال (غري)وجيوز أن يكون نصب  ،القطع من ذكر الَّذين  :بالّصفة

كتب توجيه  توقد  يف  القراءات  عن  العني  كتاب  بعنوان:   يبحث  يف  املنشور 

عن    تفيه توجيهاته وأبن  ت، مجع(2) (القراءات القرآنّية وتوجيهها يف كتاب العني)

إليه غنية عن اإلعادة والّتكرار  يفه  جمنه الّرجوع  ، الّتوجيه وأثره فيمن بعده، ويف 

 ُينسب يشء منها إىل اخلليل بل قرأ هبا غريه.والقراءات الواردة يف كتاب العني مل 

 

 

 

 
 

 

 
 (.111ص )السبعة البن جماهد   ( 1)

 .هـ1430العدد الّسابع  –للّدراسات القرآنيّة جملة معهد اإلمام الّشاطبّي  (2)
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 املبحث الّثاني 
 )توجيه املشكل الّنحوي من قراءة اخلليل بن أمحد(

احملّلى أبل، مع إعمالهف  حذ:  األوىلاملسألة   الفاعل غي  ، من  نون مجع اسم 
 : غي إضافة

َنُهم   َيُظن ونَ   ٱََّلِينَ   قَاَل }قرأ اخلليل بن أمحد:  
َ
ْ   أ َلَُٰقوا نصب  ب  [924البقرة:]  {ٱّلَلَ   م 

 عن غريه فيام وقفت عليه.  و  رْ تُ ومل  ،(1) لفظ اجلاللة

 :هيربع  أ  على ، وقفتواذّ وهلذه القراءة نظائر من الشّ 
ْ   إِنَُكمۡ }  -1 آئُِقوا ِِلم  ٱلَۡعَذاَب   ََّلَ

َ
( بنصب    [38الصافات:]  {ٱۡۡل وهي    )العذاب 

 . (3)ورواية أبان بن تغلب عن عاصم ،(2) قراءة أيب الساّمل

ْ َوٱۡعلَ }  -2 نَُكمۡ   ُمٓوا
َ
اجلاللة    [2التوبة:]  {ٱّلَلَ   ُمۡعِجزِي   َغرۡيُ   أ لفظ    )اهلل( بنصب 

 . (4) اّمل أيضالّس يب اءة أوهي قرا

  (، )العذاب  بنصب    [ 15  الدخان: ]   {ََعٓئُِدونَ   إِنَُكمۡ   قَلِيًّل    َب ٱلَۡعَذا   ََكِشُفواْ   إِنَا }  -3

 . (5) ر بن عقيلوعاّم  وهي قراءة أيب املنهال

ْ   اإِنَ }  -4 العكربّي   اقة()النّ بنصب    [27القمر:]  {ٱنلَاقَةَ   ُمۡرِسلُوا البقاء  أبو   ذكرها 

 . (6) ها إىل قارئ يعز ومل

 
 (. 207)غرائب القراءات البن مهران  (1)

املغني يف و،  (627)  الكامل للهذيلّ و،  (73)  غرائب القراءات البن مهرانو ،  (128)خمتّص ابن خالويه    (2)

 . (4/1561) القراءات

 . (4/1561)املغني يف القراءات ، و(627 )، والكامل للهذيلّ (732) مهرانغرائب القراءات البن ( 3)

 (.2/902)املغني يف القراءات و، 2/80)املحتسب و، (1/92)لألخفش  نمعاين القرآ (4)

 (. 2/462)  واذّ إعراب القراءات الّش و، (4/1661)ينظر: املغني يف القراءات   (5)

 . (2/533) واذّ إعراب القراءات الّش  ( 6)
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النّ  الفاعل إذا ثُ   أنّ   ون حويّ وقد ذكر  ا وكان  ر ساملً مذكّ   عَ مَجم   عَ  أو مجُ  ّن اسم 
 : ( 1) م جاز فيه ثلثة أوجهواللّ  ى ابأللف حملّ 

ةِ  َوٱلُۡمقِيِم }: تعاىلون واإلضافة، كقوله إسقاط النّ -1  .[35احلج:] {ٱلَصلَوَٰ

ةَ  َوٱلُۡمقِيِميَ }: عاىلله تصب، كقوون والنّ إثبات النّ -2  .[162النساء:] {ٱلَصلَوَٰ

ةَ   َوٱلُۡمقِيِم }صب كقراءة:  ون والنّإسقاط النّ  -3 لوا وعلّ   .[35احلج:]  (2) {ٱلَصلَوَٰ

لإلضافة، وال   ون ومل حتذف الّن»   ه: قال سيبوي لة،  خفيف لطول الّص الث بالتّ للوجه الثّ 

النّل ، حيث طال  والّ   الّلذين  وها من  حذف  كام  ون؛ ولكن حذفوهايعاقب االسم  ذين 

اآلخالكالم   االسم  منتهاه  األّول  االسم  الفرّ   (3) « روكان  الّص »اء:  وقال  لة صارت 

 :(5) اهد املشهور وعليه الّش  (4) « ا طال يف كالمهم ، وهم حيذفون ممّ ونا عن النّعوًض 

 فُ ـــوَكَ   اـ ن ــ ائ  رَ و   نم ــُم م  ــ ه  ـ يم ـ  تأم ــ ال        يَ   رة  ــ ـم يش  ـ العَ   رةَ وم ــ و عَ ـ ظُ ـ اف  ـ احل
 ( عورة ) بنصب 

  ، اين، لكن جاز فيه الوجهان األّول والثّ م  فإن مل يقرتن اسم الفاعل باأللف والاّل 

 صب أم ال؟النّون و، بإسقاط النّالث كام يف قراءة اخلليل وغريهأجيوز فيه الوجه الثّ 

 م اختلفوا فيه على رأيني: واجلواب أنّ 
 ن قال بذلك:  رضورة، وممّ أو  نًااملنع، وجعلوا ما ورد من ذلك حل األّول:

حرًفا يلحن   أكان أبو الساّمل يقر»قوله:    املازينّ   روى عنه أبو عثامن  أبو زيد،   -1

 
الزّ   (،1/207)الكتاب    ينظر:  (1) العضدّي (100)  جّي ا ّج ومجل  واإليضاح  ال (149)  ،  والبسيط  أيب  ،  بن 

 (.2/1037)  الربيع

  (.3/1291)ينظر: املغني يف القراءات للّدّهان النوزاوزّي ( 2)

 ( 1/186)الكتاب ( 3)

 (1/167): عبدالعال سامل مكرم قيقمهع اهلوامع، حت (4)

لرشيح بن عمران من بني قريظة، وقيل: ملالك ، وقيل:  (238)قيل: إّنه لقيس بن اخلطيم، وهو يف ديوانه    (5)

لعجالن اخلزرجّي، ورّد ذلك كّله البغدادّي ، وأثبت أّنه لعمرو بن امرئ القيس اخلزرجّي يف خزانة  ابن  

 وما بعدها. (282، و 4/272)األدب 



 عبد هللا بن حممد مسملي د.             ية ملا أشكل منهاحنو قراءة اخلليل ابن أمحد القرآنية: تعريف هبا ودراسة 

560 

ْ  إِنَُكمۡ } ا، وهو قوله:فيه بعد أن كان فصيحً  آئُِقوا ِِلمَ  ٱلَۡعَذاَب  ََّلَ
َ
 . (1) « {ٱۡۡل

يه مل  م فال الون مما ال ألف وفإن حذفت النّ»يقول:  ذي  الّ   ،أبو عيّل الفارّس   -2

 عثامن ة أيبــى روايـك علـي ذلـد ف ـنـت ـ، واس (2)« نًاـب حلـ ص ـان النّـّر وكـن إال اجلـكي

 عن أيب زيد. 

  الغريب من ذلك   لكنّ »، وتبع يف ذلك شيخه أبا عيّل حيث يقول:  يابن جنّ  -3

ز أبو  الّس ما حكاه  أنّ يد عن أيب  صب؛  بالنّ  {ٱّلَلَ   ُمۡعِجزِي  َغرۡيُ }  ه قرأ:اّمل أو غريه، 

 . (3) « ذي ونحوهللّ  ة  شاهب  مُ ـعريف ال ه ليست مع الم التّ حلنًا؛ ألنّ  يكوند يكا فهذا

تعاىل:الّ   ،العكربّي   -4 قوله  إعراب  عند  قال  آئُِقواْ  }  ذي   الوجهُ »  {ٱلَۡعَذابِ ََّلَ

اسم الفاعل حتذف   ؛ ألنّ صب، وهو سهو من قارئها بالنّئ شاذّ ضافة، وقراجلّر باإل

 . (4) « م أللف والاّل ه ان في إذا كا ُب ص  نْ ون، وي  منه النّ

الرّ   -5 أيب  الّ بيعابن  ثمّ ،  زيد  أيب  قول  نقل  حلنً»قال:  ذي  زيد  أبو  ا،  وجعله 

 نظر كام سيأيت.  : )عند مجيع النّحوّيني(ويف قوله (5) « نيحويّ وكذلك هو عند مجيع النّ

يف بعض كالم العرب،  و القراءات القرآنية  يف بعض  د ذلك  اجلواز؛ لورواين:  الثّ 

  ذلك: ب إىلن ذهوممّ 

الّ األخفش   -1 علّ ،  النّذي  املحىّل ل حذف  يف  بأنّ ون  بأل  استثقاال     كان  ذلك 

   :(6) عيسى بن عمر كان جييز وزعموا أنّ »لإلضافة، ثم قال: 

 ل ــ ــ ـ يم ــ ل  ــ قَ هللَا إاّل   رَ ـ ـــــ اك   ذَ واَل      ب  ـــ ت  ــ عم ـتَ سم ـمُ  رَ ــ يم ــ غَ  هُ ــــ تُ ـــيم ـ فَ ـ لم أَ ـ فَ 
 

 (. 150) ينظر: اإليضاح العضدّي  (1)

 (. 149) اإليضاح العضدّي ( 2)

 (. 2/80)املحتسب ( 3)

 (. 2/1089) بيانالتّ ( 4)

 (.1038-2/1037)البسيط ( 5)

 (.54) البيت أليب األسود الّدؤيّل، ديوانه  (6)
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ال... وهذا  زيًدا،  ضاربو  هم  لقلت:  البيت  هذا  جاز  حيولو  أنّ سن،     وزعموا 

قال: العرب  ْ }  بعض  نَُكمۡ   َوٱۡعلَُمٓوا
َ
الّس   {ٱّلَلَ   ُمۡعِجزِي   َغرۡيُ   أ أبو  وكان وهو  اّمل 

هذفصيحً  قرئ  وقد  احلرفا،  آئُِقواْ  }  ا  ََّلَ ِلِ   ٱلَۡعَذاَب إِنَُكۡم 
َ
البيت    {مَ ٱۡۡل يف  وهو 

 . (1) « اكننينوين الجتامع الّس ه أسقط التّ أمثل؛ ألنّ 

ون، نوين عىل إسقاط النّالتّ ه قّدم إسقاط أنّ  ه مل يرّد القراءة إاّل أنّ  وظاهر من كالمه

 اّمل كان فصيًحا. أبا الّس  واعتّد بالقراءة؛ ألنّ 

الّ اس حّ النّ جعفر  أبو    -2 تعاىل:  ،  قوله  يف  يقول  ٱّلَلِ }ذي  ُمۡعِجزِي   {َغرۡيُ 

النّـذفـح» لإلض ـت  ويـافـون  علـجـ ة،  قـوز  سيـى  تـبـ ول  أن  الـ ذفـحـويه  اء ــق ـتـلها 

 .(2) « بص  نْوت   نياكن الّس 

ذي فيه )وال  ابق الّ سيبويه عن إسقاط التنوين يف البيت الّس ولعّله يشري إىل قول  

ي ـ ل» (:  اهلل   ذاكر   التّ ـح ـم  اس ـويـنـذف  ليـاف ـخفـ تـن  الـ اقـعـ ا  ولكـجـ م ـب  ه  ـ نّـرور، 

 .( 3) « ن ـيـ اكنـاء الّس ـقـه اللت ـذفـح

  ىل ع  نوين كان محالً تي هي عوض عن التّ ون الّ حذف النّ  النّحاس يرى أنّ ن ّأوك

 نوين. التّ  ذفح

آئُِقواْ  }ه:  قولُ »ذي قال:  ، الّ طالبّي بن أيب  مكّ   -3 خفض    :العذاب    {ٱلَۡعَذابِ ََّلَ

ْ }صب عىل أن يعمل فيه  م النّباإلضافة، وجيوز يف الكال آئُِقوا ون  ر حذف النّدّ ق  يُ   {ََّلَ

 .(4) « ا لإلضافةاستخفافً 

مالك   -4 الّ ابن  رّص ،  النّذي  إسقاط  بجواز  بعح  وقع  إذا  ، ساكنةالم  دها  ون 

وسقوطها اختياًرا  »ي، يقول:  تني حكامها أبو زيد وابن جنّبالقراءتني اللّ واستشهد  

 
 (. 1/92)معاين القرآن  (1)

 (. 2/109)إعراب القرآن   (2)

 (. 1/169)الكتاب  (3)

 (. 2/612)مشكل إعراب القرآن  (4)
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تعاىل:   كقوله  ساكنة،  الم  ْ }قبل  نَُكمۡ   َوٱۡعلَُمٓوا
َ
صب  بالنّ  {ٱّلَلَ   ُمۡعِجزِي  َغرۡيُ   أ

آئُِقواْ  }ي  ن جنّـكى اب ـد، وحـو زيـا أبـاهـكـح ِِلمِ   ٱلَۡعَذاَب إِنَُكۡم ََّلَ
َ
د  ـشـ وأن  ...   {ٱۡۡل

 :(1) ي ـنّـن جـاب

 مع الطّ   ء  وم عن سُ   و األنفسَ سُ ب  حـا           ه  ــــــــ ـ  ّن ب ـــضُ  اــ مـ ب   حُ ـــيمـ ام  ســمَ وَ 
 . (2) « بفتح سني األنفس هواكذا ر

الّ انأبو حيّ   -5 النّ،   وذكر منها هذا املوضع، فقال: ون  ذي عّدد مواضع حذف 

آئُِقواْ }و  {َغرۡيُ ُمۡعِجزِي ٱّلَلَ }ساكنة، كقراءة من قرأ: وقبل الم » ِلِ  ٱلَۡعَذاَب ََّلَ
َ
  {مَ ٱۡۡل

 . (3) « بنصب اهلاء والباء

احللبّي الّس   -6 الّ مني  العكرب،  قول  رّد  بأنّ ذي  النّ  ّي  من  قراءة  سهو  صب 

 وسيأيت بيانه.  ( 4) ، وذكر توجيه القراءةالقارئ

ها أو  ه سَ احلكم على القارئ أبنّ   أنّ ذي يظهر  الّ و واب،  وهذا القول هو الصّ 
 لألمور اآلتية:  ضعيف   ه  ام و حك نَ حلََ 

ة اخلليل بن أمحد  هذا الوجه )بحذف النون والنصب( قرأ به إمام العربيّ   أنّ   -1

الّ   آيةيف   اآلية  غري  قرأخرى  الّس أتي  أبو  ُيتّ ها  أن  يمكن  وال  نفسه،  بالوجه  هم  اّمل 

ه  ل  يعرفا وجيد له وجهً ه مل يقرأ به إال وهو  أنّ   اّمل، وال شّك م به أبو الّس بام اهت  اخلليل  

اّمل، إذ لو يف قراءة أيب الّس موا  تكلّ   نذية الّ قراءته مل تبلغ أولئك األئمّ   خمرًجا، غري أنّ 

 بام رموه به.  ا أبا الّساّملوموا هبا ملا رمعل

،  رخ  ت أُ يف ثالث آيااّمل اء غري اخلليل وأيب الّس هذا الوجه قرأ به ثالثة قرّ  أنّ   -2

املنهال وعاّم  وثاأبو  بن عقيل  النّمام عااإل  لثهمر  أيب  بن  أبان بن صم  جود يف رواية 

 
 ألنفس، وروايته: حارسو ا(27)البيت لسويد بن أيب كاهل اليشكرّي، ديوانه ( 1)

 . (1/73)رشح التسهيل ( 2)

 . (9/99)، والبحر املحيط (1/285)كميلذييل والتّ ، وينظر: التّ (2/567)ب ارتشاف الرضَّ  ( 3)

 (. 9/301)الّدّر املصون ( 4)
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 .(1) بأّنه فقيه لغوّي ف ص  ذي وُ قة الّ تغلب القارئ الثّ 

آيات خمتلفات اء عىل القراءة هبذا الوجه يف مخس  اجتامع هؤالء القرّ    ريب أنّ الو

 ا.ا قاطعً وينفيه نفيً اّمل يسقط القول بلحن القارئ أيب الّس 

الّس   أنّ   -3 موصأبا  باّمل  اهلذيلّ العلوف  اإلمام  عنه  قال  والفصاحة،  إمام  »  :م 

ها فلم  فت العرب كلّ : طُ حوّي ظري، قال أبو زيد سعيد بن أوس النّعديم النّ  ةالعربيّ 

الّس  أيب  أعلم من  فيها  أنّ   (2) « اّملأجد  الّ الرّ   ويف هذا داللة عىل  زيد  أيب  تي  واية عن 

، فال  قراءته  هاب عنه وجنه غا متعّد اجتهادً   -إن صّحت-ه حلن(  نّ إ)  :ل فيها عنهقا

ه قد  ريغ  وال ينبغي أن يلّحن؛ ألنّ »ان:  قال أبو حيّ ،  متابعته بعد ظهور خطئه  تصّح 

 .(3) « {إِنَا ُمۡرِسلُواْ ٱنلَاقَةَ }، وصببالنّ  {َغرۡيُ ُمۡعِجزِي ٱّلَلَ } :قرأ

صب، أحدمها مذكور يف والنّون  العرب بحذف النّد شاهدين من كالم وور -4

 ، واآلخر ليس كذلك. عرالّش  رضائر

 اعر: فأّما األّول فقول الّش 

 (4) اامرَ احلَ  تَ ــ يم ـ بَ و الم فُ نّ  كَ تَ مُ  مم ـ هُ وَ         ًشا     ــ يم رَ ـــ قُ   تّ لم ـــقَ  لم ـ ـ حـ تَ ارم   ونَ ولُ قُ يَـ 

 . ( البيت)بنصب 

 :  (5)يذي أنشده ابن جنّاليشكرّي الّ اين: فقول سويد بن أيب كاهل وأّما الثّ 

 ع مَ الطَّ   ء  وم سُ  نم َس م  فُ نـم و األَ سُ اب  ـ ح        ه  ـــ ـ  ب   نَّ ـــــــا ضُ ـــ م ــــ  ب   حُ ــيم ام  ـــ س ـــــ ومَ 
 )األنفس( بنصب 

 
 (. 1/38)  األدباءمعجم ( 1)

 (.63) الكامل يف القراءات اخلمسني (2)

 (. 10/339)التذييل والتكميل  (3)

الشعر    (4) والتّ (107)رضائر  والتّ ،  ا(10/339)كميل  ذييل  وتعليق  اهلو(1/222)فرائد  ل،  ومهع  مع  ا، 

(3/283.) 

 ، وسبق ختريج البيت من ديوانه. (2/80)املحتسب  (5)
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 يكون  ورباّم   ،ه وارد عن العربـذا الوجـه  ل عىل أنّ ـدلي  نـ يـيت ـالب   نـذي ـي هـوف

 لغة لبعضهم.  

 صب فيما ورد من قراءات وشواهد ففيه آراء، منها: ون والنّ توجيه حذف النّ وأّما  
النّأنّ   -1 عن  » مهران:    نعامل، قال ابائها واإلقبة  نيو  لإلضافةون  ه عىل حذف 

آئُِقواْ  }اّمل:  الّس   أيبأبان بن تغلب و ِِلمَ   ٱلَۡعَذاَب إِنَُكۡم ََّلَ
َ
نصب، أي: لذائقون   {ٱۡۡل

 . (1)« لإلضافة فرتك العذاب األليم عىل ما كانون العذاب، فحذف النّ

هبا، قال ابن  حىّل باسم الفاعل امل  (أل) د من  ه عىل تشبيه اسم الفاعل املجرّ أنّ  -2

ه )معجزي( باملعجزي،  شبّ   هنّ أغري  »صب:  لنّبا  {َغرۡيُ ُمۡعِجزِي ٱّلَلَ }ي عن قراءة  جنّ

كام ،  ف بإضافتها إىل اسم اهلل تعاىل)معجزي( هذه ال تتعرّ   له ذلك علمه بأنّ وسّوغ  

يتعرّ  األف  ال  فيه  ما  والاّل هبا  ٱلَصلَوَٰةِ }م، وهو  لف  ال  {ٱلُۡمقِيِم    يف   صبنّفكام جاز 

 . (2) « {زِي ٱّلَلَ َغرۡيُ ُمۡعجِ }ه به بّ كذلك ُش  {ٱلُۡمقِيِم ٱلَصلَوَٰةَ }

النّ الّش واجلمع    ةثنيالتّ ون من  ويقول ابن عصفور بعد أن ذكر حذف  اهد مورًدا 

ون يف مجيع ذلك  ووجه حذف النّ»   احلرام(:  فو البيت  )متكنّ ذي فيه  كر الّ الذّ اآلنف  

 .(3) «   كالم وهو املوصول...الصيح يف فحذفها منه شبيه بام جيوز التّ 

امل عوض  ون يف مجع املذكر الّس النّ  وذلك ألنّ   ؛(4) نوينون جمرى التّ إجراء النّ -3

مع الم  ا  نوين يلتقي ساكنًالتّ   نوين يف االسم املفرد فحملت عليه، وذلك أنّ التّ عن  

الثّ  أنّ الكلمة  ذلك  وبيان  فيحذف،  حتدّ   انية  التّ سيبويه  عن حذف    اسم   نوين يفث 

نوين بحذف التّ   . [ 40يس: ]   {ٱنلََهارَ   قُ ابِ سَ   ٱَِلُۡل   َوَّل }  : ( 5) مثل قراءة مع إعامله يف  فاعل  ال

 
 (. 732)غرائب القراءات  (1)

 (. 2/80)املحتسب  (2)

 . (109)رضائر الشعر   (3)

 (. 9/302)الدر املصون  (4)

 (.4/1544)ن النوزاوازّي ابو الّساّمل، ينظر: املغني يف القراءات للّدهّ وهي قراءة عاّمر بن عقيل، وأ( 5)
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نوين استخفافا  مل حيذف التّ »فقال: ( اهلل  صب، ومثل قول أيب األسود: )وال ذاكر  والنّ

 . (1) « اكنني ه حذفه اللتقاء الّس ليعاقب املجرور، ولكنّ

الّس   -4 من  قريب  حيث  أنّ   :ابق وهو  الوقف  جمرى  الوصل  إجراء  باب  من  ه 

والوجه »:  العكربّي م فحذفت، يقول أبو البقاء  مع الاّل ساكنة    ون فالتقتنت النُّسكّ 

ْ }ه سّكن نون  أنّ  آئُِقوا ون لذلك، كام ثم وصل فالتقى ساكنان فحذف النّ  ،للوقف  {ََّلَ

 . (2) « نوين جاء مثله يف التّ 

القول: القرإنّ   وخالصة  قد ورد يف  العربوكال  اءاته  النّ  م  ون من مجع حذف 

ب املحىّل  الفاعل غري  ما  اسم  إعامله ونصب  مع  إضافة  يصّح أل من غري   بعده، وال 

ذلك لغة لبعض   وخترجيه، لكن أرى أنّ   ه ام يلتمس وجهختطئة ما ورد أو تلحينه، وإنّ 

قياًس  جُيعل  أن  ْبُعد  وي  ألنّ العرب،  الّ الّش   ا؛  ملواهد  قليلة  باحلذف  وردت  تبتي  لغ   

 ون.الكفاية لتكون يف درجة إثبات النّرجة د

يظهروالّ  ب  أنّ   ذي  دراية  عىل  وكان  الوجه  هذا  شيخه  أقرأه  أمحد  بن    نّ أ اخلليل 

النّ هذه القراءة موافقة لبعضهم، فقد    عن العرب، وأنّ ون يف مثل هذا وارد  حذف 

 . واهلل أعلم. ه ج بو   ولو الكتامل رشوط القراءة هبا وبخاّصة: موافقة العربية  ت عنده؛ صحّ 

 : ء عجزهب وبنااملركّ إعراب صدر العدد ة:  نيااملسألة الثّ 
برفع تاء الّتأنيث وفتح راء    [30املدثر:]  {َعَشَ   َعلَۡيَها تِۡسَعةُ }  قرأ اخلليل بن أمحد:

وأيب  ،  (3) )عرش( عبلة  أيب  وابن  مالك وأيب حيوة  بن  وأنس  عّباس  ابن  قراءة  وهي 

م  وابن قط  هس   . (4) هيم بن قّتةإبرايب والرب  

 
 (.2/209)حاس ، وينظر: إعراب القرآن للنّ(1/169)الكتاب ( 1)

 (.2/377) واذّ إعراب القراءات الّش  (2)

 (. 904)غرائب القراءات البن مهران ( 3)

خالويه    (4) ابن  خمتّص  البن(165)ينظر:  القراءات  غرائب  و  واملحتسب  (904)مهران    ،   ،(2/338 )  ،

  =  ، والبحر املحيط ( 18/ 19) ، وتفسري القرطبّي  (4/1854)، واملغني للّدّهان  ( 5/396)يز  جواملحّرر الو
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هذه   توجيه  احلديث عن  الوقبل  عن  القراءة حيسن  املرّكبة  كالم جممالً  األعداد 

 :من حيث لغاهتا، وعلل بنائها 

اجلزءين،   فتح  عىل  البناء  هي  فيها  املشهورة  إضافة صدر »فالّلغة  الفّراء  وأجاز 

 : (1)العدد املرّكب إىل عجزه ُمزاال بناؤمها وأنشد

 هم ـــــ ت  ــ جَّ ـح    نم ــ رة  م  ـــ شم ـي عَ ــ ان  ــ مـ ثَ   تَ ـــ نم ـ ب         هم ــــــت  وَ ـــ قم ــش  وَ   ه  ــــائ  ــ نـ عَ   نم ـــم   فَ ــلّ  ـ كُ 
 .  (2) « ومل ير ذلك خمصوصا بالّشعر، بل أجازه يف النّثر والنّظم

وقال:  عرٍش(  )تسعُة  بقراءة  مستدالًّ  الّزجاج  النّ»  ووافقه  يف  قليل  حو،  وذلك 

رش   عىل البناء عىل الفتح سعة  ع 
 . (3) « واألجود ت 

هذا  لّش ا  الوق عن  الّ »  جه:الواطبّي  القليل  من  بمثله، وهذا  يعتّد  وال  ُينقل  ذي 

 . (4) « وال يبنى عليه

عىل   الّصدر  ببناء  غريه:  إىل  املرّكب  العدد  إضافة  عند  ثالثة  لغة  سيبويه  وحكى 

 . ( 5) « ومن العرب من يقول: مخسة  عرُشك، وهي لغة رديئة »   فقال:   ، الفتح وإعراب العجز 

 زءين فقد اخُتلف فيها عىل أربعة أقوال: اجل فتح رّكب عىلد املالعدوأّما عّلة بناء 

الّسريايّف:    -1 قال  العطف،  حرف  معنى  لتضّمنهام  بنيا  والعجز  الّصدر  أّن 

وتضّمنتا والّ » الواو  فحذفت  وعرشة،  مخسة  فيها:  الّتقدير  أّن  بناءمها  أوجب  ذي 

 . (6) « معناها، فاختري هلام الفتح؛ ألّنه أخّف احلركات

 
 (.547/ 10)، والّدر املصون (10/333) =

لنفيع بن طارق  (1) إّنه من رجز  أنشده، ينظر: احليوان للجاحظ    ،قيل:  نفيًعا  إّن    ، ورشح (6/463)وقيل: 

 (. 2/464)التّّصيح خلالد األزهرّي 

 (.403 – 402/ 2)ل البن مالك يرشح التسه  (2)

 (.4/65) ريايفّ رشح كتاب سيبويه للّس  :، وينظر(248/ 5)معاين القرآن وإعرابه ( 3)

 (. 6/269)افية املقاصد الّش  (4)

 (. 3/299)الكتاب ( 5)

 (.1/107) ريايفّ رشح كتاب سيبويه للّس ( 6)
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بُ لاّن  أ  -2 قال  نه  لتضمّ ني  عجز  العجز،  مع  لرتّكبه  بني  والّصدر  الواو،  معنى 

األوّ أمّ »  :خمرشّي الزّ  فألنّ ا  الثّ ل؛  وأما  عجزها،  من  الكلمة  صدر  منزلة  تنّزل   ؛اينه 

تضمّ فألنّ  احلرفه  معنى  يعيش:(1) « ن  ابن  وقال  الثّ »  ،  االسم  ألّن  قد وذلك  اين 

األو االسم  وُبني  احلرف...  معنى  ألتضّمن  صار  نّ ل؛  اسم بالرّت ه  كبعض   كيب 

ُجزها، فهام علّ   صدر الكلمة من ع 
 . (2) « تانبمنزلة 

ني الّصدر لوقوع العجز منه موقع ني لتضّمنه معنى احلرف، وبُ أّن العجز بُ   -3

مالك ابن  قاله  الّتأنيث،  الّشاطبّي:(3) تاء  وقال  منها إنّ »،  بعدها  ما  لوقوع  ُبنيت  ام 

 . (4) « بني الّصدر عىل الفتح  ولذلك كيب،للرّت بني ما  موقع تاء الّتأنيث، كسائر

ملشاهبته   -4 فبني  الّصدر  أّما  العاطفة،  الواو  معنى  لتضّمنه  مبنّي  العجز  أّن 

رّي: اجل وج  قال  االفتقار،  يف  ألن  »احلرف   ) عرش  )أحد   نحو  يف  اجلزءان  بني  وإنام 

ملزج قصدًا  الواو  حذفت  ثم  وعرشة،  ثالثة  مثاًل  عرش(  )ثالثة    سمني اال  أصل 

 . (5) « ني األّول الفتقاره إىل الّثاين، والّثاين لتضّمنه الواو العاطفةهام، فبُ وتركيب

 . الشاطبّي  ووافقه مالك ابن إليه ذهب ما –  أعلم واهلل –وأرجح األقوال 

فأصبحا   امتزجا  ألّّنام  املزجّي؛  املرّكب  من  العددّي  املرّكب  بعضهم  عّد  وقد 

مثل: الواحدة،  و  كالكلمة  وبعلبّك  مالك  إىلحرضموت،  ابن  أشار  وابن  (6)هذا   ،

وغريمها(7) هشام جعفر (8)،  أيب  قراءة  عليه  ويدّل  ْعرش   }  ،  ة   ْسع 
العني؛    {ت  بإسكان 

 
 (. 3/144)ل البن يعيش  املفّص رشح  (1)

 (. 3/144)يعيش   بنل الرشح املفّص  (2)

 (. 2/409)سهيل البن مالك رشح التّ ( 3)

 (.6/265)افية املقاصد الّش   ( 4)

 (.1/235)هب للجوجرّي رشح شذور الذّ  (5)

 (. 3/422)رشح التّسهيل  :ينظر (6)

 (.1/94)هب رشح شذور الذّ  :ينظر (7)

 (.1/221)ن حاشية الّصبا :ينظر (8)
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املتحرّ  تواىل  وبني كراهة  بينه  اخلليل  قرن  وقد  الواحدة،  كالكلمة  هو  فيام  كات 

سيبويه:   قال  الّتصغري،  يف  املزجي  أنّ زعم  »املرّكب  يكون    الّتحقري  اخلليل  يف  إنام 

در ألنّ الصَّ كانا   ؛  إذ  إليه؛  املضاف  بمنزلة  واآلخر  املضاف  بمنزلة  عندهم  الّصدر 

، ومخسة عرش:   شيئني. وذلك قولك يف حرضموت: حضريموت. وبعلبّك: بعيلبك 

عرش اللّ (1) « مخيسة  يف  املرّكب  العدد  ورود  أيًضا  عليه  ويدّل  إليها ،  أشار  اّلتي  غة 

 ( 2) األّول وإعراب الّثاين )مخسة  عرُشك( جّي ببناءرّكب املزملا حلال ايبويه موافقً س 

َعُة َعَشَر{   وأّما توجيه قراءة اخلليل  ففيه أقوال:}ت سم
 أّن املضاف  غة اّلتي أجازها الفّراء، إاّل أّنه أضيف صدره إىل عجزه عىل اللّ   -1

 . (3) مهران بالفتحة، ذكره ابنإليه وهو العجز قد ُمنع من الّّصف فُجرَّ 

 أنّه رأي ضعيف؛ إذ ال عّلة ملنع )عشر( من الّصرف.ظهر ذي يوالّ 
أّنه باٍق عىل بناء اجلزءين غري أّن الّصدر مبنّي عىل الّضّم، والعجز باٍق عىل   -2

حّيان: أبو  قال  الفتحات،  توايل  كراهة  الّضّم  عىل  الّصدر  بناء  وعّلة  وقرأ »الفتح؛ 

قتّ يب وإبراهوابن عباس وابن قط  أنس بن مالك الّتاء، وهي حركة   :ةيم بن  بضّم 

بناء ُعدل إليها عن الفتح لتوايل مخس فتحات، وال يتوهّم أّّنا حركة إعراب، ألّّنا 

 . (4) « لو كانت حركة إعراب ألعرب عرش

املستكره أّن  جهة  من  ضعف  فيه  قول  توايل    وهذا  ال  احلركات  تواىل  هو 
َعَة  } يب جعفر  الفتحات، ولذلك ُسّكنت العني يف قراءة أ ؛ كراهة تواىل  {عمَشرَ ت سم

 وايل وأضيف إليه الّضّم املستثقل.كات، فأّما مع الّضّم فقد بقي التّ املتحرّ 
 

 (. 475/ 3)الكتاب  (1)

 (. 299 /3) الكتاب( 2)

 (. 904)غرائب القراءات ( 3)

 (. 547/ 10)املصون  رّ وينظر : الدّ  (،333/ 10)البحر املحيط  (4)
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وإىل  أّن الّصدر مبنّي عىل الّضّم تشبيها له ببعض الظروف املبنّية عىل الّضّم،   -3

فقال:   العكربّي  ذهب  ُشب هت  » هذا  بناء  وهذه ضّمة  الّتاء،  بضّم  قبُل ويقرأ   بضّمة 

 . (1) « حيُث ووبعُد 

 وال وجه لتشبيه )تسعة( هبذه الظروف؛ إذ الفرق بينها ظاهر. 
ب  لذلك، ثّم أريد الرّتكيب فبُ   -4 ني  أّن العطف منوّي يف الّصدر تقديًرا؛ فأعر 

املهد أشار  ذلك  وإىل  بقوله:العجز،  قرأ:»  وّي  عرش  }  ومن  من   {تسعُة  فكأّنه 

 .(2) « راجع البناءفع هاء الّتأنيث ثّم فر كيب،تْرك  الرتّ الّتداخل؛ كأّنه أراد العطف و

أّنه معرب الّصدر مبنّي العجز، وذلك أّن عّلة بناء الّصدر أضعف من عّلة   -5

 تنبيًها عىل ذلك، وتفريًقا بني العّلتني. غة بناء العجز؛ ولذلك ختّلف البناء يف هذه اللّ 

اللّ   -6 من  مرّكبة  لغة  اللّ أّّنا  ذُ غتني  املسألة  تار  ك  تني  أّول  اللّ   األوىل:،  يف  غة  هي 

و  اجلزءين،  بفتح  باإلضافة  الّثانية املشهورة  عرٍش(:  الفّراء،    )تسعُة  أجازها  اّلتي 

صاحُبها   عامل  منهام،  مرّكبة  ثالثة  لغة  عىل  القراءة  اللّ فجاءت  معاملة  غة الّصدر 

 الفتح.  غة األوىل فبناه عىلانية فأعرب وأضاف، وعامل العجز  معاملة اللّ الثّ 

وهذا الّتوجيه مستفاد ممّا ذكره ابن جّن يف خصائصه يف اببني متتالني: ابب  
 ( 3) .يف الفصيح جيتمع يف كلمه لغتان فصاعًدا، وابب يف ترّكب اللغات

 مل أجد من ذكرمها، واهلل أعلم.  -والّسادس أعني اخلامس -وهذان الّتوجيهان 

 اجلموع: ى ه: صرف ما جاء على صيغة منتالثّالثةاملسألة  
َٰقِيت  لِلَناِس }  قرأ اخلليل بن أمحد: ،  (4) بّصف مواقيت  [189البقرة:]  {قُۡل ِِهَ َمَو

ما ال   اخلليل، وخترجيه مرتبط بمسألة رصف  الوجه غري  قرأ هبذا  أقف عىل من  ومل 

 ينّصف، وللعلامء فيها أقوال بعضها قريب من بعض.  

 
 (.2/642)   للعكربّي  واذّ إعراب القراءات الّش ( 1)

 (.6/530)فصيل  حصيل لفوائد كتاب التّ التّ  (2)

 (.376 – 1/037)ي اخلصائص البن جنّ( 3)

 (. 180) غرائب القراءات (4)
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خاّص  ينّصف  ما ال  أّن رصف  إىل  فريق  الكالم،  الّش ب  فذهب  يف  وال جيوز  عر 

جيوز يف الكالم اعلم أّنه جيوز يف الّشعر ما ال  »قال سيبويه يف باب ما حيتمل الّشعر:  

اج   : ( 1) من رصف ما ال ينّصف، يشّبهونه بام قد ُحذف واستعمل حمذوفا، كام قال العجَّ

 (2)« َقواط ناً مكَة من ُورمق  احلَم ي  ...   ................... 

الّشاعر:   عن  املرّبد  هذه   حتاجا  فإ ن»وقال  مع  ينّصف رصفه  ال  ما  إ ىل رصف 

 : (3) احلركة فيصري بمنزلة غريه ممّا ال عّلة فيه، كام قال

 (4)« وار  ـــ واد َم اأَلكم ـــ ك ق ـــ ش  إ لي ـــ يــنم ... ج ـــــبَ ــ رمكَ ــ يـَ د  ولم ــ ائـ ص ــ ك قـــنمـ يَ ـ لمَتأمت  ـ فَ 

األصول: صاحب  ما  »  وقال  مجيع  عر   الش  يف  يّصف  أْن  ينّصف،  للّشاعر   ال 

 كل ها الّّصُف اموذلك أ نَّ أصل األس 
 
 . (5) « ء

العرب؛ قال  أّما أبو احلسن األخفش فريى أّن رصف ما ال ينّصف لغة لبعض  

وقد زعم أبو احلسن األخفش يف الكبري له أّنه سمع من العرب من »ابن عصفور:  

 .(6) « مثل ذلك   يّصف يف الكالم مجيع ما ال ينّصف، وحكى الّزّجاجّي أيًضا يف نوادره 

الكسائّي  ذهب  مثل    ولذلك  يف  إاّل  جائز  ينّصف  ال  ما  أّن رصف  إىل  والفّراء 

، وتبعهام أبو العباس ثعلب فيام عزاه (7) نّهام الّسريايّف قوهلم: )أفضل من زيد( نقله ع

 . (8)إليه أبو حّيان

ر وال عْ وكثري من العرب ال يمتنع من رصف يشء يف رضورة ش  »قال الّزّجاجّي:  

 
 . (282)ديوانه  (1)

 (. 1/26)الكتاب لسيبويه ( 2)

 (. 55)النّابغة الّذبيايّن، ديوانه ( 3)

 (. 1/143)املقتضب ( 4)

 (. 3/436)األصول البن الّساج ( 5)

 (. 25)رضائر الّشعر  ( 6)

 (. 24)عر البن عصفور  ، وينظر: رضائر الّش (43)ما حيتمل الّشعر من الرّضورة ( 7)

 (.2/891)بارتشاف الرّض  ( 8)
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هذه   وعىل  نْك  م  أفعل  إ الَّ  قُ الغريه  فَِضة  قََوارِيرً   ١٥ا  قََوارِيرً }  ئ  ر  ل غة  ِمن    {ا 

 ( 1) « بتنوينهام مجيًعا. فإذا نّون فإ نَّام يرّد إ ىل أصله. [16، 15اإلنسان:]

 وقد ورد رصٌف ملا ال ينّصف يف بعض القراءات القرآنّية، ومن ذلك: 

رو - يف  وعاصم  والكسائّي  نافع  القراءة  جعفر)س  وأيب  عنه  شعبة  اًل( س  اية 

وقًفا تعاىل:  (2)بالّّصف وصاًل وباأللف  َسَلَِٰسَّلْ }  من قوله  َٰفِرِيَن  لِلَۡك ۡعَتۡدنَا 
َ
أ إِنَآ 

ۡغَلَّٰل  َوَسعرًِيا
َ
 . [4اإلنسان:] {َوأ

جعفر    - وأيب  عنه  شعبة  رواية  يف  وعاصم  والكسائّي  نافع  قراءة  وكذا 

ۡكَواب   }من قوله تعاىل:(3) لف وقًفا يف املوضعنيبالّّصف وصاًل وباأل  {قواريًرا }
َ
َوأ

ا ١٥ََكنَۡت قََوارِيَرا۠   . [16، 15اإلنسان:] {قََوارِيَراْ ِمن فَِضة  قََدُروَها َتۡقِدير 

ابن كثري   - قََوارِيًرا}وقراءة  {  قََوارِيَر ِمن فَِضة  }بالّّصف واأللف، و{  ََكنَۡت 

 ( 4) باملنع من غري ألف.

م - ابن  واملوقراءة  واألعمش  َوَّل  }عّي  طوّ سعود  ُسَواَع   َوَّل  ا  َوّد  تََذُرَن  َوَّل 
ا َيُغوثًا َويَُعوقًا  . (5) بّصف يغوث ويعوق  [23نوح:]{ َونَۡۡس 

املزاوجة  عىل  حُتمل  الّسابقة  القراءات  أّن  مالك  وابن  الّزخمرشّي  ويرى 

الكّشاف:   يف  قال  األعمش:  »والّتناسب،  َويَ }وقرأ  َيُغوثًا   [ 23نوح:]  {ُعوقًاَوَّل 

منع  سببا  ففيهام  عجمّيني  أو  عربّيني  كانا  إن  مشكلة، ألّّنام  قراءة  وهذه  بالّّصف، 

االزدواج   ولعّله قصد   والعجمة، الّتعريف ووزن الفعل، وإّما الّتعريف  الّّصف: إّما  

 
 (.84)األمايل للّزّجاجّي   ( 1)

 (.395،  2/394)، والنّرش البن اجلزرّي (217)، والتّيسري للّدايّن (663)الّسبعة البن جماهد    (2)

 املصادر الّسابقة   ( 3)

 (. 217)، والتّيسري (663)الّسبعة    (4)

، وإحتاف ( 4/619)ف للّزخمرشّي ّشا، والك(162)، وخمتّص ابن خالويه (3/217)معاين القرآن للفّراء  (5)

 (.558)فضالء البرش 
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ونًّسا ا وسواًعا  ودًّ أخواهتام منّصفات:  مالك: (1) « فّصفهام، ملصادفته  ابن    ، وقال 

ينّصف للّتناسب فكثري: منه قراءة نافع والكسائي وأبو بكر عن   الرصف ما    وأما»

رصفهام   {ويَ ُعوقااَوال يَ ُغوًثا  }ة األعمش:  ، ومنه قراء{قواريًرا}و  {سالسالً }عاصم:  

ا وسواًعا ونًّسا  .(2) « ليناسب ودًّ

 واّلذي يرتّجح القول بأّن رصف ما ال ينّصف لغة لبعض العرب ملا يأيت:

الكالم،  األحكاية    أّوالً: يف  ينّصف  ال  ما  رصف  العرب  من  سامعه  خفش 

قريًبا، مّر ذكره  ذلك، وقد  له يف  الّزّجاجّي  رّده عىل    ومتابعة  أبو حّيان يف  قال  وقد 

  وكأّن الّزخمرشّي مل يدر أّن ثّم لغةً »:  {يغوًثا ويعوًقا}الّزخمرشّي يف استشكاله قراءة  

 . « ، فلذلك استشكلهاهمد عاّمتلبعض العرب تّصف كّل ما ال ينّصف عن

كثرة ورود رصف ما ال ينّصف يف الّشعر كثرة جتاوز حّد الرّضورة، حّتى    اثنًيا:

 .(3)   « ورصف ما ال ينّصف يف الّشعر أكثر من أن حُيىص»ابن عصفور: قال 

 اآلنف الّذكر:   (4) ومن الّشواهد الّشعرّية عىل الّّصف بيت الكتاب

 ي ـــ م  َـ ن ُورمق  احلــم   ةَ ـــ ك ـ ا مـــ نً ــ واط  ــ قَ   ...   .................   
 : (5) يت املقتضبوب

 وار  ـــــــ واد َم اأَلكم ــ ك قـــيــش  إ لــ يـنم ... جـــ بَ ــ كَ رم ــ يَ ـ د  ولم ـــ ائـ ص ــ ق كــنم ـــ يَ ــ أمت  ـــ لمتَ ــفَ 
 : (6) وقول امرئ القيس

ًبا بنَي حزمَميم َشَعبـم ...  تـََبّصرم َخليلي هلم تـََرى م نم َظعائن     َعب  َسَوال َك نـَقم
 

 (.4/619)الكشاف للّزخمرشّي  (1)

 (. 1/224) ، وينظر: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد(1512/ 3)رشح الكافية الشافية  (2)

 (. 24)رضائر الّشعر( 3)

 بق خترجيه.، وس(1/26)الكتاب لسيبويه ( 4)

 جيه.ختر، وسبق (1/143)املقتضب ( 5)

 (. 74)ديوانه ( 6)
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 . ( 3)   اعي الّنمريّي لرّ ، وا ( 2) ، والفرزدق ( 1) وصدر البيت أعاده شعراء بعده منهم زهري 

 : (4) النّابغة الّذبياينّ وقول 

قـَُهم      َعصائ ُب َطيم  ََتمَتد ي بَعصائ ب     إ ذا َما َغَزوما ابجلَيمش  َحلََّق فـَوم
 : (5) وقول عمرو بُن ُكْلثوم

 اـــــ ين ــب  ـ ديم الع  ــــ أيـــ ق  ب ــــار يــ خَ ـ مَ       مم  ــــه  ــ يم ــا َوف  ـــ ن ـ يمـ ا ف  ــــ نَ ــ وفَ ــي ــ أنَّ سُ ـــ ك
 : (6) عامرّي ال وقول لبيد بن ربيعة 

 ََسمح  َكُسوُب َرَغا ئب  َغّناُمَها      َفضمًل، وذو َكر م  يُعنُي على النَّدى 
أّن   ا  ،أصحاب املعّلقات  : الّشعراء  كبارويلحظ هنا  رتكبوا رصف  واملشاهري قد 

الرّض  ذلك  عىل  هلم  احلامل  أّن  أرى  وال  ينّصف،  ال  جرت  ما  بل  فحسب،  ورة 

ه عود إىل األصل وهو الّّصف، كام أّن  لعرب، وألنّ ا  ألسنتهم عليه لكونه لغة لبعض

الّسابقة جاءت يف نوع واحد، وهو صيغة منتهى اجلموع؛ ولذلك   أجاز  »الّشواهد 

 . (7) « اآلحاد اختياًرا قوم رصف اجلمع الذي ال نظري له يف

بّصف    اثلثًا: أمحد  بن  اخلليل  قراءة  َٰقِيت  }جميء  أو ،  {َمَو توجيهها  يمكن  وال 

 ، بل حتمل عىل أّّنا لغة لبعض العرب. لّتناسبا محلها عىل

َوٱۡۡلُۡدَن َجَعلَۡنََٰها  }من قوله تعاىل:    {َصَوافًِيا}ومثل ذلك قراءة عمرو بن عبيد:  
ٱّلَلِ  َشَعَٰٓئِرِ  ّمِن  َصَوآَف َلُكم  َعلَۡيَها  ٱّلَلِ  ٱۡسَم  فَٱۡذُكُرواْ  َخرۡيّٞ   فِيَها  لَُكۡم   [ 36احلج:]  { 

 
 (. 11)شعر زهري بن أيب سلمى، صنعة األعلم الّشنتمرّي  (1)

 (. 374)ديوانه ( 2)

 (. 81)ديوانه  (3)

 (. 42)ديوانه ( 4)

 (. 76)ديوانه ( 5)

 (. 179)ديوانه ( 6)

 (.3/1227)مالك للمرادّي توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفيّة ابن ( 7)
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 منّونةلا قرأها بتخفيف  
ٍ
بالنّون بدل الياء، كذا    {َصَوافًِنا }وعنه أيًضا:  »،  (1)فاء، وياء

الكّشاف صاحب  موسى (2) « ذكره  أيب  قراءة  مثل  وهي  صافية  مجع  فبالياء   ،

وبالنّون مجع   (3) {َصَواِِفَ }مها  األشعرّي واحلسن وغري بالّّصف،  قرأها  باملنع وهو 

هو   أو  قدميه،  اّلذي صّف  ثالث ع  القائمصاف ٍن، وهو  ابن (4) ىل  قراءة  مثل  ، وهي 

 باملنع، وهو قرأها بالّّصف. {َصَوافِنَ }مسعود وابن عّباس 

دينار  بن  مالك  مقسم(5) وقرأ  وابُن  يزيد،  ابن   رواية  يف  حميصن  وابُن   ، (6) 

َٰ َرفَ   ُِمَتِك }  . باجلمع والّّصف [76الرمحن:] {رِّي  ِحَسان  قِ اف  ُخۡۡض  وََعبَ رِ اَي لََعَ

وصوافنروفو   وصوايف  مواقيت  بّصف  القراءات  هذه  غري  ورفارف    د  من 

مزاوجة أو تناسب يدّل عىل أّن الّّصف يف ذلك لغة لبعض العرب، وهذا ال ينفي 

وقواريرً  سالساًل  يف  التناسب  هلذه  عّلة  عاضدة  عّلة  بأّّنا  القول  يمكن  أّنه  غري  ا، 

إذ  مقّوية هلا  الّلغة لغة؛  أّّنا  أمران:  فيها  التناسب  ل  اجتمع  العرب، وحصول  بعض 

 مع ما قبلها أو بعدها؛ ولذلك قرأ هبا أربعة من العرشة. 

ينّصف  ال  ما  رصف  بأّن  القول  ترّجح  اخلليل  قراءة  إّن  القول:  وخالصة 

ركبه  وقد  تناهي لغة لبعض العرب عىل ما ذهب إليه األخفش،  وبخاّصة اجلمع امل

كثريً  عنهمالّشعراء  ورد  ما  يرقى  ال  لكن  قياًسا؛  م  ا،  بجوازه  احلكم  إىل  الّّصف  ن 

 لعدم كفاية الوارد بالّّصف مقابل الوارد باملنع. واهلل أعلم. 

 
 (3/1292)، واملغني يف القراءات للّدّهان (329)، وشواّذ القراءات للكرمايّن (97)لويه خا خمتّص ابن( 1)

 (.3/158)، وينظر الكّشاف (3/1292)املغني يف القراءات للّدّهان ( 2)

 (. 1292/ 3) ي يف القراءات للّدّهان  واملغن ، (329)، وشواّذ القراءات للكرمايّن (97)خمتّص ابن خالويه  (3)

 (.135، 7/134)ر: العني  ينظ (4)

 (.4/1749)املغني للّدهان( 5)

 (. 644)الكامل للهذيّل  ( 6)
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 املسألة الّرابعة: رفع االسم بعد )ال( النافية:  
سم بعد )ال( النّافية عىل أّّنا لنفي اجلنس، وقرأ اخلليل يف قرأ اجلمهور بفتح اال

 ضع بالّرفع منّوًنا، وهي:ثالثة موا

َٰلَِك ٱلِۡكَتَُٰب } له تعاىل:قو -1 ى لِّلُۡمَتقِيَ  َّل َرۡيب  َذ [2البقرة:] {فِيهِِۛ ُهد 
(1).    

   (2).[32البقرة:] {نَلَاَّل ِعلۡم  قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك } قوله تعاىل: -2

تعاىل:    -3 ِِفٓ }قوله  ٱّلَلَ  ِِف   َوٱۡذُكُرواْ  َتَعَجَل  َفَمن   ٖۚ َمۡعُدوَدَٰت  يَام  
َ
فَ يَ   أ َّلٓ  ۡوَمۡيِ 

َخَر  إِۡثم  
َ
 . [203البقرة:] (3) {َعلَۡيهِ   فََّلٓ إِۡثم  َعلَۡيهِ َوَمن تَأ

و ـأب ، و(4) ه من القّراء غري اخلليل: زيد بن عيلّ ـرأ بـ د قـقـع األّول فـموضـا الـأمّ 

يْ ـن    . (7) ، وزهري الُفْرُقب ّي (6) ، وأبو الّشعثاء (5) كـ ه 

والثّالث  وأّما  الثّاين  اخلليلف   املوضعان  لغي  أجدمها  هذه  ،  لم  ختريج  ويف 
 القراءة وجهان: 

 أّّنا عاملة عمل ليس، وفيه ثالث مسائل:  الوجه األّول:

 إعامل )ال( عمل ليس قليٌل.  املسألة األوىل:

األسامء عن حاهلا اّلتي كانت عليها قبل ب )ما ال ُتغري  فيه )ال(  قال سيبويه يف با

  ال ق  ذلك  فمن...  ليس  بمنزلة  -باألكثر  ذلك  يسول–  ُجعلْت   وقد»أن تدخل )ال(:  

 : (8) مالك بن سعد

 
 (. 100) غرائب القراءات البن مهران (1)

 (. 122) غرائب القراءات البن مهران (2)

 (. 185)غرائب القراءات البن مهران ( 3)

 (. 100)هران غرائب القراءات البن م( 4)

   (.47) القراءات للكرماينّ  ، وشواذّ (100) رانغرائب القراءات البن مه( 5)

 (.1/62) ، البحر املحيط(1/35) خمرشّي ، والكشاف للزّ (47) القراءات للكرماينّ  شواذّ ( 6)

 (.10) القراءات البن خالويه خمتّص يف شواذّ ( 7)

 (.506)ينظر: رشح ديوان احلامسة للمرزوقّي  (8)
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ــــ أَنــ فَ       ا   ـــــــ هــ  رانــــ يم ــن ن  ـــ دَّ عــــ نم صَ ـــمَ   (1) « راحُ ــــس  ال بَ ـــ يم ـــ ُن قَ ــا ابم ـ

. فهي أكثر من والنّصب أجود وأكثر من الّرفع؛ ألّنك إذا قلت:  »وقال:   ال غالم 

 . (2) « الّرافعة اّلتي بمنزلة ليس

إعامهلا عمل ليس، ومل ينّص عىل قّلتها، قال يف املوضع   ازوذهب النّحاس إىل جو

 . (3) « جُتعل )ال( بمعنى ليس {َّل َرۡيب  فِيهِ } وجيوز:»األّول: 

امل الّثاين:  وقال يف  ن ا}»وضع  ل  ْلم  
ع  ْيب   }مثل    {ال   ر  ن ا}وجيوز    {ف ْيه  ال   ل  ْلٌم  ع   {ال  

 . (4) « بجعل )ال( بمعنى ليس

 . (5)« فيام إذا كان االسم نكرةغ وهذا سائ»وقال العكربّي: 

إعامل )ال(    عىل أنّ   (7) ويف األوضح    (6)ووافق ابن هشام سيبويه فنّص يف املغني

 عمل ليس قليل. 

فقال:وحكم   اإلعامل  لقّلة  القراءة  قراءة  و»  أبو حّيان عىل ضعف  محل )ال( يف 

ْيٌب ف ْيه  } ل ليس، فلهذا عم عىل أّّنا تعمل عمل ليس ضعيٌف؛ لقّلة إعامل )ال(    {ال  ر 

 . (8) « كانت هذه القراءة ضعيفة

العرب؛   يف كلم  الورود  قليل  وجه  على  جاءت  القراءة  أن  يظهر  واّلذي 
 . إذ ال يلزم من القّلة الّضعف لكنها ليست ضعيفة،

 
 (.2/296)الكتاب،  (1)

 ( 2/043)الكتاب ( 2)

 (. 1/24)إعراب القرآن   (3)

 (. 1/44)ابق الّس ( 4)

 (.1/108) واذّ إعراب القراءات الّش ( 5)

(6 )(3/292 .) 

(7 )(1/274.)   

