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 لخصامل
يتناول هذا البحث دراسة األحاديث واآلثار الواردة يف نزول   موضوع البحث:

 بعض سور القرآن مجلة واحدة.

اختياره: هذه    سبب  وحتقق  ُتدرس  ومل  مستقل،  بتصنيف  قبل  من  ُيفرد  مل  أنه 

 األحاديث واآلثار.

واملنسوخ،    أمهيته: الناسخ  وعلم  النزول،  أسباب  بعلم  وثيق  ارتباط    وعلم له 

 لكريم. يخ نزول القرآن اتار

هيدف إىل مجع ودراسة هذه األحاديث واآلثار، ومعرفة صحيحها من    أهدافه: 

 ضعيفها. 

البحث: خترجيها،    منهج  عىل  وعملت  مظاهنا،  من  واآلثار  األحاديث  مجعت 

 ودراسة أسانيدها، وبيان صحيحها من ضعيفها. 

النتائج:  السور    أهم  عدد  أحاديث  -بلغ  وردت  تفوآثاالتي  مجلة  ر  نزوهلا  يد 

التي تفيد نزول بعض -ع عرشة سورة، وبلغ عدد األحاديث واآلثار  سب  -واحدة

واحدة مجلة  السور    -السور  عدد  وبلغ  وأثرا،  حديثا  وثالثون  َصحَّ -تسعة  التي 

 سور.   تسع -نزوهلا مجلة واحدة

ول  راسات التي ُتعنى بالتوفيق بني نزيويص الباحث بمزيد من الد   التوصيات: 

ُيروى  لسورا آياهتا نزلت عىل أسباب خمتلفة، وما  ة مجلة واحدة: وما  أنَّ بعض  من 

مكي،   آياهتا  بعض  أن  من  يروى  وما  آياهتا،  بني  ومنسوخ  ناسخ  من وجود  يروى 

 وبعضها مدين.

 أحاديث، آثار، السور، مجلة واحدة. :املفتاحيةالكلمات  
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دمةاملق

 ملوضوع: أمهية ا 
هللاحلم  نبينا د  واملرسلني،  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب   

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد: 

املهتمني   حظيفقد   العلامء  من  بعناية  واحدة  مجلة  نزلت  التي  السور  موضوع 

فتناو التفسري،  وعلم  القرآن،  ببعلوم  بعضهم  وأفرده  كتبهم،  يف   خاص،باب  لوه 
كتلسكا يف  اإلتقايوطي  القرآن ابه  علوم  يف  يف ،  (1) ن  تكمن  املوضوع  هذا  وأمهية 

نزول  ارتباطه   تاريخ  وعلم  واملنسوخ،  الناسخ  وعلم  النزول،  أسباب  بعلم  الوثيق 

مل وجدهتا  املوضوع  هبذا  عناية  هلا  التي  الكتب  عىل  اطالعي  خالل  ومن   القرآن، 
 تعمل عىلملوضوع، ومل  الواردة يف ا  (2)ثارواآلتعمل عىل استيعاب مجيع األحاديث  

عمله   أنَّ  إال  املوضوع؛  هبذا  املهتمني  أبرز  من  السيوطي  وُيعد  وحتقيقها،  دراستها 

اقترص عىل تعداد بعض السور، مع ذكر بعض األحاديث واآلثار الدالة عىل نزوهلا 

واآلثار؛ من حيث خترجيه األحاديث  هلذه  منه  واحدة، دون حتقيق  دراسة  ا، ومجلة 

وبيأ منسانيدها،  األحاديث    ان صحيحها  مجيع  يستوعب  مل  أيضا  وهو  ضعيفها، 

 واآلثار الواردة يف مجيع السور التي نزلت مجلة واحدة.

 
 . مجعا نزل وما مفرقا نزل ما: عرش الثالث النوعيف  -(1/613يف كتابه اإلتقان ) -أفرده السيوطي  (1)

بينده أهل احلاألثر، والذي عليديث وهناك خالف بني أهل العلم يف الفرق بني احل  (2) أْن ال فرق  هام،  يث 

(، وابن حجر يف  33ريب والتيسري )ص:التق  يف  النووي،  قرره  كام  معا،   واملوقوف  املرفوع  عىل  األثرفُيطلق 

عىل التفريق بينهام يف هذا البحث؛ لقصد التمييز    (، وقد عملت1/513ت عىل كتاب ابن الصالح )النك

 جعلته حديثا، وما عداه فهو أثر. ×رفعه للنبي بالصحايب  قوف، فام رصح فيهواملو بني املرفوع



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ ساللدر  طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

13 

 سبب اختيار املوضوع:
 أنَّ هذا املوضوع مل ُيفرد بتصنيف مستقل. 

 أنَّ يف هذا البحث إضافة علمية جديدة يف حقل الدراسات القرآنية. 

عناي ا-لفات  املؤأنَّ   هلا  السلتي  بموضوع  واحدةة  مجلة  نزلت  التي  مل    -ور 

دراستها  عىل  تعمل  ومل  املوضوع،  يف  الواردة  واآلثار  األحاديث  مجيع  تستوعب 

 وحتقيقها، وبيان صحيحها من ضعيفها. 

 مشكلة البحث:
سور  بعض  نزول  يف  الواردة  واآلثار  األحاديث  مشكلة  البحث  هذا  يعالج 

ف مستقل، ومل حتَظ بعناية من  قبل يف تصني  مل ُُتمع من  ، والتياحدةالقرآن مجلة و

 قبل املختصني؛ من حيث الدراسة والتحقيق. 

 أهداف البحث:
نزول بعض  الواردة يف  إىل مجع ودراسة األحاديث واآلثار  البحث  سور    هيدف هذا 

 فها. وذلك بتخرجيها، ودراسة أسانيدها، وبيان صحيحها من ضعي القرآن مجلة واحدة،  

 ول املوضوع: ات السابقة ح الدراس
العلمية  واملجالت  اجلامعية،  للرسائل  البيانات؛  لقواعد  تتبعي  خالل  من 

 :عيوبموضاملحكمة، وفهارس الكتب، وقفت عىل بحثني هلام صلة 

أسباب  بعنوان:    األول: على  نزوهلا  أو  واحدة،  مجلة  األنعام  سورة  "نزول 
للباحث: عطمتفرقة، دراسة وحتليل"   منشور يف   رش، وهو بحثقي األطية صد، 

(، 4جملة جامعة اخلليل، يف كلية الرشيعة، يف جامعة اخلليل، يف فلسطني، املجلد )

(، وهيدف هذا البحث إىل إزالة التعارض بني روايات أسباب نزول آيات  1العدد )

التي  الروايات  وبني  متفرقة،  أحداث  عقب  آياهتا  نزول  ُتثبت  التي  األنعام  سورة 

نتُ  السثبت  نفسها دزول  نزول  فعة واحدة،  ورة  روايات  الباحث دراسة  تناول  وقد 
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مقترص   وهو  جدا،  خمترص  بشكل  خترجيها  عىل  وعمل  واحدة،  مجلة  األنعام  سورة 

هذا  بخالف  وحسب،  األنعام  سورة  يف  الواردة  واآلثار  األحاديث  دراسة  عىل 

 البحث فقد تقىص مجيع األحاديث واآلثار يف مجيع السور. 

نزو "تتبع ات  ان: نوبع  :الثاين املائدة"ريخ  أمحد  ل آايت سورة  د.  أ.  للباحث:   ،

فلسطني،  يف  بغزة،  اإلسالمية،  اجلامعة  جملة  يف  منشور  بحث  وهو  شكري،  خالد 

( )28املجلد  العدد  سورة  1(،  آيات  نزول  تاريخ  بدراسة  البحث  هذا  وُيعنى   ،)

وإ فيها،  الواردة  النزول  أسباب  خالل  من  يفعامل  املائدة،  املناسباتالنظر     
املوضوعية والتارخيية بني اآليات، وقد عمل الباحث عىل إيراد األحاديث واآلثار 

بشكل خمترص  ولكن  بتخرجيها  قام  ثم  واحدة،  املائدة مجلة  نزول سورة  يف  الواردة 

 جدا، ودون احلكم عليها، وهو مقترص عىل سورة املائدة. 

 منهج البحث: 
عض سور القرآن  علق بنزول بث وآثاٍر تتن أحاديليه ممجعُت كلَّ ما وقفُت ع -1

واملسانيد  والسنن  واحلديث  التفسري  كتب  يف  مظاهنا  من  وذلك  واحدة،  مجلة 

 واملعاجم والرتاجم والتاريخ، وغريها.

فيها -2 العلم  أهل  كالِم  ِذْكِر  مع  مظاهنا،  من  واآلثار  األحاديث  جُت  إْن -َخرَّ

 يثية. القواعد احلدها وفق علي فإْن مل يوجد اجتهدت يف احلكم -وجد

 ترمجت للرواة من كتاب التقريب، وأحيانا أستعني بغريه عند احلاجة.  -3

كل   -4 يف  ورتبتها  البحث،  يف  الواردة  واآلثار  لألحاديث  متسلسال  رقام  جعلت 

بني   تفريق  دون  للحديث،  رواية  األكثر  بحسب  الصحابة،  مسانيد  عىل  سورة 

 (1) .املرفوع واملوقوف

 
الصحا  (1) عىل  املوقوفة  واحدة-بة  اآلثار  مجلة  القرآن  بعض سور  نزول  أ-األظهر    -يف  هلا   -علمواهلل  أنَّ 

كإخباره دة هو  ال للرأي فيه؛ فإخبار الصحايب بأنَّ سورة كذا نزلت مجلة واححكم الرفع؛ ألهنا مما ال جم

ا سبب  وسعن  يفبلنزول،  احلاكم  ذلك  قرر  كام  احلديث،  أهل  مجهور  عند  الرفع  حكم  له  النزول   =ب 
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 دة، واآلثار املوقوفة املسندة. املسن رفوعةاديث املسة األحدرااقترصت عىل  -5

كأن   -6 لفظ كان،  بأي  كاملة،  السورة  بنزول  الترصيح  فيه  ما ورد  اقترصت عىل 

يقول:   أو  كاملة،  السورة  الراوي  السورة "يقرأ  آخر  أو  "إىل  آخرها"،  أو "إىل   ،

فيقول:  "السورة " كاملة  بنزوهلا  يرصح  أو  كا"،  أو  "ملةنزلت  ،  "واحدة  لةمج"، 

و ونحو   األذلك،  الراوي:  أما  يقول  كأن  البحث،  يف  أدخلها  فلم  املحتملة  لفاظ 

 ، ونحوها؛ ألهنا غري رصحية يف نزول السورة كاملة."فنزلت سورة كذا"

واآلثار   -7 األحاديث  بعض  يظهر من -يف  التي  السور،  بعض قصار  الواردة يف 

نزل أهنا  موضوعها  ووحدة  آياهتا  واحدسياق  مجلة  قا  -ةت  اربام  بعض    لرواة: ل 

اهلل فأنز" اآلية  "ل  بعضهم  ذكر  وربام  وحسب،  السورة  من  األوىل  اآلية  يذكر  ثم  ؛ 

السورة، ومثل هذه   آيات  آيات، بحسب عدد  أربع  أو  األوىل والثانية، وربام ثالث 

الروايات حتتمل أنَّ الراوي يريد نزول السورة كاملة، ولكن اخترصها بذكر اآلية  

منها واألوىل  يريد،  اسم  هو  وحتالسور  به  من  ة،  األوىل  اآلية  نزول  يقصد  أنه  تمل 

االختصار،   أرادوا  إنام  الرواة  أنَّ  األرجح  الروايات  هذه  ومثل  وحسب،  السورة 

اآلية  ذكر  عىل  الراوي  فيه  اقترص  ما  فكل  لذا  كاملة،  السورة  نزول  يريدون  وهم 

الس ال  األغلب  ألنورة كاملة؛  األوىل فقد جعلته بمعنى من ذكر نزول  أنه عىل   ظن 

أراد إنام   أنه  السورة فهو حممول عىل  آيات  يذكر بعض  السورة، وأما من  اسم  أراد 

مراد   أنَّ  عىل  تدل  األثر  أو  احلديث  يف  قرينة  هناك  يكون  الغالب  ويف  االختصار، 

هو  ثالث  أو  آليتني  ذكره  وأنَّ  السورة،  اسم  هو  األوىل  لآلية  بذكره    الراوي 

 عىل ذلك.  ما يدلو أثر حديث أ  ت يف كلبينختصار، وقد لال

وذلك  -8 ورودها،  أول  عند  بيان،  إىل  حتتاج  التي  الغريبة  الكلامت  معاين    َبيَّنُت 

 بالرجوع إىل مصادرها املختصة.

 
(، والسيوطي  2/530صالح )(، وابن حجر يف النكت عىل كتاب ابن ال20لوم احلديث )ص:ع  معرفة=

 . (1/511يف اإلتقان )
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 طة البحث:خ
 جعلُت البحث يف مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة:

،  دافهحث، وأهالبره، ومشكلة  ، وسبب اختياوفيها بيان أمهية املوضوع   املقدمـة:

 ابقة، ومنهج البحث، وخطته. ات السالدراس و

وفيه مدخل لدراسة علم نزول بعض سور القرآن الكريم مجلة    املبحث األول:

 واحدة، وقد جعلته يف مخسة مطالب:

 عناية العلامء بعلم نزول بعض السور مجلة واحدة. املطلب األول:

الثاين: با  املطلب  العلامء  املتثاواآلألحاديث  عناية  بر  بعضنزعلقة    السور   ول 

 مجلة واحدة.

 نزول بعض السور مجلة واحدة وعالقته بعلم أسباب النزول.  املطلب الثالث:

 نزول بعض السور مجلة واحدة وعالقته بعلم الناسخ واملنسوخ.  املطلب الرابع:

 رآن. نزول بعض السور مجلة واحدة وعالقته بتاريخ نزول الق املطلب اخلامس:

ار الواردة يف سور القرآن وما نزل  حاديث واآلث ه دراسة األوفي  ثاين:ال  املبحث

 منها مجلة واحدة، وقد جعلته يف ستة عرش مطلبا:

 اآلثار الواردة يف سورة املائدة. املطلب األول:

 األحاديث واآلثار الواردة يف سورة األنعام. املطلب الثاين:

 توبة. ورة ال س ر الواردة يفاألحاديث واآلثا املطلب الثالث:

 األحاديث الواردة يف سورة الكهف. لرابع:املطلب ا 

 األحاديث واآلثار الواردة يف سورة الفتح. املطلب اخلامس:

 األحاديث الواردة يف سورة الصف.  املطلب السادس:

 األحاديث الواردة يف سورة املنافقون.  املطلب السابع:

 الت.رس يف سورة امل األحاديث الواردة املطلب الثامن:
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 األحاديث الواردة يف سورة البينة.  طلب التاسع:ملا

 األحاديث واآلثار الواردة يف سورة التكاثر. املطلب العاشر:

 األحاديث واآلثار الواردة يف سورة الكوثر. املطلب احلادي عشر:

 األحاديث الواردة يف سورة الكافرون. املطلب الثاين عشر:

 النرص. يف سورة واردة ثار الاآلاألحاديث واملطلب الثالث عشر: 

 األحاديث الواردة يف سورة املسد. املطلب الرابع عشر:

 األحاديث الواردة يف سورة اإلخالص.  املطلب اخلامس عشر:

 سوريت املعوذتني.األحاديث الواردة يف  املطلب السادس عشر:

ل يوفقنا  وأْن  دينه،  يف  الفقه  يمنحنا  أْن  تعاىل  اهلل  أسأل  اخلتام  النالعلويف    فع م 
الصا أسأوالعمل  كام  لسلوك لح،  يوفقنا  وأْن  اجلزاء،  األمة خري  علامء  أْن جيزي  له 

 طريقهم، إنه جّل وعال جواد كريم، وآخر دعوانا أْن احلمد هلل رب العاملني. 
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 املبحث األول
 واحدة مدخل لدراسة علم نزول بعض سور القرآن الكريم مجلة

 مطالب:يه وف  
 ل بعض السور مجلة واحدة: لم نزو ماء بع ة العلعناي :األول املطلب

أما  القرآن؛  التفسري، وعلوم  ألف يف  العلامء، ممن  من  املوضوع مجع  اعتنى هبذا 

بعضهم   فيذكر  سورة-املفرسون:  كل  مقدمة  م  -يف  هبا  يتعلق  ومنها ما  علوم،  ن 

وُمك ُمِقل  بني  ذلك  يف  وهم  واحدة،  مجلة  من  نزوهلا  أنَّ  إال  هبذا    عنايةأكثرهم  ثر، 

كتابه  املوضو يف  عاشور،  ابن  والتنوير "ع:  كتابه "التحرير  يف  دروزة،  عزة  ، وحممد 

احلديثالتف " هبذا "سري  املهتمني  أبرز  من  السيوطي  فُيعد  القرآن:  علوم  يف  وأما   ،

 . "اإلتقان يف علوم القرآن"فرد له عنوانا خاصا يف كتابه املوضوع، حيث أ

  ض السور ر املتعلقة بنزول بع واآلث  حاديثء ابألالعلما  لثاين: عنايةلب ا املط 
 مجلة واحدة:

، "اإلتقان"أبرز من اعتنى بجمع هذه األحاديث واآلثار هو السيوطي، يف كتابه  

حي واآلثار،  األحاديث  هبذه  عناية  املفرسين  بعض  ولبعض  مقدمة  يف  يوردها  ث 

  يف كتب بثوثة  ثار ميث واآلأغلب هذه األحاد  السور التي نزلت مجلة واحدة، إال أنَّ 

 التفسري، واحلديث، املسندة.  

 املطلب الثالث: نزول بعض السور مجلة واحدة وعالقته بعلم أسباب النزول: 
د يقع  ملوضوع نزول بعض السور مجلة واحدة، عالقة بعلم أسباب النزول، فق

آياهتا    روى من أنَّ بعضتعارض بني ما ُيروى من نزول السورة مجلة واحدة، وما يُ 

يف الصحيحني    املروي-  تلفة، ومثاله: أثر الرباء بن عازبباب خم عىل أس نزلت 

كاملة  -وغريمها نزلت  سورة  آخر  التوبة  سورة  أنَّ  ما ،  (1)من  مع  يتعارض  وهذا 

 
 (. 8انظر خترجيه ودراسته يف األثر رقم ) ( 1)
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آ  بعض  أنَّ  من  منه ُروَي  يلزم  ما  وهو  أسباب خمتلفة،  نزلت عىل  السورة  هذه  يات 

ٿ ٿ ٿ ﴿  ب نزول قوله تعاىل:سب  يف  ُروَي   ة واحدة، فقدمجل  نزوهلا مفرقة، ال 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

أهنا نزلت يف شأن أيب طالب، حني استغفر له النبي  ،  [113التوبة:] ﴾ڄ ڃ

وفاته  × نزلت (1) بعد  الرباء  حديث  عىل  التوبة  وسورة  مكة،  يف  ذلك  وكان   ،

 كاملة، ويف املدينة.  

 علم الناسخ واملنسوخ: عالقته ب واحدة و   مجلة   السور   ض بع   ل و املطلب الرابع: نز 
نزو من  ُيروى  ما  بني  تعارض  يقع  وجودقد  ودعوى  واحدة،  مجلة  السورة   ل 

تعاىل: قوله  ومثاله:  ذاهتا،  السورة  آيات  بني  ومنسوخ  ٱ ٻ ٻ ٻ   ﴿  ناسخ 

ذهب ،  [80]التوبة: ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ حيث 

ے ۓ ۓ ﴿:  لسورة ذاهتاه تعاىل يف اة بقولخمنسو  ة بعض العلامء إىل أنَّ هذه اآلي

[84]التوبة: ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
عارض مع حديث الرباء  وهذا يت ،  (2)

-السابق من أنَّ السورة نزلت مجلة واحدة، ألن جمرد دعوى وجود ناسخ ومنسوخ  

الواحدة السورة  آيات  يف   -بني  متأخرا  يكون  الناسخ  إذ  مفرقة؛  نزوهلا  منه  يلزم 

 نسوخ. امل نع  النزول

 السور مجلة واحدة وعالقته بتاريخ نزول القرآن: س: نزول بعض  املطلب اخلام 
ي قع تعارض بني ما ُيروى من نزول السورة مجلة واحدة، وما يروى من أنَّ قد 

عباس،   ابن  عن  ُروَي  ما  ومثاله:  مدين،  وبعضها  مكي،  آياهتا  قال:  بعض   ،

بمكة،  » األنعام  سورة  ملك، نومجلة،    ليال، نزلت  ألف  سبعون  معها  جيأرون   زل 

 
 (.1/54يحه )صح يف مسلمو (،2/95يف صحيحه ) بخاريالأخرجه ( 1)

رآن ومنسوخه، ملكي بن أيب طالب  (، واإليضاح لناسخ الق523انظر: الناسخ واملنسوخ، للنحاس )ص:(  2)

 (. 319)ص:
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بالتسبيح قال:    ( 1) .«حوهلا  أنه  عباس  ابن  عن  ُروَي  ما  مع  يتعارض  األثر  وهذا 

نزلت    منها  آيات  ثالث  إال  مكية؛  فهي  واحدة،  مجلة  بمكة،  نزلت  األنعام   سورة»

إىل ، [151]األنعام: ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ باملدينة، فهي مدنية:

   (2) . «ثالثال متام اآليات
 

 

 

 
 

 
 (. 2ه ودراسته يف األثر رقم ) انظر خترجي (1)

 (. 2رجيه ودراسته يف األثر رقم ) انظر خت (2)
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 املبحث الثاني
 سور القرآن الكريم،  دراسة األحاديث واآلثار الواردة يف 

 نزل منها مجلة واحدة وما
 وفيه مطالب:

 املطلب األول: اآلثر الواردة يف سورة املائدة:
يزيد،    -1 بنت  أسامء  قالت:  عن   ×  النبي  عىل  املائدة  سورةنزلت  »، 
   .«الناقة لتكرس ثقلها من تكاد إنْ  عا،مجي

 ضعيف جدا.  درجة األثر:
 ختريج األثر ودراسة إسناده: 

ُروَي هذا األثر من طريق ليث بن أيب سليم، عن شهر بن حوشب، عن أسامء بنت يزيد، 

ط ستة  من  سليم  أيب  بن  ليث  عن  ُروَي  وقد  بلفظ: به.  فُروَي  لفظه؛  يف  عليه  واخُتلَِف  رق، 

:  بلفظ  وُروَي   ،"كلها":  قوله  دون  ، "املائدة  نزلت":  بلفظ  َي ورُ و  ،"كلها   دةاملائ  نزلت"

  ، "واحدة   مجلة":  قوله  دون  ،"األنعام  نزلت":  بلفظ  وُروَي   ،"واحدة   مجلة  األنعام  نزلت"

وهذا    عىل  إسناده  مدار   ألن   األلفاظ،  هذه  بجميع  جدا  ضعيف  وهو سليم،  أيب  بن  ليث 

األغلب   لفظه  يف  مناالضطراب  فإنأنه  اخته،  يتمجد  طله  ومل  حديثه،  ا،  يف  فرُتِ يز  كام  َك؛ 

ابن حبان:  464التقريب )ص: يقلب األسانيد، ويرفع  "(، قال  اختلط يف آخر عمره، فكان 

م وابن  مهدي،  وابن  القطان،  تركه  من حديثهم،  ليس  بام  الثقات  عن  ويأيت  عني،  املراسيل، 

 الطرق:هذه تفصيل وفيام ييل  (.8/468. انظر: التهذيب )"وأمحد 

عبد    :ولألا بن  أ طريق شيبان  بن  ليث  به. أخرجه أمحد يف مسنده الرمحن، عن  يب سليم، 

. وأخرجه ابن أيب  "نزلت املائدة كلها"(، من طريق أيب النرض، عن شيبان، بلفظ:  45/557)

ل املهرة،  اخلرية  إحتاف  يف  ]كام  )شيبة  الكبري6/202لبوصريي  املعجم  يف  والطرباين   ،])  

املائدة"ن، بلفظ:  شيباعن    ق احلسن بن موسى،طري  ن (، كالمها م24/478) ، دون  "نزلت 

 . "كلها"قوله: 
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مسنده    الثاين: يف  أمحد  أخرجه  به.  سليم،  أيب  بن  ليث  عن  الثوري،  سفيان  طريق 

اإليامن )45/572) والبيهقي يف شعب  يوسف،  (، كالمها م4/78(،  بن  إسحاق  ن طريق 

، دون  "لت املائدةنز" د البيهقي:، وعن"يعا ة مجدئ املا نزلت" أمحد: عن الثوري، به. ولفظه عند

)"مجيعا "قوله:   الكبري  املعجم  يف  الطرباين  وأخرجه  فضائل  24/178،  يف  واملستغفري   ،)

( بلفظ:  2/545القرآن  الثوري،  عن  عقبة،  بن  قبيصة  طريق  من  كالمها  األنعام  نزلت  "(، 

واحدة الكال"مجلة  ذم  يف  اهلروي  وأخرجه  وأهل.  )م  ع61/ 1ه  بلفظ:  قبي  ن(،  نزلت  "صة، 

 . "مجيعا "، دون قوله:  "ئدةاملا

عبد الرزاق يف تفسريه   طريق سفيان بن عيينة، عن ليث بن أيب سليم، به. أخرجه   الثالث:

عن ليث بن أيب    (، عن سفيان بن عيينة،9/528(، ومن طريقه ابن جرير يف تفسريه )2/4)

قوله،   من  حوشب،  بن  شهر  عن  دونسليم،  أ  من  ينب سامء  ذكر  ولفظهت  نزلت  ":  زيد، 

 . "مجيعا "، دون قوله:  "ةائدامل

مسنده   الرابع: يف  راهويه  بن  إسحاق  أخرجه  به.  سليم،  أيب  بن  ليث  عن  جرير،  طريق 

بلفظ:  5/174) املائدة"(،  قوله:  "نزلت  دون  يف"مجيعا"،  ]كام  يعىل  وأبو  اخلرية    ،  إحتاف 

( للبوصريي  بلفظ:6/202املهرة،  مجاملائ  نزلت "  ([،  جرير  ،"ا عيدة  تفسريه   وابن    يف 

 (، ومل يسق متنه. 178/ 24، والطرباين يف املعجم الكبري ) "نزلت املائدة مجيعا "(، بلفظ: 9/529)

يف    اخلامس: اخللعي  أخرجه  به.  سليم،  أيب  بن  ليث  عن  حرب،  بن  السالم  عبد  طريق 

 . "احدةمجلة و "وله:  ، دون ق"نزلت األنعام"(، بلفظ: 413املنتقاة )ص:  الفوائد

يك، عن ليث بن أيب سليم، به. ذكره معلقا  د اهلل بن أيب رشطريق رشيك بن عب  : ادسالس

 . "كاملة"، دون قوله: "نزلت األنعام "(، بلفظ: 3/237ابن كثري يف تفسريه )

 ورة األنعام:املطلب الثاين: األحاديث واآلثر الواردة يف س
  األنعام   سورة   َعيلَّ   لتزن»:  ×اهلل  رسول    ل: قال، قا عن ابن عمر،    -2

 . « والتحميد بالتسبيح  زجل هلم ملك، ألف سبعون يشيعها حدة،او مجلة
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 ضعيف جدا. درجة احلديث: 
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

)أخرجه   الصغري  املعجم  يف  )1/145الطرباين  األولياء  حلية  يف  نعيم  وأبو   ،)3/44  ،)

تارو أصبيف  )يخ  يف1/230هان  الشجري  وابن  ا   (،  )  مايلألترتيب  (،  1/149اخلميسية 

الصفار، عن عبد اهلل بن عون،  مجيعهم من طريق إسام عيل بن عمرو، عن يوسف بن عطية 

جدا؛ فيه إسامعيل بن عمرو البجيل، ضعيف،    عن نافع، عن ابن عمر، به. وإسناده ضعيف

( التهذيب  يف  يو1/320كام  وفيه  بن  (،  ا سف  التقريعطية  يف  كام  مرتوك؛  ب لصفار، 

اهلواحلد  .(611)ص: أورده  )  يثمييث  الزوائد  جممع  وقال:  7/19يف  بن  »(،  يوسف  فيه 

 .«عطية الصفار، وهو ضعيف

مجلة، ونزل  ليال،    ة األنعام بمكة،نزلت سور»، قال:  عن ابن عباس،    -3

 . «لتسبيححوهلا با (1) معها سبعون ألف ملك، جيأرون
 ضعيف.  درجة األثر:
 ه: ودراسة إسنادختريج األثر 

 ثالثة طرق:ثر عن ابن عباس من ا األذهُروَي 

طريق محاد بن سلمة، عن عيل بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن    األول:

(،  366(، )ص:240جه أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن )ص:عباس، به. أخر

الرضيس فض  وابن  اليف  )ص:ائل  ا 94قرآن  يف  والطرباين   ،)( الكبري    ،(212/ 12ملعجم 

الق  ستغفريوامل فضائل  )يف  جدعان،  (.  2/545رآن  بن  زيد  بن  عيل  ضعيف؛  وإسناده 

)ص:  التقريب  يف  كام  ا 401ضعيف؛  لني  مهران،  بن  ويوسف  التقريب  (،  يف  كام  حلديث؛ 

 (.612)ص:

بن    الثاين: أبان بن أيب عياش، عن شهر  ابن حوشب،  طريق  ابن    عن  به. أخرجه  عباس، 

القرآن )ص:يف  الرضيس ا ، واملستغفري يف ف(59 فضائل  (. وإسناده  2/544)لقرآن  ضائل 

 
 (. 1/232ثري )واألثر، البن األ يثدغريب احل انظر: النهاية يفاهتم. ( جيأرون: أي: يرفعون أصو1)
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)ص: التقريب  يف  كام  مرتوك؛  أبان،  جدا،  كثري  87ضعيف  حوشب؛ صدوق  بن  وشهر   ،)

 (.  269ل واألوهام؛ كام يف التقريب )ص:اإلرسا

  ، عنثنى ن أيب عبيدة؛ معمر بن املاين، عالسجستطريق أيب حاتم؛ سهل بن حممد    الثالث:

ابن عباس، به. أخرجه النحاس    اهد، عن ء، عن جم  عمرو بن العاليبأ   يونس بن حبيب، عن 

(، ومن  38ء )ص:(، وأبو نعيم يف املنتخب من كتاب الشعرا 415يف الناسخ واملنسوخ )ص:

( املحىل  ابن حزم يف  أخرجه  النحاس:  أو6/56طريق  األثر  ال(. وهذا  مرده  فرقا يف  نحاس 

السور، الكريم، من حلا   تغرقا تصنيف مجيع سورسم  كتابه بحسب  املقرآن  املدين،  كي ويث 

إسناده جيد،  »(، وقال بعده:  40-1/39يف اإلتقان )  -جمموعا-وقد ساقه السيوطي بتاممه  

ك املشهورين رجاله  العربية  علامء  من  ثقات،    عباس   ن اب   استثناء  فيه  األثر  هذا  أنَّ   إال .  «لهم 

آي  فهي مكية،  ةدح وا   مجلة  بمكة  نزلت  ماألنعا  سورة»:  ونصه  اآليات،  لبعض ات  إال ثالث 

نزل مدنية:منها  فهي  باملدينة،   ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿  ت 

  .«إىل متام اآليات الثالث،  [151]األنعام:
ي األثر  والذي  أنَّ هذا  النحاس -ظهر يل  يرويه  ابن عباس، لشذوذ    -الذي  ال يصح عن 

وغرا متنه إسن،  عن  بة  جاء  فقد  املتن:  أما  أخاده؛  روايات  يف  عباس  هذه  خيالف  ا  م  رىابن 

سعيد بن حممد الشهراين أغلب هذه   كريم، وقد استوعب الدكتور لسور القرآن الالتصنيفات 

بـ: املعنون  بحثه  يف  عباس  الروايات  ابن  ودراية"  يف    "أثر  رواية  واملدين،  املكي  من  علم   ،

إال    ،د انف عىل حديث أو أثر ُيروى هبذا اإلس، فام بعدها. وأما اإلسناد: فلم أق(1966:)ص

س بن حبيب، وهو الضبي، النحوي، مل يوثقه إال عىل أنَّ يف اإلسناد يونأثر ابن عباس هذا،  

ذكره   حيث  حبان،  )ابن  الثقات  كتابه  الكبري 9/290يف  التاريخ  يف  البخاري  له  وترجم   ،)

وا 10/496) أيب(،  )حاتم    بن  والتعديل  اجلرح  وال  (،  9/237يف  جرحا  فيه  يذكرا  ومل 

وا تعدي ب   رثألال.  يتقوى  ال  عباس  ابن  الشدعن  لضعفها  طرقه،  التسليم  مجموع  وعىل  يد، 

سورة األنعام مجلة واحدة، الستثناء ابن  فإنه ال يدل عىل نزول    -من رواية النحاس-بصحته  

 أعلم. عباس لثالث آيات منها، واهلل تعاىل 
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 حفظه  ومن  مخسا،  مخسا  القرآنُ   ُأنِزل»، قال:  عن عيل بن أيب طالب،    -4

  كل   من  يشيعها  ألٍف،  يف  مُجلة،  نزلت  فإهنا  األنعام،  ةسور  إال  ينسه،  مل  مخسا  اسمخ

ْوَها  حتى   ملكا،  سبعون  سامء   اهلل   هشفا  إال  قط  عليلٍ   عىل  ُقِرئت  ما  ،×  النبي  إىل  َأدَّ

 .«وجل عز

 موضوع درجة األثر:
 اده: ختريج األثر ودراسة إسن

يف  أخرجه   البيان  جامع  يف  الداين  عمرو  )ر قالأبو  السبع  خم1/270اءات  ترصا،  (، 

(، وابن اجلوزي  8/211(، والبغدادي يف تاريخ بغداد )80/ 4)  لبيهقي يف شعب اإليامنوا 

املسلسالت، خمطوط )ص: ذي20يف  يف  النجار  وابن  تاري(،  بغدا ل  )خ  (، مجيعهم  18/91د 

بز بن  بن عبيد  بزيع  البزازمن طريق  بن موسملقرئ،  ا  يع  مري؛  خلا ى  قال: قرأت عىل سليامن 

عقدها بيده، ثم قال يل: حسبك. فقلت: زدين. فقال يل: قرأت عىل سليم بن  يفأخذ عيلَّ مخسا  

يل:   فقال  زدين.  فقلت:  حسبك.  يل:  قال  ثم  مخسا،  عيلَّ  فأخذ  ععيسى؛  محزقرأت  بن  ىل  ة 

زدين. فقال يل: قرأت عىل سليامن    حسبك. فقلت:حبيب الزيات، فأخذ عيلَّ مخسا، فقال يل:  

قال يل: حسبك. فقلت: زدين. فقال يل: قرأت عىل    مخسا، ثمان األعمش؛ فأخذ عيلَّ  رهم  بن 

  ىل أيبحييى بن وثاب؛ فأخذ عيلَّ مخسا، ثم قال يل: حسبك. فقلت: زدين. فقال: إين قرأت ع

دين. فقال يل: قرأت عىل  بك. فقلت: زلرمحن السلمي؛ فأخذ عيلَّ مخسا، ثم قال يل: حسعبد ا 

ا، ثم قال يل: حسبك. فقلت: يا أمري املؤمنني،  يلَّ مخسيل بن أيب طالب؛ فأخذ عع   نيأمري املؤمن

يل:   فقال  مخسا....»زدين.  مخسا،  القرآن  أنزل  هكذا  البيهقي  «حسبك،  قال  فذكره.  عد  ب-، 

(:  308-1/307ال )يزان االعتد، وقال الذهبي يف م"يف إسناده من ال ُيعرف":  -يته لهروا 

سلي» عىل  موضوع  ُيع  ن ب م  هذا  ال  وُبَزْيع  ووا «رفعيسى،  امليزان  ،  لسان  يف  حجر  ابن  فقه 

(2/13( املوضوعات  عىل  الزيادات  يف  والسيوطي  تنزيه  1/129(،  يف  عراف  وابن   ،)

( والفت1/300الرشيعة  يف  (،  )ص:تذكرة  ني  الفوائد  78املوضوعات  يف  والشوكاين   ،)

 .(311وعة )ص:املجم
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كعب،    -5 بن  ُأيب  رعن  قال  قال:    سورة   َعيلَّ   ُأنِزلت»:  ×اهلل    لسو، 

 . «بالتسبيح والتحميد  (1) َزَجل   هلم  ملك، ألف سبعون شيعها واحدة، مجلة األنعام
  وع.موض درجة احلديث: 

 ريج احلديث ودراسة إسناده: خت
ر القرآن   بن كعب يف فضائل مجيع سومن حديث طويل، ُروَي عن أيبهذا احلديث جزء  

كموا بوضعه: ابُن املبارك؛  ذين ح فاق أهل احلديث، ومن التاب  الكريم، وهو حديث موضوع 

وابُن  (،  1/240(، وابُن اجلوزي، يف املوضوعات )1/156كام يف الضعفاء الكبري، للعقييل ) 

احلديث )ص علم  أنواع  معرفة  شامة، يف207:الصالح، يف  أيب  وابُن  إنكار    (،  عىل  الباعث 

و تيمية، يف85احلوادث )ص:البدع  وابُن  )مجم  (،  الفتاوى  و13/354وع  يف  ابُن  (،  القيم، 

(، والشوكاين، يف الفوائد  340/ 1، والسيوطي، يف تدريب الراوي )(1/105املنار املنيف )

)ص:املجمو ال(.  296عة  عىل  وسأقترص  كثرية،  وألفاظ  طرق  ما وله  فيها  ُروَي  التي  طرق 

من    -ظ عن أيب بن كعبفل الهبذا  -ا مجلة واحدة، وقد ُروَي  علق بسورة األنعام من نزوهل يت

 رق:ثة طثال

)  األول: الوسيط  التفسري  الواحدي يف  الباهيل: أخرجه  أمامة  أيب  (، وابن  2/250طريق 

ترتيب يف  )األما  الشجري  سليم  1/129يل  بن  سالَّم  طريق  من  كالمها  عن  (،  املدائني، 

وسالَّم بن    .هب  ه، عن أيب أمامة، عن أيب بن كعب، ، عن زيد بن أسلم، عن أبيهارون بن كثري

مرتو كامسليم،  )ص:ك؛  التقريب  يف  اجلرح  261  يف  كام  جمهول؛  كثري،  بن  وهارون   ،)

( حاتم  أيب  البن  والكام94/ 9والتعديل،  ا ل يف ض(،  )عفاء  البن عدي  (.  8/440لرجال، 

  ميزان :  انظر.  «أمامة  أيب  سوى  منه  أعرف   ال   باطل،»:  د قال عنه أبو حاتم الرازياإلسنا  وهذا 

 (. 4/286) للذهبي تدال،عالا 

(، من طريق  15-12/14طريق ابن عباس: أخرجه الثعلبي يف الكشف والبيان )  ثاين:لا

ع مريم،  أيب  بن  نوح  زيد  أيب عصمة،  بن  العمي،ن  أيب  عن  ابن عباس،  عن  أيب نرضة،    عن 

 
 (.2/297ية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري )َزَجل: أي: صوت  رفيع  عاٍل. انظر: النها (1)
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موضوع،   وإسناده  به.  كذاب،كعب،  وهو  عصمة،  أيب  يف   وآفته  كام  احلديث؛  يضع  وكان 

 (. 3/901ييل )للخل (، وانظر: اإلرشاد،567:ص)ب التقري

تفسريه  الثالث: يف  السمرقندي  الليث  أبو  أخرجه  حبيش:  بن  زر  (،  1/501)  طريق 

وامل2/365) فض  ستغفري(،  القرآنيف  خم775/ 2)  ائل  طريق  من  كالمها  عبد  (،  بن  لد 

ب  الواحد، عن عيل بن    يبأ  ن أيب ميمونة، عن زر بن حبيش، عن بن زيد بن جدعان، وعطاء 

منكر احلديث جدا،  »وآفته خملد بن عبد الواحد، قال ابن حبان:  وضوع،كعب، به. وإسناده م

الثق حديث  تشبه  ال  مناكري  بأشياء  فبينفرد  االات،  بهطل  األزدي:  «حتجاج  وقال  كذاب  ». 

كعب، رىض اهلل عنه، عن  عنه شبابة...، عن أيب بن    روى». وقال ابن حجر:  «ديثيضع احل 

من وضعه؟ إْن مل يكن خملد   فضل السور، فام أدري  اخلرب الطويل الباطل يف  ك ا بذ ،  ×النبي  

)«افرتاه حبان  البن  املجروحني،  انظر:  اجلوزي  والضع  (،3/43.  البن  واملرتوكون،  فاء 

 (. 6/8ولسان امليزان، البن حجر ) ،(3/111)

أسام  -6 يعن  بنت  قالت:  زيد،  ء  النبي  »،  األنعام عىل  ، ×نزلت سورة 
 .  «   اقة ظم الن لتكرس ع ثقلها   ، إْن كادت من ×اقة النبي دة، وأنا آخذة بزمام نحاوة مجل

 ضعيف جدا.  درجة األثر:
 دراسة إسناده: ختريج األثر و 

 (. 1تقدم خترجيه يف سورة املائدة، األثر رقم )

 ردة يف سورة التوبة:حاديث واآلثر الوااملطلب الثالث: األ
آية  قرآُن إال  ما نزل عيلَّ ال»:  ×  هللال  ، قالت: قال رسوعن عائشة،    -7

فإهنام ،  [1]اإلخالص: ﴾ٻ ٱ ٻ ٻ﴿  فا حرفا، ما خال سورة براءة، وة، وحرآي

 .  «ُأنزلتا عيلَّ ومعهام سبعون ألف صف من املالئكة

 موضوع. درجة احلديث: 
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 
مد بن القاسم بن أمحد،  حما  (، قال: أخربن13/158أخرجه الثعلبي يف الكشف والبيان )

 بن احلسني، قال: نا أمحد بن حممد  حييى، نا حممد بن الفضل، أنا عبد اهلل هلل بن عبد ا نا حممد بن 
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بن سعيد، اهلل  نا عبد  املروزي،  اهلل  بن عبد  نا محدان  نا    بن عامر،  العفي،  يزيد  بن  اهلل  عبد  نا 

وإ به.  عائشة،  عن  مرسوق،  عن  الشعبي،  عامر  عن  جماهدا سن هشام،  فيه  وكذابون، ه    يل، 

ذ الواحلديث  الكشاف )زخمرشيكره  أبو شامة  2/325، يف  الباعث  (، وضعفه  املقديس، يف 

البدع واحلوادث )ص: التمييز )85عىل إنكار  (، 1/623(، والفريوزآبادي، يف بصائر ذوي 

الكشاف )ص: أحاديث  الشاف يف ختريج  الكايف  ابن حجر يف  الثعلبي »(:  83وقال  أخرجه 

واهٍ نسبإ ختري  .«اٍد  ا وانظر:  أحاديث  ) للزيل  لكشاف،ج  املنري،  2/115عي  والرساج   ،)

)1/659)  للرشبيني للمناوي  الساموي،  والفتح  بعض 2/711(،  فيه  والنص   .)

 .   أصلحته من كتب التخريج ، للثعلبي، "ف والبيانالكش"التصحيفات يف الكتاب املطبوع من 

   .«براءة كاملة نزلت رةوس  آخر»، قال: عن الرباء بن عازب،    -8

 صحيح.  ثر:األ  درجة

 ختريج األثر ودراسة إسناده: 
  وَي هذا األثر عن الرباء من طريق: أيب إسحاق؛ وهو عمرو بن عبد اهلل السبيعي، وقد رُ 

ع فيه  بلفظ:  اخُتلَِف  فُروَي  إسناده؛  ويف  لفظه،  يف  إسحاق،  أيب   كاملة   نزلت  سورة  آخر"ىل 

ائدة، وعامر بن رزيق، وسالم  أيب ز   ريا بن ه إرسائيل بن يونس، وزكا ور   اللفظ  وهذا.  "براءة

سليم،   إسحاق  بن  أيب  من  ترصيٍح  غري  من  ُمَعنَْعنًَا،  الرباء،  عن  إسحاق،  أيب  عن  مجيعهم 

(، وأمحد يف  6/147رجه من طريق إرسائيل: ابُن أيب شيبة يف املصنف )بسامعه من الرباء. أخ 

( زنجويه30/595مسنده  وابن  )  يف  (،  والب1/113األموال  يف(،  صحيحخاري  ه   

(5/167( تفسريه  يف  جرير  وابن   ،)9/443( مستخرجه  يف  عوانة  وأبو   ،)3/441 ،)

 ( القرآن  فضائل  يف  زكريا:  2/556واملستغفري  طريق  من  وأخرجه  صحيحه (.  يف  مسلم 

(، وأبو عوانة  3/1237)(. وأخرجه من طريق عامر بن رزيق: مسلم يف صحيحه  3/123)

)تخسميف   والطحاو3/441رجه  رش  ي(،  مشكليف  )  ح  من  6/306اآلثار  وأخرجه   .)

)  طريق سالم املخلصيات  املخليصُّ يف  سليم:  إسحاق حممولة عىل  (،  2/95بن  أيب  وعنعنة 

ال املدلسني فهو حممالسامع؛ ألهنا رويت يف  ُروَي يف الصحيحني عن  ما  ول  صحيحني، وكل 
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بن الصالح يث، الم احلدانظر: معرفة أنواع عل  .نيثعىل االتصال، كام هو رأي مجهور املحد

والتيسري159)ص: والتقريب  )ص:(،  للنووي  صحيح  39،  يف  املدلسني  وروايات   ،)

 (.24البخاري، لعواد اخللف )ص:

بلفظ الرباء  أثر  براءة":  وُروَي  نزلت  سورة  يذكر:  "آخر  ومل  بن  "كاملة".  شعبة  رواه   ،

ا  سمعت  قال:  إسحاق،  أيب  عن  الا رب لاحلجاج،  أخرجه  فذكره.  صحيبخاري  ء...،  حه يف 

(6/50(  ،)6/64( يف صحيحه  ومسلم  القرآن  3/1236(،  فضائل  يف  الرضيس  وابن   ،)

(، وأبو  3/267سنده )(، وأبو يعىل يف م10/111(، والنسائي يف السنن الكربى )35)ص:

( مستخرجه  يف  )3/441عوانة  تفسريه  يف  املنذر  وابن  يف رش2/593(،  والطحاوي    ح (، 

(،  7/136(، والبيهقي يف دالئل النبوة )372/ 13)  (،305/ 6(، )3/405شكل اآلثار )م

 (. 2/475(، )2/145)  (، ويف التفسري البسيط14)ص: والواحدي يف أسباب النزول

 الكهف:ديث الواردة يف سورة املطلب الرابع: األحا 
 ة،مجل الكهف  سورة  نزلت  »قال:   ×، عن النبي  عن أنس بن مالك،   -9

   .«  ئكةاملال من ألفا سبعون اهعم
 ضعيف جدا. درجة احلديث: 

 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 
  (، وذكره مسندا من مسند 4/275ذكره معلقا: الديلمي يف الفردوس بمأثور اخلطاب )

( الفردوس  مسند  من  امللتقطة  الغرائب  يف  حجر  ابُن  أخرب  (6/453الفردوس:  قال:  نا  ، 

أبو خالد؛ يزيد بن سعيد،    يب، حدثنا سني، حدثنا أبن احل  عيل  انعبدوس، عن ابن الل، حدث

وإسناده   به.  أنس،  عن  األنصاري،  طلحة  أيب  عن  اهلذيل،  بكر  أيب  عن  وهب،  ابن  حدثنا 

ر اهلذيل، قيل: اسمه ُسلمى، بضم املهملة، بن عبد اهلل، وقيل:  ضعيف جدا؛ من أجل أيب بك

، مرتوك احلديث؛ كام يف التق  (.625:)ص بيرروح، إخباري 

 يث واآلثر الواردة يف سورة الفتح:س: األحاداملطلب اخلام
 ×، قال للنبي  ، أنَّ عمر بن اخلطاب،  عن َسْهل بن ُحنَْيف،    -10
ا فقال: »ة:  حلديبييوم  فقال: بىل.  الباطل؟  ألسنا عىل احلق وهم عىل  اهلل،  يا رسول 
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نِ   ل: فعالماقبىل.    وقتالهم يف النار؟ قال:اجلنة  نا يف  أليس قتال   يَّة يف ديننا، ُنعطي الدَّ

ولن  اهلل،  رسول  إين  اخلطاب،  ابن  يا  فقال:  وبينهم؟  بيننا  اهلل  حيكم  وملا  أنرجع 

 ، فقال: إنه ×. فانطلق عمُر إىل أيب بكر، فقال له مثل ما قال للنبي ُيَضيَِّعني اهلل أبدا

أب اهلل،  رسول   اهلل  ُيَضيَِّعه  الفتح،  ولن  فنزلت سورُة  اهلل  قفدا،  عىل    ×رأها رسوُل 

 . « ىل آخرهاعمر إ

 صحيح.  درجة احلديث: 
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

ِسَياهٍ  بن  العزيز  عبد  طريق:  من  احلديث  هذا  أيب  ُروَي  عن  ثابت،  أيب  بن  حبيب  عن   ،

ح بن  بوائل، عن سهل  وقد نيف،  عبد    ه.  فيه عىل  فُروَي  اخُتلَِف  لفظه؛  يف  ِسَياٍه  بن  العزيز 

فقرأنف»  بلفظ: الفتح،  سورة  اهلل  زلت  رسول  آخرها  ×ها  إىل  عمر  بزيادة:  «عىل  إىل  "، 

حممد، عن حييى    (، عن عبد اهلل بن 4/103، وهذا اللفظ رواه البخاري يف صحيحه )"آخرها

يزيد عن  آدم،  عب  بن  العزبن  العزيزد  عبد  أبيه  عن  بلفظ:    يز،  وُروَي  به.  ِسَياٍه،   فنزلت"بن 

  وهذا  ، "آخرها   إىل":  يذكر  ومل.  "إياه   قرأهاأف  عمر،   إىل   ×  اهلل   ول سر  ل فأرس  الفتح،   سورة

 ه مسند  يف  أمحدُ   أخرجه.  به  ِسَياٍه،  بن   العزيز  عبد  عن   عبيد،  بن   يعىل  طريق  من   ُروَي   اللفظ

)397/ 1)  األموال  يف  زنجويه  وابن  ،(25/348) صحيحه  يف  والبخاري   ،)6/136  ،)

الكربى ) السنن  )  بن ا (، و 10/262والنسائي يف  (، والبيهقي يف  22/012جرير يف تفسريه 

)السن الكربى  النبوة9/372ن  دالئل  ويف  بلفظ:  4/147)  (،  وُروَي    عىل   القرآن  فنزل"(، 

. ومل يذكر أنه أقرأها إياه إىل آخرها، وهذا  "أه إياهفأقر  عمر  إىل  فأرسل  بالفتح،  ×  اهلل  رسول

يف    . أخرجه ابُن أيب شيبةالعزيز بن ِسَياٍه، بهد  باللفظ ُروَي من طريق عبد اهلل بن نمري، عن ع

( )1/64مسنده  املصنف  ويف  أيب7/384(،  ابن  طريق  ومن  يف   (،  مسلم  أخرجه  شيبه: 

( الكبري  والطرب   (،3/1411صحيحه  املعجم  يف  بلفظ:  6/90)اين  عنده  أنه  إال   فنزلت "(؛ 

 دالئل  يف  السنة  امقو  :مسلم  طريق  من   وأخرجه  ،"القرآن  فنزل ":  قوله  بدل  ،"الفتح  سورة

  بن اهلل  عبد بن  حممد طريق  من ،(3/1411) صحيحه  يف مسلم وأخرجه  ، (127:ص) بوةالن
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، كالمها ال تنايف رواية:  "فأقرأه إياه"رواية:    ذا ، وك"هها إيافأقرأ"ورواية:  .  به  أبيه،  عن   نمري،

ة هلام ، ة، ألنَّ األوىل والثانية خمترص"عىل عمر إىل آخرها  ×فقرأها رسول اهلل "  .   والثالثة مفرسِّ
خمرمة،    -11 بن  املسور  قاال:  عن  احلكم،  بن  ومروان    سورة  ُأنِزلت»، 

 . «آخرها إىل أوهلان م يبية،داحل شأن يف ملدينة،او مكة بني الفتح،

 ضعيف. درجة األثر:
 ختريج األثر ودراسة إسناده: 
 : عن حممد بن إسحاقُروَي هذا األثر من طريقني،  

حممد بن شهاب الزهري، عن  حممد بن إسحاق، عن  حممد بن مسلمة، عن  ق  ري ط  األول:

ب املسور، ومروان،  الزبري، عن  بن  املتن.  املذكواللفظ  عروة  يف  الطربا ر  املعجم  أخرجه  ين يف 

( )20/17الكبري  املستدرك  يف  واحلاكم  وا 2/498(،  النزول  (،  أسباب  يف  لواحدي 

الطريق إسناد382)ص: ابن إسحاقيفضع  ه(. واألثر من هذا  ، وهو صدوق،  ؛ من أجل 

أن التإال  أهل  تعريف  يف  حجر  ابن  قال  الزهري،  من  بسامعه  ح  ُيرَصِّ مل  )ه    (: 51ص:قديس 

،  املغازي،  صاحب  املدين،  املطلبي  يسار  بن   إسحاق  بن   حممد»  عن   بالتدليس  مشهور    صدوق 

 .  «مهاريغ و ،يوالدارقطن أمحد، بذلك وصفه منهم، رشر   وعن  واملجهولني، الضعفاء

أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق قال: حدثني  يق  طر  الثاين:

امل  عروة،  الزهري، عن    عليه  نزلت  واملدينة،  مكة  بني  كان  أنْ   فلام»، بلفظ:  سور، ومروانعن 

)  أخرجه.  «آخرها  إىل  أوهلا  من   الفتح،  سورة السنن واآلثار  معرفة  ،  (13/740البيهقي يف 

ال  عن  الترصيح  عباس؛ حممد بن يعقواحلاكم، عن أيب  به. وفيه  ب، عن أمحد بن عبد اجلبار، 

م  إسحاق  ابن  الزهبسامع  وأن  البيهقيري.  ال  خرجه  دالئل  )يف  طريق  4/159نبوة  من   ،)

، كالمها عن أيب العباس بن يعقوب، عن أمحد بن  احلاكم، وأيب بكر؛ أمحد بن احلسن القايض

به اجلبار،  ل  يهوف  .عبد  إسحاق  ابن  الزهريرواية  معنعنا عن  السنن  ه  البيهقي يف  وأخرجه   .

ومل يتبني  من الزهري.    ع ابن إسحاقيح بسامالترص  (، بنفس اإلسناد، وفيه9/373الكربى )

يف السنن الكربى رواه مرصحا بالسامع،    معنعنا، بينام  -يف الدالئل-يل سبب رواية البيهقي له  
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جيل، والنسائي،  بن بكري، ضعفه الع  ضعيف؛ من أجل يونس  دهناسإواألثر من هذا الطريق  

. انظر: «له باألحاديثق فيوصن إسحاليس هو عندي حجة، يأخذ كالم اب»وقال أبو داود:  

)معر للعجيل  الثقات،  داود  377/ 2فة  أبا  اآلجري  عبيد  أيب  وسؤاالت  يف  (،  السجستاين 

 (.23/749)(، وهتذيب الكامل، للمزي 179اجلرح والتعديل )ص:

 ردة يف سورة الصف: األحاديث الوا  املطلب السادس:
عـع   -12 ب ـبـن  اهلل  س ـد  قالم،  ــن  نـدنـعـ ق»ال:  ـ،  مـفـ ا  اب  ــح ـأص  نـر  

عز    ×اهلل  ول  ــرس  اهلل  فأنزل  عملناه؛  اهلل،  إىل  أحب  األعامل  أي  نعلم  لو  فقلنا: 

إىل آخر ،  [1]الصف: ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿:  وجل

 . "امهخت  ىحت". ويف رواية: «لسورةا

 ضعيف هبذا اللفظ. درجة احلديث: 
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

احل ُروَي   أ هذا  بن  حييى  عن  األوزاعي،  طريق  من  عبد  ديث  بن  سلمة  أيب  عن  كثري،  يب 

عىل  الرمحن   ومتنه،  إسناده،  يف  الرواة  اضطرب  وقد  به.  سالم،  بن  اهلل  عبد  عن  عوف،  بن 

ثري، عن أيب سلمة، زاعي، عن حييى بن أيب كواأل ن  ع  أصح أسانيده:يت، و سيأاألوزاعي، كام

وأما   بن سالم.  اهلل  أنَّ قصة  فالصح  املتن:عن عبد  ألفاظه:  بن سالم  يح من جمموع  اهلل  عبد 

الصف وحسب، وهي اآليات األربع األوىل،    بسببها الصدر األول من سورةوأصحابه نزل  

النب عليهم  قرأها  نزلت  الوق،  ×ي  فلام  متام  معها  عىل    تىح  رةوسرأ  فالتبس  بعض آخرها، 

نزل السورة  أنَّ  فظن  كاملالرواة  تفصيل ة يف شت  ييل  وفيام  وأصحابه،  بن سالم  اهلل  عبد  أن 

 رق وألفاظ احلديث: ط

الصنعاين، املصييص، عن األوزاعي، عن    أوالً: ابن أيب عطاء،  طريق حممد بن كثري؛ وهو 

سلحييى   أيب  عن  كثري،  أيب  ببن  اهلل  عبد  عن  أخرجه  ،  مسال  نمة،  املتن.  يف  املذكور  باللفظ 

سننه  الدارميُّ  يف   (3/5154( سننه  يف  والرتمذيُّ  يف  412/ 5(،  واحلاكُم  خمترصا،   ،)
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( اإل2/78املستدرك  شعب  يف  والبيهقيُّ   ،)( النزول  79/ 6يامن  أسباب  يف  والواحديُّ   ،)

الو426)ص: التفسري  ويف   ،)( الفر4/290سيط  وأبو  كتاب  (،  يف  املقرئ  يف    نيبعرألا ج 

)ص: واملجاهدين  واملقديس  89اجلهاد  األحادي(،  املخيف  )ث  يف  9/437تارة  والتجيبيُّ   ،)

)ص: والذهبيُّ 26برناجمه   ،)( احلفاظ  تذكرة  يف  أعال3/194  سري  ويف  النبالء (،  م 

)ص:2/424) املخترصة  املسلسالت  يف  والعالئيُّ  النرش  (،  46-51(،  يف  اجلزري  وابُن 

 (.14/441در املنثور، حتقيق الرتكي )ال يف (، والسيوطيُّ 1/194)

شأن عبد  هذا احلديث، والذي يفيد نزول مجيع السورة يف    فظ يف لبن كثريوقد تفرد حممد  

عل ُيتابعه  ومل  وأصحابه،  سالم  بن  من  اهلل  عدد  وخالفه  سيأيت،  كام  مزيد،  بن  الوليد  إال  يه 

هلل بن سالم هو الصدر األول  ا  بدع  نأأنَّ النازل يف ش  ث اقترص بعضهم عىل بيانالرواة، حي

وح السورة  واقترصمن  النبي    اآلخر  البعض  سب،  قراءة  ذكر  عىل  الرواة  للسورة   ×من 

وال تعارض وال اختالف بني هذه الروايات؛ بل بعضها ُيكمل   ن سالم،عىل عبد اهلل بكاملة  

زول صدر  ن  هوو  ،ةزء األول من القصفريق األول من الرواة اقترص عىل رواية اجل بعضا؛ فال

به، والفريق الثاين اقترص عىل رواية اجلزء الثاين من  وأصحا  ن سالم السورة يف شأن عبد اهلل ب 

 للسورة كاملة عىل ابن سالم وأصحابه. ×النبي راءة  وهو ق  القصة،

فه أمحد وابنوالرواية من هذا الطر   يق ضعيفة؛ لشذوذها، ولضعف ابن كثري، حيث َضعَّ

. «احلديث  يفهم  يكن   مل»:  داود  أبو  وقال.  «ةمنكر  ءأشيا  يروي»محد:  أ  الوق   ،املديني والعقييل

  أحد    يتابعه  ال  مما  ِعَداد،  أحاديُث   خاصة،  اعيواألوز  معمر،  عن   روايات  له»:  عدي  ابن  وقال 

)  يف  الكامل:  انظر.  «عليه عدي  البن  الرجال،  البن  7/501ضعفاء  التهذيب،  (، وهتذيب 

 (.  9/416ر )حج

كثري، عن أيب سلمة، عن عبد  عن حييى بن أيب  وزاعي، عن األالوليد بن مزيد،    يقطر : ثنيا

ابن أيب حاتم يف به. أخرجه  ابن كثري )اهلل بن سالم،  ([، عن  8/104 تفسريه ]كام يف تفسري 

من  (،  9/268د، عن أبيه، به. وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )مزي  العباس بن الوليد بن 
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ي بن  الول  عن ،  وبقعطريق حممد  بن  بن  العباس  أيب  مزيد،  يد  ابن  عند  ولفظه  به.  أبيه،  عن 

بن سالم: فقرأها علينا رسول  هلل  ونزلت فيهم هذه السورة: سبح الصف، قال عبد ا»حاتم:  

البيهقي:  ولفظه    .«كلها  ×اهلل   ،  [1]الصف:  ﴾ک ک﴿   ونزلت فيهم هذه السورة:»عند 
، هو العذري، أبو  . والوليد بن مزيد«كلها  ×  هللل ا وسم: فقرأها علينا رقال عبد اهلل بن سال

)ص: التقريب  يف  كام  ثبت؛  ثقة  البريويت،  كام  583العباس  صدوق؛  وابنه  التقريب  (،  يف 

ونزلت فيهم  »هرها أهنا موافقة لرواية حممد بن كثري، ألن قوله: (، وروايته هذه ظا294)ص:

سالم وأصحابه، والصحيح أهنا    ن ب   هللا عبد   شأن  لسورة يف، يوهم نزول مجيع ا«هذه السورة

بقوله:   املراد  وأن  كذلك،  السورة»ليست  هذه  فيهم  من  «ونزلت  األول  الصدر  نزل  أي:   ،

ُروَي من السو احلديث  أنَّ  بدليل  بن مزيد،  طري  رة،  الوليد  بن  العباس  السقا، عن  بن  ق عيل 

أخرجه به.  أبيه،  دمشق    عن  تاريخ  يف  عساكر  بلفظ(43/57)ابُن    : تعاىل  اهلل  لنزأف»:  ، 
قوله:،  [1الصف:]  ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿  ۇ ﴿  إىل 

اهلل    ،[4]الصف:  ﴾ۇ ۆ رسول  علينا  علين×فخرج  فقرأ  من ،  السورة  إىل    أوهلا  ا 

ة للرواية التي . «آخرها  ب.  جاءت من طريق ابِن أيب حاتم، وحممِد بن يعقو  فتكون هذه الرواية ُمَفرسِّ

، عن األوزاعي، عن حييى بن  بور، والوليد بن مسلم اشبن    بطريق حممد بن شعي  ا: لثث

ع أيب  ابن  أخرجه  به.  سالم،  بن  اهلل  عبد  عن  سلمة،  أيب  عن  كثري،  اجلهاد  أيب  يف  اصم 

والوليد1/397) شابور،  بن  شعيب  بن  حممد  عن  دحيم،  عن  بلفظ:  (،  به،  مسلم،   بن 

ۓ ڭ ڭ ۓ ے  ے﴿  :يدير،  [2الصف:]  ﴾ڱ ڱ ڱ﴿  فنزلت:»

   ومل يذكر نزول السورة كاملة.  .« [4:فصال]  ﴾ ڭ ڭ
سلمة، عن    طريق الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، عن حييى بن أيب كثري، عن أيب   رابعا: 

عن إبراهيم بن دحيم،    (،13/169م، به. أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )اهلل بن سال  عبد

به.   مسلم،  بن  الوليد  عن  أبيه،  طرعن  األحاديث    قديس ملا أخرجه    رباين الط  ق يومن  يف 

)امل بلفظ:  9/436ختارة    ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿  فنزلت:»(، 

اخت«[2]الصف: ويالحظ  كاملة.  السورة  نزول  يذكر  ومل  واقتصاره  .  للحديث  دحيم  صار 
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لنازلة يف شأن عبد اهلل بن سالم وحسب. وقد خولف دحيم يف لفظه؛ فرواه  عىل ذكر اآليات ا 

ب عامرهشام  ا   ،ن  مسلعن  بن  اهلل  »  ظ:بلف  ،ملوليد  رسول  علينا  ک ک ک ک ﴿  :×فقرأ 

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

خامتت  ، [2-1]الصف: إىل  فاحتتها  من  فقرأ  صحيحه  «هاقال:  يف  حبان  ابن  أخرجه   .

التق(، عن جعفر بن أمحد، عن هشام، به. ودحيم، ثقة حافظ متقن، كام يف10/454) ريب   

ه القديم أصح؛ كام يف   فصار يتلقن، فحديثرُبَ ، كَ ئروق مقبن عامر، صد  (، وهشام335:)ص

الشق الثاين  (، وروايته هذه ال خُتالف رواية دحيم؛ ألنه اقترص عىل ذكر  573التقريب )ص:

من  األول  الشق    للسورة كاملة، بينام دحيم اقترص عىل ذكر  ×من احلديث، وهو قراءة النبي  

 وأصحابه.   المس  بنهللة يف شأن عبد اازلالناحلديث، وهو ذكر اآليات  

بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن    خامسا: األوزاعي، عن حييى  بن محزة، عن  طريق حييى 

(، عن منصور بن أيب مزاحم،  13/487أخرجه أبو يعىل يف مسنده )  عبد اهلل بن سالم، به.

به.   محزة،  بن  حييى  اهلل  "  ولفظه:عن  رسول  علينا  السورة  ×فقرأ  ک ک ک ک ﴿   :هذه 

قوله: ،  [1ف:ص لا ] ﴾ گگ گ گ  ابن    ،[4الصف:]  ﴾ۇ ۆ﴿   إىل  قال 

اهلل   رسول  علينا  فقرأ  آخرها   ×سالم:  إىل  أوهلا  من  كلها  ال"السورة  وأخرجه  يف  .  طرباين 

الكبري ) أنه مل  يب مسه، عن أعة(، عن أيب زر13/169املعجم  به. إال  ر، عن حييى بن محزة، 

الط متنه. ومن طريق  املقأخرجه  رباين  يسق  )ا    يفيسدالضياء  املختارة  (،  9/436ألحاديث 

 (. 589بن محزة؛ ثقة؛ كام يف التقريب )ص: وحييى

ن أيب سلمة،  ي، عن حييى بن أيب كثري، ع إسحاق الفزاري، عن األوزاعطريق أيب    سادسا: 

ا بن عن عبد  )  سالم،  هلل  املستدرك  احلاكم يف    (، والثعلبي يف2/528(، )2/79به. أخرجه 

والالكش )ف  )بيوال  ،(26/346بيان  الكربى  السنن  يف  ب9/269هقي  علينا  "لفظ:  (،  فقرأ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ک ک ک ک ﴿   :×رسول اهلل  

السورة  ، [2-1]الصف:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ يم بن  إبراه  ي، هو:. والفزار"إىل آخر 

 (. 92ن احلارث، ثقة حافظ؛ كام يف التقريب )ص:حممد ب
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بن    سابعا: اهلل  عبد  اضطرطريق  وقد  األوزاعي؛  املابن    باملبارك،  عىل  إسناده  يف  بارك 

  عن أيب سلمة، عن عبد اهلل بن سالم. ورواه عن عي، عن حييى بن أيب كثري،  فرواه عن األوزا 

بن يسار، عن أيب سلمة، عن عبد اهلل بن سالم.  عطاء    ري، عن األوزاعي، عن حييى بن أيب كث

م أمحد يف  )أخرجه  ابن  (، عن حيي39/205سنده  آدم، عن  بن  ولفظه:  ك،  بار ملا ى    فقرأ "به. 

فقال:  وروا .  "كلها  الصف  سورة  يعني  السورة،  هذه  علينا املبارك  ابن  األوزاعي  »ه  أخربين 

ن أيب ميمونة، أنَّ عطاء بن يسار حدثه، أنَّ  هالل بحدثني  حدثني حييى بن أيب كثري قال:  قال:  

.  «ن عبد اهلل بن سالم، عرمحن لا أبو سلمة بن عبد    م حدثه، أو قال: حدثنيعبد اهلل بن سال

ا  البن  اجلهاد،  كتاب  يف  برواية  27ملبارك )ص:وهو  املبارك  (،  ابن  عن  وله  رمحة.  بن  سعيد 

األول: طريق يعمهبذا اإلس بناد عدة طرق:  (،  39/205رجه أمحد يف مسنده )رش: أخر بن 

حممد  بن  اهلل  عبد  طريق  أبو    والثاين:  أخرجه  أسامء:  )بن  مسنده  يف  ن  وم  (،13/844يعىل 

( املختارة  األحاديث  يف  املقديس  الضياء  حي439/ 9طريقه  طريق  والثالث:  عبد  (،  بن  يى 

املعجم يف  الطرباين  أخرجه  )  احلميد:  يف13/170الكبري  واملديني  اللط(،  من   دقائق   ائف 

ا 251املعارف )ص: بن أسد: أخرجه  معاذ  اللطائف من  (، والرابع: طريق  دقائق  ملديني يف 

)ص: و 88املعارف  األراخل (،  يف  عساكر  ابن  أخرجه  رمحة:  بن  سعيد  طريق  يف  امس:  بعني 

فقرأ علينا رسول  "لفظ:    (، مجيعهم بألفاظ متقاربة، أمجعها60-59د )ص:احلث عىل اجلها

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ﴿  :×اهلل  

 . "فتالها من أوهلا إىل آخرها ،[2-1]الصف:  ﴾ ں ڻ ڻ ڻ

وقد رواه عىل الوجه    عىل الظن أنه من ابن املبارك،   غلبد األ ان ضطراب يف اإلساال  وهذا 

ما الص وأما  ذكرهم،  تقدم  وقد  فيه،  يضطربوا  ومل  الرواة  من  مجع   احلاك   حيح  يف  رواه  م 

)ملستدر ا  قال:  -(  2/78ك  املرصي  صالح  بن  اهلل  عبد  صالح،  أيب  ا »عن  زياد،  ثنا  بن  هلقل 

أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار،    ل بن هال  ينبن أيب كثري، حدث  حدثني األوزاعي، عن حييى

بو  ري، حدثني أحدثه. وقال األوزاعي: حدثني حييى بن أيب كث   سالم  حدثه أنَّ عبد اهلل بن  

بعة البن املبارك؛ ألن  فإنه ال ُيعد يف حكم املتا  -«  بد الرمحن، عن عبد اهلل بن سالمة بن عسلم
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نبه عىل هذا االضطراب يف    . وقد(308:صكام يف التقريب )  أبا صالح صدوق كثري الغلط؛

رواية من  )  اإلسناد  الرتمذي يف سننه  املبارك:  أنَّ 5/412ابن  السخاوي  اد  سناإل  (، ورجح 

عن الذي   األصح،  اعاألوز   روي  هو  بدون شك  سلمة،  أيب  عن  كثري،  أيب  بن  حييى  ي، عن 

املسلسلة،    ارألخبيف ا   ةواهر املكللر: اجل. انظ«  التفاق اجلامعة عليه مع عدم الشك فيه»  قال:

 (، خمطوط. 34للسخاوي، حديث رقم )

الرواة من طريق حممد بن شعيب بن شابور، والول  واخلالصة: بن    وحييى  يد بن مسلم،أنَّ 

املبارك، كلهم متفقونمح الذي نزل يف شأن    زة، وأيب إسحاق الفزاري، وعبد اهلل بن  عىل أنَّ 

الصدر األوعبد اهلل بن سالم وأصح  ا   لابه هو  وحسب، فلام نزلت قرأها عليهم ة  لسورمن 

قصة،  لق بالما يتع، وقرأ معها متام السورة حتى آخرها، عىل اختالف بينهم يف ذكر  ×النبي  

اآليات   ذكر  وهو  منها،  األول  الشق  ذكر  عىل  اقترص  سالم،  فبعضهم  ابن  شأن  يف  النازلة 

كاملة،  للسورة    ×نبي  ة الء ا من القصة، وهو قر  والبعض اآلخر اقترص عىل ذكر الشق الثاين

طري  من  والرواية  بعضا،  يكمل  بعضها  بل  الروايات،  هذه  بني  تعارض  هؤالوال  هي  ق  ء 

يف شأن عبد اهلل بن  -سورة كاملة  كثر، بينام الرواية التي تفيد نزول اللرواة هلا أألصح؛ ألن ا ا 

لتفر  جاءت من طريق حممد بن كثري وحده، وهي  -سالم وأصحابه  ، كامهبا  هدرواية شاذة، 

 اهلل تعاىل أعلم. تقدم، و 

 املطلب السابع: األحاديث الواردة يف سورة املنافقون: 
أرقم،  ز  عن  -13 بن  قال:يد  فَمرَّ  »  ،  ُأيب،  بن  اهلل  عبد  مع  جالسا  كنت 

اهلل   اهلل   ×رسول  عبد  فقال  أصحابه،  من  ُأناس  ژ ڑ ڑ ﴿  ُأيب: بن    يف 

ته،  ربفأخ  بادةع  فأتيت سعد بن  [،8:]املنافقون  ﴾ک ک ک ک گ 

اهلل   رسول  ل  ×فأتى  ذلك  فأرفذكر  رسوه،  اهلل  سل  ُأيب،    ×ل  بن  اهلل  عبد  إىل 

إىل سعد بن عبادة،   ×بن ُأيب باهلل ما تكلم هبذا، فنظر رسول اهلل  اهللفحلف له عبد 

أخ  إنام  اهلل،  رسول  يا  بيدي فقال:  فأخذ  سعد  فجاء  أرقم،  بن  زيد  الغالم  ربنيه 

فقال: هف إىل رسول فانتهر:  الق  ني،حدث   اذانطلق يب،  فانتهيت  ُأيب،  بن  اهلل  ين عبد 
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عنه    قال: وانرصف  والنبوة لقد قاله، ر  الذي أنزل عليك النواهلل وبكيت، وقلت: إي و

   . «   إىل آخر السورة ،  [ 1]املنافقون:   ﴾ گک ک ﴿   : وجل   عز   اهلل   فأنزل ؛  ×نبي اهلل  
 يح. ث صحة احلديقيوب ،"لسورة إىل آخر ا" ضعيف بزيادة: درجة احلديث: 

 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 
الرواة، مخسة  منهم اتفقوا عىل روايته  ، ستة  من  روى هذا احلديث عن زيد بن أرقم،  

عبد اهلل بن ُأيب بن سلول هو قوله   زل يف شأن، حيث ذكروا أنَّ الذي نعىل الوجه الصحيح

  ﴾ڱ ڱڳ ڳ ﴿  عاىل: وله ت إىل ق  ،[1]املنافقون:  ﴾ک ک گ﴿  تعاىل: 

ک ﴿  :فنزل قوله تعاىل »  إال أنَّ هؤالء الرواة اختلفوا يف لفظه، فبعضهم قال:  ،[8فقون: نا]امل

قال:    ،«[ 1]املنافقون:  ﴾ ک گ املنافقني  فقرأ "وبعضهم  قال: "سورة  وبعضهم   ،  

تعاىل: ف» قوله   ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ﴿   نزل 

قال ،  «[7]املنافقون:  ق  »:وبعضهم  تعفنزل  ڑ ڑ ک ژ ژ ﴿  :اىلوله 

  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱگ گ ک ک گ گک 
بني،  «[8]املنافقون:  وبع  وبعضهم مجع  األخريتني،  قال:  اآليتني  اهلل عضهم    ز وجل:فأنزل 

قوله:[1]املنافقون:  ﴾ک ک گ﴿  إىل  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿  ، 

قوله:[7]املنافقون: ﴾چ چ ڇ ڇ  إىل    ﴾ک ک ک گ﴿  ، 

ا فا عىلاختال  ليس، وهذا  "[8املنافقون: ] هم رواه م رواه خمترصا، وبعضألن بعضه  ؛قيقةحل 

هؤالء   ومجيع  تتعارض،  وال  متفقة  فرواياهتم  متامه،  نزول  عىل  منهم  واحد   يذكر  مل  الرواة 

كاملة، بلفظ  السورة  احلديث  وجل: ":  وُروَي  عز  اهلل    ﴾ ک ک گ﴿  فأنزل 

ال"، بزيادة:  "إىل آخر السورة،  [1]املنافقون:  ة؛ لشذوذ  فيضع  ةيا ه الرو، وهذ"سورةإىل آخر 

 إسنادها، كام سيأيت.  تنها، وضعفم

 ذا احلديث: وفيام ييل تفصيل الطرق واأللفاظ التي ُروَي هبا ه

د بن كعب القريض، عن زيد  طريق شعبة بن احلجاج، عن احلكم بن عتيبة، عن حمم   أوال:

زل  أنف"ظ:فلب  شعبة،، عن  بكري  حييى بن   بن أرقم، به. وقد اخُتلَِف عىل شعبة يف لفظه؛ فرواه
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وجل:اهلل   تفسريه "،  [1]املنافقون:  ﴾ک گ ک﴿عز  يف  جرير  ابن  أخرجه 

ڄ ڄ ڃ ﴿  فنزلت هذه اآلية:"بن جعفر، عن شعبة، بلفظ:  (. ورواه حممد  23/398)

بلغ:[7املنافقون:] ﴾ڇ ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  حتى  ژ ژ ﴿   ، 

م"[8]املنافقون:   ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ  يف  أمحد  أخرجه  ه  سند، 

و 32/36) ا يفشبة    ن اب(،  تاريخ   ( )1/360ملدينة  مسنده  يف  والبزار   ،)10/219 ،)

(، والطرباين يف  23/398وابن جرير يف تفسريه )(،  10/303والنسائي يف السنن الكربى )

( الكبري  بلفظ:    (. ورواه هاشم 5/199املعجم  القاسم، عن شعبة،  اآلية: "بن    فنزلت هذه 
  د يف مسنده ه أمحجرأخ"،  [7: افقوناملن]  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ 

  (. ورواه معاذ بن نرص، عن 131/ 55ابن عساكر يف تاريخ دمشق )  (، ومن طريقه32/50)
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿  وتال هاتني اآليتني:"، بلفظ:  بةشع

(، وأبو نعيم  5/177، أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )"، اآليتني [7]املنافقون:   ﴾  ڇ

ا  نعيم هبذ أبه  وا رو(،  218/ 3اء )ألولييف حلية  ا و  اإلسناد يف صفة  لنفاق ونعت واملنافقني  ا 

ڃ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڃ﴿  اآلية:  فنزلت هذه"بلفظ:    (،42)ص:

إياس ".  [7]املنافقون:   ﴾ڇ ڇ  أيب  بن  آدم  بلفظ:  ورواه  ڄ ﴿:  ونزل"، عن شعبة، 

أخرجه"[7]املنافقون: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ،  
 (.  9/55ربى )يف السنن الك  يهقيبل(، وا 6/152)صحيحه البخاري يف 

ژ ﴿  هلل عز وجل: زل ا فأن"  ، عن زيد بن أرقم، بلفظ:طريق أنس بن مالك،    ثنيا:

أخرجه"[ 8]املنافقون:  ﴾ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  يف   ،  الطحاوي 

 (.15/119رشح مشكل اآلثار )

أرقم،    ثلثا: بن  زيد  ليىل، عن  أيب  بن  الرمحن  ابأخبه.  طريق عبد  ه فسريت   ن جرير يفرجه 

يق  (، وابن مردويه يف تفسريه ]كام يف تغل169/ 5املعجم الكبري )لطرباين يف  (، وا 32/024)

فأنزل  "(، مجيعهم بلفظ:  44:[، وأبو نعيم يف صفة النفاق )ص4/341التعليق، البن حجر )

وجل: عز    ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿   اهلل 

الن".  [7]املنافقون:  يفسائ وأخرجه  الي  الكربى  بلف10/013)  سنن    عز   اهلل  زلفأن"ظ:  (، 

 ". [1]املنافقون:  ﴾ک ک گ﴿   :وجل
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األ  رابعا:  سعيد  أيب  أرق طريق  بن  زيد  عن  الطبقات  زدي،  يف  سعد  ابن  أخرجه  به.  م، 

، والبزار يف  (5/415(، والرتمذي يف سننه )1/356وابن أيب شيبة يف مسنده )  (،5/360)

( والط 10/217مسنده  امل  اينرب(،  الكيف  )ريب عجم  بل(5/186  أصبحنا  "فظ:  ، مجيعهم  فلام 

(، ومن طريقه 2/531املستدرك ). وأخرجه احلاكم يف  "سورة املنافقون  ×  قرأ رسول اهلل 

النبوة )يف دال  البيهقي النزول )ص:4/54ئل  بلفظ:  430(، والواحدي يف أسباب  فلام  "(، 

  ﴾گ گ ڳ ڳگ گ ک ک ﴿  ة املنافقون:سور   ×قرأ رسول اهلل    أصبحنا

  ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڄ﴿ حتى بلغ: ، [1ن: افقونامل]

 ". [8ون:]املنافق  ﴾ک ک ک گ﴿  ، حتى بلغ:[7املنافقون: ]
أيب    خامسا: أيب  طريق  عىل  فيه  اخُتلَِف  وقد  به.  أرقم،  بن  زيد  عن  السبيعي،  إسحاق 

ک ﴿  اهلل عز وجل:   فأنزل"إسحاق، بلفظ:    عن أيب   عاوية،إسحاق يف لفظه؛ فرواه زهري بن م

(، وأمحد يف مسنده  5/361ن سعد يف الطبقات ) ه ابأخرج"،  [1املنافقون:]  ﴾گ ک

ص32/83) يف  والبخاري   ،)( ص 6/153حيحه  يف  ومسلم   ،)( وابن  4/2140حيحه   ،)

( املدينة  تاريخ  يف  ) 1/361شبة  الكربى  السنن  يف  والنسائي  والطرب 10/303(،  يف(،    اين 

 (. 8/443)ربى ك للبيهقي يف السنن ا (، وا 5/189جم الكبري )املع

زهري لفظووافق  يف  الوهبا  خالد  بن  وأمحُد  موسى،  بن  اهلل  وعبيُد  آدم،  بُن  حييى  ي،  ه: 

اللفظ، أخرجه من طريق حييى: أمحد يف  فرووه مجيعهم عن إرسائ يل، عن أيب إسحاق، هبذا 

( تفسري32/82مسنده  يف  وابن جرير   ،)( عبيد    (،23/397ه  من طريق  ابن  وأخرجه  اهلل: 

(، والبخاري  113من مسنده )ص:  محيد يف املنتخب(، وعبد بن  5/359ت )طبقالا سعد يف  

( صحيحه  والرتم 6/153يف   ،)( سننه  يف  والو5/415ذي  الوسيط  (،  التفسري  يف  احدي 

ورواه  (.  5/189(، وأخرجه من طريق أمحد بن خالد: الطرباين يف املعجم الكبري )4/303)

عن   إياس،  أيب  بن  إ آدُم  أيب  اهلل ع":  بلفظاق،  حسإرسائيل، عن  ک ک ﴿   ز وجل: فأنزل 

قوله:[1]املنافقون:   ﴾گ إىل  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿  ، 

قوله:[7]املنافقون: ﴾ ڇ ڇ إىل  ،  "[ 8املنافقون:]  ﴾ک ک ک گ ﴿  ، 

 (. 4/55(، والبيهقي يف دالئل النبوة )6/152البخاري يف صحيحه ) أخرجه
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الواقدي عن عبد اهلل بن وا ور زيد  إسحاق، عن    ن أيب ل، ع ائيرسإجعفر الزهري، عن    ه 

أرق بلفظ:بن  السورة:"  م،  ُأيب  ابن  يف  إىل  ،  [1]املنافقون:  ﴾ک ک گ﴿   ونزلت 

(، وهي رواية ضعيفة  5/359، أخرجه ابن سعد يف الطبقات )"إىل آخرها "، بزيادة:  "آخرها

مرت فإنه  الواقدي؛  أجل  من  كامجدا؛  ا وك؛  يف  )ص:  ورو498لتقريب  خمالفة  (،  هذه  ايته 

 ائيل.ات ممن رواه عن إرس الثق اية ورل

صني، عن زيد بن  طريق قيس بن الربيع، عن األغر بن الصباح، عن خليفة بن ح  سادسا:

الكبري   املعجم  الطرباين يف  الربيع يف لفظه؛ فأخرجه  اخُتلَِف فيه عىل قيس بن  به. وقد  أرقم، 

الرسن بن  طريق ح(، من  5/196) صفة    م يفنعي  وببيع، به. وأخرجه أعطية، عن قيس بن 

س  اهلل بن حممد بن سعيد بن أيب مريم، عن الفريايب، عن قي  (، من طريق عبد 41النفاق )ص:

، إىل  [1املنافقون:]  ﴾ک ک گ﴿   فأنزل اهلل عز وجل: "بلفظ:    بن الربيع، به. كالمها 

السورة بزيادة:    ، "آخر  جاء  آخ"هكذا  السوإىل  و"رةر  الطحاو.  مشكي يف رشأخرجه  ل ح 

بلف(51/117)  اآلثار مريم،  أيب  ابن  عن  تعاىل: "ظ:  ،  اهلل  ک ک گ گ ﴿   فأنزل 

  ﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

الزيادة، واحلديث من هذا الطريق مدار إسناده عىل قيس بن  "[1قون: املناف] . ومل يذكر هذه 

وا  ركد بن أرقم، ومل يذة من الرواة عن زياه مخسوقد روالربيع، واألغلب أنَّ هذه الزيادة منه،  

الربيع صد،  «  إىل آخر السورة  »  وله:ق ،  وقد تقدم ذكرهم، وقيس بن  وق، إال أنه تغري ملا َكرُبَ

(، وقال ابن حبان  457عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به؛ كام يف التقريب )ص:  وأدخل

( املجروحني    تأخرينملوا  القدماء  رواية  من  عالربي  بن   قيس  أخبار   سربت»(:  2/218يف 

  سوء،   بابن  وامُتِحنَ   حفظه،  ساء  َكرُبَ   فلام  شابا،   كان  حيث  مأمونا،   صدوقا  تهفرأي  ؛ وتتبعتها

احلديث فُيجيب فيه، ثقًة منه بابنه، فلام غلب املناكري عىل صحيح حديثه ومل    عليه  ُيدخل  فكان

  بن ا  -وي وأيب نعيممن رواية الطحا-سناده   يف إ . كام أنَّ «يتميز استحق جمانبته عند االحتجاج

كامل يف ضعفاء  بن سعيد بن أيب مريم، قال ابن عدي يف ال  وهو عبد اهلل بن حممد  ريم،يب مأ

(  الزيادة  هذه   فإن   لذا.  "بالبواطيل  وغريه  الفريايب  عن   حُيدثمرصي  ":  (5/419الرجال 

 . أعلم تعاىل  واهلل احلديث، يف إقحامها يصح وال ضعيفة،
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 ت: رسالامل ةر ديث الواردة يف سو املطلب الثامن: األحا 
فنزلت    يف غار،  ×كنا مع النبي    »، قال:  مسعود،    عن عبد اهلل بن  -14

فيه،،  [1]املرسالت:  ﴾ک گ﴿  عليه: من  فال وإن    فأخذهتا  هبا،  لرطب  فاه 

يئ مئ ىئ ﴿  أو،  [50]املرسالت:  ﴾خت مت ىت يت﴿  أدري بأهيا ختم:

 . «[48]املرسالت:  ﴾حب خبجب 
 صحيح.  درجة احلديث: 

 اده: إسن  ةس ختريج احلديث ودرا
اة يف  ، من مخسة طرق، وقد اختلف الرو  اهلل بن مسعود،احلديث عن عبد  ُروَي هذا  

ة، وهو ما يدل عليه  لفظه، فبعضهم ذكر القصة كاملة، والتي فيها نزول سورة املرسالت كامل

األخرية منها،  تن، وبعضهم ذكر القصة ونزول السورة دون ذكر اآليات  يف امل  ذكورةاللفظ امل 

اقهضوبع نزوترص  م  القصة دون ذكر  األلفاظعىل ذكر  السورة، وكل هذه  صحيحة، وال    ل 

والتي  ينها، وأكمل هذه األلفاظ هو ما ذكره الفريق األول من إيراد القصة كاملة،  اختالف ب

،  الثاين والثالث من الرواة فقد اخترصوا احلديث  الفريق وأما    كاملة، فيها ذكر نزول السورة  

 ظ احلديث:ألفارق وط وفيام ييل تفصيل

عاصم  أوال: ال  طريق  أيب  بن بن  اهلل  عبد  عن  حبيش،  بن  زر  عن  باللفظ    نجود،  مسعود، 

امل يف  الرزاق  عبد  أخرجه  املتن.  يف  )املذكور  مسنده 4/444صنف  يف  واحلميدي   ،)

و1/213) يف(،  مسندأمحد   ( )6/45ه  مسنده  يف  يعىل  وأبو  يف 8/383(،  حبان  وابن   ،)  

من طريق سفيان بن عيينة،  (، مجيعهم  2/275املستدرك )يف    اكمحلا(، و2/483صحيحه )

ولفظه:  ع به.  عاصم،  النبي  "ن  مع  عليه:  ×كنا  فنزلت  غار،    ﴾ک گ﴿  يف 

فيه،،  [1املرسالت:] من  ل  فأخذهتا  فاه  هب وإن  ختم:ا،  رطب  بأهيا  أدري  خت مت ﴿  فال 

؟  [48سالت:]املر   ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب﴿أو  ،  [50]املرسالت:  ﴾ىت يت
. وأخرجه  "ها، ووقيت رشكم قيتم رش: قد و×خلت يف جحر، فقال النبي  فدية،  ح  قتنافسب

. السورةاألخرية من    (، هبذا اإلسناد خمترصا، ومل يذكر فيه اآليات5/221ه )البزار يف مسند
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(، كالمها من طريق  7/354(، وأمحد يف مسنده )1/259جه ابن أيب شيبة يف مسنده )وأخر

بهسلمةبن    محاد عاصم،  عن  يذكخمترصوهو    .،  فلم  أيضا،  اآليا  محاد   من  ر  األخرية  ت 

ابن عساكر يف   دمتاريالسورة. وأخرجه  )خ  الواسطي،  73/ 33شق  أيب عوانة  طريق  من   ،)

ل ولفظه  به.  عاصم،  سفيعن  وه فظ  أيب  ان.  بن  عاصم  أجل  من  حسن؛  إسناده  الطريق  ذا 

ص  فإنه  ا النجود؛  يف  حجة  أوهام،  له  الصءة،  لقرا دوق  يف  يف  مقروحني  يحوحديثه  كام  ن؛ 

توبع عا(، و285)ص:  يبالتقر أبو رزين، عقد  تابعه  اللفظ،  ن زر بن حبيش،  صم  يف هذا 

 به، كام سيايت يف الطريق الثاين.  

األع  ثنيا:  عن طريق  ر   مش،  به.    زين،أيب  مسعود،  بن  اهلل  عبد  عن  حبيش،  بن  زر  عن 

إ بُن  اهلل  عبُد  األعمش  عن  وجدريسورواه  عبد  ،  بُن  إالميد حلا ريُر  ا ؛  الرواة  أنَّ  يف    ختلفوا 

أبو يعىل يف مسنده )لفظ املعجم    (، من9/104ه عنهام؛ فأخرجه  طريق جرير، والطرباين يف 

( جرير،  118/ 10الكبري  طريق  من  إ(،  املتن.  دريس،  وابن  يف  املذكور  باللفظ  مجيعهم 

( مسنده  يف  البزار  ا5/228وأخرجه  عبد  طريق  من  إهلل  (،  والشايشبن  مسيف  دريس،  نده   

السورة. وق جرير، كالمه(، من طري2/127) اآليات األخرية من  هذا  ا خمترصا، دون ذكر 

أنَّ األئمة ال  دلسا إوإن كان م  الطريق إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، واألعمش

احتمل  من    وهم  احتملوا تدليسه، وهو عند ابن حجر يف الطبقة الثانية من طبقات املدلسني،

وليسهدت األئمة   ا م،  يف  هلم  إلمامتهأخرجوا  رووا.  لصحيح  ما  جنب  يف  تدليسهم  وقلة  م، 

 (.  13هل التقديس، البن حجر )ص:انظر: تعريف أ 

رزين،    ثلثا: أيب  عن  األعمش،  عبدطريق  بلفظ:اهلل    عن  مسعود،  عليه: "  بن    فنزلت 
غري،  [1املرسالت:]  ﴾ک گ﴿ أقرأين،  مما  قريبا  ا ينأ   فقرأهتا  بأي  أدري  لست   يتنيآل 

أمح "ختم أخرجه   .( مسنده  يف  احلديث  7/412د  غريب  يف  احلريب  إسحاق  وأبو   ،)

(2/557  ،)( مسنده  يف  رزين  2/284والشايش  أبو  منقطع،  وإسناده  بن -(.  مسعود    وهو 

يس  -مالك الرجال، ألمح  معمل  ومعرفة  العلل  يف  كام  مسعود،  ابن  اهلل  من  عبد  ابنه  رواية  د، 

البن    (،1/240) حا يبأ واملراسيل،   ( بروايته202ص: تم  يتقوى  أنه  إال  آخر    (،  وجه  من 
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وهو يف لفظه مقارب للفظ املذكور يف املتن، إال أنه خمترص،  متصل، كام تقدم يف الطريق الثاين، 

 خريتني من السورة.تني األر اآليفلم يذك

:  ني عن األسود من طريقعبد اهلل بن مسعود، به. وُروَي   طريق األسود بن يزيد، عن  رابعا: 

ه  يد، عن األسود، به. أخرجه ابن أيب شيبة يف مسندطريق األعمش، عن إبراهيم بن يزول  األ

(1/159( مسنده  يف  وأمحد   ،)6/65( صحي369،  7/154(،  يف  والبخاري  حه  (، 

(، والنسائي  5/57(، والبزار يف مسنده )4/1755(، ومسلم يف صحيحه )651،  6/164)

 (، وأبو يعىل يف5/208ن الصغرى )السنويف    ،(10/322(، )4/103)يف السنن الكربى  

( )9/91مسنده  مسنده  يف  والشايش  واب1/421(،   ،)( صحيحه  يف  حبان  (،  2/484ن 

( الكبري  املعجم  يف  و10/117والطرباين  ثر(،  يف ابن  )ص:  ثال  يف  81جزئه  والبيهقي   ،)

( الكربى  مج345/ 5السنن  بلفظ:  (،  ا»يعهم  رسول  مع  نحن  إذ    ×هلل  بينا  غار،  لت  زنيف 

فيهفتلقيناه ،  [1املرسالت:]  ﴾ک گ﴿  ليه:ع من  إذ ا  هبا،  لرطب  فاه  وإن  خرجت    ، 

فقال اهلل    حية،  اقتلوها.  ×رسول  عليكم  ف:  وقيت  ابتدرنقال:  فقال:  قال:  فسبقتنا،  اها 

:  . ومل يأِت يف هذا الطريق ذكر اآليتني األخريتني من السورة. الثاين«  رشكم كام وقيتم رشها

الرمح  عبد  ا   ن طريق  أ ألسوبن  أخرجه  به.  أبيه،  عن  يزيد،  بن  )د  مسنده  يف    (،7/385محد 
م بن يزيد، ومل يذكر  إبراهيللفظ    (، بلفظ مقارب119،  118/ 10بري )يف املعجم الكوالطرباين  

 رة. األخريتني من السوفيه اآليتني

  مسعود، به. أخرجه   طريق إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد اهلل بن   خامسا:

ممحد  أ )يف  والبخار153،  151،  7/107سنده   ،)( (،  6/164(، )4/129ي يف صحيحه 

مسنده يف  )329،  4/300)  والبزار  والنسائ5/8(،  ا (،  يف  ا ي  )لسنن  (،  10/322لكربى 

(، والطرباين يف املعجم  9/254بو يعىل يف مسنده )(، وأ344،  1/343والشايش يف مسنده )

  ×  كنا مع رسول اهلل »(، مجيعهم بلفظ:  5/83)  للوالدارقطني يف الع(،  10/119الكبري )
ية من  خرجت حه، إذ  من فيتلقاها  فإنا لن،  [1املرسالت:]   ﴾ک گ﴿  يف غار، فنزلت: 

وقيت رشكم كام    ×رها، فقال رسول اهلل  حرها، فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا فدخلت جحج

 رة.السو  ن يتني األخريتني م. ومل يأِت يف هذا الطريق ذكر اآل« وقيتم رشها
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  سورة البينة: املطلب التاسع: األحاديث الواردة يف
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿:  ا نزلتمل  »، قال:  ،  عن أيب َحبََّة البدري  -51

 ُتْقِرَئَها   أنْ   يأمرك  ربك  إنَّ   اهلل،  رسول  يا:  جربيل  قال  آخرها، إىل  ،[1]البيِّنة:  ﴾چ

 ذكرين :  ُأيَبي   قال.  السورة  هذه  ْقِرَئَك أُ   نْ أ  أمرين  جربيل  إنَّ   :أِليَُبر   ×  النبي  فقال  ُأَبيًَّا،

 .  « نعم: لقا. اهلل رسول يا

   احلديث صحيح.، وبقية "إىل آخرها"ضعيف بزيادة:  حلديث: درجة ا
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

ُروَي هذا احلديث من طريق محاد بن سلمة، عن عيل بن زيد بن جدعان، عن عامر بن أيب  

حبة،  أيب  عن  وب  عامر،  ا ه.  فروقد  سلمة؛  بن  محاد  عىل  لفظه  يف  من  خُتلِف  أربعة  ،  الرواةاه 

اآلفذكر نزول  األوىلوا  الروا   ية  السورة وحسب، وهؤالء  الرمحن  من  أبو سعيد؛ عبد  ة هم: 

(، وموسى بن إسامعيل؛  25/381بن عبد اهلل بن عبيد؛ أخرجه من طريقه: أمحد يف مسنده )

نعيم يف حليأخرجه من طريقه أبو  الطياليس؛ أخرجه  6/254)  لياءاألو  ة:  من  (، وأبو داود 

اب قانعطريقه:  مع  ن  الصحابةيف  ا 3/48)(،  1/125)  جم  املعجم  يف  والطرباين  لكبري  (، 

(،  5/2865(، وفهد بن عوف؛ أخرجه من طريقه: أبو نعيم يف معرفة الصحابة )22/327)

(. وخالف  7/203)مشق  د  بن عساكر يف تاريخ(، وا 22/327والطرباين يف املعجم الكبري )

ابن أيب شيبة يف  من طريقه: لة؛ أخرجه رة كامل السولم؛ فذكر نزو هؤالء األربعة عفاُن بن مس

(، وابن أيب خيثمة 25/382(، وأمحد يف مسنده )2/234(، ويف املسند )6/139املصنف )

ء سامواأل   ىنوالدواليب يف الك  ([،3/80يف تارخيه ]كام يف توضيح املشتبه، البن نارص الدين )

اآلثا1/69) مشكل  والطحاوي يف رشح   ،)( )(9/254ر  الرب14/228،  عبد  وابن  يف    (، 

( أيب  1/67االستيعاب  ابن  طريق  ومن  واملثاين  (،  اآلحاد  يف  عاصم  أيب  ابن  أخرجه  شيبة: 

بن زيد،   (. ورواية اجلامعة هي املقدمة، عىل أنَّ احلديث ضعيف اإلسناد؛ ألن فيه عيل4/20)

ا كام    ؛ وهو ضعيف كثري401لتقريب )ص:يف  شواهد  له  واحلديث  ب(،  أيب  عن  كعب، ة،    ن 

 رة كاملة.ا، وليس يف يشء منها نزول السوني، وغريمهيف الصحيح مروية
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 املطلب العاشر: األحاديث واآلثر الواردة يف سورة التكاثر:
من القرآن: )لو    كنا نرى أنَّ هذا احلديث  »، قال:  عن ُأيب بن كعب،    -16

 الرتاب، ابن آدم إال جوف  ال يمألوا،  دم واديني من مال، لتمنى واديا ثالثبن آ النَّ أ

حتى تاب(.  من  عىل  اهلل  يتوب  السورة:  ثم  هذه    ﴾ ژ ڑ﴿  نزلت 

 . « آخرها إىل، [1]التكاثر:

 صحيح.  درجة األثر:
 ختريج األثر ودراسة إسناده: 

أنس بن مالك، عن أيب    ، عن ناين بلن سلمة، عن ثابت ا ُروَي هذا احلديث من طريق محاد ب

أيب الوليد الطياليس، أخرجه البخاري طريق    األول:رق:  ربعة طمحاد أ  كعب، به. وله عن بن  

  سلمة....، فذكره بلفظ: حتى نزلت:  حدثنا محاد بن»يف صحيحه قال: وقال لنا أبو الوليد:  
احلديث  «  [1]التكاثر: ﴾ژ ڑ﴿  آخر  قوله يف  دون  آخرها ":  ،  ال"إىل    طريقين:  ا ث. 

يُّ يف رشح  الطحاو(، و24/805سريه )يف تف  رطريقه: ابُن جريآدم بن أيب إياس، أخرجه من  

(. الثالث: طريق موسى بن إسامعيل، أخرجه من طريقه: اإلسامعييلُّ  5/277مشكل اآلثار )

الباري البن حجر ) الرابع: طريق عفان10/257يف مستخرجه ]كام يف فتح  بن مسلم،    ([. 

م ا طريق  نأخرجه  السنه:  إىل  املدخل  يف  )لبيهقيُّ  الكربى  واحل(2/493ن  إس.    نادهديث 

خمترصة؛ حيث ذكر اآلية األوىل وحسب،    -عند البخاري-إال أنَّ رواية أيب الوليد    صحيح،

آدم بن أيب إياس، وموسى بن إسامعيل، وعفان بن  -وهو يريد اسم السورة، وتفرسها رواية  

 لة.كام ةرتي فيها نزول السوال -مسلم

لبيد،    -17 بن  حممود  قال:عن  نزلمل»  ،    ﴾ژ ڑ﴿  ت:ا 

قالوا: يا  ،  [8التكاثر:]  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿  فقرأها حتى بلغ:،  [1ر:]التكاث

عىل  وسيوفنا  والتمر،  املاء  األسودان،  مها  وإنام  ُنسأل؟  نعيم  أي  عن  اهلل،  رسول 

 .  «نال: إنَّ ذلك سيكورقابنا، والعدو حارض، فعن أي نعيم ُنسأل؟ ق

 ضعيف.  جة احلديث: ر د
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 : إسنادهج احلديث ودراسة  ختري
مد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص، الليثي، وهو  ر إسناده عىل حم احلديث مدا ا  هذ

)ص: التقريب  يف  كام  أوهام؛  له  احلديث،  499صدوق  هذا  إسناد  يف  اضطرب  وقد   ،)

تن، وظاهر هذا  امل  ر يفوكه مرة باللفظ املذفاحلديث ضعيف من أجل ذلك؛ وأما املتن؛ فروا 

ژ ﴿   نزلت هذه السورة:  ملا"مرة بلفظ:  دة، ورواه  احو  لةمج  اثرظ نزول سورة التكاللف

قوله:  "...،[1]التكاثر:  ﴾ڑ يذكر  ومل  بلغ:"،    ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿  حتى 

رة. اسم السو  اختالف؛ إذ الثاين خمترص، وهو يريدوليس بني هذين اللفظني  .  "[8]التكاثر:

  كر أول ، ومل يذ"[ 8]التكاثر:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿  لت:ا نزمل "  :ظه مرة بلفوروا 

 بمعنى اللفظ األول والثاين. ا خمترص، وهو رة، وهو أيضوسال

 : بثالثة أسانيدوأما اإلسناد؛ فقد رواه حممد بن عمرو 

ب   األول: صفوان  عن  عمرو،  بن  حممد  عن  ويرويه  سليم،  وهو    حممودن  به.  لبيد،  بن 

ن  مد ب ريق حمط   األول:مخسة طرق؛    -هبذا اإلسناد-مرو  بن عمد  حم  يف املتن. وله عن   املذكور

(، باللفظ املذكور يف 7/80ن عمرو، به. أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )مد بن حمبرش، ع

أخ  الثاين:املتن.   به.  عمرو،  بن  حممد  عن  هارون،  بن  يزيد  مسنده طريق  يف  أمحد  رجه 

كور يف املتن. وأخرجه الواحدي  املذلفظ  لا(، ب24/585فسريه )(، وابن جرير يف ت 39/47)

التفس بال4/549)سيط  ري الويف  الثاين(،  طريق عبدة بن سليامن، عن حممد بن    الثالث: .  لفظ 

يف الرسي  بن  هناد  أخرجه  به.  )عمرو،  الزهد  املتن.  2/395  يف  املذكور  باللفظ    بع: الرا(، 

ب عمرو،  بن  حممد  عن  مسلم،  بن  حممد  الثعلبي  طريق  أخرجه  و الك  يفه.  البيان  شف 

، عن حممد بن عمرو،  د بن أسامةأسامة؛ محا  ق أيبطري   س:اخلام(، باللفظ الثالث.  30/220)

 . (، باللفظ الثاين6/326به. أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )

ى بن عبد الرمحن بن حاطب، عن عبد اهلل  ويرويه حممد بن عمرو، عن حيي  اإلسناد الثاين:

ا  الزبري  بن  عن  قال:    وام،الع  ن بلزبري،    ﴾ ھ ھ ہ ھ ھ﴿  نزلت:   ملا »، 

قل[8التكاثر:] يا  ت،  واملاء؟ :  التمر  األسودان،  وإنام مها  عنه؟  نسأل  نعيم  وأي  اهلل،  رسول 
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ن بن عيينة؛ أخرجه من  . والراوي له عن حممد بن عمرو هو سفيا«قال: أما إنَّ ذلك سيكون

(، وأمحد يف مسنده 1/184ه ) مسند (، واحلميدي يف3/457طريقه: عبد الرزاق يف تفسريه )

(، وابن أيب الدنيا  5/305الرتمذي يف سننه )(، و 2/1392) يف سننه    ن ماجه(، واب 3/24)

)ص: األرشاف  منازل  يف  اإلرشاف  )022يف  مسنده  يف  والبزار  يف 3/178(،  يعىل  وأبو   ،)

تف(، وا 1/407(، والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار )2/37نده )مس ه ريس بن أيب حاتم يف 

(، واملقديس يف  13/123لكبري )ا  املعجم  اين يفوالطرب  ([،8/477يف تفسري ابن كثري )كام  ]

اين من حديث عبد اهلل بن  (. وهو عند عبد الرزاق، والطرب 55-3/54األحاديث املختارة )

مد بن أمحد  (، عن حم1/337وهكذا رواه أبو نعيم يف حلية األولياء ) الزبري وحده، دون أبيه.

