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 لخصامل
موضوعها الرئيس انطوت منظومات علم القراءات عىل علوم عديدة إىل جانب 

 وهو بيان القراءات ونسبتها ملن قرأ هبا، ومما انطوت عليه توجيه بعض القراءات. 
)حرز األماين ووجه  اإلمام الشاطبي  منظومة  املنظومات التي اعتنت بذلك    منو

البحث  ( ت السبعاالتهاين يف القراء  ا يتناول    وهذا  الشاطبي  منهج  يف   إلمام 

 . منظومته  ستعرض نامذج لذلك مني و، توجيه القراءات

ثم ،  وبعلم التوجيه،  اإلمام الشاطبي  ب موجز  تعريف  عىل  البحث  يشتمل  و 

املنهج االستقرائي ، واتبعت فيه لقراءاتيف توجيه ااإلمام الشاطبي معامل منهج يبني 

 . التحليل 

م الشاطبي  وشم   :نتائجه  أبرز  نوكان  اإلمام  توجيهات  مسائل ل  من  لعدد 

أهنا   هالصبغة الغالبة عىل توجيهاتأبواب األصول، وكثري من الكلامت الفرشية، وأن 

يف  مل يتوسع يف توجيه القراءات إال  وأنه  خمترصة جدًا، يف كلمة أو كلامت معدودة،  

قليلة جداً  ق  يف  وجيهاته إال مل يستشهد يف ت، ومواضع  ليس ، وأنه  اً ليلة جدمواضع 

منهج ومل     همن  العلامء،  من  هبا  قال  من  إىل  توجيهات  من  يذكره  ما  نسبة كل 

 .يف مواضع قليلة جداً ينسب منها إال 

 . لقراءاتا -توجيه  -الشاطبي   - منهج :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
لدنيا الناس  ، وجعله  اً ججيعل له عوالكتاب ومل  احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده  

آله  وعىل  املرسلني،  وإمام  النبيني  خاتم  عىل  والسالم  والصالة  منهجًا،  وأخراهم 

 :أما بعد. وصحبه أمجعني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

أجل   من  القراءات  علم  اهلل    فإن  بكتاب  لتعلقه  مكانة،  وأعالها  قدرًا  العلوم 

ثم نسبتها   ،من معرفة كيفية القراءة وتطبيقهاب متعددة  نايقوم عىل جووهو  عاىل،  ت

 .إىل من قرأ هبا، ثم معرفة وجهها

كان   الطالب  القراءات  علم  وملا  التي يصعب عىل  العلوم  وضبطها    حفظهامن 

تس  منثورة إىل  سارعوا  قد  العلامء  من فإن  الكثري  فيها  فصنفوا  وتيسريها،  هيلها 

الوجوه ويبنين  وحيرر  ومطول يرشح املخترص    ،ا بني خمترص يسهل حفظهاملصنفات م

املشكل، وكان من عنايتهم بعلم القراءات نظمهم للقراءات تقريبًا هلا وتسهياًل عىل 

ولذلك   الذهن،  يف  وأثبت  نثرًا،  منه  أيرس  نظاًم  العلوم    تعددت طالبيها، ألن حفظ 

 . القراءات يف علم نظومات امل

أبرزو امل  من  منظوم  نظوماتتلك  األماين  ةوأشهرها  يف  )حرز  التهاين  ووجه   
السبعاالقراء  الشاطبي    (ت  به    (ـه590)تلإلمام  يبتدئ  ما  وأشهر  أول  تعد  التي 

 . طالب علم القراءات

القراء ككتب  املختلفة،  مؤلفاهتم  يف  القراءات  بتوجيه  العلامء  اعتنى  ات، وقد 

 . صة يف توجيه القراءاتسري، وغريها، كام ألف آخرون كتبًا خاكتب التفو

نه   ضمن أن  القراءات  بتوجيه  العلامء  عناية  يف بعضهم  ومن  منظوماهتم  يف 

منظومة أكثر من توجيه القراءات يف  اإلمام الشاطبي الذي    عىل رأسهمالقراءات، و

 . األماين ووجه التهاين( زر )ح
القصيدة  هذه  عليها  انطوت  التي  العلوم  أحد  القراءات  توجيه  أن  ريب  وال 

 . يع القراءات يلتزم فيها بتوجيه مج مللبديعة اجلامعة، وإن ا
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املوضوع: الشاطبي    أمهية  اإلمام  كون  يف  املوضوع  أمهية  يف   تظهر  ه  وجَّ

بام  منظومته القراءات،  من  وافرة  منظومات مجلة  من  غريها  يف  نظري  له  يقع  مل   

األخرى القراءا ،  القراءات  علم  العلينة يف  املنزلة  ذو  عليه  وهو  اهلل  فتح  وقد    يف ت، 

البديعة التي حوت القراءات السبع، واشتملت عىل علوم عديدة منها  ة  ملنظوماهذه  

تـعل القــيـوجـم  منهـبـي ث  ـحـ والبراءات،  ـه  ت  ه  ـجـ رز  القراءات يف ــوجيـيف    ه 

 هذه املنظومة.

البحث: البحث    أهداف  توجيه  إىل  هيدف  يف  الشاطبي  اإلمام  منهج  بيان 

،    بديع نظمهن  ممنهجه  من  كره  ذأعديدة لكل ما  ض نامذج استعراالقراءات، و

ذلك   بإيـ عريـ التويسبق  باإلمـج ـ ف  الشـاز  التـاطبـام  وبعلم  يقوم  ــوجيـي،  الذي  ه 

 عليه موضوع البحث. 

)حرز األماين ووجه  هناك دراسات عديدة تناولت منظومة    :السابقةالدراسات  
  فيها، ومنها   اإلمام الشاطبي عموماً لإلمام الشاطبي، منها ما يعنى بمنهج  التهاين(  

ات فيها، ومنها ما يتناول منهج اإلمام الشاطبي يف القراءات وجيه القراءتما يتناول  

 عمومًا، وهي عىل النحو اآليت:

يف  )اإلمام    -1 التيسري  لكتاب  األماين  حرز  منظومة  يف  ومنهجه  الشاطيب 
الع   القراءات السبع( للباحث: عبد  إبراهيم بن م وهو رسالة ماجستري   د م زيز بن 

 م. 1998يم والعلوم اإلسالمية بالسودان، عام لكران بن عمر، بكلية القرآ

ا يف بيان  وتناول فيه منهج الشاطبي يف منظومته عمومًا، واخلطة التي سار عليه

 القراءات وما يتصل هبا. 

دراسة    -2 التهاين:  األماين ووجه  حرز  منظومته  يف  الشاطيب  اإلمام  )منهج 
دكتو  يلية(حتل رسالة  ممد  هاروهو  مصطفى  بجامعة    مودم  للباحث:  الشنقيطي، 

 م.2014آن الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان، عام القر
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نظومته بصفة عامة، دون ختصيص ملنهجه يتناول منهج الشاطبي يف مأيضًا  وهو  

 يف توجيه القراءات بالتفصيل.

للباحث    وهو  )منهج اإلمام الشاطيب يف القراءات(  -3 ممد    : رسالة علمية 

لعليا، بإرشاف : أ.د. التهامي الراجي، كلية اآلداب دراسات الدبلوم ابن غوردو،  

 ممد اخلامس.بجامعة والعلوم اإلنسانية، 

ومؤلفاته  قصيدته  يف  عمومًا  القراءات  يف  الشاطبي  اإلمام  منهج  أيضًا  ويتناول 

بتوجيه خاصًا  وليس  أداًء،  عنه  روي  وما  للقر  األخرى  الشاطبي  ت  اءااإلمام 

 ومنهجه فيه. 

  وهو   مام أيب القاسم الشاطيب وتوجيهاته يف حرز األماين(ارات اإلي)اخت  -4

الدغيثر،   رشا  للباحثة  ماجستري  اإلسالمية،  رسالة  سعود  بن  ممد  اإلمام  بجامعة 

هـ ، ومتت طباعتها ضمن إصدارات اجلمعية العلمية السعودية 1435-1434عام  

 . م 8201كريم وعلومه، عام للقرآن ال

بني من جوانب املادة العلمية املضمنة  رسالتها القي مة جان  وقد تناولت الباحثة يف

لإلم التهاين  ووجه  األماين  حرز  منظومة  اختيارات  يف  مجع  فتناولت  الشاطبي،  ام 

اإلمام الشاطبي، ودراستها دراسة حتليلية مقارنة، والثاين مجع توجيهاته، ودراستها 

التوجيه بأن عنونت  ضع ا موعىل ختم كل موضع من  ترة حتليلية مقارنة، وجدراس 

ي أوجزت هبا أنواع التوجيه له بعنوان )نوع التوجيه( وأردفته بإحدى الكلامت الت

 األربعة التي استقرأهتا، وهي: )تفسريي( أو)أدائي( أو)نحوي( أو )رصيف(. 

تفصيل   من  بحثي  عليه  اشتمل  ملا  متامًا  مغاير  الشاطبيوهذا  اإلمام    يف   ملنهج 

 . يل لهثوبيانه والتم  التوجيه

التهاين    -5 ووجه  األماين  حرز  يف  الشاطيب  اإلمام  عند  القراءات  )توجيه 
نصية( وحدة   دراسة  يف  الصمدي،  الواحد  عبد  للباحث  دكتوراه  رسالة  وهو 
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اب  ترمجة( بشعبة اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلد  –تواصل    -اللسانيات )لسانيات  

اإلنسانية السعجب  والعلوم  امللك  عبد  تناول  2017عام    تطوان،ب  ديامعة  وقد  م، 

ووظيفته،   التوجيه،  بمفهوم  فيه  عرف  نظري،  األول:  بابني،  يف  املوضوع  الدكتور 

ا اإلمام  عند  التوجيه  دراسة  ثم  فيه،  املؤلفات  وأشهر  وصنف وأدواته،  لشاطبي، 

وتركيبية ورصفية،  صوتية،  إىل:  الثوت،  توجيهاته  والباب  تطبيقي،  يناداولية،   :

 البقرة فقط كأنموذج.  رةىل سوعفيه واقترص 

التهاين    -6 )توجه اإلمام الشاطيب للقراءات يف منظومته حرز األماين ووجه 
ودراسة( العلمية    مجعاً  البحوث  بمعهد  مدعوم  بحث  الرتاث  وهو  وإحياء 

القرى،  اإلسالمي،   أم  اهلللبجامعة  بن غرم   ، ـ ه1430الزهراين، عام    لدكتور سامل 

او مواضع  بجمع  يعنى  يفل هو  بأقوال    توجيه  ومقارنتها  ودراستها  كلها  املنظومة 

 . بالتفصيل علامء التوجيه، ومل يستوعب بيان منهج اإلمام الشاطبي يف التوجيه

خيتص   البينام  القراءات   بحثهذا  توجيه  يف  الشاطبي  اإلمام  منهج  ببيان 

 ه، مع بيان توجيهه.تموظنذكره من منهجه من مبالتفصيل، والتمثيل لكل ما أ

  وفق اخلطة اآلتية:البحث يتكون  :البحثة طخ

والدراسات    املقدمة: وأهدافه  املوضوع  أمهية    البحث   وخطة   ،السابقةوتشمل 

 ومنهج البحث وخطواته. 

 : مطلبان وفيه  وبعلم التوجيه،  ،  اإلمام الشاطبي  ب موجز  تعريف    املبحث األول: 

 طبي.لشاام امالتعريف باإل األول:ب املطل

 توجيه والتأليف فيه. عريف بعلم الت لا الثاين: املطلب

 . لقراءاتيف توجيه ااإلمام الشاطبي معامل منهج  املبحث الثاين:

   وحتوي أهم النتائج والتوصيات. :امتةاخل

 ملصادر واملراجع. افهرس 
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، الوصفي  تحليللاوسلكت يف البحث املنهج االستقرائي    :منهجي يف البحث

اإلقستاب  وذلك عند  التوجيه  مواضع  وحتليلها الستنمراء  الشاطبي،  منهجه ام    باط 

 : واتبعت يف ذلك اخلطوات اآلتية ، وتوصيف جزئيات منهجه واالستدالل عليها،  فيها

بذكر  - مع عزوها  رواية حفص عن عاصم،  وفق  العثامين  بالرسم  اآليات  كتبت 

 من احلوايش. فاً يفحث ختوفتني يف متن البرقم اآلية واسم السورة بني معك
ام الشاطبي يف التوجيه بذكر البيت أو األبيات التي من منهج اإلم هتبينت ما ذكر -

 ضمنها التوجيه. 

 ينت القراءة التي تناوهلا اإلمام الشاطبي بالتوجيه.ثم ب -

يف توجيه القراءة مستدالً بكالم بعض   أوضحت مضمون كالم الشاطبي   -

 القصيدة. ح رشا
توجيه القراءة سواء كان    ذكره علامء التوجيه يف  ما  إىل املواضع    ضعأرشت يف ب -

 افقًا لتوجيه اإلمام الشاطبي، أم كان توجيهًا آخر للقراءة.ذلك مو
بل   ،عند اإلحالة للمصادر يف احلوايش مل ألتزم برتتيبها حسب وفيات أصحاهبا -

البقية    كرذأ  ثم  ،حدهم فإين أقدمهوإذا كان النص أل  ،أرتبها وفق حروف املعجم

 نظر(. قب لفظ )يع
 لبحث، وأسأل اهلل تعاىل العون والتوفيق والسداد. ل يف هذا ام عهذا موجز 
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 املبحث األول
 وبعلم التوجيه، اإلمام الشاطيب بموجز تعريف  

 :مطلبانوفيه  

 :(1) الشاطيب التعريف ابإلمام األول:  املطلب 

 : ته ولقبهامسه ونسبه وكني
عيني هر  فِيـ نب مس القاهو   ر . ألندليس الرضيا  (2)الشاطبي بن خلف بن أمحد الر 

ه   معناه  و  ، بعدها هاء  ،وسكون الياء، وتشديد الراء املضمومة  ،بكرس الفاء  :وفرِي 

 . (3) بلغة عجم األندلس احلديد 

القسطالين قلت»:  قال  باحلديد:  فإن  التسمية  وجه  باحما   : أجيب  أن  ؟  تامل 

ة املس    ىل كون إشارًة إت ى  ُقون ابه  من   عداء املارقني، وكثرة أليف الدين، وشدة بأسه عىل 

 . (4) «نفعه للموحدين

 
 بي لشهرته وكثرة تناول ترمجته بتوسع يف كثري من املؤلفات والرسائل اجلامعية . إلمام الشاط ا ترمجة  اخترصت يف   (1)
ترمجومصا     منه در  كثرية،  إ  اته  ال :  اإل   (61/665)والنهاية  ة  والبداي  (4/160)رواة  نباه  سالم  وتاريخ 

  ( 7ص)والذيل عىل الروضتني    (2/149)والديباج املذهب    (1/496)ة  املحارض  وحسن  (41/833)

النبالء   أعالم  الذهب    (14/243)وسري  الكربى    (4/301)وشذرات  الشافعية   ( 7/270)وطبقات 

املفرسين   امللقن  وال  ( 2/34)دي  للداووطبقات  البن  املذهب  النه   (327ص)عقد    ( 2/02)اية  وغاية 

 ، وغريها .(4/71)ن ووفيات األعيا (2/22)نفح الطيب و (3/0111)كبار ومعرفة القراء ال

( يف كتابه )الفتح املواهبي يف  ـ ه923القسطالين )ت نهم :كام أفرده بالرتمجة عدد من العلامء والباحثني، وم    

ممد بن  والدكتور  (  شاطبي سيد القراءال)اإلمام    يم ممد اجلرمي يف كتابهإبراهوبي(  طة اإلمام الشاترمج

األ الطالبي يفمسيدي  )بغية  كتابه  و  ني يف  الشاطبي(  القاسم  أيب  الدكتور  ترمجة  املحقق  العالمة  األستاذ 

اهلادي   قرعبد  وشيخ  القراءات  يف  األثرية  املدرسة  )زعيم  كتابه  يف  واملمحيتو  املغرب  أبو   إلمامارشق  اء 

 . (242-2/103غاربة ع عند املاإلمام ناف به احلافل )قراءة تاذلك ضمن ك القاسم الشاطبي( وك 
 .   «الشاطبي الرعيني » (2/20)ويف غاية النهاية  « الرعيني الشاطبي» (3/1110)ء  يف معرفة القرا (2)
 .   ( 72/ 4) ان  وفيات األعي   ( 312ص ) ن  ا ي اهلم   ت ونك   ( 20/ 2) وغاية النهاية    ( 140/ 7) توضيح املشتبه  ينظر  (3)

 .  (39ص)ي املواهب  ينظر الفتح (4)
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ْيني)و ع  إىل  (  الر  نْي )نسبة  ُرع  و  (ِذي  فيه حصن،  باليمن،  جبل  نْي    و ذاسم    : ُرع 

 .(1) ملِك ِمن ُمُلوك مِحْري

شاطبة،    :والشاطبي إىل  كبريوهي  نسبة  ق مدينة  ذات  برشة،  حصينة،    ق لعة 

 .(2) سندلاأل

يف آخر حياته يف غري  بأيب القاسم  ى نفسه  نَّك، وقد ممد  أيبويكني بأيب القاسم، و

 .(3) اه هبا تلميذه السخاوي، وتلميُذ تلميِذه أبو شامة، وغريهم موضع، وكنَّ

 .(5) ولذلك مجع عدد ممن ترجم له بني الكنيتني له   (4) وكان له ولد اسمه ممد

 :  مولده ونشأته ووفاته

واختلف يف كونه ولد  ،  سلبشاطبة، من األند  (ـه538)طبي يف آخر سنة  شالا  دلو

مبرصاً  كان  أنه  أو  العمى،  أعمى،  أصابه  القول ثم  إىل  اجلزري  ابن  فذهب   ،

 .(7) إىل القول الثاين القسطالينوذهب  (6) األول

باألندلس،  وعاش   شاطبة  بلدة  يف  حياته  بداية  منذ  وبدأ  الشاطبي  للعلم  طلبه 

رحل   ثم  ى علاًم غزيرًا،وح يتتبع علامء شاطبة ومقرئيها، حتى  ، فأخذ  هرفاأظ  ةمونع

بلنسية شاطبة  -  إىل  قرى  من  اخلطابة    -  قرية  متوليًا  وكان  علامئها،  عىل  وعرض 

ُتسند ال  وكانت  ألهل    بشاطبة،  ولكنه إال  الناس،  بأمور  والبرص  والفطنة،    العلم 

 
العرب    (5/2125)  لصحاحاينظر    (1) األعيان    (3/52)البلدان  ومعجم    (13/183)ولسان  ووفيات 

(4/72)  . 
وضتني ينظر   (2)  .  (3/309)معجم البلدان و (7ص)الذيل عىل الرَّ
 (. 3/1101)القراء  معرفةو (67ص)املواهبي  والفتح   ( 4/ 1)   فتح الوصيد   ( 106/ 1) ينظر إبراز املعاين  (3)
 .  (3/1113)القراء معرفة و (46-1/10)لوصيد فتح او (257 ،2/023) غاية النهاية ينظر (4)
الصلة    ينظر  (5) لكتاب  والتكملة  (4/34)التكملة  الكربى   ( 3/461)  والذيل  الشافعية  وطبقات 

 .  (3/1011)القراء  معرفة و (34ص)هبي املوا حوالفت (2/20)وغاية النهاية  (7/270-271)
 .  (2/21)اية النهاية غ (6)
 .  (5/2172)معجم األدباء نظر ، وي(54ص)واهبي فتح املال  (7)
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بالغة يف وصف امللوك  امل  باء طخلْطلب من ايُ ن  اك خشيًة هلل، حيث  عنها  توقنف  

 .األمر نقصًا، وخرمًا يف املروءة الشاطبي يعدن هذا نواألمراء، وكا

عام   اإلسكندرية،    (ـه572)ويف  دخل  احلج  فريضة  أداء  وبعد  احلج،  إىل  رحل 

 . ومن غريه (ـه576)تطاهر الِسلفي األصبهاين من أيب  فسمع
سنة    شاطبي إىل بيت املقدس،ال  ام توجه اإلم  سدقح صالح الدين بيت املتف وملا

وصام ب  وصىل  (ـه589) واعتكف  ه  رمضان  رجع  فيه  ثم  مرصإ،  استقبله  و  ، ىل 

فأكرمهالفاضل   القايض اللخمي  بن عل  الرحيم  بمدرسته  عبد  وأنزله  الفاضلية ، 

اإلمام الشاطبي هبا  بناها بدرب امللوخية داخل القاهرة، وجعله شيخها، وبقي   التي

 .  توفاه اهللن  أىلإ القراءات ئرقيُ 

الذرية  و من  له  ابنه  ،ةثالث كان   : الدين   هم  مجال  اهلل  عبد  أبو  الرضير،    ممد 

(ـه655ت)
بن شجاع    (1) تلميذه عل  الرضير  وزوجة  بالكامل   (ـه661  )تاملعروف 

  حسني كي بنعيسى بن أيب احلرم موزوجة تلميذه  ،(2) بعد وفاة أبيهاتزوجها وقد 

(ـه  649)ت ي رصامل السديد
 (3)  . 

حياة   واإلقراء    مليئةوبعد  الشاطبي    يفوتبالعلم  القاهرة    اإلمام  بعد يف 

العرص األحد  صالة  والعرش   يوم  سنة  يالثامن  اآلخرة،  مجادى  من  عن    (ـه590)ن 

عاماً  ومخسني  اال،  اثنني  يوم  الرحيم  ودفن  عبد  الفاضل  القايض  بمقربة  ثنني 

بالقرافال ملا  ةبيساين،  بني  والقصغرى،  املقطم ،  ةراهرص  اجلبل  سفح  من  بالقرب 

ا  وصىلن بمرص،   العاص، عليه  بن  عمرو  جامع  إمام  العراقي  إسحاق  أبو   خلطيب 

 .  (4) وقربه مشهور معروف؛ رمحه اهلل تعاىلهودة، وكانت جنازته مش

 
 . (7/54) والنجوم الزاهرة  (3/1113)ومعرفة القراء  (2/230)ة ينظر غاية النهاي (1)

 .  (3/1311) ومعرفة القراء (1/546)ينظر غاية النهاية  (2)

 . (3/462) كملةالذيل والت د أشار إليها ابن عبد امللك يفوق (3)

 . ( 72/ 4) ووفيات األعيان    ( 1113/ 3) القراء    رفة ومع   ( 119/ 1) فتح الوصيد  و   ( 23/ 2)  ايةنه ة الغايينظر  (4)
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 : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
ع  ،ر دقالكبري    إمام  الشاطبي  اإلمام   ٌع  ُُمْم  املواهب،  علمه    سعة  ىلمتعدد 

وإخ زهده  أولياالصهوعىل  من  وهو  يف  واهلل،    ء،  املشتهرين  الكبار  األعالم  أحد 

أعجوبة يف الذكاء، كثري الفنون، غاية يف القراءات، حافظًا للحديث، كان  ،  األقطار

األدب،   يف  رأسًا  اللغة،  يف  إمامًا  بالعربية،  والوالبصريًا  الزهد  والعبادة،   ،ةيمع 

 .  نَّةعىل الس  ًا باظافعي املذهب، موش 

الشاطبين  كان  لإلقراء،  لن صيُ     وقد  جيلس  ثم  بالفاضلية،  الصبح  فكان  

هيئة حسنة وخضوع   إالَّ عىل طهارة، يف  لإلقراء  إليه، وال جيلس  يتسابقون  الناس 

 .لقرآن علم وايف ال انة، ويمنع جلساءه من اخلوض إالن واستك

والالعلن   عتلن ي  انكو يشتكي،  وال  الشديدة  عتأوَّ ي  ة  ُسئل  وإذا  ؛  : ه  قال  حاله    ن 

 .  (1) عىل ذلك ال يزيد  ؛ العافية

اإل لتتلمذ  يف  وكان  البارز  الدور  العلامء  أكابر  عىل  العلم  وتلقيه  الشاطبي  مام 

وقد الكبار،  العلامء  من  عدد  عن  أخذ  إذ  العلمية  املكانة  تلك  يف    تبوئه  طلب بدأ 

وعرض   رحل إىل بلنسيةثم  ،  يهائقرعلامء شاطبة ومفتتلمذ عىل  ،  صغرهمنذ    مللعا

 :  الذين تتلمذ عليهمأشهر شيوخه كان من و عىل علامئها،

ي، املعروف بابن الاليه زن أيب العاص النفـن عل بـد بـحم ـد اهلل مـو عبـأب  -1

 .   (ـه550ت بعد )

 . (ـه645)تيل البلنيس ذأبو احلسن عل بن ممد بن عل بن ه -2

بن  -3 ممد  اهلل  عبد  ابع   أبو  اخلزرجي  د  بابن لرحيم  املعروف  األنصاري، 

ر    .  (ـه567)ت سِ الف 

 . (ـه567)ت ممد بن عارش بن خلف األنصاري أبو ممد عارش بن  -4

 
 . (4/71) األعيان وفياتو (7، 1/6)فتح الوصيد و (4/161)نباه الرواة ظر إين (1)
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ل في     -5 الس  األصبهاين  ابراهيم  بن  ممد  بن  أمحد  بن  ممد  بن  أمحد  طاهر  أبو 

 . (ـه576)ت

ٍد و أب -6 ي  بن عبد اجلب اهلل دبعممَّ  . (ـه582)تقديس ثم املرصي امل اربن ب ر 

(ـه586)تي البلنيس، مد بن جعفر األموم أبو عبد اهلل،  -7
(1) . 

أنه   أيضًا  الشاطبي  اإلمام  مكانة  يظهر  علومما  عنه لوت  يه  تتلمذ  العلم  قى 

ُجعل   فقد  كثري،  خلق  عليه  لل  وقرأ  تقديرًا  لضافال مدرسة شيخًا  بمرص  ية 

اسم فاشتهر  الطلبُة من  وقص    ه،وتعظياًم ملكانته،  ه   وبرز عدد منهم األقطار،   يعمجد 

 مًا ، ومن أشهر تالميذه :صاروا أئمة أعالف

د بن حييى بن عل اللخمي الشاطبي املعروف باجلنجايل  ـحم ـد اهلل مـو عبـأب  -1

 . (ـه607ت بعد)

اجلامل التجيبي الشاطبي  دمحأ  نبى  ـموس   نـد بـحم ـ ن مـي بـن علـو احلسـأب  -2

 . (ـه626)ت 
 . (ـه631ت)لكياأبو عبد اهلل ممد بن عمر بن يوسف األنصاري القرطبي امل -3

القـأب  -4 عباس ـو  الرحـم  أمحدـم ـ د  بن  إسامعيل  بن  احلداد  ن  بابن  املعروف   ،

 . تقريبًا( ـه640)ت

 .  (ـه436ت) ويالسخاالدين أبو احلسن، عل بن ممد بن عبد الصمد  علم  -5

بـعثم   روـو عم ـأب  -6 ثم اإلسناـالدونمر  عن  ـان  بابن احلاجب  ئي،  املعروف  ي 

 .  (ـه646)ت 

 
املزيد  ولالطالع    (1) ين ن شيوخ معىل  :  ه  الرواة  ظر  التكملة  و  (6/666)النهاية  البداية وو  (4/162)إنباه 

اللك والتكملة  و  (4/34)،  (1/015)صلة  تاب  امل و  (3/81)الذيل    وتاريخ   (44-43)  واهبيالفتح 

النور  و  (12/913)اإلسالم   كِيَُّة  شجرة  النهاية  و   (159،  1/158)الزَّ  (2/20)،    (1/553)غاية 

القراء    (5/2217)األدباء    ومعجم الطيب  و  (182،  176ص)لعيبة  ا  وملء  (3/1111)ومعرفة  نفح 

 .(4/71) ألعيانفيات اوو (2/23)
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 . (ـه655)ت أبو عبد اهلل امللقب بجامل الدين القاسم  نب ابنه ممد -7

  )ت أبو احلسن عل بن شجاع بن سامل اهلاشمي املرصي كامل الدين الرضير    -8

 .  (1) هنماار املرصية يف زبالدياء قرن لاالشاطبي، شيخ املعروف بصهر  (ـه661
الناس   نالقبول م  ورزق  وبذلك بلغ اإلمام الشاطبي رتبة عالية يف العلم،  

، وصار مقصد طالب العلم من جيمعون عىل إمامته وزهده وإخالصه علهممما ج

 خمتلف األقطار .

يف سائر  العلامء  ذة  باعليه جهما أثنى به   وسعة علمه   ومما يدل عىل مكانته

أقواهلم يف ذلك كثرية، أورد جلميلة، واملناقب ا، وةيم من األوصاف الكر األعصار  

 : راصعىل سبيل االخت هابعض

احلموي   ياقوت  عنه  فاضالً »:  (  ـه626)ت  قال  وعلم   كان  والقراءة  النحو    يف 

 . (2) « يف الفعل يف القول ُمداً  صدوقاً  صاحلاً  وكان رجالً  ... التفسري

الننووي    عنهال  قو ا»:    (ـه676)تاإلمام  أحد  والعلامء امل  اءرن لقكان    جودين، 

 ان واألكابر، ومل يكن بمرص يفاألعي  عليه  وقرأ...    حاء الورعنيل  املشهورين، والص  

 .    (3) «مفوظه زمنه مثله يف تعدد فنونه وكثرة 

ل كان    وتفسريًا، راءةً ىل قاكان عاملًا بكتاب اهلل تعو: »    (ـه681)توقال عنه ابن خ 

زاً ×ث رسول اهلل  وبحدي كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم و  يه،ف  ، مربن

 
املزي  (1) عىل  ينظر  د  ولالطالع  تالميذه  الرواة  من  وا (4/160)،    (312-2/003)إنباه  السندسية حللل  ، 

و(3/277) الروضتني  الذيل  ،  و(1/63)والنرش  ،  (164،  163،  158)عىل  ا،  سالم إل تاريخ 

ة  ية النهايوغا،  (131)عنوان الدراية  ، و(3/433)ة األنفاس  سلو، و ( 789،  517،  433  ،14/321)

القراء  (230،  220  ،2/219)،  (2/23)  –  (576  ،569-570،  545،  508،  1/366) ومعرفة   ،

(3/1112  ،1287) . 
 .  (5/2216)ألدباء معجم ا (2)
 .  (45ص)املواهبي  الفتح رصتوخم (2/665)ات الفقهاء الشافعية ينظر طبق (3)
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ُح الن س  واملوطَّأ ُتص   كان والن كت عىل املواضع املحتاج إليها،    ُيْملُخ من حفظه، وحَّ

خم   وحدأ املقاصد،  الرؤيا، حسن  بعلم  عارفًا  واللغة،  الننحو  علم  يقول فيام  لصاً يف   

وقاته إال بام تدعو إليه أ  رائ يف س   ويفعل ... وكان جيتنب  فضول الكالم، وال ينطق 

ع واستكانة،    رضورة، وال جيلس لإلقراء إال عىل طهارة، يف وكان هيئة حسنة، وختش 

ه، وإذاي عتلن العلَّة الشديدة فال   ُسئِل  عن حاله قال: العافية، ال يزيد    يشتكي وال يتأون

 . (1) «لكىل ذع

الذهبي عنه  عالن »:    ( ـه748)ت  وقال  إمامًا  ذكياً وكان  منقطع    كثري  ،مة  الفنون، 

 .  (2) «لم بالعربية، واسع العاً حافظًا للحديث، بصري القرين، رأسًا يف القراءات،

  ،وكان إمامًا نبياًل مققًا ذكيًا، واسع املحفوظ  : »  (ـه764)ت    وقال عنه الصفدي

  ت وعللها، حافظًا للحديث، كثري العناية به، أستاذًا يف اءا لقريف اعًا  ركثري الفنون، با

 .   (3)«وكان زاهدًا عابدًا قانتًا مهيباً  ... بيةلعرا

بك وقال عنه   قوي احلافظة، واسع املحفوظ،   ذكي القرحية،   كان و »   : ( ـ ه 771)ت   ي السن

 .  (4) «يتوقد ذكاءً  ًا،كسزاهدًا عابدًا نا نحويًا،ثًا، الفنون، فقيهًا مقرئًا، مد  كثري 

نًا خا : »  (ـه774)تابن كثري  عنه  وقال   يتكلم   ال  ،ثري الوقاراسكًا ك ن اً شعكان دين

 .  (5) «فيام ال يعنيه

وكان إمامًا كبريًا، أعجوبة يف الذكاء، كثري    : »  (ـه833)ت  اجلزري    نوقال عنه اب 

بصريًا بالعربية،   يث،لحدل  الفنون، آية من آيات اهلل تعاىل، غاية يف القراءات، حافظاً 

، ة والعبادة واالنقطاع والكشفاليوالإمامًا يف اللغة، رأسًا يف األدب، مع الزهد و

 
 .  (4/17)ألعيان وفيات ا (1)

 .  (3/1111)معرفة القراء   (2)
 .  (213ص)هلميان ا نكت (3)
 .  (7/272)شافعية الكربى طبقات ال (4)
 .  (16/666)اية البداية والنه  (5)
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 . (1) «ةعىل السن اً مواظب ،شافعي املذهب
وبيان مكانته وفضله  ء يف الثناء عىل اإلمام الشاطبي،  فهذه مجلة من أقوال العلام

ه يو ذا نموما ُترك أكثر، ووسعة علمه، وجليل قدره   .  فنيه حقن

 :مؤلفاته
الشاطبي  اإلمام  تعد    ترك  باهبا،  وزاً نك  مؤلفات عظيمة،  أهل  يف  هبا  ينتفع 

وفيام يل ذكر مؤلفاته مع بعض البيان عنها قدر    ،العلم عىل مر العصور إىل يومنا هنا

 اإلمكان : 

القراء   )حرز األماين ووجه التهاين(منظومة    -1 القصيدة ، وهي  سبعال   تا: يف 

تعرف    الالمية التي  وأجلنها(2) بالشاطبيةالشهرية  مؤلفاته  أعظم  ابتدأ قد  و،  ، وهي 

 :  أوهلا باألندلس إىل قوله

ىل  ــا ج  ـُت أ ب  ـلْ ـع  ـج   لِ         اِرٍئ ــل  ق  ـ كُ  اٍد ع  نْـىل  الْ ـاًل ع  ــيـد  ل  أ  ـــظُ ـم  ال  وِم أ وَّ  وَّ

 .  (3)بالقاهرة أكملهاثم  

وعدد    ،وزاد عليه زيادات كثرية،  أليب عمرو الداين  (سريتي ال)  بونظم فيها كتا

 .  وهي من بحر الطويل ،يتاً ( ب7311أبياهتا )

باب ، ثم أتبعه بروفحلفرش ا، ثم  أصول القراءاتثم أتبعها ب ،  مقدمةقدم هلا ب

 النظم . خامتة ، ثم وصفاهتا التي حيتاج القارئ إليهااحلروف باب خمارج ، والتكبري

أثن فوبنيها  علي  ىوقد  العلامء،  من  كثري  مكانتها  خلكان    ابن  :    (ـه681)تقال 

اإلبداع  افيهدع  أب  ولقد» نقلهمكل  يف  الزمان  هذا  قراء  عمدة  وهي  من  ،  لَّ  فق   ،

 
 .  (2/21)غاية النهاية  (1)
مطبوع  (2) أشوهي  من  متداولة،  كثرية  طبعات  بهرها  ة  وتصحبضاملطبوعة  ومراجعةط  بن   الشيخ  يح  عل 

طبعة   ، وعنهاهـ 1369الده بمرص، عام  وأولبي  حلابايب  ومطبعة مصطفى المكتبة  بعتها  وطالضبناع،  ممد  

اهلدى ودار مكتبة دار نرشهتا  ة بتحقيق الشيخ ممد متيم الزعبي،م، ثم املطبوع1992املكتبة الثقافية، عام 

 ا .، وغريمه آنيةالقر الغوثاين للدراسات
 . (2/22) اية النهايةذكر ذلك عنه ابن اجلزري يف غ (3)
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بالقرا ومعرفتهاإال  تءايشتغل  حفظها  ويقدم  عىل    مشتملة  وهي  عجيبة، ،    رموز 

 .  (1) «وإشارات خفيفة لطيفة، وما أظنه سبق إىل أسلوهبا

الذهبي بقصيدت»:  وقال  الركبان  سارت  أترابيوقد  و)عقيلة  األماين(  )حرز   ه 

صون، وخضع هلام فحول  وحفظهام خلق ال حُي   ،يف السبع، والرسم  اللتني  ئد(قصاال

 .  (2) « وسهل الصعبد أبدع، وأوجز، قللقراء، فالبلغاء، وحذاق اكبار واء،  الشعر

امل  -2 أسنى  القصائد يف  أتراب  رائية  وهي  :  صداقعقيلة  يف علم رسم    قصيدة 

عدد  و  أحرفًا يسرية،   زاد عليه، واينلداأليب عمرو    (املقنع)مسائل    هافي القرآن، نظم  

 . (3) ( بيتاً 298) أبياهتا

ـ آي دن يف عناظمة الُزهر  -3 وعدد  آي السور،  قصيدة رائية يف عددوهي  ،ورالس 

( بيتاً 297أبياهتا  كتابوقد    ، (4) (  فيها  القرآنبيال  »  اخترص  آي  عدد  يف  أليب ان   »

 . (5) املهدوي بن عامر أمحد  لعباسا، واستعان فيها بام مجعه أيضًا أبو عمرو الداين

(  500)  ، عدد أبياهتاة لياديدة  وهو قص  ،البن عبد الرب   (التمهيد)كتاب    نظم  -4

 .  (6)والظاهر أهنا مفقودة اآلنبيت، 

 
 .  (4/71) وفيات األعيان (1)
 . (3/1111)عرفة القراء الكبار م (2)
مكت  (3) طبعة  طبعاهتا  أشهر  ومن  متداولة،  مطبوعة  ومطبعة مصطوهي  وبة  احللبي  البايب  بمرص فى  أوالده 

ع، بجدة، ار نور املكتبات للنرش والتوزيوطبعة د  د الضباع،م، بتصحيح الشيخ عل بن مـه5413سنة  

 . دي سويد، وغريهاشور أيمن رالدكت  ، بتحقيقـه1422طبعة األوىل ال
عل صبيح وأوالده بمرص، بتحقيق    داولة، ومن أشهر طبعاهتا طبعة مكتبة ومطبعة ممدبوعة متوهي مط  (4)

الصادق قمحاوي،م البخار  مد  بتي  وطبعة مكتبة اإلمام  : دحبمرص،  فؤاد طلعت،    .قيق  أرشف ممد 

 م .2006 ،ـ ه1427
 .  (2/120)ام نافع عند املغاربة ة اإلموقراء (4ص)طبية ينظر الوايف يف رشح الشا (5)

عن هذه خاوي  قال السو  ، (78ص)الفتح املواهبي    ا «مل أقف عليها مع تطلبي هل و : »القسطالين  قالقد  ف  (6)

اإل املنظوم عن شيخه  نقالً  الشاة  وي  بطمام   « )التمه :  كتاب  نظم يف  أنه  عبأخربين  الرب  يد( البن    د 

، وذكر القفطي  (1/6)فتح الوصيد  «    حفظها أحاط بالكتاب علامً   ة بيت، منئاس مقصيدة دالية، يف مخ

 .  (4/161)نحو ذلك يف إنباه الرواة 
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القرآن  -5 أب  :  نظم يف ظاءات  أربعة  الكلامت مية  يم  تايوهو  فيها جذور    مجع 

 : ونصها ،الظائية الواردة يف القرآن

 الظلـومِ  يظِ ـالغلـب رُ ـفْ ـالظ   ر  ـف  ــظ         ظيمِ ـع  ظٍ ـيْ ـِم غ  ـ ظْ ـك  ـلِ  ظ  ـُربَّ ح  

 ــ تُ  ارٍ ــظ  ـوح  
     كظيمِ  ْهِر يف الظالمِ ـظ  ـال امئِ ــظ        ـٍظ         ــي ـفـلَّ ح  ــل  ظِ ـظِ

         حيمِ ج   اظُ وـُش  ىـظـُه كاللَّ ـظُ ـفْ ـل                ـظ  ـــف   لَّ ــكُ  ظٍ ــعِ ن  واـ الظَّ  ظِ ـقِ ــي  

ريـمِ  رٍ ــهْ ـ ِم ظ  ـظْ ـع  ـذا ل رٍ ــاظــن                   ـٍر ـ ي ظ هِ  نٍ ـعْ ـاِر ظ  ـظ  ـتِ ـالن رٍ ـهِ ـظْ ـمُ                     ك 

 . (1) وغريهم  عدد ممن ترمجوا له من رشاح الشاطبيةاألبيات هذه نقل  وقد

 ها : ص، ونت أبيا عةربأ هوو :  نظم يف موانع الرصف -6

عُ  يْ ـفْ ـْرف  ل  ـوا ص  ـد  ال   ْردِ ــاْلف  ـس  بِ ـ ٍظ ل  ف     أ ْشك  ن  ـعْ ـ و  ْصِف ـف   ال  ال   ْعىل  ُثمَّ ِذي اْلو   أ ْفع 

ِذي أ لِ  الْ  ِث ــي ــْأنِ ـتَّ ـِف الـ ـو  ةٌ ـــْدِل عِ ـــ ع  ـ ـو  عْ   دَّ اال  ال   التَّْعِريِف  ِم يِف ـج  ـو        ُخصَّ ُمط وَّ

ِذي الع    ْ او    ْدلِ ـو  الَِّذيْلـُخلْ ابِ  ِب كِيلرتَّ ْزٍن ي  ـبِ              ِف و  الِ ـعْ ـ اْلفِ  ص  ــُخ ـو  ال  ـ ل  أ ْو غ   ٍب ع 

ِذي م   و  اُه ِزيـ وِن ُأْخ ـْع نُ ـٌف م  ـا أ لِ ـــو  ت  ـر   ـــــه                    اــد 
ِ
قْ  اء اْلـمُ ـــو  نَّ ـــ ٍف و                     ال  ـــق  ـــِث أ ثْ ــؤ 

 . (2) وغريهم  ح الشاطبيةله من رشا ترجم نعدد ممأيضًا ت بيااأله قل هذنوقد 

  (3)احلرصي يف كلمة )سوءات( وهي عرشة أبياتقصيدة يف الرد عىل لغز    -7

 يقول يف مطلعها : 

واـُت أِل هْ ــبْ ـ جِ ـع   د  ا ج  م  اِن و  و  ري  ى ق                       ِل اْلق  ِزه  ـْص ـل د  ْ يِف مه  اٍت و  ْوء               وا   د  ـا م  ـِر س 

 
الوص  (1) فتح  يف  يف  (1/54)يد  كالسخاوي  املعاين    واجلعربي  هذ  ،(2/35)كنز  الدكتور  ألبيات  اه  ونرش 

املخطوطات   لة معهد بمج "لعرباسني اكتب الضاد والظاء عند الدر" بحث بعنوان يف  ممد جبار املعيبد 

، وكذلك   ـه1407خر  ربيع اآل   -  ـه1406عدد ذي القعدة    ،اجلزء الثاين   (30)ت املجلد  الكويالعربية ب

طـلدكتا م ـور  عبـحس ـه  الرحـن  العامةـشـ ن  هـتسدرايف  ن  ـم ـد  املديرية  ببغدادملل  ر  الرتبية  وزارة   :ناهج 

(635 – 864). 

 (. 78ص)ح املواهبي وينظر الفت (2/36)عربي يف كنز املعاين واجل (1/54)وصيد كالسخاوي يف فتح ال (2)

 .  (287-2/286)ينظر فتح الوصيد  (3)
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الشاطبي   املصحفيف  عديدة،    عاروأش قصائد  ولإلمام    أنواع ويف    ،وخطنه  نقط 

 . (1)  من املواعظ

 : التعريف بعلم التوجيه والتأليف فيهالثاين:   املطلب
 :   التوجيه لغة

ء، أصل واحد، يدل  الواو واجليم واهلا   » :    س ن فاره، قال اب ه يوج  مصدر : وجَّ 

  علته : ج  ءت اليشـهـيء .. ووجـل ش ـل لكـقب ـستـم  :هــ وجـال، وءة اليشـلـباقـعىل م
 .   (2) «عىل جهة

 -هي : أنه إذا وقعت صعوبة يف فهم كالم ما    -يف العلوم    -وحقيقة التوجيه  

أثر أو شعر أو غري ذلك    من أو  الشارح عند ذ  -قرآن أو حديث  م  لك الكال يقف 

ع انقداح يف  م  ، أو يفهماًل ص هم أأو ال يف   ،د يفهم عىل غري الوجه الصحيحالذي ق

وييرس تلك الصعوبة وحيل  د ذلك الشارح  ـف عنـقـيه ؛  ـرابـغـب است ـوجـس ي ـ النف

 .كل غموض

واحدة ؛ لذلك خيتلف التوجيه    وبام أن عقول الناس ومداركهم ليست يف مرتبة

للمنتهني، التوجيه  عن  يصعب  مموكثري    للمبتدئني  با  يشعر  إدراكه  العامل   هويدق 

حاس به وال    ه ... واملبتدئ يكون يف غفلة عنه غريهىل حله وتوجياج إوحيت  ملدركا

ي أن  يستطيع  ال  بل  من  مدرك،  كثري  وهناك  به،  حييط  أن  وال  اإلدراك  حق  دركه 

 .  (3) املبتدئ عرسًا، وال ينقدح ذلك العرس يف ذهن املنتهي أصاًل  الكالم يراه

 
املينظر    (1)   رص خمت و  (59،  75،  65،  1/55)فتح الوصيد  و  (4/162)وإنباه الرواة    (1/208)عاين  إبراز 

 ان ياهلم  تونك  (2/23)يب  ونفح الط  (5/2216)األدباء    معجمو  (77،  71،  68ص)هبي  الفتح املوا

 . (214ص)
 .  (89-6/88) معجم مقاييس اللغة (2)
 . (115-114)  ي اهلل الدهلو  الفوز الكبري لويلينظر   (3)
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 اصطلحاً : جيه  و الت
:  عرفه طاش كرب زاده  القراءات »:  فقال  ي  علل  ية   علم  لـمن عن  باحث  علم   :  

ـينتها أن علم القراءةالقراءات، كام    .  (1)   «باحث عن أنن

: ذلك  بعد  قال  يف  »  ثم  أصاًل  الرواية  كانت  وملا  رواية،  والثاين  دراية،  فاألول 

و فرعًا،  األول  الرشعية جعل  أصالً العلوم  األ  ،الثاين  يعكس  ... وموضوعومل   مر 

 .  (2) «املتيقظ اهرة للمتأملته ظوغاي  هذا العلم

التعريف   يف  :واألوىل  يقال  القراءات  أن  معاين  عن  فيه  يبحث  والكشف   علم 

وج العربـفها  ـه وـعن  الذه ـي ـي  أو  بالقـة،  اجلــاب  إىل  الت ـهـراءة  يـة  فيـيـ تبـ ي  ا  ـهـ ن 

 وجهها ومعناها . 

 .   أعلمواهلل تقدم،ي جيه الذ وفظ التي للومن املعنى اللغوهذا التعريف منطلق 

   . ( 3) «   صار هلا واالنت   اح عنها ل القراءات واإليض وجوه وعل منه تبيني    علم يقصد » أو :  

 مصطلحات التوجيه : 
التوجيه من   العلم وأسامئها يتضح أن لفظ    خالل تتبع مصنفات العلامء يف هذا 

ونه يطلق  يكونوامل  وملتقدمني،  ايكن مستعماًل عند  هبذا املعنى يف القراءات خاصة مل  

 . (4) قرن السادسلاعىل تواليفهم حتى أوائل 

احلسن   أبو  صنف  الرعيحيث  ممد  بن  املسمى   (هـ539)ت  ني  رشيح  كتابه 

 .والتوجيه ملا انفرد به اإلمام يعقوب بن إسحاق احلضرمي( )اجلمع
 

 . (336-3/335)مفتاح السعادة   (1)
السابق،    (2) العلم  ضوعومواملصدر  الكهذا  الام:  قراءت  يف  املختلف  وغايتههتلقرآنية  معاين ا،  معرفة   :  

 . وثبوهتا الهتاالقراءات ودال 
 .  (1/18)رشح اهلداية  (3)
 عبد اهلل ممد بن عبشون أليب    "املوطأتوجيه أحاديث    كتاب"ذلك :  ومن    الباب،  ل يف غري هذاواستعم  (4)

ملا فيه ن القرآ متشابهه ييف توج الربهان"و (2/61)  "ندلساأل تاريخ"يف  ابن الفريض وذكره (هـ341)ت

بتاج    ماينرالك  محزة  حمود بنمل  "ن احلجة والبيانم الظنونهـ( ذكره  500)ت  القراء املعروف    يف كشف 

(1/241) . 
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وصنف   (ـه956)ت  ار اهلمذاين،  ثم جاء من بعده أبو العالء احلسن بن أمحد العط

 . ءته على انفع(ار ن السميفع وبسط توجيه ق اب يارخت)ابًا يف اكت

ع اللفظ  هذا  غلب  يفثم  األلفاظ  سائر  غريه    ىل  يستعمل  فلم  العرص  إال  هذا 

 قلياًل، وأصبحت الغلبة فيه عىل غريه من جهتني : 

واإلط  األسامء  سائر  دون  الفن  هلذا  لقبًا  كونه  يف   : التي األوىل  األخرى  القات 

 فهم . آلي تيف استعملوهنيالعلامء  ناك

 ىل غريه . إومل ينرصف  إىل توجيه القراءات، إذا أطلق انرصف هالثانية : يف كون

بن   حيث صنف : هارون  (وجوه)وأول استعامل لتلك اإلطالقات هو استعامل  

 .  "وجوه القراءات"كتابه يف  (تقريباً  هـ170)ت موسى األعور 

أتى ا  ثم  بأبو  عثامن  ك  (ـه392)ت  جني    نلفتح  تبيي )تابه  فصنف    احملتسب يف 
 . ( اءات واإليضاح عنهاالقر  ذ اوجوه شو 

  :   (هـ437)ت  أيب ممد مكي بن أيب طالب    فات يف ذلك كتابر املصنومن أشه

 .( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها)
الت غري  أخرى  استعامالت  ذلك  بعد  من  استعمل  :  ثم  منها    ل )تعلي وجيه، 

( 2) ت( ا القراء )معاين  و ( 1) القراءات( 
ل ج ت و)االح أ )احلجة(  و    ( 3) لقراءات( اج 

)ختريج  و  

 .  (5) القراءات()إعراب و (4) القراءات( 
 

بالعلل  قراءة )كتاب  ك   (1) عامر  موسى    (ابن  بن    تعليل)كتاب  و(  هـ292)ت  يالدمشق  األخفشهلارون 

 . (هـ552أخت غانم )ت  ابنبـاملعروف  ،سليامنحمد بن مل (القراءت العرش

ور  اءات( أليب منصوكتاب )معاين القرهـ(  347درستويه )تممد بن    أليب  (القراءاتيف    املعاين)ككتاب    (2)

 . (ـه370األزهري )ت

حجة )و  ،بن خالويهالقراءات السبع( ال   جة يف)احل، والفاريس  يب علللقراء السبعة( ألجة  كتاب )احلك   (3)

 .هبن زنجلال   القراءات(

 . يسند سامل مور مملدكتل  (القراءات املتواترة  يف ختريج رياملستنككتاب )  (4)

اب ، و)إعر(6/166)يل بن خلف، ينظر معجم األدباء  الطاهر إسامعيب  ( ألإعراب القراءاتككتاب )  (5)

 . العكربيالقراءات الشواذ( أليب البقاء  
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 : والتأليف فيهنشأة علم التوجيه 
كان  ، إذالقرآن بتلك القراءاتالعهد الذي نزل فيه منذ نشأ علم التوجيه مبكرًا، 

السامع  ا أو  له  لقارئ  تعرض  معشيف  قراءةحني  عليه  جنكل  من    ضهاغمو  هةاها 

مع تعارضها  أو  ذ  عنده،  يدعوه  الظاهر،  يف  آخر  االجنص  إىل  تفقلك  يف  ه  تهاد 

معناها وإجالء الغموض عنها، واجلمع بينها وبني ما ظهر له يف أول األمر أنه من 

 باب التعارض . 

روي    امك، وتبني مقصودها  حيتج ملعنى قراءة بآية أخرى توجه معناهاوأيضًا قد  

ابن   قأن  باس  ععن  ُهَ   ﴿  رأه  تعاىل  ﴾ َانُنِشر قوله  َ﴿  بالراء من  إرل  َو ٱنُظۡرَ امر ٱلۡعرظ  َ
َا ُه  َنُنِشر ۡيف  هُۥ﴿  واحتج عىل معناها بقوله تعاىل  [259  :]البقرةََ﴾ ك  نِش  

 
آء َأ َإرذ اَش  ََ﴾ ُثمَّ

املراد    [22:]عبس أن  يبني  بآية )عبس(  الواحتجاجه  آية  الذي  من  اإلنشار،   و هبقرة 

 .  (1)اإلحياء

قاتاخيوقد   مر  يف رئ  قراءة  وج  ا  من  بأكثر  قرئت  قكلمة  قوة  فيوجه   راءتهه، 

 .  (2)قراءة من قرأ بالوجه اآلخر فيهاباالحتجاج عىل 

التدوين عرص  تفسري    ويف  علم  ضمن  القراءات  توجيه  الكريم،  القرآعرف  ن 

ب ام جليًا كتس قلتي برز فيها هذا اب ال ئل الكتومن أوا ،  وضمن علم اللغة والنحو

 . هـ(180ت )ن امعمرو بن عثرش  بأيب ويهسيب

  عن : ما أخرجه الطربي يف تفسريه  ذلكتب التفسري من  لة ما ورد يف ك ومن أمث

: قال  الكويف  قرأ»  معاذ  ُُهمَۡ﴿   من  قرأ مثقن   ﴾ يُب ِِشر ومن  البشارة،  من  فإنه    لة 

 .( 3) «هممن الرسور، يرسن  لياء فإنهفة بنصب اخمفن  ﴾ ُهمَُِۡشَُي بَۡ﴿

 
 .  (77ص)  تجاج للقراءاتحواال  ( 1/176)فراء القرآن لل معاينينظر  (1)
 . (76ص)العرشية الفرشية،   القراءات كله مش وتوجي (1/10) عل الفاريس يبر احلجة ألينظ (2)

 .  (5/369) الطربي تفسري (3)
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ت، ومن: مشددة يعني  ﴾ ُسِكرر ۡتَ﴿  :من قرأ  »: دة قالعن قتا اً أيض هفيو   قرأ  ُسدَّ

ت: خمففة فإنه يعني  ﴾ ر ۡتَُسكَر﴿  .  (1) «ُسِحر 

حاتم   أيب  ابن  تفسري  يف  قتادة  وجاء  َا﴿   قوله»:  عن  ر  َٰه  ت ظ  َ انر ۡحر  ذلك   ﴾ سر قال 

لإلنجيل   اليهود  اهلل  انَر﴿  قالومن  ،  والفرقانأعداء  ر  َٰحر : ممد    ﴾ س  عيسى  ويقول 

 .  (2) «  ملوس عليهام  اهلل صىل

أيضاً فيو »  ه  قال:  السدي  عَُ﴿  قرأها  نم  عن  َ نار  ﴾ دَ مَُِفر من  عمد   ومن  ،فهو 

دَ ﴿ قرأها م  َع   .  (3) « ممدود حبلفهو  ﴾ ِفر

الثوري  وعن تعاىليف    سفيان  اٗمَا﴿  قوله  ق  مَّ ۡۡيَٞ قرأها»  :  ]مريم[  ﴾ خ  ۡۡيََٞ﴿  من  خ 
اٗمَامَ  اٗمَا﴿  أهارق ي ي، والذالدهر  فيه  يقيم  لذي: مقامه ا  يفإنام يعنََ﴾ ق  ق  ۡۡيَٞمَّ فإنام   ﴾ خ 

 .  (4)  «  يقيم فيهااملقامة التي يعني : 

والنحو  و  اللغة  كتب  يف  ورد  ذلك  مما  يف  من  سيبويه  كتاب  يف  جاء  : ما  قوله 

وجل» عز  قوله  عن  اخلليل  كَُ﴿  وسألت 
 
و أ َ ق  دَّ صَّ

 
يَ ف أ َٰلرحر ٱلصَّ َ ِمرن  ََ﴾ نَ

  : هريو كقول زهفقال :  [10:نو]املنافق

 ـج   ان  ـا ك  ذ  ًا إِ ـئـيش    ٍق ابِ ـ س  ال  و               ىـ ضا م  ـك  م  رِ دْ ـمُ  ُت ـْس ي ل  ـِنن أ   يِل   اد  ــب  
 اـي  ـائِ

وا ألن األول قد يدخله الباء، فجاءوا بالثاين، وكأهنم قد أثبتوا يف األول  فإنام جرن 

ا  كان  ملا  هذا  فكذلك  يكونالباء،  قد  قبله  الذي  وال  لفعل  تكلموا فيه  فاء    جزمًا 

 .  (5) «موا قبله، فعىل هذا تومهوا هذازجقد بالثاين، وكأهنم 

 
 .  (14/28) الطربي تفسري (1)
 . (9/2985)تفسري ابن أيب حاتم  (2)
 . (10/3464)تفسري ابن أيب حاتم  (3)
الثوري  تفسري  (4) يو،  (188ص)  ال  عني  لعله  يقيم  بمقامه  أذي  الدهر  :  فيه  إقامته  ي  ومل  منزله 

 .نهم، خري إقامة، واهلل أعلم يه أي : مكانته بني الناس ومقامه بيذي يقيم فامه الوبمق
 .  (101-3/100)الكتاب  (5)
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نََ﴿  اآلية وبلغنا أن أهل املدينة يرفعون هذه  »ن ذلك قوله :  وم
 
َأ ٍ َلرب ِش  ن  اََك  و م 

ۡوَمرن
 
َو ۡحًياَأ َإرَّلَّ ُ ُهَٱَّللَّ رم  لِ وَََۡيُك 

 
اٍبَأ َحرج  آيِٕ ر  ُلََو  ََيُۡرسر رََر ُسوَّٗلَف ُيوحر آءَُي َاَۦَمَ هرَبرإرۡذن   ﴾ ش 

 يكلم اهلل البرش إال وحيًا قال اهلل عز وجل : ال  -واهلل أعلم    -  هنفكأ  [51:]الشورى

هذه احلال، وهذا كالمه إياهم، كام تقول العرب : حتيتك ل رسوالً، أي : يف  أو يرس 

   : ف، وكالمك القتل، قال الشاعري الرضب، وعتابك الس

ل  ـٍل قـيْ ـوخ      (1) «عُ ـيـج ْرٌب و  ـم ض  ـنهِ ـْي ـُة ب  ـين ــِحـت        لٍ ــ يْ ـخ  ـا بـهل ُت ـ فْ ـد د 

او الكتب  من  كثري  يف  وإعرابه  ةصنفملهكذا  القرآن  معاين  معاين يف  ككتاب   ،  

ل األوسط  و   هـ(207)ت    لفراءالقرآن  لألخفش  القرآن  ومعاين  هـ(  215)ت  معاين 

 .هاغريو هـ(838ت)س حانللالقرآن ومعاين  هـ(311ت)لزجاج لالقرآن وإعرابه 

 مؤلفات مستقلةعلامء التفسري والعربية    لففأ  مستقالً   علامً علم التوجيه    رثم صا

وجوهها،  عن  والكشف  معانيها،  وبيان  هلا  واالحتجاج  القراءات  توجيه  يف 

  ، وسأذكر أشهر املؤلفات املطبوعة منها،كثرية عىل مر العصورومؤلفاهتم يف ذلك  

 :  ( 2) ودقفطوط أو مدون ما هو خم 

(هـ370) هريزألا اهلروينصور ممد بن أمحد م يبأل: ات لقراءعلل ا -1
 (3). 

 سني بن أمحد بن خالويه أليب عبد اهلل احل:    وعللها  ءات السبعاإعراب القر -2

(هـ370)ت  اهلمذاين
(4) . 

 
 .  (3/50)الكتاب  (1)
  العصور كيوسف املرعشل يف   ربيف علم التوجيه ع  ملؤلفاتراض اوقد اجتهد عدد من الباحثني يف استع   (2)

لكتاب  حت للزالربهان  قيقه  القرآن  علوم  مقدمته وا  ( 1/428)ركيش  يف  يف  حيدر  سعيد  حازم  لدكتور 

للمهدوي  لت اهلداية  رشح  الوقوف  وال  (28/ 1)حقيق  علل  لتحقيق  مقدمته  يف  العيدي  ممد  دكتور 

ت   )توجيه مشكل القراءاللامجستري   يف مقدمة رسالتهيباحلر  والدكتور عبد العزيز  (1/24)للسجاوندي  

 . (78ص)لفرشية( العرشية ا
 . ـه1413القاهرة عام سورة التوبة عن مطابع دار املعارف بىل هناية منه إ جزءصدر  (3)
 . ـه1413بالقاهرة عام  يعبد الرمحن العثيمني، وصدر عن مكتبة اخلانج  تورالدك طبع بتحقيق  (4)
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 . (1) له كذلك :  احلجة يف القراءات السبع -3
( هـ 377  )ت الفاريس    بد الغفار أليب عل احلسن بن ع :    احلجة للقراء السبعة  -4

 (2 ) .   
تبيني  ستحامل -5 يف  القراءب  شواذ  عنهاو  اتوجوه  الفتح :  اإليضاح  أليب 

(هـ392)ت  جنيبن  عثامن
(3) . 

(هـ403 )تأليب زرعة عبد الرمحن بن ممد بن زنجلة : حجة القراءات -6
 (4) . 

وج -7 عن  وحججهاالكشف  وعللها  السبع  القراءات  بن  :    وه    أيبملكي 

(هـ437)ت  القييس طالب
 (5). 

أمحد    :  بعالس  تا ءالقرايف  ية  دااهل  رشح -8 العباس  املهدوي ع  بنأليب    امر 

 . (6) هـ(044املتوىف بعد )
  من   ،ألمحد بن عبد اهلل بن إدريس:    تار يف معاين قراءات أهل األمصاراملخ -9

  .(7)  علامء القرن اخلامس
 مدبن م   رشيح  أليب احلسن:    مام يعقوباجلمع والتوجيه ملا انفرد به اإل -10

(ـه539ت ) رعينيلا
 (8).   

 
نها ات، كانت اخلامسة مة طبع الة عدوطبع بمؤسسة الرس  ،  سامل مكرم  ل عبد العا  الدكتور   هونرش  حققه   (1)

 . هـ1410عام 
 . هـ4140اث عام عن دار املامون للرت ، وبشري جوجيايتيقهوج : بدر الدين بتحقيقع يف ستة ُملدات طب (2)
عام    يلبشعبد الفتاح    دكتورلوا  ،يالنجد  صدر يف جزءين عن دار سزكني للطباعة والنرش بتحقيق عل  (3)

 هـ. 10614
 هـ . 1394عته األوىل عام ، وطبسالة الرسة ه مؤست ونرش، سعيد األفغاين : تعليقيق وطبع بتحق (4)
 .هـ 1394بدمشق  العربيةُممع اللغة الدين رمضان، مطبوعات  ييحقيق الدكتور مطبع بت (5)
به    (6) الدكتور حازم سعيد حيدر، نال  بتحقيق  ب  مقس   من،  اجستري امل  درجةطبع  اجلامعة اإلسالمية التفسري 

 هـ . 6141عام  ضبالرياتبة الرشد نورة، وصدر عن مكينة املاملدب
بتحقيق    (7) الرشد  بمكتبة  دكتوراه طبع  رسالة  وهو  اجلهني،  العزيز  عبد  أم   د.  بجامة  العربية  اللغة  بكلية 

 .  ـه1425القرى 
ن، عام ار عامر، بع د تهاحلمد، ونرشري قدوغانم الدكتور ق األستاذ يحقطبع بت (8)  . م2000 هـ1420امَّ
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املعاين واإلعراب وع  عن  فشالك -11 األئمة لا   للنكت  املروية عن  قراءات 

 أليب احلسن عل بن احلسني الباقويل األصبهاين، املعروف بـ)جامع العلوم( :    السبعة

(هـ543)ت 
 (1). 

أليب عبد اهلل نرص بن عل بن ممد،  :    املوضح يف وجوه القراءات وعللها -12

 .(2) (هـ565 املتوىف بعد) أيب مريم نوف باباملعرنحوي، ، الاريسفالريازي، الش
  ن احلسني العكربيـ  بد اهللـاء عب ـقـي البـألب:    اذوـراءات الش ـالقراب  ـإع -13

(هـ616 )ت
 (3). 

  ألمحد بن يوسف :    من حروف القرآن  ثبالتثليقرئ    حتفة األقران يف ما -14

(هـ779ت ) الرعيني
 (4) . 

البرش   -15 الد  : ع عرشاألرب  اتاءبالقرإحتاف فضالء  طي، ايمألمحد بن ممد 

نه كثريًا من الت (ـه7111)ت  بنااملشهور بـال  .(5) وجيه وهو كتاب حافل ضمَّ
  عبد الغني لعبد الفتاح بن  :  القراءات الشاذة وتوجيهها من لغات العرب -16

(هـ1403)ت القايض 
 (6). 

  يقمحاو  الصادق حمد  مل:  رـشـراءات الع ـه القــوجيـي تـر ف ـكـد الفـالئـق -17

 . (7)وقاسم أمحد الدجوي (ـه5140 )ت
 

 م .1995شق عام اللغة العربية بدم ُممعوصدر عن  ،يلأمحد الداممد  ق الدكتورطبع بتحقيق وتعلي (1)
الدكتور عم  (2) بتحقيق  الكبييسطبع  العربية  برسالة دكتوراه  وهو  ،  ر محدان  اللغة  القرى،  بكلية  أم  جامعة 

 .هـ 1408
 م.1996 ـ،ه1417الكتب عام  ر عامل ن داالسيد عزوز ، وصدر عحقيق ممد تطبع يف ُملدين ب (3)
 للنرش بجدة . املنارعن دار  هـ،1407حسني البواب عام  لدكتور علبتحقيق ا طبع (4)
 هـ . 1407م  عا   ثم حققه ونرشه الدكتور شعبان ممد إسامعيل   ، الضباع    ق وتعليق الشيخ عل طبع بتحقي   ( 5) 
 .  العريبلكتاب ، للمؤلف بدار اةالزاهردور يف آخر الب بعبال تاريخ، ثم ط ياحللب يبابلطبع بمطبعة ا (6)
 بمرص، دون تاريخ طبع . وأوالدهح يطبع بمكتبة ومطبعة ممد عىل صب (7)
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تـشـ الب  عـئالـط -18 اــوجي ـر يف  القراءات  قمحاوي:    رشلع ه  الصادق   ملحمد 

(هـ1405 )ت
 (1). 

املتواترة -19 العرش  القراءات  توجيه  يف  سامل    للدكتور:    املغني  ممد  ممد 

(ـه1422)ت  ميسن
 (2) . 

:  فسريتإلعراب والة وااللغاملستنري يف ختريج القراءات املتواترة من حيث   -20

 . (3)  أيضاً  هل
 

 

 

 
 

 
 م، بالقاهرة، ومل يذكر فيه معلومات نرش .1978طبع عام  (1)
 . ـه1408عام  ،ببريوتدار اجليل بطبع  (2)

 . عب، بدون تاريخ طيل ببريوتر اجلادبمطبوع  (3)
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 املبحث الثاني
 لقراءاتيه اجتويف اإلمام الشاطيب منهج امل عم 

راءات يف منظومته نستطيع أن يه اإلمام الشاطبي للقعند استعراض مواضع توج

 : نستنتج أهم معامل منهجه يف التوجيه، وأوجزها مع التمثيل هلا يف ما يأيت

 ل اقترص ني الواردتني يف اآلية معًا، باطبي بتوجيه القراءتم الشااإلممل يلتزم   -1

أكث إحدامهيف  توجيه  عىل  األخرىودا  رها  قولهن  ذلك  أمثلة  ومن  تَّى)  :(1) ،  ح   و 

ُقول   ْفعُ  ي  مِ  يِف   الرَّ ال   الالَّ  . (ُأو 
وقد    [ 214] ﴾   ...  خض حض  جض مص  ﴿   إذ بني فيه اخلالف يف قراءة قوله تعاىل

 .  (2) نصبالب ﴾  حض   ﴿ الباقون هوقرأ  ﴾ ٍّ﴿ مالبرفع  نافع هقرأ

مِ   يِف   عُ فْ الرَّ )أشار بقوله  و ال    الالَّ ل وهو أن الفع  بالرفع،  قراءة نافعجيه  وت  ( إىلُأو 

ل   يف   ﴾  جض ﴿  قد انقىض وذهب، وهو دال عىل احلال، وال تعمل  ،بمعنى امليضُأون

حتى   :يأى نرص اهلل،  تن الرسول يقول موزلزلوا فيام مىض حتى إ  :احلال، والتقدير

  ﴾  جض ﴿ ان كذلك ووقع بعدإذا ك لوالفع، أو هي حكاية حال ماضية ،ولقال الرس 

 .  (3) عفرُ 

ي  إِنَّ .........     ... ........: (4) قولهه أيضًا تومن أمثل  ال  ـــ ُرف    ِح ـتْ ـ اْلف  ــبِ  ن  ـالد 

 ةبفتح مهز  [19]  ﴾ مب زب  رب يئ ىئ﴿  قوله تعاىل  الكسائي قرأكر فيه أن  ذ

 .  (5) فتكون قراءة غريه بكرسها ﴾  ٰى ﴿

،ـظ  ـعُ   :اهــنـع ـال( مــ ه )رف ـول ـوق ي  و)إِنَّ »  :ياوـخ ـس لاال  ـق   م  (    ْتِح بِاْلف    ن  ـ الد  ُرف ال 

 
 . (506) البيت رقم  (14ص)األماين  حرز (1)

 .  (1/436)واإلحتاف  (1/427)وغيث النفع   (80ص)التيسري   ينظر (2)

 .  (162ص)ورساج القارئ  (2/354)ينظر إبراز املعاين  (3)

 . (548) البيت رقم  (44ص)حرز األماين  (4)

 .  (204ص)وإرشاد املريد  (355ص)سبع فردات الينظر امل (5)
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 .(1) «  ُعظ م   :أي

منظورقو ابن  والتن التن   :فيل والرتن »  :ال  عظَّ ورفَّ ،  عظيمسويد  إذا  الرجل  مته  لت 

   :مةالر   قال ذو ،كتهوملَّ 

فَّ ـحْ ـا ن  إِذ   ًأ س  ـا امْ ـن ـ لْ ـُن ر  بْ ـ ْن مِ ـكُ ـْم ي  ـل   إِنْ و          هُ ـــم  وْ ـ اد  ق  ـر  لِ ـْن ق   ( 2) «رُ ْذك  يُ  ك  ِل ذ 

يعني فتح    ،م ظ  عُ   :بالفتح، رفل؛ أي  ﴾ مب زب   رب يئ ىئ﴿»  :وقال أبو شامة

إن، ووجهه بدالً   :مهزة  قوله  جعله  أبو عل  ﴾  يي ىي مي خي حي  ﴿  من  فيكون    :قال 

الذي اليش  نالبدل م  الدين هو اإلسالم يتضمن الرضب  فيه هو هو أال ترى أن   ء 

ألن وإن شئت جعلته من بدل االشتامل؛    : الدل، وهو هو يف املعنى، قد والعالتوحي

ألن  ، قال: وإن شئت جعلته بدال من القسط؛  اإلسالم يشتمل عىل التوحيد والعدل

الذي هو اإلسالم قسط وعدل،   البدل  فالدين  فيه هايكون من  اليشء  و هو، لذي 

 . إن الدين مفعول شهد اهلل :وقيل

لبدل أوجه هذه  او  ،وف ه، وحرف العطف مذعطوف عىل أنإن الدين م  :وقيل

 .  (3) « واهلل أعلم د تمله قرس االستئناف؛ ألن الكالم الذي قباألوجه، ووجه الك

دخول تح لفكسائي بالاءة الوجه قر( إىل تعظيم  ُرف ال  وقد أشار الشاطبي بقوله )

 .  (4) عىل قراءته بالفتح  العلم يف الشهادة بأن الدين عند اهلل اإلسالم الئكة وأويلامل

   :(5) قولهأيضًا  هتثلأمومن 

ْح ـُه الـل            ْف ـِض ٍة أ  ـص  ـالِ ـخ   ......)  ( ............... ُب ــرَّ

ة( يف قول اهلل تعاىل ذكر فيه أن  قد  و  الِص    ﴾  زب رب  يئ ىئ نئ مئ  ﴿ لفظ )خ 
 

 .   (3/768)فتح الوصيد  (1)

 فل( . )ر (11/229)عرب ينظر لسان ال (2)

 .  (3/10)إبراز املعاين  (3)

 .  (3/640)ينظر الآللئ الفريدة  (4)

 . (0011) البيت رقم  (80ص)حرز األماين ( 5)
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 .  بإثبات التنوينبدون تنوين، وقرأه الباقون  هشام ونافع قرأه ]ص[

ذكر   ن  هشام  وضمَّ تنوينقراءة  بدون  لفظج و  نايب  ونافع  أن  وهو    هها؛ 

 . ﴾    يئ﴿  إىلف يض)خالصة( أ
  : بخالصة ذكرى الدار باإلضافة، أي  افع أخلصناهموقرأ هشام ون  »  :قال شعلة

ال خيلطون ذكر اآلخرة بالدنيا، وأشار إىل    :الدار، واملعنىاخرتناهم بخالص ذكرى  

ُه الرَّ قوة وجه هذه القراءة بقوله )  .  (1) « ..  (ْحُب ل 

ي -2 القراءات   ة ثالث قراءات فنجده يوجهاآلي  يف  نكووكذلك حني    إحدى 

 :(2) ومن األمثلة لذلك قوله ، الباقيتنيدون القراءتني الثالث 

ح   ُة مِ ـو  الْ ـْمز  س  نُْهْم و 
هُ ائِي  ب عْ ـكِ اِت اْلي  اال  ـأ م                د  و  ْيُث ت   ذ   ح 

ِ
ال  اء                            أ صَّ

الشاف اإلمام  با  ا ذهبطبي  افتتح  الفتح واإلمالة وبنيالبيت  اللفظني،  ب  وصدره  

أي   ،وهي كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء حتقيقاً لياء، بحكم األلفات ذوات ا

 .الياء أصلها

أن    يف هذا البيتذكر  فث قراءات هي الفتح واإلمالة والتقليل،  فيها ثال  وللقراء

الياءي  محزة والكسائ   للقراءة باإلمالة فقط، فقال   للع  ثم  ،(3) أماال األلفات ذوات 

اال  ) اِت اْلي  أ م  و  ْيُث ت   ذ   ح 
ِ
ال  اء تدل  هي أن  حلمزة والكسائي  أن علة إمالتها  فبني  (  أ صَّ

 .ءاليا وهوعىل أصلها ة اإلمال

إ ين ترجع  اللَّذ  الرئيسني  السببني  العلامء عىل أهنا أحد  العلة قد نص  يهام لوهذه 

 بقية أسباب اإلمالة . 

لإلمالة»   :دويهاملقال   املوجبة  علتان    والعلل  العرب  مذاهب  منهايف   تتفرع 

 
 .  (4/2131)وفتح الوصيد  (4/133)وينظر إبراز املعاين  (565ص)كنز املعاين  (1)

   . (291) البيت رقم  (24ص)ز األماين حر (2)

يف  (3) اخلالف  ذواتولورش  فل    والياء  الفتح  فيها  اإلمامه  قرر  كام  األماين    الشاطبي  التقليل،  حرز  يف 

ُذو:  (314)البيت رقم  (26ص) ْرٌش ب  رَّ ـال و  ااِء و  يف أ ر  و  ـهُ ـك             نْي  ب نْي  و  ذ   ال  مُج  ُف ـلْ خُ ـالْ ُه ـل   اـاِت اْلي  ْم و 
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منقلبة    ف أن تكون اإلمالة يف أل  : والعلتان الياء والكرسة، والعلل الستلل،  ست ع

 الخ .  (1) « ... عن ياء

السخاوي اإلمالةو»   :وقال  كرس  :ستة  أسباب  أو  اللفظ،  يف  موجودة  ة كرسة 

أ  األحوال،  بعض  يف  ياعارضة  أو  با  وء،  تشبيٌه  أو  ياء،  عن  عن  انقالب  النقالب 

 .  (2)«ة والياء ال غريجع هذه الستة إىل الكرسأو إمالة إلمالة، وتر الياء،

الشاطبي اإلمام  بي  فقول  تأصال(  ال)حيث  وهي  اإلمالة  علل    لة دالان إلحدى 

 الياء . وهو عىل أصلها 

السخاوي )»   :قال  ( أيحيث تأصومعنى  ال   :ل  كان  أحد    ،أصالً ياء  حيث  وهو 

 . ( 3) «   استعاماًل واع اإلمالة  وهو أكثر أن   وإنام أميل ليدل عىل األصل، األسباب املذكورة، 

نقلبت األلف  أصاًل وا  ءكانت اليا  :أي  حيث تأصال،»  :وقال أبو عبد اهلل الفايس

فمحمول   به  أحلق  وما  الياء،  ذوات  يف  األصل  هو  وهذا  يفعنه،  لة اإلما  عليه 

 .  (4) «سميةوالتوالكناية 

شامة أبو  قوله    :قلت»  : وقال  تأصال)فكأن  التعلي  (حيث  خمرج  فإن خرج    ل؛ 

   وفيهاتأيت كل واحدة منهام  ،من ظروف الزمان  (إذ)من ظروف املكان، و  (حيث)

حيث جاء زيد فال بد من إكرامه، وإذ خرج فال بد من    :نحو قولك  ،يللتعالمعنى  

 ن هذا ذلك خمرج االشرتاط فإرج  خي  ومل  ،لتأمي  ألجل أن الياء أصلها  :أي ،  التزامه

 .  (5) «(ذوات الياء) رشط مستغنى عنه بقوله

 
 .  (1/92)اهلداية ح رش (1)

 . (1/32) ظر النرشوين (2/841)فتح الوصيد  (2)

 .   (2/418)فتح الوصيد  (3)

 .  (2/314)الآللئ الفريدة  (4)

 .  (1/178)، وينظر الكشف  (2/81)إبراز املعاين  (5)
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 : (1) ومن األمثلة أيضًا قوله

ثُ  ي  نُ ــم  ـل  لِلْ ــق  ـو  وب  ـ تُ نُ وــك  ُ ُه ِحْرِميناً ن              رش  اْكرِسْ ا الْ  و  م  ذْ ـو  ال  ح                            ُف أ وَّ

قو  يف  أن  تفذكر  قراءات  ]احلجر[  ﴾  ٰذ يي ىي ﴿   عاىلله  األوىلثالث   ،  

ونَر﴿ ُ وختفيفه ﴾ تُب ِِشر النون  نافع،بكرس  قراءة  وهي  وِنَر﴿  والثانية  ا،  ُ بكرس   ﴾ تُب ِِشر

ونَ ََ﴿  ، والثالثةبن كثريها، وهي قراءة االنون وتشديد  ُ بفتح النون وختفيفها،    ﴾ تُب ِِشر

 وهي قراءة الباقني. 

ا الْ ه )لوقبوختفيفها    لنوننافع بكرس ا  ةه  قراءثم وجَّ  م  ذْ ـ و  ال  أ    ُف ح  وجه    ( أي أنوَّ

ون نِيأصل الكلمة )ونني، وذلك أن هو حذف إحدى الن قراءته ُ األوىل   ،بنونني (ُتب رش 

 .   ( 2)   الوقاية   نون املكسورة    الدالة عىل رفع الفعل، والثانية   : أي   ، ع نون الرف توحة  ف امل 
ا الْ ه )وبنيَّ أيضًا بقول م  ذْ ـ و  ي عالمة  ي هالتست األوىل  وفة لي ذح( أن امل ال  أ وَّ ُف  ح 

الفعل الثاني  ،رفع  النون  هي  للوقايةة  وإنام  هي  وقامت    ،التي  الثانية  حذفت  وملا 

كرسة نون   داللة عىل الياء، أو نقلت إليهارست للاتصلت بالياء كُ األوىل مقامها، و

 .   (3) الوقاية لتناسب الياء

العلام ذكر خومن  من  النحاةء  ايف    الف  ترحذوفة  مل النونني  أي  أحد دون    جيح 

الشاطبي وهو الذي جرى عليه اإلمام  ،  (5) ومنهم من اختار حذف الثانية(4) القولني 

 
 .   (804)م حرز األماين البيت رق( 1)

النو  : األوىل  تث لغا يف هذا وأمثاله ثالوللعرب    (2)   يف   األوىل: إدغام النون    الثانية   ام، ني عىل حاهلن: إبقاء 

وقرئ هبذه  ،  خمففة  نون واحدةفينطق ب  ،ى النوننيف إحد: حذ  بنون واحدة مشددة، الثالثةفينطق    ،يةالثان

 ( 349ص)ريد ينظر إرشاد امل [ 64: الزمر ]   ﴾ هئ مئ خئ حئ جئ   ﴿   تعاىل اللغات الثالث يف قوله 

 .  (4/1220) لوصيدوفتح ا

 .   (3/892)لئ الفريدة والآل (2/31)كشف وال (3/1045)ح الوصيد وفت (2/177)ف حتاينظر اإل  (3)

إعراب    (4) التبيان يف  للقو  (785/ 2)القرآن  ينظر  السبعةاحلجة    (2/282)  اهلدايةرشح  و  (3/333)  راء 

 .  (1/258)اب القرآن رومشكل إع (1/437)الكشف و (3/892)وفتح الوصيد 

وعللهاالس  ءات االقر إعراب  ينظر    (5) جة  حو  (143ص)  السبع  القراءات  يفاحلجة  و  (1/162)  بع 

 . (78ص)ب شذور الذه رشحو (1/267)املختار و (5/15)الدر املصون و (257ص) القراءات
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 ( 1)احهيف هذا البيت، وتبعه عليه رشن 

 . (2) ف األوىل كابن مالكتار حذمن اخومنهم  

 : ( 3)   قوله   ، وهو قليل، كام يف وقد يوجه ويعلل للقراءتني الواردتني يف اآلية معاً  -3

يف جِ  رُ ًئا ـ يْ ِت ش  ـئْ و  ط  أ ْظه  ُنْقص              ابِهِ وا خِلِ الْ ـو  ام  انِِه و  رْسُ اإِلْدغ  ال  ك  هَّ          س 

يفف املواضومالبيت    ذاه  ذكر  من  املضعًا  للسويس  ختلفع  إدغامها    وهو  ،يف 

 أ بإدغامها . قر و   ، عند الشني فقرأ بإظهار التاء    [ مريم ]   ﴾  َّ ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر﴿  قوله تعاىل 

بعلتني،   له وعلل  وجه اإلظهار،  ذكر  ، في قراءته بالوجهنيالشاطب  ماوجه اإلمو

للخطاب،    :وىلاأل تائه  حل   :والثانيةكون  الكلمة،  الفنقص  عني  فأصل  علذف   ،

تاء  ي أ  ج    :)جاء(الفعل   به  اتصل  فلام  قبلها،  ما  وانفتاح  لتحركها  ألفًا  الياء  فقلبت   ،

 . نين كذفت العني اللتقاء السافح، ةزكنت اهلم الضمري س 

اإلدغام    ثم وجه  اخلطاب    لهوعلل  ذكر  تاء  والكرس   ،(4) مكسورةفيه  بكون 

 
إبراز    (1) الوصيد    (3/128)املعاين  ينظر  البارزية    (3/892)وفتح  الفريدة  و  (312ص)والفريدة  الآللئ 

(3/177). 

 . (1/107)افية الش ملقاصدوا (1/281)نظر رشح التسهيل وي (1/208) رشح الكافية الشافية (2)

ع، واألخرى  لرفنون اا  إحدامه  ،: أنه ملا اجتمع نونان  فوجهها  ن وتشديدهاقراءة ابن كثري بكرس النووأما  

اللفظنو استثقل  الوقاية،  و  ،ن  األوىل،  النون  الثانية، ختغمأدفسكنت  يف  اإلضافة   تحذفو  ،فيفاً ت  ، ياء 

 ة، ملوافقة رؤوس اآلي.  زاًء بالكرساجت

قراءوأم  الوج   وختفيفها  لنونا  بفتح  نيقالباة  ا  النوفتحتمل وجهني:  أن   : األول  والفعل ه  الرفع،  نون  ن 

و  ، القراءة  متعد  هذه  عىل  والفعلاملفعول  الرفع،  نون  النون  أن   : الثاين  الوجه  إىل   مذوف،  متعد   غري 

 . كـ)يقومون( و)خيرجون( هوفعول، مف

وعللها  ءات االقر ب  إعراينظر   السبللاحلجة  و  (1/344)  السبع    (2/30)ف  والكش  (5/45)ة  ع قراء 

 .(2/70)ومعاين القراءات   (1/415)قرآن ومشكل إعراب ال (1/514)واملختار 

 .  (148 )  البيت رقم ،(12ص)حرز األماين  (3)

يت َل َ﴿ا  ومهيف موضعني  و واقع  هتاء و كرس التاء مفتوح الوخرج بقيد    (4) ِّ دَج  ۡيـ ًٔاَإِّۡمٗراق    [ 71:فالكه ]ََ﴾ َشَّ

دَ﴿و ۡيـ َٗلَّق  َش  يت  ِّ  . خطاب الشني لكوهنا تاء فال تدغم هذه التاء يف [74:الكهف]َ﴾ اَنُّۡكٗرَاج 
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 .(1) فأدغمت ليسهل النطق هبا ،ثقيل

 : (3) ك قوله ذل ةأمثلومن  ،(2) لقراءةقد يذكر توجيهني ل -4

ق   ئِْس ـْب ـو  اِرٌض ـن  اْلي  ـل  ي   ع 
ِ
   و  ُيْظِهُر ُمْسِهال  ـهْ  ف  الً ـْص أ و  ا وًناـكُ ـُس           اُء يف الَّالء

 زت  رت يب﴿  من القرآن وهي :  يف أربعة مواضع   ﴾ مت ﴿  قع لفظقد  و
  ﴾ جخ مح﴿[2:املجادلة] ﴾ ِّ ُّ َّ﴿ [4:زاباألح]   ﴾ يت  ىت نت مت
 . [4:الطالق] ﴾ مض خض حض﴿

ووفيوالك  هقرأو يفن  عامر  األلف  ابن  بعد  مكسورة  هبمزة  األربعة  ، مواضعه 

اكنة بعد  بياء س   يز، وقرأ أبو عمرو والبقفاً وو  وصالً   ، ةـية مدـوبعد اهلمزة ياء ساكن

مهز  ،األلف غري  األلف    ،ووقفاً   وصاًل   ،من  اً ويمدان  مدن للساكنني،    مشبعاً   حينئذ 

املد  مع ا وبني الياء وصالً مزة بينهيل اهل مع تسه  ،اهلمزة وقرأ ورش بحذف الياء بعد

 . (4) والقرص

تسهيل اهلمز بني   ة معهلمزاء بعد اعن أيب عمرو والبزي حذف الي  أيضاً   يروو

    . كورش لقرص وصالً واد امل عم بني

بتسهيل اهلمزة  وساكنة    اهلمزة ياءً بدال  إبعمرو  ويقف عليها ورش والبزي وأبو  

 :  (5) ولهـبقمام الشاطبي يف ص عليه اإلكله نوهذا  ، د والقرصبالروم مع امل

بِ  اْليـل  الَّ ـِز كُ ـمْ ـه  ـالْ ـو   و 
ِ
 ب  ــالء

ِ
هُ ــعْ ـا ء ك       د  بِ ا ـــذ   س  ــيــ و 

ٍ
         ال  ــَّم ـُجَّ ه ــ ٍن ح  ـ اكِ ــا ء

ك    م  اـي  ـ لْ اـو 
ِ
ْرٍش ـورًا لِ ـُس ـكْ ـء قِ            ُهام  ـْنع  و  و  اهْل  ـْسكِنـ ْف مُ ـو  اكِي مْ ـًا و            الـج  ـِه بُ ـُز ز 

 
د  والعقد النضي (2/474)وفرائد املعاين  (2/287)ي وكنز املعاين للجعرب (2/249)ينظر فتح الوصيد  (1)

(1/305) . 

اقتصا  (2) عىلوالغالب  ظاهتوجي  ره  هو  كام  للقراءة،  واحد  اه  يف  ال ر  بقيةألمثلة  يف  املذكورة  عنارص   كثرية 

 التوجيه.يف  منهجه

 .  (131)  ، البيت رقم (11ص)حرز األماين  (3)

 : (208)  قم ، البيت ر(17ص) ا الشاطبي بقوله يف احلرزررهـالقاعدة التي قب عمالً  (4)

 ال  د  ــعْ أ   ال  ا ز  ـم   د  ـم  ـ الو   هُ رْصُ ـق   زْ ــجُ ـي             رٍ ـَّيغ  ـمُ  زٍ ـْمه   ل  ــبْ ـق   د  ـم   ُف رْ ــح   نْ إِ و  

 .(696، 965)رقم  ، البيتان(77ص)حرز األماين  (5)
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وجه   فيجب    ة، متحركو  ةساكنياءان،  تمع  جي  ﴾ جخ مح﴿   يف اإلبدال  وعىل 

 الثانية . إدغام األوىل يف

ا أخرب  هذا    لشاطبي  وقد  أنيف  اإلبدال    ىلع  يقرأ  السويس  البيت  وجه 

ه  الياء الساكنة، و  بإظهار هذه  ي  أو ه  ،أن سكوهنا عارضبأمرين مها :  ا  إظهارهوجَّ

 .  (1)ها عارضة؛ ألن أصلها مهزة، فيمتنع إدغامهانفس
   :(2) قولهأيضًا  ومن أمثلته

ـ ال    . ................................ ب نَّ ـحْ ـت   اْعت ىل   ام  س   ف  يْ ك   ْيُب ـاْلغ   س 

ــقن  ح  ِْس  ال  ـ ا ف  ـ اْلب  م  ـ ض  ـبِ  اً ـو  يْ   ُبنَُّهمْ ــحي  غ  فِ ـو  طْ ـيٍب و  ال  ج   أ وْ  ُف ـ ِه اْلع   اء  ُمْبد 

 ٰى  ٰر   ٰذ يي ىي مي  ﴿  :فذكر اإلمام الشاطبي خالف القراء يف قوله تعاىل

ابن وقد قرأه    [188]   ﴾ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

كثري   وابن  ونافع  َ﴿  عمرو  وأبوعامر  َََََّّل  ۡسب  الغيب  ﴾ َي  الباقونرقو  ،بياء  ََ ﴿  أ  َّل 
ۡس َََّت  اخلطاب  ﴾ ب  وأبكث  ابن  قرأ و ،  بتاء  َ﴿   عمرو  وري  َََۡف ل  الغيبة ب  ﴾ نَُّهمبَُسَرَي  ،  ياء 

 . (3) بتاء اخلطاب، وفتح الباء ﴾  ت ـْحسب نَُّهم رئ   ﴿  الباقون ، وقرأضم الباءو

بقوله   فيها  القراءات  ه  وجَّ فِ )ثم  ايو  اء   لْ ِه  ج  أ ْو  ْطُف  ال  ع  أيُمْبد  إما   نأ  :(  الفعل 

 . وإما بدل منه ،معطوف عىل الفعل قبله

 
 .  هبام ، والوجهان صحيحان مقروءةعىل القاعددغامها أهل األداء إىل إبعض وذهب  (1)

 . (584-583) لبيت رقم ا (47ص)حرز األماين  (2)

  ﴾  حتسب نهم﴿اء اخلطاب يف  وبت  ﴾  حيسبن﴿يب يف  لغ يقرءان بياء انافعًا وابن عامر  لفظني أن  ل يف الصيتحف  (3)

وأن   ﴾  بُنهمحيس﴿يف    ضم الباءو،  بياء الغيبةو  ﴾ حيسبن﴿الغيب يف  يقرءان بياء  وأن ابن كثري وأبا عمرو  

 .ء اخلطاب يف الفعلنيتابيقرؤون الكوفيني 

فتح        يف  أصوهلم  عىل  وكرسهنيالس وهم  ك   وابن  فنافع  اللفظني،  يف  عمرو ا  وأبو  بكرس    ثري  والكسائي 

 :   ( 538) البيت رقم    ( 43ص ) ين  يف حرز األما كام قال الشاطبي  ، وابن عامر وعاصم ومحزة بفتحها، لسنيا

ْس   حي  ْس و  يــُب ك  مــ ب  ـ ُمْست قْ نِ ـ ـُر الس  ل  ــض  رِ                اـ  الً س  مْ ــ لْ ـْم ي  ـاُه و  صَّ ـ ًا مُ ـ ــاسـي  ـقِ  ز   ال  ــؤ 

 .  (/أ188ق )املخطوط( لجعربي )ل وينظر كنز املعاين     
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أب  نياوب قال  :و شامذلك كام  أن األصل  الووجه  »  ة    فالواو  (فال حيسبون)ضم 

فيهام، فانحذفت النون؛    عمرو قرءا بالغيب  ألن ابن كثري وأبا  ﴾   ٰذ يي  ﴿  ضمري

دالة عىل   اهلالتأكيد، فبقيت ضمة الباء عىل حون اون نكللنهي، وانحذفت الواو؛ لس

املحذوفة، ََّ﴿  ويكون  الواو  ۡسب  َي  َ قىلع  ﴾ َّل  حذف  راء  قد  لداللةمفعوالهتام   ه؛ 

بَُ﴿  ظهور املفعولني يف ۡسر ََي  َٱلۡع ذَ مََنَّهَُف ل  ِمرن  ةَ  از  ف  رم  أي: ال حيسبن الفارحون    ﴾ ابَرب

 . أنفسهم فائزين 

 باء؛ ألجل ال  حفتب يف الثاين مع  األول، واخلطا  ة يفلغيباوقرأ نافع وابن عامر ب

 .ل كام تقدماألو يف مفعويل القولنة، والنون املؤكدة، ولوالها لكانت الباء ساك

با  والكسائي  ومحزة  عاصم  وهم  الباقون  أنوقرأ  ذلك  ووجه  فيهام،    خلطاب 

دأ  ملبترب اخوالثاين مذوف؛ ألنه يف األصل    ،هو املفعول األول ﴾   ٰذ  يي  ﴿ يقال:

 . لداللة عليهام اقي دعن املبتدأ  فحذف كام حيذف خرب

مفعولي   ﴾ مئ  زئ  رئ ﴿  وقوله  استوىف  ومهقد  اه،  يف  مفعملعنا    وال ى 

 . ألول بذكرمها يف الثاين عىل قراءة الغيبة يف األولافاستغني عنهام يف  ،ولألا

و  ىلوع الداللة،  يف  تقوية  اآلخر  دون  أحدمها  عن  استغني  اخلطاب    ال ققراءة 

املفعولني لا أحد   رئ ﴿   وقوله  ﴾ مئ ﴿  لثاينا و  ﴾ ٰذ يي ﴿  زخمرشي: 

 .ائزين بنهم فال حتسبنهم فال حتس :تقديره ،تأكيد ﴾ زئ 

يف  (العطفوفيه  )وقوله:   ۡسب نَُّهم﴿  أي:  فلهذا    ﴾ َت  األول،  عىل  العطف  فائدة 

 . اً ر فذكر وجهني ملجيء فعل النهي عن احلسبان يف هذه اآلية مكر   ، منه   ( أو جاء مبدال )   كرر 

القراءات هذه  تأويل  من  ذكرناه  خي  ثالثال  وما  اللذي ال  الوجهني  عن  ن  رج 

  بدالً   بة واخلطاب صح أن تكونغياليف  ت األوىل  ن وافقانية إذكرمها؛ ألن اجلملة الث

 : زائدة كقوله  ﴾ رئ﴿ عىل أن تكون الفاء يف ؛منها

 ذ   د  ـنْعِ ف   ُت ـكْ ل  ـا ه  ذ  إِ و   ............................. .
 يعِ ز  ـاْج ـف   ك  ـ لِ
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البدل إذا    :ووجه  الكالم  اأن  بيصفلطال  إعادته نه  ل  جاز  به  يتعلق  ما    وبني 

رَ﴿ : عاىل كقوله ت   ، ق به عل ليتصل باملت  َٱَّللَّ َٰٞبَِمرۡنَعرندر آء ُهۡمَكرت  ج  َا ل مَّ فلام طال الفصل قبل    ﴾ و 

فَ ﴿ ََفقال تعاىل   ، فصل بالفاء اجلواب أعاد ال  ر فُواَْك  ع  َا آء ُهمَمَّ ج  َا ۦََبرَواَْرَُف ل مَّ  . [ 89:   ]البقرة   ﴾ هر

اإلعاد قالب  ةوجتوز  فاء،  آخر  موضع  يف  سبحانه  َ﴿  ال 
 
أ يُۡتَ

 
ر أ َ ََحَ إرِّنر ع ِش   َ د 

بَٗكَ  ينَ اََۡوك  در َٰجر س  َ لر ۡيُتُهۡمَ
 
ر أ َ ر  م  و ٱلۡق  َ ۡمس  بدالً   [4:]يوسف  ﴾ و ٱلشَّ هذا  نحو    سمي 

النحويني، أشبه عىل اصطالح  بالتأكيد  فهو  وإال  منه  أنه عوض  رب ذا عوهب  باعتبار 

 . الزخمرشي كام سبق ذكره عنه

 ال  ألوىلعىل ا  نية عطفثا، فالما عىل قراءة من غاير بني الفعلني غيبة وخطاباً أو

 .(1) «  ...كقولك: ما قام زيد فال تظننه قائامً  ،بدل
 : (2) كقوله، راءةتوجيهات للقوقد يذكر ثالثة  -5

س   انٍ  ُغْصنُ  هِب ْمزٍ  ال  ـو  ُهمْ  د  رْيُ غ  اوٍ  نْ ـمِ  أ وْ  زِ ـمْ ـاهْل   ِمن               و   ـي   وْ أ و 
ٍ
ال   اء                           اْبد 

  ﴾  حت جت هب مب خب  ﴿  : قول اهلل تعاىل   أن البيت    هذا  يف  الشاطبيمام  إلافذكر  

السني،   هبمزة مفتوحة بعد  ﴾  خب  ﴿  الكوفيونوابن كثري وأبو عمرو  قرأه    ]املعارج[

 .  اهلمزة دلـببألف  ﴾ ل  اس   ﴿ نافع وابن عامره غريهم ومها وقرأ

ه  ثم   عامرة  ءارقوجَّ وابن  ال   ﴿  نافع  وبنين   بأن  ﴾ س  مبدلة،  اخلاأللف  يف   الف 

 :ثالثة وجوهتمل حتا هنوأ هاأصل

وحة خففت عىل  أن اهلمزة املفت  بمعنى  ،مبدلة من اهلمزةاأللف  أن تكون    :األول

 . فصارت ألفاً  ، القياسغري

منأن    :والثاين مبدلة  و  (ل  و  س  )واألصل    ،اولوا  تكون  الواو  ما تح  فانحتركت 

 . فقلبت ألفاً  ،قبلها

 
 . (3/54)اين إبراز املع  (1)

 .(1081) ، البيت رقم (87ص)حرز األماين ( 2)
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 . لياءاتكون مبدلة من أن  :والثالث

اوٍ  ِمنْ  أ وْ  اهْل ْمزِ  ِمن  ه )ى قولوهذا معن   أوْ  و 
ٍ
اء ال   ي   .  (1) (اْبد 

توجيهه   -6 البعاقترص يف  واحدة من عىل  ملواضع  ض  بكلمة  للقراءة  التوجيه 

  :(2) ومن أمثلة ذلك قوله   ،هجيالبيت، يشري هبا للتو
ح            .... .............. ......... فْ  ول  ـقُ ـي   تَّىـو  ال  أُ  مِ الَّ ـ ال  يِف  عُ ـالرَّ  و 

 ﴾  جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ﴿ :ذكر فيه أن قول اهلل تعاىلف
 .  (3) نصبالب ﴾ حض ﴿ الباقون هوقرأ  ﴾   ٍّ  ﴿ برفع الم نافع هقرأ [214]

ْفعُ )أشار بقوله  و ال  أُ   مِ الالَّ   يِف   الرَّ وهو أن الفعل   ع،فربال  قراءة نافعتوجيه  ( إىل  و 

ل   امليضُأون ان  ،بمعنى  تع احلال عىلذهب، وهو دقىض وقد  يف   ﴾ جض ﴿ملال، وال 

: حتى يأ،  : وزلزلوا فيام مىض حتى إن الرسول يقول متى نرص اهلل، والتقديراحلال

      ﴾  جض  ﴿ بعد   قع وو والفعل إذا كان كذلك  ،  أو هي حكاية حال ماضية  ،قال الرسول
 . (4) فعرُ 

 : (5) يضًا قولهة ألومن األمث

م          ... ......... .............. ةٍ ـس  يْ ـو  م  ـبِ  ر  ي يف الضَّ  ال  ــُأص   نِ ـالس 

 زئ ﴿  يف قوله تعاىل  ﴾ جغ ﴿  لفظقرأ    اً نافعأن  اإلمام الشاطبي  ذكر فيه  وقد  
 .  بفتحها الباقونبضم السني، وقرأ  [280 :البقرة]  ﴾ جغ  مع جع مظ مح   مئ

( بقوله  م  بِالوأشار  نيِ   يف  ضَّ ال    الس  قىل  إ(  ُأص  نافع  أن  عىل لضباراءة  جاءت  م 

 جاز. هل احلعىل لغة أ ل، وهيصاأل

 
املعاين  ين  (1) إبراز  القارئ  ورس  (4/218)ظر  ال  (373ص)اج  وس(4/8511)فريدة  والآللئ  مزيد يأيت  ، 

 (.23بيان هلا يف رقم )

 . (506) بيت رقم لا (41) ص األماينحرز  (2)

 .  (1/436)واإلحتاف  (1/274)  وغيث النفع (80ص)التيسري   ينظر (3)

 .  (162ص)ورساج القارئ  (2/354)ينظر إبراز املعاين  (4)

 .   (539) البيت رقم  (43ص)ماين حرز األ (5)
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م  )ومعنى قوله:  »   قال السخاوي: نيِ   يف  بِالضَّ ال    الس  أي: جعل أصاًل، ألهنا    (ُأص 

  ×بالفتح لغة أهل نجد، والظاهر أن قراءة النبي    ﴾ جغ ﴿ ل احلجاز، ولغة أه
بالضماك ويقال  نت  هلا:  ،  نظائِر   ب  يف  رْشُ للُغرف  ةٌ )م  رْشُ (  و)م  ُترشق  ة،  حيت  ق ٌة( 

بٌة( لشعو س،الشم  رْسُ ة( كام ُيقال يف ذلك بالفتح)م   .(1) « ر الصدر، و)مْقرُب 

ه بعض القراءات بكلمتني من البيت -7  :(2) مثلة ذلك قولهن أوم  ،وجَّ

  اء  ج  و   اً رن  ب  ام  هِ ـفِ لْ ـخُ ـبِ                          هُ يبُ ـبِ ى ح  بَّ ل   م  ـ الضَّ  ل  ـبْ ـق   ك  د  ـم  و  
          ال  ِص فْ ي  لِ

ف الشاطبي    يهذكر  كانت اإلمام  إذا  كلمة  من  اهلمزتني  بني  ألف  إدخال   حكم 

 .   [51 :آل عمران] ﴾ جس﴿  الثانية منهام مضمومة، نحو

ألفًا هم هشام و بينهام  يدخلون  الذين  أن  ب عمر  وأبفبني   لونوقا  ،هامعن   خلفو 

 بال خالف عنه. 

ه وجن إدخا  مقراءهت  ثم  حكمة  بأن  هي  باإلدخال،  األلف  اإرادل    بني لفصل  ة 

قال  وقد فعلت العرب ذلك بني اهلمزتني وغري اهلمزتني،اهلمزتني؛ لثقل اجتامعهام، 

ة مَّ ذو الر 
 (3): 

عْ  ة  ـي  ـظ بْ ا ـأ ي    ـالو 
ِ
اء ِجٍل            ب ني   س  ب    ُجال  اـنَّلا  ن  ـيـو                 مِ ـ الِــس   أم   أ مْ  ِت ـآأ نْ  ق 

 : (4)و ملزردأنشدين أبو عمر :وقال األصمعي

ْلُت ف  ـط  ت   ْفتُ ـاْست  ـال  ْيُتُه ـُه ف  ـرْش  أ  انِِب  ُه آأ ْنت  ـُت ل  ـلْ ـف قُ     ر  ْيُد اأْل ر   ز 

ْبن انن زيدًا( األصل )أأنِت  (  و)ارضبْ (  وقالوا )يا هندات ارِْضِ أدخل ألفًا بني    مث ن نَّ

لوا )ظ ْلُت  ل قامثاء األن أجل التقاع األمثال، وماهية اجتامنونني كرلوبني ا  اهلمزتني

ِسْسُت( و)عىل    بنو فالن( األصل )ظ ل ْلُت( و)ح 
ِ
ء ْلام  ْيُت باليشء( و)ع  سَّ أفعل( و)ح 

 
 .   (3/755)وصيد ح الفت (1)

 .  (201-200)قم ر، البيتان (71ص)حرز األماين  (2)

 .  (2/767)ديوانه  البيت يف (3)

مة البيت و ،(1/184)اب القرآن له أبو حاتم النحاس يف إعرنق  (4)  . (3/1849)يف ملحقات ديوان ذي الر 
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 اء( فأبدلوا وحذفوا، وكأن إدخال األلف أقرب من هذا . امل

حال    تىوح ايف  منهام،  ثلتسهيل  ضعانية  وإن  الصوتألهنا  بزنة  هبا    ف  فهي 

من اجتامع اهلمزتني ما كان  استثقل    انيةالث  خفف  منا عارض، فإذ تسهيله،  املحققة

 هام . يستثقله لو حقق ففصل لذلك بني املحققة واملخففة بألف كراهة اجتامع

املد    :وقوله )وجاء ليفصال( أي»  :قال السمني   ، أياهلمزتنيليفصل بني  وجاء 

 .   (1)«ه اللفظهذه حكمة املد ليخف ب
ه بعض القراءات بثالث ك  -8  : (2) قوله ة ذلكن أمثلوم،  لبيتلامت من اوجَّ

م  ............ ك   ِقيـتَّ ـي   نْ ـ ... و  اىف   ف  ـوُس ـيُ ـبِ   ا ــز  ِحي  و  الصَّ لَّال   ِح ـك                             ُمع 

  ﴾ من زن رن مم﴿ تعاىل  لهقويف    ﴾ زن ﴿  أن لفظالشاطبي  ه اإلمام  قد ذكر فيو
الياءا ثببإقنبل    قرأه  [09:يوسف] وقرأهت  ا  ،  بحباقي  ألنهالياء  ذفلقراء  ُمزوم   ، 

(3) الرشطية ﴾ رن﴿بــ
. 

من جيري  رشطية، والفعل ُمزوم، وإنام جاء عىل لغة  ﴾ رن﴿  أنب  ثم وجه القراءة

فال    احلرف،  ياء دونلضمة املقدرة عىل اليف االجتزاء بحذف ا  ى الصحيحملعتل ُمرا

شيئاً  من حروفه  ج  ندع  حيذف  عليهادخول  شيئاً   ،زم  الصحيح   كام ال حيذف    ، من 

 . خرهسكان آتفي بإكيو

   الشاعر :ذلك قول من و

بـا الق  ـم ـب        يـنْم ـت   اءــ بــواألنك ـيـأتــم يـ أل  ادِ ـــي زيـنـوُن بــْت ل 

 : وقول اآلخر

ج   بَّ ـه  ْجِو ز          ِذراً ان  ثم ِجْئت  ُمْعت  ـْوت ز  ْ  ن  ملبَّاِمْن ه  عِ هت   ُجو ومل ت د 

 
 .  (1/369) ، وينظر إبراز املعاين (2/782)العقد النضيد  (1)

   . (434) قم يت رالب (35ص)ماين حرز األ (2)

النح  (3) بوية  فالقاعدة  يف  ح ذف  حتقيض  العلة  املعتلال جزم  حرف  األلفية ابن  ذكر    كام  ،الفعل  يف  مالك 

الناظم  ، وينظر رش(51،  50،  49)األبيات رقم    (12ص)   (1/85)ورشح ابن عقيل    (31ص) ح ابن 

 .   (2/502)والآللئ الفريدة  (1/81)ورشح األشموين 
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الصَّ اىف  و  ) عنى قوله  ا م وهذ  لَّال  ِحيِح مُ  ك   .(1) الصحيح   معلاًل مثل   حال كونه تم    ( أي ع 

السخاوي نقله  :وقوله»  :قال  زكا يف صحة  أي  ا(  ك  ز  تَِّقي  ي  ْن  م  من    ،)و  ردًا عىل 

 .  ( 2) «يهذلك وأكثر القول ف عاب 

راه  ـجري ُم الصحيح، أي بأنه أ كمعلالً   اءأي ج  )واىف(  :وقوله»  :شامة  أبو  وقال

مقروأت يف حاشية نسرقو...   الخة  إمالئه،  ءة عىل  قال: ناظم، وأظن احلاشية من 

ل لِ  ًى بعذوب االحتجاج له، فهو عىل هذا من الع  ون ( أي ُمر  لَّال   . (3) «)ُمع 

ه بعض -9  : (4) ذلك قوله ومن أمثلة يف نصف شطر من البيت، القراءات وجَّ
م   ُل أ  ـْس ـتُ و   الَّ ـض  ُكواالـوا التَّاء  و  رَّ فْ ـبِ   م  ح  هْ ُلودًا ـٍع ُخ ـر                             ِد ن ْفِي ال  ـعْ ْن ب  ـو  مِ ـو 

 من خن﴿  :السبعة إال نافعًا قرؤوا قوله تعاىلأن القراء    اإلمام الشاطبيذكر فيه  
نافع  ضب  ]البقرة[  ﴾   ٰه مه جه هن بالرفع، وقرأ  الالم  التاء وحتريك    بفتح م 

 . (5) اء، وبسكون الالمالت

ه قراثم   ْعِد ن ْفِي ال  وله ) ة، وهذا معنى قفينا)ال(  مهور بأن  ءة اجلوجن ْهو  ِمْن ب  ( و 

 وعليه يكون الفعل بعدها مرفوعًا، وهو عىل قراءهتم مبني ملا مل يسمَّ فاعله .

ْهو  ــلنافيد ال اـعـة بـعاـرأه اجلم ـقـف»  :ةـامـو ش ـال أبـق ْن  مِ ة، فهذا معنى قوله )و 

 .(6)«ن ْفِي ال ( ْعدِ ب  

 
 . (125ص)املعاين لشعلة وكنز   (2/603)نظر فتح الوصيد ي (1)

 .  (2/502)  الآللئ الفريدةله يف ومث ،(2/603) ح الوصيدفت (2)

امل  (3) موقال  ،  (2/269)اين  ع إبراز  :  نابن  ِعل  » ظور  وي  ُعل ه  ي  ه  لَّ الثَّايِن وع  ب  ْ الرش  ُهو   و  ل ِل  الع  ِمن   لسان  «    ه 

ـُع  »وقال شعلة:  ،  (3/236)العرب   ل ل  قي املرويل من العلة، أو املستاملعت  لَّل:امل  تم حال  :... أي  من الع 

 ( 2/268): إبراز املعاين  وجوه أخرى، ينظر  ة  وللقراء  ،155كنز املعاين ص«     مثل الصحيحونه معتالً ك 

إعراب   يف  القراءات    (2/774)القرآن  والتبيان  خالويه    (364ص)وحجة  البن   ( 199ص)واحلجة 

للق املصون  وال   ( 484/ 4) السبعة  راء  واحلجة  اهل   ( 553/ 6) در  املعاين  و   ( 536/ 2) ية  دا ورشح  شعلة  ل كنز 

 .    ( 871/  2) لنرش  وا   ( 251ص ) 

 . (479) البيت رقم  (39ص)حرز األماين  (4)

 . (1/414) واإلحتاف  (169ص)ينظر السبعة  (5)

 .  (2/321)إبراز املعاين  (6)
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خربية  اف عنفية،  مجلملة  ابن  لويدل  قراءة  ل   مسعوديها  و)و  ُتْسأ ل(  أيبن ْن   قراءة 

 .  (2)«وبعدها خرباً  أن قبلها خرباً أيضًا و،  (1))وما ُتسأُل(
التوجيـأكث -10 للقراءات يف شطرـر من  البيت،    ه  أمثلة ذلك  ن  وم واحد من 

 :(3) ه ـولـق
م   اـِصلْ ـا ت  ـم  ـهْ ـو  ْأت  ب  ـ ب  أ وْ  ه  ْس ِف  ـيْ ـسَّ ـلاـب اه  ـِزيلِ ـنْت  لِ          ةً اء  ر  ـد     ال  ـت  ُمب ْسمِ ـل 

براءة ال بسملة يف أوهلا    أن سورةيف هذا البيت    ذكر اإلمام الشاطبين  حيث  

 .األنفال رةسوأو وصلها ب سواء ابتدأ هبا القارئ،جلميع القراء، 

 . (4) هاترك عىل صاحفع املإلمجاهلا أو يف أمجع املسلمون عىل ترك البسملةوقد 

جلميلالبسم لعدم    والعلة سوة  أول  يف  القراء  كونع  هي  التوبة  مل البسملة    رة 

 . (5) ألن جربيل عليه السالم مل ينزل هبا يف هذه السورةيف أوهلا كبقية السور،  تكتب 

هًا  أول سورة التوبة، وذكروا أوجعدم نزول البسملة يف    لةوقد التمس العلامء ع

 . كلذل التعليل  عديدة يف

  ل يف أون البسملة    الواردة لرتكأحد التعليالت  و  ه    الشاطبياإلمام  كره  وما ذ

ِحيمِ }أن  وهي  براءة،   مْح ِن الرَّ نزلت ألهنا  أمان، وبراءة ليس فيها أمان،    {بِْسِم اهللَِّ الرَّ

 من األمر   عليه السورةعام اشتملت  ناية  ك  يف،ملتبسة بالسَّ نزلت    اأهنأي    ،بالسيف

 .  يفون آية السَّ فرس  امل يهاسم  ية التي يوفيها اآل ،ذ العهدحلرص ونبذ واخألابالقتل و

  : وقد نقل القرطبي يف تفسريه واحلاكم يف مستدركه عن عبد اهلل بن عبَّاس قال

حيم( ؟ قالة  يف براءْم ُيكتب  ـم  ل  ـسألت عليًا لِ » محن الرَّ سم اهلل   )بألنن   :)بسم اهلل الرَّ

 
املحيط    (1) البحر  القر  (1/558)ينظر  القرآن  وخمترص    (74ص)اءات  وشواذ  شواذ  أن،  (16ص)يف    إال 

ا تُ لباالكرماين جاءت النسبة عند  م  ْن ُتْسأ ل  ، وقراالبن مسعود ْسأ ُل(عكس، فنسب قراءة )و  ل   .  ( أليبن ءة )و 

   . (377/ 1)ة ، والعقد النضيد سورة البقر(557ص )ر: الآللئ الفريدة للفايس ينظ (2)

 .  (105)يت رقم ، الب(9ص)حرز األماين  (3)

 . (1/264)نرش  الو (1/157)قناع إل او (248ص)  التبرصةو (1/63)التذكرة نظر  ي (4)

 .  (8/36)القرطبي يف تفسريه ك نقل ذل( 5)
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محن  حيم( الرَّ  .  (1)«يها أمانفيف، ليس لت بالسَّ وبراءة نزان، أمالرَّ

 .   (2) وعليه اجلمهور من أهل العلم :ينقال القايض أبو بكر ابن الباقالَّ و

قضه  أرادوا نإن ذلك من شأن العرب إذا كان بينهم وبني قوم عهد، فإذا    :وقيل

كتاباً كتبو هلم  فيه  ا  يكتبوا  فلم  مْح  ْس بِ )،  الرَّ اهللَِّ  حِ ِم  الرَّ نزلت    ( مِ ي ِن  بفلام  نقض براءة 

رسولاالعهد   بني  كان  اهلل  ذي  بعث    ×ل  املرشكني  أيب   ×النبي  وبني  بن  عل 

 .  (3) ل عىل ما جرت به عادهتمسم يب فقرأها عليهم يف املوسم، ومل طالب 

 : (4) قولهومن األمثلة أيضًا 

ق   ُروا يِف الْ ـ أ ظْ ْد ـو  ُْزنْ ه  اِف حي  بْ ف  ـ خُتْ نُ وـإِِذ الن   ُرهُ ـُكفْ  ك  ـك  اـى ق  ال  ج  لِتُ  ل ه     مَّ

 رن   ﴿  أن قوله تعاىل  هوبنيَّ في اإلمام الشاطبي يف باب اإلدغام الكبري،    هأوردوقد  
فيه مانع من موانع اإلدغام األربعة    [23  : ن]لقام  ﴾ ىن نن من زن وإن مل يكن 

يدغموها يف  م  فل  ﴾ نن﴿   رووا إظهار كاف واة اإلدغام عن السويس  قد  ن ر أإال

 .  ﴾ ىن﴿  كاف
إظهبأن    لكذ  ه  جَّ وو اعلَّة  أخفيت عنكلار  النون  أن  فامتنع  اف  الكاف،  د 

)   إدغامها قال  ولذا  إظهارها،  ال  ووجب  مَّ أيلُِتج  ل     : (  مَّ لُتج  الكاف  أظهرت  إنام 

 مدغمة .الكلمة ببقائها مظهرة غري 

بوزا اإلد  قول  اح  الرش  فقالعض  بيانًا  الشاطبي   إمام  الوا  عند ن  أخفيت   نون 

 .  (5) إعالالن الجتمع الكاف، فلو أدغم

 
 .  (2/330)واملستدرك  (10/95)كام القرآن امع ألحاجل (1)

 .  (1/259)االنتصار للقرآن  (2)

وإعرابه  القرآن نظر معاين، يب املرشكنيمحن الرحيم، من خطالبسم اهلل الر ماً وقيل: تركت التسمية، إعظا (3)

اآلثار  شكمو  (2/472)زجاج  لل املو  (2/155)ل  ألحكو  (1/389)سري  زاد  القرآن اجلامع   ام 

 . (263-1/262)هان للزركيش الربو (8/61-63)

 . (122) ، البيت رقم (10ص)حرز األماين  (4)

 .   (2/226)فتح الوصيد  (5)



 اين الزهر   غرم للا بن  أ.د. سامل            اين ووجه التهاين( ألم )حرز ا   ومته اطيب يف توجيه القراءات يف منظ منهج اإلمام الش 

50 

أل اإلدغام،أو  من  قريب  اإلخفاء  مدغم  ن  األوىل  الكاف    فتكون   ،فيها  فكأن 

 .فكذا هذا ممتنع اإلدغام، هوو  ونحوه، [48 :]القمر   ﴾ ٰه   مه﴿ كاحلرف املشدد يف

 : (1) لهأيضًا قواألمثلة ن وم

ِعنْ ا د  ـو  ة  إِ ـ خـم        ةٍ ـم  ـكِلْ ْر بِ ـ أ ْظهِ ُكل  لِلْ مُه  ِف ْشب اهِ اف  اع  ال  أ   املُْض                             ْثق 

 دها ميع القراء إذا وقع بعبإظهار النون الساكنة جلاإلمام الشاطبي  أمر فيه  وقد  

  كلمتني مهاالنون الساكنة يفلواو مع  اجتمعت اد  وق  ،(2) ياء يف كلمة واحدةواو أو  

ال  [99  :األنعام]  ﴾  جب﴿و   [4:الرعد]  ﴾   جئ﴿ الساكنة  ياء مع  واجتمعت   يف النون 

[ 4:الصف]  ﴾ مث﴿ و  (3) ﴾ مث﴿ كلمتني أيضًا، مها
 (4) . 