 (. 1/62)البحر املحيط ( 8)
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 حذف خرب )ال( العاملة عمل ليس. الثّانية:املسألة  

قليٌل   ليس  العاملة عمل  )ال(  أن ذكر خرب  ابن هشام  مل  إ  حّتى»يرى  الّزّجاج  ّن 

يظفر به، فادَّعى أّّنا تعمل يف االسم خاّصة، وأن خربها مرفوٌع، ويرّده قوله
 (1) : 

ء  َعَلى ا  ( 2)« ا َقَضى هللاُ واق ًياأَلرمض  ابق ًيا       َوال َوَزر  ممّ تـََعزَّ َفل َشيم

ا حمذوًفا حتى قيل  ـرهـب ـون خـكـب أن ي ــوالغال»الك:  ـمسـح الـي أوضـال فــوق

 . (3) « بلزوم ذلك

 ال)  عىل  الوقف  -الّرفع  قراءة   أعني  –وبناًء عليه يكون األ ْوىل عىل هذه القراءة  

  لنافع  وجه  املفتوحة(  ريب    ال)  عىل  والوقف(  هدى  فيه)  بعدها  واالستئناف(  ريٌب 

للمبتدأ    (4) وعاصم متعل قان بخرب  الّرفع حمذوًفا، و)فيه(  قراءة  فيكون خرب )ال( يف 

التوج وهذا  مقّدم،  عاملة    يه)هدى(  )ال(  أمران: جميء  القراءة  هذه  يف  لئاّل جيتمع 

 عمل ليس، وهو قليل، وذكر خربها وهو قليل أيًضا. 

 القراءتني: الفرق يف املعىن بني   الثة:لثّ املسألة ا
االسم حتدّ  ُيبنى  اّلتي  للجنس  النّافية  )ال(  بني  املعنى  يف  الفرق  عن  النّحاة  ث 

ل ليس فريفع بعدها االسم، وبّينوا أّن النّافية   عم بعدها عىل الفتح و)ال( اّلتي تعمل  

ا، أّما العاملة عمل ليس فإّّن  ا حمتملة لنفي العموم  للجنس تدّل عىل نفي العموم نصًّ

 حدة.ونفي الو

ليس:   عمل  العاملة  )ال(  معنى  عن  هشام  ابن  لنفي »قال  تكون  أن  واحتمل 

عىل  توكيده  يف  ويقال  الوحدة،  لنفي  تكون  وأن  وعىل  ّولألا  اجلنس،  امرأة،  بل   :

 
 . من الّشواهد النّحوّية املشهورة، وال يعرف قائله( 1)

   (.1/645) يوطّي ، وينظر: مهع اهلوامع للّس (3/291)بيب معني اللّ ( 2)

 (. 1/274)أوضح املسالك  (3)

    (.18)املكتفى يف الوقف واالبتدا للداين ( 4)
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ل ط كثري من النّاس فزعموا أّن العاملة عمل ليس ال    الثّاين: بل رجالن أو رجال. وغ 

 عليهم نحو قوله:  نافية للوحدة ال غري، ويرّد تكون إال

 ( 1)« اـ ًــ ى هللاُ واق يــضَ ــ ا قَ ـــ مّ ـَوال َوَزر  م   ا    ـــ يً ــ اق  ــ ء  َعَلى اأَلرمض  بل َشيم ــزَّ فَ ــــ عَ ـــتَ 

لنفي »لّصبان:  ا  وجاء يف حاشية إفراد اسمها  فإّّنا عند  العاملة عمل ليس  وأّما 

النّ لعموم  املفرد  اجلنس ظهوًرا  مدخوهلا  ولنفي وحدة  النفي،  سياق  يف  مطلقا  كرة 

  .(2) « رجال بل رجالن أو   : فتحتاج إىل قرينة، وهلذا جيوز بعدها أن تقول مرجوحّية، ب

لقاعدة العموم؛  عىل  تدّل  أّّنا  كالمه  من  تفيد  :  ويظهر  النّفي  سياق  يف  )النّكرة 

 العموم( ما مل ترد قرينة تدّل عىل نفي الوحدة. 

تدالن عىل نفي العموم،  عليه فإّنه ال فرق يف املعنى بني القراءتني؛ إذ إّّنام  وبناء  

الفـا قـأمّ ـف الّرفع فإّنا تدّل عىل ـدّل عىل ذلك بالّلفـا تـهـ ح فإنّ ـتـ راءة  ظ، وأّما قراءة 

 ذلك بالّسياق.

يّل  بالّرفع، وكذا قراءة زيد بن ع  {ال ريٌب فيه}  وقرأ أبو الّشعثاء:»و حّيان:  أبقال  

لكّن   املعنى...  داللة  بل  الّلفظ  من  ال  االستغراق،  هنا  أيضا  واملراد  وقع،  حيث 

 . (3)« سياق الكالم يبنّي أّن املراد العموم

 الوجه الثّاين يف ختريج القراءة: 
 يٌب( مبتدأ، و)فيه( خربه.)رأن )ال( ملغاة ال عمل هلا، فيكون 

مْ   ال  }و القياس فيها...، ومثله:  وه»قال العكربي:   ْيه  ل  ْوٌف ع  وهو رأي    (4) « {خ 

،  (5)« وهذا ضعيف؛ لعدم تكرار )ال(»غريب مل أجد له وجًها؛ فقد قال أبو حّيان:  

 
 (. 3/297)مغني اللبيب،  (1)

 (. 2/3)حاشية الّصبان ( 2)

 (. 1/62)البحر املحيط  (3)

 (.1/109) واذّ إعراب القراءات الّش  (4)

 (. 1/62البحر املحيط ) (5)
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قال:   تكّرر،  مل  إن  إمهاهلا  امتناع  إىل  هشام  ابن  الّدار »وذهب  يف  رجل  ال  قيل:    إذا 

ع تعنّي  توكيده بل امرأة. وإن قيل بالّرف  الفتح تعنّي كوّنا نافية للجنس، ويقال يفب

 . (1) « كوّنا عاملة عمل ليس وامتنع أن تكون مهملة وإاّل تكررت

من  ملغاة  العرب  ورودها عن  لعدم  هشام  ابن  إليه  ذهب  ما  قّوة  يظهر  واّلذي 

 غري تكّرر.

ليس  أّّنا عاملة عمل    {َرۡيب  فِيهِ َّل }:وبناء عليه فالوجه األقوى يف ختريج قراءة 

 وخربها حمذوف. 

الّث  املوضعان  والّث ا أّما  ومهاين  نَلَاقَا}  الث،  ِعلۡم   َّل  ُسۡبَحََٰنَك  إِۡثم   }  و  {لُواْ  فََّلٓ 
 فإّّنا عاملة عمل ليس وخربها مذكور، واهلل أعلم.   {َعلَۡيهِ 

 

 

 

 
 

 
 (. 316مغني اللبيب ) (1)
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 اخلامتة
قا باخلليل  اّلتي عّرفت  الّدراسة  قراءاته بّينت توجيه  ا ورواًيا، و رئً خلصت هذه 

 إىل نتائج، من أمّهها ما يأيت:  ا،نحويًّ  اّلتي أشكلت

القراءات، ظهر يف   .1 علم  إسهام يف  املتفّرد  الّلغة  إمام  أمحد  بن  للخليل  كان 

توجيهه   ويف  وعاصم،  كثري  كابن  القّراء  كبار  عن  روايته  ويف  قرأ،  هبا  اّلتي  قراءته 

يف   غرابة  وال  القراذل القراءات،  علمي  بني  فالّصلة  أوثق ك؛  من  والّلغة  ءات 

وابن  الّص  والكسائّي،  كأيب عمٍرو،  القّراء،  الّلغوّيني  من  اخلليل  يكون  وهبذا  الت، 

 أيب إسحاق، وعيسى بن عمر.

تعدّ  .2 بل  الّرواية؛  يف  واحدة  مدرسة  عىل  اخلليل  يقتّص  يف  مل  مصادره  دت 

 إىل مدينته البّصة.  فةذلك، فأخذ عن أهل الكوفة وأهل مّكة، باإلضا

لينا قراءته ورواياته وتنّوعت، فمنها ما هو  ت املصنّفات اّلتي نقلت إتعّدد .3

القرآن   علوم  يف  هو  ما  ومنها  املسندة،  غري  من  ومنها  املسندة  القراءات  كتب  من 

 وتوجيه القراءات، ومنها ما هو يف الّتفسري، ومنها ما هو يف الّلغة واملعاجم. 

ءة؛ يف اختياره القرا  أثرٌ   واستيعابه هلال بلغات العرب  ليكان لسعة علم اخل .4

الّلغة؛   قواعد  من  واملستقّر  العرب،  كالم  من  الّشائع  خمالفة  ظاهرها  بوجوه  قرأ  إذ 

لعلمه بموافقتها وجًها من وجوه العربّية، ولو كان اخلليل حمدود املعرفة لتوّقف عن  

 القراءة هبا وإقرائها. 

لبعض    .5 البنّي  األثر  الّ وجظهر  القراءة  نحوّية وه  آراء  ترجيح  هبا يف  قرأ  تي 

أخرى  تقوّ  آراء  وتضعيف  بقراءته،  قراءته ت  ذلك  ومن  وشائعة،  مشهورة  كانت 

تعاىل:   مع   {هللَّ ٱُمل َُٰقوْا  }لقوله  النّون  حذف  بجواز  القول  رّجحت  اّلتي  بالنّصب، 

املانع   الرأي  وأضعفت  احلاكم    اإلعامل،  ومثل  لذلك  القارئ،  ترجيح لك  ذ  بلحن 
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  أو تناسٍب   ى اجلموع من غري رضورةٍ رصف املمنوع وبخاّصة صيغة منتهأّن  ب  القول

 لبعض العرب.  لغةٌ 

يمكن القول بظهور شاهد من القراءات القرآنّية عىل ترّكب الّلغات، اّلذي  .6

َعُة َعَشرَ }بسط القول فيه ابن جنّي يف اخلصائص، وهو قراءة اخلليل بن أمحد:     { ت سم
 عىل لغة اإلعراب وعجزه عىل لغة البناء.در العدد ص حيث جاء

  أعلم. وهللا
أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل مبارًكا، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وآخر دعوانا أن 

 احلمد هلل رّب العاملني! 
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 املصادر واملراجعفهرس 
األماين  .1 حرز  من  املعاين  الدّ إبراز  شهاب  القاسم  أبو  إ،  بن  الرمحن  عبد  بن  سامين  عيل 

     . لدمشقي املعروف بأيب شامة، دار الكتب العلميةإبراهيم املقدس ا

العربرَ ارتشاف الضَّ  .2   –: رجب عثامن حممد  قيق، حتان األندليّس ، أليب حّي ب من لسان 

 . م1998-هـ  1418  بعة األوىلطّ ال، اب، مكتبة اخلانجّي وّ رمضان عبد الّت راجعه:  

الشّ  .3 القراءات  أليب  واذّ إعراب  العكربّي لبا،  حتقاء  حممّ قيق ،  الّس :  عامل  يّ د  عزوز،  أمحد  د 

 . م1996-هـ 1417، الّطبعة األوىللبنان،  -الكتب، بريوت

القرآن .4 النّ إعراب  بن  ، أليب جعفر  حممد  بن  أمحد  النّإحاس  الكتب  حوّي سامعيل  دار   ،

 . هـ1421،  الّطبعة األوىل لبنان   -العلمية، بريوت

يوسف بن أمحد بن هشام،  ، مجال الدين عبد اهلل بن  لكابن ماأوضح املسالك إىل ألفية   .5

 لبنان.  -ت: حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت 

، ت: حسن شاذيل  احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارس أبو عيلّ ،  اإليضاح العضديّ  .6

 م. 1969-هـ 1389، 1فرهود، ط: 

التّ  .7 يف  احمليط  حيّ فسي البحر  أليب  حممّ ،  يان  بن  بند  األندليّس ّي ح  وسف  حتان  :  قيق ، 

 . هـ 1420لبنان،   -د مجيل، دار الفكر، بريوتقي حممّ صد

عبيد اهلل بن أمحد القريش اإلشبييل، ت:    البن أيب الربيع،  البسيط يف شرح مجل الزجاجي .8

 . م1986-هـ 1407، 1عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب اإلسالمي، ط: 

العزي .9 الكتاب  لطائف  يف  الّتمييز  ذوي  حمّمد  ،زبصائر  طاهر  أبو  الدين  يعقوب    جمد  بن 

)املتوف:  األعىل  817الفريوزآبادى  املجلس  النّارش:  النّجار،  عيل  حممد  املحّقق:  هـ(، 

 جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة.  -للّشئون اإلسالمّية 

القاموس .10 جواهر  من  العروس  مرتض اتج  ملحّمد  بيدّي  ،  الزَّ مطبعة  (هـ1205ت  )    ،

 . م1972  –هـ 1392  يتحكومة الكو

، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن  سلم َوَوفيات املشاهي َواألعلماتريخ اإل .11

)املتوف:   الّذهبي  اْيامز  ق  بن  دار  748عثامن  معروف،  عّواد  بشار  الّدكتور  حتقيق:  هـ(، 

 م. 0032الغرب اإلسالمي، الّطبعة األوىل،  
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الببيان يف إعراب القرآنالتّ  .12   د اهلل العكربي )املتوف ء عبد اهلل بن احلسني بن عب قا، أبو 

 ه. ورشكا احللبّي  ، النارش : عيسى البايبّ د البجاوّي املحقق : عيل حممّ  هـ(616

التنزيل التّ  .13 لعلوم  اجلامع  التفصيل  لفوائد كتاب  عامر  حصيل  بن  أمحد  العباس  أليب   ،

زورية، وزارة األوقاف  لبفرح صربي شيخ ا-د زياد حممد طاهر شعبان املهدوي، ت: حممّ 

 م 2014-هـ  1435،  1ون اإلسالمية القطرية، ط:والشؤ

والتّ التّ  .14 التّ ذييل  شرح كتاب  يف  حتسهيلكميل  األندليس،  حيان  أليب  حسن  قيق ،   :

 ، دار القلم، دمشق. هنداوّي 

الفوائد  .15 الفرائد على تسهيل  مل تعليق  الدّ حمّ ،  بدر  الدّ د  بكر بن عمر  ماميني،  ين بن أيب 

 . 1983-هـ 1403،  1، ط: الرمحن بن حممد املفدى عبد  بنت: حممد  

العربّية  .16 الّلغة وصحاح  لكتاب اتج  والّصلة  والّذيل  الصغاين  الّتكملة  بن حممد  للحسن   ،

 ، حّققه عبد العليم الّطحاوي وآخرون، مطبعة دار الكتب، القاهرة. (هـ 650ت  )

العروس جام  .17 بسوق  املعروف  معشر  أيب  مع ع  أليب  عبد رش ،  الّص ن  بالكريم      مد  عبد 

عبد  :يق ق، حتربّي الطّ  بن  األنصاري،  حمّمد  أمحد  بن  وحامد  القبييّس،  رسالتي    العزيز  يف 

 جامعة أم القرى. دكتوراه من  

القراءات .18 الرّ جامع  اهليثم  بن  أمحد  بن  حممد  بكر  أليب  حتوذبارّي ،  حنان  قيق ،   :

للقرا مجيل  عبداللطيف  يوسف  الشيخ  كرس  من  بتمويل  العنزي،  ت،  ءاعبدالكريم 

 املنورة. املدينة -جامعة طيبة 

القرآن  .19 ألحكام  بكر  اجلامع  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  القرطبّي،  تفسري   ،

 . م 1964  -هـ  1384،  2ار الكتب املّصية، القاهرة، ط:القرطبي، د

القّراء وكمال اإلقراء .20 بن عبد  مجال  بن حممد  السخاوي عيّل  الّدين  أبو احلسن، علم   ،

حمسن    مروان العطيَّة ود.   هـ(، حتقيق: د. 643)املتوف:  ايّن املّصّي الشافعّي،  مدالّصمد اهل

 م. 1997  -هـ  1418وىل ، الّطبعة األدمشق –خرابة، دار املأمون للرتاث 

للزجاجي .21 باجلزائر، خزانة  اجلمل  بكلية األدب  أيب شنب، األستاذ  ابن  ، عناية ورشح 

 م. 1926الكتب العربية، 

، أليب العرفان حممد بن عيل الصبان  الكح األمشوين أللفية ابن م شر حاشية الصبان على   .22

 . م1997-هـ 1417،  1الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط: 
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عبدالّسالم هارون،  هـ(، حتقيق:  255، أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ )ت  احليوان . 23

 . م 1967  -هـ  1386الّثانية  ة  مكتبة ومطبعة مصطفى البايّب احللبّي وأوالده بمّص، الّطبع رشكة  

العرب .24 لسان  لباب  ولّب  األدب  )املتوف:  خزانة  البغدادي  عمر  بن  القادر  عبد   ،

الّطبعة  هـ(،  1093 القاهرة،  اخلانجّي،  مكتبة  هارون،  حممد  الّسالم  عبد  ورشح:  حتقيق 

 م. 1997  -هـ  1418الّرابعة،  

جّنّ  .25 البن  عثامن،اخلصائص  الفتح  أيب  بن  ،  حمّمد  النّّجار، ع  حتقيق:  املّص  يّل  ة  يّ اهليئة 

 . بعة الّرابعةطّ ال ة للكتاب، العامّ 

املكنون   رّ الدّ  .26 الكتاب  يف  يواملصون  أمحد  أمحد  ،  احللبي، ت:  بالسمني  املعروف  سف 

 حممد اخلراط، دار القلم، دمشق. 

الّدؤيلّ  .27 األسود  أيب  )ت  ديوان  الّسّكرّي  احلسن  سعيد  أيب  صنعة  حتقيق/  290،  هـ( 

 م. 1998  -هـ  1418اهلالل، الّطبعة الّثانية   ياسني، منشورات دار ومكتبة  آلحمّمد حسن 

جّبار  ، مجع وحتقيق: شاكر العاشور، مراجعة: حمّمد ديوان سويد بن أيب كاهل اليشكريّ  . 28

 م. 1972اإلعالم يف العراق، طباعة: دار الّطباعة احلديثة، البّصة،    وزارة املعيبد، منشورات  

العّجاج  .29 د. عزّ األ، رواية  ديوان  العريّب  صمعّي، عني بتحقيقه  الرّشق    –ة حسن، دار 

 م.  9951بريوت لبنان،  

قيـــدي .30 بــــوان  اخلــــس  تم ــــطيـــن  صادر  ـقيـحـ ،  دار  األسد،  الدين  نارص  الّدكتور    –ق: 

 م. 1967،  بريوت 

 ، حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، الّطبعة الّثانية. ديوان الّنابغة الّذبياينّ  .31

يف   .32 شوقي  تقراءاالالسبعة  ت:  البغدادي،  جماهد  بن  العباس  بن  موسى  بن  أمحد   ،

 م. 1980-هـ 1400، 2ملعارف، مّص، ط: ضيف، دار ا

التّ  .33 مالك شرح  البن  ملحمّ سهيل  الطّ ،  مالك  بن  اهلل  عبد  بن  ،  األندليّس   اينّ اجليّ   ائّي د 

 . حممد املختون، دار هجر  –يد محن الّس الرّ  : عبدقيقحت

، خالد بن عبد اهلل  الّتصريح مبضمون الّتوضيح يف الّنحو  ح أو ضي شرح الّتصريح على الّتو  .34

-بريوت-هـ( دار الكتب العلمّية  905بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهرّي )املتوف: بن أيب  

 م. 2000  -هـ 1421لبنان، الّطبعة: األوىل  
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  هـ(، نرشه أمحد أمني 421، أمحد بن حمّمد املرزوقّي، أبو عيّل )ت  شرح ديوان احلماسة  .35

 م.  1199  -هـ 1411بريوت، الّطبعة األوىل   –لّسالم هارون، دار اجليل  وعبدا

د  د بن عبد املنعم بن حممّ ين حممّ ، لشمس الدّ شرح شذور الذهب يف معرفة كلم العرب .36

باجلامعة   ، عامدة البحث العلمّي ، ت: نواف بن جزاء احلارثّي افعّي الّش  القاهرّي  اجلوجرّي 

 . م2004 -هـ 2314،  وىل الّطبعة األة، اإلسالمّي 

سيبويه  .37 الّس شرح كتاب  اهلل  عبد  بن  للحسن  مهديلّ قيق ، حتريايفّ ،  أمحد حسن    عيلّ   -: 

 م. 2008-هـ  1429،  1لبنان ط:  -ة، بريوت، دار الكتب العلمّي د عيلّ سيّ 

للزخمشري . 38 املفصل  أبو  شرح  الّسايا حممد بن عيل  أيب  ابن  يعيش  بن  ليعيش بن عيل   ،

 . م 2001  -هـ  1422،  1لبنان، ط:   -ر الكتب العلمية، بريوت ش، دا عي البقاء املعروف بابن ي 

القراء أيب عبداّذ القراءات شو  .39 اهلل حممد بن أيب نّص الكرماين،    ، لريض الدين شمس 

 . لبنان  -ت: شمران العجيل، مؤسسة البالغ، بريوت 

يّن  غالّص ، ريّض الّدين احلسن بن حممد بن احلسن االّشوارد: ما تفّرد به بعض أئّمة الّلغة  . 40

مراجع هـ(،  650)املتوّف:  مصطفى حجازّي،  وتقديم:  مهدّي حتقيق  حممد  الّدكتور  عالم،    ة: 

 . م 1983  -  هـ 1403  األوىل، :  الّطبعة   القاهرة،   –النّارش: اهليئة العاّمة لشئون املطابع األمريّية  

 دلس. ن ، دار األ 1980،  1، ت: السيد إبراهيم حممد، ط: ضرائر الشعر البن عصفور اإلشبيلي  . 41

، عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن  طبقات الفقهاء الشافعية  .42

)املتوف:  اإلسالمية  643الصالح  البشائر  دار  نجيب،  عيل  الدين  حميي  حتقيق:    –هـ(، 

 م. 1992، الّطبعة: األوىل،  بريوت 

ا  .43 حمّمد  بن  احلسن  الدّ ين  لرضّي  ـ  الفاخر  واللباب  الزَّاخر    هـ، 650ت    اغاين لصّ العباب 
األوىل   الّطبعة  العراقي،  العلمي  املجمع  األّول،  اجلزء  ـ  حسن  حمّمد  فري  د.  بتحقيق: 

 م. 1978  -هـ  1398

هـ(، حتقيق:  1367، حممود بن عيل بّسة املّصّي )املتوّف: بعد  العميد يف علم التجويد  . 44

 . م   2004  -  هـ 1425  ، ىل األو :  الّطبعة   اإلسكندرّية،  –حمّمد الّصادق قمحاوّي، دار العقيدة 

ت  العني .45 الفراهيدّي  أمحد  بن  اخلليل  عبدالّرمحن  أليب  د. 175،  حتقيق:  مهدّي    هـ 

 إبراهيم الّسامّرائي ، دار الّرشيد .  املخزومّي ود. 
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القّراء .46 النهاية يف طبقات  الكتب  غاية  دار  ابن اجلزرّي،  بن حمّمد عيل  بن حمّمد  ، حمّمد 

 م. 620-ـ  ه7142،  1لبنان، ط: –العلمية، بريت 

واألئمة  .47 والتابعني  الصحابة  عن  الرواية  اختلف  من  فيها  جاء  وما  القراءات   غرائب 

النيسابوراملتقدمني ثم  األصفهاين  احلسني  بن  أمحد  بكر  أليب  مهران،  ،  بابن  املعروف  ي 

 . بجامعة أم القرى  رسالة دكتوراهحتقيق: براء بن هاشم األهدل،  

اهلل بن حمّمد املسميّل، بحث منشور    عبد  ، د. نيب الع تا القراءات القرآنّية وتوجيهها يف ك .48

 . هـ1430 الّسابع العدد  –يف جملة معهد اإلمام الّشاطبّي للّدراسات القرآنّية 

ليوسف بن عيل بن جبارة بن حممد    ائدة عليها،ربعني الزّ واأل   العشر  القراءاتالكامل يف   .49

الشايب رفاعي  بن  السيد  بن  مجال  ت:  اهلذيل،  القاسم  ط: مؤس،  أبو  سام،  ،  1سة 

 . م2007-هـ1428

عبدالكتاب .50 ت:  لسيبويه،  ط   ،  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  هارون،  حممد  ،  3السالم 

 م. 1988-هـ  1408

القاسلكشافا .51 أليب  بريوت،  املعرفة،  دار  الزخمرشي،  حممود  ،  3ط:   لبنان،  -م 

 م. 2009-هـ1430

ألصبهايّن )املتوّف  ان  ، أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهرااملبسوط يف القراءات العشر  .52

 هـ(، حتقيق: سبيع محزة حاكمّي، مطبوعات جممع الّلغة العربّية بدمشق. 381

واإليض .53 القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  يف  عنها احملتسب  عثامن  أل،  اح  الفتح  جني،  بن  يب 

 . 2سامعيل شلبي، ط:إالفتاح  جدي ناصف، عبد: عيل النّقيقحت

الع  .54 الكتاب  الوجيز يف تفسي  بن غالب بن عطية األندليس، ت:  ززياحملّرر  لعبد احلق   ،

 م. 2001 -هـ 1422، 1السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، ط:   عبد

واحمليط   .55 اللغة احملكم  يف  ت  األعظم  سيده  بن  إسامعيل  بن  لعيّل  :  هـ458،  بتحقيق   ،

ار ، معهد املخطوطات بجامعة الّدول العربّي  ا وحسني نصَّ قَّ ،   الّطبعة األوىل   ، ة  مصطفى السَّ

 م . 1998  -م  1958

 ، البن خالويه، مكتبة املتنبي، القاهرة. خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع .56

القرآن .57 إعراب  الضامن،  مشكل  صالح  حاتم  ت:  القييس،  طالب  أيب  بن  ملكي   ،

 م. 1984  -هـ 1405،  2مؤسسة الرسالة، ط: 
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الزج .58 إبراهيم  إسحاق  وإعرابه أليب  القرآن  عامل    ،اجمعاين  شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  ت: 

 م. 1988-هـ 1408،  الّطبعة األوىل الكتب، 

القرآن  .59 قمعاين  حممود  هدى  ت:  باألخفش،  املعروف  احلسن  أليب  مكتبة  ،  راعة، 

 م. 1990  -هـ  1411،  الّطبعة األوىلاخلانجي، القاهرة، 

األدبـــجــع ــم  .60 لياقاءــــم  احلم ـ،  اإلـوت  الغرب  دار  عباس،  إحسان  ت:  سالمي،  وي، 

 م. 1993  ،1ط:

، البن هشام األنصاري مجال الدين، ت: مازن املبارك  مغن اللبيب عن كتب األعاريب  .61

 . م1964-هـ  1368،  1محد عيل محد اهلل، دار الفكر، دمشق، ط:  –

القراءات .62 بن  املغن يف  النّوزاوازّي، ت: حممود  الّدّهان  أمحد  بن  أيب نّص  بن  ، ملحمد 

اجلمعية   الشنقيطي،  السكابر  األوىل  عوالعلمية  الّطبعة  تبيان،  الكريم وعلومه  للقرآن  دية 

 م. 2018  – ـه1439

السالم    عبد  -، للمفضل بن حممد بن يعيل الضبي، ت: أمحد حممود شاكر املفضليات .63

 الّطبعة الّسادسة. هارون، دار املعارف، مّص، 

الكافية  .64 اخللصة  شرح  يف  الشافية  الشاطبي،املقاصد  موسى  بن  إلبراهيم  ت:عبد    ، 

 م. 2007-هـ  1428،  1ن سليامن العثيمني وآخرون، جامعة أم القرى، ط: ب الرمحن

واالبتدا .65 الوقف  بيان  يف  اهلدى  بن منار  حممد  بن  الكريم  عبد  بن  أمحد  الكريم    ،  عبد 

هـ(، حتقيق: عبد الّرحيم الّطرهويّن، دار  1100األشموين املّصي الشافعي )املتوف: نحو  

 م. 2008،  القاهرة، مّص  -احلديث  

هـ(، حتقيق: عيل حممد    833، شمس الّدين ابن اجلزرّي )ت يف القراءات العشرر  النش .66

 هـ(، املطبعة الّتجارّية الكربى.  1380الّضباع )املتوف  

اهلـمـه .67 فــوام ـع  شـع  جــي  اجلــمـرح  لعبعـــوام ــع  الرحــ،  بـمـد  أب ـن  بـن  الّس ـي  ،  وطّي ـيكر 

 . مّص -ةوقيفّي ، املكتبة التّ وّي د هنداـاحلمي دـ : عبقـقيـحـت
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 لخص امل
كثُر   التي  العربية  األساليب  من  واحًدا  النحوية  بالدراسة  البحث  هذا  يتناول 

ورو وتعّدد  العرب،  كالم  يف  لـاستعامهلا  )ما  أسلوب  وهو  القرآن،  يف  يف  دها   )

تعريف   التمهيد عىل  احتوى  ومبحثني؛  متهيد  احلال، وذلك يف  هبذا    االستفهام عن 

ا  نامذج  و  ،األسلوب يف  وروده  حتلياًل الفصيحم  لكالمن  األول  املبحث  وعرض    ،

نحويًّا هلذا األسلوب، ببيان الرتكيب النحوي واملعنى النحوي له، وعرض املبحث  

القرآن  األسلوبهذا    صور  الثاين   يف  ودراستها  الواردة  فيه  مواضعها  تتّبع  مع   ،

 بحث وتوصياته. . وييل ذلك خامتٌة فيها أبرز نتائج الدراسة نحوية داللية

ورود   هذه  اعتمدت  وقد مواضع  مجع  يف  االستقرائي  املنهج  عىل  الدراسة 

يف  الوصفي  املنهج  عىل  واعتمدت  الكريم،  القرآن  من  دراسته  املراد  األسلوب 

التأصيل النحوي هلذا األسلوب، وعىل املنهج التحلييل يف دراسة املواضع التي ورد  

 هذا األسلوب يف القرآن الكريم.  هافي

املفت  اإلعراب،   :ةاحيالكلمات  تفسري  القرآن،  يف  االستفهام  القرآن،  يف  احلال 

 تفسري املعنى.

 

 

 
 
 

 



 سام احملتسب و معتز  د.           ةدراسة حنوية داللي  تفهام عن احلال يف القرآن الكرمي:أسلوب )ما لـ( يف االس

592 

 
 املقدمة

والا العاملني،  األمني،  حلمد هلل رب  النبي  والسالم عىل  اهلل، صالة  عبد  بن  حممد 

 وعىل آله وصحبه أمجعني، وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

فإنّ بع  أما فهم  سالأل  حويالن  الرتكيب  م  هف  ُد؛  عىل  يعني  القرآين  التعبري  يب 

أسلوب وها يف القرآن الكريم  دُ ود ورالتي تعد    األساليبمقاصدها، ومن  معانيها و

ل احلالـ(  )ما  عن  االستفهام  وهو  يف  وروده  كثُ   أسلوب،  العرب،  أيًضا  ر  كالم  يف 

 .بالتعج   والتوبيخ أ أو يف مقام اإلنكار وغالًبا ما يرد استعامله

،  جتمع مسائلهخاصة    ةبدراس   -بحسب ما وقفت عليه-  األسلوبهذا    ظ  حي  ومل

كرت  ، وإنام ذُ يف كتب النحومقتضب، وبعض مسائله مل ُتذكر    فيه النحويني  وكالمُ 

، جتمع  األسلوبهلذا    رغبت يف إعداد دراسة  لذايف كتب إعراب القرآن وتفسريه،  

  لوب ـاألس ذا  ـه   اهـفي  ردو  يـالت  ةـيـرآن ـالق  اتـياآل  ةـدراس   معله،  ـائ ـه ومسـكامـأح

 . ةـويـحـة نــدراس 

 اختياره:أمهية املوضوع وأسباب 
 هذا األسلوب كثُر استعامله يف القرآن واحلديث النبوي وكالم العرب الفصحاء.  . 1

 . باألسلوب املراد دراسته يف هذا البحثة خمتصة يعدم وجود دراسة تأصيل .2
 . النحوي للرتاكيب  رفة املعنىرة مع ز رضواملوضوع ُيبر هذا  .3

 البحث:لة مشك
القرآن   يب  وُمعرر املتقّدمني  النّحوّيني  كالم  تتبع  خالل  اختالف    وجودُ يظهر  من 

دراسته املراد  لألسلوب  اإلعرايب  التوجيه  يف  يف  ،بينهم    م عباراهت  بعض  ويظهر 

التداخل  إشكال تفسي  بسبب  املعنىـبني  وتفسري  اإلعراب  اإلشكر  ويزداد  إذا،    ال 

 ا.فيًّ نم لوبهذا األس كان املسؤول عنه يف 
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 : البحثمنهج  
املراد   األسلوباعتمدت الدراسة عىل املنهج االستقرائي يف مجع مواضع ورود  

التأصيل النحوي هلذا عىل املنهج الوصفي يف    تدراسته من القرآن الكريم، واعتمد

يف    األسلوبا  هذ  اهرد في، وعىل املنهج التحلييل يف دراسة املواضع التي و األسلوب

 . يمالكر القرآن

 من منهج البحث االلتزام مبا أييت:  انكو 
 . ختريج اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية بني معقوفني يف ُصلب البحث    •
 بذكر مصدرها ورقمها يف احلاشية.  األحاديث النبويةعزو   •
 . ختريج األبيات الشعرية من دواوين قائليها  •
 .  ذلك كنأم أصحاهبا وتوثيقها من كتبهم ماىل قوال إنسبة األ  •

 خطة البحث:
 يتألف هذا البحث من مقدمة، ومتهيد ومبحثني، وخامتة.

املـميـأها  ـهـ وفي  :املقدمة وأس ـوضـة  اخـبـوع  وـي ـتـاب  البـلـكـشـماره،    ، ث ـح ـة 

 ه. ـتـط ـوخه، ـج ـهـ نـوم

 . الفصيح ده يف الكالمنامذج من وروعرض و هبذا األسلوبالتعريف   :مهيدالت
 :مخسة مطالب هفيو .التحليل النحوي هلذا األسلوب  :األولاملبحث  

 الرتكيب النحوي هلذا األسلوب.  املطلب األول:

 أحكام احلال يف هذا األسلوب. املطلب الثاين:

 صور جميء احلال يف هذا األسلوب. املطلب الثالث:

 . املضارع يف هذا األسلوب للفعل  ة افي الن   ( ال )   عىل   ( أن )   توجيه دخول املطلب الرابع:

 . األسلوب ذاهل ياملعنى النحو  :اخلامساملطلب 
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 :ثالثة مطالبوفيه  .صور هذا الرتكيب الواردة يف القرآن :املبحث الثاين

 .مثبتةً وقوع احلال  املطلب األول:

 .منفيةً وقوع احلال  :الثايناملطلب 

 حمذوفًة. وقوع احلال  :الثالثاملطلب 

 وفيها نتائج البحث وتوصياته.  :اخلامتة

 لسابقة: سات ا الدرا
لـ»بأسلوب    تتّص خا  ةمل أقف عىل دراس  ، ووردت  يف االستفهام عن احلال  «ما 

يف   إليه  هلذا   ،عموًما  احلالب  متعلقة  بحوثإشارات  تناواًل  البحوث  هذه  وأكثر 

عليه-ملوضوع  ا وقفت  بحث:  -فيام  يف  )  هو  نحوية احلال  دراسة  الكريم:    القرآن 

سلي(وصفية عبيد  اهلل  عبد  للباحث:  وهو  ،  باحايف،   ا مهقد  ،دكتوراهرسالة  م 

قـالباح إىل  اللـس ـث  العربـغ ـم  كلي ـيـة  يف  جـة  يف  اآلداب  الن ـامعـة  س ـلي ـيـة  ة  ـنـ ن 

 م. 2017  – ـه1438

عىل هذا األسلوب ضمن كالمه عىل األحوال    الباحث يف هذا البحث  تكلم  وقد

يف االستقرار  عاملها  ص  التي  أن167-163القرآن  وذكر  عرش    ورد  ه،  اثني  يف 

الق  ًعاـموض اآليات  يق علت لا  يف-اقترصد  ـوق  ،(1) رآنـيف  احلال عىل    -عىل  بيان 

 .اوصاحبه اوعامله

يف    هذا األسلوب  فيها مجيع املواضع التي ورد فيها  تتبعتأما دراستي هذه فقد  

 ة املتعلقة به.ويمجيع األحكام واملسائل النح  مجع القرآن الكريم، وحاولت 

 

 
 كذا ذكر، وقد ورد هذا األسلوب يف ثامنية وعرشين موضًعا يف القرآن كام سيأيت. (1)
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 متهيد
 يحلفصالكالم امناذج من وروده يف ض عرو بهذا األسلوبالتعريف 
الم اجلّر    ، يليها«ما»  بأداة االستفهامسؤال عن احلال  ل ا   ُيستعمل يف  هذا األسلوب

 فعبارة   ،«واقًفا   ك ما ل »؛ نحو:  ، ثم احلال املسؤول عنهاالداخلة عىل صاحب احلال

فـحـ ون  «ك  ل  ام» االست ـوها  إب ـفي  امـفهـي  فإنـهـها  ولذا  بتُ   هاـ ام،   ء  الّش  ن  ـ بيي  اـم تىل 

 . (1) عنه ماملستفه  

ا عن فعل أو حال ثبت للمجرور  أن يكون استفهامً »ا األسلوب  هذ   يفصل  واأل

فإذا قامت القرينة عىل انتفاء إرادة االستفهام احلقيقي انرصف ذلك إىل  ...،    بالالم

 . (2) « أو نحو ذلك ،من احلالة، أو إىل اإلنكار بالتعج  

ثر أن تكون  كاألوة،  ملثال املتقّدم، وقد تأيت مجلوهذه احلال قد تأيت اساًم، كام يف ا

ن ي »و:  ـحـفعلية،  ز 
لر يـما  يف هلبيان  د  ـمزيأيت  ـوسي  .«ُك ـضحـد   ومعناه  الرتكيب  ذا 

 املبحث األول. 

األسلوبورد    وقد الكري   هذا  القرآن  العرب و  ميف  وكالم  النبوي    احلديث 

ها ذكرُ أها، وس عضب  هنا  سأذكريف ثامنية وعرشين موضًعا،    وردفي القرآن  ، فعموًما

 .اينلثث ا بحها يف املكل  

 : فمن هذه املواضع
 . [246]البقرة: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿ قول هللا تعاىل: -

 . [88]النساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ تعاىل:  هقول و  -

 . [13]نوح: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿ ىل:ا عتوقوله   -

 . [ 36]املعارج: ﴾ حئ جئ   ی ی ی ﴿ وقوله تعاىل: -

 . [49]املّدثر: ﴾ڀ پ پ پ پ ﴿ ىل:وقوله تعا  -

 
 .(23/182)التحرير والتنوير ُينظر:  (1)
 .(24/152)املصدر السابق  (2)
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 : يف الصحيحني  جاءمما   هذا األسلوب فيها ورد  األحاديث اليتن وم
. (1) ؟«ية  ا راب  ي  ش  ح   اي عائش   ك  ما ل  قال هلا: » ×  النبي   أنّ   عن عائشة -

ل  ث  ني، كم  الكتاب    أهل    ل  ث  كم وم  ل  ثـ  م  قال: »  ×  النبي    أن،  عن ابن عمر  و  -
أ   استأجر  من  ج  رجل  يل  يعمل  من  فقال:  نصف  إىلة  و دغ  راء،  على    النهار 

قرياط؟ فعملت اليهود، مث قال: من يعمل يل من نصف النهار إىل صلة العصر  
ر إىل أن تغيب  لعص ا  نعلى قرياط؟ فعملت النصارى، مث قال: من يعمل يل م 

على هم  الشمس  فأنتم  اليهودقرياطني؟  فغضبت  فقالوا:    ،  لنا  والنصارى،  ما 
قالوا: ال، قال: فذلك،   كم؟ حق    صتكم من ق نل  : هقال ؟  عطاء     وأقل  عمل    كثر  أ

 . ( 2) «   فضلي أوتيه من أشاء

سعد    - بن  سهل  اهلل    وعن  رسول  »قال  ×أن  أكثرمت  :  رأيتكم  يل  ما 
فليسب     شيء    ابهر   نم    ؟التصفيق   سب  يف صلته،  إذا  فإنه  الت  ح  وإمنا  ف  ح  إليه،  ت 

م  ك  ما لكم حني انب    سا لنا   ا هاي أي  : »قال  ×  اية أنه رو. ويف(3) «التصفيق للنساء
 .(4) « ؟صفيقلة أخذمت يف الت  الص    يف شيء  

ت اجلنة والنار، فقالت النار:  حتاج  » :×قال: قال النبي  ن أيب هريرة وع-
 . ( 5) « ؟ ما يل ال يدخلين إال ضعفاء الناس ابملتكربين واملتجربين، وقالت اجلنة:  ت  ثر و أ 

أيبو  - رسول    اخلدريسعيد    عن  قال  »×  اهلل  قال:  يقول      هللا    إن  : 
يك، فيقول: هل رضيتم؟  عد  نا وس  يك رب  فيقولون: لب    . ألهل اجلنة: اي أهل اجلنة

 
(1)  ( مسلم  شي  "وقوله:  .  (497برقم:رواه  بوزن    "اح  ع  "وصف  يا. "ىلف  ش  ح  وامرأة  يان،  ش  ح  رجل  يقال:   ،

بُو   يا الّرابية: هي التي أخذها الر   . (2/450)وتتابُعه. ُينظر: الغريبني للهروي سر وارتفاُع النّف  واحل ش 
 طويل. ( يف حديث2268رواه البخاري )برقم:  (2)
 (.421م: رق)بومسلم  (،684رقم: رواه البخاري )ب (3)
 (. 1234م: )برق اه البخاريرو (4)
 (.2846(، ومسلم )برقم: 4850رواه البخاري )برقم:  (5)
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 . (1) «؟كا من خلق  أحد   عط   ت  ا ملم اوما لنا ال نرضى وقد أعطيتنفيقولون: 

عشر النساء،  اي مأنه قال: »  ×، عن رسول اهلل    عن عبد اهلل بن عمرو  -
وأكث  تصد   رأيتكن    ؛فارستغاالرن  قن  النار  أكثر    فإين  امرأةٌ أهل  فقالت  منهن    « 

 . ( 2) « ري  ش  الع    ن  ر  ف  ك  وت    ، ن  ع  الل    ن  ر  ث  ك  ت  »   ؟ قال: أهل النار   وما لنا يا رسول اهلل أكثر  :  زلةٌ ج  
سألُت   عن عائشة  و  - اجل    ×  بي  الن   قالت:  قال: البيت هو؟    ن  مر أ    ؛ رر د  عن 

 .  (3) « رت هبم النفقة  إن قومك قص  ؟ قال: » ه يف البيت و لخر د  فام هلم مل يُ قلت:  « نعم»

تقرأ يف املغرب   ما لك  »:  عن مروان بن احلكم، قال: قال يل زيد بن ثابتو  -

«؟نيي  ول  يقرأ بطوىل الط   × النبي   عُت م س  ، وقدبقصار 
 (4) . 

 : األسلوب يف شعر العربومما ورد من هذا 
 :عنرتة بن شدادل قو

م  ـ ل  ي ـ ك  ك ل    ا ـم   نر ـ ي  ـراب  الب  ـغُ   ( 5)ايلــل ت  بـغ ـش  أ   د  ـوق   ُدينـ انر ـ ع ـ تُ ...   و 

 : بن العبد فةر  ط   وقول

 ُن د  تى أ  ـ... م   امالركً   ي  ـ ن  عم  ـ واب   ي  ـر ران أ    ام يلر  ـ ف  
ن ـن مر ب   ي  ـن ع   أ  ـ ُه ي   (6) ُعدر وي 

 : السلمي  العّباس بن مرداسوقول 
ج   دُ ـك  ـن  أ   مُ ل  ـ... والظ   اــ ظاملرً   م  و  ـ  ي   ل  ـ كُ   ك  ل    ا ـ م   ُب ـي  ل  ـكُ أ    ( 7)ونُ عُ ل  م   هُ ـهُ ـ و 

 
 (.2829(، ومسلم )برقم: 6549رواه البخاري )برقم:  (1)
 شاهد. ( بلفظ ليس فيه ال304لبخاري )برقم: (. ورواه ا79رواه مسلم )برقم:  (2)
 اهد.ه الشلفظ ليس فيب (1333)برقم:  لممسورواه  (.1584البخاري )برقم: رواه ( 3)
 (. 764رواه البخاري )برقم: ( 4)
 . ( 130)من الوافر، وهو يف ديوان عنرتة برشح التبيزي  (5)
 . (26)من الطويل، من معلقة طرفة، وهو يف ديوانه  (6)
 . (156)ن الكامل، وهو يف ديوان ابن مرداس م (7)
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 العامري: عامر بن الطفيلوقول 

ماما ل ك  ب    ري  ـم  ـالع   ةُ ـنـوُل اب  ـقُ ـت   د  بر امل ُ   يمر لر كالس    ا يحً حر ـ راك  ص  أ    ...ع  ذ  ع 
 (1 ) 

 : اخلنساء وقول
يـي ابـه  ٌر وكان  الد  ـه  راب  د  ... إذ   اـ كاب ن  ت س  ـ ت بكي ا ل كر ال ـ م   نُ ـا ع   (2) ا ــُر ري 

 :جمنون ليىل قيس بن امللوح ولقو

 م  ـالعر ي ىل بر ل   ون  ـولُ قُ ـي  
اقر در وأ   ى ـ  ن ض  ـ ت  ال ك   ـ ا ل  ـ ف م ...   ةٌ ــض ـ ريـر   (3) ُق ـين ت  ص 

 ة:  عزكثرّي  وقول

ل  ...  اًب شاحر   ك  ما ل    ي  رر م  الض   ةُ ــنـ قوُل ابـت نُ ـو   ( 4)قر ل  ــ رٌّ وإن  مل خت  ـف  ـص  ـك  مُ ـ و 

 : زدق الفر وقول

م  أن ت  اب...ةً ـ م  ـ ح  ر    ض  ر  أل ا   أل  ـ م ـ  ت  ك  أاّل ـ ا ل  ـ و  مر ـُن م  ـو  وان  اهلاُممر وهاشر ر 
 (5) 

 : جرير لوقو

ي م  الس  ـ ي...   ةً ـيّ ـرـ حــ المر ت  ـالّس ـكر بر ُت دار  ـي  ـ ـّـ ح   ـ  ن ـ ـ  ت   م  ـ ل  ا  ـ ه ـ ا ل ـ ف م   يل   ـو 
 (6) قر ــ طر

 كثرية. -غري ما سبق ذكره-األسلوب والشواهد عىل 

 

 

 

 
 . (62)ل ن الطفي وهو يف ديوان ابمن الطويل،  (1)
 .(78)ن اخلنساء ديوا يفبسيط، وهو من ال (2)
 . (66)من الكامل، وهو يف ديوان ابن امللّوح ( 3)
 .(216)من الطويل، وهو يف ديوان كثرّي  (4)
 .(606)من الطويل، وهو يف ديوان الفرزدق   (5)
 .(322)من الكامل، وهو يف ديوان جرير  (6)
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 املبحث األول
النحوي هلذا األسلوب حليلالت 

 وب. لسذا األ: الرتكيب النحوي هلولاأل املطلب
 من ثالثة أركان رئيسة؛ هي:  سلوبيتألف هذا األ

 . االستفهامية ما . 1

 . مع جمرورهارّ جلاالم شبه اجلملة من . 2

 . املسؤول عنه. 3

إذ    هذاف قبيل اجلملة االسمية؛  ّر اجل  والم،  االستفهامية مبتدأ  ما  إن الرتكيب من 

جمرورها ب  مع  ومحمذو  اخلبو  ،(1) أبتدامل  خبيتعّلقان  الع  هاعنف،  أو الكون  ام 

 . (2) االستقرار

 :مها ؛قوالنفي توجيه نصبه ف  ل عنه أما املسؤو 
األول احلال  بتصين  أنه  :القول  أن  ،  عىل  وجب  نكرًة،يلذا  قول   كون  وهذا 

 . (3) البرصيني

سيبويه: ألنّ »  قال  ينتصب  ما  باب  حاٌل هذا  املس  ه  فيها  واملسؤصار  ول ؤول 

قولك:    ،(4) نهع شأُنك»وذلك  و « ؟قائاًم   ما  شأنُ »،  قائاًم   ما  و«؟زيد   ألر  »،  خيك  ما 

 
القرآن  ُينظر:    (1) إعراب  اب(1/220)ملّكي  مشكل  وأمايل  الشجري  ،  إعراب والتبي  ،(1/167)ن  يف  ان 

 . (2/152)، ورشح املفّصل البن يعيش (1/378)القرآن  
الب  (2) رصيني؛ نحو: مستقّر، ُيقّدر بفعل عند مجهور البرصيني؛ نحو: استقّر، وُيقّدر باسم فاعل عند بعض 

التب ُينظر:  مالك.  ابن  اختيار  موهو  عن  النحويني  م ،  (924)يني  ذاهب  يف  اخلالف  واإلنصاف  سائل 

 . (1/313)، ورشح التسهيل  (202)
، وتفسري الطبي (3/273)، واملقتضب  (1/263)، ومعاين القرآن لألخفش  (2/60)ُينظر: الكتاب    (3)

 .(4/60)، والدر املصون (6/246)والبحر املحيط  ،(7/29)، والتفسري البسيط (7/287)
 ؟ واملسؤول عنه: صاحب احلال إذا قائاًم   ف يف: ما لك  بًا، مثل الكااطخمذا كان  إاملسؤول: صاحب احلال    (4)

يد  قائاًم؟  .(2/394)ُينظر: رشح الكتاب للسريايف  . كان غري خماط ب، مثل )زيد( يف: ما لرز 
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يف    «ائاًم ق»  كام ينتصب  «كأنُ ش   ام»:  بقولك  . فهذا حاٌل قد صار فيه، وانتصب  «؟قائاًم 

  قُ »وفيه معنى    ،...  بام قبله  «هذا عبد اهلل قائاًم »قولك:  
ما »و   «شأُنك  ام»يف    «؟ت  م  ملر

 . (1) « [94ثر:]املدّ  ﴾ ڀ پ پ پ پ ﴿: اىلتع . قال اهلل« لك  

هو احلال  يف  والعامل  بالالم،  املجرور  هو  احلال  اجلّر،    وصاحب  وعند الم 

أيا  يف  لعامال  هو  التحقيق  وجمرورها؛  أو    :لالم  العاّم  بالكون  املقّدر  اخلب  هو 

 . (2) االستقرار

أبو حيان:   قوُل »قال  لك    العرب  فأما  هو العو  ،اٌل ح  قائاًم   ـ ف    ؟ قائاًم   ما  فيها  امل 

 . (3) « واملجرور ر  اجلا يفالعامل 

 ا م    يره:تقد    ؟ قائاًم لك    ما  فنحو:    ،  كان   خب  معنىه ينتصب عىل  نّ أ  :القول الثاين

نكرةً ،  (4) ؟قائاًم كنت  لك   يكون  أن  يلزم  ال  الفّراءلذا  قول  وهذا  إىل (5) ،  وُنسب   ،

 . (6) ني الكوفيّ 

  ﴾  حئ جئ   ی ی ی ﴿:   قال اهلل  كام،    ؟قائاًم   لك    ما  تقول:  »:  اءالفرّ قال  

  ما     الكالم أن تقول:  جيوز يف  ،أو نكرةً   معرفةً   أكان املنصوُب   ؛فال تبالر ،  [36]املعارج:

 
 . (2/60)الكتاب ( 1)
 .(9/107)، والتذييل والتكميل (378/ 1)ظر: التبيان يف إعراب القرآن ُين( 2)
 .(3/1586)ب ّض ، وارتشاف ال(9/710)ميل تكالتذييل وال  (3)
، (7/29)، والتفسري البسيط  (1/478)، وإعراب القرآن للنّحاس(2/88)ُينظر: معاين القرآن وإعرابه    (4)

 . (4/60)، والدر املصون (6/624)، والبحر املحيط (2/621)واملحرر الوجيز 
 . (1/281)ُينظر: معاين القرآن  (5)
إ  (6) الُينظر:  واملحرر(1/478)للنّحاس    آنقر عراب  و( 2/621)يز  وجال  ،  املحيط  ،  ، (6/246)البحر 

املصون   وقد وردت ه(4/60)والدر  اخلليل  .  إىل  املنسوب  اجلمل  كتاب  املسألة يف  فًقا  (85ص )ذه  و   ،

ب   "ملنصوبات قال:  ملذهب الكوفيني، ففي ا اهتا  ما بالالنّصب برخ  و  أ خ  هلُ .  و    لك    وما  ،اًم قائ  يد  ز  ما باُل   :مق و 

ري )ت  من نسب الكتابول   ّجح قير  . وهذا"اساكتً  خالويه  هـ(، أو قول من نسبه إىل ابن  317إىل ابن ُشق 

 (، فهام من املدرسة البغدادية التي مجعت بني النحو الكويف والبرصي.370)ت
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أمرنا  اظر  نّلا  ك  ل ال  ؛  ؟يف  يُ ذألنه كالفعل    وكل    وما أشبههام.  أظنّ و   كان  ـب  ُب نص  ي 

فيه   املنصوب جاز نص  ُل يفع  و  ل  فع  موضع صلحت  كام  عرفامل  ُب من  والنكرة  منه  ة 

   :  لـ  ما ومثل  .  اٌت ن تامّ أهّن   وإن ظننت    ،يف املعنى  نواقُص   هننّ أل  ؛  أظنو  كان  ُب تنصر 

  سهل كثري. وال تقل:  لك     هذه األحرف بام ذكرُت يف لم عل. وا كشأنُ  ام، و كما بالُ 

القائم   أمرك  القائ ، وال    ما  قياًس   م  ما خطبك  عليهن أل،  كا  قد  يقاس  فال،  نرثُ هنن   

ي مل يستعمل عىل ما قد االّ   . (1) «ستعملذر

الفّراء  قول   الط بي   ب  ؛ورّجح  املنواحتّج  هذا  بذكر  إال  يتّم  ال  املعنى  صوب، أن 

الكالم عن  ةد م نه عفكأ ، ويف ذلك يقول بعد أن ذكر  «كان»ه، مثل خب  ال يستغني 

ما  »يف قول القائل:    وب  طلامل   ن  أل  ؛يف ذلك   وابر أوىل بالّص   ُل هذا القوو» قول الفّراء:  

 . (2) «وصواحباهتا  «أظن» وأخواهتا و «كان»فهو يف مذهب  ،القيامُ  «قائاًم  لك  

الّطبي  دُ ويرر  احتجاج  احلا  عىل  قدأن  مستغنًىن  وتك  ل  فضلةً   غري   كوهنا  ،  مع  

 ؛(4) « الكالم إال به   ما ال يتم    من الفضالت » ن  فإ   ، ( 3) أو السياق   وذلك ألمر يوجبه املعنى 

الكالمف» يتوقف عليها معنى  الفضلة قد  ن  ، إن   ڇ ڇ تعاىل: ﴿  قوله  وحوذلك 

قول[16]األنبياء:﴾  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ عن  االستغناء  يمكن  ال  فإنه  ه: ، 

 . (5) «(ڌ)

عنها  احلالر   ونُ وك  مستغنًى  مواضع    غري   إذ    يف  ُعمدًة؛  جيعلها  يف الُعمدة  »ال 

ع    االصطالح مُ ما  أصيل    د  عنه  يف  كاملض،  عارال  االستغناء  والفضلة  واخلب.  بتدأ 

  ض  كاملفعول واحلال. وإن عر    ،ستغناء عنه أصيل ال عارضالا  جوازُ   االصطالح ما

 
 .(4/60) ، والدر املصون(9/107)، وُينظر: التذييل والتكميل (1/281)معاين القرآن  (1)
 . (7/287)تفسري الطبي  (2)
 .(3/112)تاب للسريايف نظر: رشح الكيُ  (3)
 . (5/20)ُينظر: التذييل والتكميل  (4)
 . (1/14) النحو  معاين (5)
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للفضلة    ض  وإن عر    ،مدةً عن كوهنا عُ   بذلك  جرخت  ء عنها ملاالستغنا  للعمدة جوازُ 

 . (1) «ضلةً امتناع االستغناء عنها مل خترج بذلك عن كوهنا ف  

  ب وء املنصجمي  التزامُ أن املسموع يف هذا الرتكيب    ءّراالف  ويدّل عىل ضعف قول

ز  جتوي  أنهيظهر      ؟يف أمرنا  اظر  النّ  لك    ما  ، وما ذكره الفّراء من جواز نحو:  (2)نكرةً 

ل عىل ما   قياس  ، وهو نفسه منع يف هذا البابر  امعغرُي مبنّي عىل الّس   يلعق ما مل ُيستعم 

 . عملقد استُ 

:    ءّراالف هب  مذ  حاكًياقال الّزّجاج     قائاًم   نّ إ»:    ؟قائاًم   لك    ما   يف توجيه نصب نحور

  . ؟اهذ  يا  قائم  لك ال  ما، و  ؟قائاًم   لك    ما    :يزوجُي   ،  ـل  امههنا منصوٌب عىل جهة فرعل  

حااًل   معرفةٌ   القائم ألن    ؛خطأٌ   ؟ القائم    لك    ماو تقع  أن  جيوز  وفال  ن  م   حرٌف   ما، 

أن   جاز    ؛؟لك القائم  يا هذا  ما  :، ولو جاز  نكا  ل  ال تعمل عم   ،حروف االستفهام

  ا م  ـ، ف خطأٌ   ما عندك القائم    ، وباإلمجاع أن    ما بك  القائم  ، و؟ائم  لقا  عندك  ام  :يقول

 . (3) «ال فرق يف ذلك ،هلُ مث ائم  لك الق

 . هو أنه منصوب عىل احلال  ما لـيف املنصوب بعد  الراجح   أنّ   من هذا تحص ليف 

واه  تبش يد  وق تأيت  أن  وهو  املعنى،  يف  منه  قريب  آخُر  تركيٌب  الرتكيب  و هبذا 

ب   ورض   واو املصاحبة بعد املجرور بالالم، نحو: ما لك  وزيًدا، وما لك    أوف  العط

و فاعمر  إما  وصنمل،  هنا  الواو  بعد  منصوًبا  ب  يكون  أن  وإما  معه  مفعواًل  يكون  أن 

 . (4) ّدربفعل مق

 
 . (2/321)رشح التسهيل  (1)
 . (4/60)ُينظر: الدر املصون  (2)
 . (2/88)آن وإعرابه معاين القر  (3)
. وقد ذكر  (121-8/119)، والتذييل والتكميل (2/255) التسهيل، ورشح (1/307)ُينظر: الكتاب  (4)

ولكن مآل املعنى كيب خيتلف يف اإلعراب عن تركيب نحو: ما لك قائاًم،  أنه هذا الرت  الطاهر بن عاشور

 . (2/486)متّحد. ُينظر: التحرير والتنوير 
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 ب. يف هذا األسلو  ال احل  املطلب الثاين: أحكام
مع   ستغني الكالم عنهاي  الأهنا    مجلٌة من األحكام؛ منها:  للحال يف هذا األسلوب

فهام يف املعنى إنام هو تس الا  نأل  ؛(1) عدههذا الرتكيب ال يتم  إال بحال  ب، ففضلةأهنا  

دل  (2) عنها إن  حُتذف  قد  ولكن  عليهاالس    ،  اهلل(3)ياق  قول  حذفها  شواهد  ومن   ، 

ي  ـف  ةـــذه اآليـه  ىـالم علـكالي  ـأتـ، وسي[3]الزلزلة:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿:  اىلـعـت

 ي.ـناـث الث ـح ـبامل

خرج من عندها ×رسول اهلل    أنّ   عائشة  ومن شواهد احلذف أيًضا حديث  

« ؟رت  أغ   ؟اي عائشة    ك  ما ل  ، فقال: »ليه، فجاء فرأى ما أصنعُ ع  رت: فغر ، قالتاًل لي
ن عتر هذا؟ لتقدير ا و   .(4) غار مثيل عىل مثلك؟ما يل ال يفقلت: و  ص 

 : ما ل كر

ا،  اًش ا، وال فحّ ابً سبّ   ×ن النبي  قال: مل يكه  نأ  مالك  أنس بن    ومنه حديث

لعّ  كان  انً وال  املعا،  «هُ يُنبر ج    ب  رر ت    ؟لهما  تبة: »يقول ألحدنا عند 
له  والتقدير .  (5)  ما   :

 فعل كذا؟ 

قوم   ىل ع   ×  خرج رسول اهلل   قال:   أنه  ألكوع  سلمة بن اومنه أيًضا حديث  

ا، وأان  أابكم كان رامي   فإن   ؛مساعيلبين إوا  ارموق، فقال: » يتناضلون بالس    م  ل  من أس  
فلن بين  ألحد  مع  فأمس  «  بأيدهيم، الفريقني،  »   كوا  وكيف   « ؟ م هل   ا م فقال:  قالوا: 

قال:  فالن؟  بني  مع  وأنت  معكم ك  »   نرمي  وأان  أخرى ( 6) « كمل   ارموا  رواية  ويف   . 