احل عس بن  عب ن،  عن  ن  حنبل،  بن  أمحد  بن  اهلل  لكأبيه،  د  املبه.  رواه  األن  يف  حاديث قديس 

به. وف53/ 3املختارة ) أبيه،  ،  الزبريابن  يه عن  (، من طريق عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، عن 

ب احلميدي  قال  أبيه.  )عن  احلديث  روايته هلذا  قا  »(:  1/184عد  ربام  قالفكان سفيان  :  ل: 

والزب عن برري،  قال:  اهلل    ام  يقعبد  ثم  الزبري،  فقبن  الزول:  ورو«بريال  املقديس  ا .  يف ه 

( املختارة  سق3/54األحاديث  حيث  به.  الزبري،  عن  الرمحن،  عبد  بن  حييى  عن  من (،  ط 

-(  4/229يف العلل الواردة يف األحاديث النبوية )إسناده عبد اهلل بن الزبري. قال الدارقطني  

ث به"  :-حلديثهذا ا   سئل عن وقد   يى، عن  ، عن حين عمروعيينة، عن حممد بسفيان بن    حدَّ

بري،  الزبري، عن الزبري، ورواه زياد بن أيوب، عن ابن عيينة، فلم يذكر فيه ابن الزد اهلل بن  بع

َ به وأرسله، والقول قول من وصله لت: واألقرب أنَّ هذا االضطراب يف إسناده هو  . ق"َقرصَّ

 رو. بن عم من حممد

ا   لمة بن حممد بن عمرو، عن أيب سويه  وير  لثالث:ا  اإلسناد    وف، عن أيب علرمحن بن  عبد 

، قال  [ 8التكاثر:]  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿  ملا نزلت هذه اآلية:»، قال:  هريرة،  

إنام مها األسودان، والعدو حارض، وسيوفنا عىل  الناس: يا رسول اهلل، عن أي النعيم ُنسأل؟ ف

الرخ. أ«  سيكون    ذلك عواتقنا؟ قال: إنَّ  بكر    يق أيبمن طر  (،5/305ننه )يف س  رتمذي جه 

وحديث ابن عيينة، عن حممد بن عمرو،  »د بن عمرو، به. قال الرتمذي:  اش، عن حممبن عي 
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. قلت: أبو  «كر بن عياشن هذا، سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أيب بعندي أصح م

كرب ملا  أنه  إال  عابد،  ثقة  عياش،  بن  ساء  بكر  كام    هوكتابحفظه،    التقريب صحيح؛   يف 

 اإلسناد هو من حممد بن عمرو أيضا.  ضطراب يف نَّ هذا االقرب أ(، واأل624)ص:

رواه   جدا؛ حيث  اإلسناد  أنه ضعيف  إال  هريرة؛  أيب  عن  آخر  وجه  من  ُروَي  واحلديث 

  اآلية:  لت هذه ملا نز»  ز، عن قتادة، عن عبد اهلل بن شقيق، عن أيب هريرة قال:أشعث بن برا 
. «..نسأل عنه..هلل، أي نعيم  ل ايا رسو، قالوا:  [8تكاثر:لا ]  ﴾ ھھ ھ  ھہ ﴿ 

(، ومن طريقه ابن عدي يف  184(، ويف معجمه )ص:512/ 11)أخرجه أبو يعىل يف مسنده  

( الرجال  براز ضعيف  45/ 2الكامل يف ضعفاء  بن  البخاري:  (. وأشعث  قال  منكر  »جدا، 

النسائي:    «احلديث ي  بن عداء الرجال، اليف ضعف  الكامل  ظر:نا   .«  يثاحلد  مرتوك»، وقال 

 (. 1/454بن حجر )امليزان، ال(، ولسان  2/54)

 عشر: األحاديث واآلثر الواردة يف سورة الكوثر: املطلب احلادي
ڎ ڎ ڈ ڈژ ﴿ ملا نزلت: »، قال: عن ابن عمر،   -18

: هو ×  قال رسول اهلل،  [3-1الكوثر: ]  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

أعطاهن يفنر  اهلل  حجلا  يه  والياقاه  افتنة،  الدر  عىل  جيري  أبالذهب،  من  وت،  يض 

 .  «  من العسلاللبن، وأحىل

 صحيح.  درجة احلديث: 
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

ابن  السائب، عن حمارب بن دثار، عن  به.    ُروَي هذا احلديث من طريق عطاء بن  عمر، 

ط عطاء  تالاخو  تالف هخال ا وسبب  وقفه،  رفعه وعىل عطاء، يف لفظه، ويف  وقد اختلف فيه  

الا احل يف آخره، وقد روى هذ نه بعد االختالط، ما  رواة، كلهم سمعوه مديث عنه تسعة من 

(، وفيام ييل 207-7/205عدا محاد بن زيد، فإنه رواه عنه قبل االختالط، كام يف التهذيب ) 

 تفصيل هذه الروايات والطرق: 

(، والبيهقي يف  10/145)  دهسند يف ممحأ  أخرجه، به.  ن عطاءطريق محاد بن زيد، ع   ال:أو 

إ   (، كالمها116ور )ص:والنشالبعث   به. وأخرجه من طريق مؤمل بن  سامعيل، عن محاد، 
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(، من طريق احلسن بن الفضل البجيل، عن سليامن بن حرب،  3/625احلاكم يف املستدرك )

به. نزلت:"بلفظ:    وهو عند اجلميع  عن محاد،  ، [1كوثر:لا ]   ﴾ڈڎ ڎ ﴿   ملا 

اجلنة...»:  ×  اهلل  ولرس  لاق يذك « هو هنر يف  السورة  . ومل  نزول  بقي  كاملة. وأر  بن خرجه 

(، عن يعقوب بن كاسب، عن سليامن بن حرب، عن  100خملد يف احلوض والكوثر )ص:

كاملة،   السورة  نزول  وفيه  املتن.  يف  املذكور  باللفظ  كان  محاد،  وإْن  كاسب  بن  ويعقوب 

ب. انظر:  ي، وقال ابن عدي: كثري الغرائلنسائ، وا ن معنيبا ، وتمحا  أبوضعفه    ضعيفا؛ حيث

مؤمل بن إسامعيل، وسليامن بن    إال أنَّ روايته هذه هي بمعنى رواية (.  11/338يب )التهذ

ورواية   السورة،  اسم  يريدان  ومها  األوىل  اآلية  ذكرا  حيث  خمترصة،  روايتهام  ألنَّ  حرب؛ 

ا   يث منواحلد  يعقوب ذكرت مجيع اآليات. سليامن بن حرب،    يح؛صح  ادهريق إسنطلهذا 

يل، صدوق يسء احلفظ؛ كام يف التقريب  بن إسامع  (، ومؤمل025التقريب )ص:  ثقة؛ كام يف

 .   من سليامن بن حرب. ومحاُد بن زيد سمع من عطاء قبل االختالط (، إال أنه توبع 555)ص: 

،  (9/257)  هدنسيف مأمحد    ه. أخرجطريق ورقاء بن عمر اليشكري، عن عطاء، به  ثنيا: 

( الكبري  املعجم  يف  بلفظ:  13/341والطرباين  رسوقا "(،  لنا  اهلل  ل    يف  هنر  الكوثر:  ×ل 

  بعد  عطاء  من  سمع   ورقاء؛  ضعيف،  وإسناده.  نزوهلا   وال  السورة،  يذكر   ومل .  "... اجلنة

 (. 207-205/ 7) التهذيب يف كام االختالط؛

بن    ثلثا:  هشيم  عبشري،  طريق  بطاعن  أء،  ابه.  يفا  نخرجه  )ص:  ملبارك  (،  562الزهد 

تف يف  جرير  )سريوابن  موقو645/ 24ه  كالمها  بلفظ(،  عمر،  ابن  عىل    يف  هنر   الكوثر ":  فا 

  بعد   عطاء  من   سمع  هشيم،  ضعيف،  وإسناده.  نزوهلا  وال  السورة،  يذكر  ومل.  "... اجلنة

 (. 207-205/ 7) التهذيب يف كام االختالط؛

  يفه أبو داود الطياليس أخرجطاء، به.  هلل، عن عا  دح بن عبلوضاة؛ ا انعو   ريق أيبط  رابعا:

ومن طريق الطياليس: أخرجه البيهقي    (، 3/1874مي يف سننه )(، والدار3/442سنده )م

)ص: والنشور  البعث  بلفظ:  116يف  مجيعهم  أنزلت:  "(،   ﴾  ڎ ڎ ڈ ﴿ ملا 

اهلل  ،  [1]الكوثر: رسول  لنا  هو  ×قال  يف:  خمته و.  "اجلنة...   هنر  حو  ذكر رص؛  ية  اآل  يث 

  ة آية:األوىل من السور  قي زاد بعد اآلية البيهإال أنَّ   اسم السورة،  يريدهو   وحسب، واألوىل
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واحلديث من هذا الطريق موافق لرواية محاد بن زيد، وهو يف حكم  .  [2]الكوثر: ﴾ژ﴿

 .  ( 207-052/ 7ب ) كام يف التهذي بعده؛  و تالط املتابعة هلا، وأبو عوانة سمع من عطاء قبل االخ

حم  ا:مساخ بن  طريق  عن  مد  ابن  فضيل،  أخرجه  به.  املصنف  عطاء،  يف  شيبة  أيب 

(، وبقي بن خملد يف  2/1450(، وابن ماجه يف سننه )1/108(، وهناد يف الزهد )6/063)

)ص: والكوثر  )100احلوض  تفسريه  يف  جرير  وابن  الكشف 24/650(،  يف  والثعلبي   ،)  

خرجه أبو شيبة: أابن أيب    ومن طريق  (،8/855)فسريه  ي يف ت (، والبغو358/ 30ان )والبي

صفة يف  )  نعيم  ومن  169/ 2اجلنة  هطري(،  )ق  سننه  يف  الرتمذي  أخرجه  (،  5/449ناد: 

( الرشيعة  يف  بلفظ:  4/1599واآلجري  مجيعهم    يف  هنر  الكوثر:  ×  اهلل  رسول  قال"(، 

 بعد   ءاطع  من   سمع  ،يلفض  ابن   ضعيف،  وإسناده.  نزوهلا  وال  السورة،  ريذك   ملو.  "... اجلنة

 (. 207-205/ 7تالط؛ كام يف التهذيب )خاال

األحوص؛    دسا:اس أيب  عطريق  عن  سليم،  بن  الزهد  سالم  يف  هناد  أخرجه  به.  طاء، 

قال:  1/108) موقوفا،  عمر  ابن  عن  وال «  اجلنة...  يف  هنر  الكوثر»(،  السورة،  يذكر  ومل   . 

وإ نزوهل األا.  أبو  ضعيف؛  مسناده  سمع  عطاءحوص،  ا   ؛طاالختالبعد    ن  يف  لتهذيب  كام 

(7/205-207 .) 

جرير    سابعا: احلم طريق  عبد  عطاء،بن  ا   يد، عن  أخرجه  اجلنة  به.  الدنيا يف صفة  أيب  بن 

  موقوفا، يف قوله تعاىل:   (، كالمها عن ابن عمر24/645(، وابن جرير يف تفسريه )81)ص:
و«  . ..اجلنة  يف   هنر  الكوثر»  قال:  ،[1ر:الكوث]  ﴾  ڎ ڎ ڈ﴿  ذكر   ليس.    فيه 

بعد  عيف؛ جرير، سمع من عطاء  هو تفسري للكوثر وحسب. وإسناده ض، وإنام  ول السورةنز

 (. 207-205/ 7تهذيب )االختالط؛ كام يف ال

(،  24/651طريق إسامعيل بن علية، عن عطاء، به. أخرجه ابن جرير يف تفسريه )  ثمنا:

ڎ ڎ ﴿   نزلت:  ا مل"ظ:  بلف(، وهو عند ابن جرير  1599/ 4)رشيعة  يف ال  واآلجري

اهلل   ،[1ر: كوث]ال ﴾  ڈ رسول    ري جاآل  يذكر  ومل.  «...اجلنة  يف  هنر  الكوثر»:  ×قال 

علية، "[1]الكوثر:  ﴾  ڎ ڎ ڈ﴿ :  نزلت  ملا":  لفظ ابن  ضعيف؛  وإسناده   .

 (.072-7/205سمع من عطاء بعد االختالط؛ كام يف التهذيب )
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ع  اتسعا: عن  الربيع،  بن  قيس  أخطريق  به.  الطاء،  اطرباينرجه  يف    الكبري   جمعمل 

 ،[1]الكوثر: ﴾   ڎ ڎ ڈ﴿   : (، عن ابن عمر موقوفا، يف قوله تعاىل13/351)

اجلنة...»قال:   يف  يف  «  هنر  كام  االختالط؛  بعد  عطاء  من  سمع  قيس،  ضعيف؛  وإسناده   .

 (. 207-7/205التهذيب )

هذ  ُروَي  احلدوقد  من  ا  الطربيث  أخرجه  عمر؛  ابن  عن  آخر  ا وجه  يف  بري  الكملعجم  اين 

ي بن(، من طري001/ 9وسط )(، ويف األ12/473) ِ علية،  سامعيل بن  عاصم، عن إ   ق الرسَّ

  يف  هنر  الكوثر»:  قال  ×  النبي  عن   عمر،   ابن   عن   أراه  عكرمة،، عن  ة بن أيب حفصةعن عامر

ي  ا؛د ج  ضعيف  وإسناده.  «  اجلنة ِ اهُ   عاصم،   بن   الرسَّ .  «يرسق احلديث»دي، وقال:  ع   ابنُ   وهَّ

ب يزان،  (، ولسان امل4/540رجال، البن عدي ) ء الل يف ضعفاظر: الكامان  خراش.ه ابن  وكذَّ

 (. 3/12البن حجر )

ا ذات يوم بني أظهرن  ×بينا رسول اهلل »، قال:  عن أنس بن مالك،   -19

أ إغإذ  فقلنغفى  متبسام؛  رأسه  رفع  ثم  قال: فاءة،  اهلل؟  رسول  يا  أضحكك  ما  ا: 

سور آنفا  عيلَّ  فقرُأنِزلت  بسمة؛  الرحال  اهلل  أ:  ڎ ڎ ڈ  ﴿  يم،رمحن 

قال:  ،  [3-1ثر:]الكو ﴾  ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ثم 

 وجل،  عز  ريب  وعدنيه  هنر   فإنه:  قال.  أعلم  ورسوله  اهلل:  فقلنا  ؟الكوثرأتدرون ما  

  ( 1) آنيته عدد النجوم، فُيْخَتلُج   ة، القيام   يوم   أمتي   عليه   ترد  حوض   هو   ري،ثك  خري  عليه

 .  « ؟   حدثت بعدك تدري ما أ يقول: ما  ف   ، يأمت إنه منل: رب العبُد منهم فأقو 

 صحيح.  درجة احلديث: 
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

 رق: عدة ط  املختاُر بن فلفل، وله عن املختار -عن أنس بن مالك-روى هذا احلديث 

 طريق عيل بن مسهر، عن املختار، به. وله عن عيل بن مسهر، ثالثة طرق: أوال:

طريق أ   األول:  شيابن  عن يب  باب  بة،  مسهر،  عنن  وهو  شيبه.  أيب  ابن  املصنف  د  يف  ة 

(، وبقي بن خملد يف 2/12)مسلم يف صحيحه    (، ومن طريق ابن أيب شيبة: أخرجه6/305)

 
 (.59/ 2يب احلديث واألثر، البن األثري )تَلج: أي: ُيبَعد. انظر: النهاية يف غرخُي  (1)
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)ص: والكوثر  وأب98احلوض  يعىل(،  مس  و  )يف  يف 7/40نده  البيان  جامع  يف  والداين   ،)  

( السبع  السنن  1/406القراءات  يف  والبيهقي  ويف64/ 2)  الكربى(،  والنا   (،  شور  لبعث 

اإلنصاف011)ص: يف  الرب  عبد  وابن  الوس265)ص:  (،  التفسري  يف  والواحدي  يط  (، 

 املتن. (، مجيعهم باللفظ املذكور يف 8/554بغوي يف تفسريه )(، وال4/560)

)  الثاين: صحيحه  يف  مسلم  أخرجه  به.  مسهر،  ابن  عن  حجر،  بن  عيل  (، 2/12طريق 

الس يف  الكوالنسائي  )نن  السنن (،  10/345)  ،(1/469ربى  )  ويف  (،  2/133الصغرى 

(، مجيعهم باللفظ  125يف األربعني )ص:(، وابن املقرب  63/ 2السنن الكربى )  والبيهقي يف

بن املقرب مل يذكر  ، وا "ُأنِزلت عيلَّ آنفا سورة"ر لفظة:  مل يذكبيهقي  املذكور يف املتن؛ إال أنَّ ال

 . "آنفا"لفظة: 

إسطري   الثالث: اخللعيامق  بن  م  ،لي ل  ابن  به.  عن  عوانة يفأخرجه  سهر،  مستخرجه    أبو 

 املتن.  باللفظ املذكور يف   (، كالمها 66: ص )  سألة التسمية وحممد بن طاهر املقديس يف م  (، 386/ 4) 

به. أخرجه أمحد يف مسنده )بن فضحممد    طريق  ثنيا: املختار،  (، وهناد  19/54يل، عن 

( الزهد  يف  الرسي  صح  ومسلم  (،1/108بن  )يف  وابن  2/31يحه  يف  (،  معجمه  عساكر 

أمحد1/389) طريق  ومن   .)( املستخرج  يف  نعيم  أبو  أخرجه  هنا2/23:  طريق  ومن  د:  (، 

( سننه  يف  داود  أبو  يف حديث2/89أخرجه  والرساج   ،)( الرشيعة (، و3/182ه  يف  اآلجري 

البعث والنشور )ص:(، والبيهقي  4/1601) اإليامن )110يف  ويف    (،4/11(، ويف شعب 

)صلا لسنن  ا  ا 1/015غري  ويف   ،)( ا 2/267خلالفيات  عبد  وابن  اإلنصاف  (،  يف  لرب 

عساكر264)ص: وابن   ،)  ( معجمه  اخلرب  2/761يف  اخلرب  موافقة  يف  حجر  وابن   ،)

 ذكور يف املتن. فظ املم بالل(، مجيعه1/298)

(، بلفظ:  14/35)  طريق زائدة بن قدامة، عن املختار، به. أخرجه البزار يف مسنده  ثلثا:

يا رسول اهلل،    ل:قي،  [1]الكوثر: ﴾ڎ ڎ ڈ ﴿   فيت:غورة حني أت عيلَّ سلزن"

السورة وهو  واحلديث من هذا  .  ".... الكوثرما   اآلية األوىل من  الطريق خمترص، حيث ذكر 

 . "آية "مل يقل: ، و «نزلت عيلَّ سورة»ورة، بدليل قوله: سم السيريد ا 
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بن    رابعا: الرمحن  عبد  ا سليامنطريق  عن  أخرجه  ،ارملخت،  يف  به.  حديثه    الرساج 

عند  (، وهو  30/355)  اج: أخرجه الثعلبي يف الكشف والبيانطريق الرس  (، ومن 3/218)

بلفظ:   الرمحن"الرساج  اهلل  بسم  ، [1الكوثر: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ﴿   الرحيم،  فقرأ: 

ظ:  بلفرواه    ي فإنه، وأما الثعلب"ُأنِزلت عيلَّ آنفا سورة"لفظة:    ، ومل يذكر "حتى ختم السورة

، [1]الكوثر: ﴾ڎ ڎ ڈ ﴿   سورة؛ فقرأ: بسم اهلل الرمحن الرحيم،   إنه نزل عيلَّ "
 .  "لسورةفقرأ حتى ختم ا 

 :طريقانطريق سفيان الثوري، عن املختار، به. وله عن سفيان  خامسا:

)  األول: مسنده  البزار يف  أخرجه  به.  بن خداش، عن سفيان،  بكر  (، ومل 14/53طريق 

 ة. حديث زائد وحبن ل:نام قانه، وإيسق مت

ب  الثاين:  يامن، عن سفيان،  بن  البعث  طريق حييى  يف  داود  أيب  ابن  أخرجه  ،  (41)ص:ه. 

 مسألة طاهر يفابُن    (، وأخرجه من طريق ابن أيب داود:4/385يف مستخرجه )  وأبو عوانة

)ص: بلفظ:  67التسمية  مجيعهم    اجلنة،   يف  رهن:  الكوثر  عيل؟  أنزلت  سورة  أي  أتدرون"(، 

السورة  .  "... ريب   هيدنعو نزول  به  واملراد  خمترص،  اللفظ  عوانة    كاملة،وهذا  أيب  عند  وهو 

،  ق عابدمن هذا الطريق ضعيف؛ من أجل حييى بن يامن، فإنه صدو. واحلديث "آنفا "بزيادة: 

 إال أنه توبع كام يف الطرق األخرى. (، 985كثريا، وقد تغري؛ كام يف التقريب )ص: خيطئ

عب   سادسا: ا طريق  زولد  بن  أما  د،يااحد  يف  برشان  ابن  أخرجه  به.  املختار،  ليه  عن 

ُأنِزلت  "بلفظ:    ان(، وهو عند ابن برش67تسمية )ص:(، وابن طاهر يف مسألة ال108)ص:

قر  ثم  سورة،  بسمعيلَّ  الرحيم، اهلل    أ:  ژ ژ   ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿  الرمحن 

  عيلَّ   لتزِ نأُ ": طاهر  ولفظه عند ابن . "[3-1]الكوثر:  ﴾ ک ک ک ک ڑ ڑ

ک ک ک    ژ ژ ڑ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿  سورة:آنفا  ليلة  لا 

 .  "[3-1]الكوثر: ﴾ ک
املز  سابعا:  مالك  بن  القاسم  به. أخرجهطريق  املختار،  احلاكم يف شعار    ين، عن  أبو أمحد 

)أصحاب   )ص:و  (،40ص:احلديث  الشيوخ  معجم  يف  الصيداوي  مجيع  (،  207ابن 

 يف املتن. ظ املذكور فلبالم مجيعه (،20/684واملستغفري يف فضائل القرآن )
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دخل باب املروة، وخرج من    ×رسول اهلل  أنَّ  »:  عن ابن عباس،    -20

إىل قريش، فقالت  ص  ع العاهمي، فرجفاستقبله العاص بن وائل السباب الصفا؛  

النبي   يريد  األبرت،  قال:  آنفا؟  عمرو  أبا  يا  استقبلك  من  قريش:  برح ×له  فام   ،

، [1الكوثر: ]  ﴾ڈ ڎ ڎ﴿  سورة:لاذه   هل اهلل أنز  تىح  ×رسول اهلل  

وال  الدر  قباب  حافتاه  اجلنة،  بطنان  يف  أزواجه  هنر  فيها  ث ياقوت،  قالوخدمه.    :م 
، [3الكوثر: ]  ﴾ک ک ک ک﴿  البدن.،  [2الكوثر:]  ﴾ژ ژ ڑ﴿

  ( 1) عدوك هو العاص بن وائل السهمي، األبرت من اخلري، ال ُأْذَكُر يف مكان يعني: إنَّ 

 . « يف اجلنة نصيبيذكرك ليس له  ومل ينيا حممد، فمن ذكرُذكَِرت معي  إال

 ضعيف جدا. درجة احلديث: 
 ة إسناده: ختريج احلديث ودراس 

)ص:  أخرجه السامرائي  إبراهيم  حتقيق:  األزرق،  بن  نافع  سؤاالت  يف  -56الطستي 

بكر، عن أيب 57 أيب  بن  اهلل  األعرج، وعبد  بن دأب، عن محيد  بن  (، من طريق عيسى  بكر   

ب عباس،  ابن  عن  جدا؛ حممد،  ضعيف  وإسناده  منكر،    ه.  حديثه  دأب،  بن  يزيد  بن  عيسى 

كام احلديث؛  بوضع  التاواهُتَِم  يف  ال  )كبريريخ  للبخاري  االعتدال،  7/496،  وميزان   ،)

 (. 3/327للذهبي )

ملا مات إبراهيم، ابُن رسول اهلل    »، قال:  عن أيب أيوب األنصاري،    -21

ُبرِتَ ا  رشكون بعضهم إىل بعض، فقالوا: إنَّ هذا، مشى امل× الليلة؛    (2) لصابئ قد 

 .  « سورةال آخر إىل، [1كوثر: ال] ﴾ ڎ ڎ ڈ ﴿ فأنزل اهلل تعاىل:

 ضعيف جدا.  درجة األثر:
 ختريج األثر ودراسة إسناده: 

( الكبري  املعجم  يف  الطرباين  أيب  4/179أخرجه  عن  السائب،  بن  واصل  طريق  من   ،)

ث؛ كام يف  السائب، مرتوك احلدين أيب أيوب، به. وإسناده ضعيف جدا؛ واصل بن  سورة، ع

 
 (. 8/647ثور )نملمن الدر ا. والتصحيح "كاناأذكر مال "يف املطبوع: ( 1)

 (. 1/93يث واألثر، البن األثري )األبرت: هو الذي ال َعِقَب له. انظر: النهاية يف غريب احلد (2)
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ل االعتدال،  )ميزان  ضعيف؛  283/ 4لذهبي  سورة،  وأبو  التقريب(،  يف  (. 647)ص:  كام 

 .  (217واحلديث ضعفه السيوطي يف لباب النقول )ص:

 املطلب الثاين عشر: األحاديث الواردة يف سورة الكافرون:
ع  -22 ابن  رسول»:  باس  عن  دعت  قريشا  يضعون    ×اهلل    أنَّ  أْن  إىل 

ُجوَنه ما أراد من النساء وَيَطُأون  كون أغنى رماال في َعِقَبه، فقالوا:  جل بمكة، وُيَزوِّ

فإنا   َبَغْضت،  فإن  آهلتنا، وال تذكرها برش؛  يا حممد، وُكفَّ عن شتم  هذا لك عندنا 

و قال:  فيها صالح،  ولك  واحدة،  عليك خصلة  إهلنا نفرض  تعبد  قالوا:  هي؟  ما 

س   ة؛سن إهلك  ونعبد  والعزى،  قال: حالالت  فجاء نة،  ريب.  من  يأتيني  ما  أنظر  تى 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ ﴿  وجل، من اللوح املحفوظ: الوحي من عند اهلل عز  

تعاىل:،  [2-1الكافرون: ]  ﴾پ پ پ اهلل  وأنزل  ہ ہ ہ ﴿  السورة، 

َمر:﴾ھ ھ ھ ھ   ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿،  [64]الزُّ

َمر:  . «[66]الزُّ
 ضعيف.  درجة احلديث: 

 ريج احلديث ودراسة إسناده: خت
جريأخر ابن  )جه  تفسريه  يف  )24/662ر  تارخيه  ويف  ح2/337(،  أيب  وابن  يف (،  اتم 

( تيمية  البن  الفتاوى،  جمموع  يف  ]كام  الصغري  16/543تفسريه  املعجم  يف  والطرباين   ،])

(، مجيعهم من طريق  241داء )ص:(، وأبو عمرو الداين يف املكتفى يف الوقف واالبت2/44)

 بن عيسى اخلزاز، عن داود بن أيب هند، عن  لف؛ عبد اهللحممد بن موسى احلريش، عن أيب خ

عن   بلفظ:  عكرمة،  الداين،  عمرو  وأيب  حاتم،  أيب  ابن  عند  وهو  به.  عباس،  فجاءه  "ابن 

اللوح من  تعاىل  اهلل  من  إىل    ، [1]الكافرون:  ﴾ ٻٱ ٻ ﴿   املحفوظ:   الوحي 

اهلل بن عيسى اخلزاز؛ فإن  ضعيف؛ من أجل  ث إسناده. واحلديآخرها  يف  ه ضعيف؛ كامعبد 

 (. 8/733باري )(، واحلديث ضعفه ابن حجر يف فتح ال317التقريب )ص:
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 املطلب الثالث عشر: األحاديث واآلثر الواردة يف سورة النصر: 
يف ،  ×  اهلل  رسول  عىل  ُأنِزلت  السورة  هذه  أنَّ »:    عمر،  ابنعن    -23

 ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿  الوداع،  وهو يف حجةرشيق، بمنى،  أوسط أيام الت

 . «  أنه الوداع ×حتى ختمها، فعرف رسول اهلل ، [1النرص:]

 ضعيف.  ديث: درجة احل
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

هذا   ابن  ُروَي  عن  يسار،  بن  صدقة  عن  الربذي،  عبيدة  بن  موسى  طريق  من  احلديث 

من  ضعيف؛  وإسناده  به.  بن   عمر،  موسى  فإعبيد  أجل  التقريب  ة؛  يف  كام  ضعيف؛  نه 

 املتن،  (، وقد اخُتلِف فيه عىل موسى بن عبيدة يف لفظه؛ فُروَي باللفظ املذكور يف552)ص:

األكثر من الرواة، وُروَي باللفظ املذكور يف    ، وهو الذي عليه "حتى ختمها "لكن دون قوله:  

بزيادة:   ختمها "املتن،  ت "حتى  الزيادة  وهذه  ابن  ،  هبا  شفرد  من  يبة،  أيب  رواية  بمعنى  وهي 

أنه يف السورة، بدليل  اسم  أرادوا  إنام  السورة؛ ألهنم  األوىل من  أغلب    اقترص عىل ذكر اآلية 

بلفظ:   األخرى جاء  السورة  "الطرق  قال:  "ُأنزلت هذه  يقل:  "سورة"، حيث    ، "آية"، ومل 

 وفيام ييل تفصيل طرق احلديث: 

احلبا  أوال: بن  زيد  بطريق  موسى  عن  عبي ب،  بن  يف  دة،  ]كام  شيبة  أيب  ابن  عنه  رواه  ه. 

( العالية، البن حجر  أيب شيب15/458(، )8/596املطالب  ابن  طريق  ومن  أخرجه  ([،  ة: 

حتى  "كالمها باللفظ املذكور يف املتن، بزيادة:  (،  2/62عبد بن محيد يف املنتخب من مسنده )

(،  5247الكربى )لسنن  يف ا   (، والبيهقي4/924. وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكة )"ختمها

  (، كالمها من طريق زيد بن احلباب، باللفظ املذكور يف املتن، لكن5/447ويف دالئل النبوة )

 . "حتى ختمها "دون قوله: 

الزبر  ثنيا: بن  حممد  كشف طريق  يف  ]كام  البزار  أخرجه  به.  عبيدة،  بن  موسى  عن  قان، 

 . "حتى ختمها"ون قوله: لكن دتن، ملذكور يف امل([، باللفظ ا 2/33األستار، للهيثمي )

مسنده    ثلثا:  يف  الروياين  أخرجه  به.  عبيدة،  بن  موسى  عن  مرزوق،  بن  هبلول  طريق 

للبو2/410) املهرة،  اخلرية  باللفظ  6/307صريي ) (، وأبو يعىل ]كام يف إحتاف  ([، كالمها 

 . "حتى ختمها"  املذكور يف املتن، لكن دون قوله:
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إبراهطريق    رابعا: بن  عمكي  موسيم،  مسنده ن  يف  الروياين  أخرجه  به.  عبيدة،  بن  ى 

أماليه )ص2/410) من  ستة جمالس  فيه  جزء  يف  الفراء  يعىل  وأبو  باللفظ 65:(،  كالمها   ،)

 . "حتى ختمها"ه:  املذكور يف املتن، لكن دون قول

 ﴾   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  :ُأنِزلت  ملا»:  قالت  ،  عائشة،عن    -24

صىل صالة إال قال: سبحانك ربنا   ×رسول اهلل  رأيت  ، ما  هاإىل آخر،  [1النرص:]

 . « وبحمدك، اللهم اغفر يل

 ضعيف هبذا اللفظ. درجة احلديث: 
 دراسة إسناده: ختريج احلديث و 

 ُروَي هذا احلديث من طريق مرسوق بن األجدع، عن عائشة، به. وله عن مرسوق طريقان: 

كان رسول اهلل  "وق، به. بلفظ:  ي، عن مرسلشعبعن عامر ا   طريق داود بن أيب هند،   أوال:

هلل وأتوب إليه. قالت: فقلت  ُيكثر يف آخر أمره من قول: سبحان اهلل وبحمده، أستغفر ا  ×

سول اهلل، ما يل أراك ُتكثر من قول: سبحان اهلل وبحمده، أستغفر اهلل وأتوب إليه؟ قال:  يا ر

أ إنَّ ريب عز وجل كا أْن أسبح بحمده    ، وأمرينين سأرى عالمة يف أمتين أخربين  إذا رأيتها 

توابا، فقد رأيتها:  وأستغفره، إنه ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ﴿   كان 

 ﴾چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڃ چ چ

ولي"[3-1النرص:] ف ـ .  ه ـس  اللـ ي  تالوة ـ فـذا  فيه  وإنام  كاملة،  السورة  نزول  يدل عىل  ما  ظ 

لكربى  لطبقات ا ا يف    ديث من هذا الطريق أخرجه: ابن سعدوحسب. واحل   للسورة  ×النبي  

(2/148 ( مسنده  يف  وأمحد   ،)40/75( يف  42/326(،  املروزي  واحلسني  عىل  (،  زوائده 

)ص: املبارك  البن  يف398الزهد،  ومسلم   ،)  ( تفسريه  2/50صحيحه  يف  جرير  وابن   ،)

(،  5/228رجه )نة يف مستخعوا  (، وأبو124(، والرساج يف مسنده )ص:670، 24/668)

( صحيحه  يف  حبان  وأبو 323/ 14وابن  مسلم    (،  صحيح  عىل  املستخرج  املسند  يف  نعيم 

اإليام2/99) شعب  يف  والبيهقي   ،)( )2/50ن  تفسريه  يف  والبغوي  عىل  8/577(،   .)

اآليتني األوىل والثانية فقط،    اختالف اآليات؛ فبعضهم يذكر  لفظه، ويف ذكر  بينهم يف  يسري 
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و  وبعضهم قوله:  يذكرمها  بعدمها  السورة"يذكر  آخر  و"إىل  يذكب،  السورة عضهم  آيات  ر 

 كلها، واللفظ املتقدم هو لفظ أمحد. 

 :   طريقان وله عن أيب الضحى  ى؛ مسلم بن صبيح، عن مرسوق، به. طريق أيب الضح ثنيا: 

اهلل    كان"طريق منصور بن املعتمر، عن أيب الضحى، به. بلفظ:    األول: ُيكثر    ×رسول 

.  "هم اغفر يل. يتأول القرآنحمدك، اللنا وبأْن يقول يف ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم رب

سورة، وال ما يدل عىل نزوهلا كاملة. أخرجه من هذا الطريق: عبد  وليس يف هذا اللفظ ذكر لل

نده  (، وأمحد يف مس3/806(، وإسحاق بن راهويه يف مسنده ) 2/439ق يف املصنف )الرزا 

(40/127(  ،)41/218( )ص:42/366(،  الزهد  ويف  والبخاري7(،  ص  (،  حيحه  يف 

ماجه يف  (،  2/50(، ومسلم يف صحيحه )6/178(، )5/149(، )163،  1/581) وابن 

( )1/287سننه  سننه  يف  داود  وأبو  يف1/232(،  والنسائي   ،)  ( الكربى  ،  1/327السنن 

جرير يف تفسريه    (، وابن 220،  219،  2/190(، ويف الصغرى )10/348(، )360،  357

(24/670( يف صحيحه  خزيمة  وابن  عوا   (،1/305(،  )وأبو  مستخرجه  يف    ، 5/226نة 

227( األوسط  املنذر يف  وابن  اآلثار )3/157(،  معاين  والطحاوي يف رشح   ،)1/234  ،)

يف صحيحه   حبان  )ص:256،  5/255)وابن  الدعاء  يف  والطرباين  وأبو  194،  193(،   ،)

املسند  يف  )2/98)املستخرج    نعيم  الكبري  الدعوات  يف  والبيهقي  ا 160/ 1(،  ويف  لسنن  (، 

التفسري الوسيط )157،  2/123الكربى ) بغوي يف تفسريه (، وال567/ 4(، والواحدي يف 

ڦ ڄ ڄ ﴿   يعني:":  "لقرآنيتأول ا "قوله:    بعد-(. وعند عبد الرزاق زيادة  8/576)

ق ".  [1]النرص: ﴾ڄ ڄ أنَّ  الواحدي  رواية  يف  اجلوجاء  هذه  سفيان  ائل  هو  ملة 

أمح  عند  وهو  منصور.  عن  راويه  وا الثوري،  ود،  والطحاوي  لنسائي،  بعض  -البخاري،  يف 

 . "قرآن يتأول ال"دون قوله:   -طرقه

عىل  الثاين: فيه  اخُتلِف  وقد  به.  الضحى،  أيب  عن  األعمش،  لفظه؛   طريق  يف  األعمش 

ُيكثر أْن يقول قبل أْن يموت:    ×  كان رسول اهلل"فرواه أبو معاوية، حممد بن خازم، بلفظ:  

أستغ وبحمدك،  اللهم  إليكفرك وسبحانك  الكلامأتوب  هذه  ما  اهلل،  رسول  يا  فقلت:  ت . 
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إذا رأيتها قلتها:  ڦ ڄ ڄ  ﴿  التي أراك قد أحدثتها؟ قال: ُجِعلت يل عالمة يف أمتي، 

نزول السورة ا يدل عىل  . وليس يف هذا اللفظ م"إىل آخر السورة  ،[ 1النرص:]  ﴾ڄڄ 

( سننه  يف  منصور  بن  سعيد  الطريق:  هذا  من  أخرجه  أيب    (،459/ 8كاملة.  يف  وابن  شيبة 

( ر6/42املصنف  بن  وإسحاق   ،)( مسنده  يف  صحيحه 3/807اهويه  يف  ومسلم   ،)

تفسريه 2/50) والثعلبي  124اج يف مسنده )ص:(، والرس24/669)  (، وابن جرير يف   ،)

( والبيان  الكشف  وأب30/445يف   ،)( املستخرج  املسند  يف  نعيم  يف  2/98و  والبيهقي   ،)

 .  "إىل آخر السورة"ضهم دون قوله:  وهو عند بع(،  1/412الدعوات الكبري )

ڦ ڄ ڄ  ﴿   منذ نزل عليه:  ×ما رأيت النبي  "رواه املفضل بن املهلهل، بلفظ:  و

ك، اللهم اغفر  ريب وبحمد  يصيل صالة إال دعا، وقال: سبحانك  ،[1النرص:] ﴾ڄڄ 

: إسحاق  لطريق. وليس يف هذا اللفظ ما يدل عىل نزول السورة كاملة. أخرجه من هذا ا "يل

)بن   مسنده  يف  )3/808راهويه  مسنده  يف  وأمحد  صحيحه  43/246(،  يف  ومسلم   ،)

(2/50( مستخرجه  يف  عوانة  وأبو  يف  (5/224(،  والطرباين  )ص:  ،  وأبو 194الدعاء   ،)

امل يف  املستخنعيم  )سند  طر99/ 2رج  ومن  مسنده (،  يف  الرساج  أخرجه  راهويه:  ابن  يق 

عند 124)ص: لفظه  أنَّ  إال   ﴾ ڄڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿  نزلت:   ملا"  راهويه: ابن    (، 

. ورواه  "ال يصيل صالة إال دعا قال: سبحانك اللهم اغفر يل  ×كان رسول اهلل    ،[1النرص:]

د امللك بن معن؛ أخرجه  يم، وأبو عبيد؛ عبسالم بن سلضل: أبو األحوص؛  بنحو رواية املف

ابن معن:    طريق(، وأخرجه من  4/1900من طريق أيب األحوص: البخاري يف صحيحه )

 (.670/ 24جرير يف تفسريه )ابن 

ورواه عبد اهلل بن نمري، باللفظ املذكور يف املتن، وفيه نزول السورة كاملة، وابن نمري ثقة؛ 

)ص:  كام التقريب  أ273يف  إال  اللف(،  هبذا  تفرد  عىل  نه  الرواة  وسائر  عليه،  ُيتابع  ومل  ظ، 

مسنده   يف  أمحد  الطريق:  هذا  من  أخرجه  خزيم43/59)خالفه،  وابن  صحيحه (،  يف  ة 

(،  30/446(، والثعلبي يف الكشف والبيان )5/225(، وأبو عوانة يف مستخرجه )2/30)

ابن برشان أماليه )ص:  ومن طريق أمحد: أخرجه  ابن خزيمة: أخرج(، ومن طري67يف  ه  ق 

ڦ ڄ ڄ  ﴿  نزلت:   ملا"(، وهو عند أيب عوانة بلفظ:  14/324ابن حبان يف صحيحه )

 . "إىل آخر السورة"قوله:  . ومل يذكر"[1:رص الن] ﴾ڄڄ 
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إحتاف   يف  ]كام  العدين  عمر  أيب  ابن  أخرجه  عائشة،  عن  آخر  وجه  من  ُروَي  واحلديث 

حممد بن عجالن، عن    فيان بن عيينة، عن من طريق س  ([،371/ 6بوصريي )اخلرية املهرة، لل

بلفظ:   به.  عائشة،  عن  اهلل،  عبد  بن  اهلل  "عون  رسول  : ةبسن  موته  قبل  امتالكل  ×لزم 

  رسول يا: فقلت. إليك وأتوب أستغفرك أنت،  إال إله ال أنْ   أشهد  وبحمدك،   اللهم  سبحانك

 ﴿  مرين بأمر فأنا أتبعه، ثم قرأ: عهد إيل عهدا وأ: إنَّ ريبلقا  الكلامت.  هؤالء  لزمت  لقد  اهلل،
ل  . وليس يف هذا اللفظ ما يد"حتى ختم السورة ، [1النرص:]  ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 لة.نزول السورة كام ىلع

 ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿:  نزلت  ملا»:  قال  ،  عباس،عن ابن    -25

اهلل  ،  [1النرص:] لرسول  ُنعيت  السورة،  ُأنزِ   ×حتى ختم  فأخذ يف    لت،نفسه حني 

 .  « أشد ما كان قط اجتهادا يف أمر اآلخرة

 حسن.  درجة احلديث: 

 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 
طر من  احلديث  هذا  بن هاليق  ُروَي  وقد    ل  به.  عباس،  ابن  عن  عكرمة،  عن  خباب، 

ي، عن هالل،  هلل اليشكراختلف فيه عىل هالل يف لفظه؛ فرواه أبو عوانة؛ الوضاح بن عبد ا 

ذكور يف املتن، وفيه نزول السورة كاملة. أخرجه من هذا الطريق: عبد اهلل بن أمحد  ظ املباللف

[، والنسائي يف السنن الكربى  17532) ن حجرب، اليف زيادات الزهد ]كام يف املطالب العالية

(10/349( الكبري  املعجم  يف  والطرباين  الطرباين11/328(،  طريق  ومن  أخرجه  (،   :

 (. 12/291ختارة ) ث اململقديس يف األحاديا 

بلفظ:   العوام، عن هالل،   ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  ملا نزلت: "ورواه عباد بن 

اهلل    ،[1النرص:] رسول  فقال:    ×دعا  إنُ   إينفاطمة  نفيس... عيت  نزول  "يل  فيه  وليس   .

وهو    ذكر اآلية األوىل، احلديث فإال أنه بمعنى رواية أيب عوانة؛ ألنه اخترصالسورة كاملة،  

السورة، اسم  )  يريد  الكربى  الطبقات  يف  سعد  ابن  الطريق:  هذا  من  (،  2/193أخرجه 

(، ويف  22/415)  (،033/ 11(، والطرباين يف املعجم الكبري )1/216والدارمي يف سننه )

الن6/3194)  (، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 1/271)األوسط   بوة (، والبيهقي يف دالئل 
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(، وابن  12/290األحاديث املختارة )  (، ومن طريق الطرباين: أخرجه املقديس يف 7/167)

 ([. 4/322مردويه ]كام يف ختريج أحاديث الكشاف، للزيلعي )

أجل من  حسن،  إسناده  خبابب  الله  واحلديث  ت ن  صدوق،  فإنه  يف ؛  كام  بآخره؛  غري 

)ص: كالمه575التقريب  العوام  بن  وعباد  عوانة،  وأبو  ومل(،  ثقة،  حرر  ا  من  عىل  أقف   

 بل االختالط أم بعده.سامعهام منه، هل كان ق

ملا نزلت هذه "أنه قال:  ×، عن رسول اهلل عن أيب سعيد اخلدري،  -26

 حتى  ×أها رسول اهلل  قر  ،[1]النرص: ﴾  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  السورة:

يِّز  َح   الناس:  قال  ثم  ختمها،
الفتح،    ،(1)  بعد  ، وقال: ال هجرة  َحيِّز  وأنا وأصحايب 

 .  "ولكن جهاد ونية

 . ضعيف درجة احلديث: 
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

أيب سعيد    ُروَي هذا احلديث من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن 

ب )أخ  ه.اخلدري،  مسنده  يف  الطياليس  داود  أبو  وابن 1/494رجه  شيبة    (،  املصنف  أيب  يف 

بري  (، وابن أيب خيثمة يف التاريخ الك35/495(، )17/258(، وأمحد يف مسنده )7/407)

(، ومن طريق الطياليس: أخرجه الطحاوي  2/42(، والقضاعي يف مسند الشهاب )2/76)

اآلثار مشكل  رشح  يف 41/ 7)  يف  واحلاكم  معرفة  2/282)  تدرك سملا  (،  يف  نعيم  وأبو   ،)

( حل1/8الصحابة  ويف   ،)( األولياء  )4/384ية  النبوة  دالئل  يف  والبيهقي   ،)5/109 .)

مل    -وهو سعيد بن فريوز بن أيب عمران-نَّ أبا البخرتي  وإسناده ضعيف النقطاعه، حيث إ

ازي يف املراسيل،  لرا م  (، وأبو حات2/3ننه )يسمع من أيب سعيد اخلدري؛ قاله أبو داود يف س

 (.76البنه )ص:

ُروَي  آخ  واحلديث  وجه  األوسط  من  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه  سعيد؛  أيب  عن  ر 

ز بن حممد بن ربيعة الكاليب، قال: حدثنا أيب، قال:  (، قال: حدثنا حممد بن عبد العزي 6/85)

لد الداالين،  خا  يبيد بن عبد الرمحن؛ أحدثنا حييى بن آدم، عن عبد السالم بن حرب، عن يز

 
 (. 2/123ارس )اِحيَة. انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فاحْلَيِِّز: النَّ( 1)
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البخرتي، أيب  عن  مرة،  بن  عمرو    يوم   ×  اهلل  رسول  قال:  قال  اخلدري  سعيد  أيبعن    عن 

قال: ملا   ،[1النرص:] ﴾   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  ثم قرأ:   ريب،   وعدين  ما   هذا ":  الفتح

الدين كله، اهلل عىل  دين  فظهر  أفواجا،  اهلل  دين  الناس يف  .  "فالناس خري، ونحن خري   دخل 

ضع ومل  دج يف  وإسناده  جمهول،  املصنف  شيخ  شيخ  عىلا؛  له  عبد    أقف  بن  ويزيد  ترمجة، 

 (. 636الرمحن؛ صدوق، خيطئ كثريا؛ كام يف التقريب )ص:

بن    -27 اهلل  عبد  ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿  : نزلت  ملا»:  قال  ،  مسعود،عن 

اهلل  [،1النرص:] ﴾  ڄ رسول  كان  السورة،  آخر  يقول:    ×  إىل  أْن  ُيكثر 

 . « نت التوابيل، إنك أ غفرا لهمك، السبحانك ربنا وبحمد

 ضعيف.  درجة احلديث:
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

عبيدة ابن    احلديث من طريق أيب إسحاق؛ عمرو بن عبد اهلل السبيعي، عن أيبُروَي هذا  

عبد اهلل بن مسعود، عن عبد اهلل بن مسعود، به. واحلديث هبذا اإلسناد ضعيف جدا؛ وذلك  

 (. 5/75مسعود مل يسمع من أبيه؛ كام يف التهذيب ) عبيدة ابن  أبا إنَّ حيث  بسبب انقطاعه؛

ت  إسحاق  أيب  عن  رواه  بلفظ:وقد  روايته  عىل  جلهم  اتفق  الرواة،  من  نزلت:"  سعة    ملا 
قوله:  ..."،  ،[1]النرص: ﴾ڄ ڄ ڄڦ ڄ ﴿  آخر "دون  ورواه  ،  "السورة  إىل 

بلفظ:   بن طهامن  نزلت:"إبراهيم  آخر ىل  إ  ،[1لنرص:]ا  ﴾ڄڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ ملا 

وىل وهم  وروايته موافقة لرواية اجلامعة، ألهنم اخترصوا احلديث فذكروا اآلية األ  ،"السورة

 وفيام ييل تفصيل الطرق: ، يريدون اسم السورة

الطياليس يف مسنده    ريق شعبة بن احلجاج، عن أيب إسحاق، به. أخرجه أبو داودط  أوال:

الكرب1/266) الطبقات  يف  سعد  وابن   ،)( مسنوأ  ،(2/841ى  يف  )محد  (،  6/262ده 

الدعاء )ص:7/7) )  (، واحلاكم يف 192(، والطرباين يف  (،  587/ 2(، )1/681املستدرك 

بلفظ:   نزلت:"مجيعهم  قوله:  "...،[1:]النرص ﴾ڄڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿   ملا  دون   ،

  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿   ملا نزلت:"الطياليس:    . إال أنَّ لفظه عند"إىل آخر السورة"
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بزيادة "...،[3النرص:] ﴾ڌ ڌ ڎ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ﴿  ،[1]النرص:  ،

 اآلية الثالثة من السورة. 

املصنف    ثنيا: يف  الرزاق  عبد  أخرجه  به.  إسحاق،  أيب  عن  الثوري،  سفيان  طريق 

طريقه2/439) ومن  مسنده(،  يف  أمحد  )ص:7/206)  :  الدعاء  يف  والطرباين   ،)192  ،)

الث  ،يد للو(، من طريق عبد اهلل بن ا 7/366وأخرجه أمحد يف مسنده ) يعهم وري، به. مجعن 

إىل آخر  "، دون قوله:  "..،.[1]النرص: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿   ملا نزلت:"بلفظ:  

)"السورة الكشف و7/206. وأخرجه أمحد يف مسنده  )(، والثعلبي يف  (،  444/ 30البيان 

بلفظ:    كالمها من طريق عبد به.  الثوري،  بن عمرو، عن  نزلت:"امللك  ڇ ڇ ﴿  ملا 

 . "...، [3:رصنل]ا   ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
ابن    طريق   لثا: ث أخرجه  به.  إسحاق،  أيب  عن  يونس،  بن  الطبقات  إرسائيل  يف  سعد 

 ]كام يف  (، وحممد بن أيب عمر العدين291،  6/207(، وأمحد يف مسنده )2/148الكربى )

( للبوصريي  املهرة،  اخلرية  الليل )ص:2/188إحتاف  قيام  واملروزي يف خمترص   ،])182  ،)

مس يف  يعىل  وا 9/148)  ه دنوأبو  م(،  يف  )لشايش  الدعاء  2/337سنده  يف  والطرباين   ،)

،  "،...[1النرص:] ﴾ڄڦ ڄ ڄ ڄ ﴿   ملا نزلت:"بلفظ:    عهم(، مجي193)ص:

من إسناد املروزي: أبو إسحاق، وسقط من إسناد أيب  . وسقط  "إىل آخر السورة"دون قوله:  

 يعىل: إرسائيل. 

الرمحن بن عبد    رابعا:  املسعودي؛ عبد  ب بن عتبة بن    هللاطريق  ن مسعود، عن أيب  عبد اهلل 

مسنده يف  أمحد  أخرجه  به.  بلفظ:7/369)  إسحاق،  نزلت:"  (،  ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿   ملا 

 . "إىل آخر السورة"، دون قوله: "...،[1النرص:]  ﴾ڄ

ابن   خامسا: أخرجه  به.  إسحاق،  أيب  عن  يزيد،  أيب  بن  عيسى  تفسريه    طريق  يف  جرير 

بلفظ:  24/671) نزلت: "(،  دون    ،"،...[1:النرص] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄڦ ﴿   ملا 

   ."إىل آخر السورة"قوله: 
يزيد   سادسا:  فيه    طريق  جزء  يف  مردويه  ابن  أخرجه  به.  إسحاق،  أيب  عن  عطاء،  بن 

)ص: حيان  ابن  ب225أحاديث  نزلت:"لفظ:  (،   ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿   ملا 

 . "إىل آخر السورة"، دون قوله:  "،... [1]النرص:
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طهام  سابعا: بن  إبراهيم  بهن  ع،  نطريق  إسحاق،  أبأيب  أخرجه  مسنده  .  يف  يعىل  و 

(9/280( الدعاء  يف  والطرباين  نزول  193ص:(،  وفيه  املتن،  يف  املذكور  باللفظ  كالمها   ،)

بن طهامن   كاملة، وإبراهيم  التقريب )ص:السورة  ُيغرب؛ كام يف  أنه  إال  وروايته  (،  90ثقة؛ 

   هذه موافقة للجامعة، وقد تقدم الكالم عليها.

بن مسعود، أخرجه البزار ]كام يف كشف األستار  ه آخر عن ا احلديث من وج  ذاه   َي وورُ 

(، كالمها من طريق  193([، والطرباين يف الدعاء )ص:1/264زوائد البزار، للهيثمي )عن  

ب عن عمرو  إسحاق،  أيب  عن  ثابت،  بلفظ:    ن  به.  مسعود،  ابن  عن  وهب،  بن  ملا "سعيد 

السورةإىل آخ"قوله:  دون    ، ". .،.[1النرص:] ﴾   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿   نزلت:   . "ر 

التقريب   يف  كام  فإنه ضعيف؛  ثابت؛  بن  من عمرو  إنام جاء  اإلسناد، واخلطأ  وهو خطأ هبذا 

 (.  419)ص:

(، عن  8/458خرجه سعيد بن منصور يف سننه )وُروَي من قول أيب عبيدة، دون أبيه. أ

بلفظ: قوله.  من  عبيدة،  أيب  عن  إسحاق،  أيب  عن  األحوص،  ڦ ڄ  ﴿   لت:زن  امل "  أيب 

. وأبو األحوص؛ هو  "إىل آخر السورة"، دون قوله:  "...،[1النرص:] ﴾ ڄ ڄ ڄ

اد  (، واألقرب أنَّ السقط يف اإلسن261سالم بن سليم، وهو ثقة متقن؛ كام يف التقريب )ص:

اخ؛ كام رجح ذلك حمققو سنن سعيد بن منصور.   إنام هو من الُنسَّ

بن    -28 اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد  باس،  ع  ابن  يل  قال:  قال  عود،مس   بن  بةتععن 

  :«،ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿  تعلم آخر سورة من القرآن نزلت مجيعا؟ قلت: نعم

   .«قال: صدقت.  [1النرص:] ﴾ڄ
 صحيح.  درجة األثر:

 إسناده: ختريج األثر ودراسة 
اهلل، عن عبد   بن عبد  العميس؛ عتبة  أيب  بن عون، عن  األثر من طريق جعفر  ُروَي هذا 

اهلل  ، عن علهيس  بن املجيد   من ب بيد  ستة  جعفر  ورواه عن  به.  عباس،  ابن  عن  اهلل،  عبد  ن 

آخر  "، ورواه اثنان من الرواة بلفظ:  "آخر سورة نزلت مجيعا"الرواة كلهم متفقون عىل لفظ:  

،  "سورة"وهي بمعنى رواية اجلامعة وموافقة هلا، لقوهلام:  .  "مجيعا "، دون قوله: "لتسورة نز

 ام ييل تفصيل هذه الطرق: يوف كلها، السورة اند ييرفدل عىل أهنام 
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، وهم: ابُن أيب شيبة؛ أخرجه يف  "آخر سورة نزلت مجيعا"الرواة الذين رووه بلفظ:    أوال:

( املصنف  عب7/260كتابه  بن  وهاروُن  يف  (،  مسلم  عنهام:  أخرجه  محيد؛  بن  وعبُد  اهلل،  د 

املعجم    طرباين يفقه: اليطر  ن م  (، وإبراهيُم بن سعيد اجلوهري؛ أخرجه4/2318صحيحه )

(، وأمحُد بن عمر الوكيعي؛ أخرجه من طريقه: الطرباين يف املعجم الكبري  7/199األوسط )

طريقه:  10/304) من  أخرجه  غرزة؛  أيب  بن  حازم  بن  وأمحد  النبوة (،  دالئل  يف  البيهقي 

(7/134( يف صحيحه  مسلم  أخرجه  شيبة:  أيب  ابن  طريق  ومن  عن 4/2318(،  وهو  د  (، 

ا   اين يف طربلا  أنه لاملعجم  بن سهيل، واألقرب  املجيد  بدل عبد  اجلهم،  بن  بكر  أيب  كبري عن 

عمر   بن  إبراهيم  عن  الطرباين  رواه  حيث  عون،  بن  جعفر  دون  ممن  الرواة  أحد  من  وهم 

 يعي، عن أبيه، به. وكالمها ثقة، إال أنَّ أحدمها وهم فيه. الوك

، وهم: أمحُد بن  "مجيعا"ون قوله:  ، د "لتزن  ةرسوآخر  "الرواة الذين رووه بلفظ:    ثنيا: 

( الكربى  السنن  يف  النسائي  عنه:  أخرجه  شيبة؛  أيب  بن  امللك  عبد  بن  (،  10/349سليامن 

ا طريقه:  من  أخرجه  عفان؛  بن  عيل  بن  واملتفقه  واحلسُن  الفقيه  يف  البغدادي  خلطيب 

(2/278 .) 

  (، عن4/2319حه )يصح  يف  واألثر ُروَي من وجه آخر عن أيب العميس؛ أخرجه مسلم

مسلم:   قال  به.  العميس،  أيب  عن  معاوية،  أيب  عن  إبراهيم،  بن  بمثل  "مثله"إسحاق  أي:   .

 جعفر، به. اللفظ الذي رواه من طريق ابن أيب شيبة، وهارون، وعبد بن محيد، عن 

، هكذا جاء يف مجيع املصادر، ما عدا مصنف ابن أيب شيبة ففيه:  "عبد املجيد بن سهيل "و

(، االختالف يف اسمه، وحكى أنَّ 20/53ن عبد الرب يف التمهيد )بوقد ذكر ا ،  "ميداحل  دعب"

 األكثر عىل أنه: عبد املجيد. 

 املطلب الرابع عشر: األحاديث الواردة يف سورة املسد: 
عباس،    -29 ابن  قال:  عن  اهلل  "،  رسول  الصفا،   ×صعد  يوم  ذات 

يا صباحاه. فاجت لو أخربتكم    ا:ولقريش، فقا  إليه  معوافقال:  أرأيتم  ما لك؟ قال: 

يكم، ما كنتم تصدقوين؟ قالوا: بىل. قال: فإين نذير لكم   أنَّ العدو مصبحكم أو مُمَسِّ
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تبا لك! أهلذا  مجعتنا؟! فأنزل اهلل عز وجل:  بني يدي عذاب شديد. قال أبو هلب: 
 .  "السورة إىل آخر، [1املسد:] ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿

 . ح يصح ث: حلديدرجة ا
 ديث ودراسة إسناده: احل  جختري

 :   ُروَي هذا احلديث من طريق سعيد بن جبري، عن ابن عباس، به. وله عن سعيد بن جبري طريقان 

عن األعمش أربعة من    طريق األعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد، به. وقد رواه  أوال:

اتفق ثالثة منهم   حفص بن  و،  ةبن أسام  محاد  امة؛وهم: عبد اهلل بن نمري، وأبو أس-الرواة، 

إىل  "عىل روايته بلفظ مقارب للفظ املذكور يف املتن، لكن دون قوله يف آخر احلديث:    -غياث

السورة بلفظ:  "آخر  رووه  وإنام  اهلل"،  وجل:  فأنزل   ﴾   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿   عز 

من   معاوية؛ حممد بن خازم؛ فرواه عنه عرشة  واخُتلَِف فيه عىل الرابع، وهو أبو،  "[1]املسد: 

وفيه  ا ظ  فبالل  الرواة الرواة  من  أربعة  عنه  ورواه  كاملة،  السورة  نزول  وفيه  املتن،  يف  ملذكور 

السورة،   اآلية األوىل من  الروايات؛ ألنَّ بعضهم  االقتصار عىل نزول  اختالف بني هذه  وال 

السورة، وبعضهم رواه عىل متامه   ترصا،رواه خم اسم  يريد  األوىل وحسب، وهو  اآلية  فذكر 

 وفيام ييل تفصيل الطرق عن األعمش:  ة،لامكسورة زول الكر نفذ

(، وابن  5/17طريق عبد اهلل بن نمري، عن األعمش، به. أخرجه أمحد يف مسنده )  األول:

(، وابن منده يف اإليامن 9/0723)  (، وابن أيب حاتم يف تفسريه 19/407جرير يف تفسريه )

أسباب النزول    يف  واحدي(، وال457  ،30/130(، والثعلبي يف الكشف والبيان )2/883)

،  "[ 1]املسد: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿   فأنزل اهلل عز وجل:"  (، مجيعهم بلفظ:470)ص:

 . "السورة  إىل آخر"دون قوله: 

قد اخُتلَِف يف لفظه عىل أيب  طريق أيب أسامة؛ محاد بن أسامة، عن األعمش، به. و  الثاين:

بلفظ:   الرواة  من  مخسة  فرواه  ع "أسامة؛  اهلل  وجفأنزل   ﴾ڑژ  ڈ ژڈ  ﴿   ل:ز 

يوسف بن موسى؛ أخرجه    . وهؤالء الرواة هم:"إىل آخر السورة"، دون قوله:  "[1]املسد: 

( صحيحه  يف  البخاري  طريقه:  و6/179من  يف  (،  البيهقي  طريقه:  من  أخرجه  مهام؛  أبو 

النب )دالئل  مستخرجه 2/181وة  يف  عوانة  أبو  طريقه:  من  أخرجه  البخرتي؛  وأبو   ،)
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واحل1/87) ب(،  عيل  سن  صحيحه  ينوالاحلن  يف  حبان  ابن  طريقه:  من  أخرجه  ؛ 

مكة )14/486) أخبار  والفاكهي يف  من طريقه:  2/213(،  أخرجه  الفرات؛  بن  وأمحد   ،)

من )ابن  اإليامن  يف  فرواه    (،2/882ده  كريب؛  أبو  السورة: "بلفظ:  وخالفهم  هذه    فنزلت 
  يف   لممس:  طريقه  من   هأخرج  ،"السورة  آخر  إىل...،  [1]املسد: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿ 

  تارخيه  ويف   ،(24/676)  ، (19/408)  تفسريه  يف  جرير  وابن   ،(1/134)  صحيحه

 (. 9/12) الكربى  السنن  يف والبيهقي ،(2/318)

البخار  :الثالث أخرجه  به.  األعمش،  عن  غياث،  بن  حفص  صحيحه طريق  يف  ي 

(2/104(  ،)4/184(  ،)6/111( الكربى  6/180(،  السنن  يف  والنسائي   ،)

فأنزل اهلل عز  "بلفظ:    (، مجيعهم4/388 رشح مشكل اآلثار )يفي  اوطح(، وال10/227)

. إال أنَّ  "إىل آخر السورة"، ومل يذكروا قوله:  "[1املسد: ]  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿  وجل:

 سورة.رواية الطحاوي ليس فيها ذكر  لنزول ال

في  الرابع: اخُتلَِف  وقد  به.  األعمش،  عن  خازم،  بن  حممد  معاوية؛  أيب  عىل طريق  أيب  ه   

كاملة،   ةويعام السورة  نزول  املتن، وفيه  املذكور يف  باللفظ  الرواة  لفظه؛ فرواه عرشة من  يف 

(، وأمحد بن حنبل؛ أخرجه  8/463يف سننه )  وهؤالء الرواة هم: سعيد بن منصور؛ أخرجه

مسنده )4/329)  يف  صحيحه  يف  البخاري  عنه:  أخرجه  سالم؛  بن  وحممد   ،)6/180 ،)

الناقد؛ أخرجه من طريقهام: البالذري يف مجل    ومروع   ميمون،بن    وحممد بن حاتم بن حممد 

نن الكربى  (، وأبو كريب؛ أخرجه من طريقه: النسائي يف الس121/ 1من أنساب األرشاف )

)ص:9/361) والليلة  اليوم  عمل  ويف   ،)543( تفسريه  يف  جرير  وابن   ،)19/407  ،)

ابن 24/676) طريقه:  من  أخرجه  السائب؛  وأبو  ت جري   (،  يف  (،  19/407)  هسريفر 

بن24/676) وإسحاق   ،)  ( اإليامن  يف  منده  ابن  طريقه:  من  أخرجه  (،  2/884إبراهيم؛ 

أبو طريقه:  من  أخرجه  شيبة؛  أيب  )  وابن  املستخرج  املسند  يف  يف 1/278نعيم  والبيهقي   ،)

)د النبوة  النزول 2/182الئل  أسباب  يف  الواحدي  طريقه:  من  أخرجه  بن محاد؛    (، وحممد 

)لا   يفو(،  469)ص: الوسيط  تفسريه )4/568تفسري  والبغوي يف  (، ويف رشح  8/578(، 

 (. 13/326السنة )
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الرواة،   نزول اآلية األوىل من    اقترصوا عىل ذكر   إال أهنم ورواه عن أيب معاوية أربعة من 

(،  6/122هؤالء الرواة هم: عيل بن عبد اهلل؛ أخرجه عنه: البخاري يف صحيحه )السورة، و

(، وأمحد بن منيع؛ أخرجه  5/451ه من طريقه: الرتمذي يف سننه )جخرأ  ؛ الرسي  د بن وهنا

( حديثه  يف  والرساج  السابق،  املوضع  يف  الرتمذي  طريقه:  عيل؛  (3/239من  بن  وعمرو   ،

 (. 11/291) أخرجه من طريقه: البزار يف مسنده

جبري،    ثنيا:  بن  سعيد  عن  ثابت،  أيب  بن  حبيب  عن  الثوري،  سفيان  أخرجه  به.  طريق 

)رخالبا  يف صحيحه  )4/184ي  مكة  أخبار  يف  والفاكهي  مسنده 2/216(،  يف  والبزار   ،)

(،  19/408رير يف تفسريه )(، وابن ج9/360(، والنسائي يف السنن الكربى )11/248)

الك املعجم  يف  )والطرباين  )12/21بري  اإليامن  يف  منده  وابن  ذكر  2/884(،  فيه  وليس   ،)

 ان، أو شيخه. يسفن  مخمترص أنه  نزول السورة، وأحسب 

هذا وقد ُروَي حديث ابن عباس من وجهني آخرين عنه؛ فُروَي من طريق عكرمة، عن  

ا  يف  سعد  ابن  أخرجه  به.  عباس،  )ابن  الكربى  عمر  1/169لطبقات  بن  حممد  عن   ،)

عن داود بن احلصني، عن عكرمة، به. ومن طريق ابن سعد: أخرجه البالذري يف الواقدي،  

من األ أنس  مجل  ابن120/ 1)ف  ا رشاب  عند  وهو  بلفظ:    (،  وجل:"سعد  عز  اهلل    فأنزل 
كلها،  [1املسد:]  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿  االقتصار عىل"السورة  ففيه  البالذري  وأما   . 

يف نعيم  أبو  وأخرجه  السورة.  من  األوىل  اآلية  )ص:  ذكر  النبوة  طريق  278دالئل  من   ،)

احل اهلل، عن داود بن  به.  صنيالواقدي، عن خارجة بن عبد  السورة.  فس  ليو،  يه ذكر نزول 

)ص: التقريب  يف  كام  مرتوك؛  الواقدي:  جدا؛  ضعيف  الوجه  هذا  من  (،  498واحلديث 

 (.198عكرمة؛ كام يف التقريب )ص: وداود بن احلصني: ثقة إال يف

الثاين:   ابن  والوجه  ُروَي من طريق الكلبي، عن أيب صالح، عن ابن عباس، به. أخرجه 

الطبقا السعد يف  )  ،(16/ 1كربى )ت  األرشاف  أنساب  من  (،  1/119والبالذري يف مجل 

ڈ ڈ  ﴿   فأنزل اهلل عز وجل:"  (، مجيعهم بلفظ:469والواحدي يف أسباب النزول )ص:

وا "[ 1املسد:] ﴾ژ ڑژ  كاملة،  السورة  نزول  فيه  وليس  الوجه  .  هذا  من  حلديث 

 (. 947ص:)قريب الت ضعيف جدا، الكلبي؛ هو حممد بن السائب: متهم بالكذب؛ كام يف 
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 املطلب اخلامس عشر: األحاديث الواردة يف سورة اإلخالص:
أنس،    -30 قال:  عن  خيرب  »،  هيود  النبي  أتت  أبا  ×إىل  يا  فقالوا:   ،

وآدم من محأ مسنون، وإبليس  القاسم، خلق اهلل عز وجل املالئكة من نور احلجاب،

والسام النار،  هلب  دخان،من  من  من    ء  فأخربواألرض  املاء،  عز    عنا  نزبد  ربك 

النبي   فلم جيبهم  فأتاه×وجل،  ف   ،  السالم،  يا حممد:جربيل عليه  ٱ ٻ ﴿  قال: 

له،  [1اإلخالص:] ﴾ٻ ٻ إليه،  ليس  فتشتعب    ﴾ پ پ﴿  عروق 

يأكل،،  [2اإلخالص:] ال  باألجوف؛  يرش  ليس    ﴾ پ ڀ ڀ ڀ﴿  ب،وال 

  ﴾ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ﴿  إليه،    والد ُينسبله ولد وال  ليس،  [3اإلخالص:]

زالتا،   سلي،  [4اإلخالص:] إْن  الساموات واألرض  يمسك  به  يعدل  من خلقه يشء 

 .  "  فهي له خالصة ، انتسب اهلل عز وجل إليها ورة ليس فيها ذكر جنة وال نار، هذه الس

 موضوع. درجة احلديث: 
 ة إسناده: ختريج احلديث ودراس 
ا  يف  الشيخ  أبو  )أخرجه  الق1/703لعظمة  فضائل  يف  واملستغفري   ،)( (،  2/720رآن 

جلهمية ]كام  (، واحلكم بن معبد يف الرد عىل ا 72ل يف فضائل سورة اإلخالص )ص:الخلوا

 ( تيمية  الفتاوى، البن  احلراين،  17/223يف جمموع  اهلل  بن عبد  ([، مجيعهم من طريق حييى 

يف املتن أليب الشيخ، وهذا    فظ املذكوربن أيب عياش، عن أنس، به. والل  عن رضار، عن أبان

موضوع،  ا  )ص:جأ  من حلديث  التقريب  يف  كام  مرتوك؛  فإنه  عياش،  أيب  بن  أبان  (، 87ل 

 (.  10/401ث حكم عليه بالوضع، األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )واحلدي

لقرآُن إال آية زل عيلَّ انما  »:  ×، قالت: قال رسول اهلل  عن عائشة،    -31

فإهنام  ،  [1:صاإلخال] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿  راءة، وآية، وحرفا حرفا، ما خال سورة ب

 . «املالئكة ون ألف صف منُأنزلتا عيلَّ ومعهام سبع

 موضوع. درجة احلديث: 
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

 (. 7سبق خترجيه يف سورة التوبة، األثر رقم ) 
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  بن   كعب  منهم  ،×  النبي  جاءت  اليهود  أنَّ »:    عباس،  ابنعن    -32

اهلل    ، الذي بعثك. فأنزل ربك  نال  صف  حممد،  يا:  فقالوا  أخطب،  بن  وحيي  ف،األرش

وجل:    ، [ 3-1اإلخالص: ]  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ﴿   عز 

منه،" ٺ ٺ ٺ ﴿  من يشء،  فيخرج ،  [3اإلخالص:]  ﴾ڀ ڀ﴿  فيخرج 

فقاوال،  [4اإلخالص: ]  ﴾ٺ ٿ جل وتقدس ل: هذه صفة ريب عز و شبه. 

 . « علوا كبريا

 ضعيف.  درجة احلديث: 
 ريج احلديث ودراسة إسناده: خت

ديث من طريق حممد بن موسى احلريش، عن أيب خلف اخلزاز، عن داود بن  حل ا   ذا ُروَي ه

جمموع   يف  ]كام  تفسريه  يف  حاتم  أيب  ابن  أخرجه  به.  عباس،  ابن  عن  عكرمة،  عن  هند،  أيب 

)  فتاوى البنال الكامل )([، و17/222تيمية  امء س(، والبيهقي يف األ 5/415ابن عدي يف 

(، واللفظ املذكور يف املتن هو  4/109م وأهله )كالال(، واهلروي يف ذم  2/38والصفات )

ومل ُتذكر اآلية األخرية عند ابن أيب حاتم، وهو عند  لفظ البيهقي، وهو كذلك عند اهلروي،  

اآلي بذكر  عدي  وابن  األوىل  بمعنة  وروايتهام  ألهنام  حسب،  اآليات؛  مجيع  ذكر  من  رواية  ى 

خلحلديثااخترصا   أبو  ضعيف؛  إسناده  واحلديث  عيسى،  اخلف  ،  بن  اهلل  عبد  هو  زاز، 

)ص:  التقريب  يف  كام  يف 317ضعيف؛  كام  لني؛  احلريش،  نفيع  بن  موسى  بن  وحممد   ،)

 (. 509التقريب )ص:

عب ابن  عن  آخر  وجه  من  ُروَي  رو وقد  حيث  الكاس:  ذم  يف  اهلروي  وأهله اه  الم 

بد  عن  ب  اطي، عن عبد الغني بن سعيد، عن موسىي(، من طريق بكر بن سهيل الدم4/99)

الثقفي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، به. وعن جويرب، عن الضحاك،   الرمحن 

ين قدموا  ه أنَّ الذعن ابن عباس، به. بلفظ مقارب للفظ احلديث من طريق عكرمة، إال أنَّ في

النبي   ن  ×عىل  نجران، وفيه  كاملة.  هم وفد من  السورة  األباطيل زول  ورواه اجلورقاين يف 

عن  1/196)  كري واملنا سعيد،  بن  الغني  عبد  عن  الدمياطي،  سهيل  بن  بكر  طريق  من   ،)

وي،  بلفظ اهلر  موسى بن عبد الرمحن الثقفي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، به.
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وسى بن  لطريق موضوع، فيه مني وحسب. واحلديث من هذا ا إال أنَّ فيه نزول اآليتني األولي 

الثقفي، قال ابن     احلديث،   يضع  دجال،  شيخ» (:  2/250يف املجروحني )  انحبعبد الرمحن 

  كتابا  عباس،  ابن   عن  عطاء،  عن  جريج، ابن   عىل  وضع الثقفي،  سعيد  بن  الغني  عبد عنه روى

 .  « عباس ابن  عن  عطاء، عن  جريج، ابن ب  ألزقه سليامن، بن  ومقاتل الكلبي، مكال من  مجعه

جا  -33 اهلل،  عن  عبد  بن  قال:  بر  أعرا"،  النبي ىلإ   يبجاء  فقال:    ×   

 ﴾   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ ﴿  :وجل  عز  اهلل  فأنزل  ربك،  لنا  انسب

  . "، إىل آخرها[2-1اإلخالص:]
 ف. ضعي حلديث: درجة ا

 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 
طريق رسيج   من  احلديث  هذا  جمبن  ُروَي  جمالد، عن  بن  إسامعيل  عن    الد، عنيونس، 

اهلل عبد  أخرجه  به.  )  بن   الشعبي، عن جابر،  السنة  مسنده  2/508أمحد يف  يعىل يف  وأبو   ،)

(3/477( تفسريه  يف  جرير  وابن  األ24/687(،  املعجم  يف  والطرباين   ،)( (،  6/25وسط 

( الكامل  يف  عدي  )1/519وابن  األولياء  حلية  يف  نعيم  وأبو   ،)4/335(  ،)10/113  ،)

األسامء يف  )  والبيهقي  )2/39والصفات  اإليامن  شعب  ويف  يف ا لووا (،  2/508(،  حدي 

النزول )ص: )472أسباب  الوسيط  التفسري  ويف  الشيوخ 4/570(،  معجم  والذهبي يف   ،)

اهلل 1/40) عبد  طريق  ومن  أمحد(،  بن   ( وأهله  الكالم  ذم  يف  اهلروي  أخرجه   :4/108  ،)

ابن عدي، واهلروي؛ فلم يذكروا  السورة كاملة، ما عدا ابن جرير، و ول  وفيه عند اجلميع نز 

وهي بمعنى رواية اجلامعة؛ ألهنا خمترصة، واملراد اسم السورة ال  ن السورة،  م  وىلإال اآلية األ 

النبي  ع أيضا: أنَّ وهو عند اجلمي  اآلية األوىل منها،   أعرايب، ما عدا الطرباين،   × الذي سأل 

اإل يف شعب  عند والبيهقي  فهو  واهلروي؛  والواحدي،  بلفظ:  يامن،  حيددوا  "قالوا"هم  ومل   ،

 ند الطربي: أنَّ الذين سألوا هم املرشكون. عو وههوية السائل، 

، ليس بالقوي، وقد تغري  ، اهلمداين واحلديث ضعيف؛ فيه جمالد؛ وهو ابن سعيد بن عمري

)ص: التقريب  يف  كام  عمره؛  آخر  و520يف  صد(،  إسامعيل؛  ابنه  يف فيه  كام  خيطئ؛  وق 

ال ابنه إسامعيل، تفرد  إد  العن جم   مل يروه   »واحلديث قال فيه الطرباين:    (. 109التقريب )ص:

 .  « به رسيج بن يونس، وال ُيروى عن جابر إال هبذا اإلسناد
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: انسب لنا ×  قالت قريش للنبي »، قال:  سعود،  اهلل بن م  عن عبد  -34

پپ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ  ﴿  ربك. فأنزل اهلل عز وجل: 

 . « [4-1]اإلخالص: ﴾ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
 ضعيف جدا. :درجة احلديث 

 ودراسة إسناده:  يثدختريج احل
نجود، عن أيب وائل؛  بن أيب ال  ع، عن عاصم ُروَي هذا احلديث من طريق قيس بن الربي 

شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، به. وقد اخُتلِف يف إسناده ومتنه عىل قيس بن الربيع؛ فرواه  

د قيس  أبو  عن  الطياليس،  نزواود  وفيه  مرسال.  وائل،  أيب  عن  عاصم،  عن  الربيع،  ل  بن 

)سال العظمة  الشيخ يف  أبو  أخرجه  كاملة،  ب   (، عن حممد1/375ورة  حييى  منده، عن بن    ن 

عمرو بن عيل، عن الطياليس، به. ورواه عبد اهلل بن سعيد بن أيب مريم، عن حممد بن يوسف  

الربيع بن  الطرباين  الفريايب، عن قيس  به. أخرجه  تيمية  ،  اجلهمية، البن  تلبيس  بيان  ]كام يف 

الم يف ذم الك  يب وائل، مرسال. وفيه نزول السورة كاملة. وأخرجه اهلرويأ ن  ع  ([،7/516)

(، عن ابن مسعود. وفيه نزول اآلية األوىل من السورة. وعبد اهلل بن سعيد  4/111)وأهله  

ثحُي   مرصي   »(:  5/419كامل )بن أيب مريم، قال عنه ابن عدي يف ال  وغريه  الفريايب  عن   دِّ

 يف كام] الطرباين أخرجه. به الربيع،  بن قيس عن   العطار، إسحاق  ن ب يدعب ورواه. « بالبواطيل

(،  8/519(، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري )7/516مية، البن تيمية )تلبيس اجلهبيان  

اآلية األوىل  ابن مسعود. وفيه نزول  ([، عن  2/537وتفسري سورة اإلخالص، البن رجب )

ما  وعامة  ضعيف،  والعطار  السورة.  حجر  يروي  من  البن  امليزان،  لسان  يف  كام  منكر؛  ه 

ا (.  4/117) ا قترص عىل ذوكل من  ألوىل من السورة إنام أراد اسم السورة ال اآلية  كر اآلية 

 األوىل منها. 

ف  الربيع،  بن  كَ واحلديث من مجيع طرقه ضعيف؛ من أجل قيس  ملا  تغري  رُب،  إنه صدوق، 

به؛   فحدث  حديثه  من  ليس  ما  ابنه  عليه  )ص:يف  كام وأدخل  التقريب  أجل 457  ومن   ،)

(. وروايته عن ابن  285لتقريب )ص:؛ كام يف ا ق له أوهامعاصم بن أيب النجود؛ فإنه صدو

 مسعود موصوال، مل تأِت إال من طرق ضعيفة جدا، كام تقدم.  
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: يا حممد، انسب  ×كني قالوا للنبي  أنَّ املرش":  عن ُأيب بن كعب،    -35

تبا اهلل  فأنزل  ربك،  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ  ﴿  عاىل:تو  ركلنا 

 ". [4-1ص:]اإلخال ﴾ٿ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ 
 ضعيف.  :درجة احلديث 

 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 
  ُروَي هذا احلديث من طريق أيب جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية، عن  

 عب، به. وله عن أيب جعفر طريقان: ُأيب بن ك

عىل  لف الرواة ه. وقد اختيرس الصاغاين، عن أيب جعفر، بمن ب طريق أيب سعد؛ حممد أوال:

األوىل   اآلية  نزول  يذكر  وبعضهم  كاملة،  السورة  نزول  يذكر  فبعضهم  لفظه؛  يف  سعد  أيب 

الث يذكر  وبعضهم  األوليني،  اآليتني  نزول  يذكر  بمعنى واحد؛    وكلهاالث،  فقط، وبعضهم 

د  ىل وهو يريختصار؛ فبعضهم ذكر اآلية األواالد  ألنَّ من مل يذكر نزول السورة كاملة إنام أرا 

السو االختصار،اسم  لقصد  ثالث  أو  آيتني  ذكر  اقترص عىل  وبعضهم  تفصيل   رة،  ييل  وفيام 

 هذه الطرق عن أيب سعد: 

السورة كاملة،   (، وفيه35/143طريق أمحد بن حنبل؛ أخرجه يف مسنده )  األول: نزول 

املتن.   يف  املذكور  ا   الثاين:وهو  )رخالبطريق  الكبري  التاريخ  يف  أخرجه  ويف1/621ي؛   ،)  

)التاريخ   املوضعني، وفيه نزول اآلية األوىل فقط.  2/280األوسط    الثالث: (، معلقا يف كال 

عدي   (، وابن 1/297طريق أيب كامل؛ الفضيل بن حسني؛ أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة )

( الكامل  قوا 461/ 7يف  أخرجه  عاصم:  أيب  ابن  طريق  ومن  بيان  سالم  (،  يف  احلجة  يف  نة 

( وف2/301املحجة  ال(،  نزول  والثانية  يه  األوىل  واآليتني  عاصم،  أيب  ابن  عند  كاملة  سورة 

السنة.   آيات عند قوام  ابن عدي، واألربع  ابن    الرابع:عند  طريق حممود بن خداش؛ أخرجه 

تفسريجري يف  )ر  )24/687ه  التوحيد  يف  خزيمة  وابن  احلا1/95(،  أمحد  وأبو    يف   كم(، 

( (، وفيه نزول اآليتني  113/ 4هله )الكالم وأ  روي يف ذم (، واهل4/101األسامي والكنى 

  اخلامس:األوىل والثانية عند ابن جرير، واحلاكم، واهلروي، والسورة كاملة عند ابن خزيمة.  

(، وابن برشان يف  1/372؛ أخرجه أبو الشيخ يف العظمة )هلل اهلرويطريق إبراهيم بن عبد ا
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الثالث85:)صه  أمالي اآليات  نزول  وفيه  من   (،  عن  األوىل  والسورة السورة  الشيخ،  أيب  د 

برشان.   ابن  عند  أماليه    السادس:كاملة  يف  برشان  ابن  أخرجه  احلراين؛  شعيب  أيب  طريق 

كاملة.  266)ص: السورة  نزول  وفيه  أمح   ع:الساب(،  يف  طريق  الرتمذي  أخرجه  منيع؛  بن  د 

( ا 5/380سننه  يف  والدارمي  )ص:عد  لر(،  اجلهمية  جرير28ىل  وابن  تفسريه  (،    يف 

(،  1/95(، وابن خزيمة يف التوحيد )2/578والدواليب يف الكنى واألسامء )  (،24/687)

الشايش يف  (، و 4/140(، والعقييل يف الضعفاء الكبري )1/11والبغوي يف معجم الصحابة )

( )3/371مسنده  الكامل  يف  عدي  وابن  ا 7/461(،  يف  والبيهقي  والصفات  سامأل(،  ء 

االعتق2/39) ويف  )ص: (،  طريق    (،44اد  تارخيه  ومن  يف  البغدادي  أخرجه  الطربي: 

(، ومن  500/ 30(، ومن طريق ابن خزيمة: أخرجه الثعلبي يف الكشف والبيان )4/453)

الواحدي يف   البغوي: أخرجه  النزطريق  احلجة يف  471ول )ص: أسباب  السنة يف  (، وقوام 

( املحجة  الدوال   ه فيو  (، 1/197بيان  عند  كاملة  السورة  وابن  نزول  واليب،  ثعلبي، خزيمة، 

البيهقي يف األسامء والصفات،   العقييل، ونزول اآليات الثالث عند  ونزول اآلية األوىل عند 

 ونزول اآلية األوىل والثانية عند البقية.

حممد  ثنيا:  املستد  طريق  يف  احلاكم  أخرجه  به.  الرازي،  جعفر  أيب  عن  سابق،    رك بن 

بن  2/589) حممد  جعفر؛  أيب  عن  وأيب  (،  اهلل؛  عيل،  عن  عبد  كالمها  يعقوب،  بن  حممد 

البيهقي يف شعب  أخرجه  احلاكم:  به. ومن طريق  بن سابق،  الفضل، عن حممد  بن  احلسني 

فيه نزول اآليتني األوىل والثانية عند  (، و1/92)  (، ويف األسامء والصفات1/113اإليامن )

 احلاكم والبيهقي. 

 ل من أوجه: من مجيع طرقه ضعيف، وهو معلو ثديحلوا

)ص:م  األوىل: التقريب  يف  كام  أوهام؛  له  صدوق  فإنه  أنس،  بن  الربيع  أجل  (. 205ن 

ق  ، فإنه صدومن أجل أيب جعفر الرازي، وهو عيسى بن أيب عيسى عبد اهلل بن ماهان  والثانية:

)ص: التقريب  يف  كام  احلفظ؛  حممد    والثالثة:(،  629يسء  التقريب يم  بن ضعف  يف  كام  رس؛ 

التقريب )ص:تابعه حمم  لكنه توبع،(،  509)ص: (،  479د بن سابق، وهو صدوق؛ كام يف 

(،  5/380االختالف يف إسناده عىل الربيع بن أنس؛ حيث رواه الرتمذي يف سننه )  والرابعة:
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  شمها (، من طريق  4/140موسى، ورواه العقييل يف الضعفاء الكبري )   يد اهلل بن من طريق عب

طريق مهران بن أيب عمر العطار،    (، من 42/687تفسريه )  بن القاسم، ورواه ابن جرير يف

  »مجيعهم عن أيب جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية، مرسال. قال الرتمذي:  

العقييل. ورواه البخاري يف التاريخ الكبري، معلقا . ووافقه  «  وهذا أصح من حديث أيب سعد

الربيع  ، عن أبيه،عامر، عن عبد اهلل بن أيب جعفر  ن ع   (،1/622) ، معضال. ومن طريق  عن 

 (.4/101البخاري: أخرجه أبو أمحد احلاكم يف األسامي والكنى )

عبد    -36  ْحَدُث أَ   إين:  اليهود  ألحبار  قال  أنه":    سالم،  بن  اهللعن 

بمكة×  هللا  رسول  إىل   َفاْنَطَلَق   عهدا،  وإسامعيل  إبراهيم،  أبينا  بمسجد وهو   ،  ،

بمنى والناس حوله، فقمت   ×وقد انرصفوا من احلج، فوجد رسول اهلل  فوافاهم  

:  قلت:  قال  سالم؟  بن  اهلل  عبد، قال: أنت  ×مع الناس، فلام نظر إليه رسول اهلل  

أما ُتس   بن  اهلل   عبد  يا  باهلل  أنشدك:  قال  منه،   فدنوت.  ادن:  قال.  نعم يف  الم،  دين 

رال حتى  ال  سوتوراة  السالم  عليه  جربيل  فجاء  قال:  ربنا.  انعت  له:  فقلت  هلل؟ 

اهلل   رسول  يدي  بني  له:×وقف  فقال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ  ﴿  ، 

.  "[4-1اإلخالص:] ﴾پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .  « نك رسول اهلل  اهلل، وأ أْن ال إله إال   أشهد » ، قال ابن سالم:  ×اهلل  فقرأها علينا رسول 

 ضعيف.  درجة احلديث: 
 ديث ودراسة إسناده: احلج  يختر 

  عن   أبيه،  عن   سالم،  بن   اهلل  عبدُروَي هذا احلديث من طريق حممد بن محزة بن يوسف بن  

، والطرباين يف املعجم الكبري  (1/298) السنة  يف عاصم  أيب ابن  أخرجه. به سالم، بن  اهلل  عبد

وأبو13/152) د   (،  يف  )ص:نعيم  النبوة  الك355الئل  ذم  يف  واهلروي  هله أ و  م ال(، 

وابن عساك4/106) املتن، عدا  ( 387/ 3ر يف تاريخ دمشق ) (،  املذكور يف  باللفظ  ، مجيعهم 

النبي   قرأ السورة بعد سؤال    ×ابن أيب عاصم فلم يذكر جمي جربيل بالسورة، وإنام فيه أنَّ 

  م سال  بن   اهلل  عبدعند اهلروي: عن حممد بن محزة بن يوسف بن    إسنادهوه.  عبد اهلل بن سالم ل

ابن عساكر: عن حممد بن محزة بن    وعند.  سالم  بن   اهلل  عبد  جدي  عن   بيتي،  أهل  حدثني:  قال
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ث ضعيف؛ من أجل محزة واحلدي.  سالم  بن   اهلل  عبد  جده  عن   سالم،  بن   اهلل  عبديوسف بن  

(، فهو 4/170ه حممد، ومل يوثقه إال ابن حبان يف الثقات )ال ابن إنه  بن يوسف؛ فإنه مل يرِو ع

)  ل،هوجم الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  سالم.  146/ 7وذكر  بن  اهلل  عبد  جده  يدرك  مل  أنه   ،)

 ة، البن أيب عاصم.  (، مطبوع مع كتاب السن 298/ 1) ظالل اجلنة يف ختريج السنة، لأللباين وانظر: 

 ة يف سوريت املعوذتني: الوارد ديثاملطلب السادس عشر: األحا
ُيقال   ×خيدم رسول اهلل    ديوهيكان غالم  "، قالت:  عن عائشة،    -37

له: لبيد بن أعصم، وكانت تعجبه خدمته، فلم يزل به اليهود حتى قالوا له: اسحر 

اص، وال ُيفطن يذوب الرص  يذوب كام  ×فكان رسول اهلل    حممدا، حتى سحره،

بينا هو نائم ذات يوم، حتى أتاه ملكان فجلس أحدمها    ما حاله، حتى له، وال ُيدرى

ند رجليه؛ فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ماله؟ قال  عر  خآلعند رأسه وا

هو رأسه:  عند  عن.  (1) مطبوب  الذي  الذي  ومن فقال  رأسه:  عند  للذي  رجليه  د 

الذي عن اليهودي. فقاد رأسه: طبطبه؟ فقال  لبيد بن أعصم  الذي عند رجه  ليه  ل 

يف ،  (2)ْلَعةطَ   فِّ يشء طبه؟ قال الذي عند رأسه: طبه يف ُج   للذي عند رأسه: يف أي

وُجفِّ الطلعة. فقال الذي عند رجليه للذي ،  (4)ومشاطة  يف مشط،  (3) بئر ذروان

فقال: يا عائشة    ×سه: ومن طبه؟ قال: فهم كذلك إذ استيقظ رسول اهلل  عند رأ

أن أنَّ ريب قد  بئر ذروان،  بأين بوجعي؟ قأشعرت  ثم دعا عليًا فذهب معه إىل  الت: 

، وإذا حوهلا نخل، وإذا سعفه الذي يرشب من  (5)اعة احلناءقنُ ه  نفإذا البئر ماؤها كأ

 
 (.3/011ثري )واألثر، البن األحلديث مطبوب: أي: مسحور. انظر: النهاية يف غريب ا (1)

َطْلعَ   (2) فيه. انظر: غُجفِّ  النّخل، وجفه وعاؤه الذي يكون  َيْعنِي طلع  ريب احلديث، للقاسم بن سالم ة: 

(2/266.) 

 منظور  البن  العرب،  لسان:  انظر.  باملدينة  زريق  لبني  بئر:  الراء  وسكون  الذال  بفتح  ذروان،بئر    (3)

(14/286.) 

ن الرأس واللحية، عند الترسيح باملشط. انظر: النهاية يف غريب  م طالذي يسق  ومشاطة: هي الشعرمشط ( 4)

 (.4/334البن األثري ) احلديث واألثر،

بن    مسلم  صحيح  رشح  املنهاج:  نظرا.  احلناء  فيه  ُينقع  الذي  املاء  -النون   مبض-  النقاعة:  احلناءنقاعة    (5)

 (.14/177احلجاج، للنووي )
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كأنه   ملتو  البئر  فيماء  فإذا  طلعة،  جف  فاستخرجوا  فنزلوا  الشياطني،  ها رؤوس 

، ×  ة رأس رسول اهلل، وإذا فيها إبر مغروزة، ومشاط×ثال رسول اهلل  صورة مت
عوذتني فقال: يا  ملبام  السال  وإذا فيها وتر فيه إحدى عرشة عقدة، فأتاه جربيل عليه

،    [ 2الَفَلق:]  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿   وحل عقدة، ،  [ 1ق: الَفلَ ]    ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿   : حممد

عقدة، م  وحل  فرغ  قال:حتى  ثم  وحل ،  [1الناس:]  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿  نها، 

   ."عقدة، حتى حل عقده كلها...
 ضعيف جدا. : درجة احلديث

 ريج احلديث ودراسة إسناده: خت
القرآأخرجه   فضائل  يف  )2/317)  ناملستغفري  النبوة  دالئل  يف  والبيهقي   ،)7/92 ،)

ري، عن أيب بكر بن  الفزا   رزمي كالمها من طريق يزيد بن هارون، عن حممد بن عبيد اهلل الع

جدا  ضعيف  وإسناده  به.  عائشة،  عن  عمرة،  عن  حزم،  بن  عمرو  بن  العرزمي،  حممد   ،

الاللكائي يف    ه رجأخفَي من وجه آخر عن عائشة؛  (، وُرو494وك؛ كام يف التقريب )ص:مرت

( السنة  أهل  اعتقاد  أصول  )7/1285رشح  القرآن  فضائل  يف  واملستغفري   ،)2/730  ،)

(، مجيعهم من طريق حممد بن إبراهيم بن عبد  1/520حلجة يف بيان املحجة )السنة يف ا وقوام  

  عيينة، عن هشام بن عروة،   عبد الرمحن املخزومي، عن سفيان بن   ، عن سعيد بن اهلل الديبيل

مسنده بأ  عن  يف  احلميدي  ورواه  كاملة.  الفلق  سورة  نزول  وفيه  بنحوه.  عائشة،  عن  يه، 

يف1/287) والبخاري   ،)  ( )7/137صحيحه  السنن  8/18(،  معرفة  يف  والبيهقي   ،)

( سفيان،  12/202واآلثار  طريق  من  مجيعهم  به.  (،  هشام،  سورة  عن  نزول  يذكروا  ومل 

الديبيل؛ فإنه مل يوثقه إال الذهبي، حيث ذكره يف    ن م  هي  رب أنَّ هذه الزيادة إنامالفلق، واألق

( اإلسالم  فقال:  113/ 24تاريخ  مقب"(،  صدوقا  وهي  "والكان  ملخالفتها  .  شاذة؛  زيادة 

يحة،  ن طرق أخرى صحجاءت م ×رواية الثقات، ممن رواه عن سفيان. وقصة سحر النبي 

بن   هشام  منهاعن  وليس يف يشء  عائشة،  عن  أبيه،  عن  وهي  نر  ذك  عروة،  املعوذتني،  زول 

 مروية يف الصحيحني، وغريمها. 

، وُأِخَذ عن النساء ×َمِرَض رسول اهلل    »  ، قال:عن ابن عباس،    -38

ملكان   عليه  فهبط  والرشاب،  الطعام  والي-وعن  النائم  بني  فجلس    -قظانوهو 
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رأسهأ عند  أحدمها حدمها  قال  ثم  رجليه،  عند  واآلخر  شكواه  ،  ما  ؟  (1)لصاحبه: 
  ففي :  قال.  اليهودي  صمأع  بن  لبيد، يعني: سحر. قال: ومن فعله؟ قال:  بط  ل:اق

 حتت   ذروان،  بئر  يف:  قال  وضعها؟  فأين:  قال.  طلعة  يف:  قال   جعله؟  يشء  أي

وتستخرج   وترفع  بئر،ال  تنزح:  قال  شفاؤه؟  فام:  قال.  صخرة الطلعة.   الصخرة، 

 (2)كيَّ رمها أْن يأتيا الرَّ مفأ؛ ر ، وعامإىل عيل    ×وارتفع امللكان، فبعث نبي اهلل  

رفعا   ثم  فنزحاها،  باحلناء؛  ُخِضب  قد  كأنه  وماؤها  فأتياها  سمع،  الذي  فيفعال 

هبا فإذا  طلعة،  فأخرجا  ونزلت  الصخرة  عقدة،  عرشة   السورتان:هاتان    إحدى 
فجعل ،  [1الناس:] ﴾ڇ ڍ ڍ ڇ ﴿و،  [1الَفَلق:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 .  "عقد، وانترش نبي اهللى انحلت التح، دةقكلام قرأ آية انحلت ع ×رسول اهلل 

 ضعيف جدا. درجة احلديث: 
 ختريج احلديث ودراسة إسناده: 

ق جويرب، عن الضحاك، عن  (، من طري2/153أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى )

وإسا  املتن.  يف  املذكور  باللفظ  عباس،  يف  بن  كام  جدا؛  ضعيف  جويرب؛  جدا؛  ضعيف  ناده 

)ص: م  كا ضحالو(،  143التقريب  يسمع  )مل  التهذيب  يف  كام  عباس،  ابن  (. 4/453ن 

( النبوة  البيهقي يف دالئل  الكلبي، عن أيب  6/248وأخرجه  السائب  بن  (، من طريق حممد 

بنحوه. وإسناد  صالح، عن  عباس،  بالكذب؛  ابن  متهم  الكلبي  أيضا ضعيف جدا؛  كام يف ه 

اتب الليث،  بن مسلم، ك  دم حم  ن هو: عبد اهلل بن صالح ب   (، وأبو صالح479التقريب )ص:

 (. 308صدوق كثري الغلط؛ كام يف التقريب )ص:

عامر،    -39 بن  عقبة  اهلل  عن  قال رسول  قال:  ُأنزِ   »:  ×،  آيات  تر  لت  أمل 

قط،   الليلة، مثلهن  ُيَر  ڇ ڇ ڍ ﴿و،  [1]الَفَلق:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿   مل 

 . « [1ناس:]ال  ﴾ڍ

 صحيح.  درجة احلديث: 

 
 كتب التخريج. ن مالتصحيح  ، وتم"شكوه"صل: يف األ (1)

: هي البئر. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر (2) كيُّ  (.261/ 2، البن األثري )الرَّ
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 ه: د اسة إسنااحلديث ودر ختريج  
 احلديث من طريق قيس بن أيب حازم، عن عقبة بن عامر، به. وله عن قيس طريقان: وَي هذا  رُ   

ا   أوال: وقد  به.  قيس،  عن  خالد،  أيب  بن  إسامعيل  عىل  طريق  لفظه  يف  الرواة  ختلف 

بلفظ:   الرواة  املعوذت ُأنِزَل "إسامعيل؛ فرواه سبعة من  ُيَر مثلهن،  آيات مل  واه  . وقد ر"ني  عيلَّ 

ا ظلفال  هبذا سفيان   :( تفسريه  يف  الرزاق  عبد  طريقه:  من  أخرجه  (،  479/ 3لثوري؛ 

(، ومن  30/952(، والثعلبي يف الكشف والبيان )2/735واملستغفري يف فضائل القرآن ) 

عبد )  طريق  الكبري  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه  مل  (،  17/349الرزاق:  الرزاق  عبد  أنَّ  إال 

لفظ:   س  ."ملعوذتني ا"يذكر  يف  ن ب  يدعورواه  )  منصور  بن  8/474سننه  يزيد  ورواه   .)

(، والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار  28/586هارون؛ أخرجه من طريقه: أمحد يف مسنده )

عب1/113) ورواه   .)( صحيحه  يف  مسلم  طريقه:  من  أخرجه  نمري؛  بن  اهلل  (. 1/558د 

الك  بن موسى؛ أخرجه من طريقه: النسائي يفورواه الفضل   رواه  و.  (7/362ربى )السنن 

الغيالنيات )ورقا البزاز يف  القرآن  1/351ء؛ أخرجه من طريقه:  (، واملستغفري يف فضائل 

الوسيط )2/735) التفسري  يف  والواحدي  من  (.  4/572(،  أخرجه  عبيد؛  بن  ورواه حممد 

 (.  2/735، واملستغفري يف فضائل القرآن )(1/347طريقه: البيهقي يف السنن الصغري )

من ورواه   بلفظ:  ا روال  أربعة  يعني  "ة  مثلهن.  ُنَر  مل  أو  مثلهن،  ُيَر  مل  آيات  عيلَّ  ُأنِزلت 

واه هبذا اللفظ: جرير  ، هو من تفسري الرواة. وقد ر"املعوذتني". حيث جعل قوله: "املعوذتني

(. ورواه 2/344الطياليس يف مسنده )ين عبد احلميد الضبي؛ أخرجه من طريقه: أبو داود  

(. ورواه وكيع؛ أخرجه من  28/531 مسنده )ه: أمحد يفقريط  ن أخرجه م  ص بن غياث؛حف

(، وأبو نعيم يف  17/350(، والطرباين يف املعجم الكبري ) 28/604طريقه: أمحد يف مسنده )

عوانة مل يقل:    (، إال أنَّ أبا2/490(، وأبو عوانة يف مستخرجه )2/409ملسند املستخرج )ا 

بن عبيد؛ أخرجه من طريقه: الدارمي  واه يعىل  رو  ة.عية اجلامىل وفق روا . وإنام رواه ع"يعني"

( سننه  )4/2167يف  مستخرجه  يف  عوانة  وأبو  الكربى  2/491(،  السنن  يف  والبيهقي   ،)

 (.  4/157عب اإليامن ) (، ويف ش2/551)
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بلفظ:   فرواه  القطان؛  بن سعيد  حييى  مثلهن:ُأنِزل"وتفرد  ُيَر  مل  آيات  عيلَّ  ٿ ٿ ﴿  ت 

إىل آخر  ،  [1]الناس:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ السورة، و   خرآ   إىل  ،[1ق:الَفلَ ] ﴾ٹٹ 

)"السورة مسنده  يف  أمحد  طريقه:  من  أخرجه  املدينة    (، 537/ 28.  تاريخ  يف  شبة  وابن 

(،  122(، وابن الرضيس يف فضائل القرآن )ص:5/170ذي يف سننه )(، والرتم3/1011)

حاميل يف  املو  ،(2/491)  يف مستخرجه (، وأبو عوانة  201/ 7 السنن الكربى )والنسائي يف

)ص: )377أماليه  الكبري  املعجم  يف  والطرباين  معجمه  17/350(،  يف  املقرئ  وابن   ،)

 ."إىل آخر السورة"يث:  (، إال أنَّ الطرباين مل يذكر قوله يف احلد177)ص:

من اختصار الرواة للحديث، وكلها  واأللفاظ الثالثة للحديث كلها بمعنى واحد، وهي  

ا تدل   نزول  يدلو ة  لمجلسورتني  عىل  قوله    احدة؛  ذلك:  احلديث:    ×عىل  آيات    »يف  تر  أمل 

الليلة ل  ، فدل عىل أنه يقصد السورتني كاملتني، ولو أراد نزو"آيات"، حيث مجع    «  ُأنِزلت 

 ، بالتثنية."آيتني"اآلية األوىل من كل سورة لقال:  

بيان  ثنيا: بن   طريق  قيس  عن  برش،  حازم،  بن  صحي  أيب  يف  مسلم  أخرجه  ه  ح به. 

(، وأبو 2/158(، ويف السنن الصغرى )1/491(، والنسائي يف السنن الكربى )1/558)

( املستخرج  املسند  يف  )2/409نعيم  أصبهان  تاريخ  ويف  وال1/312(،  يف  (،  سلفي 

( مست3/901الطيوريات  يف  عوانة  أبو  أخرجه  النسائي:  )(، ومن طريق  (،  2/491خرجه 

طريقمجيع من  بيان،    هم  عن  الضبي،  يف  اب  ه.بجرير  أمحد  وأخرجه  املتن.  يف  املذكور  للفظ 

أمل تر آيات ُأنِزلن الليلة مل ُيَر،  "(، من طريق أيب عوانة، عن بيان، به. بلفظ: 28/600مسنده )

ال املعوذتنيأو  مثلهن:  ُيرى  أ"  وبمعناه  الضبي،  طريق  من  احلديث  بمعنى  وهو  من .  يضا 

إسامعي خطريق  أيب  بن  اآليل  ذكر  إنَّ  حيث  قول وألا   ةالد،  بمعنى  هو  سورة  كل  من  ىل 

احلديث  "املعوذتني"الراوي:   يف  أنَّ  إال  بيان-؛  طريق  قوله:    -من  وهي  ُأنِزلت  "زيادة؛ 

ال"الليلة قال هذا احلديث بعد نزول السورتني بزمن قصري، بخالف   ×نبي  ، وهي تفيد أنَّ 

احلدي أيب خالدمن طريق  -  ثرواية  بن  النزفق  -إسامعيل  أهبمت وقت  الزيادة  هو   ل،ود  ذه 

 جاءت من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة؛ إذا جاءت يف تعيني مبهم يف احلديث. 
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 امتة اخل

 والتوصيات، ومن أمهها: توصل الباحث يف هذه الدراسة جلملة من النتائج 

  سبع  -مجلة واحدةفيد نزوهلا  ار تالتي ورد فيها أحاديث وآث -بلغ جمموع السور  

وعرش املائدة،  وهي:  سورة،  والفتح،  األة  والكهف،  والتوبة،  ،  والصف نعام، 

والكوثر، والكافرون، والنرص، واملسد،    والتكاثر،واملنافقون، واملرسالت، والبينة،  

 والناس.  واإلخالص، والفلق،

القرآ-بلغ عدد األحاديث واآلثار   نزول بعض سور  تفيد  لة واحدة، ن مجالتي 

دراستهاو تم  وأثرا،  39)  -التي  منها( حديثا  والباقي 01)  صح  وآثار،  أحاديث   )

 إما موضوع، أو ضعيف جدا، أو ضعيف. 

ت األحاديث واآلثار بنزوهلا مجلة واحدة: ) ( سور، 9بلغ عدد السور التي صحَّ

 ق، والناس. الفل ، و واملسد والتكاثر، والكوثر، والنرص،   ، واملرسالت، الفتح و ،  التوبة هي:  

ا السور  تفيد  ل بلغ عدد  وآثار  هلا مجلة واحدة، ولكنها مل ونزتي وردت أحاديث 

املائدة، واألنعام، والكهف، والصف، واملنافقون، والبينة،  8تصح: ) ( سور، هي: 

 والكافرون، واإلخالص. 

املعوذت السورتا  مها  الكريم-وحيدتان  ني  القرآن  سور  معا،   -من  نزلتا  اللتان 

 دة.واح ومجلة

مج األحادُيعد  ودراسة  واآلثار  يع  بنزول  -ث  مجلة    ضبعاملتعلقة  القرآن  سور 

من املوضوعات املهمة، وذلك ملا له من تعلق بعلم أسباب النزول، وعلم    -واحدة

 الناسخ واملنسوخ، وتاريخ نزول القرآن. 

مجلة    رقصابعض   نزلت  أهنا  موضوعها  ووحدة  آياهتا  سياق  من  يظهر  السور 

ِت حديث   أي  بنزوهلا مجلة واحدة، ما مل  مال نستطيع اجلز  ل هذه السورومث  واحدة،

 أو أثر  صحيح يدل عىل ذلك. 
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قد يقع تعارض بني ما ُيروى من نزول السورة مجلة واحدة، وما ُيروى من أنَّ 

خم  أسباب  عىل  نزلت  آياهتا  نزول تبعض  من  ُيروى  ما  بني  تعارض  يقع  وقد  لفة، 

واحدة، ود ناسخ وعوى  السورة مجلة  آيات  وجود  بني  وقد  امنسوخ  ذاهتا،  لسورة 

السورة مجلة واحدة، وما يروى من أن بعض  نيب  يقع تعارض  ما يروى من نزول 

آياهتا مكي، وبعضها مدين، لذا فإن الباحث يويص بدراسة مثل هذه التعارضات،  

 السور التي ثبت نزوهلا مجلة واحدة.  خاصة يف

وصىل أعلم،  تعاىل  واهلل  وبارك  اهلل  هذا  حممد  وسلم  سيدنا  آله   ، عىل  وعىل 

 وصحبه وسلم. 
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 امللخص
تفسرُي   املَراجعِ   َنْظُم الُدَرِر يف تفسرِي اآَلي والُسوِر" "   البَِقاِعي ُيْعَترُب  الَتفسرييِة    من 

سِة ، متابعًة ملن سبَقه يف   ، وكان ذلكاملهمِة، التي اعتنت بذكر نصوِص الكتب امُلَقدَّ

وُم  له،  ملُوافٍق  انقسُموا  الذين  مَعارصيِه  عىل  آثاُرُه  االستِْدالَل  وحاولْت  الف،  هلذا 

هذه الدراسُة بياَن رأِي البِقاِعي يف االستدالِل بالرواياِت اإلرسائيليِة ، وبياُن منهجِه  

سِة. وتكُمن أمهية معرفة منهجِه، لكونه م كثٌر يف االستدالِل بنصوِص الكتب املقدَّ

انقسام  يف  سببًا؛  كان  له،  تأليٍف  يف  االستدالل  جواز  ونََصَ  هبا،  االستدالِل   من 

 العلامء بني معارٍض له، ونارٍص لطريقته. 

االستدالل   يف  البقَاعي  منهج  معرفُة  هو:  الدراسة  هذه  من  اهلدف  يكمُن 

ا ولذا  سِة،  امُلَقدَّ الكتب  االستقرائيعتمدت  بنصوص  املنهج  عىل  بجمع الدراسة   ،

ثم   سِة،  امُلَقدَّ الكتب  بنصوص  البَقاِعي  فيها  استدل  التي  هذه املواضع  بتحليل 

املناوامل وفَق  املنهج االستنباطي؛ ألخذ تصوٍر ضع  استخدام  َثمَّ  التحلييل، ومن  هج 

 .شامٍل ملنَْهِج البَقاِعي هلذا االستدالل

مباحٍث،   وأربعة  مقدمٍة،  وضع  من  البدَّ  كان  ذلك  عىل  لذكر   األول: ولإلجابة 

واإلنجيل،   التَّوراة  يف  التحريف  وقوِع  من  البَقاِعي  رأي    لبيان  والثاين: موقِف 

لبيان    والثالث: البَقاِعي يف االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل، واإلرسائيليات،  

بنص االستدالل  يف  البَقاِعي  سِة،  منهج  امُلَقدَّ الكتب  مواضع   والرابع: وص  لبيان 

االستدالل بتلك النصوص، مع خامتة، اشتملت عىل مجلة من النتائج أمهها: عناية  

ِن،  بالكتب امُلَقدَّ البقاعي   مع ُكثرِة سِة، اطِّاَلعًا، واستِدالاَلً، وجتويُزه لقراءهتِا للُمَتَمكِّ

، وتفسريِ 
ِ
لة   واألحكام   املبهامت القرآنية،   استداللِه هبا، يف قصِص األنبياء املنزَّ الفقيهة 

عىل بني إرسائيل، واحلكِم، واملواعِظ، مع تنبيِهِه للعقائِد الباطلِة، فكان ذكره لتلك 

باب االستِْئناِس، ال االعتامِد. وكانت التوصية: بزيادة البحوِث حوِل   نالنصوص م

ومد واإلنجيل،  التَّوراة،  بنصوص  االستدالِل  البَقاعي عىل من جاء منهِج  تأثري  ى 

   بعده من املفرسين.

 ، اإلرَسائيلِيات. نظُم الُدَرر، التَّوَراة، اإلنِجيل، التحِريف   ، البَقاِعي   : الكلمات املفتاحية 
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     قدمةملا

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا،  

لل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده من هيده اهلل فال مضل له، ومن يض

ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، والصالة والسالم عىل نبينا حممد بن  

 واجه. أزو هلعبد اهلل وعىل آ

ال ختُلو الكثرُي من كتِب التفسرِي من ذكر اإلرسائيلياِت، مسندًة لبعِض أما بعد: ف

ابعنِي، أو مرسلًة عنهم دوَن سنٍد، ويف احلالتنِي، نادرَا ما ُيذكُر املصدُر الصحابِة والت

واإلنجيل  التَّوراة،  عن  ذلك  ينقُل  املفرسين  بعض  لكن  إرسائيَل،  بني  كتِب  من 

 ن البَقاِعي من هذه احلاالِت القليلِة. كاو ،مبارشةً 

انقسموا الذين  عَصِه،  علامء  عىل  وقعُه  االستدالل  هلذا  له،   وكان  ملوافٍق 

جُيرنا   العلمي  السجال  قوله، فهذا  لنَصٍة  تأليفًا؛  يكتُب  البقاعي  ما جعل  ومالٍف، 

 لبحِث منهج البَقاِعي يف االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل. 