وج ه  الواو  ووجن مالقاهتا  عند  النون  إظهار  بقوله وب  واحدة  كلمة  يف  الياء    أو 

 .( )خمافة إشباه املضاعف أثقال

بذويعن أن  ي  إذا  لك  الساكنة  أو  النون  الواو  يف  يف   هابعد  ةقعواال  الياءأدغمت 

  ، املضاعف الذي يدغم فيه احلرف يف مثله ببه  تشتحينئذ    الكلمة  واحدة؛ فإن  مةكل

 ( .انريَّ )و (انحيَّ )نحو ، مجيع ترصفاته أحد حروفه األصول مكرراً ويكون يف 

لفظ   ان، ولفظ    (ِصنْوانٌ )فيصري  ان، ولفظ    (نٌ واِقنْ)صون ولفظ  ان،  بين   (ُبنْيانٌ )قون

ْنيا) فاين دن ال  (الد  وسامعالعىل  يلتبس  ،  بيفرال  ،  النون    امني  ق  أصله موأصله  ا 

 . يفالتضع 

النون   األربع  فأبقيت  الكلامت  هذه  ال  ؛مظهرةيف  الكلامت  به  تشت   حتى   بام هذه 

 
 . (882) البيت رقم  (24ص) حرز األماين (1)

 .لكلمةا ال يكون إال آخرذلك؛ ألنه  ال يدخل التنوين يفو (2)

 .  البقرةسورة  يف (85)ة ل مواضعها : اآلي وقعت، وأو  حيث (3)

الواو والياء املذكورين يف   )وعندمها( يعود عىليف قوله  ضمري  وال  [109  :بةالتو]  ﴾ نث ﴿  ومثله لفظ  (4)

  وهو قوله :  ،البيت قبله

ُكـ فِ         ــٍة  ـ نَّــع  غُ ـوا م  ــمُ ـــو أ ْدغ  ـــمُ ـْ نـي  ـلٌّ بِ ــو  اليـلي اـو  اِو و  ــون  دُ  اـ و   ال  ــــ ٌف ت  ــل  ـــا خ  ه 
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 . (1) مضعف ه حرف يف
ه بعض القراءات يف جزء من شطري البي -11  : (2) كقوله  ت،وجَّ

ض   م  ـيُ                    ٍث ــالِ ـث  ـِن لِ ـكِن ياـك  ُأوىل  السَّ م  ـو                ـال  ــٍد ح  ـُرُه يِف ن  ـْس ـ ك   اً ومزُ ـلُ ض 

فيه   ذكر  الشاطبي  وقد  ما  اإلمام  الساكن  فيه  اجتمع  حكم  كلمتني،  يف  ساكنان 

الثانية    أولو  ة،انية الثيف الكلم الفعل    والثاين وهو فاء  ،ل يف آخر الكلمة األوىلاألو

ع تضم  وصل  واحلرفند  مهزة  مضموم  ال  يف  الثالث  االبتداء،    ، مةضمة الزكلمة 

تعاىل    ﴾ جن يم ﴿و  [195:]األعراف ﴾ من خن ﴿و  [173:بقرةلا ]  ﴾  مث  زث  ﴿  كقوله 

 . [اإلرساء]  ﴾  يب ىب نب  ﴿ و [117 :املائدة]    ﴾  مث  هت  مت ﴿ و [3 :املزمل]

)و مرموز  أن  ن  يِف بنين  و  :وهم  ( ال  ح    دٍ   عمروو  صمعامحزة    بكرس   يقرؤون،  أبو 

الساكن  تنويناً ني،  أول  كان  لبعضهمستثنا  امإال    ، أو غريه  سواء  القراء ي  بقية  وأما   ،  

 . (3)بضم أول الساكنني، يف املواضع كلها نويقرؤف

ه قراءة الضم بقوله )لثالث يضم لزومًا( فبنين  أن علة ضم الساكن األول    ووجن

كون   هي  بضمه  قرأ  من  العند  الكلمةو-فعل  ثالث  عني  ضمة    -هو  مضمومًا 

 . ممن كرس إىل ض االنتقال هة  كرا   ( 4) ة العني الالزم   ة م ض   الساكن األول أتبعمة، فالز
ه بعض القراءات يف بيت واحد بكامله  -12  : (5) ، ومن أمثلة ذلك قولهوجن
بِ  بُ ـو  ْسمُ ـاِمي ك  ـِر الشَّ ـالز  ا ر  بِالْ ذ  اٌم و  ـ             ـُهْم و  ت اِب ِهش 

ْسم  ُُمِْمال  ِف اْكِش كِ                 الرَّ

 اك     مم   مئ  ﴿  :قوله تعاىل  رأق  مرن عاباالشاطبي أن  ام  وقد ذكر فيه اإلم
 

وكنز املعاين لشعلة   (2/411)صيد  وفتح الو  (2/1251)والعقد النضيد    (1/92)وينظر رشح اهلداية  (  1)

 . (172ص)

 . (498-974-496-495)  رقميات باأل (40ص)حرز األماين  (2)

 . (283-822ص)علة ين لشوكنز املعا (575-2/574)لآللئ الفريدة  وا (3/692) فتح الوصيد  ينظر( 3)

 .(3/916)  ، ينظر فتح الوصيدغري حصني  زن بينهام؛ ألن احلرف الساكن حاجاد باحلرف الساك تدوال اع (4)

   . (582) البيت رقم  (47ص)حرز األماين  (5)
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  مم    مئ  ﴿ قرأ اً هشاموأن  ﴾ ىه﴿  قبل لفظ بزيادة الباء ﴾ نن  من زن

لفظ   ﴾ من  لك اك قبل  الباء  القراء   ﴾  رب ﴿  بزيادة  بقية    وقرأ 

 .  قبلهام بحذف الباء  ﴾ من    زن رن   مم   مئ﴿

زيادة  ثم   ه  عامر  وجن يفابن  لفظللباء  )  ﴾ اك  ﴿    بِابقوله  امِ بُ لز  و  الشَّ ا   يِر  ذ  ك 

ْسُمهُ   ف الشاميني بإثبات الباء .حصميف  ( أي أنه مرسوممْ ر 

ه زيادة هشام للباء يف لفظ اكْ )بقوله  ﴾ لك   ﴿ ثم وجن ْسم  ُُمِْمال  ِشِف و   (  الرَّ

 .  والفعلل يف القوباجلميل   آتياً حال كونك  :أي

يف هو    »  :الداينم  مااإل  قال  إذف مصاحف الشام فيه؛  تال اخر بقوله هذا إىل  شاوأ

 . (1) « ءضعني بالبااملو

ا  وقال هارون   إن الباء زيدت يف املصحف الذي وجه به   »  :ألخفشبن موسى 

 .  (2) «ه وحد ﴾ اك﴿  إىل الشام يف

ألن أبا   (ُُمِْمال  قال )إنام  »  :أيضًا، كام قال السخاويوهو الذي نص عليه مكي  

 .  (3) «يةب اهلدايف كتا كر ذلكذ ًء أصاًل، الثاين با زعم أنه مل يرسم يفممد مكياً 

للشامي    ار إىل اخلالف بقوله )واكشف( أي تفقد )الرسم(ش أ  »  :وقال اجلعربي

وأ ْحِسنِ  خمتلفًا،  رأ جتده  ما  نقل   ً كالن أن  القول يف  أو  يف    :ى،  القول    اإلثبات أ ْحِسِن 

و  وال تُ   لفهفقه وخمتمر يف متن إنام اعتمد ابن عا  :أصاًل، أو قلقال مل ترسم     منل عىلع 

 .   (4)« فاق اتفاق رسمه، والوال  يتهروا
 

 . (103-102ص)ملقنع ا (1)

 .  (3/813) ينظر فتح الوصيد  (2)

ا  (3) املصون    (3/812)لوصيد  فتح  الدر  رقم  ال  لةالعقيو  (3/519)وينظر  الفريدة  والآل  (61)بيت  لئ 

 .(97ص)احف األمصار وهجاء مص (031-102ص)واملقنع  (3/689)

 .  (ب/ 204ق )كنز املعاين )املخطوط(  (4)
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ه بعض القراءات يف بيتني اثنني،  -13  : (1) ومن أمثلة ذلك قولهوجَّ
ال   ك  ـ تُ ـنْ أ  ـا ه  ـي ه  ـٌف فِ ـ أ لِ و  س            اً ــنـا ج  ـْم ز  ْم ُمْبدِ ـمْ ـح   اـْل أ خ  ـه  ـو  ك  ال   لٍ ٍد و             ج 

يِف   ـ ه  و 
إِبْ   دًى ـهُ ٍت ـابِ ـث  ْن ـ  مِ هُ ـيـبِ ـنِْه التَّ ـائِ الُ ــو  ان  ج  ــمْ ـْن ه  ـ ُه مِ ــد  ٍة ز   ال  ــــمَّ ـ ز 

ت   ْ حي  ْجه   ُل ـمِ ـو  ِهْم نْيِ ـاْلو  رْيِ ْن غ  مْ  ع  ك  جِ                 و  ْج ـالْ ِه ـــٍه بِ ــيـو  َّال  ـ كُ ـلِلْ  نِ ـ يْ ـه  ـو   ل  مح 

الشاماإلفذكر   األول خالفطبي  ام  البيت  تعاىل  يفاء  القر  يف   ﴾  حس ﴿  قوله 
أن   وأيبق  راءةقوبني  األلف  بعمرو    الون  واهلمزة  إثبات  اهلاء  ابني  ،  مزةهلوتسهيل 

ورشأن  و األلفب  قراءة  وحذف  و  اهلمزة  تسهيل،  بني،  أيضًا  بني   اهلمزة  إبدالله 

ف وحتقيق اهلمزة،  األلحذف  ببل  ن قأن قراءة  ، ومع إشباع املد ألجل الساكنني  ألفاً 

 .  ق اهلمزةيإثبات األلف وحتقبكوفيون امر والوابن ع ي وهم البزنياقبلاءة قراو

في ثم   الواردة  القراءات  ه  فقال:    اهوجن التاليني  البيتني  يِف )يف  ِمنْ و  التَّنْبِيُه  ائِِه  ه     

  لكوفيني ذكوان وا  حرف تنبيه يف قراءة ابن  ﴾  حس ﴿  من   ءااهل  أنن   ( فبنيَّ دًى ث ابٍِت هُ 

  أثبتواهنم  ؛ ألزةمن مه  ةدهم مبدلاء عنهلاوليست    (تمنأ )  لضمري، دخل عىل ايالبزو

 .اهلمزتني نيب وهم ال يدخلون ألفاً  ،بعد اهلاء األلف

أفاد بقوله ) َّال  ثم  ان  مج  ٍة ز  ز  ْ اُلُه ِمْن مه  إِْبد    من   ةبدلمورش  أن اهلاء عند قنبل و  (و 

واألص االستفهام،  )مهزة  ألو  أنتم(أ ل  إدخال  مذهبهام  من  بنيليس   مزتنياهل  ف 

 . (2) للتنبيه كن  تذلك ملفلء، اهلابعد مها لف عندوال أ ،أيضاً 

ْت مِ ثم أفاد بقوله ) حي  ِهمْ  اْلو  ُل و  رْيِ ْن غ  نْيِ ع  عمرو   يف قراءة قالون وأيب   ( أن اهلاءْجه 

 :  وجهنيتمل حتشام؛ وه

للتنبيه  :األول  و عىل خالفعمر  قالون وأيبلاهلمزة    ليسهيكون تو،  أن تكون 

 .  [202:]البقرة   َّ ٰذ ُّ مهزة يسهل البز كامام مذهبه

 
 . (562-615-560-559)  يات رقماألب (45ص)حرز األماين  (1)

 ها نظراً ش فسهلتان، وأما ورزلكلمة مهفلم جتتمع يف ا  ؛ ألنه قد أبدل األوىل هاءً نبل الثانيةيسهل ق  وإنام مل  (2)

 .لألصل
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الفصل  هبهم إدخال ألفذممن اهلمزة؛ ألن  بدالً  هم كون اهلاء عندت أن :والثاين

اهلمزتني ف  ، (1)بني  هنا،  يكتبون األلف  اهلاء عندهم   دليالً   ن ذلكوكيوهم  أن  عىل 

 . مبدلة من اهلمزة

ك  قوله )أفاد بثم  ِجيٍه بِِه  مْ و  ْجه  و  َّ  لِ نْيِ اْلو  ء القراءة من ن مجاعة من علام( أال  ْلُكل  مح 

 .(2) ل الوجهني للقراء السبعة اماملسموع والقول املقبول ذكروا احت يالرأ يذو

ه بعض القراءات يف أكثر من بيتني،  -14  : (3)  قولهك يفوذل وجَّ
يَّ  ز  ك  ـي ض  ـن  فِ ــو  فْ ـْس ـم  و  ر      ت ال   مْ هُ ي  امِ ـِب ش  ـْص ـ النَّـْم بِ ـ ِدهِ ل  أ ْوال  ــ  ـ    تْ ُع ق  ـ ٍر و 

ْفُع يِف رُش  نْـُض ع  ـف  ـخُيْ و   اُؤُهمْ ُه الرَّ اِميـ ح  ـْص ـيِف مُ و    ك   مُ ـ  اْليـن  بِ ـ ِف الشَّ
ِ
    ث ال  ـاء

م   ْي ـفْ ـو  ي ـمُ ـلْ ن  اـُعوُلُه ب  اف  ْ               اِصٌل ِن ف  ـْض  مل  رْيُ  ف  ُيلْ  و  ْعرِ لا يِف   ْرِف الظَّ  غ  يْ  ش  ال  ف   ص 

ا ف ال  م  ال   نْ ـْوم  م  ـي   الْ ر  ِه د  لِلَّ ـك   عْ  ه  م  ال  ـ ج  ــ  مُ ِو إاِلَّ ـالنَّحْ  يـلِيمِ مُ ْن ـْم مِ ـلُ ـت    و       ه 

ْس  جَّ الْ ــمِ ــر  اــي م  ـِوص  أ بـلُ ــق  ـِه ز  ة  اأْل                 ز              ِمال  ـُُْم  د  ـش  ـِوي  أ نْ ــُش النَّحْ ـف  ـْخ د 

    هت   يب    ﴿   قرأ مر  ن عا ن اب ت الثاين أ ول من البي شطر األ ول وال  يف البيت األ نين فب 

وكرس    ﴾  هت   ﴿  بضم زاي  [ 713 : ]األنعام   ﴾  مث    يث    ُل ْت ق   لك          زب  حس

 . ( 4)   ﴾  مث﴿   وخفض مهزة   ﴾ يث﴿   ونصب دال   ﴾ ُل ْت ق   ﴿   ورفع الم   ئه، يا 

هث  وجَّ يف  م  ال   قراءته  ويفالشطر  الثاين  البيت  من  الثالث  ثاين  البيت   والرابع  

،  بالياء الشاميني  صحف  يف م  مرسوم    ﴾  مث ﴿   لفظ أن    فذكر أوالً واخلامس،  

 مُ ال ) مصحفهم، فق ة لرسمموافق فقراءته
ِ
اِمني  بِاْلي اء ِف الشَّ يِف ُمْصح   ( . ال  ث  و 

بني  امل ﴾  هت ﴿ فاعل للفعل ئبناع ورفامل - ﴾   ُل تْ ق     ﴿ لفظوجه قراءته بأن  ثم بنين 

 
  عمرو، وحتقيقها هلشام .وأيب لقالون يل الثانيةمع تسه  (1)

 . (390 – 1/389)كشف وال (221ص )ينظر رشح اهلداية  (2)

  . (674-673-672-167-670)رقم ز األماين األبيات حر (3)

   ﴾  خص ﴿   خفض دال و   ﴾ حص    ﴿ م  ال ونصب    ﴾ جس﴿   يف   بفتح الزاي والياء   القراء   باقي   اءة ر ق وتكون    (4)
 . (461ص) التيسريينظر   ﴾ مص﴿ ورفع مهزة 
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إىل   -عول  للمف إ  ن م  ﴾  مث﴿   مضاف  الفاعل  ةف اضباب  إىل    ن أو   ، املصدر 

،  إليه   فاملضاف واملضابني  فصل    ﴾ ُل تْ ق   ﴿  للمصدر  مفعوالً   وبنصملا  ﴾  يث﴿

( قال  الْ وهلذا  نْي   ب  ْفُعوُلُه  م  ف اِصٌل ض  مُ ـو  نْيِ  واملعنىاف  قتُل    :(  املرشكني  من  لكثر  ُزي ن  

 أوالد هم، فالقاتل ه ال
ِ
 .  (1) كني لمرشذلك ل ، وُزي نم الرشكاءرشكاء
 لة أخرى متفق رد عليها بورود أمثـم ياألقوال ث إىل علة بعض  ري أحيانًا  شي -15

(2) كقوله، ايهعل
 : 

ُهوـموُم ه  ـو  املْ ْض ـاو  هُ و  و   نْ  اًء  ك  م  م  ـأ ْدغِ ـف                       و  بِ ـْظهِ ـْن يُ ـْم و                 لَّال  ـ املْ د  ع  ـْر ف 

ي    أْ ــ و 
ن  ـمُ ـــأ ْدغ   مٌ وْ ــي  ي  ـتِ هُ ــحْ ــوُه و  ال    و  ْن ع  ف رْ  و  ال  ىل  املْ د  ق  ُينِْجي م  وَّ        ع 

الشاطبي  ذكر   أيف  اإلمام  البيتني  السويس  لف  اختُ نه  هذين  واو عن  إدغام    يف 

 جغ ﴿ و  [59  :]األنعام  ﴾  مف حفخف جف مغ جغ﴿  نحو،  يف مثلها  ءامضموم اهل  ﴾ حف﴿
 .  [42:ل نمال] ﴾  حف مغجف

اجلمهور   إدغافذهب  مثلها  للسويس  مها  إىل  إقا  وفق يف  يف  احلرعدته  فني  دغام 

 . يف قوله )فأدغم( بإدغامها ر ولذلك أمثلني، املتام

إظهارها وهي  ؛  هاإظهار  ىلإ  آخرونب  وذه علتهم يف  الواووبنين  إدغام   يف  أن 

يرتت املدمثلها  حرف  إدغام  وهو  مظور  عليه  من  ،ب    نكاإس اإلدغام  الزم    ألن 

  ؛   يدغم باإلمجاعاملد الوحرف    ،مد  رفح  صارتبلها ضمة  نت وقسك  إذاو  ،الواو

إىلغامإد  ألن يفيض    : سون]ي  ﴾  جف مغ  ﴿  [96  :الشعراء]  ﴾ مم ام  ﴿  مثل   حذفهه 

 . وحرف املد ال حيذف  [5:]الناس  ﴾ لك  اك﴿ و  [18 :]إبراهيم ﴾    خص  حص﴿ و [63

املظهرين    رد  ثم   أدغ  مبأهنعلة  اليقد  مثموا  يف    ﴾ ىل مل﴿   نحويف  لها  اء 
 

املعاين  ينظر    (1) ال  (3/146)إبراز  وعللها  وإعراب  السبع   ( 3/912)الوصيد    وفتح  (1/171)قراءات 

للجع  املعاين  املعا    (/أ232ق)ربي  وكنز  املصون    (382ص)علة  لشين  وكنز  ، وسيأيت  (5/167)والدر 

 ( . 72رقم ) توجيهه هلذه اآلية يف منها تضمزيد بيان مل

 . (130-912)، البيتان (11ص)حرز األماين  (2)
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  ﴾ ىل مل﴿  أنه يرتتب عىل إدغام  ريبوال    [11:طه]  ﴾ حط مض ﴿و  [254:ةالبقر]
يرتونحوه   إدغام ما  عىل  فالعلة    ﴾ حف ﴿  تب  اهلاء؛  يف   ملوجبةااملضموم    لإلظهار 

 . الياء، فال فرق بينهام الواو موجود يف إذ املد املقدر يف ﴾ ىل  مل ﴿ متحققة يف ﴾ حف﴿

 مغ   ﴿  وحرف املد يف  ء،م اهلااملضمو  ﴾ حف ﴿  يف  بني حرف املد  اً أن هناك فرق  مع
 ، اخلارجال ثبوت له يف    فقط،   الذهنفإن األول تقديري مالحظ يف،  ونحوه  ﴾  جف

  م ااإلدغ  إذ ال يلزم من منع  ،فقياس األول عىل الثاين خطأ  ارج،والثاين مقق يف اخل

 .  (1) املد املحقق منعه يف املد املقدر يف

يورد تنزالً القائلون به، ثم  احتج به   ما  قراءة برد  من وجوه الجهًا  د  وقد يرُ  -16

(2) كام يف قولها هبا، لو أهنم احتجو حجة أقوى هلم
   : 

إِظْ  ه م  ُروٍف ــل  ُح ــيـلِ ـق                       ِه ــْونِ ـ ك  ـلِ وٍط ــْوٍم آل  لُ ــ اُر ق  ـه  ــو  دَّ       ال  بَّ ـن  ـْن ت  ـر 

جَّ ُمظْ ـل  ًدا و  ـيْ ك كَّ ـا ِم ل  ـبِإِْدغ ا ص  ـيـانِ ـال ِل ث  ـإِعْ ـبِ   رٌ هِ ْو ح        حَّ ال ْعت ىل  ـِه إِذ 

أن    ماماإلفذكر   اروابعض  الشاطبي  عة  يف السويس  ن  إلدغام  الالم    أظهروا 

حروف هذه  وحجتهم يف ذلك أن  الالم بعدها، موها يفغومل يد(3)﴾ ىف يث﴿كلمة 

أن    ، ةليقل  الكلمة بقلة  وبنين  لإلظهار  هذهاحتجاجهم  مر   الكلمة   حروف  ود  دأمر 

  الكاف يف  الكاف يفعىل إدغام  وه باإلمجاع  ، وبنين أهنم رديف العلم  نيسخارعند ال

فلو كانت قلة   ﴾ ىف  يث﴿  من  مع كونه أقل حروفاً   [5:]يوسف  ﴾يم  ىم  مم﴿

منا مانعة  كاف  حلروف  إدغام  منع  لكان  ىل،  و أ   ﴾ يم﴿   يف كاف   ﴾  ىم﴿   اإلدغام 

 . عة من اإلدغام ت مان ف ليس رو قلة احل فتبني أن    ﴾ يث﴿   عن حروف   ﴾  ىم﴿   لقلة حروف 

لو   ﴾يث﴿  ن للفظي املظهر أن    - اضعىل سبيل االفرت  -بي  ثم ذكر اإلمام الشاط

قد    وااحتج ثاين حروفه  تغيري إلبأن  عليه  تغيري  واإلدغام  دال،  بباإل  هعاللطرأ  فيه 

 
 ( 58ص)والوايف    (2/581)ع  فقط ، ينظر غيث النفهو اإلدغام  ء به للسويس من طريق الشاطبية  املقروف  (1)

 . (103ص)والبدور الزاهرة 

 .(127، 126)، البيتان (11ص) ماينحرز األ (2)

 .  (34) والقمر (56)لنمل وا، (61-59)احلجر  يفاضع يف ثالث سور ، مو ربعةوهي يف أ (3)
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لإلدغام،   المه  احللئال    امغداإل  عن  وافعدل بإسكان  قليلة  كلمة  عىل  روف  يتوارد 

، م بقلة حروفهاحلجة لكانت أقوى من احتجاجه  ههبذ  واحتجلو ا  رية،ريات كثتغي

عليه املأخوذ   غام هو الصحيح املعولاإلد، بل  منع اإلدغامال ياالحتجاج  لكن هذا  

 .(1) لم به وعليه الع

أو  قد   -17 به  قال  من  إىل  وينسبه  القراءات  بعض  توجيه  من  كحيذكر  اه 

 :(2) كقوله  العلامء،

ة  ُُمْمِ ـ يَّ اْكرِسْ لِ ِرِخ ـْص ـمُ  ....             اه  ك  ......  ....... ............... ْمز                           ال  ح 

ْص  قُ ــ يـ  نـاكِ ـْو لِلسَّ اٍل ـو   م  ـف  ـع  الْ ـا م  ـاه  ـك  ـح    ٌب رُ ــ طْ ـِن و 
ِ
اء ل  ـرَّ  ال  ع  ِد الْ ـْع و 

الشاطبي  ذكر   تعاىل  يف  ﴾  مب﴿  لفظأ  رق  محزةأن  اإلمام     هئ مئ ﴿  :قوله 

 . (3)بكرس الياء املشددة [22 :إبراهيم] ﴾ مب   خب حب جب

ه  ثم   ا  )يف قوله    أوجزمهاو،  كام سيأيت  توجيهنيكرس بقراءة محزة بال    وجَّ ه  ك 

ْصٍل   اكِن نيِ او  لِلسَّ هذه  فذكر(  ْو  الوصل؛    الياء  أن  أهنا الضمري،  هاء  ي  وه كهاء  أي 

بعد    تكرس  ء الضمرياحد، وهاو عىل حرف   ضمريمنهام  أن كالً   يفتشبه هاء الضمري  

الساكنة  [22  : ]البقرة  ﴾  مت  ﴿  نحو  ة،الكرس الياء  وإذا    [37:]البقرة  ﴾  حن﴿  نحو   ،أو 

بياءفإهنا    ةكانت مكسور يربوعتوصل  بني  لغة  لغة، عىل  حكاها   صحيحة،  ، وهي 

والقراءة والنحو  اللغة  إمام  نها  والفراء، وحسَّ البأ  عنهم قطرب  ابن  عالء،  و عمرو 

ُقْطُرٌب قول اإلمام الشاطبي )ذا معنى  رصيح، وه  وهو عريب اه    و  ك  ع  ح  ْع    ا م   م 
ِ
اء رَّ اْلف 

 . (4) (ال  ِد اْلع  ل  و  
 

 ( . 21يف رقم )كام سيأيت   ،أصلهاواخلالف يف   ،من إعالل  ﴾ يث﴿لمة ك ما وقع يف  بنيَّ م ث (1)

 . (799، 798) البيتان رقم  (63ص)حرز األماين ( 2)

 .( 26بيان توجيهه هلا يف رقم ) أيت، وسي(134ص) ينظر التيسري (3)

 .   (2/75)ومعاين القرآن للفراء  (6/429) ينظر البحر املحيط (4)
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( 1) كام يف قولهللقراءة ويبهم القائل به، يه جوقد يذكر التو -18
  : 

الُ ـإِبْ ـف   ٍة ه  ـ  مِ هُ ـد  ز  ْ اـاٌء أْصلُ ـْن مه  ق                   ه  اوٍ   النَّاِس ِمنْ  ب ْعُض ل  اْد ق  ـو      ِدال  بْ ا و 

الشاطبي  فبني   أن  اإلمام  البيت  هذا  في  ﴾ يث﴿  كلمةيف  وأنه  ،  إعالل   هاوقع 

فيهاخ فتلف  مذهبنيذكر  ا،  أصلها  أصلها  ألا،  يف  أن  ساكنة،   (أهل)ول:   هباء 

اهلا ألفاً   ة،ساكنء مهزة  فأبدلت  اهلمزة  أبدلت  ساكنة،نيمهزت  عجتامال  ،ثم  وثانيهام    

 . مذهب سيبويهوهذا  ،ابلهما ق جنس حركة مد من دل حرفبتف

نفتح ما قبلها قلبت  واو، فلام حتركت الواو واح البفت   (لو  أ  ): أن أصلها    والثاين

ق  ه )، وهو الذي عناه اإلمام الشاطبي بقولالكسائيب  همذ، وهو  ألفاً  ب ْعُض   ال  ْد ق  و 

اٍو اْبِدال    .(2) (النَّاِس ِمْن و 

،  عىل االختالف يف اإلعراب  ائامً يًا قات توجيهًا لغوءاالقر  نم  ه كثرياً وجن  -19

 :(3) أمثلة ذلك قوله  ومن

تُ  م  ـْس ـو  ُكوا وا التَّاء  ـأ ُل ض  رَّ الَّالم  ح  فْ ـبِ       و  هْ ـٍع ُخ ـر  ْفِي ال  ـْن ب عْ ـو  مِ ـُلودًا و   ِد ن 
 خن ﴿  السبعة إال نافعًا قرؤوا قوله تعاىلام الشاطبي أن القراء  ماإلفيه    وقد ذكر

وقرأ نافع بفتح التاء،    ك الالم بالرفع،ريتاء وحتبضم ال  ﴾   ٰه مه جه هن من

 . (4) وبسكون الالم

ه قراءة اجلمهور بأن )ثم   ْهو  ه ) ال( نافية، وهذا معنى قولوجن ْفِي ال  ِمْن    و  ْعِد ن  ( ب 

 .قراءهتم مبني ملا مل يسمَّ فاعلههو عىل وعًا، ودها مرف وعليه يكون الفعل بع

 ْهو  ِمْن ب ْعدِ افية، فهذا معنى قوله )و  ة بعد ال النعاـاجلم ه رأـقـف»  : ةـامو ش ـال أبـق

 .(5)«ن ْفِي ال (

 
 . (128، 127، 126)، األبيات (11ص)األماين حرز  (1)

 .   ( 31/ 1)   البيان والتعريف و   ( 412/ 2) عاين  وفرائد امل   ( 451/ 1) د  والعقد النضي   ( 230/ 2) فتح الوصيد  ينظر    ( 2) 

 . (479) البيت رقم  (39ص)حرز األماين  (3)

 . (1/414) اف واإلحت (169ص)السبعة ظر  ين (4)

 .  (2/321)إبراز املعاين  (5)
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ويدل منفية،  خربية  )و    فاجلملة  مسعود  ابن  قراءة  تُ عليها  وْس لْن  أيبن أ ل(   قراءة 

   :وحتتمل أحد ثالثة وجوه .  (2)«وبعدها خرباً  خرباً بلها ق أنأيضًا و،  (1))وما ُتسأُل(

:   ولست تسأل عن أصحاب اجلحيم، أييل :  ه قكأنن   نفة،ن مستأوكأن ت  :لاألو 

 . ]الرعد[    ﴾ جغمع جع مظ حط مض﴿   يف قوله تعاىل   كام   مسؤول عنهم، أنت غري 

إنا أرسلناك باحلق بشرياً ع احلال، والتقضأن تكون يف مو  :والثاين  :   ونذيراً   دير 

(3) اجلحيم سائل عن أصحاب  وغري
  . 

قومه، كام يف قوله    فر منكفر من ك  عن  ×نبي  لللية  القراءة تسوعىل هذا تكون  

  ﴾  ىث    حط   مض زث رث﴿  وقوله  [ 65  :صص ]الق ﴾ ىك  مك لك اك  يق﴿  تعاىل

در  إليه منه، وإنام الق  ن أرسلمال جيب عليه قبول  وغريها ألن الرسول    [82:]النحل

 . (4)تبليغلاسول الذي جيب عىل الر

ي ـال ـوالث أن   : النـكـث  فـون  معنـفي  كـي  النهي،    ﴾ حن  جن  يم  ىم﴿   قولهى 

[197 :]البقرة
(5)

  . 

 :  (6) ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله

ق   ال  رْصُ ـو  اٍد بِ  و  يِف ـ ه  ا و  ك  ال  ـ الْ بِ  و  وىل   اأْلُ ال  ِة ـي ام  ـقِ ــ              ـــ الْ ُخْلٍف ز  اِل ُأو                             ح 

  تعاىل   هقرءا قول  ف عنهوالبزي بخل  قنبالً يف هذا البيت أن  مام الشاطبي  إلاذكر  

  ، القيامةة  األوىل يف سور  ﴾  يث ىث   ﴿ ويف سورة يونس،    [16]  ﴾    يت ىت نت   ﴿

 
البحين  (1) املحيط  ظر  القراءات    (1/558)ر  يف    (74ص)وشواذ  القرآن  وخمترص  أن  ،  (16ص)شواذ  إال 

م  جانسبة عند الكرماين ال ( أليبن  ْسأ ُل(ا تُ ءت بالعكس، فنسب قراءة )و  ْن ُتْسأ ل  ل   .  البن مسعود، وقراءة )و 

 .  (1/377)، والعقد النضيد  (557ص )ة آللئ الفريدينظر ال (2)

النضيد  و  (112ص)القراءات    حجةينظر    (3) املعاينو  (1/262)الكشف  و  (1/377)العقد  لشعلة   كنز 

 .  (2/555)لئ الفريدة آلالو (274ص)

 . (1/47)مصار ل األ قراءات أهملختار يف معاينينظر ا (4)

 . (378/ 1)ضيد قد النالع ذكره السمني يف  (5)

 . (744) البيت رقم  (59ص)ين األما حرز( 6)
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تعاىل  وهي األلف  ،(1) ﴾ ىق يف ىف يث ىث ﴿  قوله  بعد  بحذف  يف   التي    الالم 

 . لبزيل وهو الوجه الثاين ،ف فيهامالباقون بإثبات األلرأ عني، وقاملوض

ه اإلمام الشاطبي القراءة يف مو بِالْ )فقال    ،ةضع سورة القيامثم وجن ال  ـو  اِل ُأو    ( ح 

أي :    (2) « ﴾ يف ىف يث ىث   ﴿  رص يفأوال( تعليل للقوقوله )وباحلال  »قال الفايس :  

االبتداء دخلت   مبتدأ مذوف  أن الم  أيعىل  احلال،  بفعل  عنه  أقسم،  : أل أخرب  نا 

 . ( 3) بل ق ت س امل   ل لتأكيد ألن النون إنام تدخ كذلك مل حيتج إىل النون الثقيلة  وإذا كان األمر 
املضارع  وأ الفعل  عىل  االبتداء دخلت  يف ه  نتفعيَّ   ،أن الم  مع صالحيته    للحال 

 . (4)االستقبالذاته للحال و

شعلة بِاحْل  »  :وقال  ال (  الِ )و  الال  ُأو  تعاىليعني  قوله  من    للحال؛   ﴾  يث ىث ﴿  م 

  متعني   انستقبال، وهاهون املؤكدة، ألهنا للفرق بني احلال واالتاج إىل النوهلذا ال حي

 . (5) «ل بواسطة الالمحالل

  بتداء دخلت مؤول بأهنا الم اال   ﴾  يث ىث  ﴿  القرص يفنى  ومع»وقال أبو شامة :  

بِاحْل الِ قوله: )م، فهذا معنى أقس ألناعىل فعل احلال، أي  ال   و   . (6) « (ُأو 

 :  (7) ًا قولهومن أمثلته أيض

ه   ................... ........ اـمْ الَّ ااقٌّ ـن ا ح  ـهُ      اـو  أ بْ عْ ـْرف  ا ك  ـت  ر   ِدال  ـــ و 

 
بـ  الشواحرتز    (1) الثانيةاطبي  سورة وعن موضع    ﴾ ىك مك لك اك يق  ﴿وهي    ،)األوىل( عن 

ئ رارساج الق  ، ينظرفيهام  اء يف إثبات األلفالف بني القرفال خ   ﴾ زت رت يب ىب نب﴿، وهو  البلد

 .(286ص)والوايف  (243ص)

 .  (3/863)دة الآللئ الفري (2)

 .   (243ص)ورساج القارئ  (3/863)الفريدة  ئلينظر الآل (3)

 . (286ص)والوايف  (3/221)ينظر إبراز املعاين  (4)

 .  (420ص)كنز املعاين  (5)

 . (3/638) ريدة والآللئ الف (465ص )ارئ اج القوينظر رس (3/212) إبراز املعاين (6)

 . (765) رقم  البيت (61ص)حرز األماين  (7)
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قول    يف  ﴾       خي    ﴿  قرءا لفظ  عمرو  اابن كثري وأب  أناإلمام الشاطبي  وقد ذكر فيه  

[ 81:هود]   ﴾  خي حي جي ٰه مه جه﴿  : اهلل تعاىل
ءة قرا  التاء، فتكون  فعبر   ،(1) 

 . غريمها بنصبها

قرووجَّ  به   الرفع  )اءة  أ ْبِدال  قوله  :    ( 2)(و  ع   ﴾   خي ﴿لفظ    نأواملعنى    ىل مرفوع 

 . ﴾  جي ٰه مه جه﴿ يف قوله تعاىل ﴾  جي    ﴿ البدل من لفظ
  : السخاوي  عىل  »قال  الرفع  منألن  ال  ﴾  جي ﴿  البدل  هذا ألن  يف وساغ  نهي 

 .(3) «ي الوجهفي، والبدل يف النفمعنى الن
القراوجَّ  -20 من  عددًا  إىله  بإرجاعها  الكلمة،    ءات  يف  أمثلة األصل  ومن 

 :  (4) قوله لكذ

اـْس ـك  و   ـبُ لْ ُر ُبُيوٍت و  م  ع  ْج مِح                ـنْ ُيوت  ُيض  ٍة و  ىل  األ ْص ـى ِجلَّ  ال                           ـ ب  ـقْ ِل أ  ـهًا ع 

الشاطبي  ذكر   البيت  يف  اإلمام  لفظ  القراء  فخالهذا    ، حيث وقع  ﴾  جن﴿  يف 

  بـ)ال( رفًا  مع  أو  [61:]النور  ﴾  حس جس مخ   ﴿  منكرًا، نحو، سواء كان  وردوكيف  

 ام  ﴿   نحو   ،إىل اسم ظاهر  مضافاً أو    [ 189  :]البقرة  ﴾ مض خض حض جض ﴿  نحو
 .  ﴾  ىك مك ﴿ نحو ، إىل ضمري وأ ﴾  زن رن مم

 
)  هوقيد  (1)   ﴾  نث  مث  زث  رث  يت ﴿   عاىل هو قوله ت و   ت موضع العنكبو   يخرجلهنا(  هابقوله 

تائه  [33] نصب  يف  السبعة  بني  افال خالف  إبراز  ينظر  القارئ    (3/243)ملعاين  ،   (522ص)ورساج 

 .  (432ص)لجعربي لوكنز املعاين 

( بفتح اهلمزة،  وىل )وروايتان، األويف ضبطه    (2) ( يف قوله ف عْ ارْ لفظ )، وهو  طف عىل السابقعُ ر،  فعل أمأ ْبِدال 

و  اْرف عْ ) يف   (أ ْبِدال    التواأللف  نون  من  بدل  آخره  اخلفيفةو   )  (وأ بدلن)  أراد  ،كيد  بضم  والثانية   ) وُأْبِدال 

كنز  و  (3/996)لوصيد  فتح او  (3/424)عاين  إبراز امل  ظرين  .مل يسمن فاعله  ىل أنه فعل ماض ملاع،  اهلمزة

 .(ب/261ق)املعاين 

  (347ص)حجة القراءات و (1/292)ها  علل، وينظر إعراب القراءات السبع و(3/996)فتح الوصيد   (3)

اهلداية   الفريدة    (1/352)ورشح  القرآن  ومش  (1/402)واملختار    (3/887)والآللئ  إعراب  كل 

(1/371) . 

 .   (503) البيت رقم  (40ص)ين حرز األما( 4)
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ْن   )ع  مرموز  أن  ِجلَّةٍ مِح  وبنين  وهمى  عمرو،(  وأبو  حفص،    وا قرؤ  رش،وو  : 

 .  (1) ءبقية القراء بكرس البابضم الباء فيها، وقرأ 

القراثم   ه  البوجن بضم  ْج )  ولهبق  اءءة  األ ْص هاً و  ىل   ع  فأفاد  أ ْقب ال    لِ   جاءت بأهنا  ( 

مجع  عىل   يف  األصل  إذ  الف  (لعْ ف  )األصل؛  وسكون  بفتح  عىلاء  يكون  أن   العني 

 .  (2) خويُ خ وُش يْ وب، وش  لُ ب وقُ لْ : ق   مثل (لوعُ فُ )

   :  (3) ومن أمثلته أيضًا قوله

ةٍ ـس  ـْي ـم  و           ...................... .. ... ي يـ ف  م  ـ الضَّ ـبِ  ر   ال  ـــ ُأص   نِ ـالس 

الشاذكر   البيت  يف    يبطاإلمام  تعاىل   ﴾ جغ﴿   لفظقرأ    اً نافعأن  هذا  قوله    يف 

 .بفتحها الباقونبضم السني، وقرأ  [280:قرةالب] ﴾ جغ  مع  جع  مظ  مح    مئ  زئ ﴿

يلا   يـف  م  ـ بِالضَّ وله )ـق ـار بــوأش    ت ءاـم جـع بالضـافـ نراءة  ــ( إىل أن ق ال  ـ ُأص    نِ ـ س 

 . لـاألص عىل

السخ :  قال  :»اوي  قوله  م  )  ومعنى  نيِ   يف  بِالضَّ أصاًل،   (ال  ص  أُ   الس  جعل   :   أي 

بالفتح لغة أهل نجد، والظاهر أن قراءة النبي   ﴾ جغ﴿ لغة أهل احلجاز، وا  ألهن

ب    × رْشُ : )م  ٌة( حيثللُغرٌة(  كانت بالضم، ويقال يف نظائِر  هلا  ق  رْشُ ق ُترش  ف ة، و)م 

بةٌ لشمس، و)ا رْسُ ة( كام ُيقال يف( لشعر الصدر، م   .  (4) « ذلك بالفتح و)مْقرُب 

ل( عىل»ايس :  فال  وقال لغة    صحة القراءة بالضم، حيث كانتونبنه بقوله )ُأص 

 . (5) «حجازية

 
 .  (2/585)والآللئ الفريدة   (280ص)زية ينظر الفريدة البار( 1)

املسالك    (2) أوضح  القراء  (187ص)ينظر  يف  السبواحلجة  ا  ( 39ص)ع  ات    (127ص)لقراءات  وحجة 

 .(1/284)والكشف  (3/698)وفتح الوصيد 

 .   (539)  رقمالبيت  (43ص)ين حرز األما (3)

 .   (3/557)فتح الوصيد  (4)

 .  (2/626)الفريدة  لآللئا (5)
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: فتحه»   وقال اجلعربي  لغة أهل احلجاز ... ووجه  أهنا  أنه ووجه ضم ميرسة  ا 

ونج وقيس  متيم  وهيلغة  اواخت  قتها،وحل  أشهر،  د،  ألهنا  الضم،  لفصحى ياري 

(ـ)ُأص  ار بـــه أش ــة، وإليـيـرش ـالق ري امها التأخم ... ومعنـ هـت ـلغـل بز ـن نرآـألن الق  ال 

 . (1) «اليسار إىل

( مجلة فعليةوقوله )ُأص  »وقال السمني :   إما مستأنفة ساقها لإلخبار بأن الضم    ال 

بذلك الرد عىل من أنكره   ز، وقصدة احلجالغألنه    ليس فرعًا، بل هو أصل بنفسه؛

 . (2) «أصل يف السنيمتم، أي : إن الضم ... وإما مجلة حالية من الض

   : (3) ومن أمثلته أيضًا قوله

ْرقِ ـبِ  ْس  مُ ـ كُ ـو  انُ ـاإْلِ فِ                ِوهِ ُحلْ  وِ ـفْ ـص   يِف  ك                             ال  ـأ صَّ ـت   رٌ ــ ْس ــ ك   ن  ـ يـاِق ـاْلب   نِ ـع   هِ ـي ـو 

 حص مس خس حس   جس ﴿  :يف قوله تعاىل  ﴾  خس ﴿  لفظأن  ذكر فيه  

وأب  هقرأ  [19]  ﴾ خص الراء،  و عمرمحزة وشعبة  بإسكان    يقرؤون الباقني    وأنو 

 . ءلرابكرس ا

الروأشار   بكرس  القراء  باقي  قراءة  وجه  فِيإىل  )و  بقوله  نِ   هِ اء،  رْسٌ   اْلب اِقني    ع    ك 

( قال السخاوي ال   .  (4) «( يشري به إىل أن األصل الكرسال  وقوله )ت أ صَّ » : ت أ صَّ

الفايس  واإلسكان»:  وقال  األصل،  هو  أتىختفيف  والكرس  بالكرس  قرأ  فمن   ، 

 .  (5) « سكان آثر التخفيفباإل باألصل، ومن قرأ

 
 .  (/أ891ق )ملخطوط( اكنز املعاين ) (1)

 .  (2/734)نارص القثامي(  عقد النضيد )حتقيقال  (2)

 .   (836)حرز األماين البيت رقم  (3)

 .  (3/1067)وصيد فتح ال (4)

كشف وال  (2/393)ورشح اهلداية    (5/613)السبعة    وينظر احلجة للقراء،  (3/953)الآللئ الفريدة    (5)

 .(2/777)واملوضح  (2/58)
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لوجو -21 بيانه  عند  يورد  اه  قد  خالف  الكلمةالقراءة  أصل  يف  ،  لعلامء 

(1) قولهك
  : 

إِظْ  ه م  رُ ــل  ُح ـ يـــلِ ــق                        هِ ــْونِ ـ ـك  ـوٍط لِ ــ ل  لُ آ ْوٍم ــاُر ق  ـه  ـو  دَّ             ال  ـــبَّ ــن  ـْن ت  ــوٍف ر 

يْ ــبِإِْدغ ل  ـا ِم ل ك  ك  ا ص  ــيـنِ اـال ِل ث  ــإِعْ ـبِ   ُمْظِهرٌ جَّ ْو ح  ـًدا و   ال  ـــت  ـ ال عْ حَّ ــِه إِذ 

إِبْ  الُ ــف  اــلُ ـ اٌء أْص ـ ه  ةٍ ز  ـمْ ـه  ْن ـ ُه مِ ـد  اٍو اْبدِ   ه  ْد ق ال  ب ْعُض النَّاِس ِمْن و  ق      ال  و 

الشاطبي  فبعد أن ذكر   إليه  اإلمام  البيتني األول والثاين ما ذهب    رواة بعض  يف 

ها يف الالم  ماغإد وعدم( 2)﴾  ىف يث﴿ الالم يف كلمة را ظهمن إالسويس ن إلدغام عا

ذلك،   رده عليهم يف وة،  يلقل  الكلمة  ذههف  حروأن  ه من  ب  ر ما احتجواذكو  بعدها،

 . (3)كام سبق 

ا  بنيَّ  البيت  مايف  يف    لثالث  إعالل  ﴾ يث﴿  كلمةوقع  أصلها فذكر  ،  من  يف 

ثم أبدلت   فأبدلت اهلاء مهزة ساكنة،  ء ساكنة،هبا  (أهل)األول: أن أصلها  ،  مذهبني

وثانيهام سانيمهزت  عجتامال  ،ألفاً   اهلمزة  حف  كنة،  جنتبدل  من  مد  ما  كرس حرف  ة 

سيبويهوهذا    ،قبلها أصلها  ،  مذهب  أن  ال  (لو  أ  )والثاين:  فلامبفتح  حتركت واو،     

 . (4) الكسائيمذهب ، وهو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً 
عدداً وجَّ  -22 القر  ه  والسهولة،  امن  اخلفة  طلب  هو  وجهها  بأن    ومن ءات 

(5) ذلك قوله أمثلة
   : 

حن ـل   ْلز  اُب و  ـُه الر  رْياً لز  ش                اْه هِب  ر  ـي   اُل خ  هْ ـي   ار  ـو  ْرف   ر  نْ  هِ يْ ـح  ك           ُهال    لِي ْس  س 

 
 . (128، 127، 126)، األبيات (11ص) ينحرز األما (1)

 .  (34)والقمر (56)والنمل ، (61-59)يف احلجر  الث سور ،وهي يف أربعة مواضع يف ث (2)

 التوجيه.اإلمام الشاطبي يف ( من عنارص منهج 5 رقم )يف العنرص ذلكو (3)

الوصيد    (4) فتح  النضيد  وال  (2/230)ينظر  املعاين    (1/451)عقد  والتعر  (2/124)وفرائد  يف والبيان 

(1/31)  . 

 . (165) ، البيت رقم (14ص)حرز األماين  (5)
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أن   الشاطبي  اإلمام  فيه  لفظهشامذكر  قرأ  تعاىل  ﴾ حئ  ﴿  ًا  قوله   ني مي ﴿  يف 

يف  بسكون    (1) [ الزلزلة]   ﴾ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي اهلاء 

 .  (2) وقفاً  وبسكوهنا الً وص ا وإشباعهاوقرأ غريه بضمه ،ووقفاً  الكلمتني وصالً 

ر به إىل توجيه قراءة اإلسكان،  شام، وأشا( الرمز بالالم هللِي ْسُهال  ن قوله )وضمَّ 

  ،سهل احلرفان باإلسكاني لتثنية أي لاأللف لفنطق احلرفني،    وهو أن فيها سهولة يف

ثقل    هوأشار ب فياً منهام واو  الصلة هنا من جهة أن بعد كل هاء إىل    يف   واوان  لتقي، 

يف  وهو ثقيل يف اللفظ، ويف اإلسكان ختف  ﴾جت  هب مب ﴿ و  ﴾هئ مئ خئحئ ﴿

الوقف    وأما  ،يف الوصل  تثبتألن هذه الصلة إنام  تسهيل للفظ به،  لذلك الثقل، و

   .(3)ءجلميع القرا كانفباإلس 

آجروم ابن  والقرص» :  قال  اإلسكان  يف وحجة  تقدم  ما  اهلاء  هذه  يف  والصلة    

وجهًا آخر لطيفًا، وذلك أن هذا الفعل كثر    ﴾حئ ﴿   كنيست  ، إال أن يفرِ اآلخ  الكلم  

أل آثرعىل  ولذلك  أصلهسنتهم،  إذ  اهلمزة،  حذف  فالتزموا  بالتخفيف،  ا، وه  ْرء  ي   :

به ضمري  بعد نقل حركتها ختفيفًا، فلام اتصل  اهلمزة     اجلزم، وحذفوافُحذفت ألفه يف

لذي كان سبب حذف  ا  قلصار إىل الث  ركاتفيه املتحاملذكر وهو مضموم، وتوالت  

فيه   والتزموا  الضمري  فسكنوا  منه،  كالتزامهاهلمزة  منه،  اإلسكان  اهلمزة  حذف  م 

( واهلل أعلم  .(4) « وهلذا أشار الناظم بقوله )لِي ْسُهال 

 
الو  (1) الزلزلة  لفظ  قيند  القراء يف   خالف بني الف  ]البلد[  ﴾ زي ري ٰى ين ىن نن  ﴿ليخرج  بسورة   

 .ه بالضم واإلشباعقراءت

ت بعد فتح أو  ع قالعامة القاضية بأن هاء الضمري تضم إذا و  واعدومن القهلم من الشهرة    الضمويؤخذ    (2)

ا اإلشباعأو ألف أو  ضم  ( .ال  ص  وُ  ل  كُ لْ لِ  يُك رِ حْ التَّ  هُ ل  بْ ا ق  م  و  الشاطبي ) فيؤخذ من قول واو، وأمن

 .  (2/266)الوصيد تح  ينظر ف (3)

 .  (2/522)املعاين  فرائد  (4)
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 :  (1) قولهأيضًا ذلك  ةومن أمثل
اـقَّ ـح  و   ه  ااُلوىل   ِميٌّ ـج  ــ                                                                                                                                                 ـــأ ْعـء   ُصْحب ةٌ  ل ْت ُفص    يِف  ق          ت ْسُهال     لِ  أ ْسِقط نَّ  و 

[ 44:فصلت] ﴾ جس ﴿  أن كلمة فذكر فيه
ًا هشام  أها كل القراء السبعة عداقر(2) 

ذاهبهم يف حتقيقها وتسهيلها، ثم ذكر أن هشامًا قرأ   مبنين و  ستفهام،هبمزتني عىل اال

 . حتقيق الثانيةط مهزهتا األوىل وبإسقا 

نه توجيه قراء ( وضمَّ   ، فظ بإسقاطهالال ةلوسه ته وهو ورمز هلشام بقوله )لِت ْسُهال 

 .( 3) ، ألنه مل يقرأ هبمزتنيهليقال: أسهل إذا ركب الطريق الس

اقراءته  و عىل كقراءة  اإلنكاريستالا  جلمهور  جعلن،  (4)فهام  ولو   : قال  اه ألنه 

أعجمياً  منكرين   قرآنًا  ألقالوا  عريب:  ونبي  أعجمي  وإنام  قرآن  ؟!  يكون  كيف  ؟ 

 .حلالام هبا من قرينة للعلحذفت اهلمزة ختفيفًا 

 : (5) عمر بن أيب ربيعةكام قال 

مْ  ع  إِْن ُكنـك  م  رُ ـل  اِريُت ـا أ ْدِري و  م  ٍع ـبْ ـس  ـبِ         ًا         ـد  ِن ــر  أ ْم بِ ـمْ ـن  اْلـج  ـ يـر   ث ام 

 :  (6) يد : أبسبع، وكام قال اآلخر ير

م                  ْر ـكِ ـت  ـبْ ـي  أ ْم ت  ـن  اْلـح  ـُروُح مِ ـت   ا ي  ــو  ك  ـُض ـاذ   رْ ـظِ ـت  ـ نْـأ ْن ت   ر 

ل  تفع  نتأ  :الستفهام وبدوهنا، تقولوتوبخ هبمزة ا  : أتروح، والعرب تنكريريد

 . ل كذا ؟يقوهذا ؟ أزيد  

 
   . (185) رقم البيت  (15ص)حرز األماين  (1)

تعاىل    (2) قوله  ليخرج  بفصلت  ير  [103:النحل]  ﴾ خن حن جن يم ىم﴿ قينده  د  وال 

يف    لف فيهلفظ املختو  ،ه منصوبـــ فصلت، ألنة  ــيف صدر آي  ﴾ حج مث هت مت  ﴿ ه  ــليـع

 .  البيت مرفوع

 . (46ص)القارئ اج ورس (2/293)ينظر فتح الوصيد  (3)

الع   (4) إبلوذكر  ينظر  أخرى،  هلا وجوهًا  املعاينامء  الو  (1/352)  راز  املعا  (2/293)صيد  وفتح  ين وفرائد 

 .  (1/781)والآللئ الفريدة   (2/395)ربي كنز املعاين للجع و (2/248)والكشف  (2/621)

 .  (266ص)البيت يف ديوانه  (5)

 .  (105ص)لقيس البيت يف ديوان امرئ ا (6)
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الس :  قال  احللبي  ااُل »مني  )و   : قوله  إشارة  وىل  ويف   ) عند    أ ْسِقط نَّ الوجه  أن  إىل 

أ املعنى، غايةالناظم  العامة يف  لقراءة  أهنا  ن تكون قراءة هشام موافقة  الباب   ما يف 

 .  (1) « حذفت ختفيفاً 

لِت سُهل  يف    أي :   ﴾ جس ﴿   ود عىل يع (  ضمري يف قوله )لِت ْسُهال  وال » :  ابن آجروم وقال  

 .(2) «لفظ، ويظهر منه أن من أخرب املعنى عنده عىل االستفهام ال

 : (3) ومن أمثلة ذلك قولهق القراءة، اشتقاوجه بعض القراءات ببيان  -23

فِ  ْت  ـي ـو  حت  ا و  ْت اه  ت  ْلف  رْيُ ِمن  الثَّبْ                تُواـبَّ ـ ث  ـِح ُقْل ف  اْلغ  ال   نِ اْلب ي اِت و  ب دَّ    ت 

البيت   هذا  يف  الشاطبي  اإلمام  تعا  ﴾   جب  ﴿  لفظأن  ذكر  قوله  يف   ىلالوارد 

تعاىل   ﴾   جب هئ  مئ  خئ  حئ  جئ﴿   ﴾  حض   جض  مص  خص  ﴿   وقوله 

النساء،  [94] سورة  تعاىل  يف  قوله  يف  يف    [6]  ﴾ حي جي يه ىه مه  ﴿  وكذلك 

بـ)عرب    ي التوهي  احلجرات،    سورة الفتحعنها  والكقرأه    (حتت    ( 4) سائيمحزة 

ها  دـوبع  ،ة مشددةـوحـدة مفتـموح  اءـا بـده ـعـوب  ،بثاء مثلثة مفتوحة  ﴾ ـــُتواـــث بَّ ت  ف  ﴿

 . ومةـم ـمض اءـت

مفتوحةبب  ﴾ جب ﴿  الباقون  هوقرأ موحدة  مفتوحة    ،اء  مثناة  ياء  وبعدها 

 .نون مضمومة مشددة، وبعدها

الشاطه  وجَّ وقد   والكسا  قراءةبي  اإلمام  )ئي  محزة  الثَّْبِت بقوله  أهنا  ي  أ(  ِمن    :

 . بمعنى التَّثب ت وعدم العجلة ،لثبتوذة من امأخ

قراءة ه  وجَّ ال  )  هبقولالباقني    ثم  ب دَّ ت  اْلب ي اِن  رْيُ  اْلغ  قراءة  و  أن   : أي  القراء(   باقي 

 
 .  (2/729)يد د النضالعق (1)

 .  (2/622)فرائد املعاين  (2)

 . (604) البيت رقم  (48ص)ماين حرز األ (3)

 ، وهو قوله :  بقيف البيت السا شاع()ـليهام بإ املشار (4)

إِْش  ُم ص  ـو  بْ ــ اٍد س  ـــام  أ ْص       الِِه ل  د  اِكٍن ق  ايـك  ُق ز  اْرت   اع  ـش   اً ـد   ال  ـاح  أ ْشمُ ـو 
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فبني    ﴾ جب﴿ البيان،  من  بالتَّثب  هنم  أمأخوذة  البيان  البيان  فجعلوا    ،تتبدلوا 

 .  بني  لتَّ ا هو البيان، وثب تمكان التَّ 

يقل    ومل   -قوله )من الثبت    »حًا قول اإلمام الشاطبي هذا :  خاوي موضالس قال  

ثب ت كام قال مكي وغريهالتَّ   من
التَّثب ت، فهو    -  (1) يشري إىل أن معنى القراءة طلب 

بمعن ُلوا(  األم  ى)تفعَّ ثبات  والقراءة األخرى كذلك، )استفعلوا( من طلب  مر  أ  ر، 

 .  (2)« بطلب بيان األمر

 :  (3) ولهقأيضًا  ذلكمن أمثلة و

س   مْ ـبِ  ال  ـو  انٍ  ُغْصنُ  زٍ ـه  ُهمْ  د  رْيُ غ  اوٍ  ِمنْ  أ وْ  اهْل ْمزِ  ِمن               و    أوْ  و 
ٍ
اء ال   ي                            اْبد 

يف  الشاطبي    اإلمامأن    (4)سبق  البيت  ذكر  تعاىل  أنهذا  اهلل   مب خب  ﴿  قول 
عكث  ابنقرأه    []املعارج  ﴾ حت جت هب وأبو  هبمزة   ﴾ خب  ﴿  كوفيونالومرو  ري 

 .  اهلمزة بدلألف ب ﴾  ال  س    ﴿ نافع وابن عامره مفتوحة بعد السني، وقرأ

ه  أنه  و وابن عامروجَّ نافع  ال    ﴿  قراءة  اخلالف    بأن  ﴾  س  وبنين  مبدلة،   يف األلف 

 :هثالثة وجو تمل حتوأهنا  هاأصل

هلمزة  الة من  لف مبداألال أن  ، إزالسؤال، كالقراءة باهلم   الوجه األول : أنه من

 :    (5 )بن ثابت  ل حسان  عىل غري قياس، لكنه مسموع عن العرب، ومنه قو ًا، فيفخت

يـس   ُس ــال ْت ُهذ  يـلَّْت هُ ـض              ةً ـول  اهللِ ف اِحش  ـُل ر  ْ ـُل باِم  ج  ـذ  مل  ْت و    ُتِصِب اء 

  .لت( يعني : سألتفقوله )سا

 
مكيق  (1) والك  »  :ال  محزة  ت  } ي  ئساقرأ  ابالتاء    {تُوابَّــث  ف  من  .والثاء   وينظر   ،(480ص)التبرصة    « ..لتَّثب ت 

 .(97ص)والتيسري  (1/394)ف الكش

والدر املصون   (3/174)سبعة  جة للقراء الواحل  (3/77)  ، وينظر إبراز املعاين(3/840)فتح الوصيد    (2)

 .  (1/832)قرآن للفراء ومعاين ال (395-1/394)والكشف  (2/255)داية ورشح اهل (4/73)

 . (1081) ، البيت رقم (87ص)األماين  حرز (3)

 ( . 5يف رقم )( 4)

 .  (46ص)نه يف ديواالبيت  (5)
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 :  (1) وقول زيد بن عمرو بن نفيل

 رِ ــكْ ـ ُنـي بِ ـِن ام  تُ ـْئجِ  دْ ــ ق  ايِل ـلَّ م  ـق        ايِن ـــت  أ  ر   ذْ إِ  ق  ال  ـ ـ الطَّ ايِن ـت  ل  ـاس  

ات هُ   ﴿  ن ذلك قراءة نافع وأيب عمرو البرصيوم  .  (2) بألف لينة [14:]سبأ ﴾  ِمنس 

فيه األلف  أن   : الثاين  واو،    والوجه  من  الواو    (ل  و  س  ) صل  واألمبدلة  حتركت 

قبلوا ما  ألفاً ف  ،هانفتح  خي )مثل    (يسال  سال)من  فهو  ،  قلبت   وعليه  (افخاف 

 قائل( . مبدلة من واو كام يف ) ﴾ مب ﴿ فتكون اهلمزة يف

( من السيل،   ي ل  والوجه الثالث : أن تكون األلف فيه مبدلة من ياء، واألصل )س 

اوٍ   ِمنْ   أ وْ   اهْل ْمزِ   ِمن  ه )ـولـنى قذا معـوه  .  حـت ـد فـها بعـك رـًا لتحـاء ألفـت الي ـقلب   أوْ   و 

 
ٍ
اء ال   ي   . (3)(اْبد 

القراءات -24 بعض  بناًء    وجه  جاءت  القراءة  حرف  بأن  حركة  إتباع  عىل 

 : (4) ومن أمثلة ذلك قوله، آخر حلركة حرف

ي   خ  ـال ْوق  ــ ف   اـه  ـ ـأ ي   اــ و  أ ي   انِ ـد  ىــل      ا   ــه  ـو  الرَّ   ورِ ـالن  د  اف   نِ ـ م  ـْح و   ال     مُحَّ  ْقن  ر 

يِف  ىل   ااهْل   و  مَّ  اعِ ب  ـتْ اإلِ  ع  اِمرٍ  نُ ابْ  ض  ى  ع  ْص الْ  ل د  ا لِ ـو                       أ ْخي ال   ِهنَّ فِي  ومُ ـملْ ْرُس و 

ذكر   الشاطبي  وقد  عىل  يف  اإلمام  الوقف  يف  القراء  خالف  البيتني    لفظ هذين 

وهي التي    -  [ 49]  فالزخريف    ﴾ مه جه ين﴿  ي :ثالثة مواضع، وهيف    ﴾ جم﴿

  [ الرمحن] ﴾ زن رن مم﴿ و [31:النور]  ﴾ حمجم﴿ و -وق الدخانعرب عنها بف

 يها أيضًا يف حالة الوصل .بذكر خالفهم فم ثم متَّ 

بضم  ذكر أن ابن عامر قرأ يف حالة الوصل  عليها وقفالف يف الوبعد أن بني اخل

 
 .  (6/041)انة األدب خزوينظر  ،(2/155)البيت يف الكتاب  (1)

 . (2/349) ، والنرش(180ص)نظر التيسري ي (2)

لدر  وا  (523ص)  ع واحلجة يف القراءات السب  2/774والبيان والتعريف    (4/182)ينظر إبراز املعاين    (3)

 .   (3/88)ءات ومعاين القرا  (2/537)هلداية ورشح ا (2/334)والكشف  (10/445)صون امل

 . (833-382) قم البيتان ر (31ص)حرز األماين  (4)
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من وصاًل،  اهلاء    ح بفتنيلباق ا  اءةقرن  تكو، ومن دون ألفاهلاء يف املواضع الثالثة  

 .  دون ألف أيضاً 

ه قراثم   ( أي : أنه ضم اهلاء اإِلْتب اعِ   ىل  ع  وصاًل بقوله )ءة ابن عامر بضم اهلاء  وجَّ

 أما قراءة اجلمهور بالفتح فهي عىل األصل، من دون إْتباع .إْتباعًا لضم الياء، و

الشاطبي يف السخاوي مبينًا توجيه اإلمام  إتباعًا ..»  :(  اعِ ب  اإِلتْ   ىل  ع  )قوله    قال   .

الي اهلاء، ألنه ملا حذفلضمة    عنى، كام هي يف املاء طرفًا يف  ت األلف بعدها؛ قدرت 

 اللفظ، فُيضم كام ُيضم املنادى املفرد .

:  و الفراء  قال  والفراء،  الكسائي  حكاها  عربية  لغة  أسد،  »هي  بني  لغة  هي 

وذلك  يقولون أقبل،  الرجل  ُه  أي  شب:  اهلهأهنم  هذه  اوا  هباء  فضموها،  اء  لضمري 

ري تشبيهًا  ضم أسكنوا هاء الهاء الضمري، وـهًا بـتشبيت  ـ اء السكـركوا هـوكذلك ح

 . السكتهباء 

ى ذلك موافقة الرسمويف قراءة ابن عامر حتريك هاء الس  .  (1) «كت، وقوَّ

 :  (2) قولهأيضًا  تهومن أمثل

يِف اْلك   ض  ـ ْس ـِف ُحـ ـهْ ـ و  ي ِهمْ ن اُه و 
ااِل و   اـف  ـش   رٍ ـْس ـك  ـب               م  ُحلِ                          ْتب اُع ُذو ُحال  اٍف و 

الشاطبي يف هذا  ذكر اإل   أن  مام  يف    ﴾  جت﴿  رءا لفظق  محزة والكسائيالبيت 

تعاىلـق اهلل  احلاء  [148]  ﴾  جت هب مب خب حب جب هئ  ﴿   :ول  وقرأ بكرس   ،

 .الباقون بضمها

ه و الشاطبي قراءة محزاإل  قد وجَّ ااِل ئي بقوله ) ساكوال  ةمام  ُذو ُحال  ْتب  و  :  ( أياُع 

 . بعدها الالم ةباع لكرستْ إلكرس احلاء عندمها هو ا وجهأن 

 
 ( 2/137)والكشف    (2/440)ورشح اهلداية    (2/215)ظر إبراز املعاين  وين  (2/335)فتح الوصيد    (1)

 .   (2/449)لئ الفريدة لآلوا

 . (699) البيت رقم  (55ص)رز األماين ح (2)
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ااِل )»:  لفايسقال ا معروف    ة اسمية أثنى هبا عىل اإلتباع؛ ألنه( مجلْتب اُع ُذو ُحال  و 

 .  (1) «يف لساهنم مستحسن يف كالمهم

)حِل(  و ْل )القراءتني مجع  يف  كلمة  ودِ كـ)ثُ   (ح  )ث ْدي(  ( مجع  (  ُحُلوي)ه  أصلين

)عىل   وُفلُ (  ولُفعُ وزن  ْلس  وُقلُ وق    وسكف  الواو    وب،ْلب  وسبقت    الياءواجتمعت 

 ، والالم  بضم احلاء  (ُلن ُح )فصارت    ،يف الياء  ْدغمت، وأُ بالسكون، فُقلبت ياءً   الواو

 ن م وإلالافكرست    ؛أشد ثقالً   فكان ذلك  ،وبعدمها ياء مشددة  ،فاجتمعت ضمتان

( . فصار ) لياء،املناسبة  ؛كانت يف األصل مضمومةً   ُحِلن

مع كرس الالم بعدها،   ،ضملاألصل وهو اعىل    ت احلاءجلمهور بقيفعىل قراءة ا

الالم   هابعدوضمة احلاء    تثقلاستُ زة والكسائي  وعىل قراءة مح ياء   ،كرس    ، وبعدها 

الالن   اً عاتبإ  احلاء  تفكرس هلا،ملجاور م،  لكرسة  ُكرست  الالَّ   ألن  هتا  ُكرست؛  ملا  م 

 إْتباعًا هلا . حلاء ا

ان االعتالل بالياء ن املعتلن الالم، سواء كم  (ُفُعول) ا مطنرد يف كل مجع عىل  وهذ

ْلو)و (عصا)مجع   (ُديِلن )و (ُعِصن )أم بالواو نحو  (ُثِدين )و  (ُحِلن ــ)ك  .( د 

عىل  وأل أمجعوا  قد  يف  هنم  ما   ردواف  [66:]طه  ﴾  ىه ﴿  تعاىله  قولالكرس 

 .(2) أمجعوا عليه اختلفوا فيه إىل ما

 :  (3) هومن أمثلة ذلك قولصحف،  اع رسم امل من القراءات باتنبدداً ه عوجَّ  -25
قِ  يْ ـو  يْ ـأ نَّ ــ ك  ـْف و  ــْه و  ْس ـن  بِ أ  ــك  بِ             هِ ــمِ ـر   قِ ـ اْليـو 

ِ
بِ ـقـْف ِرفْ ـاء                    اِف ُحل ال   اْلك  ـًا و 

  ﴾ هب﴿  قراء السبعة يف الوقف عىل كلمتيخالف ال  الشاطبي  ماإلماذكر فيه  
 هب مب خب حب  جب هئ مئ  ﴿  :ا يف قوله تعاىلومه  ﴾ خص﴿و

 
 . (3/183)ين وينظر إبراز املعا (3/821)ة ئ الفريدالآلل (1)

والتع   (2) البيان  ال  (1/282)ريف  ينظر  املصون  و  (296ص)قراءات  وحجة  ومفاتيح   (5/459)الدر 

 .  (2/551)واملمتع يف الترصيف  (118ص)األغاين 

 .   (384) البيت رقم  (31ص)األماين حرز  (3)
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 جض  مص  خص  مسحص خس حس  جس  مخ جخ مح مججح حج مث هت  مت خت حت جت
 . ]القصص[ ﴾ خض حض

جلميع القراء ما   ﴾ خص﴿   وعىل اهلاء يف  ﴾ هب﴿   فأمر بالوقف عىل النون يف

يصح عنده أن فيهام، وىل الياء  يقف ع  وأخرب أن الكسائي  وأبا عمرو؛عدا الكسائي  

  ﴾ يل ىل﴿  يصح أن يبدأ بقولهعىل الكاف فيهام، ويقف  يبدأ بالكاف، وأن أبا عمرو  

  .  (1) يف الثاين ﴾ مح جح ﴿ ل ويف األو

ْسـِمِه(  ـق ـوافـها مـأنـور بـه ـم ـجلراءة اـه قـوجن م  ـث  :  قال املهدوية للرسم فقال )بِر 

 .   (2) «صحفيف امل ط، ألهنا موصولةتبع اخلومن وصل الكلمة فإنه ا . ..»

«  : مكي  الوقف عىلوقال  اتباالوصب  ﴾ هب ﴿  واالختيار  مقطوعة،   عاً ل غري 

فتعمل   (علمكأ)عىل معنى    (ويك)رو أنه يقف  للمصحف، وقد ُروي عن أيب عم 

يقف    (أنه)وتبتدئ    (أنه)يف    (أعلمك) أنه  الكسائي  عن  معنى   (وي)وروي    عىل 

 .  ناها : ويلكمعم، وقيل ا ترى، أمل تعل: أم  ﴾ هب﴿  ومعنى ... التنبيه

وقال   ،أما ترى:    غري مفصولة، بمعنى  قريرقال الفراء : هي كلمة استعملت للت

وأصلها   ،ترى، أمل ترأوال  :  وقال األخفش : معناها    ، ناها: أعلمكأبو عمرو : مع

فقا  كأهنم كانوا يف  (كأن)منفصلة من    (وي)عند اخلليل   فانتبهوا،  ك لوا : وي غفلة 

وأن ط،  لعرب تقول : وي ما أعقله، والصواب فيها اتباع اخلا  ل قطرب :أن اهلل . قا

 .  (3) «من بعضال يفصل بعضها 

الرسم    م، ألهنا يفعلة ملن وقف عىل الكلمة بكامهلا اتباع الرس وال » :  وقال الفايس

 
 . (131ص)لقارئ ا جورسا (2/485)والتذكرة   (2/611)ر االختيار ينظ (1)

اهل  (2) وينظر  (2/463)داية  رشح  للفراء  ،  القرآن  القرآن    (344)خفش  لأل و  (2/312)معاين  وُماز 

(2/112) . 

 .  (2/176)الكشف  (3)
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 .  (1) «... والكاف باأللف ،متصلة الياء بالكاف

الوالص  عىل  الوقف  بأرسهاحيح  بقول  كلمة    ﴾ جت  هب﴿  :تعاىله  والبدء 
 هو يف   هاتني الكلمتني إنام ىلالوقف عو،  للرسم وعماًل بالقياس  اتباعاً   ﴾ خص﴿و

 . (2) ن االختياردوأو االضطرار االختبار 

 :  (3) قولهأيضًا  ومن أمثلة ذلك
هْ  يف اْلك  اُؤُه           ـِف ت  ـو  ِن اْلُكل  ي  ْس   ْسأ ْلنِي ع  ىل  ر       ال     ِف ُمث  ـ لْ ـُف بِاخْلُ ذْ ـاحْل  ِه و  ـمِ ـع 

  سورة  يف  [ 70] ﴾ حج مث﴿  ياء  وابتث القراء السبعة أأن  اإلمام الشاطبي  ذكر فيه  

احلالني  ،الكهف عد،  يف  ذكوان  ما  ابن  له  ا  ذكر  افيها  ف  اخلالالذي   إلثباتبني 

  . ووقفاً  واحلذف وصالً 

يف  وعلل   للياء  اجلمهور  ل   النياحلإثبات  موافقة  ذلك  ابأن  ملصحف، ألن رسم 

 . (4) بال خالف ملصاحف يف رسم ا ةثابتالياء 

يوج   -26 بأقد  القراءات  بعض  و هنه  العرب  لغات  من  لغة  من  ا  إىل  ينسبها 

  :(5) وذلك كقوله لعربية والقراءة، من علامء ا حكاها
ة  ُُمْ ـمْ ْر حِل  ـِس اكْ  يَّ ـِخ رْصِ ـ مُ .. ..   ........................ .........               ال  مِ ـز 

ْص ـه  ـك               ُقْطُرٌب ـلِلسَّ ْو اٍل ـا و  ن نِي و 
ك         اكِ ِد اْلع  ـــع  اْلف  ـا م  اه  ـح  ل  ْع و   م 

ِ
اء  ال  رَّ

ابيان ما ذكره    ق سب البيتني  لشاطبي  اإلمام  ه   وقد  ،  (6)  مزة حليف هذين    وجَّ

 
وي(451-2/450)دة  ــريـالفالآللئ    (1) الــإبر  ـظـنـ،  ون  ــص ـمـالدر  ـوال  (172-2/216)ي  ـ انـمع ـراز 

(8/697-699) . 

 . (241ص)للقايض  هرةلزاالبدور او (2/176)الكشف و (8/698)صون ينظر الدر امل (2)

 . (440)  البيت رقم (36ص)حرز األماين  (3)

عربي )املخطوط(  للج  كنز املعاينو  (2/68)والكشف    (354ص)املعاين لشعلة    الوصيد كنز ينظر فتح  (  4)

 .(/أ431ق )

 . (799، 798) البيتان رقم  (36ص) حرز األماين (5)

 ( . 17سبق يف رقم ) ما ينظر (6)
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بال بالكرس  بق  ،وجهنيتقراءة  )أوجزمها  اوله  ه  ْصٍل    ك  لِلسَّ او  أوالً  اكِن نيِ ْو  فبني  أن ( 

الوصل؛  الياء  هذه   أهناالضمري،  هاء  ي  وه كهاء  كالً ت  أي  أن  يف  الضمري  هاء   شبه 

حرف   عىل  ضمري  تكرس  ومنهام  الضمري  وهاء  الكرساحد،   ﴾ مت﴿  نحو   ة،بعد 

 .  [37 :]البقرة ﴾    حن ﴿ نحو ،ياء الساكنةأو ال [22 :]البقرة

  وقع قبل   مها عىل حرف واحد، وقدكال  ، الياء ضمري كاهلاءة: أن  جه املشاهبوو

هـالي يـن اء  اهلـا تكسـرت كم ــ سـفك   ،ةـاكن ـاء س ـا  قوله    ﴾  حن ﴿   اء يف ـر  وهذا معنى 

ْصلٍ ) ا و  ه   ( . ك 

حة،  ، عىل لغة بني يربوع، وهي لغة صحيل بياءتوصنت مكسورة فإهنا  كا  وإذا

عنهم إم  حكاها  نها  وحسَّ والفراء،  اللغة  اقطرب  أبم  والقراءة  ابن  والنحو  عمرو  و 

ُقْطُرٌب ام الشاطبي )ـاإلم  عريب رصيح، وهذا معنى قول  العالء، وهو اه    و  ك   ع  ا م  ح 

ِد اْلع   ل  ْع و   م 
ِ
اء رَّ   .(1) (ال  اْلف 

الر  نم  ض  يُ قد   -27 القراءات،توجيهه  لبعض  املوجهة  الطعون  بعض  عىل   د 

 :(2) ومن ذلك قوله ،ويستشهد هلا بشواهد شعرية من كالم العرب
يَّ  ز  ك  ـي ض  ـن  فِ ــو  فْ ـْس ـم  و  ر  اِمي ُهْم ت ال  ـْص ـْم بِالنَّــ ِدهِ ل  أ ْوال  ــــ  ـ     تْ ــُع ق  ـ ٍر و      ِب ش 

خُي  نْـف  ـْو  فْ ـُض ع  اُؤهُ ـُع يِف ُش ـُه الرَّ ك  يِف مُ   مْ ر  اِميـ ح  ـْص ـو   مُ ـ اْلي  ـن  بِ ـ ِف الشَّ
ِ
    ال  ـث  ـاء

يـولُ ـعُ ـفْ ـم  و   اف  ـن  الْ ـْ ُه ب  ْ   اِصٌل ـ ف    نِ ـيْ ُمض  مل  رْيُ  ف  ـُيلْ  و  ال  ف   ْعرِ الش   يِف  ْرِف الظَّ  غ   ْيص 

ر  ا ِه د  لِلَّ ا ف  ـم  ْن ال  ـْوم  م  ـْلي  ك  م    ال  ـ ه       ال  ـه  ـ ج  ــ  مُ ِو إاِلَّ ـِمي النَّحْ ـلِيمُ  نْ ـْم مِ ـلُ ـت         عْ ـو 

ْس  جَّ الْ ـــمِ ــر  ة  اأْل               از  ــي م  ـِ ـوص  أ بــ لُ ـق  ـِه ز               ُُمِْمال  د  ــ ش  ـِوي  أ نْ ـحْ ـ نَّـُش الـف  ـْخ د 

مـيـبق  ـسب ذكـان  األبياتـاإلمره  ـا  هذه  يف  الشاطبي  قراءة    ام  عامر  عن  يف ابن 

 
املحيط  ي  (1) البحر  للفراء  ومع   (11/371)ب  لباوال  (6/429)نظر  القرآن  األغاين    (2/75)اين  ومفاتيح 

 .(231ص)

 .  (674-673-672-671-670)يات رقم حرز األماين األب (2)



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

75 

  ﴾  مث   يث    ُل تْ ق   لك   زب   حس    هت   يب    ﴿  تعاىل:   قوله
 . (1)هلا ههيوجوبيان ت [137 :األنعام]

الو النحاة  ضعنف  عامربرصقد  ابن  قراءة  بني  يون  الفصل  جييزون  ال  ألهنم   ،

الظرف امل يف  اتساعهم  مع  الكالم  يف  بالظرف  إليه  واملضاف  جيوز،  (2) ضاف   وإنام 

    :  (3) بن قميئة عمرول ندهم الفصل بالظرف يف الشعر، كام يف قوع

 س   ْت أ   ر  امَّ ـل  
ر  ـلِلَّ          ْت ر  ــ ـب ـعْ ـت  ـاْس ا ـم   د  ـياتِ  اــه  ــم  ْن ال  ـْوم  م  ــي  ـالْ  ِه د 

الشاطبي قال  )ولذلك  رْيُ  :  غ  ُيْلف    ْ مل  يِف  الظَّ و  ال  ْرِف  ف ْيص  ْعِر  مثَّ الش  ثم  هبذا (  ل 

اْلي  ال )ـت فقـالبي ر   ِه د  لِلَّ اـم  ْن ال  ـْوم  م  ــك  ُلْم ِمْن    ف ال  له ) به بقووأعق  (ه  ِو لِيِمي النَّحْ مُ ت 

ال  ـ مُ إاِلَّ  ه   ( . ج 

الفايس:ق اسم»   ال  املليم  أن  م   وذلك  عليه،فاعل  يالم  بام  أتى  إذا  أالم    ن 

ا اال والنحويون  بعد  أخطأ  بأن  أالم  فريق  فريقان:  بأن  ملليمون  أالم  وفريق  جتهاد، 

واع األول  الفريق  تلم  فال  له،  وجهَّ غريه  واذخطنأ  وره  له،  الثاين  عتذر  إال  تلم  ال 

 .   ( 4) « تأويل    تأول ما أتى به أحسن تذر عنه، وي ع وقد كان جيب أن ي   ، هيل غريه بتصديه لتج 

  ا إلنكار قراءة ابن عامر هذه من النحاة عىل : الذين تعرضو  أي»:  وقال أبو شامة

بام يالومنهم من جهَّ   ،قسمني؛ منهم من ضعفها أتى  قد  قارئها، وكلهم  ؛  عليه  مل 

ل جيه  مل  ك ومني، لكن من نفى ذلاملسل  ر قراءة قد صحت عن إمام من أئمةألنه أنك

 
 (. 41يف رقم ) (1)

  ، م موهم ومتأخروه متقد  ،منعوهناازها، فجمهور البرصيني ي مسألة خمتلف يف جو  وهي  »يان :  قال أبو ح  (2)

الشعر، يف رضورة  إال  ذلك  جييزون  النحويني  وب  وال  الصحيح  ،أجازها عض  هذه   ،وهو  يف  لوجودها 

املنسوبة إىل أن  ن عثامن بن عفان قخذ القرآن عاملحض ابن عامر اآل   العريب الرصيح  القراءة املتواترة  بل 

 (.4/657)ر املحيط حالب « دة أبياتان العرب يف عيف لس  ب، ولوجودها أيضاً اللحن يف لسان العريظهر 

 .  (4/377)واملقتضب  (1/178)الكتاب و (5/165)املصون والدر  (2/352)اف البيت يف اإلنص (3)

   .  (3/797)دة ينظر الآللئ الفري  (4)



 اين الزهر   غرم للا بن  أ.د. سامل            اين ووجه التهاين( ألم )حرز ا   ومته اطيب يف توجيه القراءات يف منظ منهج اإلمام الش 

76 

ْ   ،ى طورهل فقد تعدَّ أكثر من ذلك، ومن جهَّ   مهيبلغ علفأمره أقرب؛ إذ مل   أمره   فبني 

قرأها عليه،   ي عنه؛ فإن هذه القراءة قد نقلها ابن عامر عمنله بام قد خفوجه    هُ مْ ـولُ 

 .  (1)«لقاء نفسهمن ت اومل يقرأه

لق متجًا  الشاطبي  قال  )راءة  ثم  عامر  ر  ابن  ْع  م  أ يِب ـْس و  ُلوص   اْلق  جَّ  ز  اد    ِمِه  ز  ة   م 

د  ُُمْ اأْل   ُش النَّْحِوي  أ ْنش  ا يشهد بصحة  : ومع كونه مرسومًا بالياء وهو مم( أيِمال  ْخف 

ُُمِْماًل غري طاعن   أنشد  أبا احلسن األخفش  فإن  ا  تصحيحلروايته،    ملذكورة القراءة 

 :  (2) قول الشاعر

ج  ـف   ـْجُتـــ ز  جَّ ز  ا بِـم  ُلوص  أ يِب م               ةٍ ـــه  جَّ اْلق  ةْ ز  اد   ز 

مزادة     أيب: زجَّ ول، كاآلية، والتقديرإليه باملفعملضاف واملضاف  وفيه فصل بني ا

به املفعول  م  وقدَّ الفاعل  ر  فأخَّ  ، ش ،  (3) القلوص  الشاطبي  اإلمام  آهافأورده  خر  دًا 

 .راءة ابن عامرلقحيتج به 
ن ذكره للقرقد ي -28 ومن أمثلة ان وجه الوقف عليها،  ا بي وتوجيهه هل  اءةضمن

 :  (4) قوله لكذ

ِق ـــ جُ ـ ـْس ــ ي  أ ال   اٍو و  ي                        ىًل أ ال  ــت  ـْف ُمْب ـُدوا ر  اْسُجُدوا او  ْأهُ  و  أْبد                          ُموِصال   م  بِالضَّ  و 

اد    اْس ُؤال  ــا ه  ــ ـ ي  أ ال   أ ر 
ِ
قِ ــجُ ـء الْ ــ ل  ــبْ ـ ـق  ُه  ـــل    ْف ــ ُدوا و  ج  مُ ــيْ ـ غ  ـُه و   ِدال  ــبْ ـ ُر أ ْدر 

ق   ل    ال  ـوا بِ ـمُ ـ ْن أ ْدغ  أ  والً و  ـعُ ـفْ ـ م  ل  ـيـْد ِق ـو  ْسُجدُ ـبِ  س  ـ يْ و  ْقُطوٍع ف ِقْف ي  ال  م   وا و 

 ُّ   ٍّ  ﴿ تعاىل اهلل قولالكسائي قرأ هذه األبيات أن يف اإلمام الشاطبي ذكر 

 تشديد . بال ﴾    ٍّ  ﴿  وقرأ الباقون ﴾ نت ﴿ الم  بتخفيف [25]    ﴾  ّٰ

 
 .  (3/151)براز املعاين ينظر إ (1)

قائله  مل  (2) يفيعرف  وهو  للفراء  ،  القرآن  معاين  املفصل   (2/408)صائص  واخل  (1/378)    ورشح 

 . (4/415)انة األدب وخز (2/718)

 .  (3/797)دة  لفريالآللئ او (3/315)ينظر إبراز املعاين  (3)

 . (946 ،935، 934)األبيات رقم   (74ص)حرز األماين ( 4)
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قوجَّ ثم   الكالمبالكسائي  راءة  ه  أصل  قراءتعىل  أن     : اسجدوا، ه  يا هؤالء  أال 

ْبل هُ ْف قِ و  : )  ، ثم قالتفى بحرف النداء للعلم بهواك  ،فحذف املنادى ُه ق  ل  أي قف (   

التنبيه  قبل حرف  ما  الكالم يأل  ﴾  ٌّ  ٰى ﴿  قوله   هو و  ،للكسائي عىل    تم عىل ن 

 . ائيعند الكس  ﴾  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ    ﴿ قوله

  ﴾    ٍّ   ﴿   بقوله   ﴾ ٰى     ﴿   وا ي وصل أ   وا غري الكسائي أدرج قي القراء  باثم ذكر أن  

وما دخلت عليه يف   (أن)رع، و فعل مضا  ﴾  ُّ   ﴿و  ،مشددة  مه عند  ﴾    ٍّ   ﴿  ألن

من  تأويل بدل  املصدر  وهذا    ﴾  خي  حي  جي يه﴿   يف  ﴾ خي ﴿  مصدر، 

 .  هلل ان أعامهلم ترك السجودزين هلم الشيطو :قديروالت

ز   ﴾  يي  ﴿   أو بدل من   ﴾  خي﴿   ل من يف قراءهتم بد  ﴾   ٍّ  ﴿و ( يادة )العىل 

 ( قوله  معنى  يْ وهذا  اْلغ  أ ْدر  ـو  ُمْبِدال  ُر  وقيلج   هو  (  زيادة    ﴾ ٰى ﴿  مفعول:  عىل 

ل هو مفعول  وقيل:  يسجدوا،  أن  فهم ال هيتدون  أي:  أيضًا،    فصدهم :  أيه،  )ال( 

ْد ِقيل  معنى قوله ) ئال يسجدوا، وهذال ق  ْفُعوالً و   . (1) ( م 

( بِال  أ  و  وقوله  ُموا  أ ْدغ  أنْن  معناه   )  ( الالم،  أصله  يف  النون  فأدغم   ) ال    فصار أ ْن 

 .  ﴾  ُّ  ﴿  ع يف الرسم، فيوقف يف قراءهتم عىلوليس بمقطو ﴾ ٍّ ﴿
ن توجيهه للقراءتني بيان موضع الوقف   : هأفاد بقولففيهام، وضمَّ

قِ . ................ ي             ىًل أ ال  ـ ت  ـْف ُمْب ـو  اْسجُ  او  ْأهُ  ُدواو  أْبد  م   و   وِصال  مُ  بِالضَّ

الوقف  قراءة    أن  تنب  ﴾ نت  ﴿  عىليكون  الكسائي  عىل  أداة  ألهنا  يه  وحدها؛ 

أيضاً  مستقلة  كلمة  فهي  نداء؛  حرف  باعتبارها  )يا(  وعىل  ويبتد مستقلة،    ئ ، 

ضم إذا كان ل تُ مضموم، ومهزة الوص  هه فعل أمر ثالثنألم اهلمزة؛  بض   ﴾   ْسُجُدواا ﴿

وهذا    [18  :]األعراف  ﴾ يل﴿   [50:]النساء  ﴾  حط  ﴿  نحو  ،مضموماً فعل األمر    ثالث

( قوله  ْأهُ و  معنى  م    أْبد  ناطقاً ِصال  ُمو  بِالضَّ كونك  حال  الفعل  هذا  ابدأ  أي  هبمزة    ( 

 .الوصل مضمومة

 
 .  (/ب353 ق) اين للجعربيوكنز املع (4/55)براز املعاين ظر إين (1)
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 . (1) لكونه فعل أمر وفاعله ؛ه أيضاً لالالستق ﴾ وااْسُجدُ  ﴿ عىل ف جيوز له الوقو

أ ال  )  قول الناظمو»قال أبو شامة :   ُمْبت ىًل  ِقْف  أراد أن يبني هذه الكلامت   (اي  و    و 

ابتليت   : إذا  فقال  ،كام هي منفصلة تقديراً   ؛افصل بعضها من بعض لفظً املتصلة؛ لين

  ء د باالبتالراأأو    ،متحانىل وجه اال لك عاختربت وسئلت عن ذإذا  :    بالوقف؛ أي

 عىل طاع نفس أو نسيان فلك أن تقفطررت إىل ذلك؛ النق: إذا اض االضطرار؛ أي

بعده  حرف  نهأل  ﴾ نت  ﴿ بام  له  اتصال  ال  شددبخال  ، مستقل  إذا  قراءة   تفها    يف 

  ،واملنادى هبا مذوف  ،ألهنا حرف نداء  (يا)اجلامعة عىل ما يأيت، ولك أن تقف عىل  

االخ  فهذا ألن  موضع  بالفعللياتبار؛  متصلة  عىل أمو،  وخطناً   لفظاً   اء  الوقف   ا 

  ﴾   اْسُجُدوا  ﴿   قف عىل و   وكذا لو   ، لمةى أنه كال حيتاج إىل االختبار؛ إذ ال خيفف  ﴾ نت ﴿

باب  بل   من  عليهام  االختبار  ،االضطرارالوقف  قوله  ،ال  كان   حيتمل  (مبتىلً )  فلام 

 .  (2) « يريند من التقد واحاألمرين ذكر موجبهام عىل كل 

  ﴾  ُّ ﴿  ق بينه وبنيلئال يفر  ﴾    ٍّ  ﴿  يوقف عىل )أن( التصاهلا، وال عىل  وال

 وهو معموله .

 :بقولهم أفاد ث 

ل              ال  ـبِ  واـمُ ـْن أ ْدغ  أ  و  ).............  ال  س  يْ و  ْسُجُدوا و  ْقُطوٍع ف ِقْف ي   ( بِم 

الوقف   اخأن  الباقني جيوز  قراءة  اعىل  أو  وال ك  ﴾  ٍّ  ﴿  عىل  ضطراراً تبارًا  املة 

)أن( و الوقف عىل  رساًم، وال جيوز     )ال( ومتصلة هباحدها؛ ألهنا مدغمة يفجيوز 

 مة، فهي ياء املضارعة.ألهنا موصولة بالكل  ﴾  ُّ  ﴿ قف عىل ياءضًا الوأي

يعني: مل يفصل بني احلرفني يف الرسم    (بمقطوع وليس)   ثم قال  »ال أبو شامة :  ق

دغام فألجل  صورة أصال بل كتبت عىل لفظ اإل  نلنوبل مل تكتب ا أن ال    فلم يكتب

 
يف    ﴾   اْسُجُدوا  ﴿  إال عىلفال يوقف    ارــ يختال اال ـي ح ـ ا فـ أم  رار،ــطـ ار أو االضــبـتـاالخل  اـذا يف حـوه  (1)

 . هذه القراءة  

 .  (4/53) ينإبراز املعا (2)
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 ( ال)للفعل و  الناصبة  (نأ)، وهيل الرسم قراءة الكسائي وقراءة اجلامعةذلك احتم 

للنفي   تقرر منبعدها  ما  زائدة عىل  قال ،  املعاين  أو  أن  (فقف يسجدوا)  ثم  ه يعني: 

واضع  ملك اكسائي؛ ألن تلكرنا للت كام ذليس لك أن تقف يف االبتالء ثالث وقفا

بمقصودها مستقلة  كلمة  ألنكل  ا  ﴾ نت  ﴿  ؛  وأفادت  املنادى   (يا) الستفتاح  مع 

 . (1) « ءادت النداملحذوف أفا

 :  (2) قولهأيضًا  ومن أمثلة ذلك

ث ايِن  ث   و  ى ْرف عْ ا ث ال  ِقْف  ُصْحب ةٍ  ِسو  ال                  و  ْقف   و  ْبل   و                ال  ُأْبدِ  ت  ُقلْ  إِنْ  النَّْصِب  ق 

الشاطبي  كر  ذ الاإلمام  هذا  تعاىليف  قوله  أن  يف    [58]  ﴾    مع جع مظ ﴿  بيت 

 هوقرأ فع الثاء،برن كثري وأبو عمرو وابن عامر وحفص افع وابن هقرأ (3) سورة النور

 . بنصب الثاء ﴾  مج   ﴿ شعبة ومحزة والكسائي

ه قراءة النصب بقوله  ثم   ال  وجن وجه    ( أي أنِدال  ُأبْ   ُقْلت    إِنْ   النَّْصِب   ْبل  ق    ْقف  و    )و 

لفظ تعاىل  ﴾ مج﴿  نصب  قوله  لفظ  ﴾ مع جع مج﴿  يف  من  بدل  أنه    ﴾ مج﴿  هو 
قول يف  تعاىلاألول  به    ﴾ جح مج ﴿  ه  مذوف  تقدير  البدلعىل  : يصح  وتقديره   ،

 .   (4)، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامهلكم  أوقات ثالث عورات

إىل    ة، فال حيتاج غبالات نفس ثالث العورات مث املرأنه جعل نفس ثالوحيتمل  

 . (5) مضافحذف 

 
املعاين  إ  (1) إيضا(4/55)براز  وينظر  واالبتداء  ،  الوقف  املصو  (2/816)ح    (603،  8/601)ن  والدر 

ا واالئت   (2/767)لوقوف  وعلل  لتلخي وا  (2/816)ناف  والقطع  املرشد  ملقصد  يف  ما   (64ص)ص 

 .  (207ص)دى ومنار اهل (429ص)يف الوقف واالبتدا كتفى وامل

 .   (919)قم حرز األماين البيت ر (2)

 هت مت خت حت جت هب مب﴿  وهو قوله تعاىل  ولليخرج األبذلك    وقيَّدهثاين  ال  وهو  (3)
اخ   فال  ﴾  جح مج حج مث بني  املعاين  الف  إبراز  ينظر  نصبه،  يف  القارئ    (4/32)لقراء  ورساج 

 . (305ص)

 .   (4/194)واملحرر الوجيز  (2/443)ية ينظر رشح اهلدا (4)

 .  (8/439)صون ر املالد (5)
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 حص مس خس حس جس مخ جخ ﴿   قولهيف  ،من األوقات املذكورة  بدل  هأنأو  

 . (1) حلعىل امل ويكون بدالً   ﴾ مض خض حض جض  مص خص

او أن  ِقْف(  و  ُصْحب ٍة  ى  ِسو  )اْرف ْع  بقوله  الشاطبي  اإلمام  بني  عىل قد    لوقف 

 .     ﴾   مض خض ﴿  ما قبله، وهوون عىليك  ﴾  مظ ﴿ رفع لفظالقراءة ب

يف توجيه القراءات يف منظومته، وفيام    اإلمام الشاطبيمنهج هذه أبرز معامل 

عن غريها من النامذج الكثرية املبثوثة   لة عىل املقصود، وهي تغنيذج دالذكر من نام

 . يف املنظومة، وباهلل التوفيق 

 

 

 

 
 

 

 
 .  (2/779)ظر التبيان يف إعراب القرآن ين (1)
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 اخلامتة 
لنتائج  اأهم  إىل    أشريثم  إلمتامه،    هرييستعىل    تعاىل  أمحد اهلل  البحثهذا  م  ختا  يف

 فيه، ومنها:  يلجتلت  التي

الرئي أن    - موضوعها  كان  وإن  القراءات  بيمنظومات  هو  القراءات  س  ان 

التي تدور  ال سيام  رأ هبا إال أهنا انطوت عىل كثري من العلوم البديعة  ن قوعزوها مل

القراءات  ومنهوتتنا  حول  علومها،  بعض  توول  علم  تناوله  ا  الذي  القراءات  جيه 

 منظومته. ي يف مواضع كثرية منمام الشاطباإل

ت  - الشاطبي عددًا من مسائل أشملت  صول، وكثريًا  بواب األوجيهات اإلمام 

 الفرشية.  امتمن الكل
أو   الصبغة الغالبة عىل توجيهات اإلمام الشاطبي أهنا خمترصة جدًا، يف كلمة   -

 رضورة النظم من االختصار . ضيهتا تقامت معدودة، وذلك ملكل

 مواضع قليلة جدًا .يف وجيه القراءات إال الشاطبي يف تاإلمام مل يتوسع  -

 واضع قليلة جدًا . مطبي يف توجيهاته إال يفام الشامل يستشهد اإلم -

  من قالليس من منهج اإلمام الشاطبي نسبة كل ما يذكره من توجيهات إىل    -

 .  مواضع قليلة جداً يف نها إال  ينسب مهبا من العلامء، ومل

 أويص الباحثني بام يل :ذا البحث فإين ام ومما ظهر يل من هيف اخلتو

ب  - و  مضامنيالغوص يفالعناية  القراءات  منظومات  مكنوناهتا إبرا  من  ز يشء 

 البديعة يف خمتلف املجاالت والعلوم. 
بني    - باملقارنة  يف  منظوماتالعناية  اليه  حتوما    القراءات  املتعلقة  من  علوم 

 بالقراءات. 

فقنا خلدمة كتابه الكريم وعلومه، لنا، وأن يو أن يتقبل صالح أعاموأسأل اهلل  اهذ

  آله وصحبه وسلم .مد وعىلاهلل عىل نبينا م  م، وصىلإنه جواد كري
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 . م1994  هـ1415  2ط ريوت، املعرفة، ب

  ، احلبيب للدكتور ممد بن سيدي    :صريف من أحكام التيف مبا يف القرآن  ر البيان والتع   -16

ـ  1413  ، 1ط ن، دمشق،  قرآ لوم ال جدة، ومؤسسة ع ية،  اإلسالم دار القبلة للثقافة    . م 1992ه
واألعلمات  -17 املشاهري  ووفيات  اإلسلم  الدل  :ريخ  اشمس  عمر    :حتقيق ،  لذهبي ين  د. 

 . م8719هـ 1407،  1ط ، وت بري،  دار الكتاب العريب   ،تدمري د السالم عب

السبع  التبصرة  -18 القراءات  أيب طالب  :يف  بن  غ  د.   : حتقيق  ،ملكي  الندممد  ،  ويوث 

 . م1982هـ 1402،  2ط ، الدار السلفية باهلند
عيسى    ،البجاوي ممد  عل  :قيق، حتالبقاء العكربي   يب أل  :التبيان يف إعراب القرآن  -19

 . اهاحللبي ورشك  البايب 
الثم  -20 القراءات  يف  غلبون   :ناالتذكرة  بن  سويد أيم  :حتقيق   ،لطاهر  رشدي  نرش    ،ن 

 . هـ1412  ،1ط  ،جدةمجاعة حتفيظ القرآن الكريم ب
دار هجر، القاهرة،    عبد اهلل الرتكي،  : د. حتقيق    :قرآنال  جامع البيان عن أتويل آي  -21

 . ـه1422، 1ط
،  ز مكتبة نزار البا  مد الطيب، أسعد م  : تم، حتقيقالبن أيب حا  :يمالقرآن العظ  تفسري   -22

 . هـ1417، 1ط

الث   تفسري   -23 النهدي   :يور سفيان  حذيفة  أيب  عن  جعفر  أيب  الكت ،  عنه   رواية  ب  دار 

 . هـ1403،  1ط  ،يةالعلم
لك  -24 الصلة تالتكملة  األال  :اب  اهلراس  :حتقيقر،  با بن  السالم  الفكر    ،عبد  دار 

 . هـ1415،  لبنان  ،للطباعة
ال  توجيه مشكل  -25 العشرية  العزيز    :فرشية القراءات  عبد  احلريب،ب للدكتور  دار    ن عل 

 . م2003 ـه1424  ،1ط،  رياضبن حزم، الا
ال  -26 أمساء  ضبط  يف  املشتبه  وأتوضيح  وكناهمرواة  وألقاهبم  الدين  بال  :نساهبم  نارص  ن 

 . م1993،  1ط،  بريوت  ،مؤسسة الرسالة  ، ممد نعيم العرقسويس : حتقيق،  الدمشقي
السبعالتيسري    -27 القراءات  الداين   أليب   :يف  مكتبة  ،  تزلرياوتو  : تصحيح  ،عمرو 

 . طهران، لتربيزي اجلعفي ا
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القرآن  -28 ألحكام  حتقيق   :اجلامع  ا  د.   :للقرطبي،  الرت عبد  الرسالة،    كي،هلل  مؤسسة 

 . م2006هـ 7142، 1ط
القراءاتح  -29 حت  :جة  زنجلة،  األفغاين س   :قيقالبن  ببريوت،  مؤس  ،عيد  الرسالة  سة 

 . م1974هـ 1394، 1ط
القراءا  -30 يف  السبعاحلجة  حت  :ت  خالويه،  مكرقالبن  سامل  العال  عبد    مؤسسة   م،يق 

 . هـ1410،  5طالرسالة، 
السبعة   -31 للقراء  قهوج  :ق يقحت  ،لفاريس ا  عل  يب أل  :احلجة  الدين    ري بشو  يبدر 

 . هـ1404،  1ط دمشق وبريوت، ،  دار املأمون للرتاث  ، يتجوجيا
ممد متيم    :مراجعةضبط و  ،ي لشاطبل  :لقراءات السبعا   يف  ووجه التهاين  ز األماينحر   -32

 . هـ1410،  2ط  احلديثة،مكتبة دار املطبوعات  ،الزعبي
 . ون ر عبد السالم ممد ها   : ق ورشح حتقي ،  ي لبغداد ل   : ولب لباب لسان العرب خزانة األدب     -33

 . اهليئة املرصية العامة للكتاب البن جني، :اخلصائص  -34
املالد   -35 الكتاب  علوم  يف  املصون  حتقيق  :كنونر  احللبي،  ممد  د.    :للسمني  أمحد 

 . م1986هـ 1406،  1طدمشق،  ،  لم قدار ال اخلراط،
 . القاهرة ،ثر احلدي دا ، اخلالق عضيمة ملحمد عبد  :راسات ألسلوب القرآن الكرميد  -36
ننا  اهلل   األستاذ عبد  :رشحه وكتب هوامشه وقدم له   :بتاثديوان حسان بن    -37 دار    ، مه 

 . م1994  ـه1414،  2ط  الكتب العلمية، بريوت،
،  جدة   ،يامن مؤسسة اإل   ،دوس أبو صالح ق عبد ال  قي قحت  :الباهلي  ة ــــم وان ذي الر  ـــدي  -38

 . ـه1402 ، 1ط

الروضتي  -39 على  املقديس  :الذيل  شامة  األيب  عرف  للمؤلف  ،  وترجم  لكتاب 

 . م1974،  2ط دار اجليل، بريوت،   زاهد الكوثري،مد  وصححه م
امل  -40 لكتايب  والتكملة  والصلة الذيل  إحسان    : قيقحت  لمراكيش،ل  :وصول  الدكتور 

دار الغرب اإلسالمي،    ،فمعرو   الدكتور بشار عوادويفة،  رشالدكتور ممد بن  واس،  عب

 . م2201،  1ط ، تونس 
  ،إبراهيم اليازجي   :بعها ىل طلعالء املعري، صححها ووقف عا  يب أل :رسالة الغفران  -41

 . م9071  ـه1325،  1ط، مرص ،باملوسكي   مطبعة أمني هندية
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املسري   -42 التفسري  زاد  علم  حت  :يف  اجلوزي،  الشاويش،البن  زهري  كتب  امل  قيق 

 . هـ1404  ،3ط اإلسالمي، 
شيخ عل ممد  اجعه الالبن القاصح، ر  :املنتهيج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ  سرا   -43

 . م1981  ـه1401للطباعة والنرش والتوزيع،  لفكر  دار ا  الضباع،
دار الكتب    ،مد باسل عيون السود م   :قيقحت  ،ابن مالك  شرح ابن الناظم على ألفية   -44

 . م0002  ـه1420،  1ط ، علميةال
ألفية  -45 على  عقيل  ابن  مالكا  شرح  ع  :قيقحت  :بن  الدين  ميي  احلميد ممد  دار    ،بد 

 . م 1980  هـ 1400  ، 20ط ،  لسحار ورشكاه جودة ا   سعيد دار مرص للطباعة،  و رة،  القاه   ، الرتاث 
األشــش  -46 علـونـمـرح  ألف ـي  اب ــــيـى  م ـــة  الكت  :كـالـن  العلميـدار    ، 1ط   ،بريوت  ،ةــ ب 

 . م1998  ـه1419
ا  -47 املسم  شرح  الفوامت»  ىلتسهيل  تسهيل  بشرح  القواعد  احللبي مل   :«دئ هيد  الدين    حب 

ة والنرش  م للطباع دار السال ،ن يمد فاخر وآخر. عل مأ. د  :حتقيق، املعروف بناظر اجليش 

 . ـه1428  ،1ط  ،توزيع، القاهرة لوا
مركز البحث    ،املنعم أمحد هريدي عبد    :حتقيق بن مالك،  ال   :شرح الكافية الشافية   -48

 . ـه1402، 1ط ، جامعة أم القرى ب ث اإلسالمي اعلمي وإحياء الرتال
لل  -49 املفصل  يعيشال   :زخمشريشرح  له ،  بن  إمالد   : قدم  يعقوب كتور  بديع  دار    ،يل 

 . م2001  ـه1422  ،1ط  ،وت لعلمية، بريالكتب ا

اهلداي  -50 حتقيق ي للمهدو  :ة شرح  حيدر  د.   :،  سعيد  ب،  حازم  الرشد    ، الرياض مكتبة 

 . هـ 1416 ، 1ط

ال  -51 معرفة  شرح شذور  العرب ك ذهب يف  الدقر  عبد  : قيق، حتبن هشام ال   :لم    ، الغني 

 . سوريا   ،الرشكة املتحدة للتوزيع
مش  -52 اآلاثشرح  الطحاوي  :ركل  جعفر  األ  :يق حتق  ،أليب  مؤسسة  ،  وطؤرنشعيب 

 . هـ5141،  1ط ، الرسالة
مؤسسة البالغ،    طبعة عجل،  شمران ال  :للكرماين، حتقيق الدكتور  :شواذ القراءات  -53

 . م1020هـ  1422  ،1ط بريوت، 
أمحد عبد    :حتقيق،  سامعيل بن محاد اجلوهري إل  :ية عرب وصحاح الالصحاح اتج اللغة    -54

 . م1987 ـه1407 ،4ط ، بريوت   ،دار العلم للماليني  ،ر عطارالغفو
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الك   -55 الشافعية  السبكي ل  :ربىطبقات  الدين  الطناحي   :حتقيق ،  تاج  ،  د. ممود ممد 

 . هـ1413، 2ط ، لتوزيع اعة والنرش وهجر للطبا ،ممد احللو عبد الفتاح د. و

ر  دا،  ويد س  ي أيمن رشد  د.   : حتقيق  ،ي للسمني احللب  :  شرح القصيدضيد يفقد النالع   -56

 . م2001 هـ1422، 1ط  ،نور املكتبات بجدة 
القصائد يف  ع  -57 أتراب  املقاصدقيلة  الشاطبي، حتقيق  :أسىن  أيمن رشدي    :لإلمام  د. 