 . ( 7) « ؟ما لكم ال ترمون: » ×حلال، وفيها أنه قال  ا   كر ذ ت برّصح للحديث  

 
 . (6/012)ُينظر: الدر املصون  (1)
ب الف وارتشا ،(5/20)ُينظر: التذييل والتكميل  (2)  . (3/1301)واعد ، ومتهيد الق(3/1239)ض 
 . (2/353)ها أهنا ال جيوز حذفها. ُينظر: رشح التسهيل ال ُيستغنى عنمع أن األصل يف احلال التي  (3)
 (. 2815 )برقم: رواه مسلم (4)
 (. 6031 اري )برقم:البخرواه  (5)
 (. 3507 البخاري )برقم:رواه  (6)
 (. 2899 م:البخاري )برقرواه  (7)
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 : نساءال يف الشعر قوُل اخلهذه احلهد حذف ومن شوا
 ـي  ـع  ـا لر ـمال أ

 عُ ـم  الدّ ل  ـض  ــخ  أ  د  ــق  ... و اـهـ ل   اـم  مأكر ـ نر
بـ سر ا ـهـال  ـر 

 (1) 

ينركر ت بكي :والتقدير ع 
 لألوىل. واجلملة الثانية مؤّكدة  ؟ما لر

املستفهم عن إىل ذ ظاهرة مل حيت  حااًل األسلوب    ذاه  يفه  فإذا كان  بعد  كر يشء  ج 

 . (2) املجرور بالالم 

أيض امو  احلال  ال    :ن أحكام هذه  عاملهاأهنا  يقال:  (3) تتقدم عىل  فال  ق،    ائاًم ما 

اجلرلقي  سواء  لك  العامل هو الم  إن  اجلر (4):  ر وحرف  مقد  العامل  إن  قيل:  أو   ،

 هه.صفة تشب ليس فعاًل ظاهًرا مترّصًفا وال لعامال ومانع التقّدم هو أن، (5)عنه ناب

عىل احلال  هذه  تتّقدم  ال  جييز  وكذا  من  عند  حتى  صاحبها،  عىل    احلال  تقديم 

باحلرف املجرور  بالالم،  ذه  ها يفصاحب    نّ ؛ أل(6) صاحبها  املجرور  هو  األسلوب  ا 

تقديم  يتأّتى  عليـوال  بـها  إال  الا  ـّدمه ـقـتـه  وق ـعىل  ت ـالم،  آنـقـد  أـّدم  تتقّدم    ال  هناًفا 

 عىل الالم. 

 جميء احلال يف هذا األسلوب.  ثالث: صور طلب الملا
ه  للحال األسلوب  يف  عّدة،ذا  مجلة،  صور  وتأيت  مفردة  تأيت  ابن    فهي  قال 

و من حال مفردة أو مجلة بعد االستفهام، تكون هي  خيل  ال  ه ل  ماوتركيب  »عاشور:  

 
 . (27)خلنساء وان امن املتقارب، وهو يف دي( 1)
 .(11/164)ُينظر: التحرير والتنوير  (2)
 .(2/148)ر: رشح املفصل البن يعيش ُينظ (3)
 .(1/291)يف علل البناء واإلعراب ُينظر: اللباب  (4)
 . (1/200)ُينظر: البديع يف علم العربية  (5)
واختاره  (  6) كيسان  ابن  ب رأجاز ذلك  الفارن  هاابن  إىل  مالك ونسبه  املنع.  يس، ووابن  الفاريس  ظاهر كالم 

، (3/15)، وأمايل ابن الشجري  (199)اح العضدي  ، واإليض(2/452)ُينظر: رشح الكتاب للسريايف  

إن    تقديمها عىل صاحبها  الكوفيون  . وأجاز(2/30)للريض  ، ورشح الكافية  (2/236)يل  ورشح التسه 

. ُينظر: نحو: مررُت تضحُك هبند  ؛ل فعاًل أو كانت احلا  ،ضاحكًة هبا  ُت ررنحو: م  ؛اكان املجرور ضمريً 

 . (3/7915)اف الضب ، وارتش(9/74)التذييل والتكميل 
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ال أبو  ن تكون منفية، قوإما أ  تةً مثبإما أن تكون    ذه احلالوه  ،(1) «مصب  االستفهام

ما   :  ، نحواحلال يف هذا النحو  قع  موب  ام جاز وقوع الفعل املوج  وك» يّل الفاريس:  ع

وقع،    فعل ت  ك  ل   تفعُل   ك  ل    ما  نحو:يف  ه  موقع  املنفي    كذلك  أكثر  (2) «ال  والنفي   ،

في ده  ـشواه الن ـورد  ووردت«ال»ــبفي  ـها  جـواهـش ا  ـًض ـ أي  ،  الن ـد  ف ـفـاء  ا ـ هـ يـي 

  .اـره ـيـغ واتأدـب

ّباء:حلال فمن ا  املفردة املثب تة قول الز 

 م  ـم ـجر ـل  ا لر ــم
ًداــ يـ وئا ــه  ـير ـش  ـ الر

 (3) 

 ومن احلال املفردة املنفّية قول احُلطيئة: 

 ـف  ـر  ال ـظ  ـا ن  ـم ـ. ك.. اـه ـي ـإل ار  ـظ  ــن  ر  ــ ي  ــ غ  ك  ـ ـا ل  ــوم
ي  ـنر ـ غ  ـُر إىل الـي ـقر

 (4 ) 

يح:  ول قيس بنب تًة قثم ومن احلال الواقعة مجلةً  رر  ذ 

ر مـغُ  اـي أال ر  نى ي  ذكرُت ُلب  ...  ا ل ك  ُكل امـراب  الب ني 
امليطر ن شر  (5) ات  يلر ع 

 ل بثينة: ـيول مجـال الواقعة مجلًة منفّيًة قـومن احل

 س  مل ت  رر الغيبر ــظهـُت بر  د  ـغ  ...  يـنــن  أ  اُس  ـالنّر ـبّ ـ ـا خ  ـمّ ــكر ل  ـ ا ل  ـم ـف
 ( 6)ينيلر

 
 . (29/176)التحرير والتنوير  (1)
 . (1/110)اإلغفال  (2)
جامل  ل  لر ا  م؛ أي:  ور الرجز، والشاهد عىل رواية خفض )مشيها( عىل أنه بدل اشتامل من )اجلامل(من مشط  (3)

ملر   و  ير ش  ما  للفراء    ؟ًدائيها  القرآن  معاين  ُينظر:  ئيًدا؟  و  املر  اجلر ر  ملر ّش  ما  الكالم:  وأمايل (2/73)وأصل   ،

ّجاجي   .(166)الز 
اللفظ    (4) هبذا  والبيت  الوافر،  يفمن  لألصبهاين  ال  ورد  احلطيئة  (1/420)زهرة  ديوان  يف  وهو   ،(179 ) 

 عىل أن )ما( نافية. "ليهاإ ر  ت ن ظا  فام لك  غريُ "بلفظ: 
 . (122)ن الطويل، وهو يف ديوان ابن ذريح م (5)
 . (44)من الطويل، وهو يف ديوان مجيل   (6)
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الرابـلـ املط تـ ب  ال ـعـ فـللة  ـــ يـاف ـ الن  (ال)ى  ـعل   (أن) ول  ـــه دخ ـــ يـجو ـع:  ارع  ـض ـمـل 
 وب.ـلـ ذا األسـي هـف 

مسبوقة    «ال»بـ  ارع منفيبصيغة فعل مضاملسؤول عنه يف هذا األسلوب    د يردق

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿تعاىل:  اهلل كام يف قول، «أن  »بـ

 توجيه هذا الرتكيب. لك فقد اخُتلف يف ذككان ذا ، فإ[246]البقرة: ﴾چ چ

فإن قال لنا » قال الطبي:  ،  واجب  غري  لوبيف هذا األس   «ال»عىل    «أن»ول  ودخ

  [ 246]البقرة:   ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ يف قوله:    « أن  »قائل: وما وجه دخول  

قوله: من  لغل:  قي  ؟[8]احلديد:  ﴾ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿  وحذفه  تان  مها 

  ؟ كذا  تفعل  ما لك ال » ، فتقول: ما لك »  :مع قولنا  ةً رم  أنف  ذحت  ؛(1) تان للعربح يصف

غري   لك  ما  الكالمُ ...؟لهفاع  بمعنى:  هو  وذلك  حاجة    ،  ال  إىل    الذي  به  باملتكلم 

 . (2) «فيه أخرى  أن  ت ثبُ ن العرب. وتُ ذلك عىل ألُس  و  ُش لفُ  ؛تهاالستشهاد عىل صحّ 

ما دخلت    نّ ر أيظهكيب  هذا الرتي ورد فيها  تلا  اتياآلسياق  ل  ومن خالل تأم

 نها. ل عسؤوُسبق بام ُيشعر باحلال امل قد ال عىل  أن  فيه 

تعاىل  فقول ُسبق  [  246]البقرة:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿:  اهلل 

 . ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿بقوله: 

بقوله: [  119]األنعام: ﴾ی پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وقوله:   ُسبق 

 . ﴾ ىئ مئ    حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

 ەئ ەئ ائ﴿ُسبق بقوله:    [34نفال:]األ  ﴾ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقوله:  

 .﴾  ېئ ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ  وئ

 
إ  (1) أّن  رين  ال يقصد  ( لغة لبعض العرب، وأن حذفها لغة آلخ  أّن كال احلذف  نهم،  مدخال )أن  بل يقصد 

 .واإلثبات ورد يف الفصيح من كالم العرب عموًما
 . (4/443)الطبي  ريفست (2)
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ُسبق   [12]إبراهيم:﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ ه:  وقول

 . ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿بقوله: 

بقوله: [  32جر:حلر ]ا﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقوله:   ُسبق 

 . ﴾ حئ جئ ی ی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿

بقوله:    [01ديد:]احل﴾ەئ  ەئ ائ ائ ى ى ې﴿وقوله:    گ ک﴿ُسبق 

 . ﴾ڳ ڳ  ڳ گ گ گ

متى  هذا  و أنه  يعني  باحلا   األسلوُب   هذا  ُسبق ال  ُيشعر  اما  عنها  ملسل  لزم ؤول 

وعدم   أن  ول  والتفريق يف الداللة بني دخ  دخوهلا جائز ال الزم،ف  ،  العىل    أن  دخول  

  ،ديدة احلحد يف سوروقد ورد األمران يف سياق وا ،(1)دخوهلا بحاجة إىل مزيد تأمل

 ڱ ڳڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک﴿تعاىل:  بعد قوله    فقد وردا

 ڻ ڻ ﴿تعاىل:    يف قوله    أن      ندوب  ال  النفي بـجاء  ، ف﴾  ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ

بـ ،  ﴾گ گ ک﴿، وهو مناسب لقوله:  ﴾ہ ۀ ۀ   مع     ال   وجاء النفي 

لقوله:﴾ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿:    أن   مناسب  وهو    ڳ گ گ﴿  ، 

 . ﴾ڳ ڳ

 :هي  ؛(2) أربعة أقوال «ال» ىعل «أن  » يه دخوليف توج وقد ذ كر
ادهتا، كام ال يض  ذلك  زي  مع  ب  النص  ها عملُ ض  وال يزائدة،    أن  أن     :األولول الق 

ها يف    يف حروف اجلرّ  املنفي ة بعد  ،  حمّل نصب  عىل احلالالزائدة، وعىل هذا فاجلملُة 

 ؟لنيغري  مقاتر  ال نقاتل؟ أي: ما لنا : ما لناكأنه قيل

 
( لداللة الفعل عىل االستقبال، وعدم دخوهلالرا  فّرق (  1) ا غب األصفهاين بينهام باحتامل أن يكون دخول )أن 

 .  (1/507) احلال. ُينظر: تفسري الراغب لداللته عىل
تُينظر  (2) ا:  البسيط  (4/443)لطبي  فسري  والتفسري  الغيب  (4/295)،  ومفاتيح  والبح(6/503)،  ر  ، 

 .(517/ 2)ن ، والدر املصو(3/406)حيط امل



 سام احملتسب و معتز  د.           ةدراسة حنوية داللي  تفهام عن احلال يف القرآن الكرمي:أسلوب )ما لـ( يف االس

608 

  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿:  قال» ، ونّص كالمه:  ش خفاأل  قول   وهذا

زائدةٌ   أن    فـ،  [246:]البقرة هنا  بعد    امك  ،ها  هذا   ،   لوو  امل ّ و  فلاّم زيدت  يف  تزاد  فهي 

  نما أتاين مر   كام قال:    ،وهي زائدةٌ   أن  ل   فأعم   ؟ لنا ال نقاتُل   وما  :ومعناه  ،ااملعنى كثريً 

ن  فأعمل  ، د  أح
 .(1) « وهي زائدة  مر

بإبطال  مان  باف  وضعّ  القول  زيالك هذا  زيادة    أن  دة  قياس  ن عىل  ن   ألنّ »؛    مر   مر

 . (2) «فجاز أن تعمل ،اواختصاًص ا لفظً  الزائدةر  غرير  دة مثُل ئالزا

يف خالفه  فقد  األخفش،  عنه  رجع  القول  هذا  أن  تعاىل:  ويبدو  اهلل  قول  توجيه   

فقال:  [119]األنعام:  ﴾ی پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ واهلل  -ليقو» ، 

  ،[246]البقرة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿لك  ذوك  ؟كلوايشء لكم يف أال تأ  أي  و  :-علمأ

زائدة الرتفع الفعل، ولو كانت يف    أن  ولو كانت    ؟يشء لنا يف ترك القتال  أي  ل:  يقو

. وذكر أبو عيل الفاريس احتامل أن (3)«اتلوأال نقومالنا   :لكانت وما لنا وكذامعنى 

الوجهيكون األخفش محل اآلية   ل القورد    ح يف أن قوله الثاين رصيإال،  (4) ني عىل 

 . أن  بزيادة 

ما   :  احلمل عىل املعنى، بحملهو  مصدرية، ومسّوغ دخوهلا    أن  أّن    :ينثالل االقو 

هام، كام تفعل العرب ذلك لفاظُ معنييهام وإن اختلفت أ  التفاق،    ما منعك  عىل:    لك

فعل  ؛ ألن ال« أن  »قبل    «مرن»  رتقدي. ويلزم  هفق معانيه وختتلف ألفاظا تتّ يف نظائره مّ 

م عنها حااًل.اذا ج ه ، فيخرُ (5) يتعدى به «منع»  لرتكيب عن كون اجلملة املستفه 

الفر اء قول  كالمه:  وهذا  ونّص   [246]البقرة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿   وقوله:»، 

 
 .  (1/194)معاين القرآن لألخفش ( 1)
 . (3/1528)رشح الكافية الشافية ( 2)
 .  (1/312)معاين القرآن لألخفش ( 3)
 .  (2/99)نظر: اإلغفال يُ ( 4)
 .  (2/102)ر: اإلغفال ُينظ( 5)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنآر ـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

609 

وأُ يف  أن  جاءت   موضع،  آخر    من  ألقى  فم    ...،سقطت  جهة    أن  ن  عىل  فالكلمة 

ا ذهب مّ نه  فإ  أن  ذا قال  وأما إ  ،... صب موضع نوالفعل يف  ،اهيف  ةلتي ال علّ العربية ا

ال تصيل يف    لك    ما  قولك للرجل:    أال ترى أنّ   ؛  أن  إىل املعنى اّلذي حيتمل دخول  

تصيل  :بمعنى  اجلامعة؟ أن  يمنعك  معناها   ؛  ؟لك    ما  يف  أن  خلت  فأد  ؟ما  وافق  إذ 

اف:  ]األعر  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  :  هللوالدليل عىل ذلك قول ا   معنى املنع.

آخمو  ويف ،  [12 إبليس ،  [32]احلجر:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ﴿   ر:ضع  وقصة 

   .(1)«واحدة، فقال فيها بلفظني ومعنامها واحد وإن اختلفا

بينه وازن  أن  بعد  القول  هذا  الفاريس   القول  وضّعف  يستلزم   اآليت  وبني  الذي 

ذلك فال حاجة إذا كانا كف ،رّ رف جم تقدير ح، وبنّي أّن كال القولني يستلز يف تقدير 

ختري اإىل  هذا  إذا  كيبلرتج  املعنى  عىل  ظاهره  كان    باحلمل  عىل  تقدير  -محله  مع 

فإذا كان ما ذكرناه من تقدير حرف  »له توجيه سائغ، ويف ذلك يقول:    -حرف اجلر

  معنى ّن  ر أل، فال حاجة به إىل أن يقدّ مستعم ظ  جلّر فُيخّرجا عىل معنى مستقيم ولفا

ا من أن نقاتل، عىل  : ما يمنعنأي  تل؛أن نقا  يمنعنا  امفكأنه قال:    : ما يمنعنا،  انما ل

أّنا ال ندفع احلمل عىل املعنى يف كثري من املواضع، ولكن ال ُيستحسن ترك الظاهر  

، وإذا مُحرل الكالم ه ما ُوجد للتأويل عىل الظاهر مساٌغ وجماٌل والعدول عنه إىل غري

ما ذ اعىل  تق  ي فف  للقائكره هذا  أّن  دير حرف جّر،  الكالم  اعىل  يف محلهكام  لظاهر  

 .(2) « فلزوم الظاهر أعجب إلينا ،تقدير  حرف اجلرّ 

الثالث بـ و  مصدرية،  أن    أنّ   :القول  جمرور  املؤّول  والتقد   يف   املصدر  ير:  مقّدرة، 

 . (3)مع حرف اجلر يف موضع احلال أن  أال نقاتل، فيكون  وما لنا يف

 
 .  (1/163)معاين القرآن للفراء  (1)
 .  (2/102)اإلغفال  (2)
 .  (2/99)ُينظر: اإلغفال  (3)
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  ( 2) والفاريس   ( 1) اج ّج ّجحه الزّ وهو ما ر  األخفش،  قويل   أحد و   ، سائي ول الكا ق وهذ

القول  وغريهم  (3) والنّّحاس عىل  الكالم  أثناء  يف  األخفش  قول  إيراد  سبق  وقد   ،

ال تلميذه  عنه  نقله  فقد  الكسائي  قول  أما  فقال:  األول،  يف »فّراء  الكسائي  وقال 

 . (4)«؟تلواتقا الأيف  ه: ما لكم: ُهو  بمنزلة قول ؟لك   مايف  أن  إدخاهلم 

؛ إذ إّن     أن    يستلزم جتويز أن ييل  بحّجة أنه    قولال  اء هذاوضّعف الفرّ  فعٌل ماض 

عىل ماض  أو عىل مضارع،      أن    سواء دخلت      أن    يصّح تقديره قبل      يف   حرف اجلّر  

 معنى لفعل املايض ال يصّح يف رأيه؛ ألنه افرتض أن  خوهلا يف هذا الرتكيب عىل اود

ألمر حصل ومىض،   بعد، وال يكون  صل حيمر مل، واملنع يكون أل  منعنا  ام:  هو  لناما  

يقول:   ذلك  تقول:  »ويف  أن  الكالم  يف  جلاز  قال  ما  عىل  ذلك  كان  أن   لك    ماولو 

، وذلك غري اًل ا ومستقب  ماضيً      قيامكيفك تقول:  نأل  ؛  ئٌم؟ك قاما لك أنّ   ، و؟متقُ 

عتك أن نم   ول:تق، وال    منعتك أن تقوم  ل: قوت  ،لاستقبيأيت باالألن املنع إنام    ؛جائز

 . ( 5) « يف املستقبل ومل تأت يف دائم وال ماض    ، لك   ما فلذلك جاءت يف  ،  قمت

الفّراءُ    ما لك يكون معنى  قول الكسائّي غري الزم، ألنه ألزمه أن    وما ضّعف به 

 ، والكسائي مل يلتزم ذلك يف خترجيه.  ما منعك  هو: 

لنا وأال نقاتل،    : ما قديرتلوا،    أن    امر واو العطف قبل إض  عىل  أنه  :رابعل الالقو 

النحوّيني  إىل بعض  الفّراء  نسبه  القول  ي  (6) وهذا  بقائله، ويف ذلك  قول:  ومل يرّصح 

 
 .  (1/327)نظر: معاين القرآن وإعرابه يُ  (1)
 .  (2/102)ُينظر: اإلغفال  (2)
 .  (1/325)ُينظر: إعراب القرآن  ( 3)
 .  (1/165)فراء معاين القرآن لل ( 4)
 .  (1/165)قرآن للفراء معاين ال( 5)
القول من    ل هذا  احللبي، والطبي إنام نقنيُ سمذلك ال  هذا القول إىل الطبي، وتبعه عىلنسب أبو حيان    (6)

تفسري  ُينظر:  ترجيحه.  عىل  يدل  ما  عبارته  يف  وليس  إياه،  الفّراء  تضعيف  ونقل  للفراء،  القرآن  معاين 

 . (2/518)در املصون ، وال(4/640)ر املحيط ، والبح(4/445)الطبي 
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أُ » ما  النحويني: هي  قال بعض  ُح فيه اضمرت  وقد  ذفت من نحو قولك يف لواو، 

تذهب    لك    ما  الكالم:   فالن؟  وألن  ا  ،  إىل  ليس    حرٌف   أن  ألن    ؛هامن  لواوفألقى 

لك   ما ، وال أجيز:    ؟أن تقوم  لك    ما  أن أقول:    (1) فيقال: أجتيز،  ءامس األ  يف  نتمكّ بم 

صحيح  ألنّ   ؛؟القيام اسم  بالصحيح  أن  و  ، القيام  ليس  بقول (2) ؟ اسم  واحتج   .

 . (4) «(3) ماك وأن تتكل  إيّ  :املعنى ، وزعم أنّ  مإياك أن تتكلّ  لعرب:  ا

عليها،    أن  ي بعد  ذعل الالفول  معم م  التوجيه بجواز تقدّ   ذاه  ءّرافلضّعف اد  وق

يقول:   ذلك  ويف  ذلك،  جيز  مل  مقدرًة  الواو  كانت  أنّ   فردّ »ولو  عليه  العرب   ذلك 

مل جيز ملا بعد الواو من    أن  او مضمرة يف  ، فلو كانت الو  اك بالباطل أن تنطق إيّ   تقول:

قبله ما  أن تقع عىل  تقول:  غ  ه أن  ىتر  أال  ،ااألفاعيل  أن   باجلاريةتك  رضب  ري جائز 

كف تر  يل وأنت  تقول:  ،  وأنك  باجلارية،  كفيل  وأنت  وإيّ   يد:  تريدرأيتك  وال    انا   ،

 .(5) « ؟ انا وتريدرأيتك إيّ   :جيوز

فقا القول،  هذا  حّيان  أبو  ذكره:وضّعف  أن  بعد  احلسن  »  ل  أيب  ومذهب  وهذا 

بّشء عىل  ؛ليسا  واحلذف  الزيادة  خالفألن  إال    وال  ، صلاأل    إليهام  نذهب 

 . ( 6) « ع صحة املعنى يف عدم الزيادة واحلذف هنا إىل ذلك م   عو ورة تد وال رض ،  ورةلض

وعىل األقوال »قال الواحدي بعد أن ذكر توجيه األخفش والفراء والكسائي:  و

 
جيز  ن:  لواوقا":  (4/445)فسري الطبي  ت  يف لعبارة  ، وا"فقال: ُأجيز"الصواب:  كذا يف املطبوع، ولعل    (1)

 .  "«؟لك القيام ما»جيز: ن، وال « ؟أن تقوم لك   ما»: يقالأن 
 مع الفعل بعده فمصدر مؤّول.  «أن  »مصدر رصيح، أما  «القيام»أي إّن  (2)
، حتى «ار  داجل  رأسك  » أنه ال جيوز أن تقول:  ، كام«ااك زيدً إيّ »واعلم أنه ال جيوز أن تقول:  ":  يهقال سيبو(  3)

إياك أن »فإذا قلت:    ،«إياك والفعل  »  :إذا أردت    « تفعل  أن  ». وكذلك  «واجلدار»  أو  «رمن اجلدا»تقول:  

  .(1/279)ب  تاالك "جاز= عل من أجل أن تف: أن تفعل، أو إياك أعظ خمافة   :، تريد«تفعل
 .  (1/165)معاين القرآن للفراء  (4)
 .  (1/165)عاين القرآن للفراء م (5)
 .  (4/406)البحر املحيط ( 6)
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. لكن يشكل عىل ذلك  (1) « لوقوعه موقع احلال  ؛يف حمل النصب  ﴾ڄ ڄ ﴿ها  كل  

 سبق. كامال عىل النصب عىل احل جرّ خيت ال الفراء أن توجيه

وذهب املبد يف هذه اآلية إىل غري ما ذهب إليه هؤالء، وهو » احدي:  ال الوق  ثم

ل، وعىل هذا  قتاال  يف هذه اآلية جحٌد ال استفهام، كأنه قيل: ما لنا تركُ   «ما»أنه قال:  

األمر يف دخول  هُ س   ك  .(2) ««أن  »ل  الرأي يف  هذا  أجد  املبّ ومل  إن    ال و  د،تب  أدري 

  « أن  »يف هذا األسلوب إذا دخلت  قرة، أو أنه عامبآية ال ترص عىلقيه جيوكان هذا الت

 . «ال»عىل 

الثالث )قول    األقوالولعل أرجح   وأظهرها وأسلمها من االعرتاض هو القول 

أّن املصدر املؤّول من  الكسائي( بـ   «أن  »، وهو  اّر  مقّدرة، واجل  يف   وما بعدها جمرور 

احلال،   موضع نصب عىل  يف  بعدها وما    «أن  »ر  قديوأما ت  ل.ع احلاموض  يف  رورملجوا

ففيه إشكال؛   الفعل لالستقبال، وجتعله  متحّ   «أن  »ألن  »دون تقدير حرف جر،  ض 

 . (3) «ا، فيمتنع احلالمصدرً 

 املعىن النحوي هلذا األسلوب.:  اخلامس املطلب 
يف   اللفظ  احلال،    همتفس يم  تكلّ ملا  نّ أ  هو   ؟ قائاًم   لك    ما  نحو: ظاهر  ا  وهذعن 

املتكّلم قد عرف احلال املسؤول عنها، وإنام احلال  ن ماهّيةهام ليس عتفس الا ؛ ألن 

، فهو   ،(4)تلك احلال  وقوععن سبب    يستفهم واالستفهام يف هذا األسلوب جمازيٌّ

 . (5) التوبيخ أو التعّجبوا ما يتضّمن معنى اإلنكار غالبً 

اإلنكار ب ُير  يواالستفهام  أو    عن  ُي هالن  هاد  وقع  التوا  ،ع قيأمر  هو  لتعيري  وبيخ 

 
 .  (4/297)فسري البسيط الت (1)
 .(1/507)املصدر السابق. وُينظر: تفسري الراغب األصفهاين ( 2)
 .(1/535)التبيان يف إعراب القرآن   (3)
 .(2/152)، ورشح املفّصل البن يعيش (2/394)سريايف لُينظر: رشح الكتاب ل (4)
 .(24/521)تنوير ر والُينظر: التحري  (5)
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يف التقريع عىل  و وقع  قد  أمر    املايض  أمر  يقعأو عىل  يتضمن  املستقبل   يف  قد  فهو   ،

حاصل   معنى  فهو  التعّجب  أّما  أيًضا،  األموراإلنكار  إدراك  الوقوع  من  ،  قليلة 

 . (1) وُيقصد به يف الغالب السؤال عن سبب وقوعها

هذا االفمج  وعىل  ه  امهستفيء  يف  به  وبسلألا  ذااإلنكاري  ع   ُيراد  ن النهي 

ؤول عنها، وجميئه للتوبيخ ُيراد به التعيري والتقريع عىل وقوع احلال وقوع احلال املس

 السؤال عن سبب وقوع تلك احلال.   ، أما جميئه للتعجب فرُياد به هاي عنهافة إىل النإض

ا  والالم  تفيد  احلال  صاحب  عىل  واصختصالالداخلة  كسب  يُ   عنىملا  هذا، 

هابُ سب    ايًّ فر خ    ةً حالا  مدخوهل  
 يش  ي  أ:  تقديره    ؟ قائاًم   لك    مافنحو:    .(2)

 
  لك يف   يستقرّ   ء

  
 .(3) ؟قمت   حال قيامك؟ واملعنى: ملر

   »ها:  ونحور   ؟«تفعلما لك  »إن أصل عبارة    :وقيل
  »  ، وأصُل «؟تفعُل ملر

،  « ملرا»:  «ملر

مت   ُقد  الالم،  «ما»ثم  الودخ  عىل  احلال  ىلعالم  لت  .  (4) اهنعم  تفهاملس  صاحب 

 فيه تكّلف.  يهالتوج وهذا

  خيك  ، وما ألر قائاًم   زيد    نُ أ  وما ش   ، قائاًم ك  نُ أ  ما ش  »  قول سيبويه  شارًحاريايف  قال الس  

عرف    ءٌ يش  «قائاًم »قوله:  » :  (5) «قائاًم  املتكل  قد  املس ه  من  يف  ولر ؤم  الكاف  وهو   ،

: ما ، ومعناه..ل.حلاه اعن شأنه يف هذ  ألفس  ،«ديز »هو  و  نه ع  ولر ؤ ، واملس«شأنك»

لقيامه، واملسألة عن السبب    يف هذه احلال، وقد يكون فيه إنكارٌ   ُس ع وما تالبر تصن

  الذي أدّ 
 پ ﴿ :ز أن يكون قوله وعىل هذا املعنى جيو قمت؟ اه إليه، فكأنه قال: ملر

بب الذي  س  لاعىل  خهم  فوب    ،همه أنكر إعراض  كأنّ   ؛[49]املّدثر:  ﴾ ڀ پ پ پ

 
 .(393، 380-2/379)ين عىل خمترص املعاُينظر: حاشية الدسوقي  (1)
 .(24/152)، (2/486)ُينظر: التحرير والتنوير  (2)
 . (2/88)، ومعاين القرآن وإعرابه (3/273)ُينظر: املقتضب   (3)
الواحدي يف  ه  عنونقله     أبو عيل اجلرجاين  صاحب كتاب نظم القرآن،ن بعض النحوينينقل هذا القول ع  (4)

 .(10/122)التفسري البسيط  
 . (2/60)الكتاب  (5)
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ما »  تأويُل   «َما لَُهم  »  فظ، وتأويُل يف الل    االستفهامر   ه خمرج  أخرج  عراض، فاإل  إىلأّداه  

 .(1) «، كأنه قال: ما تصنعون؟«كشأنُ 

يف   األسلوب  احلالوهذا  عن  ويف    ما  كثرًيا  االستفهام  بمقابلها،  األمر  يتضّمن 

ه، لتع نعم فهما استُ  كار  إنن يتضمّ فهام الستالنوع من ا وهذا »   حّيان: ذلك يقول أبو 

ن  ، فهو إنكار للقيام، ومتضم  «؟ما لك قائاًم »فإذا قيل:  ،  وجد مقابلهبغي أن يوأنه ين

، ومتضمن أن ، فهو إنكار لرتك القيام؟«ما لك ال تقوم»أن يوجد مقابله. وإذا قيل:  

 . (2)«يوجد مقابله

ا فاملراد  منفيًّا  عنه  املسؤول  كان  وقستحقوإذا  عاشور:ل  قا  وعه،اق   ول قت»  ابن 

م وال يمنعك من اإلكرام يشء،  بأن تكر    حقيٌق   أي: أنت  ؛مال تكر  رب: مالك أن  علا

رت أسبابه ثم انتفت موانعه، فلم  فاللفظ نفي ملانع الفعل، واملقصود أن الفعل توفّ 

 . (3) «ق ما حيول بينك وبينهيب

يف الكالم عىل -  ُب سلوذا األ  هلتفسريوقد ورد يف كتب التفسري وإعراب القرآن  

ورد  ياتاآل ظ  خيالف  -افيه  التي  ذر   وي  ح  الن   التقدير    اهرهيف  تقّرر  آنًفا، كرُ الذي  ه 

ذلك   باهو  وأكثر  اإلعرابمن  تفسري  ال  املعنى  تفسري  تفسري   بني  الفرُق و  ،(4) ب 

وتفسرياإل املعنىعراب  بُ   تفسري    أن  »  :  ال  الص    د  اإلعراب  مالحظة  من  عة انفيه 

 . (5) «ة ذلكخمالف ُض  ي  ال نى وتفسري املع ،ةويّ ح  ن ال

 
 .(2/152). وذكر ابن يعيش نحو هذا يف رشخ املفّصل (2/394)رشح الكتاب للسريايف  (1)
 . (7/208)البحر املحيط  (2)
 . (9/335)تنوير التحرير وال (3)
ل اهلل  فّراء، كام يف تفسري قوبقول ال  اخذً يكون آ  وبنى املعنى عىل ذلك فقد  «صار»  أو  «كان»قّدر  ولكن من    (4)

ُتم فئت ني. ذكر هذا: مقاتل [88]النساء:  ﴾ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ﴿   تعاىل: ، ُذكر يف تقدير الكالم: رصر

م   ق ندي والث علبي والب غ  بن سليامن، وهو متقّدم عىل الفّراء، وذكره بعده: الس  نظر: تفسري وي وغريهم. يُ ر 

   .(2/259)ومعامل التنزيل ،  (10/505)والبيان   ، والكشف(1/743)العلوم ، وبحر (1/395)مقاتل
 . (1/304)القرآن  البهان يف علوم  (5)
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 املبحث الثاني
 الواردة يف القرآن األسلوبصور هذا  

هلا    «ـل  ما»بعد     عنها  من املبحث األول أن احلال املسؤول  الثالثتقّدم يف املطلب  

ع وقد وردصور  الصور  تّدة،  هذه  القرآن  بعض  احلال   يف  فجاءت هذه   الكريم، 

ومجفرم و  جاءتو  ،لةً دًة  ويةً منفمثبتًة  وقد  حمذوفةً   جاءت،  هذ  يترأ ،  ه عرض 

بناًء عىل اإلثبات والنفي واحلذف، دون تفريق بني احلال    الصور يف ثالثة مطالب،

 .املفردة واحلال والواقعة مجلةً 

أبنّي فيه احلال، والتقدير  النحوي   هذه اآليات تعلوسأذكر يف عرض   يًقا خمترًصا 

مذهب  ةيآلا  يفب  األسلو  هلذا فق  و  ومعنى  نيرصيّ الب،  فيتفهااالس ،  وذلك  ،  هم 

 . عىل هذه اآلياتيف كالمهم  القرآن  بون ومعرواملفّس  باالعتامد عىل ما ذكره

 .م ثب تة  املطلب األول: وقوع احلال  
 ، هي:يف القرآن مواضع ستة ًة يفذا األسلوب مثبتوردت احلال يف ه

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿  :تعاىل  قول هللايف    .1

 .[88اء:]النس ﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

ني ( 1) ، وهي حال جامدة مؤّولة بمشتّق ( ڤ) :  املسؤول عنها  احلال    ، ( 2) ؛ أي: خمتلفر

مني    أي  »  والتقدير:  . ( 3) أو: ُمنقسر
 
واالستفهام  . ( 4) «؟ رهم ختالف يف أم لكم يف اال  يشء

اختالف    رك أن  -تعاىل -  ه ن أ »واملعنى:    . ( 6) لتوبيخ وا   ( 5) لإلنكار  من ف ن   يف   م ه عليهم  اق 

 
 .(312)ُينظر: رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  (1)
 . (3/7)، وأمايل ابن الشجري (1/280)ُينظر: معاين القرآن للفراء   (2)
 . (5/149)نوير لتوالتحرير ، وا(3/7)لشجري : أمايل ابن اُينظر (3)
 . (2/88)وإعرابه  رآنمعاين الق (4)
 . (2/464)، وغرائب القرآن (5/105)يب ، وفتوح الغ (10/169)ُينظر: مفاتيح الغيب  (5)
 . (5/149)، والتحرير والتنوير (1/88)لتنزيل ، والتسهيل لعلوم ا(2/620)ُينظر: املحرر الوجيز  (6)
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 . ( 1)«اُق ـ ف ـ ه الن ـ ن ـ ر م ـ ه ـ ظ 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿   :تعاىل  هللا  قول و .  2

 . [38]التوبة: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

عنها  احلال مجلةاملسؤول  والتقدير:(ڍ ڇ ڇ)   :  من   أي  »  ،  لكم  يشء 

حالة   الرسولكونر   األعذار  قول  وقت  يف  متثاقلني    . (2) «ا فروان  :لكم  ×  كم 

الّتباُطؤ   أنكر عليهم حالة    أن اهلل  نى:  واملع  ،(4) لتوبيخوا  (3) لإلنكار  تفهامس الاو

 .(5) والّتثاُقل عن اجلهاد حني قيل هلم انفروا يف سبيل اهلل 

 ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿:  تعاىلوقول هللا  .  3

 . [7]الفرقان: ﴾ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ

الر  ذهل  ءيش  أي  »ير:  قد ، والت(ڳ ڳ)  : مجلةاملسؤول عنها  احلال سول  ا 

و ل ا   ه كلر أ   ال ح يف   ا طعام   يف  للتعّجب   ، ( 7) لإلنكار   واالستفهام   . ( 6) « ؟ ألسواق مشيه    ، ( 8) أو 

الر  هن  أ  »:  عىل اإلنكار  واملعنى ّش يف  عام ويم برًشا يأكل الطّ   سوُل م أنكروا أن يكون 

املعيشةا لطلب  اإلنكار؛    .(9) «ألسواق  مآله  التعّجب  عىل    فهام االست  ألنواملعنى 

بناء عىل أن    ، وهو بطالن كونه رسواًل   ،الزمهمل يف  تعمس»آلية   اا يفره تعجيبيًّ تباعاب

 
 . (7/246)البحر املحيط  (1)
وبيانه  لقا  ابإعر  (2) ال(3/217)رآن  وُينظر:  ا.  إعراب  يف  املجيد  فريد  و(3/264)لقرآن  املحيط ،  البحر 

(11/279). 
 . (8/140)، واجلامع ألحكام القرآن (589)لتفاسري  ُينظر: لباب ا (3)
 . ( 264/ 3)   إعراب القرآن املجيد  والفريد يف  ،(3/437)   ، وزاد املسري(10/398)لبسيط ُينظر: التفسري ا    ( 4) 
 .(10/197)رير والتنوير نظر: التحيُ  (5)
 . ( 204/ 6) وإرشاد العقل السليم  ، (5/10)آن للنّحاس . وُينظر: معاين القر(4/85)معاين القرآن وإعرابه  (6)
 . ( 519/ 18) وروح املعاين    ، ( 73/ 4) وفتح القدير  ، (6/191)ان ، وروح البي(4/7)ُينظر: تفسري السمعاين  (7)
 . (18/732)التنوير ، والتحرير و(041)ة ر البالغُينظر: جواه (8)
 .(6/73). وُينظر: زاد املسري (16/380)التفسري البسيط  (9)
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 . (1) «ب من الدعوى يقتيض استحالتها أو بطالهناالتعجّ 

  ﴾ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  :تعاىلوقول هللا  .  4

 .[41ر:اف]غ

عنها   احلال ):  املسؤول  والتقدير:  ( پ پ ٻمجلة     ي  أ »، 
 
يل   ت  ثب    يشء

أّي يشء ثبت لكم من املصالح يف و ...،    ؟ ة جا لّن ا إىل   وكم كوين أدع   ال  ح  لح ا املص   من 

عونني إىل الكفر الذي يوجب يل اهلالك يف الن ارر    ( 3)لإلنكار . واالستفهام  ( 2)«؟ أنكم تد 

للتعجّ   ، ( 4) لتوبيخ وا  و ( 5) ب أو  االستفهام »،  به  واملراد  نفسه،  حال  عن  استفهام  هذا 

نكار يتوجه إل فا   ، ( 6) «احلال؟   هذهيف  خبوين عنكم؛ ك أ  : عنى مل وا ،  .. .   عن املخاط بني 

دعائهم  إىل  احلقيقة  النجاة   يف  إىل  إّياهم  دعائه  إىل  ال  النار،  إىل  عىل   . ( 7)إّياه  واملعنى 

لدينه أنّ »التعّجب   إياه  دعوهتم  من  يعجب  مع  ه  نصحهم    م  من حرصه عىل  رأوا  ما 

 . ( 8)«ودعوهتم إىل النجاة 

 .[63: ارج]املع ﴾ حئ جئ   ی ی ی ﴿  :تعاىل  وقول هللا. 5

)   (حئ):  عنها  املسؤول  احلال والتقدير:  (9) (جئأو:  حال  هلم  يشء    أي  ،  يف 

 
 . (18/327)التحرير والتنوير  (1)
 . (25/207) حدائق الروح والرحيان (2)
 . (6/37)قرآن ُينظر: غرائب ال (3)
 . (5/489)ُينظر: الفريد يف إعراب القرآن املجيد  (4)
 . (24/152)ر ي، والتحرير والتنو(18/430)حيط املر ظر: البحُين (5)
 . (19/371)ري البسيط التفس (6)
 . (6/37)ُينظر: غرائب القرآن  (7)
 . (24/153)التحرير والتنوير  (8)
عاشور:    (9) بن  الطاهر  له"قال  )ما  تكون هي  وتركيب  االستفهام،  بعد  أو مجلة  مفردة  من حال  ال خيلو   )

ه إليها االستتكن  فيجوز أ  مصب  االستفهام. ب ل ك(، فيكون ظرًفا  )قر الظرف؛ أي:  فهام هنا  ون احلال املتوج 

)ال هو  احلال  وصاحب  ا،  ظرفً مستقرًّ  ) ب ل ك 
)قر فيكون  طعني(،  )ُمه  تكون  أن  وجيوز  كفروا(.  لغًوا  ذين  ا 

بـ)مهطعني(متعلقً  والتنوير    . "ا  ) (29/176)التحرير  إعراب  يف  األوجه  وُتنظر  يفك  ل  ب  قر .  يف  ال :  (  فريد 

 . (6/223)إعراب القرآن املجيد 
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ب ل ك؟ م  إرساعه و   هم إهطاع 
للتعّجب   ، ( 3) لتوبيخ وا   ( 2) لإلنكار واالستفهام  ،  ( 1) قر   ،(4) أو 

واإل:  عنىوامل منالنكار  النبي  جتمّ »  تعجيب  إىل  املرشكني  بام   ×ع    مستهزئني 

 . (5) «نم اب جهبعذني ملرشك د اوعيني باجلنة ونؤمامل ن وعدعون ميسم 

 .[49]املّدثر: ﴾ ڀ پ پ پ پ ﴿ :تعاىلوقول هللا  . 6

والتقدير:  (ڀ) :  املسؤول عنهااحلال   يكون هلم حال  ،  كوهنم عن    أّي يشء 

:  واملعنى  ،(9) للتعّجب   أو  ،(8) لتوبيخوا(7) واالستفهام لإلنكار.(6) ؟ التذكرة معرضني

، وإذا كان (10) «عراضإىل اإل  مي أّداه لذب ا لسبهم عىل اخ  فوب    مهإعراضأنكر  »ه  نأ

إعراضهم عن كل تذكرة  يف    من غرابة حاهلم  التعجيب  :االستفهام للتعّجب فاملراد

 . (11) وأعظمها تذكرة القرآن

 .منفية  وع احلال املطلب الثاين: وق 
  ها ورد ، وكل  نآر الق  يف  ًعاموض  ثامنية  عرش    األسلوب منفّيًة يفوردت احلال يف هذا  

عنه  سؤامل  هايف مفع   بصيغةول  منفيل  قسم  «ال»بـ  ضارع  قسمني،  عىل  وهي  مل ، 

 . « أن»دخلت فيه ، وقسم « ال»عىل  «أن»فيه  تدخل

 
 .( 5/351)، وفتح القدير (6/223) إعراب القرآن املجيد يف نظر: الفريديُ  (1)
 . (10/168)، وروح البيان (6/223)ُينظر: الفريد يف إعراب القرآن املجيد  (2)
 . (10/69)ُينظر: التفسري املظهري  (3)
 .(29/176)ُينظر: التحرير والتنوير  (4)
 . (29/175)التحرير والتنوير  (5)
 . (5/400)  وفتح القدير، (21/77)درر ُينظر: نظم ال (6)
 . (15/1306) للقرآن ، والتفسري القرآين(21/77)ُينظر: نظم الدرر  (7)
 . (6/639)ُينظر: غرائب القرآن  (8)
 .(29/329)التحرير والتنوير  ُينظر: (9)
 .(2/152)نظر: رشخ املفّصل البن يعيش ويُ . (2/394) رشح كتاب سيبويه للسريايف (10)
 .(29/329)ير ُينظر: التحرير والتنو (11)
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 : يةالقسم األول: ما مل تدخل فيه )أن( على )ال( الناف 
 هي:ورد ذلك يف اثني عرش موضًعا، 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  :تعاىل  هللا   قوليف  .  1

 .[57]النساء: ﴾ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

لكم    يشء حقٌّ   أي  »(، والتقدير:   پ پ ٻ ٻ ٻ) مجلة  سؤول عنها:  ل املاحلا

ّنه  أ»  نى:واملع ،  (3) لتوبيخوا   (2) لإلنكار. واالستفهام  (1)«؟يف حال كونكم ال تقاتلون

عُ  لـال  ت  ـكذر   يفر  كر  ـم  ت(4) «ةـل ـاتـاملقر  فاهلل  أنـعلي  أنكر  »  اىلـع ـ،   غري عىلا  ونيكو  هم 

 .(5) «الةهذه احل

 ې ې ېې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿  : تعاىلل هللاوقو .  2

 ی ىئی ىئ ىئ  ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى

 .[87]النساء: ﴾ ىئ مئ حئ  جئ ی ی

املسؤول عنها:   والتقدير:  ىئ مئ حئ  جئ) مجلة  احلال  حصل    ءيش  ي  أ»(، 

ح هوا  يفق  أن  من  بمعزل  م  كوهنر حال   وا (6) «؟اديثً هلم   ،(7) للتعّجب فهام  تس ال. 