 شكالية البحث: إ :  أوالا 
أكثُروا من ذكِر نصوِص التَّوراة، واإلنجيل، موافقًة  البَقاِعي من املفرسيَن الذين  

البَقاِعي يف هذا   ملن سبقه من بعض املفرسين، فَراَمْت هذه الدراسُة توضيَح منهج 

ى استيَفائِه هلذا املنهج يف تفسريه، ولذا كانت هذه األسئلة:   االستدالل، ومدَّ

نصوَص التَّوراة واإلنجيل    ُض العلميُة التي جعلت البَقاِعي يذكرُ راغألاما    . 1

 يف تفسريه؟

 هل استخدم البقاعي هذه النصوص من باِب االستْئناِس أو اإلعتامِد؟  . 2

النصوِص، وهل    . 3 بتلك  املعامل يف االستدالل  للبَقاِعي منهٌج واضُح  هل كان 

 وَّفَّ بذلك يف تفسريه؟
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 :  سة ا ر اثنياا. أمهية الد 
 وتظهر أمهيتها يف:    

 توضيح موقف البَقاِعي من االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل.  . 1    

 بيان ذكُر البَقاِعي لتلَك النصوِص، كثرًة، وقلًة.  .  2    

 جتلية منهج البَقاِعي يف االستدالل بتلك النصوص.  . 3    

 اثلثاا. أهداف الدراسة:  
 والتي تتمثل يف:    

 النظر يف أحد التفاسري املشهورة.   اء املكتبة التفسريية من خاللثرإ . 1    

 بيان منهج البَقاِعي يف ذكر نصوص التَّوراة، واإلنجيل.  . 2    

االستدالل   . 3     جواز  يف  ومعارِصيه،  البَقاِعي،  بني  وقع  الذي  اخلالِف  بيان 

 بنصوص التَّوراة، واإلنجيل. 

   : رابعاا. الدراسات السابقة 
أيَّ وحتٍر،  بحٍث  د  بع أجْد  يف    مل  البَقاِعي  موقف  حول  معارٍص،  خاٍص  بحٍث 

التي  البحوث  التَّوراة، واإلنجيل، بخالف بعِض  تفسريه من االستدالل بنصوص 

كانت  وهلذا  السور،  تناسب  وعلم  بالقراءات،  االستدالل  يف  منهجه  تناولت 

 اإلضافة العلمية هلذه الدراسة تتمثل يف:

تـيـب  . 1 املـبم  اعيـقـلبا  رـث أـان  من  قبله  يف  ن  بنصوص  فرسين،  االستدالل 

 التَّوراة، واإلنجيل. 

  جتلية منهج البقاعي يف االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل. . 2

اخلـوضيـت  . 3 بنصوص  ـح  االستدالل  حول  البَقاِعي  عَص  يف  الواقع  الف 

 التَّوراة، واإلنجيل. 
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 خامساا. حدود البحث: 
كا البحث  مقتَصنطاق  تفسري  ع  ،اً ن  اآلي البقاعي  ىل  تناسب  يف  الدرر    "نظم 

 ، مع الرتكيز عىل املواضع التي استدل فيها البَقاِعي بنصوص التَّوراة، واإلنجيل. والسور" 

 :  سادساا. منهج البحث 
 اقتضت طبيعة البحث أن ُيقام عىل املناهج التالية: 

نصوص    باستقراء:  االستقرائي  املنهج  . 1 البقاعي  إلنجيل،  او  ة،ارالتَّوذكر 

 وحماولة حَص تلك املواضع . 

 املنهج التحلييل: بتحليل تلك املواضع التي ذكر فيها البَقاِعي تلك النصوص.   . 2

خاللاالستنباطياملنهج    . 3 من  يف    استنباط  :  البَقاِعي  لنصوص  منهج  ذكره 

سة،   املقدَّ العلمي،الكتب  البَقاِعي  منهج  حول  متكاملٍة،  برؤية  يف    للخروِج 

 . ل بتلك النصوصالتدس اال

 سابعاا. خطة البحث: 
مْت الدراسُة إىل مقدمٍة، وثالثة مباحٍث، وخامتة، عىل النحو اآليت:  ُقسِّ

 وفيها فكرة البحث، وخطته.  : املقدمة 

 وقوع التحريف يف التَّوراة، واإلنجيل: وفيه مطالب: موقف البَقاعي من    : املبحث األول 

 عي.ترمجة البَقا املطلب األول: 

 التحريف يف نصوص التَّوراة، واإلنجيل.  لثاين: ا   لب ط امل 

الثاين  املقدسة:    : املبحث  والكتب  باإلرسائيليات،  االستدالل  يف  البَقاِعي  رأي 

 وفيه مطالب: 

 ي البقاِعي يف االستدالل باإلرسائيليات. رأ  املطلب األول: 

 ملقدسة. ا   تب ك ل نصوص ا رأي املعارصين للبَقاِعي يف جتويزه االستدالل ب   املطلب الثاين: 
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الثالث  البـه ـمن  : املبحث  واإلنجيل:  ـاعـ قَ ـج  التَّوراة،  بنصوص  استدالله  يف  ي 

 وفيه مطالب: 

 عتمدة عنده من التَّوراة، واإلنجيل. منهج البَقاِعي يف النسخ امل املطلب األول: 

الثاين:  البـ هـمن   املطلب  فـقَ ـج  ذكـاِعي  بيـواقـ ال  فالاالخت ر  ـي  روايات  ـع  ن 

 إلنجيل. تَّوراة، واال

 منهج البَقاِعي يف بيان االختالف يف روايات األناجيل. لثالث: ب ا طل مل ا 

 صوص التَّوراة، واإلنجيل. غرض البَقاِعي من االستدالل بن املطلب الرابع: 

اس ـواضـم  : املبحث الرابع  البـشهـت ـع  بـقَ ـاد  واالنجيل:  ــصـنـاِعي  التَّوراة،  وص 

 وفيه مطالب: 

 قصص األنبياء.  : املطلب األول 

 صص بني إرسائيل املبهمة يف القرآن. ق رهكذ املطلب الثاين: 

 توضيح مبهامت القرآن.  املطلب الثالث: 

 بيان أحكام التوراة واإلنجيل الفقهية.  لرابع: املطلب ا 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. : اخلامتة 

 . قائمة املصادر واملراجع 
ة، و ، ات يآلااملسلك البحثي املعروِف، يف عزو ورست يف هذه الدراسة عىل اجلادَّ

مصادر من  النصوص  وتوثيق  األصلية،  مصادرها  من  األحاديث  ها  وختريج 

البحث وُحُدوِده، والتنكب  األصلية، مع   قد يكون شاذا من    عامَّ الرتكيز عىل نقطة 

 املخل باملوضوع.  االستطراد األمثلة، وترك
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 املبحث األول
 اة واإلجنيلعي من وقوع التحريف يف الت َّورالبقاموقف 

 . : ترمجة خمتصرة للبقاعي ول األ   املطلب 
َباط، بن عيل، بن أيب هو: أبو احلسن برهاُن الديِن إبراهيُم بنُ   عمَر، بُن حسن الرُّ

يف:   ولد   ، الشافعيُّ  ، الدمشقيُّ  ، البَقاِعيُّ َرْوَحا" بكر،  ام،   "َخْربِة  بالشَّ البَِقاع،   بَسْهِل 

 . 809سنة 

زُه   ه: الشهمتَّ أفالقرآن الكريم،  حفظ  عىل  نشأ يف بيٍت حفَّ البَقاِعي، ه عىل عمَّ اب 

ى العلم عىل الكثري من علامء عَصه، من أشهرهم: (1) سنة 12وله   ، ثم َتلقَّ

هيد    . 1 الشَّ ابِن  سْبُط  اهلل  عبد  بن  هَبَاِدر  بن  حممد  عنه  (831)تالشيخ  أخذ   ،

 . (2) «ةُ ْدوَّ ، القُ ةُ الَعالَّمَ  امُ اإلمَ »به، قال البَقاِعي: ما انتفع  الكثري، ومل ينتفع بأحدٍ 

َرايِت    . 2 املَُْسحَّ حسني  بن  ساَلََمة  بن  َصَدَقة  الدين  رشف  قرأ (825)تالشيخ   ،

 .(3) عليه القرآن إىل سورة املنافقني 

)ت  . 3 اجلَزِري  ابن  حممد  بُن  حممٌد  اخلرَْي  أبو  القراءات  حفظ  833إمام   ،)

 . (4) 828، وأجازه سنة طيبُة النَّشِر" "   همنظومت

ا  . 4 أبو  بن  العالمة  حممد  البَِجائِي  لفضل  املَْْشَداِّلِّ  بعد  حممد  قال (860)ت   ،

َحَصَل بيننا ُصْحَبة، ثمَّ حرضُت درَسه يف فقِه املالكيِة، يف جامِع األزهِر »  البَقاِعي:

 . (5) «همثلَ ، فظهر ِّل َأِّنِّ ما رأيُت  852يف ذي القعدِة سنة 

بن عيل  . 5 أمحُد  منذ دخ، الزمه  (852)ت    رَحجَ بن  ا  احلافظ  ملالبَقاِعي  َص  وله 

 
 (.1/351) ي،عنوان الزمان برتاجم الشيوخ واألقران ، البقاع (1)

 (.9/686شذرات الذهب، ) (2)

 (.2/352عنوان الزمان، ) (3)

 .(2/352املصدر السابق، ) (4)

 (.9/183الالمع، )الضوء  (5)
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إل834ة  ـنـس  وفـ،  وكــاتـى  الكثـت ـه،  احلافُظ  ـي ـب  وأذن  احلافظ،  مؤلفاِت  من  َر 

 . (1)للبقاعي بالفتوى

 فكثُر تالميذه، ومن أشهرهم: اشتغل البقاعي بالتدريِس 

 . (911)ت يب بكر السيِّوطي احلافظ عبد الرمحن بن أ  . 1    

 . (923)تيع قِ د بن أمحد ابن الشَّ محالدين أ مسش  . 2    

البَقاِعي،  صحب  ثمَّ  »  نور الدين عيل بن حممد ابن ُقَرْيَبة، قال السخاوي:  . 3    

بجانبه، واختص   وارتبط  َعَليْ   بِِه،  َوَقَرَأ  َأسَبابه،  مَجِيع  يِف  َمَعه  مناسباته، وخاض  ِه 

 . (2) «من احلَِديث، َوَغريه  َوَغريَها

وِِّن  أمحد بن عيل األَْش   دينشهاب ال    . 4     والزم  »  ، قال السخاوي:(890)تمُّ

 ( 3) «مناسباته، َوَغريَها، َوعظم اْختَِصاصه بِهِ يِف البَقاِعي 

 وأما مصنفاته فكثرية، ومنها:     

 . (4) لفية، وهو مطبوعالنكت الوفية بام يف رشح األ  . 1    

 .(5) وعوهو مطبألقران، واعنوان الزمان برتاجم الشيوخ  . 2    

 . (6) إظهار العَص ألرسار أهل العَص، وهو مطبوع  . 3    

 . (7) نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور، وهو مطبوع  . 4    

 . (8) األقوال القويمة يف حكم النقل من الكتب القديمة، وهو مطبوع  . 5    

 
 (.1/436عنوان الزمان، ) (1)

 (.6/18ء الالمع، )الضو (2)

 (.5/215املصدر السابق، ) (3)

 .1428، 1بتحقيق ماهر الفحل، مكتبة الرشد نارشون، السعودية، ط (4)

 .2001، 1والوثائق القومية، القاهرة، ط حسن حبيش، دار الكنببتحقيق  (5)

 .1412، 1العويف، طبتحقيق حممد سامل بن شديد  (6)

 . 1404، 1ة، طبدار الكتاب اإلسالمي، القاهر (7)

 . 2010، 1ورد، القاهرة، طيرة الط أمحد السايح وتوفيق وهبة، دار جزضب (8)
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 علامء عَصه: واستحق البَقاِعي ثناءَ 

فهد ابن  ة  »ملكي:  ا  وقال  ...و  حلافظاالعالمَّ عالمةٌ املتَفنِن  إماٌم،  حسن هو   ،

لطيفة، املذ حمارضات  وله  وفضائل،  فوائد،  ذهنه  وعىل  االستحضار،  كثري  اكرة، 

 . (1) «ريفة، والثناء عنه مجيلونوادر ظ

السيوطي: ا»  وقال  ث احلافظ.. ومَهَر، وبَرَع يف  ة املحدِّ لفنون، وَدَأب يف  العالمَّ

 . (2)«نةٌ ٌة، حس. وله تصانيٌف كثري..يث،احلد

م سنة  دة طويوبعد  لِدَمشَق،  البقاعي  عاد  يف مَص،  فيها حتى   880لة  ليبقى   ،

 .(3) 885وفاته سنة 

 . اين: التحريف يف نصوص التوراة واإلجنيل املطلب الث 
وقوع   عىل  الصحيحة،  النبوية  والسنة  الكريم،  القرآن  نصوص  تواترت 

يف   والتَّوالتحريف  ابن  راة،  فقال  من »  :حزماإلنجيل،  قوٍم  عن  املسلمنَي،   وبلغنا: 

وا ُينكرو اليهود  بأيِدي  الذين  واإلنجيل،  التَّوراة،  بأن  القول  بجهلِهم    لنصارى َن 

بنصوص القرآن والسنن، أترى هؤالء   (4) حمرفان، وإنام محلهم عىل هذه ِقلَّة اْهتَِباهلم

ُعوا قول اهلل َٰٓي  َٰٓ﴿تعاىل:    ما سمِّ
 
ََٰٰٓٓه َٰٓأ ت ل بِس َٰٓل  َٰٓ لِم  َِٰبَٰٓ ََٰٰٓوٱل ِكت  بِٱل ب  َٰٓ َٰٓٱۡل  قَّ ََٰٰٓٓطَِٰٓن  ت م ون  ت ك  ِلَٰٓو 

ََٰٰٓٓ ون  ل م  ت ع  َٰٓ نت م 
 
أ و  َٰٓ عمران:    ﴾ ٧١ََٰٰٓٓٱۡل  قَّ تعاىل:  [71]آل  وقوله   ،﴿ََٰٰٓٓ م  ِن ه  م  ف رِيٗقآَٰ َٰٓ ِإَونَّ

ََٰٰٓٓ ون  ل م  ع  َٰٓي  م  َٰٓو ه  َٰٓٱۡل  قَّ ون  ت م  َِٰٓمن َِٰٓإَو﴿وقوله تعاىل:    [،146] البقرة:    ﴾١٤٦َََٰٰٓٓل  ك  َٰٓل َٰٓنَّ م  رِيٗقآََٰٰٓف َٰٓه 
ل سَِٰٓ
 
أ َٰٓ ن  ِل َٰٓن َٰٓي ل وۥ  َِٰبَٰٓ بِٱل ِكت  مَٰٓ ََٰٰٓٓت ه  و  ه  َٰٓ ول ون  ي ق  و  َِٰبَٰٓ ٱل ِكت  َٰٓ ِمن  َٰٓ و  ه  آَٰ و م  َِٰبَٰٓ ٱل ِكت  َٰٓ ِمن  ب وه َٰٓ س  ح 

ََٰٰٓٓ ون  ل م  ع  َٰٓي  م  َٰٓو ه  ِذب  َِٰٓٱل ك  َٰٓٱَّللَّ َٰٓلَع   ول ون  ي ق  َِِٰۖٓو  َِٰٓعنِدَٰٓٱَّللَّ َِٰٓمن  و  آَٰه  َِٰٓو م  َِٰٓعنِدَٰٓٱَّللَّ    ﴾ ٧٨ََِٰٰٓٓمن 

 
 (.336: معجم الشيوخ، )ص (1)

 (. 42نظم العقيان، )ص:  (2)

(3)  ( السخاوي،  الالمع،  الضوء  لرتمجته:  )ص: 1/101ينظر  السيوطي،  العقيان،  نظم  شذ24(؛  رات  (؛ 

 (.1/19وكاِّن، )البدر الطالع، الش  (؛ 9/509ابن العامد احلنبيل، ) الذهب،

 (.6/30للغة، )اييس ا بمعنى: غفل عن اليشء، مق (4)
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َٰٓه َٰٓ﴿ اىل:  عـ ته  ـولـوق   [،78مران:]آل ع ِين  َٰٓٱَّلَّ ِن  ِف وَٰٓم  َٰٓٱل َٰٓاد وآَُْٰي  ر  َِٰٓن  اِضعِهِۦََٰٰٓٓك  و  نَٰٓمَّ َٰٓع  ]النساء:   ﴾ م 

 . (1)«ومثُل هذا يف القرآن كثري جدا ،   [ 46

، يف جهة وقوع التحريف يف التَّوراة، 
ِ
وبعد هذا االتفاق، وقع اخلالُف بني العلامء

يف أو  ألفاظها،  يف  وقع  هل  وهل    واإلنجيل،  امعانيها،  كل لتحرهذا  يف  كان  يف 

 بعٍض منها؟ ، أونصوِصها

 ن إمجاُله، يف أربعِة أقواٍل مشهورٍة: الف ُيمكوهذا اخل

 التحريف وقع يف املعاين دون األلفاظ: .  1
إِنَّ التَّْوَراَة، َواإِلْنِجيَل،  »ذهب إليه بعض أهل العلم، منهم وهٌب بُن ُمنَبِّه فقال:  

ْ   اهللَُّاَم  َأْنَزهَلُ َكاَم   َحرْ   مَل ِمنُْهاَم   ْ ُيِضلُّ ُيَغريَّ َوَلكِنَُّهْم  َوُكُتٌب  ٌف،  َوالتَّْأِويِل،  بِالتَّْحِريِف،  وَن 

اهللَّ،ِ  ِعنِْد  ِمْن  ُهَو  َوَما  اهللَِّ،  ِعنِْد  ِمْن  ُهَو  َوَيُقوُلوَن:  َأْنُفِسِهْم،  ِعنِْد  ِمْن  َيْكُتُبوََنَا  َكاُنوا 

ا ُكُتُب اهللَِّ َ َفَأمَّ ُل حَمْ ا ، َفإَِنَّ وَّ  . (2)  «ُفوَظٌة، اَل حُتَ
ُّ   :َوَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ »  قال البخاري: ، َوالّشَّ ِف ون َٰٓ﴿ َٰٓ،ُيْكَتُب اخْلرَْيُ  :[46]النساء:    ﴾ُي  ر 

َوَلْيَس   َوَلكِ ُيِزيُلوَن،   ، َوَجلَّ َعزَّ  اهللِ  ُكُتِب  ِمْن  كَِتاٍب  َلْفَظ  ُيِزيُل  ُيَ َأَحٌد،  وَنُه: فُ رِّ نَُّهْم 

ُلوَنُه، عَ   ، فجعل التحريف من باِب حتريِف املعاِّن. (3) «ىَل َغرْيِ َتْأِويلِهِ َيَتَأوَّ
عباس   بن  اهلل  لعبد  البخاري  صحيح  رشاِح  بعُض  نسَبه  الكالُم  ،  وهذا 

الربماوي:   فقال  كالِمه،  ة  تتمَّ من  عباس:  »وجعله  ابن  عن  البخاري،  يف   أنه سبَق 

قرُب عهًدا باهلل، تاب اهلل، أبهم؟ وعنَدكم كتكعن  كتاِب  لا لون أهَل  ف تسأل: كي قا

يِح يف أنَّ غرَي هذا الكتاب من كتبهم قد ِشيَب،   تقرؤونه حَمْضًا، مل ُيَشْب، وهو كالَصَّ

إّنه  »فيه منَكٌر؛ فلو كان التحريُف يف املعنى فقط، مل ُينكِر ذلك، وال قال:  وأن النظَر  

 
 (.1/160األهواء والنحل، )الفصل يف امللل و (1)

 (.2/689بن أيب حاتم، )االتفسري،  (2)

الصحيـجامـال  (3) التوحيد،  ـع  كتاب  البخاري،  تعاىل  ح،  اهلل  قول  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓب ل َٰٓ﴿باب  و  ِيق ر ء اٞنََٰٰٓٓه  ٖح٢١َََٰٰٰٓٓٓٞدَََّٰٰٓٓمَّ ل و  ِِفَٰٓ
َّٰٓمَّ َٰٓ وظِۭ  (.9/160) ﴾٢٢ف 
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يُ  ابُن صنيُع  ، وهو  (1)  «اس هنا ،بال سندعن ابن عبّ   لق تأويُل ما نُ جُب  ، في«شبمل 

 .(3) ، والَكْشِمرِيُي (2) َعطيََّة األْنَدُلِس 
ْرَكيِش  الزَّ جعله  البخاري (4) لكن  كالم  من  ن  امللَّقٍّ وابُن  الُكوَراِِّن:(5) ،  وقال   ، 

اىل: قوله تع  ه يف بابمقيل: هذا من كالم ابن عباس، وال يصح؛ فإنَّه تقدم من كال»

﴿ََّٰٓ َِِٰٓفََٰٰٓٓك  و  ٍمَٰٓه  نََٰٰٖٓٓي و 
 
أ فوا ، ما خيال[92]الرمحن:    ﴾ش  ُفه، فإنَّه رصح بأنَّ أهَل الكتاب حرَّ

ُلوها  . (6) «الكلَِم، وبدَّ
جعل القوِل،  نسبِة  يف  االختالُف  دوَن   وهلذا  القائَل  يتمُل   ،

ِ
العلامء بعض 

احلافظ: فقال  قِّ »  ترجيٍح،  امللَّ ابن  يفكالم  كالَصيِح  قولَّه:ن  أن  إىل    سيول »    أحٌد 

وهو يتمُل أن يكوَن بقيَة كالِم ل به تفسري ابن عباس، لبخاري ذيَّ من كالم ا ،«آخره

 .(8) ، واحَتَمل الَقْسطَّالِِّن الوجهني (7) «ابِن عباٍس يف تفسرِي اآلية
البخاري، فلقد   وظاهر كالم شيخ اإلسالم، وابن القيم اآليت، ُيَؤيد أنَّه من كالم

الرأْ نسبُ  له هذا  أنَّ يوا  األثَر ع، ويعضُد ذلك،  ابن عباسٍ   تعاىل:  ن  قوله    يف تفسري 

آَٰ﴿ لٍَٰٓمَّ َِٰٓمنَٰٓق و  يكتب كَل ما ُتكلِّم به، من خرٍي، أو »، معروٌف بقوله: [18]ق: ﴾ي ل فِظ 

الكالم، ولذا قال احلافظ:(9)«رشٍّ  ِف ون َٰٓ﴿ ََٰٰٓٓأما تفسري »  ، دون متام    ، [46ساء:  نل]ا ﴾ُي  ر 

أ ابن    َره منفلم  وإنبعكالم  ااٍس،  أخرَج  َح ام  أيب  ُمنَبِّ ن طاتٍِم مبن  بِن  ه،  ريق وهٍب 

 
 (. 17/528الالمع الصبيح، ) (1)

 (. 2/169الوجيز، ) املحرر (2)

 (.6/612فيض الباري، ) (3)

 (.1281يح، )ص: فاظ جلامع الصحالتنقيح ألل (4)

 (.33/572التوضيح لّشح اجلامع الصحيح، ) (5)

 (.11/317الكوثر اجلاري، ) (6)

 (.13/523، )فتح الباري (7)

 (.10/470الساري، )إرشاد  (8)

 (.10/3208التفسري، ابن أيب حاتم، ) (9)
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 . (1) «نحو ذلك
الق ـة هـج ـوح النـذا  تـالتوص  ـص ـول،  التَّ ـحـ ى صـدُل علـي  فـة  ر  ـي عصـوراة، 

 ، وإقرار الوحي هلا، ومن ذلك:×رسول اهلل 
تعاىل.  1 اهلل  َِٰٓ﴿ََٰٰٓٓقال  ََٰٰٓٓيٱَّلَّ ول َٰٓي تَّبِع ون َٰٓن  ٱلرَّس  َََٰٰٰٓٓٓ ٱنلَِِّبَّ ََٰٰٓٓ

ٱٱل   َٰٓ َّ ون ه َّٰٓم ِ ِد  َي  ِيَٰٓ
ت وبًآَََّٰٰٓلَّ ك  م  ۥَٰٓ

َِِٰٓفَِٰٓعن م  ه  جِنيلََِٰٰٓٓٱلََّٰٓد  ِ
َٰةَِٰٓو ٱۡل  ى ر   .[157األعراف:] ﴾و 

ََٰٰٓٓ﴿ ََٰٰٓٓقال اهلل تعاىل: .  2 َِٰدقنِي  َٰٓص  نت م  آَٰٓإِنَٰٓك  ىَٰةَِٰٓف ٱت ل وه  ر  ت وآَْٰبِٱلَّو 
 
َٰٓف أ  . [ 93]آل عمران:   ﴾ ق ل 

اًل  ُه َأنَّ َرُج َفَذَكُروا لَ   ×  ِل اهللِوُس ُءوا إىَِل رَ َجا  »َأنَّ اْلَيُهودَ :  ن ابن عمر  ع.  3

ْجِم َفَقاُلوا َشْأِن  يِف    اةِ ْورَ التَّ َما جَتُِدوَن يِف    ×َزَنَيا َفَقاَل هَلُْم َرُسوُل اهللِ  ِمنُْهْم َواْمَرَأًة   الرَّ

عَ َنْفَضُحُهْم   َفَقاَل  اهللَِوجُيَْلُدوَن  َكَذْبتُ ْبُد  َساَلٍم  ْبُن  فِيَها    إِنَّ  بِالتَّوْ ْج رَّ الْم  َفَأَتْوا  َراِة َم 

ْجِم َفَقَرَأ َما َقْبَلَهاَفنََّشُ  َفَقاَل َلُه َعْبُد اهللِ    ْعَدَهاَوَما بَ   وَها َفَوَضَع َأَحُدُهْم َيَدُه َعىَل آَيِة الرَّ

يَ  اْرَفْع  َساَلٍم  فَ ْبُن  َيَدُه  َفَرَفَع  الرَّ َدَك  آَيُة  فِيَها  َفقَ ْج إَِذا  يَ اُلوا  ِم  آَيُة مَّ حُمَ ا  َصَدَق  فِيَها  ُد 

فَ ـْج الرَّ  َرُسوُل اهللِ  ــَأمَ ـِم  هِباَِم  فَ   ×َر  َعْبُد اهللِ  َقاَل  املَْْرَأِة  َرَأيْ َفُرمِجَا  َعىَل  جَيْنَُأ  ُجَل  الرَّ ُت 

َجاَرةَ َيِقيَها   .(2)  «احْلِ
تدُل عىل التي  األدلة،  التَّوراة، زمن  وغريها من  يوجد يف  ما  ة  ، ×نبي  ال  صحَّ

التَّوكون  ي  ِّلوبالتا التحريِف يف  الفخر راة، من جهة  وقوُع  ح  تأويِل مَعانيها. ووضَّ

ط الالرازي  فقال:ريقَة  بِالتَّْحِريِف:  »  تبديِل،  املَُْراَد  َبِه  ْلَقاُء  إِ َأنَّ  اْلَباطَِلِة،  الشُّ

اللَّ   اْلَفاِسَدِة،َوالتَّْأِوياَلِت   ُف  َمْعنَاَورَصْ َعْن  إىَِل ْفِظ  احْلَقِّ  بُِوُجوِه احلِْ مَ   ُه  َباطٍِل  َيِل  ْعنًى 

يَِّة، َكم اللَّفْ 
يَ ـَظِ اْلبِ ـُه َأهْ ـلُ ـعَ ـفْ ـا  املَُْخالَِفِة ملَِ ْدَعِة  ُل  َذاِهبِِهْم، َوَهَذا  يِف َزَمانِنَا َهَذا بِاآْلَياِت 

 .(3)  «حُّ ـَو اأْلََص ـهُ 
 

 (.813-5/380) يقتغليق التعل (1)

ٰٓۥَ  ﴿ : هلل تعاىلباب قول اعالمات النبوة،    اجلامع الصحيح، البخاري، كتاب   (2) رِف ون ه  ع  آََٰٰٓي  م  ب ن آء ه م َٰٓك 
 
َٰٓأ رِف ون  ع    ، ﴾ ي 

 (.5363،  رقم: 4/206)

 . (10/93) يح الغيبمفات (3)
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بنيَ  اجلمُع  به  لكنَّ هذا  يرَض  مل  النصوِص،  الع  واحدٍ غرُي    أهل  َب ،  لممن   فتعقَّ

ْن َذلَِك، َفاَل َشكَّ ِدهيِْم مِ َفإِْن َعنَى َوْهٌب َما بَِأيْ »  ال:ُمنّبِّه، فقابُن َكثرٍي كالَم وهٍب بِن  

ُه   َوَأمَّ التَّْبِديُل،  َدَخَلَها  َقْد  َأنَّ َوالنَّْقُص،  َياَدُة،  َوالزِّ املَُْش َوالتَّْحِريُف،  َذلَِك  َتْعِريُب  اَهِد  ا 

 .(1) «ٌة، َوُنْقَصاٌن، وَوْهٌم َفاِحٌش اٌت َكثرِيَ ، َفِفيِه َخَطٌأ َكبرٌِي، َوِزَيادَ ةِ يَّ بِاْلَعَربِ 
  :   القسطالِّن  البخاري السابق، فقال عقب بعض رشاح صحيح البخاري، كالم  وت

ما ال » الكتابنِي  يف  ُوجَد  فقد  نظٌر،  يوفيِه  أن  ا جيوز  هبذه  اهلل كوَن  عند  من  أللفاظ، 

فُ  أَنم حوال خالَف وهو باطٌل، »ركيشِّ فقال: لزَّ ه ا، ومثل(2) «أْصالً  ُلوارَّ  .(3) «وا، وبدَّ
ب كال  وتعقَّ فقال:  ماحلافظ   ، ركيشِّ فيه..،  »  الزَّ كالم  فال  اإلمجاُع،  ثبت  ويف  إن 

هٍب بِن ُمنَبِّه، وهو َب لود ُنس وصفه القول املذكور بالبطالِن، مع ما تقدم، نظٌر، فق

أعلُم   بالتَّورمن  أيضاً ونُ   اة،النِّاس  القسَب  ُترمُجَان  عباس  البن  وأم(4)«رآن  ابن ،   ا 

 ق بياُنه.لك، ملَِّا سبعباس، فال يثبُت عنه ذ
ه املذهب، وردَّ الكشمريي هذا  َيْسَتِسغ  التَّوراة   ومل  اللفظي يف  التحريف  بثبوت 

  ولعلَّ »  نهم، فقال:م يَروَن عدَم قصِد التحريف ماحتمَل أَنَّ ني أيدينا، واملوجودة ب

م ما كانوا  مُ  فوَنَّ راَده أَنَّ كام َفِهُموه،    ُبون مرادها،كن َسَلُفهم كانوا َيْكتُ ا قصًدا، ولُيَرِّ

التَّ  نفس  يف  ُيْدِخُلونه  َخَلُفهم  كان  هذا  ثم  من  بالتَّوراة،  َتلُِط  خَيْ التفسرُي  فكان  وراة، 

كانو(5) «ق الطري م  أَنَّ ذكر  فالقرآن  بعيٌد،  وهذا  ا،  كالم  يسمعوَن  ث هللا  يرفونَّ ،  ه،  م 

ا ذلك، فال  ألوائَل صنُعوصِد، وال دليُل عىل أن ا لفعل، ال القملؤاخذُة وقعت عىل افا

 ُيالُمون، بخالف املتأخرين منهم. 
 

 . (2/65التفسري العظيم، ) (1)

 .(10/470إرشاد الساري، ) (2)

 .(1281الصحيح، )ص: مع التنقيح أللفاظ جلا (3)

 .(526-13/525) فتح الباري، (4)

 (.6/613فيض الباري، ) (5)
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 فظاا ومعىنا: ع فيها كلها ل . التحريف وق 2
ُلوه أيضًا، وفعلُ ة: بل حرَّ وقالت فرق»  قال ابن عطيَّة: وا األمرين  فوا الكالم، وبدَّ

ي لَٰٓٞ﴿ وله تعاىل:  املعنيني، فقوألفاظ القرآن حتتمل    هم،ب ما أمكنَبحس،  مجيعاً  َِٰٓف و  ََٰٰٓٓين ََٰٰٓٓل ِّلَّ
ََٰٰٓ ه  َٰٓ ول ون  ق  ي  َٰٓ ث مَّ َٰٓ ي ِديِهم 

 
بِأ َٰٓ َٰب  ٱل ِكت  َٰٓ ت ب ون  َِٰٓي ك  ٱَّللَّ ِعنِدَٰٓ َٰٓ ِمن  آَٰ يقتيض  [79]البقرة:   ﴾ذ   ،

ش ل،  ـدي ـب ـالت أنـوال  فـ ك  األموـلُ ـع ـهم  وه(1) « رينـا  اخـ،  اباـي ـتـو  حـر  ، (2) م زـن 

 .(4) يـ، واأللوس (3) اِّنوكـلشوا
 ا:وص كثرية منهودليلهم عىل ذلك نص

َٰٓن ورَٰٓٗ﴿ تعاىل:  اهلل  قال   . 1     َٰ آء َٰٓبِهِۦَٰٓم وَس  ِيَٰٓج  َٰٓٱَّلَّ َٰب  َٰٓٱل ِكت  ل  نز 
 
َٰٓأ ن  َٰٓم  ٗدىََٰٰٓٓق ل  آَٰو ه 

َٰٓت َٰٓ اِطيس  ۥَٰٓق ر  ل ون ه  ت  َٰٓل ِلنَّاِسََِٰۖٓت  ع  آَٰو  ون ه  ثرِٗياَِٰۖٓب د  َٰٓك  ون   .[91]األنعام:  ﴾ف 

َْٰٓ﴿تعاىل:  اهلل  قال    . 2     ِمن وا نَٰٓي ؤ 
 
َٰٓأ ع ون  م  ت ط  ف 

 
َٰٓو ق َٰٓأ م  َٰٓف ََٰٰٓٓل ك  ن  ََٰٓك  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓيقَٰٓٞرَِٰٓد  ع ون  م  َٰٓي س  م  ِن ه  م 

ِدَٰٓم َٰٓ ۥَِٰٓمۢنَٰٓب ع  ِف ون ه  َُٰٓي  ر  َِٰٓث مَّ َٰٓٱَّللَّ َٰم  ل  ون َٰٓك  ل م  ع  َٰٓي  م  ل وه َٰٓو ه  ق   .[75]البقرة:  ﴾آَٰع 

، للتَّوراة  يفهمكر حتر، يف ذاملتكاثرة من القرآن الكريمونحوها من النصوص      

القول  أصحاب  ردُّ  وكان  عىل    واإلنجيل،  بحاألول،  النصوص،  عىل  هذه  ملها 

 . (5)«وأدلته كثرية، وينبغي محل األول عليه» حتريف التأويل، فقال احلافظ: 

اِح قال بعُض  »وُردَّ هذا القول،  فقال احلافظ:   وهو مقتىض    ..»  املتأخرين:  الّشُّ

املحكي   إفراطٌ   متهاِن،الابجواز  القوُل  عىل وهو  أطلقُه  من  إطالِق  محل  وينبغي   ،  

رٌة، واآلياُت، واألخباُر كثريٌة، يف أنه بقي منها أشياٌء كثريٌة،  ـي مكابـال فهر، وإـاألكث

 . (6)«تبدل مل

 
 (. 2/169ملحرر الوجيز، )ا (1)

 (. 1/82الفصل يف امللل والنخل واألهواء، ) (2)

 (. 1/462تح القدير، )ف (3)

 (.2/199املعاِّن، )روح  (4)

 (.13/524فتح الباري، ) (5)

 (.13/523، ) فتح الباري (6)
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 وقع يف معظم ألفاظها:   تحريف . ال 3
بع قوُل  بنيوهو  مجعًا  قِّ القولني    ِضهم،  امللَّ ابن  فقال  يُز  ووجت»  ن:السابقني، 

االأص واإلنجحابِنا  التَّوراة،  بأوراِق  معلِّلِّنيستنجاَء  خيالُفهبتبديله  يِل،  أي (1) «ام،   ،

عند   إطالِقه  عىل  ليس  القوُل  وهذا  البخاري،  قوَل  زكريا الشافعية،  خيالُف   فقال 

ي: القاِض »  األنصارِّ َزه  واإلنجبورق    وجوَّ ُعلُ التَّوراة،  ما  عىل  محلُه  وجيب  م  يل، 

 .(2)  «اهلل، ونحوه خال عن اسممنهام، وتبدله 
َما»  :وقال ابن كثري  ا  املَُْعرَّ بِأَ   َوَأمَّ التَّْوَراِة  ِمَن  ، َتْبِديلَِهايِف  َعاِقٌل  َيُشكُّ  َفاَل  َبِة  ْيِدهيِْم 

ِريِف  َيادَ ،  ا، َوَتْغيرِِي اْلَقَصصِ  َكثرٍِي ِمْن َأْلَفاظِهَ َوحَتْ ِ    لنَّْقصِ اِت، َواَواأْلَْلَفاِظ، َوالزِّ
اْلَبنيِّ

ِ اْلَواِضِح، َوفِيَها ِمَن اْلكَ  ا َما َيْتُلوَنُه ، وَ ِذِب اْلَبنيِّ ًا،  َفَأمَّ ٌء َكثرٌِي ِجدًّ اخْلََطأِ اْلَفاِحش،ِ ََشْ

َفاَل   بِلَِساَِنِْم، بَِأْقاَلِمِهْم،  َعَلْيهِ َوَيْكُتُبوَنُه  َلنَا  ُ  اطِّاَلَع  َأَنَّ هِبِْم  َواملَْْظنُوُن  َخَوَنٌة، َذَبة،ُ  ْم كَ ، 

اْلِفْرَيَة َعىَل اهللَِّيُ  ا النََّصاَرى َفَأَناِجيُلُهُم اأْلَْرَبَعُة ِمْن ُطُرِق  ، وَ  َوُرُسلِهِ ْكثُِروَن  ُكُتبِِه. َوَأمَّ

اُوًتا  ُش َتفَ َياَدًة، َوَنْقًصا، َوَأْفحَ  اْختِاَلًفا، َوَأْكَثُر زِ ُلوَق،  َوَمتَّى، َوُيوَحنَّا، َأَشدُّ ُمْرُقٍس، وَ 

التَّ ـمِ  َوقَ ـَن  َخ ـْوَراِة،  َأْح ـفُ ـالَ ـْد  التَّ اـكَ ـوا  فِ ـ يـ جِ ـنْ َواإْلِ   ْوَراةِ ـَم  َقْد  ـِل،   
ٍ
ء ََشْ َما  َغرْيِ  ي 

ُعوُه أِلَْنُفِسِهمْ   . (3) «رَشَ
ديم، بأن خرًا، عن قوله القابن كثري جاء متأ  عامد الدين إسامعيلوهذا القول من  

نادر،  ال فيهام  أحداتحريف  سنة  ففي  النويري:  ،672ث  قاىض  »  قال  طلب  ثم 

..، فادعى عىل العامد   -ابن تيمية  –ن  أصحاب تقى الدي  القضاة القزوينى مجاعة من

قال:   أنه  املّزى  الدين  مجال  الشيخ  صهر  يبّدال،  ة  وراالت إن  »إسامعيل،  مل  واإلنجيل 

ك بوأَنام  عليه  فشهد  فأنكر،  أنزال،  بالّدّرةذام  فرضب  وألك،  وأشهر    ، (4) «طلق ، 

 
 (.33/572ري، )توضيح رشح البخاال (1)

 (. 1/51سنى املطالب، )أ (2)

 (.3/84البداية والنهاية، ) (3)

 (.33/214األرب يف فنون األدب، )َناية  (4)
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خه شيخ  شيام فال يقول به ولعله كان يقول بأن التحريف نادر، وأما عدم الوقوع فيه

والذي ذك والنهاية،  والبداية  التفسري،  تأليفه  قبل  وكل هذا  وقوع  اإلسالم،  فيهام  ر 

 ف بكثرة.التحري
  من األلفاظ: . التحريف وقع يف اليسري 4

فقال شيخ   باٍق عىل حاله،  ُعوا  مَلْ  ْسلِِمنَي  ملُْ اَأنَّ  »  اإلسالم:ومعظمها  َهِذِه  َأنَّ  َيدَّ

َفْت َب  اْلُكتُ  عَ   ُحرِّ ُمتَِّفُقوَن  مَجِيَعُهْم  نَّ 
َوَلكِ هِبَا،  النَُّسِخ  َوَكْثَرِة  اْنتَِشاِرَها،  ُوُقوِع َبْعَد  ىَل 

ُمُه النََّصاَرى  َهَذا ِِمَّا  ِمَها. وَ ْن َأْحَكا ِمْن َمَعانِيَها، َوَكثرٍِي مِ ْغيرِِي يِف َكثرِيٍ التَّْبِديِل َوالتَّ  ُتَسلِّ

يِف  َكثِ ا وَ   التَّْوَراةِ   مَجِيُعُهْم  ُلوا  َبدَّ اْلَيُهوَد  َأنَّ  ُيَسلُِّموَن  ُْم  َفإَِنَّ َمِة،  املَُْتَقدِّ اِت  ِمْن  لنُُّبوَّ رًيا 

 ِمَها. َمَعانِيَها َوَأْحَكا
ُمُه النََّصاَرى يِف فَِرِق َوِِمَّ  ُ بِِه  فِْرَقٍة خُتَالُِف    ُكلَّ ِهْم، َأنَّ ا ُتَسلِّ  اْلُكُتَب  اأْلُْخَرى فِياَم ُتَفرسِّ

النََّتَقدِّ املُْ  َأنَّ  َعىَل  ُمتَِّفُقوَن  ُْم  َأَنَّ اْلَيُهوُد  ُمُه  ُتَسلِّ َوِِمَّا  وَ َمَة،  التَّْوَراَة   ُ ُتَفرسِّ اِت َصاَرى  النُُّبوَّ

ْنِجيِل باَِم املُْ  َمَة َعىَل اإْلِ َا  ُف َمَعا خُيَالِ َتَقدِّ َلْت َأْحَكاَم التَّْوَراِة فَ نِيَها َوَأَنَّ   َكثرِيٍ   ِديُل َصاَر َتبْ َبدَّ

َمِة ُمتََّفًقا َعَلْيِه َبنْيَ املُْْس   اَرى. لِِمنَي، َواْلَيُهوِد، َوالنََّص ِمْن َمَعاِِّن اْلُكُتِب املَُْتَقدِّ
ا َتغْ    َواُب الَِّذي َعَلْيِه اجْلُْمُهورُ ْسلِِمنَي، َوالصَّ  املُْ َزاٌع َبنْيَ يرُِي َبْعِض َأْلَفاظَِها َفِفيِه نِ َوَأمَّ

 .(1)«ُض َأْلَفاظَِهاَل َبعْ ُبدِّ  َأنَّهُ 
اختيار،    ن..: وهذايرفون: يزيلو»صحيحه:    يفقال البخاري  »  وقال ابن القيم:

شيخَ سريِ تف  يفالرازي   وسمعُت  به.  بني  املسألة  هذه  يف  النزاع  وقع  يقول:  عض  نا 

فاخالفضال املذهب،  تاء.  هذا  هلر  فأحرَضَ  عليه،  فُأنكَِر  غرَيه،  ن  مخووهَّ عَّش  م  سَة 

 . (2)«اًل بهنق
النصوِص  بني  اجلمِع  مسلك  يف  االختالف  هو:  اخلالف  سبب  أن  هبذا  فظهر 

 
 (.3/9دين املسيح، ) اجلواب الصحيح ملن بدل (1)

 (.2/353لهفان، )إغاثة ال (2)
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َذكرتالق التي  واحلديثية،  والت  رآنيِة،  التحريف،  التَّوراة، ثبوت  نصوص  يف  بديل، 

نصوص  تدالل بتُدل عىل صحة االس   صوص أخرىابلها من نواإلنجيل، مع ما يق

ثَ ×ي  ـب ـوة النـبـالكتابني، زمن ن ل العلم يف اجلمع ـأه   ارـظـ ت أنـلفـتـاخ مَّ  ـ، ومن 

 بني النصوص. 
ثب يرى  للالبقاعي  اليهود  حتريف  اهللوت  رسول  صفات  فذكر  يف    ×  تَّوراة، 

قال: ثم  التَّوراة»  التَّوراة،  يف  وجدُته  ما  مع  تبديهذا  بعد  ملا،  من  لِهم  لوا  ها، بدَّ

، وهلذا (2) ري حكم القصاص، ونبَّه عىل ذلك يف مواضع أخرى، كتغي(1) « موإخفائِه

رُي موذلك أن » قال:  .( 3) «هعاِّن التَّوراة باألشبا اليهود كانت ُتغَّ
فإْن َفِهَم أحٌد من الشافعية، منَع »  ما فيهام صحيٌح، فقال:لكنَّه كان يرى أن أكثَر  

قرأئم  من  َشء  تِهم  القديمة،  اءة  الكتب  القاسم تمسمن  أيب  اإلمام  قول  إىل  ندًا 

ُلوا،ِِمَّا ال يِل االنتفاعُ وراة، واإلنجيل،  التَّ   وكُتب»يف رشحه:  الَرافِعي   م بدَّ   به؛ ألَنَّ

األ من  غريه  قال  وكذا  وا،  ُ عُ وغريَّ بام  مصوٌص،  هذا  له:  قيل  تبِديُله، صحاب؛  لَِم 

 . (4)«كُم معه ل، فدار احللَّ بالتبديلك؛ علَّ  من قال ذبدليل أنَّ كلَّ 
ا ذلك  أن  إىل  البقَاِعي  كُ وذهب  يكن  مل  قليالً لتبديل  كان  بل  يًا،  املعنى،   لِّ يف 

وبنيَّ  ُمؤلِفه:واللفظ،  يف  ذلك،  القومية"    م(5) "األقوال  ميٌل  فهو  شيخ ،  ملذهب    نه 

م بغري  لتأثره  هنا،  به  تأثر  ولعله  تيمية،  ابن  ماإلسالم  من  العسألة  قائدية،  سائله 

 . "لغيبتنبيه ا " ابن عريب، وابن فارض، وألَّف يف ذلك كموقفه من 
قرا التَّ وأما  واإلءة  فقاوراة،  ركيشِّ  الزَّ فقال  بكتابتِها، »   ل:نجيل    واالشتغاُل 

 
 (.18/341الدرر، ) نظم( 1)

 (.1/484املصدر السابق، ) (2)
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 (.1/274السابق، ) رداملص (4)
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حني رأى مع عمَر صحيفًة   ×وقد غضب رسول اهلل    ونظرها، ال جيوز باإلمجاع،

، ولوال أنَّه  (1)« ما وسعه إال اتباعيحياً سى  مو  كانلو  » قال:  فيها َشء من التَّوراة، و

 . (2) «معصيٌة، ما غِضب منه
َويِف  الم فيه..،  إن ثبت اإلمجاع فال ك »  فقال:ْسَتِسغ احلافظ هذا الكالم،  لكن مل يَ 

عُ اجْلََواِز  َعَدِم    َعىَل اْستِْداَللِِه   ِة  بِِقصَّ فِيِه  مْجَاُع  اإْلِ َعى  ادَّ َنظَ الَِّذي  فَمَر  َهَذا  رُ طُ ٌر..  ِقُه 

نَّ ََمُْموَعَها َيْقتَ ُيَْتجُّ بِِه    احْلَِديِث َوِهَي َوإِْن مَلْ َيُكْن فِيَها َما 
لَِّذي يِض َأنَّ هَلَا َأْصاًل َواَلكِ

َذلَِك  َكَراِهَيَة  َأنَّ  لِلتَّْحِريِم..  َيْظَهُر  اَل  لِلتَّْحرِ   لِلتَّنِْزيِه  اْستِْداَلُلُه  ا  باَِم َوَأمَّ َوَردَ يِم  َن مِ    

يَ  مَلْ  َلْو  ُه  َأنَّ َوَدْعَواُه  َمْعِصَيةً اْلَغَضِب  مِ ُكْن  َما َغِضَب  بِأَ   ٌض  ُمْعرَتَ َفُهَو  َيْغَضُب  نُْه  َقْد  ُه  نَّ

 .(3)  « اَل َيلِيُق ِمنُْه.. ِخاَلُف اأْلَْوىَل إَِذا َصَدَر ِِمَّنْ  ْعِل املَْْكُروِه َوِمْن فِْعِل َما ُهوَ ِمْن فِ 
ا ق  ال الر  بني  حلافظوفرَّ يف  فقال:  اسخ  سة،  املقدَّ الكتب  قراءة  يف  وغريه،  علم 

اِسِخنَي يِف ِرَقُة َبنْيَ َمْن مَلْ َيتَ ِه املَْْسَأَلِة التَّفْ ذِ هَ ىَل يِف  وْ َواأْلَ » ، ِمَن الرَّ ْن، َوَيَِصْ ياَمِن،  َمكَّ  اإْلِ

النَّظَ  َلُه  جَيُوُز  َذلَِك،  َفاَل  ِمْن   
ٍ
ء ََشْ يِف  فَ اِس الرَّ   بِِخاَلِف ُر  ِعنَْد ِخ  ِسيَّاَم  َواَل  َلُه،  َيُجوُز 

إىَِل   َعىَل ااِلْحتَِياِج  دِّ  عَ املُْ   الرَّ َوَيُدلُّ  مَّ َخالِِف، 
اأْلَئِ َنْقُل  َذلَِك  ِمَن  ىَل  َوَحِديًثا  َقِدياًم  ِة 

ٍد  ، َوإِْلَزاُمُهُم اْلَيُهود بِالتَّْصِديالتَّْوَراةِ  ْم، َوَلْواَل كَِتاهِبِ ِمْن    هُ ْخِرُجونَ باَِم َيْستَ   ×ِق بُِمَحمَّ

، ووافقه البقاعي عىل ذلك،  (4) «هِ َواَرُدوا َعَليْ ، َوتَ َعُلوهُ ملََا فَ   اَز النََّظِر فِيهِ اْعتَِقاُدُهْم َجوَ 

 . (5) ونَص قوله
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  املبحث الثاني 
 رأي البقاعي يف االستدالل باإلسرائيليات، والكتب املقدسة

 سرائيليات ابإل قاعي يف االستدالل  ب ول: رأي ال املطلب األ 
 ل، وهي عىل ثالثِة أقساٍم:ائي بني إرساإلرسائيليات هي الروايات التي ُنسبت إىل

ص الوحي، ِما يشهُد له بالصدِق، فذاك ما علمنَا صحتَّه، ِِمَّا بأيدينا من نصو.  1

  عندنا ُغنَْيٌة عنها.صحيٌح، وفيام
 ، فهذا باطٌل.الفه من نصوص الوحيندنا ِما خيما علمنَا كذَبه، بام ع.  2
ذاك، فهذا: ال نؤمن به،  ن  م  والل،  ه، ال من هذا القبيـكوت عنـو مسـا هـم.  3

 .(1)ذبهوال نك
ا القسم  يف  رواووقع اخلالف  يرى جواز  من  بني  يكوَن لثالث،  أالَّ  يته، بّشط: 

واختار غرُي    ّا للذريعة،آنًا، أو سنًة، ومن يرى املنَع، سدمالفًا لنصوص الوحي، قر

ب  واحدٍ  لكن بضوابٍط،  أنه جيوزالتفصيل يف ذلك،  توفرها يف دَّ مالبُ   إيراُد ذلك،  ن 

 الضوابط هي:النصوص اإلرسائيلية؛ ألجل جعل الرواية جائزة، وتلك 
خارجًا  .  1 كان  فلو  العرب،  لكالم  موافقًا  التفسري  يكون  العرب،  أن  لغة  عن 

 ومعانيها، ُعدَّ باطاًل.
له،    ن دوَنم، عىل نقله، فيكوُن نقلهملتابعني فم تفسري من اع أهل الأن يتتاب. 2

 .ا فيهموافقًة مل
 . (2) تنعًا عقالً أن يكون ِمكنًا عقاًل، بخالف ما لو كان ِم.  3

بالتَّوراة،   االستدالل  واالستدالل  جواز  فرع   باإلرسائيليات،واإلنجيل، 

رواية عن بني  وايات التي جتيز الت، فذكر الرجواَز رواية اإلرسائيليا  والبَقاِعي يرى

 
 (.1/9ري القرآن العظيم، )تفس (1)

 (. 189، الطيار، )ص تاإلرسائيليامراجعات يف  (2)
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يها ،ثم  وأطال البحث فثية،  احلديملعارضة هلا، من النصوص  ئيل، والروايات اإرسا

ما يصدُقه،  يف رَشِعنا  يكن  مَل  فياَم  َتصديِقهم  عىل  حُتمُل  الناهيَة،  اديَث  حاألَهذِه  »  قال:

َق  هلذا فَ لَزاِّن.. ويف ِقصِة اوراِة ،بالتَّ   -  ×  -أو يكذبُه، مَجعًا بينَها، وبنَي احتجاِجِه   رَّ

الكِتاِب،    ن أهلما يكوُن راويِه ِِمَّن محَل عَ   بنيَ   ألِة:املحدثوَن، َكام ترى يف َهذِه املس

 . (1)  « م َلُه بِه..بالَرفِع، وبنَي َغرِيه َفيحكَ  َفال ُيكُم لهُ 
هريرة: أيب  حديث  الكرماِّن  ذكر  َأْهُل »  وملََّا  اْلكَِتاِب َكاَن  التَّ   َيْقَرُؤوَن  اَة ْورَ  

وََنَا بِاْلَعرَ بِاْلِعرْبَ  ُ ْساَلِم، َفَقاَل  ِة أِلَ بِيَّ انِيَِّة َوُيَفرسِّ قُ ×ُل اهللِ  َرُسوْهِل اإْلِ وا َأْهَل  : اَل ُتَصدِّ

ُبوُهمْ اْلكَِتاِب َواَل   هذا احلديث أصٌل يف وجوِب التوقِف،  »  ، رشحه قائاًل:  (2)  «ُتَكذِّ

َيقيض  األمور،  ُيشكُل من    عامَّ  أو بطالٍن، وال بتحليٍل، أو حتريم، عليه بصحةٍ فال   ،

عىل أن َنعلم صحيح ما يكونه،    بالكُتب ، إال أنَّه ال سبيل لنا إىلمَن  أن نؤوقد أمرنا  

هو واضٌح جدًا يف »، فتعقبه البقاعي فقال:  (3) «سقيمه، فنتوقف ...تلك الكتب من  

ا صدقه، أو كذبه، بشهادة كتابنا، ا عرفنريُه ِِمَّ ل، وأما غفيام ُيْشكَ   أن التوقَف، إنامَّ هو

ذا حوى تفسريه عىل  ي ِمن جييز الرواية عن بني إرسائيل وهلاعِ البقَ  ، فظهر أن(4) «فال

 من رواياهتم.  الكثري
 املطلب الثاين: رأي املعاصرين للبَقاِعي يف جتويزه االستدالل بنصوص الكتب املقدَّسة 

كت البقحني  تب  الدُّرر" هفسرياعي  ف"نظم  وذكر  التَّوراة، ،  من  نصوصًا  يها 

ا أهل  بعض  قام  هذاملعالعلم  واإلنجيل،  يف  بمعارَضتِه  له،  وعىل   ارصين  الصنيع، 

احلا فصنف  رأسهم  َخاوي،  السَّ التَّوراة "األ فظ  من  النقِل  حترمِي  يف  اأَلصيَل  ،  ْصَل 

 
 .(1/358ية، )ت الوفية بام يف رشح االلف النك (1)

َها ِمْن ُكُتِب اهللِ بِالْ ُز ِمْن َتْفِسرِي التَّْوَراِة وَ َما جَيُو   َباُب البخاري، كتاب التوحيد،    امع الصحيح،اجل  (2) َربِيَِّة  عَ َغرْيِ

هَ   . 7542، رقم: 9/157ا، َوَغرْيِ

 . (17/13الكواكب الدراري، ) (3)

 .(109األدلة القويمة، )ص (4)
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أنكر  ِِمَّن  َوُهَو  »  خاوي:لسَّ رساج، قال ا ، ومثله أمحد بن عيل ابن أخي ال(1) واإلجنيل" 

َوَنْحوَها التَّْوَراة  من  البقاعي  وأ(2) عىل  ب،  خاوي   ركبو  السَّ فقال  احلصني،    : التقي 

أحـَوكَ » الق ـاَن  عـ ميـائـد  البن  عـقـىل  َوكتب   ،.. من  اعي  النَّْقل  من  بَِمنْعه  فتيا  ىل 

ْنِجيل  .(3) « التَّْوَراة َواإْلِ

البَقاعِ  بني  حدث  اثم  والبدر  القطاني  عىل    كان   الذي  ،(4) بن  املنكرين  أحد 

وَممل ما ُأنكر  اِعي،  ِن صنيَع البقَ القطاابن    طويلُة الذيِل، آخذ فيهاالبَقاِعي، واقعٌة  

قام  عليه: أن ا ثم فال جيوز االستدالل هبام، ولذا  لتَّوراة، واإلنجيل، حمرفتان، ومن 

كتابه  البَقاعِ  بتأليف  ال "األقوال القومية ي  وذكر  ة" القدمي   نقل من الكتب ، يف حكم   ،

الق ابن  البدر  ابن  مع  قصته  كثرية  فيها  نصوصًا  ونقل  أهطان،  الععن  ِِمَّن ل  لم، 

 اة، واإلنجيل. ا االستدالل بنصوص التَّورقه، فيهسب

 ومن تلك النصوص: 
العاص    . 1 بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  لقيت  يسار،  بن  عطاء  قلت:  عن   :

َعْن   ِِّن  َرُس ِص َأْخرِبْ اهللَِفِة  ال  ×  وِل  َقاَل:  تَّْورَ يِف  ملََوْ »اِة،  ُه  إِنَّ َواهللِ  يِف  ُصوٌف  َأَجْل، 

ا، َوَنِذيًرا،  بَِبْعِض  ،  َراةِ التَّوْ  ً َا النَّبِيُّ إِنَّا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا، َوُمَبّشِّ ِصَفتِِه يِف اْلُقْرآِن: َيا َأهيُّ

يِّنَي، َأْنَت  َوِحْرزً  ْيتُ َرُسوِِّل َعْبِدي، وَ ا لِْْلُمِّ َل، َلْيَس بَِفظٍّ َواَل َغلِيٍظ،  َك املُْتَ ، َسمَّ َواَل َوكِّ

اٍب يِف  يَِّئَة، َوَلكِْن َيْعُفو، وَ ْسوَ اأْلَ   َسخَّ يَِّئِة السَّ َيْغِفُر، َوَلْن َيْقبَِضُه اهللُ  اِق، َواَل َيْدَفُع بِالسَّ

َة اْلَعْوَجاَء، بِ   َحتَّى ُيِقيَم بِهِ  آَذاًنا  ، َوَيْفَتُح هِبَا َأْعُينًا ُعْمًيا، وَ الَّ اهلُل إَِلَه إِ ُلوا: اَل َأْن َيُقواملِْلَّ

، وَ   . (5)«ُغْلًفا وًبا ُقلُ ُصامًّ

 
 . فقود ال يعرف عنه َشء(؛ والكتاب م1/106) الضوء الالمع،( 1)

 (.2/18املصدر السابق، )( 2)

 (.11/77) در السابق،املص( 3)

 (. 9/160)، ترمجته يف الضوء الالمع،  881َّف سنة تواملحب أبو الوفاء ابن القطان، املحممد ( 4)

 . 2125، رقم:  3/66ق، اجلامع الصحيح، البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب يف األسوا ( 5)



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

119 

القاض عياض: الكالم عن  »  وقال  ابن  وقد َحكي مثَل هذا  التَّوراة، من رواية 

وعب ـس  بـالم،  اهلل  عم ـد  العاصـن  بن  غريه  (1) «رو  عن  نصوصًا  وساق  من ،  

 . (2) والتابعني الصحابة،

نـقـن  . 2 واحـل  مـصًا  فـدًا  ابـتـن  الـاوى  وتـ صـن  البـي ـسـفـالح،  اوي،  ـضـي ـر 

 .(3) لبغوي وتفسري ا

. (4) "أنوار احلقائق الرابنية"   نقل نقوالً كثريًة، من تفسري حممود األصبهاِّن املسمى   . 3

املتأخرين    نىل غريهم مباإلضافة إوفعل ذلك كثريا يف تفسريه فهو ينقل عنه بكثرة،  

ك ـِة مسلكِه، ونبَّه عىل ذلـحـى صـة علــهم للداللـوَص ـصـاِعي نـقَ ـالب  عـم ـجن  ـ الذي

 . (5) رهـيـ سـفـي تـف

التَّ   . 4 نسخ  واإلأن  الوقف وراة،  مكتبات  يف  الوقفية  املكتبات  متْل  نجيل، 

ا، ا بلغنمو»بالبلدان اإلسالمية، ويقيض القضاة بصح ذلك الوقف، وقال البقاعي:  

 . (6) «كدًا توقف يف ذلن أحأ

من   . 5 نصوصًا  ذكروا  ِمن  وغريهم  الشافعية،  من  كثرٍي  عن  النَّقل  من  أكثَر 

فقد وقع اإلمجاع، »  عىل ذلك، فقال:قل اإلمجاع  فاهتم، ثم نض مصنعب  يفالتَّوراة،  

 ، ويف دعوى البَقاِعي اإلمجاع، بعٌد ظاهر، من جهتني: (7) «وانفصل النزاع

 
 (.1/119الشفا يف حقوق املصطفى، ) (1)

 (.114 -125األقوال القويمة، )ص:  (2)

 (. 142 -141ق، )ص: در الساباملص (3)

 (. 150-142ق، )ص: اباملصدر الس (4)

 (.1/278نظم الدرر، ) (5)

 (.154ص:القويمة، )  األقوال (6)

 (.159املصدر السابق، )ص:  (7)



 مدبر  بن منصور حليم .أ            ومنهجه يف تفسري البقاعيالتفسري اة واإلجنيل يفالتور  وصـصنستدالل ب اال

120 

أ   أ.  ذكر   كثرَ أن  البقَ من  ذكروهم  نصواِعي،  كتبهم  ا  يف  واإلنجيل،  التَّوراة،  َص 

فقد   هو،  صنيعه  بخالف  غري،  ال  واملرتني،  ا  أكثرَ املرة،  بنصومن  عنها،  ٍص  لنقل 

 رق الكثري من الصفحات. طويلٍة، تستغ

لة كلها،    ب.  أن الكثري من أهل العلم منعوا ذلك، وعىل رأسهم من يرى أَنا مبدَّ

 ا.أو أكثره
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 بحث الثالثملا
 اِعي يف استدالله بنصوص الت َّوراة واإلجنيلمنهج البَق 

 واإلجنيل  التَّوراة تمدة عنده من  يف النسخ املع اِعي  املطلب األول: منهج البقَ 
فيقول: التَّوراة،  ُنسخ  تداول  بتاريخ  عاملًا  كان  هذه »   البَقاِعي  هلم  مجع  الذي 

ا أيدالتَّوراة،  بني  َمؤهي لتي  السَّ فقال  ام،  َييى  بن  هيوديًا،   (1)ملغريبال  كان  الذي 

بنبي.   ليس  وإنه  َعْزرَا،  اسمه  آخر  شخص  إنه  كتابذكفأسلم:  يف  ذلك  ية  ا غ " ه  ر 
 ( 3)«، وهو كتاب حسن جدا(2) " املقصود يف الرد على النصارى واليهود 

القائل: فهو  والغلط،  التحريف،  من  فيها  وقع  بام  ث »  عاملًا  نسٍخ،    الثالتَّوراة 

 لفظ، متقاربة املعنى، إال يسريًا:  لامتلفة 
اثنان عليها  اتفق  التي  وهي  السبعني،  توراة  تسمى  حرباً سبو  إحداها  من   عون 

اليونان من ملوك مَص، سأل بعض ملوك اليهود ببيت  وذلك أن بعض  رهم؛  أحبا

إل فأرسل  التَّوراة،  حفاظ  من  عددًا  إليه  ُيرسل  أن  وسب  هياملقدس،  حربًا،  عنياثنني   

بلسان ل  ك  فأخىل التَّوراة  فكتبوا  وترامجة،  ُكّتابًا،  هبم  ل  ووكَّ بيٍت،  يف  منهم  اثنني 

الثني، فكانت متلفة اللفظ، متحدة املعنى، والث هم الستة  بني نسخبل  قا  اليونان، ثم

ونصحو صدقوا  أَنم  بالعريب، فعلم  ثم  بالرسياِّن،  بعُد،  ترمجت  النسخة  وهذه  ا، 

 . (4) ارى نصيف أيدي ال يوه

 نسخة اليهود من الربانيني والُقرائنِي.  الثانية:والنسخة 

رة السامِّ الثالثة: نسخة  نبَّهوالنسخة  اإلع  ؛ وقد  رقندي يف  م الس  مامىل مثل ذلك 

 
ال  (1) بالعراق، ثم أرض فارس، أسلم سنة  س، وعايهود، ولد بفامن حاخامات  ، وصنف الكثري  558ش 

 املقصود.ة ، وله ترمجة يف حتقيق كتابه غاي705حو سنة من الكتب يف علوم شتى، تويف ن

 (.73-66، )ص: 1427ق العربية، مَص، وهو مطبوع، بتحقيق إمام حنفي، ونّشته دار اآلفا (2)

 (.8/438نظم الدرر، ) (3)

 (.17ة للتوراة، سلوى الناظم، )ص:الرتمجة السبعيني (4)
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بنيَّ البَقاِعي، أنه سلَك مسلَك التحقيِق، يف اعتامدِه عىل النُّسخ التي   (1) الصحائف" " 

كتايب هذا، من نسخٍة، وقعت    رُته يفما ذك   أكثرُ »قال:  ة ، فتَّوراجاء يف ال  ذكر منها ما 

فُصوهلا   اسم ُمرتمجِها، عىل َحواَش  أدِر  مل  الِّل  فتي  األوقات  فيها،  ا  اهرُ الظُتقرأ  أَنَّ  

الورقة يف  فكان  جدًا،  قديمٌة  وهي  اليهوِد،  أطراِف   نسخة  يف  حمٌو  منها،  األوىل 

نس من  لته  فكمَّ السبعنياألسطِر،  ثم  خِة  ُنسقابلُت ،  كلِّ   معختي  ال  ها  يهود بعض 

الفيومي سعيد  ترمجة  كا(2)الربانيني، عىل  لو  الرتاجم  أحسن  عندهم  وهي:  هو ،  ن 

نسختي  ئ،  القار من رَب أق  فوجدُت  أقعَد،  ومرتمُجها  العرباِّن،  لفظ  حقائق  إىل   

 . (3) «سعيٍد يف لغة العرب

عىل   اعتامِده  يف  البَقاِعي  يتوقف  واحدةٍ ومل  فقد  نسخٍة  ألكثاعت  تعدد،  مامُده  ن َر 

فيقول:نس منها    -قال»  خٍة،  الرابع  السفر  آخر  أَ   -يف  املوجودِة، بني  النسِخ  ظُهِر يف 

قول    اسِع ..وَكَتب موَسى مارَجهم، ومراحلهم، عنِن الت ا القراآلَن، يف هذ  اليهودَ 

َرَعْمِسيس    يوماً   يف مخسة عّش  ،-نسخة: من عنْيِ شمس  ويف    -الرب، ظَعنوا من 

 . (4)«نسخة بعد الَفصح بيومويف  -الَفصح  الشهر األول، من غد من

ة في ج موسى  وذكر خر  مكنة، فلامألاام خيصُّ ضبط  وُيعدد البَقاِعي النسَخ، خاصَّ

قائاًل:  التَّوراة،  عن  نقَل  مسلكِه،  وبياِن  مَص،  من  والسالم  الصالة  ونزلوا  »  عليه 

سوف   بحر  الب  ويف  -ساحل  عىل  انسخة:  ب  من  وظعنوا  -ألمحر  حر  حر  شاطىء 

األمحر  ويف    -سوف   البحر  من  القلزم    -نسخة:  بحر  أخرى:  ونزلوا    -ويف   ..

 
 (. 278-1/277نظم الدرر، ) (1)

عند أحبار    ، ثم هاجر للشام، ودرسَص، بالفيوم يف م268نة  وسف، ولد سي  وهو: أبو يعقوب سعيد بن  (2)

 . 330ة التوراة للعربية، وكانت وفاته سنة اليهود يف الشام والعراق، وقام برتمج

ال  (3) ن 179-1/178درر، )نظم  املقصود   ّش جزء(،  بتحقيق سعيد عطية مطاوع، وأمحد عبد  ترمجته،  من 

 . 2015سنة ة، بمَص، لرتمجاجلندي، عن املركز القومي ل

 (. 1/442درر، البقاعي، )النظم  (4)
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وظعنو  -رفيديم    :ةنسخويف    -ين  رفيد  رفيدين  ..  من  رفيديم    ويف  -ا    -نسخة: 

نسخة:   ويف  -.. وارحتلوا من مقربة الشهوة    -نسخة: قفر سيناء  ويف    -فنزلوا برية  

كها بنو إرسائيل للذهاب ن األمكنة التي سل، ونحو ذلك يف بيا(1) «شهوةر القفر قبو

 . (2) إىل بيت املقدس

ِقد ألن اهلل غيبه،  هللَ، َففُ ا  "حنوُخ "  فأرىض »  ه:ولكق  ن ثالثة نسٍخ،بل قد ينقل ع

 .(3) «نسخة أخرى: ألن اهلل قبله، ويف أخرى: ألن اهلل أخذهويف 

ُدها،ف، بل يُ ند االختالالنسخ، ع ءغالبًا ما ال يذكر البَقاِعي أسام ال غري، وقد  عدَّ

ح يف بعض األحايني اسم النسخة حني ذكر االخت ذلك    ما يكونالف، وغالبًا  يوضِّ

السبب نسخة  كقوله: ذكر  ُأع»  عني،  اسمومل  السبعني ويف    -الرب    لِّمهم  :   (4) نسخة 

الرب وقوله:(5) «واسمي  منكم من ص»  ،  املرُء  ليستعَر  م املراحبه، ووقال هلم:  ن  أة 

حيل   وفضة  جارهتا،  الذهب  نسخة    ويف  -ذهب  وآنية  الفضة  آنية    -السبعني: 

كانت   وكرا...وموسى  هيبة  عظيله  يف  مة  مَص  مة  أرض  نسخة  ويف    -مجيع 

 . (6) «السبعني: عند املَصيني

عن   نقلِه  مثل  التَّوراة،  من  نقل  من  غريه،  قه  حقَّ ما  بنقل  البَقاِعي  يقوم  وقد 

سباط، وهذا من باب موافقة ما ذكره،  سامء األ، ذكر أ"احلقائق ار  أنو "ن اِّن ماألصبه

النسخ من  عنده  نقُله (7)ملَِّا  وكذا  امن    ،  على  مل"غاية  الرد  يف    نصارى لاقصود 

 
 (. 1/424، )الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.6/19املصدر السابق، ) (2)

 (.12/217املصدر السابق، ) (3)

 ف البقاعي هبا.هذه النسخة سبق تعريو (4)

 .(8/49در السابق، )املص (5)

 .(8/61املصدر السابق، ) (6)

 .(2/190، )املصدر السابق (7)
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 . (1) يب، للسموأل املغرواليهود"

وإذا وجد أن ما نقله عن املفرسين مالٌف ملَِّا بني يديه من نصوص التَّوراة، فإنه 

اة، ثم ذكر ما يف نسختِه، عىل صنيِعه يف  رسِّ من التَّوربَسْوق نصِّ املفَ ،  عىل ذلكه  ينبِّ 

ق فسبيان  قارون،  البغصة  عن  رأي»  قال:  ثم  وي،اقها  يفتُ والذي  أنا  يف  ه  التَّوراة،   

 ، إشارًة منه لوجود بعض االختالف بني النصني. (2) « ... الرابع، ما نصه:السفر 

البقاعي نظر  يتوقف  العىل    ومل  تعداهُ تَّ نسخ  بل  الي  وراة،  أحبار  عن لسؤال  هود 

، وعن ترك  (3)"بابل"ه عن معنى  ليها، مثل سؤااملُْْشكَلة فتفسريها، وبيان املواضِع  

الركوروالتَّ  ذكر  صالهتم اة،  يف  نطق  (4) ع  كيفية  ر  حرَّ بل  من ،  األسامء  بعض 

حررُت التلفَظ  و  راة،التَّو  هكذا ذكرهم يف»  أحبارهم، فلامَّ ذكر أسامَء األسباط، قال:

 . (5) «العلامء هبام من هب

األ عىل  اعتامُده  فكان  اإلنجيل،  األربعأما  مُ ناجيل  َمَتى،  لُ ة:  يُ رُقس،  وَحنَّا،  وقا، 

يف  هرفذك كُلها  ذكِر  ا  دون  ِحَدة،  عىل  إنجيل  كل  يف  ما  ويسوُق  متعددة،  مواضٍع 

الصال عليه  عيسى  أن  بيان  يف  يصنيعه  عل  النسِخ،  واختالف  هلل،  عبم  السالة  ٌد 

ا لنسخ إلنجيل عىل ذلك،  وداللة  التطرق  ، (6) هافنقل نصوصًا عن األناجيل، دون 

تفلعلهَّ  مل  م  نسٌخ  له  األقْع  من  أنَّ   ناجيل،تعددٌة  كل  أو  واحدة ٍمن  بنسخٍة  اكتفى  ه 

 إنجيل، وجعل االختالف بني األناجيل، يف منزلة اختالف النسخ. 

 
 .(8/110)،  الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(14/364املصدر السابق، ) (2)

 .(11/141املصدر السابق، ) (3)

 .(4/379املصدر السابق، ) (4)

 .(10/21بق، )املصدر السا (5)

 . (4/227السابق، )املصدر  (6)
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 اة واإلجنيل: رواايت التور الواقع بني    ختالف ذكر اال يف    ي املطلب الثاين: منهج البقاع 

كث البَقاِعي  يتطرْق  للخالف مل  روايات    ريًا،  ،واإلنجالبني  ينقُل  تَّوراة  فهو  يل، 

تَّوراة، واإلنجيل، بطوٍل، دون أن يقارَن بني روايات الكتابني غالبًا، لكنه  ال  توايار

 أشار لبعض مواضع االختالف، بني الكتابني. 

  الة والسالم، فقال البقاعي: ليل عليه الصسب إبراهيم اخليان نعند ب ك:ذل ومن

ه إبراهيم  نَّ أ  لسالم من التوراة: ذكر يف السفر األول منها:راهيم عليه ا ذكر قصة إب»

ذ بن   َأْرَفْخشَّ َشاَلخ بن  َعابِر بن  َفاَلغ بن  آرُغو بن  َشارغ بن  َناُحور بن  َتاَرح بن  بن 

 ح. َساّم بن نو

اإلنجيه  لفوخا املخالفيف  بعض  فقل  يفة:  بن   ال  َشارغ  بن  ناُحور  ُلوَقا:  إنجيل 

ذ بنأرُغو بن فاَلغ بن َعابر   ح؛ ونوح، عىل  َساّم بن نو  بن َصاال بن ِقينَان بن َأْرَفْخشَّ

بن  ِقينَان  بن  َهلِيل  بن  َياَرذ  بن  َخنُوخ  بن  ُمَتوْشَلح  بن  ملك  ابن  التَّوراة:  يف  قال  ما 

 آدم عليه السالم.  ث بنوش بن ِشيأنُ 

أثناء قال يف  ي  وهكذا  يارذ:  قال يف ملك: المَّك، ويف  أنه  إال  ُلوَقا،  بن إنجيل  رذ 

 .(1) « َمُهاَلالييل

املقا قلة  تتطرق ولعل  وال  القديم،  للعهد  رُخ  ُتؤَّ التوراة  ألن  عنده؛  بينهام  رنة 

هد القديم  رق للعتطالذي ال يلقصة عيسى عليه الصالة والسالم، بخالف اإلنجيل  

 فلعل انفكاك جهة التأريخ بني الكتابني،  إال نادرًا، 

 هي سبب لقلة املقارنة بينهام.

 ف يف رواايت األانجيل:  لب الثالث: منهج البقاعي يف بيان االختال املط 
ُمرُقس،   ُيوحنَّا،  ُلوَقا،  األربعة:  رواياته  عىل  اإلنجيل  يف  اعتمد  َمَتى،  البَقاِعي 

يُسوقها  الوغ ما  الروبًا  ألفاظ  بجمع  بعض  تنبيهه مع  مع  واحٍد،  سياٍق  عىل  اية 

 
 .(169-2/167، ) الدرر، البقاعينظم  (1)
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ء من اإلنجيل، يدل عىل أنه عليه ذكر َش»  لْللفاظ املختلف فيها عندهم، فيقول:

من    السالم مستخلصًا  القدس،  بروح  تأييِده  مع  بالبينات،  األربعة، أَتى  األناجيل 

ق ألفاظها،  َمَتى  وقد مجعت بني  له  -ال  السياق  ذكر    "ويقول كذلك:  ،(1) «ومعظم 

اتفق يف ذلك من   قصة    ييى عليه الصالة والسالم يف محلِه، ووالدتِه، ونبوتِه، وما 

َّ  مزجُت يب ألاألناجيل، وقد  اخلوارق من   َأمَل فاظها فجعلتها شيئًا واحدًا، عىل وجه 

 . (2) «بعضه بأول أمر املسيح عليه الصالة والسالم
ويف إنجيل  »  ، قال:ها، فعند ذكر احلوارينيرق لالختالف الوارد فيد يتطلكنَّه ق

وسلطاناً  ة،  قوَّ وأعطاهم  الرسل،  عّش  االثني  ودعا  الشياطني، ُلوَقا:  مجيع  عىل   ،

وأ املرىض،  يكرزونوإشفاء  وهذه  (3) رسلهم  األوجاع،  ويشفون  اهلل  ملكوت 

ا  بن َزبِدي، وُيوحنَّ   يعقوبس أخوه، و أسامؤهم: َشمُعون املسمى ُبطُرس، وَأنَدَراوُ 

 .–أخوه 
إنجي يف  الرعد  وقال  ابنا  مها  اللذين  ُبواْنُرجس  باسم  وساممها  مرقس:   -ل 

وَبرتُ  و وفِيلِبس،  الَعّشار،  وَمَتى  وُتوَما،  الذي  وُلوَماوي،  ولَِيا  َحلَفا،  بن  يعقوب 

 ُيدعى بَداُوس. 
ِدي، ويف إنجيل لوقا:  له: تَ ُمرُقس بد وقد اختلفت األناجيل يف هذا، ففي إنجيل  

 -ويف إنجيل لوقا: املدعو الغيور    -وَشمُعون الَقاَناِّن    ا بن يعقوب، ثم اتفقوا:هُيودَ 

اإِلْسَخرْ  أسلمه وهيودا  الذي  ن(4)«ُيوطِي  اختالف  ح  فوضَّ أسامء  ،  يف  اإلنجيل  سخ 

 احلواريني، بسوق أسامئهم من روايات اإلنجيل. 
 

 .(2/21، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.6/161(؛ )304/ 4(؛ )4/380املصدر السابق، ) (2)

 (.5/168اللغة، ) ، مقاييسجيوبون بتخٍف، وتسرتٍ أي  (3)

 (. 54-6/53املصدر السابق، ) (4)
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 ل االستدالل بنصوص التوراة واإلجني اعي من  غرض البق املطلب الرابع:  
 ادِه لنصوِص التَّوراة، واإلنجيِل، أغراضًا منها:  البَقاِعي من إيرهدف 

النصو  . 1 ملََّا ساق روايات من  االستئناس بتلك  اإلنجيل، يف ص: فأشار إىل ذلك 

قل عن ما نُ   نا، مع كوإنامَّ كتُبت هذ»  ذكر آيات عيسى عليه الصالة والسالم، قال:

صادقٌة تزيُد يف اإليامن، مع  كوَن فيه إيناٌس له، ومكافيًا؛ ألنه ال ُيدفُع أن ي  ×نبينا  

ة عىل النصارى، يف ادعا  . (1) «ئِهم التثليَث، واالحتادأنَّ فيه دالئٌل، رادَّ

الكريم:  الرد ع  . 2 للقرآن  العقائد املخالفة  تدُل عىل ، ذكرُه نومن ذلكىل  صوصًا، 

أل قال:  عدم  ثم  اإلنجيل،  من  والسالم،  الصالة  عليه  عيسى  األناجيل  يف  »وهية 

القرن التاسع، من املحكم ما يكفي التي بنْي أظُهِرهم اآلن، يف أواخر هذا    األربعة،

 . (2) « ردِّ املتشابه إليهيف

عىل أن   وال هم يقدرون.  علمه سبحانه وتعاىل، ال يتقيد بيشء..»  وقال كذلك:

ُعوا   إنجيلهم َيدَّ يف  بل  العلم،  هذا  مثل  والسالم  الصالة  عليه  عيسى  بني   يف  الذي 

يف حدود السبعني والثامنامئة، التَصيُح بأنه خيفى عليه بعض األمور،  أظهرهم اآلن  

ا أتْت من ورائه،  »نزف الدم:    اترمجة إنجيل ُمرُقس: يف قصة التي كانت هبقال يف   إَنَّ

التي خرجت منه، فالتفت إىل اجلمع، وقال: من ربأْت، فعلم القوة أمسكت ثوبه، فف

فقا ثويب؟  ندري،مسَّ  ما  تالميذه:  له  اقرتب؟   ل  من  ويقول:  يزمحك،  اجلمع 

 .(3) « نك خلصكفجاءت، وقالت له احلق، فقال: يا ابنة! إيام

ة عيسى عليه  ناجيل يف غري موضٍع، تدل عىل عبوديوذكر نصوصا ً كثرية من األ

 . (5) وناقشهم يف ذلك يف غري موضع، (4) الة والسالم الص

 
 (.4/122، ) يالدرر، البقاعنظم  (1)

 (.233-4/227)صدر السابق، امل (2)

 (.4/218املصدر السابق، ) (3)

 (. 232-4/722)(؛ 442-4/429املصدر السابق، ) (4)

 (.253-6/250املصدر السابق، ) (5)
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بام    . 3 املسلمني:  عقائد  واإلنجيلتأكيد  التَّوراة،  يف يف  البشائر  ذكره  مثل   ،

 . (1) ×التَّوراة، واالنجيل، عن نبوة حممد 

صح  . 4 القرآنبيان  ذكره  ما  إرسائيلة  بني  أوصاف  عن  عند:  بام  من  ،  هم 

 .(2) مثل إرشاهبم حب العجل  نصوص يف كتُبهم،

 من ذلك:   بيان توافق القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل: يف بعض ما ُذكر فيها،   . 5

ََٰٰٓٓ﴿ إضاعة االيامن، ففي قوله تعاىل:    الرتهيب من   أ.  ََِٰٓل ِضيع  َٰٓٱَّللَّ  ن  آََٰك  َٰن ك َٰٓو م    ﴾ ََٰٰٓٓم  َٰٓإِيم 

رك  تَّوراة، يف الرتهيب من تتوافق القرآن مع نصوص ال، بنيَّ البَقاِعي،  [143]البقرة:

فقال:  باهلل،  حقيقة،  »  اإليامن  فاإليامن  حقيقة،  الكفر  من  التحذير  قصد  فحيث 

أريد الرتهيب من إضاوح السفر  يث  يؤيد ذلك، أن يف  عة الصالة، فهو َماز، وِما 

 . (3)«كان األرض، لكيال تضلوا بأوثاَنمهدنَّ س الثاِّن من التوراة: ال تعا

م  ب.  من  تعالرتهيب  قوله  ففي  اهلل:  ََٰٰٓٓإَََِٰٰٰٓٓٓ﴿اىل:  عصية  ل  ٱل عِج  وآَْٰ ٱتَّ ذ  َٰٓ ِين  ٱَّلَّ َٰٓ نَّ
ب ِِهم َٰٓ رَّ ِنَٰٓ م  ٞبَٰٓ غ ض  َٰٓ م  ي ن ال ه  ٱۡل  ي َٰٓس  ِِفَٰٓ و ذِلَّةَٰٓٞ ن ي آََٰٰٓ ٱدلُّ ةَِٰٓ البَقاِعي [152]األعراف: ﴾وَٰ ذكر   ،

ال يف  التَّوراة،  من  معتحذينصوصًا  يتوافق  بام  اهلل،  معصية  من  يف ما    ر  مذكور  هو 

ال الالقرآن  احفظوا وصايا اهلل ربكم وسريوا يف طرقة  »  تَّوراة:كريم، منها، قوله يف 

،  ونحو ذلك يف  (4)  «خلكم إىل األرض املخصبةواتقوه، ألن اهلل ربكم هو الذي يد

ا ََٰٰٓٓ﴿تفسري قوله تعاىل:  َٰٓف ل ه  ت م 
 
أ س 
 
َٰٓأ [7اء:]اإلرس ﴾ِإَون 

 (5) . 

الثابتة يف نص  ستدالل البَقاِعي كثري اال  ت.  توافق   وص اإلنجيل، والتيباحِلَكم 

ذكر َشء ِما يف اإلنجيل من بيناته »  مقاصد الّشيعة اإلسالمية وقواعدها، كقوله:

 
 (.117-8/111، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.2/56) املصدر السابق، (2)

 (.6/28املصدر السابق ) (3)

 (.99 -8/93بق، )املصدر السا (4)

 (.11/378املصدر السابق، ) (5)
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: أنتم ملح األرض، فإذا فسد امللح فبامذا يملح! ال يصلح حكمه وآياته، قال َمَتىو

 .(1) «وسه الناسوتد ليشء لكن يطرح خارجا

سة: منما قد ين  تصحيح   . 6 ذكر أن َحزِقيل ذلك أن البغوي    سب للكتب املقدَّ

والذي  »  هو ثالث األنبياء، بعد موسى عليه الصالة والسالم، فتعقَبه البَقاِعي فقال:

 املبعوثني منهم، بعد موسى عليه الصالة والسالم؛ لتجديد أمر رأيُته يف سفر ا
ِ
ألنبياء

شع بن نون،  تة عّش نبيا، أوهلم: يوها، وهم س من أحكام  سَدرَ ة، وإقامة ما  راالتَّو

َحزِقيل وآخر أن  واإلكرام،  والتحية  والسالم  الصالة  مجيعهم  عىل  دانيال،  هم: 

الص  عليه  عّشهم  والسالم...الخامس  وسا(2) «ة  طويال  ،  نصًا  يف ق  التَّوراة،  من 

 نَصة ما تعقب به البغوي.

ُيس   . 7 ما  واإلتشتأويل  التوراة  يف  نصوص  من  يتكل  بام  مع نجيل:  وافق 

 آنية، ومن ذلك:النصوص القر

البقاعي:  أ.  قال  والسالم،  الصالة  عليه  آدم  خلِق  مراحل  التَّوراة: »  ذكر  يف 

،  «ألن آدم، مل يكن ُخلِق بعد»د ذلك:  ، ثم قال بع«رًا، وأنثىكفخلق آدم بصورته ذ»

بمعنى التقدير  بمعنى اإلجياد، وذلك    ذا خلق ثم حكى خلقه، وخلق زوجه منه؛ فه

 . (3) «ياتئة؛ لقبول الغاريب منه، والتهيالق

يف التَّوراة ذكر أن أول ما خلق اهلل هو يوم األحد، وهو معارض لنصوص   ب. 

اإلسالمي تأويل  ةالّشيعة  البقاعي  وحاول  فقال:  ،  التوراة  يف  يكون »ما  أن  يمكن 

أضيف   اهلل،  يوم  األحد  يوم  لكمعنى  مإليه،  ملوقاته  أول  أوَجد ونه  فلام  األيام،    ن 

 
 .(325-19/311(؛ )354-6/343(؛ )19-4/7، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.3/398املصدر السابق، ) (2)

 (.1/280بق، )ملصدر الساا (3)
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يو سمي  ألالثاِّن  االثنني،  وضد  م  اثنان،  الواحد  وضد  قال:  األحد،  يوم  ثاِّن  نه 

إَِٰٓ﴿األحد اآلخر، قال اهلل تعاىل:   آَٰٓ م  ه  د  ح 
 
َٰٓأ ِص َٰٓق ال  ع 

 
َٰٓأ َِِٰنٓ ى ر 

 
َٰٓٓأ ،  [36]يوسف:    ﴾ََٰٓخ  ٗراّن ِ

حد«، اليوم  نى قوهلم: »يوم األعىل أن مع ثم قال: يف ضده »وقال اآلخر« فهذا دليل  

ومل يقولوا: اآلخر، ألن األحد إذا مل يكن بمعنى  بعده اثنان،    َنم قالوا ملااألول: أل

 .(1) «األول فضده اآلخر

البقاعي:  . 8 الفوائد  »  قال  مااومن  معرفة  أيضًا:  به   لعظيمة  لُيًشّكُكوا  كذبوه؛ 

ل اجلواب عنه،  ، ورشع يتمحَّ عىل دين اإلسالم، فراَج عىل بعض العلامء فنقله عنهم

 . (2)«ت البلوىلعلامء، وعمَّ فأخذه عنه ا

التَّوراة،   لنصوص  البَقاِعي  إيراد  يف  سببًا  كانت  التي  األغراض  أهم  فهذه 

 تفسريه. واإلنجيل يف 

 

 

 

 
 

 
 (. 22/365، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 . (154األدلة القويمة، البقاعي، )ص: (2)
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 ث الرابعاملبح
 مواضع استشهاد البقاعي بنصوص التوراة واالجنيل 

التَّ  بنصوص  االستشهاد  من  البَقاِعي  أكثر  يف واالنجيوراة،  قد  تفسريه  يف  ل، 

دةـعـَع متـمواض ل التفسريية ـائـض املسـعـ رج عن بـخـع ال تـمواضـن تلك الـ، لكدِّ

 العامة، وهي: 

 األنبياء:   ص املطلب األول: قص 

وملا  » ي حُلَجته يف رسد قصص األنبياء من الكتب املقدسة، حني قال:أشار البقاع

نبينا   ا  ×أتى  رة،  هبذه األخبار  املحرَّ يعاللغريبة،  التي ال  رُفها عىل وجِهها  عجيَبة، 

احُلذاَق  غفلتِه،  إال  من  يتنبَّه  أن  سامِعها  حق  من  كان  إرسائيل،  بني  علامء  من   

ر ويستيقظَ  من  بنق  منَبهٌة  ألَنا  هبا  دتِه؛  اآليت  أن  عىل  الفطِن،  للمنصِف    -فسها 

 كل ما يدعيه عن يف  ِمرَية يف ِصدِقه،صادقًا ال  -والسامع خبرٌي بأنه مل خيالْط عاملًا قط 

ل(1)«هلل سبحانها طيفٌة، إىل أن ذكر ما عندهم من القصص، بام يتوافق ، فهي إشارٌة 

 .×لرسول انبوة ما يف القرآن، هو لتأكيد 
التَّوراة، من قصص األنبياء، ويكون هذا بعدما يتم وهو غالبًا يرُس  ُد ما ورد يف 

حرفيا بطوهلا، فرَسَد قصة إبراهيم    ،اآلية من القرآن، وينقل ذلك من التَّوراة  تفسري

عل نحو  اخلليل  يف  والسالم،  الصالة  بولده(2) صفحة   12يه  بشارتِه  وقصة  من   ، 

، ويونس  (4) الة والسالمعليه الص  واألمر نفسه مع قصة نوح  ،(3)  املالئكة، مطوالً 

والسالم الصالة  الص(5) عليه  عليه  ولوط  والسالم،  الصالة  (6) الة  عليه  ويوسف   ،

 
 . (4/393عي، )درر، البقانظم ال (1)

 .(177-2/166صدر السابق، )امل (2)

 .(337-9/334املصدر السابق، ) (3)

 .(430-9/297السابق، ) املصدر (4)

 . (303-16/297املصدر السابق، ) (5)

 .(350-9/347املصدر السابق، ) (6)
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الس(1) موالسال وذكر  العجاف ،  موس (2) نوات  قصة  ساق  بل  عليه  ،  يف ى  السالم 

 . (3) صفحة 20عودته من مدين إىل مََص، وما حدث له فيها، يف أكثر من 

فالبَقاِعي يُسوُق رواياٍت كثريٍة من األناجيل األربعة،    األمر نفسه مع اإلنجيل،و

عي قصص  أظهرعن  التي  اآليات  مثل  والسالم،  الصالة  عليه  يد  هاسى  يه  اهلل عىل 

، وقصة رفعه  (5) اجلن من اإلنسلكثرية يف إخراج  لروايات ا، وا(4) أمام بني إرسائيل

يف السامء  إىل  والسالم  الصالة  ونحوه(6) صفحة  30نحو    عليه  ييى  ،  قصة  عليه ا 

 . (7) الصالة والسالم مطوالً 

البَقاِعي القرآن يف القصص، فلام ساق قصة يوسف عىل    ينبِّه  وته  إخإىل إعجاز 

الذ»  ا، قال:بمَص بُطوهل القوهذا  القرآن،  ي ذكر من  ملا يف  التَّوراة، مصدٌق  صة يف 

 .(8)«وشاهٌد بإعجازه

ب يف  البَقاِعي  قصعينبِّه  بني  للفرق  املواطن  وقصص  ض  وعظمته،  القرآن،  ص 

فيقول:  عليقصة  »  التِّوراة،  نيف  يوسف  يف  التوراة  يف  هي  طويلٌة،  قصٌة  السالم  ه 

ورقة إالّ ،  وعّشين  يضبطها  أحبارهم،ال  يف    حذاق  أو  فيها،  اقتصاصها  تأمل  من 

تعاىل:   اهلل  قول  معنى  ذاق  توارخيهم  من  ِصَٰٓ﴿غريها،  ص  ٱل ق  َٰٓ ن  س  ح 
 
 [3يوسف:  ]  ﴾أ

 . (9)«قوم من اليهود ملا رأوا من حسن اقتصاصهاحتى لقد أسلم 

 
 .(192-10/181، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 . (145-10/138املصدر السابق، ) (2)

 .(4567-8السابق، ) املصدر (3)

 . (31-2/21املصدر السابق، ) (4)

 .(122-4/114املصدر السابق، ) (5)

 .(496/5 -674/ 5املصدر السابق، ) (6)

 . (393-380 /4املصدر السابق، ) (7)

 . (234-10/221املصدر السابق، ) (8)

 .(7/10، )صدر السابقامل (9)
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  هتا، عىل ازَ وقد اشتملْت عىل وَج »  تفسري سورة التِّني، قال:تم البَقاِعي  وحني خ

التَّ  مقاصد  هو  مجيع  مها  َقسَّ أن  وذلك  اآلخرة،  عىل  الداللة  وزادت  إمجاالً،  وراة، 

ق بنا من جيقوله يف التَّوراة :»أتانا رُبنا من س  بل َساِعر، وظهر لنا من جبال  ناَء، ورَشَّ

 . (1) « ن تقويم هو خلق آدم عليه الصالة والسالمق يف أحسَفاَران« واخلل

البَقاعِ  التَّوراة، طَن أخَرى، عىليف موا  يينبِّه  ثبوت قصة بعض األنبياء يف   عدم 

كقوله: القرآن،  يف  ثابتة  وهي  صالح  –وهذه  »  واإلنجيل،  قوم  قصة  وقصة    -أي 

ال  يف  ليستا  وسأثمود  أنبيائهم،  أسفار  من  َشء  وال  بعض  تَّوراة،  فلم لت  علامئهم 

ولعل  ،  (2)«وال هود بعاٍد،  ع  أجْد عنده شيئًا من علمها، وال حرفًا واحدًا، وال سم 

بإخفاء  التحريف  باب  من  فيكون  العرب،  األنبياء  ألسامء  األحبار  إخفاء  من  هذا 

ها.   النصوص، وحموِّ

 القرآن، ورواية التَّوراة، فمن ذلك:  بقاعي لالختالف بني نص ل ينبِّه ا

إخوته   . 1 بقيام  التَّوراة،  من  والسالم  الصالة  عليه  يوسف  قصة  ساق  حني 

،  مه  بإخراج وفيه  »  رميهم له، ثم بيعه لقوم من األعراب، قال البّقاِعي:بعد  ن اجُلبِّ

 . (3)«ما خيالف ظاهره القرآن، ويمكن تأويله

األنبياءه  ينبِّ    . 2 أسامء  الصالة  الختالف  عليه  شعيب  فلام ذكر  قال: والسال،    م 

او ثم سكان الوإوبفتح الراء وضم العني املهملة    -وهو يف التَّوراة يسمى: َرُعْوئِيل  »

وَيْثُرو   والم،  ساكنة  حتتانية  بعدها  مكسورة  املثلثة   -مهزة  وإسكان  التحتانية  بفتح 

 . (4)«وضم الراء املهملة وإسكان الواو

 
 . (22/149، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(9/315السابق، )املصدر  (2)

 .(10/54املصدر السابق، ) (3)

 . (270-14/269السابق، )املصدر  (4)
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 ال: يفهم للقصص، يف مواضع أخرى، مثبل قد يوضح حتر    

، يهانتهى ما عندهم بلفظه، فانظر إل»  :ذكر قصة الذبيح من التَّوراة، ثم قال  . 1

السالم،  وامج عليهام  وإسحاق  إسامعيل،  قصة  من  البقرة،  يف  تقدم  ما  وبني  بينه،  ع 

ُلوها بال شك، ألن الكالم ينقض بعضه   يف   ، وأطال النفس(1)«ضًا..بعجتُدهم قد بدَّ

 القصة. هذهبيان وجوه حتريفهم يف 

ق أُس مل    وإنام»  ترك بعض قصة هارون عليه السالم، ومل يُسْقها كلُّها؛ لقوله:  . 2

مقام  إىل  بالنسبة  غضًا  رأيته  ما  عبارته،  ل  أوَّ يف  ألن  بلفظه؛  هذا  عن  التَّوراة،  نص 

ُلوه ، فَجُوْزُت أن يكون ِماً وحاشاه ِما ُيوِهم نقص   هارون عليه السالم،   .(2)«ا بدَّ

فيها  و   . 3 ما  واإلنجيل، عىل  التَّوراة،  من  يُسوقها  التي  النصوص  يف  ما  يوضح 

 ن ذلك: وم اطلة،من العقائد الب

،  (3)  «وفيه ِِمَّا ال جيوز إطالقه، يف رشعنا، نسبة االسرتاحة إليه سبحانه»  قوله:   أ. 

 وهو نص تورايت.

ق جيوزـمه  ـي ـوف»  ه:ـولـب.  ال  التي  األلفاظ  اهلل، نرشعيف  إطالقها    ن  محل  ا، 

،  (5)«نبرشعنا، إطالق األب، وااليف    األلفاظ املنكرة  وفيه من  »  ، وقال:(4) «واألب

 ي نصوص إنجيلية. وه

والسالم،     ت.  الصالة  عليه  موسى  عودة  رواية  ساق  مََص، ملََّا  إىل  مدين  من 

بقوله: فيها،  ما  لبعض  نبَّه  إط»  بطوهلا،  ِِمَّا ال جيوز  رشعنوفيه  يف  إضافة  القه،   -ا، 

ُيكرمه  «ابني بكري»االبن يف قوله:   بأنه  اإل، وهو مؤّوٌل،  الولد، وإطالق    ه ل إكرام 

 
 . (61/273، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(1/442املصدر السابق، ) (2)

 .(5/461) املصدر السابق، (3)

 .(2/29املصدر السابق، ) (4)

 .(19/323(؛ )4/441صدر السابق، )امل (5)
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 . (1) « سبحانه، مراد به احلاكم، وال جيوز هذا اإلطالُق عندنااهللعىل غري 

وهم نقصًا، ما يُ   األناجيل، وما كان فيه من لفٍظ،انتهى ما نقلُته من  »  قوله:   ث. 

آل عمران أنه ال جيوز يف رشعنا، إطالقه عىل اهلل تعاىل، وإن كان م يف أول  فقد تقد

 . (2) «خوٌل، وقد ُنِس مؤ  إطالُقه يف رشعهم، فهو صح

 املطلب الثاين: ذكره قصص بين إسرائيل املبهمة يف القرآن: 

برتك ذكِر  ،  لكثرُي من القصِص التي وقعت لبني إرسائيل، قد وردت يف القرآنا

تفاصيلِها كقصة  كل  األسامء  من  كقصة    ،" البقرة" ،  السبت" واألماكن  ، " أصحاب 

ذ  والبقاعي تفسري  جاهدًا،  اإل حاول  من  لك  عنده  بام  توراتية،  رو هبام،  ايات 

 وإنجيلية، ومن ذلك: 

َِٰٓعب اٗدآَٰ﴿ قال اهلل تعاىل:    . 1 م  ل ي ك  ث ن آَٰع  آَٰب ع  م  ول ىَٰه 
 
أ َٰٓ د  آء َٰٓو ع  ،  [5]اإلرساء: ﴾آَٰٓنلَّ َََٰٰٰٓٓٓف إِذ آَٰج 

قصة    فساق  بسالبَقاِعي  التَّوراة،  من  إرسائيل،  بني  مع  الطويل، ُبْخَتنَْصَّ  ياقها 

 (3) كلِّها

تعاىل:    . 2 اهلل  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓو ٱت ل َٰٓ﴿قال  ه  ت ب ع 
 
ف أ آَٰ ِمن ه  َٰٓ ل خ  ف ٱنس  َٰتِن آَٰ ء اي  َٰٓ َٰه  ء ات ي ن  ِٓيَٰٓ ٱَّلَّ َٰٓ

 
ن ب أ َٰٓ ل ي ِهم  ع 

اوِين َٰٓ َٰٓٱل غ  َِٰٓمن  ن  َٰٓف َك  َٰن  ي ط  صة بِْلَعام بن باُعورا، بطوهلا  ، فساق ق[517]األعراف:  ﴾ ٱلشَّ

 . (4) من التَّوراة

ل ي َٰٓو ٱت َٰٓ﴿ل اهلل تعاىل:  قا  . 3 َٰٓع  َٰٓء ال  َٰٓٱب ِن  
 
َٰٓن ب أ َِِٰٓهم  َٰٓب  قصة  فساق   ،[27:املائدة]   ﴾ٱۡل  ق َِٰٓد م 

 . (5)بطوهلا التَّوراة من آدم ابني

تعاىل:   . 4 اهلل  م َََٰٰٰٓٓٓإِنََّٰٓ﴿   قال  ق و ِمَٰٓ ِمنَٰٓ َٰٓ ن  َك  َٰٓ ون  َٰر  ََٰٰٓوَٰٓق  ل ي هََََِٰٰٰٓٓٓس  ع  َٰٓ َٰ ب َغ  ََِٰٰۖٓٓف    ،[76:القصص ] ﴾م 

 
 . (68-8/67، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(7/57ملصدر السابق، )ا (2)

 . (311-11/306املصدر السابق، ) (3)

 . (172 -8/162السابق، ) املصدر (4)

 .(118-6/116املصدر السابق، ) (5)
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 . (1)هلابطو التَّوراة من قارون، قصة فساق 

ومل  »  يف التَّوراة، كقوله:  وعدم وجودهالوجود القصة يف القرآن،    ه البَقاِعيوُينبِّ 

إليه   ُأشري  كام  نجاساهتم،  لبعض  أخفوه  ِِمَّا  فلعله  التَّوراة،  يف  البقرة  قصة  ذكر  أر 

ۥَت  َٰٓ﴿ بقوله تعاىل: ل ون ه  اِطيَٰٓع  ثرِٗياَِٰۖٓق ر  َٰٓك  ون  ت  ف  آَٰو  ون ه  َٰٓت ب د   . (2) «...[91ام:]األنع ﴾ س 

قصة هاروَت وماروَت،  لتًّوراة، كه رواية الكثري من القصص من اباإلضافة لرتك

السبِت، التَّورايت،    وأصحاَب  الَقصص  كل  يستقِص  مل  البقاعي  أن  فالظاهر 

القصص   كر الكثري منآن الكريم، وهلذا ترك ذقرال  واإلنجييل، بام يتوافق وما ذكره

 القرآن الكريم. اإلرسائييل الثابت يف 

 لث: توضيح مبهمات القرآن: املطلب الثا 

من األ  الكثرُي   
ِ
ورَد أسامء قد  إرسائيل،  بني  عند  كانت  التي  واألماكِن،  عالِم، 

ا حاول ذم الفقهية، وهلذكُرها َمماًل يف القرآن الكريم، وكذا بعض تفاصيل األحكا

 ومن ذلك: نجيل،  لك املبهامت، بنصوص التوراة واإلالبقاعي تفسري ت

آَٰك َٰٓ﴿ تعاىل:  قال اهلل  . 1 ٗ إِۡص  ل ي ن آَٰٓ َٰٓع  ََٰٓت  ِمل  َل  آََٰح  ل َٰٓو  ب لِن ا ََٰٰٓٓم  َِٰٓمنَٰٓق  ِين  َٰٓٱَّلَّ ۥَٰٓلَع    ﴾ت ه 

التَّوراة، يف بيان تلك اآلصار،  [286]البقرة: البقاعي نصوص  والقيود، التي ، فساق 

بني إرسائيل ع  كانت وأع(3) ىل  ق،  تفسري  يف  بطول  تعاىل:  اد توضيحها  ع َٰٓو َٰٓ﴿وله  ََٰٰٓٓي ض 
ََٰٰٓٓ م  ن ه  َٰٓع َٰٓإَِٰٓع  ن ت  َٰٓٱلَِِّتََٰٓك  َٰل  ل  غ 

َٰٓو ٱل   م   . (4) [157:األعراف] ﴾ ل ي ِهم  َٰٓۡص  ه 

تعاىل:     . 2 اهلل  ََٰٰٓٓ﴿قال  م  نَّه 
 
أ َٰٓ ل و  جِنيل َٰٓو  ِ

و ٱۡل  َٰٓ َٰة  ى ر  ٱلَّو  وآَْٰ ق ام 
 
فساق [66]املائدة:  ﴾أ  ،

ل الذي رُضَب عىل بني إرسائيل، جرايات التوراتية، التي تروال اء تركِهم وضح الذُّ

التَّوراة:حتكي ففي  الّشيعة،  وتسم »  م  تطيعوِّن  مل  ووإن  قوِّل،  هبذه  عوا  تعملوا  مل 

 
 .(369-14/365، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(384-1/383)املصدر السابق،  (2)

 .(4/180املصدر السابق، ) (3)

 .(126-8/119) املصدر السابق، (4)
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الباليا،  بكم  وآمر  مثل صنيعكم،  بكم  أصنع  أيضا  أنا  عهودي،  وأبطلتم  الوصايا، 

، وهيلك النفس،  والسل الذي يطفىء البَص  أ،ربلبهق املقّش الذي ال يوالربص، وا 

عداءكم يأكلون ما تزرعون، وأنزل بكم  ، وذلك ألن أويكون تعبكم يف الزرع باطالً 

 . (1) «كم أعداؤكمغضبي، وهيزم

تعاىل:    . 3 اهلل  ََٰٰٓٓ﴿قال  نَّ ٱل م  َٰٓ م  ل ي ك  ع  نل  آَٰ نز 
 
أ ىََٰٰٓو  ل و  فساق[57]البقرة:  ﴾و ٱلسَّ  ،  

، فقال:ا  نصوص التَّوراة، يف بيان معنى السفر الرابع: واملّن كان يشبه  وقال يف  »  ملنَّ

ا منظرحبة  وكان  ويلتقطونه لكزبرة  يرتددون  الشعب  وكان  كاملها،  أبيض  ه 

الرحىويطحنو يف  منه    نه  ويصريون  القدور  يف  ويطبخونه  املهراس  يف  وهيرسونه 

 . (2)«ن دقيقه بالزيتعم اخلبز الذي يعجمليال ويصري طعمه مثل ط

ت اهلل ال  ــ ق   . 4 د َٰٓ﴿   ى: ـ ال ـ ع ـ   ل ق  َٰٓو  م ََٰٰٓٓ َٰٓ ر  ءِيل  إِس  َٰٓ ب ِِنٓ ن آَٰ
 
و َٰٓب وَّأ ٖقَٰٓ ِصد  َٰٓ

 
ََٰٰٓٓب وَّأ ِن  م  مَٰٓ َٰه  ز ق ن  ر 

َٰتَِٰٓ ي ِب  الب  ، [ 93]يونس:  ﴾ ٱلطَّ هذه    َقاِعيفساق  ذكر  يف  التَّوراة،  من  طوياًل،  نصًا 

رض التي تدخلوَنا لرتثوها  لسفر اخلامس: األقال قي أثناء ا» الطيبات، منها، قوله:

خرجتم  م  ليست التي  مَص  أرض  تسثل  أن  فيها،  حتتاجون  كنتم  التي  تقوا  منها، 

ثوها  ها مثل بساتني السقي، ولكن األرض التي جتوزون إليها لرتبأرجلكم وتسقو

ي أرض اجلبال والصحارى، وإنام تّشب من مطر السامء. يتعاهدها اهلل ربكم يف ه

ح ركل  اهلل  وعينا  آخني،  إىل  السنة  أول  منذ  فيها  سمعتم  ر  بنا  أنتم  فإن  السنة. 