 . ـه1422، 1ط  ،جدة  ،نور املكتبات للنرش والتوزيع دار    ،سويد

مكتبة   ممد بن عبد اهلل العيدي، حتقيق د.   ،جاونديالبن طيفور الس  :علل الوقوف  -58

 . م 1994هـ  5141  ،1ط الرشد، 
الن   -59 القر ر أمساء    هاية يف غاية  ج    :حتقيق   ،ي البن اجلزر  :والدراية الرواية    اءات أول جال 

 . هـ1402،  2ط  ،دار الكتب العلمية،  براجسرتارس 

القراءات   -60 النفع يف  رم اهلل  مل بن غحتقيق: سا  ،لصفاقيس النوري ال  عل  السبع:  غيث 

 . ـه1426،  الزهراين، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى 
سطالين، حتقيق: إبراهيم  لشهاب الدين الق  م الشاطيب:ااإلم   الفتح املواهيب يف ترمجة   -61

ن، األردن،   م. 2000  ـه1421،  1ط بن ممد اجل رمي، دار الفتح، عامَّ
الوصيد    -62 الوصشيف  فتح  السخاوي أل  : ديرح  احلسن  م  :حتقيق  ،يب  مد  موالي 

 . م2002  هـ1423  ،1ط  ،الرياض  ،مكتبة الرشد، الطاهري  اإلدرييس
الرحيم    عبد د.   :حتقيق  ،نهاجي لص ابن آجروم  ال  :رز األماين حرح  فرائد املعاين يف ش  -63

 . م1997 ـه1417  ،جامعة أم القرى كتوراه ب د رسالة    ،السالم نبوليس بن عبد 

  عبد اهلل بن حامد   : رزي، حتقيقبن البا ال   :يف حل القصيدة الشاطبية لفريدة البارزية  ا  -64

 . هـ1416جامعة أم القرى،  اجستري ب السليامين، رسالة م
رمجة ممد منري آغا الدمشقي،  لويل اهلل الدهلوي، ت  :الفوز الكبري يف أصول التفسري  -65

 . منري ممد كتب خانة ءباعتناطبع 
اإل  -66 انفع  قراءة  املغاربة مام  محيتو،   عند  اهلادي  عبد  للدكتور  وزارة  منشورا  :  ت 

 . م2003  هـ2414ربية،  مية باململكة املغالاألوقاف والشؤون اإلس 
 هـ. 1398، بغداد،  مطبعة العاين   أمحد خطاب العمر،   للنحاس، حتقيق د.   : ئتناف القطع واال    -67
ــ الم ه ــ د الس ــ ب ق ع ــ ي ـ ق ـ ح ـ ت  : ه ـــــــ وي ـــ ب ـــ اب سي ــ ت ـ ك  -68 ،  3ط   رة، ــ اه ـ ق ـ ال ـ ب  ي ـ ج ـ ان ـ ة اخل ـ ب ـ ت ـ ك ـ م   ارون، ـ

 . م 1988  ـ ه 1408

https://ebook.univeyes.com/author/85800
https://ebook.univeyes.com/author/85800
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أسا   -69 عن  الظنون  والف الك  ميكشف  ت   حلاجي  :نونتب  م خليفة،  رشف    دمصحيح 

 . هـ1416،  1طعامل الكتب،  ،يس الدين ورفعت الكي
وعللها وحججهااالكشف عن وجوه   -70 السبع  أب   يكمل  :لقراءات  طالب،  بن    : حتقيقى 

 .ـه1407، 4ط سسة الرسالة ببريوت، ؤ م ن،الدين رمضا مييد. 
املعا -71 األماينكنز  حرز  شرح  أمحد  ملحمد    :ين  الشهرياملوصلبن  بشعلة،  بة  تاملك   

 . هـ1418رتاث، لل األزهرية
  أمحد اليزيدي،   :إلبراهيم بن عمر اجلعربي، حتقيق  :األماين يف شرح حرز  عاينكنز امل -72

 . م1998  هـ9114،  1ط اف والشؤون اإلسالمية باملغرب، وزارة األوق
وظة  ية مفنسخة خطإلبراهيم بن عمر اجلعربي،    :حرز األماين  كنز املعاين يف شرح -73

 . (18961/ 151برقم )   ،كتبة األزهرية بامل
الفريدة    -74 الفايس   :القصيدةشرح    يفالآللئ  اهلل  عبد  عبد    :حتقيق   ،أليب  بن  اهلل  عبد 

 .هـ2014عام   ، ماجستري بجامعة أم القرى رسالة ، املجيد نمنكاين 
النزول  -75 أسباب  يف  النقول  وصححه ضب،  لسيوطيل  :لباب  عبد  األ  :طه  أمحد  ستاذ 

 . بريوت  ،علمية لكتب الدار ا ،الشايف 
املوجود  الشيخ عادل أمحد عبد    :قيق، حتنبلاحلبن عادل  ال   :الكتاب  علوم اللباب يف  -76

 . م 1998  ـ ه 1419،  1ط ،  بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، والشيخ عل ممد معوض 
 . هـ1414،  3ط  ،بريوت  ،دار صادر ، بن منظورال  :عربلسان ال  -77
القرآن  -78 معمر  يب أل  :جماز  املثنى   عبيدة  سزگني   :ق يقحت  ، بن  فواد  ة  تب مك  ،ممد 

 . ـه1381، القاهرة ،ينج اخلا
  ، : عل النجدي ناصف حتقيق بن جني،  ال   : راءات ـــــــ واذ الق ـــ وه ش ـــــ ن وج ــ ي ــ ي ــ بـ  ي ت ــ سب ف ـــ ت ـ ح ــ  م ـ ل ا    -79

 . دار سزكني 
شايف  م عبد العبد السال  :ق يق، حتبن عطية ال   :ززيحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب الع ا  -80

 . ـه2142  ،1ط، بريوت  ،العلميةدار الكتب   ،مد م
قر امل   -81 معاين  يف  األختار  أهل  بكر    :مصاراءات  بن  أليب  إدريس  عبيدأمحد  بن    ، اهلل 

 . ـه1428 ، 1ط  ،الرياض  ،مكتبة الرشد ،العزيز بن محيد اجلهني  لدكتور عبدا :حتقيق
 . ريوتامل الكتب، بة ع بع طالبن خالويه،  :ن كتاب البديعم  خمتصر يف شواذ القرآن   -82
 . هـ1341  ر آباد،حيد  للحاكم،   :املستدرك  -83
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ا   -84 إعراب  بنمل  :لقرآنمشكل  طالب    كي  حتأيب  ص   د.   :يقق،  الضامن حاتم    ، الح 

 . ـه1405  ،2ط، بريوت ، مؤسسة الرسالة
قراعة   الدكتورة   :حتقيق ،  لألخفش   :القرآن  معاين  -85 ممود  اخلا  ،هدى    جي،ن مكتبة 

  . ـه1411، 1ط ، القاهرة

منص  :القراءات  ينمعا  -86 حتقيق  أليب  األزهري،  دور  مصطف.  :  درويش عيد  د.  و  ى 

 . م1991هـ  1412  1ط املعارف، دار  القوزي،محد عوض بن 
وإعرابه   معاين  -87 حتقيق  :القرآن  شلب  د.   : للزجاج،  عبده  اجلليل  الكتب،   ، يعبد    عامل 

  . هـ8140  1ط بريوت، 
  بدون مكان   ،النجار   عل  وممد  أمحد يوسف نجايت  :ق حتقي  ،للفراء  :القرآن  معاين  -88

 . وتاريخ للطبع

القرآنمعا -89 الصابوين بن  مد  م  : ق يقحت،  لنحاسل  :ين  أ  ،عل  القرىجامعة  مكة    ، م 

 . ـه1409،  1ط ، املرمة

 . بريوت،  دار إحياء الرتاث العريب  ،لياقوت احلموي  :معجم األدابء  -90
 . م1995،  2ط ، ت بريو  ،دار صادر ،ياقوت احلموي ل :معجم البلدان  -91
 . ـ ه 9139  ، كر دار الف ،  هارون   عبد السالم   : ق ي ق حت   ، بن فارس ال  :س اللغة اييمعجم مق   -92
على   -93 الكبار  القراء  واأل الط  معرفة  قوالج  : حتقيق  ،ي لذهبل  : عصاربقات  آلتي  ،  طيار 

 م. 1995  هـ 1416  ، 1ط   ، استانبول   ، ي ك الديانة الرت مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف 

الكرماين أليب   :القراءات واملعاين  اين يف غمفاتيح األ  -94 العالء  ال  :قحتقي   ،  كريم  د. عبد 

 . م 2001هـ  1422،  1ط  ،بريوت ، حزم  دار ابن، مصطفى مدلج
السيادة    -95 ومصباح  السعادة  العلوم مفتاح  موضوعات  الشهري    :يف  مصطفى  بن  ألمحد 

 . هـ1329  ،لدكن باهلند دائرة املعارف بحيدر آباد ا،  بطاشكربي زاده 
 . ، مرصمكتبة القرآن ،داين أليب عمرو ال   :سبعدات الر املف  -96
الشافياملق   -97 الاصد  اخللصة  شرح  الشاطبييب  أل  :كافية ة يف  حتإسحق    عبد  د.   :ق يق، 

العثيمني البحوث  ،الرمحن  القرى   معهد  أم  بجامعة  اإلسالمي  الرتاث  وإحياء    ، العلمية 

 . م2007 ـه1428، 1ط ، مكة املكرمة 
 . بريوت، ب امل الكت ع  ،الق عظيمةد عبد اخلم م :ق يق، حتلمربدل :قتضبامل  -98
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،  دار املصحف،  كريا األنصاريلز   :داءالوقف واالبت  يف   ملرشد ا ىف ايص م املقصد لتلخ  -99

 . م 1985 هـ1405،  2ط  ،مشقد
ر  -100 يف  األمصاراملقنع  مصاحف  حتقيق   :سم  الداين،  عمرو  الصادق    : أليب  ممد 

 . ريةمكتبة الكليات األزه  قمحاوي،
سف  يب عمرو الداين، حتقيق يوأل  :عز وجل كتاب للا  البتدا يفااملكتفى يف الوقف و  -101

 . م1984هـ 0414،  1ط مؤسسة الرسالة،  رعشل،امل
مب -102 العيبة  مجُ ملء  الوجيهة ا  الوجهة  يف  الغَيبة  بطول  وطيبة   ع  مكة  احلرمي  بن  ال  :إىل 

دار الغرب    ،بن اخلوجة   ممد احلبيب  :تقديم وحتقيق   هـ(721ترشيد الفهري السبتي ) 

  . هـ4081،  1ط  بريوت،  سالمي،إلا
دار املعرفة،   ة،قباوين الدكتور فخر الد  :قيق فور، حتالبن عص :ملمتع يف التصريف ا -103

 . ـه4071،  1ط بريوت، 
 . م1983هـ  1403دار املصحف،    لألشموين، :بتدا منار اهلدى يف بيان الوقف واال -104
وعللها -105 القراءات  وجوه  يف  أيب  :املوضح  مريمالبن  محد  :حتقيق   ،  ن  اعمر 

 . م1993 هـ1414، 1ط ،حفيظ القرآن الكريم بجدةخلريية لت ااجلامعة ، الكبييس
 ، دار الكتب، مرص .ري برديبن تغال يف ملوك مصر والقاهرة:  اهرةالز النجوم  -106
يف -107 العشر  النشر  اجلزال  :القراءات  الضباع،  عل   :تصحيح  ،ريبن  دار    ممد 

 .الفكر للطباعة
ر  دا ،  عباس  نإحسا  :قيق ، حتللمقري  :من غصن األندلس الرطيبنفح الطيب   -108

 . هـ1408 ،صادر
يف  اهلميا  تنك -109 العميانن  عع،  لصفديل  :نكت  حواشيهلق  ووضع   :ليه 

 . م2007 ـه1428، 1ط ،دار الكتب العلمية، بريوت ،ادر عطاعبد القمصطفى 
األمصار -110 مصاحف  حتقيق   :هجاء  املهدوي،  عامر  بن  الدكتور  :ألمحد   األستاذ 

 . ـه 1430، 1ط ي، الرياض،ابن اجلوز ردا حاتم صالح الضامن،
 ، بن عبد الغني القايض  فتاحال  عبدل  :لقراءات السبع االوايف يف شرح الشاطبية يف -111

 . م1992هـ 1412، 4ط، سوادي للتوزيع كتبة الم
الزمانفو  -112 أبناء  وأنباء  األعيان  خلكانال  :يات  حتبن  عباس  :ق يق،  دار    ،إحسان 

 م.1971، 1ط، بريوت ،صادر
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 لخصامل
   موضوع البحث:

املتواترة التي احتّج هلا علامء التوجيه يف  حرص القراءات الفْرشّية  ب  هيتّم هذا البحث 

بالفاصلة   كله  القرآنيةكتبهم  القرآن  سور  وصمن  استقرائية  دراسة  ودراستها  فية  ، 

ًيا أقوال العلامء مع التحرير واالختصارحتليلية مع   ر  ؛ لتظهبيان وجه االحتجاج متقصِّ

 القيمة العلمية لتلك االحتجاجات.   بذلك

 أهم نتائج البحث: 
الفرْ   [1 للقراءة  بالفاصلة  شّي االحتجاج  املتواترة  للقرآن    القرآنية ة  االحتجاج  من  هو 

َتجُّ به للقرآن هو القرآن.   بالقرآن، وخري ما ُيح

 وتوجيهها. يف القراءات وتوجيهها كوجه من وجوه االحتجاج هلا    للفاصلة القرآنية أثر    [2

الفرْ   [ 3 للقراءة  توقيفّية  شيّ االحتجاج  عىل  به  تّج  ُيح مما  القرآنية  بالفاصلة  املتواترة  ة 

 رآنية.  الفاصلة الق 

ن أوسع كتب التوجيه التي  م    البن القّراب   (يف علل القراءات   يحعّد كتاب: )الشايف  [ 4

باالحت  للقراءات  اعتنْت  املتواترة  جاج  القرآنية الفْرشّية  خلمس  بالفاصلة  احتّج  إذ  ؛ 

القرآنية  بالفاصلة  قراءة  الكرماين  عرشة  بينام  ُيتّج ،  مل  األغاين(  )مفاتيح  كتابه:  إال    يف 

 لقراءة واحدة ال غري. 

بالفاصلة القرآنية    يف كتبهم   علامء التوجيهالقراءات الفْرشّية املتواترة التي احتّج هلا    [5

 قراءة.  اثنتني وعرشين : بلغْت  كله من سور القرآن

 : أهم توصيات الباحث
التفسري    دراسة ومجع    [1 القرآنية يف كتب  بالفاصلة  للقراءات  مواضع االحتجاج 

 . وإعراب القرآن

    . القرآنية األخرى للقراءات يف كتب التفسري وإعراب القرآن دراسة موارد االحتجاج    [ 2

 التوجيه.  كتب ،  آنية القر الفاصلة    ، املتواترة   الفْرشّية   القراءة   ، تجاج االح   : الكلمات املفتاحية 



 غاميْ أ.حممد بـ   "مجًعا ودراسًة" توجيه القراءاتاالحتجاج للقراءات الفْرشيّـــة املتواترة ابلفاصلة القرآنية يف كتب 

94 

 ةـــدمـقـمـال
 وبعد: ، وصحبه أمجعنيمحًدا هلل مستحقِّ احلمد، والصالة والسالم عىل نبّيه وآله 

القرآن   به من مباحث ومسائل؛ هلذا كانْت علوم  يّتصل  فإّن رشَف كلِّ علم بام 

بأعظم صلتها  ، وأجلَّها شأًنا؛ لًراوأرفعها منزلًة، وأعالها قد   ،ميم أرشف العلوالكر

، وكان أهل هذه العلوم هم ×  أعظم نبيٍّ أرسله اهلل، وهو حممد نزل، عىل  كتاٍب أح 

 . خري النّاس، وأرشف اخللق؛ الرتباطهم وارتباط علومهم بكتاب اهلل 

علم و أّن  شّك  وتوجيه  ال  أكثرالقراءات  من  تع  ها  باّلقً العلوم  واألمر ا  لقرآن؛ 

بام   فقديرشفح  هنا  ومن  يتعّلق،  فيه  اهب  اهتمّ   به  فصنّفوا  وأّلفوا   االعلامء،  وأبدعوا، 

تح  بالقراءات  إْذ  وبفأجادوا؛  ومبانيها،  احلروف  ألفاظ  وجوه    هاتوجيهـحفظ  تحعرف 

 الكلامت ومعانيها. 

بال اهتامًما  ليجد  القراءات  توجيه  كتَب  املبرَص  عذٍب وإّن  بمورٍد  من  ًغا  موارد  

لاالحتجا هللقراءاتج  االحتجاج  وهو  أال  البالفا  ا؛  يحردفون قرآنيةصلة  حيث    ؛ 

ي  القراءة هلبام  ونارًصا    ا كون  ومصّدًقا  ومؤّيًدا  اآلي وموّجًها  عاضًدا  فواصل    من 

واًء  ؛  ورؤوسها رح القرآنية  بالفاصلة  للقراءات  باالحتجاج  الكتب  تلك  فازدانْت 

 .كاماًل زدادْت رفعًة وومجااًل، وا

.. وذاك  هذا  أح  يّن إف  وألجل  قد  أكون  أن  الذي    يف  سنتح أرجو  البحث  اختيار 

ب للقراء):    ــوسمتحه  يف كتب  املتواترة    الفْرشّية   ات االحتجاج  القرآنية  ابلفاصلة 
القراءات وإيّن ("مجًعا ودراسةً "  توجيه  وأن    ،  الظن،  عند حسن  أكون  أن  كذا  آمل 

ستعان، وعليه ده املوهو وحيقي إال باهلل،  وما توفدراسة،  مع واله من اجلأوفيه حقّ 

 كالن. الت

 موضوع البحث: 
بالفاصلة القرآنية   املتواترة  الفْرشّية  لقراءاتباالحتجاج لجاء هذا البحث مهتاما  
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ًيا أقوال العلامء مع التحرير ه القراءات مع  يف كتب توجي بيان وجه االحتجاج متقصِّ

ك وعزو  قاواالختصار  إىل  قول  بذلك  هئلل  لتظهر  العلمية؛  لتلك   القيمة 

 .اتاالحتجاج

 وأسباب اختياره: ث بحة الأمهي
  ة هذا البحث، أمهية كتب توجيه القراءات التي قام عليها مجع ودراسة مادّ  (1

مأمهو ف ؤلِّفية  أيًضا؛  من  تلك  يها  القراءات   رةاملحرّ كتب  الالكتب  بتوجيه  املهتّمة 

أّما  ،املتواترة من  التوجيوهي  كتب  القراءا   اهومؤلِّفو  ه،ت  أعالم  والعربية،  من  ت 

 جامعة يف القرآن الكريم وعلومه. نافعة تآليف موهل

بشتى موارد االحتجاج    باالحتجاج للقراءات  توجيه القراءاتعلامء  عناية   (2

بالقرآنعموًما،   به  وباالحتجاج  واالستدالل  املعاين،    خصوًصا،  إثراء  عىل 

ذ  معهوتوّس  يف  مقارنةً الظاهر  األخرى  هبغري  لك  املوارد  يمن  وهذا    ل ظاهرةشكّ ، 

يح   معنده إغال  أمكن  دون  االحتجاج  فاهلا  ومن  وتحشهر،  وتحدرَس  وتحربز،  تحلمَّ  ن 

 للقراءات بالقرآن: االحتجاج هلا بالفاصلة القرآنية.  

أثر   (3 عن  اللثام  القرآنيةكشف  من   الفاصلة  كوجه  وتوجيهها  القراءات  يف 

 للقراءة.  وجوه االحتجاج 

باالحتجوج  عدم (4 اهتّمْت  دراسات  اود  بالفاصلة  للقراءات  ، ةلقرآنياج 

مواضعه  فضاًل  وسرب  مجع  ا   ،ودراستها  ،عن  وجه  فيها،  وبيان    وإظهار الحتجاج 

 القيمة العلمية لتلك االحتجاجات.

 أهداف البحث:
املتواترة  (1 الفْرشّية  القراءات  يف    استقراء  القرآنية  بالفاصلة  هلا  كتب  املحتّج 

 اءات. توجيه القر

  بيان وجه مع    لة القرآنيةفاصبالا  ملتواترة املحتّج هل ة االفْرشيّ دراسة القراءات    (2

 . ، ومعرفة نوع موافقة القراءة ملا قبلها وبعدها من رؤوس اآلي االحتجاج
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العلمية الحتجاج    (3 القيمة  الفرْ للقراء  العلامءبيان  بالفاصلة  شيّ ات  املتواترة  ة 

 . القرآنية

 حث: حدود الب
العلامء ا  حتّج هلة املتواترة التي اشيّ الفرْ حرص القراءات    البحث عىل  اقترصتح يف

القرآنية القراءاتيف    بالفاصلة  توجيه  وصفية كتب  استقرائية  دراسة  ودراستها   ،

عددها:   بلغ  وقد  وعرشينحتليلية،  القراءاتقراءة  اثنتني  توجيه  وكتب  التي   ، 

 التايل: هي عىل النحو اوحرصه اعتمدت عليها يف مجع املواضع

هــ(370)تزهري د األ منصور حممد بن أمحأليب ءات()معاين القرا (1
(1) . 

السبع  (2 القراءات  يف  عبد(  )احلجة  أمحد    أليب  بن  احلسني  خالويهاهلل    بن 

هــ(370)ت
(2) . 

هــ(377)ت الغفار الفارس  )احلجة للقراء السبعة( للحسن بن عبد (3
(3) . 

املختار  (4 قراء  )الكتاب  معاين  األمصار(  ات  يف  عبيأهل  بن  بن ألمحد    داهلل 

 . (4)ن الرابع(رء الق)من علام إدريس

هــ(403)ت الرمحن بن حممد بن زنجلة )حجة القراءات( أليب زرعة عبد (5
(5) . 

هــ(414)ت خيسالرس بن القّراب( ال)الشايف يف علل القراءات  (6
 (6). 

هــ(437)ت ي بن أيب طالب)الكشف عن وجوه القراءات السبع( ملكّ  (7
(7) . 

 
 . ـه1412، 1، ط امللك سعود، الرياض ةجامع ــ  قيق: مركز البحوث يف كلية اآلدابحت (1)

 .ـه1401، 4دار الرشوق، بريوت، طم، لعال سامل مكرا : الدكتور عبدحتقيق( 2)

 .ـه 1404، 1دمشق، ط ــأمون، بريوت جوجيايت، دار امل حتقيق: بدر الدين قهوجي، وبشري (3)

 .ـ ه1428، 1مكتبة الرشد، الرياض، طالعزيز اجلهني،  حتقيق: الدكتور عبد( 4)

 . ـه1418، 5ط ت،لرسالة، بريوؤسسة ار سعيد األفغاين، محتقيق: الدكتو( 5)

الدكتو  (6) كلٍّ من:  املنورة، حتقيق: مشاركة  باملدينة  باجلامعة اإلسالمية  السلطان، رسالة دكتوراة  إبراهيم  ر 

 . ـه1435والدكتور أمحد الزهراين،  ديان،والدكتور سلطان اهل

 .ـه1407، 4سالة، بريوت، طؤسسة الردين رمضان، محتقيق: الدكتور حميي ال( 7)
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هــ(440)ت هدوياملعامر  س أمحد بنة( أليب العبا)رشح اهلداي (8
 (1). 

هـ(563)ت بعد  )مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين( للكرماين (9
 (2) . 

هــ( 565)ت بعد  بن أيب مريم( ال)املوضح يف وجوه القراءات وعللها (10
 (3). 

هــ(700)ت نحو  البخاريالفضل  ت( أليبالقراءا )الشفاء يف علل  (11
 (4) . 

 دراسات السابقة: لا
يف   وكنتح منها   عدًدا من املراكز املتخصصة يف األبحاث العلميةتح لن راس بعد أ

واملراصد  واملعلومات  البيانات  وقواعد  العنكبوتية  الشبكة  عرب  وبحثتح  إفادة، 

والقراءات  ن رآاحثني يف القيف زيادة، وسألتح بعض الب وكنتح معها  واملكانز العلمية

فيهم وف  وكنتح  تيف  البحادة؛  أّن  يل  يح بنّي  مل  واالستقالل    عىل  فَردْ ث  االنفراد  سبيل 

نا ةوكنتح بذا يف أتّم سعاد  مجيًعا باحلسنى وزيادة.   ــ؛ فأكرمنا ــ ربَّ

 منهج البحث: 
 يعتمد البحث عىل منهجني: 

االستقرائي (1 لتتبّ املنهج  وذلك  القراءات؛  ومجع  امل  ع  املحتّج الفْرشّية   تواترة 

 وجيه القراءات. ت كتب كله يف من سور القرآنالقرآنية بالفاصلة هلا 

من   (2 وذلك  التحلييل؛  الوصفي  دراسة  املنهج  املواضع  تلك  دراسة  خالل 

حتليلية االحتجاج؛بيان  مع    وصفية  بذلك  وجه  لتلك    لتظهر  العلمية  القيمة 

 االحتجاجات.

 
 . ـه1415، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط دكتور حازم حيدر،الحتقيق:  (1)

 .ـه 1422، 1، بريوت، طالكريم مدلج، دار ابن حزم حتقيق: الدكتور عبد (2)

 . ـه4141، 1القرآن الكريم بجدة، ط ور عمر الكبييس، اجلامعة اخلريية لتحفيظحتقيق: الدكت (3)

دكت  (4) بمكةرسالة  القرى  أم  بجامعة  حت  وراة  كلٍّ  قاملكرمة،  مشاركة  أمحد  يق:  بن  صالح  الدكتور  من: 

 .ـه 1436بيب اهلل بن صالح السلمي، العامري، والدكتور ح
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 إجراءات البحث:
 ة: اخلاصإلجراءات أّواًل: ا

كورة آنًفا املذ  قراءاتتب توجيه الك  مجعها عىلد يف حرص املواضع واالعتام (1

 . يف حدود البحث

  من   بالفاصلة القرآنيةالفْرشّية املتواترة املحتّج هلا  حرص مواضع القراءات   (2

 القرآن كله.  سور

اآلية (3 املتواترة  القرآنية  ذكر  القراءة  ثم ذهلا  املحتّج   املشتملة عىل  الل،  فظ كر 

 ين املختلف فيه. القرآ

مع ، املختلف فيهيف اللفظ القرآين  دةالوار املحتّج هلا  املتواترة ذكر القراءات (4

 وتوثيقها. عزوها ألصحاهبا

 . مع توثيقه   للقراءة بالفاصلة القرآنية من علامء التوجيه يف كتبهم َمن احتّج ذكر  ( 5

ع بيان  تفسري واللغة ممستعينًا بأقوال أهل التوجيه وال  وجه االحتجاج  ذكر ( 6

 من وجوه االحتجاج هلا. كوجه  اآلي    ؤوس ا قبلها وبعدها من ر القراءة مل نوع موافقة 

 اثنًيا: اإلجراءات العامة: 
مع   ﴾  ﴿  هكذا:  هرينكتابة اآليات القرآنّية بالّرسم العثاميّن بني قوسني مز (1

 .عزو اآليات، بإيراد اسم الّسورة ورقم اآلية يف املتن دون احلاشية

البح (2 أثقل  بعمل  وحواشيه  الوث  القراءات  كل  زو  يف  وإنام اردة    البحث، 

عىل عزوها إذا وردْت يف الدراسة التطبيقية مما هلا عالقة بصلب البحث؛   تح اقترص

 حتى ال خيرج البحث عن القدر املالئم يف نظريه.  

وذلك من املصادر األصلّية األصيلة    ؛وثيق النّصوص، واآلثار، واألقوالت (3

 لٍّ ممّا سبق. لك
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ذكر (4 الوارد  باألعالم  البحثالتعريف  يف  بذك  هم  تاريمكتفًيا  وفيار  هتم  خ 

والقراء  الصحابة  يكونوا من  مل  ما  أول موضع ورودها  لرتامجهم يف  التعرض  دون 

 العرشة ورواهتم لشهرهتم. 

 كتابة البحث وفق قواعد اإلمالء احلديثة، واستخدام عالمات الرّتقيم احلديثة.  ( 5

 ضبط. تاج إىلضبط ما ُي (6

يف (7 واالختصار  اإلجياز  بشكل  مراعاة  خي  البحث  لئال  عنعام؛    القدر   رج 

 املالئم يف مثله. 

 خطة البحث:
البحث تقسيمه    اقتضْت  رئيسني طبيعة  ، وخامتة، إىل: مقدمة، ومتهيد، وفصلني 

 ثم فهارس، وذلك عىل النحو التايل:

مو  املقدمة: عىل:  وأسباب  وتشتمل  وأمهيته  البحث،  وأهداضوع    ، فهاختياره، 

 . طتهوخ ،تهوإجراءا ،فيه، ومنهجه قةدراسات السابوال ،وحدوده

 :ويشتمل عىل ثالثة مباحث التمهيد: 

 التعريف بالفاصلة القرآنية. األول:  املبحث

 الفاصلة القرآنية بني التوقيف واالجتهاد. الثاين:  املبحث

 .ت القرآنيةهبا للقراءا املوارد القرآنية املحتّج  الثالث:  املبحث

من أول    آنيةة القرالفاصلشّية املتواترة بت الفرْ للقراءااالحتجاج    األول: لفصال

 . القرآن إىل آخره

لالحتجاجالقيمة    الثاين:  فصل ال بالفاصلة  للقراء  العلمية  املتواترة  الفْرشّية  ات 

 . القرآنية يف كتب توجيه القراءات

 والتوصيات.  ،وتشتمل عىل: النتائج  اخلامتة:

 وفهرس املوضوعات. املصادر واملراجع،فهرس عىل: شتمل وت ارس:فهال
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مقدمتياهلل    وأمحد ختام  يف  عليه  به تيسريهعىل    وأثني  يطغى  عام  العفَو  راجًيا   ،

، ، أو تزّل به الَقَدمح أو يصدر تكاسل  يف التنقيح، أو تواٍن يف التصحيح؛ فعذري   القلمح

وقفتح  أيّن  غري  وحلظ هم،  هبم  ألتق  مل  ول أيّن  حرفهم  عىل  فأن  ولستح  فظ هم،  هبم،  ا 

 إْذ قال: هـ(1357)ت حمد إقبالديع ملبيت ب ، ولعلني أجدين يفمنهم

 (1)ان  ـــ دنـن ع ــم   دَّنّ ـ ذا الـنَّ هــم       لكــهـــ د ن  ود و ــن ـ هـ ُم الــ غ  ــي ن  ـ ان لـ إن ك

عند   هذا  من  أوسع  هو  الذي  اإلنسان    ذوي والعذر  أّن  السهو العرفان:  لُّ  َمـح 

ويدرأ    ا فسد،يصلح م  أرجو ممن سلم من داء اجلهل واحلسد، أنأنا    يان؛ لذاوالنس 

باحلسنات، أنّ   السيئة  أحسنتح    ويذكر  فإن  املعجزات؛  ذوي  خواص  من  العصمة 

  د هلل ـم ـحـ رام، والـد الكــ ها عنــ ذرًة أطلبـعـ م ـأتح فـطـ ر راٍم، وإن أخـة  من غيـي ـرمـف

   .نــ ي ـم ـالـرب الع

 

 

 

 

 
 (. 1/100ديوان حممد إقبال: ) (1)
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التمهيد
 :باحثثة ممل عىل ثالويشت

 القرآنيةبالفاصلة ريف التعول: ألا املبحث
م    (الفاصلة) اللغوي  )َفَصَل(،  باملعنى  أصل صحيح  ن:  والالم  والصاد  والفاء 

إذا مّيزتحه   يدّل  يحقال: فصلتح اليشَء فْصاًل،  عىل متييز اليشء من اليشء وإبانته عنه، 

:  ل، أيْص ومنه: الفَ   ،ن أمهوالفصيل: ولد الناقة إذا افتصل ع  من غريه وأبنْتحه عنه،

احلق القض بني  ْقد  اء  الع  ومنه:  عل    والباطل،  جيح أن  وهو:  ل،  لؤلؤتني املَفصَّ كل  بني 

 .(1) فاصل من خرزة

ّرفْت بعدة تعريفات، غري ( الفاصلة)أما    أّن أمهها ما ييل:   باملعنى االصطالحي: فعح

 . ( 2)   « فواصل   اهلل وأواخر اآليات يف كتاب  » :  هـ( 711ت )   منظور ابن تعريف  األول:

 . (3) «وهي كلمة آخر اآلية »: هـ(794ت) الزركيشتعريف  ثاين:لا

نعني هبا تلك الكلمة التي ختتم هبا »:  هـ(1384)  أمحد بدويأمحد    تعريف  :لثالثا 

 . (4) « اآلية من القرآن

يحقال عن أن  يمكن  التعريفات  تلك  اآلية يف   ا:أّن   (الفاصلة)   :ومن خالل  آخر 

 . (5)  هبا يف الكالم؛ لتحسينه   ة سرتاح ند اال وتقع ع مع عىل: )فواصل(،  وتح ،  كتاب اهلل  

القرآنية   آية(منها،  عّدة مصطلحاتوللفاصلة  )رأس  و)آخر  :  اآلية(،  ، و)آخر 

 
(1)  ( فارس:  البن  اللغة  مقاييس  ال 4/505يحنظر:  األعظم  واملحيط  واملحكم  )فصل(،   )( سيده:   / 8بن 

 فصل(.)( 329

 ( )فصل(.11/245منظور: ) لسان العرب البن (2)

 (. 1/53لربهان يف علوم القرآن للزركيش: )ا (3)

 (.75: )ص:من بالغة القرآن للدكتور أمحد أمحد بدوي (4)

هتا عىل  (، والفاصلة القرآنية أنواعها ودالال 25القرآن للدكتور حممد احلسناوي: )ص:يحنظر: الفاصلة يف    (5)

 (. 18ورة منرية السعوي: )ص:اآلية للدكت
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 . (1) احلرف(، و)فصل(

 مراحل: مّر بثالث (الفاصلة)ومصطلح: 

 . ـ(ه175)ت آن يف طبقة اخلليل بن أمحدإطالق التسمية عىل مقاطع القر األوىل:

 .هـ(255)ت اجلاحظر اآليات يف طبقة اللة عىل أواخار الداستقر :ةالثاني

هـ(324)تي أيب احلسن األشعر اصها بأواخر اآليات يف طبقةاختص الثالثة:
(2) . 

 

 

 

 
 

 
 (. 38: )ص:لفاصلة يف القرآنا يحنظر:( 1)

 (. 41يحنظر: الفاصلة يف القرآن: )ص: (2)
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 الثاني بحثامل
 (1)الفاصلة القرآنية بني التوقيف واالجتهاد 

 ثة: الفاصلة القرآنية عىل أقوال ثال ة  اختحلف يف توقيفيّ 

و  كلها  اأّن   ل األول:قو ال اجتوقيفية،  العلامء، تهاد  ال  مجهور  إليه  وذهب  فيها، 

هـ(444)تالداين  ك
والزخمرشي  (2)  هـ(538)ت، 

والسخاوي  (3)  هـ(643)ت، 
 (4)  ،

هـ(911)توالسيوطي 
 ، وغريهم. (5) 

الزخمرشي:   آية دون بعض؟  م عّدوا بعض هذهفإن قلَت: ما باهل» قال   الفواتح 

: هذا عل  . (6) «كمعرفة السور فيه،  في ال جمال للقياس م توقيقلتح

 : (7) وهلم أدلة كثرية، منها

 . ( 8) « والقرآن العظيم   ، ثاين السبع امل   : أّم القرآن هي » عن سورة الفاحتة:    ×[ قوله  1

 .×وفيه:  أّن إحصاء آيات السور كان معهوًدا زمان النبي 
 الصالة. يف كل ركعة يف  تحكّررّميْت سورة الفاحتة باملثاين؛ ألّنا تحثنّى، أي: سح و

تب ن قام بعرش آيات مل يحكتْب من الغافلني، ومَ مَ »:  ×[ قوله  2 ن قام بمئة آية كح

 
امل  (1) هذه  يف  املحّررة  البحوث  الدكتورمن  بحث  ب  سألة:  املوسوم  امللحم  أمحد  بن  بني    ــشادي  اآلي  )عّد 

منش حمّكم  بحث  وهو  واالجتهاد(،  الشارالتوقيف  جامعة  بمجلة  والدراسور  الرشعية  للعلوم  ات قة 

 م. 2018رش ذي العدد الثاين بعام باملجلد اخلامس ع ة اإلسالمي

 (.81يحنظر: البيان يف عد آي القرآن للداين: )ص: (2)

 (. 1/31يحنظر: الكشاف للزخمرشي: ) (3)

 (. 2/562ال القراء وكامل اإلقراء للسخاوي: )يحنظر: مج (4)

 (.1/230رآن للسيوطي: )اإلتقان يف علوم الق  يحنظر: (5)

 (.1/13الكشاف: ) (6)

ا  (7) )ص:يحنظر:  شكري:  خالد  أمحد  للدكتور  القرآن  آي  عد  علم  يف  التوقيف  40مليرس  بني  اآلي  وعد   ،)

 (.326: )ص: الجتهادوا

 (.6/81(: )4704: )أخرجه البخاري يف صحيحه برقم (8)
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تب من املقنطرينمن القانتني، ومَ   .(1) « ن قام بألف آية كح
قــوفي أّن  الث ـص ـه:  مـَد  الــهـ ب  د  ــّقيـواب  فكي ـع ذا  إن مل يكن  ـون هـف يكـدد،  ذا 

 العّد توقيفياا؟ 

پ پ پ ﴿ ية:  يقّطع قراءته آية آ  ×ول اهلل  رس   كان»لمة:  ث أم س [ حدي3

 . (2) «، ثم يقف[3:فاحتة]ال ﴾ڀ ڀ﴿، ثم يقف، [2]الفاحتة: ﴾پ
ة توقيفية من الوحي، ولو  نّهذه السُّ   ة، وأنّ نّالوقف عىل رؤوس اآلي سح وفيه: أّن  

 يف اتباعها والوقف عليها. ية فال سنة كانت اجتهاد

ا[  4 ل املعنى، مع عدم اكتام  الكالم مل ينقطعْ   آية مع أنّ رأس    لكلامتعدُّ بعض  

تعاىل:وهذ كقوله  بالتوقيف،  إال  يكون  ال  بعده [9]العلق:  ﴾ڻ ڻ ۀ﴿  ا  إذ  ؛ 

 ، وغريه. [10]العلق: ﴾ہ ہ   ہ﴿قوله تعاىل: 
ولو  »معقًبا عىل هذا املثال ونظائره:    (هـ1403)ت:  الفتاح القايض  عبدقال الشيخ  

يع العدد  الكان  واتمد  لعدم  هاد؛  الجترأي  األشياء؛  هذه  ّدْت  عح انقطاع  ملا 

 .(3) « الكالم

يقْل   القول الثاين: فيها، ومل  توقيف  وأّنه ال  اجتهادية،  كلها  الباقالين    أّنا  إال  به 

ورود يشهـ(403)ت لعدم  وذلك  ا؛  آيات  عدَّ  وأّن  فيه،  رصيح  يعني ء  ال  لسورة 

 اصلة لآلية.حتديَد موضع الف

دَّ يف عدد آيات  × إّن رسوَل اهلل» :  الينالباق  قال ا، وال وقفهم    مل َيــحح السور حدا

دُّ ذلك ×عليه يف ذلك عىل يشء، وال كان هو   .(4) « َيعح

 
 رناؤوط. نه حمّققه الشيخ شعيب األ(، وحّس 6/310(: )2572)أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم:  (1)

(، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف الرتمذي:  5/185(: )2927سننه برقم: )خرجه الرتمذي يف  أ  (2)

(6/427.) 

 (.114الفتاح القايض: )ص:  للشيخ عبدري اليرس رشح ناظمة الزهر يف علم الفواصل بش (3)

 (.1/226: )االنتصار للقرآن للباقالين (4)
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الثالث: اجتهاد  القول  أيًضا  وفيها  توقيفية،  هي  ما  ويةفيها  هذا ممن  ،  اختار 

الشاط  هـ( 590)ت بي  القول: 
هـ( 732)ت واجلعربي  ،  ( 1) 

( هـ 923ت ) والقسطالين    ، ( 2) 
 (3)  ،

 . (4) القايض تاحالف وعبد

واخلالصة: أّن هذا العلم بعضه ثبت بالنص، »:  الفتاح القايض  بدلشيخ ع قال ا

 .(5) «وهو املعظم، وبعضه باالجتهاد

 ومن أدلتهم: 
 ورد حتديد  عدم ثبوت النص عىل حتديد مجيع رؤوس اآلي يف السنة، وإنام  [1

 حاديث أخرى.ملة يف أر باجلض السوروايات، كام ورد ذكر عدد آي بعبعضها يف 

 العدد، وقياس اخلالف يف العدد عىل اخلالف االختالف يف  ثبوت حصول  [2

 . (6) يف أوجه القراءة بعيد؛ ألّن تعدد أوجه القراءة للتيسري، وليس العدد كذلك 

 الرتجيح: 
ــ واهلل القول األول  العلامء؛   ـ ـأعلم    لعّل  أقرب إىل الصواب، وهو قول مجهور 

ية،  ي، وتقطيع القراءة آية آ من الوقوف عىل رؤوس اآل  ×ن النبي  جاء ع  جل ماأل

ه كان يقرأ بالعدد من اآليات يف الصالة، مع مالحظة خواتم اآلي وما فيها من  وأنّ 

في واجلناس  لم حرصه  التناسق  عح قد  أّنهام  اآلي، عىل  يلزم وجود نص  ال    من عدد 

ليس فيه نص  وقيف فيام  يحعلم الت   إنام، وــ  أو مواطنهاعددها    ــ  يذكر آيات كل سورة

الصحابة،من   إىل  القراء  أفواه  عن  الرسول    األخذ  إىل  بعض  ×وعنهم  أّن  كام   ،

 
ن (1)  (. 118(، وبشري اليرس: )ص:27(: )ص:26م بيت: )رقللشاطبي ب ظر: ناظمة الزهر يف عد اآلييح

 ، وهذا يف ظاهر قوله. (39يحنظر: حسن املدد يف معرفة فن العدد للجعربي: )ص: (2)

 (.1/266لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالين: )يحنظر:  (3)

 (. 79: )ص:يحنظر: بشري اليرس (4)

 (. 79ر: بشري اليرس: )ص:يحنظ (5)

 (. 334(، وعد اآلي بني التوقيف واالجتهاد: )ص:44القرآن: )ص:رس يف علم عد آي  ييحنظر: امل (6)
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تسهي ـوج من  األداء  أحخذْت ـوه  وإنام  نص،  فيها  ليس  وإمالة  وإبدال  أفواه   ل  عن 

 . القراء روايةً 

 وطرق ت  ءالقراوه اصول االختالف يف العّد؛ فلامذا تحقبل وجيتعلق بحوأما ما  

ه واحدة، ثم ال يحقبل اخلالف يف العّد عىل أنّ آية    إىل العرشات يفتي قد تصل  أدائها ال

 ؟توقيفي مع قلته مقارنة بعدده 

أنّ  العّد    عىل  يف  الكريم؛   قليل  اخلالف  القرآن  الكيل آليات  بالعدد  قيس  ما  إذا 

 . قّل األع ولفرتفق عليه هو األصل واألكثر، واملختَلف يف عّده هو األّن امل

إ اثم  ميزان  الجتّن  إىل  يفتقر  اآلياتهاد  وفواصل  لقاعدة   منضبط،  ختضع  ال 

ل َم  واحدة، ومل َيرْد عن الصحابة اختالف يحذكر يف ذلك، ولو خضع الجتهادهم لعح

ذل  قليل وقع  باختالف  يحعرتض عليه  القراءات من أجل  فيه االختالف، وال  ك يف 

اخ فيكون  كذلك؛  َرَوْوها  عدّ   تالفهمأّنم  اآلييف  بعض  باب    من  يف ات  التنوع 

 .   ×اية عن رسول اهلل الرو
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 الثالث بحثامل
 بها للقراءات القرآنية املوارد القرآنية احملتّج 

تّج هبابيان املوارد القرآنية التي  مهتاما ب  بحثجاء هذا امل تّج   ُيح للقراءات؛ حيث ُيح

م  اهب اعىل  يؤّيد  من  ويعضدها  لقراءةا  النوع  هذا  ويكثر  عن،  علاماالحتجاج  ء د 

هو  لقراءات  تّج به له بالتقديم عىل غريه؛ ألّن خري ما ُيضله وأوال، وهو أفالقراءات

 . ( 1)   ة ه وفواصله ورؤوس آيه وقراءاته املتواتر ورسمه وخطّ القرآن نفسه بنظريه وسياقه 

 ويتجىّل ذلك فيام ييل: 

   :(2) ظريابلن أّواًل: االحتجاج 

من نظائرها مما  ا ورد يف القرآن الكريم  يحقّوي القراءة ويعضدها ممويحؤخذ منه ما  

 . (3)وأحمجع اتُّفق عليه

 وينقسم إىل قسمني: 

 األول: االحتجاج ابلنظري اللفظي:
ويحراد به: ما يامثل القراءة من القرآن بلفظه 

 (4). 

احتح  لقراءة:مثال:  يعضدها  [36]البقرة:  ﴾ےى﴿   ّج  ال  بام  نظري  من 

قوله عمران:  ﴾ھ ھ ے﴿  :اللفظي، وهو  كسبهم  [155]آل  فنسب   ،

  ، هــلـويـسـوت  ،هـتـوس ـوس ـ وا بــا زلّ ـم ـم إنّ ـهـن؛ ألنّ ـ يـ تـي اآليـف  انـطـي ـى الشـإلة  ــالزلّ 

 
 (.109يم الشنقيطي: )ص:الرح لقراءات القرآنية للدكتور عبديحنظر: موارد توجيه ا (1)

تب فيه بحث موسوم ب  (2) ا( من  تأصياًل ومجعً   ــ تب التوجيه  القرآن من خالل ك  ب)توجيه القراءات العرش  ــكح

العزيز للقرآن الكريم وعلومه يف اجلامعة اإلسالمية   اهلل بن عبد  كرس امللك عبدالفريق البحثي ب  ادإعد

بعام  باملد املنورة  باملدينة  والتوزيع  للنرش  الزمان  دار  بمكتبة  مطبوع  وهو  املنورة،  طبعته 1438ينة  يف  هـ 

فقطاألوىل،   اهتموا  أنم  موار  غري  من  القبنوعني  توجيه  بالقد  التوجيهرآ راءات  ومها:  بالنظري،    ن، 

 والتوجيه بالسياق. 

 (.109يحنظر: موارد توجيه القراءات القرآنية: )ص: (3)

 (. 45يحنظر: توجيه القراءات العرش بالقرآن: )ص: (4)
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 . (1) هـزاتـم ـوه  ،هــاتـزغـون

 ظري املعنوي: الثاين: االحتجاج ابلن
  . (2) غري لفظهه عىل بمعنا ويحراد به: ما يامثل القراءة من القرآن

احتح  تى ﴿  قراءة: لّج  مثال:   ِ ٱَّلله  رۡجِ ِإَوَلى 
ُ
ٱۡل من  يبام    [210]البقرة:  ﴾ُمورُ ُع  عضدها 

؛ ألّن وجَه قراءة  [53]الشورى:  ﴾چچ چ چ ڇ﴿ :  النظري املعنوي، وهو قوله

  ، ومل ﴾چ﴿أّنه بنى الفعل للفاعل كقوله تعاىل:  :  ﴾عُ جِ رۡ تى ﴿:  يف قوله  َمن فتح التاء

 . (3)متقاربتان يف املعنى، وكلتامها تعضد األخرى؛ فاآليتان (تحَصار) ل:يق
 : (4) ابلسياقاج االحتج  اثنًيا:
سواء  ؤويح  عليه،  اتُّفق  مما  سياقها  يف  هو  مما  ويعضدها  القراءة  يحقّوي  ما  منه  خذ 

 . (5) تقّدم عليها أو تأخر

 قسمني:  م إىلوينقس 

 األول: االحتجاج ابلسياق اللفظي: 
به:ويحرا للبناء  الرتابط    د  وفًقا  القرآنية  والقصص  والقطع  اآليات  بني  والتالؤم 

 .(6) جزائهااللفظي أل

 
ن  (، والكشف ع 94ص:راءات البن زنجلة: )(، وحجة الق2/18يحنظر: احلجة للقراء السبعة للفارس )  (1)

 . (1/236ي بن أيب طالب: )عللها وحججها ملكو اءات السبعوجوه القر

 (. 48يحنظر: توجيه القراءات العرش بالقرآن: )ص: (2)

 (.3/120(، والدرة الفريدة يف رشح القصيدة للهمذاين: )131ر: حجة ابن زنجلة: )ص: يحنظ (3)

تب فيه بحث موسوم ب  (4) ياًل ومجًعا( من  أصت  ــ توجيه  خالل كتب الالقرآن من  عرش ب)توجيه القراءات ال  ــكح

الكريم وعلومه يف اجلا للقرآن  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  البحثي بكرس  الفريق  معة اإلسالمية إعداد 

بعام   املنورة  باملدينة  والتوزيع  للنرش  الزمان  دار  بمكتبة  مطبوع  وهو  املنورة،  طبعته ه1438باملدينة  يف  ـ 

اهتموااألوىل،   أنم  بنوعني  غري  موارد    فقط  بالتومن  القراءات  بالنظري،  جيه  التوجيه  ومها:  قرآن، 

 والتوجيه بالسياق. 

 (.109قرآنية: )ص:يحنظر: موارد توجيه القراءات ال  (5)

 (. 36يحنظر: توجيه القراءات العرش بالقرآن: )ص: (6)
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احتح  ْرنى ﴿  : يف  لتشديدلّج  مثال:  هه طه السياق   [222]البقرة:  ﴾يـى من  يعضدها  بام 

ل يوافق  ما  سياقها  يف  بعدها  جاء  إذ    ؛ [222]البقرة:  ﴾ۓ ڭ﴿  فظها:اللفظي؛ 

م    . (1) معليه الزدواج الكال لفحح

 الثاين: االحتجاج ابلسياق املعنوي:  
 . (2) سياق الواقعة فيه ويحراد به: مالءمة القراءة املعنوية لل

املعنوي   [10]البقرة:  ﴾ک﴿   قراءة: لّج  احتح ل:  مثا السياق  من  يعضدها  بام 

وبعد قبلها  ما  عىل  محاًل  الكذب  عىل  قبلهالداّل  فالذي  الكذب  اها،  عىل  يدّل   : مما 

، فأخرب [8]البقرة:  ﴾ڄ ڄ ڃڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ﴿ :  قوله

قالوا، والذي بعده ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ :  هقول  :عنهم أّنم كذبوا فيام 

داللة عىل كذهبم فيام اّدعوه ، وفيه  [14]البقرة:  ﴾ې  ې ې ۅ ۉ ۉ ې

 . (3) من اإليامن
   :(4) اثلثًا: االحتجاج برسم املصحف

 . (5)فظهاافق للف املوويحؤخذ منه ما يقّوي القراءة ويعضدها من رسم املصاح

 ٻ ٻ ٻ﴿   :تعاىل  حذف الواو وإثباهتا من قوله  قراءةلّج  مثال: احتح 

ْ ﴿ن قرأ: ؛ فمَ املصحفبرسم    [133]آل عمران:  ﴾پ ٻ ارُِعٓوا بغري واو عىل   ﴾سى

ومَ  ذلك،  والشام عىل  املدينة  أهل  قرأ: أّن مصاحف  أّن او  بو  ﴾ٻ﴿   ن  عىل 

 
 (. 1/326) ن أيب مريم:اءات وعللها الباملوضح يف وجوه القر(، و135يحنظر: حجة ابن زنجلة: )ص:  (1)

 (. 39لقراءات العرش بالقرآن: )ص:يحنظر: توجيه ا (2)

 (. 3/7(، والدرة الفريدة: )89ص:(، وحجة ابن زنجلة: )1/337يحنظر: حجة الفارس: ) (3)

الشايف يف م املصحف يف كتاب: )كتبتح فيه بحثًا موسوًما بــ )االحتجاج للقراءات الفرشية املتواترة برس  (4)

ال  القراءات(  القراب  علل  الب"هـ(  414)تبن  عمران  سورة  وآل  ودراسة  ــقرة  حتكيمه  "مجًعا  وتم   ،)

 أجيز للنرش يف املجلة. ــبفضل اهلل  ــهــ، ثم 1442ة بعام وم الرشعيبمجلة اجلامعة اإلسالمية للعل

 (.111يحنظر: موارد توجيه القراءات القرآنية: )ص: (5)



 غاميْ أ.حممد بـ   "مجًعا ودراسًة" توجيه القراءاتاالحتجاج للقراءات الفْرشيّـــة املتواترة ابلفاصلة القرآنية يف كتب 

110 

   .(1) مصاحف العراق وأهل مكة عىل ذلك
 .  ( 2) رؤوس اآلي لفاصلة القرآنية و تجاج اب حاالا:  رابعً 

ؤوس اآلي  الفواصل ورمما جاورها من ويحؤخذ منها ما يقوي القراءة ويعضدها 

 . (3)ملامثلة هلا يف احلكم، ويكون هذا يف القراءات التي يف رؤوس اآلي خاصةا

ة  ﴿ة: قراءلّج مثال: احتح  َِّٰخرى لها  آلي قببام يعضدها من رؤوس ا  [11]النازعات: ﴾نه

 [14]النازعات: ﴾ېئ﴿و، [10]النازعات: ﴾ې﴿: عدها، نحووب
 (4) . 

 املتواترة.  ابلقراءة: االحتجاج خامًسا
دها من قراءات متواترة توافق لفظها  ـضـراءة ويعـ ّوي القـقـا يـا مـهـ ذ منـؤخـوي

 أو معناها. 

احتح  لمثال:  القراءة  [20]املؤمنون:  ﴾تُنبُِت ﴿ ة:  اءقرّج  من  يعضدها  ، اترةاملتو  بام 

قرأ َمن  قراءة  م  [10]النور:  ﴾يُْذهُِب ﴿:  وهي:  كلتيهام  أّن  عىل  )أَ ؛  (  َل عَ فْ ن: 

 . (5)يالرباع

 
 

 

 
 (.1/356(، والكشف: )174ص:: )ن زنجلة(، وحجة اب3/78ة الفارس: )يحنظر: حج( 1)

 هذا هو موضوع بحثي هذا، وأسأل اهلل به القبول والرمحات.  ( 2)

 (.111د توجيه القراءات القرآنية: )ص:يحنظر: موار( 3)

 (. 748زنجلة: )ص:(، وحجة ابن 362يحنظر: احلجة يف القراءات السبع البن خالويه: )ص:( 4)

القر  (5) علل  يف  الشايف  البن  يحنظر:  )الاءات  و3/183قراب:   ،)( الفريدة:  3/181الكشاف:  والدرة   ،)

(4/427.) 



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثال و  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

111 

 األول فصلال
 املتواترة  الفْرشّية االحتجاج للقراءات

 إىل آخرهبالفاصلة القرآنية من أول القرآن 

 : على النحو التايل عشرون قراءةن و اثنتاوفيه    
 .[10]البقرة: ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿ األول:  وضعامل ❖

  .﴾ک﴿ اللفظ القرآين:
 . ( 1)   ني الكوفيِّ ، وهي قراءة  ﴾ ک﴿   : فاصلة القرآنية ل اب   احملتّج هلا القراءة املتواترة  

 . (2) أبو الفضل البخاري :م ن احتّج هبا من علماء التوجيه

االح  أّن ﴾ک﴿قراءة:  وجهح    تجاج:وجه  والكذبن:  م    ا:  نقيض ،  هو 

  : تعاىل  محاًل عىل ما قبلها وبعدها، فالذي قبلها مما يدّل عىل الكذب: قوله  ؛الصدق 
، فأخرب عنهم [8]البقرة:  ﴾ ڄ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ڤ ڤ﴿

، أي:  [10]البقرة:  ﴾ڑ ککژژڑ﴿يام قالوا، ثّم قال:  أّنم كذبوا ف

قو بعده:  والذي   ۉ ۉ ۅ ۅ ٴۇۋ ۋۈ ۈ ﴿  :تعاىل  لهبكذهبم، 

اّدعوه من اإليامن؛   اللةيه دوف،  [14]البقرة:  ﴾ې ې ې ې فيام  عىل كذهبم 

 . (3)لك من الكاذبنيفاملنافقون أظهروا اإليامن، وأبطنوا الكفر، فكانوا بذ

القرآاحتحّج  و يؤّيد    نيةبالفاصلة  إذْ ويقّوهيا  القراءةبام  من و  قبلها  أتى  ؛  بعدها 

ما   اآلي  روهّي يوافقها  رؤوس   ﴾ڻ﴿:  تعاىل  قوله  وهو:  ،(4) ايف وزنا وحرف 

 
 (.282التيسري البن اجلزري: )ص:(، وحتبري 72داين: )ص:يحنظر: التيسري يف القراءات السبع لل  (1)

 (.1/79ي: )يحنظر: الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخار( 2)

 (، 14/ 1اب املختار البن إدريس: ) (، والكت 88)ص: ة:  جل حجة ابن زن(، و 1/337ر: حجة الفارس: )يحنظ(  3)

 (. 3/7والدرة الفريدة: )

ة: يحنظر: إيضاح شواهد اإليضاح للحسن بن  ـــ يــاف ـلمة والقـن الكـر مــ يــرف األخ ـحـال  روّي:ـرف الــح  (4)

 (.1/388اهلل القييس: ) عبد
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[13]البقرة: ﴾ۆ﴿، وقوله: [12]البقرة:  ﴾ڻ﴿قوله: ، و[9قرة:لب]ا
(1) . 

 . [ 10: كهف ]ال   ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ﴿   : الثاين   املوضع    ❖

 . ﴾ڱ﴿ اللفظ القرآين:
القر  ابلفاصلة القرآنية:القراءة املتواترة احملتّج هلا   الراء  عىل    العرشةاء  اتفق  فتح 

 . (2)   ﴾ڱ﴿ :من والشني
 . (3) الفارس، وابن القّراب، وابن أيب مريم :جيهء التو ن علمام ن احتّج هبا م 

بأن    ورجاء  دعاءعىل أّنا  :  ﴾ ڱ﴿  وجهح اتفاقهم عىل قراءة:  وجه االحتجاج:

َشد  م كل سبب موصل إىل  هل  ييرس اهلل   يف    وظفر وصالحوسداد  من استقامة    الرَّ

كونه عماًل   ا، معَرَشدً   ؛ فطلبوا من اهلل أن جيعل هلم من ذلك العمل(4) الدنياالدين و

 ! تقصري اإلنسان مع ربه الكريم صاحلًا، فام أكثر 

القرآنية   بالفاصلة  ويقّوهياواحتحّج  القراءة  يؤّيد  إذْ بام  بعدها  ؛  رؤوس    أتى  من 

، [ 11]الكهف:  ﴾ۀ﴿وهو: قوله تعاىل:  آلي ما يوافقها يف وزنا وحرف روهّيا،  ا

[12]الكهف: ﴾ے﴿: تعاىل وقوله
 (5). 

 . [ 66]الكهف:   ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿   : لث الثا   ع املوض  ❖

 .  ﴾ڳ﴿ اللفظ القرآين:
 النحو التايل: ما ابلفاصلة القرآنية على  وفيه قراءاتن متواتراتن حمتجٌّ هل

ًدا﴿ :من  قرأ البرصيَّان بفتح الراء والشني قراءة األوىل:لا  . (6) ﴾رىشى

 
 (.1/79لل القراءات: ) ء يف عيحنظر: الشفا( 1)

 (.446حبري: )ص:(، والت 144: )ص:سريتييحنظر: ال (2)

 (.2/789واملوضح: ) (،3/120(، والشايف يف علل القراءات: )5/155يحنظر: حجة الفارس: ) (3)

 (. 471( )رشد(، وتفسري السعدي: )ص: 354(، واملفردات للراغب: )ص: 605/ 17يحنظر: تفسري الطربي: ) (  4) 

 (.2/789ضح: )وملوا(، 3/120الشايف يف علل القراءات: )  يحنظر:( 5)

 (.446(، والتحبري: )ص:144يحنظر: التيسري: )ص: (6)
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 . (1)  مريمابن أيباب، و الفارس، وابن القرّ  م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

ًدا﴿وجهح قراءة:    وجه االحتجاج: پ ﴿  بمعنى: الدين؛ لقوله:أّنا  عىل  :  ﴾رىشى

 . (2) لضاللدينًا، ويأيت نقيًضا ل، أي: [14]اجلن: ﴾ڀ ڀ پ پ

من رؤوس اآلي    قبلهاأتى    واحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد القراءة ويقّوهيا؛ إذْ 

حر  دون  وزنا  يف  يوافقها  روهّي ما  كق ف  تعاىل: ا،  وقوله: [ 61]الكهف:   ﴾ ىئ﴿   وله   ،  

[64:كهفل]ا﴾ چ﴿ ، وقوله:  [ 63: كهف ]ال   ﴾ ڄ﴿ ، وقوله:  [ 62]الكهف:   ﴾ ڀ﴿ 
 (3)

 . 

الثانيةالقراء اجلمهور  :ة  البرصيَّ   قرأ  الشنيسوى  إسكان  مع  الراء  بضّم    :ني 
 .(4)﴾ڳ﴿

 .( 5) ابن زنجلةابن القّراب، و علماء التوجيه: م ن احتّج هبا من 

 بمعنى: الصالح؛ لقوله تعاىل:ا  أّن عىل  :  ﴾ڳ﴿  وجهح قراءة:  :حتجاجوجه اال
صالًحا[6]النساء:  ﴾ائ ەئ ەئ وئ﴿ أي:  لقوله:  وي،  ،  للغي؛  نقيًضا  أيت 

[256قرة:]الب ﴾خبمب  يئجب حب﴿
(6) . 

إ ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  رؤوس    ذْ واحتحّج  من  بعدها  أتى 

دون   وزنا  يف  يوافقها  ما  رواآلي  تعاىل:ا،  هّي حرف  ،  [ 68]الكهف:  ﴾ہ﴿  كقوله 

وقوله:  [73]الكهف:  ﴾يئ﴿وقوله:   وقوله:  [74:كهف ]ال  ﴾حج﴿،   ﴾ ٹ﴿، 

[76:كهف]ال
 (7) . 

 
 (.2/789(، واملوضح: )3/120)لشايف يف علل القراءات: (، وا5/155يحنظر: حجة الفارس: ) (1)

 (.1/438) (، والشفاء يف علل القراءات:311يحنظر: رشح اهلداية للمهدوي: )ص: (2)

 (.2/789(، واملوضح: )3/120قراءات: )لشايف يف علل الاو (، 5/155يحنظر: حجة الفارس: ) (3)

 .(446(، والتحبري: )ص:144يحنظر: التيسري: )ص: (4)

 (.422(، وحجة ابن زنجلة: )ص:3/120علل القراءات: ) يحنظر: الشايف يف  (5)

 (.1/384قراءات: )علل ال(، والشفاء يف 311يحنظر: رشح اهلداية: )ص: (6)

 (.422(، وحجة ابن زنجلة: )ص:3/120لل القراءات: ) ع يف يحنظر: الشايف (7)
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َرش  من:  مصدران  وَرَش فالقراءتان  ْشًدا  رح دح  َيْرشح والدين،    ًداَد  الصالح  بمعنى: 

يد اللغوي  والندوأصلهام  الغي  ونقيض  واالستقامة،  الظفر  عىل  فالصال ل  ح  امة، 

متداخن  ي دوال وهبمتقاربان  والضالل،  الغي  نقيض  ومها  التوفيق الن،  يكون  ام 

  ﴾يئ جب حب   خب مب﴿ قوله: :، وتصديق الضمّ آلخرةالدنيا وا والفالح يف أمور

  م ــ ول  ،[14ن:ـجـ]ال  ﴾ڀ ڀپ﴿ه:  ــولـق  :حـ ت ـالفق  ـديـصـ، وت[256]البقرة:

 . (1) اـهم ـي ـلف فـتـخ ـيح 

 . [47:كهفل]ا ﴾مث ىث يث حج﴿ :الرابع  املوضع ❖

 . ﴾حج﴿ اللفظ القرآين:

القرآنية:  ابلفاصلة  هلا  احملتّج  املتواترة  املّكي  القراءة  وهشام   قرأ  عمرو  وأبو 

 . (2)  ﴾حج﴿ :من ان الكافمحزة والكسائي وخلف بإسك وحفص و

 .(3) ابن خالويه م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

االحتجاج: جو  قراءة:  ه  أل:  ﴾ڻ﴿  وجهح  التخفيف؛  عىل  اإلنّ أّنا  ن  كاس 

أّن   ة أحرف، وكان  ، واالسم إذا كان عىل ثالث أصل الكلمة: الضمّ للتخفيف؛ عىل 

العرب فمن  ثقّ   أوله مضموًما،  باإلسكان،  بالضمّ   ل وسطهَمن  خّففه  من  ومنهم   ،

فظيًعا، شيًئا جئَت شيًئا  لقد  واملعنى:   واحلحْلم، وهو لغة متيم، كاليحرسح واليحرْس، واحلحلحم

ل ـيـالم ال سبـ غـل ال ـتـه، وقــداركـن تـ مكـة يـنـي ـرق السفـ خألنّ   ول؛األن  ـر مـكـأن

 . (4) هـدارك ـى تـإل

 
اللغة: )  (1) ،  ( 384/ 1القراءات: ) (، والشفاء يف علل  477ص: : ) ( )رشد(، والكشف 2/398يحنظر: مقاييس 

 (. 5/457والدر املصون للسمني احللبي: )

 (.583: )ص:(، والتحبري144يحنظر: التيسري: )ص: (2)

 (. 822ص:يحنظر: حجة ابن خالويه: ) (3)

(، والشفاء  2/736(، والكشاف: )1/504(، والكتاب املختار: )288جة ابن خالويه: )ص:يحنظر: ح  (4)

 (. 2/187)ل القراءات: يف عل
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بالفاص و واحتحّج  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  ملة  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  ن يقّوهيا؛ 

اآل روهّي رؤوس  وحرف  وزنا  يف  يوافقها  ما   ﴾يئ﴿:  تعاىل  قولهوهو:    ا،ي 

[ 76:كهفلا] ﴾ٹ﴿ :تعاىل ، وقوله[73:كهف]ال
 (1) . 

 . [ 12]طه: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ :اخلامس  املوضع ❖

 .  ﴾ۈئ﴿ اللفظ القرآين:
املتواترة   القرآنية:القراءة  ابلفاصلة  هلا  املدنيّ   احملتّج  واملكّ قرأ  والبرصيّ ان  ان ي 

 .(2) ﴾ ىُطوى ﴿ ون تنوين:دب

 . (3)ي، ومكّ ، وابن القّراب ابن خالويه توجيه:م ن احتّج هبا من علماء ال

اال قراءة:  حتجاج:وجه  أّن :  ﴾ىُطوى ﴿  وجهح  بقعة؛  عىل  اسم  أو  أرض  اسم  ا 

؛ ألّنه اجتمع فيها التعريف والتأنيث، ومها فرعان؛ ألّن  من الرصف لذلك  ْت نعفمح 

لام  صل أيًضا، والتأنيث فرع عليه، فلتنكري أصل، والتعريف فرع عليه، والتذكري أا

لْت،   لْت أشبهت الفاجتمع فيها علتان ثقح نه الفعل من  ما يمنع معْت  ن  عل فمح فإذا ثقح

 . (4) والتنوين اجلرّ 

من  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  واحتحّج 

عىل  رؤوس   يوافقها  ما  التنوياآلي  قول،  نترك  ، [11:طه]  ﴾ى﴿:  ه وهو: 

[ 13:هط] ﴾ ٻ﴿وقوله: 
 (5). 

 
 (.  228يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (1)

 (. 458(، والتحبري: )ص:150يحنظر: التيسري: )ص: (2)

 .(3/146قراءات: )لا لل(، والشايف يف ع240ابن خالويه: )ص: ر: حجةيحنظ (3)

 (. 2/225راءات: )الق(، والشفاء يف علل 4/366(، والدرة الفريدة: )1/538يحنظر: الكتاب املختار: ) (4)

 (.3/146(، والشايف يف علل القراءات: )240يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (5)
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 .[62]النمل: ﴾ېى ى﴿ :السادس  املوضع ❖

 .  ﴾ى﴿  :القرآيناللفظ  

وح بالياء قرأ أبو عمرو وهشام ورَ   ابلفاصلة القرآنية:القراءة املتواترة احملتّج هلا  

ُرونى ﴿ مع تشديد الذال:  كه  . (1)﴾يىذه

 .(2) البخاري و ،  ي ، ومكّ ابن زنجلة و   ابن القّراب،   تّج هبا من علماء التوجيه: اح   م ن 

ُرونى ﴿  وجهح قراءة:  وجه االحتجاج:  كه  وهي عىل اإلخبار،  غيبة،لا  ا عىلأّن :  ﴾يىذه

أي: ما يّذّكر هؤالء املرشكون الذين جيعلون مع اهلل آهلة أخرى، أو إهلا آخر؛ فاآلية  

مرصوف الغيبة  قراءة  عنهم  ةعىل  احلديث  )يتذكدون    إىل  وأصلها:  رون(؛  غريهم، 

 . (3) يف الذالفأحدغمت التاء 

ويق القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  من و  قبلها  تىأ  إذْ   ّوهيا؛واحتحّج  بعدها 

يوافقها   ما  اآلي  الغيبةرؤوس  لفظ  قوله: عىل  وهو:  ،  [ 06]النمل:  ﴾ڱ﴿  ، 

[63:]النمل ﴾ جئ﴿، وقوله: [61]النمل: ﴾ڭ﴿ وقوله: 
(4) . 

 . [10]األحزاب: ﴾گ گ گ﴿ :السابع  املوضع ❖

 . ﴾گ﴿ اللفظ القرآين:

القرآنية:اءة  القر  ابلفاصلة  هلا  احملتّج  ا  املتواترة  والشامي واملكّ   ناملدنيّ قرأ  ي 

 .(5) ﴾گ  ﴿ :من وعاصم والكسائي وخلف بإثبات األلف وقًفا

 
 (. 493ري: )ص:والتحب(، 168يحنظر: التيسري: )ص: (1)

الشايف يف  (2) )  للع  يحنظر:  ابن زنجلة: )ص: 3/322القراءات:  (،  164/ 2(، والكشف: )534(، وحجة 

 .(2/333والشفاء يف علل القراءات: )

 (. 2/968(، واملوضح: )3/223(، والشايف يف علل القراءات: )5/399يحنظر: حجة الفارس: ) (3)

القرا  (4) الشايف يف علل  )يحنظر:  ابن زنجلة: )ص: 3/223ءات:  (،  164/ 2: )فكشال(، و534(، وحجة 

 (.2/333فاء يف علل القراءات: )والش

التيسري: )ص:  (5) والشامي  وأم(،  511(، والتحبري: )ص:178يحنظر:  للمدنيَّني  إثبات األلف وصاًل فهو  ا 

 تها وصاًل فيها.من أثبوشعبة، وملا كانت دراسة هذا املوضع متعلقة حال الوقف عليها؛ مل أذكر قراءة  
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التوجيه: علماء  من  هبا  احتّج  والفا   األزهري،   م ن  خالويه،  وابن    ،رسوابن 

زنجلة  إدريس، القّراب  ،وابن  ميمكّ و  ،وابن  أيب  وابن  واملهدوي،  وأبو ،  ريم، 

 .(1) ي الفضل البخار

قرا  وجه االحتجاج: اتباع :  ﴾گ﴿   : أللف وقًفا منا  تاإثب  ءةوجهح  أّنا عىل 

م شبهوها بام يقع ثم إّن   ،، وهي لغة جيدةفيها  ا ثابتة يف املصاحف خطااالرسم؛ ألّن 

القوايف ألّن يف  آية؛  رأس  و ا  املقاطع،  ،  من  أفهي  فيها  ا  نّ كام  ويقع  مقاطع،  لقوايف 

الفواصلك  لتشاكل؛ ا يف  يقع  آخرهذلك  يف  األلف  فأثبتوا  يف   ود يغفا؛  ،  إثباهتا 

 .(2) يف القوايف  ، كحسنها مثبتةً االفواصل حسنً

رؤوس اآلي   ها من واحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد القراءة ويقّوهيا؛ إْذ أتى قبلها وبعد 

يوافقها   الوقف  ما  كق باألل يف  وق [ 8: حزاب ]األ   ﴾ ڤ﴿ وله:  ف،    ﴾ ڍ﴿   وله: ، 

[ 12: حزاب ]األ   ﴾ ہ﴿   له: وقو ،  [ 11]األحزاب:   ﴾ ڱ﴿ وقوله:  ،  [ 9: حزاب ]األ 
 (3 ) . 

ڄڃ ڃ ڃ ڃچ چ   چ چ ڇ ﴿  :الثامن   املوضع ❖

 . [67 ــ 66األحزاب:] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڇ ڇ ڍ ڍ  ڇ

 . ﴾ڈ﴿، ﴾ڇ﴿ اللفظ القرآين:

 
ا  (1) معاين  )ء رالقيحنظر:  وح 2/279ات:  )ص:(،  خالويه:  ابن  )289جة  الفارس:  وحجة   ،)5/469  ،)

(، 3/250(، والشايف يف علل القراءات: )573زنجلة: )ص:  ابن(، وحجة  695/ 2والكتاب املختار: )

( )ص:2/195والكشف:  اهلداية:  ورشح   ،)474( واملوضح:  والشف 3/1027(،  يف  (،  علل اء 

 (. 2/375القراءات: )

)  اينمع يحنظر:    (2) الفارس: )2/792القراءات:  األمصار 5/470(، وحجة  واملقنع يف رسم مصاحف   ،)

 (.3/1027(، واملوضح: )474داية: )ص:اهل(، ورشح 45للداين: )ص:

(3)  ( القراءات:  معاين  )ص:2/279يحنظر:  خالويه:  ابن  وحجة   ،)289( الفارس:  وحجة   ،)5/946  ،)

(، 3/250يف يف علل القراءات: )(، والشا 573)ص:  :لة نج(، وحجة ابن ز695/ 2لكتاب املختار: )وا

( )ص:2/195والكشف:  اهلداية:  ورشح   ،)474  ،)( علل 3/1027واملوضح:  يف  والشفاء   ،)

 (. 2/375القراءات: )
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شامي  قرأ املدنّيان واملّكي وال  رآنية: ا ابلفاصلة القم احملتّج هل   اتن املتواتر   اتنالقراء

 . (1)  ﴾ڈ﴿، ﴾ڇ﴿  :من بإثبات األلف وقًفاوعاصم والكسائي وخلف 

التوجيه: علماء  من  هبا  احتّج  وابن    األزهري،   م ن  والفارس،  خالويه،  وابن 

زنجلة،   وابن  وإدريس،  القّراب،  وابنوابن  واملهدوي،  وأبو   مكي،  مريم،  أيب 

 .(2) ضل البخاري الف

:  ﴾ڈ﴿،  ﴾ڇ﴿ من:    اقفً و  إثبات األلفقراءة  وجهح    حتجاج:وجه اال

ا ، ثم إّنم شبهومهاملصاحف خطاا فيهام يف    ةتا ثاب؛ ألّن خط املصحفأّنا عىل اتباع  

ألّن  القوايف؛  يف  يقع  آخرمهامبام  يف  األلف  فأثبتوا  آية،  رأس  إثباهتا    فيغدو   فيهام ا؛ 

 . (3) ، كحسنها مثبتًة يف القوايفنًاحس

ا من  وبعدمه  ام؛ إْذ أتى قبلهامويقّوهي  تنيقراءلة القرآنية بام يؤّيد البالفاص  واحتحّج 

مرؤوس   الوقف    امافقهيو  ااآلي  كقوله:  يف  ، [64]األحزاب:  ﴾ٹ﴿ باأللف، 

ا﴿، وقوله:[65]األحزاب:  ﴾ ڄ﴿ وقوله: برِي    ﴾ ڻ﴿، وقوله:  [68]األحزاب:   ﴾كى

[69ب:]األحزا
(4) . 

 . [130ات:]الصاف ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :التاسع  املوضع ❖

 .  ﴾ٺ ٿ ﴿ اللفظ القرآين:

 
التيسري: )ص:  (1) إثبات األلف وصاًل فهو511(، والتحبري: )ص:178يحنظر:  وأما  والشامي  للمدن  (،  يَّني 

 حال الوقف عليهام؛ مل أذكر قراءة من أثبتها وصاًل فيهام. ا املوضع متعلقةذه سةوشعبة، وملا كانت درا

مع   (2) القراءاتيحنظر:  )اين  )ص:2/279:  خالويه:  ابن  وحجة   ،)289( الفارس:  وحجة   ،)5/469  ،)

(، 3/250علل القراءات: )  ايف يف(، والش573(، وحجة ابن زنجلة: )ص:695/ 2والكتاب املختار: )

( اهلداية:(2/951والكشف:  ورشح  )474)ص:  ،  واملوضح:  علل 3/1027(،  يف  والشفاء   ،)

 (. 2/375القراءات: )

 (.3/250(، والشايف يف علل القراءات: )265البن أيب داود: )ص: يحنظر: املصاحف (3)

(4)  ( القراءات:  معاين  )ص:2/279يحنظر:  خالويه:  ابن  وحجة   ،)289  ،)( الفارس:  (،  5/469وحجة 

امل وحجة  695/ 2)  :ارختوالكتاب  )ص:(،  زنجلة:  )573ابن  والشايف:  والكشف: 3/250(،   ،) 

 . (474: )ص:(، ورشح اهلداية2/195)
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املرق  ابلفاصلة القرآنية:القراءة املتواترة احملتّج هلا   وأبو عمرو  كّ أ  والكوفيون  ي 

 .(1) ﴾ ٺ ٿ ﴿ :وأبو جعفر

 .(2) ابن خالويه م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

االحتجاج: قراءة:    وجه  نحو: أّن   عىل:  ﴾ٺ ٿ﴿وجهح  )إلياس(،  يف:  لغة  ا 

أوميكا  ميكال أّناو  ئيل،  )إلياس(،  عىل  وأم  مجع:  إلياس  املؤمنون،أي:  وهذا   ته 

املحمد   رأيت  تكقولك:  املحمديِّني؛    ×حممًدا  د:  يرين،  األصل:  وكان يف  وأمته، 

 . (3) ني: األشعريِّ به ين، تريدقال: رأيت األشعر  فخففت َياء النسبة، كام يح 

ويقوّ   بالفاصلةواحتحّج   القراءة  يؤّيد  بام  من القرآنية  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  هيا؛ 

، [812:تفا صا ]ال  ﴾پ﴿   حرف روهّيا، كقوله: يف    وس اآلي ما يوافقهارؤ

، وقوله: [131]الصافات:  ﴾ٹ﴿، وقوله:  [129:صافات]ال  ﴾ڀ﴿ وقوله:  

[132]الصافات: ﴾ڤ﴿
(4 ). 

 .[6]القمر: ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ :العاشر  املوضع ❖

 . ﴾ىئ﴿ القرآين:فظ  الل 

القرآنيالقراءة املتواترة احملت ا  ة:ّج هلا ابلفاصلة  ابن    بضمّ لكّل  قرأ  الكاف سوى 

 . (5) ﴾ىئ﴿ كثري:

احـم   علـم  اـ هـ ب  جّ ـ ت ـ ن  التـــ مـ ن  خالويه، ـابو   ري، ــاألزه  ه:ــــــ يـ وجـ اء  ن  ـواب  ن 

 . (6) ة ـلـن زنجـ ابو ّراب،ــالق

 
 (. 529(، والتحبري: )ص: 187يحنظر: التيسري: )ص: (1)

 (. 303يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (2)

راءات:  لقل اي علـ اء فـفـشال(، و2/752ار: )ـ تـمخـاب الـ (، والكت2/322راءات: )ـي القـانـ ر: مع ـظـنـيح   (3)

(2/426.) 

 (. 303يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (4)

 (. 569والتحبري: )ص:  (،205يحنظر: التيسري: )ص: (5)

 (. 352/ 3)   القراءات:   والشايف يف علل   (،337(، وحجة ابن خالويه: )ص:3/42يحنظر: معاين القراءات: )  ( 6) 
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االحتجاج:  قراءة:  وجه  هو  :  ﴾ىئ﴿  وجهح  والتحريك  األصل،  عىل  أّنا 

يحؤتىاأل ثم  احلجاز،  أهل  لغة  وهو  عىل  ،  يًفاختف  باإلسكان  صل،  كان  إذا  واالسم 

َمن  عرب َمن ثّقل وسطه بالضّم، ومنهم  ن الم فوًما،  ثالثة أحرف، وكان أوله مضم 

 م مل يروا منظًرا أفظع وال ، واملعنى: إىل أمر فظيع ينكره اخللق؛ ألّن خّففه باإلسكان

 . (1) القيامةيخرج هبا األموات من قبورهم ليوم أوجع منه؛ إْذ يحنفخ يف الصور، ف

ها من رؤوس اآلي  وبعد  اى قبلهحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد القراءة؛ إْذ أتاو

يوافقها   روهّياما  وقوله:[5:قمر]ال  ﴾ وئ﴿:  كقوله  ،يف وزنا وحرف    ﴾ ڈ﴿  ، 
[16:قمر]ال  ﴾ڱ﴿، وقوله: [13:قمر]ال

(2) . 

 .[49]القمر: ﴾حت ختمت ىت يت﴿ :احلادي عشر  املوضع ❖

 . ﴾يت﴿ اللفظ القرآين:

 تح الدال عىل ف  العرشةاتفق القراء    ترة احملتّج هلا ابلفاصلة القرآنية: تواامل  القراءة

 . (3) ﴾يت﴿ :من

 . (4) الفارس : م ن احتّج هبا من علماء التوجيه

الدال من:   وجه االحتجاج: فتح  اتفاقهم عىل  أّنا عىل األصل؛ ﴾يت﴿  وجهح   :

ل يشء بتقدير  نا كخلق : إناك، ثم يؤتى باإلسكان ختفيًفا، واملعنىألّن أصلها التحري 

 . ( 5)   يسري   املحفوظ، وذلك علينا يف اللوح  هاا كتبنعلمنا ومشيئتنا، وم فق سابق منا، وو

 
(،  2/537اء يف علل القراءات: )شف(، وال1224/ 3)  ح:وض(، وامل337ة ابن خالويه: )ص:نظر: حج يح   (1)

 (.824وتفسري السعدي: )ص:

القراءات:    (2) معاين  ا3/42)يحنظر:  وحجة  )ص:(،  خالويه:  القراءات: 337بن  علل  يف  والشايف   ،)

 (.688(، وحجة ابن زنجلة: )ص: 3/352)

 (.306: )ص: التحبري(، و81يحنظر: التيسري: )ص: (3)

 (.2/339س: )ارلفيحنظر: حجة ا (4)

السعدي: ر ـيـفس ـ(، وت2/100راءات: )ــل القـي علـي فـ افـ(، والش2/339ي: )ـارسـة الفـ جـر: حـظـنـيح  (5)

 (. 827)ص:
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واحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد القراءة؛ إْذ أتى قبلها وبعدها من رؤوس اآلي  

وه روهّيا،  وحرف  وزنا  يف  يوافقها  قوله:  ما  وقوله:  [48]القمر:  ﴾يب﴿ و:   ،

[05ر:]القم ﴾پ﴿
 (1) . 

 .[ 8]الطالق: ﴾ں ں ڻ﴿ :الثاين عشر  املوضع ❖

 . ﴾ڻ﴿ :ينآقر ظ الاللف

املتواترة   القرآنية: القراءة  ابلفاصلة  هلا  املكّ   احملتّج  وهشام قرأ  عمرو  وأبو  ي 

 . (2)﴾ڻ﴿ :من وحفص ومحزة والكسائي وخلف بإسكان الكاف

 . (3) ، وابن القّراب ابن خالويه اء التوجيه:م ن احتّج هبا من علم 

قراءة:  حتجاج:اال  وجه ألا  أّن   :﴾ ڻ ﴿  وجهح  التخفيف؛  اإلعىل  كان  س ّن 

، واالسم إذا كان عىل ثالثة أحرف، وكان  أّن أصل الكلمة: الضمّ يف؛ عىل  تخفلل

بالضمّ  وسطه  ثّقل  َمن  فمنهم  مضموًما،  خّففه  ،  أوله  من  كالعحرسح اإسكانً ومنهم   ،

رْس وال  . (4)اآلخرةيًعا يف الدنيا وفظ ًبا، واملعنى: عذبناها عذا، وهو لغة متيمعح

الق بالفاصلة  من   امبرآنية  واحتحّج  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد 

،  [7]الطالق:  ﴾ک  ﴿قوله:  وهو:    رؤوس اآلي ما يوافقها يف وزنا وحرف روهّيا،

[9]الطالق: ﴾ہ﴿ وقوله: 
 (5 ). 

 .[14]اجلن: ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿ :الث عشرلثا  املوضع ❖

 .﴾ڀ﴿ ين:رآلقاللفظ ا
ابلفاصلة   هلا  احملتّج  املتواترة  العرشة  :ةي القرآنالقراءة  القراء  الراء   قرأ  بفتح 

 . (6) ﴾ڀ﴿ :والشني

 
 (.2/339نظر: حجة الفارس: )يح  (1)

 (.583(، والتحبري: )ص:144يحنظر: التيسري: )ص: (2)

 (.3/122اءات: )قرالايف يف علل (، والش348ن خالويه: )ص:يحنظر: حجة اب (3)

 (.872(، وتفسري السعدي: )ص:2/791(، واملوضح: )2/69ف: )يحنظر: الكش (4)

 (.3/122يف علل القراءات: ) (، والشايف348ابن خالويه: )ص:يحنظر: حجة  (5)

 (.446(، والتحبري: )ص:144يحنظر: التيسري: )ص: (6)
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 . (1) الفارس، وابن القّراب  ن احتّج هبا من علماء التوجيه:م  

قراءة:  وجه االحتجاج: اتفاقهم عىل  أّن   ﴾ ڱ﴿  وجهح  بمعنى:عىل  الدين،   ا 

 . (2) دينهم   يفا أي: فأولئك تعّمدوا َرَشدً 

ا يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  رؤو ويقوّ   لقراءةواحتحّج  من  بعدها  أتى  إْذ  س  هيا؛ 

  ﴾ ڈ﴿، وقوله:  [18]اجلن:  ﴾ڇ﴿اآلي ما يوافقها يف وزنا وحرف روهّيا، كقوله: 

وقوله:  [19:]اجلن وزنا  [21]اجلن:  ﴾ ڱ﴿،  يف  يوافقها  أو  روهّيا، ،  حرف  دون 

[16]اجلن: ﴾ٹ﴿، وقوله: [15:ن]اجل ﴾ٺ﴿وله تعاىل: وهو: ق
 (3). 

 .[33]املدثر: ﴾وئ وئ ۇئ﴿ :الرابع عشر  املوضع ❖

 . ﴾وئۇئ﴿ اللفظ القرآين:

قرأ نافع وحفص ومحزة ويعقوب   القراءة املتواترة احملتّج هلا ابلفاصلة القرآنية: 

 .(4) ﴾وئ ۇئ﴿وخلف: 

 . (5) ابن خالويه، وابن القّراب، وابن زنجلة ه:م ن احتّج هبا من علماء التوجي

ة  ـغـًبا، وهي ل ـوىّل ذاه  :ىعنـبم   اـهـأنّ :  ﴾وئۇئ﴿  راءة:ـهح قــوج  اج:ــ جـتـه االحـــ وج

 . (6) أكثر العرب

الدابر من والدال والباء والراء أصل صحيح يدّل عىل آخر اليشء وخلفه، ومنه: 

أّن الليل وىّل الظالَم  السهام، أي: الذي خيرج من اهلدف، وكأّنه وىّل الرامي دبره، وك

 
 (.3/120ت: )ءارايف علل الق (، والشايف5/155فارس: )يحنظر: حجة ال( 1)

 د(. ( )رش 354(، واملفردات للراغب: )ص: 79/ 4(، وحجة الفارس: ) 661/ 23لطربي: ) تفسري ا يحنظر: ( 2)

 (.3/120(، والشايف يف علل القراءات: )5/155)يحنظر: حجة الفارس: ( 3)

 (. 597(، والتحبري: )ص: 216يحنظر: التيسري: )ص:( 4)

خالو(  5) ابن  حجة  )ص: يحنظر:  القوا،  (355يه:  علل  يف  ) لشايف  زنجلة:  (3/399راءات:  ابن  وحجة   ،

 (. 734)ص:

 (. 542(، ورشح اهلداية: )ص:3/398يحنظر: الشايف يف علل القراءات: ) (6)
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َر الصبح عن ضيائه، وليدّل ذل  ملا َأْدَبَر؛  دبره هلل وحكمته، وسعة  رة ادق ك عىل  ليحْسف 

 . (1) ، وعظيم فضله، وكريم بّره، وإحاطة علمهوعموم رمحته سلطانه،

إذْ  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  رؤوس    واحتحّج  من  بعدها  أتى 

[34]املدثر: ﴾ۆئۈئ﴿  وله تعاىل:و: ق، وهيف وزنا وحرف روهّياها اآلي ما يوافق
 (2) . 

 . [ 15]اإلنسان:   ﴾ ۀۀں ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿   : عشر املوضع اخلامس   ❖

 .  ﴾ۀ﴿ اللفظ القرآين:

 هلما ابلفاصلة القرآنية على النحو التايل:  وفيه قراءاتن متواتراتن حمتجٌّ 
نوين مع إبداله ائي وخلف بالتي وشعبة والكسقرأ املدنّيان واملكّ   القراءة األوىل:

ا﴿  :نم ًفا وقًفاأل  . (3) ﴾قىوىارِير 

ع من  هبا  احتّج  ام ن  والفارس،  األزهري،   :وجيهت للماء  خالويه،  وابن    وابن 

 .(4) ي، وابن أيب مريم زنجلة، وابن القّراب، ومكّ 

ا﴿وجهح قراءة التنوين مع إبداله ألًفا وقًفا من:  وجه االحتجاج:  نّ أعىل : ﴾قىوىارِير 

، وإنام يحمنع من  مجيع ما ينرصف: الرصفح   ؛ ألّن أصَل األصل يف هذا اجلمع: التنوين

فيَ فرعي  لتنيعلالرصف   عليه  تدخالن  ثَ قح ثْ تني  فإذا  فمح قح ل،  الفعل  أشبه  يمنع  ن  ل  ما  ع 

ن قرأ اليشء إذا أشبه اليشء كان له حكمه، فمَ منه الفعل وهو اجلر والتنوين؛ ألّن  

 .(5) ملصحف به عىل األصل، وعليه خط ا بالتنوين والرصف أتى

 
نظر: مقاييس اللغة: ) (1)   (، وعمدة احلفاظ يف تفسري 3/398( )دبر(، والشايف يف علل القراءات: )2/324يح

 بر(. )د( 2/4حللبي: )أرشف األلفاظ للسمني ا

خالويه يحنظر:  (  2) ابن  )ص: حجة   :355 ( القراءات:  علل  يف  والشايف  زنجلة:  3/399(،  ابن  وحجة   ،)

 . (734)ص:

 (.599(، والتحبري: )ص: 217يحنظر: التيسري: )ص: (3)

(4  )( القراءات:  معاين  )ص:3/109يحنظر:  خالويه:  ابن  وحجة  الف358(،  وحجة   ،)( (،  6/351ارس: 

ابن )ص:   وحجة  علل(873زنجلة:  يف  والشايف   ،  ( )3/403القراءات:  والكشف:   ،)2/354  ،)

 (. 3/1322واملوضح: )

نظر:    (5)  =   (2/936(، والكتاب املختار: )3/403)(، والشايف يف علل القراءات:  268املصاحف: )ص:يح
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بالفواحتحّج  و   القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  من   إذْ   ؛ايقّوهياصلة  وبعدها  قبلها  أتى 

كقوله:   وقًفا،  ألًفا  إبداله  مع  التنوين  يف  يوافقها  ما  اآلي    ﴾ گ﴿رؤوس 

، وقوله: [16]اإلنسان:  ﴾ھ﴿، وقوله:  [14]اإلنسان:  ﴾ڱ﴿، وقوله:  [13]اإلنسان:

[17نسان:إل]ا ﴾ڭ﴿
(1) . 

ع  :الثانيةالقراءة   أبو  عقرأ  ابن  مع مرو  التنوين  بحذف  وروح  وحفص  امر 

   .(2) ﴾ۀ﴿باأللف: يها لعالوقف 

التوجيه: علماء  من  هبا  احتّج  وابن   األزهري،  م ن  زنجلة،  وابن  والفارس، 

 .(3) ي، واملهدوي، وابن أيب مريم القّراب، ومكّ 

  ﴾ ۀ﴿  :نوقًفا مإثبات األلف  مع    نحذف التنوي  وجهح قراءة  وجه االحتجاج:

 عىل وجهني: 

أنّ   الوجه األول: التنوين: عىل  وثالأول  ،عكل مج  علة حذف  مفتوح،  ألف،  ه  ثه 

ياء  وال  تأنيث  هاء  آخره  يف  وليس  مشدد،  أو حرف  ثالثة  أو  األلف حرفان  وبعد 

نسبة؛ فإّن العرب ال ترصفه يف معرفة وال نكرة، نحو: مساجد وضوارب، وقوارير  

 . (4) اّق دناديل، ودواّب وموق

وخط    رسمال  عاتبا  عىلف وقًفا مع حذف التنوين:  ثبات األلة إعل  ثاين:الوجه ال

جيدة؛  املصحف لغة  وهي  فيها،  خطاا  املصاحف  يف  ثابتة  ألّنا  آية، و؛  رأس  ألّنا 

  يف الفواصل يقع  فشبهوها بام يقع يف القوايف، والقوايف مقاطع، ف  وهي من املقاطع،

 
 (. 2/620والشفاء يف علل القراءات: )=

 .(6/351) (، وحجة الفارس:583: )صالويه: (، وحجة ابن خ 3/109اءات: )يحنظر: معاين القر( 1)

 (.599(، والتحبري: )ص: 217نظر: التيسري: )ص:يح ( 2)

(3  )( القراءات:  معاين  )3/109يحنظر:  الفارس:  وحجة  )ص: 6/351(،  زنجلة:  ابن  وحجة   ،)739  ،)

(، واملوضح: 544اية: )ص:(، ورشح اهلد2/354(، والكشف: )3/403والشايف يف علل القراءات: )

(3/1322.) 

 (. 2/621(، والشفاء يف علل القراءات: )3/1321املوضح: )(، و2/936ختار: )نظر: الكتاب امليح  (4)
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يقع   كام  الالتشاكل،  فأثبقوايفيف  آخرها؛  ،  يف  األلف  الفواصل  توا  يف  إثباهتا  فيغدو 

 . (1) يف القوايفتًة بثسنها محسنًا، كح

من  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  واحتحّج 

الوقف يف  يوافقها  ما  اآلي  تعاىل:  باأللف،    عليها  رؤوس    ﴾گ﴿كقوله 

، وقوله: [16]اإلنسان:  ﴾ھ﴿، وقوله:  [14سان:]اإلن  ﴾ڱ﴿، وقوله:  [13إلنسان:]ا

[17]اإلنسان: ﴾ڭ﴿
(2) . 

 .[6]النبأ: ﴾ٿ ٿ    ٹ  ٹ﴿ : عشر  السادس  املوضع ❖

 . ﴾ٹ﴿ اللفظ القرآين:

كرس امليم  اتفق القراء العرشة عىل    القراءة املتواترة احملتّج هلا ابلفاصلة القرآنية: 

 .(3) ﴾ٹ﴿  وفتح اهلاء مع األلف:

عل من  هبا  احتّج  الم ن  خالويه  توجيه:ماء  القّراب،  ،ابن  الفضل    وابن  وأبو 

 . (4) البخاري

أّنا اسم لألرض، أي: عىل    ﴾ٹ﴿   وجهح اتفاقهم عىل قراءة:  وجه االحتجاج:

  ﴾ ہ ہ ھ  ھ ھ﴿ وبساًطا، وتصديقها: قوله تعاىل:    جعلها هلم فراًشا

[19: ]نوح ﴾ڈ ڈ ژ   ژ ڑ﴿، وقوله: [22]البقرة:
(5) . 

ال بالفاصلة  إذْ   قرآنيةواحتحّج  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  رؤوس    بام  من  بعدها  أتى 

، أو [12:نبأ]ال  ﴾ڇ﴿، وهو: قوله تعاىل:  وزنا وحرف روهّيايف  ما يوافقها  ي  اآل

قوله:   وهو:  وزنا:  دون  روهّيا  يف حرف  يف [7]النبأ:  ﴾ ڤ﴿يوافقها  يوافقها  أو   ،

 
 (.739(، وحجة ابن زنجلة: )ص:6/351) (، وحجة الفارس:268يحنظر: املصاحف: )ص: (1)

 .(2/695، والكتاب املختار: )( 6/351(، وحجة الفارس: )3/109يحنظر: معاين القراءات: )( 2)

 (.458(، والتحبري: )ص:151التيسري: )ص: ر:نظيح ( 3)

 (. 2/227(، والشفاء يف علل القراءات: )3/149ايف: )(، والش241يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص:( 4)

 (.453(، وحجة ابن زنجلة: )ص:5/223(، وحجة الفارس: )2/146يحنظر: معاين القراءات: ) (5)
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[10]النبأ: ﴾ڄ﴿و: قوله: وزنا دون حرف روهّيا، وه
 (1) . 

 .[35]النبأ: ﴾ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ :السابع عشر  املوضع ❖

َّٰب ا﴿ اللفظ القرآين:  . ﴾كِذه
َّٰ ﴿   قرأ الكسائي بالتخفيف:   ابلفاصلة القرآنية: القراءة املتواترة احملتّج هلا    . ( 2) ﴾   ب ا كِذى

 . (3) ابن زنجلة م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

َّٰ ﴿  اءة:وجهح قر  وجه االحتجاج: ن:  أّنا مصدر  :  ﴾ب اكِذى ًبا، كأي:    )َكَذَب(،م    ــ كذ 

األول    رق الكسائي بني املوضع األول والثاين؛ ألنّ ف  وإنام)كتاب( مصدر: )َكَتَب(،  

ا﴿؛ فقرأه:  [28]النبأ:  ﴾ائ﴿  بــمقيد   ، وهي للكل؛ ألّنه مصدر:  [28]النبأ:  ﴾ب اكِذه

[28]النبأ: ﴾ائ﴿
(4) . 

القرآ بالفاصلة  إذْ واحتحّج  القراءة؛  يؤّيد  بام  ما بع  تىأ  نية  اآلي  رؤوس  من  دها 

  ﴾ ڄ﴿ ، وقوله:  [36:بأ]الن  ﴾ٹ﴿   وله: ق  يوافقها يف وزنا وحرف روهّيا، وهو:

[37:بأ]الن
(5) . 

 .[11:نازعات]ال ﴾ې ېى ى﴿ :الثامن عشر  املوضع ❖

 . ﴾ى﴿ اللفظ القرآين:

ة ومحزة والكسائي ورويس  قرأ شعب : ابلفاصلة القرآنية  ا هلاحملتّج  القراءة املتواترة  

ة  ﴿ ف:باأللوخلف  َِّٰخرى  .(6) ﴾ نه

 . (7) وابن زنجلة  وابن خالويه، ،هريزاأل م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

 
 (. 2/227) يف علل القراءات:(، والشفاء 3/149) :(، والشايف 241ر: حجة ابن خالويه: )ص:يحنظ (1)

 (. 603: )ص: (، والتحبري219يحنظر: التيسري: )ص: (2)

 (. 747يحنظر: حجة ابن زنجلة: )ص:  (3)

 (. 546(، ورشح اهلداية: )ص:6/369(، وحجة الفارس: )3/117يحنظر: معاين القراءات: ) (4)

 (. 747: حجة ابن زنجلة: )ص: يحنظر (5)

 (. 460والتحبري: )ص:  (،219لتيسري: )ص:ا ر:يحنظ (6)

 (.748(، وحجة ابن زنجلة: )ص:362(، حجة ابن خالويه: )ص:3/119يحنظر: معاين القراءات: ) (7)
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َِّٰخرىة  ﴿  :قراءةوجهح    وجه االحتجاج: ن: )َنخ    اأّن عىل  :  ﴾نه ر(، واملراد اسمح فاعٍل م 

 .(1) ع له نخري: العظم البايل األجوف الذي يمّر عليه الريح فيحسم اـهـب

واخلاء   وهو:  والروالنون  النخري،  ومنه:  صوت،  عىل  يدّل  صحيح  أصل  اء 

ملا بيل وصار عارًيا (2) املنخرين  نمصوت خيرج   ر، وكأّنه  َناخ  َعْظم   يحقال:  ؛ وعليه: 

مع له نخري، واملعنى:  من  اللحم أصبح فارًغا جمّوًفا، حتى أّن الريح إذا مّرت عليه سح

َردُّ أحياء إذاأّنم أنكروا البع  ا وبليْت عظامنا؟متن ث قائلني: أنح

أتى قبلها وبعدها من رؤوس اآلي    راءة؛ إذْ قلواحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد ا

يوافقها   روهّياما  قوله   ،يف وزنا وحرف  : وقوله  ،[10:نازعات]ال  ﴾ې﴿:  وهو: 

[12:نازعات]ال ﴾وئ﴿
 (3) . 

 .[3]املسد: ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿  :التاسع عشر  املوضع ❖

 . ﴾ڳ﴿ اللفظ القرآين:

القراء    ملتواترة احملتّج هلا ابلفاصلة القرآنية:اءة االقر  اهلاءعرشالاتفق  فتح   ة عىل 

 . (4) ﴾ڳ﴿من: 

 . (5)ابن خالويه، وابن القّراب، والكرماين م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

ىل ع  اهب  قرئ  : أّنه﴾ڳ ڳ﴿وجهح اتفاقهم عىل فتح اهلاء من:    وجه االحتجاج: 

وللعرب يف عني ما كان يحؤتى باإلسكان ختفيًفا،  ، ثم  التحريك  ااألصل؛ ألّن أصله

وزن:   التحريك)فَ عىل  مذهبان:  احللق  حروف  من  كانت  إن  واإلسكان،   ،عل( 

 
(1)  ( الفارس:  حجة  )6/451يحنظر:  القراءات:  علل  يف  والشايف  زنجلة: 3/438(،  ابن  وحجة   ،)

 (. 776)ص:

 ( )نخر(. 795: )ص:واملفردات للراغب، ر(( )نخ5/540يحنظر: مقاييس اللغة: ) (2)

 (.748(، وحجة ابن زنجلة: )ص:362(، وحجة ابن خالويه: )ص: 3/119يحنظر: معاين القراءات: ) (3)

 (.619(، والتحبري: )ص:225نظر: التيسري: )ص:يح ( 4)

 (.3/438القراءات: ) (، والشايف يف علل337يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (5)
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ژ ژ ڑ ڑ ﴿  : اتفاقهم عىل فتح اهلاء من قوله:اوالفتح أشهر وأكثر، ويصدقه

[31]املرسالت: ﴾ک ک
 (1) . 

القرآ بالفاصلة  يؤّيد  واحتحّج  بام  ويقّوهينية  إالقراءة  من   ذْ ا؛  وبعدها  قبلها  أتى 

يف   يوافقها  ما  اآلي  ورؤوس  روهّياحروزنا  قوله  ،ف   ﴾ گ﴿:  وهو: 

وقوله:  [2]املسد: روهّيا، [4]املسد:  ﴾ڱ﴿،  حرف  دون  وزنا  يف  يوافقها  أو   ،

[2]املسد: ﴾ڻ﴿ وهو: قوله: 
(2) . 

 
 
 

 

 
ة ابن زنجلة:  ـ (، وحج3/438راءات: )ـقل الـي يف علـ افـ(، والش6/451ي: )ـ ارسـة الفـ جـحر:  ـظـنـيح   (1)

 (. 776 )ص:

)ص:   (2) خالويه:  ابن  حجة  وا337يحنظر:   ،)( القراءات:  علل  يف  األغاين  3/438لشايف  ومفاتيح   ،)

 (.447للكرماين: )ص:
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 الفصل الثاني
 رة بالفاصلة القرآنيةّية املتواتللقراءات الفْرشج القيمة العلمية لالحتجا 

 يف كتب توجيه القراءات 

 القيمة العلمية لالحتجاج للقراءات الفْرشّية املتواترة بالفاصلة القرآنية يف  تجىّل ت

 كتب توجيه القراءات يف حمورين رئيسني: 

 األول: قيمة املؤلَّف: 
 ل هذه القيمة فيام ييل: وتتمثّ 

ًج لتوجيه التي سربهتح اتحعّد كتبح  [1 ا منها تلك االحتجاجات هي أّمات ا مستخر 

التوجيه، فازدانت و   كتب  عليها؛  عالة   هو  بعدها  التوجيه  يف  نَِّف  وصح َب 
ت  كح ما  كّل 

واًء ومجااًل، وازدادت رفعًة وكاماًل.   االحتجاجات هبا رح

  تفاًقا يف العناية اجيد فيها  ذّية؛  يف تلك الكتب السنّية، واملصادر الش   إّن الناظرَ   [2

إْذ بلغت القراءات املحتّج هلا ؛  راءات الفْرشّية املتواترة بالفاصلة القرآنيةبتوجيه الق

إغفاهلا   يمكن  مل  ظاهرًة  شّكل  وهذا  قراءة،  اثنتني وعرشين  فيها  القرآنية  بالفاصلة 

مع وتحدرس وتحشهر.  وتاوزها دون أن يحلّم شملها وتحربز، وتح

عّد    [3 لقّراب من أوسع تلك الكتب  ءات( البن ا شايف يف علل القراكتاب: )اليح

راءات الفْرشّية املتواترة بالفاصلة القرآنية؛ إْذ بلغت القراءات  لقعنايًة باالحتجاج ل

البن  السبع(  القراءات  يف  )احلجة  كتاب:  ثم  قراءة،  عرشة  مخس  فيه  هلا  املحتّج 

راءات(  ثم كتاب: )حجة الققراءة،    ة عرش  يخالويه؛ حيث بلغت القراءات فيه اثنت

ايتهم به يف كتبهم إال ملا له  عنزنجلة، وبلغت القراءات فيه تسع قراءات، وما    البن

 من قيمة وأمهية علمية.
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 الثاين: قيمة املؤلّ ف: 
 ل هذه القيمة فيام ييل: وتتمثّ 

مة يحعّد علامءح التوجيه الذين عايشتحهم جامًعا منهم تلك االحتجاجات هم أئ  [1

مَجََع وأَ ، وكّل مَ وسادته  هالتوجي اقوا  ف  لََّف يف التوجيه بعدهم هو عالة  عليهم؛ إذْ ن 

عقود اجلامن، وسابقوا قالئد العقيان، تضّوع مسك ثناياهم، وتفّوح عبري خفاياهم، 

للقراءة  احتجاجهم  اخلافقني جملوبة، وعىل  العاملَني مكتوبة، وثامرهم يف  آثارهم يف 

واء  اصلة القرآنية يف  الفاترة بالفْرشّية املتو  الغواين دالاًل، وأهّب   كتبهم رح
 
واء ة  كأهّبة كرح

 وك جالاًل.لامل

أمجعوا    [2 القرآنية  بالفاصلة  املتواترة  الفْرشّية  القراءات  لبعض  احتجاج  هلم 

  إثبات األلف وقًفا من قوله: عليه يف كتبهم؛ كاحتجاجهم بالفاصلة القرآنية لقراءة  
[10]األحزاب: ﴾گ﴿

 (1) . 

 مل  ت الفْرشّية املتواترة بالفاصلة القرآنية ممابعض القراءالبعضهم احتجاج ل  [3

القّراب   وابن  خالويه  ابن  كاحتجاج  ا،  جدا حمدودة  مصادر  يف  إال  غريه  به  ُيتّج 

القرآنية   الكاف من:  بالفاصلة  [8]الطالق:  ﴾ڻ﴿ لقراءة إسكان 
أقْف عىل  (2)  ، ومل 

 ملصادر. ا فيام لدّي من ابالفاصلة القرآنية سوامه من احتّج هلا 

رة بالفاصلة القرآنية مما مل اتلبعضهم احتجاج لبعض القراءات الفْرشّية املتو  [4

القرآنية التفاق   بالفاصلة  الفارس  كاحتجاج  املصادر،  من  لدّي  فيام  غريه  به  ُيتّج 

 
القراءات  (1) معاين  )يحنظر:  )ص:2/279:  خالويه:  ابن  وحجة  )  حجةو   (،289(،  (،  5/469الفارس: 

(، 3/250(، والشايف يف علل القراءات: )573(، وحجة ابن زنجلة: )ص:695/ 2والكتاب املختار: )

( ورش2/195والكشف:  )ص:(،  اهلداية:  )474ح  واملوضح:  علل 3/1027(،  يف  والشفاء   ،)

 (. 2/375القراءات: )

 (.3/122: )ءاتارلق(، والشايف يف علل ا348خالويه: )ص: يحنظر: حجة ابن (2)



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثال و  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

131 

[49]القمر:  ﴾يت﴿القراء العرشة عىل فتح الدال من: 
أقْف عىل من احتّج هلا  ، ومل (1)

 دّي من املصادر.سواه فيام لالفاصلة القرآنية ب

املحورينو هذين  فإنّ بعد  علمية  مّ أه  ؛  الفْرشّية   قيمة  للقراءات  لالحتجاج 

ُيح  أنه  هو  القرآنية  بالفاصلة  توقيفيّ   تّج املتواترة  عىل  ألّن    ة به  القرآنية؛  الفاصلة 

تّج توقيفيّ   القراءات الفْرشّية املتواترة ده:  ، ويؤيّ بام كان توقيفيااتوقيفي إال   لة، وال ُيح

قراءة   حكم  اختالف  من  القراءات  كتب  يف  ورد  آية،  الما  رأس  كان  إن  لفظ 

اآلي رؤوس  تقليل  أو  بإمالة  اخلاصة  السور    كاألحكام  عمرو يف  وأيب  عند ورش 

صص مما هو مبنّي يف كتب القراءات؛  والتخ  رشة املعروفة عند أهل الفنّ اإلحدى ع

   فلرتاجْع هناك.

ذحكر؛وباإل ما  إىل  الفْرشّية   عنايةفإّن    ضافة  للقراءة  باالحتجاج  التوجيه  علامء 

تواترة بالفاصلة القرآنية يف كتبهم، وبيان أثرها يف القراءات وتوجيهها كوجه من  امل

للقراء االحتجاج  املبارك، وجوه  املورد  هلذا  العلمية  األمهية  من  مزيًدا  يضفي  ة؛ 

 حتجاج األخرى. ويضعه يف أعىل عليني مع موارد اال

 
 
 

 

 
 .(2/339يحنظر: حجة الفارس: ) (1)
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 ةاخلامت

هلل   وصو  اء تهاالن  عىلتعاىل  محًدا  وآله الالتامم،  األنام،  أرشف  عىل  وسالًما  ًة 

 وبعد:  وصحبه الكرام ..

أن   بقي  املقصود،  البحث  املوعود، وبلغ  ز  أحنج  َخلحص  فأما وقد  ما  أبرز  أعرض 

 وتوصيات. ،نتائج :من احثإليه الب

 فأما النتائج، فأوجز ذكرها فيما يلي: 
املتاال  [1 الفْرشّية  للقراءة  بالفحتجاج  هواصواترة  القرآنية  االحتجاج  م  لة  ن 

َتجُّ به للقرآن هو القرآن.   للقرآن بالقرآن، وخري ما ُيح

القراءات وتوجيهها كوجه من وجوه االحتجاج هلا للفاصلة القرآنية أثر يف    [2

 وتوجيهها. 

القرآ  [3 بالفاصلة  املتواترة  الفْرشّية  للقراءة  عىل االحتجاج  به  تّج  ُيح مما  نية 

 لقرآنية. ا ة الفاصلةتوقيفيّ 

كتب  عيح   [4 أوسع  من  القّراب  البن  القراءات(  علل  يف  )الشايف  كتاب:  ّد 

للق باالحتجاج  اعتنْت  التي  إذ التوجيه  القرآنية؛  بالفاصلة  املتواترة  الفْرشّية  راءات 

ك يف  الكرماين  بينام  القرآنية،  بالفاصلة  قراءة  عرشة  خلمس  )مفاتيح احتّج  تابه: 

 . ءة واحدة ال غريراتّج إال لقاألغاين( مل ُي

القراءات الفْرشّية املتواترة التي احتّج هلا علامء التوجيه يف كتبهم بالفاصلة    [5

 سور القرآن كله بلغْت: اثنتني وعرشين قراءة. القرآنية من 

البخار  [6 الفضل  وأيب  القّراب  وابن  زنجلة  وابن  والفارس  خالويه  ي  البن 

اصلة القرآنية تفّردوا هبا مما  لفرة يف كتبهم بااتشّية املتواحتجاج لبعض القراءات الفرْ 

ا، ومنها مل أجْدها عند غريهم  . مل أجْدها إال يف مصادر حمدودة جدا
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 وأما التوصيات، فأوجز ذكرها فيما يلي: 
كتب   [1 يف  القرآنية  بالفاصلة  للقراءات  االحتجاج  مواضع  ودراسة  مجع 

  وإعراب القرآن. التفسري

مو  [2 االحتجدراسة  األخ  اجارد  التفسري    رىالقرآنية  كتب  يف  للقراءات 

وبرسم القرآين،  وبالسياق  القرآنية،  بالنظائر  كاالحتجاج  القرآن،   وإعراب 

موارد  دراسة  متْت  هذا  ببحثي  ألّنه  املتواترة؛  وبالقراءات  وخطه،  املصحف 

 القراءات.  االحتجاج القرآنية للقراءات يف كتب توجيه

 اىل كريم يعطي عىل القليل كثرًيا. تعا كثرًيا، وهو دً وآخًرا مح وأمحد اهلل أّواًل 

من   ل ق  خح َمن  بضاعة  فذي  رافقني،  الغلط  أو  اخلطأ حالفني،  كان  أن  َجَرَم  وال 

عَجل، ونربة بنانه عىل وَجل؛ لذا أنا ألتمس ممّن سلمْت بصريته، وطابْت رسيرته، 

عاّم   الطرف  يغّض  وأنأن  واإلجحاف،  اإلخالل  من  إلي  يرى  احللم ه  ينظَر  بعني 

غري راٍم، وإن أخطأتح فمعذرًة أطلبها ف واإلنصاف، فإن أحسنتح فرمية  من  لطوال

 عند الكرام، واهلل اهلادي إىل سواء الّسبيل. 

 واحلمد هلل رب العاملني، والّصالة والّسالم عىل رسوله األمني. 
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 املصادر واملراجع فهرس
القر  .1 علوم  يف  عبدآن اإلتقان  ب  ،  السيوطي،ن  الرمحن  بكر  حم  أيب  الفضل  حتقيق:  أبو  مد 

 . هـ1394  ،1مرص، ط  اهليئة املرصية للكتاب، إبراهيم، 

حتقيق: حممد عصام القضاة، دار    بن حممد الباقالين،   حممد بن الطيب،  االنتصار للقرآن  .2

 . هـ1422  ،1بريوت، ط دار ابن حزم،َعامن، والفتح، 

دار الغرب    قيق: حممد الدعجاين،حت ييس،لقاهلل ا بن عبد سن، احلإيضاح شواهد اإليضاح  .3

 . هـ1408  ،1بريوت، ط   اإلسالمي،

بو الفضل إبراهيم،  حتقيق: حممد أ   الزركيش، اهلل    حممد بن عبد   .الربهان يف علوم القرآن .4

 . هـ1376  ،1القاهرة، ط  دار إحياء الكتب العربية،

،  األمني : حممد سيدي  قيق حت   الفتاح القايض،   د ، عب بشري اليسر شرح انظمة الزهر يف علم الفواصل  . 5

 . هـ 1437  ، 1املدينة املنورة، ط   مكتبة العلوم واحلكم، و   بريوت،   دار الكتب العلمية، 

القرآن  البيان .6 آي  عد  الداين،  ،يف  سعيد  بن  مركز    عثامن  احلمد،  قدوري  غانم  حتقيق: 

 . هـ1414  ،1الكويت، ط  املخطوطات والرتاث،

القرا .7 يف  التيسري  العشر ءاحتبري  حممد  ت  بابن    بن،  املعروف  يوسف  بن  حممد  بن  حممد 

 . هـ1421 ، 1َعامن، ط حتقيق: أمحد حممد مفلح القضاة، دار الفرقان،اجلزري، 

مؤسسة  الرمحن اللوُيق،    عبد  حتقيق:  الرمحن بن نارص السعدي،   ، عبدتفسري السعدي  .8

 .هـ1420  ،1بريوت، ط الرسالة، 

بريوت،    مؤسسة الرسالة،  كر،شا حتقيق: أمحد    ،ي، حممد بن جرير الطربتفسري الطربي .9

 . ـه1420 ، 1ط

للقرآن  العزيز    هلل بن عبد ا   الفريق البحثي بكرس امللك عبد ،  توجيه القراءات العشر ابلقرآن  . 10

 . هـ 1438  ، 1املدينة املنورة، ط   دار الزمان، ،  وعلومه باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

دار الكتاب  حتقيق: أوتو تريزل،    ، ين ن بن سعيد الداام ، عثالتيسري يف القراءات السبع .11

 . هـ1404 ، 2بريوت، ط   العريب،

القراء وكمال اإلقراء .12 ا  ،مجال  العطية  لسخاوي،عيل بن حممد  وحسن    ، حتقيق: مروان 

 . هـ1418  ،1بريوت، ودمشق، ط دار املأمون،  خرابة،
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القراءات  .13 بابن زنجلة،   ، عبدحجة  املعروف    سعيد األفغاين، :  قيقحت  الرمحن بن حممد 

 ـ. ه1418  ،5بريوت، ط ؤسسة الرسالة، م

القراءات السبع  .14 بابن خالويه،احلجة يف  املعروف  بن أمحد  عبدالعال  حتقيق:    ، احلسني 

 ـ. ه1401  ،4بريوت، ط  دار الرشوق،  سامل مكرم،

السبعة  .15 للقراء  الفارس،  ،احلجة  أمحد  بن  قهوجي حتق  احلسن  الدين  بدر  وبشري    ،يق: 

 هــ(.1413  ،2مشق، وبريوت، ط د   ،ملأمون للرتاث ا دار  ، يتجوجيا

العدد .16 فن  معرفة  املدد يف  اجلعربي،حسن  عمر  بن  إبراهيم  بشري  ،    حلمريي، ا  حتقيق: 

 . هـ1431 ، 1املدينة املنورة، ط  جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،

املكنون .17 الكتاب  علوم  يف  املصون  احللبيالدر  بالسمني  املعروف  يوسف  بن  أمحد   ، ،  

 . د.خ دمشق، د.ط،    القلم، را د اخلراط، مد محد حمحتقيق: أ

القصيدة .18 شرح  يف  الفريدة  العز،الدرة  أيب  بن  حسني  مكتبة  السيد،  مجال    :حتقيق  ، 

 .ـه1433 ، 1الرياض، ط  املعارف، 

دمشق، وبريوت،    دار ابن كثري،ملاجد الغوري،  ا  إعداد: سيد عبد  ،ديوان حممد إقبال .19

 . هـ1428 ، 3ط

الرتمذي  .20 ا،  سنن  بن عيسى  اجلزء اخلامس من  مذي،لرتحممد  إبراهيم عطوة  حتقيق  ها: 

 . هـ1395 ، 2مرص، ط  بي،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللورشكة عوض،  

  ( من سورة البقرة إىل هناية سورة 143من اآلية ذات الرقم: ) ــ    قراءات الشايف يف علل ال .21

السرخسي   يوسف  القّراب  اهلدّيان،  ، البن  سلطان  كرس   حتقيق:  دكتوراة،  القرآن  لي الة  ة 

 ـ. ه1435،  باملدينة املنورة  اجلامعة اإلسالميةالكريم والدراسات اإلسالمية،  

  ( من سورة البقرة 140من أول الكتاب إىل اآلية ذات الرقم: )ــ    الشايف يف علل القراءات .22

السرخسي القّراب  السلطان،  .البن  إبراهيم  ا  حتقيق:  القرآن  كلية  دكتوراة،  يم  كرلرسالة 

 ـ. ه1435، باملدينة املنورة  اجلامعة اإلسالميةسالمية، إلوالدراسات ا

  ،البن القّراب السرخسي  من أول سورة الرعد إىل آخر الكتاب ــ    الشايف يف علل القراءات  .23
الزهراين، أمحد  اإلسالمية،    حتقيق:  والدراسات  الكريم  القرآن  كلية  دكتوراة،  رسالة 

 ـ. ه1435،  نورةملاباملدينة   اجلامعة اإلسالمية
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 لخصامل

 مجًعا ودراسة موازنة سؤاالت ابن الكوَّاء التفسريية لعلي 

لعيل التفسريية  اء  الكوَّ ابن  أسئلة  الدراسة  هذه  وبني مجعت  بينها  وقارنت   ،

لعمر يأيت يف مقدمتها  أسئلة صبيغ  أثرمها يف جوانب متعددة  التفسري،  ، وبيَّنت 

 منها:  ،نتائج عدة وخلصت الدراسة إىل

سؤاال عدد  الكوَّ أن  ابن  التفست  ثالث رياء  يف   ، سؤاالا عرش  أربعة  املأثورة  ية 

سورة الكهف  ؛عرشة  سورة  يف  منها  سورة    ،موضعان  سؤاالت  يف  صبيغ  ووافقه 

الكهف سورة  من  الثاين  واملوضع  هلالذاريات،  كان  وأنه  يف  ام،  الواضح  األثر   

 ت متعددة؛ التفسري يأيت يف مقدمتها. جماال

 االت، ابن الكواء، التفسري. بن أيب طالب، سؤ عيل :الكلمات املفتاحية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

الم عىل رسوله األمني، وعىل آله وصحبه   الة والسَّ احلمد هلل ربِّ العاملني، والصَّ

ا بعد:  أمجعني، أمَّ

السؤال البرش،فإنَّ  بني  عند  فطري  أمٌر  اوهو    ،  أهم وسائل  والتَّفقه،  لتَّ من  علم 

وقد ورد يف كتاب اهلل تعاىل،    .رد عىل اإلنساني  د  ق  ذيورفع اجلهل أو اإلشكال ال

هل أو يجْشكِلاحلثُّ عىل  الرتغيب و=  ×وله  وسنة رس  ي ـأتـي ـا س ـ، كم السؤال عامَّ ُيج

 . -بإذن اهلل-

سأ الكرام  فالصحابة  النُّبوة،  عرص  منذ  جدت  وج التَّفسري  جمال  يف  لوا واألسئلة 

عامَّ جهلوه أو أشكل عليهم  ×النَّبيِّ  
إذا قورن بمن آتى    قليالا ن كان ذلك  إو  ،(1) 

مهم يف اخلريية.   من بعدهم من التَّابعني وتابعيهم؛ لتقدَّ

وقد تنَّوعت األسئلة التفسريية باعتبارات متعددة، ومن تلك االعتبارات اهلدف  

ي من  م  املتقدِّ العرص  منذ  د  وجج ؤال؛ حيث  السَّ التَّعنَّت؛ ال من  وهدفه  الّسؤال  سأل 

واال باملذاهب وتتع  تبصار؛س التَّفقه  التأثر  أمهها  من  لكنَّ  ذلك،  أسباب  دت  دَّ

 كاخلوراج، واملعتزلة وغريهم. البدعيِّة، 

سببج  وكان  تعنٍَّت،  أسئلة  سألوا  الذين  هؤالء  تلبسَّ تعنُّ  ومن  ببدعة تهم  هم 

اء اخلوارج = عبد اهلل بن الكوَّ
 (2).   