إنكام ّض ويت أي ن  منالتعج  واملعنى:    ،(8) ًضاًرا  وكيف  (9) املذكورة  املقالة  قائل  ب   ،

 . (10) ينسب ما هو من عند اهلل لغري اهلل؟

 
 .(2/77). وُينظر: معاين القرآن وإعرابه (5/122)التنوير التحرير و (1)
 . (5/221)، والتحرير والتنوير  (2/201)ُينظر: إرشاد العقل السليم   (2)
 .(1/316)، والساج املنري (89)، وتفسري اجلاللني (2/030)جيد ب القرآن املُينظر: الفريد يف إعرا (3)
 . (10/141)مفاتيح الغيب  (4)
 . (4/36)لدر املصون ا (5)
 .(6/156). وُينظر: روح املعاين (2/205)اد العقل السليم إرش (6)
 .(1/318)املنري  ، والساج(90)، وتفسري اجلاللني (7/208)حر املحيط ُينظر: الب (7)
 . (5/336)، ونظم الدرر (7/208)املحيط ر حبنظر: اليُ  (8)
 . ﴾ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې﴿يف قوله:  (9)
 . (7/820)املحيط البحر  (10)
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 ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿   :وقول هللا تعاىل.  3

 .[84]املائدة: ﴾ڃ ڃ ڄ

عنها:   املسؤول  تاركر   ءيش  أي  »  قدير: توال (،  ڤ ڤ ڤ ٹ) مجلة  احلال    ني  لنا 

لإلريامن  يف  :أي  ؛ ناميلإل تركنا   إنكارُ »  ، واملعنى:(2)لإلنكار. واالستفهام  (1) « ؟حال 

 .(3) «النتفاء اإليامن مع قيام موجبه استبعاد  

 . [ 11]يوسف:   ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ : وقول هللا تعاىل . 4

عنها:   املسؤول  والتقد ۋ ٴۇ ۈ ۈ)مجلة  احلال  ال    ك  ل   ءيش    أي  »ير:  (، 

أُ جتعلُ  ه أنكروا عليه خوف  »أهنم  ، واملعنى:  (5) لإلنكارواالستفهام  .  (4)«ه؟علي  ء  انم  نا 

 . » (6) يوسفاهم عىل  إيّ 

تعاىل.  5 هللا   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿:وقول 

 .[20]النمل: ﴾ې
 يشء حصل يل حال   أي  »(، والتقدير:  ۉ ۉ ۅ) مجلة ل املسؤول عنها:ااحل

ب من حالر  »أنه  عنى:  وامل  ،(8) بعجّ للتام  . واالستفه(7)«؟دهداهل  ىال أر  وينك تعج 

؛ يف عدم إ هر سر وهذا استفهاٌم عن حال نفسه، واملراد به االستفهاُم  »  ، (9)«اهصاره إيّ بن ف 

 . (10) «اهلدهد عن حالر 

 
 .(2/483) آن املجيد ر. وُينظر: الفريد يف إعراب الق(2/200)القرآن وإعرابه معاين  (1)
 .(2/601) املعاين ىل خمترص، وحاشية الدسوقي ع(2/140)أنوار التنزيل  (2)
 .(1/670)الكّشاف  (3)
 . (3/12)فتح القدير   (4)
 . (12/227)لتنوير والتحرير وا، (6/1240)، والتفسري القرآين للقرآن (3/12)ُينظر: فتح القدير  (5)
 . (12/35)التفسري البسيط  (6)
 . ( 246/ 19) نوير  لت وا التحرير  ، و ( 379/ 2) ي عىل خمترص املعاين  وُينظر: حاشية الدسوق   . ( 149/ 14) نظم الدرر    ( 7) 
 ، (344/ 2)، والبهان يف علوم القرآن (3/68)ُينظر: اإليضاح يف علوم البالغة  (8)
 .(280)درر الفوائد املستحسنة  (9)
 . ( 273)نظر: نتائج الفكر . ويُ (17/181)يط لتفسري البسا (10)
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 . [22]يس: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿ :اىل تع وقول هللا. 6

عنها: املسؤول  يل»  ر:يدق التو  (، ڭ ڭ ڭ ڭ)  مجلة  احلال  يكون   يف  وما 

ال  حا الذل  فطرينأعبد  واالستفهام  (1)  « ؟ي  واملعنى:  (2) لإلنكار.  عىل  ا»،  إلنكار 

 . (3) «ال إنكار املتكلم عىل نفسه ،بطريق التعريض ،عدم العبادة ني يفاملخاطب  

 . [ 25-24]الّصاّفات:   ﴾  ٻ ٻ ٻ ٱ      يب ىب مب حبخب﴿ :   تعاىل ل هللا وقو .  7

  فشغلكم   حصل لكم  ء يش ي  أ» ، والتقدير:  (ٻ ٻ)   لةمج  :عنها  احلال املسؤول

هذا  »  أنّ ، واملعنى:  (5) للتوبيخ. واالستفهام  (4) «؟نارصونكونكم ال ت    وأهلاكم حال  

نيا  يف الد    ىل خالف ذلكما كانوا ع    بعد  نارُص بالعجز عن التّ   ،م هبم وتوبيخ هلمهتك  

 . (6) «متعاضدين متنارصين

تعاىل.  8 هللا   ﴾  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿  :وقول 

 . [92-19ت:ّفا ]الّصا 

ناطقني   مانع ثبت لكم غري    أي  »(، والتقدير:  ۀ ڻ)   مجلة  ال املسؤول عنها:حلا

  جابة  يشء منعكم اإل  ي أ »   واملعنى:   ، ( 8) واالستهزاء للتهّكم  واالستفهام    . ( 7) « ؟ بجوايب

 . (9) « م هبم، واحتقار شأهنمعن سؤايل، ومراده بذلك: التهك  

 
 . (33/501)ح والرحيان . وُينظر: حدائق الرو(22/836)التحرير والتنوير  (1)
 . (22/368)، والتحرير والتنوير (916/ 11)القرآين للقرآن نظر: التفسري يُ  (2)
 .(33/015). وُينظر: حدائق الروح والرحيان (2/89)حاشية الدسوقي عىل خمترص املعاين   (3)
 .(4/448) ، وفتح القدير  (3/375)وُينظر: الساج املنري . (16/210)الدرر  نظم (4)
 . ( 378/ 5) فريد يف إعراب القرآن املجيد  ، وال ( 329/ 26) ، ومفاتيح الغيب (91/35)لبسيط ا ُينظر: التفسري (5)
 . (4/39)الكشاف  (6)
 .(8/124)هري التفسري املظ، (4/470). وُينظر: روح البيان (24/210)حدائق الروح والرحيان  (7)
 . (4/461) يرفتح القدو ،(2/343)، والبهان يف علوم القرآن  (26/342)اتيح الغيب ُينظر: مف (8)
 . (24/210)حدائق الروح والرحيان  (9)
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 .[62]ص: ﴾ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :تعاىل  هللا وقول. 9

عنها: املسؤول  والتقدير:  پ ٻ ٻ) مجلة    احلال  نصنعُ »(،  غري  كونر   حال    ما   نا 

واالستفهام  (1) «؟رجااًل   رائني   واملعنى:  (2) والتحّس   للتعّجب .    تفهامٌ س ا»  هذا  أن، 

تلهّ  لبعض  بعضهم  املسلفً يلقيه  من  رؤيتهم من عرفوهم  به  مكنً  ،منيا عىل عدم  ى 

 . (3) «منيملسلهم اقري حتعىل بعضهم لبعضم مال نع

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿  :وقول هللا تعاىل.  10

 .[8]احلديد:  ﴾ ۓ    ۓ ے  ے

 استق»(، والتقدير:  ہ ۀ ۀ) مجلة  احلال املسؤول عنها:  
 
لكم غري    ر  أي  يشء

 سبب إىلر  ااإلنكتوجيه  ى:  ، واملعن(6) والتوبيخ (5)لإلنكار. واالستفهام  (4) «مؤمنني؟

 .(7) يامنإلامن اع االمتن

 . [13]نوح: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿ :وقول هللا تعاىل. 11

عنها: املسؤول  والتقدير:   ٿ ٿ ٿ ٿ)  مجلة   احلال  لكم    أي  »(،  سبب حصل 

  واملعنى ،  (9)لإلنكار. واالستفهام  (8) « عظمةً دين هللمعتق  كونكم غري    حال    واستقر  

 . (10) « ا وقارً هلل تعاىلرجائهم  مر عديف هلُم سبٌب ما  ن  ويك ن  أل ارٌ إنك» :أن الكالم فيه

 
 .(23/329)ح املعاين رو (1)
 . (8/53)ُينظر: روح البيان  (2)
 . (23/292)التحرير والتنوير  (3)
 . (8/052)السليم قل وإرشاد الع  ،( 19/263). وُينظر: نظم الدرر (10/236)الدر املصون  (4)
 . (4/311)، والتسهيل لعلوم التنزيل  (8/162)ري املسد زا، و(4/245)ُينظر: الوسيط يف التفسري   (5)
 .(20/206)، والبحر املحيط (17/238)، واجلامع ألحكام القرآن (26/25)لبيان ُينظر: الكشف وا (6)
 . (8/205)ُينظر: إرشاد العقل السليم   (7)
 . (10/177)روح البيان  (8)
 .(15/1198)رآن لقل القرآين ، والتفسري(30/653) مفاتيح الغيب ُينظر: (9)
 .(29/199)التنوير  . وُينظر: التحرير و(10/177)، وروح البيان (9/38)اد العقل السليم إرش (10)
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 .[20]االنشقاق: ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ﴿ :وقول هللا تعاىل. 12

املسؤول عنها:      أي  » (، والتقدير:  ۅ ۋ) مجلة  احلال 
 
  . (1) « ؟ مؤمنني   هلم غري    يشء

للتعّجب   ،(3) والتوبيخ  (2)لإلنكارواالستفهام   مل    عىل مننكار  اإل»  واملعنى:   ،(4) أو 

ب من  ال»:  أو،  (5) «وهلا أتم  استلزاممة ملدلاملستلزر عد ظهور هذه اآليات  ب  نمؤي تعج 

 . (6) «انتفاء إيامهنم وقد وضحت الدالئل

 :القسم الثاين: ما دخلت فيه )أن( على )ال( النافية
 :ستة مواضع، هي ورد ذلك يف

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  :يف قول هللا تعاىل.  1

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

 .[246]البقرة: ﴾چ

لنا يف أن  ال ء  يش   أي  »(، والتقدير:  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄاحلال املسؤول عنها: ) 

اهلل   نقاتل   سبيل  واالستفهام  ( 7) «؟ يف  واملعنى:  ( 8) لإلنكار .  هلم » ،  يثبت  أن  إنكارهم 

القتال    سبٌب  تركهم  هو   . ( 9) «حيملهم عىل  ب »؛  ب للتعجّ   أو  ج  املتع  أن   ألن  شأن   منه 

 .( 10) «ببه س   ن ُيسأل  ع 

 
 . (5/495). وُينظر: فتح القدير (23/332)التفسري البسيط  (1)
 . (9/68) د املسريوزا ،(8/376)، وأنوار التنزيل (23/332)فسري البسيط ُينظر: الت  (2)
 . (6/370)د يف إعراب القرآن املجيد ريلف نظر: ايُ  (3)
 . (19/280)، واجلامع ألحكام القرآن (23/332)نظر: التفسري البسيط يُ  (4)
 . (183)التبيان يف أيامن القرآن  (5)
 .(19/280)، واجلامع ألحكام القرآن (23/332)تفسري البسيط وُينظر: ال  . ( 291/ 21)   املحيط البحر  (6)
 . (1/312). وُينظر: معاين القرآن لألخفش (1/327)ه وإعرابن القرآاين مع  (7)
 .(2/517)، والدر املصون (196/ 1)لتبيان يف إعراب القرآن ُينظر: ا (8)
 . (2/486)ير والتنوير التحر (9)
 املصدر السابق. (10)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  :ويف قوله تعاىل.  2

 .[119]األنعام: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

عنها: املسؤول  لك   أي  » (، والتقدير:  ٻ ٻ)   احلال  .  ( 1) « ؟ م يف أال تأكلوا يشء 

التقرير:عىل  ىاملعن و  ،(4) يلنفل  أو  ،(3) إلنكارل   وأ  ،(2) للتقريرواالستفهام   أن »    

ر  اسُم اهللالك يشٌء يمن ُعنا مّ : ليس هنيقولوا
  أنه  :عىل اإلنكاراملعنى  ، و (5) «عليه  ا ُذكر

ذُ   نكارٌ إ» ما  أكل  إىل االجتناب عن  يدعوهم  يكون هلم يشء  اهلل  ألن  اسم  تعاىل  كر 

 . ( 7) « يه عل اهلل    ما ذكر اسم ال يثبت لكم عدم األكل  »   أنه   واملعنى عىل النفي:  .(6) «عليه

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  :ويف قوله تعاىل.  3

 .[34]األنفال: ﴾ڀ ڀ ڀ

 هلم يف ترك العذاب   أي  »(، والتقدير:   ٻ ٻ ٻاحلال املسؤول عنها: ) 
 
  ؛ يشء

عنهم  :أي ف عره  د  لإل  ،(9) للتقريرم  . واالستفها(8) «؟يف  قرير  ت»واملعنى:    ،(10) نكارأو 

 . (12) يمنعهم من العذاب ن هلم يشءكوي ار أنك، أو: إن (11) «استحقاقهم العذاب

 .[12]إبراهيم: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :ويف قوله تعاىل. 4

 
 . (8/16)، وتفسري املنار (2/286). وُينظر: معاين القرآن وإعرابه (1/312)ن لألخفش معاين القرآ (1)
   (.7/73)، واجلامع ألحكام القرآن (3/448)ز املحرر الوجي ُينظر: (2)
 .(4/409)، وروح املعاين (2/178)، وفتح القدير (9/374)البحر املحيط ُينظر:  (3)

 . (8/33)ُينظر: التحرير والتنوير  (4)

 . (2/216)العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري  (5)

 .(9/437)حيط املنظر: البحر يُ و .(4/409)روح املعاين  (6)
 . (8/33)ر والتنوير التحري (7)

 .(2/412)معاين القرآن وإعرابه  (8)
 . (11/89)، والبحر املحيط (4/179)ُينظر: املحرر الوجيز  (9)
 .(3/134)، وإعراب القرآن وبيانه (9/335) نظر: التحرير والتنويريُ  (10)
 . (8/272)نظم الدرر  (11)
 . (9/335)والتنوير ر ري ظر: التحُين (12)
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ء لنا يف أاّل  ي  أ  »  (، والتقدير: ڃ ڄ ڄ ڄاحلال املسؤول عنها: ) ل  نتوكّ يش  

 ريرٌ تق»  أن هذا الكالم  ملعنىوا  ،(3)إلنكارأو ا  ،(2) للتقريراالستفهام  . و(1) «؟عىل اهلل

م قد توكلوا عىل اهلل، وأسلموا  أهن  يأعلنها الرسل، وهقيقة التي  حلا  لتلك  دٌ وتوكي

 . (5) « إنكار نفي التوكل عىل اهلل»، أو هو: (4) «وجوههم له 

جر: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :ويف قوله تعاىل. 5  .[32]احلر

 يقع لك يف أن   أي  »(، والتقدير:  پ پ پ ٻملسؤول عنها: )احلال ا
 
يشء

سأل  »أن اهلل تعاىل  عنى:  ، وامل(7) للتوبيخهام  . واالستف(6) «؟ينجدر اكون مع الّس ال ت

به    إبليس سؤال   الذي أمره  توبيخ وتقريع عن املوجب المتناعه من السجود آلدم 

 .(8) « وعال ربه جل  

 . [ 10  ]احلديد:   ﴾ ۇئ ۇئ    وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ : ويف قوله تعاىل .  6

امل )احلال  والتقدير( ەئ ەئ ائ ائ ىسؤول عنها:  أ  ذرع  أي  »:  ،  ن ال لكم يف 

التوبيخ  »، واملعنى:  (11) لتوبيخ وا  (10) إلنكارل. واالستفهام  (9) « ؟اهللتنفقوا يف سبيل  

 . (12)«نفاق اإلعىل عدم 

 
 . (4/15)لفريد يف إعراب القرآن املجيد . وُينظر: ا(3/081)لسمعاين تفسري ا (1)
 . (8/4004)ة التفاسري ُينظر: زهر (2)
 . (14/353)روح والرحيان ئق ال، وحدا(13/204)ُينظر: التحرير والتنوير  (3)
 . (7/159)التفسري القرآين للقرآن  (4)
 . (31/204)ر والتنوي التحرير (5)
 .(3/179)معاين القرآن وإعرابه  (6)
 .(3/174)، وأضواء البيان (14/46)رير والتنوير  ، والتح(3/157)  فتح القدير (7)
 .(3/174)ء البيان  أضوا (8)
 . (5/123)ين القرآن وإعرابه . وُينظر: معا(4/353)إعراب القرآن للنّحاس  (9)
 .(7/420)القرآن وبيانه ب را، وإع(5/663)ُينظر: تفسري السمعاين  (10)
 . (27/373)والتنوير ، والتحرير (5/201)نظر: فتح القدير يُ  (11)
 . (8/205)ليم . وُينظر: إرشاد العقل الس( 17/239)امع ألحكام القرآن اجل (12)
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 املطلب الثالث: وقوع احلال حمذوفة .
 ، هي: يف القرآن ب حمذوفًة يف أربعة مواضعوردت احلال يف هذا األسلو

 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿  :تعاىل  هللا   قول يف  .  1

 . [35]يونس: ﴾ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ

لكم يف  ثبت  يشء    أي  :  أي    ؟دي ت  دي وال هي  تّتبعون من ال هي  فام لكم  :  تقدير احلال

نكار اإلواملعنى:    ،(4) لتعّجب لأو    ،(3) لتوبيخ او  (2) لإلنكار  . واالستفهام(1) اّتباعهم

 . (5) دي توال هيي من ال هيد تعجب من اتباعهموال

، لذا نّص غري واحد (6)ال؛ ألهنا استفهامية( هي احلڌ  ڍت مجلة ) وليس

( عند  تام  الكالم  أن  حسن (7) ( ڍ ڇعىل  فوقفه  القارئ  عليه  وقف  وإذا   ، (8). 

 ( آية   ،(9) املحذوفة احلال    ( دلياًل عىلڌ  ڍويمكن أن تكون مجلة  وكذا يف 

 . نيات وآية القلم اآلتيت الّصافّ 

تعا هللا   قولو   .2   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی﴿ :ىل 

 . [415-315:]الّصاّفات

 
القرآن  ، والفريد يف إعراب  (2/674) إعراب القرآن  ، والتبيان يف(3/20)آن وإعرابه  ُينظر: معاين القر  (1)

 . (11/163)لتنوير ، والتحرير وا(12/91)، والبحر املحيط (3/381)د جيملا
 . (4/144)، وإرشاد العقل السليم (6/201)ون ، والدر املص(12/19)املحيط ُينظر: البحر  (2)
ا  (3) اُينظر:  إعراب  يف  املجيد  لفريد  التنزيل  (3/381)لقرآن  لعلوم  والتسهيل  القدير  (1/548)،  وفتح   ،

(2/065). 
 . (4/144)، وإرشاد العقل السليم (6/201)، والدر املصون (12/91)ظر: البحر املحيط نيُ  (4)
 . (12/91)حيط ُينظر: البحر امل (5)
 .(5/72)، وعناية القايض وكفاية الرايض (6/201)در املصون ُينظر: ال (6)
وإعرابه    (7) القرآن  معاين  ا(3/20)ُينظر:  إعراب  يف  والتبيان  التفسري راوغ،  (2/674)لقرآن  ،  ئب 

 . (4/459)، والتسهيل لعلوم التنزيل (3/381)، والفريد يف إعراب القرآن املجيد (1/483)
 . (2/583)، ومنار اهلدى (304)ع واالئتناف ، والقط(2/706)  ف واالبتداءُينظر: إيضاح الوق (8)
 . (11/164)التنوير التحرير و (9)
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لكم  احلال:  تقدير   ب ما  يف لكم    ثبت  يشء   ي  أ:  أي    ؟البنات اصطفاء  حتكمون هلل 

الدعوى  واملعنى:  ( 4) للتعّجب   أو   ، ( 3) والتوبيخ   ( 2) لإلنكار   واالستفهام   . ( 1) هذه    إنكار ، 

 . ( 5) عجب منه ال ق  حي   رٌ به منك حكموا  ما    ، وأن  لنفسه    البناتر اصطفاء اهلل ادعائهم 

 . [ 36-35]القلم:   ﴾  ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ﴿   : ىل وقول هللا تعا .  3

لكم احلال:  تقدير   للمسلمني   ما  أنكم مساوون  يشء حيصل   أي  »:  أي    ؟ حتكمون 

،  ( 9) للتعّجب و  أ   ، ( 8) لتوبيخ وا ( 7) لإلنكار   الستفهام وا   . ( 6) « ؟ حكام اجلائرة لكم من هذه األ 

 . (10)ن هذا احلكم عند اهلل والتعّجب م   واملجرم م  سل ء امل م باستوا احلك إنكار  واملعنى:  

 .[3]الزلزلة: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :وقول هللا تعاىل. 4

 ، أو: ما هلا ( 12) ؟ جت أثقاهلا أخر    أو: ما هلا   ( 11) ؟ زلزاهلا ُزلزلت    هلاتقدير احلال: ما  

الرتكيب عىل ،  ( 13) ؟ ث أخبارها حُتدّ  الثالثة وتقدير   ما شأهنا ا و هل يشء    أي  » :   األوجه 

 
 .  ( 182/ 23) ر والتنوير والتحري ، ( 428/ 11) القرآن  مقاصد  يف ح البيانوفت ، ( 492/ 7) ُينظر: روح البيان  (1)
   .(4/475)قدير ، وفتح ال(9/334)، والدر املصون (5/236)ُينظر: الفريد يف إعراب القرآن املجيد ( 2)
   . (2/419)معرتك األقران ُينظر: ( 3)
 .  (23/183) التحرير والتنويرُينظر:  (4)
 .  (23/318)وير ُينظر: التحرير والتن (5)
 .(20/460). وُينظر: البحر املحيط  (4/362)، والساج املنري (20/319)ر نظم الدر (6)
الفـظـنـيُ   (7) ف ـريـر:  إعـد  القـي  الــراب  والب( 6/199)د  ــي ـمجـرآن  الـ ح ـ،   ، ( 02/460)ط  ــ يـمحـر 

 .(29/92) رــويـنـر والتـريـحـتـوال
 . (2/457)األقران ك رت، ومع (4/459)لعلوم التنزيل والتسهيل ، (8/376)ُينظر: املحرر الوجيز  (8)
 . (20/319)، ونظم الدرر (6/199)التنزيل  ظر: أنوارُين (9)
 .(27/356)، وروح املعاين (4/362)، والساج املنري (30/611)ُينظر: مفاتيح الغيب  (10)
 . (30/492)لتنوير ، والتحرير وا(4/783)اف ، والكّش (6/319) عيوننكت والُينظر: ال (11)
اـظـنـيُ   (12) وـكـلنر:  وت (6/319)ون  ـيـع ـالت  السمــسيـفـ،  وال(267/ 6)ي  ـان ـع ـر  ألحـام ـج ـ،  ام  ـك ـع 

 .(20/148)رآن ــقـلا
ُينظر:  (13) وتأخري.  تقديم  النظم  يف  يكون  التقدير  هذا  مقاتل    وعىل  والبيان  (4/790)تفسري  والكشف   ،

 .(6/267)اين سري السمع ف، وت(10/264)
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غ   ك   ت رّي ت  عليه عاّم  واالس (1)«؟ انت  للتعّجب .  واملعنى:  (2)تفهام  اإلنسان  ،  أو -أن 

اخلصوص  وجه  عىل  من   -الكافر  لألرض  حيصل  وما  اهلول  من  يرى  ملا  يتعّجب 

 . (3) العجائب 

 

 

 
 

 
 .( 2/753)القرآن الكريم النكت يف  (1)
   (.32/255)ومفاتيح الغيب  ،(3/606)م ُينظر: بحر العلو( 2)
 .(21/438)بحر املحيط ، وال(32/255)ُينظر: مفاتيح الغيب  (3)
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 اخلامتة

أس  تتبع  بـبعد  احلال  عن  االستفهام  ل»لوب  الكريم  يف  «ـما  القرآن    ته، دراس و 

 : ومنها، النتائج يه، ظهر للباحث عدد من والنحوّين فن يملفّس كالم ا تقراءواس 

يف القرآن    يف االستفهام عن احلال  «ـما ل»أسلوب  أكثر املفسين اهتامًما بإبراز    •

يف   عاشور  بن  الطاهر  والتنوير »هو  بنّي «التحرير  وقد  أثناء  ،  يف  أحكامه  من  شيًئا   

فيها. تفسري   ورد  التي  ا  قابلامليف  و  اآليات  عنايته  ع-ي  زخمرشلفإن  القرآن  ىل  بلغة 

إال بياًنا   «الكّشاف»ببيان هذا األسلوب يف تفسريه مه يظهر اهتاممل  -وإعراب ألفاظه

 .موجًزا يف مواضع يسرية
تد  • فيها  حصل  التي  النحوية  األساليب  من  األسلوب  تفسري  هذا  بني  اخل 

توهم أن    اظلفبأ  عّب ي  همن ثري مى يف كالم املفسين عليها، فكاإلعراب وتفسري املعن

الواقع يف  وهو  األسلوب،  هلذا  اإلعرايب  التقدير  يقصد  هبا  توضيح   املتكلم  يريد 

فق القواعد النحوية  . معنى هذا األسلوب دون قصد بيان التخريج اإلعرايب له و 
مع كوهنا عاملًة،    ن  أ  إىل األخفش أنه يرى جواز زيادة  نسب كثري من النحويني  •

، مفاده أهنا غري زائدة إذا كانت عاملة  خرقواًل آ  له  ولكنّ   به، د رصح  ل قوهذا القو

 لو كانت زائدة فإن الفعل يرتفع بعدها، فال تعمل النصب.  أن  فقد رّصح بأّن 
 : ومن توصيات هذا البحث

ا  أن  دراسة داللة دخول    • سؤول عنها ملضارع الواقع موقع احلال املعىل الفعل 

    ڦ﴿  يف قول اهلل تعاىل:  رآن، كاملقا  ال يفاحل  تفهام عنس يف اال  «ـما ل»يف أسلوب  

 . [ 246]البقرة:   ﴾ چ چ   چ              چ ڃ ڃ     ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ    ڄ
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 املراجعقائمة املصادر و

الكرمي إ . 1 الكتاب  مزااي  إىل  السليم  العقل  العامدي   ،رشاد  السعود  الرتاث  ،  أبو  إحياء  دار 

 ، د.ت. بريوت   ،العريب 
البيان  أض . 2 ا، حمنآن ابلقرآقر اليف إيضاح  واء  الفوائد، مكة  لشنقيمد األمني  طي، دار عامل 

 هـ. 1433،  3املكرمة، ط 
 هـ. 1409،  بريوت ،  عامل الكتب ،  زهري غازي زاهد   : حتقيق ،  اس حّ أبو جعفر الّن ،  إعراب القرآن  . 3
 هـ. 1424،  9، حميي الدين الدرويش، دار ابن كثري، دمشق، ط وبيانه  إعراب القرآن  . 4
أبو عيل    به أليب إسحاق الزج اج(،وإعرااين والقرآن  ب مع حة من كتال  صملسائل امل اإلغفال )ا . 5

املاجد   مجعة  ومركز  الثقايف  املجمع  إبراهيم،  احلاج  عمر  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  الفاريس، 

 م. 2003للثقافة والرتاث، ديب، 
،  ت ريوب  ،اجليلدار ، ارونـ الم هـالس دـق: عبـقيـحـت، اجي ـّج م الز  ـاسـو القـأب، يـالـم ألا . 6

 . هـ0714، 2ط

ا . 7 اأمايل  اهللهب،  ريج  لش  بن  عيل  ة  بن  الش  العلوي    حتقيق ري ج  ابن  حممد  ،  حممود   :

 هـ. 1413،  1، ط القاهرة، مكتبة اخلانجي ، ناحي الط  

اخللف  . 8 مسائل  األنبار اإلنصاف يف  بن  البكات  أبو  مكتبة  ،  مبوك،  جودة  حتقيق:  ي، 

 م. 2002،  1لقاهرة، طاخلانجي، ا
حممد عبد  ، حتقيق:  البيضاوي   ن عمرن عبد اهلل بالدينارص  ،  يل أو لتوأسرار ا   وار التنزيلأن . 9

 هـ. 1418،  1، ط بريوت ،  دار إحياء الرتاث العريب ،  الرمحن املرعشيل
العضدي ا . 10 الفاريّس ،  إليضاح  عيل  تح: أبو  فرهود  ،  شاذيل  اآلداب  ،  حسن    -كلية 

 . هـ1389، 1، ط جامعة الرياض 

الب  . 11 القزوين ، اخلطي لغة اإليضاح يف علوم  املنعم خفا د عبحمم  قيق:حت  ي، ب  ار  د،  جي د 

 هـ. 1414، 3، ط بريوت ،  اجليل

القاسم األنباري،  يضاح الوقف واالبتداءإ . 12 الرمحن  حميي  ، حتقيق:  حممد بن  الدين عبد 

 هـ. 1390،  دمشق ، جممع اللغة العربية، رمضان 
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العلوم . 13 رقنحبر  م  الس  الل يث  أبو  معّوض  ،  عيل  حتقيق:  دادي،  ين،  الكتب  وآخر  ر 

 هـ.1413،  1، ط ية، بريوتلملعا
اال . 14 دار  حمليط بحر  ين،  وأخرر حّبوش  ماهر  حتقيق:  األندليس،  حيان  أبو  الدين  أثري   ،

 هـ. 1436،  1وت، ط الرسالة العاملية، بري
،  ين: فتحي أمحد عيل الدق حتقي،  ألثري اجلزري جمد الدين ابن ا،  البديع يف علم العربية  . 15

 هـ. 1420،  ة كرممكة امل، ى قرالجامعة أم اإلسالمي ب  مركز إحياء الرتاث

القرآنلربهاا . 16 الزركّش،  ن يف علوم  الدين  إبراهيم ، حتقيق:  بدر  الفضل  أبو  دار    ،حممد 

 هـ. 1376، 1، القاهرة، طية إحياء الكتب العرب 

القرآن . 17 إعراب  يف  حتقيق  البقاءأبو  ،  التبيان  ي،  البجاالعكب  حممد  عيل  مطبعة  وي :   ،

 د.ت.   ة،هر، القاكاهاحللبي ورش  عيسى البايب 
البطّ ، حتقيق:  ابن قيم اجلوزية  ، قرآنيف أميان ال  بيانالت . 18 دار عامل  ،  اطيعبد اهلل بن سامل 

 هـ. 1429،  1، ط مكة املكرمة ،الفوائد

ي،  التبيني عن مذاهب النحويني  . 19 حتقيق: عبد الرمحن العثيمني، مكتبة  ، أبو البقاء العكب 

 هـ. 1142،  1يكان، الرياض، طالعب
والتكمي التذيي . 20 كتاب  يفل  ل  حي  ،سهيلالت  شرح  األأبو  حتقيق:  ندليسان  حسن  ، 

 هـ. 1439-1421، 1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط هنداوي
التنزيل  . 21 لعلوم  الصالتسهيل  بن محد  رناطي، حتقيق: عيل  الغ  الكلبي  ّي  ُجز  ابن  احلي،  ، 

 هـ. 1439،  1ط دار طيبة اخلضاء، مّكة املكّرمة، 
، إرشاف: عبد  احثنيموعة من الب ق: جمحدي، حتقيواال بن أمحد    ، عيل البسيط التفسري   . 22

 هـ. 1439،  2بيكان، الرياض، ط بن سّطام آل سعود، وتركي بن سهو العتيبي، مكتبة الع العزيز  
جالل الدين السيوطي، حتقيق: فخر  جالل الدين املحيّل، و   تفسري اجلللني ]امليس ر[، . 23

 م. 2003،  1ط ون، بريوت، باوة، مكتبة لبنان نارشالدين ق
الرات . 24 افسري  والبقرة  قدمة امل]  ألصفهاين غب  الفاحتة  الراغب    [،وتفسري  بن حممد  احلسني 

 هـ. 1420،  1، ط جامعة طنطا   -كلية اآلداب  ،  د عبد العزيز بسيوين : حمم حتقيق ، األصفهاين 
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الطربي =   . 25 القرآن تفسري  البيان عن أتويل آي  ب،  جامع  الطبي حممد    حتقيق: ،  ن جرير 

 هـ. 1422،  1ط  جر، القاهرة،ار ه ، دالرتكين حسن عبد امل عبد اهلل ب

دار  ،  نيم بن عباس وغ  ،يارس بن إبراهيم ، حتقيق:  أبو املظفر السمعاين   ،تفسري القرآن  . 26

 هـ.1418،  1، طالوطن، الرياض

 ، د.ت. قاهرة ال   ، دار الفكر العريب ، كريم يونس اخلطيبعبد ال، التفسري القرآين للقرآن  . 27

  ، مكتبة الرشدية،  لتونيسغالم نبي ا:  قيق ، حتملظهريا   د ثناء اهللحمم ،  ملظهريالتفسري ا . 28

 هـ. 1412، الباكستان
مقاتل . 29 بن  ،  تفسري  البلخمقاتل  اهلل حممود شحاتي، حتقيقسليامن  عبد  إحياء  ة،  :  دار 

 هـ. 1423، 1، ط بريوت   ،الرتاث

،  للكتابية العامة  اهليئة املرص،  رشيد رضاحممد  ،  تفسري القرآن احلكيم  =   ري املنار تفس . 30

 . م1990رة،  اهلقا

القواعدمت . 31 الفوائدبشرح    هيد  اجليشتسهيل  ناظر  يوسف    ،  بن  املرصي،  حممد  احللبي 

ين، : عيل حممد فاخرحتقيق  هـ. 1428،  1، القاهرة، ط دار السالم وآخرر

القرآن . 32 اخلزرجي   حممد ،  اجلامع ألحكام  بكر  أيب  بن  أمحد  حت  بن  أمحد  قيق:  القرطبي، 

 . هـ3841،  2، ط قاهرة ال ،ب املرصية كتالدار ،  فيش وإبراهيم أط ،البدوين 

النحوم  اجل   . 33 يف  الفراهيدي  ،ل  أمحد  بن  إليه[،    اخلليل  قباوة ]منسوب  الدين  ،  فخر 

 ـ.ه 1416،  5مؤسسة الرسالة، ط
ؤسسة  ، محتقيق: حممد التونجي ، أمحد اهلاشمي،  جواهر البلغة يف املعاين والبيان والبديع . 34

 هـ.1427،  3ط املعارف، بريوت، 
ال . 35 ا ي على خمت وقدسحاشية  الدسوقي،  ازاين لتفتلملعاين  صر  عرفة  بن  عبد  ، حتقيق:  حممد 

 ، د.ت. املكتبة العرصية، بريوت، احلميد هنداوي
،   األرمي اهلرري حممد األمني بن عبد اهلل،  حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن  . 36

 هـ. 1421،  1، ط ت دار طوق النجاة، بريو
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 امللخص
بــ   املوسوم  البحث  اجلملة،)احتوى  شبه  تعليق  يف  الوجوه  يف    تعدُّد  وأثره 

القرآنية ثبت   (القراءات  ثم  خامتة،  ثم  مباحث،  ومخسة  ومتهيد،  مقدمة،  عىل 

واملراجع أن   بني.  باملصادر  التي متثلت يف  الباحث يف مقدمته منهجه، وأمهية بحثه 

من رضوب إعجاز الكريم ُيَعدُّ رضبا    لقرآنيف ا  ة التعليق النحوي لشبه اجلمل  تعدد

هل    عدد من التساؤالت أمهها:  عنالقرآن الكريم، وتتضح أمهيته من خالل إجابته  

حركات يف  القرائي  التغاير  يكون  أن  شبه    يمكن  تعليق  تعدد  يف  مؤثرا  اإلعراب 

وف رحلاجلملة؟ وهل يؤثر التغاير القرائي يف داللة بعض األفعال وحركات بعض ا

دد تعليق شبه اجلملة؟ وهل يتسع السياق ليشمل أكثر من معنى يف الرتكيب   تعيف

تعدد املعنى الوظيفي لكلمة يف الرتكيب،    ذكر الباحث يف املبحث األولو  ،الواحد؟

تعدد    ويف الثاين:  الرتكيب،  عالماتاملبحث  يف  لكلمة  املبحث  ويف    اإلعراب 

ترصيفهالثالث:   أو  الفعل  مادة  والبناء  الراب  ثبحامل  ويف  ،تغري  للفاعل  البناء  ع: 

وعدمه.  ويف    للمفعول، التعليق  بني  احلرف  اخلامس:  يف  املبحث  الباحث  ذكر  كام 

 خامتة بحثه النتائج التي توصل هلا ومن أمهها:  

ُيَعد   الكريم  القرآن  يف  اجلملة  لشبه  النحوي  التعليق  من رضوب  رضب    تعدد  ا 

 . إعجاز القرآن

د متعلَّق يف تعد    ح  واض  ه أثر  ـب كان لـيف الرتكي   ة  م ل لكة  ـوي ـحـ النة  ـفـدد الوظيـتع

 . شبه اجلملة

للقراءات القرآين  الرتكيب  يف  القرائي  أثر    التغاير  تعد    فاعل    له  التعليق  يف  د 

 النحوي لشبه اجلمل. 

النحوي    : تاحية املف   الكلمات  التعليق  القرآنية   -تعدد  املعنى   -القراءات  تعدد 

   الفعل.   مادة  غري ت   -اإلعراب   مات عال   تعدد  -الوظيفي  
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 قدمةامل
 ، أما بعد:  احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل

الكاشفة    إن   اخلصائص  أهم  من  العربية  اجلملة  تركيب  يف  اجلملة  شبه  تعليق 

ترتاص  للمعاين أن  ُيعقل  وال  هـذه   ،  بني  تعليق  دون  معانيها  وتتأتى  اللغة  كلامت 

يكون   وإنام  فاالا  م  الك   كذلالكلامت،  وملَّ فيه  ةدئ  مها    ان رشطكا  ا،  العربية  اجلملة 

مل تتأت للجملة فائدة  إال بالتعليق النحوي، فالتعليق النحوي    (1)الرتكيُب واإلفادة

د الكالم  ؛ ألنه لو جتر  من العنارص التي تساعد عىل بيان معنى الرتكيببني الكلامت  

 . )2(«اهب نعُق لكان يف حكم األصوات التي يُ »منه 

ة،  ـتبعيص، وال ـخصيـ اد، والتـنـإلس ا:  هاـرة  منـكثي وي  ـحـ لنق اـعليـ لتا   لـائـووس  

وقد درس البحث من هذه الوسائل التعليق النحوي ألدوات اجلر ،  )3(...  واألداة

النص   ترابط  يف  ألمهيتهام  بنوعيه  به،   والظرف  يتعلقان  الذي  احلدث  معنى  وإمتام 

رور يف ملجار واللج  ص  خا  ني متعلَّق تعي  وا عىل أرص  ومل يكن النحاة عىل خطأ حني»

روف تسلك مسالك األدوات قالوا بتعليق الظروِف  إهنم ملَّا رأوا الظ بل    اإلعراب،

اجلملة  ،  (4) «أيضا لشبه  املعنوي  االرتباط  هو  اجلملة  لشبه  النحوي  فالتعليُق 

 هبا، اه إالنعيكتمل مال  كها به كأهنا جزء  منه ال يظهر معناها إال به، وباحلدث، ومتس  

بني  لمتبادَ القة  ع  ةفثم  وة  اجلملة  الذي  شبه  اجلملة    وتتعلق   تقيدهاحلدث  فشبه  به، 

دث يفيد شبه اجلملة، فُيظهر معناها، ـد احلدث يف إيضاح معناه وتكميله، واحلقي  تُ 

 . (5) اا أو تقدير  ويربطها بحدث يشغلها، وينصبها ظاهر  

 
 . 51 طهرة، القا، دار املعارف، (15/ 1) انظر: النحو الوايف: عباس حسن (1)

يف  انظر:  ا  (2) العربيةملفصل  بريوت،  ،(13،  12ص)  للزخمرشي  علم  اجليل،  وانظر: (24ص):  2ط  دار   .

 .م0200، 1وق، القاهرة، طلرشدار ا حممد محاسة عبد اللطيف،. د والداللة: والنح

 .م9981، 3، عامل الكتب، القاهرة، ط(191ص) متام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها: د انظر: (3)

 .(127ص) اها ومبناهااللغة العربية معنانظر:  (4)

إع  (5) اجلمل  انظر:  دوأشباه  راب  الد  .اجلمل:  قباوةفخر  منشور(261ص)  ين  اآلفا،  دار  اجلديـدت   ة،اق 

 . م1981، 3بريوت، ط 
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 أمهية البحث: 
يف  عدُّ يُ   عالبحث  وأجل  الكريم    ن آقرلا  ملو  العلوم  أرشف  النظر   ها،من  وبعد 

د الوجوه يف تعليق شبه    : والتأمل وسؤال أهل العلم وقعت عىل هذا املوضوع   تعدُّ

قد    ملةجلشبه اعليق  قضية ت  ومما ال شك فيه أن،  اجلملة، وأثره يف القراءات القرآنية

ت ايف  عريضة    مساحة    شغلت العريب، جتلَّت  وجود    األصل  أن    يف  ساحةملا  لكلنحو 

 يف الرتكيب، ُيظهر ذلك املتعلََّق وُيوض  
  حه السياُق وقرائنُه، لكنَّ هذا متعلَّق به واحد 

إليه دور  » ُينسب  الذي  املعني    مهم    السياق  املعنى  لغوي؛ هو    حدث     ألي  يف حتديد 

يف   يصبح  قد  ا نفسه  من  ع  ِس تَّ مُ   نألحيابعض  ألكثـر  يسم عنىم ا  قد  إذ  لتعدد ح  ؛ 

اجلم لدال  تامالت يفحاال الواحدةة  فقد    .(1)«لة  القرآين،  الرتكيب  ما حدث يف  هذا 

يف   ذلك  فأثََّر  متعلَّق،  من  أكثر  اجلملة  شبه  تعليق  فاحتمل  أحيانا،  السياق  اتََّسَع 

ناعة النحوية،  ط الصوضوابا وداللة، بام ال يتعارض مع أصول الدين  الرتكيب نحو  

كذل  كان  فإذا ا  كالسياق  ُيَعدُّ  لتعد  فإن  إعجاز رضب  »  الفهم  اذ هبد  رضوب  من  ا 

د إشعاعه، بحيث تبدو اجلملة  ه وخصوبة عطائه، وتعد   عىل ثراء نص  القرآن، ودليال  

املشع   كاملاسة  بأضواءالقرآنية  عليك  ألقت  استقبلَتها  أنَّى  التعليق  (2)«ة  فتعدد   ،

 ني الثراءَ ما تع  ردبق  ضووالغم   للبسي اناهرة  سياقية  ال تعلة ظاجلم   هالنحوي لشب

 يث ىث نث مث زث رث ٱ﴿  :مثال ذلك قـوله تعاىل،  وطالقَة النظم  داليللا
السمني    يقول    [16  هود:]ٱ  ﴾يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف

، أي: والضمري عىل هذا يعود عىل اآلخرة،  جيوز أن يتعلق )فيها( بـ)حبط(»  :احللبي

عىل هذا   ريم ضفال،  ا(وعصنلق بـ) أن يتعوجيوز  ،  وظهر حبوُط ما صنعوا يف اآلخرة

 
الداللالغ   (1) يف  أنامطه  موض  دة  املعارصة:  العربية  يف  منه  التخلص  ووسائل  محاد  .وعوامله  أمحد   حممد 

 .م 1986ر العلوم، جامعة القاهرة، بكلية دامودعة  سالة دكتوراه، ر(114ص)

اجلملأوجه    تعدد  (2) يف  داإلعراب  القرآنية:  عبمحم.  ة  محاسة  اللطيفد  م(93ص)  د  بمجلة  ،  نرش  قال 

 .م1984بة الزهراء، القاهرة، د الثاين، مكتإسالمية، العددراسات عربية و
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الدنيا احلياة  عىل  بالفعل    ، )1(«يعود  تعلق  إذا  اجلملة  شبه  أن  مالحظة  مع  هذا 

 )صنعوا(  ال يصحُّ عوُد الضمري عىل اآلخرة؛ إذ ال عمَل هناك يف اآلخرة فيحبَط. 

لشبه  النحوي  التعليِق  تعدَد  يفاجلم   إنَّ  َمع    لة  القرآين   معامل  من  لم  الرتكيب 

النظ ر قلاإعجاز    ريق إىللطا اآن من حيث  التعليق   لنحوي سبب  م؛ ذلك ألن تعدد 

الواحدة    رئيس   اآلية  فأصبحت  وثراء دالالته،  معانيه  توارد  آيات،   بمنزلةيف  عدة 

طريف.  ملمح  إىل  أو  بالغية  نكتة  إىل  أو  جديدة  داللة  إىل  واحدة  كلُّ  إن    ترمي 

حني  لعرب  ا عىل خطأ  يكونوا  وهاإلجياز  يهبالغة  لا  ن  أوا  ذكرمل  من    اذ،  اإلجياز 

د التعليق النحوي لشبه اجلملة، فأصبح اإلجياز  يم تعد  أسبابه الرئيسة يف القرآن الكر 

  ا عن اإلعجاز القرآين.بذلك فرع  

 أسئلة البحث: 
القرائي يف حركات التغاير  د تعليق  ا يف تعد  ر  اإلعراب مؤث    هل يمكن أن يكون 

اجلملة؟ يُ و  شبه  التغايث  ؤَ هل  بعالقرائ  رر  داللة  يف  بعض ألا   ضي  وحركات  فعال 

وهل يتسع السياق ليشمل أكثر من معنى يف  روف يف تعدد تعليق شبه اجلملة؟  حلا

  الرتكيب الواحد؟

 الدراسات ذات الصلة: 
 ا مل أجد بحثا  أو كتابا  متخصصا  يف املوضوع وإنام وجدت مضمون البحث منثور  

 . آنر اب القه وإعريف كتب التوجي

 البحث:    ج منه 
ا د املنهج الوصفي التحلييل، الذي يصف ظاهرة  عىل   ثحب لاعتمد  الوجوه    تعدُّ

 
املصون  (1) الدكتور: حممد، حت(6/297)  للسمني احللبي  الدر  ،  1، دار القلم، دمشق، طد اخلـراطأمح  قيق 

 . م1986
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القرآنية القراءات  يف  وأثره  اجلملة،  شبه  تعليق  لنامذج  م  يف  التحليل    رِ ث وأَ   عديدةع 

 . قراءات القرآنيةال يف ذلك

 :اشتمل البحث عىل خطة البحث: 

 نهجه. وم ه افث وأهدة البح ذكرت هبا أمهي : مقدمة 

ف  : هيد ت  ا للتعليق والقراءات القرآنية، وذكرت ملحة عن تعدد ف  تعري  هيعرضت 

 شبه اجلملة. متعلق 

 .بتعدد املعنى الوظيفي لكلمة يف الرتكي : املبحث األول 

 . لكلمة يف الرتكيباب راإلع عالماتتعدد  املبحث الثاين: 

 . فهو ترصيتغري مادة الفعل أتغيري  املبحث الثالث: 

 . للبناء للمفعوالبناء للفاعل وا ع: الراب   املبحث 

اخلامس:  وعدمه.  املبحث  التعليق  بني  فهر   احلرف  ذلك  تال  املصادر  ثم  س 

 . املوضوعاتس فهر واملراجع و
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 تمهيدال

 نيةآقراءات القرداللة التعليق وال

       التعليق النحوي:  
 . (1)االستمساكو طتبااالر ليدور معنى التعليق يف اللغة حو:  التعليق لغة 

                                                                          :      (2) ريريقول ج

رن   ــَ ُه بِقـــــــ ــُ ت  خَمالِبـــــــ ــَ  إِذا َعلِقـــــــ

 

ــَ   ــَب َأو َهتـ ــاَب الَقلـ  َك احِلجابـــاَأصـ

 . وارتبطت  أي: نشبت   

                                                                      :(3) ويقول أبو العتاهية

ََ   يييييَ    مييييي  َ   ء  نَفسييييي     يييييَ    الييييي منعَ مم
 
 

ُم املَهــــــِديُّ يَ  
ضــــــِ اهللَُ َوالقــــــائِ  يهاق 

. أي: مستمسكة     ومرتبطة 

ا، وكل ها   وحديث  يق شبه اجلملة بالعامل النحاة قديام  َف تعلَعرَّ  : تعليق اصطلحا ل ا 

ح  تدور  متقاربة   اتعريفات   اال  ملعنىول  وهو  للمصطلح،  يقول تباطراللغوي   ، 

  عن   قرصت  أفعاال    أن    واألصل،  ُق: االرتباط املعنويالتعل  »:  هـ(191)تالسيوطي  

اجلر  ذلك  عىل  عينتفأُ   ،األسامء  إىل  الوصول فخُر الدك  ويقول  .(4)«بحروف  تور 

هنا كأ  به  كهاومتس  ،باحلدث  اجلملة  لشبه  املعنوي  االرتباط  هو  التعليق »الدين قباوة:  

  دُ رِ تَ   اجلملة  شبه  ألن    ذلك  ؛ه إال هباناع م  مليكت  وال  ،به  إال  هاانمع  يظهر   ال  ،جزء منه

 
حتقيق عبد اهلل    ،(1/3077)ل ق(:    ع)  الدين حممد  منظور أيب الفضل مجال  العرب: البنانظر: لسان    (1)

 .دار املعارف، القاهرة ،شاذيل هاشم حممد السب اهلل ووحممد أمحد ح ،عيل الكبري

 .الطبعة الثالثة ،، دار املعارف، القاهرةنعامن حممد د حتقيق ،(2/819) نهوا دييف وهو، الوافر البيت من (2)

العتاهيةوهو يف  ،  البسيطيت من  الب  (3) أيب  أبو   ،0198صادر، بريوت،    دار،  (049ص)  ديوان  وقد كتب 

   . يعرض له بطلب جاريته التي كان أبو العتاهية هيواهاملهدي ة إىل االعتاهي

  ، يد هنداويعبد احلم  د حتقيق    ،(3/511)وامع: جالل الدين السيوطياجل  رشح مجع وامع عىل  مهع اهل   (4)

 . القاهرة ة،املكتبة التوفيقي
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غد  :   تقول  ،داملقي    ق التعل    هبذا  معناها  فيتمُّ ،  تقيده  الذي  للحدث  تكملة   يف  نقيم  ا 

  ة  د غري حمد    ة  عام    عىل حدث اإلقامة داللة    وحده يدلُّ   )نقيُم(  الفعل  أن    فرتى  ،دمشق 

م  واضح    ان  بزم أو اتحلظ   بعد  أو  ن،اآل  اإلقامة  هذه  تكون   فقد  ،معلوم  كان  أو   ،

  )غدا(   : قولك  ولكن  ،غريمها  أو   دمشق   أو  حلب  يف  تكون  وقد   ، أعوام  أو  ،ساعات

الذ حد   الزمن  تد  اإلقام  عقي  تلك  دمشق(:  قولك و   ،ةفيه  الذي حد    )يف  املكان  د 

فيه  يضمُّ  الداللة النا  احلدُث   قيلب  دانقيال  هذان  ولوال  ،اإلقامة وتكون  يفي   قص 

كان أقرب إىل   ا أدق  وكلام أضفت إىل احلدث قيود    ،مالتالقريب من  ى التام أو اباملعن

والدقة الدكتور حممد سمري   .(1) «الكامل  كام  التعلُق حكم من أح»:  بينج  ويقوُل 

 هيشب  ما  بني  ينعقدُ   ،للمعنى  مُ وهو فرع من االرتباط املتم    ،حروف اجلر والظروف

الكتامل   والبدَّ   ،ههايشب  ما  أو  ،ر وما قبلهام من أفعالور وم   رف وجار  ظ  من  اجلملة 

 :  هام بأحد أربعة أمور هيقِ معنى هذين من تعل  

ملجرور  او  فاجلار  [7الفاحتة:]  ﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱ﴿ : قوله  نحو:  الفعل -1

 .)أنعمت(ق يف املعنى ومرتبط بالفعل متعل   )عليهم(وهو 

  ، قاتتالفعل من املش  ةعول أو ما يف قوفو مفاعل أاسم    نما يشبه الفعل م -2

  )عليهم( فاجلار واملجرور وهو    [7الفاحتة:  ]  ﴾ُّ َّ ٍّ ٱ﴿  :نحو  وذلك

 . )املغضوب(متعل ق بـ

يشبههاملؤوَّ  -3 بام  : الزخرف]  ﴾ مئ  خئ  حئ  جئ  يي ﴿   : تعاىل   هلقو  نحو:  ل 

غم  الر  عىل  ه(إل)ـلق بمتع  )يف السامء(:   فقوله ،  السامء   يف  إله  هو  الذي  وهو:   أي  [84

يوصف   أنه  به  الومن  يوصف    به   التعليق   صحَّ   وقد  -ة فص  غري  اسم  هو  : أي– 

 . )معبود(بـ لتأوله

 
 .(261ص)  مل:جلمل وأشباه اجلر: إعراب اظان (1)
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 ما فيه رائحُة الفعل وما يشبهه نحو قوله: -4

 ( 1) بعَض األحيان   لنهاأنا أبو امل 

 )الشجاع(:  ملا فيه من معنى قولك  )أبو املنهال(متعل قة بقوله:    )بعض(لمُة  كف 

اجلر  رُف والظ  ،(اد)اجلو  أو حروف  تعلق  مثُل  بمن رضورة  ته  ذكرنا    مُ تم  يُ ا  ق  عل  ام 

ُ ، ويُ الفائدة  . (2) وجه الكالم ومواقعه بني 

ابنُ   ويبنُي  وجه    هذا  خامس  هشام  يصحُّ  ا  أو  يتعلُق  اجلملةت يأن  ا  شبه  به    ، علَق 

قُ »:  يقول ا  موجود  األربعة  هذه  من  يشء  يكن  مل  فمثال  د  فإن   التعلق ر...، 

 قدير: تب  [61هود:،73:األعراف]ٱ﴾مجحج مث هت متٱ﴿:عاىلت  قوله ذوفحاملب

  عىل   يدل    إليهم  واملرسل  النبي  ذكر  ولكن  ،اإلرسال  ذكر  يتقدم  ومل،  (اسلن)وأر

عامل أو املتعلَّق به إىل يشء  ال أثر الفعل أو ال صيو إ، معنى هذا أن التعليق ه(3) ذلك

به ويتم  يقيده  املرورم  به  املراد   ناك  ،()مررُت   :قلت  فلو  ،معناه  آخر   وكان  ،طلق 

ا ناقص  بـ  ،بزيد  رُت رم:  قلت  نإف  ،املعنى  يقتضيها   )الباء(أتيت  ال  حمدودة  لفائدة 

نفسه يتعل    مجلة البدَّ   ، فكلُّ شبه(4) الفعل  بفأن  الفعلمعن  فيقيدُ   ،شبهه  وأعل  َق    ، ى 

ا  فرعيًّا  معنى  ويفيد اجة وق درمعة فيوم اجلسافرُت  :  قلت  فلو  ،لالعام  ملعنى  جديد 

دافسمأنا  أو    ،خاريةب فوق  اجلمعة  يوم  بخارير   )فوق( و  )يوم(  فالظرفان  ،ةراجة 

 
من  (1) انظر  مشطور  البيت  اللبمغن  : الرسيع.  املرصي يب  ي  األنصاري  هشام  ابن  األعاريب:  كتب  عن 

دار ،  عة سعيد األفغايناملبارك وحممد عيل محد اهلل ومراجازن  دكتور مق ال، حتقي(416ص)هـ(  761)ت:

 . م1998هـ ـ1419، وىلألالطبعة ا، بريوت، الفكر

المعجم    (2) اللبدينحوياملصطلحات  نجيب  سمري  حممد  والرصفية:  الرسمؤسس   ،(156ص)  ة  ،  ة الة 

 .م1988 -هـ 1409، ، الطبعة الثالثة بريوت

 . (418ص)ي اللبيب: مغن (3)

إميل    ور، حتقيق الدكت(45ص)   الء الدين بن عيل اإلربيل، لع ربجواهر األدب يف معرفة كالم الع   :انظر  (4)

 م. 1991هـ ـ1412، األوىلبعة الط، بريوت ،النفائس ر، دابديع يعقوب
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بعاملهام     مرتبطان :  أي به  متعلقان  أهنام  ومعنى  ،)مسافر(  أو،  )سافر(متعلقان 

بهم تومس بهج  كأهنام  ،سكان  بالتعلق  إال  معنامها  يظهر  ال  منه   فاستمساكهام   ،زءان 

 الن معناه.م كا يف الوقت نفسه يمه ثم ،صلهء بأ ك اجلزمل كاستمسابالعا

 : نية القرآ اءات  القر 
فقال:   الزركيش  امل»عرفها  الوحي  ألفاظ  اختالف  كتابة  القراءات هي  ذكور يف 

  : ، وعرفها ابن اجلزري فقال(1)   «ل وغريمهايف وتثقيف خت، ما بنياحلروف أو كيفيتها

 . (2)«لالناق ا بعزوختالفهاء كلامت القرآن واالقراءات علم بكيفية أد»

   : جلملة شبه ا   ق متعل    د تعد  
عامل احد لشبه اجلملة، لكن قد يأيت أكثر من فعل أو  ق به وعلَّ مت  أن يأيتصل  األ

 ، السياق   غ هلذا هووالنحو، واملسو  ى  نع املق به من حيث  لشبه اجلملة أن يتعل    يصح  

  ، لغوي دث  ي حعني ألنى املاق الذي ينسب إليه دور مهم يف حتديد املع السي»  فهذا

يصبحن  هو قد  األ  فسه  بعض  مُ يف  منع  ِس تَّ حيان  ألكثر    د لتعد    يسمح  إذ  ؛نىمع  ا 

  ،القرآين  النص  إشعاعات  من  وهذا ،  (3)«الواحدة  اجلملة  داللة  يف  االحتامالت

دالالتهثرك  بابوأس  محَّا القرآين  النص    جيعل  مما  وهو  ،ة  وجوهال    ذا    يف   ورد  كام  ، 

فاألمر ،  (4)«  الوجوه  نفامحلوه عىل أحس،  وجوه  ذو  ذلول  نقرآ»ال:  يالنبو  احلديث

ا، يقول  أكثر، فال خيالف دين أو ني له لداللتالسياق وحتمُّ  لِ بتقبُّ  وط  إذن مرش ا أو رشع 

عضيمة:ا معجز  أ»  لشيخ  القرآن  أحد    سلوب  يستطيع  ب  أن    ال  يه امرم  كل  حييط 

 
مصطفى   عليه  ه خرج،  (396  ،1/395)  الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش  لبدر،  قرآنعلوم اليف    الربهان  (1(

 .م 1988هـ ـ 4081، 1ط،  ، بريوت دار الكتب، طالقادر عبد اع

 .م6199 ،، بريوتتبدار الك ،(1/410) ينلزرقاا حممد لشيخا ،نمناهل العرفان يف علوم القرآ )2(

 .(114ص) عارصةص منه يف العربية املل التخلوامله ووسائطه وعأنام -ةيف الدالل الغموض (3)

يب األرناؤوط  شع   حتقيق،  هـ(385)ت:  (5/255)ن عمر الدر قطنيطني: عيل بدارقسنن ال  احلديث يف  (4)

 . (2764م، رقم )4020 -هـ 4241، 1ط بريوت ، مؤسسة الرسالة ، وآخرين 
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 د ُمتعلَّق، وقد كان تعد  (1) «وهالوجمن    اثري  وك  املعاين  من   اكثري    فاحتمل  ،ومقاصده

ٱاىل:تع  قوله  ذلك   ومثال  ،عايند هذه املا من أوجه تعد  ة وجه  شبه اجلمل  اك  يق ٱٱ﴿ ٱ
يتعل  جيوز  »،  [16:  هود]  ﴾ مك لك ىل هذا يعود  ع  والضمري  ،)حبط(بـ  )فيه(ق  أن 

  )صنعوا(بـ  يتعلق   أن  وجيوز  .رةا يف اآلخعونصما  وظهر حبوط  :  أي  ؛عىل اآلخرة

 . (2)«احلياة الدنيا...عود عىل ىل هذا يعمري لضفا

  ي  عأمل  وباحث  ،  فطن    س  نظمه ال يعقله إال متمر    إنَّ فهَم الرتكيب القرآين وفهم

  مك  لك اك يق ىق﴿   عاىل:ت  اهلل  قولولنتأمل    ،اللسان  علم  يف  ر  متبح    دقيق  

ا أن يكون متعلق    يصحُّ   (لقب   )منفقوله:  ،  [54:  سبأ]  ﴾ اميل ىل مل يك ىك

بصم :   أي  ؛عهم()أشياـب اتصف  قبل يفن  من  األول  فتهم    ما  بأن  يرتجح   ،الزمان 

انت ا كإذ  )فعل(بـ  امتعلق    يكون  أن  ويصحُّ   ،واحد  توق   يف  هو  إنام  بجميعهم  يفعل

الدنيا يف   ىي   ني  مي زي ري ٰىٱ﴿   قوله: وكذلك  ،  (3) «احليلولة 
يتعلق مل  تحي  (قبلكم)من  فـ»  [131:  النساء]  ﴾ هئمئ خئ حئ جئ يي أن 

  هي  بالتقوى  الوصية  أنَّ :   نىعوامل  )وصينا(بـيتعلق    و أ،  ب رقاأل  وهو،  (توا)أوبـ

 . (4) «اني هبصصوم خم فلست، سنة اهلل مع األمم املاضية

أيت ت  فقد ،  سياقه  وتقبُل   نظِمه  وإرادةُ ،  القرآين  النص    مرادُ   هو  -أعلم   واهلل   –هذا   

متعلَّق    سياقات   أكثر من  فيها    ال   سياقات  تأيت  وقد  -تقدم  كام–حتتمل شبه اجلملة 

ن حماولة تعيني متعلَّق به آخر غري  إ بل  ،واحد متعلَّق  من أكثر افيه اجلملة شبه  حتتمل

اال للنحو والداللةو  ةالنحذي حدده  ا  إفساد  أو  فليس األمر مهال    ،املفرسون تكون   

 إخالل    بأحدمها   اإلخاللو،  داللية    وضوابطُ   صناعية    حتكمه ضوابطُ   وإنام،  ااعتباط  

 
 .لقاهرةا ، دار احلديث،(1/79) ةعبد اخلالق عضيم القرآن الكريم: حممد  سلوب ات ألدراس (1)

 . م1992وآخرون، دار الفكر، بريوت،  عيدزهري ج: يق، حتق(6/331) أليب حيان انظر: البحر املحيط (2)

 .(8/568): السابق: انظر (3)

 . (4/90) انظر: السابق (4)
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 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰىٱ﴿ٱعاىل:ت  هلقو  ذلك  ومن،  باآلخر
فقوله[591  :البقرة]  ﴾هئ مئ خئ بيناه( :  ،  ما  بعد  يتعلق   )من  بـ  ال  ، ن(وتم كي)إال 

 بعد   الكتامن  وإنَّام  ،اإلنزال مل يكن بعد التبيني  ألنَّ   ؛نىاملع  لفساد  )أنزلنا(بـ  يتعلُق   وال

 يف  ىفٱ﴿   له: وقو  ، [ 3:  ة ائد امل ]   ﴾ ٱزت  رت  يب ٱ﴿   : وقوله تعاىل  ،(1) التبيني
 : وقوله ،  [7:املائدة] ﴾ٱمل يك ىك مكٱ﴿:هلو، وق[6:  املائدة] ﴾ىق

فيها شبه   ياقات خمتلفة ورده س ذفه  ،[11:ئدةاملا ]  ﴾ٱىن  من  خن حنٱ﴿

فإن    من    وبالرغم  ،كم(لي)عاجلملة   فيها  ذلك  خيتلف  األوىل  متعلَّقها  اآلية  ففي   ،

جيوالو»  ،)أمتمت(بـ  )عليكم(يتعلق   تعل  بـز    دى يتع  فعلها  كان  وإن  ،()نعمتيقه 

يتقدم  ال    املصدر  ألنَّ   ؛[37:  األحزاب ]  ﴾ٱِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿  :نحو  ()عىلبـ

معمولهعلي يتعلق    ،(2)«ه  الثانية  اآلية   ق يتعل    أن  وجيوز  ،( تم  )يُ بـفيها    )عليكم(ويف 

  يب ٱ﴿:وهذه اآلية بخالف التي قبلها يف قوله»يقول السمني:    ،)نعمته(  باملصدر
تعل  امت  حيث  [3:املائدة]  ﴾زت رت اجلانع  بالنق  معمو  ةمعر  املصدر  لتقدم  ل 

يتع(3)«ليهع والرابعة  الثالثة  اآلية  ويف  أن  لنعاب  (م)عليكق  ل  ،  جيوز  وال  يتعلق مة، 

شبه    سادلف  )اذكروا(بـ تعدد  السياق  احتمل  إذا  أنه  هذا  معنى  والصناعة،  املعنى 

وتقبله   متعلق  من  بأكثر  فإن  املعنىاجلملة  نتنبه،  أن  ز  فنمي»عليق،  الت  عند  الواجب 

حي  لمعاال مالذي  اجلار  إىل  حيتاج  ال  الذي  غريه  من  معناه  لتكملة  مروره  تاج، ع 

 اه من العوامل التي ال يصح  سو  دونبتعلقهام به، ونعطيه ما يناسبه،  ول  ألا  ص  خفن

هبا ا  ،التعلق   ، مروره   مع  ارجلا  إىل  احتياج    دون  العامل  بمعنى  االكتفاء  بسبُب   إمَّ

 . به تعلقا إذا العامل من رادامل املعنى ادسف بببس وإما

أفعالبيانُ  الكالم قد يشتمل عىل عدة   فيتوهم ،  ههايشب  ا مم  اأو غريه   ذلك: أن 

 
    .ةملكتبة التوفيقية، القاهر، ا(1/17)  ن يف إعراب القرآن للعكربيالتبيا (1)

 .(1/207): التبيان: انظر (2)

 .(1/210): لسابقا: انظر (3)
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  من   ت  متثب    غري  التعليق   إىل   فيسارع  ،بكل واحد منها جائزلق  لتعا  أن  له  فطنة  ال  من

  ما  إىل  تفت  لم  ريوغ  ،حاجته  عدم  أو  املعنى  لاستكام  يف  التعليق   هلذا  العامل  حاجة

لسياق  ساده، فيبقى حينئذ  الرجوُع إىل داللِة اف  عدم  أو  املعنى  فساد  من  عليه  بت  رتي

النزول؛ومط  ةرادامل وأسباب  التفسري  كتب  كل »  ن  أل  العة  يف  يقتيض  الواجب 

يام  ، والس ب هلاماألحوال أن نبحث حلرف اجلر األصيل مع مروره عن العامل املناس 

زه وأشباهها، وأن نمي    ها األفعالع معددت  هتا، وتروراوم   إذا تعددت حروف اجلر

ده  ع  ن اجلار واملجرور أو بُ به مربق  ه اختيارونستخلصه من غري املناسب، وال نتأثر يف

دمه عليهام أو تأخره، أو ذكره أو حذفه، وإنام نتأثر بيشء واحد هو ما  تق  أو  عنهام،

 .(1)«قهام بهتعل   ةِ قيه بطرام بصاهلات مُ تِ ام من ارتباط معنوي حَي  وبينه العامليكون بني 

 

 

 

 
 

 

 
 . (2/444) النحو الوايف: (1)
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   األول املبحث
 لكلمة يف الرتكيب املعنى الوظيفي تعدد 

بد   ع  ال  غنى  ال  زاويتني  خالل  من  يدرس  أن  ألن  نللمعنى  واملقال؛  املقام  هام 

حتدر عىل  تعمل  الزاويتني  هاتني  خالل  من  املعنى  املداسة  األسايس  عنى  يد 

 قرائي قد أثَر يف تغيري املعنى الوظيفيلاير االتغ، و(1)اعاين الوظيفية هلملللمفردات، وا

، فالكلمة املكونة من احلروف اآلتية   يف حركة بنائهالكلمة يف الرتكيب القرآين بتغيري

ل وحتتم   أو استفهاميًّا،ن اسام موصوال  تكو  م أنحتتمل بتغري حركة املي  ن( -)م مثال 

وهكذاتكأن   جر...  حرف  القر  ون  التغاير  املعنى ت  يف  -ياناأح–ائي  يؤثر  عدد 

فيكون الكلمة،  هلذه  و  الوظيفي  اجلملة،  شبه  قراءة  يف  قراءة  الرتكيب  أخرى    يف 

 يفة نحوية أخرى، ومن صور ذلك : وظ

تعاىل:  *  ﴾ ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ٱ﴿  قوله 

القراء،  [31-30:دخانلا] أوجه  يف  اتغايرت  ا  الثانية  ()منكلمة  ت  هور م جلفقرأها 

 . (2) يمملح اتبفأها ابن عباس امليم، وقر بكرس

   ) ا قراءة اجلمهور، فـ)ِمن  هبا، واجلار اسم مرور    فيها حرف جر، و)فرعون(أمَّ

   واملجرور حيتمل تعلقهام وجهني:

)نجينا(    :األول بالفعل  متعلقان  طريأهنام  وهذا  عن  )العذاب(،  من  البدل  ق 

والتحعىل  بدل  ال مضاف،  نجذف  إرس  انيقدير:  من بني  املهني  العذاب  من    ائيل 

ا عىل املبالغة، فجعل )فرعون( وعفر بعذا ، كأنه يف نفس العذاب فأبدله منهن، وإمَّ

 . هين ا إلفراطه يف تعذيبهم وإهانتهمابا منفسه كان عذ

 
 (.339) للغة العربية معناها ومبناهاانظر: ا )1(

 لدكتور أمحد خمتار عمر وا  .: دي القراءات وأشهر القراء ـة فـدمـة مع مقـيـرآنـاءات القرـم القـ جـمع ر:  ـظـان  (2)

 . م1997لثالثة، ، الطبعة ا، القاهرةلكتب، عامل ا(4/803) سامل مكرم لعبد العا
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بني  نا  نجيقد  من )العذاب(، والتقدير: ولف حال  أهنام متعلقان بمحذو  والثاين: 

ا من فرعونني كائه مللعذاب اإرسائيل من ا نا وصادر 
 (1) . 