وتتقو اليوم،  هبا  آمركم  التي  وتعبداألحكام  ربكم،  اهلل  قلوبكم  ن  كل  من  ونه 

يف لكم  ويمطر  إليكم،  نظره  يديم  اخلروأنفسكم  وتستغلون   مجيعا،  والربيع  يف 

 . (3)«ن، وتأكلون وتشبعوطعاما ورشابا وزيتا، وينبت يف حرثكم عشبا ملواشيكم

 
 .(228-6/226، ) الدرر، البقاعيظم ن (1)

 .(1/434املصدر السابق، ) (2)

 .(203-9/190املصدر السابق، ) (3)
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َٰٓ﴿ََٰٰٓٓقال اهلل تعاىل: اد وآَْٰح َََٰٰٰٓٓٓو لَع   َٰٓه  ِين  َٰٓذِيََٰٰٓٓٱَّلَّ َّ ن آَٰك  رََِٰٰٖۖٓٓرَّم  ف   اقفس  ،[146:نعاماأل] ﴾ ظ 

 . (1)املحرمات هذه بيان يف بطوله، التَّوراة، نص البَقاِعي

العذاب عىل بني إرسائيل، والذي    ساق   . 6 أنواع  بيان  النصوص يف  الكثري من 

ال  ورد القرآن  تعاىل:  مبهاًم يف  اهلل  َِٰٓمنك َٰٓف َٰٓف م نَٰٓك َٰٓ﴿كريم، ففي قول  َٰلِك  َٰٓذ  د  ب ع  َٰٓ ََٰٰٓٓر  م 
ٱلسََّٰٓ آء َٰٓ و  س  َٰٓ لَّ ض  َٰٓ د  ق  من [12ة:]املائد  ﴾بِيلَِٰٓف  إرسائيل  لبني  حدث  ما  البَقاِعي  ساق   ،

 .(2) صفحة 20من  التِّيه، يف أكثر 

تعاىل:   قوله  ِمنَٰٓۢ﴿ويف  َِٰٓ ٱَّللَّ َٰٓ ة  م  نِع  َٰٓ ل  ِ ب د  ي  نَٰٓ آء َٰٓو م  ج  آَٰ م  ِدَٰٓ ب ع  َََٰٰٰٓٓٓ ِديد  ش  َٰٓ ٱَّللَّ  َٰٓ ف إِنَّ َٰٓ ت ه 
ابَِٰٓ و[211]البقرة: ﴾ٱل عِق  ما  ساق  العذاب ،  أنواع  من  عليهم  يف  (3) قع  ونحوها   ،

 . (5) ، وبعضها بطوٍل، من أسفاٍر، متعددٍة، من التوراة(4)أخرىمواضع 

هـيك   مـ ول من  ـن  ذلك  من  شيئًا  البقاعي  ساق  بل  التَّوراة،  عىل  مقتَصًا  ذا 

 . (6) جيل، بطولاإلن

تعاىل:    . 7 اهلل  ََٰٰٓ﴿قال  م وَس  َٰٓ ٱَّللَّ  َٰٓ َّم  َك  لِيٗمآَََٰٰٰٓٓو  البقاع[164ة:  ]املائد  ﴾ت ك  فساق  ي ، 

 . (7) ل، يف بيان هذا الكالمنصوصًا من التَّوراة، بطو

َٰٓٱََٰٰٓٓ﴿قال اهلل تعاىل:    . 8 َٰٓٱَّللَّ  د  ِيو ع  ََّٰٞٓلَّ ة فِر  غ  مَٰٓمَّ َِٰتَٰٓل ه  َٰلِح  ِمل وآَْٰٱلصَّ ن وآَْٰو ع  َٰٓء ام  ٌرََٰٰٓٓن  ج 
 
أ َٰٓو 

ظَِٰٓ ذكر[9]املائدة:  ﴾يمَٰٓٞع  من  ورد  ما  البَقاِعي  فذكر  إرساأ   ،  بني   
ِ
ُنقباء  

ِ
من سامء ئيل 

 .(8) سالم من اإلنجيل ، وحواري عيسى عليه الصالة وال التَّوراة

 
 .(327-7/322، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 . (107-6/80املصدر السابق، ) (2)

 .(192-3/190املصدر السابق، ) (3)

 .(8/93(؛ )31-5/03سابق، )املصدر ال (4)

 .(213-6/120ملصدر السابق، )ا (5)

 .(265-6/262املصدر السابق، ) (6)

 .(511-5/507املصدر السابق، ) (7)

 .(6/51ابق، )املصدر الس( 8)
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تعاىل:    . 9 اهلل  بُّك َٰٓ﴿قال  ر  َٰٓ ذَّن 
 
ت أ ل ئَِِٰٓإَوذ َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓم  ت م  ر  ف  ل ئِنَٰٓك  و  َِٰٓۖ م  نَّك  زِيد 

َٰٓل   ت م  ر  ك  نَٰٓش 
اِِبََٰٰٓٓإَِٰٓ ذ  َٰٓع  ِديدَٰٓٞنَّ  . ( 1) ة، يف تفسري هذا التأذن را ، فذكر البَقاِعي نصوص التَّو [ 7]إبراهيم:   ﴾ ل ش 

 مثلة يف ذلك كثرية جدًا. واأل

 طلب الرابع: بيان أحكام التوراة واإلجنيل الفقهية امل 

 التي  افات العقائدية، الثابتة يف التَّوراة، واإلنجيل،االنحرالكثري من  البَقاِعي ردَّ  

ن بعضهاسبق  قوله:(2)قل  ومنها،  و»  ،  اهلل،  فم  قوله:  املتشابه،  من  اهلل، إصبوفيه  ع 

 . (3) «ال جيوز إطالقه يف رشعناونه لك -واألول 

؛  املناسبات ومن أعظم »   اِعي َيستْقيص عقائد بني إرسائيل من التَّوراة، كقوله:البقَ 

دلت البعث، اخصيص  ذكر  هنا،  بالذكر  وزبوره،  السالم،  عليه  مقامه اود  هذا  لذي 

ذل التَّوراة عن  مع خلو  النَّار  ذكر  وكذا  لك،  فيه رصيًا،  ذكر  البعث فال  فيها  أما  ه 

النار فلم يذكر َش ِِمَّا يدل عليها، إال اجلحيم يف موضٍع واحٍد، وأما أصاًل، وأما  ٌء 

النار، واالزبور فذكر   ، وفيه داللة واضحٌة  (4) «، واجلحيم، يف غري موضعهلاويةفيه 

 استقصاء تاٍم،  لنصوص التًّوراة، ومعرفٍة هبا.  عىل

فقد   اباملقابل،  اللكثساق  اآلراء  من  واإلنجيل،فقهيري  التَّوراة،  يف  الثابتة  مع   ة، 

 ها: من بيان وجه اخلالف بينها، وبني ما هو ثابت يف القرآن الكريم، يف مواضع متعددة، 

البقاعي:  . 1 ال»  قال  يف  ورد  فقد  السجود،  من  وأما  الناس  آلحاد  كثريًا  تَّوراة، 

رش يف  جائزًا  كان  فكأنَّه  نكري،  فِ غري  اهللعلُ ائعهم  لغري  وجه سبحانه    ه  عىل  وتعاىل، 

 . (5) «سبحانه وتعاىل أعلم، وأما نحن، فال جيوز فعُله لغري اهلل التعظيم، واهلل

 
 . (10/386، ) يالدرر، البقاعنظم  (1)

 (.134ص: )( 2)

 .(8/100الدرر، )نظم ( 3)

 .(11/147املصدر السابق، ) (4)

 .(4/233سابق، )املصدر ال (5)
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البقاعي:    . 2 صالة  التَّوتتبعت  »قال  يف  الركوع  فيها  ذكر  أره  فلم  إبراهيم  راة، 

إال يف  م،  ، وال أتباعهعليه السالم، وال من بعده من األنبياء عليهم الصالة والسالم

 ورأيته ذكر الصالة فيها عىل ثالثة أنحاء:     َيُسن جعله فيه عىل ظاهره، ال موضع واحد، 

كيفية،    األول:  بيان  غري  من  لفظها  َمردا،إطال  : والثاين إطالق  السجود  لفظ   ق 

ذلك  ثالث وال  ونحو  الوجه،  عىل  خروٍر  أو  جثٍو،  أو  بركوٍع  مقرونًا  ،  (1)«إطالقه 

الكثري الروايات  يفوساق  ذلك،  ة  ب  ُيشِعر  منه،  بام  كبرٍي  التَّوراة،  تتبٍع  لنصوص 

 ومعرفة هبا. 

ه ذلك أنسبب إنزال الفرائض يف التَّوراة، كان النساء أيضًا؛ و»قال البقاعي:    . 3

اسمه   أمره وعز  إرسائيل، جل  بني  من  أمره  َنَكَص عن  من  أمات  ملا  جده،  وتعاىل 

آالفهم   منهومن  أبناءهم  وأخرج  التَّيه،  أيف  الصالة  مر؛  عليه  والسالم،    موسى 

سمة أرض الكنعانيني، بني بنيهم، بعد معرفة عددهم، عىل منهاج ذكره، ومل يذكر بق

ثم (2) « يهن، فأنزل اهلل حكمهنَّ ، فسألنَّ مرياث أب ب هلنَّ البنات، وكان فيهم بناٌت، ال أ   ،

 .ساق نصوصا من التوراة يف بيان ذلك

 . ( 3) يعة اإلسالمية افقة مع الّش وأَنا متو   ،لتَّوراةا بيان عقوبة الزنا للمحصن يف . 4

 

 

 
 

 
 .(4/437، ) لدرر، البقاعيانظم  (1)

 .(247-5/246املصدر السابق، ) (2)

 .(156-6/152املصدر السابق، ) (3)
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 اخلامتة
 انتهت هذه الدراسة إىل بعض النتائج املهمة، وهي:

ال  . 1 واإلنجيل،  عناية  بالتَّوراة،  ورواياهتم،  بَقاِعي  بنسخهام،  علمه  جهة  من 

 نصوص.الَتْشكل عليه من تلك كثرة السؤال لعلامئهم، حول ما ُيْس و

العلام  . 2  التحريفأن  وقوع  عىل  اتفقوا  ثم   ء  واإلنجيل،  التَّوراة،  نصوص  يف 

أقرهُبا   أقواٍل،  أربعِة  عىل  التحريف  هذا  وجه  يف  التباختلفوا  لفظًا كون  واقع  ديِل 

 بقاء الكثري من النصوص التي مل يدخلها التبديل. ومعنٌى، مع

من    . 3 االالبَقاِعي  جواز  يرون  الذين  االرستدالل  س العلامء  ائيلية،  بالنصوص 

قرا جواز  فيها، ويرى  الزلل  بمواطن  العارِف،  للُمتمكِن،  واإلنجيل،  التَّوراة،  ءة 

 افظ ابن حجر. شيخه احل وهذا منه موافقة ملا ذهب إليه

ذا  كثر البَقاِعي من االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل، يف تفسريه، وهأ   . 4

امل  الكثري من  ألفورصعاالصنيع مل يرض  الذين  له،  الردِّ ين   عليه، كام  ا مصنفاٍت يف 

 يف الرد عليهم.   "األدلة القومية يف االستدالل بنصوص الكتب القدمية" صنف هو : 

ل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل، يف مواضع معينة ي من االستدالالبَقاعِ   أكثر   . 5

 فقط، هي: 

األ  أ.  التَّورقصص  يف  ملَِّا  بيانه،  مع  التحريف،  وااة،  نبياء،  من  والعقائد  إلنجيل 

ما  الزلل، ومثل ذلك  فيها من  ما  وينبِّه عىل  يذكرها،  قد يذفها، وقد  التي  الباطلة 

 قرآن الكريم. ذكٌر يف الكان هلا حدث من قصص لبني إرسائيل و

تفسريها    ب.  ووجد  القرآن،  يف  ُتفرس  مل  التي  واإلنجيل،  املبهامت  التَّوراة،  يف 

 ثري منها. ك الكاه مناسبًا، وقد يرتيربعض ما  فيذكر منها

ذكر الكثري من األحكام الفقيهة، املنزلة عىل بني إرسائيل، والتي ذكرت يف    ت. 

 القرآن مبهمة. 
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الك  ث.  منذكر  يتوافق ا  ثري  بام  الكتابني،  يف  الواردة  العامة،  واملواعظ  حلكم، 

 آن الكريم. ونصوص القر

 : جيل، هولتوراة واإلنا ستدالل البقاعي بنصوصالغرض العام من ا . 6

 تفسري املبهامت الواردة يف القرآن. أ. 

 بيان مواضع التحريف الواقع يف التَّوراة، واإلنجيل.   ب. 

 لتَّوراة، واإلنجيل، للتنبيه عليها.طلة يف اعقائد الباذكر ال ت. 

العقائد  ث.  من  واإلنجيل  التَّوراة،  يف  ما  للقرآن  بيان  املوافقة  واألحكام   ،

 الكريم. 

البَقاِعي ش   . 7 والفقه، ِما مل يذكر  بالعقائد،  تعلٌق  له  التَّوراة، واإلنجيل،  يئًا من 

ش  فكان  اإلسالمية،  الّشيعة  خيالف  للنصقد  االنتقاء،  املختديد  من وص  ارة 

ال ذكره  ما  فكل  ذك  الكتابني،  كان  بل  اإلسالمية،  العقائد  من  شيئًا  تلك خيالف  ر 

باب   من  ِما  ساالستئنا النصوص  والال خي،  الّشعية،  النصوص  باب  ف  من  ليس 

 االعتامد، وهلذا فإنه إذا وجد باطاًل ينبِّه عليه، يف خامتة نقله، أو يقوم برتك نقله.

 : مبا يلي   وهلذا توصي الدراسة 
املتعل  . 1 البحوث  واإلنجيزيادة  التَّوراة،  بنصوص  العلامء  باستدالل  ل،  قة 

 ليتكون هلذا االستدالل 

 .املخيي واضح املعمنهج تار

يف  . 2 البحث  بالتَّوراة،  زيادة  االستدالِّل  بمنهجه  البَقاِعي  بعد  جاء  من  تأثر   

 واإلنجيل. 

يف  . 3 البَقاِعي    البحث  نقلُه  ما  بني  التَّ املقارنة  واإلنجيل،  عن  هو  وراة،  وما 

 موجود عندهم اآلن.
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 جعاملرافهرس املصادر و

ية الكربى،  الِّن، املطبعة االمريسط، أمحد بن حممد القري إرشاد الساري لشرح صحيح البخا  . 1

 . 1323،  7مَص، ط

صاري، حتقيق الشاويش، املكتب  ، زكريا بن حممد األنأسىن املطالب يف شرح روض الطالب  . 2

 .1992،  1وت، طالمي، بري اإلس

الفقي،    ، حممد بن أيبهفان من مصايد الشيطانالل  إغاثة  . 3 القيم، حتقيق حامد  مكتبة بكر ابن 

 .1975، 1ة، طدياملعارف، السعو

القدمية األ  . 4 الكتب  من  النقل  حكم  يف  القومية  أمحد  قوال  ضبط  البقاعي،  عمر  بن  إبراهيم   ،

 . 2010،  1ة، ط، القاهرايح وتوفيق وهبة، دار جزيرة الوردالس

والن  . 5 حتق  هاية،البداية  كثري،  ابن  عمر  بن  الرتكي،  إسامعيل  املحسن  عبد  بن  اهلل  دار  يق عبد 

 . 8411، 1هجر، مَص، ط

الطالع    . 6 منالبدر  التاسع  مبحاسن  القرن  بريوت،  بعد  املعرفة،  دار  الشوكاِّن،  عيل  بن  ، حممد 

 . 2004، 1ط

 م، دار كتب عربية للنّش، مَص. وى الناظ، سلالرتمجة السبعينية للتوراة . 7

العظيم  . 8 القرآن  بتفسري  إسامعيل  سالمة،  ،  سامي  حتقيق  كثري،  ابن  عمر  طيبة،  ن  دار 

 . 1420، .2ط السعودية،

العظيمتفسري    . 9 مكتبة   القرآن  الطيب،  اسعد  حتقيق  حاتم،  أيب  ابن  حممد  بن  الرمحن  عبد   ،

 . 1419،  1لسعودية، طالباز، ا 

قيق سعيد القزي، املكتب  حت ابن حجر،  ، أمحد بن عيل  ى صحيح البخاريتعليق علتغليق ال  . 10

 .1405،  1اإلسالمي، بريوت، ط

اجلامع  ال  . 11 اصحيحالتنقيح أللفاظ  عبد  بن  حممد  دار  ،  بن حممد،  الزركيش، حتقيق ييى  هلل 

 . 1421،  1الرشد نارشون، السعودية، ط
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ابن امل، عمر بن عيلح لشرح اجلامع الصحيحالتوضي  . 12 الفالح  ، دار  لقن، حتقيق مكتب دار 

 . 1429، 1النوادر، دمشق، ط

الصحيح  . 13 الاجلامع  إسامعيل  بن  حممد  ال،  حممد  حتقيق  النجاة،نابخاري،  طوق  دار    رص، 

 . 2002، 1بريوت، ط

املسيح  اجلواب  . 14 دين  بدل  ملن  تيالصحيح  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  بن  ،  عيل  حتقيق  مية، 

 . 1419، 2لعاصمة، السعودية، طمحدان بن حممد، دار ا   -راهيميز بن إبعبد العز -حسن 

حتقيق عيل    ن عبد اهلل األلويس،ب  ، حممود املثاين   بع سالو   املعاين يف تفسري القرآن العظيم  وحر  . 15

 . 1415، 1عبد الباري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

أخب   . 16 يف  الذهب  ذهبار  شذرات  ابنمن  أمحد  بن  احلي  عبد  عبد  العامد    ،  حتقيق  احلنبيل، 

 . 0614، 1، دار ابن كثري، دمشق، ططوؤاألرنالقادر 

 . 1409،  1ط دار الفكر، بريوت،    ، عياض بن موسى القاض ، بتحقيق حقوق املصطفى  الشفا . 17

تبة دار مك  ، حممد بن عبد الرمحن السخاوي، منشوراتالضوء الالمع ألهل القرن العاشر  . 18

 . 9119احلياة، بريوت، ط، 

الشيوخ واالقران   . 19 برتاجم  الزمان  البقاعي، حتعنوان  حسن  بن  إبراهيم  حبيش،  ،  حسن  قيق 

 . 2001 ، 1القومية، القاهرة، ط  دار الكنب والوثائق

امل  . 20 واليهود غاية  النصارى  الرد على  دار  قصود يف  حنفي،  إمام  ييى، حتقيق  بن  السموأل   ،

 . 1427ية، مَص، عرباآلفاق ال

البار   . 21 البخاريي شرح صحفتح  دار يح  الباقي،  عبد  فؤاد  ابن حجر، حتقيق  بن عيل  ، أمحد 

 . 1957، 1عرفة، بريوت، طامل

ا  . 22 اجلامع بني فين فتح  والدراية من  ا   لقدير  ابن  التفسريلرواية  دار  الشوكاِّن،  بن عيل  حممد   ،

 . 1414، 1كثري، دمشق، ط 

وا  . 23 امللل  يف  والنحلألهالفصل  ابن واء  أمحد  بن  عيل  مك  ،  القاهرة،  حزم،  اخلانجي،  تبة 

 .)د.ط(، )ط.ت(



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

145 

  ارق حممد بدر عامل، د، حممد أنور شاه الكشمريي، حتقياريفيض الباري على صحيح البخ  . 24

 . 1426، 1وت، طالكتب العلمية، بري

اء الرتاث،  إحي، حممد بن يوسف الكرماِّن، دار شرح صحيح البخاريالكواكب الدراري يف  . 25

 . 1401، 2بريوت، ط

البخاري الك  . 26 اجلاري إىل رايض صحيح  الكوراِّن، حتقوثر  إسامعيل  بن  أمحد  أمحد عزو  ،  يق 

 . 1429، 1اث، بريوت، طعناية، دار إحياء الرت 

السالم   تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز يف  . 27 ابن عطية، حتقيق عبد  ، عبد احلق بن غالب 

 . 1422، 1علمية، بريوت، طال شايف، دار الكتب

 . 1436، 1، نخبة من الباحثني، مركز تفسري، السعودية، ، طيف اإلسرائليات  مراجعات . 28

 . 1982،  1السعودية،ط زاهي، دار الياممة،  ال حتقيق حممد  املكي،   ، عمر بن فهدمعجم الشيوخ . 29

 . 1421،  1، دمشق، ط الة ، حتقيق شعيب األرنؤوط، وآخرون، دار الرس املسند، أمحد بن حنبل  . 30

 . 1420، 3حممد بن عمر الفخر الرازي، دار إحياء الرتاث، بريوت، ط  ،ح الغيبمفاتي . 31

اللغة،  . 23 م  مقاييس  فارس،  ابن  حتقيق  أمحد  اللغة،  دارعبقاييس  هارون،  السالم  الفكر،    د 

 . 1399، 1بريوت، ط

البقنظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور  . 33 ، دار الكتاب اإلسالمي،  اعي، إبراهيم بن عمر 

 . 1404 ،1هرة، طالقا

األعيان  . 34 أعيان  يف  العقيان  بكر  نظم  أيب  بن  الرمحن  عبد  حتى،  ،  فليب  حتقيق  السيوطي، 

 ، )د.ت(.ط(العلمية، بريوت، )د.بة تاملك

االلفيةالنكت    . 35 مبا يف شرح  مكتبة الوفية  الفحل،  ماهر  حتقيق  البقاعي،  بن عمر  إبراهيم   ،

 . 1428،  1ون، السعودية، طارش الرشد ن

القومألرب يف فنون األدبهناية ا  . 36 النويري، دار الكتب  ية، مَص،  ، أمحد بن عبد الوهاب 

 . 1423، 1ط

ئم الربماوي، حتقيق جلنة بإرشاف  ، حممد بن عبد الدا ححيبيح بشرح اجلامع الصالالمع الص . 37

 . 1423، 1نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط
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• من مواليد مدينة مكة املكرمة.
• خترجت يف كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى عام ١٤٢٣ه.

• انلــت شــهادة املاجســتري مــن قســم الكتــاب والســنة -كليــة الدعــوة وأصــول الديــن جبامعــة أم 
ــه معــىن املتشــابه اللفظــي يف  ــة الســياق القــرآين يف توجي ــر دالل القــرى عــام ١٤٢٨ه أبطروحــة: "أث
انلــت شــهادة  ". كمــا  الســالم  نــوح وهــود وصــاحل وشــعيب عليهــم  القــرآين، قصــص  القصــص 
الدكتــوراه القســم نفســه عــام ١٤٣٧ه أبطروحــة: "منهــج أيب احلســني الكنــدي يف تفســريه الكفيــل 

مبعاين التنزيل: عرًضا ودراسة".
• مــن أعماهلــا املنشــورة: "توجيــه املتشــابه اللفظــي يف قصــة شــعيب عليــه الســالم"، "مواطــن تعظيــم 
هللا تعــاىل وعظمتــه يف قصــة إبراهيــم عليــه الســالم"، "منهــج القــرآن الكــرمي يف الوقايــة مــن جرميــة 

القذف"، "آايت عمارة املساجد يف سورة التوبة" دراسة حتليلية".
tsbahwirth@uqu.edu.sa :الربيد الشبكي •






( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/٨/١ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/٨/٢٧ه )
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 لخصامل

البالغية يف سورة اجلن دراسة تفسريية من   البحث إىل دراسة األساليب  هيدف 

البالغي للسورة وإظهار معاين   ينخالل كتب املفرس ورشوحهم، إلبراز اإلعجاز 

وأغراضها البالغية، ومنها: التوكيد،    األساليب اخلربية   عىل: آياهتا، واشتمل البحث  

اإلضامر، موضع  يف  اإلظهار  والتنكري،    احلذف،  التعريف  والتأخري،  التقديم 

 اإلطناب. و، التعبري عن املفرد بلفظ اجلمع، القرص، االلتفات

كام اشتمل عىل األساليب اإلنشائية يف سورة اجلن وأغراضها البالغية، ومنها:  

النهي واالستفهام،  األمر،  وأغراضها  ،  اجلن  سورة  يف  البيانية  األساليب  وكذلك 

تشبيه، االستعارة، الكناية، املجاز، التعريض، وأخريا األساليب  البالغية، ومنها: ال

الالبدي  وأغراضها  اجلن  سورة  يف  رعاية عية  االحتباك،  املقابلة،  ومنها:  بالغية، 

 اجلناس.و، الفاصلة

وكان منهج البحث االستقراء والتحليل، بتتبع ما ذكره املفرسون يف كتبهم من  

اجلن،   سورة  آيات  يف  بالغية  معانيها أساليب  ومعرفة  وحتليلها  فيها  والنظر 

  مكانه. وأغراضها، وتأثريها عىل املعنى، وسبب ورود كل أسلوب بالغي يف

وكانت أبرز نتائج البحث: تكرار أسلوب التوكيد يف سورة اجلن لتثبيت املعنى،  

تعظياًم  أو  ختفيفًا  إما  السورة  يف  احلذف  أسلوب  ورود  تكرر  كام  للتفخيم،  أو 

أو   السورة للمحذوف  يف  واضحًا  املقابلة  أسلوب  ظهر  كام  عليه،  الكالم  لداللة 

ال يف  تأثريه  وتقوية  املعنى  السورة إلبراز  يف  املبالغة  أسلوب  تكرر  كام  نفوس، 

التي   اآليات  بفواصل  السورة  ومتيزت  املعنى،  تأكيد  يف  زيادة  املصدر  باستخدام 

 جاءت متسقة مع معاين اآليات التي وردت فيها. 

احلرص عىل دراسة آيات القرآن من خالل أساليبه البالغية البحث ب  وقد أوىص

  ملعرفة معانيه وفهم أغراضه.

 األساليب.  سورة اجلن، أسلوب القرآن، تفسري القرآن، بالغة القرآن، فتاحية: ال   كلمات ال 
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 قدمة امل

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد: 

والبيان،  ن  فإ الفصاحة  الكريم غاية يف  القرآن  أنزل  العرب، اهلل  بلغاء  به  أعجز 

فتعذر عىل فصحائهم اإلتيان بمثله،   غاية سورة منه    جاءت كلوأفحم معارضيه، 

والنظم  التأليف  وحسن  البالغة  معجزةً ف،  يف  الساعة،    خالدةً   كان  قيام  متيزت إىل 

ن قوة السبك، ودقة الفواصل، فكاو  ،بفصاحة األلفاظ، ومناسبتها للمعاينه  أساليب

البالغية حيث عكف العلامء منذ القرون  اللغوية والدراسات    عىل  له التأثري العظيم

كالم عىل  فيه  ما  وطبقوا  وتراكيبه،  ألفاظه  وحتليل  دراسته،  عىل  العرب    األوىل 

 و علوم القرآن الكريم، بل ه  أحد البالغة    علم  نوا يف ذلك املصنفات، لذا كانودو  

إنام  بل إن املكتبة العربية بجميع علومها املختلفة من أدب ولغة وبالغة  ،  (1) تهروذ

كل علم من العلوم »، يقول الزركيش يف كتابه الربهان:  الكريمعن القرآن    تفرعت

برهان  له  فليس  وإال  القرآن  من  كانو،  (2)«منتزع  هنا  ب  من  البالغة العلم  أساليب 

ل  سيلةً و معاينمهمة  الرلقا  آيات  فهم  مقاصده  كريمآن  إىل  ومعرفة  والوصول   ،

فالفقيه وإن »:  عىل ذلك  مؤكداً   يقول الزخمرشي يف مقدمة تفسريه الكشاف  ،هداياته

أهل الدنيا يف صناعة    األقران يف علم الفتاوى واألحكام، واملتكلم وإن بز  برز عىل  

الق   ابن  القصص واألخبار وإن كان من  ظ وإن عاالوة أحفظ، وي  ر  الكالم، وحافظ 

واللغوي  كان   سيبويه،  من  أنحى  كان  وإن  والنحوي  أوعظ،  البرصي  احلسن  من 

حلييه بقوة  اللغات  علك  لس   ،وإن  أحد  منهم  يتصدى  وال ال  الطرائق،  تلك  لوك 

بالقرآن،  خمتصني  علمني  يف  برع  قد  رجل  إال  احلقائق  تلك  من  عىل يشء  يغوص 

البيان وعلم  املعاين  علم  فإن  ،(3)«ومها  الكتاب اأرمن    لذا  آيات  معاين  خدمة  د 

 
 . (7ص )مود سعد، للدكتور حمت منهجية، قرآن مراجعاينظر: القول البالغي يف بديع ال  (1)

 .(8ص)للزركيش، لربهان يف علوم القرآن، ا (2)

 . (2ص)للزخمرشي، الكشاف،  (3)
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 بأساليبه البالغية واستنباط أغراضها،االهتامم  احلكيم وإيضاح مراد اهلل منها فعليه ب

ماو بدراسة    دعاين  هذا  االهتامم  البالغيةإىل  القرآنل   األساليب  سور  من   سورة 

اجلن،    ، الكريم سورة  باهللفوهي  مستعينة    البالغية   أساليبهااستخراج    قررت 

دراسة    انيهعام  ةعرفوم املفرسين،    ،تفسرييةيف  كتب  عىل  هذه جاءت  وباالعتامد 

 )دراسة تفسريية(.  البالغية يف سورة اجلن األساليببعنوان: الدراسة 

 مشكلة البحث:
 األسئلة التالية:اإلجابة عن الدراسة  حتاول

 ما معنى األساليب البالغية؟ -

 يف سورة اجلن؟ يناملفرس الواردة يف كتب ماهي األساليب البالغية -

   هذه األساليب البالغية الواردة يف السورة؟ األغراض املستخرجة منماهي  -

 ؟ آيات السورة عىل معنى هذه األساليب ما مدى تأثري -

   :البحثاهلدف من 
 إيضاح معنى األساليب البالغية.  -

والبيانية والبديعية يف سو  - ا  مم  نرة اجلاستخراج األساليب اخلربية واإلنشائية 

 كره املفرسون يف كتبهم. ذ

إظهار معاين آيات سورة اجلن حتليل األساليب البالغية الواردة يف السورة و  -

  ا.من خالهل

 إبراز اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم وإظهار فصاحته.  -

 أمهية البحث:
لتي الدراسات املتعلقة بالقرآن الكريم، وا  إحدىتستمد الدراسة أمهيتها كوهنا  

إدهت والوصول  معانيه،  وفهم  إعجازه  بيان  إىل  ومقاصده،  ف  أغراضه  البالغة  فىل 

وهذا ما دعا املفرسين    تسهم يف تذوق معانيه وفهم أحكامه،  من علوم القرآن،  علم

 فه. الستخراج هدايات القرآن الكريم واستنباط لطائإىل االستعانة بعلم البالغة 
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 منهج البحث: 
ما    ، حيث تتبعت(2) التحلييل (1) نهج االستقرائي ملاعىل   اعتمدت يف كتابة البحث

املفرسون   كتبهم  ذكره  بالغيةيف  أساليب  إىل يف    من  ثم عمدت  اجلن،  آيات سورة 

وسبب ورود وتأثريها عىل املعنى،  النظر فيها وحتليلها ومعرفة معانيها وأغراضها،  

يف   بالغي  أسلوب  امكانه،  كل  من  املستنبطة  األساليب  رتبت  عىل    لسورةوقد 

 وعلم البيان،   واإلنشائي، م املعاين بنوعيه اخلربي  التقسيم املعروف لعلم البالغة: عل

ثم البديع،  يف   وعلم  اآلية  ورود  ترتيب  بحسب  مطلب  كل  املواضع حتت  ذكرت 

يت يف كتابة واعتنما يتضح به الغرض البالغي،    معاين اآلياتالسورة، وذكرت من  

 رسائل العلمية، ومنها:لاة يف البحث باألمور الفنية املتبع

 كتابة اآليات بالرسم العثامين، مع بيان اسم السورة ورقم اآلية.  •

واجلزء،   • الكتاب،  اسم  بذكر  املتون  كتب  من  مظاهنا  إىل  األحاديث  عزوت 

ورود  عند  بالصحيحني  االكتفاء  مع  وجد،  إن  احلديث  ورقم  الصفحة،    ورقم 

 احلديث فيهام أو يف أحدمها. 

 ء من املصادر األصلية.رسين والعلامفوص املتوثيق نص  •

عند نقل نص أحد املصادر، وترك ذلك عند نقل    «     »وضع عالمة التنصيص    •

 مفهوم الكالم ومعناه، مع اإلشارة إىل املرجع يف احلاشية.

الكتاب واس   • إىل  باإلشارة  آخر كل صفحة، مكتفية  املراجع يف  املؤلف ذكر  م 

 . اعة والنرش، فأوردته يف فهرس املراجعطبالاصيل مع رقم الصفحة، أما ذكر تف

 
مــه  (1) جلـواهـالظ  ةــ ظ الحـو:  فيه ر  ينتقل  كلية،  وعالقات  عامة،  مبادئ  إىل  التوصل  هبدف  البيانات  مع 

إىل اجلزء  من  أو  العام،  إىل  اخلاص  من  ا  منهج  الكل.  الباحث  الدراسات  يف  فاروق   ،إلسالميةالبحث 

 . (13ص) محادة،

 . (16ص)، هفسملصدر نتركيبا. ا هو: دراسة اإلشكاالت العملية املختلفة: تفكيكا أو تقويام أو (2)
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 الدراسات السابقة: 
الدراسات أن  فيه  شك  ال  كثرية    التفسريية  مما  الكريم  القرآن  لسور  البالغية 

دراسة وجود  عدم  نظري  لفت  لكن  األساليب   تفسريية  ومتعددة،  يف  تبحث 

عليها االختيار  وقع  لذا  اجلن،  دراس البالغية يف سورة  وقد وجدت  أسل،  يف    يةوبة 

بع اجلن  موفق  سورة  مازن  للدكتور  اجلن،  سورة  يف  األسلوبية  التنبيهات  نوان: 

وآخر وين اخلريو  البالغية  ،  السورة  أساليب  لبعض  خمترصة  دراسة   عوجلتهي 

 بطريقة لغوية داللية. 

 خطة البحث:
 :وخامتةمباحث  وأربعةاشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد 

مشكلة  تاشتمل  :قدمةال وأمهيتههدافه وأث  البح  عىل  ومنهج  ،  ،  البحث، 

   .ة البحثوخطوالدراسات السابقة، 

 ، والتعريف بسورة اجلن. مصطلحات البحثبتعريف العىل  اشتمل :تمهيدال

 ، وفيه مطالب: سورة اجلن وأغراضها البلغيةاخلربية يف    األساليبالبحث األول:  

 التوكيد.  الطلب األول:
 احلذف. الطلب الثاين: 

 التقديم والتأخري.: لثثا اللب ط ال
 التعريف والتنكري.: الرابعالطلب 
 الكالم عىل خالف مقتىض الظاهر، ويشتمل عىل: جميء  :اخلامس الطلب 

 اإلظهار يف موضع اإلضامر -1

 االلتفات.  -2

 التعبري عن املفرد بلفظ اجلمع.-3

 القرص.  :السادسالطلب 

 اإلطناب.  :السابعالطلب 
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 وفيه مطالب: ، سورة اجلن وأغراضها البلغية  ب اإلنشائية يف ليسا األالبحث الثاين

 األمر.  الطلب األول:

 النهي.  الطلب الثاين:

 االستفهام. الطلب الثالث:

 مطالب: وفيه  ، سورة اجلن وأغراضها البلغيةالبيانية يف    األساليب البحث الثالث:  
 التشبيه.  الطلب األول:

 رة. االستعا الطلب الثاين:

 الكناية.  لب الثالث:ط لا

 املجاز.  الطلب الرابع:

 لتعريض. ا الطلب اخلامس:

 وفيه مطالب: ، البحث الرابع: األساليب البديعية يف سورة اجلن وأغراضها البلغية

 املقابلة. الطلب األول:

 االحتباك.  الطلب الثاين:

 املبالغة  الطلب الثالث:

 رعاية الفاصلة. الطلب الرابع:

 اجلناس.  :امس خل ا طلبلا

 وفيها التوصيات والنتائج.  :اخلامتة
 فهرس الصادر وآخر للموضوعات. 

إضافة علمية يف املكتبة القرآنية، كام آمل أن أكون قد    البحث  أن يكون آملهذا و

 أعطيت املوضوع حقه من البحث والدراسة بام يتناسب مع أمهيته، وباهلل التوفيق. 
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 لتمهيدا
 مبصطلحات البحث:تعريف  : الأوال

 تعريف األساليب البلغية:
لوب، واألسلوب الطريق واملذهب والوجه، واجلمع ـع أس ـم ـج  األساليب لغة:

 ( 1) أساليب.

تأليف كالمه  »  :اصطلحا  األسلوب املتكلم يف  التي يسلكها  الكالمية  الطريقة 

ا به  انفرد  الذي  الكالمي  املذهب  هو  أو  ألفاظه،  معانيه  يف  لم  كتملواختيار  تأدية 

 ( 2).« ومقاصده من كالمه

أقرب  »  :وه   األسلوب وقيل   تكون  مؤلفة عىل صورة  ألفاظ  يف  املصوغ  املعنى 

 ( 3).« لنيل الغرض املقصود من الكالم وأفعل يف نفوس سامعيه

الباء والالم والغني أصل واحد ومعناه الوصول إىل اليشء، تقول   :والبلغة لغة

والبالغة الفصاحة، ورجل بليغ أي: حسن الكالم؛    ،إليه  لتوص  بلغت املكان إذا

 (4)  ألنه يبلغ به ما يريده، وقول بليغ أي: بالغ.

مقتىض  »  :والبلغة يف االصطلح  يطابق  هبا  التي  اللفظ  أحوال  به  ُيعرف  علم 

 ( 5).«احلال

: طريقة الكالم التي تطابق مقتىض مقام  معنى األساليب البالغيةوعىل هذا فإن  

 وحال السامعني مع أدائه بعبارات فصيحة للتأثري عىل النفوس.  ب اطخلا

 
 .(1/473) البن منظور، ينظر: لسان العرب، (1)

 . (2/239)للزرقاين، مناهل العرفان،  (2)

 .(12ص) اجلارم،  عيل البالغة الواضحة، (3)

 . (8/419) البن منظور، ، لسان العرب،(1/302) البن فارس، مقاييس اللغة،ينظر: معجم  (4)

 .(1/52)، ، للقزوينيغةاإليضاح يف علوم البال (5)
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 أقسام علم البلغة: 
هو علم ُيعرف به أحوال اللفظ املطابق ملقتىض احلال، أي أنه    علم العاين:أوال:  

يتناول الطرق التي يتبعها املتكلم إليصال املعنى، هو يشتمل عىل األساليب اخلربية  

 ( 1) واإلنشائية.

الواحد بطرق خمتلفة مع وضوح   البيان:لم  ع   :اياثن املعنى  إيراد  به  ُيعرف  علم 

 ( 2) الداللة عليه، ويشتمل عىل التشبيه والكناية واملجاز. 

البديع:اثلثا:   املطابقة   علم  رعاية  بعد  الكالم  به وجوه حتسني  يعرف  علم  هو 

 (3) ووضوح الداللة، ويشتمل عىل املحسنات اللفظية واملعنوية.

 ساليب البالغية، فلكل أسلوب قيمته وداللته. األنيب ق روال ف

 اثنيا: التعريف بسورة اجلن: 
آياهتا   باإلمجاع، عدد  بعد (4) آية    28سورة اجلن مكية  النبوة  بدايات  نزلت يف   ،

البعثة   من  األعراف سنة عرش  وأحواهلم (5) سورة  اجلن  لذكر  اجلن  تسمى سورة   ،

 (7) .، كام تسمى سورة )قل أوحي((6) فيها 

 
 .(1/52)املصدر نفسه، : نظري (1)

 .(1/123)ينظر: املصدر نفسه،  (2)

 .(1/50)ينظر: املصدر نفسه،  (3)

، ( 4/361)للواحدي،  التفسري الوسيط،،  (256ص  )اين،  أليب عمرو الدلقرآن،  يف عد  آي االبيان  ينظر:    (4)

 . (5/378)، بن عطية، ال ، املحرر الوجيز(4/622)، ، للزخمرشي الكشاف 

 . (29/216)، البن عاشور ،رالتحرير والتنويينظر:  (5)

،  ( 5/378)  عطية،  البن  لوجيز،ابن عطية، املحرر ا،  (467ص  )  أليب القاسم،  عدد سور القرآن،ينظر:    (6)

 .(9/328)، ، للقاسمي ، حماسن التأويل (19/404) البن عادل، اب يف علوم الكتاب،اللب

ومن سورة اجلن،    :ابب  القرآن،مذي، أبواب تفسري  سنن الرتينظر:  رتمذي يف سننه.  وبذلك ترجم هلا ال 

(5/215). 

قل  )ورة  س  :تفسري القرآن، بابخاري، كتاب  صحيح البينظر:    .وبذلك ترجم هلا البخاري يف صحيحه  (7)

 .(6/160)، ( أوحي إيل
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 سبب نزول السورة:
عباس   بن  اهلل  عبد  قال:  عن  النبي  »،  أصحابه    ×انطلق  من  طائفة  يف 

وُأرسلت  السامء،  خرب  وبني  الشياطني  بني  حيل  وقد  عكاظ،  سوق  إىل  عامدين 

بيننا  الشياطني إىل قومهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل  عليهم الشهب، فرجعت 

ال بينكم وبني خرب السامء إال ، قالوا: ما حشهبت علينا الرب السامء، وُأرسلبني خو

يشء حدث، فارضبوا مشارق األرض ومغارهبا، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم  

النبي   إىل  هتامة  نحو  توجهوا  الذين  أولئك  فانرصف  السامء،  خرب  وهو   ×وبني 

عكا سوق  إىل  عامدين  وهبنخلة  بأصحابه صالظ،  يصيل  سمعوا  و  فلام  الفجر،  ة 

الاس   القرآن واهلل  هذا  فقالوا:  له،  فهنالك  تمعوا  السامء،  بينكم وبني خرب  ذي حال 

 جه ين ىن من خن حن جن يم﴿  حني رجعوا إىل قومهم، وقالوا: يا قومنا:
 مل خل﴿  :×فأنزل اهلل عىل نبيه  ،  [ 2-1اجلن:]  ﴾مي خي حي جي ىهيه مه
 (1) .«وإنام أوحي إليه قول اجلن ،[1اجلن:]  ﴾مم خم حم جم يل ىل

 موضوعات السورة:
عىل  ال  اشتملت اجلن،  سورة  أحوال  عن  اإلخبار  أبرزها:  موضوعات،  عدة 

وقصة استامع فريق منهم إىل القرآن وإيامهنم به، وإقرارهم بإعجازه، وتعظيمهم هلل  

برسوله    تعاىل، ذ×وإيامهنم  كام  إليامهنم  لا كرت  ،  السابقة  أحواهلم  سورة 

عن احلقائق  بعض  وذكرت  السامء،  من  السمع  السرتاق  وأهنم    هم،وحماوالهتم 

كاإلنس يف انقسامهم إىل مؤمنني وكافرين، وبينت سهولة االهتداء بالقرآن واإليامن 

 
ح  (1) الفجر،  بقراءة صالة  اجلهر  باب:  األذان،  كتاب:  البخاري،  رقم )صحيح  ، .(1/154)(،773ديث 

(، 149بالقراءة يف الصبح والقراءة عىل اجلن، حديث رقم )  هرمسلم، كتاب: الصالة، باب: اجل  صحيح

(1/331). 

، ، للبغوييلمعامل التنز،  (6/62)،  ، للسمعاين القرآن، تفسري  (23/647)،  ي ، للطربلبيانينظر: جامع ا

(7/266). 
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ث  م انتقلت السورة للحديث عن األمر بالتوحيد والنهي عن الرشك، وأشارت  به، 

الر وإىل  بعلم  لا سل  تعاىل  اهلل  انفراد  ببيان  وختمت  واجلزاء،  والبعث  رساالت، 

أ بعلم  وإحاطته سبحانه  اهلدف حواالغيب  فإن  لذا  أعدادهم،  وإحصاء  اخلالئق  ل 

 ( 1) األكرب للسورة كان معاجلة أصول العقيدة اإلسالمية.

 مناسبة السورة لا قبلها: 
األرض،   إىل  رسول  أول  السالم  عليه  نوح  كان  إىل    ×  دوحمم ملا  رسول  آخر 

الكفر   يف  الكل  متادى  حيث  نوح،  قوم  حال  قريش  كفار  حال  شابه  وملا  األرض، 

تعريضًا  عصيوال نوح  سورة  بعد  اجلن   سورة  اهلل  أنزل  األصنام،  وعبدوا  ان، 

لتباطؤهم  وتبكيتًا  للحق   للمرشكني  تقباًل  منهم  أكثر  اجلن   كان  اإليامن، حيث  عىل 

 ( 2) إيامنا. منهموأرسع 

 اثلثا: مدخل إىل بلغة السورة الكرمية: 
فيه،   اإلعجاز  مظاهر  أهم  من  الكريم  القرآن  سور  فواتح  يعرف    وهوتعد   ما 

آلف واالنسجام بني بداية برباعة االستهالل وحسن االبتداء، وهو يعني حصول الت

السيوطي   يقول  أجله،  من  سيقت  الذي  والغرض  كتا  السورة  ايف   تقان:إلبه 

ومن االبتداء احلسن نوع أخص منه يسمى براعة االستهالل، وهو أن يشتمل أول  »

 (3).«ويشري إىل ما سيق الكالم ألجلهيه م فالكالم عىل ما يناسب احلال املتكل  

وقد افتتحت سورة اجلن بآية أشارت إىل موضوع السورة وغرضها الرئيس، ثم  

الغرض هلذا  موضحة  اآليات  أصول  ومبي   جاءت  بمعاجلة  االهتامم  وهو  له،  نة 

يبل غ    ×العقيدة اإلسالمية، فبدأت السورة بفعل األمر )قل( وهو أمر للنبي   بأن 

 
 .(29/217)، ، البن عاشور ير، التحرير والتنو(891ص)سعدي، للينظر: تيسري الكريم الرمحن،  (1)

البحر  (2) حيان ملحيطا  ينظر:  الدرر (10/292)،  ، أليب  نظم  البقاعي،  للبقاعي،  التفسري (20/146)،  ،   ، 

 .   (157-92/156)، ، للزحييلاملنري

 .(3/363)، للسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن (3)
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القرآن، وإيامهنم بام جاء فيه، فجاء   من أمر طائفة من اجلن    كانأمته ما   واستامعهم 

اعتذارًا عام كان أنفسهم  الرشك عن  نفي  اجلن   تقليد سفهائهم من    منهم   تأكيد  من 

والولد،   الصاحبة  عن  سبحانه  وتنزهيه  تعاىل  هلل  متجيدهم  أيضًا  أكدوا  ثم  قبل، 

آمن ا بالقرآن الذي جاء به هنا اهلل عن    ×مد  حم  فكأهنم قالوا:  وصدقنا بام فيه، ونز 

 كل نقص.

افتتحت هبا سورة اجلن  مهيمنةً  وسط وخامتة     عىلوقد جاءت هذه املعاين التي 

التوحيد وموضوعات  للتنبيه عىل معاين  بإن  وأن   التوكيد  السورة، وشاع استخدام 

باهلل ومال اإليامن  فيها  ورد  السورة، حيث  آيات  كامل  الدين يف  وكتبه  ئكتأصول  ه 

افتتاحية  موضوعات  فيه  ترتبط  مجيل  ونسق  بليغ  بأسلوب  اآلخر،  واليوم  ورسله 

 السورة بباقي آياهتا. 

خامأ يف ا  مناسبة  والبالغة، جاءت  احلسن  يف  غاية  كفاحتتها  فكانت  السورة  متة 

املعنى مع مجلة املوضوعات الواردة فيها، قال تعاىل: ليعلم أن قد أبلغوا رساالت، 

ال الدرر:  بقايقول  نظم  يف  الغيبي »عي  وباطنها  وآخرها،  السورة  أول  التقى  وقد 

املجمل،   األول  عىل  آخرها  فدل  أن  وأوهلوظاهرها،  وذلك  املفصل،  اآلخر  عىل  ا 

أثنائها حفظه من مسرتقي   يف  بني   ثم  اجلن،  بسبب  الوحي  بني  عظمة  السورة  أول 

تأكيد أمره حتى بانت  يف  السمع، وختم بتأكيد حفظه وحفظ مجيع كلامته، واستمر  

اعتبار   بكل  كتاب،  كل  عىل  الفرقان  هذا  عزة  وظهرت  القرآن،  هذا  عظمة 

  (1) .«وحساب

 

 
 . (20/504)، ، للبقاعينظم الدرر (1)
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 األولحث بامل
 األساليب اخلربية وأغراضها البالغية يف سورة اجلن

 :  الطلب األول: التوكيد
ا لتثبيت  كثريًا  القرآين  التعبري  يف  التوكيد  أسلوب  نفوس  ملعجاء  وإقراره يف  نى، 

 ، وقد ورد التوكيد يف سورة اجلن بصور عديدة، منها:(1) املتلقني

 وأّن:أوال: التوكيد إبّن 
( مع ضمري  ـ)إن  كان التوكيد ب   ، ( 2) رة  بارزة يف السو الشأن أو بدونه ظاهرة  ( و )أن 

الضمري   عليه  يعود  أو  بعدمها  يأيت  ما  وتعظيم  وتفخيم  تأكيد  منه  الغرض  وكان 

ألغراض امل التوكيد  من  النوع  هذا  استخدام  اجلن  سورة  يف  شاع  وقد   ، بإن  تصل 

 خم حم جم يل ىل مل خل﴿  ل اهلل تعاىل:كثرية، من ذلك ما ورد يف قوبالغية  
خرب استامع    ×أوحى اهلل إىل نبيه    ،[1اجلن:]  ﴾من خن حن جن يم ىم مم

ما حصل،   عىلاجلن  لقراءته، وأمره بإبالغ قومه هبذا اخلرب، وأكد ذلك بأن  للتأكيد  

 
 . (2/384)، ، للزركيشالقرآن ينظر: الربهان يف علوم (1)

 ٰر ٰذ يي﴿اىل: يف سورة اجلن بفتح اهلمزة وكرسها، حيث قرئ من قوله تع ( قرئت أداة التوكيد )أن   (2)
تعاىل:    [3اجلن:]  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  جمحم يل ىل مل خل﴿ إىل قوله 
أي: عطفا    ﴾ جم يل﴿بالفتح، عطفا عىل:    [14اجلن:]  ﴾حن جن يم ىم مم خم

أكث﴾ مل﴿مرفوع  عىل   بأن  هذا  وعورض  العطف،  ،  هذا  فيها  يصح  ال  املواضع  عطر  عىل   فاوقيل: 

 من غري إعادة اجلار.  {فآمنا به}الضمري يف 

 للقول.  فيكون الكل مقوالً ألنه حكى بعد القول، فهو مكسور  ﴾ عنانا سمإ﴿عىل  وقرئ بالكرس عطفا

عطفا عىل   إمالفتح اب [18اجلن:]  ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿ تعاىل: يف قولهوقرئ 

 . ع اهلل أحدا ألن املساجد لهم فال ترشكوا  :أي ﴾زب﴿ـ ب لكونه متعلقاً  أو ،﴾ جم يل﴿

لفتح با  [19اجلن:]  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿  وقرئ يف قوله تعاىل:

 وقرئ بالكرس استئنافًا.   ،(قل أوحي إيل أنه كذا، وأنه ملا قام)ما قبله من قوله: عىل  عطفا

  للنيسابوري،   ،رش، املبسوط يف القراءات الع (354ص  )  البن خالويه،  القراءات السبع،ينظر: احلجة يف  

 .(042ص ) ق،ملحمد الصاد ، طالئع البرش يف توجيه القراءات العرش،(449ص )
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وجاء التوكيد متصال بضمري الشأن ليعطي معنى التعظيم والتفخيم للخرب، ثم جاء 

لغرابة اخلرب، ولزيادة اال  وهلم:توكيد اجلن  بق هتامم به، وهو ما كان من  إنا سمعنا، 

به،   وإيامهنم  القرآن  إىل  وقوعه  استامعهم  يف  ون  يشك  منهم  فريقًا  به  أخربوا  ألهنم 

ضمري  ام يفيد حتقيق ما قالوه، كام أن التوكيد هنا جاء أيضًا متصاًل بم بفأتوا يف كالمه

جبا( م، دل  عىل ذلك وصفه باملصدر )عالكري  قرآنلا:  الشأن لتعظيم شأن املخربر به

فنفى اجلن  عن    ،[2اجلن:]  ﴾مي خي حي جي﴿ثم أكدوا املؤكد بقوهلم:  للمبالغة،

)لن(،   باحلرف  املستقبل  يف  اإلرشاك  تأكيدور  فكامأنفسهم  أنفسهم    د  عن  خربهم 

بـ   تأكيد خربهم عن عدم إرشاكهم مستقبال  ورد   ) )إن  للقرآن ب    ، )لن(االستامع 

 ( 1)   إيامهنم واهتداءهم عند سامع القرآن يكاد ال يصدق. أن   وسبب هذا التأكيد بالنفي 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿كام جاء التوكيد بأن  يف قول اهلل تعاىل: 
نزيه، أي: تنزيه اهلل تعاىل عن الضعف واحلاجة ملعنى الت   كيدوفيه تأ  ،[3اجلن:]  ﴾ِّ

، (2) التأكيد وتفخيمهمري الشأن لتعظيم هذا  ( بضإىل الصاحبة والولد، واتصال )إن  

، للتأكيد عىل معنى ﴾ِّ ُّ ﴿،  ﴾ٍّ ٌّ﴿وقد جاء النفي يف اآلية بقوله تعاىل:  

وه نقص،  شائبة  كل  عن  وتنزهه  املطلق  وغناه  تعاىل  اهلل  ظم  مع  تأكيد و  يف  بالغة 

 (3) املعنى األول. 

تعا اهلل  قول  بأن  يف  التوكيد   ﴾رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿:  ىلوورد 
احلد،  أي:    ،[4اجلن:] فيه  يتجاوزون  قوالً  اهلل  عىل  يقولون  كانوا  اجلن   مرشكي  أن  

عون أن  له صاحبًة وولدًا، فجاء التأكيد هلذا اخلرب ألنه سيق إىل فريق من اجلن    ويد 

وأمـ ذلالف  ـخن  دوـق ـتـع ـي الشـيـا ضم ـك،  فـر  للتـجـ أن  ع  ـي ـأكـاء  عىل  ه ـ ظـد  ذا ـم 

 
 .(221-29/220)، ، البن عاشور ، التحرير والتنوير(467/ 20)، ، للبقاعيظم الدررينظر: ن (1)

 .(29/161)، لزحييل، لينظر: التفسري املنري (2)

 . (29/223)، ، البن عاشورويرتن، التحرير وال(4/399)، ، للرشبينيالرساج املنريينظر:  (3)
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 (1) . هــارتـكـاوز ونـجـ الت

ال اهلل  توكيدأما  قول   يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب﴿  تعاىل:  يف 
التأكيد عىل اعتذارهم عن إرشاكهم السابق، واملعنى:   ،[5اجلن:]  ﴾رث فكان بقصد 

أ اجلن   من  أحد  جرأة  عدم  من  تيقن ا  اأننا  هلم  و  وتقو  اهلل  عىل  الكذب، إلنس  عليه 

سبحانه، هلل  إرشاكنا  من  كان  وما  هلم،  تصديقنا  عن  نعتذر  تأكيد    وجاء  ونحن 

ن يف اآلية بـ )لن( لتأييد النفي، وفيه داللة عىل سالمة فطرهتم، وأهنم بالغوا  املظنو

 (2) يف حسن ظنهم بمن أضلوهم.

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿  كام جاء التوكيد بإن  يف قول اهلل تعاىل:
اجلن     ،[6:ناجل]  ﴾لك اك يق ببعض  ذون  يتعو  كانوا  اإلنس  بعض  أن  أي: 

اجلن  غيًا وطغيانًا وجرأًة عىل اإلنس، فأكد اخلرب ألنه  فزاد ذلك    ديان،بالقفار والو

تأكيد   يف  وزاد  اجلن،  ببعض  ذون  يتعو  اإلنس  أن   يصدق  يكاد  التكذيب، فال  مظن ة 

)  ( 3) ضمري الشأن.إىل اخلرب وتعظيمه بإضافة )إن 

ا تعاىل:  لتوكيدوجاء  اهلل  قول  يف   رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿  بإن  
أن   يأ  ،[7اجلن:]  ﴾زن بأنه ال بعث وال  :  اإلنس  يظن  بعض  بعض اجلن ظن  كام 

جزاء بعد املوت، وأن ال رسول يأيت بعد هذه املدة، وعىل هذا فإن  هذا الكالم من  

ل باخلرب  لالهتامم  التأكيد  فجاء   ، عدغاياجلن  أن   عىل  وللتأكيد  يكن  ته،  مل  البعث  م 

ا إقامة  عىل  تأكيد  وفيه  القدرة،  يف  خلل  املحلجة  بسبب  وقع  عىل  إذا  أي:  رشكني، 

بـ تـأنـن  فـن اجلـان مـم ـاإلي النافية ـ م  ه أوىل، وزاد يف معنى التوكيد باستخدام )لن( 

 ( 4) نى.ـدة للمعــؤيـم ـال

 
 . (29/223) ،عاشور ، البنينظر: التحرير والتنوير (1)

 . (29/224)، ، البن عاشور، التحرير والتنوير(4/400) للرشبني، ينظر: الرساج املنري، (2)

 .(29/225) البن عاشور، التنوير،، التحرير و(472/ 20)، للبقاعي، ينظر: نظم الدرر (3)

، التحرير (20/475)،  ، للبقاعي، نظم الدرر (19/418)،  ، البن عادل تابلكينظر: اللباب يف علوم ا  (4)

 .(29/226)، عاشور، البن ويروالتن
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تعاىل اهلل  قول  يف  بأن   التأكيد   ري ٰى ين ىن نن﴿  :وتكرر 
ا،  [8اجلن:]  ﴾ني مي زي أيلغرابة  السرتاق خلرب،  السامء  طلبنا  ملـ ا   :

حم  تعاىل عىل  باملالئ  روسةالسمع وجدناها  اهلل  قدرة  لتامم  إثبات  وفيه  والشهب،  كة 

إىل   ان سبيل  الكه  أو  للجن   يكن  مل  وأنه  الوحي،  وإثبات عىل صحة  القرآن،  حفظ 

 (1) الوصول إليه. 

بأن   التأكيد  يفوجاء  تعاىل:  اهلل  قول   حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي﴿   
آلية  هذه اللداللة عىل أن اخلرب يف    ،[9اجلن:]  ﴾مت خت حت جت هب مب خب

أخربوا عن املقصود، وأن  ما قبله توطئة له، فلام أكدوا خرب حال السامء إذ ذاك  هو  

 ( 2)حاهلا من قبل.

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  أما التأكيد بأن  يف قول اهلل تعاىل:
علمهم    ،[10ن:جلا]  ﴾خص حص مس خس عدم  عىل  للتأكيد  ألن  فجاء  الغيب؛ 

الغيب بأي شكل ووجه وإن  عنى:  إليهم ذلك، واملالعرب كانت تنسب   ال نعرف 

نع ال  فنحن  للسامء،  احلراسة  هذه  بسبب  اهلل  اجتهدنا  أراده  أو رش  عذاب  أهو  لم 

 ( 3)ألهل األرض أم هو خري هلم؟ 

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿وجاء التأكيد بأن  يف قول اهلل تعاىل:  
كالم السابق ، فالجلن  تأكيدًا عىل القسمة املذكورةعن ا  حكاية، [11اجلن:] ﴾مغجغ

لك، حيث منهم الصاحلون ومنهم من قد يدل عىل صالح الكل، فأكدوا خالف ذ

 (4) هم أقل من ذلك. 

 
 .(29/226)، ، البن عاشور ، التحرير والتنوير(476/ 20) للبقاعي، ينظر: نظم الدرر، (1)

 .(29/228)، ، البن عاشور ، التحرير والتنوير(477/ 20)، للبقاعي، ينظر: نظم الدرر (2)

 .(479/ 20) للبقاعي، الدرر،م ينظر: نظ (3)

 .(20/048)در نفسه، ر: املصينظ (4)
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 خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿  وجاء التأكيد بأن يف قول اهلل تعاىل:
كامل    عىل للتأكيد    ،[12اجلن:]﴾جل مك لك واملعنىمعنى  تعاىل،  اهلل  أي  قدرة   :

لكون أنه لن يفلت أحد من ا من قدرة اهلل إن أراد بنا يف ا  علمنا بتفكرنا يف آيات اهلل

اعتهم اهلرب من علم اهلل وقدرته بأي شكل من  أمرا، فنفى اجلن  عن أنفسهم استط

)ل باستخدام  املعنى  هذا  عىل  للتأكيد  وزادوا  النافاألشكال،  املصد  ية،ن(  ر  وجاء 

 ( 1) ى التوكيد.)هربا( للمبالغة يف معن

 حمخم جم هل مل خل حل﴿  ارد يف قول اهلل تعاىل: الووكذلك التأكيد بأن  
حيث أكد اجلن  خرب    ،[13اجلن: ]  ﴾ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

الوقت الذي  فور استامعهم للقرآن، يف    ×إيامهنم باهلل لغرابته، فهم آمنوا بمحمد  

 . × نبيكانت فيه قريش تكذب ال 
 خم جمحم يل ىل مل خل﴿  :عاىل تل اهللومثله أيضا ما ورد يف قو

فإنه ملا كان املتبادر إىل الذهن والظاهر   ، [ 14اجلن: ]   ﴾ حن جن يم ىم مم

أهنم أسلموا مجيعهم، جاء تأكيد النفي، فإن منهم املسلمون ومنهم القاسطون، ويف  

 (2) اآليتني جاء تأكيد اخلرب لشدة غرابته، ولصعوبة تصديقه. 

 ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿  :تعاىل يف قول اهلل  أكيد بأن  التوأما  
د    ،[18اجلن:] ففيه تنبيه عىل اختصاص املساجد باهلل تعاىل، أي: إنام كان بناؤها ليوح 

 ( 3) اهلل فيها وُيعبد.

بأن  يف قول اهلل تعاىل: التأكيد   زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿  وجاء 
آن ازدحم عليه  رأ القرويقهلل  دعو ا ي ×أي: ملا قام النبي    ،[19اجلن:]  ﴾ىث نث مث

 
، نظم  (19/424)،  ، البن عادل، اللباب يف علوم الكتاب(3/66)،  للواحدي،  ينظر: التفسري الوسيط  (1)

 .(29/234) والتنوير، البن عاشور، لتحرير، ا(20/482) للبقاعي، ،الدرر

 .(484/ 20)، ، للبقاعينظم الدرر ينظر: (2)

 . (29/240)، عاشور، البن رير والتنويرتحال ينظر: (3)
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 بعضهم فوق بعض، فجاء التأكيد للداللة عىل شدة حرص اجلن    باجلن  وكاد يرك

للقرآن،   االستامع  قط،  عىل  نظريًا  له  يسمعوا  مل  فهم   ، باملتلو  إعجاهبم  عىل  والتنبيه 

 (1) واستمرار اقرتان التأكيد بضمري الشأن فيه استمرار لتعظيم اخلطاب.

 اك يق ىق يف ىف يث﴿ يف قول اهلل تعاىل: ×نبي  ان اللس عىل تأكيدوجاء ال
 للتأكيد عىل معنى التوحيد وإخالص العبادة له سبحانه.  ،[20اجلن:] ﴾ىك مك لك

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿  كذلك التأكيد بإن  يف قول اهلل تعاىل:
املجري غ  ،[ 22اجلن:]  ﴾  خئ حئ جئ نفي  لتحقيق معنى  النفوس،  ري اهللجاء   يف 

إين هلؤالء  قل  لأي:  ك  أي  وإرادته  اهلل  أمر  من  عني  يدفع  سوءًا  ئان  يب  أراد  إن  ن 

 (2) بحانه.س 

 حن جن مم خم حم جم هل مل﴿  أما التأكيد بإن  يف قول اهلل تعاىل:
عند    ،[27اجلن:]  ﴾  ٰه مه جه هن من خن الرسل  مكانة  عىل  للتأكيد 

ف اهلل،  عند  وإكرام  إعظام  من  هلم  وما  ال رهبم،  علم  إن  صعوبة  عىل  دل  ملا  سياق 

سبحانه عن مكانة  شهب، أعلم  لاكان من أمر حراسة السامء باملالئكة وما  الغيب، و

رسله متييزًا هلم عن غريهم، وأن ه ُيطلع سبحانه من شاء منهم عىل ما شاء من علم  

 ( 3) الغيب. 

 اثنيا: التوكيد اللفظي: 
أقسام   من  قسم  ألي  ويكون  بالتكرار،  توكيد  بتكرار  الكالهو  يكون  وقد  م، 

بمر الكالم  نفسهاته فال يشادفمعنى  اللفظ  ا  ،(4) رتط تكرار  لنوع من  وقد وقع هذا 

 حك جك مق حق مف خف حف جف﴿  التوكيد يف سورة اجلن يف قول اهلل تعاىل:
 

 .(29/174) للزحييل، ري،، التفسري املن(9/334)، ، للقاسمي نظر: حماسن التأويلي (1)

 .(4/407)، للرشبيني ، ، الرساج املنري(495/ 20)، ي، للبقاعينظر: نظم الدرر (2)

 . (20/502)، ، للبقاعيينظر: الدرر (3)

 .(2/385) للزركيش، الربهان يف علوم القرآن، (4)
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يف   ،[12اجلن:]  ﴾جل مك لك خك اهلل  نعجز  لن  بأننا  وآمنا  اآلية:  تقدير  فإن 

  ف؛ ملعنى الفعل )آمنا( املقدر بحرف العط   اً ظيلف  اً األرض، فجاء الفعل )ظننا( تأكيد

 ( 1) اليقني.  ىلع الظن هنااإليامن يقني، وأطلق ألن 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب﴿  كام جاء التوكيد اللفظي يف قول اهلل تعاىل:
الكذب   ،[5اجلن:]  ﴾رث يت ىت )تقول(؛ ألن  لـ  لفظي  تأكيد  )كذبا(  املصدر  فإن 

ال بمعنى  هو  أو  القول،  من  لنوع  ملرادفهتقو  مؤكدًا  املصدر  فصار  ويؤيد هذا  (2) ،   ،

ل  ىنعامل و  )تقر تتقول(3)  (قراءة  و  ،، وأصله:  التقول،  مل من  ن  مر إىل  الكالم  نسبة  هو 

 (4) .ظياً ، لذا تم اعتباره توكيدا لفيقله، وهو مرادف ملعنى الكذب

 الطلب الثاين: احلذف:
م، ألغراض بالغية كثرية،  املقاوقع احلذف يف التعبري القرآين بحسب ما يقتضيه  

امل  ذكر  من  يكون  ال  أوحذكأن  للتعظيم،  احلذف  يكون  وقد  فائدة،  لقصد    و ف 

الفاصلة،   لرعاية  أو  أغراضالتأدب،  من  ذلك  وغري  اإلجياز،  لطلب  وقد  (5) أو   ،

إيصال  اكتسب أسلوب   تم  العربية، فكلام  اللغة  أمهيته من أمهية اإلجياز يف  احلذف 

باب    وه»  كلامت كلام كان أبلغ، يقول عبد القاهر اجلرجاين: من الاملعنى بعدد أقل  

األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر   بدقيق املسلك لطيف املأخذ، عجي

ة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل  أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفاد

 
 . (29/233)، البن عاشور ،تحرير والتنويرنظر: الي (1)

 . (15/95) لأللويس، ، روح املعاين،(9/43) أليب السعود، ينظر: إرشاد العقل السليم، (2)

ل( بفتح القاف والواو مشددة. قرأ اجلميع )تقول( ب (3)  ضم القاف وإسكان الواو خمففة، وقرأ يعقوب )تقو 

  للواسطي،  ، الكنز يف القراءات العرش،(594ص ) بن اجلزري،ال  عرش، ل اينظر: حتبري التيسري يف القراءات 

(2/695). 

 . (29/224)، ، البن عاشورينظر: التحرير والتنوير (4)

 .3/102، ، للزركيشرآنينظر: الربهان يف علوم الق (5)
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ُتب ن مل  إذا  بيانا  تكون  ما  وأتم  وقع(1) «تنطق،  وقد  يفاحلذ  ،  كثرية  بصور  سورة  ف   

 اجلن، من ذلك:  

 تدأ:بالأوالً: حذف  
و الكريم،  القرآن  يف  كثري  املحذاغوهو  املبتدأ  يكون  ما  وسبب  لبًا  اساًم،  وف 

الكالم   لداللة  أو  التخفيف،  إما  تعاىل: احلذف  اهلل  قول  يف  ذلك  وقع  وقد    عليه، 

،  [24اجلن:]  ﴾مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿

م قول  جو  عىل  موصون  )من(  إن  حمذوفز  ملبتدأ  خربًا  تكون  )أضعف(  فإن   ،  لة 

نارصو أضعف  هو  الذي  فسيعرفون  الصلة  اً التقدير:  لطول  هنا  احلذف  وحسن   ،

 ( 2) بالتمييز فوقع احلذف ختفيفًا واختصارًا.

تعاىل:   اهلل  أيضا يف قول  املبتدأ   جل مك لك خك حك جك﴿ووقع حذف 
ملبالغيب خرب  فعامل  ،[ 26اجلن:]  ﴾خل حل الغيب،  تدأ حمذوف، وال   تقدير: هو عامل 

قوله إىل  عائد  علي(ريب):  والضمري  الكالم  لداللة  احلذف  ووقع  اشتمل    ه،  حيث 

تع ذكره  للتنبيه عىل  الكالم عىل  هنا  وقع  أن  احلذف  كام  اىل ووردت بعض صفاته، 

 (3) اختصاص اهلل تعاىل بعلم الغيب.

 اثنيا: حذف اسم أن: 
قول يف  احلذف  هذا   مي خي حي جي يه ىه﴿تعاىل:    اهلل   وقع 

وا(، م يقل: )وأهنم لو استقامفل  فحذف اسم )أن( وخففت،  ،[16اجلن:]  ﴾يي ىي

أهنم أي اإلنس أو اجلن أو كالمها لو استقام القاسطون منهم   : وأوحي إيل  ريوالتقد 

احلذف  وسبب   ،) إيل  )أوحي  عىل  عطفًا  املطر،  عنهم  اهلل  أمسك  ملا  احلق  عىل 

 
 .(146/ 1) للجرجاين، دالئل اإلعجاز، (1)

 . (15/107)، لويس، لألاملعاين ح رو، (19/441)، ، البن عادل ينظر: اللباب يف علوم الكتاب (2)

التنزيلر:  ينظ  (3) لعلوم  جزيالتسهيل  البن  املعاين،(4/408)،،  روح  التحرير ،  (15/107)  لأللويس،  ، 

 .(29/247)، ، البن عاشوروالتنوير
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دل عليه السياق، وقد يكون الغرض منه التحقري للقاسطني،   ختصارالتخفيف واال

يكون املعال  وقد  عموم  عىل  الداللة  احلذف  من  عام    ى نغرض  من  فاحلكم  لكل 

 ( 1) يستقيم عىل الطريقة.

 اثلثا: حذف الفاعل:
، وقد وقع هذا يف سورة (2)  وقد جوز البالغيون حذفه عند وجود ما يدل عليه

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  اجلن  يف قوله تعاىل:
  ديباملر  فاعل تأدبًا مع اهلل، فاملرادال  فوردت إرادة الرش بدون ذكر،  [10اجلن:]  ﴾خص

اهلل جل  جالله، ويدل عىل ذلك ذكر اسمه تبارك وتعاىل عند إرادة اخلري، وهم  هو  

االعتقاد، وحسن  األدب  بني  مجعوا  حيث (3) بذلك  القرآن  يف  واضح  وهذا خط   ،

يم راه سبحانه، قال تعاىل عىل لسان إبري إىل اهلل تعاىل وال ينسب إليه الرشسب اخلين

السالم: إىل   ،[80:ءالشعرا]  ﴾مقحق مف خف حف﴿  عليه  املرض  فأضاف 

السالم:   عليه  اخلرض  لسان  عىل  تعاىل  قوله  ومنه  ربه،  إىل  والشفاء   ىك﴿نفسه 
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
ومل  ضافأ  ،[79الكهف:]  ﴾ني مي زي ري ٰى نفسه،  إىل  العيب  إرادة  ف 

 ينسبها إىل اهلل تعاىل. 

 رابعا: حذف الفعول: 
أو لداللة ما بعده أو    أو لإلجياز،   ،لالعناية بالفاعإلظهار كامل  املفعول  ذف  قد حي

 جم يل ىل مل خل﴿  قبله عليه، وقد ورد هذا يف سورة اجلن يف قول اهلل تعاىل:
 

ن ، الب، التحرير والتنوير(4/404)،  ، للرشبينيالرساج املنري  ،(486/ 20)،، للبقاعيينظر: نظم الدرر  (1)

 .(29/237)، عاشور

 .(2/232)، ، البن األثريينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  (2)

ر  (3) املعاين ينظر:  لأللويسوح  للقاسم التأويل  حماسن،  (92/88)،    ،  الكريم ( 9/333)،  ي،  تيسري   ،

  .(890ص)، ، للسعديالرمحن
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اس ،  [1اجلن:]  ﴾من خن حن جن يم ىم مم خم حم اأي  من  تمع  نفر  لقرآن 

تعاىل:   اهلل  قول  يف  األحقاف  سورة  يف  جاء  كام   جم يل ىل مل خل﴿ اجلن 
 مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم
وقد حذف املفعول هنا لداللة ما بعده عليه من قوله   ،[29األحقاف:]  ﴾يه ىه

[1اجلن:]  ﴾من خن حن جن يم﴿  :تعاىل
)إليك(    إن  وقيل  ،  (1) هو  املحذوف 

 جض مص خص﴿  نفر من اجلن، كام ورد يف قول اهلل تعاىل:ع إليك  واملعنى: استم 
 خك  حك  جك  مق  حق  مف  حفخف جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض

  ﴾ من خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  لكمك
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ﴿  اىل:تع  هلوقو،  [25األنعام:]
  ﴾ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس

يف هذا املقام بالكالم    املقصودوإنام وقع احلذف هنا يف سورة اجلن ألن    ،[16حممد:]

، فاخلطاب ، بخالف املواضع األخرى×هو القرآن الكريم وليس شخص النبي  

الرتكيز غرض كان  ع، ألن الضويف هذا امل  ×النظر إىل مقام النبي    فتالقرآين مل يل

 ريم. عىل القول املسموع والداللة عىل رشفه، وهو القرآن الك

 ا: حذف الوصوف:  مس خا
يف  هذا  وقع  وقد  احلال،  عليه  دل   إذا  مقامه  الصفة  وتقوم  املوصوف  قد حيذف 

تعاىل: اهلل  قول    ﴾مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿  السورة يف 
منا قوم دون ذلك، واملراد: منا املتقون و  فكلمة )دون( صفة ملحذوف،  ،[11اجلن:]

الطاحل أي:  ونحوه،  ذلك،  دون  فريق  أو  أو  يف  ون  الكاملني  غري  املقتصدون 

 ىث نث﴿الصالح، فحذف املوصوف لداللة احلال واملقال عليه، كام يف قوله تعاىل:  
 

السليم  (1) العقل  إرشاد  السعودينظر:  أليب  ا(9/42)،  ،  روح  التحرير(15/29)،  لأللويس  ،ملعاين،   ،  

 .(29/237)، ، البن عاشورالتنويرو
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[164الصافات:]  ﴾يق ىق يف ىف يث
حي  ،(1) ما  )من( املوصو  ذفوكثريًا  مع  ف 

 ( 2)جاءت مقدمة عليه. اذالتبعيضية خاصًة إ

 سادسا: حذف الضاف وإقامة الضاف إليه مكانه: 
العرب، إال أنه ال يستقيم إال بدليل يدل عليه، وقد وقع هذا    يف كالم  و شائعهو

 حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل﴿  يف سورة اجلن  يف قوله تعاىل:
واملعنى: جزاء بخس، ،  فاضاملحذف    ،[13اجلن:]  ﴾ٰه مه جه هن من خن

 (3) ى.نعدل عليه امل

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿  ووقع ذلك أيضا يف قول اهلل تعاىل:
واملراد كانت طرائقنا طرائق قددا، أو كنا ذوي طرائق قددا،   ،[11اجلن:]  ﴾مغ جغ

فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه، أي: كنا أصحاب مذاهب خمتلفة متفرقة،  

كانت   خم أو  كالطرائفلتأحوالنا  للة  بيان  وهو  املختلفة،  يف سقق  سابقا  املذكورة  مة 

 ﴾ خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  قوله تعاىل:
 ( 4)فحذف لداللة السياق عليه.، [10اجلن:]

 سابعا: حذف اجلملة: 
تعاىل: اهلل  قول  الواقع يف  احلذف  ذلك   جمحم يل ىل مل خل﴿  من 

  ﴾ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 

الكشاف،  (1) املحيط(4/627)للزخمرشي،    ينظر:  البحر  أليب  ،  علو(10/298)، حيان ،  يف  اللباب  م ، 

عادلالكتاب البن  الوجيز  ،(19/423)،  ،  عطية املحرر  البن  والتنوير(5/382)،  ،  التحرير  البن  ،   ،

 .(29/232)، عاشور

 . (15/98) ،أللويسل روح املعاين،، ( 2/418)، ، البن جزيم التنزيلر: التسهيل لعلوينظ (2)

 .(19/425)، دل، البن عالباب يف علوم الكتاب، ال(628/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (3)

الكشاف  (4) للزخمرشي ينظر:  املحيط(4/627)،  ،  البحر  حيان،  أليب  الكبري(10/298)،  ،  التفسري   ،  ،

، البن  سهيل لعلوم التنزيللت، ا(19/423)، ، البن عادل علوم الكتاب، اللباب يف(30/670)، زيللرا

 . (2/418)، جزي
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القاسطني؛ ألن    باملسلمني واكتفت بذكر عقا  ية ثوابآلا  مل تذكر   ،[15-14اجلن:]

، وقد يكون سبب عدم ذكر  (1) حلذر منه  ا جيب اية ماملقام مقام ترهيب، فذكرت اآل

 حتى تتشوف النفوس هلذا اجلزاء، وتذهب يف تأويله وختيله كل مذهب. ثواب املؤمنني 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿ل اهلل تعاىل:  كام وقع حذف اجلملة أيضا يف قو
ا عن سؤال حمذوف،  ملة جوابجلحيث وقعت ا،  [25اجلن:]  ﴾مق حق مف خف حف

يكون متى  امل   تقديره:  النبي هذا  سؤال  من  يكثرون  املرشكون  كان  حيث  وعود؟، 

اهلل عن موعد قيام الساعة كام ورد ذلك مرارًا يف القرآن الكريم، فلام جاء قول    ×

السؤا تكرار  ُعلم  يوعدون،  ما  رأوا  إذا  حتى  القول  ن م ل  تعاىل:  مجلة  فجاءت  هم، 

عنه،  واقع  جوابًا  اليوم  هذا  إن  حما  ومعناه:  فحذف  ال  اهلل،  عند  علمه  ولكن  لة 

   (2)السؤال لعدم احلاجة إىل ذكره لتكراره، ولوقوعه يف جواب استفهام معلوم.

 هئ مئ هي مي خي حي جي﴿  وحذفت اجلملة أيضا يف قول اهلل تعاىل:
نا الوحي  بحفظ  هناأخرب»أي:    ،[28اجلن:]  ﴾مس هث مث هت مت هب مب

، ويف هذا (3)«ليغ باحلق والصدق من التبكانوا عىل مثل حاله    ليعلم أن الرسل قبله

 (4) . عناية هبذا التبليغ واالهتامم به واحلث عليه والتحذير من التفريط فيه

 :والتأخري: التقدمي الثالثالطلب 
البالغة،   أبواب  من  خطري  وباب  جليلة،  لطائف  له  قرآين  أسلوب    م يعظهو 

املفرسين   من  كثري  تتب عه  الكريم،    يفالشأن،  معاين   وأبرزواالقرآن  بيان  يف  أرساره 

اإلعجاز:   دالئل  كتابه  يف  أمهيته  بيان  يف  اجلرجاين  القادر  عبد  يقول  هو  »اآليات، 

الفوائد، جم   كثري  لك  املحاس باب  يفرت   يزال  الغاية، وال  بعيد  الترصف،  واسع  ن، 

 
 .(4/404)، ، للرشبينيينظر: الرساج املنري (1)

 .(29/246)، ، البن عاشور التحرير والتنوير ،(632/ 4) للزخمرشي، ظر: الكشاف،ين (2)

 . (19/447)، ل، البن عاداللباب يف علوم الكتاب (3)

 .(9/339) للقاسمي، حماسن التأويل، ينظر: (4)
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إىل   بك  ويفيض  بديعة،  مسمعهفيلطعن  يروقك  شعرا  ترى  تزال  وال  ويلطف    ،ة، 

نظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن ُقدم فيه يشء، وُحول  ه، ثم تلديك موقع

مكان  إىل  مكان  عن  الربهان  (1)«اللفظ  كتابه  يف  بإسهاب  الزركيش  عنه  وحتدث   ،

إلرادةفذ أو  وتعظيمه،  املقدم  بأمهية  كاإلشعار  أغراضه،  من  وكثريًا  أسبابه   كر 

 (2) وغري ذلك. صابكيت أو التعجب، أو إلفادة االختصتلا

ورد سورة التقدي  وقد  يف  جاء  ما  ذلك  من  الكريم،  القرآن  يف  كثريًا  والتأخري  م 

تعاىل: اهلل  قول  يف    ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿   اجلن 
من  فق،  [3اجلن:] يكون  إنام  الولد  أن  معنى  عىل  للتأكيد  الولد؛  عىل  الصاحبة  دم 

 مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك﴿    تعاىل:هللا  الصاحبة، كقول
 (3) .[101األنعام:] ﴾خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حنجن

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  وقدم الرش عىل اخلري يف قول اهلل تعاىل:
ورد سابقًا يف اآليات من ألنه مناسب ملا  ؛  [10اجلن:]  ﴾ خص حص مس خس حس جس

ذ  من  اخلري هبم،  إرادة  احتامل  مع  الرش هبم  إرادة  هبا  استحقوا  تعاىل:   لكآثام    قوله 

 نث مث زث﴿  وقوله تعاىل:،  [ 4:اجلن]  ﴾ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿
تعاىل:،  [6اجلن:]  ﴾لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  يك ىك﴿  وقوله 
 (4).[ 7اجلن:] ﴾زن رن مم ام يل ىل مل

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿ما جاء يف قول اهلل تعاىل:  ه  ومن
حيث قدم اخلرب )قريب( عىل املبتدأ )توعدون(، وهذه اآلية ،  [25اجلن:]  ﴾مق حق

ا   تعوق قول  تعابعد   جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿  ىل:هلل 
 

 .(160ص  ) للجرجاين، ،ازدالئل اإلعج (1)

 . (3/233)، ، للزركيشقرآنينظر: الربهان يف علوم ال  (2)

 .(266ص )، ، فاضل السامرائيينظر: من أرسار البيان القرآين (3)

 .(274ص )ينظر: املصدر نفسه،  (4)
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فكانت جوابا عن سؤال مقدر: متى يكون هذا اليوم؟،  ،[24اجلن:]  ﴾ مض خض حض

عنه   ُيسأل  ما  حيز  يف  يزال  ال  وأنه  املوعد،  هذا  تأكيد خفاء  يف  للزيادة  اخلرب  وقدم 

 ( 1).﴾ مغ جغ مع﴿بصيغة االستفهام فذكر ما خييفهم أوالً فقال: 

 ري: والتنك ريفعتلا  :الرابعالطلب 
أسال أهم  من  الكريم  بيومها  بالغية   القرآن  ألغراض  ورودمها  كثر  والتي 

ليه كاملبتدأ والفاعل بالضمري، والعلمية مثل: إكثرية، وغالبًا ما يكون تعريف املسند  

التعريف  الترشيف، وقد ورد  أو  عبد اهلل، واإلضافة، لغرض اإلجياز واالختصار، 

عد يف  اجلن  سورة  اهللخمتلفألغراض  اضع  ومة  يف  قول  ذلك  من   جك﴿تعاىل:    ة، 
بأل ،  [ 26اجلن:]  ﴾ خل حل جل مك لك خك حك )الغيب(  تعريف  فجاء 

التعريف، وتعريف )عامل( باإلضافة إلفادة القرص احلقيقي، واملعنى: هو عامل الغيب 

 ( 2)ال أنا.

والتعظيم،  التعميم،  منها:  خمتلفة،  ألغراض  السورة  يف  ورد  فقد  التنكري    وأما 

 يب ىب نب مب﴿:  ما ورد يف قول اهلل تعاىل  كوالتهويل، والتنويع، من ذل  لتحقري،او
كل  ،  [5اجلن:]  ﴾رث يت ىت نت مت زت رت ليشمل  للتعميم،  الكذب  ر  نك 

واست بالتوكيد،  اآلية  ابتداء  التعميم  معنى  عىل  ويدل  النافية كذب،  )لن(  خدام 

 ( 3) .بذلكا املؤكدة، والوصف باملصدر للمبالغة يف نفي أي نوع من أنواع

، وقد ورد منه يف  ى خلف مقتضى الظاهر لعالطلب اخلامس: جميء الكلم  

 سورة اجلن األساليب التالية:

 اإلظهار يف موضع اإلضمار: -1
استخدام          يكفي  حيث  الكريم،  القرآن  يف  وروده  كثر  عظيم  باب  وهو 

 
 .(20/499)، ، للبقاعي، نظم الدرر(19/441)، دل ، البن عاالكتاب علوم ينظر: اللباب يف (1)

 . (29/247)، ، البن عاشوريرالتحرير والتنو، (6/73) للسمعاين، رآن،لقينظر: تفسري ا (2)

 .(269ص )، ، فاضل السامرائيينظر: من أرسار البيان القرآين (3)



 حويرثاــب مـالـــس يـــانـهـتد.                            ةـــــريــسيـفـة تـــسران: دـــجـورة الــــة يف ســـــيـلغـب البــاليــاألس

174 

ي بالغي  لغرض  الظاهر  االسم  ذكر  إىل  عنه  ويعدل  اجلملة  يف  ينة بقرك  رد الضمري 

، واعتنى به عدد من املفرسين ممن  (1)كتابه الربهان    السياق، حتدث عنه الزركيش يف

وعدد السعود  كأيب  الكريم  القرآن  ببالغة  الكريم    اعتنوا  القرآن  تفسري  من رشاح 

اهلل   كالبيضاوي وغريهم، وقد ورد يف سورة اجلن يف عدة مواضع، من ذلك قول 

 َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه﴿  تعاىل:
هلل تعاىل يف اآلية حال من  ا   يبني  ،[17-61اجلن:]  ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

والشقاء  لألول  مالزمة  السعادة  وأن  عنه،  أعرض  من  وحال  اهلدى  عىل  استقام 

مصري الثاين، ثم يذكر سبحانه مصري من يعرض عن ذكره، وأن له العذاب الشاق 

فيه   راحة  ال  الضم (2) الذي  بذكر  اآلية  تكتف  ومل  فل ،  )ومن    قلي  مري،  سبحانه: 

 ٍّ ٌّ﴿ومن يعرض عن ذكري(، بل قال جل شأنه:  )  أو  يعرض عن ذكرنا(،
باملذكور، ﴾ِّ ُّ َّ العناية  بكامل  لإلشعار  اإلظهار  إىل  اإلضامر  عن  فعدل   ،

بحقه،   والعناية  املظهر  األمر  حال  ولتعظيم  تعاىل،  هلل  األمر  إسناد  توكيد  ولزيادة 

 ( 3) عدا. ص   با أه ودبر أمره جدير بأن يسلك عذا نش أ   ي به الذ واملعنى: ومن يعرض عن ذكر ر 

 رث يت ىت نت مت زت رت﴿ ومن ذلك أيضا يف سورة اجلن قول اهلل تعاىل:
ومل يقل سبحانه: )ملا قام عبده(، واملراد بعبد اهلل   ،[19اجلن: ]  ﴾ ىث نث مث زث

م  يدعو اهلل تعاىل تزاح  الصالة  ، خيرب اهلل تعاىل أنه ملا قام إىل×يف اآلية النبي حممد  

اهع حوله  وتكتلوا  اجلن  بامليه  االسم    تاممًا  ذكر  إىل  الضمري  عن  عدل  وقد  يقول، 

للنبي تكريام  ملا   ×  الظاهر  وأنه  يقال:  أن  الظاهر  مقتىض  وكان  اهلل،  بعبد  بوصفه 

 (4) يف. ن الترش قمتر تدعو اهلل، أو: ملا قمُت أدعو اهلل، ملا يف هذه اإلضافة م 

 
 . (2/248)، ، للزركيشينظر: الربهان يف علوم القرآن (1)

 .(241/ 8) للبغوي، تنزيل،ينظر: معامل ال (2)

 .(239/ 29)، بن عاشورال ،، التحرير والتنوير(8/241)ينظر: املصدر نفسه،  (3)

 .(29/242)، ، البن عاشور ، التحرير والتنوير(242/ 8) ،، للبغويينظر: معامل التنزيل (4)
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إيل   الكالم: وأحي  تقدير  إن  كان كالم  أن  وقيل  فلام  اهلل،  عبد  قام  ملا  نبي عن  لاه 

 (1) والتواضع.نفسه جيء به بلفظ عبد اهلل ليقتيض معنى التذلل 

 : أسلوب االلتفات -2
تتنوع صور االلتفات يف القرآن الكريم، ويعني انتقال الكالم بني أوجه اخلطاب 

ة املضارع إىل  صيغبة والتكلم، وقد يكون انتقال الكالم من  ب والغياملختلفة: اخلطا

األمر أو  املايض  ذلك   صيغة  ويكون  العكس،  يقول    أو  خمتلفة،  بالغية  ألغراض 

الربهان:    الزركيش   نق»يف  آخر تطرية وهو  إىل أسلوب  الكالم من أسلوب  ل 

من خلاطره  وصيانة  لنشاطه،  وجتديدا  للسامع،  بدوام   املالل  واستدرارا  والضجر 

 ن يف سورة اجلن باالنتقال م  االلتفات  وقع، وقد  (2)«األسلوب الواحد عىل سمعه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ﴿التكلم إىل الغيبة يف قوله اهلل تعاىل:  
تعاىل:  ،  [ 17اجلن:]  ﴾مئ زئ رئ بقوله  املتكلم  بصيغة  باحلديث  اآلية  فبدأت 

لو  أنه  إيل   أوحي  واملعنى:  اجل  )لنفتنهم(،  غدقا،  آمن  ماًء  ألسقيناهم  واإلنس  ن  

م فنعلم  فيه،  ي لنختربهم  مصري  ن  اآلية  أوضحت  ثم  يكفر،  ومن  يكفر   نمشكر 

شديدًا، عذابًا  يدخله  أي  )يسلكه(،  تعاىل:  بقوله  الغائب  مقتىض    بصيغة  وكان 

املصري واقع   أن هذا  يبني للسامع  أن  أن يقول: نسلكه، والغرض من ذلك  الكالم 

 ( 3) ًء كان حارضًا أو غائبًا.كفر سواللسامع إن 

املايض  من  االلتفات  ورد  إكام  تعاىل  اهلل  قول  يف  املضارع   خس حس جس مخ﴿  :ىل 
هيدد اهلل املرشكني ،  [24اجلن:]  ﴾ مض خض حض جض مص خص حص مس

حتى إذا رأى املرشكون ما يوعدون يوم القيامة، فسيعلمون   واملعنى:   واهلوان، بالذل  

ع وأقل  جندا  أضعف  من  وعحينها  الفعل  ددا،  إىل  )رأوا(،  املايض  الفعل  عن  دل 

 
 .(630/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (1)

 .(3/143)، ، للزركيشالقرآن  الربهان يف علوم (2)

  .(19/429)، دل ، البن عا، اللباب يف علوم الكتاب(29/240)، البن عاشور  ، التحرير والتنوير   ينظر:  (3)
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)فسيعلمون(، و فعلمو  كاناملضارع  رأوا،  يقال:  أن  الكالم  يف   ،امقتىض  أبلغ  ألنه 

والتأثري، أشد   التهديد  ليكون  الذهن  يف  األمر  استحضار  يفيد  املضارع  الفعل  فإن 

 (1) تأثريا عىل النفوس.

 :  التعبري عن الفرد بلفظ اجلمع -3
هذا   اهلل  يف سورةوقع  تعاىل:  اجلن يف قول   نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿ 
فيها إال عبادة اهلل   حاجد خمتصة باهلل تعاىل، فال يصاملس  نأ  أي،  [ 18اجلن:]  ﴾يب ىب

التعبري بلفظ  فإن  املراد باملساجد املسجد احلرام،  بأن  القول  وحده دون سواه، عىل 

املرش فعل  مثل  يفعل  من  كل  لدخول  أي  للعموم،  كان  كام    كني يفاجلمع  الوعيد، 

 نب  مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿  جاء يف قوله تعاىل:
 يف ىف يث  ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب

اجلمع جاء    ، [114بقرة:لا]  ﴾ىك مك  لك اك  يق  ىق لفظ  إن ورود  وقيل 

تعاىل:   قوله  الوارد يف  املسجد احلرام، كاجلمع   خت حت جت هب﴿ لتعظيم 
 ( 2).[45سبأ:] ﴾خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت

اوجا اجللتعبء  بلفظ  تعاىل:ري  اهلل  قول  يف  املفرد  عن   حم جم هل مل﴿  مع 
 هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن حن جن مم خم
أوضح   ،[82-27اجلن:]  ﴾مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ

اهلل تعاىل يف اآليات اقتصار علم الغيب عليه سبحانه، وأنه يبلغ من شاء من رسله  

بمالئكته، حيفظهم  وأنه  سبحانه،  غيبه  من  يشاء  ما  وحيه ليتمكن  عىل  تبليغ  من  وا 

اإلفراد   بضمري  فجاء  رسالتهم،  أداء  من  متكنوا  أهنم  ليعلم  تعاىل: يف  للناس،   قوله 

مراعاة للفظ )رسول(، ثم جاء  ،  [ 72اجلن:]  ﴾جه هن من خن حن جن﴿

 
 .(8/244) ، ، للبغوي، معامل التنزيل(4/368)، واحدي، للالتفسري الوسيطينظر:  (1)

 .(29/241)، ن عاشور ، الب، التحرير والتنوير(629/ 4) للزخمرشي، ينظر: الكشاف، (2)
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،  مراعاة ملعنى رسول،  [28اجلن:]  ﴾ مي خي حي جي﴿ بضمري اجلمع يف قوله تعاىل: 

 ( 1) أي الرسل.

الت جاء  بلكام  املفردعبري  عن  اجلمع  تعاىل:    فظ  اهلل  قول   حب جب هئ مئ﴿يف 
 ، [ 23اجلن: ] ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب

التعبري يف  ة  يآلاذكرت   وبدأ  العصاة،  )وآل اجزاء  تعاىل:  قوله  املفرد يف  بلفظ  من ية 

يعص(، )فإن له(، ثم جاء التعبري باجلمع يف قوله تعاىل: )خالدين(، محال عىل معنى 

 (2) ألنه يف معنى اجلمع، ولداللته عىل عموم الذل.يعص(،  )من

 :  : القصرالسادسالطلب 
يف   األسلوب  هذا  اويكثر  وهوتع  هللكتاب  األثري:  ابن  قال  طبقات    ىلأع»  اىل، 

يوجد شاذًا   فإنام  البلغاء  وإذا وجد يف كالم بعض  إمكانا،  اإلجياز مكانًا، وأعوزها 

الداللة عىل(3)«نادراً  ومعناه:  املعا،  القليلة  باأللفاظ  الكثرية  احلذف، ين  ، وهو غري 

وأن املساجد هلل فال    ىل: تعاوله أدوات وأغراض خمتلفة، من ذلك ما جاء يف قول اهلل

باهلل يف دور ،  تدعو مع اهلل والنصارى واملرشكني اإلرشاك  اليهود  ملا كان من عادة 

تع اهلل  عبادة  املساجد عىل  اآلية قرص  يف  جاء  دونالعبادة  أفردوا هلل    :أيغريه،    اىل 

 ( 4) .التوحيد يف هذه املساجد وأخلصوا له يف العبادة

 ﴾ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث﴿  :ىلتعااهلل  ومن ذلك ما جاء يف قول  
العبادة عىل اهلل وحده دون سواه،  ،  [02اجلن:] أداة القرص )إنام( قرص  أفادت  حيث 

 (5) تأكيدًا هلذا املعنى.

 
 .(250/ 29)، ، البن عاشورينظر: ابن عاشور، حممد بن حممد، التحرير والتنوير (1)

للبقينظر: نظم الدرر  (2) ال (20/497)،  ي اع،  ،  ، الكشاف(2/420)،  ، البن جزيتنزيل، التسهيل لعلوم 

 .(4/632)، للزخمرشي 

 .(2/275)، ، البن األثرياملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر (3)

 .(9/334)، ، للقاسمي ، حماسن التأويل(629/ 4)، ، للزخمرشيشافينظر: الك (4)

 . (29/243)، ، البن عاشورالتحرير والتنوير ينظر: (5)
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 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك﴿ تعاىل:  ومنه ما جاء يف قوله  
 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
يف  ورد  حيث    ،[23-21اجلن:]  ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

القرص،  ا أدوات  تعاىل:  نفلاأما  آليات عدد من  قوله   رن مم ام يل ىل﴿ي يف 
من   ليس يل  عن نفسه هداية أحد أو إضالله واملعنى:  ×ففيه ينفي النبي  ،  ﴾زن

أو غوايتكم يشء،    أمر تعاىل:  هدايتكم  قوله  النفي يف  ،  ﴾زي ري ٰى ين﴿وأما 
و  عندما  ورد  فقد الدعوة  أمر  يرتك  أن  اهلل  نبي  من  قريش  باحلامية وه  وعد طلبت 

لفوالنرصة   هلم:  م  نقال  أحدخيلصني  اهلل  عذاب  مالذاً   ن  دونه  من  أجد  إن    ولن 

، فقد يكون املراد  ﴾هئ مئ﴿   تعاىل:  يف قولهالوارد  تركت هذا األمر، أما االستثناء  

من    شيئاعىل اإلبالغ دون اهلداية أو اإلغواء، أي ال أملك    ×منه قرص قدرة النبي  

لن خيلصني من عذاب    : هنم، وقد يكون املراد  غ رسالة ريببلأ  نأإال    الرض أو النفع

 (1) اهلل إال أداء واجبي من إبالغ رسالته.

 اإلطناب::  سابعلا الطلب 
أو  بألفاظ كثرية، وعبارات زائدة ألغراض بالغية، كالتأكيد،  املعنى  وهو تأدية 

واجلملة   وغريه،  االستعطاف  أو  التنزيه،  أو  الرتغيب،  أو  أحد  عرتاملاملبالغة،  ضة 

ي أن  وهو  اإلطناب،  يف  تؤصور  ببعض  بعضهام  يتصل  كالمني  بني  بجملة  ى 

ما جاء يف قو(2) املعنى اهلل  ، من ذلك   ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿  تعاىل:ل 
 زي ري ٰى ين ىن نن﴿   :حيث وقعت مجلة،  [22اجلن:]  ﴾خئحئ جئ يي ىي

 
القرآنتف  (1) للسسري  للزخمرشيالكشاف ،  (6/72)،  معاين ،  الوجيز(4/631)،  ،  املحرر  عطية،  البن   ،  ،

 .(29/177)، زحييل، للفسري املنري، الت(9/533)، ، للقاسمي ، حماسن التأويل(5/384)

 . (3/56)، ، للزركيشينظر: الربهان يف علوم القرآن (2)
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لتأكيد نفي االستطاعة عن نفسه، وبيان عجزه عىل معنى: أن اهلل  »معرتضة    ﴾مي

ا مل يصح أن جيريه منه أحد، أو جيد من  مهبه سوءا من مرض أو موت أو غري  رادن أإ

 ( 1) .«دونه مالذًا يأوي إليه

 

 

 

 
 

 
 . (4/631)، ، للزخمرشي الكشاف (1)

 .(19/438)، ، البن عادل، اللباب يف علوم الكتاب(303/ 10) ،نيا، أليب حنظر: البحر املحيطي
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 حث الثانيبامل
 األساليب اإلنشائية يف سورة اجلن وأغراضها البالغية

 :الطلب األول: األمر
مر ويعني الوجوب،  ألا د  وهو طلب الفعل عىل جهة االستعالء، واألصل أن ير

، (1) والتعجيز والدعاء والتسوية واإلباحة وغريها   بالغية كالتعجيب   ض وقد يأيت ألغرا 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿:  عاىلاهلل ت   من ذلك ما جاء يف قول 
افتتحت السورة بفعل األمر )قل( إشارة إىل أن ما    :[1اجلن:]  ﴾من خن حن جن

ة تكذيب املرشكني به، وهو  ظنم  وسيذكر بعده هو أمر غريب، وحدث عظيم، وه

، كام أن األمر (2) خري مجاعة من اجلن لالستامع إىل القرآن وهدايتهم بهمن تس  ما كان

وملن   ×من استامع اجلن إىل قراءته فيه تثبيت للنبي  ×مع النبي  لما حص بإعالن

 (3) تبعه، كام أن فيه تقريع للمرشكني. 

ذلـومث األمـ ل  ف ـك  الوارد  قـ ر  اهللـي   اك يق ىق يف ىف يث﴿ى:  ـالـعـ ت  ول 
الف ما عهده بيان خ  فقد جاء األمر يف اآلية للتأكيد عىل  ،[20:اجلن]  ﴾ىك مك لك

يعر ال  كانوا  ملا  فهم  النبي املرشكون،  به  جاء  مما  تعجبوا  األصنام،  غري  عبادة  فون 

إنام × منه،  ُيتعجب  يش  له  وعباديت  هلل  دعائي  من  ترون  فيام  ليس  واملعنى:   ،

يرش  ممن  ذلك  عمك  العجب  ويؤيد  غريه،  ذك   اهلل  تواتر  القرآما  يف  طلب ره  من  ن 

مامل النبي  رشكني  فعله،  ×ن  عن  وأنه   الرجوع  بمثله،  يسمعوا  مل  عظيم  أمر  وأنه 

 ( 4) خمالف ملا كان عليه آباؤهم وأجدادهم.

 
 . (75ص)عبد العزيز عتيق، ينظر: علم املعاين،  (1)

 . (29/218)، ، البن عاشورروالتنوي ر التحريينظر:  (2)

 .(256ص )، ، فاضل السامرائيينظر: من أرسار البيان القرآين (3)

الوسيطالتفس:  ينظر  (4) للواحديري  والتنوير(4/631)،  زخمرشي لل،  الكشاف  ،(4/367)،  ،  التحرير   ،  ،

 .(4/407)، ، للرشبيني، الرساج املنري(29/242)، البن عاشور
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 الطلب الثاين: النهي:
النهي عن معناه   الفعل عىل وجه االستعالء، وقد خيرج  الكف عن  وهو طلب 

أخرـأغ  ىلإ تـاض  بـ فـرى  كالتوبيخاق ـالسيـ هم  من(1) ،  قول  ما  ذلك  ،  يف  اهلل    ورد 

فالنهي هنا لتوبيخ  ،  [18اجلن:]  ﴾يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿ى:ـالـعـت

سبحانه،   حقه  عىل  واعتدوا  احلرام،  املسجد  يف  غريه  اهلل  مع  دعوا  حني  املرشكني 

 (2) وأرشكوا معه غريه. 

 الطلب الثالث: االستفهام: 
طل بلاب  وهو  مل  علم  بيشء  معلوما  خاصةيكن  اال   دق و،  (3)أداة   يف   ستفهامرد 

  ﴾ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿قوله تعاىل:    سورة اجلن يف
والسؤال   ،[25اجلن:] االستفهام  تكرار  من  قريش  كفار  عادة  عليه  ما جرت  وسببه 

 باإلجابة عن السؤال   ×عن وقت حلول الوعيد، لذا جاء هنا األمر من اهلل لنبيه  

 (4) اهلل سبحانه. ت ال يعلمه إالان أن هذا الوقد به بيقبل ذكره، وأريعهود امل

 مج حج مث هت﴿كام ورد االستفهام أيضا عىل لسان اجلن يف قول اهلل تعاىل:  
ال ندري هل أراد »أي:    ، [10اجلن:]  ﴾خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

أو خذالن  من  أو  رمحة  من  أو  عذاب  من  رشًا  أو  خريًا  األرض  بأهل    من  اهلل 

وك(5)«توفيق  مُ ذا  ه  نا،  أن  منبعد  عليهم    اق اسرت  نعوا  تغري  حيث  احلال  السمع، 

 (6)الذي ألفوه فاستشعروا بوجود أمر خطري، وتشوقوا إىل اإلحاطة بخربه.

 
 .(83ص)، ، عبد العزيز عتيقعلم املعاين بد العزيز عتيق،ينظر: ع (1)

 . (29/240)، البن عاشور، ، التحرير والتنوير(4/406)، ، للرشبينيالرساج املنريينظر:  (2)

 .(91ص )، عزيز عتيقال، عبد ظر: علم املعاينين (3)

التحرير  ،  ( 19/441)،  ادل البن ع  ،، اللباب يف علوم الكتاب(6/73) ،  ، للسمعاينينظر: تفسري القرآن  (4)

 .(29/246)، ، البن عاشوروالتنوير

 . (4/627)، ، للزخمرشي الكشاف (5)

 .(15/98)، أللويس ، ل، روح املعاين (9/333)، سمي ، للقاينظر: حماسن التأويل (6)
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 املبحث الثالث
 الصور البيانية وأغراضها البالغية يف سورة اجلن

 الطلب األول: التشبيه:
تصوي أساليب  وردت  هي  القرية  ل  رآنيف  عىل ينعاامل  تقريبالكريم  والتأثري   

وقد  ،  (1) وتعني: عقد مماثلة بني أمرين أو أكثر الشرتاكهام يف صفة أو أكثرالنفوس،  

نبه املفرسون عىل بعض التشبيهات الواردة يف سورة اجلن يف مواضع عدة، من ذلك 

تعاىل:   اهلل  قول  يف  جاء   ﴾ مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿ ما 
أهنم كانوا   ْدعون أصحاهبم إىل اإليامنيهم م ون عن أنفسهاجل رب خي، [11ة اجلن:ور]س

مجاعات متفرقني، وأصناف خمتلفني، منهم املسلم والكافر، والصالح والطالح، فلام 

وعقائدهم   أحواهلم  اختالف  تشبيه  فجاء  واهتدوا،  آمنوا  القرآن  إىل  استمعوا 

التي املختلفة  طريق    بالطرائق  كل  إىل  يؤدي  خم منها  اآلختلمكان  عن  وهف  و  ر، 

)  فيه  ورد  هشبيت به  املختلفةاملشبه  )الطرائق  املشبه  وحذف  املذاهب  (  اختالف 

لسهولة والعقائد التشبيه  أداة  ترد  مل  كام  عليه،  الكالم  ومعنى  السياق  لداللة   ،)

  (2) ق املختلفة.تقديرها، وعىل هذا فإن  املعنى: كانت عقائدنا خمتلفة كالطرائ

 ين ىنمن خن﴿  هلل تعاىل:ة اجلن يف قول اور س شبيه يفجاء الت  كام
للنار   ،[15اجلن:]  ﴾مهجه القاسطني وأهنم سيكونون وقودًا  اهلل عن مصري  خيرب 

أي   النار،  يف  احلطب  بحلول  الكافرين يف جهنم  فشب ه سبحانه حلول  القيامة،  يوم 

كد حذفت ه مؤهو تشبيأهنم كاحلطب الذي ال يعقل، والغرض منه حتقري شأهنم، و

    (3) بيه.التش ةداأ فيه

 
 .(1/219)، ، أمحد اهلاشميبن إبراهيم، جواهر البالغةد ينظر: اهلاشمي، أمح (1)

معامل  (2) للبغويلالتنزي  ينظر:  الكشاف (8/402)،  ،  للزخمرشي،  والتنوير(627/ 4)،  ،  التحرير  البن ،   ،

 .(29/232)، عاشور

، والتنوير، التحرير  (4/404)،، للرشبيني، الرساج املنري(4/366)،  واحدي ، للالتفسري الوسيط  ينظر:  (3)

 (.29/237)، البن عاشور
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 حن جن مم خم حم جم هل مل﴿  كام ورد التشبيه يف قول اهلل تعاىل:
خيرب اهلل تعاىل أنه إذا أراد سبحانه ،  [ 27اجلن:]  ﴾ٰه مه جه هن من خن

أن ُيْطلع أحد أنبيائه عىل ما شاء من علم الغيب فإنه يرسل له مالئكة حيفظونه من  

يديه بني  من  خلفه،    الشياطني  سبحانفشومن  اتصالب ه  املاملالئ  ه  بالرسل كة  بارش 

ق ء الداخل إىل أجسادهم، كدخول السلك يف اجلوهرة، فُأطلوحراستهم هلم باليش

اليشء، ألن حقيقته اإلدخال،  بالدخول يف  له  املبارش تشبيهًا  اإليصال  السلك عىل 

الذي    احلفظ حتى يكون    ، عىل شدة اتصال املالئكة بالرسل عند تبليغ الوحي وفيه داللة  

 ( 1). [9احلجر:] ﴾ ىن نن من زن رن مم ام يل﴿  قوله:    به يف وعد اهلل 

 :الطلب الثاين: االستعارة
استعامل اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة بني املعنى املنقول عنه وتعني:  

أب واالستعارة  األصيل،  املعنى  إرادة  عن  قرينة صارفة  مع  فيه  املستعمل  لغ واملعنى 

وأ التشبيه  يفمن  وقعا  امل  شد  وقد  (2) خاطبنفس  مواضع ،  عدة  املفرسون  ذكر 

قول جاء يف  ما  ذلك  من  اجلن،  تعاىل  لالستعارة يف سورة   يل ىل مل خل﴿  :اهلل 
تذكر اآلية خطاب نفر  ،  [ 1اجلن:]  ﴾منخن حن جن يم ىم مم خم حم جم

غ هؤالء النفر ما  من اجلن لقومهم بالتعبري بالقول )فقالوا(، واملراد بالقول هنا: إبال

لقومهم  يري التي  دون  اإلنس،  بالطريقة  ككالم  كالمًا  املراد  وليس  هبا،  يتفامهون 

هنا   تعاىل:فالقول  النفس، كام يف قوله  للتعبري عام يف   ىل  مل يك﴿  مستعار 
 (3).[18النمل:] ﴾ مم  ام يل

 ٰى ين ىن نن﴿  يف قول اهلل تعاىل:  مرتني   وقد وردت االستعارة
 

التنزيل  (1) لعلوم  التسهيل  جزيينظر:  البن  الدرر،  (2/421)،  ،  للبقنظم  الرساج (20/502)،اعي،   ،

 .(29/249) ، البن عاشور،، التحرير والتنوير(4/410)،، للرشبينياملنري

 . (1/285)، ، أمحد اهلاشميهر البالغةينظر: جوا (2)

 . (29/220)، ، البن عاشورير، التحرير والتنو(5/379)،  ، البن عطيةينظر: املحرر الوجيز (3)
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تعاىل:  ،  [8ن:اجل]  ﴾ني مي زي ري قوله  يف  ،  ﴾ ين ىن﴿مرة 
اهلل تعاىل عن حال   يخرباألوىل: فاالستعارة  أما بيان  ،  ﴾ري﴿  وله تعاىل:ومرة يف ق

هنا املس   فاستعري  أهلها،  كالم  إىل  لالستامع  السامء  يطلبون  كانوا  وأهنم  يف    اجلن 

، ومها يطلقان جمازًا عىل اختبار أي    ﴾ين ىن﴿  قوله: للطلب، ومثله اجلس 

فهأمر،   السامء،  طلب  التمسنا  ألواملعنى:  استعارة  أمرها، ي  واختربوا  جربوا  هنم 

 ( 1).«االستعارة هنا لغوية؛ ألنه جماز مرسل الستعامله يف الزم معناه والظاهر أن »

بيان  الرجم    االستعارة  وأما  فإن  ُبعث  الثانية:  فلام  اجلاهلية،  منذ  موجودًا  كان 

الرج  ×النبي   اجلكُثر  اسرتاق  وُمنع  تعاىل:  م  قوله  ذلك  عىل  يدل   ، ، ﴾ري﴿ ن 
الذي استجد  يفهذا دل أن   الكثرة، ويدل عليه كذلك قول اهلل  ل عىل  البعثة هو   بعد 

 ﴾ مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي﴿   تعاىل:
فإن   ،  [9اجلن:] اآلن  أما  لالستامع،  واحلرس  الشهب  من  خالية  أماكن  نجد  كنا  أي 

كل ممتلئة  املقاعد  ويدل (2) ها  النبي    ،  قول  كذلك  كانوا حينام  ألصحابه    ×عليه 

ماذا كنتم تقولون يف اجلاهلية إذا ُرمي بمثل »ليلة معه رمي بنجم فاستنار:    جلوساً 

أع  ورسوله  اهلل  قالوا:  رجل  هذا؟  ومات  عظيم،  رجل  الليلة  ُولد  نقول  كنا  لم، 

اهلل   رسول  فقال  و×عظيم،  وال حلياته،  أحد  ملوت  هبا  ُيرمى  ال  فإهنا  ربنا لكن  : 

أم قىض  إذا  اسمه  وتعاىل  محلتبارك  سبح  الذين  رًا  السامء  أهل  سبح  ثم  العرش،  ة 

ثم قال: الذين يلون محلة العرش    ،يلوهنم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السامء الدنيا

 
 .(4/624)، للزخمرشي ،ن عمرو، الكشافحممود بالزخمرشي،  (1)

املحيط البحر  حيانينظر:  أليب  الكتاب(10/296)،  ،  علوم  يف  اللباب  عادل،  البن   ،  ،(19/184)  ،

املنري للرشبينيالرساج  لعلوم( 4/401)  ،،  التسهيل  جزيالتنزيل  ،  البن  املعاين(2/418)،  ،  روح   ،  ،

 .(29/227) ،عاشور ، البن، التحرير والتنوير(15/97)، لأللويس

التنزيل  (2) معامل  للبغويينظر:  الكشاف(8/273) ،  ،  للزخمرشي،  الوجيز  ،(4/625)،  ،  البن املحرر   ،

 .(5/381)، عطية 
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ماذا   فيخربوهنم  ربكم؟  قال  ماذا  العرش:  أهل  حلملة  بعض  فيستخرب  قال  قال: 

ذفون قْ فير   السمعر   اجلن    ُف طر خْ  هذه السامء الدنيا، فتر ، حتى يبلغ اخلربالساموات بعضاً 

 فيه  (1) فونر  قْ إىل أوليائهم، ويرمون به، فام جاءوا به عىل وجهه فهو حق، ولكنهم ير 

اللف(2) «ويزيدون فُأطلق  املكان،  ظ هنا عىل  ، فجاء استعامل امللء بمعنى عْمر فراغ 

 ( 3)كثرة احلراس والشهب عىل وجه االستعارة.