هذه  يت  ورأ  مجع  عنهأن  رويت  التي  التفسريية  مم  األسئلة  واملقارنة اهنا،  ظن 

 
أن    (1) العرفج  نورة  الباحثة  واالستشكذكرت  السؤاالت  الكربلغ  االت  جمموع  الصحابة  )عند  (  73ام 

  ، ) سؤاالا عنها  املسؤول  اآليات  عنه  82وعدد  ما سأل  ليكون جمموع  من موضع،  أكثر  بعضها  آية، يف   )

ا.  ( موض 93الصحابة الكرام ) حابة  عا ا :  يف التفسري  ، واستشكاالهتم ×للرسول  ينظر: سؤاالت الصَّ  مجعا

 لة هناية املجلد الثاين.ا(، وملخص الرس2/522لنورة العرفج )، ودراسة 

 .  -بإذن اهلل-وافية  ةترمج لهستأيت  (2)
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وبينها بذلك  تأثريها  بيان،  باهلل، وقمت  فاستعنت  بمكان،  األمهية  من  بحث    =  يف 

اء التفسرييةاهلل  عبدأسميته )أسئلة  ا ودراسة – بن الكوَّ  (. وموازنة مجعا

 وهلذا البحث أمهية تتمثل يف:
،تعلقه بكتاب اهلل. 1  ثانياا. هوزمان عيل  اشدالرَّ  وباخلليفة  تعاىل أوالا

عن  .  2 انفكت  ما  وأهنا  تعاىل،  اهلل  كتاب  حول  تجثار  التي  به  الشُّ أصول  بيان 

، وكيف تعامل معها سلف  املذاهب البدعية التي أجحدثت يف اإلسالم إىل يومنا هذا

 هذه األمة.

ة جماالت يأيت التفس3 متها.ري يف . أثر هذه األسئلة يف عدِّ  مقدِّ

 واهلدف من هذا البحث:
 ؤاالت، والفرق بينها.واع السأنبيان .1

اء التَّفسريية. .2  مجع أسئلة ابن الكوَّ

اء 3  . ( 1)   وصبيغ بن عسل   ، .بيان الصلة بني األسئلة التفسريية الواردة عن ابن الكوَّ

 عىل اجلانب التفسريي خاصة، وجوانب عّدة. بيان أثر تلك السؤاالت .4

لف يف التعامل مع األسئلة 5  ية.فسريالت.بيان طريقة السَّ

اء.ب.التعريف 6  ابن الكوَّ

 عىل النحو التايل:   ، وفهارس، ، وخامتة فصلني انتظم هذا البحث يف مقدمة، و وقد 

السابقة،   املقدمة، والدراسات  وخطته،  وأهدافه،  املوضوع،  أمهية  بيان  وفيها 

 ومنهج الدراسة. 

 ت، وأنواعها، وفيه متهيٌد ومبحثان: بالّسؤاالالتعريف  الفصل األول:

 :، وفيه مطلبانتعريف السؤاالت يف اللغة واالصطالح ول:ث األحبامل

 . تعريف السؤاالت يف اللغة املطلب األول: 

 
ا ( 1)  . -بإذن اهلل-ستأيت ترمجته الحقا
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 تعريف السؤاالت يف االصطالح.  الثان:املطلب 

 أنواع السؤاالت، والفرق بينها، وفيه مطلبان: املبحث الثان:

 السؤاالت الواجبة. ل:املطلب األو 

 نهي عنها. املالسؤاالت  املطلب الثان:

اء التفسريية، وفيه مبحثان:  اهلل سؤاالت عبد الفصل الثان:   بن الكوَّ

اء.  املبحث األول:  التعريف بعبداهلل بن الكوَّ

اء التفسريية، وفيه ثالثة عرش مطلباا:  سؤاالت عبد :املبحث الثان   اهلل بن الكوَّ

 من سورة آل عمران. :لاملطلب األو 

 راف. عألامن سورة  املطلب الثان:

 . من سورة يوسف  املطلب الثالث:
 من سورة اإلرساء.  املطلب الرابع:

 من سورة الكهف.  املطلب اخلامس:

 من سورة النّور.  املطلب السادس:

 . من سورة إبراهيم املطلب السابع:
 من سورة احِلْجر.  املطلب الثامن:

 .×من سورة حممد  املطلب التاسع:
 . ياتمن سورة الذار ملطلب العاشر:ا

 من سورة الطَّور.  املطلب احلادي عشر:

 من سورة القمر. املطلب الثان عشر:
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 من سورة النَّازعات.  املطلب الثالث عشر:

الثالث:  اء،    املبحث  الكوَّ ابن  بسؤاالت  التفسريية  صبيغ  سؤاالت  عالقة 

 وأثرها، وفيه مطلبان:

 اء.كوَّ يغ التفسريية بسؤاالت ابن العالقة سؤاالت صب ل:املطلب األو 

الثان: املجاالت   املطلب  يف  وأثرها  التفسريية،  اء  الكوَّ ابن  سؤاالت  جماالت 

 األخرى.

 .احملتوايت  فهرس، ف املصادر واملراجع، مثَّ  اخلامتة
 الدراسات السابقة: 
و البحث  عليهبدأت  وقفت  فيام  أجد  بحوث  مل    مجعت   مستقلة  دراسة=    من 

اء التفسريية  سؤاالت عبد وقفت عىل دراسة بعنوان    هنتهاء مند االنوع،  اهلل بن الكوَّ

تراب علي  ) اليشكري أليب  الكوَّاء  ابن  أسئلة  فيه  عبد(جزء  بن  ملازن  الرمحن   ، 

، وعند قراءته وتصفحه العنكبوتيةة  عرب الشبك  لكرتونيااإ  تيب نرشالبريويت، وهو كج 

اء، ويف  كوَّ ع غالب السؤاالت التفسريية البن ال مج  ا هذا يفوجدت أنه يتفق مع بحثن

دة، أمجلها فيام ييل: بعض اجلوانب من ترمجة ابن الك ا االختالفات فمتعدِّ اء، وأمَّ  وَّ

االختالف يف العنوان، فعنوان بحث البريويت عام يف مجيع األسئلة التي سئل    .1

عيل   األسئلةعنها  يف  خاصٌّ  بحثنا  بينام  عرش سريية التف  ،  أربعة  بلغت  وقد   ،

اا أ، وقد بيَّنَّسؤاالا  ء أسئلة يف غري التفسري، وأوصينا بجمعها ودراستها نَّ البن الكوَّ

 يف خامتة هذا البحث. 

بتمهيد  2 للبحث  د  مهَّ بحثنا  أن  الفوارق  من  مهم-.  أنه  التعريف    -أرى  يف 

 يت من ذلك. دراسة البريوبالسؤاالت، وأنواعها، والفرق بينها، بينام خلت 

اء التفسريي3  . أسئلةلتي مجعناها عاّم مجع البريويت أربعة ة ا.زادت أسئلة ابن الكوَّ

،   . خلت دراسة البريويت من أي تقسيم إال من عنوانات يف فضائل عيل4
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السؤاالت وثالثة يف  الكواء،  ابن  ، مع خلوها من اخلامتة، وقائمة وأخرى يف ترمجة 

 متن البحث وحواشيه. املصادر، إال ما بثَّه يف 

عنون5 التي  العنوانات  بعض  الهب  .  احلكم  أراد   األسئلة  بعض  بينام ا  فقهي، 

ون، نحو قوله: )حكم إتيان النِّساء  إيرادنا هلا يف بيان املعنى باملثال كام أوردها املفرس

ون يوردوهنا يف بيان معنى الفاحشة.  يف أدبارهن(، بينام املفرسِّ

الفوارق أن دراس 6 البريويت خلت من أي. من  ن ما كا  إالدراسة للسؤاالت    ة 

 احلديثية لبعض األسانيد يف الروايات، بينام امتاز بحثنا بـ: ن الدراسةم

ا- أسئلة  بني  مقارنة  اءعقد  الكوَّ كون   بن  عسل،  بن  صبيغ  وأسئلة    التفسريية، 

اء سأل عامَّ سأل عنه صبيغ.   بعض الروايات ذكرت أن ابن الكوَّ

أثر سؤ- الكبيان  ابن  التفسريية وصبيغ يف عدة جواناالت  اء  التفسري  ب،  وَّ يأيت 

   يف مقّدمتها. 

بن األزرق  مؤلفات يف أسئلة نافع    ومما وقفت عليه يف جانب األسئلة التفسريية

ة، ،(1) التفسريية (ـه65ت )  نحو: أتت بسميات عدِّ

ن   بللا   سؤاالت انفع بن األزرق إىل عبد  -غريب القرآن يف شعر العرب  )
  الكتب   مؤسسةيف  بع  اهلل، وطج   نرصالرحيم، وأمحد    حتقيق حممد عبد  (،عبَّاس  

 . بالبنان ةيالثقاف

وأصل هذا الكتاب    ،( عبَّاس يف مسائل ابن األزرقشواهد التفسري عند ابن  )

ين، و  فيام  ماتعٌ   مانعٌ   كتاب جامعٌ   -دون مبالغة -هو  أطروحة دكتوراة، يقع يف جملدِّ

نافع   سؤاالت  األزرق خيص  مج  بن  طج ،  اخلياطي،  أمحد  ودراسة  وحتقيق  يف    بعع 

 للعلامء بالرباط. الرابطة املحمدية

 
 .  - بإذن اهلل -قريباا سيأيت الكالم عن نافع بن األزرق وسؤاالته  (1)
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لف:ومن أهم ما وقفت عليه يف سؤاالت   التفسري يف عهد السَّ

مجًعا    –واستشكاالهتم يف التفسري  ،  ×  للرسول  سؤاالت الصَّحابة  )
يقع يف جملدين، وقام بنت خالد العرفج، وأصله رسالة ماجستري،    ، لنورة(ودراسة

 . (1)بالرياض بطبعه لتميزه نيةالقرآ مركز تفسري للدراسات

 ما يلي:  ، واإلجراءات املتبعة فيه منهجي يف هذه الدراسةمن و 
اء  الكوَّ ابن  أسئلة  تضمنت  التي  وايات  الرِّ يف  املتمثلة  العلمية  املادة  مجعت 

و يف  التفسريية،  االستنباطي  الوصفي  املنهج  عليها  فجمعت    ؛اجلملةأجريت 

اء التفسريية   . سؤاالت صبيغ بن ِعسل   وقارنت بينها وبني   ، ظاهنا م ن  م   سؤاالت ابن الكوَّ

ع   التي  هبا  ن والدراسة  الدراسة يتج  تشمل  ال   = التفسريية  الكواء  ابن   أسئلة 

  قصدت وإنام  والرتجيح بني األقوال إالَّ فيام ندر ويقتضيه احلال،    املقارنة،التفسريية  

ا تلك  من  مجع  اظ مألسئلة  وتسليط  بقائليها،  والتعريف  عليها،لضواهنا،  وبيان    ء 

 .هبااملتعلقة  ثاراآل

العلمية،     املادة  مجع  بعد  ومطالب  ومباحث،  فصول،  إىل  البحث  مت  قسَّ

تبَّع عادة يف البحوث  من:  واتبعت فيه ما يج

 البحث. يف متنعزو اآليات إىل مواضعها من القرآن الكريم  -

أجحتِ حاديث من  ختريج األ  - إن  ذلك؛ وإذا  يج لمظاهنا األصلية، واحلكم عليها 

 .كان يف الصحيحني فأكتفي هبام

واحلكم   - وغريها،  التفسريية  مظاهنا  من  التفسريية  اء  الكوَّ ابن  أسئلة  ختريج 

 
فيه (، مجمؤلفات تفسريية عىل طريقة السؤال واجلواباألنيس مقال بعنوان: )  احلكيم  وللدكتور عبد(  1) ع 

ى القرن  حتَّ اهلجري  األول    نِ أتت عن طريق السؤال واجلواب، من القرْ التفسريية التي  من املؤلفات    اكثريا 

جلد س الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط )املالفهر)مرجعه يف كثري منها  وكان  ،  اخلامس عرش

 . ينظر الرابط التايل:األول والثاين(

98007/0ria/ahttps://www.alukah.net/sh 
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 عليها إن أجحتِيج لذلك. 

األربعة   - واألئمة  الصحابة،  ذلك  من  مستثنياا  األعالم،  لبعض  موجزة  ترمجة 

 ة باسم الكتب.ملقرونرهتم ويرس الوصول إىل ترامجهم، وكذلك األعالم الشه

يف    - الواردة  النصوص  الكتاب،    البحثتوثيق  اسم  بذكر  وذلك  مظاهنا؛  من 

ل موضع، ثم أكتفي  واسم املؤلف، والطبعة إن كان له طبعات متعددة، وذلك يف أوِّ

 ة.بذكر اسم الكتاب عند وروده مرة أخرى إال إذا دعت احلاج

 رشح ما يرد من مفردات غريبة.  -

 .عاتجع واملصادر العلمية، وفهرس املوضواملرا بقائمةحث تذييل الب  - 

وينفع به، وأن يغفر يل ما فيه من   به،  أسأل اهلل أن ينفعني،  وبعد فهذا جهد املقلِّ 

 خطأ وزلل، واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 
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 الفصل األول
   ت، وأنواعهاالتعريف بالسؤاال 

 وفيه متهيد ومبحثان: 
ؤال عامَّ يشكل دلت    التمهيد: نة، ففي احلثِّ إن السَّ عليه نصوص الكتاب والسُّ

 . [43]النحل:  ﴾ ين ىن من خن حن جن يمٱ﴿ عىل ذلك قال تعاىل:

 مب  خبٱ﴿:  تعاىلقال    ×ه للرسول  ويف بيان بعض األسئلة التي كانت توجَّ 
 َّ  ٍّ ٌّٱ﴿ٱ  ،[512]البقرة:    ﴾ خك حكجك﴿   ،[189]البقرة:    ﴾ هب

ٱ، [219]البقرة:    ﴾ حض جض مص خص ٱ﴿،  [217]البقرة:  ﴾ ّٰ ِّ ُّ 

]األعراف:   ﴾ حق مف خف حف جف ٱ﴿  ،[4]املائدة:    ﴾ ىل مل يك ىك﴿

  .[1]األنفال:  ﴾ ىل مل خل ٱ﴿ ،[42]النازعات:  ،[187

مجيع املجاالت،   يف  ×وكتب الّسنة تعجُّ باألسئلة التي أجاب عنها رسول اهلل  

 ( 1).ةاصخووقد أجفردت يف مؤلفات عامة 

( يستعمل يف فنون متعددة؛ السيام علم مصطلح سؤاالتثمَّ أصبح مصطلح )ال

نِّفت يف ذلك املصنَّفات؛  احلديث، ،  ( ـه241)ت  أيب داود لإلمام أمحد    التاكسؤ  وصج

ديل،  ح، والتعيف اجلر   هـ(275)ت  وسؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين  

 .  (2) وغريها ،(ـه538)ت وسؤاالت احلاكم للدارقطني  

ا ما خيصُّ التفسري وعلوم القرآن (ـه65  )ت  األزرق الت نافع بن  اسؤ  فإنَّ   وأمَّ
(3 ) 

 
 (.7-6قطني)ص السلمي للدار  سؤاالتحتقيق كتاب: مة ينظر: مقد( 1)

لسؤاالت  (2) دراسته  يف  الدخيل  يوسف  الدكتور  )  ذكر  للبخاري  جم116-1/69الرتمذي  من  (  موعة 

( بلغت  السؤاالت  يف  يف 23املصنفات  وجودها  وأماكن  واملطبوع،  منها  املخطوط  وذكر  ا،  مصنفا  )

ا؛ أل ناملكتبات؛ وإن كا قق الحقا  متقدمة إىل حد ما. ن دراسة الدخيلكثري منها حج

فع هذا من جاين يف كتاب الضعفاء، وكان نا، من رؤوس اخلوارج، ذكره اجلوزاحلروري  األزرق  بن   نافع(  3)

  = رؤوس اخلوارج وإليه تنسب طائفة األزارقة، وكان قد خرج يف أواخر دولة يزيد بن معاوية، وقتل يف
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عبـالب يـم ـم  = (1)اسـن  الذهـبـتـا  إىل  مبـ ادر  إطـعنرة  ـاش ـن  مـد  ح  ـ لـصطـالق 

 )السؤاالت(.  

 

 

 

 

 
 (. 144/  6)   (، ولسان امليزان 276/  3ل يف التاريخ ) : الكام جرة ينظروىل من سنة مخس وستني لله ألمجادى ا=

أن    (1) القصة  العلم اخلوارج  رؤوس  من  نفر  يف  عويمر  بن  ونجدة  خرج  األزرق  بن  نافعويف  لينقروا عن  ؛ 

عىل حوض من حياض   اويطلبونه، حتى قدموا مكة، فدخلوا إىل املسجد احلرام فإذا هو بابن عباس جالسا 

ا الناس قيام عليه يسألونه عن د دىل رجليه يف املاء، وعليه رداء أمحر وقميص، وإذقريبا من زمزم قالسقاية  

بتفس حيبسهم  ال  هو  فإذا  ابن  التفسري،  يا  منك  به  تأيت  ما  أجرأ عىل  رجالا  رأيت  ما  تاهلل  نافع:  فقال  ريه. 

ل: رجل  قال: ومن هو؟ قاأدلك عىل من هو أجرأ مني؟    عباس! فقال له ابن عباس: ثكلتك أمك، أو ال 

ع: يا بن عباس إين أريد أن أسألك عن أشياء فأخربين هبا. ينظر  تكلم بغري علم أو كتم علاما عنده. فقال ناف

)ا واالبتداء  الوقف  إيضاح  األسئلة:  وتفاصيل  بسندها،  )1/76لقصة  الكبري  واملعجم   ،)10/248 ،)

 س يف مسائل ابن األزرق. ند ابن عبَّا، وشواهد التفسري ع(2/67) نواإلتقان يف علوم القرآ
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 ولث األاملبح
 حيف اللغة واالصطال التاالتعريف بالسُّؤ

 : وفيه مطلبان
مع عىل سؤاالت   سؤال،  مجع  :سؤاالتلا  يف اللغة:املطلب األول:     والسؤال ُيج

سؤاال   والالم  واهلمزةوالسني    .وأسئلة يسأل  سأل  يقال  واحدة.  كلمة  )سأل(  يف 

يقالومسألة.   واحد،  بمعنى  وبكذا:  كذا،  وعن  كذا،  وعن وسأله  اليشء،  سأله   :

 .  (1) ورجل سؤلة: كثري السؤالحروف اجلر،  ضع، فهو يتعدى بنفسه وبب اليشء

»السؤال: استدعاء معرفة، أو ما يؤدي إىل    :(ـه502)ت    األصفهاينل الراغب  اق

املعرفة، واستدعاء مال، أو ما يؤدي إىل املال؛ فاستدعاء املعرفة جوابه عىل اللسان، 

بالك له  خليفة  اواليد  عىل  جوابه  املال  واستدعاء  اإلشارة،  أو  واللسان يلتابة،  د، 

 ليفة هلا إما بوعد، أو برد.  خ

يصح أن يقال السؤال يكون للمعرفة، ومعلوم أن اهلل تعاىل يسأل    قيل: كيف  نإ

  ؟[116]املائدة:  ﴾  زت رت يب ىب نب مب ﴿ٱعباده، نحو:

م  قيل: إن ذلك سؤال لتعريف القوم، وتبكيتهم، ال لتعريف اهلل  تعاىل، فإنه عالَّ

كو عن  خيرج  فليس  ا  هنالغيوب،  عن  يكون  سؤاالا  للمعرفة  والسؤال  تارة  ملعرفة، 

تعاىل: كقوله  للتبكيت،  وتارة  ، [8]التكوير:    ﴾ نئ مئ زئٱ﴿  لالستعالم، 

  ولتعرف املسئول.

كـوالس إذا  للتـؤال  تـ ريـعـ ان  الدَّ ـعـف  إىل  الثـع ـمفـى  بـت  ؛يـانـول  ه، ـسـفـنـارة 

  ر، ـثـن أك ـع ـذا، وبـكـوبذا،  ـن كـ ه عـتـ ألـذا، وس ــه كــتـ ألـول: س ـقـار، تـجـالـبة  ارـوت

  ،[83]الكهف:    ﴾حن جن مم خمٱ﴿  ،[85]اإلرساء:    ﴾مغ جغ معٱ﴿
 ]البقرة:  ﴾جع مظ حط مض ﴿ٱٱ، وقال تعاىل: [1]األنفال: ﴾ ىل مل خل﴿

 
 (.29/157(، وتاج العروس )3/124) ينظر: مقاييس اللغة( 1)
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 . [1]املعارج:  ﴾ جت هب مب خب﴿ٱ  ، وقال:[186

مالٍ  الستدعاء  السؤال  كان  يتعدَّ فإنّ   وإذا  نحو:ه  بمن،  أو  بنفسه   حس ﴿ى 
 جل مك لك خك ﴿ٱ،[53األحزاب:  ]  ﴾ جض مص خص حص مس خس
 . [32 :]النساء ﴾ مث هت مت خت ﴿ٱ وقال:  ،[10]املمتحنة:  ﴾ خل حل

مستدعيا عربوي كان  إذا  الفقري  عن  نحو:  بالسائل،  ليشء   مت خت حت﴿  ا 
 . (1) «[19 :]الذاريات ﴾  رن مم﴿  ، وقوله:[10:]الضحى ﴾ هت

صطالحي الومن خالل ما سبق نرى أن املعنى ا:  يف االصطالح   املطلب الثان:

مرؤالسل بال  ونستطيع  تبط  اللغوي،  نقولملعنى  استدعاء  السؤال:    نَّ إِ   :أن  »هو 

 . (2) «...  ما يؤدي إىل املعرفةو أ ،معرفة

 :، وفيه مطلبانالت، والفرق بينهااأنواع السؤ  املبحث الثان: 
التي    واجبة:  سؤاالت  األول:  املطلب األسئلة  هدفهاوهي  االستفادة،   يكون 

 : وهي عىل نوعني

وسؤال دفع اإلشكاالت الواردة    ،، واهلدف منه رفع اجلهلاءا ابتد  معلُّ تَّ لاسؤال  

ا كام مرَّ يف التمهيد  مأمور  وكليهامن؛  عىل اإلنسا يد يف به رشعا ؛ بل أتى الوعيد الشدِّ

:  ×ل اهلل  ، قال: قال رسو  عن أيب هريرةف،  ئل ومل ُيْب بعض احلاالت، ملن سج 
 . (3) «ٍر يوم القيامةمن ان  لجامٍ بج م  لْج أُ َتَمه، فكَ َمْن ُسئل عن علٍم  »

بالعلم؛  قصوده العامل  ي ورد يف احلديث م الوعيد الشديد الذ  نَّ إِ ومن نافلة القول  

 ال يعرف.  الذي هو أهل له، ال  أ ْن يطلق اإلنسان لنفسه العنان ف يججيب عامَّ يعرف وعامَّ 

 
 (.438-437)ص  املفردات يف غريب القرآن  (1)

 (. 501)ص  الكليات   (2)

(. قال 9804،  7571(، رقم احلديث )13/18  ،417، )اإلمام أمحد يف مسند أيب هريرة  أخرجه  (  3)

وهو مظفر ابن -صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب كامل    (: »إسناده1)حمقق الكتاب حاشية  

 النسائي، وهو ثقة«.و "التفرد"فقد روى له أبو داود يف  -مدرك اخلراساين
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ن مسعود يعني اب-  هللا   مرسوق قال: سألنا عبد  ما رواهول:  النَّوع األومن أمثلة  

  اآلية:ع  ٰى  ين ىن نن منزن رن  مم ام يل  ىل مل يكٱ﴿ٱٱن هذه 
عمر  ﴾ ري إِ   ،[169ان:  ]آل  أما  »أرواحهم  نَّ قال:  فقال:  ذلك،  عن  سألنا  قد    يف ا 

ثم   هلا   خرض،  طري  جوف شاءت،  حيث  اجلنة  من  ترسح  بالعرش،  معلقة  قناديل 

إىل فاطَّ تأوي  القناديل،  تلك  اطّ   رهبم  إليهم  تشفق ،  العةا لع  هل  شيئا ال:  ا؟ تهون 

   قالوا: أيُّ 
ٍ
ن    يشء ففعل ذلك هبم ثالث    ؟!ناة حيث شئرسح من اجلنَّنشتهي ونحن 

أرواحنا   ريد أن تردَّ نج   !: يا ربألوا، قالواْس ي    كوا من أنْ م لن يرتج  رأوا أهنَّ مرات، فلامَّ 

نج  حتى  أجسادنا  يف  يف  مقتل  فلامَّ سبيلك  أخرى،  حاجةا رة  هلم  ليس  أن  رأى    

 . (1)«ركواتج 

، قال:  عود  اهلل بن مس  عبد  الصحايب اجلليل  ومن أمثلة النَّوع الثاين: ما رواه

نزلت:   ﴾ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿  ملا 
يا،  [82]األنعام:   قال   قلنا:  نفسه؟  يظلم  ال  أيَّنا  اهلل  مل   )  .تقولون  كام  ليس»:  رسول 

لبِ  و  ي  ْ   و  أ    . برشك  :(مٍ بِظجل  إيامهنم  اْ سج  ٌّ  ٰى ٰرٱ﴿ٱ  :لقامن البنه  إىل قول  عواتسم   مل 
 .(2) «[13]لقامن:  ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

بني النَّوعوالفرق  مقصوده    التَّعلم  فسؤال  واضٌح؛  ا-ني  سابقا ذكرنا   -كام 

ا   أمَّ السائل،  من  تردد  ذلك  الغالب ال يصحب  اجلهل، ويف  ورفع  املعرفة  استدعاء 

ا فإنَّ سؤال  االستشكال  فقد  من  يأيت  الغالب ال  واجلهللومملعه يف  يكون   ة  إنام  هبا، 

 
م أحي أخرجه م     (1) ء عند رهبم  اسلم يف صحيحه، كتاب: اإلمارة، باب: بيان أنَّ أرواح الشهداء يف اجلنَّة، وأهنَّ

رقم احل3/0215يجرزقون، ) النووي  .(1887)  -  121ديث  (،  )  قال  (:  13/31يف رشحه عىل مسلم 

ا قد سألنا عن ذلك(  «. ×، فقال يعني: النبي »وهذا احلديث مرفوع؛ لقوله: )إِنَّ
ياء، بأحاديث األن :كتاب  يف أكثر من موضع، منها: احلديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري يف صحيحه  (2)

تعاىل: قوله  )[125]النساء:    ﴾ڻ  ڻ  ں ں﴿  باب  احلديث  رقم  يف  (،  3360،  ومسلم 

  (، واللفظ للبخاري. 124يامن وإخالصه، رقم احلديث )صحيحه، كتاب: اإليامن، باب: صدق اإل 
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ى ) ة؛  ياآلراد من  ما وراء املعنى املاستخراج  غياب    سببه مَّ  ، ( 1) االستنباط( ب وهو ما يجسَّ

 . (2)كابن عبَّاس  صٍ اوهذا حيتاج إىل غوَّ 

 :منهي عنها سؤاالت الثان: املطلب

احلكيم   ارع  الشَّ ر  حذَّ عنلقد  عنها  :وهنى  املسكوت  يكون    ،األسئلة  والتي 

 مرء فيه. كام هني عن كثرة األسئلة، وعامَّ ال حاجة لل عنت واالستهزاء، لتَّ منها ادف اهل

 مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ٱ﴿ قال تعاىل: 
 . [101]املائدة:  ﴾ مض خض حض جضمص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ

ا فل وها، وحد حدودً إن للا فرض فرائض فل تضيع » :رفعه  أيب ثعلبة عنو
ابن  ،  )3(«عنها  تبحثوا  فل  نسيان  غري  لكم   رمحة  ءياأش  عن   وسكتتعتدوها.   قال 

العيد   النوازل  (ـه270)ت  دقيق  يف  السؤال  ُيوز  ال  قالوا:  حتَّى  قوٌم  بالغ  »وقد   :

مثلها:   يف  يقولون  السلف  كان  وقد  تقع.  حتى  أنَّ  للعلامء  إاِل  تنزل.  حتى  دعوها 

لوا والعلامء مل َّ  عواا خافوا ذ هاب العلم: أ صَّ  . (4) وا«وا وسّطرّهدوم فرَّ

 
 (.15)ص   ينظر: علم االستنباط من القرآن (1)

عن عبد اهلل    (،1943(، رقم احلديث )2/982أورد اإلمام أمحد بسنده يف كتاب )فضائل الصحابة(، )  (2)

ْص يقول: » عن اليشء من القرآن ثم    يسأل ابن عباس    اب  كان عمر بن اخلط بن دينار قال:  «   غج اصج وَّ  .  غ 

)  أخرجه  (3) الكبري،  املعجم  يف  و263،  222-22/221الطرباين  سننه،  الدارقطني(،  الرضاع،   يف   كتاب 

(4/184)  ( اليفوالبيهقي    ،(4396برقم  الكربى  ب19/617)  سنن   )( ا   (،19757رقم  برقم   ،موقوفا

النووي  .(677،  589) ابن    ،الدار قطني وغريه(  : )حديث حسن، رواههـ( 676)ت    قال اإلمام  وقال 

(: »هذا احلديث من رواية مكحول عن أيب  2/150( يف كتابه جامع العلوم واحلكم )ـه795رجب )ت  

له السامأن م  :إحدامها ن:  ثعلبة اخلشني، وله علتا أبو مسهر  كحوال مل يصح  ع من أيب ثعلبة، كذلك قال 

ختلف يف رفعه ووقفه عىل أيب ثعلبة، ورواه بعضهم : أنه اوالثانيةالدمشقي وأبو نعيم احلافظ وغريمها.  

أشهر«.    وهو  قال:  املرفوع،  بالصواب  األشبه  الدارقطني:  قال  لكن  قوله،  من  مكحول  فه  عن  وضعَّ

 (.17حلالل واحلرام )صرام يف ختريج أحاديث اامل ةاأللباين يف غاي

 (. 103رشح األربعني النووية، البن دقيق العيد )ص( 4)
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مو اهلل  نبي  أمرهم  التي  البقرة  مع  إرسائيل  بني  من    سى  وقصة  بذبحها 

 إىل   النهايةأوضح األمثلة عىل ذلك، وقد حكى اهلل ذلك التعنت، وبيَّنه، ثم أشار يف  

 مي  زي ري ٰىٱ﴿  :ىلعات  ، قال اهللنأهنم ورغم وضوح األمر مل يكادوا يفعلو
 مت  خت حت جت هب مب  خبحب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني

 مض   خض حض  جض مص خص حص مس  خسحس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
 حل  جلمك لك خك حك جك مق حق  مف  خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط

 خم  حم جم  يل ىل مل خل  خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل
  ىي مي خي حي  جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن  حن جن يم  ىم مم

 رب يئ ىئنئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  .[71-67]البقرة:  ﴾ مب زب

ا عطقال  »هذا  (ـه542)ت  ية  بن  وقِ تعنُّ:  ِمنْهم  امتثلوط واعية،    لةج ت  األمر  ولو  ا 

د اهلل عليهم، قاله  فاستعرضوا بقرة فذبحوها لقضوا ما أم دوا فشدَّ روا به، ولكن شدَّ

 . )1(الية وغريمها«ابن عباس وأبو الع

املديني  وقال   الوجه(ـه581ت ) أبو موسى  املسائل عىل هذا  ما كان من    : »فكل 

ذا وقع  للسائل، وإ  ردع وزجر  و هام  فإنفهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه،  

 .(2) اجلواب فهو عقوبة وتغليظ«

الب وبوَّ  صحيحه:    (ـه256  )ت  خاريب  السؤال يف  كثرة  من  يكره  ما  )باب 

واستدل   يعنيه(،  ال  ما  تعاىل: وتكلف  اهلل   حج  مث هت مت خت حت جت ﴿  بقول 
أورد احل  .[101ائدة:  امل]  ﴾ مج الذي روثم  اجلليل سعدديث  الصحايب  أيب   اه  بن 

رسو    قاصو اهلل  أنَّ  أل عن  سَ   ا، منرمً جُ املسلمني  أعظم    نَّ إج »قال:    ×ل 
 

 (. 162/ 1ن عطية )تفسري اب( 1)

 (.45/ 2) املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث( 2)
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  .(1) « مسألته جلج م من أَ ر ج حُ م، فَ رَّ حيُ  لَْ  يءٍ شَ 
البزَّ  مسنده  هـ(292)ت  ار  وأخرج  املستدرك  هـ(405)ت  واحلاكم    ،يف  من   يف 

م  حرَّ   وما ،  ٌل حال  فهو  كتابه  يف  اهلل  أحلَّ   ما»:  بلفظ  ورفعه  حديث أيب الدرداء  

افيٌة، ف   ا سكت عنْه فهو ع  ْ ي كْن ن ِس من ا  قبلواافهو حراٌم، وم  افية، فإنَّ اهلل مل  ا«، يَّ هللِ الع 

[64]مريم:  ﴾ هش مش هس مسٱ﴿ ثم تال هذه اآلية:
   (2) . 

الفاريسوعن   اهلل      سلامن  رسول  ئل  سج بن  واجلج من  السَّ   عن  ×قال: 

،  والفِ  ، واحلرام ما حرَّم للا يف كتابه، وما  يف كتابه للا  لَّ حأ   ما  احللل»:  فقالراء 
 .)3(« ه فهو ممَّا َعَفا عنهسكت عن

اي أيها الناس، كتب »فقال:   ×، قال: خطبنا رسول اهلل  عباسعن ابن  و
رسول اهلل؟   ، فقال: أيف كل عام يا. قال: فقام األقرع بن حابس« عليكم احلج

  هبا،  تعملوا   أن  تستطيعوا   ول  هبا،  وا تعمل  ل   تبوج  وول   لوجبت،  قلتها   لو »   فقال:
   .(4) «تطوع فهو  دزا  فمن مرة، احلج

أيها الناس قد فرض  ، فقال: » ×، قال: خطبنا رسول اهلل  وعن أيب هريرة  
ى قاهلا  «، فقال رجل: أكلُّ عاٍم يا رسول اهلل؟ فسكت حتَّ للا عليكم احلج، فحجوا

اهلل   رسول  فقال  »×ثالثاا،  لوجبتن  ت:قلو  ل:  استطعتمعم  وملا  قال: ،  ثم   ،»

 
)  أخرجه  (1) احلديث  رقم  والسنة،  بالكتاب  االعتصام  كتاب  يف صحيحه،  و7289البخاري  يف سلم  م(. 

 (.2358، رقم احلديث )×ل، باب توقريه  صحيحه، كتاب الفضائ

(2  )( مسنده  ار يف  البزَّ احلديث10/26أخرجه  رقم  »إسناده صالح«.  (،  4087)  (،  عنه:  واحلاكم يف وقال 

(، وقال 3419(، رقم احلديث )2/406، تفسري سورة مريم، )املكاتب  كتابالصحيحني، املستدرك عىل  

هبي. ح اإلسناد ومل خيرجاه«،صحي : »هذا حديثعنه  ووافقه الذَّ

(،  1726س الفراء، رقم احلديث )باب ما جاء يف لب  كتاب اللباس،  (،4/220أخرجه الرتمذي يف سننه )  (3)

 يف صحيح الرتمذي.  نه األلباينوحسَّ 

 /2، واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني، )  (4/392)أخرجه اإلمام أمحد يف مسند ابن عباس    (4)

 ث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه«، ووافقه الذهبي.( وقال عنه: »هذا حدي213
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  على   واختلفهم   سؤاهلم  بكثرة  قبلكم  كان  من  هلك  فإمنا  تركتكم،  ما  ذرون»
شيء  استطع  ما  منه  فأتوا  بشيء  أمرتكم  فإذا  أنبيائهم، عن  هنيتكم  وإذا  تم، 

 . (2) .إىل غري ذلك  (1)«فدعوه

النَّهي  وال شك أن ه  =  ةلسابقاة  حيالصح األحاديث  ورد يف    الذي  والوعيدذا 

ا وتعنتاا، فيام ال حاجة له إلمقصده   يه، ال فيمن سأل لرضورة وقعت  »من سأل تكلفا

 . (4) »والسؤال عن العلم إنام حيمد إذا كان للعمل، ال للمراء واجلدال« ،(3) له«

ؤاالت  ع  ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ األصل يف هذا النَّو اء اهلل يوقع مع أنبمن السَّ

ألتعاىل وقوق  ن ؛  أدٌب تهم  أنه  إالَّ  الترشيع،  يف  رفيعٌ   ت  به  التَّحيل  آٍن كلِّ    ينبغي 

الفضل  ؛حنيو وأهل  العلامء  تعني   وغريهم،  ،مع  ال  التي  السؤاالت  السيام 

بعيد، من  وال  قريب  من  تفيده  الشخص  ال  العيني  أو  قال  يف رشحه    (ـه855)ت  ، 

فِ : » كمال رواه الصحايب اجلليل أنس بنث السابق الذي للحدي   يْسأ ل ال  نه يه أ  و 

امل  . (5)«احْل اجة ِعنْد إاِلَّ  اْلع 

 : إىل  وأشري أخريًا

، (7) صبيغ بن ِعسليف التفسري، والتي منها أسئلة    (6)أن غالب أسئلة اخلوارج- 

 
(1)  ( مسلم يف صحيحه،  احلديث  2/597أخرجه  رقم  العمر،  يف  مرة  احلج  فرض  باب:  احلج،  كتاب:   ،)

(412 – (1337). 

الفتن، )  (2) التعوذ من  (،  6263)  (، رقم احلديث8/77ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الدعوات، باب: 

 (. 4622)   احلديث   رقم   ، ( 54/ 6)     ﴾،   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ن، باب قوله: ﴿ وكتاب تفسري القرآ 

 (. 5/342رشح السيوطي عىل مسلم ) (3)

 (. 1/244) العلوم واحلكمجامع  (4)

 (. 22/311)  عمدة القاري رشح صحيح البخاري( 5)

عىل تكفري    -دات منهم  عدا النج  -، أمجعوا  طالب    أمري املؤمنني عيل بن أيبهم الذين خرجوا عىل    (6)

ا عليها، وقد ورد يف ذمهم والرتغيب يف  مرتكب الكبرية، وختليده يف النار قتاهلم أحاديث    إذا مات مرصا

مرفوعة،   عيلٌّ  صحيحة  يف  قاتلهم  وظهر    وصحبه  اإلسالميني  ينظر.  عليهمالنهروان،  مقاالت   :

 .(107-106/ 1املاتريدي ) ، تفسري(1/114لل والنحل )مل(، وا9ص ، وتلبيس إبليس )(1/84)

اء. بدخل هنا ملشاهبة أسئلته خلوارج، وإنام أج أنه كان من ا مل يثبت يل (7)  بعض أسئلة ابن الكوَّ
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اءو نافع بن األزرق، وابن الكوَّ
ضاف  األسئلة، ويمكن أن ي  = من هذا النَّوع من  (1)  

سئلة التي يجقصد منها التشكيك وإثارة الشبهات حول لة األ سئألمن اإىل هذا النَّوع  

مان، واهلل املستعان.دين       اهلل، وهو ظاهر يف هذا الزَّ

بني  أن    - الشديد  التداخل  من  يمنع  ال  السؤاالت  أنواع  يف  السابق  التفصيل 

أمام س  ؤال ال تستطيع تصنيفه حسب املصطلح، ال  املصطلحات، وقد جتد نفسك 

إذسيام حال  خف  ا  جاهي  أنه  للمسؤول  يظهر  فقد  ؤال؛  السَّ من  ومراده  ل السائل، 

 .( 2) ليس كذلك األمرباملعنى، و
 
 
 

 
 

 
اء ، وستأيت ترمجة وافية هتنافع بن األزرق سبقت ترمج ( 1)  .  - بإذن اهلل -البن الكوَّ

 (. 1/41واستشكاالهتم يف التفسري ) ،×سؤاالت الصحابة للرسول  ينظر: ( 2)
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 الفصل الثاني
 اهلل بن الكواء التفسريية سؤاالت عبد

 : ثلثة مباحث وفيه
 األولاملبحث 

 الكوَّاء نباالتعريف ب 
 بن  مالك  بن  ظامل  بن  النعامن  بن  روعم بن    هللبد اهو عبد اهلل بن أوىف، ويقال: ع

ن كنانة بن حرب بن يشكر بن بكر بن  بن عمرو بن جشم ب   يب بن عرص بن سعدأج 

اء، أو   اء اليشكري، املعروف بابن الكوَّ وائل بن قاسط، أبو عمرو ويقال: أبو الكوَّ

 . (1)  الكوا

ا إىلوينسبه  أبو  لكثري  فيقال:  اء  الكوَّ واءالكوَّ   نبا  اهللَّ  عبد  اء، بن    اهللَّ  عبد،   الكوَّ

اب وهو  اء،  الكوَّ اءوأبو  الكوَّ ن 
ب  ،  (2)  لجقِّ أبوه،  هو  اء  يف    ؛بذلكوالكوَّ وى  ك  ألنَّه 

 . (3)اجلاهلية

اجلاحظ يقول  فربص،  اكتوى  ممِّن  الذين    (:ـه255)ت:وهو  ابجون  النسَّ »وإخوته 

اء. ويف الكيج  اء وأخيهقال هلم بنو الكوَّ  شاعر: ال  ليقو وَّ

ه  ــرابـغج  أبـان  اللَّ ـق ـذا  ِمنْـعج   اــهم ـوِن 

 

ف اح  ِغداٌف  هذا  ْصمتو  مج اللَّون   . (4)«مج 

ا، من شيعة عيل بن أيب طالب  وكان    ، وسيأيت الكالم عىل  ناسباا، عاملاا كبريا

 ل: قريباا بإذن اهلل، وفيه قي عالقته بعيل 

اء  بنى   إىلهلّم    تقضوا   الكوَّ

 

ببحكم   الرّ نأهم   (5) جالساب 

  
 (.27/96يخ دمشق )(، تار82/ 1يجنظر: نسب معد واليمن الكبري ) (1)

 (. 837)(  409/ 1)  ينظر: السنة (2)

 (. 1/535)  ينظر: املعارف (3)

 (.89الربصان والعرجان والعميان واحلوالن )ص (4)

 (.118والفهرست )ص (،535/ 1ينظر: ا املعارف، )( 5)
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حنبل بن  امحد  اإلمام  عنه  ئل  سج ال  (ـه241)توقد  كويف  أنه  عنه    فذكر  يجروى 

 . (1) احلديث

صف بأنه ر  .(2) س اخلوارج وأمريهم يف الصالة يف وقته أوقد وج

هلم معاوية  من الكوفة، فأنز  قدم بادئ األمر دمشق مع الذين نفاهم عثامن  

ا ا هلم، فسمعهم يقرؤون  ا معاوية زائرا م يوما هب  ر، فم وأضافهم، فأقاموا يقرؤون  دارا

 فقال: القرآن، 

 اهلل وقال: أي رجل أنا؟ لفتنة، ثم نشدهم هذا خري لكم من ا

بعيد  املرعى  قريب  اآلخرة،  الدنيا ضيق  واسع  أنت رجل  اء:  الكوَّ ابن  له  فقال 

ا  والنور ظلامت، فسكت.  املرمى، جتعل الظلامت نورا

اء الكوَّ ابن  عاد  بعالع  إىل  ثم  عفراق  بن  عثامن  الراشد  اخلليفة  مقتل  ،   اند 
 . (4)  (3) نيصفِّ وخرج مع اخلوارج بعد موقعة 

ني وهم أ ِحبَّاء متوادُّون، ورجعوا وتذكر كتب التاريخ أن النَّاس خرجوا إىِل  صفِّ 

، واستمر اان القتال بينهم شديدا وهم أعداء متباغضون، يضطربون بالسياط؛ فقد ك

أيا ولثالثة  آخليايم  اتصل  (5)القادسية  بليلة   شبهت  اهلرير،  ليلةرهن  هن؛  حيث   ،

ا، وأصبح ال يسمع مقتاهلم ليالا    .( 6)ن األبطال إال اهلريروهنارا

يقول اخلوارج: أدهنتم يِف أمر اهللَّ، وحكمتم يِف كتابه، وفارقتم اجلامعة. ويقول  

 ارقتم إمامنا ومجاعتنا. اآلخرون: ف

 
 (.17/547) لرجالا –امع لعلوم اإلمام أمحد اجل (1)

 (.2/678) (، الكامل يف التاريخ 82يس إبليس)ص(، تلب13ينظر: أحوال الرجال )ص (2)

وقعت احلرب بني عيل ومعاوية  وفيها. الغربى اجلانب  من الفرات شاطئ  عىل الرقة بقرب  موضعصفني: ( 3)

(. 3/414) (، معجم البلدان 193)ص  اط،ي. ينظر: تاريخ خليفة بن خ، يف سنة سبع وثالثني 

 (.6/323ن )ينظر: مرآة الزمان يف تواريخ األعيا (4)

 (. 2/318ينظر: أنساب األرشاف ) (5)

 (.1/106ملهذب )ينظر: النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ ا( 6)
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يًّا    مَّ فغج 
لِ فع  دخل  امَّ ل،  يِف   وف ة  اخلوارج    اْلكج يدخل  مل  األول  ربيع  هج شهر  ع   م 

رج   وأتوا اح  ونادى منادهيم: إن أمري    ، فسموا احلرورية ملصريهم إِليها،فنزلوها  (1) ء ور 

ا اء  الكوَّ بن  اهلل  ْبد  ع  الصالة  وأمري  ْبِعّي،  ر  ْبن  ب ث  ش  بعد  ليشكري،  القتال  واألمر 

ن املنكرمر باملاأل ىل  الشورى، والبيعة هلل ع    .(2) عروف والنهي ع 

إىل اخلوارج يف حروراء، فقام     ابن عباس  ثمَّ أوفد عيل بن أيب طالب   

مل   فمن  عباس،  بن  اهلل  عبد  هذا  إِنَّ  القرآن!  محلة  يا  فقال:  فيهم  اء خطيباا  الكوَّ ابن 

ميكنْ  أعرفه  فأنا  ي عرفه  ممِّ   هذا  اهلل،  كتاب  قومه:ن  ويف  فيه  نزل   مغ  جغ مع﴿ٱ  ن 
 ، فردُّوه إىل صاحبه، وال تواضعوه كتاب اهلل.  [58الزخرف: ] ﴾ جف

هج اتبعناه، فج رِ لوا: واهلل لنواضعنَّه كتاب اهلل، فإذا جاء باحلق ن عْ اؤهم فقافقام خطب

لنبكِّ  بباطل  جاءنا  فواضنَّت  ولئن  صاحبه.  إىل  ولنردنَّه  بباطله،  اهلل ه  كتاب  عىل  عوه 

االك  نر البيجذكثالثة أيام، ومما   ء يف هذا املوقف أنه قال: »يا قوم ألستم تعلمون أين  وَّ

ل مْن أط  دعوتكم إىل هذا اع، األمر وأنا رأسكم اليوم فيه؟! قالوا: بىل. قال: فإين أوَّ

ين«  . (3) فإنَّ هذا واعٌظ شفيٌق عىل الدِّ

 اء حتىاآلف كّلهم، فأقبل هبم ابن الكوَّ   فرجع منهم أربعة آالف، وقيل: مخسة

 .    (4)عيل عىل مهأدخل

ة وجمادلة؛ حتى  وقد كان بينه وبني عيل بن أيب طالب   قال بعدها لعيل    حماجَّ

(5)ادٌق يف مجيع ما تقول«: »أنت ص . 

 
ل  حروراء: موضع بظاهر الكوفة، إليها نسبت احلرورية من(  1) حتكيمهم واجتامعهم    اخلوارج، وهبا كان أوُّ

 (.3/277هتذيب اللغة، ): ر، ينظفوا علياا حني خال

 (. 5/63(، وتاريخ الطربي )2/342) ينظر: أنساب األرشاف (2)

 (.106/ 27تاريخ دمشق ) (3)

 (.104-27/103ينظر: املصدر السابق، ) (4)

 (.538/ 9حاشية الطيبي عىل الكشاف ) (5)
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سفيان   أيب  بن  معاوية  بني  كذلك حواٌر  دار  ابن    وقد  أورده  اء،  الكوَّ وابن 

اء قدم عىل معاوية  ه، وفبسند  (ـه571)تعساكر لثاين وم االقد   وهذا-يه أن ابن الكوَّ

 ، فقال له معاوية: -الذي أثبتته كتب التاريخ والسري

ع  البأخربين  أهل  فأخربين عن    ة؟رصن  قال  ت ى.  ش  ويدبرون  ا  معا يقاتلون  قال: 

قال: فأخربين عن أهل   أهل الكوفة؟ قال: أ نظ ر الناس يف صغرية، وأوقعه يف كبرية.

ا أحرص  قال:  وأ املدينة؟  الفتنة،  عىل  أهل  قال  ها.يف عجزه  لناس  عن  فأخربين   :

آكل.  مرص؟ لقمة  اجلزيرة؟  قال:  أهل  عن  فأخربين  مدينتني. قال:    قال  بني  ناسة  كج

املوصل؟ أهل  عن  فأخربين  خرزة.  قال  كل  من  فيها  وليدة،  قالدة  قال:    قال: 

  . (1) ليقولن  وال أقول فيهم شيئاا!قال: جند أمري املؤمنني،    فأخربين عن أهل الشام؟

 حيسبون للسامء ساكناا. ق، وأعصاهم خلالق، والس ملخلوانوع القال: أط

»أما أهل البرصة فقد    ة حينام سئل عنهم بقوله: البرص  وورد أنه أجاب عن أهل

اِملج   ها ضعيٌف«.  غلب عليهم سفهاؤها، وع 

عامرٍ  ابن  ع  وبلغ  بن  طفيل  فاستعمل  اء،  الكوَّ ابن  عىل  قول  اليشكري  وف 

بين الذي  وكان  وخراسان،  اه  اء:كوَّ ال  نببني  الكوَّ ابن  فقال  ا،  متباعدا ابن    اء  »إن 

راسان    طفيلٍ   أنَّ والية  ظنَّ  دجاجة لقليل العلم يب، أ   تسوءين؟! لوددت أنه مل يبق   خج

ل معاوية ابن عامر هم«. ف عز  ايِن، وأنَّه والَّ اد   . (2)يف األرض يشكري إال ع 

أخب املومن  بن  اره  عيل  سأل  الذي  الرجل  أنه  طشهورة  عن ب  لاأيب   ، 

:  طالب    ، فقد قال عيل بن أيب×مراريته يف الذكر الذي تعلَّمه من النبي  است
فاطمة   النبي  أن  أتت  لك ×،  ما هو خري  »أال أخربك  فقال:  ا،  ، تسأله خادما

 
واب    (1) والصَّ املطبوع،  يف  اإلسالك هكذا  اجليوش  اجتامع  يف  معاوية  2/134)  ميةام  )أي  قال   :)  :)

  بقية األمصار. . يعني أنه عزم عىل ابن الكواء ليقولن يف أهل الشام كام قال يفلتقولنَّ 

 (.38/ 3(، والكامل يف التاريخ، )102-27/101ينظر: تاريخ دمشق ) )2(
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ا وثالثني، وتكربين منه؟ تسبحني اهلل عند منامك ثالثاا وثالثني، وحتمدين اهلل ثالثا 

وثالثني« ا  أربعا ث اهلل  إِحداهنَّ ل سفياناقم  .  قيل:    :  بعد.  تركتها  فام  وثالثون،  أربع 

 . (1) صفني ليلة  وال: قال صفني؟ ليلة وال

: »الرجل )يعني الذي سأل: وال ليلة صفني؟( هو (ـه578)تقال ابن بشكوال  

اء«عبد اهلل بن   الكوَّ
(2) . 

مع عيل    كثريةأخبار  أنه: من رؤوس اخلوارج، وله    (ـه285)تقال عنه ابن حجر

نِّت ه يف األسئلة،  ن أيب طالبب ع   اخلوارج  مذهب  عن  رجع  وقد، وكان يلزمه، ويج

 .  (3)عيل صحبة وعاود

يقولون: »املالئكة خري  بن مسعود  اهلل وكان أصحاب الصحايب اجلليل عبد

يس  املالئكة  اء؛  الكوَّ ابن  يشهد للمسلمني من  اء  الكوَّ وابن    تغفرون ملن يف األرض، 

 . (4) كفر«بال معليه

 . (5) قوله: »مل يصح حديثه« (ـه 256)ت قل عن البخاري ونج  

 . (6)وفاته«: »ومل أقف عىل تاريخ (هـ654)ت اجلوزي ط ابن قال سب

 
  (، ومسلم 7/65، )(5362املرأة، رقم احلديث )  حيحه، كتاب النفقات، باب خادمرواه البخاري يف ص  )1(

صحيحه واليف  الذكر  كتاب  وعند  ،  النهار  أول  التسبيح  باب  واالستغفار،  والتوبة  رقم  دعاء  النوم، 

 (، واللفظ للبخاري.4/2090(، )2727احلديث )

 (. 1/256) غوامض األسامء املبهمة (2)

 (. 4/549) لسان امليزانينظر: ( 3)

السمرقند  (4) ال3/199)  يتفسري  تفسري  وينظر:   ،)( الوسيط(،  23/183ثعلبي   (، 20/231)  التفسري 

 (.7/337والدر املنثور يف التفسري باملأثور )

 (. 549/ 4لسان امليزان ) (5)

ا  (. وينظر6/323مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، )  (6)  الرجال   –  : اجلامع لعلوم اإلمام أمحديف ترمجته أيضا

للتذكرة  جاملستخرو(،  17/547) الناس  كتب  الرِّ وا  ،من  أحوال  من  للمعرفةملستطرف  / 2)  جال 

)ص758 الفرق  بني  الفرق  يف  75(،  االستغناء   ،)( بالكنى،  العلم  محلة  من  املشهورين  / 2معرفة 

األنساب )1288 الرجال12/117(،  أسامء  الكامل يف  ، هتذيب  االعتدال  25/343)  (  ميزان   ،)(2  /

 (.3/864ن اخلطاب )فضائل أمري املؤمنني عمر ب (، حمض الصواب يف474، 420
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 املبحث الثاني

 سؤاالت ابن الكوَّاء التفسريية 

 وفيه ثلثة عشر مطلًبا: 
ابن ترمجة  يف  كا  سبق  أنه  اء  وأنه  الكوَّ قومه،  يف  خطيباا  شين  بنعيل  ةعمن  أيب    

عاملِا طالب   كان  وأنه  يدلُّ ا،  أن  ، وهذا  هي التالية  التفسريية  األسئلة  مجلة   عىل 

  التعنَّت، وسيأيت يف أثناء احلوارات التي كانت مع عيل بن أيب طالب  من باب  
 ما يؤيد ذلك. 

 من سورة آل عمران:  األول: املطلب
تـق آل ]  ﴾ ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿ ٱ  ى: ـالـعـال 

  .[96 ن:راـعم

،  بن    خالدإىل  بسنده    (ـه463ت)الرب    أخرج ابن عبد رج  علينا عيلٌّ عرعرة قال: خ 

ابن   إليه  بيٍت  الكوَّ فقام  ل  أوُّ أ هو   بِب كة  للِذي  للنِّاس  ع  وضج بيٍت  ل  أوَّ إِنَّ  فقال:  اء، 

للنَّاس ع  ع  وضج   ل بيٍت ه أوَّ ولكنَّ  ؟!وعادٍ   قوم نوٍح   كان    فأينْ »  :عيل    قال  ؟وضج

 . إبراهيم« مقام  نات بيّ  فيه آياٌت  ،اباركا اس منَّلل

إىل   -واهلل أعلم -يذهب  »كان عيل : - (ـه463ت ) الرب يعني ابن عبد-ل وقا

 . (1) أن آدم مل يبن الكعبة«

 
 (. 33/ 10وطأ من املعاين واألسانيد )التمهيد ملا يف امل (1)



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

165 

 :(2) ، ومن سورة النَّمل(1) األعرافسورة  من  الثان: املطلب
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت﴿  قال تعاىل:
 حص مس خس حس جس مخٱ﴿ٱ تعاىل:ال ، وق[80]األعراف: ﴾ مس
 .[ 54]النمل:  ﴾ مص خص

عىل      بسنده عن أيب اجلويرية قال: قال عيل  (ـه327)تأيب حاتم    ابن  أخرجو

ابن   فقال  »سلوا«!  »سفلت الكوَّ املنرب:  عيل:  فقال  أعجازهن؟  يف  النساء  تؤتى  اء: 

إىل   تسمع  أمل  بك،  اهلل   خس حس جس مخ جخ مح جح مج﴿قوله:سفل 
 .(3) «﴾ مس

 :ة يوسفمن سور ث: الثال املطلب
تعاىل:    يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رتٱ﴿ٱقال 

 . (4) ﴾ ىق يف﴿ ٱ . [108]يوسف:  ﴾ مك لك اك يق ىق

 
)ت    (1) دروزة  )ـه 1404أورد  احلديث  التفسري  ى  املسمَّ كتابه  يف  رواي2/403(  معنى (  يف  متعددة  ات 

ها: »أن او  ،(هـ548  عي )تنقله عن الطربيس الشي  األعراف، ومنها ما ن ع    اء سأل علياا  ن الكوَّ بنصُّ
ال ابن  يا  وحيك  له:  فقال  األعراف.  نحن.  أصحاب  هم  فمن  والنار   اجلنة  بني  القيامة  يوم  نقفكواء!   ،

ثم قال بعد ذلك: »وقد   نرصنا عرفناه بسيامه فأدخلناه اجلنة، ومن أبغضنا عرفناه بسيامه فأدخلناه النار«.

ا باإلضافة  روى  الروايات  للرإلطربي هذه  أخرى مماثلة  روايات  السابقة.ىل  وليس من يشء من   وايات 

   .ـها كتب األحاديث الصحيحة«ات واألحاديث واردا يف هذه الرواي

)ت  الطربي  لتفسري  رجعت  ،  (  221-10/212)(  ـه310وقد  ثمَّ ورود  الشيعية  للروايات  أجد  ومل 

  وال أربعة: أق  =  األعرافعىل  نهم أهنم  ع  -جلَّ ثناؤه -  لذين أخرب اهللما ذكره يف صفة الرجال اخالصة  و

حسناهتم استوت  قوم  أهنم  الثاين  األول:  أهنوسيئاهتم.  يف  :  آلبائهم  عصاة  اهلل،  سبيل  يف  قاتلوا  قوٌم  م 

 م. الدنيا. الثالث: قوٌم صاحلون؛ فقهاء وعلامء. الرابع: هم مالئكة، وليسوا ببني آد

آي(  2) إضافة  املسبب  اآلية  من  غريها  دون  النمل  )ة  العنكبوت  كآية  هلا  أورد  28شاهبة  حاتم  أيب  ابن  أن   )

 (. 2904/ 9) :ري آية النملالرواية يف تفس

 (. 496-495/  3الدر املنثور يف التفسري باملأثور، )   وينظر:   (، 3311/  10(، ) 2904/  9ابن أيب حاتم ) تفسري  (3)

( وردت يف  سبحان اهللمة )ل[، وك 8[، ]النمل:  108: ]يوسف:( يف موضعنيوسبحان اهللوردت كلمة )  (4)

 [.23[، ]احلرش: 43[، ]الطور: 159]الصافات:  [،68[، ]القصص: 91سة مواضع: ]املؤمنون: مخ
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عن: »سبحان اهلل«. قال:   ا  عليا   سأل  الكواءأخرج ابن جرير بسنده أنَّ ابن  

 .(1) »كلمة رضيها اهلل لنفسه« 

 إبراهيم:  املطلب الرابع: من سورة
  ﴾ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتٱ﴿ٱقال تعاىل:  

 . [28]إبراهيم: 

،  -نده إىل أيب الطفيل أنه سمع عيل بن أيب طالب  سب(  ـه310)أخرج الطربي  
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت﴿ٱ  اء عن هذه اآلية:الكوَّ وسأله ابن  
يوم بدر«. ويف رواية أخرى قال: »منافقو ؟ قال: »هم كفار قريش ﴾ ىق يفىف

 . (2) قريش« 

 املطلب اخلامس: من سورة احلجر: 
 . [47احلجر: ] ﴾ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسٱ﴿ ىل:قال تعا

اء رغم أهنا مل ترد بشكل سؤال؛  لتجع وذلك   هذه اآلية ضمن أسئلة ابن الكوَّ

ه عيل    معناها باملثال فيه ويف نيَّ ، فقد فرّسها وب  العرتاضه عىل تفسريها بام فرسَّ

 .طلحة 
أمحـأخ اإلمام  قال:  (ـه241)تد  رج  أيب حبيبة  إىل  ع  بسنده  بمراجاء    طلحة   نن 

عبيد عيل  اهلل  بن  إىل   ،  « يفقال:  هنا  فها  أخي«،  ابن  طنفسةا  عىل   ،(3)أجلسه 

 
(1)  ( الطربي  )(،  127/  12تفسري  السمرقندي  )(،  299/  2وتفسري  الثعلبي  وينظر:  (،  173/  14تفسري 

   .(269/ 1) الدر املنثور يف التفسري باملأثور

الطربي    (2) السن672-671/  13)تفسري  وينظر:  الكربى )(،  ابن أيب حاتم140/  10ن  / 7)  (، وتفسري 

2246-2247( الصحيحني،  عىل  واملستدرك   ،)2  /383( وفضله  العلم  بيان  وجامع   ،)1  /464  ،)

( كثري  ابن  العرشة )509-508/  4وتفسري  املسانيد  بزوائد  املهرة  اخلرية  وإحتاف   ،)7  /208-209 ،)

 (. 133/ 3وفتح القدير ) (،42-41/ 5فسري باملأثور )توالدر املنثور يف ال

ابن    (3) )ـه606ري)تاألثقال  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  يف  الطَّ (:  3/140(  بكرس  والفاء »وهي  اء 

 . اء وفتح الفاء: البساط الذي له مخل رقيق، ومجعه طنافس«وبضمهام، وبكرس الطَّ 
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  : أنا وأبوك كمن قال اهلل عزَّ وجلَّ  مس خس حس﴿ٱوقال: »واهلل إين ألرجو أن أكون 
ابن  «﴾ مض خض حض جض مص خص حص له  فقال  من  اهللج:  الكواء،  أعدْل   

 .(1) صحابك ينكرون هذا« وأ لك ال أمَّ بدرته فرضبه، فقال: »أنت ك. فقام إليه ذل

 : اإلسراءمن سورة   :السادس املطلب
تعاىل:  يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت﴿قال 
  ﴾ من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك

   .[12]اإلرساء: 

الطربي بسنده بن أيب طالب    عن  بطرق خمتلفة  أخرج   -رضوان اهلل عليه-عيل 

عامَّ لج س  »:  قال شئتموا  ابن    «؟  فالكو  فقام  ا  قال:اء  القمرلسواما  يف  الذي  فقال:    ؟د 

يعنى   .(2) ذلك حمو الليل« » سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ قال:  هالَّ   !قاتلك اهلل»

 . ﴾  يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت ٱ﴿قوله تعاىل: 
معاين السَّ أنَّ  هـ(489)تقال  اآلثار  بعض  »ويف  عالكوَّ   ابن:  إىل  قام   يل  اء 

ى القلب أراد عم    -ى  أعم »:  الفق(  ﴾ يث ىث نث﴿  فسأله عن هذا )يعني قوله:

 .( 3)   «واد الذي يف القمرهو السَّ »قال:   ثمَّ  «يسأل عن عمياء! -

 : من سورة الكهف: لسابعا  املطلب
اء الن اؤورد س   : سورة الكهفعن موضعني من من أسئلة ابن الكوَّ

 هن من خنحن جن مم خم ٱ﴿ ٱ  ىل: تعا عن ذي القرنني يف قال    املوضع األول:
 .[83]الكهف:  ﴾ ٰه مه جه

 
(، والطربي يف تفسريه 225-224/ 3ن سعد يف الطبقات )ب(، وقد أخرجه ا746/ 2الصحابة )فضائل  (1)

 (. 300/ 8هقي يف السنن الكربى )والبي(، 77/ 14)

(2  )( الطربي  )،  (516  -14/515تفسري  القرآن  معاين  )(،  4/128وينظر:  الثعلبي  -16/293وتفسري 

البغوي   (،294 )  (،5/81)  وتفسري  ابن عطية  بزو(،  3/424وتفسري  املهرة  املسانيد  اوإحتاف اخلرية  ئد 

 (.5/249أثور )التفسري بامل، والدر املنثور يف (209-820/ 7العرشة )

 (.3/224تفسري السمعاين ) (3)
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الطفيل  هـ(211:)ت  الرزاق   عبد  أخرج أيب  عن  وهو بسنده  علياا  شهدت  قال   ، 

إال   القيامة  يوم  إىل  يكون  يشء  عن  تسألوين  ال  فواهلل  »سلوين،  ويقول:  خيطب 

أْم   نزلت  بليٍل  أعلم  وأنا  إال  آية  من  ما  فواهلل  اهلل،  كتاب  به، وسلوين عن  حدثتكم 

، وهو  ء، وأنا بي نه وبني عيل  االكوَّ ن  بيه اام إلنهاٍر، وأْم يف سهٍل أْم يف جبٍل«. فقب

ف منهام، خلفي  واحٍد  »ال  قال:  ا؟   ملكا أم  كان  أنبياا  القرنني  ذا  أفرأيت   ...« قال: 

ا صاحلاا أحبَّ اهلل فأحبَّه اهلل، وناصح اهلل فناصحه اهلل، دعا قومه إىل   ولكنَّه كان عبدا

 فرضبوه عىل قرنه إىل اهللم  اهدع  ، ثمَّ ، فرضبوه عىل قرنِه، فمكث ما شاء اهللاهلدى

ي ومل  هاآلخر،  أفرأيت  قال:  الثَّور«،  قريِن  ك  قرنان  له  قال: كن  هي؟  ما  القرنني  ذه 

 .(1) »عالمة كانت بني نوح، وبني ربه وأمان من الغرق...« 

لطفيل، قال: سأل ابن التي أخرجها بسنده عن أيب ا (ـه310)تويف رواية الطربي

ه، و عبٌد أحبَّ اهلل فأحبَّه،  ؟ فقال: »هنيرنلقا  ذيعن  اء علياا  الكوَّ  ح  وناصح  اهلل فن ص 

ف رضبو اهلل،  بتقوى  قرنه  فأمرهم  عىل  فرضبوه  اهلل،  بعثه  ثمَّ  فقتلوه،  قرنه  عىل  ه 

 . (2) فامت«

األلويس   استشهد  ا  (ـه1270)ت  وقد  الرواية  معارضة  الرواية يف  تفيد  هبذه  لتي 

يف  )أي ذي القرنني( أبو الشيخ  قول بنبوته  ال  ىو»ورل:  قا، فبأن ذا القرنني كان نبياا

 ، وإىل ذلك ذهب مقاتل ووافقه الضحاك. العظمة عن أيب الورقاء عن عيل 

ويعارضه ما أخرجه ابن عبد احلكم يف فتوح مرص، وابن املنذر، وابن أيب حاتم،  

  ق أيب ن طرين مردويه، م بن أيب عاصم يف السنة، واب وابن األنباري يف املصاحف، وا

اء س  ال ا؟ قال: »مل  ن  ع  أل علياا  فضل: أنَّ ابن الكوَّ لِكا ذي القرنني أنبيًّا كان أم م 

 
 (.  3/234تفسري عبد الرزاق ) (1)

(، 21/494(، وتفسري الرازي )60-58(، وينظر: فتوح مرص واملغرب )ص15/370تفسري الطربي )  (2)

)  وتفسري الني11/47القرطبي  وتفسري  )س(،  اخل 4/458ابوري  وإحتاف  بزوائد  (،  املهرة  املسانيد رية 

 (. 3/366(، وفتح القدير )436-5/435(، والدر املنثور يف التفسري باملأثور )209-7/208) العرشة
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ا صاحلاا، أحبَّ اهلل  تعاىل ف أحبَّه، ونصح اهلل تعاىل   ا، ولكن كان عبدا يكن نبيًّا وال ملكا

 .  (1) « فنصحه

 . [ 310ف:  ]الكه   ﴾  يل ىل مل يك ىك ٱ﴿ ٱٱ:تعاىل بقوله    د عن املرا   : الثان املوضع  

اء سأل علياا عن قوله:ا  جرير بسنده من عّدة طرق أنَّ عبد  ابن  أخرج   هلل بن الكوَّ
، ( 2)«أنت وأصحابك، »( 2) ؟ قال: »أنتم يا أهل حروراء« ﴾ يل ىل مل يك ىك﴿

 . (2) أهل حروراء منهم«  !»ويلك

 ىي﴿  :ذلك    تعاىل بعد    قولهج   (3) ههذا كلَّ   فج عِّ ض  ويج : »(ـه542)ت  قال ابن عطية  
الطَّ   [105  هف:]الك   ﴾ مئ خئ حئ جئ يي   رج فج كْ ي    منْ   وائِف وليس من هذه 

 
ِ
وإِ   بلقاء األوثانِ رشكِ مج   ام هذه صفةج نَّ اهلل،  عبدة  أوالا ي  قلناه  ما  هبذا  فاجته    وعيلٌّ   (4)، 

 . (6) «(5) صدر اآليةا أخذوا بحظهم من أقواما  ذكرا  وسعد

اخلفاجي الشهاب  »(ـه1069)ت    قال  متص:  يكونوا  أن  يلزم  هب ال  من لني    كل   م 

الضالل   ؛الوجوه عىل  كوهنم  يكفي  معتقدا أنَّ   مع  ،بل  يكون  أن  ُيوز  لكفرهمه    ، ا 

 . (7) «واألحسن أنه تعريض هبم عىل سبيل التغليظ ال تفسري لآلية

 
 (. 8/352تفسري األلويس )( 1)

(2)  ( الرزاق  عبد  و2/346تفسري   ،)( الطربي  و(427-15/426تفسري   ،( القرآن  ، (2/101أحكام 

 (. 17/296لثعلبي )اوتفسري 

الذيهذا    يعني  (3) اآلخر  والقول  عبَّ   القول،  هم  اآلية  هبذه  املخاطب  أن  وهو يرى  والنصارى.  اليهود  اد 

 (.3/545. ينظر: تفسري ابن عطية )مروي عن سعد بن أيب وقاص 

 اطبتهم.خم؛ ألن هذه صفة ونالعرب املكّذب ( أن املخاطب هبذه اآلية هم كفارـه542 يرى ابن عطية )ت( 4)

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممٱ﴿ٱ  تعاىل:لسابقة هلذه اآلية، وهي قوله  يقصد اآلية ا  (5)
فيمن ضل سعيه   صح عنه، فهو عىل جهة مثالٍ   نْ »وهذا إِ ؛ بدليل قوله:  [104]الكهف:    ﴾ مي زي

  .يف احلياة الدنيا وهو حيسب أنه حيسن«

 (. 455/ 3تفسري ابن عطية ) (6)

   (.138-137/ 6البيضاوي ) الشهاب عىل تفسري ةحاشي (7)
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قول هذا  عرفة    ويؤيد  إِ »  :(ـه803)تابن  تشدِ مَّ هذا  عليه،ا  بناءا مَّ وإِ   يد    بأنَّ   ا 

 «.(1) لة املعتزمن اء الكوَّ ان ابن بطة للعمل، وك   حمج املعاِص 

السيوطي مردويهأخ»و:  (ـه911)تقال  ابن  سمعت    رج  قال:  الطفيل  أيب  عن 

  ؟ ﴾ يل ىل مل يك ىك﴿  من فقال:    ،الكواءوسأله ابن  ،  عيل بن أيب طالب  
 «. فجرة قريش»قال: 

 عن عيل  ،وابن مردويه  رج عبد الرزاق والفريايب وابن املنذر وابن أيب حاتمـوأخ

   سج ائل عن  أنه  أنَّ الَّ إِ   أظنَّ ال  »قال:  ؟  ﴾ يل ىل مل يك ىكٱ﴿ية  آلهذه     

 . (2) «اخلوارج منهم

كلَّ  قولج   وُيمع  سبق  حيان  ما  عىل    (:ـه745)تأيب  األقوال  هذه  لج  مح  »وينبغي 

غري اإلسالم، أو   من دان بدينٍ    هم كلُّ إذ األخرسون أعامالا   ؛التَّمثيل ال عىل احلرص

ى  ه فأدَّ أتعب نفس    نْ م    واألخرسج   ، فرالك  به إىلتؤول    ام عىل بدعةٍ راءى بعمله، أو أق

 . (3) ار«إىل النَّه به تعب

 من سورة النَّور:: الثامن املطلب
 مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت﴿  قال تعاىل:
 . [41]النور:  ﴾  مض خض حض جض مصخص حص

هذه   ذكر  من  أجد  أبمل  اإلمام  إالَّ  شيبة  ا  جعفر  ا املسألة  أيب  فقد  (ـه297)تبن   ،

بس أأخرج  انده  اء  بن  نَّ  لالكوَّ أيب طالب  قال  بن  ياعيل  املؤمننيأمري  :  يف   نَّ إِ   ! 

 قلبي، وشككتني يف ديني. كتاب اهلل آلية قد أفسدت عيلَّ 

 
(1)  ( ابن عرفة  املعنى، كان  ابن عرفة    لعل و.  (3/106تفسري  لتقارب االسمني يف  يسمي اخلوارج معتزلة؛ 

يف متفقتان  الفرقتني  ك   وألن  األحكام،  وال  بعض  النار،  يف  خيلدون  بأهنم  الكبائر  أصحاب  عىل  احلكم 

 . هابشفاعة وال بغريخيرجون منها ال 

امل ( 2) )نالدر  باملأثور  التفسري  يف  وينظر:  (465/ 5ثور  اخلرية ،  )  إحتاف  العرشة  املسانيد  بزوائد  / 7املهرة 

 (.3/133وفتح القدير )  ،(208-209

 .(7/230البحر املحيط يف التفسري ) (3)
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املؤمنني:   له أمري  الكواء»فقال  يابن  التي أفسدت عليك    !وحيك  وما هذه اآلية 

 ؟«. قلبك وشككتك يف دينك

 جض مصخص حص مس خس حس جسمخ جخ﴿فقال له ابن الكواء: قول اهلل تعاىل:

 سبيح؟ ف؟ وما هذا التَّ هذا الصَّ  ما هذه الصالة؟ وما، ﴾ مض خض حض

املؤمنني:    أمري  له  الكواء»فقال  صور   -تعاىل-اهلل    نَّ إِ   !يابن  يف  املالئكة  خلق 

فه رْ ابعة، وعج فىل السَّ براثنه يف األرض السُّ  ؛به  ْش أ   ا يف صورة ديٍك كا ل  هلل م   نَّ ى، وإِ شتَّ 

 ثْ م  
ا  ، فإذ  ٍج لْ من ث    ناح باملغرِب وج  ،  من نارٍ   ناح باملرشِق محن، له ج  رَّ رش الحتت ع  ىٌّ نِ

وقتج ح   براثنه  صالةٍ   كلِّ   رض  عىل  عج   ،(1) قام  صفق  ف  رْ وأقام  ثم  العرش،  حتت  ه 

لج، وال الذي ار يذيب الثَّ كة يف منازلكم، فال الذي من النَّيق الدِّ صفِّ بجناحيه كام تج 

الثَّ  يج من  منالذ  فئج طْ لج  إال  ثمَّ   ار،النَّ  ي  إله  ال  صوته:  بأعىل  ال نادى  وحده  اهلل   

وأش  له،  أن حممدا رشيك  سج هد  عبده ورسوله،  والرَّ   ربُّ   وٌس دُّ قج   وٌح بُّ ا  وح،  املالئكة 

قول  ق بأجنحتها فتفتصفِّ  ،يكة يف منازلكميني، فتسمعه الدِّ بِ ا خري النَّحممدا   وأشهد أنَّ 

اهلل عز    كنحوٍ  فهو قول  قوله،  كتاوجل يفمن   حص مس خس حس جسمخ جخ﴿  به: 
 .(2) «﴾  مض خض حض جض مصخص

 : × من سورة حممدالتاسع:  املطلب
 . [ 11]حممد:    ﴾ خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن﴿ ٱ قال تعاىل:

الواحدي   إىل  (ـه468)ت  أخرج  طالب    بسنده  أيب  بن  عيل  عن  ربيعة،  بن  عيل 

 
بع،  : خملب، والربثنالربثن  مجع، مفردها  الرباثن  (1) من السبع بمنزلة اإلصبع من  ، وهو  ونحوه  األسدك   السَّ

 .(122/  15اللغة ) هتذيب، و(231)ص الفرق، و(532/ 8) العنيينظر:  إلنسان.ا

فيها  (2) الرواية )ح(448-446)ص    لعرش وما روي  الكتاب عن هذه  قال حمقق  أقف عىل من (:  3،  »مل 

ذكر    ،من األحاديث واآلثار   يك الكثريوقد ورد يف هذا امللك الذي عىل صورة الدِّ   أخرجه غري املؤلف.

الوديك يف أخبار  "، و"أخبار املالئكاحلبائك يف  "، والسيوطي يف  "العظمة"بو الشيخ يف كتاب  أبعضها  

 . «"الديك
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 َّ؟الناس  موىلفمن  »قال:    .قال: اهلل  «،الناس؟رب    نم »اء:  الكوَّ ه سأل ابن  ، أن » 

  .(1)الكافرين ال موىل هلم« نَّ الذين آمنوا وإ كذبت، اهلل موىل»قال:  .قال: اهلل

 : الذارايت  سورة منالعاشر:   املطلب
  ﴾ مغ جغ معجع مظ حطمض خض حضجض مصٱ﴿  قال تعاىل:

 .[4-1]الذاريات: 

: »ال يسألني أحد عن آية -وهو عىل املنرب  -أنَّه قال    عن عيل بن أيب طالب  

عامَّ سأل عنه صبيغ عمر  أن يسأله    اء فأرادالكوَّ «، فقام ابن  ته أخرب إالكتاب اهلل  يف

ما  بن اخلطاب   فقال:  ا( ،  ْروا ذ  اِريات  »الريا[ 1]الذاريات:    )الذَّ فقال عيل:  ح«.  ؟ 

؟ [3]الذاريات:    ﴾ جع مظ﴿ ؟ قال: »السحاب«. قال:  ﴾ مض خض﴿قال:  

قا  قال: »املالئ[4]الذاريات:    ﴾ مغ جغ﴿ ل:»السفن«.  قال:    ثمَّ   .(2) ...كة«؟ 

 . (3) «وال تسأل سؤال تعنت ،قال له: »سل سؤال تعلم

: »ويف بعض األخبار ما يدل عىل أنه تفسري مأثوٌر عن (ـه1270)ت  قال األلويس  

 .  (4) «-صىل اهلل تعاىل عليه وسلم-رسول اهلل 

 
 . (4/122التفسري الوسيط )، و(20/231التفسري البسيط ) (1)

،  ( 346،  234  /2)  ،تفسري عبد الرزاقو ،  (113،  66/  2)،  (107  ،1/96تفسري القرآن من اجلامع )  (2)

الطربي )و أيب ح، و(483-794  /21تفسري  ابن  ابن عطية ت  ،(3397،  3311/  10اتم )تفسري  فسري 

/ 7إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة )و  ،(51/  5معاين القرآن وإعرابه )  وينظر:  .(172/  5)

 ووافقه الذهبي عىل ذلك. (،  3736(، رقم احلديث ) 506/ 2) وقد صححه احلاكم يف املستدرك  ،  (208-209

 . (172/ 5ابن عطية ) تفسري (3)

)تف  (4) بعد    ، قال(14/3سري األلويس  )املتوىف:  الكريم اخلطيب  للقرآن    يف  هـ(1390عبد  القرآين  التفسري 

اهلل  :  (13/502) رسول  إىل  ينسب  يعّضده حديث  الرأي  إىل  ×»وهذا  احلديث  هذا  يجسند محل  كام   ،

بن اخلطاب   الكّواء عن ح-عنه  رىض اهلل-عمر  ابن  فأجابه  ق، وقد سأله  املسميات،     عمريقة هذه 
اإلجا هذه  نحو  عمرعىل  يقول  منها  واحدة  كّل  وىف   ما  يقوهلا  اهلل  رسول  سمعت  أنى  ولوال »  :بة، 

 . هو عيل بن أيب طالب خذ عىل هذا القول أن الروايات كلَّها تّدل عىل أن املسؤول ويؤ . قلتها«
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 من سورة الطور: احلادي عشر:  املطلب
 . [ 4]الطور: ٱٱٱٱٱ﴾ حئ جئٱ﴿ٱ :قال تعاىل

  ،  ا  ال: سمعت عليا خالد بن عرعرة، قده إىل  سن ب  (ـه031)تي  أخرج الطرب
ابن   له  الرحبة، فقال  إىل  قال: »بيت يف  الكوَّ وخرج  املعمور؟  البيت  ما  أو غريه:  اء 

اح، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون  ال له الرّض ـة يقـادس ـاء السـالسم 

 .  ا«فيه أبدا 

ا  هبسندو قال: سأل  ربيعة  بن  املعمور،      علياا  اءكوَّ لابن  إىل عيل  البيت  عن 

امء يققال كل يوم سبعون ألفا من املالئكة، ال   ال له الرّضاح، يدخله: »مسجد يف السَّ

السامء،   يف  العتيق  البيت  بحيال  »بيت  قال:  آخر  طريق  ومن  أبداا«،  فيه  يرجعون 

له الرضاح، يدخله  يدخله كل يوم سبعون ألف ملك عىل يقال  كل    رسم راياهتم، 

ا«ا من املالئكة ثم ال يرجعألفا  عونوم سبي  . (1) ون فيه أبدا

 من سورة القمر:الثان عشر:   املطلب
 .[11: القمر] ﴾ يئ ىئ نئ مئ زئٱ﴿قال تعاىل: 

 الكواء  أنَّ ابنأيب الطفيل  يف األدب املفرد من حديث    (ـه256ت  )روى البخاري  

ا  ا  عليا   سأل قال:  ملجرِّ عن  ومنها»ة  السامء،  رشج  بامء   ءالسامفتحت    هو 

 . (3) «﴾ يئ ىئ نئ مئ زئ﴿ٱٱ»ثم قرأ: حاتم   أيب ابن ويف رواية .(2) «منهمر

 
)تفسري(  1) الطربي  وينظر:  ( 563/  21  الرزاق  تفسري،  )أخو،  (234  /3)،  عبد  مكة  ،  (50-49/  1بار 

 . (428 /7وتفسري ابن كثري، )(، 17/60وتفسري القرطبي )  (،1/464) مع بيان العلم وفضلهوجا

املفرد    (2) األدب  )(258)صصحيح  احلديث  رقم  األلباين:    (،593/766،  عنه  اإلسناد»قال  ،  «صحيح 

)تفوينظر:   كثري  ابن  امل   فإحتاو،  (477-476/  7سري  بزوائد  املهرة  العرشةاخلرية  -208/  7)  سانيد 

 . (675/ 7الدر املنثور يف التفسري باملأثور )و ،(920

 . (3320/ 10حاتم )تفسري ابن أيب  (3)
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 من سورة النازعات:الثالث عشر:  املطلب
 .[5: النازعات]  ﴾  مب خب ٱ﴿ قال تعاىل:

ابن وهب   أيب طالب بسنده    هـ(197)تأخرج  بن  ابن      عن عيل  اء  الكوَّ أن 

 . (1) «وأمره محنِ الرَّ  ذكر  ن وردبِّ كة يالئامل قال: ،(ارات أمرً املدب ج )عن  سأله

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  ( 405/  8الدر املنثور يف التفسري باملأثور، )يف  عزاه السيوطي  وقد  ،  (107/  1)  تفسري القرآن من اجلامع  (1)

 . ابن أيب حاتمتفسري  إىل
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 املبحث الثالث
 ، وأثرها(1)صبيغية بسؤاالت ريالتفسابن الكوَّاء عالقة سؤاالت  

 مطلبان:  وفيه
 املطلب األول: سؤاالت صبيغ بن عسل وعلقتها بسؤاالت ابن الكوَّاء:

ا صبيغا أن  الروايات  بعض  يف  أج  يفاء  أشيعن    سأل  ورد  يف  وهو  ناد القرآن، 

الروايات هذه  تُّبِّني  ومل  ارمي    املسلمني،  الدَّ عند  كام  األسئلة،  هذه  ماهية  )ت  عن 

(ـه255
 .  (3)   ، وغريه(2) 

 ويف بعض الروايات تبنيِّ أنه سأل عن:

   .[103]الكهف:  ﴾  يل ىل مل يك ىك ٱ﴿قول اهلل تعاىل:  
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصٱ﴿ٱه تعاىل:  ولوق  
 . [4-1ت: ا اريلذ]ا ﴾  مغ

»ال يسألني   لب  عن عيل بن أيب طابسنده    (ـه197)ت  أخرج ابن وهبفقد  

 عنه  سأل  عامفأراد أن يسأله    ،اءعن آية يف كتاب اهلل إال أخربته، فقام ابن الكوَّ   أحدٌ 

 
  بن سهل  بن عسلصبيغ    وذكر أنه:  (،373-3/370)صابة يف متييز الصحابة  ترجم له ابن حجر يف اإل   (1)

إدراك،    ،احلنظيلّ  عمرله  مع  فقدمشهورة  وقصته  القرآن،    ،  متشابه  عن  يسأل  فجعل  املدينة،  قدم 

إليه عمر م  فأعدَّ   ،فأرسل  فقال:  النخل،  اهللَّ صبيغ،له عراجني  أنا عبد  قال:  اهللَّ    ن أنت؟  وأنا عبد  قال: 

ثم ،  أجده يف رأيسقال: حسبك يا أمري املؤمنني، قد ذهب اّلذي كنت  رأسه، فى  فرضبه حتى أدم   عمر،

)أي    كان حيّمقوا عنه، وقيل: أنه  مائة لتفرقهم  فلو جاء و  ،: ال جتالسوه أهلها نفاه إىل البرصة، وكتب إىل

، قيل:  ن كان سيّدا فيهما يف قومه بعد أصبيغ وضيعا   مل يزلة، ووأنه وفد عىل معاوي  ى(،يفعل فعل احلمق

عمر   وفاة  بعد  املدينة  إىل  عاد  ذلكأنه  غري  وقيل  بالوفيات  يف    للمزيد  ينظرو  .،  الوايف  ترمجته: 

(16/163-164( دمشق  تاريخ   ،)23/408(  ،)11/45( واألنساب  امليزان 3/26(،  ولسان   ،)

حم3/439) املؤمنني (،  أمري  فضائل  يف  الصواب  )  ض  اخلطاب،  بن  و2/533عمر  رفع (،  يف  اإلكامل 

 .لكنى واألنسابعن املؤتلف واملختلف يف األسامء وا االرتياب

 . (254/ 1) سنن الدارميينظر:  (2)

 .(95/  1تفسري القرآن من اجلامع )ينظر: ( 3)
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ا )  ما:  فقال  اخلطاب،  بن  عمر  صبيغ ْروا ذ  اِريات  الرياح فقال  ؟  (الذَّ قال:    .عيل: 

القال  ؟﴾ مض خض﴿ السفن؟  ﴾ جع مظ﴿  ل:قا  .بسحا:    قال:   .قال: 
  ؟﴾  يل ىل مل يك ىك﴿ٱ  ل اهلل:قال: وقو  .قال: املالئكة  ؟﴾  مغ جغ﴿

فجعل يرضبه هبا، ثم قال عيل:    ،فتناوله بعىص كانت بيده  ،قال: فرقي إليه درجتني

 . (1) أنت وأصحابك«

ارو ي  ميم التَّ   صبيغاء  ن املسيب، قال: جبسنده عن سعيد ب  هـ(292)ت  روى البزَّ

أمريا  بن  مرع  إىل يا  فقال:  عن  خلطاب،  أخربين  املؤمنني  رْ   ذ  اِريات  ا()الذَّ قال:  وا ؟ 

يقوله ما قلته«.  قال: فأخربين عن   ×هي الرياح، ولوال أين سمعت رسول اهلل  »

ا( ِوْقرا ه  وليق  ×؟  قال: »هي السحاب، ولوال أين سمعت رسول اهلل  )احْل امالت 

سِّ )«. قال: فأخربين عن ما قلته تاملْجق  ا( ام  ئكة، ولوال أين سمعت  ؟ قال: »هي املالأمرا

اهلل   فأخربين عن  قوي  ×رسول  قال:  قلته«.  ما  ا(له  يجرْسا قال: »هي  )اجْل ارياِت   ، ؟ 

أجِمر به فرضب    ×السفن، ولوال أين سمعت رسول اهلل   يقوله ما قلته «. قال: ثم 

ت ٍب، وكتمحله  أخرى، و  ة ئٍت، فلامَّ برئ دعا به فرضبه مامائة، وجعله يف بي ب عىل ق 

ل كذلك حتى أتى ، فلم يزجمالسته«  امنع الناس من: »  إىل أيب موسى األشعري

يف   فكتب  شيئاا،  ُيد  كان  مما  نفسه  يف  ُيد  ما  املغلظة  باأليامن  له  فحلف  موسى  أبا 

فخل صدق،  قد  إال  إخاله  »ما  عمر:  فكتب  عمر،  إىل  جمال  ذلك  وبني  سته  بينه 

 . (2) «الناس

اء هو  ق  سبا  ونالحظ ممَّ  ض بع  عن  ما وردأن املشرتك بني أسئلة صبيغ وابن الكوَّ

ابن  رواية  يف  كام  فقط،  الكهف  سورة  من  واحدة  وآية  الذاريات،  سورة  آيات 

 
 . (1/96تفسري القرآن من اجلامع ) (1)

البزار )  (2) ، فقال  يث مرفوعٌ »وقد روي يف ذلك حد  :(7/413)، قال ابن كثري يف تفسريه  (1/423مسند 

ه عنه. ، ثمَّ «...فظ أبو بكر البزاراحلا  ذكره بنصِّ
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تج (هـ197)توهب اء لكن مل  الكوَّ ابن  إلينا؟! وهل  ، فهل سأل صبيغ كّل أسئلة  نقل 

األصل، وأن أسئلة ئلة صبيغ هي انعترب أن أس   !ة عنها؟رعتفء مابن الكوَّ

ا برواية ابن    ب:نستطيع أن نجي التي و  السابقة،  (ـه197)ت  وهب  بـنعم استئناسا

فيها عنه  »...  :ورد  سأل  عامَّ  يسأله  أن  فأراد  الكواء  ابن   بن   عمر  صبيغفقام 

فلم  ،  ...«اخلطاب هبذا،  اجلزم  نستطيع  ال  أننا  لإالَّ  فظ  أحيج من  فيام -سئلة صبيغ  نا 

  الذاريات، وآية واحدة من سورة الكهف كام من سورة  ات  آي عضإال ب  -عليه  ناوقف

 واهلل أعلم.  يف الروايات، مرَّ 

الثان: اجملاالت    املطلب  وأثرها يف  التفسريية،  الكوَّاء  ابن  جماالت سؤاالت 
 :األخرى
اء  أواًل:   التفسريية: بيان املجاالت التفسريية ألسئلة ابن الكوَّ

م سبق  ما  خالل  واياتمن  الرِّ الكوتض  لتيا   ن  وابن  صبيغ  أسئلة  اء منت 

ا كثريا أن  نجد  ذلك   التفسريية  جماالت  وتعددت  تفسريه،  يف  أوردها  املفرسين  من 

 اإليراد، فمن ذلك: 

معنى:  - بيان  يف  ورد  كام  املعنى:  اجلاريات،  )ال  بيان  احلامالت،  ذاريات، 

تعا قوله  يف  امت(    مع جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿ ٱٱىل:املقسَّ
 . [4-1: ]الذاريات ﴾  مغ جغ

تعاىل: قوله  يف  الفاحشة  معنى   مح جح مج حج مث هت مت﴿  وبيان 
[80]األعراف:  ﴾ مس خس حس جس مخ جخ

(1)  . 

 
/ 12تفسري الطربي )و (،346234 / 3وتفسري عبد الرزاق ) (،96/ 1تفسري القرآن من اجلامع )ينظر:  (  1)

أيب حاتم )(، و483  ،481،  480،  21/479(، )516،  515/  14، )(127 ابن    ، ( 1751/  5تفسري 

)و (،  3397،  3320،  10/3311)  (،3053،  2904/  9) السمرقندي  و(341/  3تفسري  تفسري ، 

( )و  ،(293/  16الثعلبي  النهاية  بلوغ  اىل  )و  ،(7071/  11اهلداية  الوسيط  درج ،  (122/  4التفسري 

( والسور  اآلي  تفسري  يف  و(1474/  4)  (،257/  2الدرر  ال،  )تفسري    = وتفسري  ،(224/  3سمعاين 
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 خص حص مس خس حس﴿  ومن ذلك بيان املعنى باملثال، كام مرَّ عند قوله تعاىل:
 .[47]احلجر:   ﴾  مض خض حض جض مص

امل  - بيان  ورد يف  كام  املبهامت:  بقوله:بيان   ﴾  يل ىل مل يك ىكٱ﴿ٱ  عني 
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتٱ﴿  تعاىل: وقوله    ،[103]الكهف:
   .[28]إبراهيم:  ﴾ ىق يف ىف

 هن من خنحن جن مم خم ﴿ٱ  ويف بيان من هو ذو القرنني الوارد يف قوله: 
 . [83]الكهف:  ﴾ ٰه مه جه

[4]الطور:  ﴾ حئ جئٱ﴿ ويف بيان ماهية البيت املعمور يف قوله تعاىل:
   (1 ) . 

املشكل  - تعاىل:  :بيان  قوله  عند   جح مج حج مث هت مت خت حت جت﴿كام 
.  [ 41]النور:  ﴾ مض خض حض جض مصخص حص مس خس حس جسمخ جخ مح

يا أمري  -كام مرَّ -اء، وقال عنها  ية عىل ابن الكوَّ فقد أشكلت هذه اآل إِنَّ :  املؤمنني! 

 يف كتاب اهلل آلية قد أفسدت عيلَّ قلبي، وشككتني يف ديني.

األقوال:  - استدال  االستدالل على  ذلك  الواحدي  ومن    بقول  (ـه468)ت  ل 

ال  عيل   اء:البن  الناس؟  كوَّ موىل  »فمن  قال:  اهلل.  قال:  الناس؟«،  رب  « »من 

 
الزخمرشي  و  (،81/  5)  البغوي= و ( 394/  4)تفسري  ع ،  ابن  )تفسري  )( 442  /3طية   ،5/172 )  ،

  /5وتفسري ابن كثري، )  ،(548  /9البحر املحيط يف التفسري )(، و17/29، )(27/  1تفسري القرطبي )و

50،)(7/  413  ،476  ،)( باملأثور  التفسري  يف  املنثور  )(269  /1والدر   ،3/495(  ،)5/249  ،)

(7/675( ،)8/405) . 

  ، 113،  2/66)،  ( 107،  96/  1اجلامع )القرآن من  تفسري  ، و(179الثوري )صتفسري سفيان  ينظر:  (  1)

)و  ،(114 بن سالم  و(210/  1تفسري حييى   ،( الرزاق  عبد  )،  (346/  2تفسري  الطربي   / 31وتفسري 

وتفسري   (،2247،  2246  /7 حاتم )وتفسري ابن أيب(، 21/563(، ) 426،  370/  15)  (،267،  671

)ت  (،71/629)(،  6/87)ثعلبي  لا عطية  ابن  )وتفسري    (،3/545فسري   (، 501،  21/494الرازي 

( القرطبي  )( 66،  11/74وتفسري  )و  ،(17/60،  التفسري  يف  املحيط    (، 9/567)،  (7/230البحر 

( كثري،  ابن  الت284/  7)،  (509-508/  4وتفسري  يف  املنثور  والدر  باملأثور(،    ،   (5/42،41)فسري 

(5/435) ( ،5/465.) 
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ن آمنوا وإنَّ الكافرين ال موىل هلم« = عىل أحد قال: اهلل. قال: »كذبت، اهلل موىل الذي

تعاىل: قوله  معنى  يف  أوردمها  الذين   مه جه هن من خن حن جن﴿القولني 
املوىل    ،[11]حممد:  ٱ  ﴾ خي حي جي ٰه قال:  اجلاعل نرصتوهو قول من  ه  هو 

اا له، وكلُّ مؤمن فاهلل مون أرادهعىل م لُّ كافٍر فال موىل له  اله بنرصه إِيَّ ينرصه ه، وكج

لَّمج هلالكه، وهلذا املعنى ال يجقال: اهلل موىل الكافرين؛ ألنه ال   من عقاب ربه، فهو يجس 

 .(1) يتوالهم 

األ  الرتجيح بني األقوال:   -   القرنني قال: ذو  قول من    ( ـه1270)ت  لويس  كردِّ 

اء علياا  ؛  بيااكان ن ب نيَّ  له أنه عن ذي القرنني  بالرواية التي سأل فيها ابن الكوَّ ، ف 

ا صاحلاا، أحبَّ اهلل فأحبَّه.  كان عبدا

 أثر سؤاالت ابن الكوَّاء التفسريية، يف اجملاالت األخرى:  اثنًيا:
 : نها، مغري التفسري الواضح يف عد جة جماالت  لقد كان هلاتني القصتني األثر 

 استنباط بعض األحكام العقدية، ومن ذلك:   -
هبا    بقصة  ستدل  القد   استدل  كام  واجلامعة،  السنة  أهل  اء  الكوَّ وابن  صبيغ 

 . (2) املخالفون هلم

يف التفريق   (ـه728)ت  ابن تيمية    أهل السنة واجلامعة ما ورد عن  استداللومن  

 قال: حيث و)التأويل(، بني )املعنى( 

الفرق مم»و يبني  عمر    "التأويل"و    "عنىملا"بني    ا  سأل  ا  صبيغا عن    أن 

ت من الصفات، وقد تكلَّم الصحابة يف تفسريها مثلج عيل بن أيب  يات(، وليس)الذار 

 
 (.  2872لباب التفاسري )ص، و(122/ 4التفسري الوسيط ) ، وينظر:(231/ 20)التفسري البسيط  (1)

املثال-يجنظر    (2) سبيل  املرجع   -عىل  وهو  اإلباىض،  يوسف  بن  ملحمد  املعاد،  دار  إىل  الزاد  مهيان  كتاب: 

  وهو   اخلراسانى،  حممد  لسلطان  ة،دالعبا  مقامات  يف  السعادة  بيانكتاب:  األصيل لإلباضية من اخلوارج، و

اإلثنا عرشية يفإل ا  متطرىف  أحد يف    مامية  اء  الكوَّ ابن  بقصة  استشهدوا  فقد  اهلجرى،  الرابع عرش  القرن 

ون )  (.247-246/ 2(، )2/165تقرير بعض معتقداهتم. ينظر: التفسري واملفرسِّ
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ابن    طالب    عيل  لكن  قصده؛  من  رآه  ملا  سؤاله  كره  عنها  سأله  ملا  الكواءمع 

 . يؤدبه حتى رم ع طاعة فيهم مطاعا يكن مل عليه يةملتو رعيته كانت

فيها اش )اجلاريات( و)احلامالت( ويات( و)الذار و اللفظ  )املقسامت(  تباه؛ ألن 

اللفظ  حي يف  ليس  إذ  ذلك  غري  وحيتمل  واملالئكة  والنجوم  والسحاب  الرياح  تمل 

ومقا الرياح  أعيان  هو  اهلل  إال  يعلمه  ال  الذي  والتأويل  املوصوف.  ديرها ذكر 

ووصفاهت هتب  ومتى  السحابا  من    أعيان  حتمله  ي  األمطاروما  املطر ومتى  نزل 

( فهذا ال يعلمه إال اهلل. وكذلك يف قوله: )إنا(  قسامتوكذلك يف )اجلاريات( و )امل 

اتب كام  اجلمع  معنى  فيها  التي  اهلل  أسامء  من  ونحومها  )نحن(  فإن و  النصارى؛  عه 

ل سبحانه؛  اهلل  وهو  معلوم  اجلمعمعناه  اسم  تعد  كن  عىل  بيدل  املعاين؛  منزلة  د 

واحد ومعاين    ملسمىالعليم والقدير والسميع والبصري فإن اة: مثل  املتعدداألسامء  

التأويل الذي اختص اهلل به   األسامء متعددة فهكذا االسم الذي لفظه اجلمع. وأما 

وصفات ذاته  حفحقيقة  ما  قالوا:  فإذا  جمهول.  والكيف  مالك.  قال  كام  علمه ه  قيقة 

 . (1)إال اهلل«يعلمه  الذي الذا هو التأويل برصه؟ قيل: هدرته وسمعه ووق

 ة، ومن ذلك: استنباط بعض األحكام الفقهي  -
وا    .1 رج وقدَّ ي ْصلح،  أن  القاذف  شهادة  قبول  يف  قوليهم  أحد  يف  الفقهاء  ط   رش  

توبة  يف  أمحد  اإلمام  أخذ  وبذلك  سنة،  له  أجَّ مل َّا  بصبيغ  عمر  فعل  كام  بسنة،    ذلك 

اعي إىل البدعِة أن  . (2)صبيغمر لَّ عام أجك ه يجؤجل سنَّة،الدَّ

ر      كان عمر بن اخلطابالتغريب؛ كامأنَّ من أنواع التعزير: النفي و  .2 يعزِّ

ى   سل إىل البرصة، وأخرج ن رص  عِ بيغ بن  ص  بالنَّفي يف رشب اخلمر إىل خيرب، وكام ن ف 

 
 . (51ص) اإلكليل يف املتشابه والتأويل،، و(13/312جمموع الفتاوى ) (1)

 . (7/86جمموع الفتاوى ) (2)
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اٍج  بن حجَّ
 . (2) به النساءإىل البرصة مل َّا افتتن  (1) 

بعض  3 أن  خت.  بيقاهتتطبتلف  األحكام  والضعفا  القوة  حال  فعمر  ني   ، 
ا بشدة كام ، بينام عيل    عاقب صبيغا اء؛   -  بن أيب طالب-مرَّ مل يفعل مع ابن الكوَّ

ا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه«  . (3) ألنَّ رعيته كانت »ملتوية عليه، مل يكن مطاعا

التبيان طريقة السَّ   -   تابواألسئلة حول كيثري الشُّبه  عامل مع من  لف يف 
 . -تعاىل- للا
بهة  ل  شج يثري  من  مع  لف  السَّ تعامل  تنَّوع  اهلل  قد  كتاب  أسئلة حول    -تعاىل -أو 

امل وقد  عىل حسب  اسرتشاد،  سؤال  وسؤاله  طالب حق،  كان  فإن  واهلدف؛  قصد 

واالنقياد التَّسليم  يعلَّمونه  معه:  فإهنم  عليه،  بالتللنَّص،    أشكل  هي  وذلك  ي 

ويست دة  أحسن،  الشَّ نْ ععملون  م  عنده يش ال خي ىل  يكون  كأن  النَّفرة،  عليه  ء  افون 

 . (4) من العلم 

ا إن كان السائل هدفه التَّعنَّت واألجغلوطات  أمَّ
 ييل:  ، فإنَّ منهجهم يتلَّخص فيام ( 5) 

مع    ، كام فعل عيل بن أيب طالب  تغيري هدف السائل من السَّؤال  حماولة  أ.

 
، أبوه صحايب مشهور، وكان رجالا  رص بن حجاج بن عالط بن خالد بن نويرة السلمي ثم البهزينهو:    (1)

، يقال: إن عمر بن اخلطاب   كان يطوف يف املدينة يف بعض الليايل، فسمع صوت امرأة تقول:وسياما

ْل س  مْ أ    اهب  رْش  أف   رٍ ىل مخ  إِ  بيلٍ س   نْ مِ  ْل ه   جَّ إِىل  ن  ل ـيـِبـ ه   اِج؟ رْصِ ْبِن ح 

اخلطاب   بن  عمر  عهد  يف  مات  إنه  ويقال:  به،  النَّساء  افتتان  خشية  البرصة؛  إىل  وقيل:فنفاه  غري    ، 

ينظر:  ذلك  .( الكربى  )285/ 3الطبقات  واملختلف  واملؤتلف  م4/2205(،  يف  الغابة  وأسد  عرفة  ( 

 (.456/ 1الصحابة )

 (109/ 82) ىجمموع الفتاو (2)

 . (51ويل)صاملتشابه والتأ اإلكليل يف (3)

 (.111-108ينظر: دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم، يف القرن الرابع عرش اهلجري، والرّد عليها )ص (4)

املا  (5) أفعولة من الغلط كاألحدوثة واألمحوقة ونحومها، وهي صعاب  تِي ألغلوطة:  الَّ سائل، وهي املسألة 

هب ا   ر  ْلع  ايجغالط  ويستسقط  ليستزل  )غريينظر:    ْأيه.امل  احلديث  احلديث  و  ،(1/354ب  الفائق يف غريب 

(3/73). 
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اء فقد مر بأنَّ بن الا ا، وال تسأل ت عنَّتاا«.  ! سل ت  »ويلك :ه كان يقول له كوَّ ها قُّ  ف 

وخماصمة  ب. ابلدل  حماجة  الشَّرعيالسائل  السيوطييل  قال  : (ـه911)ت، 

هنِّي عىل بن أيب طالب    »وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس إىل    قال: وجَّ

يٌق  اء وأصحابه، وعيلَّ قميٌص رق  لبس  تت  ابن عباس، ووحلٌَّة، فقالوا يل: أ ن  ابن الكوَّ

هذه  مث اهلل:ل  قال  به:  أخاصمكم  ما  ل  أوُّ فقلت:    خي حي جي يه ىهٱ﴿  الثياب! 
 .[31راف:]األع ﴾ مم خم حم جم يلٱ﴿، و[32]األعراف: ﴾ يي ىي مي

 . (2) «(1) يلبسج يف العيدين بجردي حربة ×وكان رسول اهلل  

ا، ونفاه    فعمر    ؛أتديب السَّائل على حسب االستطاعةت.   رضب صبيغا

ر النَّاس من جم  اء؛ الختالف   السته، وعيلإىل البرصة، وحذَّ ر  ابن الكوَّ احلالني هن 

.  منهام يف ز  كام مرَّ

ذلكث.   فعل  من  النَّبي    ،التحذَّير  كان  ُيادلون ×كام  الذين  أمته  ر  حيذِّ  ،

ذلك وأصبح  والتَّابعون،  الصحابة  فعل  وكذلك  الكريم،  القرآن  دأب    بمتشابه 

ا هلل ولرسوله، وشفقة عىل األ بانيني، نصحا  مة. العلامء الرَّ

بنفس ج.   املتعن جت  السائل  عيل  ،طريقته  معاملة  فعل  ابن  كام  سأله  حينام 

اء! واهلل ما أردت العلم، ولكنَّك أردت الكوَّ  اء أسئلة تعنَّت، فقال له: »يا ابن الكوَّ

« قال:  اهلل.  قال:  الناس؟«،  رب  من  قال: التعنَّت.  اهلل.  قال:  الناس؟«  موىل  فمن 

 . (3) »كذبت، اهلل موىل الذين آمنوا وإنَّ الكافرين ال موىل هلم«

بسنده إىل بكري بن عبد اهلل بن األشج قال:    (ـه360)ت  وقد أورد اإلمام اآلجري  

ا   قال:   إن عمر بن اخلطاب   نن،    »إن ناسا ادلونكم بشبيه القرآن، فخذوهم بالسُّ ُيج

 
ال بجْردج  (1) ق  ةيج ودج  ، حرب  ةٍ وبجرج يْشٌ ، وِحرب   و  و  ْولِك ،هج ق  ٌة. ثوبج ِقْرِمٍز،  :ك   . ( 24/ 5هتذيب اللغة )   ينظر:   والِقْرِمزج ِصْبغ 

 .(442-3/441ثور )أالتفسري باملالدر املنثور يف  (2)

)التف  (3) البسيط  و(20/231سري   ،( الوسيط  )و،  (4/122التفسري  املختارة  وقال  (2/298األحاديث   ،

 .»إسناده صحيح« عنه:
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نن أعلمج بكتاب اهلل تعاىل«. فإن أصحاب  ا  لسُّ

ٌن عامَّ إنسا، إذا سأله  ثمُّ قال: وهكذا كان من بعد عمر: عيل بن أيب طالب  

ه إىل ما هو أوىل به.  ال يعنيه عنَّفه، وردَّ

ا: سلوين!  روي أن عيل بن أيب طالب    قال يوما

اء، فقال: ما السواد الذي يف القمر؟    فقام ابن الكوَّ

 ينفعك يف  فقال له: قا
ٍ
ا، وال تسأل تعنُّتاا، أال سألت عن يشء ها تلك اهلل! سل ت فقُّ

 ثم قال: ذلك حمو الليل... ر آخرتك؟ أمر دنياك أو أم

ويأمرون  ويردُّوهنا،  املسائل،  ل  ض  عج يكرهون  وحديثاا  قدياما  العلامء  كان  وقد 

جوا عنه.   بالسؤال عامَّ يعني؛ خوفاا من املِراء واجِلدال الذي هنج

، وكثرِة السؤال.  ×ى النبي هن  عن قيل  وقال 

 واجلِ وهنى عن األجغلوطات ...كلُّ 
ِ
 دال.  هذا خوفاا من املِراء

 ثمَّ ختم كالمه بوصيٍة عامٍة، قال فيها: 

 ، املِراء  وا  عج ود  الفقه،  أهل   ويا  احلديث،  أهل   ويا  القرآن،  أهل   يا  اهلل  »فاتقوا 

ين، واسلكو ، واخلصومة  يف الدِّ ا طريق  من سلف ِمن أئِمتكم؛ يستقْم لكم  واجلدال 

ا  األمرج الرشيد، وتكونوا عىل ة الواضحة إن شاء   جَّ هلل تعاىل، فقد أثبتُّ يف ترك املح 

 » ، واهلل املْجوفِّق ملِن أحبَّ ل  ق   ْن ع 
 واجلدال ما فيه كفايٌة ملِ

ِ
 . (1) املراء

 

 

 
 

 
 (. 211-1/208كتاب الرشيعة ) (1)
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 اخلامتة
حسب اجلهد    من متام هذا البحث  عىل ما منَّ به عيلَّ   -عاىلت-وبعد فإين أمحد اهلل  

النتائج والتوصيات، عىل  النحو  والطاقة، ومن خالله فقد وصلت إىل جمموعة من 

 التايل: 

 أواًل: النتائج، ومنها: 
اء  .  1 ، يف    ةالتفسرييبلغت سؤاالت ابن الكوَّ التي وقفنا عليها أربعة عرش سؤاالا

سورة عرشة  موضعان  ثالث  الكهف،  سورة  يف  صبيغمنها  ووافقه  سؤاالت   ،  يف 

  سورة الذاريات، واملوضع الثاين من سورة الكهف.

 رش، وهو من أهم وسائل التَّعلم والتفقه. السؤال أمر فطري عند بني الب. 2

 . السؤاالت تتعدد وتتنوع حسب حال السائل. 2

لف يف التعامل مع السائلني هي الطريقة الشاملة3  النَّافعة.  . طريقة السَّ

عِ 4 بن  صبيغ  سؤاالت  وعبد.  اء    سل  الكوَّ بن  ة اهلل  عدِّ يف  واضح  أثر  هلا  كان 

 جماالت، منها التفسري. 