 أي–قد وصف، وهو    تتعلق )ِمن( بقوله )العذاب(؛ ألنه  وال»  :طبيريقول الق

.وهذه اآلية امتنان من اهلل تعاىل عىل  (2) «لالفع عمل الوصف بعد يعمل ال -دراملص

أ حيث  إرسائيل  فنقذهم  بني  إهانة  من  فيه  كانوا  وتسخريه  إذو  رعونمما  هلم،  الله 

الشاقةاألعام  يفإياهم   املهينة  و(3) ل  قراء.  ا  استفهامية س،  عبا  ناب  ةأمَّ فيها   ) فـ)َمن 

و اس مبتدأ  وهو  خربها،  حتقري)فرعون(  فقال:  (4)تفهام  فرعون  حال  تعاىل  بني   ثم 
 .[31: الدخان] ﴾هئ  مئ خئ جئحئ ﴿

 زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب﴿  :ويف قول اهلل تعاىل  *
قراءات يف كلمة )ثم( لاه  ت أوجتغاير،  [46:  يونس]  ﴾ىق  يف ىف يث ىث نث مث

 . (5) قرأها إبراهيم بن أيب عبلة بفتحهاء، و االث فقرأها اجلمهور بضم

ا قراءة اجلمهو ( فيها  أمَّ حرف عطف، عطفت مجلة عىل مجلة، وهي هنا ر، فـ)ُثمَّ

القصص يف   لرتتيب  العكربي:    أنفسها،لرتتيب األخبار ال  (»يقول  ري غ  ناهاه  )ُثمَّ

 ثم   عامل  زيد  :هلوكق  ؛نام رتبت األخبار بعضها عىل بعض، وإىن املعمقتضية ترتيب ا يف

شهيد  اهلل  ألن    وذلك  ؛(6) «كريم  هو تعاىل  أف   واآلخرةعاهلم  عىل  الدنيا    ويقول ،  يف 

 
 .م2200، ، مكتبة األرسةاهليئة املرصية، (2/359) نمتام حسا ،البيان يف روائع القرآن: انظر (1)

ناوي  احلف  يم حممد إبراه   . قيق: د حت ،  (8/446)  هـ(671قرطبي )ت:ال  كام القرآن: أبو عبد اهلل اجلامع ألح  (2)

 . م2002، هـ 1423، القاهرة، ار احلديثعثامن، د امدحممود ح والدكتور

مس  : حممد حسني ش، ت(7/165)  عمر بن كثري القريشالفداء إسامعيل بن    يبأل  رآن العظيمق لاتفسري    (3)

 . هـ 1914 -1بريوت، ط  -العلمية  لدين النارش: دار الكتبا

أويل: جار اهلل حممود بن عمر وجوه الت  ألقاويل يفايون  نزيل وععن حقائق غوامض الت  الكشافانظر:    )4(

الطبعة  ،  القاهرة،  ان للرتاثدار الري ،  حه مصطفى حسني أمحد، رت به وضبطه وصحَّ (4/278)  الزخمرشي

 .م 1987ـ ـ ه4071 ، الثالثة 

 .(6/213) الدر املصون: انظر (5)

 .(213/ 6): املصون دروال، (6/66)يط: املح البحر :وانظر ،(2/29)التبيان:  (6)
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:  قلت  ؟(ُثمَّ )  نىعم  فام  الدارين  يف  يفعلون   ما  عىل  شهيد    اهلل:  قلت  فإن»:  الزخمرشي

 ب يعاق  اهلل  ثم:  قيل  كأنه  ، عقابلا  وونتيجتها وه  مقتضاها:  واملراد  ،ادةهالش  ذكرت

وامل(1)«يفعلون  ما  عىل ظاهرها  عىل   ) الزم.فـ)ُثمَّ الشهادة  من  مراد  وهو ها  ا  از 

 كل   عىل  فهم   ُنِركها  مل  أو  عقوبتهم  -حممد  يا–  أريناك  إن  :  واملعنى  ،املعاقبة واجلزاء

م  فه ليتك  من أول   شهيد  اهلل  ذلك  مع  ثم    ،ب عذاوال   احلساب  إىل   إلينا  راجعون  حال

أعامهلم مجيع  ظرف  امَّ وأ  .(2) «عىل  فيها   ) فـ)َثمَّ عبلة،  أيب  ابن  بمعنى    قراءة  مكان 

( منصوب    ،اهلل  لشهادة  اظرف    جعله»  )هنالك(،    شهيد   اهلل:  أي  ؛ا بـ)شهيد(فيكون )َثمَّ

  : أي   ؛عهمرجمل  اف  ظر  ونيك   أن  وجيوز  ،حرشهم  مكان  وهو  ،كانامل  ذلك  يف  عليهم

مرج يع ـفإلينا  ويعاقب    بيثا   لذيا  املكان  ذلك  يف  رجوعهم  :ينـعهم  املحسن  فيه 

 .(3) «فيه امليسء

تعا  *       اهلل  قول  تغايرت  ،  [24:مريم]  ﴾جك مق حق مف خف﴿  ٱ:ىلويف 

، ص بكرس امليم افع وحفأوجه القراءات يف كلمة )من(، فقرأها محزة والكسائي ون

 .(4) يم ملا بفتح السبعة باقي وقرأها

وامَّ أ  محزة  قراءة  جر،  يئلكساا  حرف  فيها   ) هبتهاحتو)  ،فـ)ِمن  مرور  اسم   ،ا( 

  :يف تعليقهام وجهان واملجرور واجلار

 .اجلهة  هذه من النداء جاء: أي النداء،  بفعل يتعلقا أن :األول

 
الثناء حممود بن عبد ا(ع املثاين )تفسري اآللويسوالسب  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم  (1) بن  ا  هلل، أليب 

الدحممو شهاب  درويش  بن  ايد  وتص (11/129)  آللـويسن  بنرشه  عنى  إدار،  عليه  والتعليق  ة  حيحه 

 . بريوت، ء الرتاث العريبدار إحيا، الطباعة املنريية 

 .(6/66): البحر املحيط (2)

الفرا: أبو زانظر: معاين القرآن للفراء  (3)   جار، الدارنهـ(، حتقيق حممد عيل ال720ء )ت:كريا حييى بن زياد 

 .(1/664)املرصية، د ـ ت: 

يف    :انظر  (4) شوقي  ،  القراءاتالسبعة  حتقيق  ماهد  املعارفالبن  دار  م:  1987،  3ط  القاهرة،،  ضيف، 

(2/235).      
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:  أي  تها،حت  وهو  فناداها:   أي  الفاعل،   من  حال  بمحذوف  يتعلقا  أن  :والثاين

 يدلُّ ، ل( يجرب)يعود عىل  مسترت   ري  م ة ضءوالفاعل يف هذه القرا، (1)تهاحت اكائن 

  املراد »:   قال  أنه  عنه  وروي،  هاحتت  ن  فناداها ملك  مِ   :(2)عباس  ابن  قراءة  ذلك  عىل

  جربيل   انوك:   واقال،  (3) «قومها  به  أتت  حتى  عيسى  يتكلم  ومل  ،جربيل (  ن  مَ )بـ

    دليل    هذا  ويف  ،نت هي عليهالتي كابقعة اأخفض من ال  من األرض  يف بقعة 

 يعود   الضمري:  وقيل  ،للعادة التي هلل فيها مراد  عظيمرقة  ااخل  األمور  من  هذا  أنَّ   عىل

  يف  محلته  الذي  هو   خاطبها  الذي  أن  كعب  بن  أيب  عن  روي»  فقد  ،  عيسى  ىلع

 . مب مريم عليها الساللقل اين سكوت جزة  عم ذلك وكان ،(4)«جوفها

ا    الوأمَّ مباقراءة  اسم   ) فـ)َمن  عيسى     جربيل  عىل  دويع،  لوصوقني،    أو 

  ظرف مكان   ، و)حتتها(  ضمري مسترتثمَّ   وليس،  النداء  فاعل  وهو،  قدم تامك

 .يف صلة املوصولواقع 

 

 

 

 
 

 

 
 .(7/583) : الدر املصون:انظر (1)

 .  (6/78)آن: : اجلامع ألحكام القرانظر (2)

 . (6/87) السابق: انظر (3)

القر  :انظر  (4) ،  الة ، مؤسسة الرس(441ص)األفغاين    عيد، حتقيق سعة بن زنجلة مام أيب زراءات: اإل حجة 

 .م1997هـ ـ 1418، اخلامسةالطبعة ، بريوت
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 الثاني املبحث
 لكلمة يف الرتكيب  اإلعراب عالمات دتعد

د تعليق  تعد    ر يفؤث  يُ   اإلعراب قد  عالماتيف  القرائي    التغاير  أنَّ وضوع  أعني بامل

 : قرآن الكريم منها اليفيب كة ترا، وقد جاء ذلك يف عد  به اجلملةش 

تغايرت  ،  [221:رةالبق]   ﴾ممام  يل ىل مل يك ىك ٱ﴿: تعاىلقول اهلل  *

كلمة   يف  القراءات  باخلفضأوجه  اجلمهور  فقرأها   احلسن   وقرأها،  )واملغفرة(، 

 إذنه(. ب) اجلملة هشب ق تعلي يف كلذ أثر وقد، (1) رفعلبا

اجلأمَّ   قراءة  فاخلفض  ا  العطف مهور،  عىل  يكون  ويتعلق )اجل  عىل  فيها  نة(، 

 وهي املغفرة  سبب وإىل اجلنة  إىل يدعو تعاىل  اهلل أن: )يدعو(، واملعنى :)بإذنه( بقوله

  لتوبة والتزام الطاعات بإذنه وبتيسريه.ا

ا قراءة  ا  فيهحلوأمَّ فالرفع  يسن،  اال  كونا  واخلرببتدعىل   ارجل فا  ،)بإذنه(اء، 

اخلرب  فحذوم ب  احلقيقة  يف  يتعلقان(  بإذنه)  رواملجرو   واملغفرة :  والتقدير  ،هو 

 . (2) حاصلة  بتيسريه وإذنه

تعاىل:ذلك    ومن  *  خس حس جس مخ جخ محجح مج﴿  قوله 
 ىل مل خل مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
  مه جه ين ىن من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل
أوجه تغايرت  ،  [8-5:  النحل]  ﴾ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه    

 ابن   وقرأها  ،بالنصبهور  م اجل  فقرأها  ،خليل( وما عطف عليها)امة  يف كل  القراءات

 اجلملة )لرتكبوها(. شبه يق تعل يف ذلك رَ أثَّ   وقد ،(3)ة بالرفععبل أيب

 
 .(1/314)قرآنية: ال القراءات جمومع ، (2/441)والبحر املحيط:  ،(1/264)الكشاف:  :انظر (1)

 .(1/49)والتبيان:  ،(1/264): فالكشا: انظر (2)

امل  (3) أحانظر:  القايض  العزيز:  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  األندليس  بو  رر  عطية  بن    هـ( 546)ت: حممد 

 .م1992هـ ـ3141، رة، القاه، مكتبة ابن تيميةحتقيق املجلس العلمي، (10/162)
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ا قراءة اجلمهور، فـ)اخليل( وما عطف عليها منصوب عىل العطف عىل  :  قوله   أمَّ

لرتوا  اخليل  ق لوخ:  يرتقد وال  ،)واألنعام( واحلمري    ر واملجرو   ارواجل  ،كبوهالبغال 

 وخلق :  والتقدير،  خلقها(ه )املضمر الذي يفرس  ل )خلق(  الفعبلق  ع)لرتكبوها( مت

لرتكبوها  -اخلقه–  األنعام واحلمري  والبغال  ،  (1) الزخمرشي   قول  وهذا،  واخليل 

 . (3) وغريهم ، (2)حيان وأيب

عليه    ب )اخليل( وما عطفينتصأن    (6) جاجزوال، (5) واألخفش   (4) وجوز الفراء

السياق   دل    حمذوف    بفعل   العطفكيال  و،  عليه  باب  من  فقد  ون  الفراء  ،  ره 

 اجلملة  شبه  ق فيتعل    ،(وخلق )   الزجاج  رهد  قو  ،األخفش )وجعل(  رهوقد    ،)وسخر(

 .كبوهالرت واحلمري الغوالب اخليل وسخر: والتقدير ،راملقدَّ  هبذا( لرتكبوها)

ا     عىل االبتداء واخلرب  ا مرفوع  هعلي   ما عطفـ)اخليل( وبلة، ف أيب ع  ة ابنقراءوأمَّ

والتقديرفوحمذ خملوقةوا  والبغال   واخليل :  ،   يقول   ،الرتكبوه  ةمعدَّ   أو   ،حلمري 

  ولذلك ،  (7)«ا خاصًّ   اكون    لكونه  اخلرب  مناب  اجلار  فيه  ناب  مما  هذا  وليس»:  السمني

 رأي   ىلوع،  (8) «للكم اخليو:  ديرهتق  حمذوف  واخلرب»:  قال  ،(لكم)  يكربعال  رهقد  

 
 . (2/595): الكشاف: انظر (1)

 .(6/508)حيط: البحر امل: انظر (2)

 . (2/78)، والتبيان: (2/75)بيان: لوا، (10/162): الوجيز املحرر: انظر (3)

 .(2/97)  فراءلل معاين القرآن : انظر (4)

القرآن لأل:  انظر  (5) األمعاين  مسعده  خفش  بن  احلسن سعيد  )أيب  حتقيق  ،  (2/813)  (هـ215ت:) وسط 

 . م 1981هـ ـ 1401، الطبعة الثالثـة ، دار األمل، البشري دار، فارس الدكتور فائز

كتور عبد  الدرشح وحتقيق    ،(3/191)  (هـ311:ت)  الزجاج  إسحاق  أليب:  وإعرابه  القرآن  معاين:  انظر  (6)

 .م 1988هـ ـ 1408، الطبعة األوىل، تبريو ، بعامل الكت، لبياجلليل عبده ش

 .(7/195) املصون:الدر   (7)

الق  (8) البقاء العكربي )ت:إعراب  حممد   ، دراسة وحتقيق الدكتور(1/675)  (هـ616راءات الشواذ: أليب 

 . م6199هـ ـ1417، الطبعة األوىل، عامل الكتب ، د عزوزالسيد أمح
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املحذوفب  ا(هكبولرت)  اجلملة  شبه  ق يتعل    منيالس مع  اخلرب  أو    عىلو  ،ة(د  )خملوقة 

 كبوها. لرت لكم مستقرة واخليل: أي ؛اخلرب به  تعلق  بام يتعلق  العكربي رأي

تعاىل  ومنها  *  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيٱ﴿  : قوله 

ت يف كلمة لقراءاأوجه ارت ايغت،  [18-17  : الطور]  ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

ايابن إ  الدخ، وقرأها  اصب  اجلمهور ن  رأها، فق)فاكهني(  س رفع 
 يف  ذلك  أثر  وقد،  (1) 

 ملة )يف جنات(.اجل شبه تعليق 

ا قراءة اجلمهوأ  نُ مَّ ، واجلار واملجرور متعلق ب عىل احلالِص ر، فـ)فاكهني( فيها 

)إن( خرب  الضمريصاحو،  بمحذوف  احلال  يف  ب  الاملسترت  والتقديرفظ  إن  ر،   : 

 يم فاكهني. ونع جنات ن يفاملتقني مستقرو

ا قرا  ، واجلار واملجرور  عىل أنه خرب )إن(  يها مرفوع  فـ)فاكهون( فلد،  اة خءوأمَّ

)فاكهون(متع به    يف   فاكهون  املتقني  إنَّ :   والتقدير،  لالهتامم  عامله  عىل  مَ د  وقُ   ،لق 

اظرف مستقال جعل حاال   بهنص من»:  يالزخمرش  ولقي، ونعيم جنات ه  رفع ومن، رًّ

الظاهر  ،(2) «الغو  الظرف  جعل    ارب  خ من    لسمني أن  ن واأبو حيا  ذكر  دوق  ، هذا هو 

)فاكهوتعداد اخلرب جوَّ   زُ و  جُي  يكون  أن  ثاني  ن( خرب  ز    ؛ الظاهر  هو  األول  لكنَّ ،  (3)اا 

  وخرب  مفرد  خرب  عاجتم   ذاإف،  الرصيح  باالسم  تكون  أن  األخبار  يف  األصل»  ألنَّ 

بُ   ل  مؤوَّ  بابه   اخلرب (  فاكهون)  جعلت  فإذا،  ةكالصف  عكس    غريمن  لرصيح  دئ 

( فاكهون)و»:   زاده  شيخ يقول  ولذلك،  جاز القول  اخلرب الثاينملة  اجل  هوشب  األول

 امتعلق    الغو    اظرف  (  جنات  يف)  يكون  أن  جيوز  وحينئذ  ،  (إنَّ )  خرب  أنه  عىل  لرفعاب

 
 . (4/549) القرآنية القراءات ومعجم، (9/569)يط: املحر والبح ، (4/410)اف: الكش: انظر (1)

 .(9/569): املحيط والبحر،  (4/255) :للنحاس لقرآن ا إعراب: وانظر، (4/104)الكشاف  (2)

 .(27/31): املعاين  وروح، (10/68): ملصونا والدر، (9/695): املحيط  البحر: نظرا (3)
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ا  نويك  وأن،  باخلرب و ملة هاجله  شب  َل فجع،  (1) «ربد اخلتعد  ز جيو    من  عند  آخر  خرب 

  ؛  اوىل كون الظرف لغو  و األ   ،كهون()فا  خلرباا يتعلق باخلرب الثاين وجعله ظرف ا لغو  

 قات .املتعل يف ال الُعمد يف والتأخري قديمبالت القول ادعاء  من هخللو  

 

 

 

 
 

 
حتقيق: حممد عبد القادر شاهني ،  (4/305)  ضاوي تفسري القايض البيحمي الدين شيخ زاده عىل  شيةحا  (1)

 .ب العلميةتر الكدا
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 الثالث املبحث
  تصريفهتغري مادة الفعل أو 

تغيري    ؛ ألنَّ جلملةبه ا يق ش يف تعل  ر ال قد يؤث  فعاأل  بعض  ائي يف داللةراير القتغال

ل الفعل من فعل إىل فعل ال يتعدى إىل هذا  ،ني حرف معى إىلديتع داللة الفعل حُيَو 

 ك :  ور ذلومن ص، احلرف

تغايرت أوجه   ،[23:مريم]   ﴾خض حض جض مص خصٱ﴿  تعاىل:ه  قول  *

 عن  سلمة  بن  محاد  وقرأه،  (أجاءهامهور )جله اءها(، فقرأالفعل )أجاالقراءات يف  

ثر ذلك يف  أ  د قو،  (1))فاجأها( من )املفاجأة( بزنة )قابلها(وشبيل عن عزرة  م  اصع

 تعليق شبه اجلملة )إىل جذع النخلة(. 

ا  )جاء( قراء  أمَّ من  فيها  فالفعل  اجلمهور،    يتعدى   أن(  جاء)  يف  واألصل،  ة 

  يقول ،  الثنني  هيتعد    يقتيض  اسالقي  كان(  اهلمزة)  عليه  لتدخ  فإذا،  بنفسه  لواحد  

ىل معنى  قل إنال  د بعاستعامله قد تغري    منقول من )جاء( إال أنَّ (  أجاء)»:  يرشزخم ال

ه  ـ تـلغـ: بولـتق اـكم  ،د  ــزي  هـيـأنـوأج ناـاملك تـجئ: ولـقـت ال راكـت أال ،اء(ـج ـ)اإلل

العكربي (2) «وأبلغنيه ويقول  ي  ثم،  (ءهااج)  األصل»  :،   عولفم  إىل  باهلمزة  ُعد 

الل  .(3)«(أجلأها)  ىعنبم   لعمِ واستُ ،  نثا كتب  بمعنى  وذكرت   )أجاءها(  أن  غة 

وساقها( هوع  ،)أجلأها  يذىل  اجلاعتا  بالفعل لق  النخلة(  جذع  )إىل  واملجرور  ر 

 ندتست  شيئ ا  طلبت  فكأهنا،  النخلة  جذع  إىل  الوالدة   أمل  أجلأها:  واملعنى،  )أجاءها(

األمل.ل  به  ق ل  تعوت  إليه )أ  (4)حيانأبو  ر  تااخو  شدة  )  جاءها(أن  هبجبمعنى  ،  ا(اء 

 
 . (3/158)، ومعجم القراءات القرآنية: (2/40)، واملحتسب: (87ص)الشواذ:  : خمترصنظرا (1)

 .(3/11)شاف: الك (2)

 .(2/112)التبيان:  (3)

 .(7/250): املحيط  البحر: انظر (4)
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)عبالف(  النخلة  جذع  إىل)  واملجرور  اجلار  يتعلق   ذلك  وعىل أجاءهأل  أيا(  : يضا، 

، وعىل  واحد  بمعنى  لغتان( أجاء)و(  جاء: )لوقي .  النخلة  جذع  إىل  املخاض  هبا  جاء

 يضا. )أجاءها( أذلك يتعلق شبه اجلملة بالفعل 

محا  قراءة  ا  ففالف  لوشبيد  وأمَّ معل  )فجأ(يها  واملجرو و  ن  جذع اجلار  )إىل  ر 

اجأها املخاض مستندة  إىل  ف:  رقديتوال،  املفعول  من لحا   نخلة( متعلق بمحذوف  ال

 .(1) النخلة إىل استنادها حال  يف افاجأه: أي، جذع النخلة

تعاىل  ومنها  *  يي ىي ني مي زي ري ٰىٱ﴿  : قوله 
القر،  [71:ماألنعا ]  ﴾جبهئ مئ خئ حئ  جئ أوجه  يف اءات  تغايرت 

( ا  ائتنا(،الفعل  )فقرأه  )َأَتي نَجلمهور  مسعود  ابن  وقرأه   ، أمر  فعَل  فاائتنا(   ال  ع ( 

 (. دىهلا إىل) اجلملة شبه تعليق  يف  ذلك أثر وقد، (2)ااضي  م

أمر  فيها  فالفعل  اجلمهور،  قراءة  ا   ق متعل  (  دىاهل  إىل)واملجرور  واجلار  ،أمَّ

ائتنيقولون  :  تقديروال ،  مرمضبقول  ل نصب  تنا( يف حم ائومجلة )،  نه(يدعو)بـ ،  اله 

ه( أو بدل من )يدعونه(  دعونيل )ثم(  أصحاب)لـ  صفة  رفع  حمل  يف  املضمر  والقول

  )يدعونه(.أو يف حمل نصب حال من فاعل 

ا قراءة ابن مسعود، فالفعل فيها ماض     متعلق(  اهلدى  إىل)  واملجرور  واجلار  ،وأمَّ

يدعونه إىل اإليامن   ب  اأصح  وله،  د غريهعب  ن  ملَ   هللرضبه اة مثل   اآلي  ذهوه  ،(أتينا)  به

 . وهو ال جييبهم

 

 

 
 .(6/85)حكام القرآن: امع ألواجل، (21/205)زي: االر ريوتفس،  (3/11): الكشاف: نظرا (1)

 . (2/98)ومعجم القراءات القرآنية: ،  (4/685)ن: ملصوالدر او، (4/553): ملحيطا  البحر: انظر (2)
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 الرابع املبحث
 للفاعل والبناء للمفعول ءابنلا 

  املبني)  للمعلوم  املبني  الفعل  لفيتحو  ،  يؤثر يف بنية الفعل  التغاير القرائي قد  إن

،  ولالتح  اذه  الفعل  لحتو    وإذا،( ولمفعلل  املبني)  للمجهول  مبني  فعل    إىل(  للفاعل

ط  ابرتالا  هي  التي  التعليق   وظيفة  عن  ختىل    مجلة  شبه  كان  إذا  علفاال  نائب  فإن

بني أو  والظرف  احلدث  بني  واملجرو املعنوي  احلدث    جديدة    وظيفة    وأخذ  ،(1) ر  

امتعل    للمعلوم  نياملب  الفعل  مع  اجلملة  شبه  فيكون ،  اإلسناد  وظيفة  وهي ، لبالفع  ق 

بهتعل  م   غري  لللمجهو  املبني  الفعل  عم  نويكو ،  (2) إسناد  عالقةُ   بينهام  وإنام ،  ق 

الفاعليف  هو  يإذا ناب االسم الذ»وبمعنى آخر   صام  يُ :  نحو  ؛ األصل ظرف عن 

 قد  ألنه  ذلك  ؛التعلق   إىل  احلاجة  فقد  - امهذا رجل  ال خُيتلف أموه،  شهُر رمضان

ف  نيح  ميةس اال  زحي    إىل  الظرفية  زحي    من  تقلنا األسام  فرَصَّ ُيتَ   كام  فيه  ُترص  ،  ءيف 

،  لتقييداوصب  نال  حيث  من   والظرف  الفعل  بني  تكون  التي  العالقة  تلك  فقد  لقد

  والفعل  إليه مسند فهو، الفاعل  عن ناب ألنه  ؛ اإلسناد هي جديدة عالقة يف ودخل

 :  لكومن صور ذ. (3) «مسند

تعاىل  *       خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم﴿  :قوله 

 
بال  )1( التعلق  ب»  :فعلمعنى  ممتعلق  أي  أو  سالفعل  بكله  يرتبط اجلزء  كام  ارتباطا معنويا  به  تمسك ومرتبط 

النحو    «   صيل ... ر األر يكمل معنى هذا الفعل برشط أن يوصله به حرف اجلالفرع بأصله ؛ ألن املجرو

 .(436، 2/267)لوايف: ا

  ب البرصينييصح عىل مذههذا الكالم يصح عىل مذهب الكوفيني واألخفش عىل تفصيل يف ذلك وال      (2)

 .(311-309ص) إعراب اجلمل وأشباه اجلمل:  :نظرا

ة  اجلملوقد ذكر الشيخ عباس حسن رشط جعل شبه  ،  (309ص):  إعراب اجلمل وأشباه اجلمل   :انظر  (3)

ا  : األول: وهذه اإلفادة تتحقق يف الظرف برشطني ، و اإلفادةوه، نائبا عن الفاعل أن يكون الظرف مترصف 

ا  أن يكون:  والثاين ،  رصفكامل الت أن يكون  :  األول:  وتتحقق اإلفادة يف اجلار واملجرور برشطني ،  خمتص 

ا. انظر: والثاين ، ا حرف اجلر مترصف    . (117-2/115)ايف: و الوالنح: أن يكون مروره خمتص 



 واد احلرب مر بن عع د.                             قرآنيةثره يف القراءات البه اجلملة وأوجوه يف تعليق شتعدد ال

664 

،  الفعل )يسبُح(القراءات يف  تغايرت أوجه    ، [ 37-63: النور ]   ﴾ خل مئهي مي

وحمبوب عامر وأبو بكر والبحرتي عن حفص    ن اب  رأه ق و   ، الباء  بكرس   اجلمهور  فقرأه

  يف   ذلك  أثر  وقد،  (1)واملفضل وأبان بفتح الباء  واملنهال عن يعقوب  عن أيب عمرو

 (.له) اجلملة شبه تعليق 

ا قراءة اجل  ،  ( رجال  )  وفاعله  ،(للفاعل  مبني) وما مبني للمعلفيه   لمهور فالفعأمَّ

  .نصب حمل يف فهو، (ُح يسب )ق بالفعل جرور )له( متعل  وامل واجلار

ا    اجلار  الفاعل  ونائب  للمجهول   مبني  فيها فالفعل،  قراءة ابن عامر وأيب بكر وأمَّ

  :حيان  بوأ  يقول،  عرف  حمل  يف  فهو،  ق تعل    ال   إسناد   عالقة  فبينهام،  (له)  واملجرور

  الذي   املفعول  موضع  يف  -( بالغدو)و،  (فيها) و،  (له)  : يعني  –د املجرورات  وأح»

 طلبه   من  أقوى  للمرفوع  الفعل  طلب  ألنَّ   ؛الفعل  ييل  الذي  واألوىل ،  فاعله  مَّ سيُ   مل

  الفعل   يِلَ وَ   هألن    ؛ للألو    ةألولوي  وا»  :اآللويس  ولويق  ،(2)«الفضلة  للمنصوب

اجلاران اآلخران بالفعل    ق يتعل    عىل ذلك و   ، ( 3) « األخريين  دون  حقيقي    ليهإ  واإلسناد

متعنائب    (هل)  األول  اجلار  ويسندُ ،  (4) )يسبُح(  الفاعل ال  بالفعلل  ا عن  ا  ُرفع   ،ق  وقد 

فاعل    )رجال( أنه  عىل  القراءة  هذه  املذكور  لتعذ    حمذوف    لفعل    يف  الفعل  إسناد  ر 

  له   حاملسب  :   ير قدوالت،  حمذوف   مبتدأ  ربخ  هو  أو،  جالر  ُيسبحه:  والتقدير،  (5) إليه

نشأ من الكالم    ر  قد  م  لسؤال  جواب ا  وقع  بياين    استئناف    الوجهني  يف  واجلملة،  رجال  

: فقيل   ؟  يسبحه  َمن:   سأل  ال  سائ  فكأنَّ   بالغدو  فيها  له  ُيسبَّح:   قيل  ملا  ألنه  ؛ السابق 

 .، أو املسبح له رجاليسبُحه رجال  

 
 .(8/84)والبحر املحيط:  ،(6/585) اجلامع ألحكام القرآن: (1)

 .(8/410)لدر املصون: او ،(8/48)البحر املحيط:  (2)

 .(81/177)روح املعاين:  (3)

 .(4/46)رابه: القرآن وإع معاين (4)

 .(1/229)املحتسب يف   ةلقراءئبا عن الفاعل يف هذه ا المتناع جعل )رجال( ناذكر ابن جني سببني (5)
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 ﴾  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  ﴿   قوله تعاىل:نها  مو  *
)يوحي(  ،  [3:ورىالش] الفعل  يف  القراءات   وكرس  اءبالي  اجلمهور  فقرأه،  تغايرت 

مبنيًّ  للفاعلاحلاء  احلا،  ا  وفتح  بالياء  كثري  ابن  للمفعولوقرأه  مبنيا   أثر  وقد،  (1)ء 

 ،آلية السابقةجيه اكتو  ( 2) وتوجيه هذه القراءات  (.إليك)  اجلملة  شبه  تعليق   يف  ذلك

  األصيل   اجلار  باجلار  هنا  واملراد   ،اجلار واملجرورالظرف  مثل  و  .ذكره  عن  غنى  فيهاو

احلدث  م  بني  صلي  الذي  فهو املجرورعنى    إذا  إال  ،التعلق   واجب  وهو  ،واالسم 

 أنت:  قولك  نحو  ؛اإلسناد  إىل  التعلق   من  حتول  لفاعلا  عن  واملجرور  اجلار  ناب

شب،  إليه  ُينَصُت   رجل   هذهإن  يف  اجلملة  يتعاحل  ه  ال  االة  املعرلق    وإنام   ،وف لتعلق 

  كانت هكذا  و  ،إلسنادا  عالقة  وهي  ،الفعل  وبني  بينه   جديدة  عالقة  إىل  ينتقل

ا يف تعد    .اجلملة بتغيري بنية الفعل د تعليق شبهالقراءات وجه 

 

 

 

 
 

 
القراءات:  انظر  (1) يف  )م   البن،  السبعة  :اهد  دار  ،  الدكتور شوقي ضيف  حتقيق،  (518ص)  هـ(324ت 

 .عة الثالثةالطب، ، القاهرةاملعارف

 .(4/393): وإعرابه القرآن ومعاين، ( 3/22)ء: قرآن للفرال: معاين اانظر (2)
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 اخلامسملبحث ا
 احلرف بني التعليق وعدمه

القرائي يف حالتغاينَّ  إ كان  رُ ؤث  يُ   قد  رفاحلركة  ر  فإذا  تعليقه،  ا  تيف    لالم حركة 

الفتح فهي    الالم  حركة  تكان  وإذا  ،متعلَّق   إىل  حيتاج  جر    حرف  فهي  ،الكرس  مثال

 
 
ابتداء تعل    حرف  إىل  تتعلق االب  حروف  ألن    ؛ ق ال حيتاج  ال    ال  اءاالبتد  فالم،  تداء 

اجلملم  توكيد"  فائدهتا  وإنام،  تتعلق   عن(  إنَّ )  باب  يف  حلقوهاز  وهلذا،  ةضمون 

بمؤكديابتداء    ةكراهي  اجلملة  صدر املوطئة    ...،نالكالم  الالم  االبتداء  الم  ومثل 

 لإليذان   الرشط  اةأد  عىل  تدخل  الالم  وهذه،  املؤذنة  ى الالم وتسم  ، ( 1) وف ذ حم لقسم  

ال  ،الرشط  عىل  ال  قبلها  قسم    عىل  مبني    بعدها  باجلوا  بأن حتتاالفهذه  ال  إىل م  ج 

كان    والتمهيد.  لتنبيها  من  لرضب  اجلملة   يف  لةداخ  هي   وإنام،  اأيض    تعلق  ما  وكلُّ 

 :  ذلك ومن  (2)إىل تعلق   الشاكلة ال حيتاُج  عىل هذه

تـولـق  *   ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  ٱ﴿: ىـال ـعـه 
الالم يف قوله )ملن( تغايرت  أوجه    ،[18:األعراف]  ﴾ مي زي ،  القراءات يف حركة 

أ  وعصمة  عمشواأل  اجلحدري  وقرأها،  فتح بال  وراجلمه  رأهافق عن  عن  بكر  يب 

 . (3)بالكرسعاصم 
ا قراءة اجلمهور فـ)الالم( فيها حتتمل وجهني   :  أمَّ

األول ا ،  داءالبتبا  رفع  حمل  يف   ولةموص(  َمن  )و،  االبتداء  الم  تكون  أن  : لوجه 

  خربا رفع حمل   يف وجوابه  املحذوف والقسم ذلك، حمذوف قسم جواب( نألمأل)و

 
   .(237ص): اللبيب مغني: انظر( 1)

اهلواملوتسم  )2( احلروف  الواقعة يف:  ومنها،  عاملةال  غري ى  )لو(جو  الالم  الواقع ،  اب  جوابالالم  يف    ة 

الم الواقعة يف  الو،  تليها الالم، وإن  النافية التي ال تليها الالم  املخففة التيقة بني إن   الالم الفار،  )لوال(

 .القسم جواب

 . (4/154): اجلامع ألحكام القرآنو، (2/49): والكشاف ، (48ص): الشواذ خمترص: ظران (3)
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تبع  : قديروالت،  املبتدأ  هلذا ألمألللذي  واهلل  منهم  منكمك  جهنم   والضمري ،  ن 

املبتدأ    قسميةال  اجلملة  من  العائد  الرابط عن  ا  خرب    قوله   يف  متضمن–الواقعة 

  بمعنى(  منكم)  ألن  ؛اخلطاب  ة وخطاب غلَّب غيب  ضمريا  اجتمع   ملا   هألن  ؛(منكم)

 ب.طاخلا فغلب، (منهم)و ، (منك)

 رفع  حمل  يف   ةرشطي(  َمن  )و،  حمذوف طئة لقسم  التو  مال  تكون  أن  : الوجه الثاين 

التوطئةواملدل  القسم  جواب (  ألمألن)و،  باالبتداء بالم  عليه   الرشط  وجواب،  ل 

ه. سمالق جواب لسد حمذوف   ألهنا ؛ ال تتعلق بيشء هذين الوجهنيوالالم عىل مسدَّ

وإنام ،  بعدها  االسم  إىل  احلدث   معنى  لتص  أو،  واالسم  احلدث   بني  لرتبط   تدخل  مل

لتوكيدد االبتداء  الم  اجلملة  خلت    ذوف. حم   بقسم  لإليذان  التوطئة  والم ،  معنى 

وعصمةو واألعمش  اجلحدري  قراءة  ا   تعلقها  ويف،  (1) جر  حرف  فيها  فالالم،  أمَّ

 : أوجه أربعة

  منهم   تبعك  من  ألجل:  تقديروال ،  (ألمألن)  بقوله  الالم  تتعلق   أن  : الوجه األول 

  قول   عىل  ذلك  ويمتنع»:  بقوله  حيان  أبو  رده  وقد،  (2) بن عطية بذلك ا  الق،  نألمأل

م  اجلمهور قبلها  األن  فيام  يعمل  ال  القسم  الم  ذلك    يف  يرتخص  وقد،  (3)«بعد 

  يف   يرتخص  ال  ما  فيهام   يرتخص   وعديله  والظرف،  ةمجل  شبه  تقدمامل  ألن  ؛الوجه

 . (4)غريمها

الثاين  خ  المال  لَق تتع  أن  : الوجه  اربا  بمحذوف  ،  حمذوف   واملبتدأ،  مقدم 

َن  :  والتقدير
قولهو،  يدالوع  هذا  منهم  تبعك   ملِ املحذوف  املبتدأ  عىل  )دل   ألمألن : 

 
 .(4/154): القرآن ألحكام عواجلام، (1/269): الشواذ اتالقراء  إعراب: انظر (1)

 . (25-7/24)حرر الوجيز: امل: نظرا (2)

 .(5/24)البحر املحيط:  (3)

القانظر:    )4( الشواذ:إعراب  القرآن:،  (1/926)   راءات  ألحكام  امل،  (4/154)واجلامع  حيط: والبحر 

  (.2/322)وتفسري البيضاوي: ،  (5/273)، والدر املصون (5/24)



 واد احلرب مر بن عع د.                             قرآنيةثره يف القراءات البه اجلملة وأوجوه يف تعليق شتعدد ال

668 

وهذ  ألن  ؛ ( جهنم وجوابه  القسم  ،  (1) الزخمرشي  كالم  ظاهر  لقولا  وهذا،  عيد  ا 

 . (2) والبيضاوي

اوتكو  ،(3) والدحر  مبالذأ  الالم  تتعلق   أن  : الثالث   الوجه  باب  ملن  من  سألة 

 يف  وتضمر،  بالدحر  مالال  وتتعلق ،  البرصيني  مذهب  عىل  ثاينال   فيعمل،  نازع الت

أتباعكمدحورا    اخرج:   واملعنى،  األول   الفضل   أبو  الوجه  هبذا  وقال ،  ألجل 

  الطرد   علة   ألن  ؛ ظاهره  عىل  اغُيسَتَس   ال  الرأي  وهذا  ،(5) والعكربي   ،(4) الرازي 

  هو  إلبليس  سالنا  اتباع  ليسو،   اهلل عز وجلىلوالتبجح ع  ي العصيانه  اإلبعادو

مضافتق  عىل  الوجه  هذا  يصح  وإنام  -أعلم  واهلل–  دإلبعاوا  الطرد  علة ،  دير 

، العكربي   إليه  أملح  ما  وهذا ،  خزهيم  أو  عكتب  َمن    تعذيبل  امدحور  :  والتقدير

 .يف حقوق العبادال  قوقهيف ح  قد يتسامح اهلل أن يسنده وقد، خاطري عىل وتوارد

الرابع  باال   ق تتعل  أن  : الوجه  للعلةلالم  والالم  )اخرج(  اخرج  والتقدير  ،فعل   :

  مضاف   بتقدير  إال  يستساغ  وال  ،(6) البيضاوي   الوجه  هبذا وقال،  عكمنها ألجل أتبا

أَ فا  .أتباعك  تعذيب  ألجل  منها  اخرج:  قديروالت  ،السابق   كالوجه كيف  رَصَّ  نظر  

حدث  واملفرسون  النحاة   إجياد  اجلارةعلتت  عىل  الالم  به  ائيلت  ق  به    وتصحُّ   ،عنىمل ُم 

 . لةالالد عليه

 

 
 .(2/94)اف: الكش: ظران (1)

 .(2/332) البيضاوي: تفسري: ظران (2)

 . الرمحة عن واإلبعاد الطرد: والدحر، واملقت، العيب: الذأم (3)

 .(5/273): املصون والدر، (5/42): املحيط  لبحرا: انظر (4)

 .(1/530): الشواذ تقراءاال إعراب: انظر (5)

 .(2/232)بيضاوي: ال ريتفس: انظر (6)
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 اخلامتة
الب هذا  أنحاول  املوضوع  هلذا  دراسته  خالل  شبه   حث  تعليق  حقيقة  يعرف 

  تبني أنه البد. فودوره يف متاسك النص وترابطهنية،  اجلملة وأثره يف القراءات القرآ

مل معنى احلا  همن وجود عامل أو حدث يتعلق به شبه اجلملة؛ فشب   دثجلملة ُتك 

ث العلمية أن ختتم واقتضت عادة البحو  وتقيده، واحلدث يظهر معنى شبه اجلملة،

 أن توجز فيام ييل: لباحث من نتائج، ويمكن بام خرج به ا

ثراء دالالت النص القرب من  التعدد سب.  1 ه، وأن ، وبيان فصاحتآينأسباب 

 ذا التعدد.هل  هذا التعدد مرهون  باتساع السياق وحتمله

املعنوينالالتعليق    .2 االرتباُط  هو  اجلملة  لشبه  باحلد  حوي  اجلملة  ث،  لشبه 

هام  فبين به، وال يكتمُل معناه إال هبا، ، فال يظهُر معناها إالومتسُكها به، كأهنا جزء  منه

، فشبُه   دث يف إيضاح معناه وتكميله وتقييده بزمن  أو  ملِة تفيد احلاجلعالقة  متبادلة 

  أو علة  ...إلخ. ان  كم

با من رضوب  ن الكريم ُيَعُد رضالتعليق النحوي لشبه اجلملة يف القرآ  دعدت  .3

 وخصوبة عطائه وتعدد إشعاعه.، ودليال عىل ثراء نصه إعجاز القرآن الكريم

واضح يف تعدد متعلَّق  ب كان له أثر  كيلوظيفة النحوية لكلمة يف الرتعدد ات  .4

 شبه اجلملة. 

ال  .5 ُيتَّس  حثبأثبت  النحاة:  قول  يف  يفع  صحة  يتسع  ال  ما  وعديله  الظرف   

 غريمها.