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ﴿  جاءت االستعارة يف قول اهلل تعاىل:   كام
ذكره، ،  [17اجلن:]   ﴾ مئ زئ رئ ّٰ عن  يعرض  ملن  عقابه  عن  اهلل  خيرب 

استعامل   واملعنى: فجاء  االستعارة،  باب  من  الفعل  وقوع  شدة  معنى  يف  السلك 

  له ال مرصف عنه، يكون املعذب فيه مظروفًا كاخليط يف ثقب  ندخله عذابًا مالصقاً 

باملص العذاب  وصف  املعنى  هذا  يؤيد  لاجلوهرة،  )صعدا(  غشيان  لدر  يف  مبالغة 

 ( 4) .العذاب هلم 

 : الطلب الثالث: الكناية
ما   غريهوتعني:  وبريد  اإلنسان  به  لعدم   يتكلم  األصيل  املعنى  إرادة  جواز  مع 

إر من  مانعة  قرينة  اهلل  وقد    ،(5)ادتهوجود  قول  يف  اجلن  سورة  يف  الكناية  جاءت 

اهلل ،  [16اجلن:]  ﴾يي ىي مي خي حي جي يه ىه﴿  ىل:تعا  خيرب 

م عن  مطيعني  صتعاىل  مؤمنني  وكانوا  اهلداية  طريق  عىل  استقاموا  لو  اجلن  ري 

العيش، وسعة ألس  املنافع، ورغد  كثرة  كنايًة عن  املاء  ذكر  فجاء  كثريًا،  ماًء  قيناهم 

 
 . (14/227)ينظر: رشح النووي عىل مسلم،  كذب ويزيدون.يقرفون: أي خيلطون فيه ال (1)

 .(4/1750) (،124حديث رقم )لكهان،  كهانة وإتيان االصحيح مسلم، كتاب: السالم، باب: حتريم  (2)

 . (29/227)، ، البن عاشورينظر: التحرير والتنوير (3)
والتنوير  (4) التحرير  املنري ،  ( 29/239)  ،، البن عاشورينظر:  للالرساج  الدرر (4/405)،رشبيني،  نظم   ، ،

 .(20/488)، للبقاعي

 . (1/286)، ، أمحد اهلاشميينظر: جواهر البالغة (5)
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عزيزًا    الرزق؛ ولكونه  الرزق،  ومصدر  اخلري  أصل  املاء  بالألن  ، (1) العرب د  يف 

استقاموا عىل طر أن اجلن  لو  لوس واملعنى:  أرزاقهم، وألنعم    ع يق احلق  اهلل هلم يف 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿   تعاىل:عليهم، ومثله قول اهلل  
،  [96األعراف:]  ﴾ ىهمه جه ين ىن من خن حن جن يم

 يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من ﴿ وقوله:  
 ﴾ ىئ نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ُِّّ َّ  ٍّ  ٰىٌّ ٰر  ٰذ 
 مق﴿وقوله:  ،  [2الطالق:]  ﴾ٰى ين ىن نن من زن رن﴿وقوله:  ،  [66املائدة:]

 مم خم حم﴿  قوله:  ىلإ  [10نوح:]  ﴾ جل مك لك خك حك جك
 (2) . « [12نوح:] ﴾ىن من خن حن جن يم ىم

 جن مم خم حم جم هل مل﴿  كام جاءت الكناية يف قول اهلل تعاىل: 
يذكر اهلل تعاىل أنه حيفظ الغيب ،  [27اجلن:]  ﴾ٰه مه جه هن من خن حن

ألنبيائ يبلغه  ومن الذي  األنبياء،  يعلمها  التي  اجلهة  أي:  أيدهيم  بني  من  فيجعل  ه 

اجله أي:  يخلفهم  التي ال  هلم، موهنا  علة  الشياطني  تعرض  من  مالئكًة حيرسوهنم 

أي مالئكًة حيفظوهنم   فاملراد كل جهة،  كناية عن كل جهة،  اجلهتني  كل  وذكر  من 

تى انكشفت جهة منهام  اجلوانب، وتم ختصيص اجلهتني املذكورتني يف اآلية؛ ألنه م

 ( 3) أتى منها العدو.

 : الطلب الرابع: اجملاز
لفظ مس املعنى ا  م  تعمل يف غريوهو  إرادة  من  مانعة  قرينة  مع  لعالقة  له  وضع 

 
نظم   ،(10/300)  أليب حيان،  ، البحر املحيط،(19/428)،  بن عادل ، ال علوم الكتاب  لباب يفال:  ينظر  (1)

 . (4/404)، ، للبقاعي، نظم الدرر (9/334)، ، للقاسمي، حماسن التأويل(20/487)الدرر،

 . (2/419)، ، البن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل(30/672)،، للرازيينظر: التفسري الكبري (2)

مع   (3) التينظر:  املنري (8/244)،  للبغوي  ،لنزيامل  الرساج  الدرر (4/410)،  ي للرشبين،  ،  نظم  للبقاعي،   ، ،  

 .(29/249)، ر، البن عاشوالتحرير والتنوير ، (20/502)
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بصورة  خيرجه  حيث  للمعنى  املوضحة  األساليب  أفضل  من  واملجاز  الوضعي، 

ماثل وكأنه  السامع  حسية  اجلنوقد    ،(1)لعيان  سورة  يف  املجاز  اهلل    ورد  قول  يف 

 ﴾ مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ﴿:تعاىل
ع،  [9اجلن:] اهلل  قوهلخيرب  اجلن  الستامع   م:ن  مقاعد  السامء  يف  يقعدون  كانوا  أهنم 

الكهنة إىل  ليلقونه  املالئكة  من  ا(2) خربها  هو  القعود حقيقة  ومعنى  وهو ،  جللوس 

عىل اجلسد  من  األسفل  النصف  استقرار  هو  أي  القيام،  مبارشة ضد  األرض   

  ة،ان مدة طويلوانتصاب النصف األعىل، وذكر القعود يف اآلية جماز يف مالزمة املك

تعاىل: اهلل  قول  ومنه  القعود،  لوازم  من  املكان  مالزمة   حئ جئ يي﴿  ألن 
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 ( 3).[5التوبة:] ﴾ ختمت

 : الطلب اخلامس: التعريض
التعريض باملرشكني يف سورة اجلن يف عدة   ويعني اخلطاب غري املبارش، وقد ورد

تعاىل:   اهلل  قول  منها   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿مواضع، 
الذين  ،  [1اجلن: ]  ﴾من خن حن جن وفيه تعريض باملرشكني، واملعنى: أن اجلن 

مقاصده، وآمنوا به، بينام املرشكون الذين القرآن أدركوا رشفه، وفهموا  استمعوا إىل  

 ( 4)وعرفوا صدقه وبالغته، أنكروه ومل يؤمنوا به. نزل القرآن بلساهنم،

تع اهلل  قول  يف  باملرشكني  التعريض  ورد   ام يل ىل مل يك ىك﴿  اىل: كام 
وبلغ ،  [7اجلن:]  ﴾زن رن مم قد جتاوزهم  املرشكني  اعتقاد  فساد  أن  واملعنى: 

 (5) عامل اجلن.

 
 . (1/251)، ، أمحد اهلاشميالبالغة ينظر: جواهر (1)

 .(29/169)، ، للزحييل، التفسري املنري(6/67)، ، للسمعاين ينظر: تفسري القرآن (2)

 . (29/228)، ، البن عاشورويرتنالينظر: التحرير و (3)

 .(29/219)املصدر نفسه، ينظر:  (4)

 .(29/226)املصدر نفسه، ينظر:  (5)
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 زب رب يئ ىئ نئ﴿  جاء التعريض باملرشكني يف قول اهلل تعاىل:وكذلك  
واملعنى: إشارة إىل ما كان عليه املرشكون من عبادة  ،  [18اجلن:]  ﴾يب ىب نب مب

 ( 1) نصاب. األالتامثيل و غري اهلل يف املسجد احلرام، ونصب

 اك يق ىق يف ىف يث﴿  عند تفسري قول اهلل تعاىل:  وقد ذكر األلويس  
باملرشكني،    [،20اجلن:]  ﴾ىك مك لك للتعريض  سيقت  بدايتها  من  السورة  أن 

مكة،  بل  »  فقال: مرشكي  بحال  للتعريض  مسوقة  مفتتحها  من  الكريمة  السورة 

اهلل   لرسول  وا×وتسلية  الصالة  عليه  عنه  وترسية  وتعب،  بقصور    ريلسالم،  هلم 

إنصا وقلة  الفطانة،  ادعائهم  مع  اجلن  عن  بالتكذيب  نظرهم  ومبادهتهم  فهم، 

 (2) . «هداء واالستهزاء بدل مبادهة اجلن بالتصديق واالست

 

 

 

 

 

 
 .(9/334)، مي ، للقاسينظر: حماسن التأويل (1)

 . (15/106) ،، لأللويس روح املعاين (2)
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 املبحث الرابع
 األساليب البديعية يف سورة اجلن وأغراضها البالغية

ة واجلناس ورعاية الفاصلة ونحو ذلك، اق واملقابليشتمل علم البديع عىل الطب

الكريم، القرآن  كلامت  وحتسني  تزيني  إىل  له   وهيدف  سيقت  الذي  الغرض  خلدمة 

أساليب البديع ال تصل إىل هدفها إال مع  اآليات واملعاين التي جاءت هبا، لذا فإن  

 العلم بأساليب املعاين والبيان ودراستها جمتمعة.

 :بياهنا كالتايليف سورة اجلن،   ةيعيبدال ساليبعدد من األ وقد برز

 الطلب األول: القابلة: 
الرتتيب،  معنيني متوافقني أو أكثر ثم يؤتى بام يقابل ذلك عىل  هي أن يؤتى ب        

يؤ األولوقد  يف  جاء  ما  ببعض  املقابل  يف  اجلن  ،  (1)تى  سورة  آيات  يف  جليًا  ظهر 

، وإبراز املعنى (2) الوحي وإفهامه  هام يف بيانأسلوب املقابلة، وهو ما يمثل أساسا م

 نوعان يف السورة:  وإيضاحه، وتقوية تأثريه يف النفوس، وقد ورد منه

 مل يك﴿  ق، يف قول اهلل تعاىل:دة وهو ما يسمى الطبااملقابلة املفر  النوع األول:
 ( 3).فقابل الرض بالرشد ،[21اجلن:] ﴾منزن رن مم ام يل ىل

 ابرل فيها حاالً بحال، وجاء ذلك يف قول اهللقكبة، التي ياملقابلة املر  النوع الثاين:

  ﴾ خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  تعاىل:
الرش،  أي:  ،  [10اجلن:] أو  اخلري  هبم  مقأريد  الرشد  اآليةفجاء  يف  للرش   ،(4) اباًل 

أي  ،[11اجلن:] ﴾ حطمظ مض خض حض جض مص﴿ووردت املقابلة يف قول اهلل تعاىل: 

 
 . (1/304)، ، أمحد اهلاشميينظر: جواهر البالغة (1)

 .(37ص )، فيق ، حممد تولبالغيالقول اينظر:  (2)

 .(631/ 4)، ، للزخمرشينظر: الكشافي (3)

القرآن  (4) تفسري  للسمعاينينظر:  ا،  (6/76)،  ،  السليمإرشاد  أليب  لعقل  التحرير  ،  (9/46)،  السعود، 

 .(29/231)، ، البن عاشوروالتنوير
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فقابل   الفاسدون  بـالطاحلون  ذلك()الصاحلني  يف   ،(1) دون  أيضًا  املقابلة  ووردت 

تعاىل:   اهلل   يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل﴿قول 
ال  :أي  ، [14اجلن:]  ﴾ حن جن اجلائرون  ومنا  املؤمنون  ووردت (2) ظاملونمنا   ،

تعاىل: اهلل  قول  يف  أيضًا   مم خم جمحم يل ىل مل خل﴿  املقابلة 
،  [15-14اجلن:]  ﴾مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

ب املسلمني  حال  حتروا  فقابل  كانوا اأهنم  أهنم  الكافرين  بحال  احلق  وطريق  لرشد 

 مغ جغ مع جع مظ حط﴿  اهلل تعاىل:خريا جاءت املقابلة يف قول  وأجلهنم حطبا،  
 (3) فقابل القريب باألمد وهو املدة والغاية. ، [25اجلن:] ﴾مق حق مف خف حف جف

تكون   ال  املقابلة  أن  يتضح  السورة  يف  وردت  التي  املقابالت  تأمل  بني وعند 

إناماليشء و قابل    في تكون مقابلة اليش بام يتضمن جزءًا منه، فضده،  اآلية األوىل 

دائامً  النفع  يقابل  الرض  كان  بينام  والرشد،  الرض  تعاىل: بني  قال  الكريم،  القرآن  يف    

سبحانه:  ،[ 188األعراف:]  ﴾ خم حم جم  يل ىل  مل خل﴿  يم﴿  وقال 
ال  ، [3الفرقان:]  ﴾ ىن من خن حن جن رشد  وقد يكون سبب مقابلة 

بد يقاللرض  أن  وثمرته،ل  سببه  الرض  ألن  الغي؛  السبب،  ف  بل  مقام  املسبب  أقام 

و  األهم،  فذكر  غيا وال رشدا،  أملك  فيكون  واملعنى: ال  النفع  بالرشد  يراد  أن  إما 

، وجيوز أن يكون احتباكًا حذف من كل منهام ما (4) عن املسبب  تعبريا باسم السبب 

 (5) ذكر يف اآلخر.

 
الكشاف  (1) للزخمرشي ينظر:  الوجيز،  (4/627)  ،،  عطية املحرر  البن  التأو،  (5/138)،  ،  ،  يلحماسن 

 . (9/333)، للقاسمي

 .(5/382) ، ، البن عطيةاملحرر الوجيز، (6/68)، ، للسمعاين تفسري القرآن: ينظر (2)

 .(6/73)ينظر: املصدر نفسه،  (3)

 .(19/436)، ، البن عادل، اللباب يف علوم الكتاب(631/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (4)

 ب الثاين.طليأيت بيان االحتباك الوارد يف السورة يف املوس .(9/335)، مي ، للقاسينظر: حماسن التأويل (5)
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وكان املتبادر ،  الثانية، فقد قابل الرش بالرشد  يف اآليةلة الواردة  ومثل ذلك املقاب

 جم﴿  ذلك قوله تعاىل:  إىل الذهن مقابلة الرش باخلري كام ورد يف آيات كثرية، من
فإن الغي يطلق عىل الرش، وكذلك الرشد عىل    ،[35األنبياء:]  ﴾ ممجن خم حم

 ( 1)أيضًا.اخلري، وقد يكون احتباكًا 

اآل يف  املقابلة  الثالثة أما  كان  ية  دونفقد  هم  ومن  الصاحلني  بني  وهو ذ  ت  لك، 

 الصالح يشمل كل من قل ت درجته عن الصالح حتى يصل إىل درجة الكفر، بينام

الفساد،   يقابل   ، [ 220البقرة: ]   ﴾ حيخي جي  يه  ىه  مه ﴿   قال تعاىل: يف األغلب 

املقابلة   عدم  دعوسبب  مقام  كان  املقام  أن  واملفسدين  الصاحلني  بني  وة  الرصحية 

لقو فلم  اجلن  إىلمهم،  بنسبتهم  بديع    يصارحوهم  من  معهم، وهذا  تلطفًا  اإلفساد 

 ( 2) البالغة يف الدعوة إىل اخلري.

ما املقابلة الرابعة يف السورة فوقعت بني لفظتي املسلمني والقاسطني، ومل تكن  وأ

وا املسلمني  اجلميع بني  ألن  الكافرين  مكان  القاسطني  وضع  وجاز  لكافرين، 

 (3)احلق.عادلون عن  جائرون

املقابلة   الرشد،   سةاخلاموأما  حترى  فقد  أسلم  من  تكون:  أن  الظاهر  فكان 

، والذي حصل أن اآلية الكريمة ذكرت الوعيد عند بيان والقاسطني حتروا الضالل

وجبه عند بيان حال املسلمني، وكفى به  حال القاسطني، وذكرت سبب الثواب وم

املس  حترى  املعنى:  فإن  رشدًا  وعدًا،  ال لمون  بالثواب،  عظياًم  إال  جل ف  يتحقق  اهلل 

 (4) جالله أعدل من أن يعاقب وال يثيب، وقد يكون هذا احتباكًا.

 
 . (16/351)، ، البن عاشورينظر: التحرير والتنوير (1)
 .(29/232)نفسه،  ينظر: املصدر (2)

 .(19/426)، ، البن عادل ينظر: اللباب يف علوم الكتاب (3)

اللباب(4/628)،  ، للزخمرشي ينظر: الكشاف  (4) ، التحرير  (19/426)،  عادل، البن  م الكتابيف علو  ، 

 طلب الثاين.وسيأيت بيان االحتباك الوارد يف السورة يف امل .(29/236)، ، البن عاشوروالتنوير
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والبعيد  و القريب  بني  املقابلة  تقع  ومل  واألمد،  القريب  بني  سبحانه  قابل  أخريا 

وهلام   ،[109األنبياء:]  ﴾جتهب مب خب حب جب هئ مئ﴿  كقوله تعاىل:

ا هو  فاألمد  املعنى  التي  نفس  مدهتلغاية  هذتطول  عىل  يؤكد  املقابلة  ا  ا،  املعنى 

 ( 1).احلاصلة يف اآلية

 : الطلب الثاين: االحتباك
من اإلتقان:    وهو  يف  السيوطي  قال  البديع،  أن  »أنواع  وهو  عزيز،  نوع  وهو 

، (2) «حيذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين، ومن الثاين ما أثبت نظريه يف األول

 جخ مح جح مج حج مث هت﴿  :قول اهلل تعاىلاجلن يف    باك يف سورةوقد ورد االحت
ال »ه:  ن ومعناوهو من كالم اجل  ،[10اجلن:]  ﴾خص حص مس خس حس جس مخ

، فذكر (3)   «أم يكفرون به فينزل هبم الرش  ندري أيؤمن الناس هبذا النبي فريشدون،

أوالً  الغنى  عىل  دليال  ثانيًا  الرشد  وذكر  ثانيًا،  اخلري  عىل  دليال  أوالً  لداللة  الرش   ،

 (4) .سياق عليهال

تعاىل:  كام اهلل  قول  يف  االحتباك   خم جمحم يل ىل مل خل﴿  ورد 
ومنا   ،[14اجلن:]  ﴾حنجن يم ىم مم املتقون،  املؤمنون  منا  واملراد: 

الكافرون  وأما  احلق،  طريق  إىل  اهتدوا  فقد  املؤمنون  فأما  اجلائرون،  الكفار 

جهنم تركه  ،  (5) فمصريهم  عىل  دلياًل  أوالً  التحري  وذكفذكر  ثانيثانيًا،  جهنم    اً ر 

مقا ورد يف  السياق  أن  ذلك  وسبب  أوالً،  اجلنة  فذدلياًل عىل حذف  الرتهيب  كر  م 

 
حماسن  (1) والتنوير(9/336)،  للقاسمي   ،التأويل   ينظر:  التحرير  عاشور،  البن  التفسري (247/ 29)،  ،   ،

 .(29/181)، ، للزحييلاملنري

 .(2/204)، ، للسيوطييف علوم القرآن اإلتقان (2)

 .(5/381)، ، البن عطيةاملحرر الوجيز (3)

 . (20/479)، ، للبقاعيالدرر ظمن (4)

القرآنظر:  ين  (5) للسمعاينتفسري  التنزيل،  (6/68)،  ،  الوجيز،  (8/241)،  للبغوي،  معامل  البن   املحرر 

 .(5/382)، عطية 
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ودخول  تعاىل  اهلل  ثواب  وهو  به  العلم  جيب  ما  يذكر  ومل  منها،  احلذر  ليتم  جهنم 

 ( 1) اجلنة، فاهلل ال يضيع عمل أحد أبدًا، بل يضاعفه له أضعافًا كثرية.

  ﴾ من زن رن مم ام يل ىل مل يك﴿:  ل اهلل تعاىلوورد االحتباك يف قو
نبيه  وهو    ،[21اجلن:] اهلل عز وجل  به  أمر  ا  ×مما  بأن  أن خياطب  ينفي عن لكفار 

نفسه القدرة عىل نفع الناس أو رضهم، والقدرة عىل غيهم أو رشدهم، فحذف يف 

ملن خالفك  يا حممد  قل  الكالم:  وتقدير  اآلخر،  ما ذكر يف  املتقابلني  كال  اآلية من 

 كان، وأنك ال متلك هلم وال لنفسك رضًا أراده اهلل  لصواب أن ماقد خالف اعتوا

غياً  نفعًا وال  عنه    وال  لدفع رشهم  كان  املقام  اآلية ألن  الرض يف  فذكر  وال رشدا، 

 (2) عليه الصالة والسالم، وحذف النفع والغي لداللة مفهوم السياق عليه. 

 الطلب الثالث: البالغة: 
عى     ، ( 3)   و الضعف حدا مستبعدا او مستحيال أ يف الشدة    صٍف بلوغهلووهو أ ن ُيد 

يف عدد من اآليات: من ذلك ما جاء  ة اجلن  وقد ظهر هذا األسلوب جليا يف سور

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿يف قول اهلل تعاىل:  
باملصدر عجبا  حلال اجلن عند استامعهم القرآن  فجاء وصف القرآن  ،  [1اجلن:]  ﴾من

 ( 4) .بديعا خارجا عن عادة أمثاله ملعنى كتاباملبالغة، وال ابيعىل س 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ﴿ تعاىل:  ووردت املبالغة أيضا يف قول اهلل
صعدا    ،[17اجلن:]  ﴾مئزئ رئ ّٰ باملصدر  العذاب  وصف  فجاء 

يطيقه فال  ويغلبه  يعلوه  أي  ب  املعذ  يتصعد  ألنه  للوعيد للمبالغة،  مناسب  وهو   ،

 
 .(4/404)، للرشبيني ، الرساج املنري، (486/ 20)، ، للبقاعيينظر: نظم الدرر (1)

الدرر  (2) نظم  للبقاعيينظر:  والتنوير  ،(20/494)،  ،  ال التحرير  عاشورب،  إ (9/335)،  ن  العقل  ،  رشاد 

 .(19/436)، البن عادل، ، اللباب يف علوم الكتاب(9/46)، ود، أليب السع السليم

 . (1/312)، ، أمحد اهلاشميينظر: جواهر البالغة (3)

للزخمرشالكشافينظر:    (4) الوجيز(4/623)،  ي ،  املحرر  املحيط(5/379)،  ، البن عطية،  البحر  ، أليب ، 

 .(29/221)، ، البن عاشورر، التحرير والتنوي( 20/464)، يلبقاعل ،، نظم الدرر(10/293)، حيان 
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 (1) تعاىل. عن ذكر اهللن أعرض مل الوارد يف اآلية

 خم حم جم هل مل﴿ووردت املبالغة أيضا يف السورة يف قول اهلل تعاىل:  
فجاء املصدر عىل  ،[27اجلن:] ﴾ ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

رسوله   عىل  منه  شاء  ما  يطلع  الذي  للغيب  اهلل  حفظ  معنى  بيان  يف  ،  ×املبالغة 
     (2)وطونه وحيفظونه من كل جانب.حي فيجعل له حرسا من املالئكة

 ة الفاصلة:: رعايلرابعا الطلب 
تنتهي   هبا  اآلية،  يف  كلمة  آخر  هبا  القراءة، واملراد  أثناء  عليها  ويوقف  اآليات، 

املعاين إفهام  هبا  يقع  املقاطع  يف  متشاكلة  حروف  فواصل  (3) فهي  روعيت  وقد   ،

و للمعنى  تابعة  فجاءت  الكريم،  القرآن  يف  السياق، حم اآليات  مع  متناسبة  له،  ققة 

فاصلة  تأيت كل  موض  يف  حيل  منها  ال  لإليقاع   عها  مناسبة  جاءت  كام  حملها،  غريها 

ت الص ويت لآليات، عىل نحو مؤثر يف النفوس، مما يعني عىل احلفظ والتذكر، لذا ُعد 

الفواصل القرآنية من خصائص نظم القرآن الكريم، ومن رضوب إعجازه البالغي  

وي(4)  التكرارغل،  القرآنية  الفواصل  عىل  تكون  ب  وقد  الفاص،  بالتقديم  رعاية  لة 

آخر الكلمة كإحلاق األلف، وهذا ما  الزيادة، كزيادة حرف  ووالتأخري، أو احلذف  

النحو عىل  فجاءت  اجلن،  سورة  فواصل  مجيع  يف  ولدا،    التايل:  ورد  أحدا،  عجبا، 

صعدا،  رهقا، حطبا، غدقا،  ،  شططا، كذبا، رهقا، شهبا، رصدا، رشدا، قددا، هربا

أبدلبدا،   أمملتحدا،  عددا،  مالحظا،  مع  يف  دا،  واحدة  مرة  منها  فاصلتني  ورود  ة 

املكان    القرآن: يف  جاءت  كلمة  كل  أن  نجد  والتأمل  النظر  وعند  غدقا،  قددا، 

 
الكتاب  (1) علوم  يف  اللباب  عادلينظر:  البن  التنزيل  ،(19/430)،  ،  لعلوم  البن  التسهيل  ، جزي، 

 .(5/370)، ، للشوكاين ، فتح القدير(9/45) أليب السعود، عقل السليم،، إرشاد ال(2/419)

 .(5/375)، ، للشوكاينيرتح القد، ف(20/478)، ، للبقاعينظم الدرر (2)

 . (3/332)، للسيوطي، ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن (3)

 .(61ص) فاضل السامرائي، ينظر: من أرسار البيان القرآين، (4)
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 خل﴿، فجاءت الفاصلة يف قوله تعاىل:  (1) املناسب هلا، متسقًة مع بداية اآلية ومعناها
مبي  [1اجلن:]  ﴾من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل نة ، 

مصدر    (عجبا)ة القرآن وتعجبهم من فصاحته وبالغته، فإن  اجلن برباع  مدى تأثر

 رئ﴿، ومثل ذلك الفاصلة يف قوله تعاىل:  (2) فيه مبالغة للداللة عىل معنى التعجب
الفاصلة    ،[4اجلن:]  ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ جاءت    ( شططا)حيث 

معنى لتأكيد  الظلا  مصدرا  يف  احلد  جماوزة  يعني  والشطط  حي ملبالغة،  وغريه،  ث  م 

اجلن الرشيك  أخرب  اختاذ  من  اجلن  كفرة  خطأ  عن  اآلية  له    يف  بأن  وقوهلم  اهلل  مع 

الفاصلة عىل معنى   سبحانه صاحبة وولدا تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا، فجاءت 

 مه جه ين ىن﴿ىل:  عاالفاصلة يف قوله ت  أما  ،( 3)املبالغة استعظاما هلذا القول
ن بالقرآن دى تأثر اجلاءت موضحة مفقد ج  ،[2اجلن:] ﴾ىيمي خي حي جي ىهيه

ف  جاء  ملا  وتصديقهم  يف  الكريم  باهلل  اإلرشاك  أنفسهم  عن  فنفوا  به،  واقتناعهم  يه 

 مث زث﴿،  وأما الفاصلة يف قوله تعاىل:  (أحدا)املستقبل، وأكدوا كالمهم بقوهلم  
جاءت    فقد،  [6ن:اجل]  ﴾مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

تذكر    (رهقا) التي  اآلية  ملعنى  مرشمناسبة  باجلاستعاذة  قريش  فناسبت  كي  ن 

حة هذا األمر وأنه مل يزدهم إال ضيقا وشدة وغشيانا، فأصل  الفاصلة بيان مدى فدا

وُخ  وقهر،  وشدة  بقوة  الغشيان  الضالل  الرهق:  أو  الكرب  من  يعرض  بام  ص  
 (4) ،

 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ﴿:  اىلالفاصلة يف قوله تعوأخريا  
دة مؤك  (أبدا)  الفاصلة  اءت ج،  [23اجلن:]  ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت

 
القرآن،    الربهانينظر:    (1) علوم  املنري( 53ص)الزركيش،  يف  التفسري  للزحييل،  فواصل (29/158)،  ،   ،

 . (51ص) رض،خ السيد غية داللية،اآليات القرآنية دراسة بال

 .(5/379)، البن عطية ، ، املحرر الوجيز(623/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (2)

 .(20/473)، ، للبقاعيالدرر  ، نظم(362/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (3)

 .(29/159)، ، للزحييل، التفسري املنري(623/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (4)



 حويرثاــب مـالـــس يـــانـهـتد.                            ةـــــريــسيـفـة تـــسران: دـــجـورة الــــة يف ســـــيـلغـب البــاليــاألس

196 

النار، يف  اخللود  حال   ملعنى  بينت  التي  السابقة  اآليات  يف  ورد  ملا  مناسبة  وهي 

حني دعاهم إىل التوحيد واقرتحوا   ×أرشكوا وعاندوا الرسول  املرشكني الذين   

وه تعجيزًا له من االقرتاحات، فأعقب ذلك بتهديدهم ووعيدهم بأهنم  مهعليه ما تو

   (1) .دائاًم وأبداقون نار جهنم خالدين فيها ورسوله سيل عصيان اهلل إن داموا عىل

 : اجلناس: اخلامس الطلب 
فيجذب السامع إليه، ويعني:   وهو نوع من البديع يضفي عىل املعنى تأثريا بالغا،

الن يف  لفظني  املعنى  طق تشابه  يف  يف    ،(2) واختالفهام  االشتقاقي  اجلناس  ورد  وقد 

 مم ام يل ىل مل يك ىك﴿  وله تعاىل: يف ق  األول  سورة اجلن يف موضعني،
 خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي﴿وقوله تعاىل:  ،[7اجلن:] ﴾زن رن
  ﴾  يك﴿ اللفظتني: فقد وقع االشتقاق بني  ،  [9اجلن:]  ﴾مت خت حت جت هب مب

اجلن  قري   ﴾ ىل﴿ و   أي  كفار  واللفظتني: ( 3) ش  أي  أماكن    ﴾حئ﴿   ،  نالزم  أي: 

السامء،   نالزم  ﴾مئ﴿   واالستامع يف  كنا  التي  األماكن  السامأي:  لنسرتق  ها يف  ء 

وس تستحسن املكرر  ذب السامع إىل ما يقال فإن النفجي   مما  األسلوب  وهذا،  سمعال

  .خاصة عند اختالف املراد منه

 

 

 
 

 
 .(29/245)، ، البن عاشوريرالتنو، التحرير و(20/497)، للبقاعي، نظم الدرر (1)

 .(1/325ص )، ، أمحد اهلاشميينظر: جواهر البالغة (2)

، التحرير (20/475)،  ، للبقاعي، نظم الدرر (19/418)،  البن عادل ،  لكتابينظر: اللباب يف علوم ا  (3)

 .(29/226)، ، البن عاشوروالتنوير
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 اخلامتة

ني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، أما بعد  املاحلمد هلل رب الع

 راستي:ا من دصيات التي توصلت إليهنتائج والتوفهذه أهم ال

عالقة أكدت الدراسة عىل أن العالقة بني القرآن الكريم وبني علم البالغة    -1

الكريم القرآن  علوم  أحد  يعد   البالغة  علم  إن  بل  كام  وثيقة،  أن،  عىل  ال ه  أكدت 

و الكريم  القرآن  فهم  إىل  التفسري  علم  يف  واملتخصصني  العلم  لطلبة  معرفة سبيل 

 لبالغة وأساليبه. علم ا  ه ومقاصده إال بدراسة معاني

أ  -2 أبرزها  كان  اخلربية  األساليب  من  عدد  عىل  السورة  سلوب اشتملت 

ء ليشالتوكيد الذي جاء ألغراض عديدة، منها: تثبيت املعنى، والداللة عىل عظم ا

 وتفخيمه. 

ا  -3 أسلوب  السورة:  يف  ورودها  كثر  التي  اخلربية  األساليب  إما من  حلذف، 

 م املحذوف والعناية به، أو لداللة الكالم عليه. لتعظي لتخفيف واالختصار، أول

األ  -4 من  عدد  السورة عىل  والنهي اشتملت  األمر  أبرزها:  اإلنشائية  ساليب 

 واالستفهام.

ع  -5 عىل  السورة  التشبيه    دداشتملت  أبرزها:  البيانية  األساليب  من 

 واالستعارة والكناية. 

عاشتملت    -6 اجلن  اسورة  األساليب  من  عدد  املقابلة    ةلبديعيىل  أبرزها: 

 واالحتباك ورعاية واملبالغة ورعاية الفاصلة.

أسلوب    -7 يف  ظهر  تأثريه  وتقوية  املعنى  إلبراز  السورة  يف  واضحا  املقابلة 

 النفوس. 

 لزيادة يف تأكيد املعنى. ر يف اآلية لدوب املبالغة باستخدام املصسلتكرر أ -8
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الت ـ ل ـ أس ر  ـ ه ـ ظ   -9 ب ـ ي ر ـ ع ـ وب  ال ـ ح ـ ض  ك ــ ركي ـ مش ـ ال  ــ خ ـ ن  ف ـ واض   ط ـ الس ـ ح  ورة  ــ ي 

ــ ي ـ ل ـ س ـ ت   . × ي ـ ب ـ ن ـ ة لل ـ
التي    -10 اآليات  بفواصل  السورة  وهو متيزت  واحد  نوع  عىل  كلها  جاءت 

 تي وردت فيها. الزيادة حرف عىل الكلمة متسقة مع معاين اآليات 

األساليب   بدراسة  باالهتامم  الكريم  الكتاب  بعلم  املعتنني  الدراسة  وتويص 

 انيه وفهم أغراضه. رآن الكريم ملعرفة معالق غية يفالبال

 كريم وبيان أغراضها.كام تويص بتتبع األساليب البالغية يف سور القرآن ال
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 فهرس املصادر واملراجع
بد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، املحقق: حممد أبو  ع  اإلتقان يف علوم القرآن:  . 1

 م. 1974 -هـ 1394للكتاب، الطبعة:  هليئة املرصية العامةا  إبراهيم، الفضل
القزويني الشافعي، املحقق:    اإليضاح يف علوم البلغة، . 2 الدين  الرمحن جالل  حممد بن عبد 

 . بريوت –حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل 

ل،  مجي  : صدقي حممدأبو حيان حممد بن يوسف األندليس، املحقق  البحر احمليط يف التفسري: . 3

 . ريوتب –دار الفكر 

حممد بن عبد اهلل الزركيش، املحقق: حممد  أبو عبد اهلل بدر الدين    الربهان يف علوم القرآن، . 4

األوىل،   الطبعة:  إبراهيم،  الفضل  الك1957  -هـ    1376أبو  إحياء  دار  العربية   تبم، 

 عيسى البابى احللبي ورشكائه. 

، املحقق: غانم قدوري احلمد،  مرو الداين سعيد أبو ععثامن بن    :البيان يف عّد آي القرآن . 5

 م. 1994 -هـ 1414ت، الطبعة: األوىل،  مركز املخطوطات والرتاث، الكوي

أمحد حممد مفلح    د.ابن اجلزري حممد بن حممد، املحقق:    حتبري التيسري يف القراءات العشر: . 6

 م. 0200 -هـ 4211األردن، الطبعة: األوىل،   -القضاة، دار الفرقان 

و  . 7 الكتاالتن التحرير  تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد  العىن  =حترير  اجمليد وير  حممد  ب   :

 . هـ 1984:  النرش سنة  تونس، –الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنرش 

الت . 8 لعلوم  اهلل    يل:نز التسهيل  عبد  الدكتور  املحقق:  الكلبي،  جزي  ابن  حممد  القاسم،  أبو 

 . هـ  1416 - األوىل: الطبعة بريوت، –األرقم  ة دار األرقم بن أيبخلالدي، رشكا 

د وهبة بن مصطفى الزحييل، دار الفكر املعارص     العقيدة والشريعة والنهج:التفسري النري يف . 9

 هـ.  8141دمشق، الطبعة: الثانية،  –

ا . 10 الكتاب  مزااي  إىل  السليم  العقل  إرشاد  السعود=  أيب  بن  أبو    لكرمي:تفسري  حممد  السعود 

 . بريوت –حياء الرتاث العريب دار إ حممد،
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النان: . 11 تفسري كلم  يف  الرمحن  الكرمي  تيسري  السعدي=  نارص    تفسري  بن  الرمحن  عبد 

مؤس اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  عبد  املحقق:  األوىل  الرسا  سة السعدي،  الطبعة:  لة، 

 م.  2000-هـ 1420

ن إبراهيم وغنيم بن  املحقق: يارس ب  ،ر بن حممد السمعايناملظفر منصوأبو    تفسري القرآن: . 12

 م. 1997 - هـ1418 األوىل، : الطبعة السعودية، –عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض 

القرآن: . 13 أتويل  يف  البيان  ج  جامع  أبو  جرير  بن  الطربيعفحممد  حممد  ر  أمحد  املحقق:   ،

 م.  2000 -هـ  1420، شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

،  وسننه وأايمه = صحيح البخاري  ×  من أمور رسول للا السند الصحيح الختصر  اجلامع   . 14

 ـ. ه 1422ىل،  و ، املحقق: حممد النارص، دار طوق النجاة، الطبعة: األ حممد بن إسامعيل البخاري 

والبديع . 15 والبيان  العاين  البلغة يف  بن مصط جواهر  إبراهيم  بن  أمحد  اهلاشمي، :  ضبط    فى 

 لعرصية، بريوت. د. يوسف الصمييل، املكتبة ا وتدقيق وتوثيق: 

السبع: . 16 القراءات  يف  سامل    احلجة  العال  عبد  د.  املحقق:   ، خالويه،  بن  أمحد  بن  احلسني 

 هـ.   1401: الرابعة، وت، الطبعةبري –مكرم، دار الرشوق 

تنجي،  ، املحقق: د. حممد الن اجلرجاينأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمح  دالئل اإلعجاز: . 17

 م. 1995لطبعة األوىل، بريوت، ا  –دار الكتاب العريب 

  : شهاب الدين حممود األلويس، املحقق: روح العاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع الثاين . 18

 . هـ 1415 األوىل،: الطبعة بريوت، –يل عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية ع

يفالسر  . 19 النري  معرفة  اج  على  اإلعانة  اخلبري  احلكيم  ربنا  معاين كلم  بنبعض  حممد  أمحد    : 

 . هـ 1285: النرش  عام القاهرة، –اخلطيب الرشبيني، مطبعة بوالق )األمريية( 

الرتمذي، . 20 بن   سنن  فؤاد  ع  حممد  أمحد حممد شاكر، حممد  وتعليق:  الرتمذي، حتقيق  يسى 

  –طفى البايب احللبي  رشكة مكتبة ومطبعة مصض، النارش:  طوة عو عبد الباقي، إبراهيم ع

 . م 1975 -  هـ1395 الثانية،: الطبعة مرص،
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القاسم عمر بن حممد  وآايته وكلماته وحروفه وتلخيص مكيه ومدنيه:  عدد سور القرآن . 21   أيب 

د.ب املحقق:  الكايف،  عبد  للنرش    ن  البخاري  اإلمام  مكتبة  اجلود،  أبو  والتوزيع،  خالد 

 هـ. 1431،  طبعة: األوىلال

ا . 22 والن  لعاين:علم  للطباعة  العربية  النهضة  دار  عتيق،  العزيز  بريوت،  عبد  والتوزيع،  رش 

 م.  2009 -هـ  1430الطبعة: األوىل،  

الشوكا  فتح القدير: . 23 ابن كثري، دار الكلم الطيب    ينحممد بن عيل  دمشق،    -اليمني، دار 

 هـ.  1414 -بريوت، الطبعة: األوىل 

 هـ. 1430 2السيد خرض، مكتبة اآلداب، ط،  ة بلغية دالليةاآلايت القرآنية دراسفواصل  . 24

البل . 25 منهجية،القول  مراجعات  القرآن  بديع  يف  سعد،    غي  حممود  تفسري  الدكتور  مركز 

 .نيةرآللدراسات الق

الكتاب  ي، دار  ، أبو القاسم حممود بن عمرو الزخمرشالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . 26

 . ه 1407 -  الثالثة: الطبعة  بريوت، –يب العر

ن عادل احلنبيل، املحقق:  أبو حفص رساج الدين عمر بن عيل ب  اللباب يف علوم الكتاب، . 27

ال دار  معوض،  حممد  عيل  املوجود،  عبد  أمحد  العلمية  كتعادل  لبنان،    -ب  بريوت، 

 م. 1998-هـ  1419الطبعة: األوىل،  

 . هـ1414-الثالثة: الطبعة  ريوت،ب–منظور، دار صادر  بن مكرم ابن حممد   لسان العرب: . 28

ْهران  البسوط يف القراءات العشر:  . 29 ، املحقق: سبيع محزة    أمحد بن احلسني بن م  النيسابورى 

 م.   1981دمشق، عام النرش:  –ة بيحاكيمي، جممع اللغة العر

احلويف،  ألثري، املحقق: أمحد  ن حممد بن ا  ب ، نرص اهللالثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر . 30

 بدوي طبانة، دار هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة. 

التأويل . 31 ا حماسن  ال، حممد مجال  دار  باسل،  املحقق: حممد  القاسمي،  بن حممد  ب  كتلدين 

 هـ. 1418 -العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل  

بن عطية األندليس،    مد عبد احلق بن غالب ، أبو حمعزيزلاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ا . 32

 .  هـ 2214  -  األوىل :  الطبعة   بريوت،   –املحقق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية  
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، مسلم  =صحيح مسلم×  ن العدل إىل رسول للاع  السند الصحيح الختصر بنقل العدل . 33

النيسابوري، القشريي  الباقي،  املحقق: حم  بن احلجاج أبو احلسن  دار إحياء  مد فؤاد عبد 

 . بريوت –الرتاث العريب 

حقق: عبد  مسعود البغوي، امل، احلسني بن  معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي  . 34

 هـ. 1420بريوت، الطبعة: األوىل، -هدي، دار إحياء الرتاث العريب  ملالرزاق ا 

اللغة: . 35 مقاييس  فار  معجم  بن  املحقق:  أمحد  هاروس،  حممد  السالم  الفكر،  عبد  دار  ن، 

 م. 1979 - ـ ه1399

 هـ. 1420األوىل، د. فاضل السامرائي، دار الفكر، الطبعة  من أسرار البيان القرآين: . 36

املحقق: فواز أمحد زمريل، دار  ، حممد عبد العظيم الزرقاين،  يف علوم القرآنن  العرفامناهل   . 37

 م. 1995 -هـ 1415  –ىل لطبعة: األوبريوت، ا  –الكتاب العريب 

احلجاج . 38 بن  إحياء النهاج شرح صحيح مسلم  دار  النووي،  بن رشف  حييى  الدين  حميي   :

 . 1392بريوت، الطبعة: الثانية،  –الرتاث العريب 

البـنهـم . 39 اإلسلميةـحـج  الدراسات  يف  محادةث  حممد  فاروق  اخلامس،  ،  حممد  جامعة   ،

 هـ. 1419املغرب، 

ا . 40 تنانظم  يف  والسورلدرر  اآلايت  الرزاق  إب:  سب  عبد  املحقق:  البقاعي،  عمر  بن  راهيم 

 م. 1995 -هـ 1415 -املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت 

النيسابوري، املحقق:  احلسن ع  بوأ  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد: . 41 يل بن أمحد الواحدي 

  لبنان، الطبعة:   –وت  لعلمية، بريالشيخ عادل أمحد عبد املوجود، وآخرون، دار الكتب ا 

 م. 1994 -هـ 1415األوىل، 
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 صامللّخ

ِبَۡي َ ﴿ ، وعطف الفعل    ﴾ يّتقي ﴿  توجيَه إثبات ياء الفعل   هذا البحُث يتناوُل  عليه   ﴾ ۡص

القر بحسب  الكريمة  اآلية  موضوع  ايف  يف  فيها،  الواردة  القرآنّية    بعنوان: ءات 

 ﴾ ڱ  ڱ  ڱ ڳ﴿ تعاىل:    هللال  قو   للقراءات الواردة ف   الّتوجيه اإلعرايب)

 . ( [٩٠]يوسف:
أهّ و يف  تكمن  وقراءتعلّ يته  تعاىل  اهلل  بكتاب  املتواترةاقه  هلا  ته  واالحتجاج   ،

عنها بمقّدمة،  و  .والدفاع  البحث  هذا  صّدرُت  فيهاقد  وأسباب   :بيّنُت  أهيته 

الّس والدّ وأهدافه،  اختياره،   املتّ ابقة،  راسات    وقّسمتهُ ،  بع يف كتابتهوخّطته، واملنهج 

  ، واردة يف اآلية الكريمةاءات اللقريف ا  األول:  جعلتُ   .مبحثني رئيسنيمتهيد، و  إىل

اإلعرايب  التّ يف    اين:والثّ  ختمُت ،  فيهاوجيه  النتائج   بخامتة    البحث  ثم  أهم    ضّمنتها 

منها:،  والتوصيات بإثباتأّن    واليت  قنبل  يف  العلّ حرف    قراءة    ﴾ يَيتَّق  ﴿   الفعلة 

عرشيّ  متواترةقراءة  ثابَتةٌ ،  ة  مشهورٌة  فصيحٌة  منصحيحٌة  نظائر  وهلا  ات  ياآل  ، 

النبوّية والشواهد الشعرّية بّينته هذه الدراسة  القرآنّية واألحاديث  أسأل هذا و  .كام 

 .إنه خري مسؤول وأعظم مأمول ،فع والقبولاهلل النّ

 . ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿  ، القراءات ،عراباإل، توجيهال تاحية: فاملالكلمات  

 

 

 

 
 



 رام عبيد هللا اللهييبـمد.        ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿   : اىلـعــه تــــة ف قولده اإلعرايب للقراءات الوار التوجي

208 

 قدمةامل

بالقهلل  احلمدُ  عّلم  الذي  ملاإلنساعّلم    ، لم  ما  يعلمن  والّس والّص   ،  عىل  الة  الم 

 . واهتدى هبداهم إىل يوم الدين  ،ومن اقتفى أثرهم  ،وعىل أصحابه ،النبّي األكرم

 :  دبعــا أمّ 
بنعم  ف اهلل عىل عباده  امتّن  فَ   قد  فمن  نعمةُ النّعم    مُ تلكُ   يض  عظيمة،   أآلالعلم.    : 

عاىل، الذي هو من أسمى  لم بكتاب اهلل تمن أرشف العلوم عىل اإلطالق: الع  وإنّ 

ع رسمه  مّجة منها: ما كان يف تتبّ   علومٌ   ب؛ كيف ال؟ وقد خدمتهُ تَ تب، وأعىل الر  الكُ 

عىل   ومفرداته  وجوهه  إعراب  عن  بالكشف  اهتم  ما  ومنها:  ختالف اوضبطه، 

 قراءاته وتبيني حججه وشواهده. 

آية من آيات   توجيهة  ، ويّّس يل دراس مّن اهلل هبا عيّل بتوفيقه  وقفة    وقفُت من هنا  

اهلل   وجّل -كتاب  بعنوان  -عّز  بحث  اإلعرايب ):  يف  الواردة ف    الّتوجيه  للقراءات 
 . ([٩٠]يوسف: ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿    تعاىل: ل هللاقو 

 أمهّية املوضوع وأسباب اختياره:
 ته املتواترة. ااهلل تعاىل وقراءقه بكتاب تعلّ  . 1

 لقراءاته.  اجتجحع عنه، واالاف خدمة لكتاب اهلل تعاىل، والدّ  . 2

 واهد عليه. تقرير بالغة القرآن الكريم من خالل بيان أوجه إعرابه والّش  . 3

 :أهداف البحث
  [ ٩٠يوسف:]  ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿  :  اآلية الكريمةاإلعرايب يف    الّتوجيهتلّمُس  

من القرآن الكريم  بنظائره  توجيه   لكّل    االستشهادُ ، والقراءات الواردة فيهابحسب  

 ار العرب. ديث الرشيف وأشعواحل
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 ابقة: راسات السّ الدّ 
خمتلفة   وأبحاث    ، متنوعة  دراسات  عىل  مؤّلفة  وقفُت  وكتب     االحتجاج عن    ، 

العرشة؛ إاّل أنني مل أقف عىل من أفرد  ء  قّراالواالنتصار  لقراءات    لقراءات القرآنية،ل

 ڳ  ڱ  ڱ ﴿  :  اىلتع  اهلل  ليف قو   للقراءات الواردةاإلعرايب  توجيه  الببحث مستقل  

مع[ ٩٠]يوسف:  ﴾ ڱ القرآنيّة    ،  اآليات  من  بنظائرها  الوجوه  هلذه  االستشهاد 

 . والشواهد الشعرّية واألحاديث النبوّية 

 خطّة البحث:
 ، وخامتة.ومبحثني رئيسنيومتهيد، قّسمت هذا البحث إىل: مقدمة، 

عىل:   املقدمة:  اختياره،   واشتملت  وأسباب  املوضوع  راسات دّ الو  وأهدافه،   أهية 

 ة البحث. قة، وخطّ الساب

ع املجزوم وأحكامه. : تمهيدال  الفعل املضار 

  ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿    الواردة يف قول اهلل تعاىل:القراءات    :ولاأل  بحث امل

 . [٩٠]يوسف:

.  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ﴿  التوجيه اإلعرايب يف قول اهلل تعاىل:    :ثاينال  بحث امل

 : مطلبانوفيه 
 .  ﴾يَيتَّق  ﴿ الفعل توجيه إثبات ياء :طلب األولامل

ع ـيـ وجـت  :لثاينا  طلبامل ال ـط ـه  الـ لـع  ﴾ي ۡصِبَۡ ﴿   لـع ـفـف   ﴾يَيتَّق  ﴿   لـعـ فـى 

اـرفـم ارهـبـتـاعـب  . وع 

 أهم النتائج والتوصيات.   واشتملت عىل: اخلامتة:

عل ـ ل ـ م ـ ت ـ ش وا   الفهارس: ف ـ ت  األول:ــ رسي ـ ه ـ ى  املراجع،    ن:    والثاين: فهرس 

 فهرس املحتويات. 
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 لبحث: منهج ا
ا املنهج  فيه  سلكُت  ل  تبعيلتّ فقد  اإلعرابيواالستقرائي  اجتهد  ألوجه  التي  ة 

  ثمّ   ومن  ؛راسةيف اآلية املعنّية بالدّ حسب القراءات الواردة  األئمة يف توضيحها عىل  

 . عرنة، الّش االستشهاُد هلذه الوجوه بنظائرها يف كتاب اهلل، والس  

 البحث: إجراءات 
القر . 1 الوجوه  قرّ   يف  ئيةاذكرُت  مبينة   الكريمة،  ذلاآلية  موثقة   كل وجه؛  ك  اء 

 من مظاّنه.

ف ـحـوّض  . 2 كـُت  وجـي  مـل  وجـه  من  ـن  اآلية  إعراب  مما  ذكره  وه  األئمة  من 

 وقفُت عليه. 

آية   سم العثامين بني قوسني مزهرين، مع عزو كّل كتبُت اآليات القرآنية بالرّ  . 3

وأرقـإىل س  مبارشة بني مـورها  آياهتا عقبها  لزّ ـيـم ـوفتني، مقعام  اهد  ـلشاوضع  ـم ـة 

 .مرةمنها باحل

املتواترة يف خدمة  ت شاذة مما وقفُت استشهدُت بقراءا . 4 لتقف بجانب   عليه؛ 

 . قة ذلك مما وجدهتا فيه من كتب غة؛ موثّ اللّ 

الّس خرّ  . 5 الكتب  من  األحاديث  أبنّي جُت  ومل  درجتها؛  تة،  أحد   لورودها  يف 

 الصحيحني. 

الشعرية، . 6 الشواهد  من  ضبطُت  الشاهد  ملوضع  كل  مميزة  ناسبة  باحلمرة،  ها 

 ثقة  ذلك من مظاّنه. وُت عليه، مبيت لقائله حسب ما وقف

اطلعُت  . 7 بام  اقتداء   الشعرية،  الشواهد  من  الغريبة  األلفاظ  لتبيني  أتطرق    مل 

 خيرج البحث عن غرضه. للحشو، ولئال اعليه من كتب، وجتنب  

 ة قدر اإلمكان. األوليّ قول من مصادرها صوص والنّوّثقُت النّ  . 8
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يف  . 9 الكتب  أسامء  كاملة دون شه  ذكرُت  ا احلوايش  مكرر  منها  كان  وما  رهتا، 

خمتلفَ فَ ملؤلّ  ميّ ني  مؤلّ ني  بلقب  للفراء.زته  القرآن  كمعاين  كان.فه:  وما  من   .وهكذا، 

 عليه. قه؛ وإن كانت الفهارس تدّل بذكر حمقّ زته من حتقيق ميّ  الكتب له أكثر

ا عىل مل أترجم لألعال .10  شهرهتم.   م؛ اعتامد 

حيرمين أْجَر ما بذلُته من جهٍد ف   ل   أن  -وتعاىل  سبحانه-  أرجو من هللا  ختاًما:
 عوات. سبيل إخراج هذا البحث، وأن جيعَله من العلم النافع. إنه مسيٌع جميب الدّ 
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 التمهيد
 هالفعل املضارع اجملزوم وأحكام

هو   املضارع  الثالثةالوح  الفعُل الفعل  األفعال  بني  من  عليه   يالذ  ،يُد  جتري 

 . ومنه املعتّل ، (1) ومنه الصحيح .والبناءعالمات اإلعراب 

كان  واملعتّل هو: اآلخر(2) علةحرف  أحد أصوله    ما  معتّل  كان  فإن   :مثل-  ؛، 
ي ،خَيَْشى  .  كان له يف إعرابه أحكام خاّصة -(3) يْدُعو ،َيْرم 

مٌ   ،صٌب  يدخْل عليه ناما مل  ، ْفعالرّ   فعل  عىل أصل هويبقى إعراُب هذا ال   ، أو جاز 

باحلركات   معتلَّ إذا  أّما  .  اهرةالظّ وُيعَرُب  و  كان  من  عليه  دخل  اآلخر  جازم 

 . (5) حْذُف حرف  العّلةحينئذ  فإّن عالمَة جْزمه  (4) اجلوازم

  .[١٨:التوبة] ﴾ہ  ہ  ہ  ہ ﴿ :قوله تعاىل :األلف ف  فمثاُل حذْ 

 .[٩:يمإبراه] ﴾ ژ  ڈ  ڈ﴿ :قوله تعاىل :الياء حْذف   ومثالُ 

[٨٨:القصص ] ﴾ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ﴿: اىلقوله تع :ومثاُل حْذف  الواو
(6) . 

 
ي َ﴿ نحو:  ؛من أحرف العلةَخَلْت أصوله    ما:  هو  (١) َ ََل ۡم ۡ يُوَل  َ ل ۡم و  َ ُد ٣َََِِلۡ ح 

 
أ َ ُفًوا ُك َ ۥ ُ َّله َ ن ي ُك َ ل ۡم   ﴾   و 

  .[٤و٣ :خالص ]اإل 

األزهرية    :ُينَظر العرب  ؛(١٣ص)رشح  كالم  معرفة  يف  الذهب  شذور  احلارثي   :حتقيق  ،رشح    نواف 

 . (2ص) وم مة ابن آجرّ املفهوم عىل مقد ؛(١٦ص ) ةوميّ جر  مة اآل متمّ  ؛(2٣٤٠/١)

   .(5١ص)السبيهني  :قيقحت  ،الصدى قطر الندى وبّل  رشح ُينَظر:)حروف عّلة( وعْن سبب تسميتها  (2)

رشح شذور الذهب يف معرفة   ؛(١/٩٩)أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك    :ُينَظر  ؛للمزيد من األمثلة  (٣)

العرب ال  ؛(١/2١١)احلارثي  نواف    :قيقحت  ،كالم  علمي   ؛(١/١٨٤)وايف  النحو  يف  املخترص  املنهاج 

 .  (٤٨ص)و والرصف النح

املضارعحوَل    (٤) الفعل  النحو    :ُينَظر  ؛ عملهاو   ،وأنواعها   ،وأقسامها  ، جوازم  علم  يف   ؛ ( ٤٦ص  )الكافية 

عىل الدرة  التحفة الوسيمة رشح ؛(٩2-7٩ص)الدين  يحممد حميقيق:  حت ،قطر الندى وبل الصدىرشح 

 . (١٩١ص)ومية جرّ رشح اآل  ؛(٣7-٣٣ص)اليتيمة 

 .  (١/2٠٣) هع اللوامع يف رشح مجع اجلوامع :أوردها السيوطي يف ،أقوال هاعليل حذفت للنحاة يف (5)

 ؛(7٩ص)تعجيل الندى برشح قطر الندى  ؛(١٩١ص)ومية جرّ رشح اآل  ؛(٨ص)ومية رّ ُج متن اآل  :ُينَظر (٦)

 .  (٤٨ص)علمي النحو والرصف  املنهاج املخترص يف
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  م الفعل املضارع املعتل اآلخر جزْ   عالمةَ أّن    ذهب إىل  النّحاة    بعض  فإنّ   ؛وهكذا

ال  َي ر  ْج أُ كأْن    ؛ْت شواهد خالفَ   ولكن وردت.  ةلالع  حرف  ُف حذْ  املفيها  عتل   فعُل 

  أثناء   ضح يفسيتّ وغري ذلك مما    ،وم بالسكونعل الصحيح اآلخر املجزرى الفـجـم

 . البحث هذا
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  ألولاملبحث ا

 . [٩٠]يوسف: ﴾ ڱ  ڱ  ڱ ڳ﴿  اىل:القراءات الواردة يف قوله تع

  ﴾ ڱ ﴿اجلمهوُر قرأ  -١
 
 .   الوصل والوقفيف ؛بغري ياء

ُقنْبل  -2 كثريعن    قرأ   بي  ﴾ ْي َيتَّق  ﴿  ابن 
 
والوقف  اء الوصل  قراءٌة ،  (1) ىف  وهي 

 .  (2) عرشّيٌة متواترةٌ 

 

 

 
    

 
ما    (١) اجلزريُينَظر  ابن  اهلل-قاله  يف و  -رمحه  وطرقها  القراءة،  هذه  عن  العرش  :  غريه  القراءات  يف  الكامل 

 .  (2/5٠١النرش يف القراءات العرش ) ؛(٤٣٩صواألربعني )

از املعاين من حرز األماين إبر ؛(٣5١السبعة يف القراءات )ص؛(٩٣التيسري يف القراءات السبع )ص ُينَظر: (2)

السبع )صيف   ا  ؛(5٤٠القراءات  القراءات  )النرش يف  القراءات    ؛(2/5٠١لعرش  تواتر من  ما  املكرر يف 

 . (22 عاصم وابن كثري )صكبري يف اجلمع بني قراءَت وز الالف ؛(١٨٨السبع وحترر )ص



 (ه3414 ذو احلجة)           ونــثل ـثل او  رابعال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

215 

 نياملبحث الثا

 ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿   :يف قول اهلل تعاىلالتوجيه اإلعرابي 

يف    ال عىل    توجيهخالف  اجلمهورقراءاإلعراب  األْصل  ؛ة  عىل  جاءْت  .  فقد 

ف  ؛جمزومٌ   مضارعٌ   :﴾ڱ﴿  والفعل .  ةٌ رشطيّ   :﴾َمن﴿  كلمة  فإعراب عل  ألنه 

حذف جزمه  وعالمة  ألنه   ؛جمزومٌ   مضارعٌ   :﴾ي ۡصِبَۡ ﴿   يف  والفعل.  الياء  الرشط، 

 .  (1) عليه معطوٌف 

كثري   ابن  عن  قنبل  قراءة  الياءأّما  فيها اختلف    فقد  ﴾ڱ  ْي َيتَّق  ﴿:  بإثبات 

 .  فيها  واجتهاداهتم راؤهم وأقواهلموتشّعبْت آ ،النّحاةُ 

ما   :  اإلعرابية  يف وجوهها  ل  يفصن تما وقفُت عليه موأشمل     وأمجل    من أدّق و

احللبيلا  ذكره قال   ؛سمني  ختر»  : حيث  يف  الناس  اضطرب  القراءة  وقد  هذه  يج 

ا شديد  بعضهم فَ وضعَّ   ،اضطراب ا  جترّ   ،(2) ها  ونَس وبعضهم  للغلط  قارئ  َب أ  . ها 

ة سيميض توعىل تلك الوجوه الّس   (3) « جه  أو  ةُ تّ س   :خاريجـوحاصل ما قيل فيها من ت

م    ،البحُث  الكتا  ة  مدعِّ يف  ونظائرها  بأشباهها  الرشيف العزيزب  هلا  واحلديث   ، ،  

 . وشواهد الشعر العريب

 
  وُينَظر.  (١/2٠5النحو الوايف )  ؛(2/١٠٤إعراب القرآن للدّعاس )  ؛(٣٦5حجة القراءات )ص  :ُينَظر  (١)

 .  (١٩٩-١٩٨ص)  يف القراءات السبع احلجة :يف  ما قاله ابن خالويه عن هذا الوجه

وغري ذلك من   ،وأّّنا ال جتوز إال يف الشعر  ،زيادة حرف عىل الرسم  :منها  ،بأمور  عّللوه  وهذا التضعيف    (2)

املقديس وأبو شامة    ،( ٣٩2/ ١عراب القرآن ) مشكل إ   :مكي بن أيب طالب يف   :وممّن ضّعفها.  التربيرات

األماين  يف:   حرز  من  املعاين  يف  ابنو  ،(٣١٣-٣١2ص) إبراز  الكتاب   :عطية  تفسري  يف  الوجيز  املحرر 

( يف  ،(٣/22٤العزيز  احللبي  القصيد  :والسمني  رشح  يف  النضيد  الرباك   عبد:  قيقحت  ،العقد    اهلل 

(2/٤2٩) . 

العقد النضيد يف    :ُينَظر  ؛حرف العلة فيهصحيح املجزوم بعد املعتل املثبت  هذا عىل اعتبار أوجه الفعل ال  (٣)

 . (2/٣٤٨اهلل الرباك )  عبد :حتقيق ،القصيد رشح
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 .﴾يَيتَّق  ﴿ ايء الفعلإثبات توجيه    :املطلب األول

     .فنشأت الياء ،القاف  كسرة  ُأْشب َعتْ   :األولالوجه 
لغةٌ  الوجه   ذَكرَ و .  مستفيضةٌ   وهي  ن   هذا  م    ،(2) العكربيو،  (1)هابن خالوي   :كلٌّ 

املقديس  وأيب احللبي  ،(4)ندليساأل  حيان  وأيب  ،(3)شامة  هشام    ،(5)والسمني  وابن 

 .  وغريهم  ،(6) األنصاري

   :ف نظائروهلذه اللغة  
 :  القرآن الكرمي -1

ۡلَََ﴿  : قوله تعاىل  : من ذلك ٱۡجع  ۡفَََف 
 

ةَ َ ِأ اِسَََد  ٱنله َ ن  ِ عن   رأ هشامٌ ق  .[٣7:مإبراهي ]  ﴾  م 

ۡفَ﴿  : بخلف عنه كلمة  ابن عامر
 

ةَ َ ِأ ۡفَ﴿  بإثبات ياء بعد اهلمزة  ﴾د 
 

ةَ ي ََ ِأ وهي قراءة   ،﴾د 

 . (7) اء بحذف الياءرّ القُ  بقيةو. متواترة

ها د من إشباعها ما يناسب حركتَ حركة اهلمزة حتى تولّ ُأْشب عْت    ويف هذه القراءة

احلروف   الياءمن  املبالغوهي  لغرض  املشبّ جاءْت  .  ة؛  لغة  العربعىل  من  ،  عني 

 . (8) دٌ مردو فيها  نُ عْ الطَّ و ،لةٌ مستعمَ  بل لغةٌ  ؛ة  وررضوليست 

 
 . (١٩٩ -١٩٨صءات السبع ) احلجة يف القرا ُينَظر: (١)

 . (7٤٤/ 2)التبيان يف إعراب القرآن  :ُينَظر (2)

 . (٣١٣-٣١2)صإبراز املعاين من حرز األماين  :ُينَظر (٣)

 .  (5/٣٨٨) ر املحيطتفسري البح ُينَظر: (٤)

 .  (2/٤2٤اهلل الرباك ) عبد :حتقيق ،د يف رشح القصيد العقد النضي :ُينَظر (5)

 .  (١/٦2١عن كتب األعاريب ) للبيبمغني ا :ُينَظر (٦)

إبراز املعاين   ؛(٣٣٦)ص  اإلقناع يف القراءات السبع    ؛(٣/١2٩5القراءات السبع )جامع البيان يف    :ُينَظر  (7)

 .  (2/٨٠رضية )الشمعة املضية يف قراءات السبع امل ؛(552 )صمن حرز األماين

القراءات األربعة عرش )صإحتاف فضال  ؛(2/5٨١النرش يف قراءات العرش )  :ُينَظر  (٨)   .(٣٤٣ء البرش يف 

اللغة األنباري  :وممّن ضّعف هذه  يف    اللباب   :واملازين يف  ،(١/٣١اإلنصاف يف مسائل اخلالف )  :يف  ابن 

 . (552)ص إبراز املعاين من حرز األماين   : يها ُينَظر وحول قراءة اإلشباع ومعناها والعلة ف .  ( ٩2/ ١)   علل الكتاب 
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 :  الشعر -2
   :(1) الشاعر   ال ق 

 بُ ـــيْ اب  َتر  ْظٌم ف  الّتَُّ عَ  بُّكَ حيُ          تْ ـــيب  َما َحي يُت فَإ ْن َأمُ حُيُبَك قـَلْ 
 . (2) (ُب ر  ت) :واملراد،  ياءمن إشباعها ال دلّ ( فتوُب يْ َتر  ) :يف  راءكّسة ال أشبعت

ل حرف العلة  وجعْ   (3) مابجلز   وحذفها  ،ر احلركة على الياءيقد ت  :ثاينه الالوج
   .كالصحيح ف ذلك

 .  (4) (زيدٌ  يـ أتيَ  مْ ـ)ل فيقول:   ؛جمرى الصحيح ى الفعل املعتّل ر  ن العرب من ُي م   

 
بال  (١) الشعر  يف  ُذكر  )ص  :نسبة  الشعر  )  ؛(٣٦رضائر  املكنون  الكتاب  علوم  يف  املصون   ؛ (7/١١2الدر 

 .  (2/٤25) اهلل الرباك  عبد  :حتقيق ،العقد النضيد يف رشح القصيد

 .  (2/٤25)  الرباك اهلل عبد: حتقيق ،العقد النضيد يف رشح القصيد  :ُينَظر (2)

وإاّل فقد ورد   ؛ملناسبته للبحث  ؛تي يتوّلد منها الياءهنا عىل الشواهد يف إشباع الكّسة ال  اقترصُت     :قلُت 

   .وإشباع الضّمة التي يتوّلد منها الواو ،يف الشواهد الشعرية إشباُع الفتحة التي يتوّلد منها األلف

 ؛(٤٣املجيد يف إعراب القرآن املجيد )ص  ؛(2٦2يف النحو )ص  اجُلمل   : يف إشباع الفتحة  -مثال     -ُينَظر  

الت ذوي  العزيز بصائر  الكتاب  لطائف  ):  و.  (2/١٠)   مييز يف  املعاين  يف    ؛(٩/22٦روح  املصون  الدر 

 .  (2/٤25) هلل الرباك ا عبد: حتقيق ،لعقد النضيد يف رشح القصيدا ؛(١٠/٣٦5علوم الكتاب املكنون )

خزانة األدب ولب   ؛(٨١رس الفصاحة )ص  ؛(25٤رشح املعلقات السبع )ص  :ة ع الضمّ وُينَظر يف إشبا

أرسار    ؛(2/٣١٨اخلصائص )  ؛(٤٨2مغني اللبيب عن كتب األعاريب )ص  ؛(١/١٣٣ن العرب )لسا

 . (١/25٨ني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها )املحتسب يف تبي :و. (٦٠العربية )ص

 : فقال   ،(١/2٠5النحو الوايف )  :وأوضح ذلك حسن عباس يف .  (5/٣٣٨البحر املحيط )تفسري    :ُينَظر  (٣)

ِقَ ﴿  اء ىف آخر:بإثبات الي" ته الياء    فإثبات.  مع عدم الوقف عليها  ، ﴾ ي ۡصِبَۡ﴿   ىف آخر وإسكان الراء    ،﴾ي 

ن﴿  عىل اعتبار  إنام هو ِقَ ﴿و   ،ة طيّ رَش   ﴾م  ته الرشط جمزوم بحذف السكون املقدر عىل   فعل  مضارعٌ   ﴾ي 

تُ   ،التى ال حتذف حرف العلَّة للجازم  ا لتلك اللغةتبع    ؛الياء  .عليه فقط  رةاحلركة املقدّ   بقيه وحتذفوإنام 

ۡصِبَۡ﴿ ي     ."مضارع جمزوم معطوف عليه ﴾و 
   .(١١/22٨القرآن ) اجلامع ألحكام :ُينَظر. وهذا مذهب الفّراء

عىل "  قال القرطبي:.  شواهد من الشعركام سيتّضح ذلك يف ال  ،ض بني عبس وأيب حنيفةلغٌة لبع هي    :قيل  (٤)

َذُف   تقدير حذف احلركة كام  .  "الصحيححركة حُتْ

  = الل باب  ؛(١/2٠5وامع )هع اهل  ؛(١١/22٨)اجلامع ألحكام القرآن    :ُينَظر  ؛وللنقاش حول هذه اللغة
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لغةٌ  لغاهتم   وهي  من   وَذَكر .  من  كلٌّ  الوجه  أيب  ، و(1) هن خالويبا  : هذا  بن  مكي 

املقديس  وأيب  ،(3) العكربي و  ،(2)طالب حيان   يبوأ،  (5)والقرطبي  ،(4) شامة 

   .وغريهم ،(9)القايض حوعبد الفتا، (8) والنعامين ،(7) مني احللبيوالّس  ،(6)األندليس

   :فونظائره 
   :  القرآن الكرمي -1

ووّجهوها   ؛ع املجزومضارإثبات حرف  العلة يف الفعل املهناك قراءاٌت جاءت ب

   :ومن هذه القراءات .  رى الصحيح  عتّل جَم لفعل املل إْجراءٌ عىل أّنا 

قراءة  ؛ُمتَّفٌق عليهامتواترة    قراءاتٌ   - اجلميع عىل  َى﴿  كاتفاق  املجزوم    ﴾ت نس 

الناهية ََ﴿  : تعاىل  قوله  يف   ( 10) بـ)ال(  َل  ف  َ ُك  ۡقرِئ ُن َىس  ثبات حرف بإ  [٩:األعىل]  ﴾ ت نس 

 .  (لف)األ العلة

 
)يف  = الكتاب  يف    ؛(١١/2٠2علوم  النضيد  القصيدالعقد  )ص  :حتقيق  ،رشح  الرباك  اهلل   ؛(٣٤٩عبد 

( الوايف  ا.  (١/١٨5النحو  أيض  وا  :وُينَظُر  القراءات  وجوه شواذ  يف  )املحتسب  عنها   ؛(١/٦7إليضاح 

( السبعة  للقراء  وحججها    ؛(٤/٤٤٨احلجة  وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن    ؛ (2/١2٩)الكشف 

 .  (2/٣٦5اهلداية )رشح 

 . (١٩٩-١٩٨صالقراءات السبع )  احلجة يف ُينَظر: (١)

وحججها  ا:  ُينَظر  (2) وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن  القرآن    ؛(2/١2٩)لكشف  إعراب  مشكل 

(٣٩- ١/٣٩١2) . 

 . (7٤٤/ 2)التبيان يف إعراب القرآن  :ُينَظر (٣)

 . (٣١٣-٣١2)صإبراز املعاين من حرز األماين  :ُينَظر (٤)

 . (257-٩/25٦آن )اجلامع ألحكام القر :ُينَظر (5)

 .  (5/٣٨٨) ملحيطتفسري البحر ا :ُينَظر (٦)

عبد اهلل    :حتقيق  ،العقد النضيد يف رشح القصيد  ؛(٦/552الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون )  ُينَظر:  (7)

 .  (2/٤2١الرباك )

 . (١2/2٨٠ ،  2٠٣-١١/2٠2) اللباب يف علوم الكتاب :ُينَظر (٨)

 . (١/١٩٦) ح الشاطبيةالوايف يف رش :ُينَظر (٩)

القولني  (١٠) أحد  اختالفهم حوهلا  .عىل  نافية  وُينَظر  أم  ناهيٌة  املصون يف علوم    : يف  ؟ هل هي  الكتاب الدر 

 . (١٠/7٦١)املكنون 
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عَۡ﴿    يف قراءةفهم  كاختال   ؛هافي قراءاٌت متواترٌة خمتَلٌف    - ت    : يف قوله تعاىل  ﴾ي ۡر

عَۡ﴿ ت  ۡبََي ۡر ي لۡع  ۡعَن َ﴿قرأها قنبل . [ ١2]يوسف: ﴾و  ت  ۡبَن َوَ ۡر   -بالنون يف الفعلني - (1) ﴾لۡع 

ا :على وجهني ا، وثبوُت الياء بعد العني َوْصال  َوَوْقف   .  َحْذُفها وصال  ووقف 

شاّذةاءقر   - احلسن:  ؛اٌت  الالمإب  (2) (َوْلَتْصَغى)  كقراءة  الم   ،سكان   أنه  عىل 

اجلازم املضارع  األمر  تعاىل  للفعل  قوله  َى﴿  :يف  ۡصغ  ِِل  إثبات    ،[١١٣األنعام:  ]  ﴾و  مع 

)األلف( العلة  مسعودقراءة    :وكذلك.  حرف  رجاء  ابن  الواقعة  (3) (َيْلَق )  وأيب 

ث امَ ََقَ ي ۡلَ﴿   : يف قوله تعاىل .  جواب الرشط
 

  ،(4) ( َيْعُفو ) وقراءة األعمش  .  [ ٦٨:  الفرقان ]   ﴾   َاأ

َعَۡي َوَ ﴿: يف قوله تعاىل ِيرَُف ث َك  ن    .[٣٤ :الشورى] ﴾ع 

 : احلديث الشريف  -2
ن حني سأله    ملسو هيلع هللا ىلصبي  النّ  حديُث   :(5) رى الفعل الصحيحإجراء الفعل املعتل جم   م 

اإليامنرجل   قال.  واإلسالم   ،عن  اإلحسان  عن  سأله  تَـ َأنْ »  :فلاّم  اَّللََّ َكأَنََّك   ْعُبَد 
 

تعاىل   :ونظرُي هذا= قوله  َ﴿  :اختالفهم يف )ال( يف  َََّله ك  ر  د  َ َُٰف َت خ  ّل  و  َََٰ ۡش  َت    وقراءة  ،[77:  ]طه  ﴾َ
﴿ََٰ ش  ۡ العلة  بإثبات  ﴾َت  الناهية  حرف  بـ)ال(  املجزوم  القولني  ،)األلف(  أحد  يف   :ُينَظر.  عىل  السبعة 

القر  ؛(٤2١ص)القراءات   يف  البيان  السبع  جامع  العرش    ؛(١٣٦٠ص)اءات  القراءات  يف  التيسري  حتبري 

العرش    ؛(٤٦١ص) القراءات  يف  يف ويُ .  (2/5٩٦)النرش  العلة  حرف  إلثبات  الفّراء  توجيُه    نَظر 
﴿ََٰ ش  ۡ    .(١/١٦١معاين القرآن ) :يف ﴾َت 

ُقنبل  ُتنَظر  (١) القراءات يف  قراءة  العرش  :  وبقية  القراءات  ا  ؛(2٤5ص)املبسوط يف  القراءات  جامع  لبيان يف 

  ؛ ( ١١٠ص ) السبع    العنوان يف القراءات  ؛(٤١٩ص)  التيسري يف القراءات السبع   حتبري   ؛(٣/١222)السبع  

حتاف فضالء  إ  ؛(2/5٠٠)  النرش يف القراءات العرش    ؛(٦/٤٤٩)  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون

 .(٣2٩ص)البرش يف القراءات األربعة عرش 

هـُتن  (2) القراـَظر  عليها  ،وتوجيهها  ،ءةذه  القراءات    :يف  ،واالعرتاض  شواذ  وجوه  تبيني  يف  املحتسب 

 .  ( ١2١/ 5)  علوم الكتاب املكنون  الدر املصون يف   ؛ ( 5٣٣/ ١) التبيان يف إعراب القرآن    ؛ ( 227/ ١) واإليضاح عنها  

 .  (٨/5٠2)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  :ُينَظر (٣)

 .  (٩/557)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  ؛(٩/٣٤٠)حيط تفسري البحر امل :ُينَظر (٤)

ال  يحالتوضيح والتصحشواهد    :ُينَظر  (5) يح  عمدة القاري رشح صح  ؛(٤7ص)حيح  صملشكالت اجلامع 

 .  (١/٤٩٣)اإلمام مالك رشح الزرقاين عىل موطأ  ؛(١/2٨٤)البخاري 
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(  اهُ رَ تَ )  :فُأْثب َت حْرُف العلة )األلف( يف قوله.  (1) «اكَ فَإ نَُّه يـَرَ   تـََراهُ    لَ  إ نْ كَ فَإ نَّ   ،تـََراهُ 

 . املجزوم بـ)ال( الناهية 

أيًضاومن   املشهور  :ذلك  َبْكرٍ »  :احلديث  َأاَب  ْلُيَصلّ ي   ُمُروا  لّناس    فـَ .  (2) «اب 

ّلة )الياء( مع أنه جمزومٌ  َت ْثب  أُ  (َصيّل يُ فـ)  ! (3) بـ)الم األمر(فيه حْرُف الع 

 : الشعر  -3
   :  بإجرائه جمرى الفعل الصحيح   ؛ املضارع املعّتل املجزوم ثب َت فيه حرف العّلة يف الفعل  ا أُ ممّ    

  :(4)قول الشاعر
 د  ا ــ ــــيَ ي ز  ـن  ــ بَ   ونُ ــــ بـُ ت لَ ــقَ ا َل ــَـ مـ  ب     ى    ـ م  ــنـْ ـتَ   اءُ ـ ــــبـَ ـ ناألَ وَ  كَ ــ يــْأت  ــيَ   مْ ـ َـ لأَ 
العلة    أثبتف بـ)َلـْم(   (كــييأت):  يف   )الياء(حرف  ا  ؛ املجزوم  للفعل  ملعتل  إجراء  

 . ( 5) جمرى الفعل الصحيح ياءبال

 
باب:  (١) مسلم يف صحيحه  واإلسال  رواه  اإليامن  بيان  واإلحسان( )باب  . (١/٣٠)  ،(5)  رقم  حديث  ،م 

   . وللحديث شواهد أخرى .  بلفظه   ( 25/ ١)   ، ( ٦٤)   رقم   ديث ح )يف اإليامن(   :ورواه ابن ماجه يف سننه باب 

البخ  (2) كتاب:رواه  الوحي(    اري يف صحيحه  يف ،  (١/١7٣)  ،(7٩٦)  رقم  حديث)بدء  الرتمذي  ورواه 

باب: أيب    سننه  مناقب  وعمر)يف  ع-بكر  اهلل  .  بلفظه  (5/٣١٦)(  ٣٦72)   رقم  ديثح(  -نهامريض 

   .وللحديث شواهد أخرى

حيح  عمدة القاري رشح ص  ؛(٤7ص)حيح ملشكالت اجلامع الصحيح  شواهد التوضيح والتص  :ُينَظر  (٣)

وهناك شواهد أخرى من .  (٤٩٣ص   ١ج)اإلمام مالك    رشح الزرقاين عىل موطأ  ؛ (5/2٠٤)البخاري  

 . اء يف الفعل املضارع املعتل املجزوماألحاديث النبوية عىل إثبات الي

بحر    (٤) يف    ،الوافرمن  قائلهنَظر  يُ .  وروايته  ،قائلهاختُل ف  النحو   ؛(٣/٣١٦) الكتاب    :يف  يف  اجلمل 

للفراء  م  (؛22٣ص) القرآن  اللغة    ؛(  ١/١٦١)عاين  احلاجب    شافية  رشح  ؛(  ١5/٤٨١)هتذيب  ابن 

األعاريب    ؛(٣/١٨٤) كتب  عن  اللبيب  العرب    ؛(١٤٦ص)مغني  لسان  لب  يف  األدب    ٨ج)خزانة 

روايته.  (٣٦٨ص يف  ا  ؛(١7/2٠١)  األغاين   :وُينَظر  صناعة  العرب   ؛(١/٩2)إلعراب  رس  لسان 

 .  (٨/٣٦5)سان العرب لب لوخزانة األدب  ؛(5/7٤)

يف  املمتع الكبري يف الترص  ؛(١٩٨ص)احلجة يف القراءات السبعة    ؛(١/١٦١)آن للفراء  معاين القر  :ُينَظر  (5)

 . هذا يف إثبات الياء )حمّل البحث(. (٣٤2/2)
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 تنبيه: 
الّس   يتبنّي  األبيات  املعتلة اآلخر يف  األفعال  اجلوازم عىل  أن دخول  ابقة مما سبق 

ا  يفر  أثّ  فيهااملقدّ رف  حلحركة  العلة  حرف  وأبقى  ال  مثبت ا  رة  الفعل  كثبوت  يف  م 

 .  (1) الصحيحةاألفعال 
   .ةموصولة ل شرطي ( َمنْ ل ) جعْ   :الثالثالوجه  

  ، (2)امرفوع   ﴾َيتَّق  ﴿ :الفعلعىل هذا يكوُن و ،املوصولة بمعنى )الذي(أي تكون 

 .  يف املطلب اآلت انهبي اخُتلَف يف توجيهه عىل ما سيأت  ﴾ي ۡصِبَۡ﴿   والفعل بعد

 . ابعتباره مرفوًعا   ﴾ ي َيتَّق  ﴿   فعل ال   على   ﴾ ي ۡصِبَۡ﴿   لفعل توجيه عطف ا   املطلب الثاين: 
رْت إذا   توجيه إسكان راء  يف    وااختلففإن النحاة    ،موصولةٌ يف اآلية    ﴾نمَ ﴿   : ُقدِّ

الفعل    ﴾ي ۡصِبَۡ﴿   الفعل عىل  معطوف  الظاهر  يف  أنه  مرفوع،   ﴾يَيتَّق  ﴿مع  وهو 

  :أقوال؛ هي أربعة  تالفهم يرجُع إىلاخ صلوحا

 
األلف  يف  وُينَظر=   )  :إثبات   اإلعراب  صناعة  )ص  ؛(١/٣٩رس  اإلعراب  صنعة  يف   ؛ (5٣٩املفّصل 

 .  (2/١٠٩يف علل البناء واإلعراب )اللباب  ؛(١/2٣مسائل اخلالف بني النحويني ) اإلنصاف يف

الواوـظَ ـوُين إثبات  يف  )  :ر  األدباء  النحويني    ؛(٣/١7١٣معجم  بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف 

ش ــ ش   ؛(2٤/١) اب ــ ي ـ اف ـ رح  احل ــ ة  ) ــ اج ـ ن  يف    ؛ ( ٤٠٦/ ٤ب  ) اللباب  واإلعراب  البناء  الفصول    ؛ ( ١٠٩/ 2علل 

ــ اي ـ غ ـ وال   .  ( ١2٣ات )ص ــ

املسأل   (١) هذه  التسع    : ُينَظر   ؛ ة حول  املعلقات  العرش    ؛ ( ١5٦ص ) رشح  القصائد  صنعة    املفصل يف   ؛ ( ٣٦ص ) رشح 

 .  ( 7٦2ص ) مغني اللبيب عن كتب األعاريب    ؛ ( ٤5ص ) رضائر الشعر    ؛ ( ٩5٣-5٣٨ص ) اإلعراب  

 .  (١/2٠5)الوايف  النحو :يف إعراهبا عىل هذا الوجهحسن عباس يف  ُينَظر تفصيل (2)

ُينَظر امل   :وللمزيد  مالك  أوضح  ابن  ألفية  إىل  املكنون   ؛(٨٠/ ١)سالك  الكتاب  علوم  يف  املصون   الدر 
 . (١١/2٠٣) تاب اللباب يف علوم الك ؛(55٣/٦)
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   .ف على املعىنعطو ل امل حْ   نأنه م    ل:األو   الوجه
الوجه هذا  م ن   ذََكر  الفاريس  أيب   : ُكلٌّ  زنجلةو  ،(1) عيل  أيب  و،  (2) ابن  بن  مكي 

والسمني    ،(6)حيان األندليس  وأيب  ،(5)شامة املقديس  وأيب،  (4) ، والعكربي(3)طالب

   .وغريهم (9)، والسيوطي(8) نصارياألم وابن هشا ،(7)احللبي

 : نظائر فعلى املعىن  مل املعطوف وحل
 : القرآن الكرمي  -1

ََ﴿  : قوله تعاىل ق  ده صه
 

ُكَنف أ
 

أ يَ ََو  ِِح ل َٰ صه ٱل َ ن  ِ قرأ القراء العرشة   [٠١  :]املنافقون   ﴾ م 

ن﴿  :جلزم يف كلمة با  عدا أيب عمرو ُك
 

ََ  ﴿  مجلة  عىل معنى  محال    ؛(10) ﴾  أ ٓ خَهل ۡوّل 
 

ت َأ ََِنَٓۡر
َِ َإ ق  ده صه

 
ف أ َ يبر ق رِ َ لر ج 

 
أ َ ى إىلأّخْرين  )  معناها:ألن    ؛﴾  َل  قريب      ْق أَ أجل  فيكون    ،(ّصدَّ

دَّ  ن﴿اء، والفعل  ق( جواب طلب بدون فالفعل )أصَّ ُك
 

ق(    ﴾ أ دَّ معطوف عىل )أصَّ

اهبذا املعنى ، فيكون جمزوم 
(11).  

 
)  :ُينَظر  (١) السبعة  للقراء  املذهب.  (٤/٤٤٨احلجة  تعليل  يف  ا  أيض  األماين  إ  :وُينَظر  حرز  من  املعاين  براز 

 . (2/٦7٨ح يف وجوه القراءات وعللها )املوض ؛(2/7٤٤التبيان يف إعراب القرآن )  ؛(٣٣١)ص

 .  (٤٠٣حجة القراءات )ص :ُينَظر (2)

 .  ( ١٦5/ ١مشكل إعراب القرآن )   ؛ ( ١2٩/ 2ه القراءات السبع وعللها وحججها ) الكشف عن وجو   : ُينَظر  (٣)

 . (7٤٤/ 2ان يف إعراب القرآن )التبي :ُينَظر (٤)

  .(٣١٣)صإبراز املعاين من حرز األماين  :نَظريُ  (5)

 .  (٦5/٣2٠) تفسري البحر املحيط ُينَظر: (٦)

 .  (٦/55٣الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ) :ُينَظر (7)

 .  (١/٦2١عن كتب األعاريب ) مغني اللبيب :ُينَظر (٨)

 .  (٣/2١٣) يف رشح مجع اجلوامع هع اهلوامع :ُينَظر (٩)

 . (2/7٤٤ إعراب القرآن ) التبيان يف ؛(٣٩2-١/٣٩١مشكل إعراب القرآن ) :ُينَظر (١٠)

ق()  الفعل، فيكون  الفاء  سقوطتوّهم  عىل    أي:  وُيعرّب عنه بعض النّحويني بالعطف عىل التّوّهم؛  (١١) دَّ   أصَّ

 . جمزوم جواب طلبكأّنه 

العطف  ُينَظر  حول  املعنى  النقاش  التّ   ،عىل  املصون    :موهّ ومسألة  املكنون  الدر  الكتاب  علوم  يف 

اللباب يف علوم الكتاب   ؛(٣55ص)اهلل الرباك    عبد  :حتقيق  ،يد يف رشح القصيدالعقد النض  ؛(2١٦/٤)

 . (٣/2٣١هع اهلوامع ) ؛(2٠٣/١١)
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ََ﴿  تعاىل:  قوله و    ُِر ف  يُك  ََو  ن ِ م  َ م نُك َع  ِ ي  ََِ َ س    :   تعاىل  وقوله  [27١:البقرة]  ﴾مَۡكَُات

رُُهمَۡ﴿  ي ذ  َٰنِِهمَََِۡفَََو  ِرَُۡنَوَ ﴿   جزم يف ـ بال   [١٨٦عراف:  أل ]ا  ﴾ ُطۡغي  ف  رُۡهمَۡ﴿ و   ، ( 1) ﴾ ك  ي ذ  قرأ نافع    (2)   ﴾ و 

كلمة:   يف  والكسائي  ِرَُ﴿ومحزة  ف  يُك  واجلزم    ﴾ و  َُوَ ﴿بالنون  ِرَۡن ف  عىل  ﴾ك  محال   ؛ 

ۡيَرفَ ََ﴿   موضع قوله: خ  َ مَََُۡهو  وقراءة محزة والكسائي يف  .  م موضع جزا يفّنأل    ﴾لهُك

مَۡوَ ﴿  :  كلمة رُُه ذ  مَۡ﴿  :مواجلز  بالياء  ﴾ ي  رُۡه ذ  ي  ََََ﴿حمّل قوله:  محال  عىل    ؛﴾و  ادِي  ه  َ َل  ف 
َُ  . (3)فهي جواٌب للرّشط يف حمّل جزم ﴾ َّل 

 : الشعر  -2
    :( 4)الشاعرقال  

 د  زدَ أَ وَ  اة  ـيـَ حَ ـ  الف    كَ ص  اـ قَ لى انت  عَ وَ        حٌ ـ اش  ـ ك كَ ي لَ ـننّ  إ  ت فَ كْ ـلَ ّّن سَ أَ 
) بجزم   ا  (َددزْ أ الفعل  كاشٌح(    لحم ىل  ع  عطف  لَك  ن ي  )فإنَّ هي  مجلة  حمل التي  يف 

  .(5) طجواب الرشجزم 

 
القراءات السبع    :ُينَظر  (١) القراءات    ؛(7٦ص) العنوان يف  الوجيز يف رشح قراءات    ؛(١٩١ص)السبعة يف 

 . (١٤٨ص) أئمة األمصار اخلمسة الثامنية  الَقَرأة

إبراز املعاين من    ؛(٣25ص)اإلقناع يف القراءات السبع    ؛(2١7ص) ملبسوط يف القراءات العرش  ا  :ُينَظر  (2)

 . (١٨٣ص)حتبري التيسري يف القراءات العرش  ؛( ٣7٦)ص حرز األماين

السبعة  احلج  :يف  ذلك  بيانُينَظر    (٣) للقراء  يف  ؛(٤/١٠٩  ،2/٤٠٠)ة  وعللها   املوضح  القراءات  وجوه 

)صإحتا  ؛( 2/5٦7،  ١/٣٤٨) عرش  األربعة  القراءات  يف  البرش  القرآ  ؛(2٩٣ف  إعراب    ن مشكل 

 .  (٣٣5ص)الرباك  عبد اهلل : حتقيق ،العقد النضيد يف رشح القصيد (؛١/١٤١)

يف  (٤) نسبة  السبعة    :بال  للقراء  األماين  إ  ؛(2/٤٠١)احلجة  من حرز  املعاين  البحر تفسري  ؛( ١٠7)صبراز   

ا فعلت.  (5/2٣7)املحيط   اللغة    :( يفسلكَت   ى: )أن( موضعوموضع: )أيَّ لسان    ؛(١5/٤٦٩)هتذيب 

 .  (١٤/5٦)العرب

 . (١٠7)ص إبراز املعاين من حرز األماين  ؛(2/٤٠١)بعة احلجة للقراء الس :ُينَظر (5)

لذلك أخرى  شعرية  شواهد  )  :ُينَظر.  وهناك  ا  ،(١/١77اخلصائص  الصالح  واألنيس اجلليس  لكايف 

)ص الشايف  يف  وُينَظر.  (٣٩الناصح  القراءات  بحسب  الشواهد  هذه  للفراء    :توجيه  القرآن  معاين 

 .  (٤/١١٠)احلجة للقراء السبعة  ؛(٣/72)لألزهري   معاين القراءات ؛(١/١٨٠)
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   .لتوايل احلركات  ااستخفافً   ؛ أنه من تسكني حركة اإلعراب  الثاين:  الوجه
الوجه هذا  مـن   وذََكر  املقد  وأيب  ،(1) العكربي  :ُكلٌّ  حيان   وأيب  ،(2) يسشامة 

 .  وغريهم ،(6) والنعامين، (5) األنصاري هشام  بن ا و   ، ( 4) احللبي   والسمني   ،(3)األندليس

   :ف  نظائرذا الوجه  وهل
 : الكرميقرآن  ال  -1

تعاىل: َ﴿  قوله 
ۡ

  ،[١٦٠  :عمران  ]آل  ﴾ُكمَُُصَۡنَۡيَ ﴿  و:  ،[٦7  :البقرة]  ﴾مَۡكَُُمرَۡي أ

راء يف سكان اللف عن الدوري بإبخ  رو قرأ أبو عم   [١٠٩:  ألنعاما]  ﴾ُكمَۡعِرَۡيُشَۡ﴿و:

نْت حركة اإلعراب؛   ة البناء،اإلعراب بحركتشبيه حركة    عىل   ( 7) الثالثة األفعال   فُسكِّ

 .  لتوايل احلركات ااستخفاف  

 : الشعر  -2
   :( 8)قال الشاعر

 لٍ ـــــــــاغ  وَ  َن هللا  َوَل ــ ـم    اــًمــْــ إ ث       ٍب ــق  ـ حـتـَ سْ ـَر مُ ــ يـغَ  بْ رَ ـــ َأشْ َم و ــاليَ ـفَ 
 

 . (7٤٤/ 2)التبيان يف إعراب القرآن  :ُينَظر (١)

 . (٣١٣)ص إبراز املعاين من حرز األماين :ُينَظر (2)

 .  (٦/٣2٠) تفسري البحر املحيط ُينَظر: (٣)

 .  (٦/55٣علوم الكتاب املكنون )الدر املصون يف  :ُينَظر (٤)

 .  (١/٦2١ب األعاريب )عن كت مغني اللبيب ُينَظر: (5)

 . (١١/2٠٣) اللباب يف علوم الكتاب :ُينَظر (٦)

 من إبراز املعاين  ؛(7٣يسري يف القراءات السبع )صالت   ؛(2/٨٦٠مع البيان يف القراءات السبع )جا  ُينَظر:  (7)

 . وُيقاس عليها ما يامثلها. (2/5١٩النرش يف القراءات العرش ) ؛( ٣2٤حرز األماين )ص

بحر   (٨) )ص  ،الّسيع  من  ديوانه  يف  القيس  فيه (  ٤5المرئ  يف  ،(ُأْسقى  )  :وروايته  كذلك   الكتاب :  وهي 

الذهب )ص  ؛(2٠٤/٤) اهل  ؛(2٤٦رشح شذور  ورواية .  (2١7يف رشح مجع اجلوامع  )ص  امعوهع 

يفرشْب فا)  ):  ( واإلعراب  البناء  علل  يف  القراءات    ؛(2/١١٠اللباب  شواذ  وجوه  يف  املحتسب 

 . (١/١١٠واإليضاح عنها )

 .  ( 255/ ٣األغاين )   ؛ ( ٩٤ص رضائر الشعر )   ؛ ( ٤٨ديوان جرير )ص   : -مثال  -ُينَظر    ؛ ويف الشعر شواهُد أخرى 
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البناءشبّ  بحركة  اإلعراب  حركة  ن    ه  )فسكَّ يف:  لتوايل ا  ختفيف  (؛  أرشْب الباء 

 . (1) احلركات

    . لوقفإجراء الوصل جمرى اأنه من قبيل    الثالث:  الوجه
 ،(4) والنعامين  ، ( 3) وابن هشام األنصاري   ، ( 2) السمني احللبي  : كلٌّ من ذََكر هذا الوجه  و 

   .وغريهم (5) والسيوطي

 : نظائر ف  راء الوصل جمرى الوقف جوإل
 : الكرميالقرآن    -1  

هَََۡمَۡل َ﴿  قوله تعاىل: نه س  قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر    [25٩:  ]البقرة  ﴾ي ت 

 .(7) وصال   (6) (هاء السكت  بإسكان ) وأبو جعفر  وعاصم

تعاىل:و َُ﴿  قوله  ِهِۦَٓي د  عمران  ﴾ؤ  أبو    [١٤5ن:  را]آل عم  ﴾نُۡؤتِهِۦ﴿:  و  ،[75  :]آل  قرأ 

 .  (8)  ء الضمري( وصال  ن )هابإسكاعمرو وشعبة ومحزة وأبو جعفر 

 
 ؛ (١/٣٦2املصون يف علوم الكتاب املكنون )  الدر  :طرٌف من ذلك يف  ُينَظر.  دل بني النحاةاجلهنا احتدم    (١)

 . (١/١5املحتسب يف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها )

 .  (٦/55٣الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ) :ُينَظر (2)

 .  (١/٦2١عن كتب األعاريب ) مغني اللبيب ُينَظر: (٣)

 . (١١/2٠٣) لباب يف علوم الكتابلا :ُينَظر (٤)

 .  (٣/2٣١) هع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع  :ُينَظر (5)

والوقف  (٦) الوصل  يف  السكت(  )هاء  حول  الكالم  وعللها    :يف  ،ُينَظر  القراءات  وجوه  يف  املوضح 

القراءات  ؛(2/5٦٣)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون    ؛(٤٨٤/2) -١/22١ي )لألزهر  ،معاين 

 .  (٣5٤اهلل الرباك )ص دعب :حتقيق ، العقد النضيد يف رشح القصيد ؛(222

حتبري   ؛(١7٤أة الثامنية )صالوجيز يف رشح قراءات القر  ؛ (١5٠املبسوط يف القراءات العرش )ص  :ُينَظر  (7)

 . (١٠٦ ،5٤قراءات العرش املتواترة )صالبدور الزاهرة يف ال  ؛(٣5٩التيسري يف القراءات العرش )ص

)ص  :ُينَظر  (٨) العرش  القراءات  يف  )ص  ؛(٦١٦-١٦5املبسوط  العرش   القراءات  يف  التيسري   ؛ (٣2٤حتبري 

 . (5٠البرش يف القراءات األربعة عرش )ص إحتاف فضالء ؛(2٣2- ١/2٣١النرش يف القراءات العرش )

   .مما اتصل به هاء سكت، أو هاء ضمري ،ثلهوُيقاس عىل ذلك ما يام. وهو يف القرآن كثريٌ 
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 : الشعر  -2
    :(2) عر قول الشا   كام يف ؛(1) تشديد املخّفف  :من إجراء الوصل جمرى الوقف

 لّ  ــــ هَ ـ ــ يـْ عَ  وْ أَ   اءَ ــــــ نَ ـــ جْ وَ  از لٍ ــــ بَ ــ ب        لّ  ـــ تَ ـ غ ـ مُ ـ الم   ـــ ائ  ــ هَ ـ َد الــ وج  لّ  ـ ُنسَ 
 .  (عْيهلِّ ) و ،(املغتلِّ )  يف  ،مالاّل ف يف املخفّ د شدّ 

 :  (3) قول الشاعر:  ومثله 

   لّ ـــْكحَ امل   ا ــــتَ ــْونـان جَ ـــتـَ قلَ ـ ومُ          لّ  ــخَ ـلْ ـ خَ ـلا َأُق ــتـم مـــ ريـلُء البـم  
    .( 4) نفصل جمرى املتصلل إجراء املأنه من قبي    :الرابع  الوجه

 .  وغريهم   ، ( 7) والنعامين   ، ( 6) السمني احللبي و ،  ( 5) أبو عيل الفاريس   لوجه: ا ا هذ   ذََكر وممن  

  :  نظائر  وإلجراء املنفصل جمرى املّتصل
 : القرآن الكرمي  -1

تع  و: [ 2٩بقرة:  ]ال   ﴾ و ُهوَ ﴿   اىل: قوله  وأبو قرأ    [ 7٤]البقرة:    ﴾ ف ِهَ ﴿   ،    عمرو   قالون 

ۡهَ ﴿ ،  ﴾ وَ و هَۡ﴿   عفر بإسكان اهلاء والكسائي وأبو ج   . املّتصل   جمرى إجراء  للمنفصل  ؛  ( 8)   ﴾ ف 

 
املحتسب يف وجوه  :ُينَظر. لكالم عىل نية من يقف عىل التثقيلتثقيل املخفف يف وصل ا أو بأسلوب آخر:  (١)

القراءات واإليضاح ع اللباب يف علل  (  2/275العمدة يف حماسن الشعر وآدابه )  ؛(2/27٦نها )شواذ 

 .  (٨2متع الكبري يف الترصيف )صامل ؛(2/١٠٦البناء واإلعراب )

املوضح يف وجوه القراءات   ؛(2/٣2٤بيات سيبويه )أرشح  ملنظور بن َمْرَثد األسدي يف: ،الرجز  رمن بح (2)

 .  (2/2٠5لباب يف علل البناء واإلعراب )ال ؛(2/٣٦١اخلصائص ) :وبال نسبة يف. (2/٤٨٤وعللها )

 .  (١/١٣7)يف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها املحتسب  :بال نسبة يف ،من بحر الرجز (٣)

 .  (٣5٣ص)اهلل الرباك  عبد: حتقيق ،العقد النضيد يف رشح القصيد : هذه املسألة يفل السمني احللبي فّص  (٤)

 . (٣١٦/ ٦)احلجة للقراءات السبعة  :ُينَظر (5)

  اهلل  عبد:  حتقيق  ،ضيد يف رشح القصيدالعقد الن  ؛(١/2٤٦)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون    :ُينَظر  (٦)
 .  (5٣٣ص)الرباك 

 . (٤٩2/ ١)اللباب يف علوم الكتاب  :ُينَظر (7)

العرش    :ُينَظر  (٨) القراءات  السبع    ؛(١27ص)املبسوط يف  القراءات  ا  ؛(٦٩ص)العنوان يف  ملعاين من إبراز 

 . (١٣ص)امليّس يف القراءات األربع عرش  ؛( ٣7٦ص)حرز األماين 
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 : الشعر-2
   :(1) قول الشاعر  : إجراء املنفصل جمرى املتصل نم

 ا ــــ يقَ ـب ـ لَ   اـــاد مً ــْل خَ ـــجّ  ـعَ ـفَ  رْ ـــتـَ اشْ وَ       ا ا َسويقَ نَ لَ   اْشَّتْ ت ُسَلْيمى  الَ قَ 
 .  (2) ( اشرَتْ الراء من: ) بإسكان

 

 

 

 
 

 
حفٌص  وأْسكَ = قَۡ﴿  قاَف َن  ته ي  َِو  املتّصل  إجراء    ؛[52]النور:  ﴾ ه جمرى  يف    :ُينَظر.  للمنفصل  السبعة 

إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة    ؛(١٦٣ص)التيسري يف القراءات السبع    ؛(2١١ص)لقراءات  ا

املتواترة    ؛(١٣٤ص)عرش   العرش  القراءات  يف  الزاهرة  القاف.  (22٤ص)البدور  إسكان    وحول 

 .  (2/٨٠2) نالقرآ املجتبى يف ُمشكل إعراب :ُينَظر وتوجيهها

 ؛(  ٨٠ص)حاشية ابن بري    ؛( ٤/225)رشح شافية ابن احلاجب    ى يف:للعذاىف الكند  ،من بحر الرجز  (١)

 .  ( ٨ص ) التامم يف تفسري أشعار هذيل    ، ( ٣٤٠/ 2) اخلصائص    : زيد يف   ب أليب س  ونُ .  ( ٩7ص ) رضائر الشعر  

هذا   (2) يف  آراء  للعلامء  يف  ،املوطن  منها  بيشء  اإلملام  السبعة  لاحلجة    :يمكن    ؛ (٤١١-  ١/٤١٠)لقراءات 

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز    ؛(2/٣7٣)وه شواذ القراءات واإليضاح عنها  املحتسب يف وج

 . (22٦ص) اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات  :نَظريُ  وللمزيد. (٣٣١/5)
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 ةامتخلا
النّ   عىل  الفاحصة  اجلولة  هذه   ت وجيهاوالتّ   ،اداتواالجته   واآلراء  قولبعد 

 : نستخلص ما ييل ةحوية واللغويّ النّ

ِقََ﴿ توجيه إثبات ايء  أّوًل: ته   هي:  قنبل  ةروايعلى   ﴾ ي 

، فنشأت الياء.   -١  ُأْشب َعْت كّسة القاف 

العلة كالصحيح  ل حرف  وجعْ م  زاء، وحذفها باجلة عىل الي ـرك ـحـ ر الــديـقـت  -2

 يف ذلك.  