ت التي تتصفُّ بأهنا تعنّتية = مردها إىل االنحراف يف العقيدة، . غالب السؤاال5

ب يف ذلك،   وهو من أهم أسباب اخلطأ يف التَّفسري. والتَّعصُّ

ككني.  6 املشَّ ومثريطريقة  اهلل    ي  كتاب  حول  به  مرِّ    -تعاىل-الشُّ عىل  واحدة 

خوص.  العصور، وإن اختلفت الشُّ

 اثنًيا: التوصيات، ومنها: 
اء دراسة تفسريية .دراسة سؤا1  .مقارنة حتليليةالت صبيغ وابن الكوَّ

التفسري2 اء يف غري  الكوَّ ابن  فمن خالل وقويف عىل  ودراستها  .مجع سؤاالت   ،

 ة من األسئلة السيام الفقهية.له جمموعالروايات وجدت 

اء من مصادر  3 نة واجلامعة، ومقارنتها . مجع أسئلة ابن الكوَّ املخالفني ألهل السُّ
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السنة واجلامعة؛ إذْ بام   القصة بعضهم عىل مذهبه  عند أهل  كام مرَّ يف    استشهد هبذه 

 . أثر القصتني العقدي

ا لوجهه الكريم، وأن يغفر ما    العظيم أن ُيعل عميل هذا  يِلَّ أسأل اهلل الع   خالصا

وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل رسوله األمني، وأصحابه ،  ونقصانٍ   كان فيه من خطأ وسهوٍ 

ين. الغرِّ امل  يامني، ومن تبعهم، وسار عىل هنجهم، واقتفى أثرهم إىل يوم الدِّ
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 م. 2019  -هـ  1440
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املختارة مما ل خياألحاديث    [6] املستخرج من األحاديث  أو  البخاري ومسلم يف  املختارة  رجه 
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وجود وعىل  ، البن حجر العسقالين، ت: عادل أمحد عبد املاإلصابة يف متييز الصحابة  [10]
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 م. 9901-هـ1411، 1لبنان، ط -بريوت-ماكوال، دار الكتب العلمية 

اليامين وغريه،  األنساب   [ 14] املعلمي  الرمحن بن حييى  السمعاين، ت: عبد  ، أليب سعيد 

 م. 1962 -هـ  1382،  1آباد، ط  جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر 

أليب بكر األنباري، ت: حميي الدين عبد الرمحن رمضان،    ،إيضاح الوقف واالبتداء  [ 15]

 م. 1971  -هـ 1390ق، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمش
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 ، للجاحظ، دار اجليل، بريوت. الربصان والعرجان والعميان واحلوالن [ 16]

 ]ت[
بيدي، دار اهلداية. القاموساتج العروس من جواهر  [ 17]  ، املحقق: جمموعة من املحققني، الزَّ

بن خياط   [ 18] القلم، اتريخ خليفة  دار  العمري،  أكرم ضياء  د.  بن خياط، ت:    ، خلليفة 
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 الباحثني. 

الكبري  [ 29] التفسري   = الغيب  مفاتيح   = الرازي  إحياء    ،تفسري  دار  الرازي،  الدين  لفخر 
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حيىي    [41] سلمتفسري  دار    ،بن  شلبي،  هند  الدكتورة  وحتقيق:  تقديم  سالم،  بن  حييى 

 م. 2004  -هـ  1425،  1لبنان، ط  -الكتب العلمية، بريوت 

ْيط  [ 42] رُي الَبسج أليب احلسن الواحدي، ت: جمموعة من الباحثني يف رسائل علمية    ،التـَّْفسج

الدكتوراة بجامعة اإل العملرحلة  البحث  جامعة اإلمام    -لمي  مام حممد بن سعود، عامدة 

 . ـه1430حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، 
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 هـ. 1383، القاهرة   –  العربية لكتب ، دار إحياء املحمد عزة دروزة التفسري احلديث، [ 43]

 . القاهرة –لعبد الكريم يونس اخلطيب، دار الفكر العريب   ،التفسري القرآن للقرآن  [ 44]

 د. حممد حسني الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة.  التفسري واملفسرون، [ 45]

واألسانيد  [ 46] املعان  من  املوطأ  يف  ملا  عبدالتمهيد  البن  بن    ،  مصطفى  ت:  أمحد  الرب، 

،  املغرب –العلوي، حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 . ـه1387

إبليس   [ 47] اجلو تلبيس  البن  بريوت  ،  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  ط لبنان   –زي،   ،1  ،

 م. 2001 -هـ1421

الرجال  [ 48] أمساء  يف  الكمال  مؤسسة  هتذيب  معروف،  عواد  بشار  د.  ت:  للمزي،   ،

  م. 1980 – ـه1400، 1، ط بريوت   –رسالة ال

اللغة   [49] بريوت،    ،هتذيب  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  األوىل 2001لألزهري،  ط  ،  م، 

 مد عوض. حتقيق: حم 

 ]جـ[
: أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي،  الرب، ت  ، البن عبد جامع بيان العلم وفضله   [50]

 م. 9941  -هـ  1414،  1اململكة العربية السعودية، ط 

الَكلجمْ   [ 51] جوامع  من  حديثًا  مخسني  شرح  يف  واحلكم  العلوم  ت:    ، جامع  رجب،  البن 

 م. 2001  -هـ  2142،7ط   ، بريوت   -  لرسالة إبراهيم باجس، مؤسسة ا   -  شعيب األرناؤوط

]بمشاركة الباحثني  خلالد الرباط، سيد عزت عيد    ،الامع لعلوم اإلمام أمحد بن حنبل[  52]

  ، مجهورية مرص العربية -الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، الفيوم    دار  بدار الفالح[، 

 م. 2009  -هـ 1430، 1ط

الرمحن البريويت،    ملازن بن عبد   (،اليشكري أليب تراب علي    جزء فيه أسئلة ابن الكوَّاء )[  53]

تيب نرش الكرتونياا عرب الشبكة العنكبوتية.   وهو كج

ورياض الزركيل، دار الفكر    ذجري، ت: سهيل زكارللب ال    ،مجل من أنساب األشراف   [ 54]

 م. 1996  -هـ 1417، 1، ط بريوت  –



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

191 

 ]خ[
البَ   [ 55] تْفسريج  َعَلى  الشج َهابج  يُة  تْفسريج َحاشج َعَلى  الرَّاضجى  وكجَفايُة  الَقاضجى  عجَنايُة   =   يَضاوجي 

 . بريوت  –، البن عمر اخلفاجي، دار صادر الَبيَضاوي

 ]د[
ليد بِن أمحد بن  اآليج والسَُّور َتفجسريج   َدرُْج الدُّرر يف [ 56] ، لعبد القاهر اجلرجاين الدار، ت: و 

جم القييس،  اللطيف  عبد  وإياد  نْي  احلجس  الِح  طص  بريطانيا،  احلكمة،    -هـ  1429،  1لة 

 م. 2008

 بريوت.   -جالل الدين السيوطي، دار الفكر   ،الدر املنثور يف التفسري ابملأثور [ 57]

الطاعن   [ 58] عليهانيدعاوى  والرد ج  اهلجري  الرَّبع عشر  القرن  يف  الكرمي  القرآن  عبد   ، يف    د. 

بريو   املحسن اإلسالمية،  البشائر  دار  املطريي،  زبن  ط   -ت  بن  -ـه1427،  1لبنان، 

 م. 2006

احلويني، دار ابن    إسحاقللسيوطي، ت: أبو   ، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج  [ 59]

 م. 1996  -هـ  1416،  1، ط اخلرب –عربية السعودية الاململكة   -عفان للنرش والتوزيع  

 ]س[
الرتمذي   [ 60] عب سنن  فؤاد  وحممد  شاكر،  أمحد حممد  الرتمذي ت:  عيسى  بن  حممد  د  ، 

  -هـ  1395،  2ط   مرص،  –الباقي، وإبراهيم عطوة، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي  

 م. 1975

،  لبنان  –لرسالة، بريوت ا ، ت: شعيب االرنؤوط وآخرون، مؤسسةسنن الدارقطين [61]

 م. 2004  -هـ 1424، 1ط

العلمي الكربىالسنن    [ 62] الكتب  دار  القادر عطا،  البيهقي، ت: حممد عبد  بكر  أبو  ة،  ، 

 م. 2003هـ /  1424، 3لبنات، ط  -بريوت  

النسائي  [ 63] الكربى،  الرسالة    ، السنن  مؤسسة  شلبي،  حسن  ط    -ت:  ،  1بريوت، 

 م. 2001-هـ   1421
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الراية  أل،  السنة [  64] دار  الزهراين،  عطية  د.  ت:  ل،  اخل الَّ بكر  طرياض ال  –يب   ،1  ،

 م. 1989  -هـ  1410

، يوسف بن حممد الّدخيل  يف جامع الرتمذي سؤاالت الرتمذي للبخاري حول أحاديث    [65]

العربية   اململكة  املنورة،  املدينة  اإلسالمية،  باجلامعة  العلمي  البحث  عامدة  النجدي، 

 م. 2003-ـه4142، 1السعودية، ط 

للدارقطين   [ 66] السلمي  الرمحن    ،سؤاالت  عبد  وأبو  النيسابوري،  احلسني  بن  حممد 

سعد بن عبد اهلل احلميد و د. خالد بن عبد    السلمي، ت: فريق من الباحثني بإرشاف د. 

 .ـه 1427،  1الرمحن اجلرييس، ط 

التفسري    ، ×للرسول    سؤاالت الصَّحابة   [ 67] لنورة    ،اسة در و   مجًعا   –واستشكاالهتم يف 

بالرياض   القرآنية  للدراسات  تفسري  مركز  نرش  العرفج،  خالد  العربية    –بنت  اململكة 

 م. 2018  – ـه1439، 1السعودية، ط 

 ]ش[
النبوية   [68] الصحيحة  األحاديث  يف  النووية  األربعني  العيد،شرح  دقيق  البن  مؤسسة    ، 

 م. 2003  -هـ  1424،  6الريان، ط

اآلجج الشريعة [  69] بكر  أليب  اللؤلوة  رِّ ،  دار   ، ط    -بريوت    -يُّ -هـ  1442،  1لبنان، 

 م، ت: عادل آل محدان. 2021

مس  [ 70] يف  عبَّاس  ابن  عند  التفسري  األزرقشواهد  ابن  مركز  ائل  اخلياطي،  أمحد  ت:   ،

 م. 2018-ـه1439، 2املغرب، ط–الدراسات القرآنية بالرابطة املحمدية للعلامء بالرباط

 ]ص[
البخاريد ل صحيح األدب املفر   [ 71] الصديق  إلمام  الدين األلباين، دار  ، ت: حممد نارص 

 م. 1997  -هـ 1418،  4للنرش والتوزيع، ط 

[72 ]    = البخاري  للا صحيح  رسول  أمور  من  املختصر  الصحيح  املسند    وسننه   ×  الامع 
طوق    ،وأايمه  دار  البخاري،  إسامعيل  بن  األوىل،  حممد  ط  حممد  1422النجاة،  ت:  هـ، 

 زهري النارص. 
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 م. 1998-ـ ه 1419،  1الرياض، ط   -، ت: األلباين، مكتبة املعارف  صحيح سنن الرتمذي  [ 73]

،  ×  ختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول للا صحيح مسلم = املسند الصحيح امل  [ 74]
 بريوت.  -قي، دار إحياء الرتاث العريب مسلم بن احلجاج، ت: حممد فؤاد عبد البا

 ]ط[
 م. 1968،  1بريوت، ط   -ن سعد، ت: إحسان عباس، دار صادر  ب ال   ، الطبقات الكربى  [ 75]

 ]ع[
، ت: حممد بن خليفة بن عيل  أليب جعفر بن أيب شيبة العبيس  ،العرش وما ُروجي فيه   [ 76]

 م. 1998-هـ1418، 1السعودية، طالتميمي، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية 

واملنهج  [ 77] املفهوم  القرآن:  من  االستنباط  الدراسات    د.   ، علم  مركز  الزهراين،  نايف 

بجدة   الشاطبي  اإلمام  بمعهد  القرآنية  ط  –واملعلومات  السعودية،  العربية  ،  1اململكة 

 م. 2018-ـه1440

 . بريوت   –، دار إحياء الرتاث العريب  لبدر الدين العينى   ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري  [ 78]

 ]غ[
و   [ 79] احللل  أحاديث  ختريج  يف  املرام  املكتب    ،احلرامغاية  األلباين،  الدين  نارص  ملحمد 

 . ـه1405،  3، ط بريوت  –اإلسالمي 

احلديث  [ 80] ت   ،غريب  اخلطايب،  سليامن  دار  أليب  الغرباوي،  إبراهيم  الكريم  عبد   :

 م. 1982-هـ 1402الفكر، 

، البن بشكوال، ت: د. عز  غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة [  81]

 ه. 1407،  1، طبريوت  –ن عيل السيد، حممد كامل الدين عز الدين، عامل الكتب الدي

 ]ف[
-يب القاسم الزخمرشي، ت: عيل حممد البجاوي  أل  الفائق يف غريب احلديث واألثر،  [82]

 . 2، ط لبنان  –حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة 

الطيبي، ت:    ،ى الكشاف(فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب عل  [ 83]

 م. 2013  -هـ 1434جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم، ط األوىل،  إياد حممد الغوج وآخرون،  
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 هـ. 1415، أليب القاسم املرصي، مكتبة الثقافة الدينية، فتوح مصر واملغرب [ 84]

السجستان  [85] حامت  أليب  العلمي    ،الفرق،  املجمع  جملة  الضامن،  صالح  حاتم  ت: 

 م. 1986  -هـ  1406،  37قي، املجلد  راالع

  –ق اجلديدة  اآلفا، لعبد القاهر البغدادي، دار  بني الفجَرق وبيان الفرقة الناجية   الَفرقُ   [ 86]

 م. 1977،  2، ط بريوت 

  -أمحد بن حنبل، ت: د. وص اهلل حممد عباس، مؤسسة الرسالة    ،فضائل الصحابة   [ 87]

 م. 1983  -هـ  1403،  1بريوت، ط 

 ]ك[
، ت: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب،  مل يف التاريخ، البن األثريكاال  [88]

 م. 1997-هـ 1417،  1لبنان، ط   -بريوت  

مهدي املخزومي، د. إبراهيم السامرائي،    ، للخليل الفراهيدي، ت: د. كتاب العني   [89]

 دار ومكتبة اهلالل. 

  -كفوي، ت: عدنان درويش  لل  ،الكليات )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(  [ 90]

 . بريوت –حممد املرصي، مؤسسة الرسالة  

الدراري   [ 91] البخاري  الكواكب  صحيح  شرح  العريب،  للكرماين   ،يف  الرتاث  إحياء  دار   ،

 م. 1981  -هـ  1401:  2م، ط 1937  -هـ  1356:  1لبنان، ط-بريوت 

 ]ل[
 م. 2002،  1اإلسالمية، ط   ئر لسان امليزان، البن حجر، ت: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشا   [92]

 ]م[
الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك  ، البن تيمية احلراين، ت: عبد  جمموع الفتاوى  [ 93]

 م. 1995-هـ 1416املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية،  فهد لطباعة املصحف الرشيف،  

املديني، ت: عبد    أليب موسى األصبهاين   ،اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث  [ 94]

الرتاث اإلسالمي، دار  الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء  

ـ  1406،  1اململكة العربية السعودية، ط   -والنرش والتوزيع، جدة    للطباعة املدين   م. 1986  -ه
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الزمان يف تواريخ األعيان  [95] الباحثني،مرآة  ابن اجلوزي، ت: جمموعة من  دار    ، لسبط 

 م. 2013  -هـ  1434،  1، ط سوريا  –الرسالة العاملية، دمشق 

البن املربد احلنبيل، ت: عبد    فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،حمض الصواب يف    [96]

املدينة   اإلسالمية،  باجلامعة  العلمي  البحث  عامدة  املحسن،  عبد  بن  حممد  بن  العزيز 

 م. 2000-هـ2041،  1النبوية، اململكة العربية السعودية، ط 

حنبل  [ 97] بن  أمحد  الرسالة،    ،مسند  مؤسسة  وآخرون،  األرنؤوط  شعيب  ،  1ط ت: 

 م. 2001  -هـ   1421

الب   [ 98] الزخارمسند  البحر  العلوم  زار =  اهلل وآخرون، مكتبة  زين  الرمحن  ، ت: حمفوظ 

 م. 2009م  و   1988، بني 1املدينة املنورة، ط   -واحلكم 

 م. 2015  -هـ  1436،  1(، ط ن.  دوق الزهراين، ) زت: د. مر  مسند الدارمي، [ 99]

ال   [ 100] أحوال  من  واملستطرف  للتَّذكرة  النَّاس  من ُكتب  للمعرفة املسَتخرُج  البن  رج جال   ،

، وزارة العدل والشئون اإلسالمية البحرين،  همند ، ت: أ. د. عامر حسن صربي التَّميميُّ

 إدارة الشئون الدينية. 

بريوت، ط    -، أليب عبد اهلل احلاكم، دار الكتب العلمية  صحيحنيرك على الاملستد  [ 101]

 ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 1990- 1411األوىل، 

القرآن  [021] غريب  الداودي،    ،املفردات يف  عدنان  األصفهانى، ت: صفوان  للراغب 

 . ـه1412،  1دمشق بريوت، ط   -دار القلم، الدار الشامية  

اإل  [103] املصلنيواختلسلميني  مقاالت  املكتبة  ف  زرزور،  نعيم  ت:  لألشعري،   ،

 م. 2005 -هـ 1426،  1العرصية، ط 

وإعرابه   [104] القرآن  الكتب  للزجا  ،معان  عامل  شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  ت:    –ج، 

 م. 1988  -هـ  1408،  1، ط بريوت 

ية،  الثانللكتاب، القاهرة، ط  ، البن قتيبة الدينوري، اهليئة املرصية العامة  ملعارف ا  [ 105]

 م، حتقيق: ثروت عكاشة.  1992

 م. 1995، 2لياقوت احلموي، دار صادر، بريوت، ط  ،معجم البلدان [106]
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م   [107] اللغة معجم  الفكر،  قاييس  دار  هارون،  السالم  عبد  ت:  فارس،  بن  ألمحد   ،

 م. 1979 -هـ1399

د اهلل احلميد  بن عب  احثني بإرشاف د. سعد ت: فريق من الب  ،املُْعَجُم الَكبجري للطربان  [ 108]

 و د. خالد بن عبد الرمحن اجلرييس. 

 ين، مؤسسة احللبي. ، أليب الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاامللل والنحل   [109]

احلجاج  [ 110] بن  مسلم  صحيح  شرح  الرتاث    ، املنهاج  إحياء  دار  النووي،  الدين  حميي 

 . 1392 الثانية،  ط بريوت، –العريب 

القادر، دار الغرب  ف، للدارقطين خَتلج املؤتَلجف وامل  [111] ، ت: موفق بن عبد اهلل بن عبد 

 م. 1986  -هـ  1406،  1، ط بريوت  –اإلسالمي 

الرجالمي  [112] نقد  يف  االعتدال  املعرفة    ،زان  دار  البجاوي،  حممد  عيل  ت:  للذهبي، 

 م. 1963  -هـ  1382،  1، ط لبنان  –للطباعة والنرش، بريوت 

 ]ن[
ملحمد بن السائب الكلبي، ت: الدكتور ناجي حسن،    ،الكبرينسب معد واليمن    [113]

 م. 1988  -هـ  1408،  1عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط

ري غريبج أْلَفاظج املَهذ بج   [114] البن بطال، ت: د. مصطفى عبد    ،النَّْظُم املُْستَـْعَذُب يفج تْفسج

امِل، املكتبة التجارية، مكة املكرمة،  احلفيظ   م. 9911،  1988س 

  -، ملجد الدين ابن األثري، ت: طاهر أمحد الزاوى  النهاية يف غريب احلديث واألثر  [115]

 م. 1979-هـ 1399بريوت،  -كتبة العلمية  حممود حممد الطناحي، امل

 ]و[
الصفدي  [116] الدين  األرناالوايف ابلوفيات، لصلح  أمحد  وتركي مصطفى،  ، ت:  ؤوط 

 م. 0020  -هـ 0142بريوت،    -دار إحياء الرتاث  

اجمليد،  [ 117] القرآن  تفسري  العلمية، ت:    الوسيط يف  الكتب  دار  الواحدي،  أليب احلسن 

 م. 1994-هـ 1415،  1لبنان، ط  -د وآخرون. بريوت  عادل أمحد عبد املوجو 
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 الرسائل الامعية:
التفاسري   [118] بقسم  ،  لباب  الدكتوراة  ملرحلة  علمية  رسائل  أربع  يف  ق  قِّ حج للكرماين، 

ومه، بكلية أصول الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض،  رآن وعلالق

 . ـه1429إىل عام   ـه1404من عام  

 ع اإللكرتونية:املواق
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 لخصامل
 . معامل الرتبية الربانية يف النصوص القرآنية   عنوان البحث:

 ما ييل:أمهها  أهداف البحث:

ة يف النصوص القرآنية، وآثارها يف صناعة ــيـانـة الربــ يـالرتبامل  ـم مع ـ راز أهـإب  •

 املسلم وتربيته. 

 والعملية. ه عناية املرّبني لالهتامم بخاصية الربانية يف مرشوعاهتم العلمية  ـ توجي    •

امنه معامل    لبحث: ج  الستنباط  التحلييل  النظري  أسلوبه  يف  الوصفي  املنهج 

 . من النصوص القرآنية الرتبية الربانية

 نتائج البحث: أبرز  
الربانيون فئة أخّص من العلامء؛ مجعوا بني العلم والفقه واحلكمة والبصرية،   .1

الناس. إصالح  أمر  عىل  الربانيني   .2والقيام  سامت  وجالأجّل  غايتهم،  سمّو  لة   

يمتاز الربانيون برسوخهم .3م غري اهلل تعاىل.مقصدهم، فال يطلبون شاهدًا ألعامهل

الرشيعة،   علوم  الدين.يف  والفقه يف  واحلكمة  العلم  بني  أكثر  .4ومجعهم  الربانيون 

باهلل،   الرّبانّيون علامء  .5  الناس تأهّلًا وتعّبدًا، وأشّدهم متّسكًا بطاعة رّّبم وامتثاالً.

برش اعاملون  بأيعة  وختّلقوا  والعمل،  الفقه  بني  مجعوا  ظاهرا هلل،  العلم  خالق 

وجدان.6وباطنا.   يف  تغرس  الربانية  كان   الرتبية  أّيا  فاعال  فردا  يكون  أن  املسلم 

 موقعه، معطاء يف كل أحواله. 

ومدارسة تراجم الكتابة يف سري الربانيني،  وأوىص الباحث يف ختام بحثه بأمهية  

تي ساعدت عىل الربانية التي حتّلوا ّبا، واملقومات العن جوانب  حياهتم، والكشف

 حتقيقها يف سلوكياهتم وحياهتم. 

 ،،، عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوصىل اهلل وسلم 

 معامل.   –الربانية  -الرتبية  –النصوص القرآنية  :الكلمات املفتاحية
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 قدمة امل
 ، وبعد: السالم عىل رسول اهللاحلمد هلل والصالة و

تعاىل  فقد   واصطفاها  وجودا،  األمم  آخر  تكون  أن  األمة  هلذه  تعاىل  اهلل  قّدر 

  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې﴿   بخاتم الرسل والنبيني، قال تعاىل:

وجعل كتاّبا املنّزل ناسخا ،  [40]األحزاب:   ﴾ ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ

ا الكتب  من  قبله  قال  وشا  ،ةلسامويملا  عليها،  ومصدقا       ڇ  ڇ﴿  :  هدا 

 .[48]املائدة: آلية، ا ﴾ ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ

الق بأن  اإلسالمية  الرتبية  من  وامتازت  واألهم  األول  املصدر  هو  الكريم  رآن 

وقد اشتمل  »من املناهج الرتبوية األخرى، مصادرها، وبه سمت وعلت عىل غريها 

الك الفرينم ا  م  ريم عىلالقرآن  وينّظم  ي  يصلح حياهتم  وما  اخلري،  واملجتمع عىل  د 

  شؤوهنم، وحيقق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة، ويبعدهم عن الرشور، وعن املثّبطات 

 . (1) «واملعّوقات

سالمية ومصادرها؛ أهنا  وترّتب عىل صدارة القرآن الكريم يف مرجعية الرتبية اإل

م بأكمل  واملجتمع  للفرد  ونجاءت  وأحسن  ت  ومأقهاج،  إصالح،  وأشمل  ربية، 

أهم  »  ، فالقرآن الكريم[38]األنعام:    ﴾ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ ﴿   تنمية، قال تعاىل:

ا بناء  مصادر  من  فيه صالح  مصدر  ما  إىل  البرشية  هلداية  نزل  املسلم؛ ألنه  إلنسان 

 . (2) « دنياهم وأخراهم

وفاطره خالقه  بصبغة  الفرد  تصبغ  القرآنية  الرتبية    ں ڱ ڱڱ ڱ﴿ ،إن 

القرآن، وتؤّدبه  [138]البقرة:    ﴾ ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں ، وهتّذبه بأخالق 

 
 (. 224، )ص زمي، خالد احلاةلرتبية اإلسالميأصول ا ( 1)

 (.22ة اإلسالمية يف القرآن الكريم، )ص فلسفة الرتبي ( 2)
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عائشة   ُسئلت  وقد  اهلل    بآدابه،  رسول  ُخلق  ُخُلُقه  »  :فقالت ×عن  كان 

. (1) «القرآن  

و أصوهلا  مجيع  تستمّد  املباركة  الرتبية  الكريم  وهذه  القرآن  سور  من  مبادئها 

  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ﴿  عاىل:وآياته، قال ت

 ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 . [10، 9]اإلرساء:

تُ  التي  الكريم؛   ُس ؤس  والرتبية  القرآن  بمنهج  أصوهلا  وُتبنى  تعاىل،  اهلل  بكالم 

 واألدب.  يه بأنفس مراتب اخللق كامل والتامم، وحتلّ إىل أعىل درجات ال   سلم ترتقي بامل 

لقه، ونسبهم إىل اسمه اجلليل )الرّب(؛ نسبة طائفة من خه ابتدح اهلل يف كتام وقد

الذكر   آي  من  مواضع  ثالثة  يف  )الرّبانّيون(،  جاء وصفهم  إذ  وختصيص،  ترشيف 

 احلكيم: 

  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ﴿  قال تعاىل:

            ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ

 . [97 ]آل عمران:  ﴾  ژ

  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ﴿   وقال تعاىل:

  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ                  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک     ڑ

  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ

 .[44]املائدة:  ﴾ ھ  ھ  ھ

  ۋ  ۋ  ٴۇۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ     ۇ   ڭ  ڭ  ڭ﴿  اىل:وقال تع

 .[63 :دة]املائ ﴾    ۅ         ۅ

 
 (. 24601رقم  41/148مد )ـ(، وأح1773رقم  2/168أخرجه مسلم ) ( 1)
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وترشيفهم   الربانيني،  عىل  تعاىل  اهلل  ثناء  يتجىل  الكريامت  اآليات  سياق  ويف 

 بالقيام بأمر اهلل تعاىل.

اجلليلة،   املعامل  من  مجلة  تظهر  دالالهتا؛  يف  والتأّمل  اآليات  تلك  تدّبر  وعند 

يم والراسخ يف  كاحل»  ين أنه  حلميدة للرباين، وهي يف جممل أقوال املفرسوالصفات ا

وا  مللعا كباره، ويوىف كل أحد والعامل  قبل  العلم  يريب بصغار  والعاقل؛ ألنه  لفقيه 

حقه حسبام يليق به، وقد حتقق بالعلم وصار له كالوصف املجبول عليه، وفهم عن  

 . (1)«اهلل مراده

ُذك التي  املحامد  جاوجلاللة  الربانيني؛  صفات  يف  البحث،  رت  هذا  فكرة  ءت 

الباحث    ىيسعالذي   الربانيني ارإبإىل  فيه  التي وردت يف مدح  الربانية  ز أهم معامل 

 والثناء عليهم يف اآليات القرآنية.

 : موضوع البحث
 املرتّبني، وقد  تعترب الرتبية بالقدوة أهم أساليب الرتبية، وأكثرها نفعا وتأثريا يف

  ينجاء التوجيه الربابأن يقتدي بمن سبقه من الرسل، ف×تعاىل نبّيه حممدا  أمر اهلل  

احلل بعد  الرسله    ﴾  ۆئ  ۇئ  ۇئوئ  وئ  ەئ  ەئ﴿ ديث عن طائفة من 

بنبي[90]األنعام:   والتأيس  باالقتداء  األمة  هذه  وعال  املوىل جل  أوىص  كام  ، ×ا  ن، 
                 ی  ىئ  ىئ  ىئ         ېئ     ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ        ۇئ  وئ ﴿   فقال عز وجل:

.[21اب: ]األحز ﴾    ی  ی  ی

سياق  اربإ  ويف  بذكر  از  تعاىل  اهلل  عطف  القرآين؛  اخلطاب  يف  احلسنة  لقدوات 

  ڈ  ڎڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ﴿   :الربانيني بعد الرسل الكرام يف قوله  

                  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک     ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ

  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ

 
 (. 4/232املوافقات، للشاطبي، ) ( 1)
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جعل»  ،[44]املائدة:  ﴾ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ اهلل   وقد 

بمامرسة   اخللق  ينهون  خلفاء  فهم  الّدين،  أولو  هم  الذين  لألنبياء  تالني  الربانيني 

. (1) «أحواهلم أكثر مما ينهوهنم بأقواهلم

تعاىل، ومنزلة سا اهلل  الربانية مرتبة جليلة عند  إىل االرتقاء إن  الرتبية  تتطلع  مية 

و لبلوغها،  يف  »رباين  لاباملسلم  الكامُل  والعمل،  ل عالهو  بطاعة م  التمسِك  الشديُد 

.  (2) «ودينِهاهلل 

قول    (مفهوم الربانية يف املصطلح القرآين الكريم)  وقد جاء يف توصيات بحث  

ا»  الباحث: العلامء  لسامت  الرشعي  التوصيف  يكون  بأن  أويص    ، لربانينيفإين 

 ستفيضة يف ملا  حمل العناية  ؛عن مثلهم  ومعامل الدور اإلصالحي املنشود  ،وواجباهتم

مما يتناسب مع أمهية هذه الفئة، ورضورة دورها الذي    -أو أبحاث -بحث علمي  

 . (3)«تفتقر إليه أمة اإلسالم يف هذا الزمان

عىل الدراسة    وبناء  هذا  جاءت  سبق؛  اإلما  ربانية  من  جوانب  لرتبية  براز 

 لسؤال الرئيس للدراسة: القرآنية، وكان ا

 ؟ لنصوص القرآنيةا  ف الرتبية الرابنية   عاملما م 
 ويتفّرع عن هذا السؤال األسئلة التالية: 

 ؟علامء الرشيعةما مفهوم الربانية يف لغة العرب وكالم  .1

 الربانية يف كالم علامء الرتبية؟ما مفهوم  .2

 صوص القرآنية؟ ما معامل الرتبية الربانية يف الن .3

 
 (.  1/436تفسري القشريي، ) (1)

 (.  2/52، )أيب السعود( ب الكريم )تفسريإىل مزايا الكتاشاد العقل السليم إر (2)

(  27العدد )  إلمام الشاطبي للدراسات القرآنية ،جملة معهد ايف املصطلح القرآين الكريم،  مفهوم الربانية    (3)

 (.200)ص
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 :أهداف البحث
 ىل ما ييل:يسعى الباحث يف دراسته إ

 بية اإلسالمية يف كالم أهل اللغة، وعلامء الرشيعة. ية الرتنارببيان مفهوم  •

 نية.التعرف عىل تفسري علامء الرتبية اإلسالمية ملفهوم الرتبية الربا •

املسلم    إعدادا يف  إبراز أهم معامل الرتبية الربانية يف النصوص القرآنية، وآثاره  •

 ته.وهتيئته للقيام بأدواره ومسؤوليا

املربّ  • عناية  بخاصيةل  نيتوجيه  العلمية   الهتامم  مرشوعاهتم  يف  الربانية 

 والعملية. 

 :أمهية البحث
 تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من خالل:  

الربانية   - ملفهوم  الرتبوية  الدالالت  استنباط  يف  املصدر   منبحثها  نصوص 

 ية اإلسالمية. الرئيس للرتب

آ - تدّبر  يف  الصالح  السلف  سنّة  احلكيم،  إحياء  الكتاب   ، امهفهويات 

 العمل بمدلوالهتا. و

وجود  احلاجة إىل  فيه    تزداد؛ يف زمان  يف األمة  إبراز سامت الصفوة الربانيني -

 .والنامذج املثىلالقدوات احلسنة، 

  ورعايتهم. تزويد املرّبني بأولويات املنهج الرتبوي يف صناعة الربانيني -

 : منهج البحث
 من خالل دراسة ييللحلت صفي يف أسلوبه النظري ايستخدم الباحث املنهج الو 

)الربان وصف  يف  وردت  التي  القرآنية  العلم  اآليات  أهل  كالم  يف  والبحث  يني(، 

استنباط معامل الرتبية الربانية التي أشارت وواملختصني يف معانيها وبيان مدلوالهتا،  

وذلك    تربويـة،بمنطوقها أو مفهومها، وما اشتملت عليه من جوانـب  إليها اآليات  

 قـة. التفسري املعتربة، واملصادر والدراسـات ذات العال  عدد من كتب إىلبالرجوع 
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 : حدود البحث
الثالث  اآليات  الربانية يف  بيان معامل  املوضوعية عىل  البحث يف حدوده  يقترص 

  النحو التايل: التي ورد فيها لفظ )الربانيني(، وهي عىل

  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڦ      ڦ  ڦ﴿    قوله تعاىل:

            ڈ  ڈ   ڎ  ڎ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ چ

 . [ 79]آل عمران:  ﴾  ژ

  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ﴿  وقوله تعاىل:

  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک     ڑ

  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ

 . [44]املائدة:  ﴾ ھ  ھ  ھ

  ۋ  ٴۇۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ     ۇ   ڭ  ڭ  ڭ﴿   :اىلوقوله تع

 . [63]املائدة:    ﴾    ۅ         ۅ  ۋ

 : الدراسات السابقة
لك فهد مكتبة املومراسلة  يف مصادر الدراسات العلمية،  لبحث واالطالع  بعد ا

الدراسات   ية صلة بموضوع الربانية ، وجد الباحث أقرب الدراسات العلم وطنيةال

 التالية: 

، (1) ، للباحث حممد الصعبنية ف املصطلح القرآين الكرميابر لم ا مفهو دراسة  

أقوال   من  الراجح  وبيان  القرآين،  املصطلح  يف  الربانية  مفهوم  جتلية  إىل  وهدفت 

 باحث يف دراسته املنهج الوصفي، وتوصل إىل عدد منالعلامء يف ذلك، واستخدم ال 

ل أن  األقوال:  الراجح من  أن  الالنتائج، من أمهها:  ب ى  ةينربافظ  ر  ومن   ،مشتق من 

 
سات مام الشاطبي للدرااإل يم، حممد الصعب، جملة معهد  بحث: مفهوم الربانية يف املصطلح القرآين الكر  (1)

 (. 206-771م، )ص 2019-هـ1440، 27لعدد القرآنية، ا
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لرتقية باليشء من األدنى إىل األعىل، والعمل عىل  الرّب بمعنى الرتبية، وفيه معنى ا

لسام  الرشعي  التوصيف  يكون  بأن  وأوىص  به،  والعناية  العلامء إصالحه  ت 

امل الدور اإلصالحي  املستفيضة من  الربانيني، ومعامل  العناية  مثلهم؛ حمل  نشود عن 

 . ةيم عل راساتخالل د

وأثرها على  ـــيـانـ ربة  ـدراس  الشريعة اإلسلمية  حمسن  الفرد واألمةة  للباحث   ،

طه عىل (1)عيل  اإلسالمية  الرشيعة  ربانية  خاصية  أثر  بيان  إىل:  الدراسة  وهدفت   ،

ىل قوة روحية حتكم  بشقيه املادي والروحي، وكيف تتحول هذه اخلاصية إاإلنسان  

اإلن االسلوك  إىل  وتدعوه  واس   ةباستجسان  دراسته  والعمل،  يف  الباحث  تخدم 

من   نتائج،  إىل  الدراسة  وخلصت  الوصفي،  التحلييل  ربانية املنهج  أن  أبرزها: 

م عىل كل منهج عىل  اإلسالم يف مصدره وغايته، وّبذه اخلاصية متيز منهج اإلسال

الواألرض،   مظاهر  كل  عن  وربانتنّزه  والتطرف،  اهلدف  تناقض  حتدد  الغاية  ية 

العبودية هلل، فيعرف هدفه ووجهته، وتتناسق أعامله ق اإلنسان يف حتقيق لخلظم األع

ويتحر  حياته،  الباحث ومسرية  وأوىص  تعاىل،  اهلل  لغري  والعبودية  الرق  من  ر 

املناه مجيع  إخضاع  الربابوجوب  خلاصية  االجتامعية  والتنظيامت  الرتبوية،  نية؛  ج 

 خرة.خلالص يف اآلاو جاةاحة الدنيوية، والنحتى تتحقق السعادة والر

صت  ، التي خلّ (2) ، للباحثة أفراح الرتكيخصائص رابنّية الدعوة ومثراهتادراسة  

الدعو ربانية  املرتتبة عىل  والثمرات  اخلصائص  يف: كشف  الدراسة  أهداف  ة،  أبرز 

ربان حتقيق  من  متنع  التي  العوائق  عىل  عالجها،  والتعرف  وسبل  الدعوة،  ية 

 
ال  (1) اإل رشيربانية  عدن،  عة  جامعة  الرتبية،  كليات  جملة  طه،  عيل  حمسن  واألمة،  الفرد  عىل  وأثرها  سالمية 

 (. 432-407م، )ص 2012-ـه1433، 1، جملد 13العدد 
دعوة  لمنشورة، كلية ا  الة ماجستري غريالعزيز الرتكي، رس  بدخصائص ربانيّة الدعوة وثمراهتا، أفراح ع  (2)

 ـ. ه1427اإلسالمية، م، جامعة اإلمام حممد بن سعود واإلعال
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املـواست الباحثة  يفالا  نهج خدمت  بخصائص  سـتقرائي  اخلاصة  اجلزئيات  تتبع   

وثمراهتا، الدعوة  االسـتنباطي  ربانيـة  وبعض    واملنهج  الربانية  مفهوم  لبيان 

أمه من  النتائج،  من  عدد  إىل  البحث  وتوصل  املصدر  ل  أن  ها:خصائصها،  ربانية 

ال موضوع  عىل  عديدة  واملدعو،  ثمرات  والداعي  الدعوة  ودعوة  غاية  لربانية 

الدمت  ائصخص بقية  عن  والصحة    ،عواتيزها  واإلجيابية،  الوضوح  أبرزها: 

والوسطية،  واالستمرارية،  الوجهة،  ووحدة  الفطرة،  مع  والتوافق  والسالمة، 

املزيد من اجلهد والبحث حول جماالت    والواقعية، وأوصت الباحثة برضورة بذل

املخ وإبرالدعوة  وتفنيدها،  املختلفة  للشبهات  والتصدي  عن  الاز  اتلفة،  نحرافات 

 تحذير منها. الدعوة وال

الربانية يف اللغة يف بيان مفهوم    (الصعب)دراسة  هذه الدراسة مع  وقد اتفقت  

املفرسين دراسة  واصطالح  ومع  طه)،  اليف    ( حمسن  مفهوم  يف توضيح  ربانية 

املصدراالص ربانية  وأثر  الرتبوي،  بينام  طالح  واألمة،  الفرد  عىل  اختلفت   والغاية 

ا الد  ةس الدرهذه  السابقة  عن  الربانيةراسات  ملفهوم  الرتبوية  للمعامل  ، بإبرازها 

املسلم،   الفرد  عىل  لفظ  من  وآثارها  فيها  ورد  التي  القرآنية  النصوص  تدّبر  خالل 

 الربانية.

 :خطة البحث
وأهدا  :املقدمة       وأسئلته،  البحث،  موضوع  ومنهجه،  وفيها  وأمهيته،  فه، 

 العلمية. طته خو قة،اسات السابوحدوده، والدر

وكالم    األول:املبحث   العرب  لغة  يف  الربانية  الرشيعةمفهوم  موضحا علامء   ،

 فيها أقوال أهل اللغة وعلامء التفسري والسلوك يف معنى الربانية.

الثاين:  فيفم  املبحث  موضّحا  الرتبية،  علامء  كالم  يف  الربانية  مقتضيات  هوم  ه 

 الربانية يف علم الرتبية. 
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ال الربان  :ثثالاملبحث  الرتبية  عىل  معامل  دّلت  حيث  القرآنية،  النصوص  يف  ية 

سامت وصفات جليلة للحكامء والفقهاء من هذه األمة، وأوضحت جاللة قدرهم،  

 وعظم مكانتهم يف املجتمع. 

ا  يهاوف  اخلامتة: إليها هذا  التي خلص  والتوصيات  النتائج  ثبت أهم  ثم  لبحث، 

 املراجع ثم قائمة املحتويات. 

اأسأ وإحسانه  هللل  بلطفه  به، واحلمد هلل    تعاىل  ينفع  وأن  العمل،  هذا  يتقبل  أن 

 الذي بنعمته تتم الصاحلات. 
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 املبحث األول
 علماء الشريعةمفهوم الربانية يف لغة العرب وكالم 

م بيان  يف  العلم  أهل  أقوال  حتديداختلفت  يف  الختالفهم  الربانية  أصل   فهوم 

ذهب إىل اعتبار الكلمة غري  لغة العرب، يف حني أن بعضهم قد  مة يفلكلق ااشتقا

إنام    ،قال أبو عبيد: وأحسب الكلمة ليست بعربية»عربية يف أصلها، قال األزهري:  

ّبانّيني. قال  وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب ال تعرف الرّ   ،ةهي عرباني ة أو رُسياني  

 .  (1) «العلم لهأء وام عرفها الفقهانأبو عبيد: وإ

 العلامء تدور حول معنيني للربانية، مها: وأكثر آراء 

 أهنا منسوبة إىل الرّب سبحانه وتعاىل.  ▪

ب ى(.  ▪  أهنا مشتقة من الفعل الثالثي )ر 

 يُراد به:   ؛( الذي هو هللا تعاىلبّ ة من لفظ اجلللة )الر  فالقول األول أبهنا مشتق
الرابين على ام، وفيه داللة شدة حرص  الدو   ى ل ه عوالقريب من،   املنتسب إىل هللا
 والعلم به، واالجتهاد ف طاعته وعبادته.   ،معرفة هللا تعاىل

:  »قال ابن منظور:    للمبالغة   نوالنو  األلف  زيدت  لرب،ا  يعبد  لذيا  لرباين اِقيل 

ب  إذا أرادوا ختصيصا بعلم الرنونا يف الرباين  يه: زادوا ألفا وسيبو  وقال.  النسب  يف

 . (2) «علم بالّربِّ دون غريه من العلوماحب غريه، كأن  معناه: ص نود

العيني:   األلف  الرّ   وأصله  الرب،  إىل  منسوب:  والرباين»وقال  فيه  فزيدت   ، يبِّ

يف واملبالغة  للتأكيد  )املنتهى(:والنون  كتابه  يف  املعاين  أبو  وقال  النسبة.  اللغة    يف   

  . (3) «ىلتعاالرباين: املتألِّه العارف باهلل 

 
 (. 1/97جماز القرآن، ) (1)

 (. 1/403لسان العرب، ) (2)

 (.2/43عمدة القاري رشح صحيح البخاري، ) ( 3)
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عاملا   يكون  أن  به  ُوصف  من  يلزم  ال  فإنه  للربانية؛  االشتقاق  هذا  وباعتبار 

تيمية ابن  قال  حمققا،  فقيها   تدل  فال:  الرب  إىل  منسوبون  أهنم  قدر  إذا»:  معتربا، 

إيامن وعبادة وتعلامء  أهنم  عىل  بةالنس املؤمنني، نعم تدل عىل  يعّم مجيع  ،  أّله، وهذا 

 .(1) «رشك به شيئا فهو متأّله، عارف باهللحده ال ي و اهللفكل مْن عبد 

يوصفون   األمة  هذه  يف  النّساك  العّباد  من  كثري  ُيذكرون، وكان  حني   بالربانية 

ب ايني  مات :احلنفية ابن حممد قال مات ابن عباس وملا»  .  (2)«األمة هذه  ر 

ن أصناف م  مريهال ختتص بالعلامء وال بغ  -القولعىل هذا  -نية  وعليه، فالربا»

ات تعاىل يف  الناس، فكل من  اهلل  إىل  التوجه  متأله يف علمه وعمله، شديد  بأنه  صف 

علم  وتعبده؛ فهو رباين، ومنه العامل الرباين: أي العامل الذي زاد عىل عنايته بالقصده  

مع  وحده،  تعاىل  هلل  لإلخالص  وحتريه  قصده  قوله   صحة  يف  هلل  بالتعبد    عنايته 

 .(3) « أعلم ىلتعاوعمله... واهلل 

والقول الثاين ف بيان أصل اشتقاق كلمة الرابنية؛ أهنا مشتقة من الفعل الثلثي 
 . واإلصلح  ،والرعاية  ،والتعليم  ، (، ويُراد هبا الرتبيةب   ر  )

اوالرّبانيون ّبذ هم  االعتبار  دين  ا  والفقه يف  العلم  القائمون لراسخون يف  اهلل، 

   اس.والتنشئة للن ،بأمانة التعليم

الراغب:   إىل حدّ »قال  اليشء حاال فحاال  إنشاء  الرتبية، وهو    الربي يف األصل 

 .  (4)«التامم، يقال: رب ه، ورب اه، ورب به

 
 (.1/62فتاوى ابن تيمية، )جمموع   ( 1)

 (. 1/15رب العاملني، ) عن إعالم املوقعني ( 2)

 (. 184الكريم، مرجع سابق، )ص طلح القرآينصالربانية يف املمفهوم   ( 3)

 (.336مفردات ألفاظ القرآن، )ص ( 4)



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

213 

  مني بصغار العلوم قبل املتعلّ   يربون  كانوا  لرتبية،ا  بمعنى  لربا»   وقال ابن األثري:

   . (1) « لدينرباين: العامل الّراسخ يف العلم واكبارها، وال

،  لفاضل  فضله   عىل  زيادة  ال   الذي  هوفالعامل الرباين:  »اخلطيب البغدادي:    القو

وال منزلة فوق منزلته ملجتهد، وقد دخل يف الوصف له بأنه رباين وصفه بالصفات 

يف اللغة: الرفيع    لم ألهله، ويمنع وصفه بام خالفها، ومعنى الرباينالتي يقتضيها الع

 . (2) «هفي ةل زملنالعايل ا ،الدرجة يف العلم

حيث واإلصالح،  الرتبية  بمعنى  الربانية  أن  الطربي  رجح  وأوىل  »قال:    وقد 

إىل   املنسوب  الرباين  وأن  رباين،  مجع  أهنم  الربانيني  يف  بالصواب  عندي  األقوال 

ب ان  . (3) «ا ويقوم ّباّبي رُ الناس، وهو الذي يصلح أمورهم وي   بي رُ الذي ي   الر 

و)الرّباين( هو »الرباين، وجاللة قدره:    ن سامتايبيف  كالما نفيسا    ثم قال  

من   واحلكمة  بالفقه  العامل  وكان  وصفُت،  التي  بالصفة  كان  من  إىل  املنسوب 

ُرّب أمور  الناس، بتعليمه إياهم اخلري   ، ودعائهم إىل ما فيه مصلحتهم،  املصلحني، ي 

ليه نهاج  ملا  عىلأمور الناس    يم التقّي هلل، والوايل الذي ييلوكان كذلك احلك الذي و 

املقسطون من املْصلحني أمور  اخللق، بالقيام فيهم بام فيه صالُح عاجلهم وآجلهم، 

عامُد الناس يف  فالربانيون إذًا هم  »، ثم قال:  «وعائدُة النفع عليهم يف دينهم ودنياهم

والدنيالفق الدين  وأمور  والعلم  فوق ه  وهم  جماهد:  قال  ولذلك  ألن األ  ا،  حبار، 

ال  ر  احباأل بالسياسةهم  البرص   والفقه  العلم  إىل  اجلامُع  والرباين  والتدبري   ، علامء، 

 .(4) « وما يصلحهم يف ُدنياهم ودينهم ،والقيام بأمور الرعية

 
 (.2/188النهاية يف غريب احلديث واألثر، ) (1)

 (. 1/182الفقيه واملتفقه، ) ( 2)

 (.6/543ن يف تأويل القرآن، للطربي )جامع البيا ( 3)

 (.6/544سابق، )ال املرجع ( 4)
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وصف الربانيني بام يدل عىل هذا      وقد ورد عن مجع من الصحابة الكرام

 . هلل السلف الصالح رمحهم ا، وتبعهم عليه أعالم من املعنى اجلليل

ابن اجلوزي:   الربانيون: فروي عن عيل بن أيب طالب   »قال  أنه قال:    فأما 

يُ  الذين  ويُ ذي غ  هم  باحلكمة  الناس  عباس  ربي ون  ابن  وقال  عليها،  وابن    وهنم 

امل الفقهاء  هم  هجبري:  وعطاء:  قتادة  وقال  احلعلمون،  العلامء  الفقهاء  قال م  كامء، 

 . (1) «ملعلمونا ءلاماحدهم رباين، وهم الع: و ابن قتيبة

الّزبيدي: غْ   لذيا  ملعلما  لعاملا  :ينّ والربا»  قال   قبل  العلوم  بصغار  لناساُذو  ي 

الدرجةكبارها العايل  أو  والدين،  العلم  يف  الراسخ  العامل  والرباين:  العلم،    ...  يف 

   . (2)«هلل تعاىل(العارف با وقيل: الرباين: )املتألِّه

 أي   كبارهقبل    العلم  بصغار  الناس  يريب  الذي  باينالروقيل  »:  ابن حجروقال  

 . (3) « بالتدريج

والعلم عند    -وبالنظر يف القولني السابقني يف حتديد أصل لفظ )الربانية(؛ يظهر  

تعاىل   االشتقاق    -اهلل  أصل  عز  أن  الرب  من  هو  قيل  سواء  من  واحد،  أو  وجل، 

بمعالرتبي الرب  من  أو  فأصل  ة،  والتعاهد،  اإلصالح  مجيع   ىنعاملنى  يف  اللغوي 

 وال يعود إىل اإلصالح والقيام بالشأن.األح

فالرباين منسوب إىل الرتبية وإىل الربوبية،  » وإىل ذلك أشار ابن عثيمني يف قوله:  

     ڍ  ڇ﴿  تربية،  :اإلصالح  ربوبية، وباعتباره مضاًفا إىل  :فباعتباره مضاًفا إىل اهلل

أي مربني للخلق عىل ما     ﴾   ڍ     ڍ  ﴿   أي خملصني للرب متعبدين له،   ﴾   ڍ

 . (4) «تقتضيه الرشيعة

 
 (.2/298علم التفسري، ) زاد املسري يف ( 1)

 (.2/164تاج العروس من جواهر القاموس، ) ( 2)

 (.1/121فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، ) ( 3)

 (.454ثيمني، )صتفسري القرآن الكريم »سورة آل عمران«، حممد بن ع ( 4)
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العلم   العلامء؛ مجعوا بني  فئة أخّص من  الربانيني  اعتبار  يلتئم يف  ومجيع ما سبق 

والقيام   والبصرية،  واحلكمة  توجيههم  ىلعوالفقه  وحسن  الناس،  إصالح  أمر   

 يتهم وسياسة أمورهم. وتعليمهم وترب
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 بحث الثانيملا
 مفهوم الربانية يف كالم علماء الرتبية
يظهرون   والتي  مؤلفاهتم، ُيعنى علامء الرتبية ببيان خصائص الرتبية اإلسالمية يف  

 ّبا متّيزها عن غريها من أنواع الرتبية األخرى.

ّية(، التي هي عند كثري من أهل ة )الرّبانائص؛ خاصيّ ّرة هذه اخلص وجيعلون يف غ

قال    ةقتمش  اللغة )الرّب(،  لفظ اجلاللة  الرّب »الراغب:  من  إىل  منسوب  ،  الرّبايّن: 

ي يعبد  لذا  لربايناقيل:  »  ، وقال ابن منظور(1)«أي اهلل تعاىل، فالرباين كقوهلم: إهلي

 يف   ونونا  ألفا  زادوا  :سيبويه  وقال.  النسب  يف  للمبالغة  والنون  األلف  زيدت  لرب،ا

دون غريه، كأن  معناه: صاحب علم بالّربِّ   الرب  ملع ب  اختصيص  أرادوا  إذا  الرباين

 . (2)«دون غريه من العلوم

بالربانية   القصد  فإن  االشتقاق  هذا  وتوجيهاته  »  وبناء عىل  أحكام اإلسالم  أن 

 .(3) « من أهواء البرش األصيل من الرب عزوجل، وليست نابعةمصدرها 

أبويو اإلسالمي  بني  الرتبية  بربانية  املراد  أعراد  وأهدافها،  »:  اهنة  أصوهلا  تستمد 

 ( 4) «ومنهجيتها وتوجيهاهتا، ومبادئها وقيمها؛ من مصادر الدين اإلسالمي الرئيسة

اإلسالمية الرتبية  اإلنسان  »  ورّبانّية  سلوك  بأسس  تربط  املختلفة  وترصفاته 

، ألن الغاية العظمى من خلق  (5)«اإلسالميالمية ومضامني الترشيع  العقيدة اإلس 

كلقحتن؛  اإلنسا يف  تعاىل  هلل  العبودية  تعاىل:  يق  قال  كام  وأحواله،     ڄ﴿  شؤونه 

 . [56]الذاريات:  ﴾   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ

 
 (.336مفردات ألفاظ القرآن، )ص ( 1)

 (.1/403) لسان العرب، ( 2)

 (.45احلازمي، )ص  مية، خالداإلسالل الرتبية أصو ( 3)

 (. 56، )ص لرتبية اإلسالمية، صالح أبو عرادمقدمة يف ا ( 4)

 (. 100أصول الرتبية اإلسالمية، حممد آل عمرو وآخرون، )ص  ( 5)
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املن يف  من  فاإلنسان  حني،  كل  يف  ملواله  خاضع  عبد  اإلسالمي  الرتبوي  هج 

لوجود األوىل  األخرية  اللحظة  اللحظات  وحتى  وباهلل ه،  هلل،  يعيش  حياته،  ،  من 

  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴿  ىل: ومع اهلل، قال تعا

 . [163، 162]األنعام:   ﴾     ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅۋ

ومنطلقاهتا، ومنهجها  مصدرها  يف  ربانية  اإلسالمية  كل »  والرتبية  من  مرّبأة 

ص العبودية له  ا وصل اإلنسان بخالقه، وإخالنقص، منّزهة عن كل قصور، غايته

 . (1)«بحانه وتعاىلس 

 ة املصدر: اإلسالمية رّبانيّ  رتبيةلا كونويرتتب عىل 

وملا  » -1 يصنعه،  فيام  تظهر  الصانع  وذلك ألن صفات  النقص؛  من  خلّوها 

له الكامل املطلق يف ذاته وصفاته وأفعاله؛ فإن أثر هذا الكامل يظهر فيام  كان اهلل  

. جه من أحكام ومناهيرشع

    ڇ  ڇچ  چ  چ﴿   اقض، وقد جاء يف قوله تعاىل:من التنالعصمة   -2

 .[ 82]النساء:    ﴾ ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڍ  ڍ    ڇ      ڇ

الرباءة من التحّيز واهلوى، يف حني ال يسلم منهاج وضعه البرش من التأثر   -3

 . (2) « سبيل اهلل... باألهواء املضّلة عن

الربانية مظاهر  اإلسالمي  وأجّل  الرتبية  اهلل    هتادعو»ة  يف  رشعه  بام  االلتزام  إىل 

البرشية الوضعية يف  ل وحرام، والتحذير من اتباع القوانني  ال حمن  سبحانه وتعاىل  

 . (3)«ذلك...وحرصها عىل تنشئة املسلمني عىل إخالص العمل هلل سبحانه وتعاىل

وتوازهنا، تتكامل مع وسطيتها  الرتبية اإلسالمية  وواقعيتها،    وربانية  وتيسريها 

ت وطبيعته،فهي  اإلنسان  فطرة  ا  راعي  جوانب  مع  البرشي    رولقصوتتوافق 

 
 (.17، )صاهلل العقيل الرتبية اإلسالمية، عبد ( 1)

 (.19)صد أبو دف، اإلسالمية، حمموية مقدمة يف الرتب ( 2)

 (. 101ة، حممد آل عمرو وآخرون، )ص اإلسالمي ةأصول الرتبي ( 3)



 ل ـــيـافــد بــــيـعـن ســد بــــمـحـمد.                               ةــــــــــيــرآنــقـوص الـــصــي النـة فـــــيــانــة الربــــيــربــتـ م الـــالــعــم

218 

وال تعني التحليق باملسلم يف آفاق املثالية املطلقة، أو عزله عن  »ف اإلنساين؛  والضع 

إ عن  وتقاعسه  احلياة،  يف  زهده  أو  أحيائها جمتمعه،  مع  والتفاعل  عامرها 

أهن تعني  وإنام  إهلية خاضعة لرشيعةوموجوداهتا،  تربية  أهواء    ا  اهلل وأحكامه، دون 

وظيفتلا وميوهلم،  وتاعرها  برش  املسلم  البرشيية  طاقته  حدود  يف  ،  ةنميته 

 .  (1) «  [286رة: ]البق  ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ﴿  قال تعاىل: واستعداداته الفطرية،  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 (.35، )ص أصول الرتبية اإلسالمية، حممد شحات اخلطيب وآخرون  ( 1)
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 املبحث الثالث
 ية يف النصوص القرآنيةمعامل الرتبية الربان 

ا ويستن لرباإن  رأيه،  عن  يصدرون  الناس؛  عامة  قبلة  وخرباته، ب  نريوين  علمه 

ّدون به يف أوقات املحن وامللاّمت، ويلتئمون برحابة صدره  ويقتدون بأفعاله، ويشت

 وحسن أخالقه. 

معامل   الربانية وتتجىل  لنصوص  تدّبره  من  املسلم  يقتبسها  التي  الربانية  الرتبية 

 أمهها:  لقرآنية يف مظاهر عديدة، منا

 : مسّو الغاية والقصد. 1
املعامل   الر  اروهظوهو أجّل  أقواهلم وأعامهلم من  يف سلوك  الذين جّردوا  بانيني، 

 كل مقصود إال اهلل تبارك وتعاىل.

غاية واملقصد، ودوام تعّلقهم به، وقرّبم منه،  فرّبانيتهم تربز توحيد خالقهم بال

إلي الرب  نسبهم  فقال:وهلذا  للرب   انوكو  أي»  ﴾  ڍ ڍ  ڇ﴿  ه،    ، منسوبني 

 باملنسوب   املنسوب  اختصاص  ملزيد  يكون  إنام  ءيشلا  ىلإ   النسب  ألن  تعاىل،  اهلل  وهو

 . (1)«غريه، ومعنى ذلك أن يكونوا خملصني هلل دون إليه

فال   وحيه؛  أمناء عىل  وجعلهم  كتابه،  من  استحفظهم  بام  هلل  شهداء  والربانّيون 

   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ﴿  قال تعاىل:  ،ىل رضاهإياه، وال يقّدمون شيئا ع  خيشون أحدا إال

  ک  ک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ

  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ

 . [44]املائدة:  ﴾ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ

هلل   اإلخالص  حتقيق  والوجهإن  الغاية  وجتريد  مقّوم،  وأهّم  أّول  له؛  ات  ة 

  يث   ىث    مث   جث  يت  ىتمت      خت    حت  جت  يب  ىب  مب      خب  حب      جب   يئ﴿  بانية، قال تعاىل:الر

. [110]الكهف:   ﴾   جس  مخ    حخ  جخ  مح  جح  مج    حج

 
 (. 3/295التحرير والتنوير، ) ( 1)
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اصده يف والعبد الرّبايّن نذر نفسه وما يملك هلل تعاىل، فأسمى غاياته، وأعظم مق

 .( 1)«ري اهللال يطلب لعمله شاهدا غ» ر بلوغ مرضاة ربه، فصا

 .  (2) «ةاعطلا د يفاإلخالص هو إفراد احلق سبحانه بالقص»قال ابن القيم: 

إذا   أما  بفضله،  املكتفي  به،  املستغني  له،  اخلالص  العبد  حيب  تعاىل  اهلل  وإن 

ليشء   عبودية  نوع  للعبد  تعاىل-صارت  اهلل  و-سوى  عىل ؛  ظهر  أو  قلبه،  يف  قر 

الربجوارح حصول  يف  قادح  فإنه  حتقّ انيه،  من  مانع  يقول  ة،  املعنى  هذا  ويف  قها، 

عياض   بن  عليه    هللا  دق ص  ما  واهلل»الفضيل  املخلوقني  من  ألحد  من  عبوديته  يف 

 .  (3)«ربانية

 . (4)«ختليص القلب من كل شوب يكّدر صفاءه»قال املناوي: اإلخالص: 

بأعىلوقد   الربانيني  عباده  تعاىل  اهلل  فضل  اصطفى  وأظهر  التكريم،  هم  درجات 

ا  م كل    عن  هيمسائر اخللق؛ نتيجة حتقيقهم اإلخالص يف حياهتم، وتربّ   وقدرهم عىل 

 ن اهلل تعاىل.دو

أخرب   يوسف  كام  نبيه  حال  الفتنة  عن  وسائل  كل  قاوم  الذي   ،

  ڤ﴿   العزيز، وصرب وصابر لوجه اهلل، قال تعاىل:واإلغراء التي بادرته ّبا امرأة  

   ڇ  چچ     چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ

. [24]يوسف:  ﴾   ڇ  ڇ  ڇ

ينابيع احلكمة من أ  طقد  عبص  خلأ  ما»قال مكحول:   إال ظهرت  يوما؛  ربعني 

 .(5) «قلبه عىل لسانه

 
 (. 14، )ص معجم التعريفات، للجرجاين ( 1)

 (.2/91) مدارج السالكني، ( 2)

 (.2/419ية، )ع فتاوى ابن تيمموجم ( 3)

 (. 42ف، )ص ت التعاريالتوقيف عىل مهام ( 4)

 (.2/96) مدارج السالكني، ( 5)
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 إّن سمّو غاية الرّبايّن، وتوحيد قصده ومراده؛ تثمر يف سلوكه ثمرات عديدة؛ منها: 

ورضائه،    ه وهناره، يف رسائه؛ يف ليله بخالقهتعاىل، وقوة اتصالتعّلق قلبه باهلل    ▪

 .  خته، يف شبابه وشيخويف قوته وضعفه

 حوال.األو األمورتوّكل الصادق عىل اهلل، واالعتامد التاّم عليه يف كل ق اليحتق  ▪

 استصغار ما يشغل عن الدار اآلخرة من حطام الدنيا وملّذاهتا.  ▪

 خيالف رشع اهلل وحدوده. خمالفة النفس والشيطان فيام   ▪

 :التألّه والتعّبد، وشّدة التمّسك بطاعة هللا رةكث.  2
عىل دوام رعاية الرباين لقلبه بالتزكية    التفسري    ئمةوأ  فتؤّكد عبارات السل

بالتبتّل   الفائقة  والعناية  ظاهره،  واستقامة  باطنه  بإصالح  واالهتامم  والتهذيب، 

واإلحسان،   العبودية  درجات  يف  اوالرتّقي  من  اخللق  صفوة  حال  لرسل  فذلك 

  ۇئ  وئ  وئەئ  ەئ  ائ      ائ  ى  ى  ې   ې﴿  والنبيني،

 . [09 :ءيا ]األنب ﴾  ۇئ

الرب   اسم  من  مشتق  بالربانية  فوصفهم  ذلك؛  من  ابن    وال عجب  قال   ،

، نعم تدل  علامء  أهنم  عىل  النسبة  تدل  فال:  الرب  إىل  منسوبون  أهنم  قدر  ذاإ»  :تيمية

 .  (1)«تأّلهدة ووعباعىل إيامن 

أعىل  الرباين  واملسلم   لنيل  واملجاهدة  والتقى،  بالطاعة  سلوكه  يصطبغ  من 

القلــوديـعب  يف  اتـماـمقـال وفاضـة  والباطن،  الظاهر  وصالح  واجلوارح،  ل ب 

 العلم والعمل.  

وكلام زادت صلة العبد بربه، وكلام زكت روحه بالطاعات والقربات؛ كلام كان 

ه من عاىل يف شأن اخلليل وذريتوالوالية الربانية، قال تأحرى باالصطفاء الرمحاين،  

  ٱ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ     ۇئ  وئ   وئ﴿ :األنبياء  

 
 (.1/62جمموع فتاوى ابن تيمية، ) ( 1)
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  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 .[73-72]األنبياء:  ﴾ ٺ ٺٺ

ف املرء باهلل؛ فُيثمر ذلك اخلشية من اهلل، وقوة إن الغاية من العلم النافع أن يعرِّ 

له، وخصام  د يصبح العلم حجة عىل حام، فإن مل يتحقق ذلك؛ فقالتمسك بدين اهلل

،  [28]فاطر:    ﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿   :اىلعتخيالف عمله قوله، قال    ملن

ن أكثر له خشية، وأوجبت له خشية اهلل،  فكل من كان باهلل أعلم، كا»قال السعدي:  

عىل فضيلة العلم،  االنكفاف عن املعايص، واالستعداد للقاء من خيشاه، وهذا دليل  

  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ يته هم أهل كرامته، كام قال تعاىل:  ع إىل خشية اهلل، وأهل خشفإنه دا

 . (1)« [8 ]البينة:  ﴾      ٹ  ٹ   ٿ  ٿ ٿ  ٺ

 ؛واخلشية هي: اخلوف املبني عىل العلم والتعظيم، ومعرفة العبد بربه حق  املعرفة

إذا   ألنه  اهلل،  خشية  قلبه  يف  توقع  أن  ُبد   عال  ربٍّ  عن  م  
لِ ع  ذلك  ،  علم  قويٍّ ظيم، 

 .هلل عز وجل أتم  قيامة اعطابم وق بام ُيرسي وخُيفي اإلنسان، فتجده يقاهٍر، عاملٍ 

قال:    ؛أورد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد عن أيب احلسن العلوي البغدادي

ِمْعُت »  . (2)  «خشيته : أول ما هيب اهلل تعاىل للعامِل الرباينيقولاص اخلو إبراهيمس 

إم  الربانيني ولقد رضب  طاع   ×  ام  وشّدة  لربه،  والتعّبد  التأله  يف  مثال   هلل   ه ت أروع 

تأّخر  - له ما تقّدم من ذنبه وما  الرباين للمؤمن؛ ال    -وقد غفر اهلل  ألن االصطفاء 

الشكر   من  بأعظم  صاحبه  صاحب  يقابله  من  التقرب  من  واالستزادة  للمنّان، 

بذكره،   الرّب، وشكره عىل إذنه  نعم؛ وهي نعمة التبّتل إىلالفضل لتفّضله بأجّل ال

 قه لعبادته.وتوفي

 
 (.688)ص تيسري الكريم الرمحن، ( 1)

 (.16/136تاريخ بغداد، ) ( 2)
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ل ي كان يقوم من الل  ×ّي اهلل   نب  أن    ن عائشة  ه ع ححيص يف    روى البخاري

، وقد غفر اهلل  لك ما  تصنع هذا يا رسول اهلل مل  :ةقدماه، فقالت عائش  ّطرى تتفتح

 .  (1) « أن أكون عبدا شكورا  حبّ أفل أ»خر؟ قال: أتقدم من ذنبك وما ت

التخّلق   يف  يشرتكون  والتي  للربانيني،  البارزة  السمة  تالف  اخ  عىل  ا،ّبإّن 

العمل لد أدوارهم يف  التنّسك اهتامماهتم وجماالهتم، وتنّوع  ين اهلل تعاىل؛ هي كثرة 

 الصلة باهلل، وجماهدة النفس يف بلوغ مرتبة اإلحسان يف عبودية اهلل. للرّب، وقوة 

مرتبإو إىل  العبد  ارتقى  للذا  بإتقانه  اهلل  والية  النوافل؛  ة  عىل  وحفاظه  فرائض، 

املو أحوعل  اىلعت  ىلأسبغ  مجيع  يف  له  حافظا  وكان  حمبته،  سائر  يه  يف  وسدده  اله، 

بع العظمى  البشارة  جاءته  ثم  وحلظاته،  مماته،خطواته    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴿   د 

      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ پ

 ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ

 . [64 – 62]يونس: 

هريرة   أيب  ال  عن   عبدي   إل   تقرب  وما»  تعاىل  اهلل    قال  ل:قا  ×نبي  أن 
 حىت  ابلنوافل   إل  يتقرب  عبدي  يزال  وما  ،عليه  افرتضتمما    إل  أحب  بشيء
  اليت  ويده   به،  ر يبص  الذي  وبصره  به،  يسمع  الذي  مسعه   كنت   أحببته  فإذا  أحبه،

ايبطش هبا استعاذين ألع، ورجله   يذنه،ليت ميشي هبا، وإن سألين ألعطينه، ولئن 
ملوت وأان أكره شيء أان فاعله ترددي عن نفس املؤمن؛ يكره اعن    ت رددا توم

 . (2) رواه البخاري  «مساءته

 ومن اآلثار املباركة لتنّسك العبد، وشدة اجتهاده يف طاعة اهلل: 

 بام عند اهلل.  ة باهلل، وصدق اليقنيالثقتقد، وقوة سالمة املع •

 
 (.  6502رقم  8/105صحيح البخاري ) ( 1)

  (.4837رقم  6/135) أخرجه البخاري يف صحيحه ( 2)
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 .عدم اخلوف والرهبة إال من اهلل تعاىل •

 ة والتلذذ بالطاعة.لعبادايف  ادتهاالج •

 سالمة الصدر وطهارة الباطن، وال حيسد أحدا عىل ما وهبه اهلل.  •

 التواضع للخلق ورحابة الصدر.  •

 البذل واجلود والتضحية يف نرصة دين اهلل.  •

 م التعّلق ّبا، والرغبة يف اآلخرة، واالجتهاد هلا. نيا، وعدالزهد يف الد •

 :ة م الشريعو الرسوخ ف عل . 3
بتعليم الناس وتدريسهم؛    وعنايتهم  يف العلم، الربانيني بالتمّكن  ىل  اتع  اهللف  وص

  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ﴿  :جل وعالفقال  

  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ        گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک     ڑ

  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ

تأكيد   ﴾ گ  ک  گ  گ  گ  ﴿   ، فقوله:[44]املائدة:    ﴾ ھ  ھ  ھ

ابن كثري: قال  الربانية،  إىل مرتبة  املسلم  رفعة  العلم يف  أثر    استودعوا  بامأ ْي:  »  عىل 

 .(1) «به ويعملوا يظهروه أن أمروا الذي اهلل كتاب من

أوصاف   السعدي  السابقة وبنّي  اآلية  يف  عليهم  اهلل  أثنى  الذين   الربانيني 

بقوله:    ﴾ کک ﴿  وكذ »،  حيكمأي:  للذبا  لك  أئمة يلتوراة  هادوا  ن 

أي:   الربانيني،  من  بأحسن    ،ملعلمنيا  لعاملنيا  لعلامءاالدين  الناس  يربون  الذين 

 . (2) «تربية، ويسلكون معهم مسلك األنبياء املشفقني

  ې﴿   :يف كتابه، وفضلهم عىل كثري من خلقه، فقال  امتدح اهلل العلامء    وقد

  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئۇئ  ۇئ  وئ    وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې

. [9]الزمر:    ﴾ ی  ی       ی    ی  ىئىئ   ىئ   ېئ

 
 (.  3/711ثري )ك ن العظيم، البن تفسري القرآ ( 1)

 (.211تفسري السعدي، )ص ( 2)
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ۅ  ۅ  ۉ   ۋ  ۋ﴿  هنم أهل اخلشية واإلجالل هلل، فقال يف شأهنم:  أوأخرب  

 . [28]فاطر:  ﴾   ۉ

فقال   ،الختصاصهم بمرياث النبوة  ؛ ة األمةيف صفو×  م رسول اهللكام جعله

ثوا دينارا وال درمها، ورّثوا يورّ   مل  األنبياء  إنو   نبياء،ألا  رثةو   لعلماءا  إنو » يف حقهم:  
. (1) «العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر

منزلته  »  و فوق  منزلة  وال  لفاضل،  فضله  عىل  زيادة  ال  الذي  هو  الرباين  العامل 

المل العلم  جتهد، وقد دخل يف  يقتضيها  التي  بالصفات  رباين وصفه  بأنه  له  وصف 

 . (2) «خالفهاألهله، ويمنع وصفه بام 

سلم يف علوم الرشيعة الغّراء، والفقه العميق بمقاصدها ومراميها، ملإن رسوخ ا

الربانية،   عن أيب  فوالتبّحر يف مصادر الترشيع وأصوله؛ من أعظم سبل بلوغ مرتبة 

رسول  الد سمعت  قال:  علما »يقول:    ×اهلل  رداء  فيه  يطلب  طريقا  سلك  من 
به طريقا من طرق  لإن  اجلنة، و   سلك هللا عز وجل  ضع أجنحتها رضا ت امللئكة 

لطالب العلم، وإن العامل ليستغفر له من ف السماوات ومن ف األرض واحليتان ف 
العابد كفضل  على  العامل  فضل  وإن  املاء،  ليل  جوف  سائر القمر  على  البدر  ة 

 .(3) «واكبالك

ابن اجلوزي:   أيب طالب  »قال  بن  الربانيون: فروي عن عيل  قال:  أن  فأما  ه 

وابن جبري:    وهنم عليها، وقال ابن عباسربي الناس باحلكمة ويُ   نّذوغ  ين يُ ذ ال  هم

: قال ابن قتيبةهم الفقهاء املعلمون، وقال قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلامء احلكامء، 

 . (4)«العلامء املعلمونواحدهم رباين، وهم 

 
، رقم  36/46(، وأمحد )2682رقم    82/  5(، والرتمذي )485رقم    5/485رواه أبو داود يف سننه ) ( 1)

 (. 6297رقم  2/1079( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )21715

 (.1/349) البن القيم،ة، مفتاح دار السعاد ( 2)

 (.  2682رقم  48/ 5(، والرتمذي )3641 رقم 5/485)و داود يف سننه رواه أب ( 3)

 (.2/289)زاد املسري يف علم التفسري،  ( 4)
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 تعاىل هللن ا الناس؛ أ  ومن دالئل تفضيل العلامء وترشيفهم عىل غريهم من عموم

  ڤ     ٹ   ٹ   ٹ     ٹ  ٿ   ٿ﴿   ن اسمهم باسم املوىل تعاىل واسم مالئكته يف قوله: رق

 . [18]آل عمران:     ﴾ ڃ  ڄ  ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

اآل»القرطبي:  قال   هذه    وفضلهم،   العلامء  ورشف  العلم  فضل  عىل  دليلية  يف 

واسم مالئكته كام قرن اسم    هاهلل باسم   مرهن العلامء لقأرشف من    أحد  كان  لو  فإنه

 . (1) «العلامء

اهلل   قول  يف  جاء  كام  فيهم،  األمر  وأويل  الناس وساستهم  قادة  هم  العلم  وأهل 

، قال البغوي: [59]النساء:    ﴾ ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ﴿   تعاىل:

 سن احل  قول  وهو  دينهم،  معامل  الناس  ونلم يع  الذين  والعلامء  الفقهاءهم  »

  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  گ  گ ﴿   :تعاىل  قوله  ودليله  اهد،وجم   والضحاك

 . (2)«وقال أبو هريرة: هم األمراء والوالة   ﴾ ں  ں  ڱ  ڱ

ن كل ما يشوّبا،  وسائل تزكية النفس م  وال ريب أن العلم الرشعي من أعظم

دارج  ميف  ل، ويرتفع  وتطهريها من كل ما يدنسها، وبه يرتقى املسلم يف مراتب الكام

 والوالية حتى يبلغ مرتبة الربانية. ةاحلكم 

 ورسوخ العامل يف العلم الرشعي يؤكد عىل معامل مهمة للغاية؛ منها:

 أصوله وفروعه.. أمهية البناء العلمي املنهجي، والتمّكن من •

 لعلم، وبذل الغايل والنفيس يف سبيل ذلك. ااده ومثابرته يف حتصيل اجته •

 . كتاب والسنّة وما تفّرع عنهاملعلوم اها؛ اأزكم وأجّلها وأعظم العلو •

 أمهية الفقه والبصرية بمقاصد الرشيعة والواقع الذي ُيراد تطبيقها فيه.  •

 تمّكن من أدواته.التعّلم، والوجوب الصرب والتحّمل يف سبيل  •

 
 (.4/41اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، ) ( 1)

 (. 2/239معامل التنزيل يف تفسري القرآن، ) ( 2)
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ة العلامء وعلّو منزلتهم بام حيملونه من الفقه بكتاب اهلل وسنة رسوله، رفع •

 بياء(.ناألعلامء ورثة و)ال

   :ل ابلعلم وحسن االمتثال واالنقيادمالع. 4
وسيلة والد  ،العلم  والعلم  واالنقياد،  العمل  منه  مولود،   ،والغاية  والعمل 

والع العمل،  خادم  العوالعلم  غاية  العامل"لم،  مل  يوصف  حتى    وال  رّبانّيا  بكونه 

 . (1)   "يكون عامال بعلمه، معلام له

يف   املحمود  هو  والعلم  حامللذااإلسالم  ينفع  واليف    هي  به  اآلعاجل  جل؛ 

النبي   منهج  كان  وهكذا  جوارحه،  وتستقيم  عمله،  ويزكو  نفسه،  يف   ×تتهّذب 

السلمي، الرمحن  عبد  أيب  عن  جاء  كام  ك»قال:    تربيته ألصحابه،  الذين  انوا  حدثنا 

  ها ومل خُيلِّف  فكانوا إذا تعلموا عرش آيات  ×ُيقرئوننا أهنم كانوا يستقرئون من النبي  

  . (2)   «اعمل، فتعلمنا القرآن، والعمل مجيعً بام فيها من ال حتى يعملوا

 . (3) «والرباين يبني نفسه ويبني غريه، يعمل بام علم، ويعّلم ما تعّلم»

وليس العلم  »  العلم الذي ال يورث عماًل،   ينفع وال يرفع؛ هو  والعلم الذي ال

دله    فكلام  ،للعمل به  همن تعلم   اهعنم   ينالوإنام  بمجرد صورته هو النافع، بل معناه:  

بالغ يف مباعدته، فحينئذ يكشف   نيله، وكلام هناه عن نقص،  عىل فضل، اجتهد يف 

 .(4) « العلم له رسه

يف يشء الربانية  من  الرشيعة  تعلّ   من  ؛ وليس  علوم  قلبه  م  عىل  أثرها  يظهر  ومل 

عىل     يظهر أثره ومل  نتفع بعلمه،إن مل ي  ؛وجوارحه، ألن حامل العلم مؤاخذ بام يعلمه

و جُمِْمُعون  ا »واقعه،  يعرف    حتى   ربانيا يسمى    أنيستحق  ال    العامل  أن  عىللسلف 

 
 (.1/356) مفتاح دار السعادة، ( 1)

 (.1/74تفسري الطربي، ) ( 2)

 (.270، )صؤمنني حقا مالقنا حني نكون هذه أخ ( 3)

 . (172صيد اخلاطر، )ص ( 4)
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علم   ويعلمه،  به  ويعمل  احلق  يدعىم  وعل    وعمل  فمن   ملكوت  يف  عظيام  فذاك 

 .  (1) «ءالسام

ب والعلامء؛  والربانيني  النبيني والرسل  تعاىل عىل  املوىل  أثنى  امتثاهلوقد  ،  م حسن 

  ڌ   ڌ  ڍ ڍ ڇ﴿  :م لرّبم، وانقيادهم ألوامره، فقال هوإسالم أمور

  گ  ک  ک  ک  ک     ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ

وكذلك حيكم  »دي:  ، قال السع[44]املائدة:   ﴾ ... ڳ  ڳ  ڳ  گ     گ  گ

الذين  وراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيني، أي: العلامء العاملني املعلمني  بالت

. (2) «ون معهم مسلك األنبياء املشفقنيبية، ويسلكرناس بأحسن تال يربون

إبليس   كان  وإال  ملجرد مجعه وحتصيله،  لذاته، وال حيمد  مقصودا  ليس  والعلم 

تعاىل، اهلل  أفضل خلق  أسامة    من  اهلل  ق ،ويف حديث   ×ال: سمعت رسول 
طيف به في  مار برحاه،جياء برجل فيطرح ف النار، فيطحن فيها كطحن احل»يقول:  

لنار، فيقولون: أي فلن، ألست كنت أتمر ابملعروف، وتنهى عن املنكر؟ اأهل  
. (3)  «فيقول: إين كنت آمر ابملعروف، وال أفعله، وأهنى عن املنكر، وأفعله

 أبو األسود الدؤيل: قال

هـــيـُم غــ لِّ ـع ـم ـُل الــجـ ا الرــهـــ ا أيــــ ي  يمُ عل تـــان ذا الك ك ــسـف ـال لنــه  ــر 

نىاف ــتص قام وذي الض   ـــت سقيمُ وأن ح  بهــصـمـــا يـكي  لدواء لذي السِّ

 أنت حكيمُ ه فـت عنـــته ـإذا انــف  ـاه ـيــ ن غـا ع ــهــ هـانــك فـ ــسـف ـنـدأ بــاب

 ع التعليمُ ـنف ـك ويـ نـول مقـــالــب  دى ـقتـويُ  ت  ـظ ـوع ُل إن ـــب ـقـك يُ اــن ـهــ ف

 ( 4) يـمُ ـاٌر عليك إذا فعلت  عظــع  لهـثـي  مــأتـ ـــٍق وتـــلــن خـــع ه  ــــنـــال ت

 
 (.3/9) زاد املعاد يف هدي خري العباد، ( 1)

 (.232تفسري السعدي، )ص ( 2)

 (.2989رقم  8/224(، ومسلم )7098رقم   9/55أخرجه البخاري يف صحيحه ) ( 3)

 (.42)ص أدب الدنيا والدين، ( 4)
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، والتي ننشدها واقعا حّيا يف ×وإن الرتبية الربانية التي جاءت ّبا دعوة النبي  

، ونفسا  صحيحةنى بتحصيل العلم النافع، الذي يثمر عقيدة  تمعاتنا؛ هي التي ُتعجم 

 ا. وسلوكا صاحل زكّية، وقلبا سليام،

 إين أعوذ بك من  اللهم»:  ×قال: كان من دعاء النبي     رقم أعن زيد بن  
 .(1)أخرجه مسلم  «علم ال ينفع

 عديدة، منها:  القدوة واالمتثال يف العامل الرباين يف مظاهروتظهر معامل 

 .    العاملني احلكامء   اء ّبدي املرسلني، واالقتداء بسلوك العلامء الفقهاء، االهتد  •

 نفعه يف العاجل واآلجل. يلرشعي الذي ا مايته بالعلعن •

 مراقبة النفس فيام تتعلمه وتتلقاه، بغية إدراك مرضاة الرب جل جالله.  •

 موافقة عمله لقوله، ومطابقة سلوكه ملعتقده. •

 هم قبل غريه يف أبواب العلم والعمل. لويات، والعناية باألفقه األو •

 :اإلجيابية والفاعلية ف اجملتمع.  5
عىل ما حيملونه يف جنباهتم من هّم نفع العباد،    ف الربانينيوصا أآليات يفدّلت ا

  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ﴿   :تعاىل  واحلرص عىل إيصال املعروف واخلري هلم، فقد قال

والباء يف  »:  ، قال السعدي[79]آل عمران:      ﴾ ژ   ڈ  ڈ    ڎ  ڎ   ڌ

املت﴾ ڎ ڌ ڌ ﴿  قوله: لغريكم  تعليمكم  بسبب  أي:  السببية،  باء  ضمن  ، 

تكونون   ؛سنة نبيه، التي بدرسها يرسخ العلم ويبقىهلل واسكم لكتاب ودرم لعلمك

 . (2) «ربانيني

و أقوامهم،  نصح  يف  للربانيني  اإلجيايب  الدور  عىل  تعاىل  اهلل  أّكد  جاللة  كام 

  ڭ﴿ :  فقال  عىل اخلري، وهنيهم عن الرشور والفساد،    مهمتهم يف داللة الناس

 
 (. 7081رقم  8/81)صحيح مسلم،  ( 1)

 (.136، )صيتفسري السعد ( 2)
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، [63  ة:د]املائ ﴾   ۅ ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ

الربانيون  »قال الطربي:   الصنيع كان يصنع هؤالء  لبئس  ُأقسم:  يقول تعاىل ذكره: 

ثم والعدوان وأكل السحت، واألحبار، يف تركهم هني  الذين يسارعون منهم يف اإل

 . ( 1)  « ك كانوا يفعلون من ذلعام

 عليهم  ذين مّن اهللال س، ن لنفع النااملتصّدوهال ينهاهم العلامء  »وقال السعدي: 

واحلكمة   اجلهل، -بالعلم  من  عندهم  ما  ليزول  منهم،  تصدر  التي  املعايص  عن 

وهني  الناس  أمر  عليهم  العلامء  فإن  عليهم،  اهلل  حجة  هلم وتقوم  يبينوا  وأن  هم، 

 .(2) «  لرشعي، ويرغبوهنم يف اخلري ويرهبوهنم من الرشالطريق ا

يوقف نفسه هلل، ويبذل الغايل   هذه األمة  يف  ينلعامل الرباومن هذا املنطلق؛ فإن ا

والنفيس لدعوة الناس إىل منهج اهلل، ويتطلع ألن يكون يف قائمة من وصفهم رّبم  

  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں      ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ﴿   بقوله:

  .[104]آل عمران:    ﴾   ۀ

ذي اصطفاه ال  ،×سل والنبيني والعامل الرباين يقتدي بإمام الربانيني، وخاتم الر

يملك ا بام  وسعى  مهومهم،  وعاش  اخللق،  لنفع  نفسه  نذر  ألنه  املنزلة؛  ّبذه  هلل 

ع نزل  فلام  كرباهتم،  وتنفيس  حوائجهم،  يفلقضاء  بالوحي  امللك  حراء، ليه  غار   

أ  فقال  ،الروععنه    ذهبحتى    فزملوه   زملوين   زملوين »هله؛ يقول:  ورجع فزعا إىل 

 خيزيك   ما  واهلل  كال:  خدجية  فقالت  سي فن  على   خشيت   قد ل   :اخلرب  ربهاوأخ  خلدجية

  الضيف،   وتقري  املعدوم،  وتكسب  الكل،  وحتمل  الرحم،  لتصل  إنك  أبدا،  هللا

 . (3) البخاري يف صحيحه أخرجه «احلق   نوائب  على  وتعني

 
 (. 10/448)تفسري الطربي،  ( 1)

 (.237تفسري السعدي، )ص ( 2)

 (. 6982رقم  3/98صحيح البخاري، ) ( 3)
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تدرك أن من أبرز مؤهالت االصطفاء الرباين، ت أم املؤمنني خدجية  فكان

؛ هي العطاء لآلخرين، ×لكها رسول اهللمتمعية، التي  ملجمات القيادة اوأهّم مقو

وحمبتهم  معهم،  والعيش  ّبم،  والرمحة  اخللق،  نفع  يف  الباذلة  السخّية  والنفس 

 وإكرامهم. 

بمواالرب  »ألن   الناس  ُيربيون  وبسم انييني  كالمهم،  قبل  قبل قفهم  وهدهيم  تهم 

 .  (1) « حديثهم

وال   يكّل،  ال  ايمّل  والرباين  بذل  و ملعمن  ونرشه  للخلق،  تروف،  وال قديمه 

، وال يداخله يأس  يف محاية العباد من الرشور واملنكرات  يعرف الكسل وال العجز

  گ ک﴿  قال تعاىل:  ناس،ورفع الظلم عن ال  من نرصة احلق   أو إحباط

 ں  ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 . [71]التوبة:  ﴾ ھ  ھ  ہ  ہ    ہہ   ۀ  ۀ   ڻڻ       ڻ  ڻ  ں

اي ابن  نقل  ابن  عن  قوله:  ألحجر  للعامل    ال»عرايب  عاملا  يكون  حتى    رباينيقال 

 .  (2)« معلام عامال

ا ينتظر  وال  واخلري،  املعروف  من  عليه  يقدر  ما  ببذل  مطالب  لنتيجة  واملسلم 

  لثمرة واالستجابة.واألثر، وال يستعجل ا

 ة ساع ال  ت قام  إن»:  ×قال: قال رسول اهلل    ويف حديث أنس بن مالك  
أنفسيلة  دكمحأيد    وف استطاع  فإن  فليغرسها  ؛  يغرسها،  حىت  تقوم  رواه   «ال 

 . (3)البخاري يف األدب املفرد 

و اإلسالم،  لدين  انتسابه  أن  يعلم  الرباين  وموطنه،واملسلم  ملجتمعه   انتامءه 

اء ويته يف كيان أمته؛ كلها متيل عليه أن يكون فردا فاعال أّيا كان موقعه، معطوعض

 
 (.264)ص مواعظ الصحابة، ( 1)

 (.1/162فتح الباري، البن حجر، ) ( 2)

 (. 371رقم  181دب املفرد، )صباين يف صحيح األألل(، وصححه ا479األدب املفرد للبخاري، )رقم  ( 3)
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بنفيس قدراته وطاقاته، ويف احلديث دأحواله، مبا  كل  يف را بكل إمكاناته، مسامها 

 . (1) اه البخاريرو «وف كل كبد رطبة أجر»النبوي: 

 كل أحواله، حتى  املسلم الفاعلية واملبادرة يف  والرتبية الربانية تغرس يف وجدان

اهلل   رسول  شبهه  كام  ماالنخلة  مثل  املؤمن  مثل »:  ×يكون  من من  أخذت   ؛  ها 
 . (2) رواه الطرباين، وصححه األلباين «كع شيء نف

أبدا منكفئا عىل نفسه،   اهتامماته، بطيئا يف تفاعله مع  والرباين ال يكون  أنانيا يف 

وقضاي جمتمعه،  لمهوم  سّباق  هو  بل  وأمته،  إخوانه  هلم، صابر  ا  خمالط  اخللق،  نفع 

لراحتهم ساٍع  عليهم،  مشفق  هلم،  ناصح  أذاهم،  بذل دهتوسعا  عىل  يبتغي    ك م، 

   ثواب ربه ومرضاته.

القيم:  ابن  واحلرا»  قال  واحلالل  السنة  عرف  قد  الذي  اخلري والعامل  وطرق  م 

دينه يف  ونصحهم  وتعليمهم  للناس  خمالطُته  وتفريغ  والرش،  اعتزاله  من  أفضل  م 

 . (3) «للصالة وقراءة القرآن والتسبيح وقته

دفع التي  هي  والفاعلية  اإلجيابية  مؤموهذه  آت  يس  ن  قومه  يأن  إىل  ل  إىل  ّتجه 

 ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ الكريم:، كام حكى اهلل عنه يف كتابه ومشفقاً  ناصحاً 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

  ۉ ۅ ۅ ۋ     ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ   ڭ ڭ ڭ

 ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى    ې  ې  ې  ې  ۉ

النمل[25-20:]يس  ﴾ ۆئ ۆئ حفيظة  أثارت  التي  وهي  قومها،  ،  عىل  ة 

اهلافب من  ومحايتهم  لنجاهتم  ساعية  هلم: درت  قائلة         ڳ  ڳ  ڳ  ﴿   الك، 

 .[18]النمل:  ﴾     ڻ     ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ڳ

 
 (. 2363رقم  2/705ري، )حيح البخاص ( 1)

 (.5848، )رقم جلامع الصغري وزياداته صحيح ا ( 2)

 (.217/ 1) عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، ( 3)
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 الفاعلية يف حياة الربانيني، يف مظاهر عديدة، منها: وتتجىل مظاهر

 وشعائره، وحرماته.ينه، لد ، واحلميةالغرية عىل حمارم اهلل •

 األذى واملتاعب لنرصة احلق. لسبيل اهلل، وحتم الصرب يف  •

 املسلمني.سائر  باجلسد الواحد، واالجتهاد يف حتقيق التكافل مع الشعور •

 حواهلم وأعامهلم. اجلود والبذل والكرم يف سائر أ •

 م. فقه األولويات يف حياهتم، والتوازن واالعتدال يف اهتامماهت  •

 . اإلجيايب، وارتفاع الروح املعنويةؤل التفا •

 رشوعات البنّاءة املثمرة.نقد السلبي إىل العمل اإلجيايب، وامللاالنرصاف عن ا •
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 امتةاخل
يف  يض بصاحبه إىل االرتواء إن العيش مع كتاب اهلل تعاىل، وتدّبر سوره وآياته؛ 

بمضا الروح  وتزكية  اجلليلة،  معانيه  واالمينمن  قرتقه،  ومدلوالته،  بعلومه  ال اء 

 .[29]ص:  ﴾ چ   ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿   :تعاىل

فيها ذكر )الربانيني(   التي ورد  للوقوف مع اآليات  الباحث  وقد وّفق اهلل تعاىل 

إىل   وتطّرق  الكريم،  القرآن  أقويف  والرشيعة  جممل  الرتبية  وعلامء  اللغة  أهل  ال 

اج ثم  الربانية،  استنبا  تهدملفهوم  الربانيف  الرتبية  معامل  اليط  اآليات  من  الث،  ثة 

 وخرج بنتائج للبحث، يرسد أمهها فيام ييل: 

وإىل  .1 الرتبية  إىل  منسوب  والرباين  واحد،  )الربانية(  لفظ  اشتقاق  أصل 

 ربوبية، وباعتباره مضاًفا إىل اإلصالح: تربية.مضاًفا إىل اهلل: الربوبية، فباعتباره 

فئة   .2 العلامأخّص الربانيون  من  وا   العلم  بني  مجعوا  واحلكمة لء؛  فقه 

وتربيتهم  لوا وتعليمهم  توجيههم  الناس، وحسن  أمر إصالح  والقيام عىل  بصرية، 

 وسياسة أمورهم. 

اإلسالمية  رّبانّية   .3 أهنا  الرتبية  من  تعني  عنمرّبأة  منّزهة  نقص،  كل    كل 

سبح له  العبودية  وإخالص  بخالقه،  اإلنسان  وصل  غايتها    ،وتعاىل  انه قصور، 

 هواء البرش وميوهلم.أوأحكامه، دون  ضع املسلم لرشيعة اهللخُت 

أجّل سامت الربانيني سمّو غايتهم، وجاللة مقصدهم، فال يطلبون شاهدًا   .4

 ألعامهلم غري اهلل تعاىل.

يعة، ومجعهم بني العلم واحلكمة سوخهم يف علوم الرشيمتاز الربانيون بر .5

 .[44ملائدة: ]ا ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ  گ  ک  ﴿  والفقه يف الدين،

تأهلّ   الربانيون .6 الناس  وامتثاالً، أكثر  رّّبم  بطاعة  متّسكًا  وأشّدهم  وتعّبدًا،  ًا 

 هم برّّبم. ووصفهم بالربانّية لقوة صلت
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ا  .7 بني  مجعوا  اهلل،  برشيعة  عاملون  باهلل،  علامء  والعمل،  الرّبانّيون  لفقه 

رّبانّيا حتى يكون    عامل بكونهال  وال يوصف»  نا،  وختّلقوا بأخالق العلم ظاهرا وباط

 . (1)  «له ال بعلمه، معلامعام

كان   .8 أّيا  فاعال  فردا  يكون  أن  املسلم  وجدان  يف  تغرس  الربانية  الرتبية 

لنفع اخللق، صابرا   عىل موقعه، معطاء يف كل أحواله، حتى يكون كالنحلة؛ سّباقا 

 م وسعادهتم. أذاهم، ناصحا هلم، مشفقا عليهم، ساٍع لراحته 

الرباينملسا .9 من    لم  يمّل  وال  يكّل،  ونال  املعروف،  وتقديمه  رشبذل  ه 

العباد من الرشور واملنكر العجز يف محاية  ات، وال للخلق، وال يعرف الكسل وال 

 يداخله يأس أو إحباط من نرصة احلق ورفع الظلم عن الناس.

ال  ة ّبا يف  نايلربانية، والعباحث يف ختام بحثه بأمهية إبراز معامل الرتبية اويويص 

الرتبويةم املؤسسات  وأن    ناهج  يف تاملختلفة،  التقنية  والتطبيقات  الربامج  ستثمر 

 لنشء.تقديم هذه املعامل يف قوالب حديثة جاذبة ل

ياهتم، برضورة الكتابة يف سري الربانيني، ومدارسة تراجم حكام يويص الباحث  

 حتقيقها ي ساعدت عىلالتا، واملقومات  والكشف عن جوانب الربانية التي حتّلوا ّب

 وحياهتم.  يف سلوكياهتم

وشافعا   واهلل نافعا  الكريم،  لوجهه  خالصا  العمل  هذا  جيعله  أن  أسأل  تعاىل 

 ، إنه سميع جميب،، لكاتبه وقارئه

 ،،، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 

 

 
 (.1/356) ،مفتاح دار السعادة (1)
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 راجع واملفهرس املصادر 

 . رميالقرآن الك  ▪
سني الّسواس، دار ابن كثري، دمشق،  ااملاوردي، ت: ي   ن حممد عيل ب  أدب الدنيا والدين،  .1

 . ـه1429، 5ط

اإلسلمية  .2 الرتبية  والتوزيع،    ،أصول  للنرش  الزمان  دار  مكتبة  احلازمي،  حامد  بن  خالد 

 م. 2005،  ـ ه1426،  2املدينة املنورة، ط 

ع،  التوزيار اخلرجيي للنرش ود  ون،حممد شحات اخلطيب وآخر  ،ول الرتبية اإلسلمية أص .3

 م. 2000 ، هـ1421،  3ياض، ط الر

اإلسلمية  .4 الرتبية  عبد  ،أصول  ط  حممد  بيشة،  )د.ن(،  وآخرون،  عمرو  آل  ،  2اهلل 

 م. 2006هـ،  1426

السعود(، .5 أيب  )تفسري  الكرمي  الكتاب  مزااي  إىل  السليم  العقل  ب  إرشاد  بن  حممد  حممد  ن 

 د.ت(. ريب، بريوت،)د.ط( )العاث مصطفى أبو السعود، دار إحياء الرت

حممد عبد السالم   ت:، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، العاملني  املوقعني عن رب إعلم .6

 م. 1991هـ ، 1411،  1إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

بيدي، ت:    ، حمّمد بن حمّمد بناتج العروس من جواهر القاموس .7 عبد الرّزاق احلسيني الز 

 )د.ط( )د.ت(. هرة، اهلداية، القاحققني، دار املمن جمموعة 

أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد اخلطيب البغدادي، ت: بشار عواد    ،يخ بغدادر ات .8

   . هـ1422،  1معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

والتنوير  .9 بن  التحرير  حممد  بن  الطاهر  حممد  التونسية  ،  الدار  عاشور،  بن  الطاهر  حممد 

 .هـ8419، )د.ط(، تونس ،  للنرش 

هـ،  1427،  1بن عقيل العقيل، مكتبة الرشد، الرياض، ط   اهلل  ، عبدسلمية اإلالرتبية   .10

 م. 2006

العظيم،  .11 القرآن  بريوت،    تفسري  العلمية،  الكتب  دار  كثري،  بن  عمر  بن  إسامعيل 

 . هـ1419)د.ط(، 
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الكرمي  .12 القرآن  دا« رة آل عمرانسو »  تفسري  العثيمني،  بن صالح  ا، حممد  اجلر  وزي  بن 

 هـ.  4351، 3، طاضالتوزيع، الريللنرش و

  العامة   املرصية   اهليئة عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي،   فسري القشريي، ت .13

 (. ت. د) ، 3  ط القاهرة، للكتاب، 

 هـ. 0141،  1، القاهرة، ط ، حممد بن عيل املناوي، عامل الكتب التوقيف على مهمات التعاريف  . 14

الر  .15 الكرمي  تف   محن تيسري  املنانسري  ف  عبدكلم  السعد الرمح  ،  نارص  بن    ، ت: عبدين 

 . ـه1424،  1الرمحن اللوحيق، دار ابن حزم، بريوت، ط 

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي، ت: أمحد حممد  ،  جامع البيان ف أتويل القرآن  .16

 م.  2000،  ـه 1420  ،1شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

القرآ .17 ألحكام  بن  ،  ناجلامع  تحممد  القرطبي،  األنصاري  الربدوين أمحد  أمحد   :  

 هـ. 1384،  2وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط 

ومثراهتا .18 الدعوة  رابنّية  عبدخصائص  أفراح  غري    ،  ماجستري  رسالة  الرتكي،  العزيز 

 . ـه1427مام حممد بن سعود اإلسالمية،  منشورة، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإل

سن عيل طه، جملة كليات الرتبية،  حم  ،الفرد واألمة   عة اإلسلمية وأثرها علىنية الشريراب .19

 (. 432-407م، )ص  2012-ـه1433،  1، جملد  13جامعة عدن، العدد  

التفسري  .20 املسري ف علم  الرزاق  زاد  بن حممد اجلوزي، ت: عبد  بن عيل  الرمحن  ، عبد 

 . ـه2142،  1، دار الكتاب العريب، بريوت، ط املهدي

العباداملزاد   .21 خري  هدي  ف  بكرحم،  عاد  أيب  بن  شعيب    مد  ت:  اجلوزية،  قيم  ابن 

 . ـه1425،  4وعبدالقادر األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

داود، .22 أيب  شعيب    سنن  ت:  السجستاين،  األزدي  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو 

 م. 2009،  هـ0143، 1، طره بليل، دار الرسالة العاملية، بريوت األرناؤوط، حممد كامل ق

ْورة بن موسى الرتمذي، ت: أمحد حممد شاكر،  س  مد بن عيسى بن  حم  سنن الرتمذي، . 23

 م. 1975،  ـ ه 1395،  2وحممد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، ط 

ي،  البخار   إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية حممد بن    صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري، . 24

 م. 1997هـ،  1418،  4لتوزيع، ط ا الصديق للنرش و   ارص الدين األلباين، دار د ن ت: حمم 
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البخاري، .25 البخاري، ت: مجاعة من    صحيح  املغرية  بن  إبراهيم  بن  بن إسامعيل  حممد 

 . ـه1422، 4حممد زهري النارص، دار طوق النجاة، بريوت، ط العلامء بإرشاف

وزايداته،ص .26 الصغري  اجلامع  نارص  حيح  احممد  ا  اإلسالمي،  ألللدين  املكتب  باين، 

 . ـه1406،  2ريوت، ط ب

مسلم، .27 األفاق    صحيح  دار  اجليل،  دار  النيسابوري،  القشريي  احلجاج  بن  مسلم 

 اجلديدة، بريوت، )د.ط(، )د.ت(. 

 . ـ ه 4251،  1عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي، دار القلم، دمشق، ط ، صيد اخلاطر  . 28

الشاكرين .29 وذخرية  الصابرين  بن  حم  ، عدة  اجل  أيب مد  قيم  ابن  أيوب  بن  وزية، ت:  بكر 

 هـ. 1440،  4ل بن غازي مرحبا، دار عطاءات العلم، الرياض، طيإسامع

، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى العيني، دار  عمدة القاري شرح صحيح البخاري .30

 (. إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ط(، )د.ت

ين  جر العسقالين، ت: حمب الد ن حعيل ببن  ، أمحد  فتح الباري شرح صحيح البخاري  .31

 . ـه1379: عبد العزيز بن باز، دار املعرفة، بريوت، )د.ط(،  قاخلطيب، تعلي

الكرمي، .32 القرآن  ف  اإلسلمية  الرتبية  مكتبة    فلسفة  العينني،  أبو  مصطفى  خليل  عيل 

 م. 1988،  ـه1408، 3إبراهيم حلبي، املدينة املنورة، ط

واملتفقه  .33 بالفقيه  أبو  البغدبن  أمحد  كر  ،  اخلطيب  ثابت  بن  عادل  عيل  ت:  ادي، 

 . ـه1421،  2رازي، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط  غال

 ـ. ه   1414،  3بريوت، ط ، حممد بن مكرم بن عىل ابن منظور، دار صادر،  لسان العرب  . 34

القرآن .35 البرصجماز  التيمى  املثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو  سزگني،  ،  فواد  حممد  ت:  ي، 

 . هـ1381د، ط(، قاهرة، ) ال مكتبة اخلانجى،

الف  .36 أمحد بن عتاوىجمموع  قاسم،  ب ،  بن  الرمحن بن حممد  تيمية، ت: عبد  بن  احلليم  د 

 م. 1995هـ،  1416جممع امللك فهد لطباعة املصحف، املدينة النبوية، )د.ط(،  

حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،  ،  مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني  .37

 . ـه1403،  1طوالتوزيع، مكة املكرمة،  از للنرشلب ادار 
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أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون، إرشاف:    ند،سامل .38

 م. 2001،  ـه1421،  1عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

  سني بن مسعود البغوي، ت: حممد عبد اهلل أبو حممد احل  ،معامل التنزيل ف تفسري القرآن .39

 . ـه1417  ،4زيع، الرياض، ط ون، دار طيبة للنرش والتونمر وآخرال

التعريفات .40 الفضيلة،  معجم  دار  املنشاوي،  ، عيل بن حممد اجلرجاين، ت حممد صديق 

 م. 2004القاهرة، )د.ط(،  
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 . ـه1440،  3لعلم، ط عطاءات ا دارالرمحن قائد،   عبد
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 هـ. 1423،  3دمشق، ط  
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 (. 206-177)ص 

صالح بن عيل أبو عراد، الدار الصولتية للرتبية، الرياض،    ،سلمية إلة ف الرتبية ام مقد .44

 م. 2003هـ،  1424، 1ط

 م. 2007هـ، 1428،  3حممود خليل أبو دف، )د.ن(، ط  ،مقدمة ف الرتبية اإلسلمية  .45

اج للنرش والتوزيع،  دار املنهبة  عمر بن عبد اهلل بن حممد املقبل، مكت  ،مواعظ الصحابة  .46
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 م. 1997،  ـه1417، 1مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، الرياض، ط 

ا .48 غريب  ف  واألثرالنهاية  جمدحلديث  ت   ،  األثري،  ابن  حممد  بن  املبارك  طالدين  اهر  : 

 م.  1979هـ،  1399ت، )د.ط(،  وة العلمية، بريب ي، حممود الطناحي، املكتالزاو

حممود حممد اخلزندار، دار طيبة للنرش، الرياض،    هذه أخلقنا حني نكون مؤمنني حقا، .49

 . ـه1416، 1ط
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 لخصامل
السور واآليات    :البحثعنوان   قراءة بعض  الواردة يف  الصالة دبر  األحاديث 

 مجعًا ودراسة.

هيدف البحث إىل مجع ما تفرق من األحاديث الواردة يف قراءة    :البحثأهداف  

دبر   القرآن  من  خترجيالصالة  يشء  وإىل  واحد.  مكان  يف  السنة  مصادر  ،  هامن 

 ق القواعد احلديثية. وف واحلكم عليها قبوالً وردًا عل 

البحث البحث    :خطة  مقدمة،  جاء  وفهارس.ومومتهيد  يف  وخامتة،   قصدين، 

البحث   قراءة  وتناول  يف  الواردة  األحاديث  الصالة  :  دبر  القرآن  من  رواية  يشء 

 . ودراية

النبي    :أهم النتائج ومتييز ما صح مما مل يصح مما ورد يف قراءة  ،  ×كامل هدي 

 . صالةلار بديشء من القرآن 

، ومجع مرويات قراءة الصالةدبر األذكار النبوية التي تقال مجع  :أهم التوصيات

 . املعوذات

 . أذكار ،صالة ،دبر، قراءة ،حديث ،قرآن :الكلمات املفتاحية
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 ـةاملقدمـــ
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

و ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد  بإنَّ  منعوذ  ومن  اهلل  أنفسنا،  ن رشور 

لنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  سيئات أعام

 إله إال اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.

 . [ 210عمران: آل  ] ﴾ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ 
        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴿ 

[ 1]النساء:   ﴾  ڦ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ
  . 

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿ 

[ 71-70]األحزاب:   ﴾  ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ
  . 

 : دــــعـا بــ أم
املرفوعة األحاديث  من  عليه  وقفت  ما  فيه  مجعت  بحث  يف   ،(1) فهذا  الواردة 

واآليات  قراءة   السور  الصالةبعض  أسادبر  ودراسة  خترجيها  ثم  ومتوهنا،  نيد،  ها 

مع دراستها وخترجيها   ،ان واحدعها يف مكـجم ـي يـث علم ـح ـ بف علـم أقـث لـحي

 مع كثرة األحاديث الواردة يف ذلك.  –حسب علمي -
 تسمية البحث :   

األحـتـوسمي ال ـادي ـه:  فـث  قـواردة  بـي  واآليات  ـعـ راءة  السور  الصالة ض  دبر 

 . ةـعًا ودراس ـم ـج

 
 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.  ×بي ناملرفوع : ما أضيف إىل ال (1)

)  :انظر الصالح  البن  احلديث  علوم  أنواع  للزركيش (،  45معرفة  الصالح  ابن  مقدمة  عل  النكت 

)والتقييد    (،1/411) الصالح  ابن  مقدمة  رشح  الفكر  65اإليضاح  نخبة  توضيح  يف  النظر  نزهة   ،)

 (. 106للحافظ )
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 :  مشكلة البحث
 ن : كلة البحث يف أمري ر مشوتظه

 وعة يف مكان واحد، بل هي متفرقة. ديث، ليست جمم أن هذه األحا :األول

بعضها  أن    :الثاين األحاديث  دراستها،  هذه  تتم  من وبعضها  مل  لتحرير  حتتاج 

 حيث بيان درجتها. 

 :  حدود البحث
التي األحاديث  هذه  استخرجت  القرآن    وقد  من  يشء  قراءة  فيها  دبر ورد 

وفضائل القرآن، ومن كتب السنة،  التفسري،  لتتبع من كتب  باالستقراء وا(1) صالةال

 تب األذكار، واآلداب الرشعية املطبوعة منها. ومن ك

 
   ال يدخل يف رشط البحث أربعة أمور: (1)

أو املقطوعة    األول: فعل.  أو  الصحايب من قول  : وهي ما ما جاء يف اآلثار املوقوفة، وهي ما أضيف إىل 

 م من قول أو فعل.ده فمن بع أضيف إىل التابعي، أو أتباع التابعني

 (. 114)   (، نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر للحافظ 47،  46انظر: معرفة أنواع علوم احلديث البن الصالح  ) 

من »  :  ×قال: قال رسول اهلل    ما جاء يف احلديث من تضمني لآلية مثل حديث متيم الداري،    اين:ث ال

 رشيك له، إهلًا واحدًا صمدًا، مل يتخذ صاحبة وال  هلل، وحده ال ا  قال بعد صالة الصبح: أشهد أن ال إله إال 

 . «له أربعني ألف حسنة ، كتب اهلل ﴾  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ ولدًا، 

)  أخرجه أمحد املسند  السنن )16952رقم 28/151يف  والطرباين 3473رقم5/514(، والرتمذي يف   ،)

(، وابن السني 3/505)فاء الرجال  ضع (، وابن عدي يف الكامل يف  1278رقم2/57بري )يف املعجم الك

(، من طرق عن الليث، عن اخلليل بن مرة، عن أزهر بن  136رقم120يف عمل اليوم والليلة واللفظ له )

 .  ، عن متيم الداري عبد اهلل
الرتمذي قال  هذا  »   :وهو حديث ضعيف؛  من  إال  نعرفه  ال  مرة  هذا حديث غريب  بن  واخلليل  الوجه. 

. واحلديث ذكره ابن عدي  «حممد بن إسامعيل: هو منكر احلديث  احلديث، قالوي عند أصحاب  ليس بالق

 يف منكرات اخلليل بن مرة. 

ت عند خالتي ميمونة، فقلت:  ب»قال:    واه عبد اهلل بن عباس  ر ما يقرأ قبل الصالة، مثل ما    الثالث:

عل يف طوهلا، فج ×وسادة، فنام رسول اهلل  ×فطرحت لرسول اهلل ، ×ألنظرن إىل صالة رسول اهلل 

معلقاً  شنًا  أتى  ثم  ختم  حتى  عمران،  آل  من  األواخر  العرش  اآليات  قرأ  ثم  وجهه،  عن  النوم   =يمسح 
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 أهداف البحث :   
 وهيدف البحث إىل حتقيق ما ييل : 

  ، دبر الصالةواآليات  مجع ما تفرق من األحاديث الواردة يف قراءة بعض السور  

 مكان واحد.  من مصادر السنة يف

 وردًا عل وفق القواعد احلديثية. يها قبوالً ، واحلكم علاديثذه األحختريج ه

 الدراسات السابقة :  
 وقفت عل رسالتني يف املوضوع : 

  والذكر والدعاء أدبار الصالة، تأليف : احلافظ   فضل قراءة آية الكريس  األوىل :

   .(هـ705ت)املؤمن بن خلف الدمياطي  ن عبدرشف الدي

 القاهرة. –ر جومع الكلم دام، 2008وي، طبعة عام حتقيق: حممود البورسا

األحاديث   بتخرجيها  وعدد  املحقق  قام  وقد  أربعة عرش حديثًا،  ببحثي  املتعلقة 

 خترجيًا جيدًا.  

بة، تأليف: األحاديث الواردة يف قراءة آية الكريس دبر الصلوات املكتو  :والثانية

عبد فوزان  الدكتور  بن  الدرعية وزانالف  اهلل  جملة  لسادس  ،  العدد  ون،  واألربع، 

 . هـ1430آلخر عامامجادى 

 
 .  « فتوضأ ...   فأخذه=

 (.  763رقم1/526(، ومسلم يف الصحيح )4570رقم6/41البخاري يف الصحيح ) هرجأخ

 جلس يف آخر صالته قال : رسول اهلل إذا  كان  »:اه معاذ بن جبل  قبل السالم مثل ما رو  أما يقر  الرابع:

اد  عبالتحيات هلل، والصلوات والطيبات، السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، سالم علينا وعل  »

 ی ی ىئ ىئ ﴿   ، ثم يقول:  «اهلل الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

عن  ثالثاً   ،﴾   ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ ی ی يسلم  ثم  يمينه ، 

 .« حتى إن كان لريى بياض خديه ."السالم عليكم ورمحة اهلل، السالم عليكم ورمحة اهلل "وشامله :

 ( من طريق اخلصيب بن جحدر، عن عبد 2382رقم3/223يف املخلصيات )  لصأخرجه أبو طاهر املخ

 .   عن معاذ  ة، عن جنادة، األعل، عن رجاء بن حيو
 . «يف سنده اخلصيب بن جحدر وهو كذاب» : (2/902)ج األفكار قال احلافظ يف نتائ
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بتخرجيها   املؤلف  قام  وقد  سبعة عرش حديثًا،  ببحثي  املتعلقة  األحاديث  وعدد 

 خترجيًا جيدًا.  

يف   اشرتكا  حديثًا؛  وعرشون  ثالثة  األحاديث  من  الرسالتني  يف  ما  ثامنية ومجيع 

 لفوزان بتسعة أحاديث.  ي بستة أحاديث، وتفرد اأحاديث، وتفرد احلافظ الدمياط

اديث حثي؛ حيث قمت باستبعاد مجيع األحوهاتان الرسالتان ال تتعارضان مع ب

التي ذكروها، واقترصت عل األحاديث التي مل ترد عندمها وعددها ستة وعرشون 

 حديثًا . 

 أمهية املوضوع :  
 املوضوع بام ييل : ة تظهر أمهيو

ف تعلمه يقال يف فضل القرآن ورشفكل ما    القرآن العظيم،تعلق املوضوع ب  -

 .  (1) يقال هنا
ب - االشتغال  من  فيه  اهلل  تالوما  كالم  ملن  ة  والثواب  األجر  من  فيه  وما   ،

 قرأه. 

 . ؛ حيث يدخل فيام يقرأ دبر الصالةتعلقه بالصالة فرضًا ونفالً  -

 ع :  أسباب اختيار املوضو 
 ور التالية : وترجع أسباب اختيار املوضوع لألم

 لقرآن والسنة.وع له تعلق بابحث موض رغبتي يف -1

كثرة األحاديث الواردة يف املوضوع، فأردت مجعها يف مكان واحد، تيسريًا  -2

 ملن رام االطالع عليها من الباحثني. 