القرائ  .6 للقراءات  التغاير  القرآين  الرتكيب  فاعل يفي يف  أثر  له  تعدد  القرآنية   

اجل لشبه  النحوي  كالتعليق  القراءامل،  يف  التغاير  أثَّر  يفام  ات  شبه  تعليق  جلملة،   

 هوجه آخر، أو تعلق بحدث يف  وج  فتعلق بحدث يف وجه، وتعلق بحدث آخر يف

 وال تعلُق يف وجه آخر.
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لتفسري وطرائق  ليله وإعرابه إىل نحوي عامل  باقرآين حيتاج عند حتالرتكيب ال  .7

 . ليبهم رب ومناحي خطاهبم، ومتمرس  بأساكالم الع

القرآنية  .8 القراءات  تعليق ش   يف  أثرت  الصناعة تعدد  فأثر ذلك يف  به اجلملة، 

 الرتكيب. ة لالنحوية ودال
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 ملراجعاصادر واملفهرس 

 القرآن الكرمي.  .1
 الكتب العلمية:

الب .2 فضلء  عشرإحتاف  األربعة  القراءات  يف  ا  :شر  حممد  بن  أمحد  الدمياطي  لبنا  الشيخ 

الد 1117)ت:  حتقيق  إسامعيل كتور  هـ(  حممد  الكت،  شعبان  لطبعة  ا،  ت بريو،  بعامل 

 م. 1987هـ ـ 7401، األوىل

القرآن  .3 علوم  يف  ال،  اإلتقان  الدين  )ت:يسجلالل  عليه ،  هـ(911وطي  وعلَّق  مه  قدَّ

،  ياضالر، مكتبة املعارف،  لقصاص راجعه األستاذ مصطفى ا، كر األستاذ حممد رشيف س

 م . 9619ـ   هـ1416،  الطبعة الثانية

اجلمل  .4 وأشباه  اجلمل  دإعراب  االدي  فخر.  :  دار  منشورات  قباوة،  اجلديـدة،  ف آلن  اق 

 م. 1981،  3بريوت، ط 

القرآن: .5 النحاس )ت:يب جأل  إعراب  زاه،  هـ(388عفر  الدكتور زهري غازي  ،  ر حتقيق 

 م. 1985هـ ـ4051،  بريوت ،  ضة العربية مكتبة عامل الكتب والنه

الشوا .6 القراءات  )ت:أل  :ذإعراب  العكربي  البقاء  وحت،  هـ(616يب  الدكتور  قيق  دراسة 

 م. 6199هـ ـ 1417،  الطبعة األوىل ، عامل الكتب، زحممد السيد أمحد عزو 

امل  .7 مالكأوضُح  ابن  ألفية  إىل  األنصا سالك  هشام  البن  )ت:،  املرصي  ،  هـ(761ري 

بركات يوسف هبودحتقي البقاعيراجم،  ق  الشيخ حممد  يوسف  دارعة  ،  بريوت ،  ر الفك  ، 

 م. 1994هـ ـ1414

 م. 1992، دار الفكر، بريوت،  ون ر وآخ   يب حيان، حتقيق الشيخ: زهري جعيد، أل   : ط حر احملي الب  . 8

القرآن:االربه .9 علوم  يف  )  ن  الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  خرج  ،  هـ(794ت: بدر 

الطبعة  ،  ريوتب، ةدار الكتب العلمي ،  د القادر عطا ى عبم له وعلَّق عليه مصطفحديثه وقدَّ 

 م. 1988ـ هـ 1408، األوىل
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 . م 2002،  رسة أل رصية العامة للكتاب، مكتبة ا مل ا متام حسان، اهليئة  .  : د ان يف روائع القرآن البي  . 10

احلسيني  الدين أيب فيض السيد مرتىض  : اإلمام حمب  من جواهر القاموس  اتج العروس .11

 ( الزبيدي  أ،  (هـ1205ت: الواسطي  الستار  عبد  فحتقيق  حكومة  ،  راجمحد  مطبعة 

 م. 6519  -هـ  5138،  الكويت 

 . ة، القاهرةقي يللعكربي، املكتبة التوف التبيان يف إعراب القرآن .12

 م. 1984ار التونسية للنرش، : الطاهر بن عاشور، الدتنويرلالتحرير وا .13

البيضاوي ت .14 التنز   فسري  التأويل(  يل )أنوار  احلقيقةمكتب   ،وأسرار  ،  تركيا،  استانبول  ، ة 

 . م1998  -ـ  ه1419

اجلللني .15 حممد  لجال   : تفسري  )املتوىف:  الدين  املحيل  أمحد  الدين  864بن  وجالل  هـ( 

 وىل. القاهرة، الطبعة: األ –  هـ(، دار احلديث 911)املتوىف: طي وبن أيب بكر السي  نمحعبد الر

أليب جعفر حممد بن جرير الطربي    ،ن عن أتويل آي القرآن(يا)جامع الب  تفسري الطربي  .16

 ت.   –د ،  الطبعة الثانـية ، القاهرة ، مية كتبة ابن تي م، حممود حممد شاكر  حتقيق ،  هـ( 031)ت: 

ي فخر الدين  : اإلمام حممد الراز فسري ومفاتيح الغيبتملشتهر ابلا  ي تفسري الفخر الراز  .17

دار الفكـر، بريوت،    هـ(،604ر بخطيب الري )ت: تهلعالمة ضياء الدين عمر املشابن ا

 م. 1981  -هـ  1401،  ىل الطبعة األو

ا .18 القرآن  ك  :ظيملع تفسري  بن  البن  إسامعيل  الدين  عامد  الفداء  أيب  احلافظ  )اإلمام  ثري 

بن   ا  وءض عمر  درع  الدمشقي ت: لبن  البرصي  الرءوف    ، حتقيق طه هـ(774قريش  عبد 

 م. 9961  -هـ  1417،  ، الطبعة األوىل ة ، املنصور، مكتبة اإليامن سعد

د إبراهيم  حمم .  قيق: دحت،  هـ(671عبد اهلل القرطبي )ت:   أبو  :اجلامع ألحكام القرآن .19

 م. 2002،  هـ2341  ،، القاهرة ، دار احلديث احلفناوي والدكتور حممود حامد عثامن 

املعاين .20 حروف  يف  الداين  للمرااجلىن   ،( فهـ(749ت: دي  الدكتور  حتقيق  الدين    خر، 

،  ة ، الطبعة الثاني ، بريوتجلديدةفاق ا، منشورات دار اآلقباوة واألستاذ حممد نديم فاضل

 .  م9831هـ ـ1403
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حتقيق  ، (هـ631: ، لعالء الدين بن عيل اإلربيل )تجواهر األدب يف معرفة كلم العرب .21

 م. 1991هـ ـ 2411،  الطبعة األوىل، تبريو ،  دار النفائس،  الدكتور إميل بديع يعقوب

البي  .22 تفسري  على  زادة  القوجوي    مصلح  : حممد بنضاويحاشية شيخ  الدين مصطفى 

 م. 1998  -هـ  1419هـ(، مكتبة احلقيقة، إستانبول، تركيا،  519)ت: خ زادةشياملعروف ب

على .23 الصبان  األمشوين  حاشية  )ت:   :شرح  عيل  بن  حممد  العرفان  دار  1206أبو  هـ(، 

 د ـ ت. ،  القاهرة، (بايب احللبياللكتب العربية )عيسى إحياء ا

الس  احلجة يف .24 : ال  بع:القراءات  الدكتور  ورشحتقيق  ،  هـ(370بن خالويه )ت  عبد  ح 

 م. 1990هـ ـ  1410الطبعة اخلامسة،  ، مؤسسة الرسالة ، العال سامل مكرم 

،  لرسالة مؤسسة ا،  اين ، حتقيق سعيد األفغةيب زرعة بن زنجل أ  م اإلما  ة القراءات:جح .25

 م. 1997هـ ـ 1418،  الطبعة اخلامسة ، ت بريو

السبعة احلجة   .26 الفاأليب   :للقراء  عيل  )ت:  قهوجي  حتقي،  ـ(ه377ريس  الدين  بدر  ق 

 م. 1993م ـ1984،  الطبعة األوىل، ريوت بدمشق ـ ،  دار املأمون للرتاث، وبشري جوجياين 

،  هـ(0931)ت:   بن عمر البغداديلقادر  عبد ا:  ب لباب لسان العربول  خزانة األدب  .27

 م. 1989ـ  هـ1409،  ة لقاهرا، ة اخلانجي مكتب، حتقيق ورشح عبد السالم هارون

املصون ال . 28 املكنون  در  الكتاب  علوِم  يوسف :  يف  بن  احللبي   أمحد  بالسمني    املعروف 

 م. 1986  ـ   هـ 0614  ، طبعة األوىل ال   ، دمشق ،  دار القلم ،  أمحد حممد اخلراط .  حتقيق: د هـ(  756ت: ) 

 د. ت. ،  هرة احلديث، القا   ، دار حممد عبد اخلالق عضيمة :  لقرآن الكرمي ب ادراسات ألسلو  . 29

 . ت  –د ،  بريوت ،  دار صادر، ( سقيميمون بن ) ان األعشىديو  .30

جرير  .31 نع ديوان  الدكتور  حتقيق  الطبعة  ام:  القاهرة،  املعارف،  دار  طه،  أمني  حممد  ن 

 د ـ ت. ، الثالثة

أب سلمى)  زهرين  وايد .32 بن  زهري  الدكحت  ،(شعر  قباوة قيق  الدين  فخر  اآلفاق  ،  تور  دار 

 . م1980ـ ـه1400الثة ، الطبعة الث، وت بري، جلـديدة ا
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 م. 1980، دار صادر، بريوت،  ديوان أب العتاهية  .33

حتقيق الدكتور سعيد صالح  ،  هـ(702د بن عبد النور املالقي )ت: : أمح رصف املباين  .34

 د ـ ت. ، ابن خلدون ارد،  ة مصطفى زعيم 

حممود بن    أبو الثناء  :سي( )تفسري اآللو   القرآن العظيم والسبع املثاين عاين يف تفسري  روح امل . 35

بع اهلل  )ت: بد  اآللـويس  الدين  شهاب  درويش  بن  حممود  بنرشه  ،  هـ( 1270ن  عنى 

 . ت   –  د ،  بريوت ،  دار إحياء الرتاث العريب ،  حيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة املنرييةصوت

القراءا .36 يف  )   ، تالسبعة  ماهد  : البن  شو324ت  الدكتور  حتقيق  ضيف هـ(  دار  ،  قي 

 د ـ ت. الثالثة   الطبعة، رةالقاه، رفاملعا 

الدارقطين .37 )ت:   :سنن  قطني  الدر  عمر  بن  ش،  هـ( 385عيل  األرناؤوط  عحتقيق  يب 

 . م2004  -هـ  1424،  الطبعة األوىل ، بريوت، مؤسسة الرسالة، وآخرين 

األمشوين .38 ب  شرح  ألفية  مالكعلى  ان  نور  عيل  احلسن  أبو  بن:  حممد  بن  عيسـى    لدين 

 (. عربية )عيسى البايب احللبيالكتب ال  دار إحياء، هـ(929)ت: ، ين األشمو

دار إحياء الكتب  ،  هـ(905لد األزهري )ت: اللشيخ خ ،  شرح التصريح على التوضيح  .39

 . د ـ ت،  القاهرة ، (بيالعربية )فيصل عيسى البايب احلل 

البايب بعة عللجمل، مط  ية:قائق اخلف اإلهلية بتوضيح تفسري اجلللني للد  تحاالفتو  .40   يسى 

 قاهرة. احللبي، ال

 م. 1986اهرة،  ق شعبان حممد إسمـاعيل، دار السالم، ال .  د  :قراءات مصدرها وأحكامهاال . 41

ُقن رب )ت:،  لسيبويه   الكتاب: .42 قيق ورشح عبد  هـ( حت180أيب برِش عمرو بن عثامن بن 

 م.  9791،  ة الطبعة الثاني، هرةالقا، اهليئة املرصية العامة للكتاب ،نالسالم هارو

جار اهلل حممود بن   لتنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل:ق غوامض اشاف عن حقائالك .43

حه مصطفى حسني أمحد 528زخمرشي )ت:لعمر ا الريان  ،  هـ(، رت به وضبطه وصحَّ دار 

 م. 1987ـ  ـ ه1407، الطبعة الثالثة ، القاهرة، للرتاث
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القراءات   .44 وجوه  عن  وعللها  الكشف  بن أليب  ،  هاوحججِ السبع  مكي  طالب   حممد    أيب 

رمضان ،  هـ(437)ت: ،  القييس الدين  حمي  الدكتور  ال،  حتقيق  ،  بريوت،  سالةرمؤسسة 

 م. 1984هـ ـ 1404،  الطبعة الثالثة 

العرب .45 منظور  :لسان  ال  البن  مكر)أيب  بن  حممد  الدين  مجال  : فضل  ت  ،  هـ( 711م 

امل،  مد الشاذيل وهاشم حم ،  اهلل   حسب  حممد أمحدو،  ق عبد اهلل عيل الكبريقيحت ،  عارف دار 

 . ت  –القاهرة، د 

 م. 1998، 3تب، القاهرة، طسان، عامل الكحمتام . د اللغة العربية معناها ومبناها: .46

و  .47 القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  يف  عنها احمْلَتسب  الفتح  ،  اإليضاح  جني  أليب  بن  عثامن 

ن  ،(هـ392)ت:  النجدي  عيل  ودحتقيق  ا  . اصف  ود  ليمحلعبد  الفتا   . النجار  ح  عبد 

 . م1969هـ ـ  1389،  املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، شلبي  إسامعيل 

العزيز:رر  حملا . 48 الكتاب  تفسري  يف  األندليس    الوجيز  عطية  بن  حممد  أبو  القايض 

ـ ـ 1413،  رة اه ارودات، مكتبة ابن تيمية، الق حتقيق املجلس العلمي بت ـ(،  ه546)ت:   م. 1992ه

شخمتصر   .49 القرآن  و يف  الباذ  )ت: الب،  ديعمن كتاب  خالويه  املتنبي ،  هـ(370ن  ،  مكتبة 

 . د ـ ت،  القاهرة

حتقيق حاتم صالح  ،  هـ(437)ت: ،  مكي بن أيب طالب القييس  القرآن:  إعراب   مشكل .50

 م. 1987هـ ـ1407،  لطبعة الثالثة ا، بريوت، مؤسسة الرسالة ، الضامـن

ال .51 األوس  آنقر معاين  )أيب لألخفش  سط  احلسن  مسعده ع  بن  حتقيق  ،  (هـ215ت:  يد 

 . م1981هـ ـ  1401،  ـة لثالثاالطبعة ، دار األمل ، دار البشري، الدكتور فائز فارس 

القرآن .52 الفرا  معاين  زياد  بن  زكريا حييى  أبو    هـ(، حتقيق حممد عيل 207ء )ت:للفراء: 

 ت. د ـ  ، النجار، الدار املرصية للتأليف والرتمجة

هـ( رشح وحتقيق الدكتور عبد  311)ت: ق الزجاج  إسحا   أليب   ،ن وإعرابه القرآعاين  م  .53

   . م1988هـ ـ 1408،  الطبعة األوىل ، وتبري، عامل الكتب ، اجلليل عبده شلبي 
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يف .54 مقدمة  مع  القرآنية  القراءات  القراءمعجم  وأشهر  القراءات  عمر  .  د  :   خمتار  أمحد 

 م. 1997ة،  لث الطبعة الثا، القاهرة، بت كالعامل ، رم والدكتور عبد العال سامل مك

املصطلحات .55 والصرفية   معجم  مؤس  :النحوية  اللبدي،  نجيب  الرس حممد سمري  سالة،  ة 

 م. 1988  -هـ 1409بريوت، الطبعة الثالثة،  

الوسيط: .56 اللغة  املعجم  ا  ملجمع  مكتبة  بالقاهرة،  الطبعة  العربية  الدولية،  لرشوق 

 م. 4200  -هـ  1425الرابعة،  

هـ(، حتقيق  761ري املرصي )ت: األنصا  ام: ابن هشريب كتب األعا  عنب  يبمغين الل .57

املبارك وحممد عيل محد   مازن  واالدكتور  الفكرهلل  دار  األفغاين،  ،  ، بريوت مراجعة سعيد 

 . م1998هـ ـ 1419،  الطبعة األوىل 

األصفهاين  القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب    وأب  :املفردات يف غريب القرآن .58

 . ت –، د  ، بريوت ر املعرفة دا،  الين حممد سيد كي، حتقيق  (ـه250)ت: 

 . 2اجليل، بريوت، ط  دار للزخمرشي،  املفصل يف علم العربية  .59

،  ين، دار الكتب العلميةالشيخ حممد عبد العظيم الزرقا  :القرآن  رفان يف علوم مناهل الع  .60

 . م1996،  وتبري

 م. 0020،  1لقاهرة، ط ا ق،رشو ار ال د  عبد اللطيف،حممد محاسة . : دوالداللة النحو  .61

 . 15: عباس حسن، دار املعارف، القاهرة، ط لوايفو االنح .62

على .63 اهلوامع  مج  مهع  اجلوامعشرح  )ت:   :ع  السيوطي  الدين  حتقيق  911جالل  هـ( 

 د ـ ت. ، قاهرةال، املكتبة التوفيقية، يالدكتور عبد احلميد هنداو

 الرسائل العلمية:

يف   .64 أمناطالغموض  وعو الداللة  وو ه  من  ئلساامله  العر ه  التخلص  امليف  حممد    . د  :عاصرةبية 

 م. 1986، جامعة القاهرة،  العلوم أمحد محاد، رسالة دكتوراه خمطوط بكلية دار
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الدراسا .65 يف  وأثرها  احلضرمي  إسحاق  بن  يعقوب  والنحويقراءة  والصرفية  الصوتية    : ة ت 
خمطو ماجستري،  رسالة  خليل،  العال  عبد  اخليل  دار  بكلية  ،  اهرة لقا  جامعة،  لعلومط 

 م. 0199هـ ـ1114

 االت: ملق ا
عبد اللطيف، مقال نرش بمجلة  سة  احممد مح .  : دتعدد أوجه اإلعراب يف اجلملة القرآنية  .66

 م. 1984هراء، القاهرة،  دراسات عربية وإسالمية، العدد الثاين، مكتبة الز
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 امللخص

 ف   الشناقطةأعالم القراءة    مع ما تفرق من تراجمجل  دراسة أفردت هذا املعجم  

غريهمعتمييزهم  ل،  (هـ 51ق ) ألعدادهم،  ن  إحصائية    يمعجم م  امتوإل،  وتقديم 

 .  هـ(14ق و)،  (هـ31ق -هـ 11أعالم القراءة بشنقيط ف)ق 

عىل اشتمل  فيها   وقد  امل  مقدمة  املعجم ،  وضوعأمهية   ت والدراسا،  وحدود 

البحوخط،  سابقةال القراءة  ع أ   فيه و  :لواأل بحث  املف،  تمهيدف،  منهجيته و،  ثة  الم 

و ل ا ة  الشناقط  عرفت  :  الثان   حث ب مل ا و ،  هـ( 1442) عام حتى    ( هـ 15ق ) ف  فياهتم  ذين 

 والفهارس. ،  امتة ل ا ف ،  هتم وفيا   الذين مل تعرف و ،  األحياء   الشناقطة عالم القراءة  أ فيه  و 

 : هذا املعجم من نتائج
هذا  األعالم  دعدأن    - عرفت ،  علام  (169)  غلب  عجمامل   ف  من  عىل  موزعني 

هو  و،  اهلمحمن مل يتبني يل  كذلك  و ،  أثناء البحث  ومن ظهر يل أهنم أحياء،  اهتموفي

  ن ك ي يم الت  شفويةقابالت الملامن خالل  ة عليه مستقبال  اإلضافيمكن    تقريبي  عدد

 . لدبأعالم القراءة املعارصين ف هذا البعض إجراؤها مع 

اقل  - باإلقراء املص  ف  اتومعلملة  بعضهم  قيام  حول  ب  وأ،  ادر  تعليم قيامهم 

 . البحثا هذ روغري ذلك من النتائج املذكورة آخ، مالقراءة لغريه 

س  امـرن الـالق،  مـاجر ـت،  ة ـطـاقـن ـالش،  راءةــالم الق ـ أع  ة:ـــيـاحـتـمفـات ال ـلمـ الك

 اهلجري. عرش 
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 ـدمةقامل
الة عليه الص  رسولوالضامن لل،  القرآن منزل  ،  القدرة واجلالل  يذ  هلل  احلمد   

 أما بعد:  ه من أهل الكفر والبهتان.وحراست، م حفظهالسالو

واضحة  ناقطةشال  (1)القراءةم  العألن  فإ إقر  جهودا  وتعلف    ات ءارالقيم  اء 

والضبطلروا ،  دجويالتو،  القرآنية واالبتداء،  سم  علوم   هاوغري،  والوقف   من 

  .(2)  د شنقيطنشأهتا ف بال نذم القراءة

ف  اءةالقر  أعالم  (3)يمعجم   لامالكتا  نظرو   عرش    القرن  بشنقيط  احلادي 

الثالث عرش اهلجري رغبت  ،  (4) والقرن الرابع عرش اهلجري،  اهلجري حتى القرن 

العمل هذا  إمتام  هذ خال  نم  نيليلاجل  نيف  املعجمل  منف ،  ا  مات  من  اهلل  ،  هم رحم 

 . ني مآ اللهم، حياءألر اوبارك ف أعام 

 
وايات  الر  يهعت عل مما أمج  للقراءة  ملتجردينئمة امام من األإل )الالف املنسوب    :هي  عند القراء   راءة الق  (1)

 (.270علم القراءات القرآنية عجم مصطلحات )م .(ءة نافع وعاصمرق كقراوالط

 ن ذة وجاج ب د تالمكان أحو،  هـ( 145)تـ،  اسنيعبد اهلل بن ي  ديىل  عقديام ف بالد املغرب  القراءة  شأت  ن  (2)

األقىصهـ(445  )تـ،  زلو منتدب  ك ،  باملغرب  معلم  القبائلإلق  ومرب  أول  بني  الصنهاجيةامة  تعليمهم  ل  ل 

دينه  به حي  وقد،  مأمر  إجاء  بن  الكدايليى  املتوىف ،  احلسن احلرضمي د  حممـ كذلك  و،  هـ(404)تـ،  براهيم 

ا  هـ(480)تـ،  عمر  بن  بوبكرأ  هاستصحب،  هـ(894)سنة-طارأ–بأزوكي  فكان أصال ف ؛  لصحراءمعه إىل 

العل اانتشار  قلد وم  ف  كان،  نياموريتابائل  ينية  موقد  له  بالقرا ت  الركازكذلك  و،  ءاتعرفة  الرمحن  ، عبد 

، كان يقيض  (جملس العلوم  )  ،  ؟()تـ،  يم األمويم إبراهاواإلم،  ؟()تـ،  ـبيوالزين،  (جد  قبيلة)ُتْرُكزْ ،  ؟()تـ

الناس  يعلو األجمل  فم  )مدلش)جملس(اشومن،  مريس  قبيلة  اسم  ، (7/129  ياناألع  فيات)و،  (تقت 

شنقي)بال املند  والربط  موريتانيا  ح)،  (65،  31اط  ارة  الثقافيةياة  احلياة  ف  ،  (5جزء  القراءات  )تاريخ 

 .(579بواملغراملرشق 

امل  ةغالب  ةظلف):هوجم  املع   (3) لضب،  رشقف  املرويات  وتستعمل  املغ فو،  تالروايا  وخي وشط  ، بر 

 .(11و الدان عمرحلافظ أيبمعجم شيوخ ا) .(جنامبرأو ، سةلب عليهم لفظة فهرغااألندلس الو

ن وقد أخذ العرش ع،  هـ(1145)تـ،  أبوبكر التنواجيويف هذين املعجمني مثال    عالماألهؤالء  هر  من أش  (4)

ن عبد الرمحعن  ،  هـ(1138)تـ،  يسكورهيم األعــن إبـــرا  هـ(1165)تـ،  لسجلاميسحلبيب ااسيدي أمحد  

زين بن  و،  هـ(7125)تـ،  يشدوعييـمحد بن الط الب اإل شهرهم كذلك أمن أو،  هـ(1082)تـ،  اض لقـــبن ا

 .(503، 500هـ 14ق معجم أعالم القراء بشنقيط)، هـ(1358)تـ، اليدايل-باجليم -أمجد
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   :حدود املعجم  
ال  توف  من)  هو،  نيمزالد   حلا  -1  القرن  ا  امسف    عام   ىتح،  جريهلعرش 

يل -  ءحياأ  واالزالمن  كذلك  و،  (ـه1442 ظهر  املعجم ف    -فيام  إعداد  ، وقت 

 ؟هذا القرن أو قبلهأهل من  مه له ميل حاهل مل يتبني من إلضافة إىلاب

ــالد  بــ بتعرف  قديام  كانت  و،  ةيمسالاإل  ة موريتانياــــدول)  هوكان  املد   احل  -2

 مكة   -  لسعوديةا  ةاململكة العربيوكذلك  ،  (2) بالشناقطة  أهلها  فر  عْ يُ و،  (1) يــط قـشن

  ضهم بع   حصلو،  الشناقطةعدد من    ايهل إرحل    حيث  -والرياض،  وجدة،  واملدينة

جنسيتها جن  همعضببقي  و،  (3) عىل  اعىل    ت ماراإلا  وكذلك  ،(4) ملوريتانيةسيته 

   .((5) ني املوريتاني من همعدد منيعرف هبا حيث  العربية

قرآنية  أو،  جيزامل أو  ،  شهورامل  ئقر امل)  هو  نوعيالد   احل  -3 حمظرة  أو  ،  شيخ 

ند أو ورد ف س ،  العرش  وأ ،  سبعالءات  لقرااف    وأ،  فعة نا قراء  شيخ فيد  عىل    تتلمذ

أساني قرآن،  ءالقرا  دمن  قارئ  اتعب  مقاأو  ،  أو  بالت  أو،  لغريه  لقرآنليم  ف   فيأل قام 

،  التجويدب  أو،  ومسائلهام  الضبطالرسم وب  لتغاش أو  ،  ومسائلها،  اوعلومه  ءةلقراا

األخرىا  معلو  بقيةبأو  ،  ومسائله تكون  ؛لقراءة  أن  ف مكتوبة  ترمجة    له  رشط 

 . (6) (من ليس كذلك فخرج جيل صويت؛ تسأوف، ادراملص

 
اليوم  مدينة ف( اسم  )شنقيط  (1) بالو،  ومريتانيا    ظهر مع ما )بالد شنقيط( فهو اسم  أو،  جليم واقاف  تكتب 

 (.26-18 باطنارة والرالد شنقيط امل)ب ها.أسامئ  ره أش وهو، الثانيةة جريهللف اة األبداي

إطالق  قلت  (2) عىل  سم  ا:  موريتانياالشناقطة  حم،  اليومإىل    افمعروالزال    أهل  منهموهو  كثري  اعتزاز  ، ل 

 .هوغري، معروف موريتانعامل وهو ، ي ة الشنقيطغاثاإل  حممدثل م، املعارصين   منكثريإليه ب نتسيو

 .ولحث األف املب (24) رقم ترمجة صاحب، شنقيطيالشيخ ال مد أمحدمحك  (3)

 .ولف املبحث األ (25) رقم ترمجة صاحب، بن الشيخ الشنقيطي محمد اإلغاثةك  (4)

 .ولث األف املبح (34) رقم ترمجة جلكني صاحبا مد عبد اهلل الصديقكمح (5)

  ز احلجا   فمنهم ، احلجاز)املدينة ومكة(  ف أم  ، ريتانياموف سواء حيصون  ال كثري ، مل أترجم هلم منقلت:    (6)

=   دول  ومد  حمو،  ن()أحد من درست عليه القرآةد  وحي،  لب األمنيالطابد اهلل ولد  عحممد    :هـ(15ق)  ف
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الال  درا مص)  هودري  صامل  داحل  -4 ف أحد  أو  ،  طيةقيشنقراءة  القراءة  مصادر 

بالرشيفني    حلرمنيا الفضالء  احلديثة   وأ،  القراءجم  رتاكإمتاع  االتصال  وسائل 

 .(1) (صويتتسجيل  فأو ، ويرتكت

السابقةراسدال اذه  د فري  مل  :ات  أعلم-لتأليفاب   ع ملوضوا  ما    ىسو،  -فيام 

عليه   بعناشتمل  القرا  مج)معوان:بحث  بدنقيط  بش  ةءأعالم  القرن  من  ادي  احلاية 

، (2) علام  (144)  تراجمفيه  و،  (جريهلالثالث عرش ان  ر قلة احتى هناي  جريهلعرش ا

)معجم  بحث  و ق راالقعالم  أبعنوان  ف  بشنقيط  تروف،  ـ(ه 14ءة    ( 322)جمايه 

 ( 691)لـ  ةالرتمجب  امعنهمتيز    الذي،  مهذا املعجلف عن  من خمتز  ا ف وكالمه،  (3)علام

 .  تعرف وفاتهمن ملو، س عرش اهلجرين الامل القرأهمن  علام

 
ومحود ،  مد عبد اهلل ولد إبراهيموحم ،  عيسى باباد  ني ولألمد اموحم ،  لقرآن(ا  من درست عليهد  )أح  هيد  ب  =

م أمحد  ولد  وس،  لودوولد  حممد  اعيدي  ولد  الداي  وعبد،  بيديالطالب  حم ،  اْب  الش  م  بن والطالب  مد 

بنت  ش  يْ وع  ،  و بنت زيدت  ش  يْ وع  ،  رآن(القرست عليه  )أحد من ديدز ا  هب  ويُ ،  نيْ ت ح  و  ااد  لد  ولد  جلكني)أحد ا 

زيز )مقرئ ف  والعامل بن عبد الع ،  وأمني بنت اجيه ،  لي  ي حممد املختار الع  د  يْ وب  ،  ن(رآالقت عليه  رسمن د

األمني   الشيخ  النبويالشندروس  املسجد  ف  تغريدة  م)  .وغريهم،  (قيطي  أن  ع ملحمد  بابا ضمن  ىل  محد 

 (.تويرت

 كتاب و،  -مطبوع-،  اهلل  ولد عبد حممد    لسيد (  لشنقيطيالسند ا  تأصيلدراسة ولقرآن  السند اكـكتاب )  (1)

مما هو   مهاوغري ،-مطبوع-بماويمحد الأ  إللياس بنامن(  الثالقرن    د بع اجم القراء فيامبرتفضالء  ال)إمتاع  

 . ذا املعجممذكور ف فهرس مراجع ه

،  ماليل جلا  د املوىلي بن عبيد  س    ذكرهذا املعجم    اتف قلت:  ،  (إلمام الشاطبيجملة معهد ا ـ)ب  رنشوم  ثبح  (2)

بتاش) ب شا،  (موريتانياهر  حتهر  روااأنه  ورمل  وقاية  من،  (80،  72  ن القرآند  الس)،  ونلش   م أعال   وهو 

احلال عنه،  ياهلجرعرش    اديقرن  أخذ  املختار    ألنه  الفقيه  بن  اهلل  حبيب  بن  باب  ي  حممـد 
 )تـ ،  الت نُْبْكت 

ف  ،  هـ(1014 الشكور)كام  جزء  )،  (196فتح  موريتانيا  وفاتهوف،  18األعيان  وفياتحياة  تاريخ  ،  ( يه 

 .مجتهترخوفا من ضياع هنا يه قد نبهت عل و، (80، 72ند القرآن)الس

عرش امس القرن الالم أعحث إىل مجع وقد دعا ف خامتة الب، (إلمام الشاطبيامعهد  جملةـ)ب رنشوم ثبح (3)

 الي الزين مو  بن  يد ي د  بن  عايل بن سيدي  سيدي    ذكرهذا املعجم    فات:  قلت  .أيدينابني    اهلجري الذي

امل   عن  كتابله  ،  (ريتانياومب  تهراش)،  (هـ1386)ت القر ال)،  شددة()فصيحة اجليم  و وه،  (102  آنسند 

 .مجتهخوفا من ضياع ترهنا وقد نبهت عليه ، قرن الرابع عرش اهلجريال أعالممن 
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البحث عىل و ،  مقدمة   ا يه وف   :خطة  ا  تشتمل  الب و،  وعوضملأمهية  ،  حثحدود 

ا،  السابقة ات  راس الدو البحث  يجنهوم،  حث لبوخطة  بحث  املف،  متهيدو،  ف 

القرا ع أ   فيه و  :لواأل الشناق الم  و ل ا ة  ط ءة  عرفت  حتى    ( هـ 15ق ) ف  فياهتم  ذين 

القراءة  أ فيه  و   : الثان   حث ب مل ا و   ، هـ( 1442) عام  مل  و ،  األحياء   الشناقطة عالم  الذين 

 ت. عا ضو واملو ،  اجع وفهرس املر ،  فخامتة ،  هتم وفيا   تعرف 

 :  ي يف البحثهجمن
،  عجمامل  اذحدود ه  وعىل،  التارخييالوصفي    ائياالستقرنهج  امل  اعتمدت عىل  -

   .ةعروفاألخرى امل البحثت اءإجراية وبق

ا بتهورت،  هرسةملصادر بحسب نظام الفا  من  األعالمء  امس أ  تنف امل  استقريت  -

 .  املعجما هذ مفهرس أعالف وأحلت إليها ، أرقاما تسلسلية اهلعلت ثم ج، ياائجه

ه ف  اتفلومؤ،  الميذه وت ،  ومشاخيه،  تهفاوو ،  نسبه و،  ا خمترص  لماسم العذكرت    -

أبقيت كام  ،  ىخرألا  إىل أسامئهشية(احلا)ت فوأرش ،  ها إن وجدتموت وعللقراءاا

كن  من اسمه  كانت  كنيته يته هي  بلفظ،  عىل  أعتد    وال ،  فية ف األسامءعريالت(ل أ) ومل 

،  ( ابن )  ـ بمل أعتد  و،  سم االواعتددت بأول حرف ييل،  نلثاوا  ولم األاالس ف    (أبو )

بام،  ( ولد )وال هبمزةو،  بعدمها  واعتددت  مث  اعتددت  ف  ،  ( يد اح  )ل  الوصل 

     . ةزم اهللت االسم ضمن جعو

بضبط  - ، (3) م هـ باسوأن،  (2) وألقاهبم ،  وكناهم،  (1) أسامئهم   بعض  قمت 

 
ن ،  نبحث الثاف امل  (112ة  )ترمج،  وحُم ن ض ،  حممداسم امنه  ع  ريتف  حيث  د(مكـاسم )حم  (1) ،  مداوحم ،  ضوُمه 

   .(نهاجية ف موريتانيااللغة الص) .قديمة  يةغة صنهاجوهي ل،  مدنوحم، دو وحمم

و)الطالب(  ، ف املبحث الثان ( 241) ابط( ف ترمجة)املرورد لقب   وقد، (51املنارة والرباطقيط د شنالب)  (2)

 .ريهاوغ، ف املبحث الثان (52) ترمجة رقمف 

ف    (7)  مجةتر  ف  (-يلة معروفة بق-غْ د  نْ)ت    بة إىلالنس  ن األنسابمو،  (210  الرباطارة واملنقيط  شن  الدب)  (3)

 .اغريه و، املبحث األول
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حماظرهم،  (1) هنم ومد  ف  كام   –العلمية  درسةامل-  املحظرة( )  ةظفل  مثل،  (2) ومقار 

، قطةني الشنا الباحث نيب  تهاره بذلكبالظاء الش ضبطته  ،  لباملبحث األو  (1)  ترمجة

  مجةف تر (انيكلتمثل: )ا، هطبضة يفكي ف عىلقوو دملع همن ضبطأمتكن  بعضها ملو

 . باملبحث األول (22)

 املراجع التي ذكرهتا. ألبيات الواردة ف التمهيد لكوهنا مل تضبط فمل أضبط ا -

ع  - ان  كمهبا  تحدد  يل  (موريتانيابر  ته)اش و،  ملدينة(با   تهر)اش   :ةبارذكرت 

 . من هم سعوديا  نبهت عىل من كانامك، ةف القراء هرهتمش 

، هل هو من هذا القرن أو قبلهمن مل يتبني يل حاله    ثان عىلبحث ال ملف ا  تهنب  -

 . فلم أنبه عليهم، وقت إعداد املعجم  ءحياأ واالزالأهنم  -فيام ظهر يل- غريهمأما و

أقف عىلمل  ماو،  عتهاباوط،  هتممؤلفا  حال  عنما وجدته    ذكرت  - فل حال    م ه 

  .شيئاه عن ركأذ

باستعامزوع،  األصيلة  هاردا مصمن    شيةا احلف  ت  املعلومات  قوث    - ل وهتا 

 .ةاملخترصطريقة اإلحاالت 

تعليق اج  حيت  ما  ت عىل عل ق  - أكاالخت،  إىل  تاري،  سامئهم الف ف  وفياهت أو  ،  مخ 

كثري  وتركت،  هوونح أللرتا  من  نقد  العهمجات  عىلن  من  دة  وخشية ،  ذكرها 

 . د املعجم عن مقاص والروج، طالةاإل

بعبارة  ،  ونحوه،  هوفات  خيرتاأو  ،  ملعلم اس ا  فف  ه خال يفماورد    ىلععلقت    -

منوجز،  )اسمه بووضع،  .(و).. ،  )...(ف ته  ترمج  ء  واوا )  التوثيق   صادرم  نيت 

العلم   فه خالف  يف   يكن  ماملوأما  ،  (عاطفة  بني   فجعلت،  تهترمجمن  جزء    وأ  اسم 

 . ..()، ..)...((صلةاف) توثيق لامصادر 

 
من    دوقد ور،  (482،  048  والرباطبالد شنقيط املنارة  )أسامئهم ونحوها عىل كتاب    ف ضبط  اعتمدت  (1)

 .هاوغري، (44) ترمجة رقم، املبحث الثان( ف وروصدن مدينة )امل

 . ا ه وغري ،  ( 44)   ة رقم ترمج ،  بحث الثان مل ا ف  (  فتح ال )   حمظرة   ر املحاظ من    د د ور وق ، (354، 924صدر السابق ملا)  (2)
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 دتمهيلا
 (يطيةقلشنة ايالقرآن ةسردملابالتدريس طريقة ) رة عننبذة خمتص

نظام   ىلع   يمقد   زمن  منذشنقيطية  لااملدرسة  ب  ةاملحظري  حتفيظ القرآنريقة  ط  تقوم

ْيخ  ريس  دتب،  (1) بدوي   يتنقل من   نهأو أ،  ف املحظرة(2)قراءةلعلوم ال  )املرابط(  وأالش 

 :يقول حالهلسان و، لمالع نم حيملهما  إىل آخر لنرشد بلحي  أو 

 ( 3) م ملن يقراون حتـ العـوهم فـنـ أعي ** *اركم ـم صغوـعل ال بـكس عىل  واـوحث

من   آنس  رغبةفإذا  فيهم  (4)   قوم  أ  اينهلولنزل  دون  عنده  يمما  ش ن  يئا؛ كلفهم 

إ أو    مه  أو،  مليه فيستمع  مشيا  إليه  اهلأ،  حظرةملاف  ( 5) جلوسايستمعون  ف  واء  و 

ُس هلو،  أو ف السوق   ،ريق طلأو ف ا،  لق طلا ر  اهتم بقراءة فع أصوح فرتتبا ص  كل  مُيد 

هلم  ،  القرآن جيمع  القراءةوقد  لفي  ؛والكتابة،  بني  عىل  املق  تلميذكتب  اجلديد  دار 

، دف تلك البال  املعروف عندهم،  (6) الطالب عبد اهللوضبط  رسم  بحسب    لواحاأل

 
 هبذا النظام فيقول:  ر بعضهميفتخ (1)

 ا ــــانـ يــبــن اهلل تــن ديـ ـيــ بــا تـ ـه ــب * *  * ةـدرسـس مـيـور الع ـه ـا ظـذنـخـد اتـق                             

 .(84، 56ملنارة والرباط)بالد شنقيط ا  

الثانه املدرسة منذهمدت  اعت  (2) ،  ـ( ه444)تـ،  كالدان    لقراءة باألندلسعىل أئمة ارش اهلجري  ع   ذ القرن 

مؤلف،  هـ(590)تـ،  طبيشا الو كنظم  وعىل    -مطبوع -و)التيسري،  (للشاطبي-بوعمط–بيةالشاط)اهتام 

كت،  للدان( اللو)ابوعىل  اوكذلك  ،  اوغريه،  (-مطبوع-  هـ(731  )تـ،  بريامع البن  الدرر  ءات  لقراف 

كتابالعرش   عىل  اح  رش)  معتمدة  فضالء )  وكتاب،  (-وع مطب-هـ(785)تـ،  نويريلل  لنرشطيبة  إحتاف 

والضبط معتمدة عىل كتب أئمة القراءة  سم  الر  ضا فوأي، وغريهم ،  (-مطبوع-هـ(    1711تـ)  لبناء  ل  برشال

كال نظمو ،  ريمها وغ ،  هـ( 590)تـ ،  يوالشاطب ،  (  هـ444ـ)ت،  دانباألندلس  ف   ةممقد)عىل  اجلزري    ابن 

البــويـجـلتا والرباطد  )بال  .هوغري،  (-وعـطبـم-(هـ 833)  زريــجـلان  ــ د  املنارة  ،  187  ،186شنقيط 

188 ،442) . 

 .(84)بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

ي  حممـد األمني  يْخالش  عبد اهلل بن   الط البهو   (4)
ن   .(765)بالد شنقيط املنارة والرباط .هـ(1250)تـ، اجل ك 

 . يرت(ىل توعزيد الشنقيطي  وأبـ تغريدة ل من) (5)

 فيقول: ، لمخذ الع ألعضهم ب  دعوي (6)
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حمفوظ لدى بعض    صحفمن م  وفظ أمن احل  ة رن الكتابة تاو كقد تو،  هبفيسعدون  

           : مل بعضه قوي وف ذلك، ةياآلت تبسال اذإ الاصة

 ف الح ـلع أـأط م ـح ل وـل اـي  كـي ـف  ***الح ـ ت كل فـحا أفل ـاحـم صبـع

 (1) واحيـي ولــلتـن غ ـم ائيـفـوش  ***بي وأنييس ـاحـوح صـل اـــت يـنأ

امل  أنيأمرهم  كام   ذلك  يو،  السابق ار  قديغسلوا  ،  (2) (هل  ْس )الغ  بـم  دهن عسمى 

للتلم  (يذ)ويقول  ما،  م ش  اقرأ  تتعلم رت  أي:  أن  تأخري  ه يد  الشيخ يقوم    ثم،  دون 

ام(يسم   بامدها  بع بـ)الت ْسق  ت،  ى  سليام،  صنالصحيح  أي:  له  ،  وإقامته  ويقول 

للتنبيه  يوه  (ـْه)إ    مصححا ونحوه  نحنحة  خطأ   ر  يُ ثم  ،  عىل 
لهاج  ثم ،  (3)هلوح  ع 

أسطرسمخإىل    ارقدامل  له  مُ س  ق  يُ  يق،  (4)هفظحيحتى    كررهفي،  ة  بام ثم  مى  سي  وم  

ب   مرأ،  اد(بـ)أ غ  القراءة  واحدي:  كون توعادة  اإلثم  ،  (5) مرة(100)الت كرارو،  ةة 

سمى  تالتي    يات القرآنيةتشابه ف اآلجيده من امل  وبحسب ما،  ه الذهنيةتربحسب قد

ه( از  افإذ،  -بـ)آْمر  الا  الخأ  ميذ حفظهلتستوىف  يْ ذ  له  ما  رشحي  خش  جيمع    وال،  كتب 

حللواحد   فن  من  ا  مهلْعط ى  يُ   كام،  يستكمله  تىأكثر  من  تسم راحة  ى لدراسة 

ب اع  و)ا،  (هخالهلا )االْثن ْين ميذ  التال  يقدم  امك،  ف املناسباتون  وتك،  (بـ)ُقُرود   أو -هلر 

ر   لل ،  (هع  بْ ل  ى  هُتْد  هدية  للفوهي  براحةمدرس  االث   ف  وز  من   ءربعاألاو،  نينيومي 

 
 رمـــز وال ك ـال عـه ف ـ نـل مـخـيإن   * * *  داـــه أبـ ـا لوحــيزوان الـالب لـاألص

 .(87 بالد شنقيط املنارة والرباط)  

زيد    وأب  ـن تغريدة ل)م  .الشنقيطي  ابن حنبل  اعرشلل  واألبيات،  يةوسيلة تعليم تقليد  هو  :الشبي  اللوح  (1)

 . (رت تويي عىلالشنقيط

 . عىل تويرت(الدين  حميولد دة للمهدي غري )من ت (2)

 . (012)إطاللة عىل موريتانيا  (3)

 .(99اقطة الشن )طريقة حفظ القرآن الكريم عند (4)

لسيدي حممد ولد    يتصوتسجيل  )  رمرات التكرا  ملعرفة عدد،  حبة  (001)  وفيها،  خدمون السبحةقد يست  (5)

 .(هـ1441 رمضان فأجري ،  نافع
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،  الناسن إىل  القرآ  أول  من   تسميعي الهو،  (هْ ك  لْ الس  ـ)وينتهي ذلك ب،  (1) أسبوع  كل

تارة  ،  بخط يده  ب القرآنيكت  ثم،  (ضبط الطالب عبد اهللرسم و)  تلميذال  يدرس  مث 

 عفمام ناالدرر اللوامع ف مقرأ اإل)متن    يدرسثم  ،  وتارة هبام،  وشكل،  بدون نقط

  ب طال الشيخ  ال  خيتب  اءالعش  وبعد ،  أسبوعكل  من  ربعاء  ألا  ليلةوف    ،(2) (بري  نبال

القرآن  )صوراهتم(   حفظ   فاحلفظة   سور  للتنافس    فتكون،  أي  الرشيف  فرصة 

،  ذلك بني زمالئه ينفضح بسبب    حتى ال طئ  خيل طالب أال  حيث حياول ك،  بينهم

ذ تلميلا فيقرأ    ةيروالاالسند ب  ءمرحلة إعطا  تأيتثم  ،  ف تكراره  تهادا كبرياجا  فيجتهد

القرآن إىل آخره مع جتويده املدو،  (3)فيه  زاجيثم  ،  من أول  رسة ف قد نجحت هذه 

ُيب ني  و ، ميذهلتال نيةلبتصحيح ا يعتنياألستاذ فكان ، تعليمهم  إىل جانب ائهاأبنتربية 

العمل  مهل هو  املقصود  باحل،  هلل  أن  يربيهم  واكام  الرساء    ف  ةشاطراملو،  عطفلب 

  الت عب   ملحتعىل  يساعدهم  و،  ألخوةمشاعر اسود بينهم  تن  أل  ىعيسكام    ،اءرضلاو

    ه: قولضهم بع فمام عرف عن،  ف طلب العلم كد  وال

 ع ـي  ـض  ع مُ ـو دمـه ـ فىلـ لي رـي ـغ ىلع ***ة ـابـري صبـجـ ع يـذا الدم ـان هـن كـ لئ

إن     عمل  كل  أن   اهلل  أي:  لغري  عملته  عكنت  ضائعفهو  ك  وكذل،  (4)مل 

 بعضهم:  كقول، الوساوس وأ، عوالوف من اجل معد عىل مهديتعو

 
 . د الشنقيطي عىل تويرت(محم م. -ـ ة ل)من تغريد (1)

 . (هـ1441ف رمضان أجري ، د ولد نافعلسيدي حممتسجيل صويت ) (2)

وط خاصة  ورش ، املجازجيز وبني امل  مشرتك هو  منها ما، ط اإلجازة القرآنيةوفيه رشو 179ند القرآنالس)  (3)

الرشعي  رئباملق أح ،  كالعلم  واالبتدوعل،  التجويدكام  ومعرفة  الوقف  وأحوال ،  والضبطوالرسم  ،  اءم 

الفواصل،  واألسانيد  جالالر والتفسري..إلخوطر،  وعلم  القرآن  علوم  من  املجومن  ،  فا  ف  از  الرشوط 

به   ما  تمال عىلحفظ كتاب مش اللوامع،  يقرأ  أن و،  ويدالتج  قيقةعلم حأن يو،  رسمالف    وكتاب،  كالدرر 

الرشال  يأخذ من ال  قرأي أن  و،  عية طرفا علوم  أهلأن  و،  ةشافه شيخ معىل  أن و،  يتهيكون شيخه قد كملت 

 . (مها له مكتوبة..إلخويسل، مع األسانيد من الشيخيس

 .(رت)تغريدة جلديلة عىل تويايل سامل اليد من شعر حممد (4)
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 (1) ويس اـيت ووس رـر حسـثم تكالـع ـف  ***س ـيابال  فـيغالرـرد بـطـوع يـاجل     

 ضهم: عول ب قيذلك   وف، فقد األنس بالزوجة  عىلصب لا لككذو

 احيـوم صـراح اليـي  الصـن الغـم ***ي ـلبـي إن قـنوـهم دعـلت لـقـف     

 ( 2) ــبــاح صلوء اـضها ـ وهـجأن وـك ** * ذارىـار ع ـكــبأــل بــغـي ش ـول     

املدرسة    حتنج   دقو ال هذه  إىل  ــــف  املوــاالس وصول  ،  (3)عيسوتيعاب 

 . ( 4) تى اليوموح، دمذ القنم همعن تعرفي تلا ظفعىل احل العجيبةات والقدر

 

 

 

 
 

 
 . ويرت(ن عىل تعيثاجل)من تغريدة لعبد اهلل  (1)

،  ( 571/ 1 عرفتهم   ء مفكرون لام )ع   . بيانضواء الأنقيطي صاحب تفسري  األمني الشر حممد  ع ات من شيبألا   (2)

  :ا قول الشيخ سيدياأيض  وفيه ( 95، 85ارة والرباطشنقيط املن )بالدو

 ب ـواعـات اللــصيبـن للمست دـال يــ ف * * *  ةــ اعـ ـطم و ـ ـوح وهـــان ذا لــن ك ــ وم

 فيقول:  لعلمبلذة احلصول عىل اضهم يفتخر بع  (3)

 ي رادــ ل مـ ليـي غـفـشـ ي اـمـ ت بــوجئ * * *  هاـعويص لومـــكرا ف الع لت ف ــا جذإ

 دــيــمـ ل مــراح ك ـــي األفـ ـادت بــوم * * *  اــ ه ــلــدي وأهـا لــ يـدنـرت الـغاـ صـت

 .(85الد شنقيط املنارة والرباط)ب  

 :عليهعهدة وال ل بعضهمقويذلك  وف، رآن ف يومنيحفظ القبعضهم  نأه فيو ، 233ر السابقاملصد)  (4)

 ن ــيـن مدوــبا ــاب ـا بــدنــوال  *   * *ن ــيــموـي يـ رآن فــقـظ الــفـح و
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 األول بحثملا
 فياتهمالذين عرفت وة طاقالشناءة أعالم القر

 اعلًم (39وفيه )، هـ(1442)عامحتى  (هـ15ق)يف  
و أ   -1 سامل  ب)اش ،  (هـ2141)تـ،  حسينو بلا  احلاج  دلمحد  خ شي  (نياريتاوم تهر 

 يْ ر  مْ ـ ل  ) حمظرة  
ي ولد    ح  لص  ة عن ا أخذ اإلجاز ،  ي ديد   ولد   عايل   شيخ سيدي ،  ( ْق ف   . ( 1) د ي د 

بن   -2 للا   أمحد  أعبد  بن  تهر  ش ا،  سعودي)،  هـ(1433)تـ   ،قرياملمحد   

عن،  نة(باملدي جادو  أخذ  الصغا   اتراء الق  املرصي  حممود   ذاتاأس   عمل،  ىرلعرش 

بمشارك الكر  كليةا  و)دراله  ،  يمالقرآن  احتقيق  سة   مريالنعذب  وال،  ريثنلالدر 

 .( 2) اوغريه،  (-بوعمط-للاملقي

حم ح   (هّبَ أ  )  احلسني  بند  حممو   دأمح  -3 ،  ( ـه1417)تـ،  ْيم و دحح   بنن  ذح مَ بن 
بش ا) حيظ،  (ياناموريتتهر  عبدأجازه  بن  عل  يه  ف  حمظالودود  تالميذ،  هرتوم    ه من 

 . (3) كانُود اجلْيمُ ح   بن ـدوحمم 

من شيوخ اباب ولد  ،  (تانياريموتهر ب)اش ،  (ـه4141)تـ ،  تبح بن ّبح   ِإزِْيْد بِْيه  -4

ي  و  ال  ق  الفضييل 
 (4) . 

د محأ  عن  أخذ،  (ياانموريتتهر ب)اش ،  هـ(1413)تـ ،  يِنّ كح لح اّب بن حمحم بّو مر  أع  -5

،  الصديق ولد  عبد اهللد حممـ هنع ذ أخ، ماماإل ر بنوبيد، محد فال بن آدووأ، بن عامر

ءة األئمة الثالثة قرا)  ف  أليفوت،  (الصةال  اءهل اب)رسالة ف جواز القراءة    له،  وغريه

العرش الفار و)الن،  ة(بقية  ح عىل  رش و)،  ( -وع مطب -ص حف و   رش و   تي اي رو   بنيق  ظم 

 
 (.وفيه أن لقبه احلسني، 295، 292، 914، 116 قرآنسند ال لا)  (1)

 . اق ول ف األسوأعاله متدا وكتابه، (تهترمج وفيها،  27 ةياإلسالم امعةباجلالكريم  ن جملة كلية القرآ) (2)

ا  ةح )مل،  (257،  542آن  رالق  السند )  (3)  وفيه أمحد حممود ،  49  رالذاتية واملآث  والسريةء واملحاظر  لعلامعن 

يْ  أيبلقب امل ا ب  واسمه (-خمطوط-ت والردودناقشاله كتاب )امل ،(دُموُ بن ح   .بن حممذ ن احلسنيفيه أب 

يْ ن بابت بن ب يهامه ازيد بوس، طاهرفخذ أهل ال  من، 782، 551آنالقر السند)  (4)  . (نالط الب فتا خالش 
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ي  ن ب  بال وامعالل رر  الد    .(1)رأ اإلمام نافع(منظومة ف مقو)، (ر 

األ  ك لا م  ام ماإل  -6 أمح  ني( م)حممد  تهر  اش )  ،(هـ0144تـ)،  رحمفْـ األح د  بن 

األعىل  أ  قر،  (اموريتانيب نافعد  يْ أ    نيمحممـد  قراءة  عىل  ،  ا  )رشح  رلاله  ر  مع  واالل  د 

(ي  ر  ن ب  الب
(2) . 

عن   له إجازة  (نياموريتار بهت ش )ا،  (هـ1430)تـ،  التَـْندحِغيّ   يّ يِْ صح ب  بن ال  اهْ دَ ب    -7

ع نييلتونسا تونسقرا  حدأ-رتيكيال  دحممـ  ن  بن    عنهها  أخذ-ء  اهلل  عبد  حممـد 

ي  ن  ك  اجل  اإلمام 
 (3) . 

حم  يّ دِ يْ مِ لْ التَـ   -8   تهر اش )،  (هـ6141  )تـ،  الحكحيِنّ ني  ماأل  الطّالبود  محممـد 

شيخ  -عر اشلاعىل حسن    أرق،  نةملديأيب بن كعب بارسة  بمد  ادرس مكان  و،  (ملدينةبا

املدينة  ناقراء-قراء  عىلال  تاراءلقوا ،  فعة  الشني  س   سبع  مقرئ –  الفرحأبو  يد 

باملدينة اقرأ  ،  -مرصي  حم   عسبال  تاءلقراعليه  ايسلم  )حتقيق    له،  ملصطفىمـد 

 . ( 4) -وعمطب-تازي( للعباروال افع لبغية الناشئالقصد الن

 
رشق ت ف املقراءااريخ ال)ت،  ( 546رباطاملنارة وال  طقي)بالد شن،  (42،  73اة الثقافيةنيا احليريتاة مو)حيا  (1)

وامل)التفسري،  ( 158  ،121،  94لقرآنا  السند)،  (655،  654،  832واملغرب ف    شنقيبفرسون    طالد 

املؤلف)،  (503 بواليمعجم  لع ني  الدي ف  خالفملا  اجلامع    ن)البيا،  (39ان ْت وت ك  صابة  تي    حفصا وري  ه 

،   بن أيداق حممد األمنيقيع بتحمطبو،  فص ش وحبني رواية ور  رقأن نظمه الفا  كام،  (7يه نافعاووافق ف

للطبع،  هـ1412،  3ط هو،  مرص ،  النهار  ال   قلت:  الوالد  ع فاضلنيعلمني  اهلل    أحيد موحم ،  عمربد  ،  د 

 ة. باملدين املعروفني

مو)حيا  (2) الة  احلياة  ش)بال،  ( 37فيةقاث ريتانيا  املينق د  القراء،  (546رباطوال  نارةط  املرشق )تاريخ  ف  ات 

وامل)،  (94  نالقرآ  لسندا)،  (586غرب  ملوا بالدرسفالتفسري  ف  الفض)إ،  (505شنقيط  ون   الء متاع 

1/268). 

امل)بالد  ،  (4ط()خمطو  البهان  )واضح  (3) وشنقيط  ا)،  (508الرباطنارة  وسامه ،  141،  95  لقرآنالسند 

 . (38،  37 شنقيطامء رز علبأ )من، (254البصريي همـدو بداحم

، ع قيقه مطبووحت،  حتى توف هبا  باملدينةاستقر    :ت قل،  (1/101لطبعة الثانيةا)و،  (1/69لفضالء)إمتاع ا  (4)

 .اإلنرتنت ومنشور عىل
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حممد( )احلاج    -9 الس   سيدي  فح بن  بن  ،  ـ(ه 3941)تـ   ،وِميّ محس  ـ ال   ف  حْ الك 
ب)اش  اللب)  له،  (موريتانياتهر  مل  قوناب  وأبه  اشتف  ،  الرسول(يث  حادالقرآن 

ر عىل رشحو) ر   .(1) (اللوامع الد 

أخذ ،  (نيايتامورتهر ب)اش ، (هـ1408)تـ ،  ناصريأمحد ولد اعل الد  لو   مَ حح   -10

 . (2) ـد ولد احلسن النارصيي حمم سيد هنع

ب)اش ،  (ـه1408)تـ،  القحَلِويّ ي  رِ اتَ م    ولد  محود  -11   نع  أخذ،  (اينموريتاتهر 

، ادياهل  دمحمود بن أد حم مـوحم ،  نيحممـد األم  بنه  اوأب،  عامربن  د  أمح  نع و،  والده

 .(3) وحممـد فال ولد أمحد ، بوب البوصادي تارخملد اوحممـ

معاو   ا جح بْ نـح دَ لا   -12 أ  قر،  (موريتانيابتهر  )اش ،  هـ(1418)تـ ،  التَـْندحِغيّ ية  بن 

وال  االقرآن صغري أ  مبادئو،  دهعىل    أجازه و،  ويد تجال بط ولضاوالرسم  حكام  من 

بن ورش  بان  الرب  حممـد  ح  واض )  ابكتو،  (سمالر)  ف  كتاب  له،  قالونوروايتي 

 . (4) -مطبوع - (تراجم أشياخي ف القرآنهان ف الب

 
املنار  الد)ب  (1) السب  دحممـيدي  ساحلاج    وسامه،  510والرباطة  شنقيط  يْخبن    لكان  فحفو    نب  الش 

وم   س  ا،  ( ي  الـم  ا  تءالقرا)تاريخ  واملغ ملرشف  شنقيط  ،  ( 586ربق  علامء  أبرز   فسري )الت ،  (122)من 

 .هـ(4/11/1439قلت: توف ف )، (506طد شنقيالن ف بفرسواملو

امل  (2) احلوف وال حاظر  )أعالم  الغريبية  له حمظ  أنه  يه وف،  72ض  معتنيركانت  بتدريسة  طي يع و،  قرآنال  ة 

 .(مقرأ نافعزة ف اإلجا

 يْ ل  وفيه أنه محود ولد متار الد  ،  112يطامء شنقز عل ن أبرم)،  (295  ند القرآنسلا)  (3)
، (هلحوي أفامن  لقبه  ي  م 

ان ْت اليتي لعصابة  وفني ب)معجم املؤل،  (27الغريب  م املحاظر ف والية احلوض)أعال سامه محود  و،  26وت ك 

ال  ن بتاب (ر الق  ي   .و 

، 1)الرسالة(،  اوية بن مع   دحممـد بن  ومدنبجا بن أمحد حمل ااسمه  وفيه أن  ،  2  هان )خمطوط(لبا  حواض)  (4)

وفاته تاريخ  ضبطو،  وفيه  ممبدال  –بجا  الدن  كذلك  مفتوحة فتوحة  ونون  تكتب    واألحسن،  شددة  أن 

ن دو  كتبت  إذابأس    وال   -باأللف  ا بالدنبجةمكتوب  هام ما وجدته مند كتبت ف هذا املعج وق-،  عدها ألفب

املرشالقرا)تاريخ  ،  ألف( ف  أشياخه(   وفيه،  100ن رآالق  السند)،  (644،  636واملغرب  قءات  ،  ترمجة 

 . (13لعابمسيل ال)، (508طشنقيبالد رسون ف فوامل )التفسري
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بس لا   -13 حممـد  ادات  حني  ن  بن  تهر  )اش ،  (هـ1407)تـ ،  الحكحيِنّ حممود 

حم   أخذ،  (اموريتانيب حممو م عن  بنـد  و  د  أمحاحلاج    د  ْمش    منياأل  دـوحمم ،  ي  الش 

 . ( 1) اء( ة ه مز هل ا   إبدال   عن   ء ا النبه ظ  له )موق ،  - أضواء البيانصاحب تفسري-اجلكني

حممد    -41 ، سعودي  )،  ( ـه0414)تـ ،  الشنقيطيالكين    سادايتبن  سيد 

بالش ا ب  ،  (رياضتهر  القراءة عن حممد حمفوظ ولد  ة  رواي قرأ  و ،  ورش  ايةرو  هي  أخذ 

والثالث  ،  لقراءات السبعمحد مصطفى اأ  عىل أمحد  أقركام ،  تيازد الأمح  ىلع  حفص

القادر جدوألمني عبن منهم حممد اأخذ عنه كثريو،  ةمن الدراملتممة للعرش   أ  قر  د 

   . (2) وغريه ،سبعءات الالقرا عليه

ب)اش ،  (هـ1427  )تـ ،  ْيِديبـح اعْ ولد    ختارامل  يدِ سِ   -51 كان و،  (نياموريتاتهر 

 . (3)  واهلدية، ةازإلجط اورش ف ف يالتخف ى منحى ينح

،  (انياموريتب  تهر)اش ،  (ـه1408)تـ ،  الحكحيِنّ انجم    ار بن حممـدختامل  ِسيدِ   -61

تالمذة    أخذ اعن  ولدألحممـد  زي  مني  راءة  قوب  جو)ف    الةس ر ه  ل،  دانــــأمحد 

 .(4)   (يدرآن بالتجوقال

احل  ي دسي  -71 بنأمحد  ر  هت)اش ،  (هـ7141)تـ   ،ِميّ قح القحلْ ل  ــعْ ااهل    بيب 

 . (5)  مني الساملحممـد األ يذهومن تالم، جنيح بو نأخذ ع، (ايموريتانب

،  يـمـقـل ـالقين  ــسـحـ ال  فىــط ـصـ مـال  دــمــح ـن مــ ب  عــاف ـ ن  نـب  دــمـح ـي مد ـيـس  -81
باملدي)اش ،  هـ(4214  )تـ عىلرق،  نة( تهر  فالأمحد  مد  حم   أ  حممد  تالميذ   بن    أحد 

املصطفى  حم  حييمد  سيدي  اسجبامل  سر  د  ،  وغريه،  املسومي  ىولد  ، وي لنبد 

 
 . (40ان ْت ة وت ك  لعصاب بواليتي )معجم املؤلفني (1)

 (.2/581 عة الثانيةبالط، لفضالءا )إمتاع (2)

 (. 205 آنند القرسال)  (3)

ان  و  بواليتي لعصابة)معجم املؤلفني (4)  . (92ْت ت ك 

 (.822، 281، 158 آنالقر لسندا)  (5)
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بحف  اإلمام  وبمدرسة القرآتحفبو،  ةديناملص  الكريميظ    احلناكية و  ،بدرب  ن 

الري  بو،  (النخيل) عليه،  باملدينة  ان مدارس  أكر  امدح  قرأ  بن  أمحد    البخاري   مبن 

وق ـب ورش  س اهلل  دـعب و،  الونـروايتي  اـحم ـوم ،  داررـ  ول د  البـألمني    وي ـالعل  ارـد 

 . (1) صـفـة حــروايـب

  ، يّ ِـ كحنـالح ن  ــ يـمد األـمــحـ م  خ ـيْ ـــالشَ   دـــلو   د ـــمـــأح  خـــ يْ ـــشَ ل اد  ـــلو   خ ــيْ ـــ الشَ   -19
يلا د حلبيبأمحد سيأخذ عن ، (موريتانياتهر بش )ا، (هـ3214  تـ) م  ْلق   . (2)ق 

ّبباع  اليمو   الَشْيخ  -02 ولد  شريف  ل  تهر  اش )،  (هـ1405)تـ،  حسن 

ال  خ اباب ولد فضييل ويش  من، (اتانيريموب ي  الق  و 
 (3) . 