 وصولة ال رشطية. جْعل )َمْن( م -٣

نََ﴿  على اعتبار  ﴾ ي ۡصِبََۡ﴿  توجيه إسكان راء الفعل اثنًيا: موصولة ف رواية   ﴾   م 
 : هي  قنبل 
 عطوف عىل املعنى. ن مْحل املأنه م   -١

 لتوايل احلركات.  اأنه من تسكني حركة اإلعراب؛ استخفاف   -2

 إجراء الوصل جمرى الوقف. يل قب نمأنه  -٣

 تصل. اء املنفصل جمرى املأنه من قبيل إجر -٤

ِقَ﴿ الفعل ة يف حرف العلّ   قراءة قنبل بإثباتأّن    ا:لثً اث ته  ، متواترةة  قراءة عرشيّ  ﴾ ي 

ثابَتةٌ   صحيحةٌ  قد رّجحوا قراءة اجلمهور  وإن كان بعض العلامء    ؛فصيحٌة مشهورٌة 

اليا  ،عليها أّن القراءة هبا  ،(1)دوأجء  وأّنا بغري  أو أن مجيع    ،(2)قليلة  عىل لغة  ورأوا 

 .  إىل غري ذلك ،(3) وجوهها ضعيفة

 
 . (2/5١) معاين القراءات  :ُينَظر. كاألزهري (١)

 . (7/٤٨)روح املعاين  ؛(2/١٠7)ري تفسري الّساج املن ؛(٣٣٨/ 5) البحر املحيط ريتفس :ُينَظر (2)

القرآن    :ُينَظر  (٣) إعراب  هذا  وقد.  (١/٣٩2)مشكل  يف  شامة  أبو  كتابه  فصل  يف  املعاين    :األمر  إبراز 

 . (٣١٣)ص
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  ، نة والس    ،والرباهني أّن هلا نظائر يف الكتابثبَت باألدلة  فقد    ؛وهذا ال ُيسلَّم هلم

 .  ومل ُُيَتّج هلا ،ّن القراءَة إذا تواترْت احُتّج هباأكام . وأشعار العرب

أّن اللغة إذا وردت يف ال »  :يهو الخ  قال ابن  النَّاُس  قرآن فهي أفصح ممّا قد أمجع 

القراءة ال تعمل يف يشء من حروف »  :الّداين  عمرو   قال أبوو ،  (1)«يف غريه وأئمة 

األف عىل  يفالقرآن  العربيةاللغ   شى  يف  واألقيس  األ  ؛ة،  عىل  األثر،  بل  يف  ثبت 

النقل يف  ي.  واألصّح  ال  ثبتت  إذا  فشوّ قيا  هادّ روالرواية  وال  عربية  لغةس  ألن    ؛ 

جماال  يف   ألحد    كيرتُ ال  وهذا كالٌم    .(2) «ري إليهابعة يلزم قبوهلا واملصالقراءة سنّة متّ 

 . نحوهو ،ذوذّش البأو وْصفها  ،يف هذه القراءة  الطعن

باالنتصار الباحثني  أويص  هنا  يف    من  ُطعن  التي  القرآنية  اآليات  هذه  ملثل 

ُضّعف أو  األ  هها؛ج و  يف  صّحتها  والّش ببيان  ونظائ  واهددّلة  أشباهها    رها، من 

 . واحلجج اإلعرابية هلا

 ...هلل أولً وآخًرا واحلمد
 . اوآله وصحبه، وسّلم تسليًما كثيً  ،وصّلى هللا على سّيدان حممدٍ 

 

 

 
 

 
 . (١/١2٩) ة العربية املزهر يف علوم اللغ  ُينَظر: (١)

 .  (5١ص)لقراءات السبع اجامع البيان يف  :ُينَظر (2)
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 املراجعاملصادر و فهرس

   . -جّل ف ُعله-كتاب هللا    :أوًل 
 .  ملطبوعةا ب تلكا : اثنًيا

لعبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم    لسبع:القراءات ا ألماين ف  ين من حرز اإبراز املعا . 1

ر الكتب  ادحتقيق: إبراهيم عطوة عوض،  ،  هـ(٦٦5. املعروف بأيب شامة املقديس )ت

 . ١بريوت، ط:   -العلمية 

عبد الغني    نب  دألمحد بن حممد بن أمح  إحتاف فضلء البشر ف القراءات األربعة عشر: . 2

بالبنشهالدمياطّي،   الشهري  الدين  )تاب  دار  هـ(،  ١١١7. اء  مهرة،  أنس  حتقيق: 

 .  ١هـ، عدد األجزاء:  ١٤27  -م2٠٠٦، ٣، ط:  بريوت  –الكتب العلمية

األنباري  بدلع   : العربيةأسرار   . 3 سعيد  أيب  بن  حممد  بن  الربكات الرمحن  أيب  كامل  ،  ، 

 م. ٩٩٩١-هـ ١٤2٠، ١  : ط م، دار األرق هـ(،  577ت. الدين األنباري ) 

ا  . 4 إسامعيل    -أمحد حممد محيدان  -الدعاسألمحد عبيد    لكرمي للدعاس: لقرآن اإعراب 

 .  هـ١٤25  ،١: ط  دمشق،  –حممود القاسم، دار املنري ودار الفارايب 

الفكر   ين: األغا . 5 دار  األصفهاين،  الفرج  ،  2سمري جابر، ط:  :  بريوت، حتقيق  -أليب 

 .  2٤ : عدد األجزاء

البن خلف األيل بن أمحد  ألمحد بن ع  سبع:قراءات الل ا  ف  اإلقناع . 6 غرناطي، نصاري 

 .  ١دار الصحابة للرتاث، عدد األجزاء:   هـ(، 5٤٠. )ت جعفر املعروف بابن الَباذ ش  أيب

النحوياإلنصاف ف مسائل   . 7 الرمحن بن حممد    البصريني والكوفيني:  نياخللف بني  لعبد 

أيب  األنصاري،  اهلل  عبيد  اامك  ت، الربكا   بن  الدين  )تألنبل  املكتبة  ـ(،  ه577. اري 

 .  2م، عدد األجزاء:  ٠٠٣2  -هـ ١٤2٤،  ١ط:   العرصية،

مالك: . 8 ابن  ألفية  إىل  املسالك  ابن   أوضح  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  يوسف  بن  اهلل    لعبد 

هـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد  7٦١. حممد، مجال الدين، ابن هشام )ت  يوسف، أيب 

 .  ٤جزاء: أل ا ددالبقاعي، دار الفكر، ع
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اإلإيض . 9 شواهد  عبد    يضاح:اح  بن  القييسللحسن  عبداهللاهلل  أيب  هـ(،  ٦ق  .  )ت   ، 

اإلسالمي  الغرب  دار  الدعجاين،  محود  بن  حممد  الدكتور  وحتقيق:  بريوت،    -دراسة 

 .  2م، عدد األجزاء:   ١٩٨7  -هـ  ١٤٠٨، ١ط:  

الشاط . 10 طريقي  من  املتواترة  العشر  القراءات  ف  الزاهرة    القراءات   -لدرةاو ة  بيالبدور 

وت العر الشاذة  لغة  من  القايض    ب:وجيهها  حممد  بن  الغني  عبد  بن  الفتاح  لعبد 

 .  ١بريوت، عدد األجزاء:   -هـ(، دار الكتاب العريب١٤٠٣. )ت

.  )ت  ، أيب البقاء لعبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي  القرآن:التبيان ف إعراب   . 11

 .  2  :عدد األجزاء  ايب احللبي ورشكاه،سى البيع، ويعيل حممد البجا  : هـ(، حتقيق٦١٦

،  لشمس الدين حممد بن حممد بن عيل بن يوسف   التيسي ف القراءات العشر:بيحت . 12

اجلزري د ابن  حتقيق:  القضا   .،  مفلح  حممد  الفرقانأمحد  دار    -هـ  ١٤2١عامن،    -ة، 

 .  ١:  ، عدد األجزاء ١م، ط:    2٠٠٠

بن املختار بن    عبد القادر بن حممدملحمد    : ةيميتالتحفة الوسيمة شرح على الدرة ال  . 13

بلعامل  دأمح باي  بالشيخ  الشهري  املالكي  اجلزائري  القبلوي  عبداهلل العامل  أيب   ،  

 .  ١هـ(، عدد األجزاء: ١٤٣٠. )ت

ب . 14 الندى  الندى تعجيل  اهلل بن ص  :شرح قطر  بـالـلعبد  الفـن عبـح  اهلل  دار  وزان،  ـد 

 هـ. ١٤٣١،  2وزي، ط: ـجـن الـاب

الشيخ    :  حتقيق ،  بأيب حيان األندليس  ملحمد بن يوسف الشهري  يط: حملا حرتفسي الب . 15

ا  ـزكري  .د   : قـقيـ ي التحـارك فـالشيخ عيل حممد معوض، ش  -عادل أمحد عبد املوجود 

  عدد   ، ١:  ط  م،   2٠٠١  -هـ ١٤22  بريوت،  –ب العلمية  عبد املجيد النوقي، دار الكت

 .  ٨  :األجزاء 

  -العلمية دار الكتب  ،  شمس الدين  ، نييبرشالحمد بن أمحد  مل  تفسي السراج املني:  . 16

 .  ٤جزاء:  األ  عدد ريوت، ب
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أيب  اللغة:  هتذيب . 17 اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  )ت  ملحمد  هـ(،  ٣7٠. منصور 

م، عدد  2٠٠١، ١بريوت، ط:    –الرتاث العريبحتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء  

 .  ٨األجزاء:  

هذيل  . 18 أشعار  تفسي  ف  بن    :التمام  حتقيق:    ،هـ(٣٩2)ت.   فتحال  أيب،  جنيلعثامن 

مصطفى  أمحد مطلوب، مراجعة: د.  -الرزاق احلديثي  ة عبديخد  -جي القييسأمحد نا 

 م. ١٩٦2  -هـ ١٣٨١،  ١جواد، مطبعة العاين، بغداد، ط:  

،  لعثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمرو الداين  راءات السبع: لق ا  ف التيسي    . 19

عمرو  الكتاب ـه٤٤٤.)ت   أيب  دار  عدد  م،  ١٩٨٤  -هـ ١٤٠٤  ، بريوت-يب رلعا   (، 

 .  ١  :األجزاء 

السبع:  معجا  . 20 القراءات  عمر  البيان ف  بن  عثامن  بن  سعيد  بن  عمرو    أيب  ،لعثامن 

الشارقة ،  هـ( ٤٤٤.الداين )ت  م، عدد  2٠٠7  -هـ ١٤2٨  ،١  :ط اإلمارات،    -جامعة 

 .  ٤األجزاء:  

هللا   . 21 رسول  أمور  من  املختصر  الصحيح  املسند  بن   : ه مأاي و   وسننه  ملسو هيلع هللا ىلص   اجلامع  ملحمد 

إ بن  الإسامعيل  املغرية  بن  أيب بخبراهيم  )ت   اري،  اهلل  الشعب،  25٦.عبد  دار  هـ(، 

 .  ٩  :األجزاء  عدد  م،١٩٨7 –ـه١٤٠7،  ١القاهرة، ط: 

ملحمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح    روف بتفسي القرطيب: عاملاجلامع ألحكام القرآن    . 22

اخلزرجي أيب حممداألنصاري  ا  ،،  الدين  أمحد   هـ(،٦7١.  )ت  يبرطلقشمس    حتقيق: 

  ١٩٦٤  -هـ  ١٣٨٤،  2الكتب املرصية، القاهرة، ط:    طفيش، دارإبراهيم أالربدوين و

 .  2٠م، عدد األجزاء:  

للمعاىف بن زكريا بن ُييى اجلريرى    لشاف: الناصح ااجلليس الصاحل الكاف واألنيس    . 23

الفرج النهرواين  أيب  سام٣٩٠. )ت  ،  الكريم  عبد  حتقيق:  الكتب  ناجل ي  هـ(،  دار  دي، 

 .  ١جزاء:  م، عدد األ 2٠٠5  -هـ ٤2٦١، ١ريوت، لبنان، ط:  العلمية، ب
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الفراهيدي البرصي  و:ــحـي النـل فـجمـال  . 24 ، أيب  للخليل بن أمحد بن عمرو بن متيم 

قباوة، ط:  .  هـ(، حتقيق: د١7٠.ت )  لرمحنا  عبد الدين  م،  ١٩٩5-هـ ١٤١٦،  5فخر 

 .  ١عدد األجزاء: 

الغوثانى،    يع النريباين، دار بدال  لعبد  الحتجاج للقراءات:  تب ك  اجلوانب الصوتية ف  . 25

 .  ١م، عدد األجزاء:  2٠٠٦ -هـ١٤27، ١ط:  دمشق، 

حتقيق:    ،  (ـه٤٠٣.أليب زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة )ت   حجة القراءات: . 26

 .  ـه١٤١٨  ، 5ط:  ، سعيد األفغاين مؤسسة الرسالة، بريوت

  : قيقهلل، حت عبد ا  أيب  ،خالويه   أمحد بن  نب  نـيللحس  ع:ــبـراءات الســي القـة فـحجـال  . 27

 .  ١:  ، عدد األجزاء ـه١٤٠١،  ٤بريوت، ط:   -ل سامل مكرم، دار الرشوقالعا عبد . د

السبعة:  . 28 للقراء  الغ  احلجة  عبد  بن  أمحد  بن  أيب للحسن  األصل،  الفاريّس  عيل    فار 

ز  يز لعا  بشري جويايب، راجعه ودققه: عبد   -هـ(، حتقيق: بدر الدين قهوجي ٣77. )ت

،  م ١٩٩٣  -هـ ١٤١٣،  2:  بريوت، ط   -دار املأمون للرتاث   أمحد يوسف الدقاق، -رباح

 .  7عدد األجزاء: 

  ، (هـ٠٩٣١.)ت   لعبد القادر بن عمر البغدادي   األدب ولب لباب لسان العرب: خزانة    . 29

طريفي  نبيل  حممد  بديعإ  -حتقيق:  العلمية  ميل  الكتب  دار  بريوت،  -  اليعقوب، 

 .  ٣١: اءم، عدد األجز١٩٩٨

عث  اخلصائص:  . 30 الفتح  املأليب  جني  بن  اهليئة  ٣٩2.  )ت  وصيل امن  النارش:  هـ(، 

 .  ٣، عدد األجزاء:  ٤املرصية العامة للكتاب، ط:  

املكنون:   . 31 الكتاب  علوم  ف  املصون  الدائم   د محأل  الدر  عبد  بن  يوسف  أيب    ،بن 

حممد    د أمح.  هـ(، حتقيق: د 75٦.املعروف بالسمني احللبي )ت   العباس، شهاب الدين،

 .  ١١شق، عدد األجزاء: م د -، دار القلم اخلراط

اخلطف  ديوان جرير:  . 32 بن حذيفة  بن عطية  ،  هـ( ١١٠. الريبوعي )ت الكلبي    ى جلرير 

 . ٣، عدد األجزاء:  ٣مرص، ط:  -رف، القاهرة حتقيق: د. نعامن حممد أمني طه، دار املعا 
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املثاين  . 33 والسبع  العظيم  القرآن  تفسي  ف  املعاين  احلسيني  عبد    بن  د مو ح مل  : روح  اهلل 

بريوت،    -عطية، دار الكتب العلمية   الباريعىل عبد    :يقحتق  شهاب الدين،  ،لويساأل

 .  ١٦  :  هـ، عدد األجزاء ١٤١5

القراءات:   . 34 بأل   السبعة ف  بن موسى  العباس بن جممحد  البغدادين  التميمي  ،  اهد 

بكر  شوقحتقيق:    ، ( ـه٣2٤.)ت   أيب  املعارف،  ضيف  ي د.  ،  2ط:   ، رة اهالق  ،  دار 

 .  ١جزاء:  ، عدد األ ـه٤٠٠١

،  هـ( ٤٦٦احللبي، أيب حممد )ت.   اهلل بن حممد بن سنان اخلفاجي   بد لع  : سر الفصاحة . 35

 م. ١٩٨2-هـ ١٤٠2،  ١النارش: دار الكتب العلمية، ط:  

هـ(، دار الكتب  ٣٩2. )ت ، أيب الفتحعثامن بن جني املوصيل ل اب:ة اإلعر سر صناع . 36

 .  2األجزاء:   م، عدد ٠٠٠2  -ـه١٤2١، ١بريوت، ط:   -العلمية 

هـ(، حتقيق: حممد  27٣. )ت  اهلل   ، أيب عبدزوينييزيد الق  ملحمد بن  : ن ماجهسنن اب  . 37

 .  2لبي، عدد األجزاء:  فيصل عيسى البايب احل  ، فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية

الرتمذي، أبو  حمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  مل  : سنن الّتمذي . 38

ؤاد  ـد فـحمـوم،  (2،  ١  كر )ج مد شا د حم ـمـ أح  حتقيق وتعليق: ،  هـ(27٩. ت) ى  يسع

)ج  الباقي  )ج،  ( ٣عبد  الرشيف  األزهر  يف  املدرس  عوض  عطوة  ،  (5،  ٤وإبراهيم 

مصطف  ومطبعة  مكتبة  رشكة  احللبي النارش:  البايب  ط:  مرص  -ى    -هـ٣٩5١،  2، 

 . 5عدد األجزاء: ، م ١٩75

سيبويه:   . 39 أبيات  أيب    شرح  بن  عبد   يدسعليوسف  بن  املرزبان  احلسن  بن    أيب   ،اهلل 

الريح هاشم، راجعه: طه  ـحمـم.  ق: دـقيـ حـهـ(، ت٣٨5. ايف )ترـد السي ـحمـم د عيل 

  -هـ١٣٩٤، مرص،  القاهرة  -عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر 

 .  2م، عدد األجزاء: ١٩7٤

األجّرومية: ــــش . 40 صالح    رح  بن  الرشد،  ملحمد  مكتبة  -هـ١٤2٦  ، ١  ط: العثيمني، 

   م.2٠٠5
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بن حممد اجلرجاوّي األزهري، زين    هلل بن أيب بكرخلالد بن عبد ا  شرح األزهرية:   . 41

رة، عدد  هـ(، املطبعة الكربى ببوالق، القاه٩٠5. بالوقاد )ت   املعروف  الدين املرصي

 .  ١األجزاء:  

مالك: . 42 اإلمام  موطأ  على  الزرقاين  الزرقاين   شرح  يوسف  بن  الباقي  عبد  بن    ملحمد 

 ـ. ه٤١١١ت، بريو  -(، دار الكتب العلميةـ ه١22١. ت)

العشر: ح  شر   . 43 أيب   القصائد  التربيزي،  الشيبايّن  حممد  بن  عيل  بن  زكريا    ليحيى 

للمرة الثانية: إدارة الطباعة    هـ(، عنيت بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها 5٠2. )ت

 .  ١األجزاء:  ، عدد ـ ه١٣52  املنريية،

املنسوب   . 44 التسع  املعلقات  الشيباين )ت  يبأل  شرح  رشح:  يق وحتق  هـ(،206  . عمرو 

م،  2٠٠١  -هـ١٤22،  ١ط:    بريوت،   -للمطبوعات   يؤسسة األعلمجيد هو، معبد امل

 .  ١عدد األجزاء: 

  (، حتقيق ودراسة: ـه٤٤٠. )ت  ، أيب العباس يألمحد بن عامر املهدو  شرح اهلداية:   . 45

 .  2: ءاجزأل، عدد اـه١٤١5،  ض سعيد حيدر، مكتبة الرشد، الريا حازم بن 

  ليل عبد القادر البغدادي صاحب عامل اجل ع شرح شواهده للشرح شافية ابن احلاجب م  . 46

)ت  األدب  الدين    ، ( ـه1093. خزانة  نجم  اإلسرتاباذي،  الريض  احلسن  بن  ملحمد 

لغة العربية، حممد  املدرس يف ختصص كلية ال  -ق: حممد نور احلسن ، حتقيهـ(٦٨٦. )ت

الل   -الزفزاف  كلية  احلعلا  غةاملدرس يف  الدين عبد  املدرس يف    -ميد ربية، حممد حميى 

 .  م ١٩75  -هـ  ١٣٩5بريوت،   -العربية، دار الكتب العلمية ختصص كلية اللغة 

الدي  شرح شذور الذهب ف معرفة كلم العرب:   . 47 بن  لشمس  بن  ن حممد  املنعم  عبد 

اجل  )توجحممد  الشافعي  القاهري  احلارثي، ٨٨٩. ري  جزاء  بن  نواف  حتقيق:    هـ(، 

-هـ ١٤2٣،  ١ينة املنورة، ط:  دامل  -ة اإلسالمية عامدة البحث العلمي باجلامع  :رشا لنا

 .  2م، عدد األجزاء: 2٠٠٤



 رام عبيد هللا اللهييبـمد.        ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿   : اىلـعــه تــــة ف قولده اإلعرايب للقراءات الوار التوجي

236 

الصدى:  . 48 وبل  الندى  قطر  هشلعبد    شرح  بن  الدين  مجال  األنصاراهلل  أيب  ي،  ام 

احلميد  :حتقيقحممد،   عبد  الدين  حميى  ط   -حممد  عدد  ـه١٣٨٣،  ١١:  القاهرة،   ،

 .  ١  :األجزاء 

الصدى   ر قطح  شر   . 49 وبّل  ب  : الندى  اهلل  أمح لعبد  بن  يوسف  ابن  بن  د  ن  اهلل  عبد 

أيب  )ت  يوسف،  هشام  ابن  الدين،  مجال  الشارح7٦١. حممد،  عبد  .  د  : هـ(،  بن  حممد 

   .الرمحن السبيهني 

ال   . 50 واشواهد  الصَّحيح:   لتصحيح توضيح  اجلامع  ابن    ملشكلت  اهلل،  عبد  بن  ملحمد 

أيب  اجلياين،  الطائي  الدين   ، اهللعبد    مالك  د٦72. )ت  مجال  حتقيق:  ،  طه حمسن.  هـ(، 

 .  ١هـ، عدد األجزاء: ١٤٠5، ١ط:   ن تيمية، بة ابمكت

مسلم: . 51 النيسابوري،    صحيح  القشريي  مسلم  بن  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أليب 

 .  ٨  :بريوت، عدد األجزاء -دار األفاق اجلديدة اجليل ودار 

احلسن املعروف    شبييل، أيبإلا  مي رضلعيل بن مؤمن بن حممد، احل   ر: شعضرائر ال   . 52

)ت باب عصفور  حتهـ٦٦٩.ن  ط:   قيق: (،  األندلس،  دار  حممد،  إبراهيم  ،  ١السيد 

 .  ١م، عدد األجزاء: ١٩٨٠

ا  . 53 القصيدة  القصيد )شرح  النضيد ف شرح  السبع(: العقد  القراءات  أليب    لشاطبية ف 

)ت  احللبي  بالسمني  الشهري  حممد  بن  يوسف  بن  أمحد  ة  سادر،  ( ـه75٦.العباس 

ياءا  أواخر الكلم إىلحتقيق من أول باب الوقف عىل و اهلل    عبد:  لزوائدت ا ّناية باب 

 .  ـ ه١٤2٣ -ـ ه١٤22القيوم السندي،  عبد  .: د الرباك، إرشاف

أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد    خاري:عمدة القاري شرح صحيح الب  . 54

  -دار إحياء الرتاث العريبهـ(،  ٨55. بدر الدين العينى )ت ،بن حسني الغيتابى احلنفى 

 .  25د األجزاء:  ت، عدبريو
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وآدابه:  . 55 الشعر  حماسن  ف  احل  العمدة  عىل  األزدي  أليب  القريواين  رشيق  بن  سن 

اجليل، ط:  ٤٦٣. )ت دار  احلميد،  الدين عبد    -  هـ ١٤٠١،  5هـ(، حتقيق: حممد حميي 

 .  2م، عدد األجزاء: ١٩٨١

السبع:  . 56 القراءات  ف  املقرئ  أليب  العنوان  سعيد  بن  خلف  بن  إسامعيل  طاهر   

)تاألنص الّسقسطي  د٤55. اري  حتقيق:  زاهد  . هـ(،  كلية    -زهري  العطية،  خليل 

 .  ١هـ، عدد األجزاء: ١٤٠5بريوت،   -الكتبعامل  اآلداب، جامعة البرصة،

ألمحد بن عبد اهلل بن سليامن بن حممد بن    الفصول والغاايت ف متجيد هللا واملواعظ:    . 57

التنوخي )ت  ن، أيب يامسل املعري  طه وفّّس غريبه: حممود حسن  ضبهـ(،  ٤٤٩. العالء 

 ت. بريو  -زنات، مراجعة جلنة إحياء الرتاث العريب، دار اآلفاق اجلديدة 

ور،    الفوز الكبي ف اجلمع بني قراءيت عاصم وابن كثي:  . 58 لفائز بن عبد القادر شيخ الزَّ

 م. 2٠٠٠-هـ١٤2١، ١ط:  

عم   نحو: ال  علم الكافية ف    . 59 بن  عثامن  بن  الدين  احلاجب مجال  بكر  البن  أيب  بن  ر 

صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة    . هـ(، حتقيق: د٦٤٦.املرصي اإلسنوي املالكي )ت 

   .  ١م، عدد األجزاء: 2٠١٠داب، القاهرة،  اآل

ليوسف بن عيل بن جبارة بن حممد بن    الكامل ف القراءات واألربعني الزائدة عليها:  . 60

اهل  أيب  ،سواده  بن  عقيل املغريب    ذيلالقاسم  بن  ٤٦5. )تاليشكري  هـ(، حتقيق: مجال 

م،  2٠٠7  -هـ   ١٤2٨،  ١السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة سام للتوزيع والنرش، ط:  

 .  ١عدد األجزاء: 

:  (، حتقيقـ ه٨٠١. )ت  ، أيب البرشعمرو بن عثامن بن قنرب سيبويهل  كتاب سيبويه:   . 61

 .  ٤  :اجليل، بريوت، عدد األجزاء ار عبد السالم حممد هارون، د

القييسمل  جوه القراءات السبع وعللها وحججها: الكشف عن و   . 62 ،  كي بن أيب طالب 

حممد  عبد ـ ه٤٣7. )ت  أيب  حتقيق:  القاهرة،    (،  احلديث،  دار  الطرهوين،  الرحيم 

 .  2م، عدد األجزاء:  2٠٠7  -ـه١٤2٨
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ف    . 63 واإلعراب: اللباب  البناء  احلسني    علل  بن  اهلل  العكربي    بنلعبد  اهلل  عبد 

البقاء البغدادي أيب  )ت  حمب   ،  د٦١٦.  الدين  حتقيق:  دار  .  هـ(،  النبهان،  اإلله  عبد 

 .  2األجزاء:  م، عدد ١٩٩5-هـ ١٤١٦، ١دمشق، ط:   -الفكر 

الكتاب:  . 64 علوم  ف  النعامينل  اللباب  الدمشقي  احلنبيل  عادل  بن  عيل  بن  أيب  عمر   ،

ل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد  اد هـ(، حتقيق: ع775. )ت حفص، رساج الدين 

ـ  ١٤١٩، ١بريوت، ط:    -ار الكتب العلمية معوض، د  .  2٠م، عدد األجزاء:  ١٩٩٨-ه

العشر   . 65 القراءات  ف  أيب   :املبسوط  النيسابورّى،  ْهران  م  بن  احلسني  بن    بكر   ألمحد 

حاك٣٨١. )ت محزة  سبيع  حتقيق:  العربيةهـ(،  اللغة  جممع  م،  ١٩٨١دمشق،    -يمي، 

 .  ١ألجزاء: ا عدد

األجرومية:  . 66 بن حمممل  متممة  املغريب، حمد  الطرابليس  الرمحن  عبد  بن  آيب حممد،    د 

الدين )ت   شمس  عيني  الر  باحلطاب  اهلل  ،  هـ( ٩5٤.املعروف  عبد  بن  عيل  هبا:  اعتنى 

 م. 2٠١2هـ،  ١٤٣٣، ١:  طالسلوم، دار الصميعي،  

آجروم    األجرومية: منت    . 67 الصالبن  داود  بن  حممد  بن  اهلل،    اجي،نهحممد  عبد  أيب 

 م. ١٩٩٨  -هـ١٤١٩،  ١  النارش: دار الصميعي، ط: 

جممع    : بالل، النارش أمحد بن حممد اخلراط، أيب .  د   اجملتىب من مشكل إعراب القرآن:  . 68

 .  ٤هـ، عدد األجزاء: ١٤2٦املدينة املنورة،   -امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 

اجمليد اجمل . 69 القرآن  إعراب  بن  : يد ف  السفاقيس  إلبراهيم  إسحاق،  ،  حممد  برهان  أيب 

 هـ. ١٤٣٠،  ١ط:  ،  حاتم صالح الضامن، دار ابن اجلوزي هـ(، حتقيق:  ٤27)ت.  الدين

، أيب  جني املوصيل عثامن بن  ل  القراءات واإليضاح عنها: احملتسب ف تبيني وجوه شواذ    . 70

  -هـ١٤2٠املجلس األعىل للشئون اإلسالمية،  -هـ(، وزارة األوقاف ٣٩2. )ت   الفتح

 . 2م، عدد األجزاء: ٩٩٩١
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عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام  ل  ي الكتاب العزيز: احملرر الوجيز ف تفس  . 71

بد الشايف  هـ(، حتقيق: عبد السالم ع5٤2.)ت   مد، أيب حمبن عطية األندليس املحاريب

 .  ـ ه١٤22،  ١بريوت، ط:   -حممد، دار الكتب العلمية

وأنواعها:   . 72 اللغة  علوم  السيوطي  ل  املزهر ف  الدين  بكر، جالل  أيب  بن  الرمحن  عبد 

العلمية  ٩١١. )ت الكتب  دار  منصور،  عيل  فؤاد  حتقيق:    ، ١:  ط   بريوت،   –هـ(، 

 .  2زاء:  م، عدد األج١٩٩٨  -هـ١٤١٨

إعراب    . 73 القييس  مل  القرآن: مشكل  خمتار  بن  حممد  بن  مَحّوش  طالب  أيب  بن  كي 

املالكي القرطبي  األندليس  ثم  حممالقريواين  أيب  د .  هـ(٤٣7.)ت   د،  حاتم  .  حتقيق: 

 .  2، عدد األجزاء:  ـه١٤٠5،  2بريوت، ط:  -سسة الرسالةصالح الضامن، مؤ

لألزهري:  . 74 القراءات  أمحد    معاين  بن  أيبملحمد  اهلروي،  األزهري  منصور    بن 

هـ  ١٤١2،  ١هـ(، مركز البحوث يف كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، ط:  ٣7٠. )ت

 . ٣م، عدد األجزاء:  ١٩٩١  -

القرآن:  . 75 ب  معاين  اهلل  عبد  بن  زياد  بن  الفراءليحيى  الديلمي  منظور  حممد ن  أيب   ،  

د الفتاح إسامعيل  عب  -عيل النجار  حممد   -هـ(، حتقيق: أمحد يوسف النجات2٠7.  )ت

 .  ١مرص، ط:  -الشلبي، دار املرصية للتأليف والرتمجة

األدابء  . 76 عبد ل  :معجم  بن  الرومي   ياقوت  عبد احلموي  اهلل  أيب  الدين هللا  ،    ، شهاب 

عب،  هـ(٦2٦)ت.  إحسان  اإلسالميحتقيق:  الغرب  دار  ط:    -اس،  ،  ١بريوت، 

 . 7م، عدد األجزاء: ١٩٩٣-هـ١٤١٤

األ  . 77 عن كتب  اللبيب  بن    عاريب:مغين  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  يوسف  بن  اهلل  لعبد 

أيب )ت  يوسف،  هشام  ابن  الدين،  مجال  د 7٦١. حممد،  حتقيق:  املبارك  .هـ(،    -مازن 

 .  ١م، عدد األجزاء:  ١٩٨5، ٦دمشق، ط:    -عيل محد اهلل، دار الفكر  حممد

يل  ع.  د  : ، حتقيق، أيب حممدملحمود بن عمر الزخمرشي  املفصل ف صنعة اإلعراب:   . 78

 .  ١  :م، عدد األجزاء ١٩٩٣، ١بريوت، ط:    -بو ملحم، دار ومكتبة اهلالل 
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 . ابتنمحد بن صالح القمرا ال  :مجع  املفهوم على مقدمة ابن آجروم:   . 79

ما   . 80 ف  السب  املكرر  القراءات  من  ويليه: تواتر  وحترر  اإلضافة    ع  ياءات  يف  موجز 

ار  حفص  أيب   ،بالسور: لعمر بن قاسم بن حممد بن عيل األنصاري ، رساج الدين النشَّ

)ت  املرصي  احلفيان،  ٩٣٨.الشافعي  الشافعي  السميع  عبد  حممود  أمحد  حتقيق:  هـ(، 

 .  ١م، عدد األجزاء: 2٠٠١  -  هـ١٤22 ، ١:  ط  بريوت، –دار الكتب العلمية 

احلسن    ي اإلشبييل، أيب رضماحل   لعيل بن مؤمن بن حممد   ع الكبي ف التصريف: املمت  . 81

 .  ١م، عدد األجزاء:  ١٩٩٦،  ١هـ(، مكتبة لبنان، ط: ٦٦٩. تاملعروف بابن عصفور ) 

والصرف:   . 82 النحو  علمي  ف  املختصر  بن    املنهاج  عيسى  بن  يوسف  بن  اهلل  لعبد 

او يعق اليعقوب  مؤب  العنزي،  الريانسسجلديع  ط:  بري  -ة    -هـ  ١٤2٨،  ٣وت، 

 .  ١م، عدد األجزاء: 2٠٠7

اهلل الشريازي    أيب عبد   ، ن حممدلنرص بن عيل ب  املوضح ف وجوه القراءات وعللها:  . 83

عمر محدان الكبييس، اجلمعية اخلريية    . الفاريس املعروف بأيب مريم، حتقيق ودراسة: د

 .  ـه١٤١٤،  ١بجدة، طريم لك لتحفيظ القرآن ا

 .  ٤، عدد األجزاء:  ١5:  ، ط هـ(، دار املعارف ١٣٩٨. )ت باس حسن  لع  النحو الواف:  . 84

ب  النشر ف القراءات العشر:   . 85 ،  ن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزريملحمد 

 .  م2٠٠٨ -ـ ه١٤2٩بريوت،   -املكتبة العرصية  ،هـ( ٨٣٣)ت:  أيب اخلري

السيوطي    ، جالل الدينلعبد الرمحن بن أيب بكر   : وامعجلمهع اهلوامع ف شرح مجع ا  . 86

 .  ٣  : مرص، عدد األجزاء   -عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية  :هـ(، حتقيق٩١١. )ت

السبع:ال  . 87 القراءات  الشاطبية ف  بن حممد    واف ف شرح  الغني  عبد  بن  الفتاح  لعبد 

 .  ١، عدد األجزاء:  م2١٩٩  -هـ ١٤١2،  ٤، ط: هـ(، مكتبة السوادي ١٤٠٣. )ت القايض 

قراءات   . 88 ف شرح  اخلمسة:  الوجيز  األمصار  أئمة  الثمانية  بن  لل   القرأة  عيل  بن  حسن 

األ يزداد  بن  عيل يهوازإبراهيم  أيب  دار  ٤٤٦.  ت)   ،  أمحد،  حسن  دريد  حتقيق:  هـ(، 

 .  ١م، عدد األجزاء:  2٠٠2،  ١بريوت، ط:   -اإلسالمي الغرب 
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•   من مواليد عام ١٤٠٠ه مبدينة أضم بـاململكة العربية السعودية.
•  خترج يف كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى مبدينة مكة املكرمة عام ١٤٢١ه.

• انل شــهادة املاجســتري مــن قســم الدراســات العليــا بكليــة اللغــة العربيــة وآداهبــا جبامعــة أم القــرى 
عــام ١٤٢٥هـــ.  أبطروحــة: "اعرتاضــات الرضــي علــى ســيبويه يف النحــو". كمــا انل شــهادة الدكتــوراه 

منه عام ١٤٣١ه أبطروحة: "اجلملة الطلبية يف القرآن الكرمي: دراسة حنوية".
• مــن أعمالــه املنشــورة: "أثــر نظريــة النظــم يف التحليــل النحــوي لألســلوب القــرآين"، "اخلــروج عــن 
األصــل يف القرينــة اإلعرابيــة"، "معــاين (إال) بــني التنظــري النحــوي واالســتعمال اللغــوي"، "األســلوب 

القرآين بني القاعدة اللغوية ومطالب السياق : العدد منوذًجا". 
masmalki@uqu.edu.sa   :الربيد الشبكي •





( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/١٠/١٥ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/١١/٦ه )
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 لخَّصامل

  م هتإبراز دالال  وهيدف إىل،  يف القرآن الكريمالكنية واللقب  يتناول هذا البحث  

ويف ضوء ،  اللقب وأحكامهم النحويةالكنية و  النحوية يف ضوء أقوال النحويني عن

املفرسين   ورودمهآراء  مواضع  القرآعن  النص  يف  املنهج  ،  ينا  عىل  البحث  وقام 

وعىل املنهج الوصفي التحلييل يف  ،  يف القرآن الكريم  مه االستقرائي إحصاًء ملواضع

ودالليًّا؛مدراسته نحويًّا  النحوية  ع  م  فج      والكنى وتناول  ،  أحكامهم  األلقاب 

  حماواًل استنباطوها لدى اللغويني واملفرسين انيا معالواردة يف النص القرآين موّضحً 

  .فيهالذي ترد يف ضوء السياق علة استعمهلا وداللتها 

عّدة  وخلص نتائج  إىل  يف  ؛  البحث  اللقب  أو  الكنية  استعمل  أن  أبرزها  من 

ليس خياًرا تركيبيًّا لفظيًّا و،  تقتضيه بالغة السياق   يًّاليفيد غرًضا دال  القرآن الكريم 

وأوىص البحث باالعتناء بربط دراسة الظواهر النحوية يف القرآن الكريم  ،  فحسب 

 . أنمط الرتاكيب اللغويةتعدد رتتبة عىل ية امللروق الدالوالتمس الف، بالداللة

 . القرآن الكريم ،اللقب ،الكنية :فتاحيةالكلمات امل
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 قدمةامل

بالقلم عّلم  الذي  هلل  يعلم،  احلمد  مل  ما  اإلنسان  عىل  ،  عّلم  والسالم  والصالة 

 وبعد : ، م الدينوياهلل وعىل آله وصحبه إىل   عبدالنبي املصطفى حممد بن 

وجّل اع  فقد عّز  اهلل  بكتاب  وخالفهم  سالفهم  األمة  هذه  علمء  فنشأت ،  تنى 

شت   ومعارف  علوم  تلك  ،  ى خلدمته  تزال  ميادينها    –اجلهود  ولن  اختالف    -عىل 

،  أرساره ولطائفه وال تنتهي  ،  تتواىل خدمًة لكتاب اهلل العزيز الذي ال تنقيض عجائبه

 ّظفوا علوم اللغة يف خدمة النص  و  ذسهمٌة وافرة ؛ إذلك    والنحويني يفني  ي ولّلغو

وبالغته؛  القرآين   وقراءاته  وإعرابه  ألفاظه  املصن ،  فدرسوا  دراسة وصنّفوا  يف  فات 

؛ وحفلت كتب التفسري بآرائهم وتوجيهاهتم   ،  وإعجازه  وإعرابه،  وغريبه،  معانيه  

ه إليه اهله   خرير بة فال غراو   ڳ  ڳ  گ  گ  گ ﴿  الذي  املعجز   باهذا الكت  ممر ما تروج 

 .  [42فصلت:] ﴾  ڻ  ں  ں     ڱ  ڱڱ   ڱ    ڳ  ڳ

املقل  ووبحثي هذا    املضمر  يسريةٌ   حماولةجهدر  أن ،  يف هذا  اهلل عز  وجل   سائاًل 

الز   من  اخلطليعصمه  من  حيرسه  وأن  القرآن   ؛ لل  يف  واللقب  الكنية   : وعنوانه 

            . دراسة نحوية داللية، والكريم

 :دراسةلا مشكلة 
الكريم القرآن  يف  ألقاًبا  املستعملة  األلفاظ  بعض  وعدم وضوح  ،  عدم وضوح 

 . داللة استعمل الكنية أو اللقب يف القرآن الكريم 

 : أسئلة الدراسة
 : اإلجابة عن األسئلة اآلتيةحتاول هذه الدراسة  

 ما الكنى الواردة يف األسلوب القرآين ؟  - 

 ب القرآين ؟لوة يف األس الوارد بالقما األ -

 األلفاظ من حيث احلكم النحوي ؟ بم  تتّميز الكنى واأللقاب عن غريها من  -
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التي تناوهلا النحويون يف ضوء االستعمل   للكنية واللقب  ما األحكام النحوية  -

 ؟ القرآين

 ؟  ما علة استعمل الكنى واأللقاب وما دالالهتا يف األسلوب القرآين -

 ألسئلة لتحقيق األهداف اآلتية :ه اهذ  نعأن جييب  البحث لواوحي

 :  الدراسةأهداف 
 . مجع األحكام النحوية للكنية واللقب من الرتاث اللغوي  -

أقوال   - ضوء  يف  ودراستها  القرآين  النص  يف  الواردة  واأللقاب  الكنى  حرص 

 النحويني واملفرسين . 

 ل القرآين .متعإبراز دالالت الكنية واللقب يف ضوء االس  -

   :السابقة اسات الدر 
الدراساتثّم   صلة باملوضوع بوجه  فإذا هي ذات  ،  التي وقفت عليها  عدد من 

 : وهي ما يأيت، ما

الكريم  :دراسة  - القرآن  يف  ماجستري،  األعالم  أمحد مصلح   ،رسالة  للباحث: 

 م : 0200  / ـ ه 1421  ، فلسطني   ، ح الوطنية بكلية اآلداب بجامعة النجا   ، حسني دريدي 

هذه   ثالثةالدرقامت  عىل  منها  ،  فصول  اسة  األول  الفصل  يف  الباحث  تناول 

وأعالم املالئكة ،  تصنيف األعالم القرآنية إىل أعالم األنبياء والرسل عليهم السالم

السالم ونحو ،  عليهم  الطغاة  وأعالم  الصاحلني  وأعالم  السموية  الكتب  وأعالم 

الفص،  ذلك يف  الباحث  الثاين  وتناول  يف ،  الهتاودالألعالم  ا  لأصيتل  وتناول 

ومل ترعن   ،  الفصل الثالث تداول األعالم القرآنية بني الناس من حيث درجة شيوعها

القرآين الذي  هذه الدراسة بتناول داللة استعمل الكنى واأللقاب يف ضوء السياق  

شموهلا    اًل عن عدمما يفرتق فيه بحثي هذا عن هذه الدراسة ؛ فض  وهو؛  وردت فيه 

، مثل : العزيز،  بعًضا منها  واردة يف القرآن ؛ إذ مل تتناولواأللقاب الكنى  عض البل

                                   أم موسى . ، أم الكتاب ، ابن مريم، أخت هارون، ذي النون
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: نجاة  رسالة دكتوراه للباحثة  ،  : األعالم القرآنية دراسة رصفية نحويةدراسة  -

                                 :     م 0920/2010، بمرص، جامعة القاهرةالعلوم ب دار بكلية ،الورفيلحممد  سعد

فيههذه  قامت    عرضت  متهيد  عىل  وتقسيمته   الباحثة  الدراسة  العلم  تعريف 

له  النحوية  السورل  واألحكام  الفصل األول   ت  وتناول  ،  فظ اجلاللة ولفواتح    ها من  يف 

ا األعالم  القرآنية   ت  وتناول  ،  قرآنال  يفلواردة  مدلول  األعالم  الثاين  الفصل  يف 

نيت بدراستها من حيث اجلمود واالشتقاق وما طرأ عليها   بالدراسة الرصفية ؛ فعر

ورصفية صوتية  تغرّيات  الفصل    ت  وتناول  ،  من  القرآنية   الثالثيف  األعالم  منها 

بدراس و،  النحوية راسة  بالد نيت  اعر مواقعها  طرأ   عراب  اإل  اهفوترصر   إلعرابيةة  وما 

مه  أو حذفعليها  تأخري  أو  تقديم  الدراسة،  ن  هذه  ترعن   بتناول داللة    -أيًضا–  ومل 

الكنى القرآين  استعمل  السياق   ضوء  يف  فيه    واأللقاب  وردت  ما  الذي   وهو  ؛  

ا لبعض الكنى ؛ فضاًل عن عدم شموهل   اأيًض   يفرتق فيه بحثي هذا عن هذه الدراسة

   . أخت هارون ،  أم موسى ،  : أم الكتاب مثل ،  بعًضا منها   تتناول إذ مل  ن ؛  آ ر ق يف ال   ة د الوار 

األلق ـمعان  :ةــدراس   – وداللـي  والكنى  فـتـ اب  القرآينـها  التعبري  : ،  ي  ث نيه   للباحه

( وم اإلنسانيةعلال)  ث البرصةجملة أبحا،  سري قاسم عطيةوتي،  أ.د. سامي عيل جبار

                                                                                                                 :   80-55ص ، م2120السنة :، 3العدد : ، 37املجلد : 

ني  عر الدراسة  ت وقد  و  هذه  املعاين  عن  من  بالكشف  املرادة   توظيفالدالالت 

وقاألل التعبرياب  يف  وتناولالكنى  القرآين  وألقابً   ت  حمددةكنًى  التي  أم    ،ا  الكنى  ا 

ا األلقاب وأم  ،  أبو هلب،  هارونأخت  ،  وهي : ابن مريم ،  ى فقطنًكر   فثالثر   تناولتها

 وذو   ،  والصديق ،  العزيزو  ،وفرعون  ، إرسائيل  وهي:،  فخمسة ألقاب  التي تناولتها

 : ومها،  من وجهنيراسة الد هعن هذ بحثي  فرتق ويالنون.  

بم يرّس اهلل يل عملة يف القرآن الكريم  تسمجيع الكنى واأللقاب امل  استقصاؤه  -1 

أخت ، أم القرى، أم الكتاب، ابن مريموهي : ، ( كنىست  )  مجعه ؛ فبلغ عدد الكنى
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، هم ثحى مل يذكرمها الباحثان يف بنًثة كر فزاد بحثي بثال  ؛ أبو هلب    ،  أم موسى،  هارون

بحثي)   يف  األلقاب  عدد  لقًباي  ثناوبلغ  :،  (عرش  ،  املسيح ،  نوعفر،  إرسائيلوهي 

القرنني،  العزيز النون،  السامري،  ذو  احلوت،  ذو  ب ع،  صاحب  بعض )آزر  ،  تر عند 

املفرسينإلياس)  ،  ( املفرسين بعض  الكفل) ،  (عند  املفرس ذو  بعض    ؛ (  ينعند 

اخلامس الذي ذكره    فظوأما الل ،  احثانبال  ألقاب ممّا ذكره  أربعةعىل  فاشتمل بحثي  

لقًبا  الباحثان اه  :،  وعد  بم  (  )الصديق   وهو  لذلك  معل اًل  لقًبا  كونه  استبعدت  فقد 

ما ذكره النحويون من أحكام كم    تاج مجعه وهو نه ،  أّصله النحويون يف أحكام اللقب

 .   ن يف بحثهم ا احث ألقاب مل يذكرها الب ثمنية  وزاد بحثي ب ،  ن البحث يتضح يف موضعه م 

كتب النحويني    ثر يفانتناول أحكام الكنية واللقب ومجع ما ت  هذا  أن بحثي  -2

     ومل تتناول تلك الدراسة شيًئا من ذلك .، يف حديثهم عنهم

اخلالق    ب الشيخ حممد بن عبدكم يأيت يف طليعة الدراسات اللغوية القرآنية كتا

بـ  ،  عضيمة الكريم   ألسلوبت  ساارد"املوسوم  إشارات  ،  "القرآن  تضّمن  وقد 

يف اإلتقان عن   السيوطي    فنقل نص  ،  كريملانى واأللقاب يف القرآن  مقتضبة عن الكر 

الكر حرص   يف  ورد  ما  القرآن    يف  أب هلب  عىلنى  ألقاب  ،  لفظ  نها تضم  وذكر مخسة 

  .  (1)يوطينص الس

شمول   عدم  كان  السابقة  وقد  الدراسات  وفائها  ،  وعاملوض  دابعألهذه  وعدم 

 . تهس ادرباإلجابة عن أسئلة دراستي هذه دافًعا النعقاد العزم عىل 

القرآين    :الدراسةأمهية   األسلوب  يف  واأللقاب  للكنى  جتليته  يف  أمهيته  تكمن 

أل وحرًصا  ملواضعها  ع  وتبياًنا،  لفاظهاإحصاًء  وكشًفا  ضوء  ملعانيها  يف  داللتها  ن 

،   عن جتلية مفهوم الكنية واللقب وأحكامهم النحوية اًل ضف،  السياق الذي ترد فيه

                                                                                                                     افية للموضوع .   عىل دراسة شافية ك  هكلر ذلك عىل نحٍو مل أقف في

 
 .      (8/218)   دراسات ألسلوب القرآن الكريم  (1)
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االستقرائي اإلحصائي ملواضع الكنية  عىل املنهج  بحث  يقوم ال   :الدراسةمنهج  

القرآين النص  يف  املنهج،  واللقب  الت   وعىل  بوصف الوصفي  يرعنى  الذي  حلييل 

 الظاهرة / االستعمل اللغوي وحتليله .

 :   الدراسةإجراءات 
عنمجعت    - واللقب  الكنية  هبأحكام  يتصل  وما  النحويني  أحكام د  من  ا 

 ة واجلمع .لة كالتصغري والتثنيقلي وهي أحكام رصفية، الرصف

باال  - القرآين  النص  الواردة يف  الكنى واأللقاب  املواضع  سمجعت  تقراء جلميع 

 . مستعينًا بكتب التفسري 

واأللقاب    - الكنى  ألفاظ  االستقراء    –تناولت  معانيها    -ثمرة  عند موّضًحا 

ة  ن عل  ًزا ما يظهر مه مبه ،  ومتتب ًعا مواضعها يف األسلوب القرآين،  واملفرسين  لغوينيال

اللقب أو  الكنية  تفيدها  داللة  أو  إىل    الستعمهلا  أو   اماستناًدا  النحويون  يذكره 

الكنية أو اللقب لل فظ  اكتفيتر بتحليل موضع أو موضعني من مواضع  و،  املفرسون

مه الواحد ذلك  يف  ملا  غر ؛  وحتاشٍ   داللةإلبراز    نيةٍ ن  اللقب  أو  من   الكنية  للتكرار 

  وهو نادر؛ ،  ما يستدعي الوقوف عند مجيع مواضعهإال    ؛  عند كل املواضع  فلوقوا

 .  ا من حيث الداللةبه فيم بينهاشإذ ظهر يل الت

 : ممّا يأيتيتألف البحث   البحث: خطة

المقدم عىل    :بحثة  اشتملت  وأهدافها وقد  وأسئلتها  الدراسة    مشكلة 

 البحث .  خطة وأمهية هذه الدراسة ومنهجها وإجراءاهتا وات السابقة س االدرو

 ني وداللتهم. ي والكنية واللقب عند اللغويني والنح وتناولت فيه مفهوم   : التمهيد 

 أحكام الكنية واللقب يف النحو .  :املبحث األول

 الكنية يف القرآن الكريم .  :الثايناملبحث  

 م . الكريقرآن  الاللقب يف :املبحث الثالث

 . نتائج البحث وتوصياتهوتتضمن أهم  :اخلامتة

 . قائمة املصادر واملراجع
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 متهيد

 : نيالكنية واللقب وداللتهما عند النحوي مفهوم 
النحويني  كثريةٌ   تقسيمٌت   مه ل  للع   تقسيمه،  عند  اإىل  ومنها  ولقب   وكنية  ،  سم 

وأ دالالته  األقسام  هذه  من  قسم  التولكل  مع    يحكامه  فيها  ي هه يشرتك  ي م 
أو    ق سه

لقب يف اللغة واالصطالح  إىل تعريف الكنية وال  هناوسوف يتجه احلديث  ،  يفرتق 

  :وذلك عىل النحو اآليت،  النحوي

 :  لغة  ةينالك
ي  ملستفح  عن الكلمة ا  ى فالنٌ ن قال الليث: ك  »  :يقول األزهري م  ي إذا تكل  نه ك  شة 

مم   ير بغريها  عليه  لر ستد  ا  ونحوه،  ابه  والغائط  الرفث  عىل   ؛(1)«نحو  تقوم  فهي 

 يف االستعمل اللغوي عىل ثالثة أوجه  وجيري هذا االستبدال،  استبدال اسم باسم

ير » أن  ير ا  نى عن ك  أحدها:  الذي  ير ،  ستفحش ذكره ...ليشء  أن  الرن ك  والثاين:  جل ى 

الكنية مقام  ،  ا وتعظيًم توقريً ،  سمبا تقوم  أن  ها هبا عرف صاحبر فير ،  السماوالثالث: 

ير  كأب هلبكم  باسمه  العز  اسمر ،  عرف  عبد  فسم  ره وعر ،  ىه:  بكنيته  هباف  اهلل  ، (2) «ه 

اجلوهريو والكه »  :يقول  ن ي ةر  نىأيضًا    ن ي ةر والكر الكر واحدة  فالن ،  بالكرس:  ت نى  واك 

نى بأب عبد  ،  ابكذ يرك  نى  ،  اهللوفالن  يرك  زيٍد    أبا  ترهر ن ي  ك  و،  اهلل بعبدوال تقل  زيد وبأب 

ي ةً 
نه يرهر كم تقول:، ت ك 

نه يرهر  وهو ك 
مه  . (3)«س 

بأٍب د  ما صر »  :يف االصطالح النحويالكنية  و  أم    ر  ملا   نيمضاف    كوهنم  حال    أو 

بكر،  بعدمها كلمتي  وأضاف،  (4) «سلمة  وأم     كأب  ابن  الريض  ،  (5) وبنت،  : 

 
 .      (204-10/203)ة : )ك ن ى (   ذيب اللغ هت (1)

   .    (10/204)هتذيب اللغة : )ك ن ى (  (2)

 .       (6/2477) (ن ى )ك الصحاح :  (3)

    . ( 151)رشح احلدود يف النحو :  (4)

 .      (3/264)رشح الريض عىل الكافية : ( 5)
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ة،  وعمّ ،  وأخت،  : أخاملتأخرين واملحدثنيويني  نحالوأضاف بعض   ،  وخال،  وعم 

 مفهوم الكنية فيها    قه ولعّل هذه األلفاظ املضافة جديرة بالقبول ؛ لتحقر ،  (1) وخالة

يث املعنى  من حوهي  ،  ب إضايف اللفظية مرك    من حيث الصورةفهي  ،  لفًظا ومعنى

ّدر بأٍب أووال يظهر فرق بينها و،  ةي  مه ل  حتمل داللة الع   ا اعتّد هذا  ؛ ولذ  أم     بني ما صر

 سواء ما ذكره املتقدمون أو املتأخرون واملحدثون .   ألفاظ الكنيةالبحث بجميع 

 اللقب لغًة :  
:»  :ليلاخل  يقول بر   مئ ﴿ :-وجل    عز    -اهلل  وقولر ،  به  ي  م  ما سر   غريه   اسمٍ   زر نب    الل ق 

 . ( 2) « مء إليه عوا الرجل إال بأحب األس  تد أي ال ،  [ 11: : من اآلية    احلجرات ]    ﴾ يئ         ىئ

النحوي االصطالح  يف  أشع  »  :واللقب  ما  املسم  هو  برفعة  ، هبمدحه   أي،  ىر 

ر أشع    أو–والفاروق    ا كاملسيح والصديق أو مفردً ،  العابدينا كزين  مضافً سواء كان  

 ع  ض  به 
أيًضا اللقب  ويكون  ،  (3) «الكلب  وعائده ،  ةف  وقر ،  ةكبط  ،  كذلك  –ه  ذم  ي  أ  هته

ف  الشخصر باهلاشمّي أو الت م أو قبيلة أو بلدنسبة إىل عشرية  » ي   م ية أو قرطر كأن يرعر 

رصي  أو  
صار علًم    صفةٍ   اسم غريه   كلر »  اجب بأنه ابن احلوعّرفه  ،  (4) «البغدادي  أو امله

باواملرا،  بالغلبة ير د  مل  ما  واضعٍ لغلبة  بوضع  صفة،  خاص    وضع  غري  قلنا:  ،  وإنم 

غلبت  ااحرتازً  التي  الصفات  أعالماً   من  صارت  الكاتب ،  حتى  قولك:  نحو  من 

 .  (5) «والوزير والصاحب...

عدامها ما  الغالب،  واالسم  وعمر،  وهو  التسمية،  (6) وكزيد  يف  أسبق   ؛ وهو 

 
 .     (2/028)املعجم الوسيط : ، (1/308)النحو الوايف : ، (1/187): شية الصبانحا( 1)

      (.5/172)العني : ) ق ل ب(  (2)

 .      (151) رشح احلدود يف النحو   (3)

 .       (110) مع الدروس العربيةجا (4)

 .       (1/471)أمايل ابن احلاجب ( 5)

 .     (1/321)رشح الترصيح ،  (1/133) ينظر : أوضح املسالك ( 6)
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ف  هو الذي»فـ ى وضعً  يعر  ًأ حتى يصري كع  املسم   . (1) «م الثوبل  ا مبتد 

ويمكن إمجاهلا ،  ستعمل الكنيةال  وجود أغراضٍ ون إىل  ويشري اللغويون والنحوي

 :ومها ، يف أمرين 

يف الّداللة لتزيد  ،  عن اسم الرجل باألبّوةنهي  ك  ت  »فـ  ؛  زيادة الداللة عىل االسم  -

 .(2) «قد تّتفق إذ كانت األسمء ؛هيلته أو كتبت إعليه إذا أنت راسل

التفاؤل الداللة عىل  -  أو  التوقري  أو  التعظيم  يقول(3)   مل »  :ابن يعيش  ؛  والكنية 

األصلًم ل  ع    تكن يف  عادهتم  وإ،    كانت  باسمه  أننم  اإلنسان  ور ،  يدعوا  له له وإذا  د 

 در 
با عه وتفخيًم قريً تو  هه ولده   مه س  ي   له  لشأا  فالنفير ؛  نه    أبو  له   ولذلك ؛  فالن    وأمر   قال 

ي    أنبحوا  استق
نه نفسه  ي ك  عىل    ؛ الوليد    وننرك  ي  وقد    ،  اإلنسان  فالن  أبو  فيقولون 

با التفاؤل  سن  سبيل  وبلوغ  اإللسالمة  منه  يقا،  يالد  وكنيته  تر و  ن ك  ل  وهو  ،  الرجل 

 .(4) « وريةمن الكناية وهى الت  

ير    البقاءريى أبو  فا اللقب  مأو ه ب  ك  ب للملق    مشتهرٍ موقف معنّي  عن    ينتجأنه  العر

قال إذ  ؛  فأن  وأمّ »  :به  اللقب  قّص م  للمس  ث  حيدر   ا  تضم    ب  فيلقّ   ةٌ ى  القصةبم  ، نته 

الكلب  نأك وعائد  الناقة  الناقة  ؛  ف  بأنفه تصد    رجٌل :فأنف  ، به  ب  ي  عه ف  ؛    ناقةٍ   ق 

 قال: ، به شاعرٌ  ب  ق  لر  لقٌب  :الكلب وعائدر 

 دٌ ــائـ دين عـعر ـ م يـفل تر ـا يل مرضـم

 

كم فأعودر كلبر  ويمرضر كم ـنـم 
(5)

»
 (6 )

 

داليل فكان يرستعمل للذّم   له تطّورٌ   ض  ر  إىل أن اللقب ع    بعض النحويني  ويشري   

 تعريفه مستنًدا يف    بن يعيشل ايقو،  ثّم اتسعت داللته ليشمل املدح،  املدح  أكثر من 

 
 . (1/484) اللباب يف علل البناء واإلعراب  ( 1)

 .      (160) قرآن  مشكل ال تأويل( 2)

 .(3/264) افيةالكرشح الريض عىل ، (160)نآرقتأويل مشكل ال، ( 2/216)الكامل يف اللغة واألدب (3)

 .       (1/94)  رشح املفصل البن يعيش( 4)

 .      (163) انه البيت البن نباتة املرصي ؛ ينظر ديو (5)

     (.484)  اللباب يف علل البناء واإلعراب (6)
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داللته أصل  الن وأم  »   :إىل  فهو  اللقب  قر كقوهل،  زر ب  ا  ه ةوبط    ةف  م:  بني  ق  ل  يقول  و ،  (1) «؛ 

القديمو»  :يضالر اللقب يف  ال،  لفظ  املدح  أشهر    ذم  كان يف  الذم    والنبزر ،  منه يف    يف 

   .(2)  «خاصة 

املد  ويفيد  للذّم  الداللة  أصل  تفاللقب من حيث  ذ  ويبدو،  ًعا وسر ح  هو  أن  لك 

ا كأن يكون نسبًة إىل عشريوإال فقد ال يفيد مدًحا وال ذ،  الغالب يف استعمله ة أو  مًّ

 من   ملحظٍ   دون  التعريف  مطلق  داللته  تكون  قد  عندئذٍ   وهو  -مر    كم  –  قبيلة أو بلدٍ 

 ق .   السيا عاهتداس  إن إال ذم   أو مدح

ني ةر الأما  و ؛    داللتهميف طريقة إفادة    رٌق وبينهم ف،  صلاأل  من حيث  للمدحفهي  كر

ي  ملااسم    ره ة من عدم ذك  وداللة الكنية مستمد  ،  اهمن معن  ةٌ فداللة اللقب مستمد  
نه   ؛   ك 

 ذمر ير أو  ب به  امللق  دح  يرم   أن اللقب ؛  والفرق بينها وبني اللقب معنى»  :  الريض   يقول

بل بعدم الترصيح  ،  ناهامعب  املكنير م  ظ  عبخالف الكنية فإنه ال ير ،  بمعنى ذلك اللفظ

النفوس   فإن  ،  باالسم من    بعض  تر تأنف  ير ،  باسمها  ب  اط  أن  الشخصر وقد    كنى 

  وقد يكنى يف الصغر تفاؤاًل     عيلكأب احلسن ألمري املؤمنني  ،  ين لهباألوالد الذ

نية كلا  الفالتكنية إًذا تقوم عىل استبد،  (3)«اسمه ذاك   له ولدٌ ش حتى يصريبأن يعي

 : من مظاهر العدول يف اللغة  يقول السيوطي يف ذلك مشرًيا إىل أنه  ،  باالسم العلم

اإلجاللر » التكنية  إىل  دعاهم  عنهالترص عن    والذي  بالكناية  باالسم  ونظريهر  ،  يح 

اآلية  : من   هود]  ﴾  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ﴿   قوله: العدولر عن فعٍل إىل فعل يف نحو  

هذ  ،(4) «[44: إن  القول  األوميكن  تؤ ا غر ه  اليت  هي  ض  اللقب  أو  الكنية  ديها 
  رِد  ت  ة من السياق الذي  مستمد    ة  وهلا دالالت سياقية خاص  ،  ةدالالت سياقية عام  

 
 .       (1/94)رشح املفصل البن يعيش   (1)

 .      (3/264)رشح الكافية للريض ( 2)

 .       (3/652) ح الكافية للريض رش (3)

 .        (1/273)املزهر  (4)
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القرآن  لىع  فيه يف  مواضعهما  عن  احلديث  عند  سيتبّي   الداللي،  ما  ة  والوظيفة 
  ّي تعي هي    وتلك الوظيفة،  ابعتبارمها من أقسامه  ع ل مِ سية هلما هي وظيفة ال األسا

ففي  ؛   يقرتن أيٌّ منهما به  أو اإلابنة عن االسم حّي ى ابلوضع أو ابلغلبة  سم  امل
الوليدخالدً   متر أكر  و ،  ازيد    د  أاب حمم    قولك: ضربت  " أبا  الكنية  ،  ا  ل مه بالبي ن ت   ،  ع 

ل م   وال الشافعي  :ويف نحو  (1) «لكنيةابع  بّينت االسم ،  هذا مذهب حممد بن إدريس 

 . والكنية   ّينت ه باالسم ( عىل االسم ب افعي الش وإذا قّدمت اللقب ) ، اعً ب مللقكنية وبابال

 

 

 

 
 

 
 .         (2/272)  رشح املفصل البن يعيش (1)
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 املبحث األول 
 واللقب يف النحو الكنية أحكام  

أ باستنباط  النحويون  ني  النحوعر يف  واللقب  الكنية  الحكام  إذ  أهن؛   محظوا 

عن غريها  زان  يتمي    محظوا أهنال  مك،  مسمًة خاصة من حيث الرتبة فيم بينه  يتخذان

األحكام النحوية فضاًل    بعضه   اكتسابر   من الوحدات الرتكيبية يف اجلملة من حيث

،  يف عدد من الظواهر اللغوية واألحكام النحوية ضح ذلك  ويت  ،  داليل  الا  عن أثرمه

 : ا يأيتأبرزها م لعل  

 :اجتماع الكنية واللقب واالسم  -
واللق الكنية  اب عتفرتق  بمن  يرمي    أو غرضٍ   ةٍ النه من داللة خاص  حيمه   السم 

التوقري ذلك من قبيل    س هلم عند التسمية سواء كانا إىل ما تأس  تنادً م اس إليه املتكل  

م عند إنشاء واملتكل  ،  أو ذيوع الداللة وشهرهتا عن االسم  والتعظيم واملدح أو الذم  

ذ يأخذ  اللفظ  صورة  يف  وترتيبها  إذا »عتبار  بااللك  املعاين  األلفاظ   إهن   حيثر  من 

للمعاين أوعيًة  حمافإههن  ،  كانت   ال  اا  ت ب ع  ت  مواقعهالة   يف  وج  فإ،  ملعاين  مله ذا  أن   ب   عنًى 

أوّ  النفسه   اًل يكون   لل  ،  يف  ب  مث ل ه  الدال    فظه وج  يكون   أن  النرطق   عليه  يف  الً  ، (1)«أو 

لقي  يل قد ير آخر ؛ فإن ذلك املعنى األصعنى  ن م عمنقوالً   -غالًبا  –اللقب    وملـّا كان

الل احلدث  عىل  قبظالله  إذ  ؛  اللبس  فيكتنفه  يسغوي  املعنى د  ذلك  السامع   تدعي 

اللغة    م يف اإللباس ؛ ولذا راعتفيقع املتكل  اإلسناد يّتجه إىل املسّمى    ألن  األصيل ؛  

اللقب والكنية  اجتمع    أنه إذا  ىلإ  ولذا نّبه النحويون،  اللبس  نها دفعر ن ن س  ذلك ؛ إذ مه 

ي ميهه ق  أحد  اجتمع اللقب و  أوواالسم  
وعّلة ذلك ،  وجب تأخري اللقب    رينخ  اآل  سه

وإنم »:  تعليله لوجوب تأخري اللقبابن مالك يف    م أرشت آنًفا ؛ يقولأمن اللبس ك

األؤو  ير  املعر  ؛  ى  باملسم    لر و  ل  إليهألنه  لإلسناد  إليه يف  ،  ض  إقيقاحلواملسند  هو  ة  نم 

 
 .         (52) دالئل اإلعجاز (1)
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أيًض   .ىاملسم   موجه وهذا  اللقٌب ا  عىل  االسم  لتقديم  ؛    الغالب  ب  يف  اللقب  ألن 

ه م السامع أن املراد مسم  م لتوهّ د  فلو قر ،  زٍ ر  ة وكر ف  ة وقر منقول من اسم غري إنسان كبطّ 

   .(1) « ل عنه إال فيم ندر من الكالمعد  فلم ير ، بتأخريه مونٌ وذلك مأ، األصيل

مؤّديً   نإ  أنهكم   يكن  لل  مل  بلم  ا  فإن  ح  بس  األصل  اللقب  معنى  وذيوعه   شهرة 

كر  ف ،  قبل االسم  همن إيراد  عةٌ مان ؛ يقول الريض  ه باحلشون أشب لكا  بعدهاالسم  لو ذر

لكون  ثم باللقب ؛  اًل يت باالسم أو  أر د اجلمع بني االسم واللقب  صه وإذا قر »:  يف ذلك

  ألغنى   اًل يت به أو  فلو أر ،  آخر من معنى النعت  ءع يشألن فيه العلمية م؛  اللقب أشهر

االسم جيتم   عن  الصبا،  (2) «عافلم  أيًضا    ذلك  من  يشء  إىل  -  نقله  فيم  –ن  وأشار 

فائدة االسم وزيادة   يفيد  اللقب  بأن  ا عنه  ذك  ،  معّبً قب  ره ويف  ملعنى له ضياٌع  اللقب 

ى األول وزيادة ؛ ين معناثالإفادة  فضاًل عىل قياسه بالنعت واملنعوت بجامع  ،  االسم

قر »:  يقول يف ذلك  لو  االسم  د  وقيل: ألنه  فائدة  االسم  ؛  م ضاعت  فائدة  يفيد  ألنه 

ومن العلل الداعية إىل  ،  (3) «وهي متأخرة عن املوصوف، لصفةيشبه اوألنه  ،  وزيادة

قصور    -أيًضا    يمهتقدمنع   من  فيها  ما  وأر   -مع  م  قرد  إذا  اللقب  عليه  أّن  جريت 

اعإ  فةااإلض االسم  معنىل  ففات  تنكريه  ؛ترب  التحقري  أو  التعظيم  ناظر    ى  يقول 

قصد به اللقب ير »  :هظاهرها بقول  هذه العلة يفراد  ك مشرًيا إىل عدم اط  اجليش يف ذل 

؛   التحقري  أو  قر التعظيم  وأضيفد  فلو  اال  م  نكرةإىل  بعد  لكان  يزيل وتنكرير ،  سم  ه 

ا فيم رادهلعدم اط  ؛  وهذه العلة قارصة،  مس اال  د به بخالف تنكريصه الذي قر   الغرض

يناه حال  ذلك حال كوهنم مفردين أجر  إال أن يقال: ملا استقر  هم تركيب  إذا كان بين

 . ( 4) «ا للبابالرتكيب طردً 

 
 .         (1/174)رشح التسهيل ( 1)

 .          (3/265)   رشح الريض( 2)

 .           (188-1/187) حاشية الصبان ( 3)

           (.2/601)د  علقوامتهيد ا( 4)
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؛   الغالبعىل االستعمل    ا احلكم الواجب مبني  بيد أن النحويني نّبهوا عىل أن هذ

إذ ورد خالًفا هلذا األصل    ستعمالت العالية؛الا  من  مذا احلكاحرتاًزا ممّا خالف ه

إذ تقّدم  ؛   [ 171ية :  ومن اآل ،  157] النساء : من اآلية :     ﴾ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿   : قوله تعاىل الغالب  

(1)نادًراوروده لدون تشهويس، (عيسى( عىل االسم )املسيح فيه اللقب )
 : بالبيت 

ها ب ل غر ير من  وأب لهغ   ي ال  ذ  هر  أب لهغ  

 

تكذيبر يثً حد  عني  القول  وبعضر   ا 

الكلبه ن  بأ  ذا  بً     س  ح  هم   اعمًرا خري 

 

يان    ببطنه    
ه  وه ع  ي    رشه يبر ي حول  الذ 

 (2 )
 

 وقول الشاعر :   

ابــأ ن   مر ـا  ي  ـنر   ـز 
رو ـع    اــــي  ـ قه م 

ي د  ج   و 

 

مر ـــــأ بر   م  ــــن ـوهر  ٌر 
الـــــــذه  ــــــــم  ــس  ـ اءر 

ه
اء

 (3)
 

وأن  ،  سمشهرة اللقب عىل االبخالف األصل    عىل  جميئه  بعض النحويني  لر ويعل   

إن هذا التعليل يناقض ما    القول  ويمكن،  (4)اشتهاره ينفي إهيام إرادة مسّمه األول

يء االسم بعده حشًوا ال  ن شهرة اللقب جتعل جم لتأخري االسم من كو  ذكروه علةً 

يًضا بأنه أ  ممنه  عددٌ ولعل األنسب ما أشار إليه  ،  -له عنهم  كم سبق نق   –فائدة منه  

وضع  ويضاف إىل هذا امل،  غري خمل  بالقاعدة التي أّصلوهاذلك أنه  ومقتىض  ،  (5)نادر

يكون اجلمع بينهم وهو أن   ،  موضع آخرالذي أجازوا فيه تقديم اللقب عىل االسم  

منهم وتأخريه    ديم كل  هم بإسناد كان تقإذا مجع بين  »؛ فـالعالقة اإلسنادية  عىل سبيل  

كان حمكوًما عليه    فيرقّدم اللقب إن  ؛(6) «ةن إيقاع النسبصده املتكلم م يق  ما  بحسب

 
 .              (2/965)االرتشاف ، (1/174)رشح التسهيل  (1)

الكل  (2) ذي  عمرو  أخت  جلنوب  منسوبان  التسهيلالبيتان  رشح  يف  النحوية،  (1/174) ب   املقاصد 

ل عن بعضهم نسبتهم إىل ، وأورد عدًدا من أبيات القصيدة، ي نسبة صحيحةينوعّدها الع ، (1/735) ونق 

    بنت عاصم .         يطةر

 .   (1/133)رشح الترصيح ، (1/354) البيت ألوس بن الصامت يف : املقاصد النحوية ( 3)

 (. 1/189) لصبان ينظر : حاشية ا (4)

          ( . 110/ 1) رشح األشموين  ،  ( 246/ 1) اهلمع  ،  ( 391/ 1) لك  توضيح املقاصد واملسا   ، ( 174/ 1) التسهيل رشح  (5)

   .           (2/605)  دعمتهيد القوا (6)
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االسمويتأخ   الشعراء  مثل،  ر  أمري  األصل،  شوقي:  عىل  املبتدأ   جرًيا  تقديم  يف 

  ن  كالم ابن مالك أ  أشار إىل أن ظاهرابن عقيل    أن  وجتدر اإلشارة إىل  ،  خري اخلبوتأ

ًكا أنه إنم جيب ستدرحبه من اسم أو كنية ميص  اممّ   وجوب تأخري اللقب عن ما سواه

الكنية فأنت باخليارذلك مع االسم وأما   أبو عبد اهللممّثاًل    مع   : وزين  ،  زين  بقوله 

نّبه  ،  اهلل  العابدين أبو عبد ومثال ،  (1)يكون بينهم إسناد  أال    إىلواحلق أن ابن مالك 

مبني   عقيل  بينهم  ابن  اإلسناد  واوالتقدي،  عىل  لتع أتل م  هذه خيضع  واحلالة  يني  خري 

م املحكوم علاملحكوم عليه واحلكم بحسب املعنى ؛   ا كان  يه ويرؤّخر احلكم أيّ فيرقد 

 . النوع كنيًة أو لقًبا او اسًم 

توإذ االسم  ا  أضيف  الغالبة  الصورة  وفق  االسم  عن  اللقب  كانا  لإأّخر  إن  يه 

زٍ نحو سعيد  ،  مفردين ر  لبدل  اعىل  البرصيني اإلتباع    ضر عبو  يونالكوففيه  وأجاز  ،  كر

وإن مل ،  زر  كر نحو : احلارث  ،  ع  ل( تعنّي اإلتباأيف األول )وإن كان  ،  أو عطف البيان

ا والثاين مفردً   عبد اهلل زين العابدين أو األولر   يكونا مفردين بأن كانا مضافني نحو

 أو  بداًل   باعر تإل اامتنعت اإلضافة وتعني  ،  ا نحو سعيد زين العابدين أو عكسه  مضافً 

 .  (2) (أعني)أو إىل النصب بإضمر ( هو)إىل الرفع بإضمر  لقطعر و اا أبيانً 

ابن الصائغ أن ي واملرادالكنية واالسم وعن    ترتيب بني  النحويون أن  الويذكر  

منهم األشهر  غري  تقديم  أإال  (3) األوىل  أي     ن    تقديم  بجواز  جاءت  النحو  شواهد 

السو عىل  تأمر عو،  اءمنهم  تأخند  وجوب  علل  أل  يتضح  اللقب  غري  ر  متحّققة هنا 

 ول الشاعر :  سم يف قاال عىل مةً فجاءت مقد  ؛ للكنية 

 
  توضيح املقاصد،  (2/964)  االرتشاف ،  (2/317)التذييل والتكميل  ،  (1/173)رشح التسهيل  :ينظر  (1)

 .         (1/110)رشح األشموين، (1/246) اهلمع ، (1/128)املساعد ، (1/392)

ال   ،( 26)املفصل  ،  ( 17-4/16)املقتضب  ،  (3/294)  الكتاب  :ينظر  (2) املفصل    يعيش بن  رشح 

 .          (247-1/246)اهلمع   ، (3/265) رشح الريض ، (3/231، 1/173)هيل التسرشح ، (1/107)

 .          (1/189) صبان حاشية ال، (1/246)ينظر : اهلمع   (3)
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حفصٍ   أقسم   أبو   عمر    باهلل 

 

مس    مه ما  ر  ب  د  وال    ٍب ق  ن    ن  ها 
(1)

 

 ول الشاعر :  متقّدًما عليها يف ق مس اال اءوج 

اهتز    هالٍك   أجله   ن  مه   اهلله  عرشر   وما 

 

وأب عمره   إال لسعده نا به  سمع   
 (2)

 

 االسم :   عنلكنية ار ااشته   - 
 ؛  وذلك مبني  ا عدًدا من األحكام  لفظه  كتسابيبدو أن شهرة الكنية هلا أثٌر يف ا

معنى من  الشهرة  حتمله  ما  الن ،  عىل  الكلوالعالقات  بني  مبني  حوية  ما    ةٌ مت  عىل 

معانٍ  من  الكلمت  املكتسبة ضوء  ويف  ،  حتدثها  النحوية  األحكام  بعض  نجد  ذلك 

  :تيني كم يتضح يف احلكمني النحويني اآلعىل مراعاة ذلك األثر  نيةً للكنية مب

   : كم يف قول الراجز، ةتعّلق الظرف ابلكني -أ
األحيان بعض  املنهال  أبو   أنا 

 

بضؤالنعيل  ليس  حسبي   
(3)

 

، الأن يكون أراد: أنا مثل أب املنهتمل أمرين: أحدمها  أنه حي»جني  إذ يرى ابن   

هذعيف عىل  الظرف  يف  التشبيهمل  معنى  أر ،  ا  األحيان  هر به ش  أي  بعض  يف  املنهال  ،  أبا 

عر  قد  يكون  أن  ذر ره واآلخر  فإذا  والنجدة  الغناء  هذا  املنهال  أب  من  قد   ر  كه ف  فكأنه 

ق،  راكه ذر  كأنه  أنه  إىل  معناه  األحيانفيصري  بعض  يف  املغني  أنا  أنا  أ،  ال:  يف    در ج  الن و 

األ تلك  ا  ؛وقات  بعض  كيف  تراك  العلم  أفال  من  هو  نتزعت  املنهال( )الذي    أبو 

وهو توجيه الشاهد    -فاألمر الثاين الذي ذكره ابن جني  ؛  (4) «معنى الصفة والفعلية

لها معنى الصفة والفعلية عىل اشتهار الكنية وحتم    مبني    -  (5) النحويني  عند عدد من 

 
ال (  1) ألعراب يف رشح  منسوب  األدب،  (1/133)  ترصيحالبيت  :  ،  (5/154) وخزانة  يف  نسبة  بال  وهو 

 .         (1/307) مايل ابن احلاجبأ، (272، 2/271)ل البن يعيش ملفصح ارش، (159) املفصل 

ان بن ثابت ( 2)  ومل أقف عليه يف ديوانه .  ، (1/134)يف : رشح الترصيح  البيت منسوب حلس 

   ، ( 327/ 3) اخلصائص  وهو بال نسبة يف :  ،  (12/47)  أسد يف هتذيب اللغة  جل من بنيالبيت منسوب لر(  3)

 .  (5/132) اهلمع

 .    (271-3/270)اخلصائص  (4)

 .     (3/113)اهلمع ، (568)املغني  ، (1/333) ينظر : رشح اجلمل البن عصفور ( 5)
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 حتى ساغ تعليق الظرف هبا . 

 : جمرى االسم املفرد يف اإلعراب  –يفي ضاإ ب  مرك   يوه– ة الكنيإجراء   -ب
  يف األسمء الستة معاملة    (ة بـ)أبومعاملة الكنية املصدر  ويتحقق هذا اإلجراء يف

يف املفرد  باحلراالسم  اإلعراب  أن  ف  ؛كات  تقرر  الستةأبو)  لفظ  مّم  األسمء  من   ) ،

شتهر الكنية ت  قدأنه    إال،  ةعن احلركات برشوط معروف  عرب باحلروف نيابةً وهي تر 

االسم يف  ويرتت  ،  عىل  اسًم  اعتبارها  ذلك  عىل  كتلةً عام  وتر ،  اإلعرابب   لغويةً   ل 

قتيبباحلركات  بةً معر    واحدةً  ابن  يقول  والكنية»  :ة؛  االسم  للرجل  كان  ،  وربم 

الكنية عىل االسمفغل إال،  بت  يرعرف  ،  وأب ذرّ ،  وأب طالب،  كأب سفيان ،  هبا  فلم 

  ألن  ؛    أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان   ولذلك كانوا يكتبون: عيل بنة ؛  رري هوأب

اسًم  بكمهلا صارت  الرفعر   كل    وحظر ،  الكنية  ينصه   حرف  مل  جيب  ما  أو  من    ه حرٌف ر  ه 

عل  وجر ،  كهيئتهرك ذلك  ثم تر ،  حني كنّي قيل: أبو طالبنه  فكأ،  األدوات أو األفعال

 . (1)«ااالسمن واحدً 

بالعل  جراءإمن  و تسويتها  أيًضا  اإلعراب  يف  املفرد  االسم  جمرى  يف  م  الكنية 

ابن (حذف   بـ)  يكون موصوًفا  مثلرها يف هذا احلكم  التنوين حني  يقول   واللقب  ؛ 

أنومم  »  :جني  ابن التنوين  فيه  لعل  (    ابن)يكون    ا حذفوا  كنيةٍ   مٍ وصًفا  لقٍب   أو    أو 

عل   إىل  كنيةٍ   مٍ مضاًفا  لقٍب   أو  لكثرة  حير   ينونالت  نإف،  أو  األول  االسم  من  ذف 

الس واللتقاء  الواحداالستعمل  كاالسم  االسمني  جعلت  وألنك  ، (2)«اكنني... 

   .(3)(( و)ابنةبنتوجيري ذلك عىل )

 
 .    (160)شكل القرآن  تأويل م( 1)

اإلعـاعـر صنـس(  2) ال ـ ش   : ر ـ ظ ـ وين ،  ( 2/182)  رابـة  يـالب  ل ـ ص ـ مف ـ رح  والنظائربـاألش،  (1/94)شـ عيـن     اه 

(1/110) . 

 .   (2/183) عراباإل  صناعة رس( 3)
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النحويون إىل خصوصيتهم يف   نب هلكنية واللقب  وإضافة ً إىل ما سبق من أحكام ا

من  ؛ فاللغة واستعمالهتا  اين قضالعدد م  بعض األحكام النحوية يف معرض تناوهلم

 ما يأيت :  كروهنا التي يذالكنية أحكام 

 تثنية الكنية ومجعها وتصغريها:  -
هو  رر صد   تلحقه    الكنية  اجلمع  ثنيالتعالمة  الذي  أو  زي؛  ة  أبوا   : وآباء  فيقال  د 

األوىل،  زيد البرصيني وهو  من  وعدٍد  سيبويه  عند  ير ،  (1)   مة قون عاللحه والكوفيون 

يلحقوهنا    أو ية  تثن ال كم  أيًضا  إليه  باملضاف  آباء ،  األول  باالسماجلمع   : فيقولون 

ين األول،  (2) الزيده تصغري  البرصيني  يف    وقياس  فيقال  )؛  جعفتصغري  :  رأبو   )  ّ أرب 

ر أبو، همجعفر عىل مذهب يفه ع   .(3) عىل مذهب الكوفيني  و جر

 جواز حكاية الكنية عند احلجازيني:  -
؛  ( 4) راه عندهم جم جتري    والكنيةر ،  م ل  الع  جييزون احلكاية يف  ز  اجاحل  أهل  ر أنفقد تقر  

بن  » زيًدا  رأيت  قال:  ملن  زيد  :  عمرو  فتقول  مررت    بن    من  قال:  وملن  عمرو؟ 

،  (5)«وخفضه يف الثاين،  يف األول  (زيد)عمرو؟ بنصب    بنه   بن عمرو: من زيده زيد هب

كان  ذلكو رةً فيم  مصد  ال؛  (بن)ابـ  ت  هذا  منزلة ه  معف  ملوصوتنزيل  الوصف  ذا 

واحد يقو  اسم  الريض كم  سيبو ،  (6) ل  نّبه  بـ)وقد  باحلكاية  متثيله  يف   أن    إىلأخ(  يه 

ن أخ    دٍ ا خالل: رأيت أخ  ا قاوإذ»  :الوجه الرفع ؛ إذ قال ا خالد إال عىل قول  مل جيز م 

ن مترتان: دع  من قال ،  ( 7) « غالب   ألنه ليس باسم ؛  الرفع  والوجهر ،  وليس بقرشيًّا،  نا مه

 
 . (3/386)رشح الريض، (4/158)رشح السريايف ، (4/327)املقتضب ، (3/409)اب : الكتينظر( 1)

 .   (9/4846) متهيد القواعد، (2/985): االرتشاف ينظر( 2)

 . ( 399/ 1) االرتشاف ،  ( 273/ 1)رشح شافية ابن احلاجب للريض،(2/176) العربية  علم: البديع يفينظر(3)

 .   (2/486)رشح الترصيح ، (2/395) األصول، (2/413)الكتاب  :ظرين ( 4)

 .   (2/486)رشح الترصيح (5)

 .    (3/77)رشح الكافية للريض  (6)

وأليس ،  ىل احلكاية لقول: ما عنده مترتانع،  شيًّاوليس بقر،  وعبارة : دعه من مترتان ،  (2/413)لكتاب  ا  (7)

 ك املوضع .   ذلق حديث سيبويه يفقرشيًّا ؛كم يتضح من سيا
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 .   ( 1) وجتوز حكاية اللقب اتفاًقا ،  م مطلًقا ل  (؛ إذ ال حيكون الع  ن م بعد ) وبنو متيم يرفعون ما 

 اء : ( يف الندناب )  ــــبـ جواز إتباع الكنية املوصوفة -
( ابنيف جواز فتحه إتباًعا لـ)(  ابن)  املنادى املوصوف بـ جتري جمرى العلم    فهي

؛  املن ابن الرسصوب بعده  امل  نعت  ن  وإ»  :اجيقول  بابن فالاالسم  ابن أب فرد  أو   ن 

و  ت  ذكر  و،  فالن الغالب عليه  قد    أضفت هاسمه  فإن االسمني  كنيته  أو  أبيه  اسم  إىل 

  تقول: يا زيد  بن عمرو ،  د؛ ألنه ال ينفك منه ونصب لطولهاحسم ونزلة اعال بم جر 

كم  ،  زيًدا  نر تنو    الاحد وبمنزلة اسم وزيًدا وابنًا    فجعلت  : يا زيد عمرو ؛  كأنك قلت  

ر   ون  يقرصر املتقدمني    ويالحظ هنا أن  ،  (2) « قبل النداء  نرهر و  نتمل تكن   د  الكنية عىل ما صر

، ابن  ق القول يف تعريف الكنية أن الريض أضاف كلمتي :وقد سب،  )أم (بـ)أب (أو  

، ةوعم  ،  وعمّ ،  وأخت،  حدثني : أخ وأضاف بعض النحويني املتأخرين وامل ،  وبنت

بـ)بن ا احلكم يف نوقد جتىل هذ،  (3)وخالة،  الوخ داء عيسى عليه السالم موصوًفا 

بنائه حلركة   بإتباع حركةول  الق( يسىعجيوز يف )صوًبا ؛ إذ ؛ إذ كان ) ابن ( منمريم( 

)ابن ابن  إعراب  يقول  ؛  األصل  عىل  إبقاء  البناء  ضّمة  بتقدير  والقول  يف  (  يعيش 

 ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ﴿ قوله:  يف  "سىيع"ن  لف مفعىل هذا يكون األ»  :ذلك

  [112ومن اآلية :،  110]املائدة : من اآلية :
  وعىل ،  حيف تقدير مفتو،  عىل القول األول  (4) 

   . (5) «يف تقدير مضموم، الثاينقول ال

 
 . (2/486)رشح الترصيح ، (3/78)فية للريض رشح الكا (1)

 .(4/231)قتضب امل، (2/203)وينظر : الكتاب ، (1/345)األصول  (2)

 .      من البحث 125ص ينظر : ( 3)

  ڄ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ژ:  تعاىل   قوله  من  (4)

  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ ژ:  وقوله تعاىل ،  [110آلية:من ا  ]املائدة:   ژڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ

      .  [112]املائدة : من اآلية :  ژې  ې  ې  ۉ  ۉ     ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ

 .       ( 1/332)ملفصل البن يعيشرشح ا (5)



 يــكـالـمـ الد هللاـعبن ــد بــــمـحـمد.                ةــــــة دالليـــويــحـة نـ: دراسمـريــرآن الكـــي القـب فـقـة واللـيـ الكن

264 

 :  إىل الكنية  سبة  النّ    -
ذف صدر الكنية؛ إذ    إليها  نسبةعند ال  مٍ ك  حر ب  تتصر   الكنية سبة لنا  ف ياءوتضا  حير

ذف منه  ا ما حير فأم  » :  ان والشهرة ؛ يقول سيبويه يف ذلك؛ ألهنا مناط البي  إىل عجزها

كراعفنحو،  األول ابن  اواب،  :  وكراعي  :  تقول  ،بريلزر ن  ياءي   وجتعلر ،  زبريي  

إذ كان به صار  ؛  ني وأشهر  أب    فهو؛    اإلضافة يف االسم الذي صار به األول معرفة

خي،  معرفةً  اوال  يكوألرج  أن  من  املضافول  ولهون  إليه  ثم  ،  ن  أب  ومن  يف  قالوا   

م جعلوه معرفة ب مسلٍم: مسلمي  ؛   وأبو  ،  ...ن كراع  باب  كم فعلوا ذلك،  اآلخرألهن 

كم قالوا    أال تراهم قالوا يف أب بكر بن كالٍب: بكري  فالن عند العرب كابن فالٍن ؛  

دعلجي   دعلٍج:  ابن  الكنفوق ،  يف  عنعت  اده ية  موقع  فالنٍ م  الوجه  ،  بن  هذا  وعىل 

رفة بمنزلته لو كان وصار اآلخر إذا كان األول مع،  وذلك يعنون،  جيري يف كالمهم

وهو عىل غري القياس يف النسبة إىل املركب اإلضايف ؛ إذ القياس أن ،  (1)«داً مفرعلًم  

النسبة دل عن  ،  إىل صدره  تكون  عر دفًعا  هذا  ولكنه  الكنى  ن أل»  ؛سلل باألصل يف 

وباختالف األسمء ،  املضاف وخمتلفة يف املضاف إليهالكنى كلها متشاهبة يف االسم  

 .  (2)«عضٍ ب من بعٌض  زر املضاف إليها يتمي  

وبعد هذا العرض ألحكام الكنية واللقب عند النحويني ينتقل احلديث إىل تبيان  

   اضعها يف القرآن الكريم .مو

 

 

 
 

 
 .   (376-3/753)الكتاب ( 1)

    . (3/472)  رشح املفصل البن يعيش (2)
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  ثانيالحث بامل
 الكريم ى يف القرآنَنالُك 

ت    :؛ إذ يقولواحد  يف األسلوب القرآين إال بلفظٍ   د  ره يرى السيوطي أن الكنى مل 

للكنى    حديثةاقترصت دراسة  و،  (1) «أب هلب  ا غرير ن منهرآالقليس يف  ف  نىأما الكر »

 . (2)أبو هلب، أخت هارون، مريموهي ابن ، منهايف القرآن عىل ثالث 

القرآأء  قراستباو يف  الكنى  املفرسي لفاظ  أقوال  ضوء  يف  الكريم  أهنا ن  تبنّي  ن 

يأيت،  ( كنىست  )بلغت   ا وروًدا  حسب  –  وهي ما  ًة    -  آينالقر  النصيف    أوهل  مقفو 

 :   بالبيان والتحليل

 عدد املواضع الكىن الواردة يف القرآن  م
 23 ابن مريم  1
 3 الكتاب  أمر  2
 2 القرى  أمر  3
 1 ن روت هاخأ 4
 2 موسى  أمر  5
 1 أبو هلب  6

 :  ابن مرمي -1
رشين  وقد ورد استعمل هذه الكنية يف ثالثة وع،  عيسى عليه السالم  يةر ن وهي كر 

بية متعددة يف القرآن الكريم ؛  وكان ورودها بأنمط تركي،  لقرآن الكريممن اًعا  موض

مقرونةً فورد )للقبا  ت  وورداملسيحب  مقرونةً (  )مم  واالس باللقب    ت  املسيح ًعا 

 
 .     (4/90)رآن اإلتقان يف علوم الق (1)

ودال مع   (2) والكنى  األلقاب  القرآيناين  التعبري  يف  جبار،  لتها  عيل  سامي  عطية ،  أ.د.  قاسم  جملة  ،  وتيسري 

 .  (55ص)، م2012السنة :، 3العدد : ، 37املجلد : ، انية (جامعة البرصةأبحاث البرصة ) العلوم اإلنس
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استعمهلا يف القرآن ؛ إذ بلغ    عىللغالبان  ومها النمطان الرتكيبيان ا  (سى بن مريمعي

هذين استعمل  واحالنمطني  جمموع  و  القرآنًدا  من  موضًعا  ووردت ،  (1) عرشين 

   گ ﴿  :ومها قوله تعاىل،  منهيف موضعني     أي  من اللقب أو االسم معها  ره دون ذك  

 : تعاىلوقوله  ،   [50:املؤمنون] ﴾    ں  ں  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 . [57:الزخرف] ﴾  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ ﴿

عىل   –تقتضيه بالغة النظم ؛ ففي اآلية األوىل  ما    عىل  ة مبني  واستعمل هذه الكني

املثال   اال   -سبيل  دون  وحدها  الكنية  بيان  ذركرت  الغرض  كان  إذ  اللقب  أو  سم 

عىل  يتلايقه  معجزة تل دالة  رسالته  هي  عاشورصدق  ابن  يقول  آية »  :؛  كانت  ملا 

سالته ؛  ذكر رومل ت،  ا هناعيسى العظمى يف ذاته يف كيفية تكوينه كان االهتمم بذكره

   . (2)«دق رسالتهألن معجزة تليقه دالٌة عىل ص

 أمُّ الكتاب:   -2
ء سورة  مأس من  ي  فه،  غري معنىيف نصوص الكتاب والسنة  ب حتتمل  أمر الكتا

الكتابوبمعنى    ،(3)فاحتةال املحفوظ  (4) أصل  اللوح  الكتب وقيل:  أصل  فإنه  ؛ 

قول  ،  ( 5) السموية  وا أن  وهو  بعضهم    ، ( 6) سريين بن  س  ،  (7) املشهور هو  هبا  تسميته  وعّد 

 .  (8) اماحلالل واحلر: أم الكتاب وقال احلسن البرصي

 
     . ثمن البح 280-792املواضع يف ص  هلذه سيأيت بيان أوىف ( 1)

 .    (18/66 )التنويروتحرير ال ( 2)

 .   (1/153)البحر املحيط ، (1/157) التفسري الكبري، (1/127) والبيان الكشف( 3)

 .           (1/263)تفسري مقاتل بن سليمن   ( 4)

  روح املعاين ،  (8/39)،    (5/27)،    (1/8)عقل السليم  إرشاد ال،  (20/257)  اللباب يف علوم الكتاب  (5)

(7/161  ،168)  ،(13/64) .         

 . (1/111)اجلامع ألحكام القرآن   ( 6)

 .          (7/161) روح املعاين ( 7)

 . (1/111) اجلامع ألحكام القرآن ، (3/318) املحرر الوجيز   ( 8)
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ل قد ورد استعمف؛    بتالكأصل امعنى    واستعمهلا يف القرآن الكريم يدور حول

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ   ڳ﴿ :قوله تعاىل  أوهلا،  هذه الكنية يف ثالثة مواضع منه

تسميةر و،  [7:  اآلية  من :   عمران ]آل  ﴾ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ

بأم   املحكمت  الطبي    -الكتاب    اآليات  يقول  أهنر »  :-كم  بذلك  أصل    ن  يعني 

وسائر ما باخللق إليه احلاجة من  ،  ض واحلدودائالدين والفرالكتاب الذي فيه عمد  

ل فوا من الفرائض يف عاجلهم وآجلهم،  أمر دينهم ن  أوإنم سم  ،  وما كر اب ؛  م  الكتهر

العرب ؛ وكذلك تفعل  ،  وموضعر مفزعه أهله عند احلاجة إليه ،  بألهنن معظم الكتا

امعظم  اليشء    ي اجلامع  ترسم   هملقا  ة  ايي رفترسم  ،  له  أرمًّ ،  وم التي جتمعه يف العساكر أم 

هاوالبلدة ه القريةه  معظم  أمره  ب ر  املدو  . (1)«أم 

  ڭ﴿ :قوله تعاىلأحدمها  الكنية  هذه  ت فيهم  لذان وردال  واملوضعان اآلخران

 يقول البغوي يف تفسري معنى   [39:الرعد]  ﴾ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ

الكتاب»  :﴾ٴۇ  ۈ ﴿ أصل  املح  ووه،  أي:  وال الذي الظ  فواللوح  يبدل   

ابنر ،  يغري... كعبً   وسأل  أم  عباس  عن  علمر ؛  الكتاب  ا  وما   فقال:  خالق  هو  ما  اهلل 

  ﴾ گ    ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ ﴿ :تعاىلقوله  اآلخر  و  (2)«ملونه عاقر خل  
إهن هر يعني هذا الكتاب »  :  لثعلبييقول ا،   [4:الزخرف]  أرم  ال كهتابه  ،  و 

للوح  ا  نيعي:  يفه

     .(3) «هالكتاب ومجلتر  وقال قتادة: أصلر ،  عند اهلل تعاىل منه يرنسخ اّلذيظ فواملح

 :  القرى أمُّ  -3
  هبذه الكنية   اوقيل يف سبب تسميته،  احلرام مكة املكرمةاهلل    ء بلدن أسمموهي  

؛   القرىوقد  »  :بيالط  يقولأقوال  أم   سميت  إهنا  مجيعها،  قيل  أمام  ها  مه ، لتقدر

 
 .             (5/189)يان جامع الب ( 1)

 .    (3/27)يف تفسري القرآن   معامل التنزيل (2)

 .   (3/832)الكشف والبيان   ( 3)
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سواعه ومج   ما  سر ،  هاها  إنم  ؛ ألن  م  وقيل:  بذلك  درحه   يت  فصارت ،  منها  ت  ي  األرض 

أر  اجلميعها  «مًّ
الز  و ،  (1) شأناً   أعظمر ا  ألهن»:  اجج  قال  حيان،  (2) «القرى  أبو   :وقال 

كوهنا قبلة وموضع رض منها وألهنا وسط األرض ولألهنا منشأ الدين ودحو األ»

 . (3) «يت وضع للناساحلج ومكان أول ب

والرشف  ذه هلع  واجلام الفضل  هو  يف  ،  التفسريات  الكنية  هذه  وردت  وقد 

  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ   ڌ  ڍ ﴿  :عاىلومها قوله ت،  من القرآن  موضعني

     ک    ک  ک ﴿ :ىلوقوله تعا   [92:: من اآليةاألنعام]  ﴾  ک  ک  ڑ  ڑ    ژ

   [7:: من اآلية الشورى] ﴾  ں  ڱ   ڱ      ڱ  ڱ    ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ

القرآن أسلوب  يف  الكنية  هذه  استعمل  مكة    فلعل  من  هذا   -بداًل  شهرة  مع 

الكنيفيده  ت  ما  إىل  يرجع  -االسم   ا هذه  عىل  داللة  من  والرشف  ة  يقول  لفضل  ؛ 

أي لتنذر »  : [7]الشورى: من اآلية :   ﴾  ڳ   گ  گ ﴿  :تفسري قوله تعاىلالرازي يف  

يت هبذا االسم إجالاًل ، وهي مكة، رىلقا قرى أصل الوأمر ، القرى ... أهل أم   م  وسر

ه حتي أصل  والعرب تسمّ ،  هلا؛ ألن فيها البيت ومقام إبراهيم ى يرقال :  كل  يشء أم 

 . (4) « هذه القصيدة من أمهات قصائد فالن

  ڃ   ڄ  ڄ﴿ :  ٌر بالذكر أنه قيل : إنه ورد النسب إليها يف قوله تعاىل دي وج 

: ]   ﴾ ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ من    األعراف 

[ 157: اآلية 
ير : نسبٌة إىل أم  القرى   ( 5)  هو  و،  (6) املفرسين يني و النحو من    ددٌ ؛ نقل ذلك ع فاألرم 

 
 .  (1/105)البيان مع اج (1)

    (.2/271) وإعرابه للزجاج معاين القرآن  (2)

 .  (4/183)ا لبحر املحيط  (3)

 .      (27/580)  التفسري الكبري  (4)

 من السورة نفسها أيًضا .  (159)يف اآلية:  ×د لفظ ) األمي ( وصًفا للنبي وور  (5)

 = اإلتقان يف،  (5/306)املحرر الوجيز،  (4/922)يانالكشف والب،  (1/426)  معاين القرآن للنحاس  (6)
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ي ني   »؛  يؤدي إىل خالف املراد ؛ ولذا وصفه ابن عطية بالضعف   رم  ألن الوصف باأل 

يقف عىل قريش امل،  عىل هذا  العربراد  وإنم  قال،  مجيع  إ×النبي    وفيهم   ةٌ أم    نا: 

 .  (1) «الشهر هكذا وهكذا ، ال نحسب وال نكتب يةٌ أم  

 أخت هارون : -4
مريم  هو كنية  أم  بنت  ي  السالم  عمران  عليه  هذه،  عيسى  استعمل  ورد   وقد 

الكريمالكنية يف موضع واح القرآن              ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ﴿ :وهو قوله تعاىل،  د من 

هذه الكنية  داللة وقد ذكر املفرسون يف ، [28]مريم: ﴾  چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ

قال قتادة وغريه: ،  شبيهة هارونيا    يريد،  ت هارونيا أخ  »  :يقول البغوي؛    أقوااًل 

ننا  ظ  ا  إن  :  هوها به عىل معنى  ا يف بني إرسائيل... شب  ا عابدً حلً صا   كان هارون رجاًل 

مثلر  املرادر ،  الصالحه يف  أنك  األر   وليس  النس  ة  خو  منه  قاكمب  يف  تعاىل:  اهلل    ىئ﴿  ل 

ال الكلبي:  قو،  أي أشباههم،    [27من اآلية :  اء :]اإلرس  ﴾ی    ی  ىئ   ىئ

أخ   أبيهاكان هارون  أ،  ا مريم من  بني إرسائيل وكان  السدي: ،  مثل  رجٍل يف    وقال 

أخ   هارون  به  عنوا  مه ؛  موسى    ا إنم  كانت  أخ،    هه له نس  ن  ألهنا  يا  للتميمي  يقال  ا  كم 

 .   ( 2) « هوها به الفسق فشب    م  ا يف بني إرسائيل عظي  فاسقً كان هارون رجاًل   ل: وقي ، متيم

ع ثبت  اهلل وقد  يسّمو  ×  ن رسول  أنبأهّنم  بأسمء  ؛ ن  قبلهم  يائهم والصاحلني 

شعبة»ـف بن  املغرية  ملالق،  عن  يا ،  سألوين  نجران    قدمتر   ا:  تقرأون  إنكم  فقالوا: 

هارون ب،  أخت  عيسى  قبل  وكذاوموسى  ام  لف،  كذا  رسول  عىل  قدمتر    ×هلل   
ذلك ون  ،  سألترهر عن  يسمر كانوا  إهنم  وابأنبيائفقال:  قبلهملص هم  ويبقى ،  (3) «احلني 

 
 .      (4/89)القرآن  علوم=

الوجي  (  1) البخاري،  (5/306)زاملحرر  صحيح  يف  احلديث  (3/27)واحلديث  ونّص ،  (1913)  رقم 

ٌة أّميةإنا أ "احلديث فيه   .  "الشهر هكذا وهكذا ، تب وال نحسبال نك، م 

اجلامع ألحكام القرآن :   ،(4/13)املحرر الوجيز  ،  ( 3/14)  : الكشافوينظر  ،  (3/231)  معامل التنزيل  (2)

(11/100). 

 .   (2135) رقم احلديث، (3/6851)صحيح مسلم  (3)
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أًخا هلا أو ال بأنه أخوها    (1) رى عدد من املفرسين يو،  النظر يف كونه  القول  هو  أن  

  يةظاهر اآلون  وإنم يك،  لوجهني: األول: أن األصل يف الكالم احلقيقة»األقرب ؛  

ى هبارون  ٌخ أتها لو كان هلا   عىل حقيقمواًل حم    يه ووصف الثاين: أهنا أضيفت إل،  مسم 

ن   ،  حبالصال  أبواها التوبيخ أشد ؛ ألن  م  كان حال أبويه وأخيه هذه  وحينئذ يصري 

املفرسين أنه كان وسبق قول عدد من  ،  (2) «صدور الذنب عنه أفحشاحلالة يكون  

، وضعها عىل املدحنية دالًة يف أصل  تكون هذه الك  ذاوب،  إرسائيلي  بنيف    رجلٍ   أمثل  

سي يف  استرعملت  م  اق خاص  ولكنها  إفالتخرج  يف ن  توظيفها  إىل  الداللة  أصل  دة 

حيتمل أن يكون الغرض من استعمل    ويف ذلك يشري الرازي إىل أنه،  يخسياق التوب

  ل نى ؛ إذ يقوعاملا  إىل هذهيدف  الذي  هذه الكنية هو التوبيخ مستنًدا إىل سياق اآلي  

رأوها  » ملا  أهنم  هليرروى  قالوا  السالم  عليه  عيسى  جومعها  لقد  شيًئاا:  ؛    ئت  ا  فريًّ

وحيتمل ،  ذم  وخارًجا عن العادة من غري تعيري  ل أن يكون املراد شيًئا عجيًبا  فيحتم 

أظهر   ذاوه،  ذمأن يكون مرادهم شيًئا عظيًم منكًرا ؛ فيكون ذلك منهم عىل وجه ال

ا هذ  ألن  ؛﴾  چ  چ           ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ            ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ﴿ بعده:م  هللقو
  . (3) «ظاهره التوبيخول الق

 أمُّ موسى :   -5
خرين أسمًء ألم  موسى عليه السالم ملفرسين املتأوقد ذكر بعض ا

ويقول ابن  ،  (4) 

اليهود»  :عاشور كتب  يف  ها  اسمر ف  يرعر  املفرسو،  مل  أسمذكر  هلا  يروث قر    ءون  ال 

تههاب (5) «صح 
 . 

 
 .  (6/176)البحر املحيط ، (21/530)تفسري الكبري  ال، (3/14) الكشاف ( 1)

 .  (21/530)لكبري التفسري ا( 2)

 .  (530-21/529)التفسري الكبري  (3)

 . (10/255) ينروح املعا( 4)

 .   (20/73) نويرالتحرير والت (5)
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القرآ  تدوروقد   من  موضعني  يف  الكنية  الكريم هذه  تعاىل  اومه،  ن   : قوله 

    ڦ  ڦڦ   ڤ   ڤ  ڤ      ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ     ٺ     ٺ  ٺ﴿ 

  ڱ  ڱ   ڱ ﴿ :وقوله تعاىل،   [7]القصص:  ﴾ ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڦ

 ﴾  ھ  ھ     ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ںں  ڱ

 . [10]القصص :

قصة وحي اهلل   ره ذك    مل عىلإذ اشت؛  آليه سياق ا بر ل هذه الكنية يتطل  استعم لعل  و

ه  وهو وأ، وجل  إليها حتى رّده إليهاه يف اليم  ووحيهه عز  عز وجل ألم  موسى بإلقائ مر

 واهلل أعلم. ، مرتكز السياق 

 :أبو هلب -6
ن ،  (1) ×النبي    عم  ،  طلبعبد امل  نب  عبد العّزى ل  ( كنيةٌ بو هلأب)و إنه كر ي وقيل 

هلب  حلسن  بأب  اجلاهلية  وإرشاقه  يف  استعم،  (2) وجهه  ورد  الكنيةوقد  هذه  يف    ل 

 .  [ 1: املسد ]   ﴾ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ ﴿  : وهو قوله تعاىل ،  موضع واحد من القرآن الكريم 

النحويون تعليل    وقد حاول  الكواملفرسون    من   لةمجفذكروا  ،  نيةاستعمل هذه 

إىل   الداعية  يقواستعمهلااألسباب  الز؛  قلت»  :خمرشيل  كن فإن  مل  والتكنية  ،  ها: 

فقد  ،  أحدها: أن يكون مشتهًرا بالكنية دون االسم،  ثالثة أوجهة؟ قلت: فيه  م  تكره 

الكنيةر  جترى  ولذلك  ؛  بأحدمها  معروًفا  الرجل  االسمر ،  سماال  عىل  يكون  عىل    أو 

ذكر األشهر  ،  سمًة لهقى  تب  بدعوة السوء وأن  ه  تشهرير   ريد  أر   فلم  ،  بيانٍ   الكنية عطف  

ي ه ل م  ،  كم قيل : عىل بن أبو طالب،  : يدا أبو هلب  ويؤيد ذلك قراءة من قرأ  ،  من ع 

ثاين: أنه كان  ...وال،  ومعاوية بن أبو سفيان ؛ لئال يرغري  منه يشء فيرشكل عىل السامع

لنار ومآله إىل  أنه ملا كان من أهل اوالثالث:  ،  تهنيه إىل كعن  دلفع،  ىز  اسمه عبد العر 

 
 .  (8/527) البحر املحيط ، (5/534)املحرر الوجيز   (1)

 (. 30/601)التحرير والتنوير،  (8/275)البحر املحيط ( 2)
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ب،  ه كنيتهوافقت حال،  ات هلبنار ذ يرذكر هبافكان جديًرا  ويقال: أبو هلب كم ،  أن 

بأنه  وزاد بعض املفرسين وجًها رابًعا  ،  (1) «وأبو اخلري للخري،  يقال: أبو الرش  للرشير

وجنتيه وإرشاق » ب  لتلهر بذلك  ن ي  فيجوز    همكر واذكر  ير   أن؛  به  ًم  هتكر قاًرا حتبذلك 

بحه اسمه؛ ألن  »   استعمل اسمه إىل كنيتهورجع بعضهم سبب العدول من  ،  (2) «له  لقر

ى ز  العر عبد  أل،  اسمه  الكنية؛  إىل  عنه  ير فعدل  مل  اهلل  كتابهضه ن  يف  العبودية  إىل   ف 

ك ذكر اهلل للذ؛ وقصاألن  ىلل إفعد  ،  من الكنية  االسم أرشفر   ألن  »ل  قيو،  (3) «مصن 

 خيفى الو،  (4) «   أحدًا منهم  ن  بأسمئهم ومل يركء عليهم الصالة والسالم  تعاىل األنبيا

القول أنقص  ،  ضعف هذا  الكنية وكوهنا  منها ال يعضده   فاّدعاء رشف االسم عىل 

تدلر ،  دليل قد  الكنية  إن  عن الت  عىل  بل  احلديث  يف  بيانه  سبق  كم  والتوقري  عظيم 

وردتت  أنكم  ،  راضهاغأ األنبياء  ا  كنية  السالم    لقرآنيف  عليه  عيسى  تكنية  كم يف 

م التعليالت،  ريمبابن  ا  وهذه  يذكرها  الذي  التي  الداليل  الثراء  عىل  تدّل  ملفرسون 

ن يمك  ممّا  الكنية  استنباط علل  تكتنزه  لالستعمل  من  النص    يف  حمتملة  ضوء سياق 

 . وقرائن األحوال

 

 

 
 

 
 .    (4/814)اف الكش (1)

 .  (32/350) تفسري الكبريال ( 2)

 .  (20/549)اللباب يف علوم الكتاب  (3)

 .  (8/527) البحر املحيط  (4)
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  الثالثحث بامل
 اللقب يف القرآن الكريم  

دراس  ن اقترصت  عر حديثة  الكة  القرآن  يف  األلقاب  بدراسة  مخسة  يت  عىل  ريم 

  . (1) النون وذو، يق د  والص  ،  والعزيز، ونوفرع، وهي : إرسائيل ،ألقاب

الكريم   القرآن  يف  األلقاب  ألفاظ  أهنوباستقراء  تبنّي  املفرسين  أقوال  ا يف ضوء 

( لقبً رشع  ثنيابلغت  يأيت  ،  ا(  ما  يف  –وهي  وروًدا  ا  أوهل  القرآين  حسب  النص   -  

 :  ًة بالبيان والتحليلمقفو  

 واضع عدد امل اللقب  م
 34 إرسائيل  1
 74 فرعون 2
 11 املسيح  3
 4 العزيز  4
 3 ذو القرنني 5
 3 السامري 6
 1 ذو النون 7
 1 صاحب احلوت  8
ب ع 9  2 تر

 1 ( ينرسعند بعض املف) آزر 10
 3 عند بعض املفرسين( إلياس) 11
 2 عند بعض املفرسين() لكفلذو ا 12

 
األلقاب  (1) القرآين  معاين  التعبري  يف  وداللتها  جبار،  والكنى  عيل  سامي  عطية ،  أ.د.  قاسم  جملة  ،  وتيسري 

   (.55ص)، م2012سنة :ال ، 3العدد : ، (37)د املجل، العلوم اإلنسانية (جامعة البرصةأبحاث البرصة ) 
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 :إسرائيل -1 
ب إسحاق  بن  يعقوب  الس هو  عليهم  إبراهيم  عليهإرسائيلو)،  المن  لقٌب   )  ،

أو اإلنسان ،  هو العبد    (( هو اهلل؛ و)إرسابمعنى عبد اهلل وصفوته من خلقه؛ و)إيل

والتمس للجزء األول ،  أنه اسم مركب  ىرأ  منم  ومنه،  (1) جميأع  وهو،  بالعبية

؛فـ م )»  نه أصاًل عربيًّا  اقيل:  ه ( مشتٌق مإرس  القوة  ن األرس  الذي  ،  وهو  فكأن معناه: 

اهلل اه  م:  ،  ق و  هر بعضر تعاىل...قال  اهلله  إىل  هاجرًا  مر بالليله  ي  ه أررس  ألنه  هذا  وقيل  فعىل 

ه أ  .  (2)  «عجميًا يكونر االسمه عربيًا وبعضر

ن  »ة ؛ منها ما ذكره األخفش أن   ات كثريلغ  يهوف زر ومنهم م 
ن  هيمه  ال من العرب م 

)،  هيمز يقول  ن   م  اهلمزة ائهلإرس  ومنهم  ويفتح  اهلمزة  بعد  التي  الياء  بحذف   )

قررئ »لقرآنية هلذه الكلمة فـوورد كثري من هذه اللغات يف القراءات ا،  (3) «ويكرسها

هبمزة ياء وإرسائيل    بقلب اهلمزة  يلي وإرسا فهمحذب  الياء وإرسال    ذفإرسائيل بح

الرمفتوحة   بني  والالموإرسائيل هبمزة مكسورة  لفظ   شهوروامل،  (4) «اء  منها مجيًعا 

قرأ  (إرسائهيل) وبه  أفصحها  العربعاملقد  و،  (5) وراجلمه  وهو  مجع   ته  معاملة 

،  (أ ساريلعىل )ع  م  وجير  ،  يلبنو إرسائنحو قالت  ،  عل معهلشبهه به فأرن ث الف التكسري  

ل ةوأجاز الكوفيون: أ سا ل، ره  . (6) وأساره

 
  ري الكبريالتفس،  (1/331)حكام القرآن  ألاجلامع  ،  (1/130)اف  الكش،  (1/935)ينظر : جامع البيان  (  1)

(3/474) . 