 قبوالً وردًا. دبر الصالة متييز األحاديث الواردة يف قراءهتا  -3

 
الزيادة ، (4/199)وطي يلسلاإلتقان يف علوم القرآن  ، (1/101معرتك األقران يف إعجاز القرآن )انظر: ( 1)

 (. 7/406)البن عقيلة  واإلحسان يف علوم القرآن 
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 املنهج املتبع يف كتابة البحث :   
سورة أو بعض سورة  ءة  قراألحاديث التي فيها  كل ما وقفت عليه من ا  تمجع -

 . دبر الصالة

 سور القرآن. ترتيب  رتبت األحاديث عل   -

املقام من غري إطالة وال اختصار  - يناسب  ؛ مراعيًا خمل  خرجت األحاديث بام 

 . دبر الصالة قراءهتا  تهامرشوعيعل يدل  امفيها  املصادر التي ورد

عل  - األحاحكمت  القواعديث  احلديثية،  ، حسب  منهاد  كان  أو    فام  صحيحًا 

احلديث ضعيفًا ذكرت سبب ضعفه، ونقلت ما وقفت حسنًا بينت ذلك، وإذا كان  

 عليه من كالم املحدثني يف مجيع ذلك. 

 علقت عل ما حيتاج إىل تعليق حسب املقام واحلاجة.    -

املصاد  - من  أس نقلت  مل  إذا  إال  غالبًا،  األصيلة  إر  الوصول  أو  الوقوف  ىل  تطع 

 األصل. 

 ، صحة وضعفًا.درجة األحاديثملخصًا ل  اخلامتةذكرت يف  -

 . للمصادر واملراجع، واملوضوعاتذيلت البحث بفهارس    -

 خطة البحث :   
 وقد جعلته يف مقدمة، ومقصدين، وخامتة، وفهارس. 

اسات  مشكلة البحث، حدود البحث، الدراملقدمة : ذكرت فيها تسمية البحث، 

امل أمهية  املوضوع،السابقة،  اختيار  أسباب  البحث،    وضوع،  كتابة  يف  املتبع  املنهج 

 خطة البحث. 

 رواية.  دبر الصلة الواردة يف قراءة شيء من القرآن   األحاديث   : املقصد األول     
 دراية.  لصلة  دبر االواردة يف قراءة شيء من القرآن   األحاديث   : املقصد الثاين     

 ات . أهم النتائج والتوصيها في :اخلامتة
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 املوضوعات.املراجع، وفهرس كشاف املصادر و :الفهرس

هذا : وقد بذلت جهدي يف حترير البحث، فام كان فيه من صواب؛ فمن اهلل، وما 

كان فيه من قصور أو خطأ فمن نفيس والشيطان. واهلل اسأل أن يتقبل مني عميل،  

 خالصًا لوجهه الكريم. وأن جيعله 

 

 

 كتبه
 سامل ابزمولأ د : أمحد بن عمر بن 

 قرى ومه جبامعة أم الأستاذ احلديث وعل
 قسم الكتاب والسنة  –كلية الدعوة وأصول الدين 
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 متهيد 

  (1)من الصالة املكتوبة بعد السالم × يف هدي النيب 

اهلل   رسول  هدي  الصالة،    ×كان  من  انرصافه  ثالبعد  يذكر  االستغفار  ثم  ثًا 

ثوبان   فعن  اهللاهلل؛  رسول  كان  قال:  استغف×  ،  من صالته  انرصف  إذا  ر ، 

 . (2)«اللهم أنت السلم ومنك السلم، تباركت ذا اجللل واإلكرام» :ثالثًا، وقال

إىل   االنتقال  يرسع  بل  ذلك،  يقول  ما  مقدار  إال  القبلة  مستقبل  يمكث  ومل 

النبي  ، فعن عائشة، قاملأمومني   : ما يقول  دارمق  إذا سلم مل يقعد إال  ×الت: كان 

 . (3)«اركت اي ذا اجللل واإلكرامت السلم ومنك السلم، تبم أنالله»

يساره،   يمينه وعن  ينفتل عن  رأيت رسول »:  بن عمرو   اهلل  قال عبدوكان 

   .(4) «يصيل ينفتل عن يمينه وعن شامله × اهلل

 . (5) «ينرصف عن يساره  كثرياً  ×رأيت رسول اهلل » وقال ابن مسعود :

 .( 6) «كان ينرصف عن يمينه ×  ن النبيإ» :  سأنل وقا

ناحية  مث  دون  منهم  ناحية  خيص  وال  بوجهه،  املأمومني  عل  يقبل  فعن كان   ،

 . (1)«علينا بوجهه إذا صل صالة أقبل ×كان النبي » : سمرة بن جندب، قال

 
 (. 172كالمها البن قيم اجلوزية ) وأحكام تاركها    (. الصالة 305-295/ 1عاد يف هدي خري العباد ) امل : زاد  انظر ( 1)

 (. 591رقم1/414أخرجه مسلم يف الصحيح ) (2)

 (. 592رقم1/414أخرجه مسلم يف الصحيح ) (3)

:  ح  (4) املسند )سن  السنن )6627رقم 11/200أخرجه أمحد يف  وابن ماجه يف  ( من 931رقم1/300(، 

 ، عن جده. قني عن حسني املعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيهيطر

 (.707رقم1/492(، ومسلم يف الصحيح )852رقم1/170أخرجه البخاري يف الصحيح ) (5)

 (. 708رقم1/492أخرجه مسلم يف الصحيح )( 6)
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يف  وكان   أن  صاله  مجيلس  إىل  الفجر  الشمسبعد صالة  بن  تطلع  جابر  فعن   ،

: الن»  سمرة  إذا صل  ×بي  أن  الفجر جلسكان  تطل    الشمس يف مصاله حتى  ع 

 .(2) «حسناً 

الصالة    وكان بعد  اهلل  ونحوها،  يذكر  والتهليل،  والتكبري  والتحميد  بالتسبيح 

املعوذات وسور  الكريس،  آية  النوويوبقراءة  قال  العلام»  :،  استحباب  أمجع  ء عل 

 . (3)«دةنه متعدأنواع ميحة يف الذكر بعد الصالة، وجاءت فيه أحاديث كثرية صح

 

 

 

 

 
 

 
 (.2275رقم 4/1781(، ومسلم يف الصحيح )845رقم1/168رجه البخاري يف الصحيح )خأ (1)

 (. 670رقم1/464لم يف الصحيح )سأخرجه م( 2)

 (.76-07(. انظر منه )70األذكار )( 3)
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 املقصد األول 
 األحاديث الواردة يف قراءة شيء من القرآن دبر الصالة رواية  

 : سورة الفاتحة

الصديق   -1 بكر  أبو  إله إال هو    -  قال  الذي ال  باهلل  يقسم  لقد    -وهو 

  أخربين جربيلد  لق  -هو  وهو يقسم باهلل الذي ال إله إال    -  ×سول اهلل  حدثني ر

عن اللوح املحفوظ، واللوح    -إال هو     الذي ال إلهوهو يقسم باهلل  -عليه السالم،  

يقسم باهلل الذي ال إله إال هو لقد أخربين القلم، والقلم يقسم باهلل الذي ال إله إال  

إذنه عن  أكتب  أن  ريب  أمرين  لقد  اهلل    هو  قال  املحفوظ:  اللوح  بعزيت »  :يف 
 سبع مرات، ال بعد صلة الصبح السبع املثاين  من عبيدي  عبد    ال يقرأ أقسمت  

 . ( 1) « نفسي أن ال أعذبه ابلنار   حيدث نفسه بشيء من الدنيا، إال وقد أشهدت له على 

 
معضل  (1) ):  إسناده ضعيف  األنوار  ملحات  يف  الغافقي  بكر  695رقم2/566أخرجه  أبو  الفقيه  حدثنا   )

زدي، حدثنا أبو الوليد بن الدباغ، حدثنا القايض أبو عيل الصديف وكل واحد منهام  األحممد بن عبد الرمحن 

أبو    يقسم إله إال هو، ويرفعه القايض  بالقسم باهلل      بن أيب طالب عيل إىل عيل  باهلل الذي ال  مسلسالً 

قسم باهلل الذي وأ: باهلل الذي ال إله إال هو لقد حدثني عثامن بن عفان،  الذي ال إله إال هو، قال عيل  

إال هو، لقد حدثني أبو بكر    وهو يقسم باهلل الذي ال إله  ال إله إال هو، لقد حدثني عمر بن اخلطاب  

 إله إال هو به.   اهلل الذي ال الصديق وهو يقسم ب

. وذكر يل أنه نقله من كتاب ابن الدباغ  هكذا نقلته من عند صاحبنا أيب حممد الطنجي  »  قال الغافقي :

 .«طنجي رفع إسناده، وأخطأ يف ذلكلا وترك

  ، قال عنه ابن األبار يف التكملة لكتاب الصلة(هـ584أو    583ت)عبد الرمحن أبو بكر األزدي    وحممد بن

، وقال أبو عبد اهلل املراكيش يف الذيل والتكملة «ديبًا كاتبًا شاعرًا ذا معرفة باللغة والعربيةكان أ»  :(2/59)

للسان، بارعًا شاعرًا جميدًا، كاتبًا  كان راوية فقيهًا، متقدما يف علوم ا»   ( :813/ 4)  لكتايب املوصول والصلة

اعة من أدباء عرصه من أهل مالقة  كانت بينه وبني مجيغًا، رسي النفس، كتب عن بعض الوالة باملقة، وبل

فيها إجادته وحسن ترصفه  ريخ   تايف  . وذكره الذهبي«وغريهم مفاحتات ومراجعات نظاًم ونثرًا، ظهرت 

 (. 12/764اإلسالم )

، قال عنه الذهبي يف سري أعالم النبالء (هـ546ت)هو يوسف بن عبد العزيز اللخمي    وأبو الوليد الدباغ

 .«ظ، املتقن األوحداإلمام، احلاف » ( :20/022)
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،  إن فاحتة الكتاب وآية الكريس»  :×، قال رسول اهلل  قال أبو هريرة   -2

ية اآلآخر  إىل    [ 18]آل عمران:   ﴾  ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ﴿ و

ور، ما بينهن إىل آخر اآلية، يف لوح من ن [26]آل عمران: ﴾  ژ    ڈ    ڈ ڎ﴿ و

آليات بساق العرش فيقلن: أي رب أهبطتنا إىل  اب، فتعلقن هؤالء  وبني اهلل حجا

: قال  ؟!  يعصيك  ك  من  دبر  عند  قرأكن  عبد  من  ما  حلفت؛  إال فبعزيت  صالة  ل 

س وإال نظرت بعيني  ة القدته حظريال أسكنجعلت مثواه اجلنة عل ما كان فيه ، وإ

قضي وإال  يوم،  كل  إليه  املغفرةاملكنونة  أدناها  حاجة  سبعني  يوم  كل  له  وإال    ،ت 

ال  وإن مل يكن حريصًا عليها وإ  ، واستجبت له وعلمته احلكمة  ،عاديت من يعاديه

  يف كل مدينة ألف بيت من نور، يف كل بيت ألف خيمة  ،بنيت له ألف مدينة من نور

ته  وأعطي  ،عل كل رسير حوراء من نور  ،ألف رسير من نورخيمة    ، يف كلمن نور

 .  (1) «فة عنيل الصديقني ومل أكله إىل نفسه طرامعوأ ب الشاكرينثوا
  ﴾  ڎ ڎ  ڌ ڌ ﴿ ملا نزلت  »  :  ×قال النبي    قال أبو أيوب   -3

     ڈ ڎ﴿ و ،  [ 18مران: ]آل ع   ﴾  ٿ  ٿ ﴿ ، و  [ 255]البقرة: يس، وآية الكر  [ 1]الفاحتة: 

 بالعرش وقلن أتنزلنا   ، تعلقن  [ 27-26عمران: ]آل    ﴾  ۆ    ۆ ﴿   إىل  ﴾  ژ ڈ

 
األندليس   الصديف  حممد  بن  احلسني  عيل  النبالء  (هـ541ت)وأبو  أعالم  سري  يف  الذهبي  عنه  قال   ،

 .«ام، العالمة، احلافظ، القايضاإلم» ( :19/637)

 .  إىل عيل بن أيب طالب  يف معضل حيث مل يذكر ما بني الصديفوإسناده ضع 
(، قال حدثنا عمر بن أيب عمر، 82رقم96رجه احلكيم الرتمذي يف الرد عل املعطلة )أخضعيف جدًا :  (  1)

 .غر، عن أبيه، عن أيب هريرة سليامن األبن حدثنا حممد بن املتوكل العسقالين، عن البخرتي بن عبيد  
   .«واه  » ( :12/354) عنه احلافظ يف فتح الباري وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه عمر بن أيب عمر؛ قال

( التهذيب  تقريب  يف  احلافظ  عنه  وقال  ماجه،  ابن  له  روى  الطابخي،  عبيد  بن  البخرتي   رقم120وفيه 

 .  «ضعيف مرتوك» ( :642

عب سلوأبوه  بن  روامن  يد  )الطابخي،  التهذيب  تقريب  يف  احلافظ  عنه  وقال  ماجه،  ابن  له   رقم 377ى 

 .«لجمهو» ( :4375



 محد بن عمر ابزمول أ. د            ايت دبر الصلة: مجعاً ودراسةً حاديث الواردة يف قراءة بعض السور واآلاأل

254 

ال يتلوكن عبد   ،وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين:    فقال  ،عل قوم يعملون بمعاصيك

ونظرت   ،وأسكنته جنة الفردوس  ،دبر كل صالة مكتوبة إال غفرت له ما كان فيه

 .  (1)«فرةا املغأدناه ،ة حاجله سبعنيوقضيت  ،ني مرةإليه كل يوم سبع 

 ڎ  ڌ ڌ ﴿   يةملا أنزلت هذه اآل»  :  ×قال زيد بن أسلم قال رسول اهلل   -4

 ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ﴿ ، و خرها وآية الكريسآإىل  ،    [ 1]الفاحتة:   ﴾ ڎ

،  [ 18]آل عمران:  ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

  :   ن عمرا ]آل    ﴾  ۆ    ۆ ﴿   هإىل قول   ﴾  ک ڑ    ڑ ژ ژ  ڈ    ڈ ڎ ﴿ و

ال    ،قال اجلبار تبارك وتعاىل: بعزيت حلفت بجاليل وعلوي وارتفاع مكاين  [ 26-72

ونظرت إليه كل   ،يتلوكن عبد دبر كل صالة مكتوبة إال غفرت له عل ما كان منه

نظرة سبعني  الفردوس  ،يوم  جنة  حاجة  ، وأسكنته  سبعني  له  أدناها   ،وقضيت 

 .(2) «املغفرة
 

املوضوعة للسيوطي س كام يف الآلىلء املصنوعة يف األحاديث  أخرجه الديلمي يف مسند الفردو  :موضوع  (  1)

بن طارق بيع  (،من طريق حممد بن عبد الرمحن بن بحري بن ريسان حدثنا عمرو بن الر1/209-210)

بت بن رشحبيل عن  حدثنا إسحاق بن أسيد عن يعقوب بن إبراهيم عن حممد بن ثا  حييى بن أيوب  حدثنا

 يب أيوب مرفوعًا. عبد اهلل بن يزيد اخلطمي عن أ

، قال «روى عن الثقات باملناكري وعن أبيه عن مالك بالبواطيل»  قال ابن عدي يف :  ويف إسناده ابن ريسان؛

أديب، وكان ماجنًا خبيث اللسان، وكان يقول: إنه  شاعر » خلطيب :، وقال ا «احلديثوك مرت» ابن يونس :

نواسأكرب   أيب  :«سنًا من  كذاباً »  ، وقال مسلمة  الدارقطني:«كان  وقال  باملريض»  ،  : ، وقال مر«مل يكن    ة 

 . «منكر احلديث»

عدي) البن  الرجال  ضعفاء  يف  الكامل  للخطيب  7/547انظر:  بغداد  تاريخ  ميزان 4/112)(،ـ   ،)

 (. 7/280(، لسان امليزان للحافظ )3/162للذهبي ) االعتدال

أبو داود، وابن ماجه،  وفيه: إسحاق بن له  التهذيب    َأسيد األنصاري، روى  وقال عنه احلافظ يف تقريب 

أبو مصعب احلجازي، روى البخاري يف األدب  "فيه ضعف"( :342رقم100) ثابت  . وفيه : حممد بن 

 . «مقبول» ( :5769مرق470لتهذيب )ه احلافظ يف تقريب ال عناملفرد، وقا

يف   األلباين  بوضعه  حكم  السيواحلديث  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  األمة سلسلة  يف  ئ 

 (.699رقم2/140)

=  لنقبوين حدثنا  ( أخربنا أبو العباس ا765رقم2/533ه املستغفري يف فضائل القرآن )أخرج وع :  ـموض  (2)
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ر -5 قال  مكحول،  اهللقال  قرأ  »  :×  سول  اجلبعمن  صالة  فاحتة  د  معة 

  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ ، و  [ 1ص: ]اإلخال   ﴾  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   ،الكتاب

سبع مرات؛ أجاره اهلل هبا من   ،  [ 1]الناس:   ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ ، و[ 1]الفلق: 

 . (1)«وكان معصوًما ،كفر اهلل عنه ما بني اجلمعتني ،معة األخرىالسوء إىل اجل

 : سورة البقرة

 : ي ـة الكرســآيـ

  اقرأ آية الكريس يف »  :   ×: قال يل رسول اهلل    بلن أيب طاقال عيل ب -6

   .(2) «دبر كل صالة مكتوبة، فإنه ال حيافظ عليها إال نبي أو صديق أو شهيد

 
بد  السالم املرصي املكتب حدثنا خالد بن نجيح املرصي حدثنا ع  اهلل بن عبد  حدثنا عبدمحن  أبو عبد الر=

 .الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه

 ( : 3/355خالد بن نجيح املرصي، قال عنه أبو حاتم كام يف اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )  ويف إسناده

يفتعل األحاديث» كان  أيب    كذاب  ابن  أنكرت وأيب صالح وهذه األحاد  مريمويضعها يف كتب  التي  يث 

 . «كر احلديثمن» ( : 1/150ه ابن يونس يف تارخيه ). وقال عن«عل أيب صالح يتوهم أنه من فعله

عنه   وقال  ماجه،  وابن  الرتمذي،  له  روى  موالهم،  العدوي  أسلم  بن  زيد  بن  الرمحن  عبد  إسناده  ويف 

 . « يفضع » ( :3865رقم340ذيب )احلافظ يف تقريب الته 

بـه سعيـ رجـأخ:  ضعيف(  1) منـد  كمـنـور يف سنـصـن  للـه  القدير  فيض  )ا يف  من طريق  6/203مناوي   ،)

 .  فرج بن فضالة

: حجر  ابن  وفرج ضعيف»  قال  الب«مرسل،  النواوية  األذكار  عل  الربانية  الفتوحات   : وانظر  عالن .  ن 

(4/232-233.) 

املشيخة  :موضوع  (2) يف  السلفي  طاهر  أبو  )  أخرجه  بن  18رقم 41/4البغدادية  حممد  حدثنا  إسحاق ( 

نا عيل بن حممد بن ع نا أمحد بن صقبة الكويفالقطيعي،  نا عبد اهلل بن حممد بن سوار،  نا  ،  بيح األسدي، 

 احلسني بن علوان، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن عيل .

العرب يف الضعفاء  ذكره أبو  »   :  (1/485)امليزان  حلافظ يف لسان  ايف إسناده أمحد بن صبيح األسدي؛ قال  

 .«وي شيئاً ليس يسا ن أيب الطاهر املديني أنه قال: كويفونقل، عَ 

واه ، ضعيف  »  ، وقال أبو حاتم الرازي :«كذاب »  :عنه حييى بن معني  : احلسني بن علوان الكلبي، قالوفيه 

،  «كذاب»  وقال مرة :  ،«مرتوك احلديث»  ، وقال النسائي :«ضعيف جداً »  ،  وقال عيل :«احلديثمرتوك  

  =                                                                                                          .«يضع احلديثكان » وقال صالح جزرة :
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  ، من صل ليلة النحر ركعتني » : ×اهلل ل رسول قاقال أبو أمامة الباهيل:  -7

الكتاب بفاحتة  ركعة  كل  يف  مرة    ،يقرأ  عرشة    ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ مخس 

[ 1ص: ]اإلخال 
مرة  سمخ  ،   [ 1]الفلق:   ﴾  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ و  ،عرشة 

مخس    ،  

مخس عرشة مرة، فإذا سلم قرأ   ،[  1]الناس:   ﴾ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ﴿ و  ،عرشة مرة

مرات ثالث  الكريس  يف  ،آية  اسمه  اهلل  جعل  مرة،  عرشة  مخس  اهلل    ويستغفر 

اجلنة العالنية  ،أصحاب  وذنوب  الرس  ذنوب  له  آي  ،وغفر  بكل  له  قرأها وكتب  ة 

ووعم حجة   ستني  كأرة،  أعتق  وبني  نام  بينه  فيام  مات  فإن  إسامعيل،  ولد  من  رقبة 

 .(1) « اجلمعة األخرى مات شهيدا

ذر -8 أبو  من  قال  يتوب  أن  للمذنب  ينبغي  كيف  اهلل  رسول  يا  قيل:   :

قال: ليلة اال»  الذنوب؟  الوتريغتسل  بعد  اثنتي عرشة ركعة  ،ثنني  يقرأ يف   ،ويصيل 

وعرش    ،مرة  ،  [ 1]الكافرون:   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ ، والكتاب  كل ركعة بفاحتة

ركعات ،  [ 1]اإلخالص:   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   مرات أربع  ويصيل  يقوم   ، ثم 

مرة الكريس  آية  سجوده  يف  ويقرأ  ويسجد  مائة   ،ويسلم  ويستغفر  رأسه  يرفع  ثم 

 
والتعديلانظر= اجلرح   :  ( حاتم  أيب  )3/61البن  للذهبي  االعتدال  ميزان  امليزان 1/542(،  لسان   ،)

 (.3/189) للحافظ

ابن  :  موضوع  (1) )اأخرجه  املوضوعات  يف  أنبأن2/133جلوزي  نارص  بن  حممد  أنبأنا  بن  (  عيل  بن  حممد  ا 

ن أنبأنا حممد بن عيل بن احلسني بن أيب اجلراح القطواين الرمح  بن عل بن عبد مداهلل حم ميمون أنبأنا أبو عبد 

  ن حممد بن غالب حدثنا الوليد بن مسلم عن عبدأمحد ب  اهلل حدثنا  أنبأنا أيب حدثنا إسحاق بن أمحد بن عبد

 .  ن عن أيب أمامة الباهيل الرمح الرمحن بن يزيد عن القاسم بن عبد
اده ... فيه أمحد بن حممد بن غالب وهو غالم خليل كان  هذا حديث ال يصح يف إسن»  ي :وزقال ابن اجل

 . «يضع احلديث

 . «بفيه: غالم خليل، كذا » :( 188وقال الذهبي يف تلخيص كتاب املوضوعات )

  (، تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار 2/35: الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي )وانظر

)يع الشن املوضوعة البن عراق  للشوكاين )2/69ة  املجموعة  الفوائد  املرفوعة يف األخبار 53(،  اآلثار   ،)

 (. 89املوضوعة للكنوي )
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ويصل عند   ويصبح من الغد صائامً   ،باهللال حول وال قوة إال    :ويقول مائة مرة  ،مرة

  ، [ 1]اإلخالص:   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ب ومخس مرات  ة الكتاره ركعتني بفاحتإفطا

توبتيويقو تقبل  القلوب  مقلب  يا  داود  ،ل  نبيك  من  تقبلت  كام    ،كام  واعصمني 

زكريا بن  حييى  الصاحلني،وأص  ،عصمت  أوليائك  أصلحت  كام  إين    لحني  اللهم 

التائب   لمافإن رأس    ثم يقوم نادماً   ى ال أعصيك،ل ما فعلت فاعصمني حتنادم ع

يقوم من مقامه وقد غفر و  ،وقىض حوائجه   ،توبته  ن فعل ذلك تقبل اهللدامة، فم الن

الذنوب من    ،اهلل  حيفظونه  ملك  ألف  إليه  اهلل  وبعث  السالم،  عليه  لداود  غفر  كام 

يرى مكانه  وال خيرج من الدنيا حتى    ،إىل أن يفارق الروح جسده  ،إبليس وجنوده

ل عليه السالم مع ثامنني ه جربي ويغسل  ،راض  واهلل عنه   ض اهلل روحهمن اجلنة، ويقب

تغفرون له ويكتبون له احلسنات إىل يوم القيامة، ويبرشه منكر ونكري يس   ،ألف ملك

اجلنة  ،باجلنة من  بابني  اهلل يف قربه  بغري حساب  ،وفتح  اجلنة  فيها   ،ويدخل  وجياور 

 .(1) « ه السالمحييى بن زكريا علي

أوحى اهلل إىل »  قال :رسول اهللاحلديث إىل  فع ير قال أنس بن مالك   -9

 ، : من داوم عل قراءة آية الكريس دبر كل صالة  -  السالمو  ةلصالا  -  هموسى علي

 
د بن ( أنبأنا حممد بن نارص أنبأنا أبو صالح أمح2/134جلوزي يف املوضوعات )اأخرجه ابن    :موضوع  (1)

م بن حممد الفقيه شاهد حدثنا أمحد بن إبراهيحممد الالنيسابوري حدثنا إسامعيل بن سعيد بن    عبد امللك

التميمي حدثنا جعفر بن حدثنا حممد بن حممد بن عيل األش أبو طلحة رشيح بن عبد الكريم  عث حدثنا 

بن رفيع    ر عن عبد العزيزمد بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني حدثنا شداد بن حكيم حدثنا جريحم

 .  عن زيد بن وهب عن أيب ذر 
اب :قال  اهلل    هذا حديث موضوع»  ن اجلوزي  يقله رسول  بن  ×مل  زيد  أبو ذر وال  رواه  وهب ويف   وال 

 .«يعة بأشياء باردةإسناده جماهيل، ولقد أبدع الذي وضعه واجرتأ عل الرش

 .«واحلمل فيه عل من دون جرير كر ال يتابع عليه راويه.هذا حديث باطل من»قال أبو عامر احلافظ: 

ذكر كيفية طويلة باردة. وضع عل جرير بن عبد »  : (  188تلخيص كتاب املوضوعات )  ذهبي يفوقال ال

 .«سنده جماهيلميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن زيد بن وهب، عن أيب ذر. واحل

الرشيعة املرفوعة عن األخبار    (، تنزيه2/53ة للسيوطي )الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوع  :وانظر

 (. 2/96ة البن عراق )املوضوعالشنيعة 
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الشاكرين قلوب  النبيني  ،أعطيته  الصديقني  ،وأجر  يميني   ،وأعامل  عليه  وبسطت 

 ى : يا رب. قال موس ه ملك املوتة إال أن يأتيأن أدخله اجلنمن  منعه  ومل ي  ،بالرمحة

إال نبي أو صديق  أعطيه من عبادي  ال: إين  قال  ؟  داوم عليه  يال  أحد  ذا  مع هبمن س 

 .( 1) «أريد قتله يف سبييل أو رجل

إن موسى بن عمران »   :×قال رسول اهلل  :  بن عباس  اهلل    قال عبد -10

له: ما  -عليهام الصالة والسالم  -  لقى جربيل آية الكريسمل  فقال  كذا  كذا و   ن قرأ 

فسأل ربه    -  لسالماليه الصالة وع  -  عليه موسى   وَ يق  مل  األجر من  فذكر نوعاً مرة؟  

: إن  لسالم  اعليه الصالة و  أن ال يضعفه عن ذلك ثم أتاه جربيل مرة أخرى، فقال

صالة مكتوبة مرة واحدة: اللهم إنى أقدم إليك بني    ربك يقول: من قال يف دبر كل

ئ  ش   كلو  ،رضاأل  لسموات وأهلف هبا أهل اوملحة وطرفة يطر  ،نفس  ل يدى ك

  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ﴿   :  أو قد كان، أقدم إليك بني يدى ذلك كله  هو يف علمك كائن

قوله   ،﴾  ہھ ہ أربعة   ،[ 255]البقرة:   ﴾ ی  ی ىئ﴿   إىل  والنهار  الليل  فإن 

حتى   ،فيها سبعون ألف ألف حسنة ساعة إال يصعد إيل    وعرشون ساعة، ليس منها

 .(2) «كةغل املالئتش  الصور، وتىفينفخ 

 
(، حدثنا عتيق بن حممد  1362رقم6/111أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول )جدًا :  ضعيف  (  1)

  سليم عن احلوشبي عن أبان عن أنس به . حدثنا ابن أيب فديك عن أيب

حلافظ يف  اه  وقال عنأبو إسامعيل العبدي، روى له أبو داود،  ن أيب عياش فريوز البرصي  ويف إسناده أبان ب

 .«مرتوك» ( :142رقم87تقريب التهذيب )

 (.1/289يعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة )وضعفه ابن عراق يف تنزيه الرش

ا )وقال  املجموعة  الفوائد  عل  حاشيته  يف  :300ملعلمي  بطال»  (  يف  أبان  يكفي  طريق  من  أنه  أيب  نه،  بن 

 .«عياش، وهو مرتوك

نا عمر  1366رقم6/114ل )ه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصوأخرج:  ضعيف جداً (  2) نا  (،  بن أيب عمر 

 ن زيد عن ابن عباس .  الكريم الصفار عن جابر ب مسلم بن إبراهيم عن حرب بن ميمون عن عبد

   أنه واه . (؛ 2يف احلديث )رقمق عمر بن أيب عمر؛ سب

عبد  : حربوفيه  أبو  ميمون  ذكر  بن  البرصي،  احلافظالرمحن  )  ه  التهذيب  تقريب   = ( 1169رقم155يف 
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جا -11 اهلل  رس   قال  بر  قال  كل من  »  :×ول  دبر  يف  الكريس  آية  قرأ 

الشاكرين  ، صالة مكتوبة النبيني   ،أعطي قلوب  وأعامل الصادقني، وبسط   ،وثواب 

 .(1) « ومل يمنعه من دخول اجلنة إال قبض ملك املوت روحه ،اهلل عليه يمينه ورمحه

أيب طالب    -12 بن  اهلل    :قال عيل  أ  ×سمعت رسول  اعل  ملنرب عواد 

مل يمنعه من دخوله اجلنة إال املوت، ومن   ،الكريس دبر كل صالة آية قرأمن » :وليق

 .(2) « قرأها حني يأخذ مضجعه أمنه اهلل عل داره ودار جاره والدويرات حوله

 
 .«ادتهمرتوك احلديث مع عب» وقال :=

(1)    : أنبأنا عبد1/244أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات )موضوع  أنبأنا    (، قال  قال  اهلل بن عيل املقري 

أبو نرص أمحد بن حممعبد الواح أنبأنا  الباقي بن قاند بن علوان قال  أنبأنا عبد  دثنا  ع قال حد النريس قال 

إبراهيم القطواين صالح قال حدثنا احلسن بن حممد عن أيب يزيد   قال حدثنا عبد احلميد بن  إسامعيل بن 

 عن موىل الزبري عن جابر به . 

 . «قد رسقه من الطريق األولهذا طريق فيه جماهيل وأحدهم » ابن اجلوزي :قال 

وال يدرى من   -حسن بن حممد  لم إىل  سند مظ»  ( :143رقم67تلخيص املوضوعات )  وقال الذهبي يف

 .«أيب يزيد عن جابر عن -هو 

 .«فيه جماهيل» ( :1/211لسيوطي يف الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة )وقال ا

 (. 1/289األخبار الشنيعة املوضوعة ) وضعفه ابن عراق يف تنزيه الرشيعة املرفوعة عن

اإليامن  :موضوع  (2) شعب  يف  البيهقي  يف 2174رقم57-4/56)  أخرجه  اجلوزي  ابن  طريقه  ومن   ،)  

(، من 581رقم7/64رجه الثعلبي يف الكشف والبيان عن تفسري القرآن )(، وأخ1/243املوضوعات )

يب إسحاق اهلمداين، عن حبة العرين، قال:  مد بن عمرو القريش، عن هنشل بن سعيد، عن أطريقني عن حم

 به .  معت عيل بن أيب طالب س

بن سعيد عن أيب   تاريخ بلده من حديث هنشل  رواه احلاكم يف»  ( :1565ح ابن ماجه )ي يف رش قال مغلطا

 . «إسحاق عن حبة عن عيلي 

 .  « إسناده ضعيف» قال البيهقي :  

 . «هذا حديث ال يصح» قال ابن اجلوزي :

وامل الضعيفة  األحاديث  سلسلة  يف  األلباين  )وتعقب  األمة  يف  السيئ  وأثرها  -13/388وضوعة 

البيهقي يف قوله :7461رقم893 :«إسناده ضعيف»  ( قول  بقوله  م»  ؛  بل هو  آفته هنشل قلت:  وضوع، 

                                                    . «فأصاب اجلوزي يف املوضوعاتهذا؛ متهم بالوضع، ولذلك أورده ابن 

=  : فيه  موضوع  احلهنشل  وإسناده  قال  ماجه،  ابن  له  روى  البرصي،  سعيد  التهذيب  بن  تقريب  يف  افظ 

 =                                                                             .«وكذبه إسحاق ابن راهويه مرتوك،» ( :7198رقم566)
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املروزي   -13 زيد  اهلل  قال  رسول  كل  »  :  ×قال  دبر  الكريس  آية  قرأ  من 

بياء تل عن أنن قان كم وكا  ،واإلكرام  ذو اجلالل  يل قبض روحهيكان الذي    ،صالة

 . (1) «حتى يستشهد ،اهلل ورسله

 : اآليتان آخر سورة البقرة

عقبة   -14 اهلل    قال  رسول  اجلنة »  :  ×قال  كنز  من  آيتان  عيل    ، أنزل 

قبل أن خيلق اخللق بألفي سنة، من قرأ هبام بعد العشاء اآلخرة أجزتا   هلل  ا كتبهام  

 .(2) «لبقرةا آخر سورة ايلة ومهلقيام  ،عنه

 
ا»  :ومجلة =   آية  قرأ  يمنمن  مل  إلكريس دبر كل صالة  أيب «ال املوتعه من دخوله اجلنة  ثابتة من حديث  ؛ 

الباهيل   النسائي يف السنن الكربأمامة  اليوم  9848رقم9/44ى )، أخرجها  (، وابن السني يف عمل 

الكبري )124رقم110)  والليلة املعجم  الدعاء )5327رقم8/114(، والطرباين يف    رقم   2/214(، ويف 

طرق  (675 من  حممد،  بن محري، عن  حممد  سم  عن  قال:  زياد،  اهلل بن  رسول  قال  يقول:  أمامة،  أبا  عت 

 .    «يمنعه من دخول اجلنة، إال املوت آية الكريس دبر كل صالة مكتوبة ملمن قرأ »:×

و داود يف املراسيل، والنسائي، اري، وأب، روى له البخ(هـ200ت)وإسناده حسن : حممد بن محري احلميص  

ماجه،   الكاشوابن  يف  الذهبي  عنه  )وقال  :2/166ف  ال  وث»  (  حاتم:  أبو  وقال  ودحيم،  معني،  ابن  قه 

 .  "صدوق"( :5837رقم754، وقال احلافظ يف تقريب التهذيب )«هحيتج ب

مسلامً  إال  اجلامعة  له  روى  احلميص،  اين  األهَله سفيان  أبو  زياد  بن  عوحممد  وقال  الكاشف ،  يف  الذهبي  نه 

 . «ثقة» ( :5889رقم479تهذيب )وقال احلافظ يف تقريب ال ،«وثقه مجاعة» ( :2/172)

 (.1/294يف زاد املعاد )واحلديث قواه ابن قيم اجلوزية 

 .«صحيح أو حسن» ( :2/281ظ يف نتائج األفكار )وقال عنه احلاف

 (.1/288وضوعة البن عراق )شنيعة املانظر : تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار ال

معضل  (1) نوأخر:  ضعيف  يف  الرتمذي  احلكيم  )جه  األصول  زيد   (،1364رقم6/113ادر  نا  اجلارود  نا 

 . ×إىل رسول اهلل  املروزي رفعه
 ( إىل احلكيم عن زيد املروزي معضالً. 4272/22768رقم9/784جلامع الكبري )عزاه السيوطي يف ا

للتوانظر العامل  كنز  اهلند:  )قي  وامل2567رق1/569ي  الضعيفة  األحاديث  سلسلة  وأثرها (،  وضوعة 

 (.12/633 )األمة لأللباينالسيئ يف 

النيساب :  ضعيف  (2) أبو عمرو  وما يستحب أن أخرجه  القرآن  وليلة    وري يف قوارع  يوم  بقراءته كل  ال خيل 

بـي ـع ـو سـأبا  ـرنـب ـأخ  الـ، ق(35رقم85) مـد  بـم ـحـن  إبـد  بن عبدانأبو حاتراهيم، حدثنا  ــن    =   م مكي 
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بنعقبعن   -15 قال:    ة  البلدي،  مسعود  أيب  اهلل  قال  عمرو   : ×رسول 
كتبها الرمحن بيده قبل أن خيلق اخللق بألفي    ،اآليتني من كنوز اجلنة  أنزل اهلل  »

 ڳ ڳ ڳ﴿   عنه قيام ليلة  أجزأتاه  ،فمن قرأها بعد عشاء اآلخرة مرتني  ،سنة

[285البقرة:  ] ﴾ ڱ ڱ  ڱ  ڱ
 . (1) «بقرةلحتى يتم ا ،  

 : عامســورة األن

بن مسعود  اهلل  عبد  قال -16      اهلل الفجر يف  »:×قال رسول  من صل 

به  اهلل  وكل  األنعام،  سورة  أول  من  آيات  ثالث  وقرأ  مصاله،  يف  وقعد  مجاعة، 

 . (2) «يسبحون اهلل ويستغفرون له إىل يوم القيامة ،سبعني ملكاً 

 
عـم ـحـ م  حدثنا= بن  هشام  حييى، حدثنا  بن  عبداملد  بن  لك  امر، حدثنا  هشام  حدثنا  الصنعاين،  بن حممد 

 ن مكحول، عقبة بن عامر.  الغاز، ع

عبد إسناده  حممد    ويف  بن  تقريب امللك  يف  احلافظ  عنه  وقال  الرتمذي،  إال  األربعة  له  روى  الصنعاين، 

 . «حلديثلني ا» ( :1142رقم365التهذيب )

رو الدمشقي،  عامر  بن  مسلامً   اهوهشام  إال  احل اجلامعة  عنه  وقال  التهذيب  افظ  ،  تقريب  يف 

 .«قرئ كرب فصار يتلقن فحديثه القديم أصحصدوق م» ( :7303رقم573)

يب هلل الشامي، روى له اجلامعة إال البخاري ففي جزء القراءة، وقال عنه احلافظ يف تقرومكحول أبو عبد ا

 .«ثقة فقيه كثري اإلرسال مشهور» ( :6875رقم545التهذيب )

مك مورواية  عقبة  عن  احول  )رسلة؛  حاتم  أيب  البن  املراسيل   : ج211نظر  للعالئي (،  التحصيل  امع 

 (.  314اسيل للعراقي )(، حتفة التحصيل يف ذكر رواة املر285)

جداً   (1) )  :ضعيف  الرجال  ضعفاء  يف  الكامل  يف  عدي  ابن  وعنه8/369أخرجه  تاريخ   (،  يف  السهمي 

( ر268جرجان  بن  جعفر  بن  حممد  حدثنا  احلز(،  العطار  حدثنا ين  العالء،  بن  إبراهيم  حدثنا  ميص، 

أبان،  إسامعيل   عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن علقمة عن  بن عياش عن الوليد بن عباد عن 

 . عقبة بن عمرو أيب مسعود البلدي 

بان، عن عاصم وأبان هو بن أيب عياش صاحب أنس وأبان، عن  ث من رواية أهذا احلدي»  قال ابن عدي :

 .«روى إال هذا احلديث وحديثًا آخرصم ال أعلم يعا

ابن حجر )  قال  الشاف  الكاف  إسناده  »  :(333/ 1يف  أيب  يف  بن  أبان  عن  جمهول،  وهو  عباد،  بن  الوليد 

 .  «عياش، وهو مرتوك

جداً   (2) الني  :ضعيف  عمرو  أبو  قوأخرجه  يف  )سابوري  القرآن  مسند 54رقم109ارع  يف  والديلمي   ،)  =
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من يات  ثالث آ  من قرأ»  :  ×قال رسول اهلل    قال أنس بن مالك   -17

األنعأول سور الغداة  إذا صل  مثل  م،  له  ويكتب  ملك،  ألف  أربعون  إليه  نزل  اة، 

القيامة، وينزل ملك من فوق سبع ساموات معه مرزبة من حديد،   يوم  أعامهلم إىل 

بينه   يكون  هبا رضبة،  الرش رضبه  من  شيئًا  آدم  ابن  قلب  يف  الشيطان  أوحى  فإذا 

، وكل  عبدي امش يف ظيل  :اهلل لهة، قال  مالقيا  ان يومكوبينها سبعني حجابًا، فإذا  

ادخل  عبدي،  وأنت  ربك  فأنا  السبيل،  ماء  من  واغتسل  الكوثر،  جنتي  ثامر  من 

 .  (1) «جنتي فال حساب عليك وال عذاب

 
كام  = الفرش  يف  الفردوس  ) متهيد  للسيوطي  العرش  املوجبة لظل  بن    (، عن 12يف اخلصال  بن عيل  حممد 

أبو بكر حممد بن الرسي بن عثامن التامر البغدادي، حدثنا عيل بن حرب املوصيل ثنا  عمر الوراق، حدثنا  

 اهيم عن علقمه عن ابن مسعود. األعمش عن إبر أبو معاوية الرضير عن

، قال: سئل ( أخربنا الربقاين 3/263اخلطيب يف تاريخ بغداد )بغدادي، قال  ال  ويف إسناده حممد بن الرسي

أبو بكر حممد بن الرسي  أبو احلسن الدارقطني، ع  ن حديث حدثنا به حممد بن عبد الواحد، قال: حدثنا 

أبو داود احلفري، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل،   ري، قال: حدثناالتامر، قال: حدثنا عباس الدو

من كذب عيل متعمدا فليتبوأ  »:  ×عن سعد بن أيب وقاص، قال: قال رسول اهلل    مصعب بن سعد،عن  

 . «ن النارمقعده م

هذا ال يصح عن مصعب بن سعد، وال عن سلمة بن كهيل، وال عن الثوري، ولعل هذا الشيخ  »فقال:  

 .«حديثعليه حديث يف  دخل

 .«محل عنه الدارقطنية للموضوعات اوير» ( :2/584وقال الذهبي يف املغني يف الضعفاء )

 . «ليس بيشء» ( :3727رقم523وقال يف ديوان الضعفاء )

مي الدارقطني حديثًا  »  ( :3/559زان االعتدال )وقال يف  له  ... روى  ليس بشئ  والباليا.  املناكري  يروي 

 .«خل عليه حديث يف حديثعل هذا الشيخ دفخبط فقال: ل

 (.4/72)  اينوأشار لضعفه األلويس يف روح املع 

الرمحن    بو حممد عبد (، أجاز لنا أ52رقم107ع القرآن )أخرجه أبو عمرو النيسابوري يف قوارموضوع :    (1)

بن    حدثنا إبراهيم بن حممد بن حمبور، أخربنا أمحد بن حممد بن حييى السلمي الدهان، أخربنا أمحد بن معاذ،

 .  ×مالك عن النبي  عن أنس بن البنايناحلكم بن ظهري، أخربين أيب عن أيب رجاء عن ثابت 
 . « كذاب »   : ( 95/ 2لرازي كام يف اجلرح والتعديل البنه ) حلكم بن ظهري، قال عنه أبو حاتم ا ويف إسناده : إبراهيم بن ا 

  = : (1454رقم262افظ يف التقريب )، وقال عنه احل  احلكم بن ُظَهريه أبو حممد الفزاري، روى له الرتمذي
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   :سورة اإلسراء

 ۀ ڻ﴿ من قال يف دبر صالته: »   : ×قال رسول اهلل    قال أبو هريرة   -18

  ﴾   ۆ ۆ ۇ ڭۇ      ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ  ھ ہ  ہ    ہ ہ ۀ

كان له من األجر مثل السموات السبع واألرضني السبع وما فيهن  ،    [ 111ء: رسا ]اإل 

اهلل   أن  وذلك  واجلبال  حتتهن،    ۈ ۈ ۆ ۆ﴿   يقول  وما 

فلهذا من   ،[ 91-90]مريم:   ﴾ ې  ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ

 .(1) « األجر كام عل هذا الكافر من الوزر

 : سـورة الصافات

 ىئ ﴿ قال يف دبر كل صالة:    نم»:×  ينبأرقم، قال الن  ب  قال زيد -19

  ﴾  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ   جئ ی ی ی ی ىئ

 . (2) «فقد اكتال باجلريب األوىف من األجر ،ثالث مرات ، [ 182-180]الصافات: 
 

 . «ابن معنيواهتمه مرتوك رمي بالرفض ، »=

 .  (4/72وأشار لضعفه األلويس يف روح املعاين )

):  منكر  (1) الدعاء  يف  الطرباين  ثنا 676رقم1/215أخرجه  العسكري،  بحر  بن  النرض  بن  أمحد  حدثنا   ،)

عن عمه موسى بن يسار، عن بن إسحاق،  سلمة، عن حممد    عبدالصمد بن حممد بن معدان، ثنا حممد بن

 .  أيب هريرة 
 ترمجة. دان؛ مل أقف له عل يه عبدالصمد بن حممد بن مع ضعيف؛ ف وهذا إسناد

وفيه : حممد بن إسحاق أبو بكر املدين، روى له اجلامعة إال البخاري فتعليقًا، وقال عنه احلافظ يف تقريب 

. وقد عده احلافظ يف الطبقة الرابعة «القدربالتشيع ودوق يدلس، ورمي  ص»  :(5725رقم467التهذيب )

حديثهم إال بام رصحوا فيه بالسامع ؛    أنه ال حيتج بيشء منمن اتفق عل  »  ( وهم :168  ،63لسني )من املد

 ، وقد عنعن ابن إسحاق يف إسناده .«لكثرة تدليسهم عن الضعفاء واملجاهيل

 . «منكر » ( : 6317رقم 694/ 13واملوضوعة ) ث الضعيفة  سلسلة األحاديواحلديث حكم عليه األلباين يف

اأخ:  موضوع(  2) )لطرجه  الكبري  املعجم  يف  أ5124رقم5/211رباين  وعنه  الصحابة (  معرفة  يف  نعيم  بو 

( ومن طريق أيب نعيم أخرجه الديلمي يف مسنده كام يف األجوبة املرضية فيام سئل 2982رقم3/1175)

( حدثنا أمحد بن رشدين املرصي، ثنا عبد املنعم بن بشري  3/940) حاديث النبوية  األالسخاوي عنه من  

 =                   عن عبد اهلل بن زيد بن أرقم، عن أبيه.ي، ثنا عبد اهلل بن حممد األنيس، من ولد أنس، اراألنص
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  :بقوله  ×رسول اهلل  كنا نعرف انرصاف  »   :بن عباس  قال عبداهلل   -20

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ 

[ 182-180]الصافات:   ﴾  ىب مب
  » (1) . 

 
وهو  عبد املنعم بن بشري،رواه الطرباين، وفيه » :(10/102قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد )= 

 . « ضعيف جداً 

يف معرفة علامء  د ألبيه كام يف اإلرشاد بن أمح ، قال عبد اهلل املنعم بن بشري أبو اخلري األنصاري املرصي وعبد

وذاك الكذاب   ،رأيت عبد املنعم بن بشري يف السوق؟ فقال: يا بني  ،يا أبت» ( :1/158احلديث للخلييل )

 . «يعيش؟

معني  ابن  االعتد  وقال  ميزان  يف  )كام  للذهبي  أيب  »  :(2/669ال  أحاديث  إىل  فأخرج  املنعم،  عبد  أتيت 

سمعت هذه من أيب مودود؟ قال: نعم. قلت:   ث كذب. فقلت: يا شيخ، أنتي حديود نحوا من مائتمود

 . «أتق اهلل، فإن هذه كذب. وقمت، ومل أكتب عنه شيئاً 

،    يرويه عبد املنعم  ما  ري ... وعامة أحاديث مناك له  »  :(7/36وقال ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )

 . « ال يتابع عليه

 . «وكمرت» ( :314رقم46ربقاين )ت القطني كام يف سؤاال وقال الدار

 .«هو وضاع عل األئمة» ( :1/158وقال اخللييل يف اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث )

مل  »  ( :2/75)اتم يف اجلرح  رصي ، قال عنه ابن أيب حويف إسناده أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين امل

فيه تكلموا  ملا  ا«أحدث عنه  الكام، وقال  )لنسائي كام يف  أخو»  ( :1/198ل  ،    كان عندي  ميمون وعدة 

فدخل ابن رشدين هذا ؛ فصعقوا به ، وقالوا له : يا كذاب ، فقال يل : ابن رشدين أال ترى ما يقولون يل ؟  

. فقال سمعت عيل بن سهل يقول سمعت  قال : نعم    أليس أمحد بن صالح إمامك؟  فقال له أخو ميمون :

ابن رشدين هذا صاحب »  ( :1/198بن عدي يف الكامل )قال ا، و«يقول : إنك كذاب  أمحد بن صالح

حديث كثري ، حيدث عن احلفاظ بحديث مرص ، أنكرت عليه أشياء مما رواه ، وهو ممن يكتب حديثه مع  

كان من حفاظ احلديث ، وأهل الصنعة . وقال ن يونس :  قال اب»  ( : 1/594ن امليزان )، ويف لسا«ضعفه

 . «ًا باحلديثاحد وكان ثقة عامل غري ويف الصلة : حدثنا عنه  مسلمة

جداً (  1) )  :ضعيف  الكبري  املعجم  الطرباين يف  الدعاء )11221رقم11/115أخرجه  ويف    رقم   1/207(، 

ثنا حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن  بن حرب النشائي، ثنا حممد بن يزيد،  د(، حدثنا عبيد العجل، ثنا حمم652

 .بن دينار، عن ابن عباس عمري، عن عمرو

ليس بذاك  »  ( :1/142اهلل بن عبيد الليثي؛ قال عنه البخاري يف التاريخ الكبري )  بدويف إسناده حممد بن ع

ع«الثقة البن  الرجال  الكامل يف ضعفاء  يف  كام  مرة  وقال  :7/450)دي  ،  احلديث»  (  أبو «منكر  وقال   ، 

=  ام  ، وقال أبو زرعة ك «ثذاك الثقة ضعيف احلديليس ب»  ( :7/300حاتم كام يف اجلرح والتعديل البنه )



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإل دـهـعم ةـلـجـم

265 

 ىئ﴿ قال:  ،ةف من الصالرصكان إذا ان  ×أن النبي  »:ال أنسق -21

  ﴾  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ

[ 182-180]الصافات: 
  » (1) . 

 : ورة اإلخالصس

بن عباس   -22 اهلل  اهلل    قال عبد  قرأ خلف كل »  :  ×قال رسول  من 

 فهو رفيقي   ،، ثالث مرات  [ 1خالص: ]اإل   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ ،ة  ـوبـتـالة  مكـص

 .  (2) «نةيف اجل
 

، وقال النسائي «ليس بقوى »  ، وقال مرة اخرى :«لني احلديث»  ( :7/300اجلرح والتعديل البنه )  يف=

 . «حلديثمرتوك ا» ( :7/450كام يف الكامل يف ضعفاء الرجال )

عبيد  حممد بن عبد اهلل بن  طرباين، وفيه  رواه ال»  ( :10/103الزوائد ومنبع الفوائد )  قال اهليثمي يف جممع

 .«، وهو مرتوكبن عمري

( نتائج األفكار  ابن حجر يف  بن عبيد»  ( :2/290وقال  أيب    يف سنده حممد  مثل  املكي وهو  بن عبيد  اهلل 

 . «جداً  ضعيف» ( :17/51ف املهرة )قال مرة يف إحتا. و«هارون، بل أشد ضعًفا

 . «سند ضعيفطرباين بروى ال» ( :8/169اد )يف سرية خري العبوقال الصاحلي يف سبل اهلدى والرشاد  

ابن عمري  » ( :3/939وقال السخاوي يف األجوبة املرضية فيام سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية )

 .«أشد ضعًفا من أيب هارون

الشاميني:  ضعيف(  1) مسند  الطرباين يف  هار2602رقم 4/16)  أخرجه  بن  حدثنا حممد  حممد(  بن  بن    ون 

 .  ن بشري، عن قتادة، عن أنس سعيد ب  بكار الدمشقي، ثنا أيب، عن جدي، عن
الثقات ) ( 9/151ويف إسناده حممد بن هارون بن حممد بن بكار أبو عمر الدمشقي، ذكره ابن حبان يف 

 هـ(.290-ـه281/وفيات 293إلسالم ). وذكره الذهبي يف تاريخ ا«عنه أهل الشامروى » ال :وق

وقال عنه احلافظ يف التقريب  ، وى له األربعة ، ر(ـه 168ت)يد بن بشري أبو عبد الرمحن الشامي وفيه : سع  

 . «ضعيف» ( :2289رقم374)

له اجلامعة    :وفيه  ، روى  أبو اخلطاب البرصي  ِدَعامة  التقريب )، وقال  قتادة بن   رقم   798عنه احلافظ يف 

 (.92رقم146ة من املدلسني )الطبقة الثالث . وقد عده احلافظ يف«ثقة ثبت» : (5553

(، حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن 98رقم155و عمرو النيسابوري يف قوارع القرآن )أبأخرجه    :ضعيف  (2)

الرازي حدثنا العباس بن محزة حدثنا فر حممد بن أمحد بن سعيد  حمد بن أيوب الطرماحي، حدثنا أبو جع 

  =شدا سفيان بن سعيد الثوري عن الربيع بن أيب راسف البلخي حدثا وكيع بن اجلراح حدثنيم بن يوإبراه
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:  ×سمعت رسول اهلل    يب طالب   بن أعيلل  قا -23 من صل  »  يقول 

عرش    ،  [ 1خالص: ]اإل   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   ثم مل يتكلم حتى يقرأ  ،الة الغداةص

 .(1) «وأجري من الشيطان ،مل يدركه ذلك اليوم ذنب ،مرات

 
 عن سعيد بن جري عن عبد اهلل بن عباس. =

ميزان االعتدال   الذهبي يف  قال  الرازي،  بن سعيد  أمحد  بن  إسناده حممد  ب»  :  ويف  أتى  لكن  أعرفه  خرب ال 

 .«باطل هو آفته

 (. 523، 6/503يزان ) لسان املوضعفه الدارقطني قاله يف

عمي إذنًا أن أبا صالح احلافظ كتب إليه   ( ثنا اإلمام390رقم260لفاخر يف موجبات اجلنة )أخرجه ابن ا

ثن  اإلسامعييل،  بكر  أبو  اإلمام  ثنا  أخربهم،  اجلرجاين  احلناطي  احلسن  أبا  زأن  بن  القاسم  بكر  أبو  كريا  ا 

ك أيب  بن  عبيد  بن  إسامعيل  ثنا  ساملقري،  عن  حدريمة  إسحاق  بن  حممد  عن  بزيغ  بن  بن  عيد  سعيد  ثني 

 . سحسان بن ثابت عن عكرمة عن ابن عبا 

(، 4/39وسعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت األنصاري، ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )

  وال تعديالً. ومل يذكر فيه جرحاً 

 . «دينة وكان شاعراً عنه أهل املروى » :(، وقال6/349ه ابن حبان يف الثقات )وذكر

 . «كان سعيد قليل احلديث شاعراً » :(، 131متمم التابعني ) -عد يف الطبقات الكربى وقال ابن س

أبو احلسن  »  ال :(، وق320ويف إسناده : أبو احلسن احلناطي اجلرجاين، ذكره اجلرجاين يف تاريخ جرجان )

 . «لغطريفي ومجاعة إلسامعييل وابن أمحد احلناطي املعلم اجلرجاين روى عن ا عيل

وأبو حممد   ،اهلل الفراوي  ربنا أبو عبدأخ  (،57/281أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )ًا :  ضعيف جد  (1)

بن عبد    نا إسامعيل  ،بد الغافر بن حممد الفاريس قالوا أنا ع  ،وفاطمة بنت عيل البغدادية  ،والقاري  ،السيدي

امليكايل األ  ،اهلل  عبدان  احلريش  ،هوازيأنا  بن  زيد  أبو مهام  ،نا  مروا  ،نا  بن ساملعن  بن    ،ن  احلجاج  عن 

 يقول ...   ×فقال سمعت رسول اهلل    ، قال: مر بنا عيل أمري املؤمنني بعد صالة الغداة   ، حل عن احلكم بن ج   ، دينار 

م إسناده  ماجه ويف  ابن  له  روى  الغفاري،  سامل  بن  التهذيب  روان  تقريب  يف  احلافظ  عنه  وقال   ،

 .«عمرتوك ورماه الساجي وغريه بالوض» ( :6570مرق526)

 .«مرتوك ،وفيه مروان بن سامل الغفاري ،ن عساكر عن عيلاب» :(2/151قال املتقي اهلندي يف كنز العامل )

 بواسطة.  واحلكم يروي عن عيل 

لرضيس يف فضائل (، وابن ا29813رقم6/102ف )إسناده فأخرجه ابن أيب شيبة يف املصن  واختلف يف

اج بن دينار، عن احلكم بن حجل، عن رجل حدثه، عن يعل بن عبيد، عن حج (  268رقم115لقرآن )ا

  قوله. ن عيلع

 وإسناده ضعيف؛ فيه راو  مبهم. 
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 ٻ ٱ ﴿   يا براء، من قرأ»  :  ×قال الرباء بن عازب: قال يل رسول اهلل   -24

بعد صالة الغداة قبل أن يكلم    ،ةا مائة مرهآخر  إىل  ،[ 1: خالص ]اإل   ﴾ ٻ ٻ ٻ

 . (1) «ل مخسني صديقاً م رفع له ذلك اليوم ع ،أحداً 
  ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  من قرأ» :×: قال رسول اهلل قال أبو هريرة  -25

وكان  ،فكأنام قرأ القرآن أربع مرار ،بعد صالة الفجر ،ثنتي عرشة مرة ،  [ 1]اإلخالص: 

 . (2)«اتقىإذا  رض يومئذ أفضل أهل األ

 
 (، حدثنا أمحد بن إبراهيم بن شاذان، 42رقم86سورة اإلخالص )  أخرجه اخلالل يف فضائل موضوع :    (1)

املغرية، خادم الرباء  ن الربيع، ثنا كادح بن رمحة، ثنا يوسف بن  حممد بن احلسني بن محيد، ثنا سليامن بثنا  

 . بن عازب عن الرباء 
يف ميزان االعتدال  ه موضوع؛ فيه كادح بن رمحة الزاهد الكويف؛ كذبه األزدي وغريه، قاله الذهبي  سنادوإ

(3/399.) 

يه غري حمفوظة، وال يتابع أحاديثه عامة ما يرو»  ( :7/230فاء الرجال )يف ضع وقال ابن عدي يف الكامل  

 . « يثهم يقع فيها ما ال يتابعهم عليه أحد أحاد   حديث الصاحلني فإن ، وال يف متونه ويشبه حديثه عليه يف أسانيده

 .«روى عن الثوري ومسعر أحاديث موضوعة» ( :134وقال أبو نعيم يف الضعفاء )

 . «بسند واه»  ( وقال :8/678)الدر املنثور يف التفسري باملأثور للديلمي يف ونسبه السيوطي 

 .  « ضعيف عن كادح بن رمحة وهو كذاب   هو الربيع و فيه سليامن بن  »   ( : 599/ 1ندي يف كنز العامل ) اهل وقال التقي 

ا:  منكر  (2) )أخرجه  الصغري  املعجم  يف  ن166رقم1/115لطرباين  أبو  وعنه  أصبهان  (،  تاريخ  يف  عيم 

القرآن1/140) فضائل  يف  املستغفري  وأخرجه  اإليامن1057رقم2/710)  (،  شعب  يف  والبيهقي   ،)  

(، من طرق 7/260املوطأ من املعاين واألسانيد )ملا يف    ، وابن عبد الرب يف التمهيد   (2298  رقم  4/136)

 . ة سلمة، عن أيب هريرعن أيب  ،مسعد، حدثني عمي سعد بن إبراهيحدثنا  ،بن عطية عن زكريا 
حديث سعد بن إبراهيم  هبذا اإلسناد تفرد به ابن عطية، وال يروى  ال يروى عن سعد إال  »  قال الطرباين :

 .«اإلسناد. تفرد به ابن عطية أيضا إال هبذا  عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 .«مةلشيوخ ليست من أحاديث األئهذا احلديث واألحاديث التي قبله من أحاديث ا» الرب : وقال ابن عبد

 .«، وفيه من مل أعرفهمرواه الطرباين يف الصغري» ( :7/146لفوائد )وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع ا

الدر   يف  السيوطي  يف  وقال  )املنثور  باملأثور  :680/ 8التفسري  وا»  (  الصغري  يف  الطرباين  يف  أخرج  لبيهقي 

 . «الشعب بسند ضعيف

 . «نكر احلديثمنكر، وزكريا بن عطية م» ( :4/720يب حاتم )ام يف علل احلديث البن أوقال أبو حاتم ك 
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 : املعوذات ور س

اهلل    قالت عائشة،   -26 قال رسول  بعد صالة اجلمعة: »  :  ×:  قرأ   من 
 ڇ﴿ و ،    [ 1]الفلق:   ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ و   ،  [ 1]اإلخالص:   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

اهلل    ،[ 1]الناس:   ﴾ ڍ ڍ  ڇ أعاذه  مرات،  اجلمعة   سبع  إىل  السوء  من 

 . (1)«األخرى
 
 
 

 
 

 
فضائل   يف الرتغيب يف  (، وابن شاهني375رقم332يف عمل اليوم والليلة )أخرجه ابن السني  :  ضعيف(  1)

(، ومن طريقه  13رقم51ل يف فضائل سورة اإلخالص )(، واخلال 472رقم137األعامل وثواب ذلك )

اهلل بن    اهلل بن عبيد  ن عبد( من طريق اخلليل بن مرة، ع110رقم61لصالة )عبد الغني املقديس يف أخبار ا

 . عائشة  أيب مليكة، عن
ال مرة  بن  اخلليل  فيه  البرصيوإسناده ضعيف؛  احلافظ  له  روى    ،ُضبَعي  عنه  وقال  تقريب  الرتمذي،  يف 

النواوية«ضعيف »  :(1757رقم196)التهذيب األذكار  عل  الربانية  الفتوحات   : وانظر  عالن   .  البن 

(4/232.) 
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 املقصد الثاني 
  يةن دبر الصالة درااءة شيء من القرآة يف قرردحاديث الواألا

 :   (1) يف األذكار بعد الصلة × النيب هدي

 أ آية الكريس واملعوذات. ريذكر اهلل بأنواع من الذكر، ويق ×كان 

 فمن األذكار الواردة بعد الصالة : 

 :   ةكان يقول يف دبر كل صالة مكتوب  ×أن النبي  : ما رواه املغرية بن شعبة 

 كل يشء قدير،  له امللك، وله احلمد، وهو عل   وحده ال رشيك له، اهللالله إال إ»

 .(2) «ع ذا اجلد منك اجلدفاللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ين

الزبري   ابن  كان  قال:  الزبري،  أبو  رواه  كل صالة حني   وما  دبر  يقول: يف   ،

إله إال اهلل وحده  »  يسلم : له    الال  له،  كل يشء    وهو عل  امللك وله احلمدرشيك 

باهلل إال  قوة  وال  حول  ال  وله  قدير،  النعمة  له  إياه،  إال  نعبد  وال  اهلل،  إال  إله  ال   ،

الكافرون  ،الفضل كره  ولو  الدين  له  خملصني  اهلل  إال  إله  ال  احلسن،  الثناء  .  "وله 

 . (3)«هيلل هبن دبر كل صالة ×كان رسول اهلل ": وقال

اهلل    رة  رواه كعب بن عجوما   معقبات ال خييب  »  :  الق  ×، عن رسول 

فاعلهن-قائلهن   وثالث   -أو  تسبيحة،  وثالثون  ثالث  مكتوبة،  صالة  كل  دبر 

 . (4) «حتميدة، وأربع وثالثون تكبرية وثالثون

ل من سبح اهلل يف دبر ك»  :أنه قال  ×، عن رسول اهلل  وما رواه أبو هريرة  

فتلك تسعة وثالثني، وكرب اهللًا  الث ، ومحد اهلل ث صالة ثالثًا وثالثني  ثالثًا وثالثني، 

 
 (.109-108البن قيم اجلوزية ) (، الوابل الصيب من الكلم الطيب76-70ووي )نظر :األذكار للنا (1)

 (.593رقم1/414(، ومسلم يف الصحيح )844رقم1/168) ري يف الصحيحأخرجه البخا ( 2)

 (. 594رقم1/415أخرجه مسلم يف الصحيح )( 3)

 (. 596قمر1/418أخرجه مسلم يف الصحيح ) (4)
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املائة: ال امللك  وتسعون، وقال: متام  له  له،  اهلل وحده ال رشيك  إال  وله احلمد   إله 

 .(1) « وهو عل كل يشء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

يا ر يم لنعور بالدرجات واسول اهلل ذهب أهل الدث وما رواه أبو هريرة، قالوا: 

قال وأنفقوا   «ذاك؟ف  كي»   :املقيم.  قالوا: صلوا كام صلينا، وجاهدوا كام جاهدنا، 

قال أموال.  لنا  أمواهلم، وليست  كان  »  :من فضول  بأمر تدركون من  أفال أخربكم 

جاء  من  إال  به  جئتم  ما  بمثل  أحد  يأيت  وال  بعدكم،  جاء  من  وتسبقون  قبلكم، 

 . (2)«ون عرشاً عرشًا، وتكرب مدون، وحتر كل صالة عرشاً بمثله؟ تسبحون يف دب

أوصيك يا معاذ »  أخذ بيده، وقال :  ×، أن رسول  وما رواه معاذ بن جبل  

ت فـدعـال  دبـن  كـي  تـ ص  لـر  الله ـقـالة  أعنـول:  علـم  ذكـي  وش ـى  رك،  ـكـرك، 

 . (3) «كـادتـن عبـوحس

ام ك  ت: كان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلامعمرو بن ميمون األودي، قالوما رواه  

  كان يتعوذ منهن دبر الصالة :  ×قول: إن رسول اهلل علم الغلامن الكتابة وييعلم امل

رذل العمر، وأعوذ بك من  أاللهم إين أعوذ بك من اجلبن، وأعوذ بك أن أرد إىل  »

 . (4) «اب القربفتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذ

 
 (. 597مرق1/418أخرجه مسلم يف الصحيح ) (1)

 (. 6329رقم8/72أخرجه البخاري يف الصحيح )( 2)

(3)  ( املسند  يف  أمحد  املفرد  22126  ،22119رقم 443  ،36/429أخرجه  األدب  يف  والبخاري   ،)(239  

)690رقم السنن  يف  داود  وأبو  )1522رقم86/ 2(،  السنن  يف  والنسائي  وابن  1303رقم3/53(،   ،)

(، 2021-2020رقم365،  5/364يف الصحيح )(، وابن حبان  751رقم1/369خزيمة يف الصحيح )

يوة قال: سمعت عقبة بن  ح( من طرق عن  3/307(، )1/407اكم يف املستدرك عل الصحيحني )واحل

 .   عن معاذ   ي يقول: حدثني أبو عبد الرمحن احلبيل، عن الصنابحي،مسلم التجيب
 الذهبي.حه ابن خزيمة، وابن حبان، واحلاكم، ووافقه واحلديث إسناده صحيح؛ صح

 (. 2822رقم4/23أخرجه البخاري يف الصحيح )( 4)
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 ءهتا دبر الصلة :  السور واآلايت اليت وردت قرا
الصالة حسب ما وقفت   يف األحاديث قراءهتا بعدرد  التي و  اتيوالسور واآل  

 عليه هي : 

 سورة الفاحتة.   -1

 .  األخريتان من سورة البقرة : آية الكريس، واآليتان -2

 (.  26، 18سورة آل عمران : )ن مو -3

 (.  3-1ومن سورة األنعام اآليات ) -4

 .ومن سورة اإلرساء اآلية األخرية -5

 (.18-17ومن سورة الروم ) -6

 (. 91-90)مريم آية  رةسوومن  -7

 (.  218-180ات آية ) ومن سورة الصاف -8

 . (1) وسور املعوذات -9

 :  الذي ال تشرع قراءته  منها وغري الثابت املشروع بيان الثابت 
خاتم النبيني، ال نبي بعده، وقد نسخ   ×حممد  »  ل شيخ اإلسالم ابن تيمية : اق

، فام أمر ×  اتباع حممدب  ال ريه، فلم يبَق طريق إىل اهلل إبرشعه ما نسخه من رشع غ 

العبا من  اس به  أو  إجياب،  أمر  فيه، دات:  رغب  ما  وكذلك  مرشوع،  فهو  تحباب؛ 

 وذكر ثوابه وفضله.

ليل رشعي، وال جيوز أن  مستحب، أو مرشوع؛ إال بد  اوال جيوز أن يقال: إن هذ

ا أن هذا عمل مستحب مرشوع، ... وأما أن يثبتو(2)!!يثبت رشيعة بحديث ضعيف 

 
، وقد ذكرها     باساهلل بن ع  د جاءت عن عبدقسورة الروم؛ فوكلها وردت يف هذا البحث سوى  (  1)

 (.153الدمياطي يف فضل آية الكريس )

 للخطيب   ع(، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السام134-331: الكفاية يف علم الرواية للخطيب )انظر  (2)

 . ( 373-371/ 1ي ) (، املدخل إىل علم السنن للبيهق 29كليل للحاكم ) املدخل إىل كتاب اإل (، 2/89-91)
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إذا عرفوا أف فحاشا هللعيض  بحديث ن احلديث كذب؛ فإهنم مل يكونوا  ، كام أهنم 

أنه كذب   يبينوا  أن  إال  روايته؛  النبي  يستحلون  فعله  لتعبد  اعل وجه    ×... وما 

كان ختصيصه فهو   بعبادة  مكانًا  أو  زمانًا  فإذا خصص  فيه.  به  التأيس  يرشع  عبادة 

وكتخصيصه مقام   تكاف فيها،عاالدة سنة: كتخصيصه العرش األواخر ببتلك العبا

ل مثل ما فعل عل الوجه الذي فعل؛ ـه : أن يفعـأيس بـه، فالتـيـالة فـ الصـبراهيم  ـإب

 . (1) «ألنه فعل

 أنه رشع قراءة آية الكريس، واملعوذات.  ×لنبي السنة الثابتة عن وا

أنه    ×عن النبي  الباهيل  أما قراءة آية الكريس فثبتت من حديث أيب أمامة  

الكر   قرأ   ن م »   : ل ا ق  كلآية  دبر  مكتوبة    يس  إال صالة  اجلنة،  دخول  من  يمنعه  مل 

 .   (2) «املوت

املعوذات سول اهلل  رأمرين  »  قال :  فثبتت من حديث عقبة اجلهني    (3) وأما 

 . (4)«أن أقرأ باملعوذات دبر كل صالة ×

 
 (.409-10/408انظر : جمموع الفتاوى )( 1)

   (.12وهو حديث حسن صحيح؛ وقد سبق خترجيه حتت حديث )رقم (2)

تيمية ابن  )    وأما تضعيف  الكربى  الفتاوى  الكريس يف  آية  فتاوى  (،  218،  2/213حلديث  جمموع 

 ن مل يعلم.  م علم حجة علفلعله مل يقف عل ما يقويه عنده، ومن (؛ 516، 22/850ابن تيمية )

(، واألحاديث  3-2رقم44-39انظر : فضل قراءة آية الكريس والذكر والدعاء أدبار الصالة للدمياطي )

 (.12-5اهلل الفوزان )  عبد للدكتور آية الكريس دبر الصلوات املكتوبة   الواردة يف قراءة

تيمية ابن  يف      ولعل  اجلوزية  قيم  ابن  قال  فقد  تضعيفه؛  عن  يف  زاد رجع  العباد   املعاد  خري  هدي 

 . «ابن تيمية قدس اهلل روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صالة بلغني عن شيخنا أيب العباس » ( :1/294)

و دعاء إال  يث عنده؛ ألنه ال يرى املداومة عل ذكر أه عل قراءة آية لكريس؛ دليل عل ثبوت احلدومداومت

 (.115-22/510) اوى: جمموع الفتإذا ثبت بنص رشعي. انظر

 (. 9/62املعوذات هي سورة اإلخالص والفلق والناس، انظر : فتح الباري للحافظ ) (3)

 (.762-2/274: نتائج األفكار للحافظ )وانظر

 = ( 2903قمر5/171(، والرتمذي يف السنن )17417رقم 28/633أخرجه أمحد يف املسند )صحيح :  (  4)
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 عدد مرات قراءهتما :  
 .(1)مكتوبةكل صالة ة دبر تقرأ مرة واحد واملعوذاتآية الكريس، أن والظاهر 

آ قراءة  من  ورد  اوما  أن  ية  الباهيل،  أمامة  أيب  حديث  يف  مرات  ثالث  لكريس 

ة ثالث مرار مل يكن بينه من قرأ آية الكريس يف دبر كل صال»  :قال  ×رسول اهلل  

 . (2)فهي رواية شاذة .«املوت وبني اجلنة إال

ث حلديح واملساء  الصبا  ا ورد من قراءة املعوذات ثالث مرات فهو يف أذكاروم

ه قال: خرجنا يف ليلة مطر، وظلمة شديدة، نطلب رسول  نأ  اهلل بن خبيب    عبد

فلم أقل    «قل»  شيئًا، فقال :  ليصيل لنا، فأدركناه، فقال: أصليتم؟ فلم أقل  ×اهلل  

فقلت: يا رسول اهلل ما أقول؟   «قل»  ، ثم قال : فلم أقل شيئاً   «قل»  شيئًا، ثم قال : 

متيس، وحني    واملعوذتني حني  ،[ 1الص: ]اإلخ   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   : قل»  قال :

 . (3) « ح، ثالث مرات تكفيك من كل يشءتصب

 
(، وابن خزيمة 1260رقم2/94نن الكربى )لسنسائي يف اال(، و1523رقم2/86وأبو داود يف السنن )=

(، من طرق عن عيل  2004رقم 5/344(، وعنه ابن حبان يف الصحيح )755رقم1/372يف الصحيح )

 رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر اجلهني.بن 

الذهبي  «هذا حديث غريب»  :الرتمذيقال   وقال  .  «غريب  حديث حسن »   : ( 433/ 4)   ميزان االعتدال يف  . 

 . «هذا حديث صحيح » ( :2/274نتائج األفكار ) ل احلافظ يفقاو

)انظر  (1) تيمية  البن  الكربى  الفتاوى  الب2/210:  العباد  خري  هدي  يف  املعاد  زاد  اجلوزية (،  قيم  ن 

(1/294.) 

)الروياين  هأخرج (  2) املسند  بن  1268  رقم  2/311 يف  نا عيل  بن صدقة، حدثني  (  نا عيل  الفرائيض،  زيد 

 .   ن زياد، عن أيب أمامة الباهيل ب، عن حممد محريحممد بن 
، (هـ263ت)وهي شاذة ففي إسناده : عيل بن زيد أبو احلسن الفرائيض    «ثالث مرار»هكذا رواه بزيادة :

، وقال مسلمة  «ا فيهتكلمو»  ( :11/425يف تاريخ بغداد للخطيب )قال أبو سعيد بن يونس املرصي كام  

 .«ثقة» : (5/540ان للحافظ )مليزبن قاسم كام يف لسان ا

 . «يغرب» (، وقال :8/471وفيه: عيل بن صدقة األذين، ذكره ابن حبان يف الثقات )

ا:  حسن(  3) يف  محيد  بن  عبد  )أخرجه  )494رقم178ملسند  السنن  يف  داود  وأبو  (، 5082رقم4/321(، 

بن أيب عاصم يف  ا(، و5428رقم8/250سنن )(، والنسائي يف ال3575مرق5/567والرتمذي يف السنن )

  = اهلل بن  ( من طريق ابن أيب ذئب، عن أيب أسيد الرباد، عن معاذ بن عبد2572رقم5/33د واملثاين )اآلحا
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وى إذا أ كان  ×إن النبي »: قالت وكذا تقرأ ثالثًا قبل النوم حلديث عائشة 

فيه ثم نفث  كفيه،  ليلة مجع  فراشه كل  فيهام: إىل    ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   ام فقرأ 

و[  1: فلق ال ]   ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ و  ، [ 1]اإلخالص:   ڍ ڍ  ڇ ڇ ﴿ ، 

ي  [ 1: ناس ]ال   ﴾ ڌ يبدأ هبام عل رأسه ووجهه  مسح هب، ثم  ام ما استطاع من جسده، 

 . (1) «وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات

املعو سور  أو  الكريس،  آية  لقارئ  يرشع  بعد ذوال  ظاهر جسده  يمسح  أن  ات 

 . (2) هفت علي؛ حسب ما وق×ألنه مل ينقل عن النبي لوات؛ قراءهتا دبر الص

بق السووأما  فيهاية  يثبت  فلم  الط  ر  من  عليه  وقفت  ما  حسب  رق حديث 

 .؛ فال ترشع قراءهتا والروايات

  :  «دبر الصلة» : × معىن قوله

الباب أن جله يف قياس واحد،    االدال والباء والراء. أصل هذ»   قال ابن فارس :

 . (3)«ةه خالف قبله. وتشذ عنه كلامت يسريخلفوهو آخر اليشء و

ا  «رــدب»و وجيوز ضملدال،  بضم  امل  والباء،  وهو  الباء،  وإسكان  شهور الدال، 

 . (4) لغة، ورواية 

 
 . خبيب، عن أبيه =

 . «هذا حديث حسن صحيح غريب» لرتمذي :قال ا

 .«حديث حسن هذا» ( :2/328حلافظ يف نتائج األفكار )وقال ا

 (. 8574رقم7/133(، )5017رقم6/901أخرجه البخاري يف الصحيح ) (1)

أن النبي »  السابق، ويف الرقية؛ حلديث عائشة :  واملرشوع يف املسح عند النوم كام يف حديث عائشة    (2)

بيده،  ه   اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنفث، فلاماشتكى يقرأ عل نفسه باملعوذات، وينكان إذا    ×

 . « رجاء بركتها

 (. 2192رقم4/1723أخرجه مسلم يف الصحيح )

 (. 2/324اللغة )  مقاييس (3)

 (.2/566: رياض األفهام يف رشح عمدة األحكام للفاكهاين )انظر (4)
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دبر   الكلمةوهذه   يف  كام  السالم،  قبل  أي  الصالة،  من  جزء  آخر  هبا  يراد  قد 

احليوا  اإلنسان ما  طاحلائأو    نأو  هبا  يراد  وقد  منه،  جزء  آخر  فإنه  جزء ؛  آخر  ييل 

بعد   أي  قوله  كام    م،لسالامنها،  يرا  ، [ 40]ق:   ﴾ ک ڑ﴿ ىل: تعا يف  به وقد  د 

  . (2) ، وبعض األحاديث يفرس بعضًا ملن تتبع ذلك وتدبره(1)وع األمرينجمم 

فهو قبل ء؛ اإذا كان املقيد بالدبر من باب الدع :يف معرفة املراد بالكلمةوالضابط 

 السالم. فهو بعد  اب الذكراملقيد بالدبر من بوإن كان السالم،  

ثم   التشهد ملا ذكره قال  يف حديث ابن مسعود يف  ×قوله    ا الضابطليل هذدو

إليه أعجبه  أو  أحب  ما  أو  شاء  ما  الدعاء  من  يف   ،(3) ليتخري  وتعاىل  سبحانه  وقال 

،   [ 031]النساء:   ﴾ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿ الذكر

 .(4) تؤيد وتوافق هذا الضابط ×لية منه م والسنة الع

 :خلفها  لصلة اليت تقرأ املراد اب
قـاهـظ يشم ـص  ه كلـولـر  اـالة  العلامء ملكتوبات ول  النوافل لكن محله مجع من 

 . (5) املكتوباتعل

 
لباين طة متفرقة للشيخ األ(، تفريغ أرش1/295وزية )العباد البن قيم اجل: زاد املعاد يف هدي خري  انظر  (1)

(120/3.) 

)انظر(  2) تيمية  البن  الكربى  الفتاوى  املعاد يف هدي خري821،  2/209:  زاد  اجلوزية (،  قيم  البن  العباد   

(2/264). 

 (.153الصالة وأحكام تاركها البن قيم اجلوزية )

 (.402رقم1/302م يف الصحيح )(، ومسل 835رقم1/167أخرجه البخاري يف الصحيح )( 3)

تيميانظر(  4) البن  الكربى  الفتاوى   :( العباد  214-2/205ة  املعاد يف هدي خري  زاد  اجلوزية (،  قيم  البن 

الباري للحافظ )264  ،2/249) (، 286/7(، تفريغ أرشطة متفرقة للشيخ األلباين )11/133(، فتح 

ملرام البن عثيمني  ا  (، فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ5/502)   رشح رياض الصاحلني البن عثيمني

(2/177.) 

 (. 2/328فتح الباري للحافظ )انظر:  (5)
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 : «ة إال أن ميوتنعه من دخول اجلنميمل » : × قولهمعىن 

 . (1)يعني: مل يكن بينه وبني دخول اجلنة إال املوت

 ءة آية الكرسي بعد الصلة جهراً : شرع قرا ت ال
تيم   قال ا»  :يةابن  يكن  ال  وخلفاؤه  وأصحابه  ×لنبي  مل  بعد  صالة جيهرون 

آية الكريس، وال غري القرآن، فجهر اإلمام واملأموم بذلك، واملداومة بقراءة  ها من 

 . (2) «عليها بدعة مكروهة بال ريب، فإن ذلك إحداث شعار

 واملعوذات :   ،وقت قراءة آية الكرسي
ا  آية  قال    الصالة،  ون بعدات، تكواملعوذلكريس،  الظاهر من احلديث أن قراءة 

الفراغ من الصالة فلو تأخر  ديث أن  مقتىض احل»  :افظاحل الذكر املذكور يقال عند 

بحيث ال يعد معرضًا أو كان ناسيًا أو متشاغاًل بام    ذلك عن الفراغ فإن كان يسرياً 

 . (3) «كآية الكريس فال يرض ةورد أيضًا بعد الصال

 

 

 

 
 

 
 (. 091الصيب من الكلم الطيب )  انظر : الوابل (1)

 (. 2/213الفتاوى الكربى ) (2)

 (. 2/328فتح الباري )( 3)
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 امتة خلا

 ئج والتوصيات. م النتالخص الدراسة وأهختام البحث م يفأسجل 

 مجلة من األقوال واألفعال بعد السالم.  ×رشع النبي  -

 جاءت أحاديث كثرية يف ذكر قراءة يشء من القرآن بعد السالم.  -

النبي   - م هو  يف قراءة يشء من القرآن بعد السال  ×الذي صح وثبت عن 

واملعق الكريس،  آية  مرة، راءة  مرة،  يث  وذات  قراءومل  ثالبت  يثبت  هتام  ومل  سح  مثًا، 

 .  هتاماجلسد بعد قراء

 ترشع قراءة املعوذات ثالثًا ضمن أذكار الصباح واملساء، وعند النوم.   -

 وردت قراءة مجلة من السور، واآليات لكنها ال تثبت فال ترشع قراءهتا.   -

ى : السالم، وبمعن  ل السالم، وبمعنى : بعدى : قبنوردت بمع  (دبر)كلمة   -

 لسالم. قبل وبعد ا

بالكلم والضابط يف معرف - املراد  الدعاء؛ ة  بالدبر من باب  املقيد  إذا كان   : ة 

 فهو قبل السالم، وإن كان املقيد بالدبر من باب الذكر فهو بعد السالم. 

 أي املكتوبة.   «دبر كل صالة» : ×املراد بالصالة يف قوله  -

   د الصالة جهراً ع قراءة آية الكريس بع ال ترش -

 لصالة وال يؤخرها.  مع أذكار ابعد الصالة  ووقت قراءهتا -

جمموع األحاديث الواردة يف قراءة يشء من القرآن بعد الصالة كام يف جزء   -

، وبحث  (فضل قراءة آية الكريس والذكر والدعاء أدبار الصالة) للحافظ الدمياطي

  هلل ا   للدكتور عبد  ،(وات املكتوبةة آية الكريس دبر الصل قراءيفاألحاديث الواردة  )

 عة وأربعون( حديثًا. الفوزان، وبحثي )تس
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أحاديث،    اشرتكت - ثامنية  يف  الفوزان  الدكتور  بحث  مع  الدمياطي  رسالة 

أحاديث،   بتسعة  الفوزان  الدكتور  وتفرد  أحاديث،  بستة  الدمياطي  احلافظ  وتفرد 

 يثًا. دوتفرد بحثي بستة وعرشين ح 

  التالية :وعات كتابة يف املوضويويص الباحث إىل ال

 الثابت من الضعيف.بعد الصالة مع متييز مجع األذكار الواردة  -1

 مجع ما ورد يف السنة من قراءة املعوذات. -2

 مجع ما ورد يف السنة من قراءة يشء من القرآن يف الصباح واملساء. -3

 داد.   القبول والتوفيق والستعاىلونه وهذا آخر ما يرسه اهلل يل. واسأله سبحا

واحلمد هلل    .حبه أمجعنيد، وعل آله وص ـم ـحـا مـنـ ي ـبـلــى نم عـ لـ وس ل اهللـوص

 رب العاملني.  
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 املصادر واملراجع فهرس

امللك فهد بن عبد القرآن الكري  - برواية حفص عن عاصم، طبعة جممع   العزيز    ، 

 تعاىل املدينة النبوية. 

دار  هـ،  840ت   بكر البوصريي  ألمحد بن أيب   ،زوائد املسانيد العشرةة ب ف اخلرية املهر احتإ  -1

 هـ. 1420الرياض، ط األوىل،  -الوطن 

القرآن  -2 البايب  اإلتقان يف علوم  يوطي، مطبعة  السي بكر  محن بن أيب  ين عبدالري الدِّ ، جلالل 

 م. 1978هـ،  1398احللبي بمرص، ط الرابعة،  

مل األخبار املوضوعة   اآلاثر املرفوعة يف   -3 هـ،  1304اللكنوي ت   مد عبد احلي بن حممدح، 

 بسيوين زغلول  حتقيق: حممد السعيد

النبوية   -4 األحاديث  من  السخاوي  فيما سئل عنه  املرضية  عبد األجوبة  بن  للحافظ حممد   ،  

 الفتاوى احلديثية . هـ . دار الراية  1418، ط األوىل  حممد إسحاق   حتقيق : د. ن السخاوي، الرمح

ب  ،اآلحاد واملثاين  -5 أ  ن عمرو بن الضحاكألمحد    يب عاصم . حتقيق : باسم بن خملد ابن 

 اض. الري -هـ . دار الراية 1411فيصل اجلوابرة . ط األوىل  

اهلل    ، تأليف: الدكتور عبداألحاديث الواردة يف قراءة آية الكرسي دبر الصلوات املكتوبة   -6

 هـ 1430عام  ادى اآلخر ادس واألربعون، مج س بن فوزان الفوزان، جملة الدرعية، العدد ل

تقريب حاإل  -7 يف  :   سان  حبان  ابن  الفارسي علء    صحيح  بلبان  بن  علي  :  الدين  حتقيق   ،

 بريوت .  -هـ، مؤسسة الرسالة 1408يب األرناؤوط . ط األوىل  شع

البخاري  -8 إمساعيل  بن  حملمد   : املفرد  عبداألدب  فؤاد  حممد  أحاديثه  خرج  ط    ،  الباقي، 

 بريوت .  -ة ئر اإلسالمي شا هـ . دار الب1409  الثالثة

ليح  -9 الاألذكار،  شرف  بن  تىي  عبدـه676نووي  حتقيق:  ط    ،  األرنؤوط،  القادر 

 بريوت.   -هـ، دار الفكر 1414

احلديث  -10 علماء  معرفة  يف  عبد  اإلرشاد  بن  اخلليل  يعل  أليب  القزويني    :  اخللييل،  اهلل 

 . الرياض    -. مكتبة الرشد    هـ 1409ط األوىل    . حتقيق : الدكتور حممد سعيد بن عمر إدريس 

ي  -11 ابن  املصرياتريخ  لعبد ونس  بن  الرمح  ،  تن  الصديف  سعيد  أيب  ط  347أمحد  هـ، 

 بريوت.   –هـ، دار الكتب العلمية  1421األوىل  
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أصبهان  -12 عبد اتريخ  بن  ألمحد  ت    ،  األصبهاين  .  430اهلل  ديررنغ  سفن  نرشه:   . هـ 

 هـ . 1405العلمية ـ اهلند   هـ. تصوير الدار1931يريل، ليدن 

هـ، حتقيق :  748ن أمحد الذهبي ت ، ملحمد بهري َواألعلمفيات املشاَووَ م  اتريخ اإلسل   -13

ا  م.  2003د، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط األوىل  بشار عوي

. مطبعة  م1987-م1994: ملحمد بن إسامعيل البخاري . ط األوىل    التاريخ الكبري  -14

 ت . بريو -علمية  دار الكتب ال   اهلند . تصوير - ة دار املعارف العثامني

عواد،  هـ، حتقيق: بشار  463دادي ت غ ـب البـيـن عيل اخلطـد بـ مـألح  اد،دـــغ ـخ بــاريـت  -15

 بريوت.  -هـ، دار الغرب اإلسالمي 1422ط األوىل  

ابن عساكر : حتقيق  أليب القاسم عيل بن احلسني بن هبة اهلل الشافعي    اتريخ دمشق :  -16

  هـ . 1415الفكر، بريوت، ط األوىل ار ، ديعمر بن غرامة العمرو 

يف   -17 التحصيل  امل حتفة  رواة  ذكر  ألراسيل  ت ،  العراقي  الرحيم  عبد  بن  هـ،  826محد 

 الرياض.  –قيق: عبد اهلل نوارة، النارش: مكتبة الرشد  حت

حتقيق:  هـ،  385، لعمر بن أمحد ابن شاهني ت الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك  -18

 لبنان.   –لمية، بريوت  ع ل هـ، النارش: دار الكتب ا 1424وىل،  األ   ط:   ، حممد حسن إسامعيل 

أليب الفضل أمحد بن عيل ابن حجر    ملوصوفني ابلتدليسقديس مبراتب اتعريف أهل الت  -19

 هـ، السعودية . 1413حتقيق: أمحد بن عيل املباركي، ط األوىل عام ، هـ852العسقالين ت 

 . تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ األلباين  -20

العظيم   سري ف ت  -21 كثالقرآن  بن  عمر  بن  أ، إلسامعيل  الفداء  ري  هـ،  747الدمشقي تيب 

 السعودية. وهي املرادة عند االطالق.    –هـ، دار طيبة  1420  ط الثانية سامي سالمة،  حتقيق:

التهذيب  -22 العسقالين    تقريب  حجر  ابن  بن  أمحد  الفضل  أليب   : التهذيب  تقريب   :

 . هـ. دار العاصمة ـ الرياض1416  وىلاأل طهـ حتقيق: صغري الباكستاين، 852ت 

حتقيق :  هـ،  806: للعراقي ت   اب ابن الصلحوأغلق من كت  ح ملا أطلق يد واإليضا تقيلا  -23

 بريوت .   –هـ، دار البشائر  1425أسامة خياط، ط األوىل عام  

الصلة،  -24 لكتاب  البلنيس ت   التكملة  اهلل  بن عبد  السالم  658ملحمد  : عبد  هـ، حتقيق 

 لبنان.  –عة هـ، النارش: دار الفكر للطبا1415:  لنرش ة اناهلراس، س
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 بريوت . -شية املستدرك تصوير دار املعرفة  بن أمحد الذهبي .  بحا   : ملحمد   تلخيص املستدرك    -25

املوضوعات  -26 ت تلخيص كتاب  الذهبي  أمحد  بن  ملحمد  بن  748،  يارس  حتقيق:  هـ، 

 ض. اي لرا –هـ النارش: مكتبة الرشد  1419إبراهيم، ط: األوىل،  

 هـ.  911وطي ت بن أيب بكر السي   الرمحن لعبد    ، ل العرش متهيد الفرش يف اخلصال املوجبة لظ    -27

واألسانيد  -28 املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  عبدالتمهيد  بن  يوسف  النمري    ،  عمر  أيب  الرب 

 هـ، حتقيق : هيئة من العلامء بوزارة األوقاف ط األوىل، يف اململكة املغربية. 463ت 

كناين، حتقيق :  ال  راقلعيل ابن ع   ، عن األخبار الشنيعة املوضوعة   رفوعة املعة  يتنزيه الشر   -29

ـ بريوت. 1399وعبد اهلل. ط األوىل. سنة  اللطيف،  الوهاب عبد  عبد  هـ دار الكتب العلمية 

املعيد    : أليب حاتم حممد بن حبان البستي . حتت مراقبة : الدكتور حممد عبدالثقات    -30

 ة ـ اهلند. ف العثامني. مطبعة جملس دائرة املعار 3140  هـ ـ1393خان. ط األوىل  

امل   معجا  -31 أحكام  يف  الدين   راسيلالتحصيل  لصالح  كيكلدي    :  بن  خليل  سعيد  أيب 

الثانية   ط   . السلفي  محدي   : حتقيق  النهضة  1407العالئي.  مكتبة   . الكتب  عامل   . هـ 

 . بريوت-احلديثة 

، ملحمد بن عيسى  وما عليه العملل  لو ع اجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحيح وامل  -32

 ريوت . ب-ء الرتاث العريب محد شاكر، دار إحياأ ق:هـ، حتقي279ي ت الرتمذ

البغدادي تاجلامع ألخلق الراوي وآداب السامع  -33 هـ،  463، ألمحد بن عيل اخلطيب 

 الرياض.  –حتقيق: حممود الطحان، النارش: مكتبة املعارف  

والتعديل  -34 لعبد  اجلرح  ت  حمن  ب   نالرمح  :  حاتم  أيب  ابن  إدريس  بن  . 327مد  ط    هـ 

 . بريوت -يةـ  اهلند. دار إحياء الرتاث العريب  املعارف العثامن بعة جملس دائرة  مط هـ . 1371األوىل  

 بريوت.   –هـ، دار الفكر  911الرمحن السيوطي ت   لعبد ،  الدر املنثور يف التفسري ابملأثور   -35

الطرباين ت    الدعاء:  -36 : حممد سعيد بن حممد حسن  حت  هـ063ألمحد بن سليامن  قيق 

 هـ . 1407 ط األوىل عامبريوت،   -  دار البشائري،  خارالب

: لشمس الدين حممد بن  ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني   -37

 مكة املكرمة.   -هـ، حتقيق: محاد األنصاري، مكتبة النهضة احلديثة  748أمحد بن عثامن الذهبي ت 
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والصلة،يل  ذال  -38 املوصول  لكتايب  حم  ملحمد  والتكملة  عببن  بن  املرمد  امللك  اكيش  د 

األوىل،  هـ، حتقيق    703ت  معروف، ط:  عواد  بشار  بن رشيفة،  عباس، حممد  إحسان   :

 م النارش: دار الغرب اإلسالمي، تونس.  2012

الرتمذي  -39 احلكيم  علي  بن  حملمد  املعطلة  على  األالرد  ط  البحث،  فريق  حتقيق:  ىل  و، 

 مرص.   –هجري، النارش: الروضة 9143

تف امل  روح   -40 يف  الع عاين  القرآن  والسسري  املثاظيم  األلويس  ينبع  اهلل  عبد  بن  ملحمود   ،

حتقيق:1270ت  األوىل،  هـ،  ط:  عطية  عبدالباري  الكتب    1415عيل  دار  النارش:  هـ 

 بريوت.  –العلمية  

املالرايض األفهام يف شرح عمدة األحكام  -41 هـ، حتقيق: نور  734ي ت ك، لعمر بن عيل 

 ريا. وادر، سو ارش: دار النلنا هـ، 1431ىل،  الدين طالب، ط: األو

هـ، حتقيق:  751، ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ت  زاد املعاد يف هدي خري العباد  -42

 . بريوت   –هـ . مؤسسة الرسالة  1406. ط الثالثة عرش  شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط 

 الرياض.   -ارف  هـ، مكتبة املع 911الرمحن السيوطي ت   عبد ل   ، وضوعاتاملعلى  ت الزايدا  -43

القرآنواإل  ايدة الز   -44 جمموعة    هـ، حتقيق: 1150ملحمد ابن عقيلة املكي ت ،  حسان يف علوم 

 اإلمارات. -هـ، مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة  1427من الباحثني، ط األوىل  

والرشاد   -45 اهلدى  خريسبل  سرية  يف  وذالعبا   ،  نبوتد،  وأعالم  فضائله  وأفعاله كر    ه 

املوأحواله   الشيخ  هـ، حت942سف الصاحلي ت يو  بن  بدأ واملعاد، ملحمديف  قيق وتعليق: 

 هـ، النارش: دار الكتب العلمية بريوت. 1414، ط: األوىل،  عادل أمحد ، الشيخ عيل حممد

األمة   -46 يف  السيئ  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  الدين،  نارص  حمد  مل ،  سلسلة 

 الرياض.  ف،ارر النرش: دار املع دا هـ،  1412وىل،  هـ، ط: األ1420األلباين ت 

 . 4هـ، اإلصدار 1420جمالس حممد نارص الدين األلباين ت سلسلة اهلدى والنور،  -47

النسائي  -48 ألمحد   : عام  السنن  الثانية  ط  اإلسالمي،  الرتاث  حتقيق  مكتب   : حتقيق   ،

 وت . ريب -هـ، دار املعرفة  1412

 ن . باكستا -مي  ، حديث أكادهـ 638السنن : لعلي بن عمر الدارقطين ت  -49
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 الباقي وتصوير دار الفكر.   حتقيق : حممد فؤاد عبد .    حملمد بن يزيد القزويين ابن ماجه :  السنن     -50

السجستاين  -51 داود  أيب  و  سنن  الدعاس  عبيد  عزت   : األوىل  حتقيق  ط  السيد،  عادل 

 . تبريو  -هـ، دار احلديث  1393

سيد  اري، والغفار البند  عبد  حتقيق : دكتور  .   الكربى، ألمحد بن شعيب النسائينن  الس  -52

 بريوت . -هـ . دار الكتب العلمية  1411رسوي . ط األوىل  ك

الدارمي  هللا بن عبد  السنن، عبد  -53 العلمي، ط األوىل عام  الرمحن  فواز زمريل وخالد   ،

 القاهرة .  -هـ، دار الريان 1407

الرحيم    ـ، املحقق: عبده425د بن حممد الربقاين ت ، ألمح قطين دار لل  سؤاالت الربقاين  -54

 الهور، باكستان  -هـ، النارش: كتب خانه مجييل  1404األوىل،   قري، ط:حممد أمحد القش

النبلء   -55 أعلم  ت  سري  الذهبي  أمحد  بن  حممد  األرناؤوط  748،  شعيب   : حتقيق  هـ، 

 هـ . 4141  بريوت، ط العارشة عام  -وغريه، مؤسسة الرسالة 

رش:  هـ، النا 1426هـ، ط: 4211تلح العثيمني ملحمد بن صا  شرح رايض الصاحلني،  -56

 لوطن للنرش، الرياض. دار ا

ماجه    -57 ابن  سنن  السلم  -شرح  عليه  بسنته  املرصي  اإلعلم  قليج  بن  ملغلطاي   ،

كامل عويضة، ط: األوىل،  762ت   : نزار مصطفى    1419هـ، حتقيق  النارش: مكتبة  هـ، 

 . مكة -الباز  

السعيد  حتقيق : أيب هاجر حممد  سني البيهقي .  أليب بكر أمحد بن احل  شعب اإلميان :  -58

 بريوت .  -هـ . دار الكتب العلمية  1410بسيوين زغلول . ط األوىل  ابن 

خزمية،  -59 ابن  عام    صحيح  الثانية  ط  األعظمي،  حممد  املكتب  1412حتقيق  هـ، 

 بريوت  -اإلسالمي 

لنارش: مكتبة  هـ، ا751جلوزية تأيب بكر ابن قيم ا  بن  حمد، مل الصلة وأحكام اتركها  -60

 لثقافة باملدينة. ا

هـ   1405اهلل األصبهاين . حتقيق: فاروق محادة . ط األوىل    عبد  ألمحد بن  :فاء  الضع   -61

 دار الثقافة ـ الدار البيضاء . 
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الكربى   -62 سعد  الطبقات  بن  ملحمد  بعدهم،  ومن  املدينة  أهل  لتابعي  املتمم  القسم   ،

حتقيق:  230ت   ديدا غالب حممد هـ،  الثاني زياد  ط:  ال1408ة،  ،  العلوم  نارش،  مكتبة   :

 املدينة.  - واحلكم

عبداحلديث  علل  -63 الرازي ت   ، أليب حممد  حاتم  أيب  ابن  أ 327الرمحن  حتقيق:    -هـ، 

هـ . وهذه ط هي املرادة عند  1405حمب الدين اخلطيب . تصوير دار املعرفة، بريوت :  

 الرياض.   -مكتبة الرشد    هـ، 1424: حممد الدبايس، ط األوىل عام  ق  قي حت -ب  إطالق العزو .  

الدينوري . حتقيق: سامل السلفي .ط مؤسسة الكتب    السني  : البن  لليلة عمل اليوم وا   -64

 هـ . 1408الثقافية ـ بريوت . ط األوىل 

الكربى   -65 ت الفتاوى  احلراين  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  ألمحد  األوىل،  728،  ط:  هـ، 

 لنارش: دار الكتب العلمية. ا ـ،ه1408

البار   -66 صحفتح  بشرح  الي  أمحدبخارييح  الفضل  أليب  العسقالين   ،  حجر  ابن    بن 

 بريوت . -. مصورة ط السلفية، دار املعرفة  : حمب الدين اخلطيب ومراجعة   هـ. حتقيق 852ت 

الصغري   -67 اجلامع  إىل  الزايدة  ضم  يف  الكبري  السيوطي  الفتح  بكر  أيب  بن  الرمحن  لعبد   ،

 بريوت.  –: دار الفكر هـ، النارش1423هـ، حتقيق: يوسف النبهاين، ط: األوىل، 191ت 

، ملحمد بن صالح العثيمني حتقيق: صبحي  م بشرح بلوغ املرامفتح ذي اجللل واإلكرا  -68

ـ النارش: املكتبة اإلسالمية للنرش والتوزيع 1427بن حممد ، أم إرساء بيومي ط: األوىل،    . ه

القرآن  -69 أل  فضائل  حمال   يب :  بن  جعفر  ت عباس  املستغفري  أمحد  هـ،  432مد  حتقيق: 

 وت. بري  -هـ، دار ابن حزم  7142سلوم، ط األوىل عام  ال

ابن الرضيس . حتقيق: غزوة بدير .  اهلل حممد بن أيوب    دــي عبـ: ألب  رآنـــل الق ــ ائـضـف  -70

 هـ دار الفكر ـ دمشق . 1408ط األوىل  

املؤمن بن خلف الدمياطي   ، لعبدلصلة اأدابر  فضل قراءة آية الكرسي والذكر والدعاء  -71

 لقاهرة. ا –م، دار جومع الكلم 2008د البورساوي، طبعة عام  ـ، حتقيق: حمموه705ت 

املوضوعة   -72 األحاديث  يف  اجملموعة  عبد   الفوائد  حتقيق:   . الشوكاين  عيل  بن  ملحمد   :  

املعلمي الثالثة    وأرشف.  الرمحن  ط   . الشاويش  زهري  طبعه    املكتب هـ  1407عل 

 اإلسالمي ـ بريوت . 
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ت هـ، ط األوىل عام    د الرؤوف املناويف : عب ، تأليع الصغري فيض القدير شرح اجلام   -73

 مرص.  –املكتبة التجارية الكربى هـ، 1356

، أليب عمرو حممد بن حييى  قوارع القرآن وما يستحب أن ال خيل بقراءته كل يوم وليلة   -74

 الرياض.    –هـ، مكتبة املعارف  4321ألوىل  ا وم، ط  : أمحد السل هـ، حتقيق 427النيسابوري ت 

معرف  -75 رواية  الكاشف يف  له  من  الكتبة  عثام  الستة   يف  بن  أمحد  بن  ملحمد  الذهبي  :  ن 

 مؤسسة علوم القرآن.  -هـ . دار القبلة  1413حتقيق: حممد عوامة. ط األوىل  

  ين، ط: ، ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالالكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف  -76

 بريوت.  –ريب هـ، النارش: دار الكتاب الع1407  -الثالثة  

ـ، حتقيق : حييى خمتار  ه365اهلل بن عدي اجلرجاين ت   عبد  ،الكامل يف ضعفاء الرجال  -77

 هـ . 1409بريوت، ط الثالثة   -غزاوي، دار الفكر 

القرآن  -78 تفسري  عن  والبيان  ت   ألمحد ،  الكشف  الثعلبي  إسحاق  أيب  إبراهيم    ، هـ 427بن 

 . جدة  –التفسري  هـ، دار1436من الباحثني، ط األوىل   : عدد  قحتقي

 . بريوت –الكتب العلمية  هـ . دار463ت  للخطيب البغدادي اية الكفاية يف علم الرو   -79

هـ،  975، لعيل بن حسام الدين املتقي اهلندي تكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال  -80

 هـ. 1401بريوت، ط اخلامسة،  -ة لرسال حتقيق : بكري حياين، صفوة السقا، مؤسسة ا

هـ،  911ت   محن بن أيب بكر، السيوطي لعبد الر ،  يث املوضوعة ادنوعة يف األحالآلىلء املص  -81

 بريوت.   –هـ، النارش: دار الكتب العلمية    1417قيق: صالح بن حممد، ط: األوىل،  حت 

أبو    حالفتا   هـ، حتقيق : عبد852، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت  لسان امليزان   -82

 هـ . 3142، ط األوىل  حلب   -دة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية  غ

األنوار    -83 األزهار حملات  و   ونفحات  ما  ملعرفة  الظمآن  قارئ وري  ثواب  يف  اآلاثر  من    رد 

هـ، حتقيق : رفعت فوزي، ط األوىل عام  619الواحد الغافقي ت  ، ملحمد بن عبدالقرآن

 وت. بري -هـ، دار البشائر اإلسالمية  1418

ن  هـ، حتقيق : حسام الدي807ر اهليثمي ت ، لعيل بن أيب بكمع الزوائد ومنبع الفوائدجم  -84

 .  هـ، مكتبة القديس 1414القديس، طبعة عام  
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و   -85 تيمية مجع  ابن  اإلسلم  فتاوى شيخ  عبد  ترتيبجمموع  قاسم    :  بن  حممد  بن  الرمحن 

 مرص .  -النجدي، مكتبة ابن تيمية  

عبد  املخلصيات  -86 بن  ملحمد  ت  نالرمح،  نبيل 393املَخلِّص  حتقيق:  الدين    هـ،  سعد 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر  هـ، النارش: وزارة 1429وىل،  جرار، ط: األ

البيهقي ت املدخل إىل علم السنن   -87 هـ، حتقيق: حممد عوامة،  458، ألمحد بن احلسني 

 بريوت.   -هـ، دار املنهاج 1437ط األوىل،  

  هـ، 405احلاكم النيسابوري تهللا  يب عبد هللا حممد بن عبد  ألكليل  املدخل إىل كتاب اإل   -88
 اإلسكندرية.  -حتقيق: فؤاد عبد املنعم، دار الدعوة

عبد  املراسيل،  -89 حممد  ت    أليب  الرازي  حممد  بن  اهلل  327الرمحن  شكر   : حتقيق  هـ، 

 بريوت .  -هـ، مؤسسة الرسالة  1418قوجايت، ط الثانية  

ري، ط األوىل عام  واب اهلل احلاكم النيس   تأليف : أيب عبد   :ستدرك على الصحيحني  امل  -90

 بريوت   –اهلند، تصوير دار املعرفة   -هـ، دائرة املعارف العثامنية  1334

هـ، حتقيق : شعيب األرنؤوط وغريه، ط  241ألمحد بن حممد بن حنبل ت   املسند :  -91

 بريوت .  -هـ، مؤسسة الرسالة   1421األوىل، 

وياين  بن هارون، ملحمد ند الروايين مس  -92 ن عيل أبو يامين، ط:  مهـ، حتقيق: أي 307ت الرُّ

 القاهرة.  –هـ، النارش: مؤسسة قرطبة  1416األوىل، 

  الطرباين . حتقيق: محدي عبد أليب القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب   يني :مسند الشام   -93

 . وت بري-هـ مؤسسة الرسالة 1409املجيد السلفي . ط األوىل  

، ملسلم بن احلجاج  ×  عن العدل إىل رسول هللا  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل  -94

 بريوت.   -الرتاث العريب  الباقي، دار إحياء    حتقيق : حممد فؤاد عبد هـ،  261النيسابوري ت

البغدادية   -95 احملدثني  األصبهاين تمشيخة  لفي  السِّ حممد  بن  ألمحد   ،576  : حتقيق  هـ، 

 القاهرة.  –هـ، دار الرسالة  1432 عامىل أمحد فريد، ط األو 

أتليف   -96 أيب    املصنف  عبدب:  ت    كر  الكويف  شيبة  أيب  بن  حممد  235اهلل   : حتقيق  هـ، 

 بريوت  -ر الكتب العلمية هـ، دا 1416شاهني، ط األوىل عام  
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القرآن،   -97 إعجاز  يف  األقران  ت   لعبد  معرتك  السيوطي  بكر  أيب  بن  ط  911الرمحن  هـ، 

 بريوت.   –تب العلمية  الكار هـ، د1408األوىل  

الكبري  -98 القاس  املعجم  أيب  للحافظ  عبد   م :  حتقيق: محدي   . الطرباين  أمحد  بن    سليامن 

 ة للطباعة ـ بغداد. هـ الدار العربي 1319املجيد السلفي . ط األوىل  

بن إمساعيل  -99 إبراهيم  بن  زياد  .  املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي أمحد  حتقيق: 

 املدينة النبوية .  -هـ مكتبة العلوم واحلكم  1410األوىل ط  ر . حممد منصو

:  هـ، حتقيق430اهلل بن أمحد األصبهاين ت   أليب نعيم أمحد بن عبد  معرفة الصحابة،  -100

 الرياض .  -هـ، دار الوطن  1419ط األوىل عام   عادل العزازي،

لصالح  ن ااب  الرمحن  ، مقدمة ابن الصالح، لعثامن بن عبد معرفة أنواع علوم احلديث   -101

 بريوت.   –املعارص   ره، دار الفك1406هـ، حتقيق: نور الدين عرت، ط  643ت 

نور  هـ . حتقيق :  748: لإلمام حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت   املغين يف الضعفاء  -102

 قطر .  -الدين عرت، دار إحياء الرتاث اإلسالمي  

د السالم حممد  عب  يق: أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا . حتق  مقاييس اللغة :  -103

 .  هارون . تصوير دار الكتب العلمية ـ بريوت 

: للحافظ أيب حممد احلسن بن حممد اخلالل    وما لقارئهااإلخلص  من فضائل سورة    -104

 . هـ . مكتبة لينة1412خ حممد بن رزق بن طرهوين . ط األوىل الشي . حتقيق :هـ439ت 

قيق : صبحي السامرائي.  ، حتكشي بن محيد ال  بن محيد، عبد  املنتخب من مسند عبد   -105

 . هـ، عامل الكتب 1408ط األوىل  

اجلنة،م   -106 عبد   وجبات  بن  ت   ملعمر  األصبهاين  نارص  564الواحد   : حتقيق  هـ، 

 القاهرة .  -الفاروق احلديثة  هـ، 1423الدمياطي، ط األوىل عام  

الـالب  ات،ـوعـموضـال  -107 تــجـن  الديـنق  ـيـحقـوزي،  بـور  شكــن  مكـن  ة  ـبـتـرى، 

 اض. ــيالر –لف ــء السواـأض 

ن عثامن الذهبي . حتقيق :  ب: ملحمد بن أمحد بن أمحد    ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -108

 بريوت .   -هـ . دار املعرفة  1412عيل حممد البجاوي . ط األوىل  
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، أليب الفضل أمحد بن ابن حجر العسقالين  ر يف ختريج أحاديث األذكارنتائج األفكا  -109

هـ . مكتبة املثنى  1411هـ1406في .ط األوىل  املجيد السل  ي عبد محد   هـ، حتقيق:852ت 

 تيمية : القاهرة .  ن: بغداد، ومكتبة اب

الفكر  -110 توضيح خنبة  النظر يف  العسقالين ت نزهة  ابن حجر  بن عيل  هـ،  852، ألمحد 

 دمشق.   –هـ، مطبعة إيضاح  1421ور الدين عرت، ط الثالثة عام حتقيق : ن

هـ، حتقيق : زين  794الزركيش، ت  ، ملحمد بن عبدلح الص النكت على مقدمة ابن   -111

 الرياض.  -هـ، أضواء السلف  1941العابدين بال فريج، ط األوىل  

الرسول -112 أحاديث  معرفة  يف  األصول  الرتمذي،  ×  نوادر  احلكيم  عيل  بن  ملحمد   ،

 سوريا.   –هـ، دار النوادر  1431يق: توفيق تكلة، ط  حتق

الطيب  -113 الكلم  من  الصيب  ابنملح،  الوابل  بكر  أيب  بن  ت  مد  اجلوزية  هـ،  751قيم 

 القاهرة.  –م النارش: دار احلديث  9199حتقيق: سيد إبراهيم رقم ط: الثالثة،  
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 صلخَّامل

 وبعد: ،لنيواملرس  ، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء العاملني رب   احلمد هلل

بن    ألمحد    (وس  قراءة ابن اجلارود الس  )هيدف البحث إىل حتقيق ودراسة كتاب:  

سليامن   الربيع  املرجان    أيب  علمي  حتقيق    ،هـ(659)  بن  أصيال  ا  لطاَل ،  ا  ب  وإخراجه 

حي فهو  مفردة  العلم،  السوس  وي  خالفوبيان    ،لقراءة    ، وري  الد  رواية  فيه    ما 

 الصحيح. البحث العلمي  منهج طريقة عىل تحقيقه ب وقمت  

من  البحث  هيدف  كام   النوع  هذا  إبراز  قَل   إىل  والذي  املفردات،  يف    التأليف 

خصوص   فيه،  السوس  التأليف  قراءة  يف  السيَ ا  مؤل  ،  أن  من  ام  ال  فه  سادس القرن 

  .ري  اهلج

 منها:  ،وتوصيات إىل نتائج   لت  توَص و

السوس  )كتاب    -1 اجلارود  ابن  أوَ   (قراءة  حت  يعترب  مفردة  قراءة قَ ل  يف  ق 

 .ق بعدقَ مل حت    أخرى هناك مفردات ، ولعَل السوس  
 يشء. أخرى مل يصل إلينا منها  فاتؤلَ م ف للمؤل   -2
  ه بمزيد من  ة، وإثراؤردات القرآنيَ فاملبموضوع    االهتاممب العلم  عىل طاَل  -3

 .العلمَيةوالدراسات   البحوث
طاَل  -4 القرَ أويص  تراجم  بعلم  باالهتامم  القراءات  علم  وإبراز  اءب   ،

 . العلمَية جهودهم، ومكانتهم  
املفتاحية: اجلارود  ، قراءة  الكلمات  عمرو  ،مفردة  ،ابن  أبو    ،السوس  ،أبو 

 ابن املرجان. ،شعيب
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 مةدِّـــاملق
وحده اهلل  علَ بسم  وأـ،  عبده،  رزقهيَّس وقلبه،    ضاءم  ومَ ـه  جوفرَ ،      س نفَ ه، 

م  ومعل  وأفضل رسله،  ،  خلقه   رـبعده، خي  ن ال نبَي والصالة والسالم عىل م  ،  ربهـك

 وبعد: ، التسليم عليه أفضل الصالة وأتـم   حمَمدته، وشفيع أمَ  حبه،ـص

أجل   منزلة  و ا،  قدر  و  نة  مكاالعلوم    فإن من  القراءات   اورشف    أعالها  وهو    ؛علم 

هو و ل اهلل بحفظه إىل يوم الدين،  الذي تكفَ من أشد  العلوم ات صاال  بالقرآن الكريم  

العبد  خري   به  يشتغل  الدنياما  هذه  ال ،  يف  األجر  به  العظيم،  وينال  والرشف  وفري، 

  .لينانعمها عالتي أ -تعاىل - نعمة من نعم اهللهو و

أن أشتغل يف هذا    أحببت    لذلكوتعليمه؛    ،مهوتعل    ،اهلل علينا بدراسته  وقد منَ  

 ـب  وأ  ،  ليلاجلالعلم  
خمطوطاته  ر  ح  الظالم  لعظيـمة؛ايف  من  خترج  النور   إىل  لكي 

طاَل   قهاوأحق  والبيان،   ينفع  املبا  ودارسب  بام  العلم  اهلل  ـكأقد  ف،  ركهذا  رمني 

 العَباس أليب  ،(قراءة ابن اجلارود السوس  )بعنوان: ، ةآنيَ ت القرفردايف املط مخطوب

سليامن    أمحد   عىل  به    استعنت  ثم    ،ال  أوَ     اهلل   فشكرت  ،  هـ(659)ت  املرجان    بن 

ا زادن  وهو مم،  ةيف املفردات القرآنيَ أليف والتحقيق  ة التلقلَ وذلك    ؛ودراسته  حتقيقه

ا لتحقيقه ا  شوق     .امي  لعحتقيق 

 ، وأن جيعل ب يف القول والعملوأن يلهمني الصوا  ،دنيسد  أن    ل اهلل  أأس 

   هه الكريم.ـا لوجخالص   عميل هذا

 الدراسات السابقة:  
املجاَل التحر    بعد يف  والبحث  والسؤال،  واملواقع    ،مةكَ ح  امل    العلمَية ت  ي 

اال  ،ةلكرتونيَ اإل أهل  استشارة  أشارو-ختصاص  وبعد  عيلَ الذين  بتحقيقه    ا 

م    ،-ودراسته يف    -تعاىلوسبحانه  -اهلل    ، فاستخرت  قام بتحقيقه أو نرشهن  مل أجد 

 ونرشه. حتقيقه
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   ة البحث:خط  
 مة، وقسمني، وفهارس. البحث إىل: مقد   مت  قَس 

 . ة البحثالسابقة، وخطَ  الدراسات   تشمل مة:املقد   

 ني:أساس مبحثني  وتشمل عىل الدراسة ل:القسم األو  

 . اإلمام املرجان  عن ف، وفيه ترمجة دراسة عن املؤل   :املبحث األول

 :الب مطستة دراسة الكتاب: ويشمل عىل  :املبحث الثاين

 .، وأشهر املؤلفات التي ألفت يف قراءتهترمجة السوس املطلب األول:

 حتقيق اسم الكتاب، ونسبته إىل مؤلفه.  املطلب الثاين:

 ملؤلف.منهج ا لث:ثا الاملطلب 

 مصادر الكتاب.  املطلب الرابع:

 : القيمة العلمية.املطلب اخلامس 

 وصف النسخة.  املطلب السادس:

 منهجي يف التحقيق.  املطلب السابع:

 .خطوطامل  حتقيق القسم الثاين: 
 والتوصيات.  النتائـج هم  بيان ألوفيها  اخلامتة:

 واملراجع.فهرس املصادر  الفهارس: 
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 ألولالقسم ا
 الدراسةقسم 

 وفيه مبحثني:  

 املبحث األول
 ( 1) ترمجة اإلمام املرجانيِّدراسة عن املؤلف، وفيه  

، مل أجد  بعد البحث يف كتب الرتاجم والطبقات عن ترمجة اإلمام املرجان   

لتاريخ والدته، وال   ا  ر  ك 
ذ  له له ترمجة كافية وافية، وال    حديث ا عن نشأته، ووجدت  

سليامن  لوو الشيخ  شيوخه     الده  أما  واحلديث،  الفقه  كتب  يف  األقوال  بعض 

ا أخذ عنه ا واحد  ر ابن اجلزري  يف كتابه غاية النهاية أن له شيخ  ك  فقد ذ 
، وذكرت  (2)

لتال وبالنسبة  له،  ا سمع منهم، وأجازوا  له شيوخ  أن  الرتاجم األخرى  ميذه  بعض 

اجلزري   ابن  ذكرهم   الفقد  غاية  يف  أهن  ومل  قصارى  جد  اية،  بذلت   وقد  ترمجة،  هلم 

فـهـج وتـم ـي جـدي  إليه، ـ يـرتـع  توَصلت   ما  اإلمام، وهذا  ترمجة  ما خيص   كل   ب 

 .    أعلم  -تعاىل-واهلل 

 امسه ونسبه وكنيته:
، رشف الدين، املعروف  هو اإلمام أمحد  بن أيب الربيع سليامن  بن أمحد  بن   سليامن 

،بابن املرجا ، ي كنَ، الفقيه، اإلرئاملق ن   ي بأيب العَباس. سكندري 

 نشأته: والدته و 
د باإلسكندرَية، ومل ي ذكر يف كتب الرتاجم تاريخ والدته،  

ل  تربى يف هبا،  نشأ  وو 

كان    ،ن ع ت بالرشف بيت دين وصالح، مجع بني العلم والعمل، والورع والتقوى،  

 
النقلة    صلة التكملة   انظر لرتمجته:   (1) بالوفيات (41/910)، وتاريخ اإلسالم  (15/460)لوفيات    ، والوايف 

 .(1/311)، واملنهل الصايف (1/105)ة النهاية ، وغاي «وفيه ابن املرجان»، (6/249)

 .(1/105)ة الشيخ عبد الكريم بن عتيق الربعي. انظر: غاية النهايهو   (2)
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مقرئ ا، ا  إمام  عامل ا  فاضال   ا  كبار بالقراءات،  ن  القرآقرأ    شيخ  من  مجاعة  عن  وأخذ 

العرص ذلك  يف  القراءات  يف  العلم،،  العلامء  طلب  يف  بمذهب و  تبَحر  ا  فقيه  كان 

اإلمام مالك، حَدث، ودَرس، وأفتى، است خل ف عىل القضاء بالثغر، ثم استقَل به،  

ا فضالء  أعيان  من  فقهائوكان  ومن  املشهورين،  باإلسكندرَية  الثغر  ،  فنيملعروهم  

ابن ا اسمه: سليامن  بن أمحد    ترمجته أن للمؤل ف    ن خالل البحث عنوظهر يل م

، تأَثر بوالده، فهو من شيوخ اإلسكندرَية، وال شَك أن صالح  عامد الدين املرجان 

 . (1) تقامتهماألرسة له تأثري عىل صالح األبناء واس 

 مذهبه الفقهيُّ:  
الرتاَتفقت مج بأنه  ترالتي  اجم  يع كتب  له  مالكي  املذهب، قال احلافظ عز   مجت 

 :  . » (2)وتفَقه عىل مذهب اإلمام مالك »الدين احلسيني 

 شيوخه: 
املرجان    وقرأ    لإلمام  العلم،  عنهم   أخذ  شيوخ  ،  عَدة  القراءات  عليهم  

 وسمع منهم، وأجازوا له، وهم: 

ار أبو حمَمد بن أيب  الغفَ   د الكريم بن عتيق بن عبد امللك بن عبدخ عبالشي -1

اإلسكندر  ، الربعي  الغنايم  بكر  أيب  قرأ عىل  ، شيخ مصدر،  الرشايب  بابن  ف  ي عر   ، ي 

  ، ، وسمع احلروف من  السلفي  ، واليسع بن عيسى الغافقي  سامل بن إبراهيم  األموي 

الق مَدة، ونجب عليالكررآن  حَدث، وتصَدر إلقراء  بثغر اإلسكندرَية  ،  ه مجاعةيم 

ا يف القراءات، وانقطع إىل احلاف ظ أيب طاهر األصبهان  مَدة، وأخذ عنه وكان ماهر 

ا، وكان من نبالء أصحابه، تويف  سنة سَت عرشة وست امئة كثري 
 (3) . 