أخذ  ،  (موريتانيابر  هتش ا) ، هـ( 7241)تـ   ، ِميّ و س  امل  يشب الد  د حمملو   فحةاصحدَ   -12

حممد   بن  عن    ه  اباشيخنا 
ْمُتون  عنه،  هوغري،  الل  اطفيل  فىصطامل  حممد  أخذ  ،  بن 

 . (4) و)كتاب ف الرسم(، ة ف بالد شنقيط(لشائعء اخطاأل)ا له، وغريه

تهر  ش ا)،  (هـ1424)تـ   ، لعلويري اقملا للا  عبد    طّالبلا بن    لرمحن د اعب  -22

هلبوب ف )رشح عىل نظم ا  له،  ن أباتد بموحم د  ـم حم و،  هوالد  نع  أخذ،  (انياموريتب

 . (5) د( ـم ـحأ ْيخش  الحممود بن ـد م حملات القراء

 
مصورة  (1) كتب  لسند  )إجازة  له  حممد  املرتجم  له  سيدي(ها  بن  فال  حممد  بن  صويت  تسجي)و،  أمحد  ف ل 

 .(هـ1441رمضان 

ذكر أنه و،  214،  052،  981وص  ،  يْخ أمحدلد الش  خ ويْ الش    وسامه،  283،  280،  159  القرآنسند  ال)  (2)

يْخ  . (واكشوطـــنـ)ب، حسننياملرة ــــظــ خ حمشي وأنه، رآنقلا عم الش 

 (.هم  عْ ن ال)أهل   مننه ه أوفي،  277، 421، 319السابقصدر )امل (3)

اف ة  طفى امللقبص امل  123ص  فسامه  و،  119  السابقاملصدر  )  (4) د  ي  شري  ببن حممـد السيدي  بن    ص 
وم   امل س 

 (. 850،  503د شنقيط ال ون ف ب فسري واملفرس )الت ،  ( سبع ل ا   ت ا قراء د ف ال سن م   وفيه أنه ، 825، 257، 213

  يواليت)معجم املؤلفني ب  ،(510  بن عبد الرمحن  د اهللالب عبرمحن بن الط  بد العوسامه  ،  سند القرآنال)  (5)

ان ْت ت  لعصابة و  . وفيه تاريخ وفاته(، 38ك 
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بن  العزيعبد    -32 أيبز  سياحلاج  بكر  املوريتين اكالتي    ،  (هـ1434)تـ،  اينـ  
 . (1) (نواكشوطـ)ق بصديظرة أيب بكر الب حم صاح، (نياموريتاتهر باش )

أمحد   -42 تهر اش ،  سعودي)،  هـ( 0143)تـ،  يّ طِ يقِ نْ شِّ ل اكين  لا   خ يْ الشَ   حممـد 

أبيات حول له  ،  أخذ عنه ابنه أمني،  ءة نافعراا ف قد  يْ ني أ  ألما  دـم ازه حم جأ،  نة(باملدي

 . (2)   ف خمارج احلروف(التكلف  النهي عن)

أخذ ،  نة(تهر باملديش )ا،  ( ـه1442)تـ ،  يِطيّ ْنقِ الشِّ   ْيخالشَ   بن  حممـد اإلغاثة -52

اهلل أمانراهيم  بإ  دحمم عن   اة    ل 
ْمُتون  حييىوحم ،  ل  ال  مد  ايْ ش  بن   كنيجلاحلسني  خ 

اراءقلا ا  ،علسبات  عبد  ا  هللوحممد  ف   له،  وغريهم،  جلكنيالصديق  القراء  )رسالة 

قالونإف روايتي  عنو،  راد  أيب  ورش  عن  والدوري  وحفص  نافع  عن    عمرو 

 . (3)  اوغريمه، (-طبعللعداد حتت اإل-ةشاطبيالو)خمترص ،  (-ةبوعمط-صماع

ا  -62 ،  (ـه2214)تـ ،  نقيطيلشا  الحكحيِنّ در  لقا بن عبد ا  ا يدَ أح مني بن  ألحممـد 
باملاش ) الص  ،  (نةديتهر  عىل  د ي    ح  قرأ  يولد  عنه  ،  د  حممـد  الأخذ  ولد  األمني  صوف 

 
 (. 213القرآنسند ال)  (1)

ا  (2) يْ فلرياحني  )نفح  الش  سرية  األ  خ  تر،  27منيسيدي  لنفسه(وفيه  ف،  مجته  متفرقة  الدعوة  )نصائح   

واإلفراط  ، قعريت ال ود النهي عنصقوأن امل، ج احلروف كلف ف خمارالت ه النهي عن يوف،  81 -80شادإلروا

التشديد الغناملبالغة  و  ف  ذلك(ف  ونحو  األبن،  (1/268فضالءال  )إمتاع،  ة  واألح)مذكرة  خ  يبتار  فاداء 

واألج املدينةاستو،  (ح  د  اد  )والدي  وه  ت:لق،  (32ادداآلباء  )ع،  طن  هبا،  هـ(1373ام  توف  ل عم ،  حتى 

 .نورةدينة املاملب سيببن امل درسة سعيدوبم، النبوي مدرسا باملسجد

القرآن)  (3) الفض)إ،  (105السند  الثانيةو،  1/272ءالمتاع  لجنة  لاب  اعضو  كانقلت:  ،  (2/361الطبعة 

ته   له ف بيزياريتأحتفني خالل    دوق،  لنبويةاملدينة اب  لرشيفا  صحفامللك فهد لطباعة  بمجمع املالعلمية  

كتا الشاطبيبباسم  خمترص  ي،  ةه  نظم  بيت800)بلغ  وهو  رموز  ل  داستب،  (  القراء  فيه  بأسامء  الشاطبية 

يْخرشيف ولد اأخيه ال ذه عن  الذي أخ  نه سندهضمو،  هم كناو  مورواهت أخذ   يالذ  اركمبوخاله حممد ا، لش 

أبيه حم املعن  ي  مد احيد عنعن حم  األمني   ر(ولد حممد طتار)خ خمد  اس  ي عبد  املسومي  د  أمحد  لرمحن  عن 

العرتويستا الطالب خم  يولد سيد ولا  يسيد  عن  ر  عن    يشر الد حممد حبيب األهبمي عن حممد  ملختار 

 .ى ول كبادعيس
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  ، -مطبوع -( فعا ه نا ق في وواف ،  فصاي حر وخالف فيه الد  )البيان اجلامع ملا  له،  ريهوغ

ا ـوهـو)اجل ش   ونـكنم ـلر  ضـف  الفـم ـو)إت،  (-وعـمطب -ونـال ـق  طـب رح  ارق  ـام 

 . (1)   -وعـطب م-(عـفاـن راءةـقـب

األ  -72 احلسن  منيحممـد  الشملا   بن  تهر اش )،  هـ(1440)تـ،  طينقيسومي 

 . (2)  (وطنواكشـ)ن بشيخ حمظرة العو ، (موريتانياب

ا  -82 بن  األمني  ْنقِ لا   الحكحيِنّ حلسني  حممـد  ،  سعودي)،  هـ(1438)تـ ،  يّ يطِ شِّ

بن   رتاوسيد املخ،  نافع  ة ف قراءنيسن أمحد بن احلازه احلسن بجأ،  (نةيباملد  رتهاش 

س  ي  بدمـد عحم  ي  الـم 
كام ،  ملدينةبا  سة أيب بن كعب من طالب مدرأخذ عنه كثري،  وم 

ل منصحح  الشن  عدد  القراءة  التجويد  اقطةمدريس  حفص و،  أحكام   رواية 

للتد بمدارسريالختيارهم  ا  س  الحتفيظ  أشهوم،  مكريلقرآن  سيدي حممد  رهم  ن 

يكنجلا اد  االد   لدو هْ ب  وي  ، يالقلقم  ولد نافع
(3 )  . 

ول  مـدحم  -29 باش )،  (هـ1408)تـ ،  أد د  حبيب  ف  له  ،  (نيايتامورتهر  قصيدة 

 .(4)   (-عةمطبو-متشابه القرآن)

 
الثانيةالطبو،  1/264الفضالء)إمتاع    (1) ه  ام سو،  تهمجتر286صف  و،  112القرآن  دالسن)،  (1/348عة 

واملرشققلشناا)أعالم  ،  القادر(عبد  بن  مني  األ  ـدمحم احلجاز  ف  عضت:  قل،  ( 529طة  بلوعمل  جنة  ا 

ال  حفمص بدمد و،  نبويةاملدينة  بمدينة  باملو،  ررسا  أثن،  دينةتوف  ق  ى  وقد  من  كالس    ظر  عليه  عبد كتبه  ي د 

، لخ ..إاهلللكتاب    لفامهنياق اذاحلصفه بأنه من  وو ،  سعوديةبال،  ن سادة بدر باحلجاز م مد الرحيالعزيز عب

عروف  م  بأنه،  سابقا،  دينةالمية باملاإلسباجلامعة    نعميد كلية القرآعزيز القاري  لثنى عليه عبد اأوكذلك  

ا عأ  وكذلك،  خ..إلوعلومه،  لقرآنبإتقان  عليه   بثنى  إماميل  احلذيفي  الرمحن  عبد  ال  ن  نبوي املسجد 

 .(7اجلامع  )البيان وغريهم.،  باملدينة

 . نت( عىل االنرت ملتقى أهل احلديث)مجة بــتر له، (213 نالقرآ دالسن)  (2)

وسلفي)ال  (3) األبناء،  (418/ يتانيامور  فأعالمها  ة  بتاريو  )مذكرة  اآل األحفاد  واألخ    ت:لق،  (53دجداباء 

،  ة ور ملنا  باملدينة  ةاإلسالميعهد الثانوي باجلامعة  وامل، ن كعبمدرسة أيب بوب،  ملسجد النبويباعمل مدرسا  

 . اهبتى توف ـ حه1379ملنورة سنةدينة اامل نوقد سك، ن الكريمقرآية الكل  ه منادكتورلل عىل احص

 (. 101 سند القرآنال)  (4)
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سيدي    -03 بن  ر  ته )اش ،  (هـ1438)تـ ،  الشنقيطي  الحكحيِنّ بيب  احلحممـد 

يد   عىل  و،  يىحييدي  فى ولد س حممـد املصطعىل    قرأ،  فعناءة  اسند ف قر  ه ل،  ة(كم ب س 

ي  اجل   اجممـد نحم ن ار باملخت
ن   .(1)   حويةحممد السالك ني أخذ عنه أم، ك 

الـمـح ـم  -13 بـاق ـ عــد  بـمـح ـن مـ ب  مــ ـد  الـمـح ـن  ب ـسـ حــد  ،  الحكحيِنّ ام  ــ ن اإلمــن 
  فله نظم  ،  تاب أهل ا  رةـ ظ ـحـم  س فرد،  (اـيـانـت ـوريـم ـر بـهـ تـاش )،  (هـ1414  )تـ

 .(2) صحف( ضبط امل)

ع  حممـد   -23 الع د قا البد  بن    أخذ ،  (موريتانيابر  تهاش ) ،  (هـ1407)تـ،  لوير 

يد  عن   ـح  بن  خيْ الش  و، اهللد د عبــــن سيــــ ب  اهلل بن حممـد ي عبدس 
ي   ين  ام  و  ال  له ، الق 

 . (3)  ة(راء السبع تراجم الق)ف رسالة 

تهر اش )،  هـ(1314)تـ ،  يِنّ الحكح م  امبن اإل  مـد  حمِسيدِ   بن   بد للا حممـد ع  -33

ه )رفع ل،  لبنيى ولد طاحيد  مـحم   عنه  أخذ،  ي صريلبد اول   هابد  عن   أخذ،  (موريتانياب

رح عىل و)رش، زة هاء(ــم ــدال اهلـ منع إبالفاء ف ر  ي  اللوامع  الد   . (4)(البن ب ر 

، موريتانياتهر باش )،  (هـ3441)تـ ،  كحيِنّ الح ق  ـ ديــالص  نــ  بللا د  ــبـــع  مـد حم  -43

 
قد و،   هبا توف  حتىدد عىل املدينة  وظل يرت،  ةكف ماستقر    قلت:،  (641ياموريتان  ا فسلفية وأعالمه ل)ا  (1)

اللقرا  كليةب  ء شيوخ اإلقرا  درس عىل س  هبا مقرد    كام ،  نةديبامل  ميةاجلامعة اإلسالب  مكريآن  ثم ،  ر الرسمر 

ية ئل العلمن الرسا الكثري معىل   أرشفو ،  ش ناقو، أستاذا مشاركا   صارأن   رى بمكة إىلالق  مبجامعة أل  عم

القراءاف وعلوم  كثرل،  هات  طلبة  عىل،  ه  له  أقف  فمؤل  ومل  القراف  وعلومه   ج  اءات  ف  ومؤلفاته  لها 

 . ة املكرمة بمك   م القرى عة أ جام ب ستاذ  األ ،  أمني بن حويه   يذه لم ت ه  سم شيخي ا ب وقد أخبن ، ميةاإلسال ةدعوال

اوت   م املؤلفني بواليتي لعصابةج)مع  (2)  . (77ن ْت ك 

ا ابةجم املؤلفني بواليتي لعصمع ) (3)  .(59 ْت ن  وت ك 

عبد   ـدم حم 141وف ص، بعسءات اللقرالاللوامع   الدرروحتبري، بن بريال له رشح ، 410 السند القرآن)  (4)

ي    مام بن عبداإل  بن  اهلل
ن  ، امإلمهلل بن اوسامه عبد ا، 504شنقيط الدفرسون ف ب)التفسري وامل، (اجلليل اجل ك 

بن  ع  حممـدوفيه  ،  117ء شنقيطامبرز علأمن  )،  عبد اهلل(امه  س  506ص  وف يد   بد اهلل  ا  حممـدس  مام  إل بن 

ي  
ن  ان ْت وت  ة اليتي لعصاببو ؤلفنيم املج)مع ، هـ(3141تـ، اجل ك   .م( 9931وفاته سنةوفيه  ، 87ك 
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 . (1) يطيلشنقا ةثاإلغاحممـد  هقرأ علي، بأخذ عن أعمر حمم بو، (بأبوظبيو

  جازهأ،  (موريتانياتهر باش )،  (هـ1349)تـ ،  ِويّ َل القح لد أمحد  و فال    ـدحمم  -53

حممـدولد    مـدحم  يد   ولد  و،  رعام  ولد  س  األمني  ولد   ذخأ  ،اإلمامحممـد  محود  عنه 

هريغو، ي  و  ال  ق  الري متا
 (2) . 

الوسري   ولد أللا  ضلـد ف حمم  -63 أيد    ر هتاش )،  (هـ0814  ـ)ت،  الحكحيِنّ هل 
 .(3) صبيان(الخ و ونافع الشيو، نالقرآضابط )هبط سامله تأليف ف الض، (موريتانياب

،  ( نيا موريتا ر ب ه ت اش ) ،  هـ( 1400تـ )،  التَـْندحِغيّ أمحد    مـد فال بنحم  حممـد بن  -73

ع  ذأخ حممـد  بن  م وحم ،  اجحلا  نب الرمحن    دبعن  فال  حيوحمم ،  ضالقاـد  بن  يى  ـد 

ال فظن) له  ،  مريهوغ  ابجدنحممـد  العواصمو)ه،  جليم(احرف    م  حرف   دى  من 

 . (4) اءات(قرالهل س اهلدايات ف أمس و)ش ، اصم(ع

  الكين   دــــد مزيب للا بن أمحــــبيـــني بن ح ـــــد األمــــار بن سيـــتـــخاملحممـد    -83
باملديش ا،  سعودي)  ، هـ(5140  تـ)  ،الشنقيطي معروف،  نة(تهر   ذخأ،  عالمة 

 . (5)بيبحن مود بـد حمحمم أ عن املقرزة ف جااإل

 
، القرآن(  امتلعرابه من ك ل إكيش  محن فيامقتطف من إمالء مامن به الراملله  ه أن  وفي،  103القرآن  السند )  (1)

 (.1/274ءلفضالا عمتا)إ

ي  ال  الق  وزاد ، 295، 149، 116 نآالسند القر)  (2)  .(40ريبغ وض الة احليظر ف وال م املحا )أعال، (و 

 (. 104 رآنالق ندلس)ا (3)

،  ( هـ0140)تـ،  تندغيل بن أمحد فال الن حممذ فا ب  حممـد  اضوفيه الق،  965اطقيط املنارة والرب)بالد شن  (4)

امه  سو،  72شنقيط  ه وعلامؤه ف بالدمالرشيف علو  )احلديث،  يم(جلحرف ا  م فله نظ،  98نلقرآا  السند)

 .(13، 10عابلال)مسيل ، هـ( 0401تـتندغي ال حممذن فالن بن ـدحمم القاض 

ار  ملختد احممـ  يْخوأنه الش  ،  تهوفيه ترمج،  349قجاز واملرشحل الشناقطة ف ا  )أعالم،  (286  آنالسند القر )  (5)

أمحد المزي  بن  ا،  (530ومهاجرون  اج)حج ،  (ي  يط  نْق  ش  د  لع مل)معجم  بواليتي  وت ك  ؤلفني  ، ( 67ن ْت اصابة 

عضو ،  يدأمحد مزحممد املختار بن  بن    مدحمخ الفاضل  يْ ش  والد ال  هوو،  هباتوف    دينة حتىاملتوطن  اس  قلت:

 .باململكة العربية السعوديةار العلامء كب هيئة
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،  ـ(ه1408  )تـ ،  يِنّ كح لح  ا بن آدو الرمضاين  احلسني  خ الَشيْ بن  حيىي  حممد    -39
باش ) مقرأ  ختاملسيد    أجازه،  معروفعالمة  ،  (موريتانياتهر  ف  يه  لعقرأ  ،  نافعار 

 . (1)   ات السبعة القراءد اإلغاث حمم 

 

 

 

 

 
 

 
، 9يْخ احلسني  حييى بن الش  حممد    ةالمالع   حمارضاتف    اضح املبني لوفقه ا)ال،  (1/274الءإمتاع الفض)  (1)

ي  اجل ك  ضان حييانه الرملقبه  وفيه أن، 17
   (.ن 
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 الثاني حثبامل
 ءاألحيا شناقطةلا لقراءةعالم اأ

 اعلًم (301)يه فو، ( 1)  ومن مل يعرف حاهلم

باش )،  يّ القحَلوِ يلوم  لد أمحد سو   ليفضد  ول  أّبب   -1   أخذ عن،  (موريتانياتهر 

الع،  علاموالي    ْيخش  ال الففية بن آل حم اوشيخ  شيخنا   أخذ عنه،  اريمهغو،  قيهمـد 

 . (2)  اوغريمه، يب  لْ د  ي  بن زايد اإل   ب  يْ وب  ، ةد  يْ لد  ا بشري ولد

ي  فضييل  ولد    اباب   ن أخذ ع ،  ( موريتانيا تهر ب ش ا ) ، ا للاامح  ولد ةدَ يْ َّبح أ   -2 و  ال  الق 
 (3 ) . 

أيب    يم اهإبر   -3 امل  كح الح   و دححْيم  بن  ّ سح و  يِنّ  باش )،  ايّنِ عن ،  (اموريتانيتهر    أخذ 

ْيمُ  بنـدو م حم   .(4)ُودح 

الكح   -4 بن  بهتاش )،  لويالع  يّ رِ وْ أمحد  لئ  آلب  معاملسا  )تشنيف  له ،  (اينايتمورر 

ر ر   .(5) (وامعالل الد 

السِّ ــــ ين  ــــب  الكحْوِريّ د  ــمــأح  -5 بهتاش )،  ِلّ لح مْ ابّه  ر له )رشح  ،  (موريتانيار  ر    الد 

 . (عاش فيه يذ لاالقرن  يلمل يتبني )، (6)نافع(أ  أصل مقراللوامع ف

  نظم   له،  (انياموريتر بهتاش )،  ايْ رَ ـــكح ،  رحهو  ــــي    دمــحأ  بن  اهـــ اب ـــ د بأمحد بن حممـ  -6

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (7)   عبد اهلل( الط الب رسم) تبسيط ف

 
حاله   ألن من علمت  -بحثبعد ال-هلمحا  ومن مل يعرف،  -يام ظهر يلف-  األحياءملبحث  ا اذذكرت ف ه  (1)

 .يخ وفاهتمتار الذين علموهم ، لاملبحث األوسجل ف 

 (.279،  277، 142، 193قرآنل ا السند)  (2)

 (.278 السابق دراملص)  (3)

ْيُموُ بيت آل أن وفيه ،  254 املصدر السابق)  (4) ي  د البص ح 
ن  ــ م ان  وس امل   ريي اجل ك  ــ ـ ن بي ــ ـ  .   (   لفضل م وا وت العل ـ

 . (9باللعا لسيم) (5)

 .(10 لسابقدر ااملص)  (6)

   .(100آنالقر دلسنا)  (7)
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  أرق  ،(ياناتموريتهر باش )،  ِغيّ األحْلفح   شحِويّ الّشمْ   م  و  ِإد  ولد  حممـد فال    د ولدمحأ -7

عبد   الرش الرافعىل  با-قاوي ع  مرصي  المقرئ  قالئد  )اب  تك  له،  -ةبوينملدينة 

ء السبعة من طريق نيد القراقيق أساحتو)،  (آنرـقال  دـيـ بأسان  فـعري ـ لتي اـان فـقيالع

 . (1) ابن نفيس(

 ب ابيذ أمن تالم، (انياموريتتهر باش )، كحيِنّ لح اوسري ل ا  خلياح اأمحد ولد مفت -8

   .(2) فضييل ولد

فضيلي    م  و  ِإد    -9 باش )،  القحَلِويّ ولد  حم ،  (اموريتانيتهر  نافع  اإلة  ظرشيخ  مام 

 . (3)  (الغريب ْوضاحل  )ف رية الصفا بق

  دأمحسيد  أخذ عن  ،  (موريتانياتهر باش )،  يأّب دلد للا و مد عبد حمول  م  و  ِإد   -01

 . (4)ميقالقليب حلب

 . (5)   ْيهْد ب  يْ ز  إ  الميذ ت من، (نياتاريموبر تهاش )، هيَ كح لد أح إسحاق و  -11

الشيخ  -21 أمحد  ،  (نةديباملتهر  اش ،  سعودي)،  يالشنقيطالكين    أمني حممد 

،  ده ص عىل والحف  ايةويم برالكر  القرآن  درس،  عة اإلسالمية أستاذ القراءات باجلام

اجل ْه  اد  الد  بن  ُيب ْه  امن    حفص ية  بروا  إجازة   لانو،  يكنوعىل  عم عبد  األهلل   نيمر 

الساءقرال  درسو،  يالشنقيط الكريم    كليةب  رشلع وابع  ات  جلامعة باالقرآن 

ف    لحصو،  باملدينةة  مياإلسال اإلجازة  منالقراءات  عىل  أبو الشني    يدس   السبع 

  ة حفص من ايروه  عن  خذأ،  ليهلل إسامعد اعب  احلارضمن تالميذه    ،  املرصيالفرح  

القراءات    علامءعند    اداترنفاال)ه  ل،  وأجازه فيهام،  ءات السبعقراوال،  طيبةطريق ال

 
 .مـد فال(ه أمحد بن حموفي ،  9ل اللعاب)مسي، (257، 192، 126،  89، 88بقر الساصدملا)  (1)

 (. 278السابق صدرملا)  (2)

 (. 189صدر السابق)امل (3)

   (.328 آنالقر دالسن)  (4)

 (.827 السابقصدر ملا)  (5)
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- املشهورينرشة غريقراء العالرواة   معجم)و،  (-رةري منشورسالة غ-راسةمجع ود

 . ( 1) اوغريمه، (-مطبوع

ْنِقيِطيّ أويس    -31 ي د ،  (موريتانيابر  تهاش )،  الشِّ لح العامل الصاحوم  رملا  اجاحل  الس 

 . (ن الذي عاش فيهيل القر مل يتبني)، (2)   السني

حممد  يأ   بن  بَ بح   -14 الط  ـ بن  باش )،  ليْ فح د  لضب)منله  ،  (تانياريموتهر  ط  ظومة 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (3)   عة(قراء السب  النيب الالف

يْـدحها  ولد  بشي   -51 باش ) ،  نْـدح العا،  (موريتانياتهر  املعهد  للدراسات  أستاذ ف  يل 

 .(4) يل يضف  ب ولدابأ من طالبوهو ، ايتانيبمور يةمث اإلساللبحووا

 . ( 5) ييل لد فض اباب و   ب طال من  ،  ( ا ي موريتان تهر ب اش ) ، اإِلدحيـْْليبّ ايد  بن ز   بَ يْ بـح  -61

حممـاحل  اين ِتح   -71 جهاج  سيدي  باش )،  د  حمظش ،  (موريتانياتهر  باب يخ  ،  ايبرة 

 . (6)  ف مقرأ نافع وهي تعطي إجازة

نْ حبة    -81 باش )،  كحيِنّ الح   يّ ِقيطِ الشِّ األمـحم   عىل  أقر،  (ياموريتانتهر  ا د  يْ أ    منيد 

 .  ( يهف تبني يل القرن الذي عاشي مل)، (7)  افعة نراءق

مل يتبني يل )،  (8) (لقرآناجتويد  )  له،  (نيايتامورر بهتاش )،  ي القاضللاحبيب    -91

 
الفض)  (1) اإمتاع  الثانيةلطالء  عه  ؤلفاتم،  (50/ 1  بعة  العرشةتزيد  اإل بع  ط  عضهاب  ىل  معهد  م  امبمجلة 

 . ينة املنورةن باملدسجد النعامب مإمام وخطيوهو اآلن ،  ريمهاالمية وغ ة اإلسوجملة اجلامع ، الشاطبي 

ي  ت التلامكمن ال  اكثري  تضمني  (افله )مصح  ه أنهوفي ،  363،  631غربملق وارشالقراءات ف املريخ  )تا  (2)

طريقمرس عىل  مات  ختالف  ف   ة  ا ك   جاء  مثتب  داود  (لتنزيلا)و،  للدان  (املقنع )كتب    لألئمة  ، أليب 

   . (لبلنيسل (نصفامل)و

   .(103)السند القرآن (3)

 (. 278صدر السابقامل)  (4)

 (.278 بقالسااملصدر )  (5)

 . (213 قرآنال سند ال)  (6)

 (. 1/826ءضالفتاع ال)إم (7)

شنقيط  البوف  )،  (101  القرآن  السند)  (8) واد  بن  ،  511اطربلاملنارة  اهلل   = جبياإلجيلقاض  احبيب 
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 . ( القرن الذي عاش فيه

باش )،  س وِميّ ـمح الللا  يب  حب  -20 )محلة  ،  (انيموريتاتهر  ي  له 
وم  س   مل)،  (1)   (الـم 

 .(ي عاش فيه رن الذيل الق نيب يت

باش )،  مـدحمن  ب سن  احل  -12 النل،  قراءاتال  ف  رعبا،  (موريتانياتهر  فع ه )غيث 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (2)   (رشة الن طيب حرش

بن    يخحْطرِ   -22 إبراهيم  رح بن  باش )،  اارح حممـد    جامع  خشي،  (نيااموريتتهر 

 .(3) طشواكبنو  واحلكمة، رشاداإل

، سعودي)،  القلوي  يد ا سبن    ( د الرمحند املختار بن عبم)حم  خطري   -32

باش  وام  الكري  آنقرالدرس  ،  (نةدياملتهر  بن د  حمم   عىلسم  والر ،  لديهعىل  أحيد 

عن،  يالقالو   يلع  الطالب أيبمصطفى    أخذ  ان  بن  و،  يلبصادده  األمني  حممد 

القال النبوسامل  فا  س رمد  لعم ،  هوأجاز  ويإلياس  د جاسمبعض    وف،  يجد 

  دم ـأح نـب وخالد، ةرـيوـ حمد النـوم، رــابـد اهلل جـعيل عبه ذـي ـمالـن تـم، ةـنـ يمدـال

 . (4) هم ريوغ، خمتار

السّ يَ خح   -42 بن  باش )،  املار  كانوا  األمن  ،  (نياموريتاتهر  الذين  ون  ؤيقرعالم 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (5)  جليم احلسانيةبا

 
فقيه شيخع،  ـه 0124تـ= الك  امل  هو،  حالء حمظرة  والتاريخ،  (فلعله  اهلليوف،  140)الفتاوى  حبيب  بن    ه 

 .هـ(0124اض املتوىف سنةالق

وم  ـمـبد الرحي عيد  س  ل  اـ ضـب أي ـسـن ـتة  ـلـمـ حـذه الـهو،  310يـرآنـقـال  دـالسن)  (1) بن    بيد اهلل ولع ،  ي  ن امل س 

 . (ر بكسيدي أيب

 (.502شنقيط الد بففرسون ري وامل)التفس (2)

 (. 213 ند القرآنالس)  (3)

 . (شناقطة عىل تويرتأفذاذ ال ةغريدت) (4)

 .(688غربق واململرشاف  ريخ القراءات )تا، (512الرباطالد شنقيط املنارة و)ب (5)

= ا:  ـه ـواملراد ب،  الشديدة  أهنا غري(  868  ق واملغربرشاملف    ريخ القراءاتتاام ف )فهي ك انية  س  احل  اجليم
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ولد الدَ   -52 قراءة  )  له،  (تانياريموبر  تهش ا)،  يّ غِ ْندح تَـ ال  وسىم  حممـد  اه  نظم 

 . (الذي عاش فيه رن مل يتبني يل الق)، (1) ( السويس

ب اش )،  برج  ابن  -62 يقر،  (ريتانياوم تهر  كانوا  الذين  األعالم  باجليم ؤمن  ون 

 . ( مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (2)  حلسانيةا

أخذ  ،  (وجدة،  ةنيتهر باملدش ا)،  يلك  ما بن الطالب أمحد البو   زايد األذان  -72

  أ ر ق،  اوغريمه  الزيات  ززيعبد الع   السبع عىل أمحد   رأقو،  رشو  رواية  بكرد بسي  عند

حاع  سبالعليه   ولد  الديامنحممدن  بن  و،  مد  الغفهد  حفص  يدامسعد  ،  رواية 

ني حفص و)األصول والفرش ب،  نظم ما اختلف فيه شعبة وحفص(له )،  وغريمها

   . (3) وغريها ، (-مطبوع -وورش

أ  ـول   ن ــزي  -82 بش ا)،  ير ــاصـالن  الَ ــ بحـ مْ د  تال،  (تانياريوم تهر  امن  ولـبميذ  د  ـاب 

ي   ييلفض و  ال  الق 
 (4) . 

 
بذلك  و،  (كشني  جيم)= ا،  إلشاممهاسميت  بصفات  بوحتليتها  الاص  مهسها  لتفيش  إىل  املؤدي  الشني 

سامها  ،  ورخاوهتا احلسانية ب  كذلكوقد  باجليم  و،  اجليم  املكذلك  اجليم ما  أو،  (682دةصعهوالرخوة 

هبا  الشديدة )  املراد  ف  جاء  ف  تاركام  القراءات  واملامليخ  أهناغربرشق  اال :  (  من  سلمت  متزاج  )التي 

املنعقد  أيضاسامها  قد  و،  بالشني( السودان ص،  ةاجليم  املشددة ص،  682وجيم  كذلك و،  672واجليم 

، 89لسند القرآن افجاء ف ) اجليمف القراءة بف تاليخ االختار أماو، (683ص العجمية ملن سكنوا املدينة

ي عبد اهلل التنواجيوي من املغرب  القرن احلادي عرش إثر جمي  املسألة ف  أ اجلدال ف هذهأنه بد،  90 يد  ء س 

املتفشيةبإنكار   ما،  اجليم  فيه  أنكر  تأليفا  فيها  القوم  وألف  عند  األعالم،  كان  بعض  ذلك  رفض  ، وقد 

)تارخد  قو،  قبله(وبعضهم   صاحب  اللص  ايخ  ف  واملغرب صقراءات  عدم    717ملرشق  إىل  إىل  امليل 

ممن    وأن وصف إمام النحاة  للجيم التي سمعها،  املسألة  يح أو إعالن انتصار ف هذهحكم أو ترج  إصدار

ا رخوة يستبعد أن يكون بعض العرب ف الشام ينطقون هب  يثق ف عروبته ف عهده من النطق هبا شديدة ال

يد  جواب معزو  وأنه ف  ،  هبا أكثر املغاربة ويقرأ  ،  سانعرب حما ينطق هبا  ثل  م بن احلاج إبراهيم    ي عبد اهلل لس 

 ن جواز القراءة بالنطقني(. يتضم   ما 

 (. 031 القرآن السند)  (1)

 .(688واملغرب  قاءات ف املرشالقر  )تاريخ (2)

 .(1/533الطبعة الثانية، الءلفض)إمتاع ا (3)

 (. 278رآنالسند الق)  (4)
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حم  بدع  د أمح  يداتسزينب    -92 آل  احلبيبللا  ّبّب    مد    ي نواجيو التأهل 
باملدينة)،  قيطيالشن عىل  ،  (اشتهرت  األخرض  إبقرأت  حفصايروراهيم  ،  ة 

السـالقكذلك  و للـم ـمتـال  ثالـ والث،  عـب ـراءات  أحـإلي وعىل  ،  ر ـشـ عمة  د  ـ م ـاس 

 . (1) اويـمرـب ن الـ يـحس

روايةأجازه ف،  (موريتانيابر  تهاش )،  د حممـد أمحد  ولسامل   -30 يْ ل اص  حف      خ ش 

ْيخ ولد  . (2)   أمحد الش 

باملدياش ،  سعودي)،  الشنقيطي  ينالكمد حممود  السامل حم  -31 أستاذ  ،  (نةتهر 

طيبةمعبجاالقراءات   من  قرأ  ،  ة  مجعا  الشاطبطريالسبع  عبد  ةيق  بن  حيم  الر  عىل 

احلا عبدأخ،  وغريه  ،فظحممد  عنه  عبد    ذ  بن  عاهللالرحيم  ا،  مر  بنوعبد  حممد    هلل 

الحت)له  ،  اوغريمه،  احلسن  األمني كتاب  ودراسة  القراءات  قيق  ف  -الثالث تتمة 

-ي بن اجلزر ر ال ـ ش ـ ب الن ا ـ ة كت ـ ق ودراس ـ ي ـ ق ـ ح ـ ت )و،  (-ةـ وع ـبـط ـمر  ـيـت ـسـاجـة مـالـرس 

 .(3)  رهـي ـوغ  ، ( -وع ـ ب ـ ط ـ م 

حم   نب ن  يماسل  -32 باش )،  دمو حممـد  حم ،  (نياموريتاتهر  حمأجازه  أمحد  د  مومـد 

ه ْيخ بن ُيُور   . (4)  نافعءة قرا ف -شيخ حمظرة بدار النعيم  -انالرب الش 

  ، ( 5)   ( دئني )املغنية ف الرسم للمبت   له ،  ( ا تاني موري ب ر  ه ت اش ) ، يهالفق  د عبد للا بن يِ سِ   -33

 . (يهاش فمل يتبني يل القرن الذي ع)

 
 . (1/17عة الثانيةطبال، ءلفضالمتاع ا)إ (1)

 (. 136 د القرآنسنال)  (2)

طبع ،  (النرش  دراسة وحتقيق كتاب)كتابه  ك مطبوعة    مؤلفاتله  ،  (163/ 1ثانيةالطبعة ال،  فضالءلا)إمتاع    (3)

ت  للقراءا  لمجييف  عبد اللطيوسف  وهو اآلن أستاذ كريس  ، ة املصحف الرشيفعفهد لطبا امللك  بمجمع  

 .عة طيبةامبج نيةلقرآا

 . (152 د القرآننالس)  (4)

 . (103 القرآنسند ال)  (5)
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اواكــول  اهْ الدَ   ون ــب  د لو   د مـ حمدِ ِسي  -43 باش )،  هــد  ية و زاشيخ  ،  (موريتانياتهر 

 .  (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (1) (أواكه) لهأ

أجازه اباب بن فضيل  ،  ( ياموريتانر ب هتاش )،  بن حممـد عبد للا  مـدِسيِد حم  -53

 .(2) فعف قراءة نا

 .  (3)(درْ الق  ) ةرحمظ خيش ، (نيااتيموربتهر اش )، د ـبن حمم املختار  يدِ سِ  -63

و   ي يدِ سِ   -73 م عال  أمحد  لد  بهتاش )،  ِدِيِدي  بن والي  حفظ ،  (موريتانيار 

يد  ده عىل جالقرآن   . (4)   لبةلطا نس عليه كثري مدر، محدموالي ألده ووا، دـم حم س 

عبدسِ   -83 بوبكر    يِدي  سيدي  بن  باش )،  س وِميّ املح للا  له  ،  (ايناموريتتهر 

أو الب  يام يكتبف  نظومة)م  لة )محو،  (القراءات)تأليف ف  و،  (رآنقلا ن  م  اهريغ  واو 

ي  لا
وم  س   . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (5)  (ـم 

املصطفى  ييدِ سِ   -39 بن  الدَ   حممد   صاحب ،  (اــموريتانيب  ر هتاش )،  ةلح وْ بن 

 . (6)  (يتلم بتـ)محة بئر الربرة ــحمظ

ب ب   سن احل   د الّسيَ   -04 أمحد  أ ن  ا و ين  بن  باش )،  قديلصب  له  ،  (ياتانريموتهر 

 .  ( الذي عاش فيه   مل يتبني يل القرن ) ،  ( 7) ( ثالثني بيتا و   ية ف ثامن   وهو ،  لرموز احلرز )نظم 

باش )،  ار طَ خح   مـدحم  َيدسّ ل ا  -14 )م،  (موريتانياتهر  اجليم طإب  ف  نظومةله  ال 

 
 (.213 لسابقدر املصا)  (1)

 (.154ق صدر الساب)امل (2)

 .(295 السابقصدر امل)  (3)

الساامل)  (4) حمظرةأنه    فيهو،  292  ،214،  151،  119،  102  بقصدر  بمقادهل  أ  شيخ   (وُ رُ ك  )  طعةيدي 

ي  )ـلقب بامل رْعم  لط الب ااطرق   العصابة منب نْز   . (الك 

 (.27)النصوص املحظرية، (59لقرآناالسند )، (555طنارة والربابالد شنقيط امل) (5)

 (. 214 القرآنالسند )  (6)

 (.626 غربتاريخ القراءات ف املرشق وامل) (7)
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رد  لا  ريزو)تط،  فشية(تامل القراءا   ر  ف  يل  ي  مل) ،  (1)   ع(السب  تنظم  التبني  ذي  القرن 

 . (فيه شعا

ابّوه  الَشْيخ  -24 باش )،  ولد  حمظرة،  (ياانموريتتهر  ب  شيخ  عرفات التيسري 

 . (2)  (طنواكشوـ)ب

ْيخأجازه  ،  (ياتانموري تهر باش )،  يماهد إبر حممـ  ولد أمحد بن   الَشْيخ   -34 ولد    الش 

 . (3)  عناف مقرأ ف خْي الش  أمحد 

بش ا)،  لخ  شي  كربو ن  ب   خالَشيْ   -44 ح فتال  ظرةحم   خشي،  (اتانيموريتهر 

 . (4)  ريتانيةوامل(روصوـ)ب

مـــ ب  خــيْ ــالشَ   -54 ب)اش ،  أمحد  الَشْيخحمـد  ــ ن  ا،  (نيايتامورتهر  لثمني  له)الكنز 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (5)  اهلل( عبد  الط البرسم عىل 

الع  -64 بن آل اف شيخ  الفحمم  ية  اشيون  م،  (ايموريتانبر  ته)اش ،  قيهـد  باب  خ 

 . (6) فضييل دلو

وح د األمني  بن حمم  ْيخالشَ   -74  أخذ عن،  (موريتانيابر  ته)اش ،  (نَ أح )،  يّ وِ يجِ االتِّنـْ

 .(7) د فضييل  اباب ول

 
 .(504 بالد شنقيطواملفرسون ف ريفس)الت (1)

 (. 213 القرآنالسند )  (2)

 (. وطم بنواكش2197سنة ولد أنهوفيه   ،581 السابق صدرامل)  (3)

 .(213بق السا املصدر)  (4)

يْخ  -هناك من اسمه    قلت:،  (11ابلع مسيل ال )  (5) يْخ حممد حاالش  الش  له ،  مد احلسني الشنقيطيحممد بن 

، نيار يوسف ابن تاشفد، هـ8142، 1ط، (ب عبد اهلللطاللفاظ رسم اأحل  ب األواه فلالطا  سلم)كتاب 

   .-لمعواهلل أ-ر هناذكومله هو افلعل -ربيةالع  ماراتواإل ،  نياموريتاب

 (.278، 551القرآن لسندا)  (6)

 (.278 بقصدر الساامل)  (7)



 (ه1442 ذو احلجة)         ونــثل ـثال و  الثاين ددـــعال       ةــيـنرآـلقات اـللدراس اطيبـلشام اـاإلم دـهـة معـلـجـم

711 

اب   بن ْيهب   دْ يْ إ ز  عن  أخذ، (موريتانياتهر ب)اش ،  ِإد و م  ولد  خناشي -84  . (1)   تب 

ن   بألمنياحممـد  أجازه  ،  ( انياتيرموتهر ب)اش ،  نـــد االميـحمـمد  ـل و يف و  ــالص    -94

ي  ك  اجل  ا د  يْ أ  
 . (2)  ن 

وهو ،  (نياموريتاب  تهر)اش ،  (اهات  بـ)امللقب  ،  للا  د عبدبن حممـد  محطالنب أ  -05

أيدا األمني  حممد  معارصي  ولد ،  اجلكني  من  املصطفى  حممـد  حمظرة  من  خترج 

 . (3)   هـ(3931)تـ، سيدي حييى

أ  الرمح   عبدطالنب   -15 ب)اش ،  بَ ن بن  ك،  (اانيريتوم تهر   منخترج  بق  الساوهو 

 . (4)   هـ(3139)تـ، ي حييىيدولد س ى املصطفحممـد ظرة حم 

بن عبد للا   الطّالب   -25 بهت)اش ،  فال  حممـد     ، مكة  مسجد  إمام،  (موريتانيار 

 . (5)  (2) اعالقطم ر النعيوحمظرة دا

بنت حممد    -35 الطالب عائشة  ع،  (نةباملدي  تتهر )اش   عبد للا  آمنة    ىلقرأت 

لك  ذ كو،  من الشاطبية  األخرض رواية حفص  اهيمإبر  وعىل،  صفية حروا  راغبال

أبو بكر  ،  امماإل  حممود  مدم حم ريم  أخذت عنها،  ريمهاغو،  ىصغرال  عرشلا وحواء 

 .(6) وغريمها، س إدري

ّب ن  مح ر ال  عبد  -45 ال  ببن  ب)اش ،  ويب ج  حْ مح ـأمحد  م  ظ)ن  له،  (ريتانياوم تهر 

 . (الذي عاش فيه ني يل القرنب تي مل)، (7)   (بعراءات الس حه ف القرشو

 
 (.279 صدر السابقامل)  (1)

درسة  تاذ باملسأوأنه  ،  منياأل   بن حممـدفالصوحممـد  كذلك    واسمه،  286،  186،  112صدر السابقامل)  (2)

 (. لعلياا

 . (293 آنرالق دالسن)  (3)

 (.293 سابقر الصدامل)  (4)

 (.213 صدر السابقملا)  (5)

 . (5/32عة الثانيةالطب، ءلفضالع اا)إمت (6)

 . (105لقرآنا السند)  (7)
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الر   -55 موسعبد  حممـد  بن  ب)اش ،  ىمحن  الصالح   جامع  إمام،  (انياموريتتهر 

 .(1) ار النعيم بد

اعْ   بو أ   -65 سيد  للا  باش )،  كحيِنّ الح ي  لِ عبد  حفظ يل  )تسه  له،  (موريتانياتهر 

 . ( عاش فيه الذي القرنني يل مل يتب)، (2)   احلذف(

بن للا   بدع  -75 ا  الَشْيخ     بمل حممـد  ب)اش ،  سيد حيىين  صطفى  ، (ريتانياوم تهر 

 .(3)   جاحلنة اشيخ حمظر

الرسم الضبط لعلمي  )  ه ل،  (موريتانياتهر ب)اش ،  ودد  اجْ   اد بنبَ  العح د للاعب  -85

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (4)   والضبط(

ول  -59 للا  عبعبد  للاد  ب)اش ،  د  رمو  له،  (انيايتمورتهر  ، (ةاطبيالش  ز)نظم 

 . (اش فيهذي ع القرن اليل مل يتبني)، (5) زة(ومح، لبرصيوا، بن كثرياة م لقراءو)أنظا

عمر    -06 للا  حممد  عبد  تهر اش ،  سعودي)،  الشنقيطيالكين  األمني  بن 

الفقه  أستاذ  ،  (نةباملدي وأصول  اإلالتفسري  عم والدعىل  أ  رق،  سالميةباجلامعة  ر  ه 

رو األمني  قالونياحممد  وعو،  ة  الزيات ال  دبعه  زأجا،  ورش  رواية  هالدتىل    عزيز 

وأبو أمحد  ،  يطيالشيخ الشنقد أمحد  م ص أمني حم فاية حروأ عليه  رق،  ة حفصوايبر

 . ( 6)  وغريمها، اللبنان

ب)اش ،  الَشْيخ  عبد للا ولد حممـد املختار ولد  -16 تالمي،  (موريتانياتهر  ذ من 

ي  لْ الق   بأمحد حلبي سيد
م   .(7) ـ( ه1741)سنةىف توامل ق 

 
 (. 213 آنالقر دالسن)  (1)

 .(102 املصدر السابق)  (2)

 (.214 لسابقر اداملص)  (3)

 (. 11)مسيل اللعاب (4)

 .  (310 آنالقر السند)  (5)

 .د النبويسجدرس باملهو اآلن مو، (1/562يةلثاناالطبعة ، ضالءفلع ا)إمتا (6)

 ة كرو(.ب سابق ملقاطع نه نائأ سوىمل أجد ، 328 آنسند القرال)  (7)
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بن   -26 للا  بن    عبد  نْ   هاوَ أح حيىي    مسجد إمام  ،  (نيايتاروم ب ر  ته)اش ،  يّ طِ ِقيالشِّ

 . (1)  (الرياضـ)زان بفو المحن د الروسف بن عبي

ال  -36 عبد  اشِّ القاضي  بن  ب)اش ،  و  د  رمحن  نابه،  (موريتانياتهر    له ،  باحث 

 . (2)  ( لعرشت اا ءرالقأرجوزة ف ا)

ولد  -46 األمحم  حمفوظ  وح   منيـد  إذاع،  (موريتانيابر  ته)اش ،  اِجيِويّ التِّنـْ ة  مفتي 

 . (3)   بعلسبا قارئ، موريتانيا

، (اتانيريموتهر ب)اش ،  وينّ ت  مْ اللَ   أمانة للا بن حممـد األمني  راهيمبن إب  دـمحم  -56

نافع قراءة  والده  نافعسند    أخذو،  درس عىل  حم   ناب عن    قراءة  بن عمه حممـد  مود 

حمم  بن  القراءن س و  ،األمنيـد  حممـد  السباد  منت  ابنالشا  ق طري  ع  عن  عمه    طبية 

امللقمني ألا  مـدحم سيد املختار بن     ودرس عليه ،  (ـه1389)سنة  توىفامل(  هن لن ا)ـبب   

ال امللقب    عن  اهسند  أخذو،  جلزريا  بنالدرة  حممـد  سيدي  بن  احلسن   بـحممـد 

ب ْيه) ْيْد  حم   أخذو،  ( إ ز  أالعرش عن حممـد  بن سيد   نه ع  ذأخ،  دكيمتا  ادياهلمحد  مود 

د   حم لو  ةف  اص  البشري د  القراو،  مـد  اإلغاثة  )رشح،  سبعلا  اتءحممـد  ر د  لا  له    ر 

باجل  )نظمو،  (عاللوام الامع  ونني  النب فارق  معا  فش  يل  ،  (شر و  ختالف حفص 

أبو،  (رشح) عليه  وله   به  انفرد  ما  من  ويعقو،  جعفر  و)نظم  السبعة( ب  ،  القراء 

رواية شع يو)نظم عىل  عاقراءم  بإمتالوفود  ا  فاإحت  سمىبة  بة  ،  (النجودأيب    نصم 

 . (4) ( ف الرسم)نظم و

 
 (.213 ملصدر السابقا)  (1)

 .(635بات ف املرشق واملغرراءخ الق)تاري (2)

 (. 186نآقرال  السند)  (3)

 اهْ اب    ابطملرنا بن  شيخ  دحممـسامه  ،  711وف ص،  باه أ  شيخنا بن  دحممـه  وسام،  012،  88  آنالقر  دالسن )  (4)

لقب باملك  و،  هـ1353د سنة  ول  نهأ  260ص  وف،  اهابن بشيخنا    دـحمم 257   صوف،  منياأل  مـدحمبن  

ف  ،  الصغري موجودا  ص،  هـ1424سنةكان  ف  علامأ)من  ،  (268كام  شنق برز  )إمتاع ،  (63يطء 

 (.1/274ءالفضال
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مح ولد    دمـحم  -66 ب)اش   ،هـــكح سْ أمحد  لفن املمدخل  ــ)الله،  (تانياريموتهر  فيد 

 . ( مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (1) ة والتجويد( وال تلا

بش ا) ،  قحْلقحِميّ الاحلبيب    أمحد  سيد  ولد  مماحممـد اإل  -76 ذ  أخ،  (انياتموريتهر 

 . (2) هـ(7141)  توف الذي عن والده

 ذ سيد الميمن ت، (موريتانياتهر بش )ا، مبراهيولد إ  املحممـد األمني ولد الس  -86

ي  ْلق  ق  لابيب أمحد حل 
 . (3)   هـ(1417املتوىف سنة ) م 

وحاِجيوِ لا   بن سيدات بن البان   األمنيحممـد    -69  ذخأ،  (موريتانياتهر ب)اش ،  يّ تِّنـْ

  اية رو   -ةاملدينة املنورمع امللك فهد بجم مقرئ ب-اشرو   بوأ  يدد احلم بع  عن حممـد

يْ ولد  ْيخالش  عنه  أخذ، صحف  . (4)   رة املحسننيشيخ حمظ، أمحد  خالش 

ه(م  عْ ن ال)شيخ حمظرة ، (انياموريتتهر بش )ا، احلحممـد األمني بن ص -07
  (5) . 

األمني محم  -17 خ ـــ شي،  (اموريتانيب  تهر)اش ،  يتِلِّ ب ْ لايوسف    الب طّ ال ولد    ـد 

 . (6)  وكملباظرة ظ شيخ حم فولد حي ْيهْد ب  يْ إ ز  وهو جماز عىل يد ، ه(م  عْ الن  )ة ف رظـــحم 

ْتِ لا   الطّالب ظف بن  د األق حمم   األمني بن د  محم  -27 ،  (اتانيموريب  رته)اش ،  لِّيب 

ه(م  عْ ن لاـ) لة بداالعجد ظرة مسشيخ حم 
 (7) . 