 .    (1/310) الدر املصون( 2)

لألخفش  (3) القرآن  القر،  (1/80)معاين  معاين  للزجاجوينظر:  إعرا،  (1/180)  آن  يف  القرآن التبيان    ب 

(1/57)  . 

     .  (1/243)وينظر : روح املعاين ، (1/94) اد العقل السليم إرش (4)

 .    (1/310)  نالدر املصو (5)

 .      (311-1/310) السابق  (6)



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعلا    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

275 

من القرآن موضًعا    ثالثة وأربعنييف    ب ) إرسائيل (وقد ورد استعمل هذا اللق

  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ﴿  :تعاىلكقوله  ،  الكريم

[40]البقرة:  ﴾چ  چ  چ
يعقو،  (1)     ( استعمل االسم  ستة  ب ( يف  وورد 

  ستعمل ) إرسائيل ( يف تلك املواضع د اوور،  ومل جيتمعا يف القرآن،  (2)اعً موض  عرش

 ومها قوله تعاىل:،  ذكر فيهم االسم دون إضافة،  موضعنيبني ( عدا    مضاًفا إليه )

         ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ﴿

  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ﴿ وقوله تعاىل: [93]آل عمران : من اآلية :   ﴾ ڄ

]مريم : من اآلية    ﴾   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک

يا بني  )  ( يف خماطبة أهل الكتابإرسائيلألسلوب القرآين لقب )مل ااستعف؛  [58:

)  (إرسائيل االسم  حييعقوب(  دون  من  مله  ملا  اللقب  ووع  هذا  أبو ،  ظٍ تنبيه  يقول 

مو استعملحيان  أثر  ال  ضًحا  اخلطاب  يفب  لقهذا  إىل    »  :حتقيق غرض  وأضافهم 

نهي يومل يقل: يا  ،  ( وهو يعقوبإرسائيللفظ ) ن أن   ملا يف لفظ )إرسائيل،  عقوبب  ( مه

اهلل صفوة  أو  اهلل  عبد  تفاسريه،  معناه  أحسن  عىل  م   ،  وذلك  هر إليهفهز  ، باإلضافة 

نهي عبد اهلل ا ن يكونوعىل أ  نبيهٌ ت  لكفكان يف ذ،  ي صفوة اهللا بنأو ي،  فكأنه قيل: يا ب 

فتضيفه إىل ما حيركه  ،  طع اهللكم تقول: يا ابن الرجل الصالح أ،  مثل أبيهم يف اخلري

ف فكي،  وإن مل يكن بذلك حمموًدا،  لطاعة اهلل ؛ ألن اإلنسان حيب أن يقتفي أثر آبائه

  صلألتهم هلذا ايٌف هلم بذكر نسب... ويف إضافتهم إىل إرسائيل ترشإذا كان حمموًدا؟

 
ــ ق ـ ب ـ ال   ي: ـ رى ه ــ ع األخ ـ واض ـ م ـ وال   (1) ــ آل ع   ، ( 47،83،122،211،246)   رة ــ ــ م ـ ــ ي ـ رت ـ )م 93،  49)   ران ـ  ة دـائـ مـال  ، ن( ـ

   اإلرساء،  (93،)مرتني(90) نس:يو،  ( 105،134،137،138)رافاألع،(110  ،12،32،70،72،78)

  ، ( 76)   النمل،  (17،22،59،719)الشعراء،  (47،80،94)طه،  (58)يم  مر،  (2،4،101،104)

 .  ( 6،14) الصف ،  ( 10) األحقاف   ، ( 16) اجلاثية ،  ( 30) الدخان ،  ( 59) الزخرف ،  ( 53) غافر ،  ( 23) السجدة 

  ، ( 71) هود ،  ( 84)عاماألن،  (163)اءــسـالن،  (84)  رانــمـعآل    ، ( 132،133،136،140)رة:  ــقـبـال  :يـوه  (2)

   . (45)سورة ص، (27)العنكبوت، (72)بياءألنا ، (6،94)مريم، (6،38،68) يوسف
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يعقوب،  الطيب الرمحن  وهو  إبراهيم خليل  قب اللفاستعمل  ؛    (1) «بن إسحاق بن 

 . ليحمل  غرًضا دالليًّا ال يؤديه االسم بل  ،  ليس خياًرا تركيبيًّا لفظيًّا فحسب االسم  دون

عمله  بالغة النظم است  اقتضت  حني  ( يعقوب )  االسم القرآين  األسلوب  ستعمل  وا

لقبه ت املق بعً دون  وملا ذكر موهبته إلبراهيم »  :الزركيش  يقول ذلك  يفو،  اما ملقتىض 

قال به  معقو)ي  وتبشريه  ألهنا  )إرسائيل(؛  من  أوىل  وكان  أخرىب(  تعقب  ، وهبة 

ب هبا برشى ]هود : من     ﴾  ىئ      مئ  حئ  جئ      ی  ی ﴿ فقال:،  وبرشى عق 

اسم    [71:اآلية كان  عباوإن  مو ،  نيًّايعقوب  لفظه  للعرب  لكن  اافق   قبلعمن 

   .(2) «ني للمقامني ؛ فإنه من العجائبوالتعقيب ؛ فانظر مشاكلة االسم 

 :فرعون -2
م»وهو   ملك  نونصلر وأ،  القديم  التاريخ  يفرص  لقب  ري   بهغ  )يرعو(  باملرصية  ، ه 

اٍت ،  يمعظ ال  البيت  ومعناه   دريد   ابن  يقول؛    عرب    غرير   وهو اسمٌ ،  (3) «ولقبر كل  ع 

والفرعنة اكتسبت معناها  ،  (4) « حيكم فيه الترصيف  بر فرعون فليس باسم ع  وأما»

الت الصفة  هباّتصي  من  فرعونف  والتجبر   وهي،  ا  ب  
منظور ،  الكه ابن    : يقول 

ر والتجبر الفرعنة: » ب 
لهكر  ل  فرعون ركو، الكه  .  (5) «ره دهنبي  م 

ل ك  مرص وهذا اللقب يف أصل وضعه عام  يشمل م   ه  ريغك، يف التاريخ القديمن  م 

  وكلر ،  رص ملهك موهو لقب عىل»  :يقول الكفويمن ألقاب ملوك األمم األخرى ؛  

فرعوًنا ى  يرسم  القبط   ل ك   م  ن   فرعون،  (6)«م  عىل  لقًبا  الكريم  القرآن  يف   واسترعمل 

 
    .   (1/283) البحر املحيط (1)

 .      (1/161)البهان يف علوم القرآن ( 2)

 .  (2/684)املعجم الوسيط :)فرعن( ( 3)

 .   (2/767)غة : )ر ع ف( مجهرة الل ( 4)

 .     (13/323)العرب :) فرعن(  لسان (5)

 .        (742)الكليات ( 6)



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعلا    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

277 

ا فرعون موسى الذيو  » وقد اخترلف يف اسمه ؛ يقول الطبي  ،  موسى أخب اهلل   أم 

أ  تعاىل إرسائيل  بني  بن  ن   نهعن  مصعب  بن  الوليد  اسمه  إن   يقال:  فإنه  منه  جاهم 

وقيل : اسمه  ،  (3) وقيل : مصعب بن الريان،    (2) ر املفرسين ول أكثوهو ق  (1) «ريانال

 .  (5) وغري ذلك ، (4) قابوس

والعجمةغري  وهو   للعلمية  عددٍ ،  (6) منرصف  ضمن  سيبويه  ذكره  من    وقد 

التاألسمء   اس األعجمية  عند  ي  معارف  استرعملت  لهنقترعملت  كم  العربية  إىل  ا 

ع يف كالمهم إال معرفًة عىل حد  ما كانت يف  تق  مل  افإهن  »فقال: لعجم ؛ معارف يف لغة ا

ن  ن  يف كالمهم كم متك   .  (7) « األولر كالم العجم ومل متك 

فه يف إىل تضمينه   أشار النحويون  الكالم ؛ ولذا وشهرة هذا اللقب هلا أثٌر يف ترصر

ه صفًة مشب هًة يف قول الشاعرمعنى  -ه ودمع مج -
 :   (8)املشتق واستعمله

احله فراشةر  وإن    العذاب  فرعونر   ل مه 

 

ل بر   ك  دونه  لٌب  فك  ن داه  يرطل ب  
 (9)

 

معاملة  فراش   فعامل»  وفرعون  ومهلكة  منه  ،  (10) «طائش  اشتقوا  تفرعن  »كم 

 : لح بعضهمويف مر ، فالن : إذا عتا وجتب

 
 .        (1/191)الكشف والبيان  وينظر:، (1/426)يان جامع الب( 1)

 .         (1/350)البحر املحيط  (2)

 .  (3/505) التفسري الكبري ، (1/140)املحرر الوجيز   (3)

 .  (2/136) الكشاف  (4)

   .       (1/350)البحر املحيط ( 5)

 .    (1/186)يشالبن يع  رشح املفصل، (2/94)األصول ،  (321/ 3) املقتضب، (3/235)الكتاب ( 6)

       .(3/235)الكتاب  (7)

  ، ( 104  / 5)   اهلمع ،  ( 2359/ 5) االرتشاف  ،  ( 1073/ 2) رشح الكافية الشافية  ،  (3/105)  رشح التسهيل  (8)

 .   (2/260)رشح األشموين 

نرسب إىل رجل من مهد  (9) ؛  ،  انالبيت  له : الضحاك بن سعد  سب إىل  ونر ،  (1/168)ينظر : احليوان  يقال 

  .(1/196)العايص ؛ ينظر : ديوان املعاين   يد بنسع 

 .       (3/051) رشح التسهيل (10)



 يــكـالـمـ الد هللاـعبن ــد بــــمـحـمد.                ةــــــة دالليـــويــحـة نـ: دراسمـريــرآن الكـــي القـب فـقـة واللـيـ الكن

278 

جاءه   الكلومر قد   يف  فزاد    املوسى 

 

 عر ر  ف  ت  أقىص   
 ر  وف    هه نه

 ر  عر   طه
«هه امه

 (1)
 

ور  اللقب يفوقد  هذا  الكريم    أربعة وسبعني موضًعا  د  القرآن  يرد  ،  (2) من  ومل 

إ،  اسمه اللقب  وأضيف  هذا  )كلم ىل  يف آلة  الكلمة  هذه  استعمل  عادة  عىل   )

أبو   يقول  ؛  شأن  إىل ذي  ذي وقد خصر »  : حيانإضافتها  ل م  الع  إىل  باإلضافة  آالً  وا 

غالباً  يرعلم  مم ن  يقا،  اخلطر  آللفال   :  ... واحلجام  ال  ،  اإلسكاف   : األخفش  قال 

نه رئيسهم ؛ ألوآل فرعون،  ×  : آل حممدنحو،  عظميضاف آل إال إىل الرئيس األ

ا عنويقول ابن  ،  (3) «يف الضاللة   أثر داللة هذا اللقب يف إضافة كلمة  عاشور معّبً

    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ :( إليه يف تفسريه لقوله تعاىلآل)

: ﴾  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  [49]البقرة 

فرعو» آل  من  ترهر و  :  نواملراد  ع  باإلضاف،  ووكالؤه  ز  اآلل  شأن  وخيتص  ذي  إىل  ة 

وملا كان فرعون يف الدنيا  ،  جلاين وال آل مكةآل ا :فال يقال؛ ورشف دنيوي مم ن يعقل

؛ آل(عىل أتباعه )  يا أطلقدنيوية من عظيم يف الدن وكان اخلطاب متعلًقا بنجاة  عظيًم 

ل قوله تعاىل:،  بقصد التهكم ف يف ذلك حتى حيتاج لتأويله  فال توقر      ہ  ﴿  كم أرو 

لكالم يرقال يوم ؛ ألن ذلك حكايٌة  [46: من اآلية :]غافر  ﴾ھ  ھ  ہ  ہ

 
ة. والعر ،  ( 344-343/ 1) الدر املصون  ،  ( 137/ 1)   وهو بال نسبة يف : الكشاف  ، مل أقف عىل قائله( 1) د  ةر واحله د   رام :الشه

  ،  371،  301،  271،  231،  131،  091،  041،  031  األعراف:،  11مران:آل ع،49،50:البقرة:وهي  (2)

:،  مرات(3)97هود:  ،    90،  88)مرتني(  38،  79  ،75:يونس،  52،54األنفال:  ،411 ،  6  إبراهيم 

،  11،16،23،41،44،53راء:الشع ،  46املؤمنون:،  24،43،60،78،79طه:،  101،102اإلرساء:

  :   افرغ ،  12ص: ،  39العنكبوت:،    38،  32،    9،  مرتني(  )8،    6،    4  ،3القصص:،  12النمل:

،  38الذاريات:،  13ق:،  17،31الدخان:،  46،51الزخرف:  ،24،26،28،29،36،37،45،46

       . 10الفجر:، 18وج:الب، 17النازعات:، 15،16املزمل: ، 9احلاقة:، )مرتني(11التحريم:، 41قمر:ال

أ"ه األخفش يف كتابه أهنا  والذي ذكر،  (1/345)البحر املحيط    (3)   نحو:   يفت إىل اسم خاصضحتسن اذا 

لرجله وآل قلت: أتيتر آل ا  ولو،  ل  املدينةه وآل  املدينةه وأهل مكة  وآل  مكة  وأه،  أتيتر آل زيد وأهل زيد 

 .       (1/97) لألخفش ؛ ينظر : معاين القرآن "املرأةه مل حيسن 
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ر، القيامة  . (1)«هلك عنه سلطانه، وفرعون يومئذ حمق 

   املسيح : -3
هو عيسى  واملسيح  ع  لقب  مريم  السالم  بن  األ»  وهو،  ليه  من  لقاب  لقب 

بالعبانية،  والفاروق   كالصّديق ،  فةاملرش   مشيحا  املبار،  وأصله  ، (2) « كومعناه 

   ن  أي ذهب فيها فلم يستكه ،  ألرضا   ح  س  فقيل: ألنه م  »  ؛  ؟واخترلف مّم أرخذ
، ن  بكه

أورر  عباس  ابن  عن  عاوي  ذا  يمسح  ال  كان  ؛  نه  برئ  إال  سر فكأنهة  مسيحً م  ه  ا ي 

؛   ف  لذلك  فاعليل  عه فهو عىل هذا  البكةوقيل: ألن،  بمعنى  كانت ،  ه ممسوح بدهن 

ان ممسوح وقيل: ألنه ك،  لم أنه نبيفإذا مسح به عر ،  ائحةطيب الر،  األنبياء متسح به

بذلك ي م  وقيل: إنم سر ، ليهأي أصابه وظهر ع، حهجلمل مس  وقيل: ألن ا، األمخصني

مر  بالطر سألنه  الذنح  للغلبةا  (واأللف والالم يف  ،  (3) «وبهر من  وقيل  ،  (4)ملسيح ( 

 .  (5)لعيسى غري مشتق  علمٍ  إنه اسمر 

الرد  و  قدو موضًعايف  لقب  هذا  عرش  الكريم  أحد  القرآن  واالستعمل  ،  من 

له من حيث ترتيبر  أو ذك    القرآين  ها  هذه األنواع أو حذفر   رر اللقب والكنية واالسم 

 حو اآليت :  عىل الن

 عدد املواضع  ــة ـــاآليـ كيب منط الت  م
ب على االسم  تقدمي اللق  1

 والكنية 
  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ ۇئ  وئ وئ﴿

  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ     ېئ  ېئ

4 

 
 .        (1/490)التحرير والتنوير  (1)

 .    (1/363)الكشاف ( 2)

 .  (2/480)البحر املحيط ، (2/342): معاين القرآن للنحاس وينظر، (4/89)كام القرآن حاجلامع أل( 3)

 .   (2/481)البحر املحيط ( 4)

القرآناجل(  5) الصحاح  ،  (1/330)  امع ألحكام  ينظنقل ذلك اجلوهري يف  ؛  أبو حيان  يقول  البحر  ركم   :

  .(1/281) :املحيط
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عمرا ﴾حئ  :  ن:]آل  اآلية  واملواضع ،  [45من 

 .   31التوبة :، 157،171النساء:  األخرى هي :
االس  2 الكن تقدمي  على  ية  م 

 اللقب   ذ ْكر  وعدم  
 

 ﴾ ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے ﴿ 

:  البقرة   ي : ـ رى ه ـ األخ ع  ـ مواض ـ وال   ، [ 87اآلية :   من   : ]البقرة  

: 46،78،110،112،114،116:  املائدة ،  253   مريم 

 . 6،14الصف : ،  27حلديد: ا ،  7األحزاب: ،  34

13 

اللقب على الكنية  3   تقدمي 
  االسم   ذ ْكر  دون  

 ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ﴿ 

:    هي   واملواضع األخرى ،  [ 17: : من اآلية دة ]املائ  ﴾ ڻ

   .    72،75  :   املائدة ،  )مرة أخرى(  17ئدة : املا 

4 

سواه  دون    قب الل   ر  كْ ذ   4
النوعني    اآلخرين   من 

 ( والكنية   االسم ) 

 ﴾گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک ﴿

: اآلية  من   : ران مها،  [172]النساء  اآلخ  :    واملوضعان 

 .  30التوبة :، 72ائدة :امل

3 

لقبه    ذ ْكر   5 دون  االسم 
 . كنيته  أو

 ﴾   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ﴿

اآلي ـ م   :   رة ــ ق ـ ]الب  ــ ن  آل    واملواضع ،  [ 136ة: ـ هي:  األخرى 

،  85األنعام :  ،  163النساء :  52،55،59،84عمران : 

 .   63الزخرف: ،  13الشورى :  

9 

االسم    كنيته  ذ ْكر   6 دون 
 لقبلأو ا 

، [50: من اآلية: ]املؤمنون ﴾ڳ ڳ  ڳ  ڳ   گ﴿

 .  57الزخرف: ر :سورة واملوضع اآلخ
2 

تقدمي اللقب على االسم   7
 الكنية    ذ ْكر  دون  

 - وجدال ي

  تقدمي االسم على اللقب  8
 الكنية   ذ ْكر  دون  

 - ال يوجد
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( عيسىم )ويالحظ من هذا البيان الكاشف عن األنمط الرتكيبية املستعملة الس 

 :  ما يأيت (ابن مريم) وكنيته (املسيح) عليه السالم ولقبه

استع  - األكثر  هو  ماًل أن  اللقب  ذكر  وعدم  الكنية  االسم عىل  إذ    تقديم  بلغ  ؛ 

مواضعه عرش  عدد  والكنية  تقديم  ويتساوى  ،  موضًعا  ثالثة  االسم  عىل  اللقب 

املواضع لكل واحد منهم دون ذكر االسم ؛ إذ كان عدد    وتقديم اللقب عىل الكنية

  .  مواضع أربعة

ورود    - عدد  بني  نوازن  ال  أي  حني  األعالم  واللقب  )له  ثة  ثالمن  االسم 

أوالكنية اجتمع  إىل  نظٍر  دون  كليهم  (  أو  اآلخرين  النوعني  وأحد  منها  وعدم  ي  

ن غريه ؛ إذ بلغ عدد مواضع ورود أن االسم ) عيسى ( أكثر وروًدا م يتبني، تمعهاج

عدد مواضع    إذ بلغ ؛  الكنية ) ابن مريم (    وتليه،  موضًعا  ستة وعرشيناالسم  هذا  

ور،  موضًعا  ثة وعرشينثالورودها   مواضع  املسوبلغ عدد   ( اللقب  (  ود  أحد  يح 

 موضًعا. عرش

القرآن استعم  - يرد يف  الكنيةمل  اللقب متأخًرا عن االسم أو  ق وقد سب،  ل هذا 

يف   الغالب  االستعمل  إن  يتأخترتيب  القول  أن  والكنية  واللقب  اللقباالسم  ، ر 

اللبسو أمن  دواعيه  ملحاملرتت    من  عن  النحويني  مع   ب  أن  إال  ؛  اللقب  أصل  نى 

ا اللبس  االسم مانعةٌ   عىلللقب  أشاروا إىل أن شهرة  وبموجب ،  من حدوث ذلك 

اللقب لتأخري  املوجبة  العلة  ترتفع  أو  ،  ذلك  االسم  عىل  املسيح  تقديم  ذلك  ومن 

؛  هار عيسى عليه السالم باكنية ؛ الشتال انتفى ذلك اإل» فـملسيح   هيام الشتهار إذا 

و الكنية يف القرآن  مل جيتمع هذا اللقب واالسم أو،  (1) «باللقب جاز تقديمهمى  املس

اللقب   م  وقرد  تعاىل،  عليهمإال  قوله    ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ﴿ :ومن ذلك 

 ﴾حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ
 (يحملسا)ألن  ؛  وإنم بدأ بلقبه    :  األنباريقال ابن  »  :حيان  يقول أبو  [45: عمران آل]

 
 .    (1/189) الصبان  حاشية (1)
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قد يقع عىل عدد  (  عيسى)و،  يشتبه  أن يقع عىل سمي    ألنه قل  ؛  (عيسى)أشهر من  

كم أن شهرة  ، (1) « أال ترى أن ألقاب اخللفاء أشهر من أسمئهم؛ لشهرتهمه فقد   ؛ثريك

ل ذه مسّوًغا  تكن  مل  اللقب  معا  عليه  الكنية  القتصار  أو  فإنماالسم  يتعلق ؛  أثرها   

ه من  املذكور  إىل  ،  األعالمذه  برتتيب  بعضها  أو  مجيًعا  ذكرها  تقتضيه وخيضع  ما 

النظم   املبالغة  الزخمرشيقامومقتىض  يقول  املسيح  »  : ؛  اسمه  قيل  مل  قلت:  فإن 

وأما املسيح واالبن فلقب  ،  السم منها عيسىاوهذه ثالثة أشياء:  ،  عيسى ابن مريم

فكأنه قيل: الذي   ،همن غري  زر عرف هبا ويتمي  ى عالمة ير م  : االسم للمسوصفة؟ قلت

مم  ير  ويتميز  به  س عرف  جمموعر ن  الثالثة  واه  بيان  ؛  (2)«هذه  بمجموع  فالغرض  اخلب 

األسمء   قوله»هذه  أخبارًا عن  الثالثة  اسمهفتكون  حر   من  ويكون،  :  هذا   :  وٌ ل  باب 

ر :  و،  حامٌض  أعرس  ٌ ي    هذا  أح   رس  يكون  فال  باخلبية ؛  مستقاًل  هذا  عىل    وعدر ،  (3) « دها 

املحسيامل) أكثر  عليه  ما  هو  لقًبا   أنه ص،  فرسين (  بعضهم  عن  كالضارب  فة  ونرقل 

عىل  ،  والظريف  الصفة  تقّدم  من  باعتباره  التحليل  يف  أثره  ذلك  عىل  وترّتب 

  ؛ يب صفة  ح يف هذا الرتكال يصح أن يكون املسي»ورّده أبو حي ان بأنه   ،(4)املوصوف

لفظ   إذ،  الدال  صفة املدلول ال من صفة    من  واملسيح،  به عىل هذا اللفظ  املخب     ألن  

 . (5) «سيحعيسى ليس امل

 العزيز : -4
امللك    العزيز()لفظ    استرعمهل عىل  العرلقًبا  كالم  م  (6) ب يف  معاستمداًدا  ناه  ن 

، قهرقهر وال ير الذي ي    هو يف األصل»:  ؛ يقول اآللويس  اللغوي املناسب حلال امللك

 
 .    (2/482) ط املحي البحر (1)

 .   (1/363) الكشاف (2)

 .     (2/481)البحر املحيط  (3)

 .      (5/223)علوم الكتاب اللباب يف ، (2/284) ينظر : البحر املحيط( 4)

   .    (3/176) در املصون ال، (2/284) البحر املحيط ( 5)

 . ( 187) لوم القرآن  لبهان يف ع ا ،  ( 237/ 3) وجيز املحرر ال ، (5/216)الكشف والبيان، (419)األضداد ( 6)
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مأخوذٌ كأن   حصل  (عز  )من    ه  يص،  عزاز   يف  أي  التي  الصلبة  األرض  عب  وهي 

امللكير و،  وطؤها عىل  كل  ،  طلق  عىل  بينهم  فيم  ذاك  إذ  يطلقونه  كانوا  من    ولعلهم 

  فاسترعمل لقًبا عىل ؛    (1)«من الواليات التي هلا شأن  صوصٍ خم   عىل بعضٍ   ه امللكر واّل 

 .    ( 3) : إطفري قيل و ،  ( 2) اسمه قطفري عن ابن عّباس أّن  و ،  األقاليم أو وايل بعض  ملك مرص  

 وهي قوله تعاىل : ، اضع من القرآن الكريم يف أربعة مو وقد ورد هذا اللقب

   ىب  مبخب  حب  جب  يئىئ  مئ    حئ  جئ      ی  ی  ی  ی    ىئ  ىئ ﴿ -1

 .[03  :يوسف] ﴾  خت  حت  جت  يب

اآلي)فـ هذه  يف  لقبالعزيز(  املوضع  واستعمل    ،(4) (قطفري)  ة  هذا  يف  اللقب 

اللة اللقب إلبراز بتوظيف د وذلك، ق باستعمل اسمهحق  يترض ال وراءه غ يستكنر 

؛    ورصحوا بإضافتها إىل العزيز مبالغة يف التشنيع»  :يقول أبو حيان،  شناعة املوقف

أقبلر   ألن هلم  النفوس  جيري  وما  األخطار  ذوي  من  ،(5)«لسمع  لسياق وهو  اسب 

  ر واملجرو   اجلار    استعمله ( و نسوةتنكري )ابترغي فيه هتويل املوقف ابتداًء باللفظ الذي  

؛ (6) «امرأة العزيز ليوسف  ب  أهنم أشاعوا هذا األمر من حر »ومعناه  ،   ﴾ ی  ی ﴿

واستع التنكري  اجلفداللة  املوقمل  تعظيم  أثر يف  املوضع هلم  هذا  واملجرور يف  ف ار  

 ويناسبه استعمل هذا اللقب تعزيًزا هلذا املعنى . ، نيعهوتش
  ۈئۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ   ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ﴿  -2

 . [ 51]يوسف:  ﴾    حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ    ىئ     ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ

املالعزيزو) ذلك  هو  هنا  إيرادها  الوايلأو    لك(  السابق  اآلية  يف  إليه  ،  املشار 

 
 . (6/416)روح املعاين  (1)

 .    (13/61) جامع البيان  (2)

 السابق .  ( 3)

 .(2/462)الكشاف  (4)

 . (5/301) البحر املحيط( 5)

 .  سابقال (6)
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استرعمل  اللقواستعمل   الذي  السابق  للسياق  استكماًل  يأيت  هنا  اللقب ب  فيه 

 ذلك امللك أو الوايل يف القرآن . م ومل يرد ذكر اس ، انهبي للغرض الذي سبق 

  خب  حب  جب  يئىئ  مئ  حئ                  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ﴿ -3

 . [78:يوسف] ﴾  مب

؛  نادوا بوصف العزيز  »ذ  ؛ إ  هو يوسف عليه السالمف )العزيز( يف هذه اآلية  أّما  و

ألن  إم   ير   ل  كر   ا  مهمة  والية  يرادفرئيس  بم  يوسف؛  عزيز  ال  دعى  يه عل  -فيكون 

ی  ﴿   م يف قوله تعاىل: دعى العزيز كم تقد  كم أن رئيس الرشطة ير ،  ا عزيزً   -السالم 

رتاه اش   العزيز الذي  إليه واليةر   ت  م  يوسف ضر   ألن  ا  وإم  ، [03  اآليةمن    ]يوسف:  ﴾ ی

أخيهمفجم   أخذ  يف  وراجعوه  الترصفات  مبني  ؛  (1) « ع  اللقب  ك  فاستعمل   ونه عىل 

 اللتمسهم .  الرياسة ؛ فناسب أن يدعى به توطئةً قام عليه السالم يف م
  ڄ    ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ﴿ -4

 . [88: يوسف] ﴾   چ  چ  چ  ڃ   ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ

العزيز( يف هذه او الس،  أيًضايوسف عليه السالم  هو  ية  آل)  ابقة يف وهو كاآلية 

( عليه السالم يف القرآن يف  يوسف  د ورد ذكر اسم )  وق   ،داللة االستعمل وغرضه

 دون أن جيتمع هو ولقبه عليه السالم . (2)مواضع كثرية 

  اسًم هلل عّز وجل    العزيز(لفظ )  فيه    القرآن فقد كانمن    واضعوما سوى هذه امل 

 .من صفاته تبارك وتعاىل  صفةً  وأ

 قيل  كم،  (3)أسمء كثرية  يه  وقيل ف،  وهو لقٌب خمتل ٌف يف اسمه  ذو القرنني : -5

أيًضا أسباب كثرية  القرنني  يعني منها  ،  يف سبب تسميته بذي  الدنيا  أنه طاف قرين 

 
 .  (13/36)التحرير والتنوير (1)

  ، (84) اآلية :احد يف سورة األنعام منها موضع ون موضًعا من القرآن؛ ورد اسم يوسف يف سبعة وعرشي (2)

 .  (منها 34:اآلية)ضع واحد يف سورة غافر: وهو يف ومو، ومخسة وعرشون موضًعا يف سورة يوسف

 .         (4/91)وم القرآن تقان يف علاإل ، (5/239)السليم إرشاد العقل  ، (6/149) ينظر : البحر املحيط  (3)
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ب بذلك لشجاعته كم »  :ويقول الزخمرشي،  (1) وغرهبا   جانبيها رشقها لرق  وجيوز أن 

ى الشجاع كبًشا ؛ ألنه ينطح أقرانهير   . (2)   «سم 

ورد اللقب  وقد  ثالثة    هذا  ممواضيف  الع  القرآن  : من،  كريم ن  تعاىل  قوله    ها 
[83  اآلية:   ]الكهف ﴾  يب  ىب  مب  خب  حب  جبيئ  ىئ  مئ   حئ﴿

ومل   (3)   

 يرد بذكر اسمه .  

 :   لسامريّ ا -6
بهٌف خمتل  لقٌب    والسامرير  ب   لرق  من  اسم  يف  فـ    ظفر»؛  بن  موسى  اسمه  ،  قيل 

يل من قبيلة  ئاإرس من بني أو عظيمٌ ، وهو ابن خالة موسى أو ابن عمه، وقيل : منجا

بالسامرةتع باجرما،  من كرمان  علٌج أو  ،  رف  اليهود،  أو من  القبط ،  أو من  أو من 

معه وخرج  بموسى  عاشور  يرى  و،  (4)«آمن  ياء»ابن  ياءه  تعريفه ،  نسبة  أن  وأن 

؛ والعشائر  ا النسبة فأصلها يف الكالم العرب أن تكون إىل القبائل  م  فأ  ،بالالم للعهد

نس مإىل  ٌب فالسامري  قبيلة  أب  اسم  لفظ    اسمه  يقارب  غريهم  أو  إرسائيل  بني  ن 

ن اسم سامر ال  مها يقارباو ،  وقد كان من األسمء القديمة )شومر( و )شامر(،  سامر

التعريبسي   أنه  و،  (5) «م مع  ي  حيتملأضاف  السامرير أن  قرية اسمها نسبً   كون  إىل  ا 

قرى مرص من  الي،  السامرة  تكون  أن  جيوز  ا م  اءوأنه  بل    ياء  غري    لسامري  ن  نسب 

العبانية يف  منقواًل  أو  أصليًّا  اسًم  فيكون  ؛  اسم  من  حرًفا 
أكثر ،  (6) عليه  والذي 

ن م  –يبدو  كم    –  لقبالهذا    استمدادر و،  أنه لقٌب عليه  –كم سبق بيانه  –املفرسين  

 
 .             (4/91)يف علوم القرآن  اإلتقان، (6/149)املحيط البحر ، (2/743)ينظر : الكشاف   (1)

 .(2/743) الكشاف  ( 2)

 ن اسمه .ة ذكر لقبه دوومل أقف عىل علّ ، (86،94)ورة نفسها يف اآليتني واملوضعان اآلخران من الس ( 3)

والبيان  ،  (6/248)املحيط    البحر  (4) الكشف  التنزيل،  (1/194)وينظر:   لكشاف ا،  (1/116)معامل 

 . (284/ 7)اجلامع ألحكام القرآن ، (4/61)،  (2/455)وجيزاملحرر ال، ( 3/81)

 .  (16/279) التحرير والتنوير (5)

 .  (16/280)نظر : التحرير والتنويري( 6)
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 النسبة إىل املكان أو القبيلة .  

ث  يف  اللقب  هذا  استعمل  ورد  مواضوقد  مالثة  الكريم ع  القرآن    تعاىل   كقوله  ن 

[85]طه: ﴾ ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ۓ﴿
استعمل ،  (1)   يرد  ومل 

القر يف  أقف  ،  آناسمه  لقبهومل  استعمل  علة  كتب    هذا  عىل  من  إليه  رجعت  فيم 

 . (2) شتهرة فسري املالت

 : صاحب احلوت /النون ذو  : 7-8
 .  (3)وت والنون : احل ،مى عليه الساليونس بن مت مهب بق  لر  وصفان ومها

استعمل   النون(لقب )وقد ورد  الكريميف    ذي  القرآن  وهو  ،  موضع واحد من 

  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک ﴿ :  قوله تعاىل

 .[87:  األنبياء] ﴾ ۀ  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ  ڱ
ري يف ؛ ولذا اخت  يففيه الترش ملحوظٌ ويشري املفرسون إىل أن تركيب هذا اللقب  

يدلر  ما  السواء  عىل  وعجزه  فانتر   صدره  ؛  الرشف  من ذو)  كلمة  تخب عىل  بداًل   )

بصاحب  ،  بذو:  الوصف  »  ؛فـ(  صاحب) الوصف  من  يف  ؛  أبلغ  مل جيىء  ولذلك 

( ذات  و)ذو،  (احلوت( بداًل من )النون)انترخبت كلمة  و،  (4) «باهلل صاح  صفات

م فيها  أثر  تعظي»عنوّي  االقتضائها  إليهاملضام  الرتكيب،  (5) «ف  هذا  مقام    وسياق 

القرآين لقب ) صاحب احلوت (،  ترشيف النظم  املقام   يناسبهيف ما    واستعمل  من 

  ڍ  ڇ     ڇ   ڇ﴿ :قوله تعاىل  وهو،  موضع واحد  يف  العادي بحسب سياق اآلي

  : سهييل يقول السيوطي ناقال عن ال؛  [48:  القلم] ﴾ ڈ  ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ

 
 ( .  87،95اآليتني: ، ه طرة نفسها أيًضا )اآلخران يف السو عانواملوض (1)

 التنوير .   ل السليم والتحرير ويط وإرشاد العقجيز والبحر املحر الوكاملحر  ( 2)

 .  (17/013)  التحرير والتنوير ، (22/178)التفسري الكبري ، (4/96)املحرر الوجيز   (3)

 .  (2/394)البحر املحيط ( 4)

 .  (15/41)روح املعاين ( 5)
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فإنه   ؛  ن اإلشارة إىل احلالتنيس  كثري يف حر   بني اللفظني تفاوٌت   لكن  ،  حدوا  واملعنى»

به يف معرض  ر  ك  حني ذ أتى  ؛  ذيـ)الثناء عليه  ؛  وبالنون،  فة هبا أرشفألن اإلضا( 

وليس يف لفظ احلوت  ،  لوجوده يف أوائل السور؛  ألن لفظه أرشف من لفظ احلوت  

     .( 1) «باعهره يف معرض النهي عن ات  ذك  ني ح (صاحبـ)أتى به وبلذلك ف؛ ه فر ما يرش  

الق األسلوب  اللقواستعمل  هذين  يف  رآين  هلمبني  املناسبني  ومها ،  املوضعني 

سي يف  احلكوهنم  قصة  ذكر  سياق ون  وتاق  ويف  نبي ه  دعاء  باستجابة  عليه  اهلل  عمة 

نبياء األ  يف سياق ذكر  ون لقبهعليه السالم د  هل اسم  واستعم  ،  حاله  اّتباع  النهي عن

السالم ثالثة مواضع  أو رسالته    عليهم  قولهيف         ٻ    ٻ   ٻ ٻ ﴿   :عاىلت  كم يف 

   ٿ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ڀ   ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ

،  (2)  [163:النساء] ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ه ل اسم  اهلل عىل قومه بكشف   عليه السالم دون لقبه أيًضا يف سياق امتنان  واستعم 

  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ ﴿ :قوله تعاىلوهو ، هنميم العذاب عنهم إل

  .[98:يونس]  ﴾ ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ         ڀ  ڀ     ڀ  پ

 تـ ب ع :   -9
؛ يقول    (3) قيرص يف الرومككرسى يف الفرس ويملك اليمن    ن  وهو لقٌب عىل م  

عبيدة الي»  :أبو  كلر ملوك  كان  تّبًعا    من  يسّمى  منهم  صاحبهأل  ؛واحد  يتبع  ،  نه 

الظلر  يتبع  وكذلك  ألنه  يفوموضع  ،  الشمس  ؛  يف   تّبع  اخلليفة  موضع  اجلاهلية 

ملو،  اإلسالم األعاظموهم  العرب  عاشور،  (4)«ك  بن  الطاهر   -  عٌ ب  وتر »  :ويقول 

 
 لفكر .  تابه نتائج اومل أقف عىل كالم السهييل يف ك ، (2/231)رآن تقان يف علوم القاإل  (1)

 .  (139)الصافات ، (86): سورة األنعام وضعان اآلخران يف وامل (2)

القرآن   (3) التنزيل  ،  (2/209)  جماز  الوجيز  ،  (4/280)  فالكشا،  (4/179)معامل  ، (5/158)املحرر 

 .   (8/38) البحر املحيط 

 .   (2/209)  القرآن جماز  (4)
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املوحدة  املي  بضم   وتشديد  اليمن  لقٌب   -م  بالد  مجيع  يملك      ملن 
وسبأ  ا  ريً محه

، (1) «واطن الثالثةإال إذا ملك هذه امل  (عب  تر )  لك لقبر امل  طلق عىلفال ير ،  وحرضموت

لقًبا عىل الكريم  القرآن  وذلك يف قوله    ،(2)تّبع احلمريي  وقد ورد يف موضعني من 

  [ 37]الدخان:  ﴾   ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ ﴿  :تعاىل

ومل يرد ،  [41:ق ]سورة ﴾   ۆئ  ۇئ    ۇئ      وئ  وئ  ەئەئ  ائ    ائ  ى ﴿  :وقوله تعاىل

القرآن يف  سعواسمه  ،  اسمه  أو  كربأسعد  أبو  وكنيته  يف  ،  (3) د  استعمله  ولعل 

 أعلم .  واهلل، ريي مبني  عىل شهرة ملوك اليمن هبذا اللقبًبا عىل تّبع احلم القرآن لق

أن   بعرضوبقي  األلقاب  من  ذكره  سبق  ما  األلقاب  م  نستكمل  من  إنه  قيل  ا 

 :  ليه ما يأيتوالذي وقفت ع، ى بعض املفرسينلد  الواردة يف القرآن الكريم

  ٻ ﴿  :قوله تعاىلوهو  ،  يف موضع واحد من القرآن  هذا اللفظ  ورد  آزر:  -1

 ]األنعام :  ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀپ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

قا  ،[74 من  فمنهم  ؛  فيه  املفرسون  اختلف  كالسّديوقد  أبيه  اسم  هو  وعن ،  (4) ل 

فأوىل  »  ويقول الطبي:،  ( 5) أأتذ أصناًما  وإنم نصبه بتقدير :  ،  من ص    جماهد أنه اسمر 

االقولني بالصواب منهم   أبيهعندي قول من قال: هو  أنه  ،  سم  ألن اهلل تعاىل أخب 

ال،  أبوه العلموهو  أهل  قول  من  املحفوظ  بمع  (6) « قول  إنه صفة  بعضهم   نى وقال 

وج  ـمعـال
بــذكو؛  (7)  الـعـر  أــريـس ـفـم ـض  ( حاره ـت)ه  ـم ـواس ،  هــيـ عل  ٌب ـق ـله  ــنن 

 
 .    (25/309)التحرير والتنوير  (   1)

 .  (25/309)والتنوير التحرير، (8/64)رشاد العقل السليم نظر : إي   (2)

 .(13/125)روح املعاين ،  (4/272)معامل التنزيل ، (9/96)الكشف والبيان    (3)

 .   (9/343)جامع البيان  ( 4)

 .(2/265) وإعرابه للزجاج معاين القرآن، (9/344)  جامع البيان   (5)

 .    (9/344)  جامع البيان   (6)

 .  (2/310) الوجيز املحرر  ،(9/344) ر : جامع البيان نظي   (7)



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعلا    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

289 

 . (1) ل إرسائيل ويعقوب ـثـم

  ؛السالملقبر النبي إدريس عليه  ه  أنه قيل إن  (2) ذكر بعض املفرسين   :إلياس  -2

  بنّي و، (3) وإرسائيل هو يعقوب ، ريس هو إلياس فعن عبداهلل بن مسعود أنه قال : إد

املفرسي من  كالطبيعدٌد  اهذ  د  ع  بر   (4) والبغوي   ن  ذكر ا  وجل   عّز  اهلل  ألن  ؛  لقول 

  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿:  تعاىل  هالسالم يف قول  منوح عليه  ( يف ولده سإليا)

  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄڄ  ڄ

  ک ڑ  ڑژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ

ب إليه يف  س  تعاىل ن    وذلك أن اهلل»  : الطبي  يقول؛  (5)  [85-84األنعام :]  ﴾ک

أن    فمحاٌل   ؛إدريس عند أهل العلم  ابنر   ونوٌح ،  ن ذريتهله مه وجع  ،  نوح ىل  هذه اآلية إ

أكثر املفرسين  وأما  »  :الرازييقول  ؛ ولذا  (6) «من ذريته  أبيه منسوًبا إىل أنه   يكون جدر 

متفقون   نبي  فهم  أنه  إرسائيل  عىل  بني  أنبياء  ول ،  من  من  ياسني  بن  إلياس  د  وهو 

 . (7) «هارون أخي موسى عليهم السالم

حيتمل أن يكون  »ال األوىل أن يكون اسًم؛ فقعادل أن يرى ابن  :ذو الكفل -3

إال أّن  ،  (8) «فائدة من اللقبأكثر    ألنه؛  واألوىل أن يكون اسمً ،  وأن يكون اسمً ،  لقباً 

ا قيل يف سبب ويبدو أنه لقٌب مل،    ليله بأّن االسم أكثر فائدة من اللقب غري دقيق تع

 
 .  (7/22)ن اجلامع ألحكام القرآ، (9/343) ينظر : جامع البيان   (1)

 .  (4/91)اإلتقان يف علوم القرآن ، ( 4/60)الكشاف ، (9/383) جامع البيان ينظر :   (2)

 .  (2/141)معامل التنزيل  ، (9/383)البيان ينظر : جامع   (3)

 .   (12/133)روح املعاين ، (2/141)مل التنزيل  معا  ،(9/383)نظر : جامع البيان ي   (4)

وورد  ،  123آخر يف الصافات :  وورد يف موضع،  القرآن  ( يفياسنيد لفظ  )وهذا هو املوضع األول لورو  (  5)

          .  130افات :بلفظ إل ياسني يف سورة : الص

 .  (9/383)ينظر : جامع البيان  ( 6)

    .    (26/353)  لتفسري الكبريا   (7)

        . (13/576) اللباب يف علوم الكتاب   ( 8)
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 وكان   ،اًل صاحلًا ومل يكن نبيًّاكان ذو الكفل رج »  جماهد :  قالتسميته هبذا االسم ؛  

قومه   في ه  يك  أن  لنبي   ل  ي  تكف  م  سر فلذلك  بالعدل؛  بينهم  الكفلويقيض  ،  (1)«ذا 

:  : زكريا . وقيل . وقيل: هو نبي فقيل : هو إلياساألكثرون  وقال»أبو حيان  ويقول  

ذلك  (2)«يوشع غري  أعلم،  (3) وقيل  اللفظ  هذ  ردقد  و   .واهلل  قوله  ا    : تعاىليف 

[85]األنبياء : ﴾      ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ   چ﴿ 
  (4) . 

قد و، ياء عليهم السالم أكثر من اسمر اإلشارة إىل أنه قد يكون لبعض األنبوجتد

الزركيش فقال  إىلنّبه   دون  قد يكون للشخص اسمن فيقترص عىل أحدمها  »  :ذلك 

لنكتة بجمل،  (5)«اآلخر  ذلك  مومّثل عىل  األعالمة  اهلل »  قوله:منها  ،  ن  ذكر  حيث 

بهنوًحا   ه  الغفار،  سم  عبد  للتنبيواسمه  يف  ؛  نفسه  نوحه عىل  كثرة  ، هرب  طاعة  ه عىل 

 الصف : من] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿: عن عيسىومنه قوله تعاىل حاكًيا 

؛ألنه  [6:اآلية حممٌد  يقل  ه   ومل  مح  أمحد؛  كان  حتى  حممًدا  يكن  ورش  أ  فنب  ه  رب    د  مل  ؛ فه  ه 

يف حقيقتها صفات  األعالم هي  وهذه  ،  (6) «ذكره عيسى بهم عىل حممد ففلذلك تقد  

   ،  ليست من قبيل األلقابو،  غالبة فصارت أعالًما
ومن الصفات الغالبة ما مل يرصه

ك )علًم  الدارسني  يق الصد  لفظ  بعض  عّده  الذي  إنه  ،  لقًبا(  النبي »وقال  به  ب  لق 

ق  و،  مساليوسف عليه ال ،  لسالم راهيم وإدريس عليهم ا به غريه من األنبياء كإب  بلر

لر  عيسى  وكذلك  أم  به  بت  السال  بنتق  عليهم  ذل،  (7) «معمران  عدم  وينقض  ك 

 
 .    (576) تفسري جماهد  (1)

 .        (6/310)البحر املحيط  (2)

 .        (9/78)روح املعاين  (3)

      .   (48)اآلية ، ورة :ص آخر أيًضا يف سورد لفظ ) ذو الكفل( يف موضع   (4)

 .    (1/160)القرآن  لوم البهان يف ع( 5)

 .   (1/161)يف علوم القرآن  لبهانا( 6)

التعبري  (7) يف  وداللتها  والكنى  األلقاب  جبارأ.د.  ،  القرآين  معاين  عيل  عطية ،  سامي  قاسم  جملة  ،  وتيسري 

 .     (61ص)، م2012السنة :، 3العدد : ، 37 املجلد :، برصةأبحاث البرصة ) العلوم اإلنسانية (جامعة ال
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حد   عليه  انطباق  العلمالعل م  أقسام  من  فاللقب  مشرت  الصديق و)،  ؛  هذه (  بني  ك 

متعي نًا،  سمءاأل منها  وليس  أنه،  ألي   عن  يال  فضاًل  اللقبن  حّد  عليه  ألنه طبق  ؛ 

كم،  ةصف ابن احلاجب  واللقب  بالغلبة  كلر »  :يقول  علًم  ،  (1)«اسم غري صفة صار 

قيد غري  وعلّ  أعالماً »الصفة  ة  غلبت حتى صارت  التي  الصفات  من  من  ،  احرتاز 

والصاحب والوزير  الكاتب  قولك:  االسم ؛  نحو  إضافة  منها جلاز  كانت  لو  ألهنا 

ما  ها جاريًة صفاٍت عىل  وبل بق  ،  حبه وعمرو الصا  الكاتبه   : زيدر ولك قإليها يف مثل 

فيها اإلضافة  وهذه جو  ،  كانت عليه يكن هل إذ  ؛  زوا  خمصوصة    ا مع االسم حاٌل مل 

، (2) «...للقبى هذا اسم  واملراد مر ،  ة  ف  ق  در ـ وا: زيـالـذلك قـفل،  هـقى عليـب ـة فتـمد  ـقـمت

 . واهلل أعلم 

 

 

 

 
 

 
 .       (1/471)مايل ابن احلاجب أ (1)

 السابق .       (2)
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 اخلامتة
ني بدراسة الكنيةيف خمتتم ه واللقب يف القرآن دراسة نحوية   ذا البحث الذي عر

ض ما أسفرت ع، الليةد  :            نه هذه الرحلة املاتعة من نتائج أعره

مجع    - إىل  البحث  اانتهى  األسلوب  يف  الواردة  واأللقاب    ني   وب  ،  لقرآينالكنى 

دالالهت عن  وأبان  يفمعانيها  اا  السياق  فيه ضوء  وردت  يف  ،  لذي  الواردة  والكنى 

سّت  هي  كنىالقرآن  مريموهي،    ابن  ها،  القرى  أمر ،  تاب الك  أمر ،  :    أم ،  رونأخت 

هلب  ،  موسى )وأم  ،  أبو  فهي  القرآن  يف  الواردة  األلقاب  لقًبا(  اثناا   : وهي،  عرش 

القرنني،  العزيز،  املسيح   ، فرعون،  إرسائيل  ال ،  السامري،  ذو  صاحب ،  ننوذو 

ب ع،  احلوت  ذو الكفل ،  (ند بعض املفرسينعإلياس)،  (عند بعض املفرسين)آزر    ،تر

 .   عند بعض املفرسين ()

ه بعض العلمء املتأخرين والدارسني املحدثني عن عدد ح البحث ما ذكرصحّ   -

بم  ولعل البحث استوىف  ،  ا يف ألفاظ قليلةالكنى أو األلقاب يف القرآن وحرصهم هل

الكنىاهلل يرّس   ألفاظ  مجيع  أ    ضوء  يف  الكريم  القرآن  يف  النحويني  واأللقاب  قوال 

 واملفرسين . 

،  ليس خياًرا تركيبيًّا لفظيًّا فحسبالقرآن الكريم  اللقب يف  الكنية أو  ستعمل  ا  -

داللًة  ثمة     ند حتليل مواضعه أن  عىل ما تقضيه بالغة السياق ؛ إذ جتىّل ع  بل هو مبني  

 .و اللقبة أملها الكنيحت

وغريه    مه ل  ع  يون يف باب الذكرها النحو ،  خاصةاللقب أحكام نحوية  للكنية و   -

النحوم أبواب  البحث،  ن  بعض  ،مجعها  الكنية    وتبّدت  تراكيب  يف  األحكام  تلك 

القرآن يف  :  ،  واللقب  والكنيةمثل  واالسم  اللقب  متقد  وورود  ،  اجتمع  ًما  اللقب 

النحوية للقاعدة  الك،  شهورةامل  عليهم خالًفا  نية جمرى االسم يف اإلعراب  وإجراء 

( يف ناببـ )املنادى املوصوف    جمرى العلموإجراء الكنية  ،  عض القراءاتيف توجيه ب
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 وغريها . ( املنصوب بعدهابنجواز فتحه إتباًعا لـ)

وربط ،  ت السياقية لألسلوب القرآينيويص البحث باالعتناء بدراسة الدالال  -

ا الظواهر  النحدراسة  القرآن  يف  بالداللةوية  الدال،  لكريم  الفروق  لية  والتمس 

د ة عىلاملرتتب  ط الرتاكيب اللغوية .  أنم تعدر

 

 

 . علم أوهللا
 . وسّلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وصّلى هللا
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 املصادر واملراجع فهرس 
الض ا .1 العرب رب  رتشاف  لسان  حيان    ،من  رجب  : يقحتق،    األندلس أبو  حممد  د.  ،  عثمن 

 م . 1998هـ/ 1814، 1ط، مكتبة اخلانجي، القاهرة

اهليئة املرصية العامة  ،  حممد أبو الفضل إبراهيمق:  حتقي،  السيوطي  ،لوم القرآناإلتقان يف ع .2

 م. 1974هـ/ 1394، القاهرة ، للكتاب

العربية    ع اللغةجمم،  رين حتقيق : عبد اإلله نبهان وآخ ،  السيوطي  ،لنحواألشباه والنظائر يف ا .3

 م .  1987هـ/1407، بدمشق

ت يلد. عبد احلسني الحتقيق  ،  ابن الرساج   ،و  يف النحاألصول   .4 ،  بريوت  ،  لرسالة  مؤسسة ا ،  فه

 م. 1996هـ/1417، ط

 بريوت )د.ت(. ،  ية املكتبة العرص ،  حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم ،  ابن األنباري   ، األضداد  . 5

احلاج  ،األمايل .6 وحت ،  بابن  سليمن  ق:  قيدراسة  فخر صالح  ارةد.  عمر،  بريوت،  ق د  ، دار 

 م .  1989هـ/   9140،  األردن ، جليل دار ا 

ع .7 يف  العربيالبديع  األثري   ،ةلم  الدين ،  ابن  عيل  أمحد  فتحي  د.  ودراسة:  أم  ،  حتقيق  جامعة 

 هـ .   1420، 1ط، مكة املكرمة ، القرى

حتقيق : حممد أبو الفضل ،  دين حممد  ال  أبو عبد اهلل بدر،  الزركيش   ،ربهان يف علوم القرآن ال .8

إحياء  ،  إبراهيم  العربية  دار  احللبي  الكتب  البابى   /هـ 1376،  1ط ،  القاهرة ،  ورشكائه عيسى 

 م . 1957

 م .  9841،  تونس ،  الدار التونسية للنرش ،  حممد الطاهر بن حممد ،  ابن عاشور  ،لتحرير والتنوير ا . 9

التسه .10 شرح كتاب  يف  والتكميل  هنداوي،  نحياأبو    ،يلالتذييل  حسن  د.   : دار  ،  حتقيق 

 )د.ت( .  ، 1ط،  ليا ز إشبيدار كنو، دمشق، القلم

 )د.ت( . ، 4ط، القاهرة ، رصية العامة للكتاب اهليئة امل ، ابن جني   ،ئصاخلصا .11

املخزوم،  الفراهيدي بن أمحد  اخلليل    ،العني .12 د مهدي   : السامرائي،  يحتقيق  إبراهيم  ،  د 

 )د.ت(. ، اهلالل دار ومكتبة 

واألدبال .13 اللغة  يف  الف:  حتقيق،  املبد  ،كامل  أبو  إبراهيم ضحممد  العرب  ،  ل  الفكر  ،  دار 

 م . 1997/هـ1417، 3ط،  القاهرة 
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ــ وي ـ ب ـ ي ـ س   ،ابـــتـالك .14 عب ــ وش :  ق ـ ي ـ حق ـ ت ،  ه ــ هارون د  ـ رح  اخلانجي ،  السالم  ،  3ط ،  القاهرة ،  مكتبة 

 . م  1988  هـ / 1408

حتقيق عدنان درويش  ، الكفويأبو البقاء  ،  يةلغو الفروق الالكليات معجم يف املصطلحات و  .15

 )د.ت( . ، بريوت ، الرسالة   مؤسسة، حممد املرصي -

واإلع .16 البناء  علل  ي  ،راباللباب يف  ب  ك  العر البقاء  النبهان:  حتقيق،  أبو  اإلله  عبد  دار  ،  د. 

 م . 1995هـ 1416، 1ط،  دمشق ، الفكر

القرا احملتس .17 تبيني وجوه شواذ  واإليضاح  ب يف  جنيا   ،اعنه ءات  النجدي  ،  بن  عيل   : حتقيق 

للشـمج ـال-افـ األوقوزارة  ،  وآخرين ،  فــاصـن ،  رـ صـم،  ة ــي ـمالـون اإلسـئـلس األعىل 

 م .  1999/ ـ ه1420

، دار الكتب العلمية،  حتقيق :فؤاد عيل منصور  ،  السيوطي  ،وأنواعها  املزهر يف علوم اللغة   .18

 م . 1998ـ/ه1418، 1ط، بريوت

تسه  .19 على  اياملساعد  عقيل  ،لفوائدل  بركات  :حتقيق،  ابن  كامل  حممد  البحث  ،  د.  مركز 

 م . 1984هـ/1405،  مكة املكرمة، لقرىاث اإلسالمي بجامعة أم ا إحياء الرتالعلمي و

،  بريوت،  مكتبة اهلالل،  د. عيل بو ملحم  :حتقيق،  الزخمرشي  ،املفصل يف صنعة اإلعراب .20

 م . 1993، 1ط

شاملقاص .21 شرح  يف  النحوية  شرو د  اواهد  الكربىح  الشواهد  بشرح  املشهور  ،  العيني    ،أللفية 

د. أ.  فاخر  حتقيق:  السالم،  آخرين و،  عيل حممد  ،  للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة  دار 

 م. 1431/2010، 1ط،  لقاهرةا 

 ت ( . )د.  ،  بريوت ،  عامل الكتب ، الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة  :حتقيق، املبد ،املقتضب . 22

 ( . ) د. ت ، 15ط، دار املعارف ، سن عباس ح ،و الوايفالنح .23

أل .24 إىل  املسالك  مالكأوضح  ابن  األ  ،فية  الشيخ حممد  :  حتقيق ،  نصاريابن هشام  يوسف 

 د.ت . ، باعة والنرش والتوزيعدار الفكر للط، البقاعي

ر  مد فاخ دراسة وحتقيق: أ. د. عيل حم،  ناظر اجليش  ،متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد .25

 هـ . 1428 ، 1ط،  القاهرة، ع والرتمجة طباعة والنرش والتوزيلل دار السالم، وآخرين 
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واملس ت .26 املقاصد  بشرح  وضيح  مالكالك  ابن  الرمح   د.حتقيق:  ،  املرادي  ،ألفية  عيل  عبد  ن 

 هـ . 1422، 1ط، القاهرة، دار الفكر العرب، سليمن

 بن  اهللالدكتور عبد    حتقيق: ،  الطبيحممد بن جرير  ،  جامع البيان عن أتويل آي القرآن .27

الرتكي املحسن  مركز  عبد  مع  ه  بالتعاون  بدار  اإلسالمية  والدراسات  جر  البحوث 

يممةال حسن  السند  عبد  والنرش ،  دكتور  للطباعة  هجر  واإلعالندار  والتوزيع  ،    1ط،   

 .  م 2001هـ / 1422

 م. 1993ـ /  ه   1414  ،  28ط ،    صيدا ،  املكتبة العرصية ،  الغاليينى  ،جامع الدروس العربية . 28

   . م 7819  1ط ،  بريوت ،  دار العلم للماليني ،  لبكي حتقيق : رمزي منري بع ،  بن دريد  ،للغةة امجهر  . 29

إبراهيم شمس  :  ضبطه وصّححه،  لكحاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن ما .30

 م . 1997هـ/ 1417، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية، الدين 

دار  ، ةمطبعة املدين بالقاهر، بو فهرر أحممود حممد شاك: حتقيق، رجايناجل  ،ازاإلعج دالئل  .31

 .  م1992هـ / 1413، 3ط،  املدين بجدة

   . م 2006،  بريوت ،  دار صادر   ، الدكتور وليد عرفات :  حققه وعّلق عليه  ،ان حسان بن اثبتديو  . 32

صــــــس .33 اإلعـــاعـنـر  ج ــ با   ،رابـــــة  الك ،  يـنـن  بــي ـلمـالعب  ـتـدار  ،  1ط،  ناـ نـلب،  روتـ ي ـة 

 م . 0002 /ـ ه1421

،  1ط،  د. حممد بدوي املختون،  سيدد. عبد الرمحن ال  : حتقيق ،  ابن مالك  ،شرح التسهيل  .34

 مكتبة هجر .

التوضيح  شرح .35 على  األزهري  ،التصريح  العلمية،  خالد  الكتب  ،  1ط،  بريوت،  دار 

 م . 2000هـ/1421

الشافية .36 الكافية  مالك   ،شرح  املنعم،  ابن  عبد  له:  وقدم  هريدي  حققه    مركز ،  1ط ،  أمحد 

 م .   1982هـ / 1402 ،  1ط ،  مكة املكرمة  ،  جامعة أم القرى ،  بحث العلمي  ال 

دار ،  د. إيميل بديع يعقوب  :ه وفهارسه ووضع هوامش  قّدم له،  ابن يعيش  ،صلشرح املف .37

 م . 2001هـ/ 1422، 1ط،  بريوت، العلميةالكتب 

الزجاجي .38 مجل  عصفور  ،شرح  صاحب،  ابن  د.   : جناح  حتقيق  املو،  أبو  ،  صلجامعة 

 م . 1980/ هـ1400، 1ط ، العراق ، سة دار الكتب للطباعة والنرشمؤس
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منشورات  ،  يوسف حسن عمر  :تصحيح،  ابازيسرت االالريض      ،افية ابن احلاجبشرح ك .39

 م .  1975هـ/ 1395، ياليب، جامعة بنغازي

املتويل،  الفاكهي  ،شرح كتاب احلدود يف النحو .40 مكتبة  ،  رمضان أمحد الدمريي  حتقيق : د. 

 م . 1993هـ / 1414،  2ط،  رة قاهال، وهبة

سيبويهش .41 مهديلحت ،  السريايف    ،رح كتاب  أمحد حسن   : عيلع،  قيق  سيد  الكتب  ،  يل  دار 

 م . 2008هـ /1408،  1ط، بريوت، العلمية 

البخاري )صحي . 42   ، وسننه وأايمه(  ×اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  ح 

 هـ.   1422،  1ط ،  ر طوق النجاة دا ،  رص لنا حتقيق: حممد زهري بن نارص ا ،  ي البخار 

  ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي،  يسابوريلقشريي النمسلم أبو احلسن ا  ،صحيح مسلم .43

 . م1991هـ/1412، 1ط ، بريوت  ، : دار الكتب العلميةتوزيع، اث العربدار إحياء الرت

 م .  9781ه/1398، دار الكتب العلمية ، د صقرحتقيق :أمح، بن قتيبةا  ،غريب القرآن .44

 هـ .  1414، 3ط، صادر دار، ابن منظور ،لسان العرب .45

التنزيل .46 القرآن  معامل  تفسري  املهدي،  البغوي  ،يف  الرزاق  عبد   : الرتاث  ،  حتقيق  إحياء  دار 

 هـ . 1420،  1ط،  بريوت، العرب

  ، ة ي عط   وتيسري قاسم ،  د. سامي عيل جبار أ.   ،لكىن وداللتها يف التعبري القرآين عاين األلقاب وام . 47

 م . 2012السنة : ،  3عدد :  ال ،  37املجلد :  ،  جامعة البرصة   ( اإلنسانية العلوم  جملة أبحاث البرصة ) 

القرآن .48 وآخرين   :حتقيق،  الفراء  ،معاين  نجايت  يوسف  للتأليف ،  1ط،  أمحد  املرصية  دار 

 . (د. ت)، قاهرة ال، والرتمجة

،  عامل الكتب،  بده شلبيل عد اجلليحتقيق :عب،  أبو إسحاق الزجاج    ،رآن وإعرابهمعاين الق .49

 م.  1988هـ/ 1408، 1ط، بريوت 

،  القاهرة،  مكتبة اخلانجي،  1ط،  د. هدى حممود قراعة   :حتقيق،  ألخفش ا   ،معاين القرآن .50

 م .  1990هـ/ 1411،  1ط

اللبيب عن كتب األعاريب .51 األنصاري  ،مغين  املبارك   حتقيق ،  ابن هشام  مازن  وحممد    ،د. 

 م .  1985، 6ط،  دمشق، ر الفكردا ، عيل محد اهلل
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 . م1412/1992،  1ط ، بريوت، دار الكتب العلمية، السهييل ،الفكر يف الن حونتائج  .52

حتقيق ورشح لبعض أجزائه: األستاذ  ،  السيوطي  ،وامعـمع اجلـي شرح جـع فـوامـهـع الـمـه .53

البحوث   دار،  سة الرسالةمؤس،  الدكتور عبدالعال سامل مكرم ،  السالم حممد هارون   بدع

 .  م1992/هـ 1314 ،العلمية

العـــرشإ .54 السليـقـاد  الكرميـل  القرآن  مزااي  إىل  السعو  ،م  العرب،  دأبو  الرتاث  إحياء  ،  دار 

 .(د. ت) بريوت

املوجود والشيخ عيل  الشيخ عادل أمحد    :حتقيق،  األندلسن  أبو حيا  ،البحر احمليط . 55 عبد 

 م .   2001ـ/ ه 2214،  بريوت ، 1ط، لكتب العلميةدار ا ، وشاركهم آخران  ، حممد معوض

القرآنالتبي .56 إعراب  البجاوي،  العكبي    ،ان يف  : عيل حممد  الباب  ،  حتقيق  عيسى  مطبعة 

 .( د. تالقاهرة )،  احللبي ورشكاه

ال،  الرازي  ،فسري الكبري ومفاتيح الغيبالت .57 العلميةدار    / ـه1421،  1ط،  بريوت  ،  كتب 

 م . 2000

القرآ .58 الب،  طبيالقر  ،ن  اجلامع ألحكام  يشين وإبراهيم  دو حتقيق: أمحد  الكتب  ،  أ ط فه دار 

 م . 1964هـ / 1384، 2ط، القاهرة، املرصية

 ـ .  ه1424،  2ط، بريوت، دار الكتب العلمية، اجلاحظ ،احليوان .59

املك  ،الدر املصون .60 الكتاب  ،  الدكتور أمحد اخلراط:  حتقيق،  السمني احللبي،  نونيف علوم 

 ( . ت د.ق )دمش، دار القلم

حقائق   . 61 التأويلامض  غواالكشاف عن  وجوه  األقاويل يف  وعيون  :  حتقيق ،  الزخمرشي    ،لتنزيل 

ـ .   1407،  3ط ،  بريوت  ،  دار الكتاب العرب  ،  ق املهدي عبد الرزا   ه

مراجعة  ،  حتقيق: اإلمام أب حممد بن عاشور  ،  بيالثعل  ، الكشف والبيان عن تفسري القرآن .62

 م . 2002/هـ1422، 1ط  ،ت بريو، دار إحياء الرتاث، ساعدي الوتدقيق: األستاذ نظري

الكتاب  .63 علوم  يف  ا  ،اللباب  عادل  املوجود   حتقيق،  حلنبيلابن  عبد  أمحد  عادل  الشيخ   :

 م .  1998هـ /  1419، 1ط ، بريوت ، دار الكتب العلمية، والشيخ عيل حممد معوض

العزيز .64 الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  األ  ،احملرر  عطية  عبد  ،  ندلس  ابن  السالم  عبد   : حتقيق 

 م .  1993هـ/ 1413، 1ط ، بريوت ، دار الكتب العلمية، حممد  ايفالش



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعلا    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

299 

،  حامد عبد القادر ، الزيات  أمحد ، )إبراهيم مصطفى ، جممع اللغة العربية بالقاهرة  ،يطاملعجم الوس  .65

 القاهرة )د.ت( .  ،  دار الدعوة ،  د النجار ( حمم 

العربية   .66 وصحاح  اللغة  عطا  ،هريو اجل ،  اتج  الغفور  عبد  أمحد  العلم   دار،  رحتقيق: 

 م .  7198/ هـ1407،  4ط، بريوت، للماليني

القرآن .67 مشكل  الدين ،  لدينوريا   ،أتويل  شمس  إبراهيم   : الكتب ،  بريوت،  حتقيق  دار 

 بريوت )د.ت ( . ، العلمية

مود   حمحتقيق: عبد اهلل،  أبو احلسن مقاتل بن سليمن األزدي    ،ري مقاتل بن سليمانتفس .68

  هـ.1423،  1ط، بريوت، اثدار إحياء الرت ، شحاته

،  بريوت،  ء الرتاث العربدار إحيا،  : حممد عوض مرعبحتقيق،  األزهري  ،هتذيب اللغة .69

 م . 2001 ، 1ط

ول .70 األدب  العربخزانة  لسان  لباب  حممد  ،  يالبغداد،  ب  السالم  عبد  ورشح:  حتقيق 

 م .  9971هـ/4181، 4ط، القاهرة ، مكتبة اخلانجي، هارون

 )د. ت (. ، بريوت، ء الرتاث العربحيادار إ ،تة املصريديوان ابن نبا .71

 بريوت)د.ت( . ، دار اجليل ، بن مهران العسكري أبو هالل احلسن  ،ديوان املعاين .72

،  حتقيق: عيل عبد الباري عطية،  األلويس    ،م والسبع املثاينين تفسري القرآن العظياملعاروح   .73

 . م 0002  -هـ1421لطبعة: األويل  ا ـ،  ه 1415، 1ط ، وتبري ، لمية دار الكتب الع

 .  (د. تالقاهرة )، انجىمكتبة اخل ، حتقيق: حممد فواد سزكني، أبو عبيدة ،جماز القرآن .74

 هـ. 1409،  مكة املكرمة ،  جامعة أم القرى ،  حممد عيل الصابوين :  حتقيق ، النحاس ،معاين القرآن . 75
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• من مواليد عام ١٤٠٠ه مبدينة مكة املكرمة.
• خترج يف كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى مبدينة مكة املكرمة عام ١٤٢٦ه.

• انل شهادة املاجستري من قسم الدراسات العليا العربية -كلية اللغة العربية وآداهبا جبامعة أم 
القرى عام ١٤٣٢ه أبطروحة: "رتب املعارف وأثرها يف إعراب القرآن". كما انل منه شهادة 

الدكتوراه عام ١٤٣٩ه أبطروحة: "أثر قياس الشبه بني ابن جين والرضي".
• من أعماله املنشورة: "أوجه إعراب القرآن الضعيفة عند الباقويل يف كتابه "كشف املشكالت": 

مجًعا ودراسة".
 msbarnawi@uqu.edu.sa :الربيد الشبكي •

( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/٩/٤ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/١١/١ه )
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 امللخص
احل البحث  ابن خالوي  ججيدرس  هلا  استدل  التي  القرآنية  للقراءات  ه ــاللغوية 

 ، مع اإلشارة إىل ثبوت األثر املستدل به وعدمه.باألثر

مرجحات بعض  عىل  التعرف  إىل  البحث  للقراءات    وهيدف  اللغوية  احلجج 

 . تحلييلالوصفي سار البحث عىل املنهج ال قدالقرآنية، و

النت  جةلتقوية احلة التي اعتمدها ابن خالويه  أن األثر أحد األدل  :جائومن أبرز 

من -  ما بني داللية ورصفية ونحوية، وأكثر ما ورد  جج اللغوية، وتنوع احلةاللغوي

فعال  -احلجج أو  كان  اسام  البنية  الداللةيف  يف  وقليل  عىل  ،  هبا  املستدل  واآلثار   ،

 ابت.ث  ، وأكثرها غري صحيح  ثابت ما هو :نهام ،احلجة

  -عند ابن خالويه -االحتجاج اللغويدراسة األدلة عىل من توصيات البحث: و

 جمتمعة يف عمل علمي واحد. 

 .خالويه، قراءات، توجيه ،حجة ،استدالل :الكلمات املفتاحية
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 قدمةملا
قرآن العربيا، والصالة والسالم عىل من أنزل عليه  جعل القرآن  احلمد هلل الذي  

 : وبعد  ،الي آله وصحبه، الذين قرؤوا القرآن، ورتلوه ترت  تنزيال، وعىل

تيسريا أحرف  سبعة  عىل  القرآن  أنزل  تعدد   فقد  لقراءاته  التعدد  ويف  لتالوته، 

أدائه، وقد   بالقراءات من جوانب  ُعنيملعانيه، وتنوع يف  القدم  خمتلفة،    العلامء منذ 

االعتنا صور  من  وإن  متعددة،  هلا،ء  ونواحي  االحتجاج  أوجهها   هبا  وبيان 

العلامء   هؤالء  من  وكان  اللغوي  اإلعرابية،  أمحد النحوي  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو 

 )احلجة يف القراءات السبع(   يف كتابيه(  370)ت  اهلمذاين ، املعروف بـ)ابن خالويه(

 . ()إعراب القراءات السبع وعللهاو
ق خمتلفة، منها:   ذلك طرائيف  اللغوية، وله  احلجج  يستدل عىل بعض  وكان  

اء، أو برسم املصحف، ومنها االستدالل باألثر،  االستدالل   بالقرآن، أو بإمجاع القرَّ

املعنون   البحث  هذا  للقراءة    اللغوية   )االستدالل ابألثر على احلجة   ـ ــــب  : لهفكان 
ن ؛ ألنه يكثر فيه مواقترص البحث عىل كتاب احلجة  ،( -عند ابن خالويه -القرآنية

إعراب  ) مع اإلشارة إىل رأيه يف كتاب    بطرائق خمتلفة،ىل احلجة اللغوية  االستدالل ع
  ، بخالف الطارقية   ، -يف املوضوع -  )احلجة(  كتاب ؛ لتامم الفائدة؛ وملوافقته  (القراءات

 خالويه.  وغريها من كتب ابن

 :  موضوع البحث
  ت وشارة إىل ثبع اإل ر، مـاألث ـاللغوية التي استدل هلا ابن خالويه ب  احلجج  دراسة

 األثر املستدل به ، أو عدمه.

 أسئلة البحث: 
 ؟ للقراءة ةاللغوي حلجةهل كان ابن خالويه يستدل باألثر لتقوية ا -

 باألثر وحده، أو به مع غريه؟   جةهل كان يستدل عىل احل -
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 ثابت وصحيح، أو ال؟ جةهل األثر املستدل به عىل احل -

 غريه؟ وعن   ،أو عنه،  × بيالن هل األثر املستدل به مروي عن -

 أمهية البحث:
مع يشء    للقراءات القرآنية  يعد من األبحاث البينية التي مجعت الدراسة اللغوية

 . من دراسة اآلثار عند أهل احلديث

 :أهداف البحث
 . ةاللغوي حجةللبه   مدى قوة األثر يف االستدالل

 غوية. الل معرفة منزلة األثر بني األدلة املستدل هبا عىل احلجة

 السابقة:   ات اسالدر 
 من الدراسات التي تتقاطع مع هذه الدراسة، ما يأيت:  

 . (أثر التفسري باملأثور يف التوجيه النحوي آليات القرآن الكريم) :أوال

هي: معاين   كتب ةيف ستاملأثور بالتفسري  التأثر يف التوجيه النحويدرس مواضع 

الزجا ومعاين  األخفش،  ومعاين  والفراء،  النحاج،  منها  س،معاين    )احلجة، :ليس 

 مص خص  حص...ٱ﴿مل يذكر آية مما تناولتها يف البحث إال آية  البن خالويه(،كام أنه  
 .[١٢٥]البقرة: ٱ﴾  ...حض جض

القراءات  )  :اثنيا من  لقراءة  واحلديثاالحتجاج  بالقرآن  قصري ،  (السبع   مقال 

  -ـ ه١4١8القعدة    ذي  يف(  333ملحمد بالوايل، نرش يف جملة)دعوة احلق(يف العدد)،

 م. 98١9مارس 

يف   الباحث  عنايتهم هبا   -مقاله-ذكر  أوجه  من  وكان  بالقراءات،  العلامء  عناية 

سبيل  عىل  وذكر  احلديث،  منها  التي  التوجيهات،  لتلك  األدلة  والتامس  توجيهها 

احلرص  املثال قراءة  ال  اخلاء-  [١٢٥]البقرة:ٱ﴾   ... حص ...ٱ﴿:  وقراءة -بكرس  ٱ، 

[  ١٦١آل عمران:  ] ٱ ﴾ مل   يك ... ٱ﴿ ، وقراءة -مهز  ون د -  [ ٦١]البقرة: ٱ  ﴾ ...حق  مف ... ٱ﴿ 
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       وغريها.  ،ويف هذا العمل دراسة، لتلك اآليات ،-للمفعول امبني-

القرآنية):اثلثا للقراءات  جملة(االحتجاج  يف  نرش  اجلمييل،  اهلل  عبد  لسامي   ، 

 )األستاذ( جامعة بغداد.

  حتجاج باحلديث النبوي ، ومنها :االاءة  للقرذكر الباحث احلجج التي حيتج هبا   

 يف هذا العمل.   يتناوهلا البحث الرشيف، وذكر بعض أمثلة مل

 .وصفي حتلييل  منهج البحث:

 :  إجراءات البحث
قراءات،  - من  فيها  ورد  وما  القرآنية،  اآلية  عزو  تذكر  يف    أصحاهبا  إىل  هامع 

 .الدراسة موضع

 .حمل الدراسة ةراءللق التوجيهات التي ذكرتاحلجج و ذكرت - 

 للقراءة.ابن خالويه ما احتج به  -

 ، مع الدراسة. اللغوية جةعىل احلبه  املستدل األثر -

 البحث:   خطة
 مها: اقتضت طبيعة البحث أن يكون من مقدمة ومتهيد، ومبحثني،

 وفيه ما يأيت:  ، يف األمساء األول:املبحث  

 والتخفيف.  تحقيق ال بني  -١

 مع. واجلبني اإلفراد  -٢

 لضم. وا  بني الفتح -٢

 . عراب املثنىإ -4

 وفيه ما يأيت:  ،يف األفعالاملبحث الثاين: 

 بني الرفع واجلزم.  -١

   .بني املايض واألمر -٢
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 .بني املبني للفاعل، واملبني للمفعول -3

 بني التشديد والتخفيف.  -4

 بني التكلم واخلطاب.   -٥

 ات. وفيها نتائج البحث، والتوصي ثم اخلامتة

 . تتلوها الفهارس ثم
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 لتمهيدا

 االستدالل.معىن : أوال
أو الدليل،  طلب  هو:  الدليل  االستدالل  استعمل(1) هو  وقد  خالويه    ،    يف ابن 

  ، ذلك(  و)دليل   ، و)الدليل(   ، )دليله(   منها:  ا خمتلفة،ألفاظ   لقراءة احلجة لاالستدالل عىل 

 ل لكثرة دوره يف الكتاب. واختري لفظ االستدال ريها،  أو) واستدلوا(، وغ ، ( و)استدل 

 معىن األثر.  :انياث
احلديث  األثر علم  مصطلحات  عندهم:  من  ومعناه  النبي،  عن  ُروي    ×  ما 

ُيعنى به يف هذا البحث (2) وعن الصحابة والتابعني  إنه   ،، وهو ما  عىل  به  يستدل    إذ 

اللغويةاحل اإلشارة  ،جة  االحتجاج  وجتدر  أن  إىل  عىل   باحلديثأو    ،ثراألب  هنا 

ا   ؛ النحويةسائل  امل أدلة  السامعمن  النحوية  لنحو  أصول  كتب  يف  ذكرت    ؛ (3) التي 

 هنا. ن امبيَّ  ال لذكرهجم  الالف عىل خ

 :ويف القراءة احلجة يف اللغةمعىن  :اثلثا
 احلجة يف اللغة.  -أ

احلاء-  جةاحلُ  الربهان  -بضم  يقال:    عىل  معجتو،(4) هي:  وحجاج،  حجج، 

وهو   ى اختاذ احلجة،واالحتجاج بمعن،(5) حجة  ذختا، بمعنى  (باليشءن  الف  تجَّ اح)

 . احتج للفعل  رمصد

 احلجة يف القراءة. -ب
وتصحيحها      ،القرآنية  دليل القراءةبيان    :يقصد باحلجة للقراءة أو االحتجاج هلا

 
   .(4٥اإلغراب، لألنباري )ينظر:  (١)

 (.٢03-0٢٢/ ١للسيوطي ) وتدريب الراوي، (١4٥ن حجر )ظر، البينظر: نزهة الن( ٢)

 .(74(و )٦7االقرتاح، للسيوطي )و (83)ينظر: ملع األدلة، لألنباري (3)

 (.٢٢٦ /٢ البن منظور) (، ولسان العرب،١/304ينظر الصحاح، للجوهري  ) (4)

 .(١/304الصحاح، للجوهري  ) ينظر:( ٥)
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واللغة  جهة  من وقد  (1) العربية  احلجة  ،  لغوية،للقراءة  تكون  تكون   غرَي  كأن 

اتفاق القراء، أو ب  ت ،بالقراءا  أورسم املصحف،  ب  وأ  ،أسباب النزولأو ب  ،آنقرالب

 . (2)لكن األكثر أن تكون باللغةو ،اآلثارب وأالتفسري، ب وأ

 : امنهــ  ،والربهنــة هلــا ،القرآنيــة القــراءةبيان دليــل بكثرية ُتعنى كتب  صنفت    وقد

 ،خالويــه بــن ال   (، لســبع اءات ا احلجة يف القــر و)   ، هـ( 370  ت: )   لألزهري   ( معاين القراءات ) 

 و)احلجــة للقــراء الســبعة( ،-أيضــا-لــه الســبع(،و)إعــراب القــراءات ،هــ(370:ت)

ـــ(377)ت: للفـــار ي  ــوايل ) )حجـــة القـــراءات(البن زنجلـــةو ،هـ ـــ(403ت: حـ  ،هـ

ي القي ــ (القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــاالكشــف عــن وجــوه )و )ت: ، ملكــي

 وغريها من املؤلفات. ،هـ(437

تلك ) املؤل  فمن  كتاب  القراءات  فات  يف  خالويه(،الالسبعاحلجة  الذي  (3)بن 

  ﴾  ...حي جي  يه... ٱ﴿ٱما بني نحوية، كام عند قوله تعاىل:  هحجج  تنوعت
[7البقرة:]

قوله    ،(4) عند  كام   مي خي حي جي...ٱ﴿ٱتعاىل:ورصفية، 
[١١9األنعام:  ]  ﴾...ىي

تعاىل  ،(5) قوله  عند  كام  ٱ﴾  ...مي  خي  ﴿  :وصوتية، 

[٦الفاحتة:]
كـياللود  (6) عـم ـة  قـنـا  تــول ـد    ﴾ ...زي  ري  ٰى...ٱ﴿ ٱاىل:ـعـه 

[8١البقرة:]
   (7) . 

أن يذكر موضع القراءة يف  -للقراءةيف االحتجاج  -من منهج ابن خالويه  وكان  

ا لكل قراءة بذكر  ثم يبني ما ورد فيها من قراءات، حمتج    -حتديد السورةبعد  -اآلية  

 
 . (٢١٦/ 4حمد )عقيلة()ملينظر : الزيادة واإلحسان،  ( ١)

 . (٢٥و١3)  ة، للغوثايناجلوانب الصوتيينظر:  (٢)

 .(٥٥-38)ينظر: أدلة تثبت نسبة الكتاب إىل ابن خالويه ذكر حمقق الكتاب (3)

 .(٦7) ة، البن خالويهجحلاينظر:  (4)

 . (١48)  السابقاملصدر ( ٥)

 . (٦٢) ر السابقداملص (٦)

 (. 83) املصدر السابق (7)
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هبا يتصل  إعراب  ،ما  من  النحاة  ذكره  بقوله:ر  صد  مُ   وغريه،   مما  احلجج  تلك    ا 

وهك)فاحلجة اآلية،...واحلجة(،  يف  القراءات  مجيع  عىل  يأيت   حتي  يذكر    ذا  وقد 

،إذ    [4  الفاحتة:]  ﴾ ين ىن  من  ٱ﴿ٱتعاىل:  يف قوله  احلجة للقراءة ويستدل هلا كام 

ٱقوله تعاىل: ، واستدل هلا بامللك داخل حتت املالك  أنَّ ب(1) احتج لقراءة إثبات األلف

[٢٦آل عمران:    ]  ﴾  ... ىث  نث  مث زث  ﴿ٱ
ة قرآنية،  احلجة بآيل عىلاستد،ف(2) 

 ﴾   ...ىن من  خن﴿ٱد يذكر احلجة دون أن يستدل هلا كام  يف قوله تعاىل:كام أنه ق

عىل أصلها،   أتت  الكلمة  أن(3) ﴾ من﴿إذ احتج لقراءة اهلمز يف الفعل  ،[3البقرة:  ]

لفظها الرتكوكامل  أن  اهلمز  ترك  لقراءة  واحتج  الت(4)  ،  دون؛ألجل  أن   خفيف، 

 وقد حيتج للقراءة بقراءة أخرى دون أن يذكر ،(5) ويتني من احلجتني اللغ   يستدل ألي  

لغوية تعاىل:  ،حجة  قوله    ﴾ ... اممم يل ىل مل  يك ىك مك ٱ﴿ٱكام يف 

 فاحتج لقراءة التاء  ،(6) بالياء وبالتاء  ﴾ مك ﴿الفعل املضارع قرئ ، إذ[44]اإلرساء: 

  وذلك   للقراءة باألثر  كام أنه قد احتج ،(8) (7) « اتت له الساموحسبي »    : أبي   بقراءة

 ئ قر  [48]البقرة:    ﴾  ... جم هل  مل  خل حل جل  مك  لك... ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:

من احلجج التي ذكرها ابن خالويه للقراءة بالياء أن  (  9)بالتاء وبالياء  ﴾مك ﴿  قوله:

 
 . (١04ة، ينظر: السبعة، البن جماهد)قراءة نافع وابن كثري وأب عمرو وابن عامر ومحز :وهي( ١)

 (.٦٢ينظر: احلجة، البن خالويه )( ٢)

  .(١3٢والكسائي ، ينظر: السبعة، البن جماهد)وعاصم ومحزة امر عوابن قراءة نافع وابن كثري  :وهي (3)

 .( ١3٢اهد)، البن جمينظر: السبعة .أب عمروقراءة  :وهي( 4)

 (.٦4)احلجة، البن خالويه ينظر:  (٥)

عمرو   أبكل من    -(التاءـ)ب-عن عاصم، و    بكركل من ابن كثري ونافع وابن عامر وأب  -(الياءـ)ب-رأ  ق  (٦)

 .(38١)  ، البن جماهدالسبعة ، ينظر: محزة والكسائي وحفص عن عاصموالبرصي 

 (. 37٥/ ١)   ه إعراب القراءات، البن خالوي (و ١٢4/  ٢رآن، للفراء ) معاين الق   : ر ينظ   ، أب وابن مسعود قراءة  (7)

 ( ٢١8ينظر: احلجة، البن خالويه ) (8)

، البن السبعة ينظر:  بن عامر ومحزة والكسائي،  انافع و  -(الياءـ)ب-، وابن كثري وأبو عمرو   -(التاءـ)ب-قرأ    (9)

 .(١٥٥) جماهد
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. (2) (1) «اءإذا اختلفتم يف التاء والياء فاجعلوه بالي»  قال:ابن مسعود 

ُعرفممَّ   علول ذكر  ف  ا  ثمة  االحتجـ رقأن  بني  للقراءة،  ا  عىل واج   االستدالل 

و خالويهاحلجة  ابن  استدالل  جاء  وقد  حج  التوجيه،  توجيهها   جعىل  أو  القراءة 

 .متنوعا، وخمتلفا

 . -عند ابن خالويه -  ةاللغويجة طرائق االستدالل على احل  :رابعا
 ن.ابلقرآ للحجة  االستدالل  :أوال
الس   -ا(ُحْسن )  ئقر  مض   خض...ٱ﴿ٱىل:تعا  قولهيف    -نيبضم احلاء، وتسكني 

[83]البقرة:ٱ﴾...حط
خالويه احتج    ،(3)  بأنَّ هل  ابن  القراءة  مصدر،  ﴾حط﴿   ذه 

  [ 8]العنكبوت:   ﴾ ...جهمه ين   ىن  من  ﴿ ٱبقوله تعاىل:   جة احل   واستدل عىل 
 (4 ) .

 إبمجاع القراء.للحجة  االستدالل  :اثنيا
 يف  ىف...﴿ٱتعاىل:يف قوله    -ءبتشديد التا-﴾ يف﴿  الفعل املايض  ئقر
[73]الزمر:    ﴾ ... خس حس جس... ﴿ٱ:قوله  يف  و ،  [7١]الزمر:    ﴾  ... ىق

 (5)، 

خالويه  احتج هذهل  ابن  عىل  واستدل  الفعل،  تكرير  إرادة  عىل  القراءة   جةاحل  هذه 

ٱ، وقوله: [٢3]يوسف:    ﴾ ... ىم مم ... ﴿ٱبإمجاع القراء عىل قراءة قوله تعاىل:

[٥0]ص:  ﴾ام يل ىل...ٱ﴿
(6) .

 قراءة.لاب للحجة  لاالستدال:  اثلثا
 خن ... ٱ﴿ٱ:يف قوله تعاىل-بضم التاء ورفع الالم-﴾  من ﴿املضارع  الفعل  ئقر

[١١9]البقرة:   ﴾ مه جه هن من
  أنَّ عىل ذه القراءة هلابن خالويه احتج  ،(7)

 
 .(409/ ١حابة، ألب نعيم )( ومعرفة الص4٢٥/ 3ينظر: املجالسة، للدينوري) (١)

 .(7٦خالويه )  ينظر: احلجة، البن( ٢)

 .(١٦3)  ، البن جماهدالسبعةينظر:  .وعاصموابن عامر عمرو  ابن كثري وأبنافع وقراءة  :هيو (3)

 (. 84-83 )احلجة ، البن خالويهينظر:  (4)

 . (٥٦4)بن جماهد، ال ينظر: السبعةر، قراءة نافع ابن كثري وأب عمرو وابن عام :هيو (٥)

  .(١3١) ، البن خالويهينظر: احلجة (٦)

 . ( ١٦9)   ، البن جماهد ينظر: السبعة    . عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي   قراءة ابن كثري وأب   : هي و   ( 7) 
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احل عىل  واستدل  بمعنى)ليس(،  نافية  عبداهلل  جة)ال(  َولن  »  :وُأب  ،بقراءة 

. ( 2) (1)«َأَل ُتْس 

 . برسم املصحف للحجة  االستدالل  :رابعا
]املؤمنون:    ﴾   ...حنخن جن يم ىمٱ﴿ ٱتعاىل:يف قوله    -بالتنوين -﴾حنخن﴿  ئقر 

44]
 هذه القراءة عىل أهنا مصدر، وكان مما استدل به عىل هذهلابن خالويه    احتج  ،(3)

.هوكتابت املصحف، بـ)السواد( رسم  يقصدو  ،(4)كتابة الكلمة يف السواد بألف جةاحل

 ابألثر.   حجةلل  االستدالل: ساخام
 .ناوله هذا العمل بالدراسةتوهو ما ي

 .االستدالل بسبب النزول : سادسا
 حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱ:تعاىلمنصوبة يف قوله  ﴾ حم ﴿كلمةقرئت  

[9٥]النساء:    ﴾  ... مم خم
النصبلابن خالويه  احتج  (5)  أنَّ   قراءة    ﴾  حم  ﴿  عىل 

منصوب،بمعنى)إال( عىل  واستد  ،مستثنى  اا  أنبذلك  ل  يف  نزلت  أم    بنآلية 

 مكتوم

  (6) (7) .

 االستدالل بكالم العرب نثرا وشعرا.  :سابعا
 . بكالم العرب نثرااالستدالل   :أوال
الط ـ يـفـخ ـت ـب  ئرـق فـف  ال ـع ـالف  ي ـاء  قـم  ﴾خب﴿  ارعـمضـل  ٱاىل:ـع ـته  ـول ـن 

 حب جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي ىي ني زيمي ري  ٰىٱ﴿
 

 .  (١٦البن خالويه ) ينظر: خمترص الشواذ، (١)

 .(87) ، البن خالويهينظر: احلجة  (٢)

 . (44٦) جماهد  البن ،ينظر: السبعة .أب عمروقراءة ابن كثري و :هيو (3)

 . (٢٥7)، البن خالويهاحلجةينظر:  (4)

 (.٢37ينظر: السبعة، البن جماهد ) .نافع وابن عامر والكسائيقراءة  :هي و  (٥)

  .(١/١7٢، البن حجر  )ب لعجاا( و١7٦-١7٥) للواحدي ،أسباب النزولينظر:  (٦)

 .(١٢٦) ، البن خالويه: احلجةينظر (7)
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[٢٢٢]البقرة:ٱ﴾...خب
الطاء    ةءقراللويه  خا  ابناحتج    ،(1) هر  الطُ   أنَّ عىل  ختفيف 

طهرت  »  ع الدم،  وأنه ليس من فعل النساء، واستدل عىل ذلك بقول العرب:نقطاا

. (3)  (2) «(فهي طاهر) ،املرأة من احليض

   شعرا.العرب   بكالم االستدالل  :اثنيا
املضارع  ئقر اهلاء  ﴾جم ﴿  الفعل  القاف وكرس    يف قوله   -باختالسبسكون 

[ ٥٢  ]النور:   ﴾ مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مكٱ﴿ ٱتعاىل: 
مما   ،(4) 

ابن خالويه    احتج   بأنَّ هلبه  القراءة  القافالقارئ سكَّ   ذه  م  ومْه    ن   آخر  نْا  أنه  ه عىل 

ساكنة هاء  القاف  بعد  ثم  استدل  ؛كرست  الفعل،  مما   وكان  الساكنني،    به   اللتقاء 

قول الشاعر:  احلجة  عىل

ْزُق اهلل  مُ  هُ ــعْ ـ مَ إ نَّ اهللَــْق فَ ـــتَّ ـن يَ ـَومَ   (6) (5) اد  ــــاٌب َوغَ ـــْؤتَ ـ... َور 

 

 

 

 
 

 
 . (١8٢)، البن خالويه ينظر: السبعةن عامر وحفص ابن كثري ونافع وأب عمرو وابقراءة   :هيو (١)

 . (3١0بن فارس )الصاحبي ،ال و( ١/١٥0)ألب بكر األنباري املذكر واملؤنث ينظر:  (٢)

 .(9٦ينظر: احلجة، البن خالويه ) (3)

 .(4٥8)اهد ينظر: السبعة، البن جم حفص عن عاصم قراءة انفرد هبا  (4)

التامم، البن  و  (39و١٥)  ، للفراء كتاب فيه لغات القرآنينظر:  عزو ألحد،  غري م الوافر،  البحر  البيت من    (٥)

 .(43)جني 

 .(3٢٦ينظر: احلجة، البن خالويه ) (٦)
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 يف األمساء:  األول املبحث
 . والتخفيفتحقيق ال بي  (1)

تعاىل  قوله    [ ٦١البقرة: ]   ﴾ ... جك  مق  حق  مف ... ٱ﴿ ٱ: قال  ُقرئ 

وتركه   ﴾ حق ﴿   : تعاىل  يف    -نافع   غري -السبعة  قرأ    ؛ ( 1) باهلمز  اهلمز    مة كل برتك 

إىل اآليت :-ه يف توجيه  قراءة  ترك اهلمز هذ-اختلفوا  و ،(2)﴾حق﴿

ا  :أوال أصلهأن  تركت لكلمة  ثم  أخرب،  )نبأ(و)أنبأ(بمعنى  من  ألهنا  اهلمز؛  ا 

 . ( 3) لكثرة االستعامل ؛اهلمزة ختفيفا

)نبا:  اثنيا من  ألهنا  مهز؛  فيه  ليس  أصلها  بمعنى  -أن  النبوة،  من  ينبو(مأخوذة 

 . (5) الكلمة از األمرين يفوجعضهم إىل  ب بوذه،(4) الرفعة  

عابن خاوذكر   احللويه  من  لقراججددا  ترك،  هي  ءة  أخذت   :اهلمز  الكلمة  أن 

مثل:(النيبوة)من   يف  تركت  كام  اهلمز  فيها  تركت  أو  اهلل(-  ة()الربيَّ   ،  )برأ    ، -من 

تركت-خبأت( )من  -ة(و)اخلابيَّ  كالمهم   ؛،أو  يف  للهمز  العرب   ، (6) الستثقال 

عواست تدل  وجه  لالستث  كرىل  القال  اهلمز؛  عن  املروي  قال:   ×نبي  باألثر   أنه 

نبـ»لس اـت  كـكأن  «هلليء  اهلمز؛ ـه  هتمز  ره  ال  ا  قريش  بيشء ،( 7) ألن  معه  يستدل  ومل 

ل ـكم   آخر، أن  روايـا  أخـه  بـوذه ،(9) فـعي ـض و  ـوه(8) رىـة  أنهم  ـعض ـب    ه ـإىل 

 
 .(4٢٢التبرصة، ملكي  )و( ١٥7السبعة، البن جماهد )ينظر:  (١)

 . (١٦9 )هدويمرشح اهلداية، للو( 4٢٢ة، ملكي )التبرصو( ١٥7السبعة، البن جماهد )ينظر: ( ٢)

  .(١/٢44الكشف، ملكي)و( ١4٥/ ١)للزجاج ينظر: معاين القرآن، (3)

 (.١٦9)( ورشح اهلداية، للمهدوي٢/87فار  )ل( واحلجة ل١4٥/ ١للزجاج )، معاين القرآن ينظر: (4)

  .(٢/87) ر للفا ،ينظر: احلجة (٥)

 . (8١-80)ه ، البن خالويينظر: احلجة (٦)

 املصدر السابق.   (7)

 .(3/3٦7) ، البن عدي اجلرجاينلكامل يف ضعفاء الرجالاينظر: ( 8)

)ينظر:    (9) للعقييل  الضعيفة،  و  (3/3٦7البن عدي)  الكامل،و(  8٢-3/8١الضعفاء،  سلسلة األحاديث 

 .(١٢/٥74لباين )لأل
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 . (2)   × والصحيح أن األثر ال يصح عنه (1) حـي ـحـص

يف    ×  أن اهلمزة تركت من أفصح اخللق   -ثبوتهمع عدم  -من األثر  الذي يفهم
اس كراه  ؛()النبيي   كلمة ذلك  ة  يؤكد  مما  ولعل  ال  ×  أنهتثقاهلا،  وهي  قريش   من 

استدل به؛  لتقوية وجه ترك اهلمز ، وأما غريه فقد ويبدوا أن ابن خالويه    ،(3)هتمز

 . ( 4) توجيههاعىل القراءة ال عىل × عنه استدل بام روي

يلحظ   اهلمز-ومما  ترك  قراءة  توجيه  يد  أنَّ   -يف  أصلاخلالف   ،الكلمة  ور عىل 

 اهلمز، أم ال؟ أهو 

أنَّ   أكثرهم  إليه  اهلمز  الذي ذهب  الكلمة  الرأي    (5) أصل  البحث مع هذا  يتفق 

 :ويذهب إليه؛ ألمور تعود بعضها إىل اللفظ، وأخرى تعود إىل املعنى ، وهي كاآليت

 .لفظيعود إىل ال ا  م  :أوال
 . (6) اهلمزافع إذ قرأها بالقراءة األخرى لآلية، وهي قراءة ن -١

 . باهلمز(7)»تنبأ مسيلمة«:-يف مسيلمة -ب قاطبة قول العر -٢

   .(8)-باهلمز-جاء يف بعض اللغات )نبيء(  -3

اجلمع يرد األلفاظ إىل أصوهلا، وقد مجعت الكلمة مهموزة،  من املعلوم أن   -4

 الشاعر:  كام يف قول

 إ نَّ ــبَ ـُن م  الـاتَ ـخ اـي
 
 (10)   (9) اــداكـل  هُ ـ ي ـدى الَسبـلُّ هُ ـاحلَق  كُ ـب      ٌل ـ رَس ـَك مُ ـآء

 
 . (٢/٢3١للحاكم ) ،املستدرك: ينظر( ١)

 .(3/١٥٥١)، البن امللقن الذهبي  تدراكاس خمترصينظر:   (٢)

 . (39) ، البن قتيبةتأويل مشكل القرآنينظر:  (3)

  . (١/٢4٥)الكشف، ملكي( و99 ) ،البن زنجلةالقراءات  حجة ينظر: (4)

 . (٢/87واحلجة للفار  ) (8١ه)احلجة، البن خالويو (١/١4٥للزجاج ) ،عاين القرآنمينظر:  (٥)

 .(4٢٢التبرصة، ملكي  )و( ١٥7اهد )ينظر: السبعة، البن جم( ٦)

 .(3/4٦0لسيبويه  ) ،ينظر: الكتاب( 7)

 .(3/٥٥٥)املصدر السابق ( 8)

    (.١٢٢) وانه :يد ، للعباس بن مرداس السلمي، ينظر:من البحر الكامل البيت  (9)

 .(٢9٥)   للزجاجي ،اشتقاق أسامء اهللينظر: ( ١0)
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البيت-فـ)النُبآء( )عريف(-يف  مُجع  كام  مجعه   ،(1) عىل)عرفاء(  مجع)نبيء(،  وأما 

مُجع   كام  )غنيي ئياليا عىل)أنبياء(  مثل:  ياء ،  اهلمزة  أبدلت  ملا  فألنه  (عىل)أغنياء(؛ 

( )أعياد(،فعوملت )نبيي فجمع عىل  ،  ل الواو ياء يف كلمة )عيد(كام لزم إبدا  لزمت،

فهو    -يف اآلية  كام -ه مجع مذكر ساملا عىل)نبيني(ا مجع، وأم(و)غنيي (2)(معاملة )تقيي 

قيا ؛ بالصحيح،  مجع  شبيه  قوله مثل:)أميي   ألنه  يف  عىل)أميني(،كام  مجع  الذي   )

 .[7٥ان:  عمرآل ]ٱٱٱٱ﴾...مح جح مج حج مث...ٱ﴿ تعاىل:

 . ما يعود إىل املعىن :نيااث
النبأ    أنَّ   رـكذُ  من  الكلمة  مهمو-اشتقاق  اخلرب-زوهو  املعنى    ،(3)بمعنى  وهذا 

  ولعل ما   ،؛ ألنه خمرب عن اهلل تعاىل، ومهمة الرسل اإلخبار عن اهلل تعاىلأليق بالنبي  

تعاىل: قوله  هذا  ٱ﴾...مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئٱ﴿ٱيؤكد  ٱ  ، [٦0املائدة:]ٱ

 ويستبعد وغريها من اآليات،،[١03الكهف: ]  ﴾ يل ىل مل يك ىك ٱ﴿ٱوقوله:

بأنَّ  من  النبيَّ   القول  قد  النبوة    مشتق  ألهنا  الرفعة؛  نبوي بمعنى  غري  من  (  4) ةتكون 

 وغريها.  ،فالرفعة تكون من النبوة

وجه ترك اهلمز فيها هو كثرة االستعامل أصل الكلمة اهلمز، فإن  وعىل القول بأنَّ 

إليختفيفا وختفيف اهلمز باحلذف، وبغريه اختيار؛ للفصيح   (5) ه  أكثرهم، كام ذهب 

فصح؛ ألن التحقيق ظاهرة عامة يف  لأل اختيار التحقيق فهو  لغات العرب، و أما    من

التحقيق ال   –عند القراء  -يف القرآن-كام أن الغالب    البيئات العربية املختلفة كلها،

الكلامت املهموزة  و،  (6)التحقيق نافع أعىل من  إال أن نسبة التخفيف عند  التخفيف،  

 
 .(١/١0٦ينظر: معانى القرآن، لألخفش )( ١)

 (.٢/87( واحلجة، للفار  )3/4٦0) ينظر: الكتاب، لسيبويه (٢)

 .(١/400)، للسمنيالدر املصونو(٢/87للفار  ) ،( واحلجة ١/١4٥للزجاج ) ،معاين القرآن ينظر:( 3)

 .(٢/87للفار  ) ،احلجةر: ظين( 4)

 .(٢/87فار  )لل ،(واحلجة8١) خالويه( واحلجة ،البن ١/١4٥للزجاج ) ،ينظر: معاين القرآن( ٥)

  ( وما بعدها.٢03) علل القراءات، ملحي الدين سامل ينظر :( ٦)
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عىل جاءت  تك رتو  ،)فعيل(  زنة  التي  تكاد  مهزهتا  يفكت  حمصورة    (النبيي )  ون 

الذي    ﴾ مل﴿  ةقراء  السبعة عىل  اتفق   وقد  ،(2)و)الذرية((1) و)اخلابية(  و)الربيية(

ومل  ،(3)-باهلمز  -[ 37التوبة:    ]  ﴾  ... ىل مل خلٱ﴿ ٱيف قوله:(  فعيل)زنة  عىل  

كاماف مهزهتحتذ حت  ،  من  مل  و)نسيئة(،ذف  به يستأنس  مما   وغريها،    مثل:)خطيئة( 

 زهتا لزوما قليلة.الكلامت التي تركت مه نبأ

 بي اإلفراد واجلمع.  (2)
تعاىل  -١ تعاىل:)الرياح(   [١٦4البقرة:  ]  ﴾  ...ّٰ ِّ ...ٱ﴿:  قال  قوله    قرئ 

)ريح(  قرأ  ؛(4)وباجلمع،  بإإلفراد كلمة  اآلية-بإفراد  هذه  وحده  -يف    ، (5)نافع 

 .  (6) وجهت هذه القراءة بأن )أل( فيها للجنس تدل عىل اجلمع

أبو-  اإلفراد  راءةقل  حجة  ابن خالويه    كروذ إليها  الريح    أنَّ   يه-(7) دعبي  سبقه 

العذاب  تدل  باإلفراد هبذ   كأنَّ ، (8) عىل  يذهب  خالويه  )ال( أنَّ    إىل  جةاحل  هابن 

باألثر     احلجة  و استدل عىل  عىل العذاب،  جنسية؛ ألهنا  ريح واحدة تدل  عهدية، ال

النبي   قال:  ×املروي عن  عليها ،و(9)«رياحا ال رحيااجعلها  »اللهم    إذ  يستدل  مل 

يف  -التي  ختتلف عن  -يف اإلفراد-الريح   أنَّ املستدل به    األثريفهم من  و  بدليل آخر،

اجلمع الريح  حال  أن  منه  يفهم  ولكن ال  اإلفراد-،  إ  -يف  العذاب  من  يدل عىل  ال 

 
 .(040/ ١) ، للسمني: الدر املصون-أيضا -( وينظر١4٥/  ٢جماز القرآن، ألب عبيدة  )ينظر:  (١)

 .(400/ ١) لسمني، لينظر: الدر املصون (٢)

 (3١4ينظر: السبعة ، البن جماهد ) (3)

 (.433)، ملكيرصةالتبو (١73-١7٢بن جماهد )ينظر: السبعة، ال  (4)

 املصدر السابق. (٥)

للفار ينظر  (٦) احلجة،   :  (٢/٢48( زنجلة  البن  للمهدوي)١١8(واحلجة،  اهلداية،  ورشح   )١8٦  )

 (.١/٦4١ حيان )البحر املحيط، ألب( و١/4٢3) للهمذاين  ،دوالكتاب الفري

 . (٢/937لطحاوي )لينظر :رشح مشكل اآلثار،  (7)

 (. 9١بن خالويه )ينظر : احلجة ، ال ( 8)

 املصدر السابق.( 9)
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  ، يهركبتعىل    × ما هبت ريح قط إال جثا النبي»  الرواية كاملة، وهي:ة  رفمعخالل  

عذابا،  م  »الله   :وقال جتعلها  وال  رمحة،  جتعلها اجعلها  وال  رياحا،  اجعلها  اللهم 

 . (3) حكم عليه بالضعفوكذا ،(2)نه  ال أصل لهإ، ولكن األثر قيل عنه:  (1)رحيا«

تدل   املفردة  الريح  كانت  ففإذا  العذاب،  ال عىل  عهدية  تكون  فيها  )أل(  إن 

العهدية    جنسية؛ النح-ألن  ذكر  َمْدل-اة  كام  ُعهَد  قوله   ولما  يف  كام    مصحوهبا، 

  ﴾ ..خت حت جت هب..ٱ﴿ ٱوقوله تعاىل:   ، [ 3]املائدة:    ﴾  ...ىب  نب  مب  زب ...ٱ﴿ ٱ:تعاىل

[40]التوبة:  
يقل  ﴾خت﴿و  ﴾زب ﴿ــف ،(4)  مل  لذا  معروفان؛  أو    ،(يوم):معهودان 

تصلح أن تضع -كام ذكر النحاة-األخرية    عن اجلنسية بأنَّ   لف العهديةختت، و(غار)

كلمة)كل(مك يف  ،اهنا  تعاىل:وقكام  النساء:  ]  ﴾خي حي جي...ٱ﴿ٱله 

٢8]
، وال يمكن أن نضع  (كل إنسان  )املعنى  للجنس؛ ألنَّ   -يف اإلنسان-فـ)ال(، (5)

واحدة ح  ريا  إذا دلت عىل العذاب؛ ألهن  ﴾ّٰ ﴿كلمة )كل( مكان)ال( يف كلمة  

  فهي ريح   ،[4١الذاريات:  ]  ﴾ ين  ىن نن من زن... ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:كام   

وصفتبدليل  واحدة   ذُ ،  بالعقيم  أهنا  ما  من  ولعل  للقراءة  هو   كر   باعتبار حجة 

القرآن يف  مفردة  ماورد  الريح  تأيت  ما  فأكثر  القرآن -،  يف -يف  كام  العذاب،  ؛لذكر 

 نن من زن... ٱ﴿ٱ:له، وقو[١٦] فصلت:    ﴾  ... خئ حئ جئ يي  ٱ﴿ٱقوله:
بعضهم   كام    -األمر  ولكن،(6)  [ 4١]الذاريات:  ﴾ين  ىن   وليس   ،أغلبيي   -ذكر 

[٢٢يونس:  ]  ﴾ ...يئ ىئ نئ مئٱ﴿  تعاىل:  قوله  بدليل  ،بمطرد
 تفوصف، (7) 

 
 (.٢/٦9ينظر : مسند الشافعي ) (١)

 . (٢/379ينظر : رشح مشكل اآلثار، للطحاوي )( ٢)

 (.٦4٦وضعيف اجلامع الصغري، لأللباين ) (٢30-9/٢٢8أللباين )، لالضعيفة   سلسلة األحاديث   : ينظر  (3)

 (. ٢٥8-١/٢٥7مالك ) ينظر: رشح التسهيل، البن( 4)

 املصدر السابق. (٥)

 (. ١8٦للمهدوي ) ورشح اهلداية،    ( 370مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين ) و   ( ٦9/  ٢مسند الشافعي ) ينظر:  (٦)

 (.٢/١98( واجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي  ) ١/٢33) يةطينظر : املحرر، البن ع( 7)
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  الريح بأهنا طيبة مع جميئها مفردة.