 
لوفيات    انظر:  (1) التكملة  اإلسالم  (15/461)النقلة  صلة  وتاريخ  بالوفيات (14/910)،  والوايف   ،  

 .(6/172)، واملقفى الكبري  (6/249)

 .(15/460) انظر: صلة التكملة لوفيات النقلة (2)

 .(2/601)، وغاية النهاية (2/484)نقلة انظر: التكملة لوفيات ال (3)
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د، د بن حممَ أيب السي  الشيخ أبو احلسن عيل  بن أيب الكرم نرص بن املبارك بن   -2

، االواسطي  األصل، ثم البغدا ي  املولد والدار والوفاة، اخل اَل دي  ل، املعروف بابن ملك 

جامع    البنَاء، ي  
وخ  ر  الك  القاسم  أيب  بن  امللك  عبد  الفتح  أيب  من  بمَكة   أيب    سمع 

، واإلسكندرَية، و ، ومرص  به عنه بمَكة  ، وحَدث  الرتمذي  ، تعيسى    ويف  سنة دمياط 

 . (1) اثنتني وعرشين وست امئة
ن عبد اهلل، الرومي  األصل، البغدادي  املنشأ، املرصي   الرمحن ب  خ عبدشيال -3

التالوة  كثري  كان  باقا،  بن  عمر   بن  أمحد   الفتح  أيب  عتيق  التاجر،  املقرئ،  الوفاة، 

تاجر   كان  موته،  قبل  البخاري   بصحيح  حَدث  الكريم،  إللقرآن  سافر  الشام  ا،  ىل 

هناك،و وحَدث   ، شي  ديار مرص  ا صاحل  كان  ح  خ  أمين ا،  تويف   ا  ساكن ا،  الطريقة،  ن   س 

   .(2) سنة ثامن وست امئة بمرص  
العاَلمة -4 عثامن     الشيخ  بن  إسامعيل   بن  املجيد  عبد  بن  الرمحن  مجال  عبد 

االدين   املقرئ،   ، اإلسكندران   ، الصفرواي  بن  القاسم  املاأبو  ،  لفقيه،  مفتي  لكي 

إليه رئاسة اإلقراء   «نعالاإل»اب  ومؤلف كت،  اإلسكندرية ومقرئها انتهت  وغريه، 

د صيته، تويف  سنة ستٍّ وثالثني وست امئةوببلده والفتوى  طال عمره، وب ع 
 (3) . 

اهلمذان   -5 الفضل  أبو  منري  بن  بن حيي  بن جعفر  اهلل  هبة  بن  عيل   بن  جعفر 

ال  ، املالكي  املجاإلسكندري   املقرئ،  اإلمام،  ث،شيخ،  املحد  د،  ،  الفقيه  و  ري  خ  ثقة   ،

الكث األندلس، كتب  من   طوائف   له  أجاز  لإلقراء،  وتصَدر  الفوائد،  وحَصل  ري، 

 ، ومرص  بالثغر،  وحَدث  مَدة،  به  وأقرأ  النخلة،  بمسجد  وأَم   ، ان  ذ  وَه    ، وأصبهان 

  ، ودمشق  رواوالساحل،  من  بكثري  أصول  له  إليها،وكان  يرجع  :    ياته  املنذري  قال 

 
 .(7/177)هب ، وشذرات الذهب يف أخبار من ذ (3/140)كملة لوفيات النقلة انظر: الت (1)

 .(7/62)، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب (13/192)انظر: تاريخ اإلسالم  (2)

 .(2/561) اية النهاية، وغ(5/150) يف خرب من غرب، والعرب(337ص)انظر: معرفة القراء الكبار  (3)



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـقلت ااـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

301 

به  أقرأ وان فتفع  إليه ليحرض،  ب ع ث  قدمها ومعه مجلة من مسموعاته،  مجاعة، وكان 

فيها،   ومات  دمشق   إىل  عمره  آخر  يف  توَجه  ثم  مَدة،  بالقاهرة  ابن وأقام  وذكر 

 . (1) ة ستٍّ وثالثني وست امئة، تويف  سن(مفردات القراءات)اجلزري  أنه صنَف يف 
ن بن احلسن بن سعيد بن  بن احلسزيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن زيد  -6

، التاجر، املقرئ،  عصمة  بن محري، العاَل  ، البغدادي  مة تاج الدين، أبو اليمن الكندي 

بعلو    الدنيا  يف  انفرد   ، بدمشق  والنحاة  القَراء  شيخ   ، احلنفي   ، يف النحوي  اإلسناد 

القرا وقرأ  ح  القراءات،  كان   ، والغريبة  املشهورة    
األءات  ن   طس  املزاج،  خالق،  ي ب 

ا للغـك  ـم   م  ا يف العلـقـي النـ ة فــجَ ـاء، حـربــر  ر  رة  ـالث عشـة ث ـويف  سنـوم، تـل، متبح 

 . (2)  ةــائـت م ـوس 
 تلميذه:  

لإلمام   كان  منه،    لقد  العلم  ا  تلَقو  علمه، تالميذ   ونرشوا  عليه،  وتفَقهوا 

ن أ  هم: ، و صن فنيصبح من  العلامء املشهورين واملومنهم م 

النون   -1 أمحد   أبو  احلسن  أيب  بن  خلف  بن  املؤمن  عبد  الدين  الشيخ رشف 

د،  املجو   ، اإلخباري  النَسابة،  الكبري،  احلافظ،  البارع،  اإلمام   ، الشافعي  الدمياطي  

املحد   ل م  ع  بنفسه،  احلَجة،  احلديث  طلب  النَقاد،  عمدة  عىل  ثني،  القراءات   وقرأ 

الرض ورالكامل  إير،  إليه حل  وانتهى  الكثري،  وسمع  والعراق،  واجلزيرة  الشام  ىل 

علم احلديث مع الدين والثقة واإلتقان، بلغ معجم شيوخه جمَلدين كبريين، صنَف  

ا، وحَدث، وأمىل يف حياة كبار مشاخيه، وكان مليح اهلي ن  األخالق، فصيح  س  ئة، ح 

لغو ا،  جنحوي  القراءة،  رسيع  مقرئ ا،  ا،  الي  املذاكرة  عباري د  ن   س  ح  التفن ن،  كثري  ة، 

 .(3) والعقيدة، تويف  سنة مخس وسبعامئة بالقاهرة

 
 .(297-1/296)، وغاية النهاية (23/36)انظر: سري أعالم النبالء  (1)

 .(1/570)ات اللغويني والنحاة ، وبغية الوعاة يف طبق(319-318ص )انظر: معرفة القراء الكبار  (2)

 .(2/698)، وغاية النهاية (2/410)انظر: فوات الوفيات  (3)
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اإلمام عبد اهلل بن حمَمد بن عبد اهلل القايض، اإلمام، معني الدين، أبو حمَمد   -2

ا ي   او  ز  القراءاالنَك  قرأ   ، النحوي  املقرئ،   ، العَباس إلسكندري  أيب  شيخنا  عىل  ت  

وصنَرجان  امل عليه ،  وختَرج  وأفاد،  تصَدر،  هبا،  ا  مشهور  وكان  القراءات،  يف  ف 

 . (1) مجاعة، تويف  سنة ثالث وثامنني وست امئة
اهلل بن  بن حييى بن منصور بن عبد العزيز بن عيل  بن حباسة  أبو عبد    حمَمد -3

حممَ  أيب  بن  عيل   أيب  بن  احلسني  ،أيب  اإلسكندران   ، التميمي  ماملالك  د   ، ولده  ي 

، وابن  باإلسكندرَية، سنة ثالثني وست امئة، وقرأ القراءات  عىل رشف الدين املرجان 

السبط،   القاسم  وأيب  اج،  و  ر  ابن  حمَمد  أيب  من  وسمع  فارس،  ابن  والكامل  وثيق، 

ودرـوح علَدث  رس ـس  جـى  بـم  ه  وكـغـالثـد  شيـر،  فـان  ا  ول ـأصيال   ـاضـخ   ، م  ـ ال 

 . (2) هـاتـخ وفـاريـر تـك  ذـي  
4-  .  عبد الوَهاب بن أيب الطاهر بن عيلٍّ القريش 
5- . ن هاجي   عبد العزيز بن سند، املعروف بابن شيبان  الص 
ي س   -6 أبو زيد عبد الرمحن بن عيل  بن يوسف  بن عطَية  الق 

 (3). 

 العلمي ة، وثناء العلماء عليه:مكانته 
ف اإلمام   ص  وبالفقيه، وبالعامل، وهذا يدل  عىل سعة  ئ،  باملقر  -هلل تعاىلرمحه ا-و 

علمه ودرايته بعلم القراءات، وفهمه لعلم الفقه، وإتقانه لألحكام والروايات، كام  

ا كتبهم   له يف  الذين ترمجوا  العلامء  األئَمة  كبار  بثناء عظيم من  ي 
ظ  قال ملشهورة،  ح 

: عنه  يف  القضاء، س، وأفتى، وناب ه، ودرَ ... تفقَ ةاإلسكندريَ قايض »اإلمام الذهبي 

 
 .(1/035)، وحسن املحارضة (2/668)، وغاية النهاية (15/496)اريخ اإلسالم انظر: ت (1)

 . (7/245)انظر: املقفى الكبري  (2)

، ومل أجد هلم ترمجة  «باإلسكندريون»فهم  ذكرهم ابن اجلزري، ووص  ،وناألخري  الثالثةوهؤالء التالميذ    (3)

 .(1/105)يف كتب الرتاجم. انظر: غاية النهاية 
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الء الثغ  .(1) « رثم استقَل به، وكان من أعيان ف ض 

بأنه:    اجلزري   ابن  اإلمام  مؤل ف»ووصفه  حاذق،  ا،  (2) «مقرئ،  عنه  بن  وقال 

 . (3) «األئَمة العلامءكان من  »: تغري بردي

باإل»بقوله:    احلسيني  ونعته   بالرشف  كان »ا:  أيض  ال  وق  ،(4) «سكندرَيةاملنعوت 

 . (5) «، والفقهاء املعروفنياملشهورينأحد الفضالء 

لإلسناد:    عنهقال   ره  ذ ك  عند  ي   او  ز  النَك  عىل  »اإلمام  كَله  القرآن  هبا  قرأت   فإن 

علوم  يف  التحقيق  طريق  معلي ي  املقرئ ني،  العامل ني،  َلني  األ ج  الفقيهني  الشيخني 

ي  الرسم يف    القراءات، سلمني، أيب الروايات، رشف الدين، مفتي املاألخذ وومَتب ع 

قال قرأت عىل الشيخ    -عفا اهلل عنه، وعن والديه-امن  بن أمحد   العَباس أمحد  بن سلي

 . (6) « ...الفقيه املقرئ العالمة أبو حممد عبد الكريم بن أيب بكر عتيق الربعي

 مؤل فاته:  
ر يف كتب   النهاية؛ حيث ذكر  إال يف غاية  ملرجان  لإلمام االرتاجم مؤَلفات  مل ي ذك 

أَلف بأنه  اجلزري   القَراء)ابن  و(7) (مفردات  ه:  كتابله  ،  سـاما التجويد  جتويد )  يف 

بارة  يف كتابه: ( القراءة  َية والقدسيَة )   ، نقل عنه ابن ج   . مفقود ، ولعَله ( 8) ( الفتوحات املك 
 

 . (14/910)سالم انظر: تاريخ اإل  (1)

 .  (1/105)انظر: غاية النهاية  (2)

 .(1/311)املنهل الصايف انظر:  (3)

 .(15/461)انظر: صلة التكملة لوفيات النقلة  (4)

 انظر: املرجع السابق. (5)

 .(5-4ص)انظر: مفردة اإلمام أيب عمرو البرصي لإلمام النكزاوي  (6)

قراءة أيب عمر حفص بن عمر بن صهبان الدوري  »كتاب ، و«قراءة ابن اجلارود السوس»ولعلا كتابنا هذا (7)

ة كتابه، َها داخالن ضمن كتاب مفردات القراء، حسب طريقة العلامء اللذان ذكرَها يف مقدم  «زدياأل

انظر:   التأليف، ومل يصل لنا منها إال مفردة واحدة، وهي موضوع حتقيقنا ودراستنا، واهلل أعلم.قديام يف  

 .(1/105)غاية النهاية 

 .(1079ص)ية انظر: الفتوحات املكية والقدسية يف رشح الشاطب (8)
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 وفاته:
الشيخ املاهر، الذي أفنى عمره يف عامل، واإلمام الفاضل، واملقرئ ال  الشيخ  تويف  

يف السادس والعرشين من العلم النافع؛ لينال به األجر الوافر، وينفع به كَل سائل،  

 . (1) ذي القعدة، سنة تسع ومخسني وست امئة
 

 

 

 
 

 
 .(1/105)، وغاية النهاية (14/910)اإلسالم انظر: تاريخ  (1)
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 املبحث الثاني
 دراسة الكتاب

 : وفيه مطالب
 . (1) وسي   السُّ  د اجلارو ي ابن راو ابلالتعريف املطلب األول:  

شَك  السوَس   ال  و املو  ،عروفاملراوي  ال  هو  أن  يفرتج  املشهور،  له  كتب    م 

فات  ؤلَ ر أشهر املك  مع ذ  عنه،  ة  ترمجة خمترص  هنا  سأتناول  لكن  ووغريها،  القراءات،  

 :  روايتهيف 

 امسه ونسبه وكنيته: 
بن    هو اهلل  عبد  بن  زياد  بن  إ  إسامعيل  صالح  بن مّساجلارن  ب  م  براهيبن  ح ود 

وس   أيبى بكنَي   ،ستبي  الر    . ي  ـ قا الرَ  ،شعيب، الس 

 والدته:  
 و  
 وسبعني ومائة.  ف  ني   سنة ،ةقَ بالرَ  السوس   دل 

 : العلمي ةمكانته 
علميَ   سوَس للأن    املعروف  من   ومنزلة  مكانة  كبرية،   ن س  ة 

ف  ةيَ د  أحد  رفيعة،  هو 

اـالعش  األئَمةرواة   قراءهتم،  ن،  وريملشهرة  قراءهتمواملتواترة  وراء  ، شاذ  فهو    وما 

ر،  وث،  حمد  و،  ضابطوإمام،  هو  و ث  ق  ث  وصدوق،  ومـحر  الرَ ب  ة  أهل  شيخ  ة قَ ت، 

 . (2) ومقرئـها يف عرصه وعاملها

 
والتعديل    (1) اجلرح  والثقات  ( 4/404)انظر:  الكامل  (8/319)،  وهتذيب  القراء  (13/52)،  ومعرفة   ،

النبالء  (115ص)الكبار   أعالم  وسري  وتاري(12/380)،  اإلسالم  ،  بالوفيات  (20/5) خ  والوايف   ،

 . (3/191)، واألعالم للزركيل (1/333)، وغاية النهاية (16/149)للصفدي 

 .(1/333)، وغاية النهاية(16/149) يف بالوفياتوالوا ،(381-12/380)انظر: سري أعالم النبالء (2)
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 شيوخه:
السوس  أخذ   ا وس   اإلمام  ا  ـم ـالقراءة عرض  بن   حمَمدي  ـأب  :شيخه  عناع  يـحـي 

 . أصحابه من أجل  وهو   ،(ـه210ت) دي  يزـالي ارك املب

 تلميذه:
، السوس    حمَمد أبو املعصوم    ابنهله:  خلق كثري، أكثرهم قرابة  روى القراءة عنه  

عنه:  و روى  جرير  كذلك  بن  احلارث  ،  (ـه310)ت  النحوي  موسى  بن    حمَمدوأبو 

امل  حف  بن  د  محوأ،  فقي  الرا  حمَمدبن    وأمحد  ،  ي  ق  الرَ   وس  س  ر  الطَ   أمحد     ص  ص 
، يص 

احلرَ   حمَمدو سعيد  الش    وأمحد  ،  السعدي    حمَمد بن    وعيل  ،  ان  بن  حييى  ،  مشاطي  بن 

أمحد    وعيل   بن    وعيل  ،  القريش    بن إسامعيل    حمَمدو،  الثغري    حمَمدبن    بن  بن احلسن 

يعقوب    وإسامعيل  ،  عة  ر  ز   بز  وعيل  ،  بن  بن  موسى  وأبو  يغبن  ،  النحوي    عثامن  ، 

  .وآخرون ،اطاخليَ  احلسني بن عيلٍّ و

 . حالئي  ش  امل   ، وجعفر بن سليامن  أبو عبد الرمحن النسائي   :أخذ عنه احلروفو

 ه للحديث، وثناء العلماء عليه: روايت  
بالنسبة   فقدأما  للحديث  السوس    سمع  لروايته  بالكوفة      اإلمام  احلديث 

ن  من: ع بن  اهلل  بن  ب  س  أ  و  ،ري  م  بد  وبمكَ حمَمداط  ع    سفيان    :من  ة  ،  بن  ، ومحَ ة  ن ي  ي  بن  اد 

 ، ومجاعة.ان  اب احلرَ ، وخطَ أسامة  

عروبة  حدَ و وأبو  عاصم،  أيب  بن  بكر  أبو  عنه:  عيلٍّ ،  ان  احلرَ   ث  بن   حمَمد  وأبو 

 . وغريهم ، ، وأبو حاتم الرازي  ي  ق  سعيد الرَ 

ي  د أخذ عثقة، وق:  النسائي  اإلمام    قال عنه  ر  نه حرف أيب عمرو، ومل 
سوى   له  و 

القراءة حاتم:  ،  (1) حروف  أبو  بالرَ صدوق وقال  عنه  كتب  وقد  الرحلة  قَ ،  يف  ة 

 
 .(12/381)، وسري أعالم النبالء للذهبي (13/52)انظر: هتذيب الكامل  (1)
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 . (2) اءالقرَ  قال: سكن اجلزيرة، وكان من   يف الثقات ان  وذكره ابن حبَ ، (1) الثانية

 وفاته:
السوس  تويف   وست  حمرَ   يف      إحدى  سنة  ومائم  باني  قارب قَ لرَ تني،  وقد  ة، 

سنة،   أفناه  تسعني  عمر  شهرة  لوومشيختها،  ،  القراءاتتدريس  يف  بعد  روايته 

 رمحه اهلل تعاىل. ،احلارضرنا ـعصأ إىل قر  ومازالت ت  ، واسعة
 : ت يف رواية السوسي   ف  ل   دة اليت أ  فات املفر  املؤل    شهرأ

أن  املناس   من    ولعَل  أهمَ   أذكرب  بحثي  يف  أ  افؤلَ ملا  هنا  التي  رواية  ف  ل  ت  يف  ت 

التأليف حتَ ،  السوس   بداية  الزمني  من  الرتتيب  ، ألصحاهبا  ى عرصنا هذا، حسب 

 : فاتهذه املؤلَ  من أشهرف

،  احللبي    حالئي  ش  امل    جلعفر بن سليامن    ، (3)نسخة عن أيب شعيب السوسي    -1

 . هـ(330)ت بعد 
بن    عثامن    عمرو الدان  يب  أل  ،(4)يب شعيب صاحل السوسي   قراءة أ  رسالة يف  -2

 .(ـه444)ت ،سعيد
املرجان    أمحد    العَباسأليب    ،( 5)قراءة ابن اجلارود السوسي    -3 الربيع  ،  بن أيب 

 .هـ(659)ت
 حمَمد للشيخ    ،(1)عن أيب عمرو بن العلء  ن اجللء يف رواية السوسي   س  ح   -4

 .ـ(ه1436ت)ري، ـنبهان مص
 

 .(13/52) ، وهتذيب الكامل(4/404)يل انظر: اجلرح والتعد (1)

 .(8/319)انظر: الثقات البن حبان  (2)

 . (1/295)انظر: غاية النهاية  (3)

الفهرس   (4) يف  رقم:   ن سبت  حتت  بالقدس  األقىص  املسجد  بخزانة  وهي  الدان،  عمرو  أليب  الشامل 

[30/66/3.] 

 ه.وهو الكتاب الذي قمنا بتحقيق (5)



 مىن مسلم احلازميد.              أيب العباس أمحد بن أيب الربيعقراءة ابن اجلارود السوسي لإلمام شرف الدين 

308 

 من  اإلمام أيب عمرو البصري     عن    سوسي   مام اليف رواية اإل  النهج السويُّ  -5
 .بتسام اجلابري  إللدكتورة  ،(2)ةطريق الشاطبي  

للشيخ   ،(3)أحلى دروسي يف رواية السوسي من قراءة أيب عمرو البصري -6

 ضمرة. توفيق بن إبراهيم  
اجلل ـ الق -7 روايـف  يُّ ـ ول  الســــي  ي   ــ وس ـ ة 

بـم ـجخ  ـي ـللش  ،(4)  السيـال  بــ ن  ن ـ د 

 ب. ـايـالش  ي  اعـرف
السـ رواي -8 أبـع   وسي   ـ ة  عمـ ن  الشاطبي    ري   ـ صـالبرو  ـي  لشيخ  ل  ،(5)ةمن طريق 

 اض.مجال فيَ 
السوسي     املرغوسيُّ  -9 البصري     برواية  املعتب    من كل     عن أيب عمرو    ة طرقها 

 .املغريب   الشيحان   محزة   عبد الرمحن أيبلشيخ ل ،( 6)طرق الطيبة
 ،(7) السوسي من قراءة أيب عمرو البصري  إلمام قراءة ا  غاية سروري يف -10

 الد البيايت.لشيخ خل
نرت    -11 برواية  كيف  القرآن  البصري     السوسي   ل  عمرو  أيب  لشيخ  ل  ،(8)عن 

 اعنون. عبد العيل  
 نسبته إىل مؤلفه: ، و املطلب الثاين: حتقيق اسم الكتاب

مة الكتاب، حيث قال:   -1 ا يف مقد  د  ر  املقرئ رشف   امللعه افقيالشيخ ال  قال»و 

عفا -سليامن  بن املرجان   الدين أبو العَباس أمحد  بن الشيخ النبيه األمني أبو الربيع  

 
 هـ. 4321ملكة، الطبعة األوىل مطبوع بمكتبة روائع امل (1)

 .ـه1425مطبوع بمكتبة الرشد، الطبعة األوىل  (2)

 هـ. 1438مطبوع بدار ابن كثري، الطبعة اخلامسة هـ، و1438عة األوىل مطبوع بدار عامر، الطب (3)

 هـ. 1428مطبوع بمكتبة السنة، الطبعة األوىل  (4)

 م.2015ن، الطبعة األوىل طبع بدار اإليام (5)

 م.2012نة بالواليات املتحدة، الطبعة األوىل مطبوع بدار القرآن والس (6)

 هـ.1441وهو منشور إلكرتونيا  (7)

 ا. وهو منشور إلكرتوني (8)
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 -وَفقك اهلل تعاىل للسداد، وجنَبك طرق الغي  والفساد-سألت ني  ...-اهلل عنه برمحته

 يام فالسوس  أن أرسم لك قراءة أيب شعيب صالح بن زياد بن عبد اهلل ابن اجلارود  

ر ما اَتفقا عليهانفرد به ع ، وأرضب عن ذ ك   .(1) «ن أيب عمرو الدوري 
 . ورد اسم الكتاب واملؤل ف عىل غالف النسخة اخلط َية -2

 :فيه ف: منهج املؤل   ثالثاملطلب ال
ر قراءة السوس  بام انفرد به عن دوري أيب عمرو، ومل   ؤل فتعَرض امل -1 ك  لذ 

ذ   إىل  مايتطَرق  ر  حسناَتفق   ك  مع  عليه،  يف   ا  املخل   غري  واالختصار  التوضيح، 

 القراءة.
مسائلها  -2 وحترير  وبياهنا،  هبا،  اهتاممه  مع   ، السوس  برواية  القراءة  ذكر 

 رة. العلمَية الدقيقة، وعدم التعقيد يف رشح العبا
املؤل ف   -3 شخصَية  بعض    ظهور  وله  املسائل،  بعض  مناقشة  يف 

 ختيارات يف رشحه. اال
 بعض الرتجيحات والتعليالت.    فللمؤل   -4
 توجيهه أحيان ا لبعض القراءات الواردة يف قسم األصول.  -5

 : مصادر الكتاب:رابعاملطلب ال
املؤل ف  اعتم  القراءات،    د  يف  دة  املعتم  واملراجع  األصلَية،  املصادر  عىل 

جماهد   البن  ب ون  هـ(243)كالسبعة  ل  غ  البن  والتذكرة  والت هـ(399)،  ل،  دان  ليسري 

البيا  ،هـ(444) لألهوازي   وجامع  والوجيز  الفَحام هـ(446)ن،  البن  والتجريد   ،

 ، وغريها من كتب أصول النرش. هـ(516)
 

 من هذه الرسالة. (17ص)انظر:  (1)
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 :  القيمة العلمي ة للكتاب  :امس املطلب اخل 
املفردات   -1 يف  املؤَلفة  الكتب  من   الكتاب  هذا  يقل  يعد   والتي  القرآنَية، 

، وهو مما زاد من قيمة هذا الكتاب. ا را يف قالتأليف فيها، خصوص    ءة السوس 
نيحاجة املكتبات إىل الكتب املؤَلفة يف القراءات القرآنَية، والتي   -2 هبا من    ع 

مني.  كبار وحَذاق العلامء املتقد 
ل م يف هذا الشأن.وعلو  مكانته العلمَية منزلة املؤل ف  -3  ، فهو إمام ع 
الك -4 الكتاب من   د   ع  التيي  اهل  تب  السادس  القرن  ،  أ ل ف ت يف  مما أعطى  جري 

 .قيمة للكتاب
من كبار العلامء املشهورين واملقرئني يف    -رمحهم  اهلل تعاىل-شيوخ املؤل ف   -5

العـذل كاإلمــص ـك  أبـر،  ي  ـ ام  الك ن ـم ـي  واإلمهـ(613)دي   ـن  الصـ،    راوي  ـفـام 

 م. ـره ـيـ، وغهـ(643)ت
. ي أ الذ ف علو  سند املؤل   -6  َدى به إىل قراءة أيب شعيب السوس 

 و ص ف النسخة اخلط  ي ة:  :سادساملطلب ال
نسخ أخرى، حمفوظة يف اخلزانة التيمورَية   للكتابهي نسخة فريدة، وال يوجد  

ع صفحة العنوان، وعدد (، عدد لوحاهتا: مخس لوحات، م 339بالقاهرة، رقمها: )

يقارب عرش كلامت،   ا، ويفر سطر  ـاألسطر يف كل  صفحة: سبعة عش ما    كل  سطر 

األمحر،   باملداد  عناوينها  تب ت  وك  كاملة،  وهي  واضح،  بخطٍّ  تب ت  بعض وك  وفيها 

العبارات،   بعض  تناسق  وعدم  الكلامت،  بعض  يف  والغموض  ر   الطمس،  ي ذك  ومل 

خت يف   ثة  شَوال، سنة ثال  يوم األربعاء، يف السادس عرش من شهراسم الناسخ، ن س 

 سني وثامنامئة للهجرة. ومخ
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 منهجـي يف التحقيق:املطلب السابع: 
مع   -1 احلديثة،  اإلمالئَية  القواعد  وفق  املخطوط  عالمات  نسخت   مراعاة 

 الرتقيم، ووضعها يف مكاهنا املناسب.
2-  ،  القرآنَية  بالرسم العثامن 

 . امللك فهد جممعمصحف حسب كتبت  اآليات 
القر -3 اآليات  مجيع  وذآنيَة  خَرجت   امل حَقق،  النص   يف  اسم الواردة  كرت  

ورق ـالس اآليـورة،  بــم  أمـبـانـج ـة  ذكـها،  إذا  اس ـا  السـرت   فأكتـم  ر  ــذك ـبفي  ـورة 

 ط. ـق ـة فـــم اآليـ رق
معكوفتني،  -4 بني  املتن  يف  الصواب  ب ت   أ ث  فإن  النسخة  يف  خطأ  وقع  إذا 

   حلاشية.ملـحو، وأشري إىل اخلطأ يف اوكذلك السقط وا
هكذا -5 اللوح،  انتهاء  إىل  مشرية  لوح،  كل   هناية  عند  إشارة  :  مثال    وضعت  

 /أ[. 1]
 الرتاجم.  ترمجت  جلميع األعالم املذكورين باختصار من كتب -6
النـقـوثَ  -7 واألق ــصـ ت   التـوص  فـوال  وردت  الن ـي  الـ ي  ق، ــقَ ـحـ م ـص  

 ا. ــهـي ـلـائـى ق ـا إلــه ـت  ـ سبـون
ة، وعَلقت  عىل بعض املسائل التي حتتاج إىل لعلميَ كتاب الاراجعت  مسائل  -8

 تعليق، وذلك بعد الرجوع إىل كتب القراءات. 
بـَرفـع -9 الــع ـت   فـ لـطـمصـض  وردت  التي  النـحات  والكلامت  ـ ي   ، ص 

 ة، واملدن. ــبـي الغر
البـقـح ـأل  -10 بخ ـحـ ت   في ــم ـاتـث  أهـة  النـ ها  والتـائـت ـم   ات، ـوصيـج 

 ع.ر واملراجلمصادل  رسـهـ وف



 مىن مسلم احلازميد.              أيب العباس أمحد بن أيب الربيعقراءة ابن اجلارود السوسي لإلمام شرف الدين 

312 

 خطوطمن املمناذج 
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 القسم الثاني
 حتقيق املخطوط

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وبه نستعي 

ال  أمحد    العَباسم املقرئ رشف الدين أبو  ـقال الشيخ الفقيه العال  يهب نبن الشيخ 

أيب سلي  األمني  ال  ان  ـم ـالربيع  اهلل  -  مرجان  ـبن  هللـحـ ال  :-برمحته  عنهعفا   َق  حمد 

 : أما بعد ،حبهـه وص ـوعىل آل ،هر خلقـخي حمَمددنا عىل سي   هوصلوات ،محده

ل ما    ت  ف  ق  و    اَم ـفإنك  [ه  ت  ف  ص  ]و  عىل 
أيب عمر  لك يف    (1)  بن عمر    قراءة  بن   حفص 

أيب    (2) ،األزدي    وري  الد    صهبان   اليزيد  حيـىـي  حمَمد عن  املبارك  ، ي  بن 
أيب   (3)  عن 

ب العالعمرو  البصن  ري  ـء 
 (4)  ،    اهللوفَ -ني  سألت تعقك  وجنَ  للسداد،  بك اىل 

قراءة أيب شعيب صالح بن زياد بن عبد اهلل   لك (5) [مرس  أ]ن أ -والفساد طرق الغي  

ر ما  ك  عن ذ    برض   وأ    ،الدوري    (6)[أيب عمر  ]فيام انفرد به عن    ،بن اجلارود السوس  

 
الفع   (1) ساقطة؛ ألن  الواو  أن  يظهر  والذي  خطأ،  وهو  )صفته(،  اخلطية:  النسخة  وعند  يف  الفاء  واوي  ل 

الواو ثابتة وال حتذف إال يف صيغة األمر، وبحثت يف املعاجم ومل أجد لضمري الرفع املتكلم تبقى  ده  إسنا

 شيئ ا، واهلل أعلم.

  عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي أبو عمر الدوري، األزدي، أول من مجع القراءات  هو حفص بن  (2)

سنة تويف  اليزيدي،  حييى  عىل  ومائتني.  قرأ  وأربعني  الكبار  ان  ست  القراء  معرفة  وغاية  (  113ص)ظر: 

 .(1/388)النهاية 

أخذ القراءة عرضا عن أيب عمرو، وهو   هو حييى بن املبارك بن املغرية اإلمام أبو حمَمد املعروف باليزيدي،  (3)

اث نتني ومائتني. انظر: الذي خلفه بالقيام هبا، روى القراءة عنه الدوري، والسوس، وغريهم، تويف سنة 

 .(3/1380)اية النهاية ، وغ (90ص)القراء الكبار  رفةمع 

ر بن العريان أبو عمرو التميمي املازن البرصي،  (4) اء السبعة، قرأ عليه    هو زباان بن العالء بن عاما أحد القرا

 .(1/442)هاية ، وغاية الن(58ص )اليزيدي، تويف سنة أربع ومخسني ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 

 (، وهي غري واضحة، وما أثبته هو أقرب لرسم الكلمة. ـــطية: )أريتم للـ اخليف النسخة  (5)

 كنية، والصواب ما أثبته. يف النسخة اخلطية: )أيب عمرو(، وهو خطأ يف ال (6)
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للق  إذ    ؛فقا عليهاتَ  الروايات  ،راءاتالطالب   تقالناالإذا قصد    ،الراغب يف حتصيل 

اآلخ   إىل  الطريقني  أحد  من  من  بينهام  ما  يعلم  أن  لزمه  له    لتحصل  ؛االختالف  ر 

قربةوتكمل له الرواية  ،ةبستوع  ها م  توطريق ةالقراء  . ةبذَ هـولك م ،(1)[]م 

يف   ودخلـ ل اا يفطامع    ،العفو واإلحسان  -تعاىل-اهلل    ا من  سؤالك راجي    فأجبت  

مبتد ـال باإلئ  جنان،  عليه  ال  معو    ،سنادا  ما  عىل  فيه  اطَ ر  ـذاك  االعتامد  ما  من  ا    رد 

السالمة  أسأل    -تعاىل-[  /أ1واهلل ]  ،ا حروف مفّس   ـا بفرش الا تالي  ر  حر  ـاألصول م

 ن. ال  ـك  وهو حسبنا وعليه الت   ،خذالنـ ال من  

ذ   أد  ك  ابب  الذي  اإلسناد  إىل  ر  أيب  اإل  اءةقر   ى  زايد  مام  بن  صاحل  شعيب 
 :رواية وتلوة   السوسي   

أبو    :أما الرواية  الفقيه  الشيخ  ال  حمَمد فأخربن هبا  بن عبد    ( 2)محسنـ عبد اهلل 

بن الفقيه اإلمام أبو   جيد ـعبد امل  حمَمد أخربنا الشيخ الفقيه أبو    : قال  ، عليه  املقري 

شدَ  العدلاحلسن  الف ـال   الرشيف   أخربنا   : قالعليه،    اءة  قر   ( 3)اد  أبو  توح خطيب 

احلسني    حسن بن إسامعيل  ـال نارص بن  
بن   حسن عيل  ـأبو ال أخربنا الشيخ    : قال   ، ( 4)

 
 يف النسخة اخلطية غري واضحة، وما أثبته هو أقرب للصواب.  (1)

املحس  (2) عبد  بن  اهلل  عبد  عبد  هو  بن  اهلل  عبد  بن  الربيب  ن  بن  حمَمد  أبو  اإلسكندران،    -بالراء–األحد، 

املريوطي النصري  عبد  عليه  قرأ  التميمي،  شداد  بن  املجيد  عبد  عىل  قرأ  صالح،  وأيب    مقرئ  كثري،  البن 

النهاية   انظر: غاية  بالزهد والعبادة.  ، وتاريخ اإلسالم (2/637)عمرو، وابن عامر، وعاصم، ووصفه 

(13/668). 

َمد التميمي إمام ماهر، له تواليف يف القراءات، قرأ عليه عبد اهلل  بن شداد بن املقدم أبو حم  هو عبد املجيد  (3)

 .(2/689)اية النهاية بن عبد املحسن بن الربيب. انظر: غ

الفتوح الزيدي احلسني املعروف بالرشيف اخلطيب، ش  (4) أبو  يخ  هو نارص بن احلسن بن إسامعيل بن زيد 

األالديار املرصية ومقرئها أمحد  بن  قرأ عىل عيل  انظر: معرفة  ،  تويف سنة ثالث وستني ومخسامئة.  هبري، 

 .(3/1318)، وغاية النهاية (287ص)القراء الكبار 
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ي  ر  هب   األ    أمحد  
عيلٍّ   : قال   ، ( 1) أبو  عيل  ب   ( 2)[حسن ـال ]   أخربنا  إبراهيم    ن   بن 

األهوازي  
العجيل    حمَمد بن    أمحد    العبَاس أخربنا أبو    :قال ،  ( 3)

أبو   : قال  ،( 4) أخربنا 

عىل أيب شعيب صالح بن زياد    قرأت    :قال،  ( 5)الطوس    ثم خرض بن اهليـالقاسم ال 

 عىل أيب عمرو. قرأت   : قال   ، اليزيدي    حمَمد عىل أيب   قرأت    : قال  ، السوس  

مة ه هبا عىل شيخنا الشيخ الفقيه اإلمام العاَل القرآن كلَ   فإن قرأت    :وأما التلوة

عبد الكريم   حمَمد أيب    ،األداءيف  الرسم    بع  تَ وم    ،حقيق يف اإلقراءالت  طرق   (6) يل[ع  م  ]

بكر   أيب  الشيخ  الرَ بن  امللك  عبد  بن  بعي  عتيق 
 (7)  ،   َكل القرآن  هبا  عىلوقرأ   ه 

األموي    [/ب1]  بن إبراهيم    اهللسامل بن عبد    غنايم ال   (8) []أيبشيخه  
  يى ـحوأيب ي  ،(9)

 
احلسن األهبري الرضير مقرئ متصدر، قرأ بدمشق عىل أيب عيل األهوازي،   هو عيل بن أمحد بن عيل أبو  (1)

امل بالديار  يف  وأقرأ  موجودا  كان  مات،  حتى  انظرصية  مخسامئة.  عام  الكبار حدود  القراء  معرفة  ر: 

 . (2/762)، وغاية النهاية (253ص)

 الصواب ما أثبته. يف النسخة اخلطية: )احلسني(، وهو خطأ، و (2)

ام بن عيل بن إبراهيم بن يزداد أبو عيل األهوازي صاحب املؤلفات، شيخ القراء يف عرصه، إمهو احلسن    (3)

إبراهيم   قرأ عىل  الطربي، تويفكبري حمدث،  أمحد  انظر: معرفة بن  بدمشق.  وأربعني وأربعامئة   سنة ست 

 .(340-1/339)، وغاية النهاية (224ص)القراء الكبار 

اهلل   (4) عبيد  بن  حمَمد  بن  أمحد  اهليثم   هو  بن  اخلرض  عىل  قرأ  التسرتي،  العجيل  العبَاس  أبو  إسامعيل  بن 

قرأ ع الالطوس،  قال  أبو عيل األهوازي وحده،  قرليه  إىل  بقي  غاية  ذهبي:  انظر:  الثامنني وثالثامئة.  يب 

 .(1/198)النهاية 

ر، قرأ عليه    طوس أبو القاسم مقرئ مصدر عايل السندال  هو اخلرض بن اهليثم بن جابر بن احلسني   (5) أمحد بن  معما

 . ( 409/ 1) اية  ، وغاية النه ( 144ص ) رفة القراء الكبار  حمَمد العجيل، تويف قريب سنة عرش وثالثامئة. انظر: مع 

 يف النسخة اخلطية: )ملن( وهي غري واضحة، وما أثبته هو أقرب لرسم الكلمة.  (6)

بن عتيق بن عبد امللك بن عبد الغفار أبو حمَمد بن أيب بكر الربعي اإلسكندري، يعرف  هو عبد الكريم    (7)

 . ( 601/ 2) غاية النهاية  رجان. انظر:  الغنايم، قرأ عليه أمحد بن سليامن امل بابن الرشايب شيخ مصدر، قرأ عىل أيب  

 ما أثبته.سقطت من النسخة اخلطية، ولعله سهو من الناسخ، والصواب  (8)

الغنايم األموي اإلسكندري إمام مقرئ ثقة، قرأ عىل ابن  (9)  هو سامل بن إبراهيم بن خلف بن عبد اهلل أبو 

مخسامئة. انظر: معرفة القراء  أربع وستني و  الكريم بن عتيق بن عبد امللك، مات سنةالفحام، قرأ عليه عبد 

 .(1/458)، وغاية النهاية (297ص)الكبار 
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افقي  غال م األندلس  عيسى بن حزبع األصأيب   اليسع بن الفقيه
(1) . 

أبو  بكر    الشيخفقرأ عىل  :  الغنايم  فأما  أيب  بن  الرمحن  القاسم عبد    ، القريش  أيب 

الفحَ  بابن  أيب    ،(2) اماملعروف  نفيس  أمحد    العَباسوقرأ عىل  بن  سعيد  وقرأ   ،(3) بن 

بن احلسني بن حسنون السامري  عبد اهلل    عىل أيب أمحد  
  ن عيل  يب احلس أعىل  وقرأ  ،(4) 

ي  ق  رَ بن ال
النحوي   وأيب عثامن   ،(5) 

 . ا عىل السوس  مجيع   وقرءا ،(6) 

وقرأ    ،(7) األندلس    منصور بن اخلري بن يعقوب    فقرأ عىل أيب عيلٍّ   :يىوأما أبو حي

 
ب  (1) اليسع  بن  هو  عيسى  جليل، ن  حاذق  مقرئ  األندلس،  الغافقي  حييى  أبو  اليسع  بن  اهلل  عبد  بن  حزم 

 ،(297ص  )مخسامئة بمرص. انظر: معرفة القراء  صحيح التالوة، قرأ عىل أبيه، تويف سنة مخس وسبعني و

 .(3/1389)لنهاية وغاية ا

حام الصقيل األستاذ الثقة  بن الف  هو عبد الرمحن بن عتيق بن خلف أبو القاسم بن أيب بكر بن أيب سعيد   (2)

كتاب   مؤلف  عرشة «التجريد»املحقق،  ست  سنة  تويف  نفيس،  بن  سعيد  بن  أمحد  عىل  الروايات  قرأ   ،

 .(2/563)ية ، وغاية النها(11/254)ة. انظر: تاريخ اإلسالم ومخسامئ

لس، إمام ثقة كبري، طرابهو أمحد بن سعيد بن أمحد بن أمحد بن سليامن املعروف بابن نفيس أبو العبَاس ال  (3)

انظر:   وأربعامئة.  ثالث ومخسني  تويف سنة  السامري،  اهلل  عبد  أمحد  أيب  قرأ عىل  اإلسناد،  علو  إليه  انتهى 

 .(1/103)، وغاية النهاية (232ص)معرفة القراء الكبار 

اللغوي،  (4) املقرئ،  مرص،  نزيل  البغدادي،  السامري  أمحد  أبو  حسنون  بن  احلسني  بن  اهلل  عبد  مسند   هو 

القراء يف زمانه، أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر بن جماهد، تويف سنة ست وثامنني وثالثامئة. انظر: غاية 

 .(621-2/619) النهاية

الوزان  (5) احلسن  أبو  الرقي  بن  احلسني  بن  شعيب   عيل  أيب  عن  عرضا  القراءة  أخذ  ثقة،  شيخ  البغدادي، 

، وغاية النهاية (141ص)ن، انظر: معرفة القراء الكبار  السوس، وقنبل، متصدر مشهور بالضبط واإلتقا

(2/781). 

قي، عرض عىل السوس، روى القرا  (6) ءة عنه عبد اهلل بن احلسني بن حسنون أبو  هو أبو عثامن النحوي الرا

 .(2/885)انظر: غاية النهاية  ري.أمحد السام

ا  (7) املالقي،  املغراوي  يمال  بن  يعقوب  بن  اخلري  بن  منصور  مقرئ هو  األستاذ،  العلم  باألحدب،  ملعروف 

ال القراء  معرفة  انظر:  ومخسامئة.  وعرشين  ست  سنة  تويف  الطربي،  معرش  أيب  عىل  قرأ  كبار كبري، 

 .( 3/1296)، وغاية النهاية (268ص)



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـقلت ااـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

319 

  الرشيف أيب القاسم عيل  عىل  وقرأ  ،  (2) عبد الصمدعبد الكريم بن    (1) أيب معرش  عىل

عيلٍّ ن  ب  َمدحم بن  
بكر    ،(3)  أيب  وقرأ عىل    ،(5) شاالنقَ   ( 4)ن[احلس]بن    حمَمدوقرأ عىل 

ي  ق  الرَ   بن أمحد    حمَمدأيب احلارث  
  وقرأ السوس    ،وقرأ عىل السوس  ،  (7) وس  س  ر  بط    (6)

الي أبـوق   ،روـم ـع  يـأبى  ـعل  (8) رأـوق،  دي  ـزيـعىل  عم ــرأ  م  روـو  بـعىل  ن  ـ جاهد 

بـي ـعـ وس   ،(9) [رــجب] جـد  خـ ب  ة  ــرمـكـوع   ،(10) رـيـ بـن  بـط ـوع    ،(11) د ــل اـن  ن  ـ اء 

 
 ة بزيادة: )حيي( قبل اسمه، ولعله سهو من الناسخ، والصواب كام سيأيت يف ترمجته. ة اخلطييف النسخ (1)

إمام عارف حمقق، أستاذ   هو  (2) الطربي،  أبو معرش  بن حمَمد  بن عيل  بن حمَمد  الصمد  بن عبد  الكريم  عبد 

، (243ص)بار  اء الكمعرفة القرتويف سنة ثامن وسبعني وأربعامئة. انظر:    كامل ثقة، قرأ عىل ابن نفيس،

 . (2/600)وغاية النهاية 

ر، مقرئ، ثقة، قرأ عليه  هو عيل بن حمَمد بن عيل بن عيل بن حمَمد أب  (3) و القاسم العلوي احلسيني، شيخ معما

معرفة   انظر:  وأربعامئة.  وثالثني  ثالث  سنة  تويف  الطربي،  معرش  الكبار  أبو  وغاية  ( 219ص)القراء   ،

 . (882-2/827) النهاية

 ته.خة اخلطية: )احلسني(، ولعله وهم وقع من الناسخ، وصوابه: )احلسن( كام ورد يف ترمجيف النس (4)

هو حمَمد بن احلسن بن حمَمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند أبو بكر املوصيل النقاش، أخذ القراءة    (5)

، وغاية (167ص)بار  القراء الك  معرفةبيعة، تويف سنة إحدى ومخسني وثالثامئة. انظر:  عرضا عن أيب ر

 .(3/1053)النهاية 

الرقي،  (6) بن  احلارث  أبو  أمحد  بن  حمَمد  القراءة    هو  أخذ  جليل،  معروف  مصدر  مقرئ  طرطوس،  نزيل 

النقاش، انظر: غاية   عرضا عن السوس، وهو من جلة أصحابه وأوثقهم، أخذ القراءة عرضا عنه أبو بكر

 .(2/1017)النهاية 

س    (7) مس:  وط ر  بالشام  ابلد  وعكا املرقب  قرب  البحر  عىل  انظر:  رشفة  للرباط.  والصاحلون  الزهاد  نزهلا   ،

 . (4/30)البلدان  معجم

 وقرأ اليزيدي عىل أيب عمرو. (8)

 ( كام يف ترمجته. يف النسخة اخلطية: )جبري( وهو خطأ، ولعله سهو من الناسخ، والصواب )جرب (9)

د اهلل بن السائب، وعبد اهلل بن عباس، أخذ القراءة عنه  كي، قرأ عىل عب وهو جماهد بن جرب أبو احلجاج امل  

 .(2/949)، وغاية النهاية (37ص ) سنة ثالث ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار عبد اهلل بن كثري، تويف

أب  هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي، موالهم  (10) التابعي اجلأبو حمَمد، ويقال:  ليل،  و عبد اهلل الكويف 

الكب الكبار  واإلمام  القراء  انظر: معرفة  تويف سنة مخس وتسعني.  ابن عباس،  ، (38ص)ري، عرض عىل 

 . (1/465)وغاية النهاية 

ضا  هو عكرمة بن خالد بن العاص أبو خالد املخزومي املكي تابعي ثقة جليل حجة، روى القراءة عر  (11)

ابن عباس، وال  ت  عن أصحاب  أن يكون عرض عليه،  ومائيبعد  تاريخويف سنة مخس عرشة  انظر:    = ة. 
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رباحـأب بن  ،(1) ي  اهلل  عبَ   (3) ]قرؤوا[ و  ،(2) كثري  وعبد  ابن  أ    وقرأ  ،(4) اسعىل    يب  عىل 

 . ×دنا رسول اهلل عىل سي   ءاوقر ،(6) وزيد بن ثابت ،(5) بن كعب
 : ابب التسمية

القرَ  أوَ أمجع  فاحتاء عىل اجلهر هبا يف  الل  القارئ   ل كل  وأوَ   ،كتابة  ابتدأ  سورة 

قبلها  ،هبا بام  يصلها  ]  ،(7)ومل  تركها  سواء  ل  أوَ [  /أ2وعىل  أو   ،(8)هبا  أابتدالتوبة 

ثم كان أبو شعيب إذا ،  (9)هلاالجتامعهم عىل سقوط رسمها يف أوَ   ؛وصلها بام قبلها

 . (10) وصل السورة بالسورة يفصل بينهام بالتسمية

 
 .  (2/754)، وغاية النهاية (3/282)اإلسالم =

عط  (1) سنة مخس عرشة  هو  تويف  األعالم،  أحد  املكي  موالهم  القريش  حمَمد  أبو  أسلم  بن  رباح  أيب  بن  اء 

 .(2/751)ية ، وغاية النها(3/277)ريخ اإلسالم ومائة، وقيل: أربع عرشة. انظر: تا 

راءة عرضا  إلمام أبو معبد املكي الداري إمام أهل مكة يف القراءة، أخذ القعبد اهلل بن كثري بن املطلب ا  هو (2)

الكبار   القراء  معرفة  انظر:  ومائة.  عرشين  سنة  تويف  جرب،  بن  جماهد  النهاية  (49ص)عن  وغاية   ،

(2/657-658). 

 أن ابن  بعد البحث والسؤال تبني يلري قرأ عىل ابن عباس، وذكر بأن عبد اهلل بن كث    ؤلفوهنا امل

ريه أنه قرأ عىل موىل ابن عباس درباس، كثري لقي بعض الصحابة، ولكن املعروف يف األسانيد كالنرش وغ

ا هنا يف املخطوط ال أعرف واهلل أعلم.  أما

 لصواب ما أثبته. يف النسخة اخلطية: )قرأ(، وهو خطأ، وا (3)

كعب،  اس اهلاشمي، عرض القرآن كله عىل أيب بن طلب بن هاشم أبو العبَ اهلل بن عباس بن عبد امل هو عبد (4)

 .  ( 634-633/ 2)   ، وغاية النهاية  ( 22ص ) معرفة القراء الكبار  امن وستني. انظر:  وزيد بن ثابت، تويف سنة ث 

  ×النبي    سيد القراء، قرأ عىل   املدن عاوية أبو منذر األنصاري هو أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن م (5)
 .  ( 63-62/ 1) نهاية  انظر: غاية ال القرآن العظيم، اختلف يف موته اختالفا كبريا، تويف سنة ثالث وثالثني. 

هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو خارجة، وأبو سعيد األنصاري اخلزرجي املقرئ، عرض القرآن    (6)

 .(1/524)ية ، تويف سنة ست ومخسني. انظر: غاية النها×نبي عىل ال

  .(134ص)، والتلخيص (77ص)، والوجيز (125ص)انظر: التيسري  (7)

 . (84ص)، وإبراز املعان (65ص) والعنوان ، (63ص)انظر: التذكرة  (8)

املتف  (9) بالبسملة لفظا ورسام، اقتداء بمرسوم اإلمام  بينهام  ق عليه، واتباعا لقول ال خالف يف ترك الفصل 

 .(1/395)، وجامع البيان (1/19)كشف عن وجوه القراءات السبع : الاجلامعة، وأداء األئَمة. انظر

 .(1/400)، وجامع البيان (475ص)امل ، والك(98ص)انظر: اهلادي  (10)
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 :د   ــــ ـــمـال اب  ــب
أبو شعيب   امل  فيامقرأ  كلمة  د  كان  أخرى    ،فيه يف  الذي  -واهلمزة يف كلمة  وهو 

نحو قوله   ،(1) اللفظ من غري زيادة عىل ذلك   خيرج من    بمقدار ما  -ى املنفصلسمَ ي  

 ، [284البقرة:]  ﴾ ڃ  ڃ ﴿ و،  [4  ]البقرة:  ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤٹ  ٹ﴿ تعاىل:  

 . [ 6]التحريم: ﴾ ۋ  ۋ   ﴿ و

ف   املد    نايام كوقرأ  طة دون زيادة أيب واحدة بزيادة متوس  يف كلمة  واهلمز    حرف 

الدوري    عمر  
  ،اهلمزة  طت  وسواء توَس ،  (3) صلتَ امل   ى عندهم  وهذا الرضب يسمَ   ،(2) 

 . (4) [فتطرَ ت] أو

تعاىل: فاملتوس    قوله  نحو   ،[5]البقرة:  ﴾ ڃ ﴿ و،  [31]البقرة:  ﴾ ڃ﴿ طة 

 .[114 ]البقرة:  ﴾ ڈ﴿ و

[ةفطر  تامل]و 
  ﴾ ے ﴿ و ،[43]النساء: ﴾ ۋ   ﴿ و، [253]البقرة:  ﴾ ڤ ﴿  نحو: (5) 

 . (6) ونظري ذلك ، [162]آل عمران: 

 : (7) زـــــ مــهـاب ال ــب
   . َهزة ساكنة   مل هيمز كَل   نه كان إذا قرأ أ   عمرو عن أيب    ، اليزيدي    عن    ، أبو شعيب   ى رو 

  إذ كان   ؛ هلاقاال  ستثا   (8) نةَهزة ساك  َل نه كان إذا قرأ مل هيمز كأ  :اوروى عنه أيض  

 
 . (132ص)، وإبراز املعان ( 176ص)، واملستنري (1/465)ف املد. انظر: جامع البيان أي: بقرص حر (1)

 . (121ص )ي البن شداد ومفردة أيب عمرو البرص، (106ص)، والتذكرة  (134ص)انظر: السبعة  (2)

 .(96ص)والوجيز  ،(1/464)، وجامع البيان (146ص)انظر: التيسري  (3)

 يف النسخة اخلطية: )تطوقت(، ولعله سهو من الناسخ، والصواب ما أثبته. (4)

 (، ولعله سهو من الناسخ، والصواب ما أثبته.يف النسخة اخلطية: )املتطوقة (5)

 . (1/464)، وجامع البيان (106ص)، والتذكرة  (134ص): السبعة انظر (6)

.  (باب اهلمز املفرد)بعض علامء القراءات بــ  الساكن، وهو الذي يسميهخص يف هذا الباب اهلمز املفرد    (7)

  .(126ص) ، والتجريد(2/566)، وجامع البيان (137ص)انظر: التذكرة 

اهلم  (8) فيها  التي يرتك  إواختلف يف احلالة  أنه  اليزيدي عنه  الدوري عن  ترك كل  ز فحكى  القراءة  أدرج  ذا 

= اليزيدي عنه أنه إذا قرأ مل هيمز كل َهزة ساكنة، وروى نحو ذلك َهزة ساكنة، وروى الدوري أيضا عن 
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وسواء   ،(1) كاملتحر    أثقل من    -العرب  عند الفصحاء من    ةخاَص -اهلمز    الساكن من  

 . (2)اأو الم   ،اأو عين  ،اهلمزة فاء   كانت  

تعاىل:   قوله  نحو   ، [25]النساء: ﴾ ژ﴿ و،  [3  ]البقرة: ﴾ ٺ﴿ فالفاء 

گ   ﴿ و،  [75  ئدة:]املا  ﴾ ەئ ﴿ و،  [70  ]التوبة:   ﴾ ڍ﴿ و

 .وشبهه ،[15]يونس:  ﴾ ڀڀ   ﴿ ، و[77 اف:عر]األ ﴾ ڳ  

تعاىل  نحووالعني   ،  [ 18]الواقعة:   ( 3) ﴾ پ ﴿ و ،  [ 4]مريم:  ﴾ ٹ ﴿ /ب[  2]   : قوله 

 ﴾ ۈئ   ﴿ و،  [18  ]األحزاب:  ﴾ ڈ ﴿   و،  [143]األنعام:  ﴾ ٻ ﴿   و،  [5  اإلنسان:]

  ﴾  ٿ  ﴿ و،  [90]البقرة:   ﴾ ڤ  ﴿ و،  [45  ]احلج:  (4)  ﴾ ۋ﴿ و،  [13]يوسف:

 .ونظريه ،[36طه:]  ﴾ ىب﴿ و ،[11]آل عمران:

  و ،  [176األعراف:]   ﴾ ھ    ﴿   و،  [58]البقرة: ﴾پ   ﴿ تعاىل:    قولهوالالم نحو   
وما    ،[103]النساء:   ﴾ ں   ﴿ و   ،[81]يونس:  ﴾ ٹ   ﴿  و،  [71]البقرة:   ﴾ ڃ   ﴿ 

  .كان مثله

من   ألف    ما  املفتوح  فيبدل  ومن  قبلها  ياء،    مااملكسورة    ا،  ما   ومن  قبلها    املضموم 

ااو  قبلها و
 ﴾ ٺ   ﴿ و  ،[71]البقرة:  ﴾ ڃ ﴿  ، و[103:النساء] ﴾ ں   ﴿   :نحو،  (5) 

 
وايتهم أنه يرتك يف الصالة ة ساكنة، فدلت رالسوس عن اليزيدي عنه إذا قرأ يف الصالة مل هيمز كل َهز=

 . ( 110ص ) من ذلك. انظر: مفردة أيب عمرو البرصي    يف الدرج، والتحقيق من غري استثناء يشء وغريها، و 

وَهزه املتحرك: أن تركه اهلمزة الساكنة أخف من   مز املتحرك، وحجة أيب عمرو يف تركه اهلمز الساكن، اهل أي:    (1)

للهمز وختفيفه  أثقل  َهزها،  املتحركة  األة  وترك   ، األخفا إىل  ل   فعد  َهزها،  عن من  أيضا  وحكي  ثقل، 

أهن الفصحاء  ولتخصالعرب  املتحرك،  وهيمزون  كالمهم،  يف  الساكن  اهلمز  يرتكون  العرب  م  أكثر  يص 

اإلحدى   القراءات  الروضة يف  انظر:  املتحركة.  بالتسهيل دون  أبو عمرو  بالرتك، خصها  الساكنة  اهلمزة 

 .(2/570)ن ، وجامع البيا(1/307)عرشة 

 . (716ص)، وإبراز املعان (2/567)امع البيان ، وج (158ص)انظر: التيسري  (2)

 القرآن. يف النسخة اخلطية: )الكأس( بالتعريف، ومل يقع يف  (3)

 يف النسخة اخلطية: )البئر( بالتعريف، ومل يقع يف القرآن.  (4)

 .(195ص)اإلقناع ، و(2/566)، وجامع البيان (591ص)، والتيسري (137ص)انظر: التذكرة  (5)
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يستثن  ،  [3]البقرة: عليه  ةرمح-ومل  جماهد،  (1) اهلمز  من    ايئ  ش   -اهلل  ابن   ( 2)واستثنى 

 :(3) وجيمعها مخسة معان   ،امن ذلك مخسة وثالثني موضع   

  : ( 5)   ا[ ]موضع    ( 4) عرش   عة ته تس ومجل   ، لجزم المة ل ع فيه   ة اهلمز سكونما كان  :لاألو  

البقرة عمران،  [106]  (6) ﴾ پ ﴿   :يف  آل  النساء[120] ﴾ ۉ ﴿   :ويف  ويف   ، :  

 : ويف األنعام ثالثة،  [101]  ﴾ ۆ  ﴿   :، ويف املائدة[133]  ﴾ ائ ٺ   ٿ﴿ 

عليها  ،[ 39]  ﴾ گ  گ  ڳ   ڳ ﴿  الوقف  حال  يف  يف  لتحر    ؛وذلك  الوصل  كها 

بعد  ؛بالكّس الساكن  ٺ   ٿ     ﴿ و  ،[39]  ﴾ ڳ  ڳ  ڱ  ﴿  و  ها،لوجود 

التوبة [ 313]   ﴾ ٿ إبراهيم ،  [ 50]   ﴾ ڃ﴿ : ، ويف    ﴾ ڀڀ   ڀ﴿ : ويف 

اإلرساء  ،  [19] ويف  ،  [54]  ﴾ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ ﴿ :  موضعانويف 

 :ويف سبأ،  [4] ﴾ ٺ  ٺ  ٺ   ﴿   :ويف الشعراء ،  [16]  ﴾ ٺ  ٺ  ﴿   :الكهف موضع
ٺ  ٿ   ﴿ :  يس ويف   ،[16]  ﴾ ۓ  ڭ    ڭ  ﴿ :اطرويف ف،  [9]  ﴾ ڦڦ  ڦ   ﴿ 

أيض  ،  [24]   ﴾ ڃ  چ  چ   ﴿   :موضعان  (7) ويف عسق ،  [43]  ﴾   ٿ ا عند  وذلك 

عىل الوصللتحر  ؛  ﴾ چ ﴿   :الوقف  يف  ]  ؛كه  وني الساكن   /أ[3الجتامع  پ    پ﴿ ، 

 
 .(2/566)ظر: جامع البيان . ان« يستن يل شيئا يف رواية اليزيدي ومل»قال الدان:  (1)

بن جماهد التميمي، أبو بكر بن جماهد البغدادي، شيخ الصنعة، وأول من    هو أمحد بن موسى بن العبَاس  (2)

كتاب:   وصاحب  السبعة،  ق«السبعة»سبع  عليه  ،  قرأ  املكي،  وقنبل  عبدوس،  بن  الرمحن  عبد  عىل  رأ 

احل بن  وعرشإبراهيم  أربع  سنة  تويف  اخلالل،  وأمحد  معرفة  طاب،  انظر:  وثالثامئة.  الكبار ين  القراء 

 . (1/222)نهاية ، وغاية ال(153ص)

ن نقله بعض العلامء  مل أجد هذا النص البن جماهد يف كتابه السبعة، ولعله ذكره يف أحد كتبه املفقودة، ولك  (3)

السبعة   وينظر:  كتبهم،  يف  والتذكرة  (133ص)عنه  البيان (159ص)والتيسري    ،(137ص)،  وجامع   ،

 .(2/321)وفتح الوصيد  ، (2/570)

 .(1/305)، والنرش (2/571)ن ، وجامع البيا(158ص)ر: التيسري انظ (4)

 الصواب ما أثبته؛ ملا يقتضيه السياق. يف النسخة اخلطية: )معا(، وهو خطأ، ولعله سهو من الناسخ، و (5)

 .(231ص) السني واهلاء. انظر: التيسري   قرأها بفتح النون والسني، وَهزة ساكنة بني (6)

 وهي سورة الشورى. (7)
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 . [36] ﴾    ۆئۇئ  ۇئ  ﴿   :ويف النجم، [33] ﴾ ڀ  

  :اومجلته أحد عرش موضع   ،اءة البنعالم كوهناكان س  ما : الثاين

، [36]  (1)  ﴾ ۈئ ﴿ :والشعراء   ،[111]   األعرافيفو   ،[33] ﴾ ک ﴿   :يف البقرة

، [51] ﴾ حئ ﴿ و ،[49]  ﴾ ۈئ  ۈئ ﴿  :ويف احلجر،  [36] ﴾ ەئ  ﴿  :ويف يوسف

العلق  الكهف  ،(2) ثالثهن ﴾ چ﴿ :  ويف  القمر  ،[10]  ﴾ ڱ ڳ ﴿   :ويف  : ويف 

 . [28]  ﴾ ٱ ﴿ 

َهزهَه  ركت    ما  الثالث: من  أثقل  في  (3)[لزوم]ل  ،زه    لذلك  فيجتمع  ،هالبدل 

  ﴾ پ  پ ﴿   :وَها موضعان يف األحزاب  ،(4)اهلمز   أثقل من  امهعفاجتام  ،واوان

 .[13]  ﴾ ٺ    ﴿ : ويف املعارج ، [51]

بام ال    ما  الرابع:  اهلمزةيلتبس  له يف  ٴۇ   ﴿   :وهو موضع واحد يف مريم  ،أصل 

ت  ؛  [74]  ﴾ ۋ  ،واء الر    من    وهو عنده  ،الشارب   (5)[بري  ]شتبه  ه الرك َهزألنه لو 

 .(6) املنظر احلسن  :وهو

يف  ،  ﴾ ېئ       ﴿ :  وضعانموَها  ،  (7) خيرج برتك َهزه من لغة إىل لغة  ما  اخلامس: 

[ةز  م  اهل  ]و ،[ 20] البلد
ت  د  ص  و  دون أ   ،ت  ق  ب  ط  ا أ  إذ   (ت  د  ص  آ)من   ألهنام ؛(8)

 (9) . 

 
 .(291ص) يسري رأَها هبمزة ساكنة. انظر: التق (1)

  ، ولعله سقط [14ية:آ]  ﴾ ھ  ے ﴿  :والصحيح أهنا ثالثة مواضع، األول يف اإلرساء يف قوله تعاىل  (2)

 ﴾ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿   وله تعاىل:يف سورة العلق يف قسهو من املؤلف أو الناسخ، والثان والثالث  

 .(2/571). انظر: جامع البيان [3اآلية:] ﴾ ڎ  ڎ   ڈ   ﴿  ،[1اآلية:]

 يف النسخة اخلطية: )لزوم(. (3)

 .(1/305)، والنرش (126ص)، والوجيز (2/572)، وجامع البيان (159ص)انظر: التيسري  (4)

 .(2/572)زيادة ال يستقيم النص إال هبا. انظر: جامع البيان  (5)

 .(1/305)، والنرش (2/572)جامع البيان ، و(159ص) ، التيسري (140ص)انظر: التذكرة  (6)

 . ( 305/ 1) ، والنرش  ( 159ص ) ، والتيسري  ( 140ص ) إىل لغة أخرى. انظر: التذكرة    وهو اخلروج من لغة  (7)

 ، ويف النسخة اخلطية: )اهلمز(، وهو خطأ، ولعله سهو من الناسخ، والصواب ما أثبته. [8اآلية:]  (8)

  =  فاء، و)أوصدت( كـ)أوقيت( معتلها، و)مؤصدة(آصدت(كـ)آمنت( بمعنى: أطبقت، مهموز الألن )   (9)
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مجي  استفهذا  ما  الساكنة  من    ثناهع  ما  ،اهلمزة  َهز  ذلك  وترك   ىواستثن،  سوى 

ذو عيلَ  ذ  خ  أ   وبه ،اءدة أهل األهذه املواضع كافَ   . آخ 

اتَ ثاست  مابن جماهد  افاعترب    بام  فيه نحو  ،(1) فق عن أيب عمروناه  پ   ﴿  عىل اهلمز 

إذ    ؛  ﴾ ۋ ﴿  و،  جأتإذ هو من أر    ؛ ﴾ ۈئ ﴿ و  ،(2) [ريالتأخ]  إذ هو من    ؛﴾ پ

  ﴾ پ﴿ ،  هت  ق  ب  ط  أ    :أي  ، ت  د  ص  آإذ هو من    ؛/ب[3]  ﴾ ېئ   ﴿ و   ،واءالر    و من  ه

  فطردها  ،املعان املذكورة  هذه ط من معان ما اتفق عنه عىل َهزه  ب  ن ت  اس  ف    ،﴾ ٺ  ﴿ و

 . (3) م حرصهتقدَ   هبذه املعان ما تص  خ  ـومجلة امل   ،حيث أتت

فال خالف عنه أنه يرتك  ،  [7]  ﴾ ڭ  ڭ  ڭ ﴿   : (4) سبحانفأما قوله يف  :فصل

إذ   ؛الرشطم حرف  تقدَ بألن سكون اهلمزة فيه ليس عالمة للجزم وال غريه    ؛َهزه

وايل أربع  بتاهلمزة فيه للثقل    وإنام سكنت    ،ر العوامل يف لفظهال تؤث    ،هو فعل ماض  

اهلمزة والت    ،كاتمتحر   الفاعل  صال  ، [179ف:]األعرا  ﴾ ٻ ﴿   :ومثله  ،(5) بضمري 

  (6) ﴾ گ   ﴿  و، [104 ]األنبياء: ﴾ ڦ  ﴿ و
 .[26، واحلج:93]يونس:

قوله ا  [54]  ﴾ ڱ  ﴿   :فأما  فيهاملبقريف  اهلمز    ،ة  أهل األداء يف ترك  فاختلف 

فمنهم    ،(8) يف الفرشره  عىل ما سنقر    ،(7)عىل مذهبه يف إسكان اهلمزة يف ذلك  ،فيهام

 
م= عمرو  أيب  التذكرة  عند  انظر:  األثر.  مع  مذهبه  عىل  لينص  فحقق،  املهموز  وجامع  (140ص  )ن   ،

 . (2/572)البيان 

ظر: جامع البيان  عن أيب عمرو. ان بناه عىل نص ما اجتمع عليه الرواة عن اليزيدي  قال الدان: ألنه   (1)

(2/570). 

ب ما أثبته، وترك إبداله خوف  يف النسخة اخلطية: )التأخر( وهو خطأ، ولعله سهو من الناسخ، والصوا   (2)

 .(1/200)وبرتكه من النسيان. انظر: إحتاف فضالء البرش  اللبس فإهنا باهلمز من التأخري،

 قدم حرصها. هبذه املعان مخسة وثالثون موضعا ت صأي: ومجيع ما خيت (3)

 اء. سورة اإلرس (4)

 .  (88ص)، ورساج القارئ املبتدئ (139ص)انظر: التذكرة  (5)

 .[24، واحلج:93:يونس] (6)

 .(2/159)يف املوضعني. انظر: النرش  ﴾ِرئُۡكۡ بَ ﴿ :قرأ أبو عمرو بإسكان اهلمزة يف (7)

 من هذه الرسالة.  (39ص )جاء حكمها يف باب الفرش  (8)
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: ا يفكإبداهلا ألف    ،وإن كان للتخفيف  ،(1)هناعىل سكو  اـمـاد  تاعن أبدهلا ياء ساكنة  م  

خي  ونظريه    [7]اإلرساء: ﴾ ڭ﴿  مل  َهزتل  مما  ترك  يف  مذهب  ، هف  أيب   وهذا   الشيخ 

ون احللبي  ب  ل  بن غ   (2) احلسن
(3)    (4) األئَمة وغريه من . 

م    يتطرَ   ؛قةقَ حم   وأبقاها  ،يرتكهامل  ن  ومنهم  من  ملا  إليها  احلركة    إذ    ؛غيريالت   ق 

  ، ويف ذلك إجحاف   ،تنيت مرَ لَ ع  لت أ  بد  فإذا أ    ،ت بالسكون للتخفيفلا ع  أ  ف    ،أصلها

ي  األهواز  يلٍّ وهو مذهب أيب ع
 .(6) األئَمةوغريه من علامء  ،(5) 

متأخ    بعض  كان  ] وقد  الوقف  يف  اهلمز  ترك  يرى  األداء  أهل  :  عىل  /أ[4ري 

م  ج  ن ل    ؛[27]  يف هود  ﴾ ې﴿ 
 ، كة بالفتحلكوهنا متحر    ؛سكون اهلمزة يف الوقف  (7) 

   :(8) وليموهو 

االلتباس    ل:األو   رأيه  ؛زم  هي  ال    بامحصول  أاالبتدا  من    إذ هو عىل  الذي   صله ء 

 . (10) الذي ال أصل له يف ذلك الظهور من  ال  ،(9)]اهلمز[

 
 .(1/306)نرش مز الساكن املبدل. انظر: الملحقا ذلك باهل (1)

 والصواب ما سيأيت يف ترمجته.يف النسخة اخلطية: بزيادة )عيل(، وهو خطأ يف اسمه،   (2)

بن غلبون احللبي املقرئ،  ، وهو اإلمام أيب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن عبيد  (139ص)انظر: التذكرة    (3)

 . (207ص)ء الكبار . انظر: معرفة القراـه399نة، تويف س«التذكرة يف القراءات»مصنف كتاب: 

عارض    قال يف النرش: وذلك غري مريض؛ ألن إسكان هذه اهلمزة   ،وتبعه يف التيسري بإبداهلا، وحكاه عنه الشاطبي   (4)

 . ( 306/ 1) ، والنرش  ( 227ص ) ، والتيسري  ( 68ص ) ، واملبسوط  ( 155ص ) ختفيفا فال يعتد به. انظر: السبعة  

 .(128ص)انظر: الوجيز   (5)

التذكرة    (6) واهل(189ص)انظر:  والتبرصة(135ص)ادي  ،  البيان  (303ص)  ،  وجامع   ،(2/573 )  ،

 .(2/160)والنرش 

لسان    (7) انظر:  وظهر.  طلع  اليشء:  يف ن ـجم  اهلمزة  سكون  لظهور  معناه:  وهنا  م(،  ج  )ن  مادة:  العرب 

 الوقف، واهلل أعلم.

يف مذهبه من جهتني، ة: ) ل و م(،  أي: وهو خطأ  من اللاوم إذا جاء بام يالم عليه. انظر: لسان العرب ماد  (8)

 واهلل أعلم.

 .(2/573)امع البيان زيادة يقتضيها السياق. انظر: ج (9)

 . (2/573)لبيان انظر: جامع ا (10)
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ذلك    الثاين: قوله:    يلزمهأن    ﴾ ڀ ﴿ و،  [204]األعراف:  ﴾ ۆ ﴿ يف 

خي    ،ونظريَها،  [10م:نعا ]األ مل  مما  َهزهت  وهذا  يف  عنه  يف   ،لف  مذهبه  من  واملعروف 

ذو عيلَ  ذ  خ  أ  وبه  ،وعليه العمل ،(1) املشار إليه اهلمز احلرف  .آخ 

 : ابب اإلمالة
عىل   (2) له  كذا قرأت    ،اإذا كان جمرور    [8]البقرة: ﴾ ڤ  ﴿   :منأمال فتحة النون  

 ي  ا مل أو مرفوع   ،افإن كان منصوب   ،-وجهه  اهللنرَض - حمَمدشيخنا أيب 
 . (3)هل  م 

 ۀ  ﴿  و،  [322]البقرة:  ﴾ ې  ې ﴿ :  نحو قوله  ،ااستفهام    إذا كانت    ﴾ ې  ﴿ وفتح   

 .وشبهه ،[47]آل عمران:  ﴾ ڀ  ڀ  ﴿  و ،[259 :]البقرة ﴾ ہ

 .[56]الزمر:  (4)  ﴾ ی      ﴿  و ،[72]هود: ﴾ ٻ   ﴿  و

الر  عنهواختلف   فتحة  إمالة    ﴾ ک ﴿  و ،  [55]البقرة:  ﴾ ۓ  ڭ ﴿   :مناء  يف 

اليا  [94]التوبة: ﴾ ٿ ﴿  و ،  [165]البقرة: بعد  كان   ﴾ ڭۓ   ﴿   :نحو  ساكن  ءإذا 

ڇ  ڇ   ﴿  و،  [94]التوبة: ﴾ ٿ    ٿ  ﴿ ،  [165البقرة:]  ﴾ ک  ک  ﴿  و  ،[55]البقرة:

  ﴾ ڻ ڻ   ﴿  و ،  [ 53]الكهف:  ﴾ ېئ  ېئ ﴿  و   ، [ 77]األنعام:  ﴾ ڇ 

  ، ذلكيف    الراءفروى عنه إمالة    ،[24-23]طه: ﴾ ے   ے  ۓ  ﴿  و  ،[30]التوبة:

 .(5) عنه تركها وروى

 
تعاىل:  (1) التيسري ﴾ َبِدي    ﴿  قوله  انظر:  احلالني.  يف  الدال  بعد  مفتوحة  هبمزة  وحده  عمرو  أبو  قرأه   ،

 .(1/316)، والنرش (2/574)، وجامع البيان (313ص)

 مالة هنا للسوس غري مقروء هبا، وهي انفرادة عنه. اإل  (2)

 . (2/48)، والنرش (737-2/367)، وجامع البيان (186ص)ري انظر: التيس (3)

أ َسَفى  ﴿ وقرأ: (4)  . (215ص)، بالفتح أيضا. انظر: التذكرة [84يوسف: ]يف  ﴾  يَ َٰ

. النرش  «فراوي، وغريَهاه، ذكرَها له الشاطبي، والصوالوجهان مجيعا صحيحان عن»قال ابن اجلزري:    (5)

ها لساكن منفصل حالة الوصل، هب األلف املاملة بعد، هذا يف حكم إمالة فتحة الراء التي تذ(2/59)

اهل وفتحة  الراء،  فتحة  إمالة  يف  أيضا  عنه  فيه  فاختلف  ساكن،  بعده  الذي  )رءا(  ابن أما  قال  مجيعا،  مزة 

أصحابنا  »اجلزري:   يأوبعض  الشاطبية  بظاهر  يعمل  وهي: ممن  أوجه،  بأربعة  ذلك  يف  للسوس    = خذ 
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ويف  ،  ﴾ ۓ  ڭ ﴿   [55]  يف قوله يف البقرة  -تعاىل-اسم اهلل    ف يف الالم من  ل  ت  واخ   

أبو  ،(1) فيهام  ﴾ ٿٿ ﴿   [94]  ةــوبـتال يف   احلافظ  عمرو  فحكى  الالم  ترقيق 

ام تفخيم الالم بن الفحَ اوحكى أبو القاسم    ،َمةئاأل  وبه قال غري واحد من    ،(2) ذلك

 . (3)عاة للفتحةامر

من  اهلمزة  وإمالة  الراء  بفتح  ساكن ﴾ ڇ ﴿   :وقرأ  بعده  يقع  مل  أيب   ،إذا  كرواية 

عمر  
ي ،(4) و   . (5)اواهلمزة مجيع    لة الراءعنه إما ور 

اهلمزة  سبحان  ﴾ ۆ ﴿   :قوله  من  (6)وفتح  ير  و  ،[51]  لتوفص    ،[83]  يف   و 

 . (7) يف احلرفني اهلمزة/ب[ عنه إمالة فتحة 4]

 ور  ، [1]  ﴾ ٱ   ﴿  :من (8) وقرأ بفتح الياء وإمالة اهلاء 
 . (9) اي عنه إمالتهو 

 
كسه، وهو إمالة الراء وفتح اهلمزة، وال يصح منها من وإمالة اهلمزة، وبع  فتحهام، وإمالتهام، وبفتح الراء=

الشاطبية والتيسري سوى األول النرش«طريق  انظر:  فتح احلرفني    ،(2/37).  بعده ساكن  فيام  والصحيح 

 رواه.   النوعني يف األمثلة، ولعله أورد املؤلف ماخلط بني  ملؤلف فقط، وا

)فيهام(  (1) قوله:  يف  املوضعني،  الضمري  عىل  األول:  عائد  ّلَلُ ﴿  املوضع  َاَ۬ واملوضع [ 95اآلية:]  ﴾  َوَسََي۪ي   ،

 . [061اآلية:]  ﴾ َسََي۪ي َاَّ۬لَلُ فَ   ﴿   الثان:

 . (2/795)انظر: جامع البيان  (2)

 . (174ص)انظر: التجريد  (3)

بتان يف  والوجهان صحيحان يف النظر، ثا»زري يف الوجهني من حكم الالم من لفظ اجلاللة:  قال ابن اجل

 . (2/87). انظر: النرش «اء، واهلل أعلماألد

 .(277ص)، والتيسري (260ص)بإمالة اهلمزة مع فتح الراء من رواية الدوري. انظر: السبعة  (4)

زة فقط دون الراء، كام نبه عليه ابن اجلزري يف كتابه. متحرك إمالة اهلموالصحيح عن السوس فيام بعده    (5)

 .(2/35)انظر: النرش 

 .(344ص)، والتيسري (384ص)بعة انظر: الس (6)

ال يقرأ به، كام نبه عليه ابن اجلزري يف النرش، ألنه انفرادة عن شيخ الدان فارس بن أمحد،  وهذا اخلالف    (7)

. «ن مجيع الطرق عىل الفتح، ال نعلم بينهم يف ذلك خالفارواة عن السوس موأمجع ال»قال ابن اجلزري:  

 .(2/34)انظر: النرش 

 . (3/1335)امع البيان ، وج( 356ص)، والتيسري (114ص)، والوجيز (406ص)السبعة انظر:  (8)

  = رقه،الضمري يف قوله: )إمالتها( عائد عىل: الياء، وما روي من إمالة الياء للسوس هو خروج منه من ط  (9)
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 . ذخ  آوبه  ،لاألوَ هو  (1) ذلك  مجيعواملشهور يف  

   : له إىل آخرهبه من فرش احلروف من أو   (2) د ر ما تعو  ك  ذ  
،  [67]البقرة: ﴾ ہ   ﴿  و ، [54] لبقرة فيهاما يف ﴾  ڱ  ﴿   : قرأ أبو شعيب

  ﴾ ىئ﴿ و  ، ن حيث وقع   [ 160]آل عمران:    ﴾ ڈ﴿ و   ، [ 157: األعراف ]   ﴾ ڇ﴿  و 

 . (3) تهن والراء يف بقيَ ،  ﴾ ڱ   ﴿  :بإسكان اهلمزة يف ،[091] يف األنعام

  يف    ﴾ ٻ   ﴿  و  ،[92]  لتوفص    ،[153]  ءوالنسا  ،[128]  يف البقرة ﴾ ۇ ﴿ :  وقرأ 

 .(4)بإسكان الراء يف اخلمسة [143] واألعراف ،[260] ةلبقرا

بإسكان    [7] ﴾ ڈ   ڈ ﴿   :ويف الزمر  ،[75] ﴾ حب  خب   مب  ﴿   :وقرأ يف طه 

 . (5) اهلاء فيهام

  .(6)  الوقف وأثبتها ساكنة يف ،بفتح الياء[ 71]  ﴾ ہ  ہ ﴿ : الزمروقرأ يف 

وقع   فهذا مجيع ما:  -عنه  اهللعفا  -  املرجان    أمحد    العَباس   وأب  اإلمامقال الشيخ  

يف   ،والناظر فيه  ،ينفعنا بذلك  -تعاىل–واهلل    ،ءيتراقف فيه عىل حسب  ل  اخل    (7) بينهام

خالص    ، الدارين لوجهه  سا  ،اوجيعله  مرضاته  ولوالدينا    ،ا بق  وإىل  لنا  ويغفر 

أمج قدير  ، وإحسانه  ،وجوده  ،وكرمه  ،بفضله  ،عنيوللمسلمني  يشاء  ما  عىل   ، إنه 

النبي  اهلل  صىَل و عىل  الذاكرون  حمَمد  ي  األم      ذكره  ما  عنه    دوعد  ،عدد  غفل  ما 

 
 .(172ص). والتجريد  (2/53)يقرأ به. انظر: النرش فينبغي أال =

 ذكرها باخلالف.  سبق أي: يف مجيع الكلامت التي (1)

ه  (2) ريا  عادة له، أي: صار من عادته. انظر: املعجم الوسيط مادة: )ع  و د(. يف اللغة: تعَود اليشء: ص 

 . (189ص) ، والتجريد(2/858) ، وجامع البيان(227ص)، والتيسري (155ص)انظر: السبعة  (3)

 .(133ص)، والوجيز (232ص)، والتيسري (259ص)انظر: التذكرة  (4)

 .(390ص )، والتلخيص ( 4/1540)، (2/1359)، وجامع البيان (212ص)عة انظر: السب (5)

 .(300ص)، والتجريد (391ص)، والتلخيص ( 215،439ص)انظر: التيسري  (6)

 البرصي.أي: بني رواية الدوري ورواية السوس عن أيب عمرو  (7)
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 وريض اهلل عن أصحاب رسول اهلل أمجعني.   ،إىل يوم الدين ئمةصالة دا ،الغافلون

يوم األربعاء  ،وعونه  -تعاىل-هلل  مد ات بحتَ  املبارك يف سادس عرش شوَ   يف  ال 

سن شهور  وثامنام  ةمن  ومخسني  وحدهاحلو  ،ئةثالثة  هلل  سي  وصىَل   ،مد  عىل  اهلل  دنا  

 . (1) موصحبه وسلَ  آلهو حمَمد

 

 

 

 
 

 
 ف.ست من املؤلمن الناسخ وليهي  «.تت بحمد اهلل تعاىل وعونه..»بارة من قوله: الع  (1)
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 اخلاتـمـة
ا أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  رمحة احلمد  املبعوث  ملرسلني 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:  ه وصحبه ومنللعاملني، وعىل آل

من   وتوفيفبفضل  اهلل  املبارك،    االنتهاء  تمَ   قه  الكتاب  هذا  ودراسة  حتقيق  من 

اهلل   جيعل    -تعاىل–أسأل  مقبوال  صاحل  هذا  عميل  أن  جيعله  ا  وأن  لوجهه  خالص  ،  ا 

ا يل يف حيايت  ر  وأن جيعله ذخ زمان ومكان،    لقرآن يف كل  الكريم، وأن ينفع به أهل ا

 وهي: ،اتوتوصي من خالله إىل نتائج   لت  توَص قد وممايت، بعد و

 : النتائج
السوس  »كتاب  أن   -1 اجلارود  ابن  أوَ رب  عت  ي    «قراءة  حت    مفردة  قراءة قَ ل  يف  ق 

 . السوس  

بمؤل  تيَ  -2 املفردة  هذه  الذي  زت  الهو  فها  علامء  السادس  من  ، اهلجري  قرن 

 . املعارصينل ب  ق  من  قراءة السوس  فت يف ل  التي أ  ت فامقارنة باملؤلَ 

باالختصتيَ  -3 أسلوبه  املخل  و  املفيدار  ز  بشكل غري  األحكام  توضيح  مع   ،  

 دون تعقيد. بمرتَ 

وحتريرها  -4 باملسائل  وبيان  مع    ،اهتاممه  فيها،  العلامء  العملأقوال  عليه   ما 

 .منها

ل  وفَص   ،التي ذكرهاائل  عض االختيارات والرتجيحات يف بعض املسله ب  -5

 األقوال فيها. 

 التوصيات: 
مل   ة عن خمطوطات يف املفردات القرآنيَ   بأن يبحثوا  ذا العلمهأويص طالب   -1

قوها، وق هلا التحقيق سب  ي    .هبا ، ويعتنواحتقيقا علمي ا أن حيق 
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يف   -2 ودراس ةالقرآنيَ   املفردات  كتبالنظر  أسانيدها،  وبيان   ،ة  وطرقها، 

 ، وغري املقروءة.منها الصحيحةاألوجه 

  علامء   إنه يوجد ف  اء؛م تراجم القرَ القراءات باالهتامم بعلأويص طالب علم  -3

 املباركة يف هذا العلم.  ا أن نرتجم هلم، ونربز جهودهم  ون منَيستحق  
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 صادر واملراجعاملفهرس 
امل . 1 القراءات السبع   عاين من حرز األماين إبراز  تيف  أيب ألي،  الدين عبد    ف:  القاسم شهاب 

إسامعيل   بن  شامة    س  د  املق    الرمحن  بأيب  أ ،  هـ(665)ت    املعروف  ،  القادري    محد  حتقيق: 

 . 2010-ـه1431بريوت، ط: األوىل   ،: عامل الكتب النارش
املناسك . 2 أفعال  إىل  السالك  الديإرشاد  برهان  تأليف:  إبراهيم  ،  املدن    ن  فرحون    بن 

حتقيق:  هـ(799ت)  املالكي   العبيكان النارشاألجفان،    و أب  حمَمد،  مكتبة  ط:  :  الرياض،   ،

 م. 2002-هـ1423األوىل  
النارش:    ،(ـه1396ت)  الزركيل    بن عيلٍّ   حمَمدبن حممود بن  تأليف: خري الدين  ،  اإلعلم . 3

 م. 2002دار العلم للماليني، ط: اخلامسة عرش  
السبع . 4 القراءات  يف  أيب  اإلقناع  تأليف:  أمحد  عج،  عيل    فر  خ    بن  األنصاري  ل  بن    ف 

 بة للرتاث. دار الصحا النارش:  ، (ـه540ت)ش وف بابن الباذ  ، املعرناطي  ر  الغ  
الوعاة . 5 اللغوي     بغية  طبقات  والنحايف  بكرةي  أيب  بن  الرمحن  عبد  تأليف:  الدين    ،  جالل 

 ة، لبنان، صيدا. يَ النارش: املكتبة العرص أبو الفضل إبراهيم،    حمَمد يق:  ، حتق (ـه911ت)  السيوطي  
اإلسلم  . 6 املشا ووفي    اتريخ  واألعلم ات  أيب تأليف:  ،  هري  الدين  اهلل  شمس  بن    حمَمد   عبد 

عثامن    أمحد   حتقيق:  هـ(748ت)  الذهبي    بن  عوَ بَش ،  معروف،  ار  الغرب  النارش:  اد  دار 

 م. 3200  اإلسالمي، ط: األوىل
السبع   التبصرة  . 7 القراءات  مك    ،يف  مح     ي  تأليف:  طالب  أيب  القيس  بن   القريوان    وش 

 . ـ ه 1402ة، ط: الثانية  : الدار السلفَي ، النارش غوث الندوي    حمَمد ، حتقيق:  ( ـه437ت)  القرطبي  

السبع، . 8 القراءات  يف  املريد  لبغية  عتيق    التجريد  بن  الرمحن  عبد  القاسم  أيب  تأليف: 

الفحَ  بـابن  الصقيل   املعروف  الدوري  ،  هـ(516ت)  ام  إبراهيم  ضاري  الدكتور  ،  حتقيق: 

 ر. دار عاَم النارش:  
الثمان  التذكرة . 9 القراءات  أيب   ،يف  املنعم    تأليف:  عبد  بن  طاهر  غ  احلسن    ون ب  ل  بن 

أيمن رشدي سويد (ـه399)ت العربَي َي كل  ، رسالة ماجستري،  ، حتقيق:  اللغة  أم  جامعة،  ة    ة 

 . ـه1410القرى، سنة  
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لوفي  التك . 10 النقلة ملة  املنذري    ،ات  أيب زكي    تأليف:  الدين  الع  حمَمد    عبد  عبد  بن  ظيم 

بَش هـ(656ت)  القوي   حتقيق:  مؤَس عوَ ار  ،  النارش:  معروف،  الرسالة،  اد  الثانية    ط:سة 

 م. 1981-هـ1401
  ، ريم بن عبد الصمد الطربي  معرش عبد الك، تأليف: أيب  التلخيص يف القراءات الثمان . 11

  ، جامعة أم  ة الدعوة وأصول الدينيَ حسن عقيل موسى، رسالة ماجستري، كل    حمَمديق: حتق

 .  ـه1412  القرى، سنة
يف ـالت . 12 ع مهيد  التجويد   أيب لم  الدين  شمس  تأليف:  اجلزري    ،  بن  ،  هـ(833ت)  اخلري 

البوَ  حسني  عيل  الدكتور  املاب،  تأليف:  مكتبة  األوىل  النارش:  ط:  الرياض،  عارف، 

 م. 1985-هـ1405
الكمال . 13 الرجال  هتذيب  يوسف  يف أمساء  تأليف:  امل  ،  الرمحن  ،  ( ـه742)ت،  زي بن عبد 

 م. 1980-ـه1400سة الرسالة، بريوت، ط:لنارش: مؤَس اد، اار معروف عوَ حتقيق: بَش 
السبع، . 14 القراءات  يف  عمرو    التيسري  أيب  الدان    عثامن  تأليف:  سعيد  ،  هـ(444ت)  بن 

الضا  :حتقيق اإلمارات حاتم صالح  الصحابة،  مكتبة  النارش:  األوىل   -من،    الشارقة، ط: 

   . م2008-هـ1429
أيب الثقات . 15 تأليف:  حَب   حمَمدحاتم    ،  دار  ،  (ـه354)  ستي  الب    التيمي    ان  بن  النارش: 

   . م1983إىل   م1973من   الفكر، بريوت، ط: األوىل
،  هـ(444)ت  عيد الدان  بن س  ، تأليف: أيب عمرو عثامن  ع يف القراءات السبجامع البيان   . 16

رسائل   وهتيئته جامعَي   جمموعة  بتدقيقها  قامت  للطباعةة،  األوىل    ا  ط:  الشارقة،  جامعة 

 . م2007-هـ1428
تأليف: أيب اجلرح والتعديل  . 17 بن    حمَمد  ،  الرمحن  إدريس    حمَمدعبد    الرازي    التميمي    بن 

جم(ـه327ت) طبعة  النارش:  العثامنيَ ،  املعارف  دائرة  إحياء  ب   ة لس  دار  اهلند،  آباد  حيدر 

 م. 1952 ، بريوت، ط: األوىلالرتاث العريب  
ا  السبع،  القراءاتيف  ة  ج  احل . 18 اإلمام  أمحد  تأليف:  بن  خالويه   حلسني  ،  (ـه370ت)  بن 

 م. 2000-هـ1421سة الرسالة، ط: األوىل  النارش: مؤَس حتقيق: عبد العال سامل مكرم، 
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الدين  ةوالقاهر   يف اتريخ مصر    احملاضرةحسن   . 19 الرمحن بن أيب بكر جالل  تأليف: عبد   ،

ر،  ـة، مصب العربَي الفضل، النارش: دار إحياء الكت   وأب  حمَمد: ، حتقيق(ـه911ت)  السيوطي  

 م.  1967-ـه1387ط: األوىل  
 . مركز امللك فيصل فهرس خمطوطات، -الرتاثخزانة  . 20
النمري   النثري  الدرُّ  . 21 التيسري    الت قف  م    ، يف رشح مشكالت وحل  والعذب  اشتمل عليها 

،  ( ـه705ت)  املالقي    بن عيلٍّ   حمَمد بن  ، تأليف: عبد الواحد  (ـه444ت)  أليب عمرو الدان  

 م. 1990-ـ ه 1411ة، ط: بن عبد اهلل املقرئ، النارش: دار الفنون، جدَ   يق: أمحد  حتق 

القراءات    الروضة  . 22 عشر يف  احلسةاإلحدى  تأليف:  بن  ،  إبراهيم    حمَمد ن    ي  املالك   بن 

بن  ( ـه438)ت  البغدادي   نبيل  حتقيق:  إسامعيل    حمَمد،  املحارض  آل  الدين  َي بكل  ،  أصول  ة 

 لنيل درجة الدكتوراه.  مة  قدَ م  ة بالرياض، رسالة علميَ 
التلوة  الرعاية  . 23 لفظ  وحتقيق  القراءة  تأليف:  لتجويد  القيس    حمَمد،  طالب  أيب    بن 

 م. 2011،  ـ ه 1432ر، ط: السادسة  نارش: دار عاَم حسن فرحات، ال حتقيق: أمحد  ، (ـه437ت)

القراءات  . 24 يف  تأليالسبعة  أمحد  ،  التميمي    ف:  موسى  أيب بن  جماه    بن  البغدادي  بكر    د 

 هـ. 1400  نيةقه: شوقي ضيف، النارش: دار املعارف، مرص، ط: الثا، حقَ هـ(324)ت
امل  . 25 وتذكار  املبتدي  القارئ  املنتهي سراج  عيل  قرئ  تأليف:  ع  ،  بابن    ثامن  بن  املعروف 

 م. 2005-ـ ه 1425ة، بريوت، ط:  العرصيَ ، املكتبة  هـ(801)ت  البغدادي    ي  ر  ذ  الع  ح القاص  

  الذهبي    بن عثامن    بن أمحد    حمَمدعبد اهلل    شمس الدين أيب تأليف:  ،  م النبلء سري أعل  . 26

من  (ـه748) جمموعة  حتقيق:  باملحق    ،  النارش:  قني  األرناؤوط،  شعيب  سة  مؤَس إرشاف 

 م. 1985-هـ 1405الرسالة، ط: الثالثة  
م   . 27 أخبار  يف  الذهب  ذ شذرات  عبد  هبن  تأليف:  أمحد    احلي  ،    حلنبيل  ا  العكربي    بن 

بريوت، ط: األوىل    -، حتقيق: حممود األرناؤوط، النارش: دار ابن كثري، دمشق(1089)ت

 . ـه1406
لوفي   . 28 التكملة  احلافظالنقلة ات  صلة  تأليف:  أمحد  الد  عز    ،    احلسيني    حمَمدبن    ين 

 . م 2007ط: األوىل  لنارش: دار الغرب اإلسالمي،  اد معروف، ا ار عوَ حتقيق: بَش ، (ـه695)ت
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السبع  . 29 القراءات  إسامعيل  العنوان يف  أيب طاهر  تأليف:  األنصاري    ،  املقرئ    بن خلف 

ز(ـه455ت)  األندلس   الدكتور  زاهد،  ، حتقيق:  عامل  ة الدكتور خليل عطيَ وهري  النارش:   ،

 . ـه1405بريوت، ط:   -الكتب
حتقيق:    هـ(،487ت)  الذهبي    بن أمحد    حمَمدعبد اهلل    أيب   ، تأليف:ن غبالعب يف خب م   . 30

 م. 1984صالح املنجد، النارش: مطبعة حكومة الكويت، ط: 
بن    د حممَ بن    حمَمدلدين أيب اخلري  ، تأليف: اإلمام شمس ااء يف طبقات القر    غاية النهاية  . 31

اجلزري    بن عيلٍّ   حمَمد الدين رشف، وجم(ـه833)ت  بن  السي  ، حتقيق: مجال  فتحي  د،  دي 

 م. 2009-ـ ه1429اث، طنطا، ط: األوىل  النارش: دار الصحابة للرت
تأليف: أمحد بن حممد بن عبد الويل بن  املكية والقدسية يف شرح الشاطبية   الفتوحات . 32  ،

املقدس  جبار أيمن (ـه728)ة  حتقيق:  حممود    ،  كلية  صفوت  دكتوراه،  رسالة  سامل،  أمحد 

 . ـه1441أم القرى، سنة  الدعوة وأصول الدين، جامعة
الوفي   . 33 تألياتفوات  أمحد    حمَمدف:  ،  بن  الدين  امللقَ   بن شاكر  بصالح  ،  ( ـه764ت)ب 

 النارش: دار صادر، بريوت، ط: األوىل. اس، حتقيق: إحسان عَب 
القراءات  لكامل  ا . 34 الزائدة عليها واألرب العشر  يف  تأليف: يوسف  عي    بن جبارة    بن عيل    ، 

السي  هـ( 465ت)  اهلذيل   بن  مجال  حتقيق:  رفاعي  ،  بن  مؤَس النارش ،  د  األوىل  :  ط:  سام،  سة 

 م. 2007-ـه1428
وعللها وحججهاعن    الكشف  . 35 السبع  القراءات  أيب  وجوه  تأليف:  أيب   ي  مك    حمَمد،    بن 

القيس   حتقيق( ـه437ت)  طالب  مؤَس ،  النارش:  رمضان،  الدين  حمي  ط:  :  الرسالة،  سة 

 . ـه1418اخلامسة 
  بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي    َمدحمعبد اهلل    تأليف: زين الدين أيب   ،ر الصحاحخمتا . 36

 . ـ ه 0142اخلامسة  ة، ط:  املكتبة العرصيَ ، النارش: حمَمد، حتقيق: يوسف الشيخ (ـه666ت)

 ة بالقاهرة، النارش: دار الدعوة. مع اللغة العربَي ، تأليف: مـجاملعجم الوسيط . 37
النارش: دار    (،ـه662ت)  احلموي    : ياقوت بن عبد اهلل الرومي  تأليف  ،معجم البلدان . 38

 م. 1995صادر، بريوت، ط: الثانية  
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  الذهبي    بن أمحد    دحممَ عبد اهلل    تأليف: أيب ،  على الطبقات واألعصار   اء الكبار معرفة القر   . 39

حتقيق:  هـ(748ت) الشافعي    حمَمد،  الكتب  حسن  دار  النارش:  ط العلمَية ،  بريوت،   ،  :

 م. 1997-ـه1417األوىل  
القراءا  املستنري . 40 العشريف  س  ت  بن  طاهر  أيب  اإلمام  تأليف:  به  (ـه496)ار  و  ،  اعتنى   ،

 م. 2002للرتاث، بطنطا، رشف، النارش: دار الصحابة   حمَمد ق عليه: مجال الدين  وعلَ 
حتقيق:    ،اد بن املقدم التـميـمي  بن شدَ ، تأليف: عبد املجيد   عمرو بن العلء مفردة أيب . 41

هارون   بنت  إدريس    سلوى  كل  هوساوي    بن  ماجستري،  رسالة  والعلوم  َي ،  اآلداب  ة 

 .ـه1434، ة، جامعة طيبة  اإلنسانيَ 
،  ي  او  ز  ك  النَ  بن عبد اهلل األنصاري    حمَمد بن  ، تأليف: عبد اهلل  مفردة أيب عمرو البصري    . 42

 اس مصطفى املقبول. عَب حتقيق: 
الكبري املقف   . 43 تأ ى  تقي  ،  املقريزي    ليف:  حتقي (ـه885ت)  الدين  ،  اليعالوي    حمَمد ق:  ، 

 هـ. 1427  بريوت، ط:،  النارش: دار الغرب اإلسالمي  
ت    ف  ، تأليف: يوس بعد الوايف  واملستويف  املنهل الصايف . 44  ر  ي ب  ر  غ  بن 

  احلنفي    ي الظاهري  د 

 ة للكتاب. عامَ ة الأمني، النارش: اهليئة املرصيَ  حمَمدحتقيق:   (،ـه874ت)
الرمحن    بن عبد   حمَمد بن    حمَمد شمس الدين  ، تأليف:  ليللشرح خمتصر اخل   مواهب اجلليل . 45

 . ـ ه 1423ر عامل الكتب،  حتقيق: زكريا عمريات، النارش: دا   (، ـه954ت)  املغريب    الطرابلس  

ا . 46 مصر  لزاهرة  النجوم  ملوك  يوسف    والقاهرة،  يف  د يبن    تأليف:  ب ر  ي  ر    ي  الظاهر  ت غ 

 مرص. النارش: دار الكتب،  (،ـه874ت) احلنفي  
العشر  النشر  . 47 القراءات  اخلري  يف  أيب  الدين  اإلمام شمس  تأليف:  بن    حمَمدبن    حمَمد، 

عيل    حمَمد اجلزري    بن  عيل    (،ـه383)ت  بن  الكتب  اع،  الضبَ   حمَمدتقديم:  دار  النارش: 

 م. 2002-ـ ه1423، بريوت، ط:  العلمَية
ا  اهلادي  . 48 السبعيف  تأليف:  لقراءات  ، حتقيق: خالد  (413)  ريوان  الق  بن سفيان    حمَمد ، 

 هـ. 1432اجلود، النارش: دار عباد الرمحن، الطبعة األوىل   أبو
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القرأ  الوجيز . 49 قراءات  اليف شرح  أئم  ة  اخلمسة ثمانية  األمصار  عيلٍّ ،  ة  بن  احلسن   تأليف: 

د  (ـه446)تاملقرئ    األهوازي   الغرب اإلسالمي،    د حسني  ر  ، حتقيق:  دار  النارش:  أمحد، 

 م. 2002ط:  
تأليف: صالح الدين خليل بن  اتالوايف ابلوفي   . 50 ب ك  ،  حتقيق:    (،ـه764ت)  ي  د  ف  الَص أ ي 

 . ـه1420  نارش: دار إحياء الرتاث، بريوت،أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، ال
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة  املوضوع  
 295 ............................... .............................................................  لخص امل

 296 .............. ................................................... ............................. املقدمة
 296 ............... ............................................................... الدراسات السابقة

 297 .. ....................................................................................  خَطة البحث
 298 لدراسة القسم األول: قسم ا

 298 . .................... ترمجة اإلمام املرجان  وفيه  ،اسة عن املؤلفدر  املبحث األول: 
 298 .... ..................................... .................................... اسمه ونسبه وكنيته 

 298 .... ................................................................................ نشأته والدته و
 299 .... ............................................ .................................... مذهبه الفقهي  

 299 ... .......................................................................................... شيوخه 
 301 ... .........................................................................................  تالميذه

 302 ... ..................... .................................. ، وثناء العلامء عليه مكانته العلمَية
 303 ........................ .... ................................................................. مؤَلفاته 
 304 .... ........................................................ ....................................  وفاته 

 305 ....................... ......................................... املبحث الثاين: دراسة الكتاب
وس  التعريف بال املطلب األول:  305 ....... ....................... راوي ابن اجلارود الس 

 305 .... ......................................................................... اسمه ونسبه وكنيته 
 305 ... ........................................................................................... والدته 
 305 ..... ............................................................................... العلمَيةمكانته 
 306 .... ................................... ...................................................... شيوخه 
 306 .. ........................................................................................... تالميذه

 306 ..... ........................ ........................... روايت ه للحديث، وثناء العلامء عليه 
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 307 ................... ............................................................................. وفاته 
دة التي أ ل ف ت يف رواية اأشهر املؤَلفات ا  307 . ................................. لسوس  ملفر 

 308 .... ............................. حتقيق اسم الكتاب، ونسبته إىل مؤلفه  املطلب الثاين:
 309 ... ....................... ........ ......................... منهج املؤل ف فيه  لب الثالث:املط

 309 .. ......................... ................................... مصادر الكتاب املطلب الرابع:
 310 ... ....................... .......................  القيمة العلمَية للكتاب :ب اخلامساملطل

يَ  :املطلب السادس  ف النسخة اخلط  ص   310    ................................................. ةو 
 311 ....... .................. ................... .......... يقمنهجـي يف التحق ع:املطلب الساب

 312 ..... .................................... ..................................... مناذج من املخطوط
 315 حتقيق املخطوط : ثاينالقسم ال
إىلا  أَدى  الذي  اإلسناد  ر  ك 

ذ  شعيب    باب  أيب  اإلمام  زياد قراءة  بن    صالح 

 163 .... ............................................................. رواية وتالوة   السوس  
 320 ............ .............................................. ............................ باب التسمية

 321 .... .................................................... .................................... باب املد  
 321 .... .................................................. .................................... باب اهلمز
 327 ..... .................................................................................. باب اإلمالة

ر ما تعَود به من فرش احلروف من أَوله إىل  329 ................ .................. آخره ذ ك 
 331 .......................... ................................................................. .... اخلاتة
 333 ................................... ................................... املصادر واملراجع فهرس

 339 ........................ .................................................... فهرس املوضوعات 
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 امللخص

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

 ( كتاب  عبارة عن دراسة وحتقيق  البحث  هذا  تعليقات اإلمام نور الدين فامدة 
(، ومن العنوان يتضح أن  على مسائل يف القراءات والتجويد  ( هـ713ت)الشطنويف  

يد والتي هتم  ات والتجوالكتاب عبارة عن تعليقات حول جوانب خمتلفة من القراء

 الدارسني والباحثني يف علم القراءات. 

وإيضاح، وتناول   بإجياز  املعلومة  يذكر  وواضح  سلس  كتابه  يف  املؤلف  ومنهج 

مسائل  بعض  إىل  تطرق  كذا  القراءات،  علم  يف  موضوعات  عدة  كتابه  يف  املؤلف 

 علم الرصف، كذلك تناول جوانب من علم الوقف واالبتداء.

ا قسمت  إىل  وقد  أمهية لبحث  املقدمة  يف  بينت  وفهارس،  وقسمني  مقدمة 

 املوضوع وأسباب اختياره ثم خطة البحث.  

، وفيه مبحثان، قّدمت يف املبحث األول ترمجة وافية القسم األول: الدراسةثم  

اسمه   حتقيق  حيث  من  الكتاب  دراسة  الثاين  املبحث  ويف  املؤلف،  عن  ومفصلة 

 يه. ونسبته للمؤلف ومنهج مؤلفه ف

، ثم ختمت البحث بأبرز ما توصلت إليه من  القسم الثاين: حتقيق الكتابيليه  

 نتائج خالل البحث وأحلقته بالفهارس. 

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

 تعليقات، نورالدين، الشطنويف، حتقيق، القراءات، التجويد.   الكلمات املفتاحية: 
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 دمةاملق
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بتجويده  علينا  ومنَّ  وتالوته،  بحفظه  فنا  ورشَّ القرآن،  أنزل  الذي  هلل  احلمد 

آله   وحتريره، والصالة والسالم عىل نبينا حممد خاتم األنبياء وإمام املرسلني، وعىل 

 . . .أما بعد ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وصحبه الطاهرين،

 مديدٍة، أعظُمها أْن جعَل القرآَن لنا علينا بنعٍم عديدةٍ   لقد أنعم اهلل تعاىل
ٍ
، وآالء

 وعبٍث 
ٍ
  ﴾   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ﴿   ، هادًيا ومرشًدا، وحفظه من كل سوء

وهو –ه علينا  ، وتلك مزيٌة مل تكن لغرِيه من الكتِب قبَله، وزاد اهللُ يف فضل[9احلجر:]

أن يَّسَّ علينا ورّخص يف قراءته عىل حروٍف متعددٍة، ختفيًفا   -سبحانه أهل الفضل

 عىل أمته، ورمحًة هبم، فاحلمد هلل ال نحيص ثناًء عليه، هو كام أثنى عىل نفسه.