ب)اش ،  كحيِنّ لح االعامل  لد  ني و محممـد األ  -37 اجلامع  ،  (اموريتانيتهر  إمام مسجد 

 
 .ف املبحث الثان، (88) ترمجة يت فسكه اآل أمحد م بد اهلل بنع حممد: لعله قلت، (12بعاالل مسيل) (1)

 . (283لقرآنا ندالس)  (2)

 (. 283 آنالقر دالسن)  (3)

 .(128، 136 السابقاملصدر )  (4)

 (.215 صدر السابقامل)  (5)

 (.187املصدر السابق )  (6)

 (.214 بقالسا صدرملا)  (7)
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 دامن تالمذته الرت   ،  البخاري  دـول  حمـدـ وم،  هدـدرس عىل وال،  ه(ـم  ـعْ الن )ة  ــنـديـبم 

 . (1)ولد حممود

شيخ  ،  (ياانريتوم تهر ب)اش ،  حفف   خيْ شَ لا ن بن  د الرمح عب  بن  ـد األمنيمحم  -47

ا)ـب (ك  ال  ك  بـ) نيةقرآ رةحمظ  . (2)  (ن ْت ت ك 

ب  -57 حم  فاليل   بنا  يبحممد  البان   مدبن  بن   الشنقيطي التنواجيوي    أمحد 

باملديهتش )ا عن،  نة(ر  حم جد  أخذ  ورش ه  رواية  اهلل  عبد  بن  بيبا  عن  و،  مود  والده 

حممد   عنه  ذأخ،  الفرح  يد الشني أبوت السبع عن س راءاوالق،  لون وورشاقتي  رواي 

 .(3)   ريهوغ، يسنال احلف

احلمـحم  -67 بن  د  ب)اش ،  يّ طِ يْنقِ شِّ ال   حممـد  ِسيدِ سن  عنه    أخذ،  (اتانيموريتهر 

)الل األثري ف اللف بني   له ،  اهْ اب  ملرابط  ا بن انخحممـد بن شيع  سبالات  راءند القس 

 . (4) ص(رواية حف ظم ف و)ن، (كثري ابنحفص و

 له ،  تيسريشيخ حمظرة ال،  ( موريتانيابر  ته)اش   ، دميخلبن أمحد ا  احلسن   حممـد   -77

 . (5)  ظم(هر املنوجلرة عىل اط)

بن أيب  للا   بداحلسن بن ع  مـد حم  -87 عنه    أخذ،  (موريتانيابر  ته)اش ،  دم و  ححيْ  

ْيمُ بن ود بن حممذ أمحد حمم  ي   (أبا) ُودح 
ن   . (6)املوسان اجل ك 

 . (7) درب ظرة شيخ حم ،  ( تانيا ري مو تهر ب اش ) ،   انفع أيب عبد للا بن  ـد احلسن بن  م حم   -79

 
 .(هم  عْ الن )ة امع بمديناجل دإمام مسجوفيه أنه ، 215، 195املصدر السابق)  (1)

 . (716نيةسوة البيسا)احل، (321 آنالقرسند ال)  (2)

 .(1/463عة الثانيةبلطا، لفضالءا )إمتاع (3)

القرآنال)  (4) )وف،  262،  213،  031  سند  لقبه  أن  يْ يه  ب يْهدْ إ ز  حم  وأنه،  (حيفظولد      املشيخ   بوك ظرة 

 .(لرشقياحل ْوض اـ)ب

 . (11)مسيل اللعاب (5)

 (. 725سند القرآنلا)  (6)

 (. 142 القرآنند الس)  (7)
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 . ( 1) عن والده   أخذ ،  ( موريتانيا ب تهر  )اش ،  ِميّ ْلقح القح  ببيحلأمحد ايد  س لدو  ـدحمم -08

عبدِسيدِ لد  و   حممـد  -18 ب)اش ،  الرمحن  ي  وضبط  ،  (نيايتامورتهر  )رشح  له 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (2)  قالون(

حمحممد    -28 األمسيدي  باملاش ،  سعودي)  ،ني مد   ات القراءأستاذ  ،  (نةديتهر 

مود بن   حم والطيبة عىل ،  الدرةو  ق الشاطبيةريط  من  العرش  قرأ،  سالميةاإل  امعةاجلب

الفتاح حم ب   عبد  أبون  القوعىل  ،  بكلو  مد  الفتاح  ا عبد  القراءات  من  اض  لعرش 

والدرة الشاطبية  الرسائ،  وغريمها،  طريق  من  كثريا  وناقش  ف ل  أرشف    العلمية 

م  ف حك  يزجوو)ال،  (-بوعمط-تقراءاء الناد عند علاماإلس له )،  لقراءاتختصص ا

 .(3) وغريمها (-طبوع م-زعزيتاب الالكويد جت

ظرة  ـــخ حم ـــشي،  (نيااموريتتهر ب)اش ،  يِنّ الحكح -آّدو-ب بن آدّ ــــد العاق ـحمم -38

بن   سنياحل  ْيخش  اليى بن  حممـد حي  أخذ عن،  (وُ رُ ك  ـ)ب،  ة ــبـطي  يـحـ ب-وُ آد  -ل آد  ـــهأ

 . (4)  ياجلكن آدو

بِ زِْيدْ إِ ن  ب  عال   د حممـ  -48 بح ــب   ه ــــيـْ ـ    هر ـت ـ)اش ،  بـــالـــ طّ ـــال  ْيخشَ لا بن    تـــابح ــــن 

 .(5)  هيعن أب أخذ، (موريتانياب

خ  ـيش ،  (ياـانـتـموريتهر باش )،  حممـد احلاجي  الَشْيخ لد  محن و د الر بعحممـد    -58

 . (6)  زةاجوطه ف اإله رشعرف عن، شوطكانوسجد قباء برة مظحم 

 
 (.283 بقر الساصدامل)  (1)

 (. 103در السابقص)امل (2)

ال  لةجم)  (3) القرآن  العددكلية  مطبوعة ،  (هـ1437  ثالثال   كريم  مؤلفات  باملسجد  ،  له  مدرس  اآلن  وهو 

 .بالسيحجامع الدورسي طيب وخ، بانوإمام مسجد سيدات ال، النبوي

 (.22 نياحلس يْخش  البن  حييى مـدحم ة محمارضات العالواضح املبني ف )الفقه ال، (4 القرآن سند)ال (4)

 (. 782د القرآننالس)  (5)

 (.193 لسابقدر املصا)  (6)



 (ه1442 ذو احلجة)         ونــثل ـثال و  الثاين ددـــعال       ةــيـنرآـلقات اـللدراس اطيبـلشام اـاإلم دـهـة معـلـجـم

717 

ا حممـ  -68 عبد  و ر لد  حممود حمملد  محن  بش )ا،  يّ يوِ جِ وحانْـ تِّ ال  ـد  ، (موريتانياتهر 

مـد شقيقه حم   نع  فعان  رأف مق  أخذ إجازة،  شوطبنواك  لفاروق ة معهد اظرشيخ حم 

 . (1)   (هـ1386 سنة)مـد األمني املتوىفــــوظ ولد حم حمف

عحمم  -78 القادر ـد  أمحد    بد  ب)اش ،  يّ ِقيطِ نْ الشِّ املالكي  بن    ه ل،  (ريتانياوم تهر 

 . ( فيه   ي عاش القرن الذ   يتبني يل مل  ) ، (2) ( امع اللو   ر ر  لد  ا ون من  ن ك سامع بإيضاح امل ة ال زه ن )

ب)اش ،  كح سْ مح أمحد    بن  عبد للاد  حممـ  -88 إصالظوم)منله،  (موريتانياتهر  ح ة 

 . (اش فيهلذي عالقرن امل يتبني يل )، (3)  ويدها(ة وجتالفاحت

حييى  أجازه  ،  (موريتانياب تهر)اش ،  (تءاببـ)لقب  أمحد امل  للا بن   د عبدحممـ  -89

بن   املختار  ْيخبن سيد  خمتا  هو  أجاز  دوق،  هـ(1416)سنة  ،  اي  د  ي  س    الش  بن  حممـد  ر 

ي  يت  ب  دْ اْش الت  حممـد 
  (4). 

ب)اش ،  يِنّ كح لح اات  نح يْـ وح عْ بن ابد للا  حممـد ع  -09  )منظومة ف له  ،  (انيتاريموتهر 

 . (عاش فيه يذاليل القرن مل يتبني )، (5)   ن(القرآ

ر لا   رح  ـ)ش له،  (موريتانياتهر ب)اش ،  سيــل ت اجملن اغشمب للا    دبع  حممد  -19 ر    د 

(ي  ب ر   البنمع اللوا
 . (القرن الذي عاش فيهني يل مل يتب )، (6)  

جد  ـرة مسـظخ حم ــشي،  (ريتانياوم تهر ب)اش ،  للاد  ـــن عبــــ د للا ب ـــحممـد عب  -29

 . (7) (وطشنواكبـ)، ت رفاـبع اهلل

 
 (. 214، 205، 191 لسابقاملصدر ا)  (1)

 .(103سابق لملصدر اا)  (2)

 . الثانبحث ف امل (66) حممد ولد أمحد مسكه السابق ف ترمجة لهلع  ت:قل، (12يل اللعابمس) (3)

 (. 88لقرآنالسند ا)  (4)

 (. 97نالقرآ السند)، (095ارة والرباطنالد شنقيط امل)ب (5)

 . (98 آنالقر السند)، (590باطوالر ارةملنبالد شنقيط ا) (6)

 (. 142آن سند القرل)ا (7)



 أمحد الشنقيطي ن حممد أمني ب د..أ              ر اهلجريعش امسيف القرن اخل ةطقاشنالمعجم أعلم القراءة   

718 

له حمظرة  ،  (اموريتانيتهر بش )ا،  يدِ تح وح ال ي   احلاجللا  عبد  عبد للا بن   مـدحم  -39

 . (1)   )ضبط القراء السبعة( له، ريم ختتص ف الغالب بتدريس القرآن الك

املال   ـدـمـحـم  -49 ب)اش ،  ك ـعبد  ا  يدة)قص  هل،  (اتانيموريتهر  حكم  ة اءلقرف 

 . (ش فيهالذي عا نريل الق تبنيمل ي)، (2) يم(باجل

بهتاش )،  بن حممـد  كالِ محن السَ د الر اضل بن عبف   ـدمحم  -59 له ،  (تانياريمور 

عىل  ضح  )الوا ألفاظ  املبني  رحل  ر  لل  الد  القرن  )،  (3)  مبتدئني( اللوامع  يل  يتبني  مل 

 . ( الذي عاش فيه

ف حمم   -69 بن  ـد  ب )اش ،  انح بح بـح ال  مل )،  (4) مع( اللوا   ر ر  د  ال   عىل   )رشح ه ل ،  ( نيا تا موري تهر 

 .(لذي عاش فيه ني يل القرن ايتب 

بـــحممـد ف   -79 م ــب  ن عبد للاـــ ال  ب)اش ،  فالـد  حمـن  أجل  ،  (موريتانياتهر  من 

 ب  الن )صاحب حمظرة ف ، نعلامء موريتانيا املعارصي
 .(5)   د(ضاال له )تأليف ف، (ةي  اغ 

 ،(تانياريموتهر باش )،  يّ جِ اجَ حممـد احلح   ْيخالشَ بن    -اءلظ ّب-  يد القاظمـحم  -89

ر عىل رشح) له ر   . (يهقرن الذي عاش فالمل يتبني يل )، (6)   امع(اللو الد 

بن    -99 احملجوب   له،  (موريتانيابر  ته)اش ،  يّ س ومِ الـمح الفاضل    الطّالبحممـد 

 
)أعالم ،  (يتدي الوجاهلل احلا  بن عبد   هلل ا  دعب  نه حممـدوفيه أ،  508يط املفرسون ف بالد شنقري و)التفس  (1)

 طع مؤلفه حتديد ست ومل ي،  جيالتيجان احلا   دد عبد اهلل ولوفيه حممـ،  53  وض الغريبية احلحاظر ف وال امل

 . ة وفاته(سن

 (. لد عبدي  وأهل بن عبد اهلل  أخيار ف اسمه وزاد، 93يطقشن أبرز علامءمن ) (2)

 (. 104القرآنسند )ال (3)

 (.505يطبالد شنق فرسون فامل وفسري)الت (4)

املنارة  )بالد شنقي  (5) بن بابا بن  ه  اباد فال  حممـاهلل بن    د ببن ع  الثان(  ه)ابا  فال  حممـد  وفيه،  526والرباطط 

بن   مـد فاليه حموف،  100القرآن  السند )،  (736ربغ ملرشق واملاف  القراءات    ريختا)،  ي(به العلوبي  أمحد

 ب  لن ا)حمظرة ف صاحب  وأنه ، عبد اهلل
 (. 101شنقيطف بالد   علومه وعلامؤهف الرشي حلديثا)، (ةي  اغ 

 (. 506، 503طيقن ف بالد شنوري واملفرسلتفس)ا (6)
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 . (ش فيهعا لذيان مل يتبني يل القر)، (1)   منظومة ف القرآن()

احلبن حمفو   مـد حم  -100 بن    له ،  (انيتاموريبر  ته)اش ،  يّ يوِ جِ وحانْـ التِّ   عمرا  اج ظ 

 . (رن الذي عاش فيهيتبني يل الق مل)، (2)   ف القرآن( ةـ)منظوم

يب بن  أد  عهمشيخ  ،  (نياا موريتتهر ب)اش ،  حممد أحِحْيدوظ ولد  ـد احملفمحم  -110

 . (3) انوريتامل يبالغر ْوضباحل   (انينطالط ـ)كعب ب

باش )،  منيـد األ حممـد احملفوظ ولد حمم  -210 ع الناف  جياز)اإلله،  (تانياريموتهر 

 .( الذي عاش فيه ني يل القرنيتب مل)، (4)   (عمام نافأ اإلعىل مقر

بش )ا،  لم الفلإبراهي  ـدحمممـد ولد  حم  -301 اباب  ،  (موريتانياتهر  من تالميذ 

 . (5) فضييلولد 

للاحممـ  بنمـد  ــحم   -410 عبد  تهر  ش ا)،  قويبـــ ــاليع   اِميّ ـــح امل ـد  حمم  نب  د 

 . ( هرن الذي عاش فيلقمل يتبني يل ا )، (6)  -نظم -ضاد(ل ف احث بم) هل، (نيايتامورب

حممو   -510 أمحد  حممـد  ولد  ب)اش ،  هْ يـ و رح د  بيش ،  (ريتانياوم تهر  حمظرة    ر ادخ 

 . (7) يصريلبود اول اهد  بُ لذ تلميوهو ، (طوـواكش ن)ـب، مالنعي 

االستمسج  شيخ  ، ( ريتانيا مو ر ب ه ت )اش   ، لك ا س ال د  مود ولحممـد حم  -601 ، ةـقامـد 

 . (8)  (نواكشوط)ـب، يمـ نعـ دار الـب

 
 (. 595باطالرنارة ونقيط امل د ش)بال، (98 لقرآنا لسند)ا (1)

 (. 9سيل اللعابم) (2)

 (. 215القرآن)السند  (3)

 . (104السند القرآن)، (35شنقيطأبرز علامء ن )م (4)

 (. 278آنلقرند اسال)  (5)

 . (9اللعاب لمسي) (6)

يْ زاد بن و ، 215، 115قرآنالسند ال )  (7)  .حممود( د حممـالعامل  062ص ف وسامه،  خالش 

 (.142 صدر السابق)امل (8)
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بن   -710 حممود  ب)اش ،  يِنّ الحكح د  أمح  الَشْيخ  حممـد  عن   ذأخ،  (ايتانموريتهر 

  م ـ ظن)و ،  (-قرأ لعله امل-رئ ملقف ا  بوبهاب )امل تله ك،  هـ(1233املتوىف سنة)   والده

 . ( 1) ( -هـ( 1424)   املتوىف سنة   الطالب بن رشحه عبد الرمحن -فعون عن نالاق ةايف رو

ب  -801 حممود  األ حممـد  حممـد  اْجح مني  ن  ب)اش ،  لْ يِّ بن  شيخ  ،  (موريتانياتهر 

 .(2) (نواكشوطـ)ب، عيةرشال العلومالقرآن و ريسلتد بةطيحمظرة 

امل  -091 الحممـد  بن  اْجح ختار  بن  بش )ا،  ِليّ مح الح   لْ يِّ طيب   له،  (ريتانياوم تهر 

 . (فيه لقرن الذي عاشا  مل يتبني يل)، (3)   (راءات العرشعىل الق بة النرشطي حرش)

ب ا   حممـد  -011 مح ملصطفى  أمحد  ب)اش ،  ومل  عْ ن  عىل    ح)رش  له،  (تانياموريتهر 

رد  ــــال  . (اش فيهالقرن الذي عمل يتبني يل )، (4)  اللوامع(   ر 

اف ةص  عليه    أرق،  (نياتامورير بته)اش ،  عقويبالي  يّْ دح ى بن  فط املص  حممـد   -111  د 

املاملسومبشريالحممـد    بن سنتوي  ر)  هل،  هـ(1427ة)ىف  ر  وحرز الل  الد   وامع 

 .(5) (اآليو، لم الفواصلو)ع، (ألمانا

رة أهل  حمظمن  ،  (نياتاريموهر بت)اش ،  بن ايب بن حممـد سامل املهدي   حممـد  -211

 . (6)رابطنيامل جامعة حمظر ناآلو، (احلجار مقطعـ)ب، بايب

عبدحم  -311 بن  موسى  عىل ،  (موريتانيابتهر  )اش ،  ِغيّ ْندح التَـ رمحن  ال  مـد  قرأ 

ْيمُ د بن حممـد بن د حممومحأ  . (عاش فيه  مل يتبني يل القرن الذي)، (7)  دوُ ح 

 
 . (81ان ْت ك  لعصابة وت  يتي ؤلفني بوال ملمعجم ا) (1)

 (. 224 آنالسند القر)  (2)

 .(103ن)السند القرآ، (121شنقيط رز علامء)من أب (3)

 (.505ف بالد شنقيطن ملفرسوفسري والتا)  (4)

 (. 582 لقرآنالسند ا)  (5)

 .(214 ر السابقاملصد)  (6)

 .ف املبحث الثان(25)لعله والد الداه ولد حممد موسى التندغي السابق ف ترمجة، (257 ابقساملصدر ال)  (7)
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مل يتبني يل  )،  (1)   رسم(له )رشح ال،  (نياريتاوم تهر ب)اش ،  حممـد ولد موسى  -411

 . ( عاش فيهلذي االقرن 

عن    أخذ،  (موريتانياتهر ب)اش ،  َماينّ ال  إلياس    لبالطّاولد    مـد حيفظ حم  -511

 . (2) ييل باب ولد فضا

ولد    حممـد  -611 بنطالنب ولد انحيىي  ب)اش ،  اعل  جم  ازه  أج،  (موريتانياتهر 

 . (3) صرييبن الب بداه

قيق  ف تر  )نظم  هل،  (يتانيامورتهر بش ا)  ،بن ملرابط عبد الفتاحىي  حي   حممـد  -711

 . (4)  وغريه، أ قالون(مقر ه عىلء وتغليظالرا

،  ي دِ يْ ازح بن البخاري البح   (يمِّ يْ مِ ـ)مللقب ب ا،  أملني  خيْ الشَ بن  يسلم    حممـد   -811
)رؤوس  ،  (يتانيامورب  تهر)اش  م له  باألقالم  اإلدغام(ن  يتبني يل)،  (5)  اب  القرن    مل 

 . ( ذي عاش فيهال

،  (ريتانياموتهر ب)اش ، دمهد  الَشْيخبن    خ و نح يشح  غلم بن يسلم بن  مـدحم -191

 .(6)   (غريبال ْوضحل  اـ)حمظرة أهل دمهد بشيخ 

وحاجِ   نِي د خِ مـحمفوظ بن حم  لم بن حممـد يس   -021 ، (موريتانياتهر ب)اش ،  يّ يوِ التِّنـْ

 . (7)(نواكشوطـ)امع الكبري بباجل منائب اإلما

 
سيدي    يأ-ْل أ جْي  بن  ه اللع ثم قال عنه  ،  وسىه ابن مأن وفيه  ،  688  غربق واملاملرشءات ف  قرا)تاريخ ال  (1)

 .(103  آنر قالسند ال)، (هـ1171) املتوىف سنة الزيدي ْل جْي  أ   بنى موس دحممـ أمحد بن

 (.  278 آنالقر دالسن)  (2)

 (.141 صدر السابقامل)  (3)

ي  ملرابط عبد الفتاح  له ابنلع ، (100 صدر السابقامل)  (4) ُكز  ْ  .امعارصحيا ربام يكون و، هـ(1368 )تـ، الرت 

 (. 10عاب)مسيل الل (5)

 (. 142 قرآنالسند ال )  (6)

 .جرظرة بآمحم   هلمل خنيأه  :قلت، (215 لسابقدر اص)امل (7)
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 . (1)   يم(اجلة ف له )رسال، (تانياوريم تهر باش )، سيناحل  ن فىتب  ْنضْ حمحح   -121

ية )رسالة ف كيف له، (موريتانيابتهر ش )ا، ْندحِغيّ ـح التَ ملختار السامل بن علي ا  -221

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (2) حة( قراءة الصحيال

ب)اش ،  لْ يِّ اْجح   ر ولو  تـ  محْ   -321 الطي  ح)رش  له،  (انيايتمورتهر  و)رشح  ،  (نرش بة 

رالد  عىل   . (اش فيه القرن الذي عيتبني يل مل)، (3)  ع(ماللوا ر 

بن  -421 أ  ملرابط  ب)اش ،  محدحممـد  حم إ،  (ريتانياموتهر  الغفران ــظــــمام  رة 

انح  ـ بْ ـ لس  اب ات  لكُ 
  (4) . 

ب    -521 بن  ب )اش   ،دحِغيّ نـْ التَ   وانح املصطفى  اإلرد )ن   ه ل ،  ( يتانيا مور تهر  ف  ، ( اف ظم 

 . (ي عاش فيه يل القرن الذمل يتبني)، (5) (حهرــش )داء( وف األ  مـــظ)نو، (حهرش)و

بن رأ عىل حممـد األمني  ق،  (انياريتموتهر ب)اش ،  ِطيّ ْنِقيالشِّ انجي بن حممـد    -621

 . ( 6) ءة نافعا قراد  يْ أ  

اجنكو  -721 ب)اش ،  ول  املصادر فترمجة  له  وجد  ت  اللكن  ،  (موريتانياتهر    

درج  قدأنه  سوى  ،  -أعلم   امفي-  الشنقيطية إت  يمةعظ  ة بلغ  القرف  الكقان  ، ريمآن 

،  عي غنم اكان رفقد  ،  هفظح  شدةبداية تعليمه ثم  عن   متداولةة  صة مشهورقيها  حتك

تُ  النساء  ُ ع  وسمع مرة إحدى  فالم  ،  (وتقول أنت أجهل من )ول انجكو،  ولدها  ري 

 ،ه كامالظاه حتى حفعص  فكتب عىل  يكن عنده لوح  ومل ،  نحفظ القرآفبدأ ب،  نفسه

 
املد شنقي)بال  (1) والرباطط  ال،  سني(اد ف اسمه احلوز،  608نارة  بن أخاه    للع ،  (99نقرآ )السند  بكر  أبو 

حيا  ربام يكون  و،  (254،  253نلقرآالسند  )اله ترمجة ف  ،  هـ(4132)  قروي املتوىف سنةتى احلسني الشف

 .معارصا

 (.096نارة والرباطامل نقيط)بالد ش (2)

 (.506شنقيط دفرسون ف بالوامل فسري)الت ، (310 القرآنلسند ا)  (3)

 (. 321)السند القرآن (4)

 . (250شنقيط بالدفرسون ف ملفسري واالت)، (04الثقافية احلياةتانيا يمور )حياة (5)

 (. 1/268)إمتاع الفضالء (6)



 (ه1442 ذو احلجة)         ونــثل ـثال و  الثاين ددـــعال       ةــيـنرآـلقات اـللدراس اطيبـلشام اـاإلم دـهـة معـلـجـم

723 

 . ( يل القرن الذي عاش فيه مل يتبني)، (1)بةية العصاي وال ضواحف وقد دفن

وح الد  أمححيىي ولد سيد    -821 الرشاد    يخ حمظرةش ،  ( موريتانيا تهر ب )اش ،  يّ اِجيوِ تِّنـْ

اإلجازة عىل  أخذو، وسىد مد ولآن عىل حممـردرس الق، (هْ م  عْ بالن   ةام  ز  وْخ بُ )بمدينة 

 . (2) لفاعبد 

أجاز حممـد  ،  (تانياريموتهر ب)اش ،  ّيَ دِ يِ سِ   الَشْيخ بن  سيد املختار    حيىي بن  -291

 . (3)   ـ(ه1416)نة ف س   (ءابت)بـ امللقب د اهلل أمحدعب

  ازه ف ـــجأ،  (موريتانياتهر ب)اش ،  ـنيمود النامل بن حمــد سأمح  وب بن ـــ يعق  -031

يد    دع سيدي عايل ولد موالي أمحـفاـءة نارــق يأهل  شيخ حمظرة  ،  ي د    بمقاطعة  د ي د 

 . (4)   (وُ رُ ك  )

 

 
 

 

 
يكر  رأيقلس  ج  أنه  كذلكعنه    كىحي و،  (39 بالد شنقيطعىل  وقفات)  (1) تعاىلر قوللوحه  نت)و:  ه  ، قنا(إذ 

أحدل   فقال الغد  فقال،  احلارضين)اجلبل(  ه  القلقمي عبد  كذلك  يل    ذكرو،  تلك سأكتبها ف  نافع  ولد   اهلل 

    :ووه،  اإلمالةباب  ف له مشهورا زا لغ  )نزيل املدينة(

 ال ــ مـ ـل  ياف اــي ـلـن لـع * * *  هز  ــمـ ال الــفـط اـــ م يـكـلـياـس              

 راعالـي عـوضـم مــاسـف  * * * هزــم ــهوق  ــر فـــ مـ ف أحــيــل                          

  :وكان يدرس هبا ه ابنهفأجاب ، أهل البلد م فسأهلموكان قد طلب العل، هابنإىل  رن أن سافافك

 ال ــمـيليل اي ــ ف وأيــوالس ***هملزنجم ل اف أن رأي ازق  فلي                         

  وــــا ل ــروف ــع ـم زرقاال  وـه ***ه  زــــمـــ ه وقـــ ـم فـــ ـادارأتـــف             

 (.321، 193نآالقر السند)  (2)

 (.88 ر السابقاملصد)  (3)

من سيدي   رىازة أخإج له  ،  148وف ص،  م بنواكشوط1989د عام  وفيه أنه ول،  116  السابق  املصدر)  (4)

 . (يد  د ي  أمحد بن  عايل ولد موالي
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 ةـــــمتاــاخل
 : ملعجميظهر لنا هذا ا 

  نافع إلمام  ا  مقرأب  الد احلرمنيوب،  ايبموريتان  الشناقطةالقراءة    شتغال أعالما  -

درا له  إتقاهنم  وحفظاوشدة  ابأيضا  و،  سة  ة  قراءلا  وملعبقية  بو،  علسب القراءات 

  .هلا تدريس املحظرية الفائقةالتكارهم طرق ابو، وغريمها، لضبطواكالرسم 

من  اممهتا- الع ال  اتراءالقإسناد  وحفظ ودراسة  بم  ه عدد  والكبى  صغرش  رى 

القراءةحرصا    كبارمدنيني  و،  مرصيني ن مشايخ  ا عخذهوأ ، عىل علو األسانيد ف 

   .فيهالتأليف  لك وكذل 

اااجل  ف- بلإلحصائنب  هل  غ ي  املرتجم  املعهذف  م  عدد  ،  علام   (916)   جما 

  بني ومن مل يت،  أثناء البحث  أهنم أحياءومن ظهر يل  ،  عني عىل من عرفت حياهتمموز

تقريب،  اهلمحيل   عدد  يمكنوهو  مستقبال  ي  إليه  املقا  اإلضافة  خالل  الت  بمن 

 . الشفوية

 عضهموب،  فيه  أخباره قليلةضهم  وبع،  ترمجته  ضهم أسهبت املصادر فأن بع  -

ترمج عددله  ف  املصا  ة  له  عضه وب،  درمن  ف  ترمجم  واحدة  ال وبعض ،  مصدر    هم 

 .مؤلفاته عن الو، اتهن وفعلومات عم

 . ة لغريهالقراءتعليم  وأ، املصادر حول قيام بعضهم باإلقراءات ف ومعلملا ةلق-

 .بموريتانيا متعددة جغرافيةمناطق عىل  واأهنم توزع -

  وا هرشت وا  م من ولد هباه ومن،  ااستقر هبومني  احلرببالد    إىلر  سافمن  منهم    أن-

 .باإلقراء فيها
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 عجرااملاملصادر وس فهر
  . كتبها له حممد أمحد بن حممد فال بن سيدي  ، د ولد انفعدي حمم سي  لسند   إجازة مصورة   -

 بمكتبتي(. حمفوظة )

  د.م. ، ـه1417، 1ط ، ي ملحمد بن نارص العبود إطللة على موريتانيا -

الشن  - بن لبحي  املشرق و   اقطة يف احلجاز أعلم  يْ   د  لنرش  ادار  ،  هـ1429،  1ط،  يربان  خالش 

 لرياض. ا، دويل ال

شهادة بعد  -يز  بحث مرت ،  بن خمتورـد االغاثة  ملحم،  وض الغريبة احليف والير  أعلم احملاظ  -

مدليسا اجلامعة  سنة هت نس  العايل،  ـه1412سنة -ا  املعهد  والل  من  بحوث  لدراسات 

 . ( ة بمكتبتي سخ منها ن ) ،  عايل ال   إسامعيل قبالة املعهد   مصورة من وراقة ،  بنواكشوط ، سالميةاإل

ا إمت  - فيملفضاع  القراء  برتاجم  بعدلء  ا  ا  الب  نب س  إلليا   لثامنالقرن  حسني  ،  ماويأمحد 

الند،  هـ4211،  1ط العاملدار  الزم ،  هـ1428،  2ط ،  .د.م  للطباعة   يةوة  دار  ،  انمكتبة 

 . ورةاملندينة امل

شن  - ابلد  والرّبطقيط  النحوي   ملنارة  للرتبية  نظم امل،  ـه1408،  د.ط. ،  للخليل  العربية  ة 

 تونس. ،  وننالففة ولثقاوا

،  ألمني بن أيديا اجلكنيملحمد ا  انفعا  ه في  ا ووافقحفص  الدوري  ه في  امع ملا خالف ال  البيان  -

 د.م.  ،  م6991، 1ط

القراءات يف  ت   - و املشر ريخ  أباهامل   دملحمـ   املغربق  ولد  الكتب  دا،  8200،  3ط،  ختار  ر 

 بريوت. ،  العلمية

ف   م البخاريد بن أمحد بن أكرحام اه  أجر،  قلقمي ال  دي حممد ولد انفع لسيويت  تسجيل ص   -

 . ي(بمكتبت حمفوظ). ه لنفسفيه  ترجم، ـ ه1441  رمضان

وامل  - ب التفسي  يف  شنقيطفسرون  سي   لد  موالي دي  ملحمـد  ر  دا ،  هـ1429،  1ط ،  حممـد 

 اإلمارات العربية. ، الك إلمام ممكتبة ا ، يوسف بن تاشفني
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،  املجتبى   ـد احلافظ بنمف حمع وتأليمج  بلد شنقيطه يف  وعلماؤ   ريف علومه يث الش احلد  -

 د.م.  يعة. طبعة الرسامل، هـ4241، 2ط

اسة  رد و  قيق حت  ، نارصي ال د الوهاب  صالح عبل  علم األنساب احلسانية   سانية يف وة البي احلس   -

 بريوت. ،  لمية دار الكتب الع، م2015، 1ط ، امل ولد الس هللمحاه ا 

،  طرابلس،  للكتاب   بيةعرال الدار،  م1990،  ختار بن حامدامل  فية ة الثقاحلياحياة موريتانيا ا  -

 . بيا(ة)ليالشعبية االشرتاكيربية عية ال امهرياجل

م وأعلم السلفية    - يف  احل،  وريتانياها  بن  عمر  بن  ابن  دار  ،  هـ 1416،  1ط،  نيسللطيب 

 بريوت. ، حزم

القر الس  - دآ ند  منوذجا ين  الشنقيطي  السند  وأتصيل  ع  حممـد   دِ ِسيل  راسة  اهللولد  ،  1ط ،  بد 

 وت. بري،  ةلمي لكتب العدار ا، م 2011

حفظ    - الشنبن    إلبراهيم   الشناقطة   عند  مي الكر القرآن  طريقة  احلسني  ،  1ط ،  قيطي أب  

  اض. لريا،  رش املؤلف نفسه النا ، هـ1427

 . الرياض ،  يع دار الشواف للنرش والتوز ،  م 1993،  1ط ،  ملحمد املجذوب   ن عرفتهم مفكرو علماء    -

يق  قمجع وحت،  سني احل   الَشْيخ   بن   حيىي  مـدحم  روف مع علمة  اضرات اليف حمني  بالفقه الواضح امل  -

 أو مكان.  ون اسم دار نرشد، هـ2914،  1ط ، يسلم ولد ديدي 

ا  - مور اللغة  يف  فمش   ،يتانيالصنهاجية  ندوة اركة  إفريقيا     شامل  ف  األمازيغية  واقع  ،  عن 

 . (قوقلرك حمعىل بد إف ) ، ةد حرم تقديم بابا ول ، 2019يناير    12 تطوان

و حمل  - واحملاظر  العلماء  عن  الالسي ة  واملآثرذاتية  ابوهمل   ة  بن  حييى  حتقيق  ا  حمـد  ليعقويب 

ب آبيه ومراجعة احلسن  بن  إليداع  د.م.ت.ا،  م 6819ة امعية سنرسالة ج،  ن حممـد األمني 

 نواكشوط. ،  تبة الوطنية للثقافة والتوجيه اإلسالميالقانون املك

اة كلجمل  - ّبلية  الكرمي  اإللقرآن  املنورة ب،  مية لسامعة  ،  هـ1437،  ـه3614لعام  ،  املدينة 

 دد الثالث. الع
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األمذ   - واألكرة  اآلّبء  بتاريخ  واألحفاد  بنللم   جدادبناء  بن    ختار  ،  1ط،  احلسنيعمر 

 . ت.مد. ،  ـه4281

 العايل بنواكشوط. عهد بالة امل ق، إمساعيلراقة فهرس و ، مسيل اللعاب -

ا  بشنقيط من بداية اءة  القر   علم معجم أ  - القرن  عشر اهلجري حىت هندي  حلا القرن    لث ثاالاية 

اهل  الشيخ،  جريعشر  أمحد  حممد  اإلمام  نشورم  بحث،  ألمني  معهد  ،  الشاطبي  بمجلة 

 . هـ1441ام  ع ، 29عدد 

،  ألمني حممد أمحد الشيخ،  عشر اهلجري   لرابع ابداية القرن  اءة بشنقيط من  لقر م ام أعل معج  -

 . هـ1441م  اع ، 30عدد ، ي د اإلمام الشاطبمعه  جلةبم نشورم بحث

 دمشق. ،  دار الغوثان ،  هـ 1432،  1ط ،  دي محيتو هلا لعبد ا ،  ين الدا    عمرو يب يوخ احلافظ أ معجم ش   -

ليسانس  شهادة بعد    -ة املرتيزيل شهادنث ل بح ،  تكانتو   ييت لعصابة  والاملؤلفني يف معجم    -

سنة  مدهنا  ال   -اجلامعة  الرشف  الع،  عية علوم  للدراسات  باملعهد  سالمية  اإل   والبحوثايل 

 ا. ي انموريت ، م 0420،  ن احريموـد بحمم ى بن يحي ل

القراءات  - علم  مصطلحات  وما  معجم  به   القرآنية  العيل    يتعلق  ،  1ط،  ل املسؤولعبد 

 مرص.  ،دار السالم  طبع، هـ1428

علماء    - أبرز  ب،  شنقيطمن  اهللمل  اعامل221ـالتعريف  عبد  املصطف حمـد  ولد  عدد  ،    دون 

 ا. يتاني بمور ، لفنون لثقافة واارة اإد، ة ياض الرباب ووالش، وزارة الثقافة ، م 0132،  طبعات 

ْيخملحمـد بن  إلرشاد الدعوة واتفرقة يفنصائح م  -  د.م.  ،هـ 1419،  1ط ، طي نقيالش الش 

احمل  - والشظالنصوص  واملقرأ  الرسم  يف  القرآنية رية  ومققحم،  واهد  عة  من  علق  بعضها  ىل 

املحقات كت  مليق وتعليق الرباس بن حممـقمجع وحت،  لذخريةاب  بن  ،  ح االفتد  عب   ابطرد 

 . مرص، اجلديدة س ر األندل اد،  هـ1436، 1ط

يف   نفح   - األ  الَشْيخ سية    الرّيحني  بن حمـمل  منيسيدي  ْيخا  د  الشنقي  لش    ، 1ط ،  طي أمحد 

 د.م. ، م 2008
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البهان  - تراجم    واضح  يفشياخأيف  الي  م   قرآن   بن  التندغي عاوللدنبجا  زين  ،  ية  حتقيق 

،  ميةسالبحوث اإل وال   للدراساتيلالعا املعهد  ب ،  ة ماجستري رسال ،  لعابدين ولد املصطفى ا

عىل    )نسخة،  اموريتاني  إف  وراقة  من  صورة  م  خمطوطة)أخرى    ونسخة،  اإلنرتنت(بد 

 ل بنواكشوط(. إسامعي

سان  إححتقيق  ،  لكانخد بن أيب بكر بن  حمم   محد بن أل  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -

 . بريوت،  دار صادر، م1994، 1ط ، عباس 

ب عل  وقفات  - شنق ى  مإ،  يطلد  حسني  عداد  امل سعد  الدار  ،  هـ 1437،  1ط،  رصيحممد 

 . إلسكندريةا، عاملية ال

 ات فهرس التغريد
 mkae@2  الشنقيطي على تويرتزيد  و أبـ ل دةتغري -
 @ PoAfdhadhTفذاذ الشناقطة على تويرت أل تغريدة -
 @ 10jadelahى تويرتيدة لديلة علتغر  -
 @ 32188hllaabduيرتعلى تو ن تغريدة لعبد للا العيث -
 @ albaba mohamad لى تويرتع ّبّب  مد أمحدتغريدة حمل _
 @ iitilshenqMAويرتت نقيطي علىحممد الشـ  م.لتغريدة  -
 @ mehdy mahialdiy  ين على تويرتالد حميولد  تغريدة للمهدي  -
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The Terms of Imam Al-Shatibi that were not stipulated in the introduction 

of his poem: (herz al'amani wawajah altihani) 

Dr.  Ahmed Abduallah Alzahrani 

Subject of study: Collecting and studying the terms of Imam Al-Shatibi, 

which were known by induction, and Imam Al-Shatibi did not stipulated them 

in his introduction. 

Importance of the topic: 

Finding and understanding the author’s terms help - (by Allah`s will) - to 

understand his book. 

"Herz al'amani", in particular, is one of the poems the author's approach 

must be understood; Because Imam Al-Shatibi used terms that were not used 

before that in recitations. 

Standing on such terms and collecting them turn back many of the 

Modifications and Comments that scholars had made to Imam Al-Shatibi 

Main results: 

The number of terms that Imam Al-Shatibi did not stipulate in the 

introduction to his poem- and which I collected are  21 terms. 

Most of these terms were stipulated by the explainers of Shatibya 

Keywords :  Shatbya-El-Shatby- terms. 

The more probable and choosing words in 

(Taybat Alnashr- Imam Ibn Aljazari) 

Dr.  Habeeb Allah  Saleh Alsulami 

This research aims to study the words which are more probable and 

choosing contained in a poem (taybat alnashr fi alqira'at aleashr lil'iimam aibn 

aljazarii) - which is: (probable, corrected, completed, choose, chosen) and their number 

is sixteen words in twenty-seven places, with an explanation of their meanings . 
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I wrote it in an introduction and a preface،َand three sections. It concluded 

the most important findings and recommendations،َthe most prominent were: 

1.The most probable and choosing words - according to their meaning - are 

divided into six sections:َ 

The first: That indicates to the preference and choosing of one of the aspects 

while correcting the others. The second: That indicates the preference of one of 

the aspects while weakening the others. And the third: what indicates the 

absolute strengthening of the face of recitation only ، without giving preference 

over the others. And the fourth: What Ibn Al-Jazari narrated it from some of the 

people of performance in the form of weakness. And the fifth: what indicates 

the absolute choice for all recitations. And the sixth: what indicates the only 

favorite jurisprudential . 

2. The most prominent motives of Ibn Al-Jazari for preference and choice are 

eight: That saying is the saying of the majority،َthat he must act according to the 

Imams of all the regions،َthat it is the most correct text،narration،analogy،or 

argument،that it is the original،or it is the well-known. 

keywords: choosing words, probable, Taybat Alnashr, choosing in Taybah. 

Amr ibn Faid al-Aswari and its recitations in the Quran letters 

Dr. Abdullah Salem Albloushi 

I started the research by dividing it into an introduction, preface, and two 

chapters. I started the introduction  with a preamble in which I spoke about the 

revelation of the Qur’an, its mode of revelation, the dialects in which it was 

revealed, and the Prophet’s passion - blessings and peace be upon him - to ask 

Allah for ease and simplicity on his followers; by revealing it in seven dialects, 

and how the basis of the abnormal recitations began with the final presentation 

that the Messenger of God presented to Gabriel, then the stages through which 

the terminology of abnormal recitations went on, and through them; I 
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mentioned the conditions and essential elements of common recitation, and 

what recitations are judged to be perverse, then I mentioned the reason for my 

choice of this topic and its importance, and explained the methodology that I 

will follow in this research and its plan. 

The first chapter: I divided it into six topics; I used the first four topics to 

introduce Imam Amr bin Faid Al-Aswari, his lineage, his upbringing, and his life, 

then I mentioned a number of his sheikhs and students, and sited a brief 

biography for them, and I used the fifth topic for his books, and the sixth on his 

belief and the opinions of scholars about him. The second chapter is on the 

dialects narrated on the authority of Amr ibn Faid al-Aswari among the dialects 

of the Qur’an Surah after Surah, I mentioned his narration and who agreed with 

him and the features of each narration. I ended the research with a conclusion, 

where I mentioned the most important results that I reached, from Amr bin 

Faid’s odd narrations that were not mentioned by others, but they agreed with 

the calligraphy of the Quran, and its Arabic linguistic description, and he 

contradicted the Ten recitations in most of it. 

It is obvious from these narrations that he was influenced by his teacher Amr 

bin Siyar Al-Aswari, in listing some of the odd narratives that support his 

doctrine and creed, and most of his narrations agreed with many of the 

narrations of the Prophet's Companions and Taabi'een. as for his biography, I 

did not find anyone who cited his biography that compiled his life, upbringing, 

teachers and students, they are rather dispersed in books. The results are 

supplemented with recommendations that help researchers in this field, Ibn al-

Jazari mentioned in Ghayat al-Nihayat a number of scholars;  whom narrations 

are transmitted from them on the dialects of the Qur’an, and each of them need 

to be dedicated with a research that collects his narrations and study them, and 

some of those Imams do not follow the doctrine of the Sunnis, and the 
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narrations of the dialects of the Qur’an were transmitted from them. Had there 

been someone researching by collecting these narrations, and showing the 

extent to which, those scholars were influenced by their doctrine in their 

narrations, as well as compiling the Imams of odd recitations, and classifying 

them according to their regions and countries, and their cause and effect. Then I 

made indexes of personalities, verses, sources and references, and topics; to 

facilitate reaching to information. 

(The Methodology of Al-Jalalain in the Quranic Readings through their 

Interpretation called: Tafseer Al-Jalalain ( 

Dr. Wala bint Abdul Rahman ElBaradei 

The research contains an introduction, a preface, four topics and a 

conclusion. The first topic handles Al-Jalalain’s approach in mentioning the 

Qur'anic readings. This research focused on explaining the reasons that led 

them to use the Qur'anic readings for interpretation, the terms they used to 

express the Qur'anic readings, and some of the fundamentalist Qur'anic 

readings that were mentioned in this interpretation as well as some of the odd 

Qur'anic readings. The study handled the terminology used by the two Imams 

in identifying the Qur'anic readings, and the reason that made them not 

attribute the Qur'anic readings to their Imams in this interpretation, then the 

study showed their approach to giving reasons for these Qur'anic readings and 

the methodology that they relied on in details.َ 

The conclusion provides the most important findings of the research. The 

most important of which are: 

This interpretation, despite its shortening, relied a lot on the Qur'anic 

readings in explaining the meanings of the Qur’anic verses without elaborating 

on details related to the readings in terms of narration and text, as there is no 
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need for these matters to explain the interpretative meanings of the Holy 

Qur’an. 

Keywords: the Qur'anic readings - Al-Jalalain Methodology - the terms of the 

Qur'anic readings – Giving reasons.  

Alwaqf Alhassan between theory and practice 

(descriptive and comparative study) 

Dr. Mohammed Abdullah Alwaely 

This research means a descriptive and comparative study of the ALwaqf 

Alhassan between the theory and the practice, Its importance lies in the fact 

that it discusses in depth and an important vital issue, which is: the meaning of 

the ALHASAN WAKF among the WAKT and ALEBTEDA scholars, The researcher 

didn't find - according to his knowledge - who studied this topic. This study 

aims to detect a difference in the meaning of the AlHassan WAKF when WAKAF 

and ALEBTEDA scholars, and contribute to removing confusion from the fact 

the meaning of ALWAKF ALHASSAN. The blending in this research between the 

descriptive approach: Which cares to describe ALWAKF ALHASSAN and his its 

importance at every Imam, among the comparative method: Which cares about 

mentioning the stopping between ALHASSAN and comparative definition and 

application, as well as, the comparative between different Imams. The research 

concluded with a statement that everyone who wrote about Alwaqf and 

Alebteda and started in the Holy Qur’an and had got their books or quotations 

from them, their number is (17) Imams, they made the good stopping which 

improves stopping on it and start with what is after it, except two Imams 

(Aldany and Al-Qastalani) who made the good stopping that improves stop on 

it and it is not better to start with which comes after , and they used it in fewer 

cases not more than (60) cases. 
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Common origins and means for the obstruction of Qur’anic texts 

in Past and Present 

Dr. Dalal Kweran Alsulami 

Research Objectives:   

- Determining obstruction origins, distinguishing between their previous and 

recent uses, and highlighting the philosophical and epistemological similarities 

between premodern and imported modern critical texts obstruction 

approaches. 

- Reminding Qur’anic texts interpreters that false approaches had been 

defeated and shattered into pieces after been analyzed and studied, yet new of 

them might reappear. However, the truth will remain as clear as crystal, and the 

new will follow on the steps of the old.  

Among most crucial research findings:  

- Qur’anic texts obstruction may share common origins (reason, 

philosophical, and esoteric origins) and it has certain interpretive means which 

are used among different eras (relying on epistemological instruments from an 

atheistic environment, obstructing language, discarding the understanding of 

Muslim predecessors).  

- Although Qur’anic texts obstruction approaches share common origins and 

means, some of which believe in the source of Qur’an and Sharia provisions 

such as Almotakalymeen (Talktives) approaches in the past, and the school of 

reason in the present. Nonetheless, some of which do not belief in the source of 

Qur’an and view Sharia in whole as historical premodern tradition such as the 

modern and post-modern interpretive approaches affected by Western 

approaches on texts critiques. 
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Among the Recommendations of the Research:  
- Taking attention to the spread of knowledge relating to Sharia and its 

correct interpretation, as it is the first barrier in the face of deviant streams of 

approaches. 

- Taking notice to ; 

• knowing approaches which deviate Qur’anic texts from its course and 

cause text obstruction; 

• knowing which instruments are used by such deviant approaches and what 

purposes they serve; 

• Doctrinal and tactical preparation for those who study Qur’anic interpretation in 

order to equip them with the proper mechanisms to comprehensively understand 

Qur’anic texts and defend them against those who intend to discredit them. 

Keywords : Obstruction- Interpretation -Hermeneutics -Contemporary Readings. 

The Phrases which Al-Imam Al-Tabari mentioned in his interpretation 

were unknown in the Arabs dialects 

Dr. Sultan Budeer Alotaibi 

Knowing of the Arabic language and the meanings of words is the leading 

way to interpret the Noble Quran, as the Quran was revealed in a clear Arabic 

tongue, and that is why the early commentators possessed a great degree of 

linguistic knowledge in addition to other knowledges. Their books were full of 

various knowledges and arts. Among them was Imam Al-Tabari, the well-versed 

linguist and the exegetical jurist, who knew well the knowledges of language 

and Sharia. His Interpretation "Al-Tabari Interpretation" included lots of arts 

and knowledges.  

Al-Tabari’s methodology in his interpretation was that he handled the 

Quranic word through linguistic analysis, as well as clarifying its meanings in 

Arabic language, and the meaning appropriate to the context of the verses. He 
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often mentioned quotations from Arabic poetry to support those sayings, in 

order to reach the desired meaning of the Quranic word. 

Imam Al-Tabari mentioned in his interpretation in almost sixteen positions 

meanings of Quranic expressions transmitted from the early scholars that this 

meaning is strange, and unknown in the dialects of the Arabs, or not heard in 

their words, or has no support in the Arabic language, etc. 

This study handles these positions after a complete review of the 

interpretation with linguistic analysis and interpretative clarification, as well as 

investigating and verifying the meaning of the Quranic word and the extent to 

which the Arabs use it or not. 

The study concluded most of these positions mentioned by Al-Tabari were 

actually not used in Arabic dialects, and that Ibn Jarir Al-Tabari was not correct 

in about three positions, as these three positions had usage in the Arab 

dialectics, whether in Arabic poetry or the Noble Quran. 

Study of the Noble Qur’an, methodologies derived from 

the effects of the best centuries (an applied study) 

By: Farah Saleem Barakah & Reem Mohammed basaleem 

Living with the Book of Allah Almighty ;learning it, working upon it, and 

reflecting on is one of  the most deserving matters which  lives should be spent 

on. Moreover; it is one of the most important thing in which minds are to be 

invested in , and learned by hearts. The prime method to acquire all of that is: to  

study the Quran; in compliance with His Almighty command: “and because of 

what you have studied” [A'l-Imran: 79]. 

There is no doubt that the methodology of the best of centuries in studying 

the Noble Qur’an is the best in providing guidance. Therefore, we chose to take 

their heritage the source of our study, deducing from it methodologies that we 
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applied over the past several years, and we touched in with the grace of Allah, 

their effects. We have narrated it in a scientific research entitled: 

Study of the Noble Qur’an, methodologies derived from the effects of the 

best centuries (an applied study). 

In which we aim to achieve the following objectives: 

● Devise the method of the predecessors in studying the Noble Qur’an. 

● Establishing practical steps for a practicing study. 

● Applying the study of steps to one of the short surahs of Al Mufassal. 

The analytical deductive approach was chosen to achieve it, and the study 

was divided into an introduction and two studies: the first: methodologies 

deduced from the effects reported on the best centuries in studying the Noble 

Qur’an, and the second: an application of the methodologies of the best of 

centuries in studying the Nobel Quran (Surat al-Asr as a model), and a 

conclusion containing results, the most prominent of which are: 

Suggesting five methodologies for the Study council; Based on the effects of 

the predecessor, and the recommendation to issue an encyclopedia studying of 

the Noble Qur’an with the suggested methodologies. 

Keywords: study, studying, the best of centuries, contemplate. 

Instructions for Qur'anic and Reading verses found in the context of the 

Phases of Motherhood, an applied study 

Dr. Ibtihal Hassan Azoz 

Praise be to Allah; prayers and peace be upon the Messenger of Allah 

(Mohammed), his family, and his companions, and after: 

This study focuses on instructions for Qur'anic and reading verses found in 

the context of the phases of motherhood, an applied study. 

It aims to emphasize the significance of verses guiding and explaining its 

concept, identifying the various phases of motherhood, extract from 
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Qur'anic and reading guidance included within, and explain the relationship 

of recitations with the guiding verses. 

The research is organized as follows: an introduction, a preface, four sections, 

a conclusion, and indexes. 

Sections are: 

First Section: Instructions for verses during pregnancy phase. 

Second Section: Instructions for verses during work and delivery phase. 

Third Section: Instructions for verses during Breastfeeding phase. 

Fourth Section: Instructions for verses during Separation and Weaning phase. 

Several demands were included in each of the preceding sections.  

As for the conclusion, it included the most important outcomes and 

recommen- dations, which included: 

- In the guidance of the Qur'anic verses, the researcher must be aware of 

the different aspects of the recitations and carefully consider the significance of 

each recitation; because the instructions are not complete without knowing the 

recitations. 

The importance of taking care of the pregnant mother because of the troubles 

she suffers caused by psychological, physical, and nervous disorders. This is by 

providing the necessary food, rest, and treatment and satisfying her desires. 

Recommendations:  

- Specialists in the science of recitations must be concerned with verses 

guidance and enrich the Qur'anic library with specialized studies.  

- Educate the Muslim mother and remind her of what Allah has ordered 

for and upon her through her consideration of the Qur'anic instructions 

contained in the context of the phases of motherhood and other phases. 
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Al-Khalil Ibn Ahmad Quranic Recitation 

Definitions and a Syntactic Study 

Dr. Abdullah Muhammad Masmali 

This research paper addresses one contribution of the many contributions by 

the highly distinguished scholar of Arabic, Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, to 

the field of Quranic Recitations. He outlined ways of the recitation he chose to 

recite with and to teach. In addition to this he cared to narrate from some of the 

major Quranic recitations scholars like Ibn Katheer and Asim, and to show the 

origins of those refereeing to him. In the second part of the paper, there is a 

study of four semantic points related to some aspects of his recitation. This 

poses some semantic difficulties, as these aspects appear to contradict common 

Arabs speech and established grammarians’ rules. The present research shows 

how well the Knowledge Al-Khalil about the Arabs languages, a fact that had 

helped him know different aspects of the Quranic recitations that he received 

for his mentors. Thus he had full access to the requisites of the recitations: the 

narrations, being in accord with the Quranic written pattern, and being in 

agreement with the Arabic language rules. Moreover, his recitation had a clear 

effect on giving preponderance to and supporting some syntactic opinions. 

Keywords: Al-Khalil Ibn Ahmad – non-conforming recitations – problematic 

syntactic points – directing the recitations. 

Technique of (So what is[the matter] ]ma li / ما لـ[) in  

Inquiry about the Adverb in the Holy Quran 

Dr. Mutaz Wesam Almuhtaseb 

This grammatical research explored one of the techniques in the Arabic 

language which is commonly used in the speech among the Arabs as well as 

being sited frequently in the Holy Qur’an. This technique, which is (ma li / (ـماَل  

is used for status inquiry and that is detailed in a preface and two researches. 
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The preface contained a definition of this method and citations from eloquent 

speech. The first section presented a grammatical analysis of this method by 

showing the syntactic structure, in addition to its grammatical meaning, while 

the second section regards examples of this technique sited in the Qur’an by 

listing the citations and further exploring from a semantic approach. The paper 

is finalized with a conclusion consisting of the main findings and 

recommendations of the research. This study relied on the inductive approach 

to compile the occurrences of mentioned technique in the Qur’an. The paper 

also relied on the descriptive approach of the grammatical sourcing of this 

technique as well as on the analytical method to discuss the citations 

containing the technique in the Holy Qur’an.  

Keywords: status in the Qur’an, inquiry in the Qur’an, interpretation of 

parsing, interpretation of meaning. 

The Multiplicity of Grammatical Suspension in the Semi-Sentence and its 

effect on the Qur’anic readings 

Dr. Omar Awad Alharbi 

The entitled research (the multiplicity of grammatical suspension in the 

semi-sentence and its effect on the Qur’anic readings) has an introduction, a 

preface, five topics, a conclusion, and references. 

 In his introduction, the researcher discussed his methodology and the 

importance of his research i.e., the multiplicity of the grammatical suspension 

of a semi-sentence in the Noble Qur’an is considered as a form of miracle of the 

Noble Qur’an; and its importance is clear through providing answers to 

numbers of questions, the most important of which are: 

Does the reading variation in the parsing -diacritical- marks influence the 

multiplicity of the semi-sentence comment? Does the reading variation affect 

the meaning of some verbs and marks of some letters in the multiple 
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suspension of the semi-sentence? Does the context extent to include more than 

one meaning in a single structure? 

In the first section, the researcher discussed the multiplicity of the functional 

meaning of a word in the structure; and in the second section: the multiplicity 

of the syntax of a word in the structure; in the third section: changing the 

meaning of the verb; in the fourth topic: the construction of the subject and the 

construction of the object; and in the fifth topic: the letter to be either the 

suspended or none. In the conclusion, the researcher addressed his findings, 

the most important of which are: 

- Multiplicity is one of the reasons for the richness of the meaning of the 

Qur’anic texts. 

. The multiplicity of grammatical suspension for a semi-sentence in the 

Qur’an is considered as a form of the Qur’an miracle. 

. The multiplicity of the grammatical function of a word in the syntax has a 

clear effect on the plurality of the semantic relation. 

- The variation in the Qur’anic composition of the Qur’anic readings has 

an effective impact on the multiplicity of the grammatical suspension of the 

semi-sentences. 

Keywords: Multiple grammatical suspension - Quranic readings - 

multiplicity of functional meaning - multiplicity of parsing marks. 

The lexicon of famous reciters in the land of Shinqeet 

in (Century15 AH) 

Dr. Ameen Mohammed Ahmad Alshinqeeti 

This Dictionary is a study devoted in order to sum up  all the Reading Leaders 

in the land of Shinqeeti  in (Q15 AH), to distinguish them from others, and to 

provide statistics for their numbers, and to complete the Dictionary of Reading 

Leaders in  Shinqeeti  in (Q11 AH-Q13 AH) and (Q14 AH). 
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It included an introduction in which the importance of the topic, the limits of 

the dictionary, the previous studies, the research plan, and its way, and also an 

introduction. 

The first topic includes: the Reading Leaders in Shinqeeti  whose deaths were 

known in (Q15 AH) up to the year (1442  AH), And  the Second topic contains: 

the living Reading Leaders, and those among them whose deaths are not 

known in the land of Shinqeeti , the conclusion, and the indexes.  

From the results of this dictionary: 

- The number of Reading Leaders in this Dictionary reached (169) Leaders, 

distributed among those whose deaths I  knew, and those who appeared to me 

to be alive during the search, as well as those whose condition was not revealed 

to me, and it is an approximate number that can be added to in the future 

through oral interviews that can be conducted with some of contemporary 

Reading Leaders in this Country, and its like. 

- The lack of information in the sources about some of them doing the 

reading, or teaching others to read, and other results mentioned at the end of 

this research. 

Keywords: Reading Authorities, Al-Shana,aqita, Tarajum, the fifteenth 

century AH. 
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