العلامءُ  اهتم  شكِر  ولقد  عىل  منهم  داللًة  القرآنيِة؛  القراءاِت  بعلِم  القدِم  منذ   

عَمها اهلل عليهم، ولكونه أعظَم العلوِم القرآنية، فأفردوا له املصنفاِت النعمة التي أن

الصحيحة  واملج قراءتِه  وإثباِت  واخلطأِ،  اللحِن،  من  حفظه  عىل  وعِملوا  لداِت، 

النبي   عن  الصحيح  بالسند  وكان×املروية  العاملُ   ،  اإلماُم  األعالم،  هؤالء  من 

طَّنَْويف  اجلليُل الشيُخ نور الدين عيّل بن يوسف ال ، حيث كتب العديد  هـ(713)تشَّ

التنبيهات والتعليقات يف القراءات مُجعت يف كتابِه   )تعليقات اإلمام نور الدين من 
والتجويد( القراءات  يف  مسائل  على  الكتاب الشطنويف  هذا  حتقيق  فاخرتت   ، 

 لألسباب التالية: 

 أمهية الكتاِب وسبُب اختياره: 
ك باعتباره من أئمة القراءات يف  علميُة، وذلومنزلُته ال  مكانُة املؤلف   -1

 عرصه حيث كان شيخ القراء بمرص.  

تعاليق »( وذكر أن له  1/585أثنى عليه ابن اجلزري كثريًا يف غاية النهاية ) -2

 يقصدونه من أجل التحقيق والفوائد. وذكر أن الناس كانوا  «مفيدة
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 امتازت هذه التعليقات بالتحقيق والتدقيق.  -3

 وانب مهمة يف القراءات مثل مسألة متكني املد يف تعليقات جلاتناولت هذه   -4
 لورش، وألقاب املد، وأنواع اإلشامم. ﴾   ۈئ ﴿

هتم  -5 والتي  والرصف  اللغة  علوم  من  مهمة  جوانب  تناولت  كذلك 

 ات. الدارسني يف علم القراء

 املخطوط مل يسبق دراسته أو حتقيقه بحسب علمي. -6

 اءاته، وكتبِها، وما يتعلق هبا.ِم بقرام، واالهترغبتي يف خدمِة كتاب اهلل  -7

 بياُن جهوِد العلامء السابقني األفذاِذ يف خدمة كتاب اهلل.  -8

 املخطوطات، وحتقيِقها حتقيًقا علمًيا. اإلسهام يف نرش  -9

 خطة البحث: 
 وتتضمن مقدمة وقسمني وخامتة وفهارس عىل النحو اآليت:

 املقدمة: وتشتمل على: 
 التمهيد.  -أ

 وأمهيته. عوسبب اختيار املوض -ب

 خطة البحث.  -ج

 منهجي يف التحقيق. -د

 القسم األول: الدراسة، ويشتمل على مبحثني: 
 دراسة املؤلف، ويشتمل عىل سبعة مطالب عىل النحو اآليت:   املبحث األول:  

 اسمه ونسبه وكنيته.  املطلب األول: 

 أصله ومولده.  املطلب الثاين: 

 شيوخه.  املطلب الثالث: 

 ه.ذيتالم املطلب الرابع: 
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 سريته العلمية.  املطلب اخلامس: 

 مؤلفاته. املطلب السادس: 

 وفاته. املطلب السابع: 

 دراسة الكتاب، ويشتمل عىل أربعة مطالب عىل النحو اآليت:   املبحث الثاين:

 اسم الكتاب.  املطلب األول: 

 توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه. املطلب الثاين: 

 كتاب. لامنهج املؤلف يف  املطلب الثالث: 

 وصف النسخ اخلطية. املطلب الرابع: 

 القسم الثاين: النص احملقق. 
 مث اخلامتة. 

 فهارس العلمية، وتشتمل على: وال
 فهرس املصادر واملراجع.  -

 فهرس املوضوعات.  -

 منهجي يف التحقيق: 
 نسخت النص كاماًل بام يتوافق مع القواعد اإلمالئية احلديثة. •

اإل • برواية  القرآنية  اآليات  اإللكرتوين مأثبت  املصحف  من  حفص  ام 

 . الصادر من جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة

 عزوت اآليات القرآنية إىل سورها مع أرقام اآليات يف املتن.  •

بني   • وضعها  مع  مبارشة  املتن  يف  التصحيفية  املتن  أخطاء  صححت 

 معقوفتني، واإلشارة إىل األصل يف احلاشية.

 ا األصيلة. ولة عىل مصادرهقنقابلت النصوص امل •

القـقـوث  • والرواي ـت  والنـراءات  الـص ـات  فـوص  الكـ واردة  مـتـي  ن ـاب 

 . ةـلـيـادرها األصـصـم
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 حققت املسائل التي ناقشها املؤلف ووثقت ذلك من كتب الفن املعتمدة.  •

فت باملصطلحات الواردة يف ثنايا الكتاب.  •  عرَّ

 دمة للنص.اجتهدت بوضع عالمات الرتقيم املعتمدة خ •

وو  ايةهنأثبت   • املخطوط  من  صفحة  املتن،  كل  يف  معقوفتني  بني  ضعتها 

[  : فمثاًل  بـ)ب(،  األيَّس  والوجه  )أ(،  بـ  األيمن  للوجه  اللوح  1ورمزت  أي:  /أ[ 

 األول، الوجه األيمن منه. 

 راعيت الرتتيب التارخيي للمراجع يف احلاشية. •

و • النتائج،  أبرز  عىل  اشتملت  بخامتة  البحث  بفهرس ختمت  أحلقتها 

 عات.صادر واملراجع وآخر للموضوم لل

وآخر   الكريم،  لوجهه  خالصًا  جيعله  وأن  العمل  هبذا  ينفع  أن  اهلل  وأسأل  هذا 

 دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
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 القسم األول: الدراسة
 املبحث األول: دراسة املؤلف

 ويشتمل عىل سبعة مطالب: 

 :(1)نيتهكو نسبه  ول: امسه و املطلب األ
بن فضل بن معضاد اللخمي الشافعي،   (2) يوسف بن َحِريزبن  أبو احلسن عيل  

طَّنَْويفاملعروف بالشيخ نور الّدين   . (3) الشَّ

 :(4)املطلب الثاين: أصله ومولده
 هـ(.  644أصله من البلقاء بالشام ولد بالقاهرة سنة )

 املطلب الثالث: شيوخه: 
ا -1 عبد  بن  بعيل  أيب  بن  بلاكر  هلل  احلسن  أبو  الدين  زين  القالل  طيب  ن 

اجلزائري نزيل مرص، إمام حاذق، قرأ بمضمن اإلعالن وغريه عىل الصفراوي وتال 

، وألف كتاب جالء السبع وعرض التيسري عىل حممد بن عمر بن عبد اهلل املعافري

بن   عيل  عليه  وقرأ  منه  سمعه  لطيف  خمترص  وهو  القراءات  يف  يوسف  األبصار 

 . (5) الشطنويف 

 
 .(1/558)البن اجلزري  غاية النهاية يف طبقات القراء ،(396ص:) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي  )1)

امل  )2) ال باحلاء  أعيان  عرص وأعوان النرص للصفدي  هملة والراء والياء آخر احلروف الساكنة والزاي. انظر: 

(3/385). 

ن  بفتح الشيم املعجمة وتشديد الطاء املهملة املفتوحة وفتح النون، نسبة إىل َشطَّنَْوف: وهي بلد بمرص م  )3)

بينها الغربية،  كورة  مسرية    نواحي  القاهرة  واوبني  وعندهيوٍم  إىل  حد،  يرميان  هنرين  إىل  النيل  يفرتق  ا 

يميض   أحدمها  املالح  رشيالبحر  ببحر  يعرف  رشيد  إىل  وثانيهام دغربًا  اإلسكندرية،  يكون خليج  ومنه   ،

مر نواحي  من  اليوم  وهي  دمياط.  ببحر  يعرف  ودمياط  تنّيس  إىل  رشًقا  بمحافظة  يميض  )أشمون(  كز 

، مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع (3/344)  وت احلمويان لياقة(. انظر: معجم البلد)املنوفي

 .(1/117)ر بذكر اخلطط واآلثار للمقريزي ا، املواعظ واالعتب(2/798)حلق البن عبد ا

 .(1/585)، غاية النهاية (396ص:)انظر: معرفة القراء الكبار  )4)

 .(1/552)، غاية النهاية (356ص:)معرفة القراء الكبار انظر:  )5)
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صالح بن إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم امللقب بالضياء األسعردي األصل  -2

شيخ   بالقاهرة  احلاكم  جامع  إمام  الوفاة  املرصي  الدار  الدمشقي  املولد  الفارقي 

ماهر، قرأ السبع عىل السخاوي وابن احلاجب وروى الشاطبية عن السخاوي وعن  

هـ(680)يف، تويف بعد طنوشليوسف ابن  يلعالسديد عيسى، قرأ عليه النور 
 (1) . 

بدران  -3 بن  منصور  بن  بدران  بن  يعقوب  يوسف  أبو  اجلرائدي  التقي 

املرصي، ثم الدمشقي املقرئ. إمام مقرئ كامل ناقل، شيخ القراء يف وقته بالديار  

القراءات،  علم  يف  مربزًا  كان  وغريها،  الركنية  الظاهرية  باملدرسة  تصدر  املرصية، 

ابن باسويه والسخاوي، ورحل فقرأ بالروايات الكثرية،    نع  القراءات بدمشق أخذ  

القاسم بن عيسى وغريه، قرأ عليه عيل بن يوسف   الشطنويف مجعًا إىل آخر عىل أيب 

يف   ونظم  املختار،  كتاب  ألف  واحد،  وغري  حممد  العامد  وولده  األعراف  سورة 

ات املرموزة يف  بيأل، وجعلها بدل االقراءات أبياتا كثرية، وحل فيها رموز القراءات 

 . ( 2) ، وعاش نيفا وثامنني سنة هـ( 688) تسهيال عىل الطلبة، تويف يف شعبان سنة  الشاطبية، 

 املطلب الرابع: تلميذه: 
بن خلف أبو إسحاق احلكري القريش إبراهيم بن عبد اهلل بن عيل بن حييى   -1

، هـ(672)  ةنس مل ماهر، ولد  الشافعي شيخ مشايخ اإلقراء بالديار املرصية أستاذ كا

قرأ القراءات بكتب شتى عىل التقي حممد بن أمحد الصايغ،  والنور عيل بن يوسف 

إىل    الشطنويف، واجلامل أيب بكر بن أيب العز، وقرأ قراءة أيب عمرو ثم قراءة ابن كثري

وتصدر   الصايغ،  عىل  الشاطبية  وعرض  الشطنويف،  النور  عىل  النساء  سورة  آخر 

القراءة والتجويد مع حسن الصوت    ،ق وقرأ عليه خل  لإلقراء، وانتهت إليه رئاسة 

إليه من األقطار، قرأ عليه حممد بن  وجودة األداء يف الديار املرصية، ورحل الناس  

 
 . (1/332)ظر: غاية النهاية ان )1)

 . ( 389/  2) ، غاية النهاية  ( 106/  28) فدي  ص ، الوايف بالوفيات لل ( 371-370ص:  ) الكبار  انظر: معرفة القراء  )2)
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بن عثامن القرايف، مات عارش ذي القعدة سنة   أمحد بن عيل بن اللبان، والشيخ خليل

 . (1)بالطاعون بالقاهرة هـ(749)

األربيل األصل املعروف م بن سعيد القاهري  ي هارن إبن مسعود بإبراهيم ب -2

سنة   ولد  جمود،  متقن  إمام  الشافعي  املَّسوري  اجلايب  وقرأ    هـ(662)بابن  بالقاهرة، 

كفتي والصفي املراغي والتقي الصايغ،  الشطنويف وابن الالقراءات عىل مجاعة منهم  

بالقاهرة وباحلرمني منهم اإلمام   عيل املرصي    نب  دفخر الدين حمم وانتفع به مجاعة 

قرأ عليه السبعة يف مدة يسرية، وعز الدين عبد العزيز بن أمحد بن عثامن املرصي قرأ 

وكان    عليه باحلرمني، وكذلك حممد بن حممود بن حممد الشريازي قرأ عليه بمكة،

من   والعرشين  الثاين  اجلمعة  يوم  تويف  األموي،  باملسجد  واخلطابة  اإلمامة  نائب 

 . (2) ودفن بالبقيع هـ(457) دى األوىل سنةمجا

أمحد بن أمحد بن أمحد بن احلسني بن موسى أبو بكر شهاب الدين اهلكاري   -3

الد  نور  الشيخ  عىل  اخلمس  بالقراءات  القرآن  قرأ  باملنصورية،  اإلقراء  ين  شيخ 

الشاطبية   وعرض  الشافعي،  اخلشاب  بن  الدين  جمد  القايض  وعىل  الشطنويف، 

بن النحاس احللبي، وقرأ عليه بعض األلفية البن    ني دللعالمة هباء اوالرائية عىل ا

ة وحج غري مرة وسمع باحلرمني  مالك، ورحل إىل اإلسكندرية وسمع هبا من مجاع

فاد الناس كثرًيا وكان بارًعا وزاهًدا توىل الرشيفني، قرأ عليه مجاعة وانتفعوا به، وأ

املن بالقبة  ودرس  احلديث  يف  الكبار  احلاملناصب  ألهل  سنة ثيدصورية  ولد   ،

هـ(750)وتويف ثالث صفر سنة  هـ(676)
(3) . 

ثم   -4 الدمشقي،  القييس  الدين  تاج  مكتوم  بن  أمحد  بن  القادر  عبد  بن  أمحد 

، قرأ  هـ(683)يف أوائل ذي احلجة سنة  القاهري احلنفي إمام عامل نحوي أستاذ، ولد  

 
 . (1/17)انظر: غاية النهاية  )1)
 .(28-1/27)انظر: املرجع السابق  )2)

 . (1/37)لسابق انظر: املرجع ا )3)
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ع  الروايات عىل  الصايغ، وأيب حيان، وببعض  التقي  بن يوسف  عىل  نويف،  طشلا يل 

وسمع الكثري وكتب ومجع، وتصدر لإلقراء باجلامع الظاهري باحلسينية بعد موسى  

هـ(749)بن عيل القطبي، تويف يف السابع والعرشين من رمضان سنة 
 (1). 

نعمة   -5 بن  عىل  أمحد  قرأ  ماهر،  أستاذ  احلنبيل  النابليس  العباس  أبو  سامل  بن 

يوسف   بن  عيل  االشطنويف،  النور  شمس  احلحم   نلديوعىل  القادر  عبد  بن  نبيل مد 

ومحل    هـ(747)النابليس، تويف عائًدا من دمشق بجنني يف الرابع عرش من رجب سنة  

 . (2) إىل نابلس فدفن هبا

سرتي جمد الدين إمام صفة صالح الدين إسامعيل بن حممد بن عبد اهلل الت -6

األ العالمة  القراء  شيخ  رسياقوس،  خانقاه  ثم  ابالصالحية  األستاذ  ئ  رقملوحد 

شيخ  وكان  والعربية،  واألصول  القراءات  يف  برع  الشافعي،  األصويل  النحوي 

، مشهوًرا بحسن القراءة وجودة األداء انتفع به مجاعة،  القراءات باملدرسة الفاضلية

الشطنويف، والصايغ، ومجاعة، وأخذ العربية عن مجاعة  قراءات وأجادها عىل  قرأ ال

هـ(748)صول وغري ذلك، تويف سنة ألاوعنه العربية  وصحب القونوي وأخذ
(3) . 

متصدرًا   -7 كان  املقرئ  العادل  الشيخ  احلسن  أبو  الدين  نور  عثامن  بن  عيل 

القرا وقرأ  وصالح،  خري  وفيه  بالقاهرة،  احلاكمي  الدين  باجلامع  نور  عىل  ءات 

هـ(732)الشطنويف، تويف يوم االثنني ثامن ذي احلجة سنة 
(4) . 

املالكي املرصي ويسمى عليًّا أيًضا، مقرئ    نسحلا  بد اهلل أبوكشتغدي بن ع -8

الجني  بن  إبراهيم  الشيخ  عىل  قرأ  بالقاهرة،  وولد  مغريب  أصله  كامل،  عارف 

 
 . (1/70)غاية النهاية انظر:  )1)

 .(1/146)ملرجع السابق انظر: ا )2)
 .(1/168)انظر: املرجع السابق  )3)

 . (3/461) انظر: أعيان العرص )4)
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الرشيدي وعىل نور الدين الشطنويف، قرأ عليه الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن سليامن  

هـ(741)احلكري، مات يف أواخر شوال سنة 
(1) . 

حممد  -9 بن  مه  حممد  بن  عيل  الشافعي ا  مابن  املرصي  اهلل  عبد  أبو  لتقي، 

،  هـ(682)املعروف بابن اإلمام، إمام جامع الصالح بالقاهرة عالمة حمقق، ولد سنة  

الشطنويف القراءات وألف كتاب االهتداء يف الوقف من  وقرأ عىل عيل بن يوسف  

ن السور  املتشابه مرتًبا عىل  يه لع  ب افًعا ملن يصعأخرص ما ألف وأحسنه، وكتاًبا يف 

حفظ القرآن، وله كتاب سالح املؤمن يف األذكار، تويف يف العرشين من ربيع األول  

 . (2) بالقاهرة هـ(745)سنة 

 املطلب اخلامس: سريته العلمية: 
الناس   بالديار املرصية يف عرصه، وتكاثر عليه  كان رمحه اهلل تعاىل شيخ اإلقراء 

الع تلقى  والتحقيق،  الفوائد  شيألجل  يد  عىل  العربية    خولوم  اللغة  درس  عرصه، 

القراءات  يف  بالبنان  اليه  ُيشار  عاملًا  أصبح  أن  إىل  الشافعي  املذهب  عىل  والفقه 

بجامع   لإلقراء  وتصدر  طولون،  ابن  بجامع  التفسري  توىل  والفقه،  واللغة  والنحو 

د الناس  احلاكم، واجلامع األزهر، وكان القضاة يكرمونه، والعلامء يعظمونه، ويعتق

يرون أنه ممن جعل الدعاء سالحه، وقرأ عليه مجاعة وخالئق، وصفت و  ،صالحه

   .(3) منه له البواطن واخلالئق 

بلغني أنه عمل عىل الشاطبية رشًحا فلو ظهر لكان من  »قال ابن اجلزري عنه:  

 . (4)«أجود رشوحها، وله تعاليق مفيدة

 
 .(2/32)، (1/585)انظر: غاية النهاية  )1)

 . (3/65)، طبقات الشافعية البن قاىض شهبة (2/245)انظر: غاية النهاية  )2)
، الدرر الكامنة  (1/585)لنهاية ، غاية ا(3/582)رص  ، أعيان الع (396ص:)القراء الكبار رفة انظر: مع   )3)

 .(4/716)ملائة الثامنة البن حجر يف أعيان ا

 . والتعاليق التي ذكرها ابن اجلزري هي موضوع بحثنا هذا. (2/245)انظر: غاية النهاية  )4)
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حجر: ابن  ريَ »  قال  السِّ مشكور  تقًيا  َعاملًا  قال  (1) «ةكاَن  حرضت  »:  بيذهلا. 

، (2) جملس إقرائه، فأعجبني سمته وسكونه، وكان ذا غرام بالشيخ عبد القادر اجلييل 

مجع أخباره ومناقبه يف نحو من ثالث جملدات، وكتب فيها عمن أقبل وأدبر، فراج  

 . (3)«عليه فيها حكايات كثرية مكذوبة

الصفدي: اجلييل»  قال  القادر  عبد  الشيخ  كرامات  فيهصنف  وذكر  ب ئاجعا  ، 

 . (4)«وفيام حكاهوغرائب، وطعن الناس عليه يف أسانيدها 

 املطلب السادس: مؤلفاته: 
خمطوط -1 وهو  الشاطبية،  كام (5)رشح  الشاطبية  رشوح  أجود  من  وُيعدُّ   ،

 . (6) وصفه ابن اجلزري

 والتجويد وهو الذي بني أيدينا. تعليقات عىل مسائل يف القراءات  -2

القادر    يفار  معدن األنوكتاب هبجة األرسار و -3 اجليالين مناقب الشيخ عبد 

كب ـوبع الـض  تـ وفيـصـمت ـار  املؤسسة  ـحقيـن،  ونرش:  الكيالين،  الدين  مجال  ق: 

 . م2011  ،العربية للنرش

 
 .(4/671)الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  )1)

ينتهي نس: عبد القادر بن أيب صالح  هو  )2) ييل ، أبو حممد اجلبه إىل احلسني بن عيل  بن جنكي دوست، 

الزاهد،   املشهور  الطريقة  صاحلنبيل  تعاىل؛ مؤسس  اهلل  رمحه  احلنابلة،  وشيخ  والكرامات  املقامات  احب 

م )القادرية.  سنة  ولد  واملتصوفني.  الزهاد  كبار  و 491ن  جيالن  يف  بغداد  راهـ(  إىل  وانتقل  طربستان  ء 

وتفقه، وسمع احلديث،    فاتصل بشيوخ العلم والتصوف، وبرع يف أساليب الوعظ،  هـ(488ة )شاًبا، سن

األ )وقرأ  سنة  بغداد  يف  واإلفتاء  للتدريس  وتصدر  يده.  عمل  من  يأكل  وكان  واشتهر،  هـ(  528دب، 

يوخ الوقت بال مدافعة. انظر: فوات ش  هـ(، وكان إمام زمانه وقطب عرصه وشيخ561تويف هبا سنة )و

 . (4/47)، األعالم للزركيل (2/373)شاكر  فيات البنالو

 . (396ص:)القراء الكبار معرفة  )3)

 . (3/582)يان العرص عأ )4)

 . ه وبعد البحث عنه يف فهارس املخطوطات مل أجد ما يفيد حول مكان حفظ  )5)
 .  (2/245)انظر: غاية النهاية  )6)
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   :(1)املطلب السابع: وفاته
يـوفـت السـي  الــبـوم  أذان  ودف ــ ظـت  يــهر  األحـن  العشـوم  ذي  ـمن  ـ ريـد  ن 

 . هـ(137)ة ــنـة س ـج ـح ـال

 

 

 

 
 

 

 

 
  الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، الدرر (1/585)اية النهاية ، غ(396ص:)ار ــراء الكبـقـلة اـرف ـع ـر: مـظـان )1)

(4/167). 
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 الثاني ثحبملا
 دراسة الكتاب 

 وحيتوي عىل أربعة مطالب: 

 املطلب األول: اسم الكتاب: 
هو:  عنوان   يف الكتاب  مسائل  على  الشطنويف  الدين  نور  اإلمام  )تعليقات 

وهذا االسم من وضع الباحثة نظرًا خللو املخطوط من عنوان،    القراءات والتجويد(

 ور التالية: قرتاح هذا العنوان لألموتم ا

حيث    :لا و أ     الشطنويف  لإلمام  ترمجته  عند  التعليقات  هذه  إىل  اجلزري  ابن  إشارة 

 . (1) « عاليق مفيدةوله ت»قال: 

 ألن املخطوط عبارة عن تنبيهات وتعليقات عىل عدة مسائل يف القراءات والتجويد.    : اثنياا   

 ىل املؤلف: املطلب الثاين: توثيق نسبة الكتاب إ
خ  :أولا  نمن  الكتابالل  ح  يذلا  ص  أيدينا  أنه بني  يثبت  ما  فيه  جاء  يث 

شيخنا وبركتنا وقدوتنا إىل اهلل تعاىل قال سيدنا و»، فقد جاء فيه ما نصه:  لـلشطنويف 

الشيخ اإلمام العامل العامل إمام وقته وفريد عرصه الشيخ نور الدين أدام اهلل النفع  

 . ق باسيف املبحث ال ُذكر لقب الشطنويف كام و)نور الدين( هو  «به

ورد نص من هذه التعليقات ضمن جمموع بجامعة اإلمام حممد بن سعود    :اثنياا 

) اإلسالمية   ) 1073برقم  رقم  الورقة  يف  الدين  79(  نور  اإلمام  اسم  فيه  ُذكر   )

 الشطنويف كاماًل مما يؤكد أن هذه التعليقات له. 

نصه:   العالمة  »وهذا  شيخنا  اوقال  بن  حممد  الدين  شيخه جلزشمس  عن  ري 

الشطنويف  ال ي  ق ت  الدين  نور  شيخه  عن  البغدادي  للمد  دين  أن  اعلم   :

 . «ألقاب... عرشة 

 
 . (2/245)اية ه انظر: غاية الن )1)
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 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب: 
هتم   التي  املسائل  بعض  حول  وتعليقات  فوائد  عن  عبارة  الكتاب  هذا  مادة 

  ظهر من أسلوب املؤلف نقاًل عنه كام يالدارسني يف علم القراءات كتبها أحد تالميذ  

 اب، ومنهج املؤلف يف كتابه سلس وواضح يذكر املعلومة بإجياز وإيضاح. كتال

ملؤلف يف كتابه عدة موضوعات يف علم القراءات، كذا تطرق إىل بعض  تناول ا

 مسائل علم الرصف، كذلك تناول جوانب من علم الوقف واالبتداء. 

حكم    نايباض يف  واستف  يونس،  بسورة    ﴾ ۈئ﴿   مسألة ببيان  وابتدأ املؤلف كتابه  

 لنافع من روايتيه.وعلته  املد فيها

ثم تطرق ملسألة اإلشامم وأقسامه األربعة، ورشع بعدها بذكر ألقاب املد العرشة 

 بالتفصيل.     ﴾ ۋ   ٴۇ﴿   مع التمثيل لكل واحد منها، ثم تكّلم عن أوجه وقف محزة يف 

أص عن  احلديث  إىل  انتقل  ذلك  وموبعد  اللغة،  يف  االسم  ومننال  الرصف،   ع 

اهتام  ناه بعلوميظهر  املؤلف  اهلجاء،   م  حروف  عن  تكلم  ثم  والرصف،  اللغة 

 واحلروف الزائدة عن بنية الكلمة، وخمارج احلروف وصفاهتا.

واختتم املؤلف كتابه بنبذة من علم الوقف واالبتداء حيث ذكر املواضع التي ال  

 القرآن. جيوز االبتداء هبا يف مجيع

 : يةطاخلة  وصف النسخ   :عاملطلب الراب
 أقف إال عىل نسخة خطية واحدة اعتمدت عليها يف حتقيق الكتاب.مل 

وهذه النسخة موجودة يف مكتبة جممع اللغة العربية بمدينة دمشق بسوريا وذلك 

( برقم  جمموع  طالب  105ضمن  أيب  بن  ملكي  الرعاية  بكتاب  املجموع  يبدأ   ،)

عاليق اإلمام ا هذا تبنتاالتجويد، ثم ك  باب وقف محزة وهشام يفالقييس، ثم رشح  

 ألواح.  (5)الشطنويف، وهذا الكتاب يقع يف 

 خط النسخ: مرشقي، واضح مل يعتوره طمس أو بياض. 
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 وإليك صور النسخ اخلطية: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املخطوط   الورقة األوىل من
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 خطوط الورقة األخرية من امل 
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 القسم الثاني
 احملققنص لا 

 الشيخ اإلمام العامل العامل إمام  هلل تعاىلركتنا وقدوتنا إىل اا وشيخنا وبدنسيقال  

من   املسلمني  عىل  وأعاد  به،  النفع  اهلل  أدام  الدين  نور  الشيخ  عرصه  وفريد  وقته 

 :بركاته، إنه قريب جميب

 : مسألة يف القراءات
م  [91و15]آية:  حريف يونس  ﴾ ۈئ﴿  البد من زيادة متكني املد يف  نمذهب  يف 

للساكن  الالم  قالونواكف(  1) سكن  مذهب  يف  فأما  السور،  التمكني   (2) تح  فجّوز 

به االعتداد  وعدم  بالعارض  اعتدادًا  بالنقل (3)وعدمه  عارضة  الالم  حركة  ألن  ؛ 

الوجهني   يف كجواز  يف [ 2-1ان: عمر ]آل    ﴾ ٻ ٻ ٱ﴿   للقراء  ولورش   ٻ ٱ﴿   ، 

 . [ 2-1ت: ]العنكبو     ﴾ ڻ

ووأما   مذهب  فاعلم  يف  أصلأرش  يمد  رشو  ن  ال  امل  أن  املد  من  حرف  بدل 

[ كـقراءته  عارضًا،  بدالً  باب1اهلمز  يف  رواية   [6]البقرة: ﴾ پ﴿  /أ[  يف 

لعروض إبدال اهلمزة    ﴾ ھ﴿ املرصيني عنه ال متد ثالث مدات كام يمدهن يف باب

مدة  (  4) اً ـألف يمده  بعدوإنام  للساكن  ممّكنة  بابواحدة  من  عنده  فهو      ﴾ ے ﴿ه 
 

 عدا نافع.  مجيع السبعة ما )1)

ب  )2) التي  اهلمزة  حركة  بنقل  قالون  ثالثةقرأ  له  يكون  وحينئذ  اهلمزة،  وحذف  الالم  إىل  الالم  أوجه:   عد 

ال الثانية  اهلمزة  إبدال  مهزةاألول:  هي  ا  تي  سكون  وهو  لألصل  نظرا  املشبع  املد  مع  ألفا  لالم الوصل 

بالعارض   االعتداد  مهزة  وولعدم  إبدال  الثاين:  الوجه  إليها.  اهلمزة  حركة  نقل  بسبب  الالم  حترك  هو 

ب نقل حركة اهلمزة إليها،  بالقرص طرحا لألصل واعتدادا بالعارض وهو حترك الالم بس  الوصل ألفا مع 

 ،( 376/ 1) البن اجلزري عرش  وصل بينها وبني األلف. انظر: النرش يف القراءات اليل مهزة الالثالث: تسه 

 .(1/146)الفتاح القايض  ور الزاهرة لعبد دالب

 .(1/357)املد باعتبار استصحاب حكم املد للساكن، والقرص باعتبار االعتداد بالعارض. انظر: النرش  )3)

من باب مد    ورش بإبدال اهلمزة الثانية حرف مد ال ُتعدّ    كلمة فإن قراءة يريد أنه إذا اجتمعت اهلمزتان يف  )4)

 .(2/507) انظر: جامع البيان للداين   لذي يقرؤه بثالثة أوجه: القرص والتوسط والطول. ا و    ﴾ ھ﴿   البدل نحو: 



 مدين العويف  اءمسأد.    على مسائل يف القراءات والتجويد  ه(713)ت طنويفالشالدين  ورناإلمام  تعليقات

360 

يمد﴾ ھ﴿   باب  سن جمن  ال    ﴾ ٱ﴿و ال  وكذلك     [ 72]هود:  ﴾ ٻ﴿  ىلع  ، 

امللك   ﴾ ڄ﴿و الساكن [  16]آية:    يف  لعدم  متكني  من غري  الطبيعي  املد  من  أكثر 

باب (1)بعده ويمد  ألفًا   ﴾ ٿ﴿و ﴾ ھ﴿   ،  فيه  اهلمزة  إبدال  ألن  مرات  ثالث 

 .إبدال الزم فأجرى حرف املد فيه جمرى األصيل

منهم من جعلها س، فحريف يونا يف  فوتلاألداء اخن أهل  إذا علمت ذلك فاعلم أ

باب   لثبوت   ﴾ پ﴿من  عارض  فيهام  البدل  ألن  قالوا  واحدة  مدة  فتمدها 

ن: أحدمها: متكني املد إن نظرنا إىل  القراءة بالتسهيل، ويتخرج عىل هذا القول وجها

ا هبذا  فيكونان  بالعارض  يعتد  ومل  األصيل  مثلالسكون  ،  ﴾ پ﴿   العتبار 

التمكني  ر: عواآلخ يفالوادم  ما  املد    قتصار عىل  بالعارض حرف  اعتدادًا  املد  من 

 .﴾ ٻ﴿وعماًل بام آل إليه اللفظ فيكون باالعتبار ممتدًا مثل 
باب   قالوا   ﴾ ھ﴿ومنهم من جعلها من  الثالث لورش  باملدات  فيهام  ويأخذ 

يف   البدل  تالو ﴾ ۈئ﴿ألن  الصحيح  عىل  الزم  وصوبابه  مهزه مهز  ألن  ولغة  ل  ة 

 .[20ل:م]املز  ﴾ ھ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ /ب[ 1] (3() 2)  هذاعىل

 
نحو  (1) يف  الثانية  اهلمزة  يبدل  أنه  مداً  ﴾ پ﴿   يريد  مويمدها  نحو  يف  ويمد  بعده،  للساكن    شبعًا 

 . (1/363)لعدم الساكن. انظر: النرش  بمقدار حركتني  ﴾ٻ﴿

ا   تظهر )2) َهذا يف األلف  باملد يف األوىلخرى،  ألفائدة معرفة  الثانية  فإذا قرئ  والتوسط   جاز يف  املد  ثالثة؛ 

لزوم   تقدير  فيها، وعىل  بالعارض  تقدير عدم االعتداد  فاملد عىل  تقدير    البدلوالقرص،  يف األوىل، وعىل 

الثانية مع مد األوىل، واها إن مل يعتد بالجوازه في الثانية مع األوىل، وعارض، والتوسط يف  ىل علقرص يف 

تق الثانية، وعىل  يف  بالعارض  االعتداد  تقدير تقدير  يكون عىل  أن  وال حيسن  األوىل،  يف  البدل  لزوم  دير 

امل لتصادم  فيها  بالعارض  االعتداد  األوىل  ،  ذهبنيعدم  يف  بالتوسط  قرئ  وججفإذا  الثانية  يف  هان؛  از 

أج من  فيها  املد  ويمتنع  والقرص،  عىل  التوسط  األوىل  فتوسط  الرتكيب،  وتوسط تل  البدل،  لزوم  قدير 

تقدير عدم  فيها، وعىل    الثانية عىل  بالعارض  تقدير االعتداد  الثانية عىل  فيها، وقرص  بالعارض  االعتداد 

قرص ليس إال؛ ألن قرص األوىل إما أن از يف الثانية ال جوإذا قرئ بقرص األوىل  األوىل، دل يف تقدير لزوم الب 

لثانية أوىل، وإما  مذهب من مل ير املد بعد اهلمز فعدم جوازه يف ا   تقدير لزوم البدل فيكون عىليكون عىل

االعتدا يكون  فحينئذ  بالعارض،  معه  واالعتداد  البدل  جواز  تقدير  يكون عىل  باأن  الثانية  د  يف  لعارض 

 .(358-1/735)وىل مد الثانية وتوسطها. انظر: النرش نع إذا مع قرص األأوىل وأحرى فيمت

= ساخ من وضع أول كلمة يف الصفحة  العبارة ورقة أو أكثر؛ دلَّ عليه ما اعتاده الن  يوجد سقط بعد هذه  (3)
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 وقال أيضًا: اإلشامم ينقسم إىل أربعة أقسام: 

حـم ـإش  مـام  حـ رف  كـ ( 1) رفـن  [37ور: ـــالط] ﴾ ڍ﴿   ، 
 ﴾ ٹ﴿ و  ، (2)

 [6ة:ـحـاتـالف]
 ا.ـم ـوه ـحـ ون (3)

حركة من  حركة  كـ(4)وإشامم  و[11البقرة:]  ﴾ ڑ﴿  ،    ،[44ود:ه ] ﴾ غِيض َ﴿، 
[ 69ر:زمال]   ﴾ ڦ﴿ و

 . وه، ونح (5) 

الـم ـواإلش  يـام  بــذي  اإلخــراد  ك(6) اءـفـه  [ 11ف:ـوسـي] ﴾ ۈ﴿ـ ـ، 
 (7) ،

 
  لصفحة التالية: )واستغفروا اهللجاء يف االتالية يف هامش الصفحة السابقة وقد كتب الناسخ )وحقه(، و=

 ( وهي متعلقة بمسألة أخرى. إن اهلل غفور رحيم
في  وكيفيته:  )1) الزاي  الصاد بصوت  انظر: مخلط صوت  زاي.  وال  بصاد  ليس  حرف  منهام  فيتولد  تزجان 

 .( 31ص:)رساج القارئ البن القاصح  

 .(2/378) انظر: النرشوذلك يف قراءة خلف عن محزة بإشامم الصاد صوت الزاي.   )2)

 .(2/378)  د يف املوضع األول. انظر: النرشءة خلف عن محزة، وافقه خالوذلك يف قرا  )3)

: فهو أن تنحو ، أما الشيوععلامء أن يف كلامت هذا الباب كيفيتني: الشيوع واإلفرازل من املعروف عند ا   )4)

تني كَّس وضم، ألن هذه  ة مركبة من حرك بكَّس أوائلها نحو الضمة، وبالياء بعدها نحو الواو فهي حرك 

لة ا مل يسم فاعله فأشمت الضم دال م  لها أن تكون مضمومة ألهنا أفعالألوائل وإن كانت مكسورة فأصا

: فهو أن جتعل فاء  وأما اإلفرازعىل أنه أصل ما تستحقه. وهو مذهب الداين والشاطبي وكثري من العلامء،  

مة أقل من زمن الكَّسة،  ية كَّسة، ويكون زمن الضمها ضمة والثانالفعل حمركة بحركتني متتاليتني أوال 

رين منهم اإلمام النويري. انظر:  خلبعض القراء املتقدمني واملتأب  تبعها بياء مدية حمضة، وهذا مذهثم ت

 . (2/145)، رشح طيبة النرش للنويري (321ص:)إبراز املعاين أليب شامة 

 .(2/820). انظر: النرش وذلك يف قراءة الكسائي وهشام ورويس )5)

م، وغري اإلظهار. انظر:  دغاكة، فيكون مذهبا آخر غري اإل بارة عن اإلخفاء والنطق ببعض احلروهو هنا ع  )6)

 .(1/297)نرش لا

يتم معه اإلدغام   )7) إخفاء، وال  روًما، فيكون حينئذ  القراء يف حقيقة اإلخفاء هنا؛ فبعضهم جيعله  اختلف 

ل  ام، فيصح معه حينئذ اإلدغام، وباألولنون بعد اإلدغشامًما، فيشري إىل ضم االصحيح، وبعضهم جيعله إ

وهو الذي »، قال:  «ر العلامء من القراء النحوينيثنه هو الذي ذهب إليه أك إ»ين:  قطع الشاطبي، وقال الدا

شاطبي ، وبالقول الثاين قطع سائر أئمة أهل األداء من مؤلفي الكتب، وحكاه أيضا ال«أختاره وأقول به

  وأرصح   األقرب إىل حقيقة اإلدغامين مل أجد نًصا يقتيض خالفه وألنه  أل»جلزري؛ قال:  وهو اختيار ابن ا

 . (1/304)النرش  :. انظر«يف اتباع الرسم
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[ 35يونس:]   ﴾ چ﴿و
[ 49يس:] ﴾ ڭ﴿ ، و(1) 

[58النساء:]   ﴾ ائ﴿ ، و(2) 
وما ،  (3)

 .(4)   ﴾ ڱ﴿ أشبه
احلرفواإلشامم   تسكني  بعد  الشفتني  يف  بالضم  إشارة  هو  كالو(5) الذي  قف  ، 

 ، وشبهه. [109رة:قبلا]    ﴾ ک﴿، و(6) صريون،  [5الفاحتة:]   ﴾ ٿ﴿  عىل

أيضًا: اعلم أن للمد عرشة ألقاب: مد احلجز، ومد العدل، ومد التمكني،  وقال  

 ومد الروم، ومد الفرق، ومد البنية، ومد املبالغة، ومد البدل، ومد األصل. ومد الفصل،  

  ،[7الفاحتة:] ﴾ ڄ﴿   قولهتحرك كملوا( 7) بني ]الساكن[فإنه حيجز    فأما احلجز:
[641البقرة:]   ﴾ ڦ﴿و

 (8).   
العدل كقوله(9) وأما  عمرو وغريه ممن  [  6البقرة:] ﴾ پ﴿   :  أيب  قراءة  عىل 

 . (10)يمد بني اهلمزتني

 
 . ( 145/ 1)   قرأ أبو عمرو وقالون يف أحد وجهيه باختالس فتحة اهلاء وتشديد الدال. انظر: البدور الزاهرة    )1) 

 . ( 266/ 1)   اء وتشديد الصاد. انظر: البدور الزاهرة س فتحة اخل وقالون يف أحد وجهيه باختال   قرأ أبو عمرو   )2) 

 . ( 55/ 1) هيهم بكَّس النون واختالس كَّس العني. انظر: البدور الزاهرة  ج وشعبة يف أحد و   وأبو عمرو لون قرأ قا )3)

 لعله أراد حكم الوقف عليها وأشباهها بالروم. )4)

الشفت  )5) الكوكيفيته: ضّم  السكون اخلالص ألواخر  بعد  وإنام هو   لم منني  اللفظ،  إىل  غري صوت خارج 

عرفه البصري، ال يستعمل يف احلركات إال يف  يألعمى، وإنام  درك معرفة ذلك افتني فقط، وال يهتيئة للش

 .(2/831)املرفوع واملضموم ال غري. انظر: جامع البيان 

 [.40رة األنفال:سو ]نحو:  ﴾ ۇئ﴿   أشار به إىل قوله تعاىل )6)

 ط ]الساكنني[ تصحيفًا.وُكتبت يف املخط  )7)

 .(426ص:)للهذيل اءات العرش الكامل يف القرانظر:   )8)

 رجع السابق.ملانظر: ا  )9)

اختالف العلامء يف اصطالح مد احلجز ومد العدل، فلم أجد من سامه عىل   -واهلل أعلم-قلت: يظهر يل   )10)

ء كابن اجلزري وابن مهران والسيوطي ذيل، ويف املقابل وجدت أن أكثر العلامالنحو املوجود هنا سوى اهل

م )أأنذرهتم( ونحوها، وأطلقود احلجز عأطلقوا مصطلح  العدل عىل )دابة( ونحوها  اىل  ، مصطلح مد 

ابن اجلزري:   وإنام سمي  مد  أما  »قال  قال:  )أأنذرهتم( وأشباه ذلك،  مثل قوله:  ففي    ؛ احلجزمد  احلجز 

  = دة تكونفتدخل بينهام مالعرب تستثقل اجلمع بني اهلمزتني،    نه أدخل بني اهلمزتني حاجزا، وذلك أنأل
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كقوله التمكني:  عن[  174البقرة:] ﴾ ڭ﴿  وأما  الكلمة  به  يمكن  ألنه   وبابه، 

 .(1) االضطراب

، سمي [163النساء:] ﴾ ٻ ٻ﴿  ،[170البقرة:] ﴾ پٻ﴿  ه وأما الفصل: كقول

 . (2) تنيلم لكألنه يفصل بني ابذلك 

 . (3) ، ألنه يروم باملد اهلمزة[119آل عمران:] ﴾ ڻ﴿   وأما الروم: نحو قوله

الفرق: قوله  ، [91  ، 51يونس: ]  ﴾ ۈئ﴿ ، و [ 144،  143األنعام: ]  ﴾ ڀ﴿   وأما 

 /أ[ 2]  .(4) وغريه وال زيادة عليهاتفهام بني االس  ، يفرق به[59يونس:]   ﴾ ہ﴿و

، ألن الكلمة  [171البقرة:]   ﴾ ڄڄ﴿و ،[2مريم:]    ﴾ آَءزَكَرِي َ﴿  حو قولهية: نوالبن 

 . (5) بنيت عىل املد دون القرص

 .( 6) للتعظيم [35الصافات:]   ﴾ حت خت مت ىت﴿ وأما املبالغة: نحو
البدل نحو وأما  و[62البقرة:] ﴾ پ﴿  :  بدل  [177البقرة:] ﴾ ڄ﴿،  املد  ألن   ،

 
بينهام إلحدامها عن األخح= ثنايا حديثه عن املد الالزم:    «ى راجزة  أيضًا يف  له أيضا:  »وقال  مد  ويقال 

ن غري إفراط، ال أعلم بينهم يف  العدل؛ ألنه يعدل حركة. فإن القراء جيمعون عىل مده مشبعا قدرا واحدا م

 (.353، 1/317. انظر: النرش )«فا سلفا وال خلفاذلك خال 

بذلك  (1) يتمكن من حتقي  سمي  القارئ ال  املد    قألن  أقسام  به، وهو من  إال  اهلمزة وإخراجها من خمرجها 

 . (23ص:)، اإلضاءة للضباع (1/338)املتصل. انظر: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 

يف  (2) واهلمز  املد  حرف  فيه  اجتمع  ما  التجوكل  وهو  أهل  عند  عليه  واملتعارف  بمتني،  والقراءات  املد  يد 

 .(19ص:)، اإلضاءة (426ص: )ات العرش ءنفصل. انظر: الكامل يف القراامل

إليها    ﴾ڻ﴿ أي أهنم يرومون اهلمزة من:    )3) يلينوهنا ويشريون  وال حيققوهنا وال يرتكوهنا أصال ولكن 

 .(19ص:)، اإلضاءة (1/338) علوم القرآن  تقان يفىل مذهب من سهل مهزة )أنتم(. انظر: اإل وهذا ع

تي يؤتى هبا بدالً من مهزة الوصل يف قراءة من مّد يف املواضع  لهو هنا عبارة عن مد األلف ا  :مد الفرق  )4)

 .(20ص:)، اإلضاءة (426ص:)املذكورة . انظر: الكامل يف القراءات العرش 

كلم  وهو  (5) يف  واهلمز  املد  حرف  فيه  اجتمع  باألما  خمتص  وهو  الة  القراءات  يف  الكامل  انظر:  عرش  سامء. 

 .(19ص:)، اإلضاءة (1/339) تقان يف علوم القرآن  ، اإل ( 426ص:)

 . (20ص:)، اإلضاءة (1/345)سمي بذلك للمبالغة يف النفي. انظر: النرش  (6)



 مدين العويف  اءمسأد.    على مسائل يف القراءات والتجويد  ه(713)ت طنويفالشالدين  ورناإلمام  تعليقات

364 

 . (2) أصلية ساكنة (1) من اهلمزة الثانية، وإن كانت ]اهلمزة[

، ألن اهلمزة واملدة  [20البقرة:] ﴾ ک﴿، و[43نساء:لا ] ﴾ ۋ﴿صل: نحواأل  ومد

 .(3) من أصل الكلمة واهلل أعلم 

قوله:يأوقال   عىل  حلمزة  عمران: ] ﴾ ٴۇ ۋ ﴿  ضًا:  وعرشون   [15آل  سبعة 

ثالث مهزات:   فيها  أن  أوالً  اعلم  االستفهام،    مهزة أوىلوجهًا،   الثانيةو وهي مهزة 

 ة. هي الم الكلم  ثةوالثالزة املضارعة، مه وهي

فيها التحقيق والسكت والنقل عىل رأي من يرى بالسكت يف الوقف   :فاألوىل  

 .  (4)ن باهلمزةالساكوصل  باعتبار

ال اهلمزة   :ثانيةواهلمزة  فتكون  االستفهام  مهزة  اهلمزة  إن  قلت  إن  التحقيق  فيها 

في ليس  واملبتدأة  املبتدأة،  حكم  يف  وفيها  الثانية  التحقيق،  إال  إ أيضًا  ها  ن  التسهيل 

عليحك والواو  م  اهلمزة  بني  فتسهل  املتوسطة  حكم  يف  صارت  ألهنا  بالتوسط  ها 

 فإهنا رسمت واوًا يف املصحف.  أيضًا وجه ثالث وهو اتباع الرسمالنضاممها، و

فيها ثالثة أوجه لك أن تدبرها بحركة نفسها فتسهلها بني اهلمزة    :واهلمزة الثالثة

لسيبوي أنه، ووجوالواو وهو مذهب  ثاين  ياءبدت  ه  ]  ل  الوجه 2حمضة  /ب[ وهذا 

بني تسهل  أن  وهو  ثالث  ووجه  ياء،  رسمت  أهنا  للرسم  والياء  موافق  اهلمزة   

 . (5) ها، والوجهني مذهب األخفشالنكسار ما قبل

 
 كتبت يف املخطوط ]اهلمزية[ تصحيفًا.  )1)

 .(1/339)قرآن ، اإلتقان يف علوم ال(426:ص) القراءات العرش انظر: الكامل يف   )2)

، و األفعال املمدودمد األصل يكون يف )3) فرقًا  ب الفرق  ة  أن تلك األسامء بنيت عىل املد  البنية  ينه وبني مد 

 . ( 339/ 1) يف علوم القرآن    ُأحدثت ملَِعان. انظر: اإلتقان   مدات يف أصول أفعالٍ بينها وبني املقصور، بينام هذه 

 . ( 135ص:  ) ات السبع للصفاقيس  : غيث النفع يف القراء اًم. انظرفتوحة بعد ساكن صحيح منفصل رسألهنا م )4)

 هـ( هذه األوجه مجيعها، فقال: 749وقد نظم العالمة عيل بن أم قاسم املعروف باملرادي )ت  )5)

 ــا ــاح إن وقــفــ ا صــيكم آؤنبئــل ـق ***  يـ زة فرون وجًها قل حلمــشــع وعـ ــبـس
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تم حكم اهلمزات وما فيها فتحتاج إىل الرتكيب؛ ألجل وجه التحقيق يف األوىل  

 وجه التحقيق يف األوىل مع وأيضاً   ة،لثجه يف الثاثة أوحقيق يف الثانية مع ثالمع الت

الثالثة، يف  أوجه  الثالثة  مع  الثانية  يف  األوىل    التسهيل  يف  التحقيق  وجه  مع وأيضًا 

 اتباع الرسم يف الثانية مع الثالثة أوجه يف الثالثة، فرغ وجه التحقيق. 

التحقيق   مع  األوىل  يف  النقل  وجه  الثالثة  ُخذ  مع  الثانية  الثالث  أوجه  يف    ة، يف 

ه وجه النقل يف األوىل مع التسهيل يف الثانية مع الثالثة أوجه يف الثالثة، ووجأيضًا  و

 سم يف الثانية مع ثالثة أوجه يف الثالثة، فرغ النقل. النقل يف األوىل مع اتباع الر

أوجه يف الثالثة، وجه ُخذ وجه السكت يف األوىل مع التحقيق يف الثانية مع ثالثة  

يف الثانية مع ثالثة أوجه يف الثالثة، وجه السكت يف    لتسهيلا   معيف األوىل  لسكت  ا

الرسم   اتباع  مع  الاألوىل  يف  أوجه  ثالثة  مع  الثانية  وعرشون  يف  سبعة  فذلك  ثالثة 

 .(1) وجهًا واهلل تعاىل أعلم 

 
 ــــفــــــا ــــــة حكمـًا هلا ألط ثانيــوأع   ركهــــــام    ***ـي األوىل وتـت ف ــك ـّس ـ النّقل والـف

 واو أو يا وكاليا ليس فيه خّفــــــا ــكالثـــــة    ***   ـال ــــق وث ــــــقّ ـــ ـواو أو حــ الـــواًوا وك 

 ُعِرفــــــــــــا  اإلشارة أستغني وقدـبو    ضحـــــــا    ***ما قد قـلت متّ واضـــرب يبن لك 

 . (66ص: )ءات السبع وحترر للنشار ا ام تواتر من القر، املكرر في(1/488)انظر: النرش 

وهنا تأيت مسألة مهمة يف التحريرات؛ اعلم أن اإلمام ابن اجلزري مل جيوز من هذه األوجه إال عرشة أوجه   )1)

 ، وهي: ذكرها يف كتابه النرش

 ني.ية املضمومة مع تسهيل الثالثة بني بالسكت مع حتقيق الثان ول:الوجه األ

 ال الثالثة ياء مضمومة. دمثله مع إب ين:الوجه الثا

 عىل الالم مع حتقيق األوىل والثانية وتسهيل الثالثة بني بني.عدم السكت  الوجه الثالث:

 الثالثة ياء.   مثله مع إبدال الوجه الرابع:

 الثانية والثالثة بني بني. الالم مع تسهيل اهلمزة السكت عىل الوجه اخلامس:

 اء.يإبدال الثالثة مثله مع  سادس:الوجه ال

 لثالثة بني بني.عدم السكت مع تسهيل الثانية وا الوجه السابع:

 مثله مع إبدال الثالثة ياء.  الوجه الثامن:
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 ، عريبَّ (4)/أ[ نكرةً 3]،  (3) ، مذكراً (2) أن يكون مفرداً   (1)وقال أيضًا: أصُل االسم

م  (6) ٍف ـوص  رـي ـ، غ(5) عـالوض في ـزيـوال  مع(7) ه ــد  عـ، وال خ(8) دول ـ، وال  ن  ـ ارج 

فـاآلح  أوزان العربـاد  مؤاخ( 9) ةـيـ ي  وال  الـ،  وزنـفعي  يف  الـل  عليه  وال ــغالب    ه 

 
 ل الثانية والثالثة بني بني.النقل مع التسهي الوجه التاسع:

 . (488-1/487)لثة ياء. انظر: النرش مثله مع إبدال الثا عاشر:الوجه ال

 هـ( فقال: 1389)ت يحممد اخلليج وقد نظمها اإلمام

 رىــن يـزتيـم اين اهلــ ِل ثـيـٌل بتسه ـقـ***  ن  ـم ئكــ مـــزة قــــل أؤنبـــ ف حـي وقـف

 مز األخري جرىم يف اهلـها ث ـقـيـحقـت  ــد هبا  *** ـيق يزيــحقــ ـــت وت د سكـــوعن

 نظـرا نم ف عندـر ضعيـيـرًا بغ ــ شـع ***   ت  و إبـدال يــا كملــيف الكل تسهيل أ

 .(101ص: )انظر: حل املشكالت وتوضيح التحريرات للخليجي 

تت )1) الذي  وهو  منوًنا،  أي  مرصوًفا  يكون  أن  باحلركات  املعرب  االسم  يف  التي األصل  الصفات  فيه  وفر 

 . ذكرها املؤلف هنا

 ت أو األشياء.األشخاص أو احليوانا املفرد: كل اسم يدلُّ عىل واحد من )2)

ستغنى االسم املذكر  ن يكون مذكرا والتأنيث فرع عن التذكري ولكون التذكري هو األصل اأأصل االسم   )3)

 . (4/91)ة ابن مالك عن عالمة تدل عىل التذكري. انظر: رشح ابن عقيل عىل ألفي

ملعرفة ا، واألصل يف االسم التنكري، وآخردون  واحٌد  به  خيتصُّ  ال  جنسه،  يف  شائٍع  اسم  ّل  ك النكرة: هي   )4)

النكرة، وما افتقر إىل عالمة فرٌع عام ال يفتقر  فرع عنه، ألن املعرفة البد هلا من عالمة تدل عليها بخالف  

 . ( 193/ 1) نظم اآلجرومية ألمحد احلازمي  ، فتح رب الربية يف رشح  ( 14ص:  ) رومية  إىل عالمة. انظر: متن اآلج 

عريب األصل فيه أن يتكلم بلسانه هو، ال بلسان م الل خله األعجمية بأي حال، واملتكأصل عريب مل تد  ذو )5)

ن العريب كلمة عربية نقول: هذا أصلها، وإذا جاءت أجنبية نقول: استعَمل ذو اللساغريه، فإذا جاءت ال

 .(1/193)ية فرع. انظر: فتح رب الربية يف رشح نظم اآلجروم كلمًة ليس عليها لسانه وهذا 

تمل عىل الصفة فرُع ما ال صفة فيه، ألن األصل يف االسم أنه جمرد  م املشسالوصف املراد به الصفة، واال  )6)

 .(1/194)إما أن يدل عىل معنى فقط أو يدل عىل ذات فقط. انظر: املرجع السابق 

فيه، واالسم يكون  ا ال زيادة  شك أن املزيد فيه فرع م  ُأصوله حرف َأو أكثر، وال املزيد: هو ما ُأضيف إىل   )7)

فيه علة فرعية.   مخاسيًا وحينئٍذ يكون أصالً، فإذا زيد عىل أصله ألف ونون فقد وجدتاعيا أو بثالثيا أو ر

 .(1/193) انظر: املرجع السابق

عدول فرع املعدول عنه، فإذا قيل: عامر ُعِدل به  يل االسم من حالة إىل حالة أخرى، فاملالعدل: هو حتو )8)

  سم املعدول فرع عن االسم املعدول عنه سواءٌ  نقول: االذٍ عمر فرًعا وعامر أصالً، فحينئعمر صار  إىل  

ا. انظر: املرجع السابق   . (1/192)كان العدل حقيقيًا أو تقديريًّ

ال يوجد مفرد عىل هذا الوزن مفاعل. انظر:   خرج عن صيغ آحاد األلفاظ العربية ألنهمثالً: )مساجد(   )9)

 .(1/196)بق املرجع السا
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 . (1) املختص

 ( 2) ا للرصف ترصيفـها فم ـان منـنتـث  تـسع كلام اجتمعـرف تـع الصـموان

 ( 9) يبثم تركـ( 8) لد ـثم ع(7) ةمـوعج   (6) ومعرفة(5) وتأنيث(4) ووصف(3) مجع      

 
ق وزن الفعل اخلاص به وال الغالب عليه، مثل: َيفِعل، أو الغالب سم أنه ال يوافال يريد أن األصل يف ا  )1)

 اص به مثل: يزيد، أو الغالب عليه مثل،عليه مثل: أفَعُل، وهلذا يمنع رصف ما جاء عىل وزن الفعل اخل

 (. 5/334)يش أمحد. انظر: متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد لناظر اجل

ا  )2) يف  اجتمعت  أكثر  ال إذا  أو  علتان  األسامء سم  يف  فاألصل  رصفه،  يمتنع  هنا  ذكرت  التي  العلل  من 

سامء املمنوعة من الرصف ألهّنا  الرصف، واملنع من الرصف فرع عليه، وهلذا سعى النحويون إىل حرص األ

إن »هـ(:  646ل ابن احلاجب )توال ُيمنع االسم من الرصف إال إذا أشبه الفعل من جهتني، ويق  أقّل،

بينه وبينه مناسبة، إال يف اجلنس األعّم، وهو شبه الواحد باحلرف  لا يبعده عن االسمية، ويقربه مما ليس 

ن كان  وإن  بالفعل  االسم  وشبه  كلمة،  اال كونه  عن  البعد  يف  ليس  أنه  إال  آخر  كاحلرفوًعا  انظر: «سم   .

 .(96ص:)ع من الرصف لعبد الكريم مدلج ، بحث: يف املمنو( 2/841)أمايل ابن احلاجب 

صيغة منتهى اجلموع، وهو: كل مجع تكسري بعد ألفه حرفان أو ثالثة أوسطهن ساكن، نحو:   ما كان عىل )3)

 .(121ص: )األزهري عىل متن األجرومية  مررت بمساجَد ومصابيَح. انظر: رشح

 (. 6) الصفحة السابقة حاشيةسبق بيانه يف  )4)

. وهذا النوع يستقل بنفسه يف صحراءقصورة كحبىل أو ممدودة ك مفقد يكون تأنيثًا بألٍف    واع؛التأنيث أن )5)

ترجع إىل املعنى، املنع من الرصف ألنه علة واحدة تقوم مقام علتني إحدامها ترجع إىل اللفظ واألخرى  

علمية، ُمنع من  ع ال، وهذا النوع ال يكون مانًعا من الرصف إال ملتاء كطلحة ومحزة وقد يكون التأنيث با

ا ترجع إىل اللفظ، وهي كونه مؤنثًا بالتاء، واألخرى كونه علاًم. امع علتني فرعيتني إحدامهتالرصف الج

مدودة، وال ن غري عالمة ال بالتاء، وال باأللف امل، هذا مؤنث موقد يكون التأنيث معنويا كزينب وسعاد

تارة ألنه  تفصيل  فيه  النوع  وهذا  املقصورة،  وتارة  يوج   األلف  الرصف،  من  املنع  املنع جيب  أي  وزه 

ان األلفية  وعدمه.  عىل  عقيل  ابن  رشح  اآلجرومية (3/321)ظر:  نظم  رشح  يف  الربية  رب  فتح   ،

 .(72ص: )رشح األجرومية  ، حاشية العالمة ابن احلاج عىل (1/201)

ل عليها دبد هلا من عالمة تاملعرفة ال   فاألصل يف االسم التنكري، واملعرفة فرع عنه، ألنا العلمية،  املراد هب )6)

ر إىل عالمة فرٌع عام ال يفتقر إىل عالمة. فإذا وجدت العلمية يف االسم قلنا: هذا  بخالف النكرة، وما افتق

 . ( 202،  193/ 1) اآلجرومية    ة يف رشح نظم يكون نكرة. انظر: فتح رب الربي سم أن فرٌع بدليل أن األصل يف اال 

العريب. انظر:   ، أي كلمة أعجمية دخلت عىل اللسانة األوضاع العجمي  ون الكلمة عىلواملراد هبا أن تك )7)

 .(1/193)فتح رب الربية يف رشح نظم اآلجرومية 

 (. 8حاشية )سبق بيانه يف الصفحة السابقة  )8)

التأنيث  زجي: وهو كل كلمتاملراد بالرتكيب هنا الرتكيب امل )9) تاء  ثانيهام منزلة  أو اسمني نزل  ملا قبلها،  ني 

يكرب،  وأما املزجي املختوم بويه كسيبويه فهذا تومًا بويه، كعبداهلل وبعلبك و معد  أن ال يكون خم  برشط
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 (3) يبرـقوهذا القول ت (2) ووزن فعل        (1) فون زائدة من قبلهـــا ألـ لنـاو

]وعرشون[قال   ثامنية  التهجي  حروف  أن  اعلم  والباء   (4) أيضًا:  اهلمزة  حرفًا: 

والراء  والذال  والدال  واخلاء  واحلاء  واجليم  والثاء  والشني   والتاء  والسني  والزاي 

والقاف والكاف والالم وامليم     والغني والفاءء والظاء والعنيطاالوالصاد والضاد و

 النون واهلاء والواو والياء. و

األلف،   فأما صورة  يصوروا  أن  فأرادوا  وألف  الم  من  مركبة  فإهنا  األلف 

و هبا  النطق  يمكن  وال  بنفسها،  تستقل  فال  ساكنة  إال  تكون  ال  حدها؛  واأللف 

وأنواع ولكل  وهي عىل أجناس    ،(5) عد والصورةال  م ألهنا مثلها يففضموا إليها الال

املد وا من ذكرها، فمن ذلك:  منها لقب البد  نوع   الواو والياء للنيحروف  : وهي 

، وتسمى أيضًا: حروف العلة؛ ملا يدخلها (6) واأللف، سميت المتداد الصوت هبا

 .(7) غريها ذلك مما ال يدخل فيه  من االعتالل بالقلب واإلبدال وغري

 
 مبني وال يرد هنا، قال ابن مالك: 

 ا ــ ِربَ ـــُأعْ مَّ ـ ِه تَ ـــِر َويْ ـَْغيـإِْن بِ ا   ***   َذا ـَبـْزٍج ُركِّ ـمَ ـا بِ ـــٌة َومَ ــلَ ـمْ ـَوجُ 

 .(1/203)لربية يف رشح نظم اآلجرومية فتح رب ا ،(329/ 3)ابن عقيل عىل األلفية انظر: رشح 

ن عقيل  م من الرصف إذا كان علاًم وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان. انظر: رشح ابيمنع االس )1)

 .  (3/330)عىل األلفية 

ا  إذا )2) أو يكون يف  بالفعل  تككان االسم عىل وزن خاص  زيادة ال  الزياالسم  الفعل، وهبذه  إال يف  ة  دون 

َقتَّ   يصري االسم  بالفعل نحو:  ل وانفعل. فتح رب  مساوًيا للفعل، واألوزان اخلاصة  فعَّ ل وانطلق، وزنه 

 . (1/197)الربية يف رشح نظم اآلجرومية 

 . ( 21ص:  ) بن احلاجب  انظر: الكافية يف علم النحو ال من ]البسيط[.  هذا النظم يف بيان علل الرصف وهو )3)

 يًا ما أثبته.ين[ والصواب نحوكتبت يف املخطوط ]وعرش )4)

 حرف، فكالمها لفظًا مكون من ثالثة أحرف.ألن الالم مثل األلف يف عدد األ )5)

 . (3/426)انظر: الكتاب لسيبويه  )6)

والعلة    )7) التغيري  ألن  بذلك  السميت  تعتل  أحدها،  يف  إال  العرب  كالم  مجيع  يف  يكون  ال  ياء  واالنقالب 

ًا مرة، نحو  قال وسقى(، وتنقلب اهلمزة ياء مرة وواوًا مرة وألفومهزة مرة، نحو )  ةوالواو فتنقلبان ألفًا مر

 .(93ص: )البن اجلزري التمهيد  ،(754ص:))راس ويومن وبري(. انظر: إبراز املعاين أليب شامة 
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احلرمن  أ  واعلم ]ن  يق/ب3وف  ما  عرشع  [  وهي  وهي:  زائدة،  أحرف،  ة 

،  (7) ، والنون(6) ، والسني، وامليم(5) ، والواو (4) والتاء  (3) ، والياء(2) م، والال(1) األلف

 .(8)واهلاء، واهلمزة

)هوي أيضًا:  املازين، جيمعها  علة  وهذا  تنساه(،  )اليوم  ذلك:  السامن(  وينظم  ت 

 . (9) منهاكان ئد إذا وقعت ن الزوانريد أ إال أنا ضاً قد تقع أصلية أيوهذه احلروف 

 
 األسامء  يفاحلرف، وال تكون أصالً البتة لف ال تكون أصال أبدا، إنام هي زائدة أو بدل مما هو من نفس  األ )1)

 . ( 118ص:  ) . انظر: املنصف البن جني  ملعنى فهي أصل فيهن عال، وأما يف احلروف التي جاءت وال يف األف

 « ذاك، وأوالك، وأولئك»هنم قالوا يف معناه:  ام كانت زائدة فيهام؛ ألواَللَِك، وإن الالم زائدة يف َذلَِك، وأُ   )2)

وإ فيها،  الم  تكثرياوال  ذلك  يف  الالم  زيدت  وملّا  نام  اللغة،  يف  يف    واتساعا  زادوها  الواحد،  يف  زادوها 

 . (165ص:)ع السابق اجلميع. انظر: املرج

نحو: َيْعَمل، إال أن  ا فصاعدًا، فهي زائدة،ا أربعة أحرف هبالياء إذا وقعت أول الكلمة وكان عدد حروفه   )3)

وأ الكلمة،  نفس  من  أهنا  يوضح  أمر  و جييء  وثالثة  ثانية  وجدهتا  إذا  املرما  انظر:  زائدة.  فهي  رجع ابعة 

 . (111، 101ص: )السابق 

الكلمة  )4) أول  يف  كث  التاء  الكالم  يف  زيادهتا  تكثر  مل  وهي  بإثبات؛  إال  زائدة  تعد  وال  الياء،  زيادة  الواو،  رة 

فلذ فيهواهلمزة؛  كانت  فإن  فيه،  هي  الذي  املثال  إىل  تنظر  أن  إىل  احتجَت  من   لك  حرف  موقع  واقعة 

ا وإن مل تكن واقعة موقع حرف من األصل قضيت بزيادهت  ت بأهنا من األصل مثل: توأم،ياألصل، قض

 .(103-102ص: )مثل: تألب. انظر: املرجع السابق 

ال   )5) البتة،  الواو  أوال  تزاد  وثالث  ثانية  انظروتزاد  الياء.  تفارق  فإهنا  الكلمة  أول  يف  إال  كالياء،  ورابعة  : ة 

 .(112ص: )املرجع السابق 

 .(129:ص)ائدة بمنزلة اهلمزة والياء. انظر: املرجع السابق امليم إذا كانت أول الكلمة فهي ز )6)

فهي    )7) لألصول  يكون  ال  مثال  يف  النون  وجدت  نحو:إذا  يف    ؛"َكنَْهُبل"  زائدة  ليس  مثل ألنه  الكالم 

وكذلك  "َسَفْرُجل" زائدة،  "َقَرْنُفل"،  فيه  والنون    النون  األلف  وجدت  إذا  فهام يفكذلك  االسم  آخر   

 .(134ص: )ن ونعسان. انظر: املرجع السابق زائدان نحو: رسحا

ر  أن جييء أم  ا فصاعدًا، فهي زائدة، إال ت اهلمزة أول الكلمة، وكان عدد حروفها أربعة أحرف هبإذا كان  )8)

ن زائدة وا وجدت اهلمزة غري أول فال تك، وإذ"أْفَكل وَأْيَدع"يوضح أهنا من نفس الكلمة، وذلك نحو  

 . (105، 99ص: )املرجع السابق إال بثبت، مثل: شمأل. انظر: 

 =                  يادة، فأنشده:حكي أن أبا العباس سأل أبا عثامن عن حروف الز»ـ(: ه392قال ابن جني )ت )9)

 ا ـ انَ ـُت السم ـيوِ ـا هَ ـدمـت قـنـا ك ـوم             ي ـنـَن فشيبناـ ُت السمـيوِ ـهَ 
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 واعلم أن للحروف ثالثة عرش خمرجًا: 

 . (1) ، وهي: اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاءاحللقية  -1

 .(2) ، ومها: القاف والكافاللهوية ثم -2

 . (3) والشني والياءوهي: اجليم  ،الشجريةثم  -3

 . (4) سني والزايوال  : الصادحروف الصفريثم  -4

 .(5) اء والتاء والدال : الطي، وهالنطعيةثم  -5

 . (6) ، وتسمى الذالقة، وهي: الراء والالم والنونالذلقيةثم  -6

 .(7) ، وهي: الظاء والثاء والذال اللثوية ثم  -7

 .(8) ، وهي: الفاء والباء وامليم الشفويةثم  -8

حروف    اإلبدال حروف  و -9 من  حرفًا  عرش  وثالثة  أحد  ثامنية  من الزيادة 

فالثامغ اهل  يةنريهن،  واهي:  والنون،  ألمزة  واهلاء  وامليم  والتاء  والواو  والياء  لف 

 . (9) والطاء واجليم والثالثة من غري الزوائد: الدال 

 
ا= له:  عفقال  أبو  له  فقال  وجيمجلواب؟  السامن(،  يريد: )هويت  َدْفَعتني،  الشعر  أجبتك يف  قد  عها  ثامن: 

 .(98ص:)اهـ. انظر: املنصف  «يها(ألتمونأيضا يف اللفظ: )اليوَم تنساُه( وقيل أيضا: )س

منه.    )1) الذي خترج  املوضع  إىل  فنسبت  احلروف خترج من احللق،  للفراهيدي  هذه  العني  ، (1/58)انظر: 

 .(83ص: )التمهيد  

 . ( 84ص:  ) ، التمهيد  ( 58/ 1)   ظر: العني واللهاة بني الفم واحللق. ان سميا بذلك ألهنام منسوبان إىل اللهاة،  )2)

 الفم. انظر: املراجع السابقة. مفرج أي: ضع الذي خيرجن منه، وهو شجر الفماملو نسبة إىل )3)

 .(91ص: )التمهيد يشبه الصفري. انظر:  لصوت خيرج معها عند النطق هباسميت بذلك ألن ا )4)

 . ( 84ص:  ) ، التمهيد  ( 58/ 1) سقفه. انظر: العني  يف الفم أي  سميت بذلك ألّن مبدأها من نطع الغار األعىل  )5)

 . ( 84:  ص ) ، التمهيد  ( 51/ 1) َطَرف غار الفم. انظر: العني   اللسان من  بذلك ألهنا خترج من َذْلَق سميت  )6)

 . ( 84ص:  ) ، التمهيد  ( 58/ 1) لثة اللحم املركب فيه األسنان. انظر: العني  خيرجن منها، وال هنن نسبة إىل اللثة، أل )7)

ب  )8) من  خمرجها  تعمَ ألن  وال  خاصة،  َفتنْي  الشَّ يفني  فتان  الشَّ يَش ُل  ال  احلُُروف  من  هذه ء  يف  إاَلّ  حاح  صَّ

 .( 1/51)األحرف الثالثة. انظر: العني 

من  زب والزم، فتبدل أحدمها من اآلخر، فامليم بدل ها، تقول هذا أمر ال سميت بذلك ألهنا تبدل من غري )9)

 = وال تبدل  منها،إنام يبدل غريها    لباء ليست من حروف اإلبدال،الباء، وال تقول الباء بدل من امليم، ألن ا



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

371 

اجملهورة  -10 احلروف  والقاف    ومن  والغني  والعني  اهلمزة  حرفًا:  عرش  ثامنية 

وا وا والنون  والالم  والضاد  والباء  والجليم  والزاي  والدال  ولطاء  الذال  ظاء 

]  (1) ء[را]وال واليا  [/أ4وامليم  يِل  (2) ءوالواو  َغنٌِج  َظْبٌي  )َزاَد  وهو  بيت  ينظمها   ،

 . (3)  ُضُمورًا إْذ َقَطع(

واحلاء واخلاء والكاف والشني والتاء عرشة أحرف، وهي: اهلاء    املهموسة  -11

 .(4) (والصاد والسني والثاء والفاء جيمعها )سكت فحثه شخص

مزة والقاف هلدة ثامنية أحرف: اديلش؛ فارخوةيدة وال ومن احلروف الشد  -12

واجليم   كقطب( والكاف  )أجدت  قولك  جيمعها  والباء،  والتاء  والدال  ، (5) والطاء 

اهل حرفًا:  عرش  ثالثة  والزاي  والرخوة  والصاد  والسني  واخلاء  والعني  واحلاء  اء 

 نل(. شديدة )عمر الرخوة وال  ، والذي بني( 6) والشني والذال والثاء والفاء

 ، تم. (7) لنونن: امليم واا، ومها حرفوف الغنةر ح احلروفن وم -13

 
ال  عىل السامع من العرب بنقل، و  ن غريها، وليس البدل يف هذا جاريًا يف كل يشء، إنام هو موقوفم=  

 .(92ص: )مهيد يقاس عليه. انظر: الت
 كتبت يف املخطوط ]والباء[ تصحيفًا. )1)

الصوت    )2) هو  اجلهر  ألن  باملجهورة  كالقبت  فلام  القوي،  لقبتالشديد  كذلك  خروجها  يف  ألن به،    نت 

 .(87ص: )جيهر هبا. انظر: التمهيد  الصوت

املخطوط ]وهو  )3) أثبته. انظر  إذ ظنى غنج يل ضمونا قد قطع[  كتبت يف  التمهيد يف معرفة والصواب ما   :

 التجويد أليب العالء اهلمداين. 

الن  )4) أنه حرف جرى معه  النطق به، لضومعنى احلرف املهموس  ند  عفه وضعف االعتامد عليه عفس عند 

فه خر انظر:وجه،  بعض.  من  أضعف  املهموسة  احلروف  وبعض  املجهور،  من  أضعف  البن   و  التمهيد 

 .(86ص: )اجلزري 

رف اشتد لزومه ملوضعه، وقوي فيه حتى منع الصوت أن جيري معه عند اللفظ به.  احلرف الشديد هو ح  )5)

 .(87ص: )انظر: املرجع السابق 

و هو حرف ضعف االعتامد عليه عند النطق به فجرى لرخرف الرخوة ألن الرخاوة اللني، واحللقبت با  )6)

 . (88ص: )جع السابق و أضعف من الشديد. انظر: املرمعه الصوت، فه 

انظر:   )7) التنوين.  فيهام، ومثلهام  فيهام غنة خترج من اخلياشيم عند النطق هبام، فهي زيادة  سميتا بذلك ألن 

 . (95ص: ) املرجع السابق
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 ، أول ذلك:  ( 1) ذكر الذي مل جيز الوقف عليه يف القرآن وال االبتداء بام بعده وكمل  

 .  (2)   ﴾ ڀ ڀ﴿  ال يبتدئ[ 17البقرة:] ﴾ پ﴿  من البقرة:

 . (3) قعحيث و[ 116البقرة: ]نحو: ﴾ ۀ ۀ ہ﴿  وقالوا ال يبتدئ 
[181آل عمران:]   ﴾ پ پ پ﴿ ال يبتدئ  لواقا يف آل عمران:

  (4) . 
 

: وهو  والقبيحيم،  اء وبيان مجيع مواضع الوقف واالبتداء القبيح يف القرآن الكرر استقرشع املؤلف هنا يف    )1)

  ڃ﴿ ، ﴾ چ  چ  چ  چ ﴿ ، ويكون بعضه أقبح من بعض، نحو:قه بام قبله لفًظا ومعنىما اشتد تعل

ق بالباري سبحانه وتعاىل، ويوهم  يلي أراده اهلل تعاىل؛ فإنه يوهم وصًفا ال غري ما  ؛ فإنه يوهم ﴾ ڃ

 ن الوعيد بالويل للفريقني، وهو لطائفة مذكورين بعده. أ

اقبحاأل وأما   إما أن يكون  أو يكون الوقف حسنًا، واالبتداء قبيًحا؛ لوقف واالبتداء قبيحني،  : فال خيلو 

وامل القول  بني  يقف  كأن  نحفاألول  يبتدئ:  ﴾ ڱ ڱ﴿و:  قول،  ثم  أو: ﴾ں  ں   ڱ﴿،   ،  

 ه ذلك من كل ما يوهم خالف ما يعتقده املسلم. ، وشب ﴾ ۀ  ڻ  ڻ  ﴿  ، ثم يبتدئ: ﴾   ڻ  ڻ﴿ 

العالء   أبو  الوقوال خيل»هـ(:  1085اهلمذاين )ت  قال  تلك  الواقف عىل  أو  إما  أو  ن يكون مف:  ضطًرا، 

 .«وزرمل يكن عليه -أ ما بعده غري متجانف إلثم، وال معتقد معناه متعمًدا؛ فإن وقف مضطًرا، وابتد

ا َلهُ عليه وزر إن عرف املعنى؛ ألنَّ االبتداء ال يكون إالَّ اخ»  :هـ( 926وقال زكريا األنصاري )ت   .«تياريًّ

وهو   ن عرف املعنى؛ ألن نيته احلكاية عمن قاله،عليه وإ ال إثم » :هـ(328بن األنباري )ت  وقال أبو بكر

د واعتقاد  العلامء أن ال حيكم بكفره من غري تعم  غري معتقد ملعناه، وكذا لو جهل معناه، وال خالف بني

ر  . انظر: منا«عتقد سواءف أم ال، والوصل والوقف يف املفإنه يكفر مطلًقا وق-ملعناه، وأما لو اعتقد معناه  

 .(29-1/28)وقف واالبتداء لألشموين بيان ال اهلدى يف

د موضع وقف؛  ال يع    ﴾ پ﴿  [، و 17البقرة:] ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ  ﴿  قوله تعاىليف    )2)

اهلل ما رضب  مجلة  من  واملثل  ألنه  دمائهم  اإلسالم حلقن  بظاهر  تعلقهم  يف  للمنافقني  به عىل   مثال  يؤتى 

 .(14ص: )ما يف املرشد لزكريا األنصاري  د لتلخيصر: املقصإنام حتصل بجملته. انظ وجه آلن الفائدة

إىل تكفري الواقف عليه عند البعض،  فقد كرهه كثري من العلامء بل وصل     ﴾ ڀ ڀ ﴿  ا االبتداء بـوأم 

املجيء   ذهاًبا يليق بجالله، كام أسندجيوز أن يكون اهلل قد أسند إىل نفسه  »هـ(:  669ابن عصفور )ت    قال

.  «بالذهاب وال باملجيءفلعل تكفريه الواقف الحظ أن اهلل ال يوصف  تعاىل،    عنى يليق بهواإلتيان عىل م

 . (1/31)انظر: منار اهلدى 

 . (1/450)اري ظر: إيضاح الوقف واالبتداء البن األنبان )3)

ء للداين  كتفى يف الوقف واالبتدايل بفصله عام قبله. انظر: املويعّد هذا من أقبح األنواع ألن املعنى يستح  )4)

 .(31ص: )
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[30املائدة:] ﴾ ى﴿  :املائدة يف
[31املائدة:] ﴾ ائ﴿ ال يبتدئ  

   (1) . 
[17املائدة:] ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿   وأيضاً 

يبتدئ   ڱ ڱ ں ﴿  ال 

وأيضاً  ﴾ ں ڻ ڻ [18املائدة:]  ﴾ ٱ ٻ ٻ﴿   ، 
يبتدئ      ال 

[64املائدة:] ﴾ ٱ ٻ﴿ ، ﴾ ٻ ٻ پ﴿
يبتدئ   ،    ﴾   ېې ې ﴿  ال 

[72املائدة:] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  ب[/ 4]
ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿   بتدئ ي  ال  

[73املائدة:] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿، ﴾ ڦ ڦ
يبتدئ   ک ک ک ﴿   ال 

[84املائدة:] ﴾ ٹ ٹ﴿، (2) ﴾ گ
 .  ﴾ ڤ ڤ ڤ﴿ ال يبتدئ  

[164األعراف:] ﴾ پ﴿ يف األعراف:
 .(3) ﴾ پ ڀ﴿ ال يبتدئ  

[30التوبة:] ﴾ ڱ ڱ﴿  يف التوبة: 
ڻ ﴿، ﴾ ڱ ں ں﴿  ال يبتدئ   

[30التوبة:] ﴾   ڻ
 . (4) ﴾   ڻ ڻ ۀ﴿  بتدئال ي  

[ 9يوسف: ]    ﴾ گ گ گ﴿   يف يوسف:
[9يوسف:]   ﴾ ڳ ڳ﴿  ئ ال يبتد   

 (5) .   
 

 ة فصل املعنى عن ما قبله. انظر: املرجع السابق. وهو من أقبح أنواع الوقف واالبتداء الستحال )1)

العلامء من  )2) املواضع مجيعها عّدها  و  هذه  الوقف  أنواع  قبله أقبح  ما  املعنى عن  ،  االبتداء الستحالة فصل 

يعتقده   ما  خالف  يوهم  الوألنه  إيضاح  انظر:  واالبتداءاملسلم.  الوقف (451/ 1)  وقف  يف  املكتفى   ،

 .(1/29)دى ، منار اهل(13ص: )واالبتداء 

 . ( 281/ 1) نار اهلدى  مهلكني؟. انظر: م  قوًما قوًما«، كأنَّه قال: مل تعظون  وله: » لق ليس بوقف؛ ألنَّ ما بعده صفة  )3)

 سابقة.. انظر: الصفحة ال﴾ٻ پ ٱ ٻ ٻٻ﴿  كالقول يف قوله تعاىلالقول فيهام  )4)

بتداء به ال حيسن؛ ألنا نقرأ حكايتهم  اال العربية توجب الوقف، وإن قيل  »هـ(:  560وندي )تقال السجا  )5)

 .(2/594)انظر: علل الوقوف  .«وليس أمرًا منا    ﴾ ڳ   ڳ﴿  عضهم لبعضبأن قال ب

منهم من يرى فام بعدها يف املعنى:  ف عىل رؤوس اآليات إن تعلقت بوقد اختلف العلامء يف مسألة الوق

،  قها بام بعدها وأهنا سنة متبعة يثاب فاعلهامهام اشتّد تعلّ ليها واالبتداء بام بعدها مطلقًا،  جواز الوقف ع

اجلزري:   ابن  ال»قال  بعضهم  عد  عىل  وكذلك  وهو  وقف  عمرو:  أبو  وقال  ذلك سنة،  يف  اآلي  رءوس 

رءوس وف عىل  لامء وقالوا: األفضل الوقاإليامن، وغريه من الع واختاره أيضا البيهقي يف شعب  أحب إيل  

وقد كان  »ل الداين:  ، وقا«وسنته أوىل ×  واتباع هدي رسول اهلل     بعدها. قالوا:اآليات، وإن تعلقت بام

بعضهن ببعض، ملا    لسالفني والقراء املاضني يستحبون القطع عليهن، وإن تعلق كالممجاعة من األئمة ا

 =                .«دون هناياهتن ملا كان من الكالم التام يف أنفسهن هات وهنن مقاطع، ولسن بمشب ذكرناه من ك 



 مدين العويف  اءمسأد.    على مسائل يف القراءات والتجويد  ه(713)ت طنويفالشالدين  ورناإلمام  تعليقات

374 

[38النحل:]  ﴾ ہ ہ﴿ أيضاً  ويف النحل:
  ، يف النحل ﴾ ھ ھ ھ﴿  ال يبتدئ  

[51النحل:] ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿
   .(1)   ﴾ ۉ ۉ﴿  ال يبتدئ  

[117املؤمنون:] ﴾ ې ې ې ى﴿ يف املؤمنني:
   . ﴾ ائ ى﴿ ال يبتدئ   

[22إبراهيم:]   ﴾ ے ے ھ﴿:يف إبراهيم
 . (2)   ﴾ ۓ ڭ﴿ يبتدئ  ال  

[ 151الصافات: ] ﴾ ېئ﴿ : ويف الصافات
[ 152:الصافات ]   ﴾ ىئ ىئ﴿ ال يبتدئ   

 (3) . 
[4الزمر: ] ﴾ ھ ھ ھ﴿ يف الزمر:

 .  ﴾ ھ ے ے﴿ ال يبتدئ  
[22فصلت:]  ﴾ ڦ ڦ﴿ يف فصلت:

   .   ﴾   ڄ ڄ ڄ ڄ﴿  تدئال يب  
[ 84الزخرف: ]   ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ﴿  يف الزخرف:

 . ﴾ ھ ھ ھ﴿   ال يبتدئ   
[ 23الغاشية: ]  ﴾ ى ى ائ ائ﴿   :غاشيةيف ال

 [. 24ة: الغاشي ]   ﴾ ەئ وئ﴿   ال يبتدئ   
[5التني:] ﴾ ٿ ٿ﴿ يف والتني:

   . [6التني:] ﴾ ٹ ٹ ٹ﴿  ال يبتدئ  
[2العرص:]   ﴾ ٻ پ﴿يف العصر:

[3العرص:] ﴾ ٹ ٹ ٹ﴿  ئال يبتد  
 (4).   

[ 4املاعون: ]  ﴾ ڃ ڃ﴿  يف املاعون:
 [ 5املاعون: ]   ﴾ ڃ چ﴿  يبتدئ ال   

 (5)  ،

 . أ[/ 5أعلم بغيبه. ]وعىل هذا فِقْس واهلل  
 

اآليات  و= رؤوس  عىل  الوقف  حكم  أّن  يرى  من  آيةمنهم  برأس  ليس  ممّا  غريها  عىل  فكحكمه  حينئٍذ ، 

ز الوقف عىل رأس عّلق لفظي برأس اآلية فال جيوينظر إىل ما بعدها من حيث التعلق وعدمه، فإن كان له ت

للقارئ أن يتعلم ويسن  »يا األنصاري:  لق لفظي جاز الوقف، قال اإلمام زكربه تع اآلية، وإن مل يكن له  

  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ﴿ عده كقوله تعاىل  خر اآلي إال ما كان شديد التعلق بام بالوقوف وان يقف عىل أوا

يف    ﴾ جخ  مح  ﴿ وقوله    ﴾    ى  ې  ې  ې الالم  م ألن  الثاين  يف  والالم    باآلية   تعلقان األول 

 . ( 5)ص:   ، املقصد لتلخيص ما يف املرشد ( 226/ 1) ، النرش  ( 11ص: ) االبتداء  و كتفى يف الوقف  انظر: امل . « قبلهام 

 .(13ص: )بعده. انظر: املكتفى يف الوقف واالبتداء  عنى يفسد بفصلهام عام قبلهامألن امل )1)

تعاىل، وهو اعتقاد نفي  ن باهلل ألن نفي اإلرشاك واجب كاإليام  ﴾ ڭ   ۓ ﴿  ره االبتداء بقوله:ومن ك  )2)

 . (1/389)هو حقيقة اإليامن. انظر: منار اهلدى ك الباري، وذلك رشي

 .(2/860)يح. انظر: علل الوقوف  ول واملقول وال يبتدئ بكفر رصبني الق لئال يفصل )3)

 . (2/1156)انظر: علل الوقوف  )4)

املمدوحني بنعته املتصل به وهو ن مجلة  ج م وإنام خر  (ويل)  وح حممود ال يليق بهاسم ممد  (املصلني)   ألن  )5)

 .(15: ص). انظر: املكتفى يف الوقف واالبتداء  ﴾   چ  چ  چ  چ  ڃ﴿  قوله
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 اخلامتة

هلل محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله   دم احل

 ، وبعد: وصحبه أمجعني

ت بعَد  َمنَّ اهللُ  تيسرَي بعد    وفيِق اهلل تعاىل، والفإنه ال توفيَق  أْن  بعَد  تيسريه، وإين 

ا هذه  وحتقيق  دراسة  من  باالنتهاء  توص عيلَّ  إلرسالة،  عدلُت  اىل  من  ئج  تالنٍد 

 أذكرها فيام ييل:  والتوصيات،

وكان   • زمانه،  يف   
ِ
القراء شيَخ  الشطنويف  الدين  نور  اإلماُم   كان 

ِ
العلامء من 

 الذين خدم
ِ
 وا علم القراءات. األجالء

ه يف الرتمجة، شأُنه شأَن كثرٍي من أئمِة القراءات، إذ مل يوفَّ هذا اإل • ماُم حقَّ

  وافيٍة. ريَ وغقتضبًة اجم مالرت ُته يف كتِب جاءْت سري

القراءات   • كتب  يف  حقها  ُتعط  مل  األلقاب  وهذه  ألقاب،  عرشة  للمد 

 ها عدد قليل من العلامء. والتجويد، حيث تكلم عن

ابن اجلزري مل    ﴾ ٴۇ ۋ ﴿  يفوقفًا  حلمزة   • سبعة وعرشون وجهًا لكن 

 جيوز منها سوى عرشة أوجه.

لرصف ا  نعأحد موافيه    ا دخلمرصوفًا وإذأصل االسم يف اللغة أن يكون   •

 أصله. م عنخرج االس 

عىل   • وتأثريه  ألمهيته  واالبتداء  الوقف  بعلم  واالهتامم  احلرص  من  البد 

 ملعنى واألداء. ا

العلمأويص نفيس وإخويت • القراءات الرشيف     من طلبة  أن يشتغلوا بعلم 

 ه. وًرا لطالبيالذي حيتاُج إىل عنايٍة وجهٍد كبريين، حتى يكوَن سهاًل ميس 

ال  ِب كتُة حتقيِق  وررض • الكثرية والتي ال زالت مدرجًة يف  ورسائل  قراءات 

 َ  ومراجعه. هذا العلُم ويثرى بمصادره ثنايا املكتباِت اخلاصِة والعامِة حتى يتيَّسَّ
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: أسأل اهلل أن جيعَل هذا العمَل خالًصا لوجهه الكريم، وصىل اهلل وسلم  ختاًما

ان إىل يوم  من تبعهم بإحسو ،ه أمجعنيوصحب  آلهملتقني، وعىلعىل نبي اهلدى وإمام ا

 الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
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 فهرس املصادر واملراجع

املإبرا  -1 األماين،ز  من حرز  القاسم    عاين  بن أليب  إسامعيل  بن  الرمحن  عبد  الدين    شهاب 

 . وتبري-العلميةب كتال، دار  هـ(665)ت  وف بأيب شامة املقديس الدمشقي املعر إبراهيم 

،  (هـ911)ت  ، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  اإلتقان يف علوم القرآن   -2

 . م1974هـ/ 1394هليئة املرصية العامة للكتاب،  يم، اإبراه حتقيق: حممد أبو الفضل

دا اإلضاءة يف بيان أصول القراءة  -3 ل، لعيل بن حممد الضباع،  طنطا،    –  لرتاثر الصحابة 

 م. 2002-هـ1422ثانية  ة البع لطا

ا،  األعلم   -4 الدمشقي خلري  الزركيل  فارس  بن  عيل  بن  حممد  بن  حممود  بن    لدين 

 . م  2002اخلامسة عرش مايو   ، الطبعةللماليني ، دار العلمهـ(1396)ت

النصر،  -5 وأعوان  العصر  الصفدي    أعيان  أيبك  بن  خليل  الدين  ،  هـ(764)ت  لصالح 

مد، دار  حممد موعد، ود. حممود سامل حم   أبو عشمة، ود.   لي بن  زيد، ود. و  أب   عيل   قيق: د. حت

 م. 1998  -هـ 1814سوريا، الطبعة األوىل    –دمشق  لبنان، دار الفكر،    -الفكر املعارص، بريوت  

ابن احلاجب   -6 املرصي  ،  أمايل  بكر  أيب  بن  بن عمر  بن عثامن  الدين  البن احلاجب مجال 

األردن،    -يامن قدارة، دار عامر  ح سلال ص   : د. فخريقحتق،  هـ(646)ت  ي  اإلسنوي املالك 

 م.  1989  -هـ  1409بريوت،   –دار اجليل 

والبتداء،  -7 الوقف  بن    إيضاح  القاسم  بن  حممد  بكر  بحمم أليب  األنباري  د  بشار  )ت  ن 

جممع اللغة العربية بدمشق،    ، حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان، مطبوعات هـ(328

 . م1971  -هـ  3901

الز   -8 ال  رةاه البدور  والدُّرةيف  الشاطبية  طريقي  من  املتواترة  العشر  بن  قراءات  الفتاح  لعبد   ،

 لبنان.  – ، بريوتتاب العريب ، دار الكهـ(1403)ت  الغني بن حممد القايض عبد 

،  هـ(  833)تيوسف بن اجلزري  أليب اخلري حممد بن حممد بن    علم التجويد، التمهيد يف    -9

ـ  1405الطبعة األوىل    الرياض،  -عارفمل ا واب، مكتبةعىل حسني الب  : د. حتقيق  . م 1985  -ه

، حتقيق:  هـ(569)ت  اهلمذاين  ، أليب العالء احلسن بن أمحد  التمهيد يف معرفة التجويد  -10

    م. 2000 –هـ 1420ردن، الطبعة األوىل، األ  -م قدوري احلمد، دار عامرانغ
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بن عمر الداين    نامثع  بنسعيد    نأليب عمرو عثامن ب  جامع البيان يف القراءات السبع،  -11

 . م 2007 -هـ 1428اإلمارات، الطبعة األوىل،    – ، جامعة الشارقةهـ( 444)ت 

 . هـ( 1392)ت  دي  اسم العاصمي احلنبيل النج لعبد الرمحن بن حممد بن ق   ومية، حاشية اآلجر    -12

،  يس املردا مد السلمي  ألمحد بن حم  ،حاشية العلمة ابن احلاج على شرح منت األجرومية   -13

 بريوت. -العلميةب الكت دار 

القراءات   -14 يف  التحريرات  وتوضيح  املشكلت  عبدحل  بن  ملحمد  اخلليجي    ،  الرمحن 

الرياض، الطبعة األوىل    –اء السلف  يق: عمر املراطي، دار أضو، حتق(هـ1389)تاحلنفي  

 م. 2007 -هـ1428

االدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة   -15 ن  ب   دمح ن أمد ببن حمبن عيل  د  لفضل أمح، أليب 

جملس دائرة املعارف العثامنية    ، حتقيق: حممد عبد املعيد ضان،هـ(852)ت حجر العسقالين 

 . م7219 -هـ1392لطبعة الثانية  ند، احيدر اباد/ اهل  -

بن  سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي  -16 بن عثامن بن حممد  القاسم عيل  ، أليب 

)ت  البغدادي ثم املرصي الشافعي املقرئ  ي  ذر الع صح  ن القااحلسن املعروف بابأمحد بن  

  م.   9541  -هـ   1373مرص، الطبعة الثالثة   – ، مطبعة مصطفى البايب احللبيهـ(801

أل  -17 عقيل على  ابن  مالك،شرح  ابن  العقييل    فية  الرمحن  بن عبد  اهلل  عبد   ، عقيل  البن 

القاهرة،    -الرتاث    ر ا د ،  يد بد احلمالدين ع  حممد حميي، حتقيق:  هـ(769)ت  املرصي  اهلمداين  

ـ    1400مرص للطباعة ، سعيد جودة السحار ورشكاه، الطبعة العرشون    دار   . م 1980  -ه

 سمري القحطاين. لصالح بن حممد بن حسن األ  ومية،شرح األجر   -18

مالك،  -19 ألفية ابن  بن حممد األشموين    شرح األمشوين على  الدين عيل  نور  أليب احلسن 

 م. 1998  –هـ 1419ت ، الطبعة األوىل و بري -ة يتب العلم، دار الكهـ(900)ت

الفوائد  -20 تسهيل  بشرح  القواعد  بتمهيد  املسمى  مالك  لبن  التسهيل  ملحمدشرح  بن    ، 

حممد العزازي، دار الكتب    ، حتقيق:هـ(778)تر اجليش  سف التميمي املعروف ب ناظيو

 بريوت.  -  العلمية

القر   -21 النشر يف  لنويري  مد بن حممد احم  بن  م حممدالقاسأليب  ،  اءات العشر شرح طيبة 

العلميةهـ(857)ت الكتب  دار  رسور،  حممد  جمدي  حتقيق:  األوىل    -  ،  الطبعة  بريوت، 

 م. 2003  -هـ  1424
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 ، دار اللؤلؤة للنرش والتوزيع. منت األجرومية لعلمة خالد األزهري على  شرح ا  -22

الشافعية،  -23 شهب   طبقات  قايض  ابن  الدين  أمحدلتقي  بن  بكر  أبو  عبن    ة  بن  مر  حممد 

  –عامل الكتب  ، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان،هـ(851)ت ي الدمشقي دي الشهب ساأل

 . هـ1407األوىل بريوت، الطبعة 

ي، حتقيق الدكتور حممد  حممد بن طيفور السجاوند ، لإلمام أيب عبد اهلل  الوقوفل  عل   -24

 . م2006  ،هـ 1427الثانية   اهلل العيدي، مكتبة الرشد ،الطبعة بن عبد 

املقرئ    السبع، القراءات    يفان  العنو   -25 سعيد  بن  خلف  بن  إسامعيل  طاهر  أليب 

  ل العطية، عامل الكتب خلي   زهري زاهد ود.   ، حتقيق: د. هـ(455)ت  األنصاري الَّسقسطي  

 . هـ4051بريوت،   -

البرصي    ن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيديـمـد الرحـي عبـألب،  نــالعي  -26

 مرائي، دار ومكتبة اهلالل. إبراهيم الساد  مي، زوخامل حتقيق: د مهدي  ،هـ(170)ت 

القراء  -27 طبقات  يف  النهاية  اجلزري    ،غاية  بن  يوسف  بن  حممد  بن  حممد  اخلري  أليب 

 . مكتبة ابن تيمية  ،هـ( 833ت)

فاقيس  النوري الصأليب احلسن عيل بن سامل بن حممد  ،  النفع يف القراءات السبع ث  غي  -28

املا املق حتهـ(1118)ت  لكي  رئ  حمأمح  قيق:،  السمد  عبد  الشافعي مود  دار    يع  احلفيان، 

 . م2004 -هـ 1425بريوت، الطبعة األوىل   –الكتب العلمية 

الربية يف شرح    -29 اآلجرومية فتح رب  بن  ، نظم  عمر  بن  احلازمي،    ألمحد  مكتبة  مساعد 

 م. 1020  -هـ  1431مكة املكرمة، الطبعة األوىل   -األسدي

الرمحن بن  د  ـن عبـد بـ مـن أحـر بـاكـش  نـب  دـمحـن مـ يالح الد ـ ، لصاتـــيـوات الوفـف  -30

 بريوت، الطبعة األوىل.  – ، حتقيق: إحسان عباس، دار صادرهـ(764)ت شاكر 

)التمكن واملشاهبة    -31 الصرف  املمنوع من  بن مصطفى  للدك  والعلة(،يف  الكريم  تور عبد 

 م. 2005يونيو    –يناير   ع عرش، العدد التاس   ، جامعة تعز، امعية مدلج، جملة الدراسات االجت

اس، تـحمـن مـد بـمـر أحـعفـ ي جـ ألب  اف،ــنـع والئتـطـالق   -32 حقيق:  ـد بن إسامعيل النَّحَّ

الطبعة    اململكة العربية السعودية،  -ودي، دار عامل الكتب  إبراهيم املطر د. عبد الرمحن بن  

 . م1992  -هـ  1413األوىل  
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  يب الرضا احلموي مر بن حممد بن أألمحد بن ع  شارات يف أصول القراءات،القواعد واإل  -33

القلم  ،هـ( 791)ت  احللبي   دار  بكار،  احلسن  حممد  بن  الكريم  عبد  الدكتور    -حتقيق: 

 . م1986  -هـ  1406دمشق، الطبعة األوىل  

النحو،  -34 علم  يف  احلاجب  الكافية  أيب   البن  بن  عمر  بن  عثامن  بن  الدين  بكر    مجال 

املالكي   اإلسنوي  د. ـ(ه  646)ت  املرصي  حتقيق:  ا  ،  عبد  مكصالح  الشاعر،  تبة  لعظيم 

 م.  2010القاهرة، الطبعة األوىل   –اآلداب 

يوسف بن عيل بن جبارة بن  القاسم  أليب    الكامل يف القراءات واألربعني الزائدة عليها،  -35

قيق: مجال بن السيد بن رفاعي  حت  ،هـ(465)ت  بو القاسم اهلَُذيل  حممد بن عقيل بن سواده أ

 . م 2007  -هـ  4281، الطبعة األوىل  مؤسسة سام للتوزيع والنرش الشايب، 

عمـشـبي  ـ ألب،  اب ــالكت  -36 عثمـر  بن  بـرو  سيبويه  ـان  امللقب  بالوالء،  احلارثي  قنرب  ن 

الثالثة  القا  -السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي   قيق: عبد، حتهـ(180)ت   الطبعة  هرة، 

 . م1988  -هـ  1408

العشر، -37 القراءات  يف  عبد   الكنز  الدين  تاج  حممد  ب  أليب  عبداهلل  امل  ن  بن  بارك  املؤمن 

الطبعة  القاهرة،    -خالد املشهداين، مكتبة الثقافة الدينية   ، حتقيق: د. هـ(741)تالواسطي  

 . م2004  -ـ  ه1425األوىل  

بن ، أليب  حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ -38 الدين حممد  تقي  حممد بن حممد،    الفضل 

الع اهلاشمي  الفضل  الشافعي  أبو  املكّي  ثم  األصفوين  الكهـ(871ت)لوّي  دار  تب  ، 

 . م1998  -هـ 1419العلمية، الطبعة األوىل  

وم مــالب   و، ـــحـ ي النـة فـــــيـروم ـن اآلجــتـم   -39 الصنهاجي    مد بن داودحـن مـد بــحمـن آُجرُّ

 . م1998-هـ 1419دار الصميعي،    ،هـ(723)ت 

املؤمن بن عبد احلق ابن  لصفّي الدين عبد   ،لبقاع مراصد الطلع على أمساء األمكنة وا  -40

 . هـ 1412الطبعة األوىل    بريوت،   -، دار اجليل هـ( 739)ت  بيل قطيعي البغدادي احلنشامئل ال

البلـجـمع   -41 اهلل شهـي عبـألب  دان،ــم  ياقوت  ـد  الدين  اهلل  اب  الرومي احلموي  بن عبد 

 . م1995بريوت، الطبعة الثانية  -ر صادر، داهـ(626)ت 
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بد اهلل حممد بن أمحد  الدين أيب علشمس    معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار،   -42

 . م 1997  -هـ 1417الكتب العلمية، الطبعة األوىل    دار ،  هـ(748)ت  بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي 

د بن أمحد بن زكريا  ا بن حمملزكري   ما يف املرشد يف الوقف والبتداء،   املقصد لتلخيص -43

 . م1985  -هـ 1405، دار املصحف، الطبعة الثانية هـ(926)ت  األنصاري،

  ، هـ( 444)ت  أليب عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر الداين   اء، كتفى يف الوقف والبتد امل  -44

 . م 2001-هـ 1422عامر، الطبعة األوىل    حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان، دار 

، أليب حفص رساج الدين عمر بن قاسم  تواتر من القراءات السبع وحترر   يف ما  املكرر  -45

ار الشافعي املرص عيل األنصاري  بن حممد بن   ، حتقيق: أمحد حممود عبد  هـ( 938)ت  ي  النشَّ

ـ  1422  بريوت، الطبعة األوىل   –الشافعي احلفيان، دار الكتب العلمية  السميع  . م   2001  -ه

حممد بن عبد الكريم    ألمحد بن عبد الكريم بن ،  بتداء وال  قف منار اهلدى يف بيان الو   -46

الشافعي   املرصي  نحو  األشموين  الهـ(1100)ت  الرحيم  عبد  حتقيق:  دار  ،  طرهوين، 

 . 2008القاهرة    – احلديث

جني املوصيل    أليب الفتح عثامن بن ،   أليب عثمان املازين  شرح كتاب التصريف   املنصف   -47

 م. 5419  -هـ  1373م، الطبعة األوىل  اث القدي ،  دار إحياء الرتهـ(392)ت 

واآلاثر،  -48 اخلطط  بذكر  والعتبار  أمح  املواعظ  العباس  عيل  أليب  بن  القادر  د  عبد  بن 

بريوت، الطبعة    -، دار الكتب العلمية هـ( 845)ت  احلسيني العبيدي تقي الدين املقريزي  

 . هـ1418وىل  األ

الق ـف  رــ شـالن  -49 العشــي  اخلري  ر، ــراءات  بن    أليب  حممد  بن  اجلزري  حممد  بن  يوسف 

 . تبريو -، دار الكتاب العلميةهـ(  1380)تحتقيق: عيل حممد الضباع  هـ(، 383)ت

األند  -50 غصن  من  الطيب  الرطيب، نفح  التلمساين    لس  املقري  حممد  بن  بعد  ألمحد  )ت 

 . 9681بريوت ،    -ار صادر  إحسان عباس، د حتقيق : د.  هـ(،1050

شــاهل  -51 طيـــادي  النــبــرح  الق ـــ شـة  يف  الع ـر  م ـمـمحـل  ، ر ـــشـراءات  مـحمـد  سامل  ـحمـد  د 

 . م1997 -هـ 1417بريوت، الطبعة األوىل،  –دار اجليل   ،هـ(1422)ت حميسن 

الصفدي  ل  الوايف ابلوفيات،  -52 اهلل  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  ،  هـ(764)ت  صالح 

 . م 2000  -هـ 1420بريوت،    –اث  لرت دار إحياء ا مصطفى،    وتركي حتقيق: أمحد األرناؤوط
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Methodology of Imam al-Shatibi with the Modes of the Canonical 

Quranic Recitations in his Poem "Hirz al amaani wa wajh al tahaani" 

PhD: Salim ibn Ghorm Allah ibn Muhammad al-Zahrani 

The didactic poems of the Quranic recitations (al-qiraa’aat) consist of 

multiple sciences that service their primary intent which is the explanation of 

the recitations, the attribution of each recitation to its reciter, and many 

meanings of a verse of the Quran relative to each mode of recitation (referred 

to as tawjih).  

Among the poems that served these objectives was the didactic poem of 

Imam al-Shatibi titled Hirz al amaani wa wajh al tahaani fi al-qiraa’aat al sabi’. 

This study discusses the methodology of Imam al-Shatibi, may Allah have 

mercy on him, in explaining the multiple meanings of a verse of the Quran and 

studies the examples provided in his poem.  

We’ve also included a brief biography of Imam al-Shatibi as well as an 

introduction to the science of tawjih and then discuss the principles of Imam al-

Shatibi’s methodology in explaining the many meanings carried by a single 

verse in the science of tawjih. This study uses inductive analysis in 

understanding and explaining the methodology of the Imam.  

Among his most unique attributes of his methodology are:  

• The consistency of his methodology with many of the topics discussed in 

the principles of Quranic studies 

• Describing many of the Farshi terms (specific terms in the Quran) 
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• Most of his descriptions of the modes of recitation are very concise, 

consisting of only a few words.  

• He cites verses of poetry sparingly. 

• He does not attribute everything that he narrates regarding the modes of 

recitation to the originating scholar. Rather, he only does this in a few places. 

Validating Recurring Qura'anic Farshi Recitations Using 

Qura'anic Fasila in Qiraa'at guiding Books 

"Collection and Study" 

Mohammed ibn Abdelkareem Paigham  

Research discourse: This research is concerned with compiling, examining 

and supporting the recurrent Farshi recitations of the Holy Quran from guiding books.  

Research Objective: The research aims at compiling the recurrent Farshi 

recitation that guiding scholars had been arguing for in their books using 

Qura’anic Fasila. The research applies an inductive, descriptive analytical 

approach in order to explain arguments by looking at scholars’ views with 

editing and summarization , so that the scientific value of these views will be 

shown.  

Main research results:  

1- Proving the recurring Qura’anic Farshi recitation is a type of explaining 

Qura’an with Qura’an and it is believed to be the best way of interpreting 

Qura’an  

2- The impact of the Qura’anic Fasila on Qira’at as a way of validating Qira’at 

and guiding them.  
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3- The debate over the Farshi Qira’at with Qura’anic Fasila is a way of 

validating Tawqif.  

4- Ibn Alqarab’s (died 414 H) book Alshafi Fi Elal Alqura’an is one of the most 

comprehensive Tawjeeh books that rivet validating the recurrent Farshi Qira’at 

using Qura’anic Fasila. The book mentioned before is arguing over 15 

Qura’anic Fasila. While Alkarmani’s (died 563 H) book called Mafateeh Alghani 

has only argued for one Qira’a.  

5- The number of recurring Farshi Qira’at that have been validated by 

guiding scholars using Qura’anic Fasila is 22. 

6. There are unique arguments for recurring Farshi qira’at that never or rarely 

mentioned in books other than Khalaweeh (370), Farisi (377), Ibn Zangala 

(403) , Aby Fadhl Bukhari (700) that I did not find in other resources.  

Research recommendations:  

1- Compiling and studying areas of argument over Qura’an recitation using 

Qura’anic Fasila in Qura’anic Tafseer and Erab books.  

2- Studying other Qura’anic validation ways in Tafseer and Erab books such 

as Context , Analogues , Qura’anic calligraphy and recurring Qira’at. This is 

because in my research I focused only on Qura’anic validation resources in 

guiding books.  

Key words: Validation – Recurring Qura’anic recitations – Qura’anic Fasila 

– guiding Books.  
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Ibn al-Kua's explanatory questions to Ali, God bless him 

"Collection, study and comparing" 

Dr. Yahya Ibn Abdraboh Alzahrani 

This study collected the interpretational questions of Ibn al-Kuaa, to Ali, and 

compared them with the questions of Sabigh to Omar, may God bless him, and 

showed their effect in several aspects, the foremost of which is the 

interpretation, and concluded the study with results, including : 

The number of famous questions of Ibn al-Kua'a, is fourteen, in thirteen 

surat, two of them are in Surat al-Kahf, and Sabegh agreed in the questions of 

Surat al-Dhariat, and the second position of Surat al-Kahf, and that they had a 

clear effect in several areas; where the interpretation comes first. 

Features of Divine Education in the Qur’anic texts 

Dr. Mohammed Ibn Saeed Ba-Fael 

research aims: The most important are the following: 

• Highlighting the most important features of divine education in the 

Qur'anic texts, and its effects on the Muslim character and education. 

• Directing educators' attention to the divine characteristic in their scientific 

and practical projects. 

Research Methodology: The descriptive approach in its theoretical and 

analytical method to elicit the features of divine education from the Qur’anic 

texts. 
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Most prominent search results: 

1. Rabbis are a more specific category of scholars. They combined 

knowledge, jurisprudence, wisdom, insight, and the task of reforming people. 

2. The most honorable attributes of the rabbis are the sublimeness of 

their goal and the majesty of their purpose, so they do not seek a witness to 

their deeds other than God Almighty. 

3. The Rabbis are distinguished by their firmness in the sciences of 

Sharia, and their combination of knowledge, wisdom and jurisprudence in religion. 

4. The Rabbis are the most devoted and devotional of people, and the 

most adherent of them to obedience and obedience to their Lord. 

5. The rabbinic people are scholars of God, working with God’s law, 

combining jurisprudence and action, and inventing the morals of knowledge 

outwardly and inwardly. 

6. The divine education instills in the conscience of the Muslim that he 

is an active individual, regardless of his position, giving in all his circumstances. 

At the conclusion of his research, the researcher recommended the 

importance of writing in the lives of the rabbis, and the study of translations 

their lives, and the disclosure of the aspects of the divine in which they were 

endowed, and the ingredients that helped to achieved in their behaviors and 

their lives. 

Keywords: Quranic texts - education - divine - landmarks. 
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The hadiths contained in the reading of some of the surahs and verses 

after the prayer, "collection and study" 

PhD. Ahmad Ibn Omer Bazmool 

Research Objectives: The research aims to collect what differed from the 

hadiths contained in the reading of something from the Qur’an after prayer 

from the sources of the Sunnah in one place. And to graduate it, and judge it by 

acceptance and response according to the Prophet's speech rules. 

Research plan: The research came in an introduction, a preface, two objectives, 

a conclusion, and indexes. 

The research dealt with the hadiths mentioned in the reading of something 

from the Qur’an after prayer. 

The most important results: the perfection of the guidance of the Prophet, 

peace be upon him, and the distinction between what is true and what is not, 

from what is mentioned in the reading of something from the Qur’an after prayer. 

The most important recommendations: Collecting the prophetic supplications 

that are said after prayer, and collecting the narrations of reciting the prayers. 

key words :Quran - hadith - reading - posture - prayer - remembrances. 

Recitation of "IBN AL-JARUD AL-SOWSI” by AHMAD IBN ABI AL-RABI’ 

SULEIMAN IBN AL-MURJANI (Died in 659H), "investigation & study"  

Dr. Muna Bint Musalam Al-Hazmi 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayers and peace be upon the most 

honorable of the prophets and messengers: 
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The current research aims to investigate and study the book: “Recitation of 

"IBN AL-JARUD AL-SOWSI” by AHMAD IBN ABI AL-RABI’ SULEIMAN IBN AL-

MURJANI (Died in 659H), original scientific investigation, it was output to 

scholars. It included an explanation of AL-SOWSI recitation and illustration of 

what differ from the recitation of ALDOWRI, I have investigated it according to 

scientific research methodology. 

 The research also aims to highlight this type of composition of  vocabulary, 

in which composition is less, especially in the recitation of AL-SOWSI especially 

that its author was from the sixth Hejri century. 

 I have concluded with findings and recommendations: 

1. The book “Recitation of "IBN AL-JARUD AL-SOWSI” is considered to be 

the first vocabulary that has been verified in the recitation of AL-SOWSI, and 

there may be others vocabulary that have not been verified yet. 

2. The author - may God have mercy on him - has other books, none of 

which have reached us. 

3. Scholars should pay attention to the subject of Qur'an vocabulary, and 

enrich it with more researches and scientific studies.  

4. I recommend scholars of recitations to pay attention to the science of 

biography, and highlight their efforts, and their scientific position. 

Keywords: Recitation - IBN AL-JARUD - Explanation - ABU AMR - AL-SOWSI 

- ABU SHUAIB - IBN AL-MURJANI. 
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Al-Imam Nur. Al-Din Al-Shatnofi's comments 

on Issues in Readings and Tajweed "investigation & study" 

Dr. Asma Bint Madani Al-Aoufi 

 Praise be to God alone, and peace and blessings be upon those who have no 

prophet after him - The subject of this research is an investigative Study of the 

book (Imam Al-Shatnofi's comments on Issues in Readings and Tajweed) by 

Imam - Nur. Al-Din Ali bin Yusuf Al- Shatnofi (d-713 AH) - From the title it is 

clear that the book consists of comments on various aspects of readings and 

Tajweed of interest to scholars and researchers in science of readings. 

The author's approach in his book is smooth and clear and the author 

mentions the information briefly and clearly and deals with Several       Subjects 

in the science of readings as well as some 

Issues of morphology- and aspects of stopping an d starting And I divided the 

research into: an introduction, and Two Sections and Indexes The introduction 

indicated the importance of the subject and reasons for its selection and the 

research plan - Then, The first section The study and it contains two researches 

in the first research a complete and detaild translation of the author.  

In the second research is the study of the book in terms of investigating its 

name, its attribution to the author, and its author's approach. Followed by 

section Two: the investigation of the book and then I concluded the research with most 

Prominent results that I reached during the research and supplemented it 

with indexes- Allah's peace and blessings be up on our prophet Mohammed 

and his family and companions                                       

Key words: Comments, Nur- Al-Din Al- Shatnofi, investigation - readings-Tajweed. 
