جنسية  تدل عىل اجلمع؛ ألن  يف ذلك   -يف الريح -)أل(   ويذهب البحث إىل  أنَّ 

 يف آيات   -أيضا-هنا جاءت  أ كام   ،  (1) عى التي جاءت باجلم اءة األخرالقرمع    اتوافق

ومجع قراءة،  يف  مفردة  أخرىأخرى  قراءة  يف  إنَّ ،  (2) ا  ذكر   ثم  بمقام  ليس  املقام 

للداللة عىل وحدانية   للعذاب، وإنام هو مقام تعداد آليات اهلل، ونعمه عىل خلقه؛ 

ذاب أو حتمل مل معها العالريح قد حت     ثم إن  اهلل، واستحقاقه األلوهية دون غريه،

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ...﴿ٱ:اىلقوله تع  كام يف    عها الرمحة،م
[٢٢يونس:  ]  ﴾...ىب

العاصف عذاب   والريح  الطيبة رمحة،  و جاء يف  ،(3) فالريح 

»الريح من روح اهلل، تأيت بالرمحة وبالعذاب، فال  :  ×  قال  أنه،  (4) صحيحاألثر ال

العذاب  ،(5) ا باهلل من رشها«خريها، وعوذو  واسألوا اهلل منتسبوها،   وألهنا حتمل 

فيها، وخري ما  إين أسألك  : »اللهم  -  إذا عصفت-يقال   ،والرمحة خريها، وخري ما 

به« أرسلت  ما  ورش  فيها،  ما  ورش  رشها،  من  بك  وأعوذ  به،  فاآلية ،  (6)أرسلت 

 و بالرمحة. الريح تأيت بالعذاب، أالكريمة،  وتلك  اآلثار الصحيحة تدل عىل أن 

تعاىل:قرئ    [١٥7]األعراف:    ﴾ ... يف ىف يث...﴿ٱتعاىل:   قال  -٢   قوله 

اهل  -﴾ يف﴿ و  -مزبكرس  اإلفراد،  ممدودة-عىل  اجلمع  -بفتحها  قرأ   ؛(7)عىل 

اهلمزة اإلفراد  -بكرس  ومحزة    -عىل  عمرو  وأب  وعاصم  ونافع  كثري  ابن  من  كل 

 . (8) والكسائي
 

ينظر: السبعة، البن جماهد    ، والكسائي.  وعاصم، ومحزة  مرو،قراءة ابن كثري، وابن عامر، وأب ع  :وهي  (١)

 (.433)، ملكي والتبرصة (١73-١7٢)

 (.٢83و ١73جماهد )ينظر : السبعة، البن  (٢)

 . (٢/379ي )و لطحا ينظر : رشح مشكل اآلثار، ل( 3)

 (.١/٦٦٦) ، لأللباين(وصحيح اجلامع الصغري١٢0/ ٥ينظر : نتائج األفكار، البن حجر ) (4)

 (.303الدعاء، للطرباين )( و4/34١(ومسند أب يعىل)٦9-٦8 /٢مسند الشافعي ) ينظر :( ٥)

 . ( ٦١٦/ ٢ينظر : صحيح مسلم ) (٦)

 (. ١8٥التبرصة، ملكي)(و٢9٥لسبعة، البن جماهد )ينظر: ا( 7)

 ملصدر السابق.ا( 8)
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الكثري    عىل  فيقع  نساجل     عىل    يدل  مصدراإلرص    عىل أنَّ   قراءة اإلفرادوجهت  

 : هو    أن اإلرص،  ، منهاةدتعدنجد أقواال مالكلمة ف  ةلدالمن جهة  وأما  ،(1) والقليل

كتاهبم يف  بام  للعمل  إرسائيل  بني  عىل  أخذت  التي  واملواثيق  هو:    ،(2) العهود  أو 

الثقيل الذي  ،(3) العقد  التشديد  اتبع وقيل:  فمن  دينهم،  يف  إرسائيل  بني  عىل    كان 

التشديدض  وُ   منهم  ×  النبي أَ   وقيل:  ،(4) ع عنه هذا  بما  أنفسهم  يل  نو إرسائلزم به 

شدة العمل :ثقل وهو    ، وقيل(5) من مثل قطع ما أصابه البولمور الغليظة،  من األ

 (. 7) هو :الثقل من اإلثم وغريه وقيل(6)أو العبادة

خالويه  كروذ إفراد    ابن  حجة  وال  -  (اإلرص)أن  اإلفراد  قراءة    هو   -توحيد يف 

  لنبي باألثر املروي عن ااحلجة  ، واستدل عىل هذه  (8)   « اجلاهليةما اجرتموه يف  ل  ثق»

قبله»  × ما  اإلسالم  آخر،  ،(9)   «حما  بدليل  يستدل  اللفظومل  هبذا  عند    واألثر 

-أن معنى )آصارهم(-(اإلعراب  ه)يف كتاب-ابن خالويه    وقد ذكر  (10) ،البالذري

 توافق. تني  القراءفيكون بني.( 12) مأثقاهل -.(11) عىل قراءة اجلمع

 
(١)  ( للفار   احلجة،  ملكي)4/93ينظر:  للمهدوي)و   (480-١/479(والكشف  اهلداية،   ( ١33رشح 

 (. 4/403) البحر املحيط، ألب حيان( و3/١43د، للهمذاين)الكتاب الفريو

 .(٢/7٥إعراب القرآن، للنحاس )و (494-١0/493ينظر: جامع البيان، للطربي ) (٢)

 .(٢/38١، للزجاج )نينظر: معاين القرآ (3)

 (.49٥-١0/493ينظر: جامع البيان، للطربي )( 4)

 .(٢/7٥إعراب القرآن للنحاس ) و (494-١0/493طربي )ينظر: جامع البيان، لل( ٥)

(٦)  ( للطربي  البيان،  جامع  )١0/49٥ينظر:  للنحاس  القرآن  زنجلة  (  ٢/7٥(وإعراب  ،البن  واحلجة 

(١/٢98.) 

 (.480-١/947) ينظر: الكشف، ملكي( 7)

 (.١٦٥احلجة ،البن خالويه ) ينظر: (8)

 (. ٢9٥لسبعة، البن جماهد )ينظر: ا( 9)

 . (١/3٥8ب األرشاف، للبالذري )أنسامجل من ينظر:  (١0)

 (.٥١8التبرصة، ملكي)و (٢9٥ابن عامر، ينظر: السبعة، البن جماهد ) قراءة  :وهي (  ١١)

 (.١/٢١0) اب القراءات، البن خالويهإعرينظر: ( ١٢)



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس يبطاـ لشاام ـماإل دـهـعم ةـلـجـم

321 

لفظ املعروف للرواية، وهو: » إن لاداللة    ىل احلجة أقوى مناألثر الذي ذكره ع   ةودالل  

اقترص األخري عىل تفسري  ؛ إذ  (2) وهو أثر صحيح   ، (1)اإلسالم جيب ما كان قبله من الذنوب«

أعم األول  كان  بينام  اللغ  ؛ الذنوب،  الداللة  يوافق  كام  ف إلطالقه؛  للكلمة،  نص وية  قد 

 . (3)  وغريهم أن معناها الثقل ، أصحاب املعجامت 
 : بي الفتح والضم (3)

 ﴾ مي﴿  قرئ قوله تعاىل:   [ 9٦]الكهف:   ﴾ مي خي حي جي ٰه ﴿ ٱ: قال تعاىل 
قرأ كل    ؛(4) -  بضم الصاد وسكون الدال-، و -بفتحهام -، و-بضم الصاد والدال-

وحفص والكسائي  ومحزة  نافع  والدال-من  الصاد    ، (5)﴾مي﴿  يف  -بفتح 

 . (6) ا لغة من اللغاتهتم عىل أهنراء ووجهت ق

خالوي ابن  أنوذكر  ا  قراءةحجة    ه  األصلهي    لصاد،فتح  ألن  يف -اخلفة؛ 

أنَّ -الكلمة ذكر  كام  الصاد،  الفتحعىل  -﴾مي﴿  مفرد  ضم    -قراءة 

واستدل عىل أن ، -(8)مليله  واملراد به هنا : جانب اجلبل؛  ،(7) -بالفتح -( هو)الَصَدف

،ومل  (9) « مرَّ بَصَدف مائل فأرسع»  :أنه  ×  عن النبي  رويباألثر امل  -حبالفت-املفرد  

 . (10) (اإلعراب) هاحتج للقراءة هبذا األثر مع غريه يف كتابو يستدل بغريه، 

 
 (. ٢9/3٦0مسند أمحد )ينظر:  (١)

 .(٥/١٢١لأللباين ) ينظر: إرواء الغليل، (٢)

 (. ٢9٥ينظر: السبعة، البن جماهد ) . قراءة ابن عامر :وهي( 3)

 (.٥8٢التبرصة، ملكي )( و40١ينظر: السبعة، البن جماهد )( 4)

 املصدر السابق. (٥)

 (. 79/ ٢الكشف، ملكي)و( ١/434) ةل( واحلجة، البن زنج٥/١77احلجة، للفار ) : ينظر( ٦)

 .(٢3٢خالويه) احلجة، البن  (7)

  اء أصالن: ]األول[ يدل عىل امليل، والثاين: عرض من األعراض... لصاد والدال والف  »قال ابن فارس:    (8)

إحدى   إىل  مليله  سمي  وإنام  اجلبل،  جانب  ووالصدف:  هي  اجلهتني.  املحارة،  فالصدف  اآلخر  أما 

 .(339-338/ 3اللغة ) سمقايي .«معروفة

 .(٢3٢)  خالويهاحلجة، البن ( 9)

 .(١/4٢0بن خالويه) ينظر: إعراب القراءات، ال  (١0)
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خمتلفة وبألفاظ  متعددة،  بروايات  مروي  حكم (1) واألثر  رواياته  تعدد  ومع   ،

 . (2) عليه بالضعف، والنكارة

ملفرد أن  اللغة  أهل  )ال ،  اٌت غل  ﴾مي﴿   ذكر  الصاد بفت -َدف(صَّ هي:  ح 

َدُف( -والدال  بضم الصاد وإسكان  -ْدُف(و)الصُّ -صاد وفتح الدالبضم ال -و)الصُّ

الفتح  و(3) -الدال والدال-لغة  الصاد  لغة ،(  4) لغة حجازية -  يف  أهنا  وذكر بعضهم 

 . ( 6) الفتح من أشهر اللغات ولغة،(5)متيمية 

  ؛ الفتح  ن  القراء لغةَ م  ن اختار  مَ   جةح   والذي يظهر أن ابن خالويه يذهب إىل أن

  عند غريه،   جيده البحث   ملللقراءة    لويه  به ابن خا  احتجوما    إنام كان  ألجل اخلفة،

لغة املفرد  فتح  واستدل عىل  بأهنا مفتوحة يف  املثنى  املرويبدليل    ،الصاد يف  ، األثر 

  طالق، أخف اللغات عىل اإل-يف الصاد والدال-ويذهب البحث إىل أن لغة الفتح

اللسان    مها:،  ألمرين  فيهام من جهة واحدة، أن الفتح أخف احلركات، و أن عمل 

جعلها   هذا  الصاد،ولعل  ضم  لغة  تليها  اللغات،  الدال  أشهر  خلفة    ؛وسكون 

الضم   السكون، لغة  والدال -ثم  الصاد  اخلفة، -يف  وجوه  من  وجه  فيها  كان  ،وإن 

يف اخلفة، ولعل  ح يل، ليس كالفت،إال أن الضم ثقة وهو عمل اللسان من جهة واحد

  يف الكلمة.ألنه  أشهر اللغات  اختار وجه الفتح؛ اختاره؛ من 

   . إعراب املثىن : (4)
  ﴾ جف مغ﴿   قرئ قوله تعاىل:  [٦3]طه:  ﴾...حف جف مغ جغ﴿ٱ:قال تعاىل

 
 (. ١٢3/ ٢: شعب اإليامن، للبيهقي )-أيضا-(، وينظر77/ ١غريب احلديث، البن سالم ) ينظر:( ١)

 املصدر السابق.( ٢)

 . (٥4٢ينظر: املنتخب، لكراع النمل )( 3)

 (. 88فيه لغات القرآن ، للفراء ) بينظر: كتا( 4)

 .(١١0/ 3ي )وزملسري، البن اجلزاد ا(، و3٦ينظر: اللغات يف القرآن ، للسامري)( ٥)

 (.407/ ١٥ينظر: جامع البيان، للطربي )( ٦)
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) نون)إنَّ خفيفة،بتشديد  ونون  بألف  النون ،  و)هذان(    ، -بالياء -و)هذين(   ، وبتشديد 

النون ونهذاو)  ،وبتخفيف  بألف  خفيفةن(  م  ؛(1) ون  كل  عامر   نقرأ  وابن  نافع 

(، وإثبات األلف يف )هذان( نون زة والكسائي بتشديدومح . (2))إني

إنَّ )  فتنصب ما بعدها، إذ يقال:  (واخلرب)إنَّ من األحرف الناسخة حلكم املبتدأ  

قائامنال القراءة املذكورة؛ لذا ج(رجلني    ت اء ، وقد جاء االسم بعدها مرفوعا عىل 

 كاآليت:  للقراءة متنوعة، وكثرية، التوجيهات

 . (4) أو لغة لكنانة،(3)   بن كعباحلارث لغة بني ا أهن :أوال

الم    :اثنيا وليست  دعامة  النون؛األلف  عليها  لـ)فعل(زيدت  التثنية،    ا  ألجل 

 .(5)وبقيت ثابتة مل تتغري

 .   (6) ( ضمري حمذوف تقديره :)إنه هذان(اسم )إنَّ  :اثلثا

 . ( 8)   أجل( )   اجلواب أو حرف  ، ( 7) )نعم(   بمعنى حرف اجلواب   ( تكون)إنَّ أن  :رابعا

 . (9) يف )يفعالن(؛لذا تغري األلفه تشب :خامسا

 . ( 10) أجري املثنى )هذان( جمرى الواحد )هذا(؛ لذا مل يتغري : اسادس

 
 .(٥9٢التبرصة ملكي)(و4١9ينظر: السبعة، البن جماهد ) (١)

 املصدر السابق. (٢)

(3)  ( للفراء  القرآن،  معاين  لألخفش)  ٢/١83ينظر:  القرآن،  ومعاين  للزجاج 444/٢(  القرآن،  (ومعاين 

 (.3/3٢للنحاس )إعراب القرآن و (3/3٦١)

 . (3/3٢نحاس )( وإعراب القرآن لل3/3٦١معاين القرآن ،للزجاج ) (4)

 (٢/١83ينظر: معاين القرآن، للفراء ) (٥)

 . (3/3٢) إعراب القرآن للنحاسو( 3/3٦١معاين القرآن ، للزجاج ) ينظر: (٦)

 املصدر السابق.   (7)

 (.4٥4ن زنجلة )( وحجة القراءات، الب٥/٢٢9) ينظر : احلجة للفار  (8)

 .(3/3٢ينظر: إعراب القرآن للنحاس )( 9)

 املصدر السابق.  ( ١0)
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النون مع إثبات األلف  حجةذكر ابن خالويه أن   هو أهنا عىل لغة    قراءة تشديد 

بن كعب،   يلزمونبلحارث  أحواله    الذين  األلف يف  كلها،املثنى  ومل  (  1) اإلعرابية، 

أنه قال:  باألثر املروي عن ابن  عباس  جةعىل احلستدل  ، وااغريهحجة  يذكر  

العرب  -تعاىل    -اهلل    إنَّ » أحياء  من  كل  حي  بلغة   القرآن  هذا  ومل حيتج    ،(2) «أنزل 

تيميةو  ،بغريه ابن  ذلك  يف  أ  فذهب    ،-  -خالف  مل   نَّ إىل  بل  القران     غةينزل 

وإنام  بن كعب  حارثبل لألث بنزل  ،  املروي عن عثلغة قريش؛  القرآن    أنَّ     امنر 

ل  معظم القرآن واملراد نز  حيتمل أنَّ   ، ولكن(4) ح ،وهو أثر صحي(3)نزل بلغة قريش

  أن نسبة األلفاظ التي وردت   بعض املحدثني  مما يؤكد هذا ما ذكرهولعل    ،(5) بلغتهم 

القرآ قري  نيف  لغة  أعىل  شمن  بلغات     بقراءاتهفالقرآن  ، (6) غريها    من  كانت  نزل 

اللهجات العربية التي وردت يف   بجمع  بعض الباحثنيالعرب املختلفة، وقد اعتنى 

قراءاته باختالف  بلغة    املصحف    كتابة  املراد      أنَّ   -أيضا-وحيتمل  ،(7) القرآن، 

  [ ٢يوسف:  ]  ﴾...جب هئ مئ خئٱ﴿ٱ:الظاهر من قوله  ثم إنَّ ،(8) ال القراءة    ،قريش

 . (9)يتناول مجيع العرب تناوال واحدا  رب كلها؛ ألن اسم العربأنه بألسنة الع

 ،إىل قبائل كثريةنسبت    بل    ،حسبحارث، وحدها  لإىل ب  هذه اللغةومل تنسب  

انتشارا  (10) غريهاو  ، وزبيد  ،وخثعم   ،كنانةمنها:   اللغة  هذه  انتشار  عىل  يدل  مما   ،

 
 .(٢4٢ينظر: احلجة، البن خالويه ) (١)

 املصدر السابق.   (٢)

 .(١٥/٢٥١، له  )ى ( وجمموع الفتاو3٦-3٥) ينظر: رسالة ابن تيمية( 3)

 .(١84و 4/١80ينظر: صحيح البخاري ) (4)

 .(9/9فتح الباري، البن حجر ) ( وينظر:١/٦١) للباقالين االنتصار للقرآن، ينظر:( ٥)

 (. ٦)،ينظر: مقدمة حتقيق:)كتاب اللغات يف القرآن( (٦)

 .لراجحيلعبده االعربية يف القراءات القرآنية، ينظر: اللهجات ( 7)

 .(١88/ 7) البن الدماميني ومصابيح اجلامع، (٥/١70١لطيبي  )لينظر: رشح املشكاة، ( 8)

 . (9/ 9البن حجر ) ،( وينظر:  فتح الباري٦١ /١قرآن للباقالين )االنتصار لل ينظر:( 9)

 .(١4٥/ ١اهلوامع، للسيوطي  ) (ومهع٢38/  ٦ينظر: البحر املحيط، ألب حيان) (١0)
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ا    :املتلمس َل هم قوئ ما أنشده رجل من فصحا متهىل لغجاء عومما ، واسع 

اَم ْطراَق الُشجاع  ولْو يَرى ... ُمساغ  رَق إفَأطْ   الُشجاُع َلَصمَّ
 ( 2() 1)ا لنابْاه 

لغته-)لناباه(  قال: عن  ،-عىل  املروية  القصيدة  يف  هو  كام   ) واألصل)لنابْيه 

أبوزيد،(3) املتلمس بني احلارث ذكرها  ا  ،(4) ولغة  خالويه منع    نبا  أنَّ   لعجيبومن 

 وأما عن األثر،(5) لغة شاذة    القرآن؛ ألهنايف    اللغةدخول هذه    (اباإلعر)  يف كتابه

به   احتج  البحثفلم  ؛الذي  من  مَ   جيد  عنه  تكلم  ولكنه جهة  ن  صحته،  أو  ثبوته 

نسب إىل ابن عباس 
إىل عيل  -أيضا -نسبو (6)  

   (7). 

وهو أحد    ،(8) ات الفراءهيد توجة هو أحللقراء  حجةوما ذكره ابن خالويه من  

الزجاجلقل  اكرن توجهني ذُ أحس املتأخرين   (10) والنحاس   (9) راءة عند  واختاره من 

 . (11)أبو حيان

(    ويذهب البحث إىل أنَّ  هي الناصبة لالسم؛ ألهنا جاءت خمففة  -يف اآلية  -)إنَّ

 عىل لغة جاءت  ؛ ألهنا    بالياء  ، ومل تنصب ما بعدها(12) يف قراءة ابن كثري وحفص -

(  يرجح عىل أنَّ   ث، ومماربلحا لالسم جميئ ما بعدها  هي الناصبة    -اءةيف القر  -)إنَّ

 
 . (٢4٦لألصمعي ) األصمعيات، و (34يوانه )دللمتلمس، ينظر:  ،الطويلالبحر  البيت من ( ١)

 (.٢/١83ينظر: معاين القرآن، للفراء )( ٢)

 ه.سبق خترجي( 3)

 (.٢٥9و١٦9األنصاري ) ينظر: النوادر، ألب زيد( 4)

 . (٢/3٦يه ) إعراب القراءات، البن خالوينظر: ( ٥)

 (.٢١١/ ٥ينظر: الدر املنثور، للسيوطي)( ٦)

 (.388/  ١قاعي )بينظر: مصاعد النظر، لل (7)

 (. ١84/ ٢ينظر: معاين القرآن، للفراء )( 8)

 (3٦١ /3،للزجاج )ينظر: معاين القرآن ( 9)

 .(3٢/ 3ينظر: إعراب القرآن للنحاس )( ١0)

 .(٢37  /٦ينظر: البحر املحيط، ألب حيان) (١١)

 (. 4١9ينظر: السبعة، البن جماهد )( ١٢)
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  -هنا -، وجتدر اإلشارة  (1) يف قراءة أب عمرو  -ةعىل اللغة املشهور-بالياء  منصوبا  

 . -نحاةعند ال-تسمى لغة القرص –يف املثنى -بلحارث أن لغة 

 

 

 

 
 . (.4١9ينظر: السبعة، البن جماهد ) (١)
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 العفيف األاني : املبحث الث
 بي الرفع واجلزم. :(1)
 ﴾من﴿  قرئ الفعل[١١9  البقرة:]  ﴾مه جه هن  من خن ﴿ٱتعاىل:ل  قا
التاء- الفعل   بضم  و-ورفع  الفعل-،  وجزم  التاء  نافع؛(1) -بفتح  من    -انفرد 

واتفقت التوجيهات، لقراءة  ،(2) (سأْل بفتح التاء مع جزم الفعل يف قوله:)تَ   -السبعة 

هني الفعل  أن  عىل  وعليها  (3)اجلزم  الفعكي،  جم سأْل املضارع)تَ ل  ون  بـ)ال(  زو(  ما 

وعالمة جزمه املعر  الناهية،  توجيهات  اتفقت  وإن  الالم،  اجلزم سكون  لقراءة    بني 

  ، أو عىل التعظيم والتفخيمعىل احلقيقة،    جيوز أن يكون النهيفإنه    ؛عىل أهنا للنهي

  اهلُلره  ن أمَ وكاللغة: أن ي  فيه قوالن عىل ما توجبه»  :-يف قراءة اجلزم-قال الزجاج  

من    ون املعنى عىل تفخيم ما أعد هلمو جيوز أن يكون النهي لفظا، ويك  ة،املسأل  برتك  

ذكرمه  ،(4) «العقاب القوالن  مَ وهذان  بعدها  جاء  عىل   ،(5)ن  خمتلف  واملعنى 

عن حال أصحاب    ال تسأْل )  :عىل احلقيقة، فاملعنى  التقديرين، فإذا محل النهي لفظا

وإذا  (6) ( ماجلحي فاملعمحل    ،  التفخيم،  عىل  من )  :نىالنهي  هلم  اهلل  أعد  ما  تعظيم 

             .(7) إذا أريد تعظيم املسئول عنه )ال تسلني عن كذا( ، كام يقال:( ذابالع

  جةاحل  هاستدل عىل هذعىل احلقيقة؛ ألنه  محل النهي  والذي يظهر أن ابن خالويه  

« فأنزل اهلل ؟ري ما فعل أبوايعش ليت  »  يوما:قال    أنه  ×  النبيباألثر املروي عن  

 
 ( 4٢9) والتبرصة، ملكي (١٦9) السبعة ، البن جماهد  نظر: ي( ١)

 املصدر السابق. (٢)

 .(١/١٥3لألخفش )  القرآن،(ومعاين١/7٥للفراء)ينظر: معاين القرآن، ( 3)

 .(١/٢00للزجاج ) ،معاين القرآن ( 4)

 .(١8١-١80 )رشح اهلداية، للمهدوي(و١/١7١معاين القراءات لألزهري )ر : ينظ( ٥)

 . (٢/480)، للطربير: جامع البيانظين (٦)

 (. ١80)   هدوي ح اهلداية، للم ( ورش ٢١7/ ٢واحلجة، للفار  )   ( ١/٢00للزجاج ) ،ينظر: معاين القرآن( 7)
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« ف  َعْن َأْصحاب    َتسأْل تعاىل: »َوال   يم   ،(2) (1) « والزم دينك  إنا ال نؤاخذك هبم،اجْلَح 

التاء يف  األثر    ورد الفعل،    ،(3) )َتسأْل(بفتح  التي يف آخر  الالم  يستدل   وملوسكون 

األثر بغري  احلجة  هذه  يؤكد  ،املروي  عىل  النه  ومما  احلمحل  عىل  جاء  أ  قةقيي  يف نه 

 . (5) املستدل به ضعيفاألثر ولكن  ،(4)«×  ذكرمها ، حتى ماتامف» تكملة األثر

إليه    ومحُل  ما ذهب  ه قراءة اجلزمكثري ممَّ النهي عىل احلقيقة هو  ن وجَّ
ومحل   ،(6)

النهي    أنَّ   إىل  ويذهب البحث  ،(8) وافقه اآللو و  ،( 7) القرطبي النهي عىل التعظيم

ن فيكو  ،(10) نافية  (9) -راءة الرفعق  يف-)ال(    ألنَّ   لتعظيم؛عىل ال  حممو  –آلية  يف ا-

اخلرب عىل  الطلب  (11) الكالم  عىل  اجلزم-  ال  قراءة  يف  و-كام  غري  )  :املعنى،  أنت 

أن سياق  ، كام  محل النهي عىل التعظيم  ، مما يعضد (12) (مسئول عن أصحاب اجلحيم 

املستدل به    ثر املرويألاأن  ذلك    إىل  ويضاف  اليهود املعروف مصريهم،اآليات عن  

 بت. غري ثا

 
 . ( 394/ ١( ومعجم ابن األعراب ) 48١/ ٢) لطربي  ل جامع البيان،  و   ( ١44/ ١ينظر: غريب احلديث، للحرب ) (١)

 .(87) ،البن خالويهينظر: احلجة  (٢)

 . (73قراءات النبي، للدوري ) جزء فيهينظر: ( 3)

 . (١/394عراب )معجم ابن األو( ٢/48١) ، للطربيجامع البيان ينظر:( 4)

 .(١/٥74) للسيوطي ،الدر املنثورو (3/9٦٦) للسخاوي ،ينظر: األجوبة املرضية( ٥)

 ،   الكشفو  ( ٢٦٢/ ١ي ) ك والكشف مل (  ١١١)حلجة، البن زنجلة  وا  (١/7٥معاين القرآن، للفراء )  ينظر:(  ٦)

 . (١/٢٢9)لألصفهاين

 .(٢/39)، للقرطبي ينظر: اجلامع ألحكام القرآن  (7)

 .(١/370) ، لآللو عاينينظر: روح امل (8)

نافع،    :وهي  (9) السبعة، غري  وابن عامر، وقراءة  كثري،  والكسائي، وعاصم(وهم)ابن    . أبو عمرو، ومحزة، 

 .(4٢9التبرصة، ملكي )و( ١٦9ينظر: السبعة ، البن جماهد ) 

 (. 87احلجة ، البن خالويه )  ينظر: (١0)

 (.١/7٥)  معاين القرآن للفراء ينظر: (١١)

 (.١8١-١80) هدويورشح اهلداية، للم (١/١7١لألزهري )معاين القراءات ينظر:  (١٢)
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     .األمربي املاضي و : (2)
  قرئ قوله تعاىل:   [١٢٥البقرة:  ]  ﴾  ...حض جض مص خص حص ...ٱ﴿ ٱاىل:ل تعاق

قرأ بكرس اخلاء كل من ابن كثري وأب عمرو  ؛(1) -بكرس اخلاء وفتحها-  ﴾حص﴿

أهنا   عىل  -رس اخلاءيف توجيه قراءة ك  -اتفقت اآلراء  (.2) والكسائي  ومحزةوعاصم  

أمر  )اخت  ،(3) فعل  النون؛فيعرب  حذف  عىل  مبني  أمر  فعل  األفعال   ذوا(  من  ألنه 

و به    الواواخلمسة،  متصل  مَ ضمري  هو  فيه  املختلف  ولكن  فاعل،  رفع  حمل  ن  يف 

أو    (5) ؟     أو إبراهيم ( 4) ؟ وأمته   ×النبي  هل هو    ؟ اخلطاب إليه    الفعل املوجه  فاعُل 

   .(6) ؟اليهود من بني إرسائيل

ستدل ألنه ا؛×  حممدن اخلطاب موجه إىل أمة  ابن خالويه يرى أ  ظهر أنالذي ي 

املروي عن عمر  ع باألثر  للنبي  ليه  قال  فنزلت    ؛«أفال نتخذه مصىل؟»  :×إذ 

موافق لقوله  ة  اآلية 
بألفاظ  واألثر  ،(  7)  ل  روي  أقرهبا  لعل  ذكره   ما  لفظ  متعددة، 

اجلعد ابن  أخرجه  ما  خالويه  وغريابن  رواياتهتع  مع  وهو،  (8) ه،    ، (9) صحيح  دد 

ألجل هذا األثر   ؛×طاب موجه إىل أمة حممدورجح كثري من املعربني أن يكون اخل

 
 (.43١ملكي) والتبرصة، (١70) ، البن جماهدلسبعةينظر: ا (١)

 املصدر السابق. (٢)

)مينظر:    (3) للفراء  القرآن  القرآنو(  ١/77عاين  )  ،معاين  القرآنو(  ١/٢0٦للزجاج  للنحاس   ،إعراب 

ملكي    (٢/٢٢0فار )للواحلجة،    (7٦/١) للمهدوي(  ١/٢٦3)والكشف،  اهلداية،    (8١١)  ورشح 

 .(١0٥/ ٢) ون، للسمني الدر املص و (  ١/٥٥٢) ألب حيان   ، والبحر املحيط   ( ٢3٢/ ١)  والكشف، لألصفهاين

 . (٢/٢٢0)( واحلجة، للفار ١/٢0٦) اجللزج، معاين القرآنو( ٢/٥٢٢)ي ربينظر: تفسري الط (4)

   (. 377/ ١)   اين (والكتاب الفريد، للهمذ 43/ 4( ومفاتيح الغيب، للرازي ) ٥٢٢/ ٢للطربي ) بيان،  جامع ال  ينظر: (٥)

 (. ١/377) ( والكتاب الفريد، للهمذاين٢/٥٢٢) جامع البيان، للطربيينظر:  (٦)

  (. 87 )بن خالويهاحلجة ال ينظر: ( 7)

 .(١/٢٢٦بن أب حاتم)القرآن، ال تفسري  -أيضا -وينظر ،(370مسند ابن اجلعد )ينظر: ( 8)

 . ( ١4٢/ 3) ، للقسطالين  إرشاد الساري و   ( 378-773/ ١العجاب يف بيان األسباب، البن حجر  )  ينظر: (9)
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 . استئنافية   يحتمل أن تكون عاطفة أو ف ذوا(  )اخت  التي قبل فعل األمر    وأما الواو   ( 1) املروي 

 ، (2) ﴾ مخ﴿   مجلة   عىل   ﴾ حص ﴿   عطفت مجلة فيحتمل أن تكون    فإذا كانت عاطفة 

إذ يشرتط يف عطف الفعل عىل    ني،الختالف زمن الفعل   ؛ملجلا  عطف  كون منتف

الزمانا  رث  يت  ىتٱ﴿ٱعىل  ذوا ( معطوفالفعل)اخت    أنَّ أو    ،(3) لفعل احتاد 
وعليه يكون املخاطب   ذوا(،نعمتي واخت  عىل تقدير)اذكروا ، [١٢٢البقرة:]ٱ﴾...زث

وقال عىل تقدير)  [4١٢البقرة:]  ﴾حبجب﴿:أو عىل قوله،(4) باألمر هم بنو إرسائيل

 :ىل فعل مقدر ناصب لقولهع أو،(5) وولده  ،براهيمن اخلطاب إلذوا(  فيكواخت  

  من قوله:  ﴾ حس﴿  أو عىل معنى  ،(6)  ذ جعلنا( إتقديره)واذكروا    ﴾ مخ جخ﴿

  معموال يكون الفعل    أو  ،(7)ذوا(بمعنى )ثوبوا واخت    ،﴾ حس جس مخ جخ﴿

حمذوفل تقدير)قول  عىل  اختذوا،  اوقلنا  كان  سواء  إخلط (  موجها  إبراهيم ىل  اب 

،  مخ﴿املعطوف عىل    ونه يكوعلي  ،(8) وأمته  ،×  مد حم   إىل    أو  ،وذريته ﴾  
ا عىل  حذوفامللعامل  هو  اختذوا(  تقدير:،  الواو،)جعلنا...وقلنا  تكون  أن   وجيوز 

تكون    ، وعليه ( 11) واختاره اهلمذاين ( 10) وهو الوجه الذي ذكره  العكربي   ، ( 9) لالستئناف 

 
البيان   ر:ـظـنـي  (١) للطربيجامع  القرآن(و٢/٥٢4)،  )  ،معاين  اهلداية،    (٢07-٢0٦/ ١للزجاج  ورشح 

 . (١8١) للمهدوي

 . (١/7٦نحاس )لل ،راب القرآنوإع (١/٢07للزجاج ) ن،ينظر: معاين القرآ (٢)

 .(3/3٥4) ، البن هشامينظر: أوضح املسالك  (3)

 . (١/377) والكتاب الفريد، للهمذاين (٢/٥٢٢جامع البيان، للطربي )ينظر:  (4)

 (. 377/ ١)   والكتاب الفريد، للهمذاين   ( 43/ 4مفاتيح الغيب، للرازي ) و   ( ٥٢٢/ ٢البيان، للطربي ) ينظر: جامع    ( ٥) 

 .(١/377) د، للهمذاينلكتاب الفريا: ينظر (٦)

 املصدر السابق. (7)

 .(١0٦/ ٢الدر املصون، للسمني )و (١/377د، للهمذاين )الكتاب الفريينظر:  (8)

 .(43/  4) ، للرازيينظر: مفاتيح الغيب (9)

 .(١/١١3) ، للعكربييف إعراب القرآن ينظر: التبيان (١0)

 (.١/377) الكتاب الفريد، للهمذاينينظر:  (١١)
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هلا من اإلعراب.ل  رتضة ال حم ة مع استئنافي ﴾حص﴿ مجلة

كام    ملا للعطف من ترابط بني الكالم، ذهب البحث إىل أن تكون الواو عاطفة،  يو

قول للفعل    مقوُل   الفعل)اختذوا(  إىل أنَّ  -أيضا-يذهبو العطف أصل يف الواو،  أنَّ 

عىل  املقدر)قلنا( العطف  ؛﴾مخ﴿املعطوف  واو  مع  جيوز  العامل    عطُف   ألنه 

 الشاعر:  قول يفكام معموله،  بقاء، مع ف وحذامل

 (2)   (1) اـهَ ـ امُ ـعَ ـا َونَ ـَباُؤهَ ـن  ظ  ـْي ـتَ ـ هَ ـلْ ـاجْلَ ـب  ْت ... ـلَ ـفَ ـان  َوَأطْ ـقَ ـهَ ـ ُروُع اأْلَيْ ـاَل فُ ـعَ ـفَ 

العطف عىل املعطوف   ؛ ﴾ حب﴿ أو عىل    ﴾زث رثٱ﴿ٱوأما  بني  بعٌد  ففيه 

 واملعطوف عليه. 

 مفعول . واملبين لل ،املبين للفاعل  بي :(3)
بفتح   -﴾مل ﴿  ئ قوله:قر  [١٦١آل عمران:]  ﴾مل يك  ىك  مك  لك ٱ﴿ٱ:عاىلقال ت

الغني  وضم  الغني -و،  -الياء  وفتح  الياء  ومحزة  ؛(3) -بضم  عامر  وابن  نافع  قرأ 

الغني-والكسائي   وفتح  الياء  القراءة؛ ألن    -بضم  هلذه  العلامء  توجيهات  تعددت 

(-ي)غلَّ الفعل الثالث   حيتمل أن يكون من  -املبني للمفعول-  الفعل)ُيَغل( أو    ،َيُغلُّ

(، وبناء عىل هذا االحتُيغ  -)أغلَّ من الفعل الرباعي  امل جاءت التوجيهات خمتلفةلُّ

 عىل النحو اآليت:   

( من الفعل الثالثي   ( 4) ُيونه أصحابه   ( بمعنى ُُيان، أي:   لَّ ـَغ ـ يُ   )   : أوال    و  ـوه  ( 5) )غلَّ

 
 . (١٦4ديوانه ) ينظر:  .بيد بن ربيعة العامري، للالكامل  ت من البحرالبي (١)

البيت:  (٢) الظباء،    معنى  النبات، وولدت  نوع من  فروع األهيقان، وهو  باجللهتنيارتفعت  يعني:والنعام    ؛ 

ن ت أطفاال، مع أعطف النعام عىل الظباء يف أهنا ولد  ألمنها فيه،  والشاهد فيه:  ي أطفاال؛دبجانبي الوا

النعام، وهو باضت ؛ألنه مفه   فحذف  النعام تبيض وال تلد؛ ، ومالعامل يف  ، والتقدير: أطفلت ظباؤها 

نعامها للسريايف)  .وباضت  الكتاب،  املعلقات  (١/70ينظر: رشح  ح رشو(،  ١73)  للزوزين   ،ورشح 

 . (٢0٥القصائد العرش، للتربيزي)

 (.  4٦٦) ملكي التبرصة،و  (٢١8ينظر: السبعة، البن جماهد ) ( 3)

( 3/94)  ( واحلجة، للفار ١/483للزجاج )  ومعاين القرآن،  (١/٢4٦ينظر: معاين القرآن، للفراء )(  4)

 ( 3٦4-١/3٦3) ( ، والكشف،  ملكي١79واحلجة، البن  زنجلة )

 (.4٦٥/ 3( والدر املصون، للسمني )3/١0٦ملحيط ، ألب حيان )اينظر:  البحر  (٥)
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 . (1) رأي اجلمهور

ُُي   :اثنيا بمعنى   ) يُ )ُيَغلَّ أي:  ن،  اوَّ إىل  الرباعي  (2) خليانةنسب  الفعل  -لَّ )أغمن 

نسبه إىل الكذب،    (أكفره)، و(أكذبه)  م:ـ هـول ـل قـمثة،  ـانــيه إىل اخلـتـ ( إذا نسبُيغ لُّ 

       .(3) وإىل الكفر

يُ   :اثلثا بمعنى   ) غااّل )ُيَغلَّ )أغلَّ (4)وجد  الرباعي  الفعل  وجده  -من  إذا  ُيغ ل( 

    .(5)حممودا، بمعنى: وجدته (لرجلأمحدت ا )م :، مثل قوهلغااّل 

ن، من الغلول،  ُيَغلَّ معنى )  مها: أنَّ الللقراءة، أو  حجتني  وذكر ابن خالويه ( ُُيوَّ

(    أنَّ   :هامتوثاني (من)الغَ )ُيَغلَّ عنقه  :بمعنى  ،-الغني بفتح    -لي إىل  يده   ،(6) يقبض 

 معنى آخر للفعل.   ه في   ومل يذكر   ، ( 7) ُُيان غل(  يُ ) إىل أن معنى   يف كتابه )اإلعراب(  ذهبو

إلي  األوىلجة  أما احل م جيدها فل؛ة  لثانيا  ، وأما(9) والزجاج(  8) الفراء  اهفقد سبقه 

غريهالبحث   وهعند  )الغَ   ي،  من  مشتق   ) الفعل)ُيَغلَّ (أن  الغني-لي وهو  -بفتح   ،

الثالثي املضعف  مصدر  ؛ألن  العني -)الفَعل(   املتعدي  مصدر  مثل:  -بفتح  ردَّ  )، 

ثمة فرق بني  ، و(10) هينيف عنقه ويم  لي : ألقيت الغُ عنى( بم اإلنسانَ غلَّ )،  يقال:  (اردَّ 

 
 (.3/١0٦ن )ياحألب بحر املحيط ، ينظر: ال (١)

(٢)  ( للفراء  القرآن  معاين  ال  (١/٢4٦ينظر:  )ومعاين  للزجاج  للفار )١/483قرآن،    ( 3/94(واحلجة، 

)  احلجة،و زنجلة  و١79البن  ملكي)(  والكشف،3٦4-١/3٦3الكشف،  ( ١/٦٥3)لألصفهاين  ( 

 (. ٢/٦١) والكتاب الفريد، للهمذاين

-١/3٦3)  الكشف، ملكي( و3/94)  لقراء ، للفار احلجة ل(و١/٢4٦: معاين القرآن، للفراء )ينظر  (3)

 (.٦١/ ٢) فريد، للهمذاين( والكتاب ال3٦4

 (.3/94( واحلجة للقراء ، للفار  )١/٢4٦ينظر: معاين القرآن، للفراء ) (4)

 (. ١0٦  / 3، حيان ) ( والبحر املحيط ٦١/ ٢)   والكتاب الفريد، للهمذاين (  3٦4-3٦3/ ١)   ينظر: الكشف، ملكي   ( ٥) 

 (.  ١١٦ -١١٥ظر:  احلجة ، البن خالويه )ين( ٦)

 (. ١٢٢/ ١القراءات، البن خالويه )    ينظر:  إعراب( 7)

 (.٢4٦/ ١ينظر : معاين القرآن، للفراء )( 8)

 (. 483/ ١ القرآن، للزجاج )ينظر : معاين( 9)

 (. ٢٦البن القوطية ) ،كتاب األفعال ينظر: (١0)
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خالويه  ،  -بالضم-(لُّ و)الغُ -بالفتح-)الَغل(  ابن  والغَ والغُ »  :قال  معروف.  :  لي  لي

(  «املصدر جيمع و  ،(1)  يدهأويف  ،ما يوضع يف رقبة اإلنسان  هو    –بالضم-، فـ)الُغلُّ

سبأ: ]  ﴾  ... يب ىب نب مب  زب رب... ﴿ٱ:تعاىلقوله  عىل أغالل، كام يف  

هذ  «[33 احلجةواستدل عىل  عن    ه  املروي  عباسباألثر  أن »:  ابن  هلم  كان  قد 

النبي يقتلوه  ،×  يغليوا  آخر،  (2)«وأن  بدليل  هلا  يستدل  تعدد    ومل  مع  واألثر 

ابن عباس   اإلسناد إىل صحيح .(3) رواياته
  (4) . 

باشتقاق   يتواالقول  املصادر  من  ذهب  الفعل  ما  مع  البرصيفق     . (5) ون،إليه 

الذي القيا   الفعل  واملصدر  منه  ( هو  الثالثي    اشتق  ()غلَّ لُّ بمعنى)الغَّ قبض   :، 

العنق،   إىل  أنلكن  واليد  إىل  البحث  من  هيذهب  القيا )   مشتق  غري    املصدر 

  نه مل ؛ أل  (6)  «ة قبل القسمةوالرسقة من الغنيم   ،اخليانة يف املغنم»  :ومعناه    ،(لولالغُ 

 زن  رن مم﴿:-يف اآلية نفسها-قوله  ، ولعل  (7)  (ُغُلوال    َغلَّ )  إالالغنيمة    يسمع يف
املقصود اخليانة يف املغنم، ال قبض اليد إىل العنق.   يؤكد أنَّ [ ١٦١آل عمران:  ] ﴾ نن  من 

(يُ )الفعل    كام يذهب إىل أنَّ  (ثالثيالمضارع من    غلُّ بدليل أن األفعال التي   )غلَّ

 إنَّ   م ث     ،﴾زن﴿و،  ﴾ام﴿  وهي  رباعية،  الثية الث -ية نفسها  آلايف  -جاءت بعده  
إنام   الفعل  برباعية  اهلمزة، واألصل  القول  بزيادة  الزيادةهو  لذا عد بعضهم  عدم  ؛ 

 .( 8) لغة -بزيادة اهلمزة - ()أغلَّ 

 
 . ( ١039)     ز (والقاموس، للفريو ٥04/  ١١لسان العرب، البن منظور  ) و   ( ١783/ ٥)   ي الصحاح، للجوهر ينظر:    ( ١) 

 .(١١٦ -١١٥ينظر:   احلجة، البن خالويه  ) (٢)

 . ( 73/  ٢)   ملعجم الصغري، له  ا و   ( ٢79/  ٥املعجم األوسط، له ) و   ( ١0١/  ١١املعجم الكبري،  للطرباين ) : ينظر (3)

 .(٦84 -٦/٦83)سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباين  (4)

 . (١/١90ينظر: اإلنصاف، لألنباري ) (٥)

 . (3/380) ،البن األثرية النهاينظر: ي( ٦)

 .(٥/١784) الصحاح، للجوهريو (١9٢) بن السكيتال إصالح املنطق، ينظر : ( 7)

 .(٢/434قطاع  )لكتاب األفعال، البن اينظر: ( 8)
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 بي التشديد والتخفيف. :(4)
  ﴾ من﴿   قرئ قوله:  [٦8األنعام:]  ﴾ هن من خن... ٱ﴿  :قال تعاىل  -١
مل   ؛(1) -د السني مع النون بفتح النون وتشدي -و   ، -الثانية   ديد تش ن األوىل، و بتسكني النو -

واح السبعةيقرأ  من  السني    -د  تشديد  مع  النون  الثانيةوبفتح  ابن    -النون  غري 

التـب  هـراءتـت قـه ـووج  ،(2) رـماـع للت  (3) رـيـ كثـا للتـه ـي ـف فـي ـضعـأن  ة إىل ــديـعـأو 

 .(4) انــول ث ـعـفـم

    ثمة فرقا بني )ن   للتعدية، وذكر أنفيها  لتضعيف  ا  أنب ه  ن خالويبااحتج هلا  و

غريُ   ،(الرجُل  اه  يف  ، (5)ه(و)ونسَّ أنَّ كتابه)  وذكر  ى  م    الفعل  اإلعراب(  -ن)نسَّ

 إذ  ×النبي باألثر املروي عن جة  واستدل عىل احل  مما يؤكد أهنا للتعدية،  ،(6) (ين ي 
ى ألَُس ـإنيم »    ال:ـق أن    ويفهم من األثر  ر،ــل آخ ـبدلي   لدـومل يست  ،(7) «كمـنَّ لـا ُأنسَّ

 . أن الفعل متعد  غريه، ومعنى هذا يهنس  يُ  × يالنب

ي(8)املروي  واألثر    يس ل  هلذا يعد بأن؛  (9) بسند متصل  ×  علم أنه روي عنهـُ ال 

 . (11)خمتلف عام ذكره ابن خالويه بأثر آخرن بعده ابن زنجلة م  ، واحتج (10) أصل له

 
 (.  497كي)التبرصة، ملو (٢٦0السبعة، البن جماهد ) ينظر: (١)

  ينظر: املصدر السابق. (٢)

 .(١٥/ ٢للنحاس ) ، القرآنب إعراينظر:  (3)

 (.٢8١) ( ورشح اهلداية، للمهدوي٢٥٦زنجلة )البن  ،جة احلو  (3/3٢4) ينظر: احلجة، للفار  (4)

 .(١4٢) البن خالويه ينظر: احلجة، (٥)

  .(١/١٦0) بن خالويه ال  ينظر: إعراب القراءات،( ٦)

 .(١4٢) ن خالويهالب ظر: احلجة،ين (7)

 . (١/١89مالك رواية أب مصعب الزهري )ينظر : موطأ ( 8)

 . (3/9)، للعراقي  لتثريب: طرح ا-أيضا -وينظر (37٥/ ٢4)، البن عبد الربالتمهيد ينظر:  (9)

 . (3/9)  ي، للعراقطرح التثريبينظر:  (١0)

 .(٢٥٦ينظر:  احلجة، البن زنجلة ) (١١)
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قال ام  ، ك(ن  الرجُل اليشءَ )ول واحد، فيقال:  إىل مفع  )ن (الفعل  يتعدىقد  

دت اهلمزة ه إىل مفعول آخر زي، وإذا أريد تعديت  [١9احلرش:]  ﴾ ...زئ رئ... ٱ﴿ٱتعاىل:

يقال:   كأن   ، أوله  الرجُل )يف  قوله   ،(اليشءَ   أنساين  يف   حل جل... ﴿ٱ:تعاىل  كام 
أنه    ،[١9املجادلة:]  ﴾ ...خل يكام  الرجُل نسَّ )يقال:    كأنبالتضعيف،  عدى  تقد    اين 

 كثر أم بالتضعيف؟ مز أ باهل يتهتعد  ولكن، (اليشءَ 

مل  و  ،(1) بالتضعيف  تعديتهامن    باهلمز أكثرني أن تعدية الفعل  الرصفي  ذكر بعض

 مي خي...﴿ٱإال متعديا باهلمز ، كام يف قوله تعاىل:-يف القرآن -)ن (   الفعل  يأت
جاء[٦3الكهف:  ]  ﴾  ...ٰر ٰذ يي ىي وقد  متعديا   ﴾من﴿  الفعل  ، 

السبعة  اهلمز يفب بقية  يذ( 2) قراءة  لذا  البحث؛  أنَّ   هب   –القراءة    يف-التضعيف  إىل 

ى( متعد إىل مفعول ثان  القوُل بأنو    ، ال للتعدية  ،لالفع  يف  للتكثري جائز   الفعل )نسَّ

ل(    تعدية الفعل املضاعف  نولك، األكثر يف  فقد ُذكر أنَّ  قليل،    الذي  عىل صيغة)فعَّ

ى(جاء   قد  و ،(3) ل( التكثري صيغة)فعَّ  ل(.  زنةعىل  -اءةيف القر-الفعل )نسَّ  )فعَّ

 [ 8١٢األعراف:  ]  ﴾  ... مثحج هت مت خت حت جت هب مب... ٱ﴿ٱٱ: تعاىلقال  -٢

قوله الراء-  ﴾ حت﴿   :تعاىل  قرئ  قراءة .  (4) -تشديدهاب-و   -بتخفيف  نسبت 

عاصم   عن  حفص  إىل  الراء  يروها  ،  تشديد  هبريةعنه  ومل  غلط  ،غري  ؛  وهو 

. (6) بتشديد الراء احلسن قرأ و ،(5) لتخفيف املعروف عنه او

ق ـهـوج تـت  عـديـشـراءة  الراء  أنَّ د  النقل    ىل  ألجل  كام  التضعيف؛  والتعدية، 

 
 . (١/٢9) لريضل ،شافية الرشح  ينظر: (١)

 (.٢٥٦( واحلجة، البن زنجلة ) ٢8١) رشح اهلداية، للمهدويينظر:   (٢)

 (. ١/٢9ينظر: رشح الشافية، للريض ) (3)

 . (٢9٢) ، البن جماهد السبعةينظر:  (4)

 .(٥0)  خمترص يف شواذ القرآن، البن خالويهو  (٢9٢) ، البن جماهد السبعةينظر:  (٥)

 .(٢/44٢)  ، البن عطية زاملحرر الوجي  ينظر: (٦)
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ث الرجُل )  يقال: فعل مضارع مرفوع  ( بأنه  ثهاور  يُ ، وعليها يعرب)(1) (أباه ماال  ورَّ

مبني عىل    به  ضمري متصل  (هاو)  ،(هو)، والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره  

ن )َمْن َيشاُء( مبني عىل حمل نصب مفعول به أول، و)َمنالسكون يف   السكون يف    ( م 

 ثان.  حمل نصب مفعول به 

الفعل   القراءة-مضاعفا    ثها(ور  )يُ جاء  فيه  -يف  التضعيف  فهل  أو،    للتعدية 

 ؟للتكثري

للقراءة   حجة  خالويه  ابن  ذكره  فيها  تضعيف  أنَّ الذي  تكرا  ؛الفعل  ر  ألجل 

قرنلقر  املرياث بعد  أخرى  ،(2) ن  بعد  مرة  أنَّ مَ   بعض  وذكر  ،(3)أو  بعده  جاء    ن 

 .(4) للمبالغة يف الفعل  يفالتضع 

َل  »  :×  باألثر املروي عن النبياحلجة    عىلابن خالويه    تدلواس  ب اَم َعل َم  َمْن َعم 

يعلمْ  ملْ  ما  ْلَم  ع  اهللُ  َثُه  ويفهم(5) «ورَّ احلجة،  عىل  بغريه  يستدل  ومل  أنَّ   ،  األثر   من 

يتكرر واحدالتوريث  الفاعل  ألن  ولك ؛  األ،  به    ثرن  ثابت،املستدل  هو    غري  بل 

 .  (6) ×النبي ذوب عىل مك

الفعل   أن  إىل  البحث  القراءة  يذهب  يف  وللتكثرياملضاعف  ا  للتعدية  ألنَّ مع    ؛ 

ل(  -كام ذكر بعض النحاة-الغالب   ع  ، وال يمتن(7) التكثري   عىل  الداللة  يف صيغة )فعَّ

تكون يف  قد  التكثري  ألن الداللة عىل  عىل فعل؛    ن  عنى التعدية والتكثري يف آاجتامع م

 
 .(4/73) احلجة، للفار ينظر:  (١)

 .(١٦٢) احلجة، البن خالويهينظر :( ٢)

 .(١/٢03) إعراب القراءات، البن خالويهينظر:  (3)

 .( 4/3٦7) ، ألب حيانملحيطاالبحر و (44٢/ ٢)، البن عطية املحرر الوجيز ينظر: (4)

 . (١٦٢) الويهاحلجة، البن خ  ينظر: (٥)

 سلسلة األحاديث الضعيفة، ( و٢8٦( والفوائد، للشوكاين )١/٢٦7غيث، للسخاوي )فتح املينظر:  (٦)

 .(١/٦١١) أللباينل

 .(١/9٢لريض )، لشافية الرشح و( 380) ، للزخمرشياملفصلينظر: ( 7)
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امل تك ـ كم مثل:)قطَّعته(،  تعدي،الفعل  ف ـ ا  م ـ ع ـ الف ي  ـ ون  الالزم،  ف(   ل: ـ ث ـ ل  )طوَّ
 (1 ) ، 

يتعدىوالفعل قد  اهلمزة    )ورث(  بزيادة  مفعولني  كام  إىل  ٱ:تعاىل  قوله  يف ، 

تعاىل  بنفسه  دىيتعقد  و  ،[٢8  الدخان:]  ﴾لك اك  يق ...﴿ قوله  يف  ٱٱ: كام 

 يب ىب نب ...ٱ﴿كام يف قوله تعال:  رف  حب  أو  ،[١١النساء:  ]  ﴾  ... خس حس ...ٱ﴿
أنه    ،[٦مريم:]ٱ﴾...رتزت إىل  بعضهم  زيادة  قد  وذهب  دون  مفعولني  إىل  يتعدى 

َث زيٌد َأباُه ماال  »  :اهلمزة يف مثل   ويذهب   ،(2)للفعل  مفعول ثان    (ماال  )  عىل أنَّ   «َور 

الفاعل واحد، للفاعل ؛ ألن  هو للفعل، ال    إنام  -يف القراءة- أن التكثري  ىلإالبحث  

    .واملفعول متعدد

 .  التكلم واخلطاب  بي :(5)
-  ﴾رن﴿  :قرئ قوله تعاىل  [١٢الصافات:  ]  ﴾ زن  رن مم﴿  قال تعاىل:
التاء والكسائي  ؛(3) -بضمها-و  ،بفتح  محزة  من  كل  التاء  -قرأ  وعىل  (4) -بضم   ،

كون، وتاء املتكلم ضمري متصل  ا مبنيا عىل السجبُت( فعال ماضيهتام يعرب)عاءقر

رف  الضم يف حمل  مبني عىل  لقراءة  به  التوجيهات  ولكن جاءت  فاعل،  التاء ع  ضم 

 خمتلفة، كاآليت: 

)بل عجبُت   يا حممد   بمعنى قل:  ×  ؟ أو للرسول(5)هل تكون تاء املتكلم )هلل( 

 ؟(7) للمؤمنني؟، أو  (6) ويسخرون(

 
 .(١/93لريض )، لشافية الرشح و (4/٦4) هلسيبوي ،الكتابينظر:  (١)

 .(٥/38١)  بيدي، للزاج العروستينظر : (٢)

 . (٦٥3)التبرصةو (٥47السبعة، البن جماهد )ينظر: ( 3)

 املصدر السابق. (4)

 ( ٦0٦( احلجة، البن زنجلة )4/300( ومعاين القرآن، للزجاج )٢/384)  معاين القرآن للفراءينظر:    (٥)

 (. 7/340) ألب حيان والبحر،  (٥/377) ذاينموالكتاب الفريد، لله 

القي  (٦) إعراب  للنحاس )نظر:  للمهدوي  (3/٢79رآن،  اهلداية،  الغيبو  (489)  ورشح  للرازي مفاتيح   ، 

 .(9/٢9٥(والدر املصون،  للسمني )٥/377) للهمداينوالكتاب الفريد،  (3٢3/٢٦)

 .(9/٢9٥للسمني )املصون،  الدر و (  377/ ٥) ( والكتاب الفريد، للهمداين ٢٢3/ ٢ملكي ) ينظر: الكشف،  (7)
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 ن هذا املتكلم؟ ختلف فيه مَ تاء للمتكلم، ولكن املق عىل أن اليلحظ االتفا

ومل  ،(1)«أنه إخبار من اهلل تعاىل عن نفسه» ياء هضم التحجة ر ابن خالويه أن كذ

  ومعنى هذا أنَّ ،(2) (اإلعراب)  هيف كتاب  حجة أخرى، وهي احلجة التي ذكرهايذكر  

َب َربُُّكْم    »ملسو هيلع هللا ىلصي عن النبي  باألثر املرو  ه احلجةاملتكلم هو اهلل، واستدل عىل هذ َعج 

إ ل َكمْ  ْن  بدليل  و   ،(4) «وُقنُوطكم  (3) «م  معه  يستدل  مع  و   آخر،مل  األثر  هبذا  استدل 

 . (6)بعده مع غريه بعُض َمن جاءاحتج باألثر  كام  (5) (اإلعراب)غريه يف كتابه 

ويظهر  الرب،    سند إىلب( أُ أن الفعل املايض)عج    -األثر املستدل بهيف    -يلحظ  

بهابن خالويه    أنَّ  ذكرها  ةلتقوي  ؛استدل  التي  وه احلجة  العَ إسنا  ي،  هلل،   إىل  بجَ د 

 . (8) ، ومعناه أنه ال أصل له(7) نه غريب:إ -األثرعن -ل ولكن قي

فيام  وسبق   خالويه  للقراءةمن    ذكرابَن  (  10) والزجاج(9) الفراءمن    كل    حجة 

 . (12)حيان وأبو (11) ابن زنجلة- هن بعدم  - اوذهب إليه

املتكلم   جحير تاء  أن  الفع-البحث  هذا  -ل يف  يقوي  ومما  وحده،  السياق   ؛هلل 

 
 .( 30١خالويه ) احلجة، البنر: ينظ( ١)

 .(٢/٢4٥) إعراب القراءات، البن خالويهينظر: ( ٢)

 (.١84و ١/٦١( والنهاية، البن األثري)٢/١١8ينظر: غريب احلديث، ألب عبيد ) (3)

يروى  لُّ )اإل    (4) املحدثني-(  و  -عند  اهلمزة،  شدة   -للغويني اعند  -املحفوظبكرس  ومعناه:  اهلمزة،  بفتح 

 (.١84و١/٦١بكاء، ينظر : النهاية، البن األثري)ن رفع الصوت بالجيوز أن يكون م، والقنوط

 .(٢/٢4٥إعراب القراءات، البن خالويه) ينظر:  (٥)

 .(٢٦/3٢3)  ، للرازيمفاتيح الغيبو  (٦0٦ينظر: احلجة، البن زنجلة ) (٦)

 . ( 3/١7٥شاف، للزيلعي  )كختريج أحاديث الينظر:  (7)

 .(٥/١03) ، لأللباينلغليلإرواء اينظر: ( 8)

 . (٢/384ينظر: معاين القرآن للفراء ) (9)

   .(4/300ينظر :معاين القرآن، للزجاج ) (١0)

 . (٦0٦ينظر: احلجة، البن زنجلة )( ١١)

 (. 7/340) ألب حيان ينظر: البحر، (١٢)
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اآلياتالضامئر يفف  ؛اللغوي كانت هلل،      السورة   أول  من  الدراسة  آية  تسبق  التي 

 ىف  يثٱ﴿ٱ: وقوله  [٦]الصافات:    ﴾ ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حيٱ﴿ٱكقوله  تعاىل:
ي[١١]الصافات:    ﴾ يل  ىل مل يك  ىك لكمك اك يق  ىق  يف  الفعل ، وعليه    كون 

 هو من كفر  إنام  –اآلية  يف  -ب اهلل  جَ الق، وعَ هلل اخلإىل ا  امسند    -يف اآلية -( ْبُت ج  عَ )

اهلل؛ ألن وأنكر بعضهم أن يسند  الفعل إىل  ،(1) افرين مع وجود األدلة الواضحةالك

سببه  مما خفي عليهم  يعجبون  الذين  املخلوقني،  أن  ،(2) الَعَجَب من صفات  واحلق 

اهللجَ العَ  من  ينشب  مل  عن    أوأ  األمور،  أسباب  جهله    خفاء  عند عن  هي  ،كام  هبا 

ن وذهب بعض مَ ،(3) ستحق التعجب منهبه عند وجود يشء يجَ إنام عَ املخلوقني، و

جازيناهم بمعنى  أهنا  له  اإلنكار،(4) أثبتها  االستعظام،(5) أو  عىل،(6)أو  الفرض    أو 

أنَّ   ،(7) واخليال يوصف  والصواب  نفسه  بام وصف  اهلل  كتا  به  به ام  وب  ،بهيف    وصفه 

دون    ،×  نبيه تعطيلرحت  ولكن  وال  وودون    ،يف  متثيتكييف  جاء ،  (8) لال  وقد 

الإثبات   هللصفة  الصحيح  َعَجب  األثر  قال  يف  إذ  قوم    اهلُل  عجَب »  :×،  من 

-الَعَجب صفة ثابتة هلل  يذهب البحث إىل أن  ؛ لذا  (9) «يدخلون اجلنة يف السالسل

 مهىه جه  ين  ...ٱ﴿ ٱنفسه حد من خلقه؛ ألنه قال عن  أ   يشبهه فيها   وجالله، ال   ليق بعظمته ت 
 باملخلوقني.   تشبيه له ال  و   ، يل فتثبت له الصفة دون متث   [ ١١ى:  ]الشور   ﴾ حي  جي  يه 

 
 .(٦/١٢3)، البن تيمية ينظر: جمموع الفتاوى( ١)

 (. ٦/٥3) للفار جة، واحل (384/ ٢) للفراء ،ينظر: معاين القرآن (٢)

 . (١70للهراس ) ،رشح العقيدة الواسطية ينظر: (3)

 (. 4/١٢30) ينظر: الغربني، للهروي( 4)

لسمرقندي  ل  ،بحر العلومو  (٦/٥3)  واحلجة، للفار   (8/٥٥١لامتريدي )، لتأويالت أهل السنة   ينظر:   (٥)

 .(١9/٢8لتفسري البسيط للواحدي )او( ١38/3)

 . (٥/7) ويلبيضال، التنزيلأنوار ينظر: ( ٦)

 املصدر السابق. (7)

 (.١8-١7رشح العقيدة الواسطية، للهراس )ينظر: ( 8)

 .(4/٦0صحيح البخاري )( 9)
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 اخلامتة

 احلمد هلل أوال وآخرا ،  وبعد: 

 فهذه مجلة من النتائج التي ظهرت من ثنايا البحث، ويمكن تقسيمها قسمني: 

 ة.اللغوي للقراءمن جهة االحتجاج أوال: 

 يستدل ابن خالويه عىل احلجة لتقويتها.   -

 انفرد ابن خالويه ببعض احلجج عن غريه.  -

 اختلفت بعض حججه عام يف كتابه )إعراب القراءات(، واتفقت يف بعضها اآلخر.   -

  -من احلجج-تنوعت احلجج ما بني داللية، ورصفية، ونحوية، وأكثر ما ورد  -

 يف الداللة. فعال، وقليل  بنية اسام كان أويف ال

 قد تذكر حجة واحدة للقراءة، أو أكثر من حجة.  -

 ال يذكر وجه االستدالل من األثر املستدل به عىل احلجة إال نادرا. -

 من جهة األثر املستدل به. اثنيا:

 لألثر منزلة وقوة يف االستدالل به إذ إن تفرد الدليل يدل عىل القوة.  -

 ابت.  الثابت الصحيح ، وأكثرها غري ث احلجج، منها  املستدل هبا عىل اآلثار -

 تعددت الروايات يف بعض اآلثار. -

 ومنها غري ذلك.  ،×اآلثار منها املروي عن النبي   -

 كثري من اآلثار املستدل هبا رويت باملعنى، ال باللفظ   -

 التوصيات: 
اللغوي - االحتجاج  عىل  األدلة  خالويه-دراسة  ابن  عمل    جمتمعة  -عند  يف 

 حد.علمي وا

ــ ح ـ حي ـ ر الص ـ ي ـ ار غ ـ ى اآلث ـ اد عل ـ تم ـ اب االع ـ ب ـ س ة أ ــ دراس  - ــ ت ـ اب ـ ر الث ـ ة، وغي ـ ي  ـ ة ف ـ

 وي. ــ اج اللغ ــ تج ـ االح 
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 راجعهرس املصادر واملف

النبوية  -1 األحاديث  من  عنه  السخاوي  سئل  فيما  املرضية  الرمحن  األجوبة  عبد  بن  ملحمد   ،

 . هـ ١4١8،  ١والتوزيع،ط: دار الراية للنرش  د. حممد إسحاق حممد إبراهيم، حتقيق: السخاوي،

العرب  -2 بن  ارتشاف الضرب من لسان  األند، ألب حيان حممد  حتقيق: رجب    ل ،يوسف 

 م. ١998  -هـ١4١8، ١ط:عثامن حممد، مكتبة اخلانجي بالقاهرة،

السبيل  -3 منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  زهري  إرواء  ،إرشاف:  األلباين  الدين  نارص  ملحمد   ،

 . م١98٥ - ـه ١40٥ ،٢: ط  بريوت، –اويش، املكتب اإلسالمي شال

البخاري  -4 صحيح  لشرح  الساري  العباس  ، إرشاد  القسطالين  ألب  حممد  بن  املطبعة    ،أمحد 

 هـ. ١3٢3،  7الكربى األمريية، مرص، ط : 

، ألب احلسن عيل بن أمحد الواحدي، حتقيق : عصام بن عبد املحسن  أسباب نزول القرآن  -5

 . م99٢١ -  هـ١4١٢ ،٢: ط الدمام،  –ان، دار اإلصالح د احلمي

أمساء هللا  -6 الاشتقاق  عبد  القاسم  بن  ، ألب  د.  رمحن  الزجاجي، حتقيق:  البغدادي  إسحاق 

 م. ١98٦ -هـ ١40٦، ٢عبد احلسني املبارك، مؤسسة الرسالة ، ط: 

ب، دار  عحتقيق، حممد مر   ، ألب يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، إصالح املنطق  -7

 م. ٢00٢ -هـ ١4٢3،  ١إحياء الرتاث العرب، ط:

األصمعي-  األصمعيات  -8 سعي-اختيار  ا ،ألب  عبد  حتقيق:  د  األصمعي،  قريب:  بن  مللك 

 . م١993 ،7: ط مرص، –، دار املعارف  ، وآخرأمحد حممد شاكر 

  عبد. د  يق:ق، حتخالويهألب عبد اهلل احلسني بن أمحد بن    ،، وعللهاالسبع  إعراب القراءات   -9

 م. ١99٢-هـ ١4١3، ١القاهرة، ط:-انجيالرمحن سليامن العثيمني، مكتبة اخل

النارش:    حتقيق: د. زهري غازي زاهد  ألب جعفر أمحد بن حممد النحاس،  ،لقرآنإعراب ا  -10

 . م ١988  -هـ١409بريوت )د.ط( - عامل الكتب

اإلعراب   -11 جدل  يف  األدلة  اإلغراب  األنباري،ا عبد  الربكات    ، ألبوملع  حممد  بن    لرمحن 

 م. ١9٥7-هـ ١377السورية)د.ط(،مطبعة اجلامعة  ين، سعيد األفغا  حتقيق:
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جلالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر السيوطي، حتقيق:    ،رتاح يف أصول النحو وجدلهاالق  -21

 . م١989 - ١409، ١د. حممود فجال، دار القلم، دمشق، ط: 

للقرآن  -13 حممد  بأل،  االنتصار  حمم  بكر  د.  حتقيق:  املالكي،  الباقالين  الطيب  عصام  بن  د 

ن، دار ابن حزم   -دار الفتح  القضاة  م. ٢00١ -هـ  ١4٢٢  ،١وت، ط: بري – َعامَّ

البيضاوي، حتقيق : حممد عبد  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -41 ، ألب سعيد عبد اهلل بن عمر 

 . هـ١4١8 -: ط  ،تبريو –ار إحياء الرتاث العرب الرمحن املرعشيل، د

اخلال   -51 مسائل  يف  النحويي اإلنصاف  بي  الربكف  ألب  والكوفيني،  البرصيني  عبد:    ات 

 . م٢003 -هـ ١4٢4، ١الرمحن بن حممد األنصاري، املكتبة العرصية، ط:  

مالك  -61 ابن  ألفية  إىل  املسالك  ابن  أوضح  يوسف  بن  اهلل  عبد  حممد  حتقيق، ألب  :  هشام، 

   هـ.3٥١4-هـ٢0١4 )د.ط(املكتبة العرصية، د احلميد،ب حممد حميي الدين ع

الـالبح  -71 مـي حيـ، ألبطــيـمحـر  يوسـان  بن  األندحمد  الشيخ عادل أمحد  ف  ل ، حتقيق: 

 . م٢00١ -هـ  ١4٢٢ -، ١بريوت، ط: لبنان/ -عبد املوجود، وآخرين، دار الكتب العلمية 

في، حتقيق: د. حممود مطرجي،  ن، ألب الليث نرص بن حممد السمرقندي احلحبر العلوم  -81

 .(ت.د()ط.د) وتبري  –دار الفكر 

السيد أمحد   بن مسلم بن قتيبة الدينوري، حتقيق :مد عبد اهلل، ألب حم أتويل مشكل القرآن -91

 م. ١973-هـ١393، ٢القاهرة، ط:   ، الرتاث  ، دارصقر

املاتريدي، حتقيق:    ألب منصور حممد بن حممد  (،ديــريـماتـر الـ فسيـت)ة  ــنـل السـالت أهــأويـت  -20

 م. ٢00٥ -هـ ١4٢٦، ١بريوت، لبنان، ط: -تب العلمية د. جمدي باسلوم، دار الك

بيدج العروس من جواهر القاموسات  -21 د احلسيني الزَّ د بن حممي ي، دار الفكر  ، للمرتىض حممي

 . هـ ١4١4  ،١:  ط بريوت، –

السبع   التبصرة  -22 القراءات  حممد    ،يف  طال  مكيألب  أب  حتقيق:  القي    ب بن  حممد    د.، 

 م. ١98٢-ـه ١40٢،  ٢اهلند،ط-السلفية غوث الندوي، الدار
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االتبيان    -23 إعراب  احلسني  لقرآنيف  بن  اهلل  عبد  البقاء  ألب  : عيل حممد  ،  حتقيق  العكربي، 

 .عيسى الباب احللبي ورشكاه)د.ط()د.ت(، البجاوي

الكش  -42 تفسري  يف  الواقعة  واآلاثر  األحاديث  للزخمشرياختريج  بن    ،ف  اهلل  عبد  حممد  ألب 

 . هـ 4١4١  ، ١: الرياض،ط   –  ر ابن خزيمة حتقيق: عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد، دا  زيلعي،يوسف ال

، جلالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر، حتقيق : أب  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي  -52

 .قتيبة نظر حممد الفارياب، دار طيبة)د.ط()د.ت(

البسيط  -62 الالتفسري  أمحد  بن  عيل  احلسن  ألب  حتقيق:  ،  الشافعي،  النيسابوري،  واحدي، 

 . هـ١430، ١سعود اإلسالمية، ط:  جامعة اإلمام حممد بن  -علمي دة البحث العام جمموعة،

التميمي  ، تفسري القرآن العظيم  -72 الرمحن بن حممد  الرازي)ابن أب حاتم(    ألب حممد عبد 

 . هـ ١4١9  -  3عربية السعودية،ط: اململكة ال   -الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز    أسعد حممد حتقيق: 

تف  -82 يف  هالتمام  أشعار  جني،ذيلسري  بن  عثامن  الفتح  ألب  القي ،  ،  ناجي  أمحد    حتقيق: 

 . م١9٦٢ -  هـ١38١  ،١: ط  بغداد، –مطبعة العاين 

واألسانيد  -92 املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  عمر  التمهيد  ألب  الرب  ي،  عبد  ابن  اهلل  عبد  بن  وسف 

حتقيق األوق القرطبي  عموم  وزارة  وآخر،  العلوي،  أمحد  بن  مصطفى  والشؤون  :  اف 

 . هـ١387(ط.د)املغرب –اإلسالمية 

د. عبد اهلل    :الطربي، حتقيق   ، ألب جعفر حممد بن جريرجامع البيان عن أتويل آي القرآن  -30

ـ  ١4٢٢،  ١النرش والتوزيع واإلعالن، ط:  و دار هجر للطباعة    بن عبد املحسن الرتكي،   . م 00١٢  -ه

القرآن  -31 ألحكام  اهلل حماجلامع  عبد  ألب  أمحد،  بن  أمحد    مد  حتقيق:  القرطبي،  األنصاري 

 . م١9٦4 - هـ١384 ،٢:  ط القاهرة، –، دار الكتب املرصية ، وآخرالربدوين

الدوري،×  جزء فيه قراءات النيب  -32 حكمت   حتقيق : د.   ،  ألب عمرو حفص بن عمر 

 م. ١988-هـ١408،  ١ملدينة املنورة، ط: ا -بشري ياسني، مكتبة الدار 

م  -33 األمجل  أنساب  دار  شراف ن  وآخر،   زكار،  ،حتقيق: سهيل  الَباَلُذري  حييى  بن  أمحد   ،

 م. ١99٦ -هـ ١4١7،  ١ط:   بريوت –الفكر 



 بن صاحل برانوي  دــــمـحـمد.              ل ابألثر على احلجة اللغوية للقراءة القرآنية عند ابن خالويهاالستدال

344 

للقراءات  -43 االحتجاج  يف كتب  الصوتية  البديع  اجلوانب  لعبد  الغوثانى  ا ،  دار    –لنريباين، 

 . م٢00٦ -هـ ١4٢7، ١ط:  دمشق

سني بن أمحد بن خالويه، حتقيق: د. عبد العال  اهلل احل، ألب عبد  احلجة يف القراءات السبع -53

 . هـ١40١ ، 4:ط بريوت، –سامل مكرم، دار الرشوق 

القراءات  -63 : سعيحجة  بن زنجلة، حتقيق  بن حممد  الرمحن  األفغاين،    د ، ألب زرعة، عبد 

 . ١98٢ – 0٢١4 ،٢: ط  بريوت، –مؤسسة الرسالة 

السبعة  -73 للقراء  احلاحلجة  عيل  ألب  أ،  بن  قهوجي،  سن  الدين  بدر  حتقيق:   ، الفار ي محد 

 . م١993  -هـ  ١4١3، ٢دمشق / بريوت، ط:  -وآخر، دار املأمون للرتاث 

املكنون  -83 الكتاب  علوم  يف  املصون  أمحد  الدر  العباس  ألب  املعروف  ب،  احللبي  يوسف  ن 

 م. 3٢00ـ   -ـه ١4٢4، ٢، ط: أمحد حممد اخلراط دار القلم، دمشق بـ)السمني(، حتقيق: د.

حتقيق : مركز هجر    ، لعبد الرمحن بن أب بكر السيوطي،الدر املنثور يف التفسري ابملاثور  -93

 م.  3٢00 -ـ ه ١4٢4، ١،ط: مرص –دار هجر  ،للبحوث

القاسم  الدعاء،  -40 : مصطف  ألب  الطرباين، حتقيق  الشامي،  بن أمحد  القادر  سليامن  ى عبد 

 . هـ١3١4 ،١: ،ط بريوت –عطا، دار الكتب العلمية 

املتلمس  -41 شعر  كامل  ديوان  حسن  حتقيق:  األصمعي،  عن  عبيدة  وأب  األثرم،  رواية   ،

 م.   ١970-هـ١390معهد املخطوطات)د.ط( -جامعة الدول العربية الصرييف،

بن مرداساديوان    -42 اجلحي  د.  مجعه وحققه:  السلمي،  لعباس  الرسالة  بوري،يى  -مؤسسة 

 م.١99١-هـ١4١٢، ١بريوت،ط

 بريوت، )د.ط()د.ت(.-، دار صادرالعامريلبيد ربيعة  ديوان -34

تيمية يف   -44 ابن  دار   حتقيق :حممد حسن حممد يوسف،  ،(إن هذان لساحران  )رسالة  مطبعة 

 م. ٦8١9-هـ ١40٦،،)د.ط(البيان، بمرص 

  ، ألب املعايل حممود شكري بن عبد اهلل سبع املثاين روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم وال  -54

 (.ت.د()ط. د)بريوت – ، دار إحياء الرتاث العرب األلو
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، ألب الفرج عبد الرمحن بن عيل اجلوزي، حتقيق : عبد الرزاق  زاد املسري يف علم التفسري  -64

 . هـ١4٢٢  ،١ ط بريوت، –رب عاملهدي، دار الكتاب ال

واإلحسان  -74 القرآن،  الزايدة  علوم  ،    يف  املكيي احلنفي  أمحد  بن  بـ)عقيلة(املعروملحمد   ف 

الب اإلمارات،  حتقيق: حممد صفاء حقي، وآخرين، مركز  الشارقة  حوث والدراسات جامعة 

 . هـ١4٢7، ١ط: 

القراءات  -84 يف  السبعة  ابن  كتاب  موسى  بن  أمحد  بكر  ألب  البغدادي،  جم،  التميمي،  اهد 

 . هـ١400،  ٢رص، ط م –عارف حتقيق : شوقي ضيف، دار امل

ال  -94 األحاديث  و سلسلة  وفوائدهاصحيحة  فقهها  من  نارص  شيء  حممد  الرمحن  عبد  ألب   ،

 م. ١99٥ -هـ   ١4١٥، ١الدين األلباين، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، ط: 

مد نارص  ، ألب عبد الرمحن حماملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةو سلسلة األحاديث الضعيفة    -50

 . م ١99٢/ هـ١4١٢، ١الرياض، ط:   لتوزيع،ة املعارف للنرش وا الدين األلباين، مكتب

: د. عبد  حتقيق  ابن مالك الطائي،  ، ألب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل،شرح تسهيل الفوائد   -51

ـ  ١4١0  ، ١والتوزيع واإلعالن، ط:   هجر للطباعة والنرش الرمحن السيد، وآخر،   م. ١990  -ه

شا   -52 احلاجبشرح  ابن  الريضفية  احلسن  بن  حممد  الدين  لنجم  حتقيق:  اإل  ،  سرتاباذي، 

 . م١97٥ - هـ ١39٥(ط.د) لبنان –حممد نور احلسن، وآخرين ، دار الكتب العلمية بريوت 

املرزبشرح كتاب سيبويه  -53 بن  اهلل  بن عبد  : أمحد  ا، ألب سعيد احلسن  السريايف، حتقيق  ن 

 . م٢008،  ١، ط: لبنان –العلمية، بريوت الكتب   حسن مهديل، وآخر، دار

حازم سعيد حيدر، مكتبة   د.   ، ألب العباس أمحد بن عامر املهدوي، حتقيق : يةداشرح اهل  -54

 م.١4١٥،   ١الرشدـ الرياض، ط:

السن  -55 حقائق  عن  املصابيح)الكاشف  مشكاة  على  الطييب  اهلل    (،نشرح  عبد  بن  للحسني 

د. حتقيق:  هند  الطيبي،  احلميد  ط:  عبد   ، املكرمة  ،مكة  الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  ،  ١اوي، 

 م. ١997 -هـ 4١7١
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العشر   -56 القصائد  للخطيب  شرح  حتقيق:ا ،   اآلفاق    د.  لتربيزي،  دار  قباوة،  فخرالدين 

 م. ١980_هـ١400،4،  4بريوت، ط: اجلديدة،

اآلاثر  -57 مشكل  حتقيق:  أل ،  شرح  الطحاوي،  املرصي  احلجري  حممد  بن  أمحد  جعفر  ب 

 م. 94١4هـ،   ١4١٥ -،  ١مؤسسة الرسالة، ط:  يب األرنؤوطشع

ْوَزين،)د.ت(دار احياء  شرح املعلقات السبع  -58 ، ألب عبد اهلل، حلسني بن أمحد بن حسني الزَّ

 . م ٢00٢ -هـ  ١4٢3، ١الرتاث العرب، ط:  

غلول،  ر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق : حممد السعيد بسيوين ز ك، ألب بشعب اإلميان  -59

 . ـه١4١0 ،١:   ط  بريوت، –دار الكتب العلمية 

الواسطية  -06 العقيدة  الواسطية،شرح  ملحق  ويليه  اس، ضبط  مل  ،  هري خليل حسن  بن  حمد 

 . هـ١٥4١  ،3: ط  اخلرب، –نصه : علوي بن عبد القادر السقاف، دار اهلجرة للنرش والتوزيع 

ا  -61 وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  يف  يف كالمهاالصاحيب  بن  لعرب  أمحد  احلسني  ألب   ،

 مطبعة عيسى احللبي،)د.ط()د.ت(. حتقيق: السيد أمحد صقر، رازي،ال يني فارس القزو

وزايداته  -62 الصغري  اجلامع  املكتب  صحيح  األلباين،  الدين  نارص  حممد  الرمحن  عبد  ألب   ،

 .١988  – ١408، 3ط:،اإلسالمي

العربية)  -63 وصحاح  اللغة  اتج  عبد  الصحاح(  أمحد  حتقيق:  اجلوهري،  محاد  بن  إلسامعيل   ،

 . م١987 - ه١407 ،4ط بريوت، –ار، دار العلم للماليني غفور عطال

اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي حتقيق : حممد زهري    ألب عبد صحيح البخاري(،)  -64

 هـ. ١4٢٢ ،١، دار طوق النجاة، ط: بن نارص النارص

احل   ،صحيح مسلم()  -65 فؤ ألب  : حممد  النيسابوري، حتقيق  احلجاج  بن  مسلم  عبد  سن  اد 

 . م١99١ -  ـه١4١٢، ١، ط:  بريوت –الباقي، دار إحياء الرتاث العرب  

الكبري  -66 حتقيقالضعفاء  املكي  العقييل  عمرو  بن  حممد  جعفر  ألب  أمني  ،  املعطي  عبد   :

 .م ١984  -هـ ١404 ، ١:ط بريوت، –، دار املكتبة العلمية يقلعج
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ا   ، ألب عبد الرمحن حممديف اجلامع الصغري وزايدتهضع  -67 لدين األلباين، أرشف عىل  نارص 

 . م١988 –١408  ، 3ط:  ،طبعه: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي

التقريب  -68 شرح  يف  التثريب  احلسنيطرح  بن  الرحيم  عبد  الفضل  ألب   طبعة  العراقي،  ، 

 .)د.ت( غريها.مرصية قديمة صورهتا دار إحياء الرتاث العرب، و

األسباب   -69 بيان  أ، ألب  العجاب يف  ت الفضل  العسقالين،  ابن حجر  عيل  بن  :  ـ حقيـمحد  ق 

 . األنيس، دار ابن اجلوزيحمد  ـم مـد احلكي ـعب

سامل، رسالة دكتوراه،   ن ، دراسة لغوية وصفية حتليلية، ملحي الدي  علل القراءات القرآنية  -70

     م.٢00٥/ ٢004سنة  -اجلزائر-نطينةقس –اآلداب واللغات، جامعة منتوري  كلية

الع   -71 البرصي،  ، ألبيكتاب  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  مهدي    .د  حتقيق:  

 .دار ومكتبة اهلالل املخزومي، وآخر،

احلديث  -72 اغريب  إسحاق  بن  إبراهيم  إسحاق  ألب  إبراهيم  حل،  سليامن  د.  حتقيق:  رب، 

 . هـ ١40٥، ١كة املكرمة ط:  م  -حممد العايد، جامعة أم القرى 

احلديث  -73 عُ غريب  ألب  ال،  عبيد  حممد  د.  حتقيق:  البغدادي،  اهلروي  ساليم  بن  بد  قاسم 

 . م١9٦4-هـ١384، ١  :الدكن: ط -مطبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد املعيد خان،

  د فريد املزيدي ، ألب عبيد أمحد بن حممد اهلروي، حتقيق: أمحي يف القرآن واحلديثبالغري   -74

 . م ١999  -هـ ١4١9، ١بية السعودية ط:كة العراململ  -مكتبة نزار مصطفى الباز 

للعراقي  -75 احلديث  الفية  بشرح  املغيث  السخاوي،   ألب  ،فتح  الرمحن  عبد  بن  حممد    اخلري 

 . م٢003/   هـ١4٢4 ، ١:ط مرص، –السنة  ةحتقيق: عيل حسني عيل، مكتب

الرمحن  : عبد    ، ملحمد بن عيل يالشوكاين، حتقيقحاديث املوضوعةالفوائد اجملموعة يف األ  -76

 هـ. ١407 ،3:  ط بريوت، –، املكتب اإلسالمي  حييى املعلمي

البخاري   -77 صحيح  شرح  الباري  العسقالين    بأل،  فتح  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل 

حه وأرشف  م كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصحقالشافعي، ر

 هـ. ١379وت، بري  -فة عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب، دار املعر
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احمليطالق  -78 الفريوزآبادى،اموس  يعقوب  بن  حممد  طاهر  ألب  حتقيق    ،  مكتب  حتقيق: 

 . م ٢00٥ - هـ١4٢٦ ،8: ن،طالبن –الرتاث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة ، بريوت 

املوجود،    عدي   أمحد بن   ب أل   ضعفاء الرجال،   الكامل يف  -97 اجلرجاين، حتقيق: عادل أمحد عبد 

 .م ١997هـ١4١8، ١لبنان، ط:-بريوت  -كتب العلمية آخر، الو

السالم حممد هارون،  الكتاب  -08 عبد  امللقب سيبويه، حتقيق:  بن عثامن  ، ألب برش عمرو 

 . م١988 -هـ ١408،  3لقاهرة، ط: ا مكتبة اخلانجي،  

األفعال   -81 القوطية،  كتاب  با  ،البن  اخلانجي  مكتبة  فوده،  عيل  ،  ٢ط:  ،  لقاهرةحتقيق: 

 م. ١993

،  ١ط:  ،  عامل الكتب  القاسم، ، عيل بن جعفر ،ابن الَقطَّاع الصقيل،  ب،أل   كتاب األفعال  -82

 م. ١983-هـ ١403

إعر   -83 يف  الفريد  اجمليداالكتاب  القرآن  حتقيق:ب  اهلمذاين،  للمنتجب  الدين    ،  نظام  حممد 

للنرش  ،الفتيح الزمان  املنورة    دار  املدينة  ا امل-والتوزيع،  السعودية،ملكة  ، ١ط:  لعربية 

 . م ٢00٦ -هـ ١4٢7

القرآن  -84 لغات  فيه  وصححه: كتاب  ضبطه  الفراء،  الديلمي  زياد  بن  حييى  زكريا  ألب   ،

 .الشاملة(املكتبة  )نسخةهـ١43٥رسيع)د.()د.ط(لجابر بن عبد اهلل ا 

  ب طالب ، ألب حممد مكي بن ألقراءات السبع وعللها وحججها كتاب الكشف عن وجوه ا  -85

 م. ١984-ـه ١404، 3القرطبي حتقيق : حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة،ط: القي   

القرا  -86 القرآن وعلل  احلسني  ل  ،اتءكشف املشكالت وإيضاح املعضالت يف إعراب  بن  عيل 

 . م٢00٦-ـه ١4٢٦، ٢ر عامر،ط: دا  الرمحن السعدي، عبد القادر  عبد  د. الباقويل، حتقيق:

األصبحي املدين، حتقيق: بشار عواد معروف، وآخر،  بن أنس  ملالك    ، موطأ اإلمام مالك  -87

 . هـ١4١٢، ١ط: مؤسسة الرسالة،

القرآن،  -88 التيمى  جماز  املثنى  بن  معمر  فواد سزگني،    البرصي،   ألب عبيدة  : حممد  حتقيق 

 . هـ ١38١( ط . د) القاهرة، –مكتبة اخلانجى 
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العلم  -89 وجواهر  مر اجملالسة  بن  أمحد  بكر  ألب  الد،  املالكي،وان  عبيدة    ينوري  أبو  حتقيق: 

 . هـ ١4١9بريوت  -مشهور بن حسن آل سلامن، مجعية الرتبية اإلسالمية البحرين ، دار ابن حزم 

حتقيق: عبد الرمحن    ، ، ألب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراينى و جمموع الفتا  -90

مب قاسم،ـن  بن  ال  حمد  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  اجممع  النبوية،  رشيف،  ملدينة 

 . م١99٥هـ/١4١٦

ألب حممد عبد احلق بن غالب ابن عطية، حتقيق :    ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  -91

 . هـ١4٢٢ -األوىل ط: ، بريوت –دار الكتب العلمية ، الشايف حممد   دعبد السالم عب 

هللاه خمتصر    -92 عبد  أيب  ُمستدَرك  على  الّذهيب  احلافظ  احلَ استدراك  عيل)ابن  ل  ، اكم  بن  عمر 

َمة، امللقن(، حتقيق:   هـ. ١4١١،  ١ط: -الرياض  َعبد اهلل بن محد اللَحيَدان، وآخر َداُر الَعاص 

   . )د.ت(   )د.ط(   القاهرة -مكتبة املتنبي   ، البن خالويه ، لقرآن من كتاب البديعاخمتصر يف شواذ   -93

ق: حممد عبد اخلالق عضيمة،  حتقي  ي،ألب بكر، حممد بن القاسم األنبار  ،ملذكر واملؤنثا  -94

 م. ١98١ -هـ ١40١مجهورية مرص العربية)د.ط(-جلنة إحياء الرتاث -وزارة األوقاف 

الرمحن بن أب بكر، السيوطي، حتقيق:  وأنواعها  ة املزهر يف علوم اللغ  -95 الدين عبد  ، جلالل 

 . م١998 هـ ١4١8 ،١: ط بريوت –، : دار الكتب العلمية فؤاد عيل منصور

الصحيحي ا  -96 على  يوسف ملستدرك  د.  بإرشاف:  النيسابوري،  احلاكم  اهلل  عبد  ألب   ،

 د.ط()د.ت(.)بريوت –املرعشيل، دار املعرفة 

أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون    ،يعلى  مسند أيب   -97

 م. ١989 -هـ ١4١0، ٢جدة، ط: للرتاث 

أح   -98 اإلمام  حمسند  بن  شعيب  نبلد  حتقيق:  حنبل،  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  ألب   ،

 . م١٢00 -هـ ١4٢١، ١ط: ، األرنؤوط، وآخر، مؤسسة الرسالة

الش   -99 اإلمام  اجلاويل،    ،فعي امسند  سنجر  رتبه:  الشافعي،  إدريس  بن  اهلل حممد  عبد  ألب 

ـ  ١4٢٥،  ١: رشكة غراس للنرش والتوزيع، الكويت، ط:  سني فحلحتقيق: ماهر يا   . م ٢004  -ه
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اجلعد   -100 ابن  البغدادي،مسند  اجلَْوَهري  اجلَْعد  بن  لعيل  حيدر،   ،  أمحد  عامر    حتقيق: 

 . 990١ – ١4١0، ١، ط:  بريوت –مؤسسة نادر 

اجلامع  -101 بكرمصابيح  أب  بن  حممد  الدين  لبدر  ن  ،،  حتقيق:  الدماميني،  الدين  ابن  ور 

 م. 9٢00  -ـ ه  ١430، ١ط:    طالب، دار النوادر، سوريا،

إلبراهيم بن عمر البقاعي، )د.ت( مكتبة    ،نظر لإلشراف على مقاصد السورمصاعد ال  -102

 . م ١987 -هـ  ١408 ١الرياض ط:  املعارف 

ين،  ، وآخر، ألب زكريا حييى بن زياد الفراء، حتقيق : أمحد يوسف النجايتعاين القرآنم  -103

 . (ت.د) ،١: ط مرص، –دار املرصية للتأليف والرتمجة 

احلسن القرآن  معاىن  -410 ألب  األوسطـ)باملعروف    ،  د.(األخفش  حتقيق:  حممود    ،  هدى 

 . م0١99 -هـ ١4١١، ١قراعة، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط: 

وإعرابه  -105 القرآن  حتقيق:معاين  الزجاج،  الرسي  بن  إبراهيم  إسحاق  ألب  اجلليل عبد    ، 

 . م988١ - هـ8١40 ١: ط  بريوت، –عبده شلبي، عامل الكتب 

األعرايب   -106 ابن  البرصي،معجم  األعراب  ابن  حممد  بن  أمحد  سعيد  ألب  عبد  :  حتقيق  ، 

دار   احلسيني،  أمحد  بن  إبراهيم  بن  ط:ا املحسن  السعودية،  العربية  اململكة  اجلوزي،  ،  ١بن 

 . م١997 -هـ ١4١8

األوسط  -107 أل املعجم  حتقي،  الطرباين  الشامي،  أمحد  بن  سليامن  القاسم  طارب   : بن  ق  ق 

 .(ت.د()ط.د)القاهرة  –عوض اهلل بن حممد، وآخر، دار احلرمني 

ين حتقيق : محدي بن عبد  ا ، ألب القاسم سليامن بن أمحد الشامي، الطرب املعجم الكبري  -108

 . ٢: ط  ، القاهرة –مكتبة ابن تيمية   املجيد السلفي،

الطالصغري  املعجم  -109 الشامي،  القاسم سليامن بن أمحد  حتقيق: حممد شكور    رباين،، ألب 

 م. ١98٥ – ١40٥، ١عامن، ط: ، بريوت -دار عامر ، حممود احلاج أمرير، املكتب اإلسالمي

الغيب   -110 الكبري(ت )ال  مفاتيح  ب ،فسري  امللقب  الرازي  عمر  بن  حممد  اهلل  عبد  فخر  ـ)ألب 

 . هـ١4٢0 - 3:ط  بريوت –ء الرتاث العرب ، دار إحيا(الدين الرازي
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خالد    ألب القاسم حممود بن عمرو الزخمرشي، حتقيق: د.  ،نعة اإلعراب صل يف ص املف  -111

 . م٦0٢0-ـه 4٢7١، ١، ط: القاهرة – اآلداب مكتبة إسامعيل حسان،

العرب  -112 اهلُن   بأل   ،املنتخب من غريب كالم  احلسن  بن  امللقب  احلسن عيل  األزدي،  ائي 

ـ  ١409،  ١ط:  ،  القرى معة أم  جا   د حممد بن أمحد العمري، ،حتقيق: (كراع النمل)بـ  م. ١989  -ه

األفكار   -113 األذكار  يف  نتائج  أحاديث  عبد  ال،  ختريج  حتقيق: محدي  العسقالين،  حجر  بن 

 . م ٢008  -هـ ١4٢9، ٢ط:  سلفي، دار ابن كثري،لاملجيد ا 

مصط  -114 يف  الفكر  خنبة  توضيح  يف  النظر  األثرنزهة  أهل  حجر  لح  ابن  عيل  بن  ألمحد   ،

 . هـ١4٢٢، ١  د اهلل بن ضيف اهلل الرحييل، مطبعة سفري بالرياض، ط:قيق: عب، حتالعسقالين

 مد عبد القادر أمحد، دار الرشوق حم ، ألب زيد األنصاري، حتقيق : د.النوادر يف اللغة -115

 . م١98١ -هـ ١40١، ١ط: 

األثري(  ، ألب السعادات املبارك بن حممد اجلزري )ابن  ثرالنهاية يف غريب احلديث واأل  -116

 م. ١979  -هـ ١399وت،  بري -حتقيق: طاهر أمحد الزاويي، وآخر املكتبة العلمية 

 . هـ 4١4١  -3:  ط   بريوت، –دار صادر اري، ص ألب الفضل حممد بن مكرم األن ،لسان العرب  -117

األدلـمـل  -118 بن حممد  الربكات  ألب  ،ةـــــع  الرمحن  األفغاين،   حتقيق:  ،ألنباريا   عبد    سعيد 

 م. ١9٥7-هـ ١377 )د.ط(، السوريةمطبعة اجلامعة 

القرآن  -119 يف  الدين  اللغات  صالح  حتقيق:  السامري،  احلسني  بن  اهلل  عبد  أمحد  ألب   ،

 م. ١94٦ -هـ ١3٦٥، ١ة الرسالة، القاهرة، ط: عمطب املنجد، 

القرآنية  -120 القراءات  يف  العربية  د. اللهجات  اجلامعية،    ،  املعرفة  دار  الراجحي،  عبده 

     م.١99٦ ،اإلسكندرية
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• من مواليد عام ١٤٠٢هـ مبدينة إب، اليمن. 
• انل شــهادة املاجســتري مــن قســم علــوم القــرآن والدراســات اإلســالمية - كليــة اآلداب جبامعــة إب عــام 
٢٠١٠م أبطروحتــه "اهلديــة إىل احلضــرة العليــة (يف القــراءات الســبع). أتليــف حممــد بــن عمــرو بــن علــي 
العمــادي (ت٧٨٣هـــ) دراســة وحتقيــق". كمــا انل شــهادة الدكتــوراه األوىل مــن قســم التفســري وعلــوم 
"النكــت  أم درمــان اإلســالمية عــام ٢٠١٤م، أبطروحتــه  العليــا جبامعــة  الدراســات  القــرآن - كليــة 
اللوذعيــة علــى شــرح اجلزريــة لشــيخ اإلســالم القاضــي زكــراي بــن حممــد األنصــاري (ت٩٢٦هـــ). أتليــف: 
القاضــي زكــراي (ت١٠٦٨هـــ). دراســة  املعــروف حبفيــد  األنصــاري،  الديــن  بــن حميــي  العابديــن  زيــن 
وحتقيــق". كمــا انل شــهادة الدكتــوراه الثانيــة مــن قســم الدراســات اإلســالمية - كليــة اآلداب جبامعــة 
صنعــاء عــام ٢٠١٩م، أبطروحتــه "القــراءات املرويــة عــن اخللفــاء الراشــدين رضــي هللا عنهــم. يف كتــب 

التفسري مجًعا ودراسًة وتوجيًها". 
• مــن أعمالــه املنشــورة: "اللُّْمَعــة الذهبيــة يف معرفــة شــيء مــن قوانــني القــرآن اخلطيــة. إلبراهيــم بــن حممــد 
املؤيــدي (ت١٠٨٣هـــ). دراســة وحتقيــق"، "التبيــان يف بيــان القــرآن. للحســن بــن شــجاع التــوين. دراســة 
وحتقيــق"، "قــراءات عمــر بــن اخلطــاب ◙ مجًعــا ودراســة وتوجيًهــا"، "قصــة ابــين آدم مــن ســورة 
املائــدة دراســة حتليليــة"، "القــراءات املرويــة عــن أيب العاليــة الرايحــي. مجًعــا وتوجيهــَا"، "لطائــف اإلشــارات 

يف فن توجيه القراءات". "تفسري آية الكرسي حملمد بن عمر حبرق احلضرمي. دراسة وحتقيق".
 Gamalgamal557@gmail.com :الربيد الشبكي •

( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/٣/٢١ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/٤/٤ه )
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 امللخص
إىل دراسة وحتقيق خمطوط   البحث  من قرأ ومل يشق )حبث فيبعنوان  َقيٍِّم  هيدف 

الشوكاين   علي  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  أتليف:  خالل  .  هـ(1250ت)القاف(  من 

من  حقه  وإعطاؤه  سليًًم،  إخراًجا  النص   ، والدراسة  ،والضبط  ،التوثيق  إخراج 

املنترشة يف تالوة القرآن  صوتية  ال  هذا املخطوط يف إحدى الظواهريبحث  والتعليق. 

واإلسالمي العريب  العامل  من  متعددة  مناطق  يف  غري  الكريم  القاف  ظاهرة  وهي   ،

الق ـوق ـمشقـال أو  املعقـة،  القـ اف  أو  جتزئ  ـودة،  وهل  املرتددة.  يف اف  هبا  القراءة 

ية  العقلمن األدلة  معتمًدا عىل عدد  . قام املؤلف بعرض هذا املوضوع  الصالة أم ال

.  ية  لنقلوا وَبِّيِّ واضح  بشكل  املوضوع  هذا  جتيل  التي  األصيلة  وقد  والنقوالت 

هذ يف  التارخيي  البحث  ااعتمدت  التحلييلو،  املنهج  الوصفي  ت  وخرج   .املنهج 

  بعدد من النتائج والتوصيات، من أمهها:

دَ 1 عىل مضمون املخطوط، وأنه تناول ظاهرة القاف غري املشقوقة،    البحث  . َأكَّ

الصوتالظواه  دىإح القارئ  ر  عىل  ينبغي  والتي  الكريم،  القرآن  بتالوة  املتعلقة  ية 

 معرفتها، ملا ينبني عليها من صحة الصالة وفسادها.

بالقاف غري املشقوقة،  2 القراءة  الشوكاين عدم جواز  القراءة   أنَّ و. يرى اإلمام 

زئ.   هبا يف الصالة ال جتج

املفتاحية: ا  الكلمات  القاف  القاف،  املعقودة،  ملشق  غري  القاف  القاف  رتددة، 

 املشقوقة، الشوكاين، من قرأ ومل يشق القاف.  

 

 

 
 



 ي مان ايسمجال نعد.                      ه(1250)ت: رأ ومل يشق القاف: أتليف اإلمام الشوكاين من قحبث في
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 املقدمة
وصحبه   آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملِّي،  رب  هلل  احلمد 

 أمجعِّي، ثم أما بعد:  

وتعدد   وتنوع  الصوتية يف  كان الختالف  العرب حالظواهر  ضور يف  هلجات 

الصوتية الظواهر    هناك منأنَّ    اته الصحيحة املختلفة، إالالقرآن الكريم بقراءقراءة  

  ئ هبا يجقر  ، ومل×ا القرآن الكريم، فلم يقرأ هبا رسول اهلل  مل ينزل هبالعربية ظواهر  

دقيًقا، لكنها وأداًء واضًحا    ×قراءة رسول اهلل  إلينا  الصحابة الكرام الذين نقلوا  

. واإلسالمية املناطق العربية عدد منلقرآن الكريم يف الناس ل قراءةيف  ت  رَ ثَّ أَ 

بِّي القاف   وهي حرف    من تلك الظواهر الصوتية ظاهرة القاف غري املشقوقة،

املعقودة  اوهل  .والكاف القاف  منها:  السابقِّي،  كتب  يف  عديدة  والقاف  (1)أسًمء   ،

القاف والكاف  املرتددة العرب و،  (2) بِّي  اليابسة، وقاف احلجاز،   ،(3) قاف  والقاف 

ا كثري التميمية، وغريها. وهذه القاف لغة عربية صحيحة قديمة، يتكلم هبوالقاف  

. وقال أبو (4) «يتكلم بالقاف بينها وبِّي الكاف  رأينا من»:  من العرب. قال السريايف

وهي اآلن غالبة عىل لسان من يوجد يف البوادي من العرب، حتى ال يكاد »:  حيان

بالق  يبعر املعقودة، ال  بالقاف  إال  النحويِّي، ينطق  كتب  املوصوفة يف  اخلالصة  اف 

 
األسًمء    (1) أشهر  املشقوقة. سًمَّ للقاف غوهذا  بهري  يف    ها  ماكوال  كابن  كتبهم.  والعلًمء يف  األئمة  من  كثري 

( )  (،3/90اإلكًمل  اإليًمء  يف  بَاَدة  عج بغية    (،1/185وابن  يف  العديم  )وابن  وأيب  9/4062الطلب   ،)

   (، وغريهم كثري. 1/429املنري )يف الكوكب  (، واإلسنوي1/16حيان يف ارتشاف الرضب )

القاف اخلالصة من أقىص اللسان وما فوقه من احلنك األعىل، وخمرج الكاف اخلالصة من أسفل    خمرج  إنَّ   (2)

و األعىل.  احلنك  من  يليه  ومما  قليالً  اللسان  من  القاف  موضع  بينمن  املعقودة  القاف  أنَّ هًمخمرج  أي  ؛ 

رة. ينظر:  املجهو  ىص اللسان مع سقف الفم، وهو يشبه الكافالقاف من أقخمرجها فوق الكاف ودون  

 (.  219-212(، الدراسات الصوتية، غانم قدوري )ص 30املوضح، القرطبي )ص (، 4/433كتاب سيبويه )

حجر:    (3) ابن  املرتدد»قال  العرب  بقاف  نطق  أو  الكاف ...  وبِّي  بينها  إليهم   ، ة  املنسوبة  بالعرب  واملراد 

تَدُّ هبم، ولذا نسبها بعض األئمة أل ال يج الذين  ،أخالطهم   (. 37/ 2. حتفة املحتاج ) « رب وصعيد مص هل الغ ع 

 . (5/390رشح كتاب سيبويه ) (4)
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القرآن أهل  من  األداء  أهل  ألسنة  عىل  اخلالص  وصفها  عن  وقال  (1) «واملنقولة   .

الزبيديامل لغة مشهورة  » :  رتىض  املعقودة،  هلا:  يقال  التي  القاف  قال شيخنا: وهي 

املصنف رمحهًم اهلل تعاىل عن هذه   خهشيألهل اليمن، وقد سأل احلافظ ابن حجر  

صحيحة لغة  إهنا  فقال:  كالمهم،  يف  ووقوعها  خلدون (2) «القاف  ابن  وذكرها   .

«ةيَّ رَض  ا لغة مج إهنَّ » وأطال فيها الكالم، وقال:  
 وبقي حرف  »:  قال ابن احلاجبو .  (3) 

كالكاف، ي  لتض له، وإن كان ظاهر األمر أنَّ العرب تتكلَّم به، وهي القاف ارَ عَ تَ مل يج 

م بعض املتأخرين أنَّ القاف كذلك كانوا كًم تتكلَّم هبا   أكثر العرب اليوم، حتى توهَّ

أهنَّ  والظاهر  هبا،  يقرؤون  كذلك  أهنم  توهم  حتى  هبا،  وأنَّ  ينطقون  كالمهم،  يف  ا 

أ إال بالقاف اخلالصة عىل ما نقله  رَ ق  القاف اخلالصة أيًضا يف كالمهم، وأنَّ القرآن مل يج 

َل غريها، وملَّا مل تج   ت متواتًرا، ولو كانت تلكباث األ َلت كًم نجق  َئ هبا لنجق  ر  نقل دلَّ عىل قج

عَتّد بنقٍل عنهأهنَّ  َرأ هبا، أو َقَرأ هبا من مل يج ق   (5) .(4) « ا مل يج

هبذه  و املش النطق  غري  يف  )املعقودة(    وقةقالقاف  املنترشة  الصوتية  الظواهر  من 

    .(6)يالمس إلاالعامل  يفمناطق عديدة 

 
 . (1/16)  ارتشاف الرضب (1)

 . (10/456) تاج العروس (2)

 .(1/768) تاريخ ابن خلدون( 3)

 .(2/284ل )رشح املفصَّ  (4)

التنبيه    (5) ع  إليهمما جيدر  ابن  أنَّ  )هنا:  املكية  الفتوحات  يف  أطلق  2/675ريب  الق(،  عىل  اسم  املعقودة  اف 

عقودة عىل القاف املرتددة بِّي القاف والكاف. وهو  املاسم القاف غري  أطلق  القاف اخلالصة الصحيحة، و 

الع  ما عليه عامة  ملخالفته  وتابعخطأ واضح  القرون.  واملؤلفِّي عرب  العالمة ابن عريب يف هذا اخلطأ    لًمء 

 (. 22ملشقوقة واليابسة )صالقاف االقول الواف يف معرفة  :حلداد يف كتابهعلوي ا

النُّ(  6) املشقوقة )املعقودة( يف مناطق كثرية يف العامل اإلسالمي  طقج ينترش  أكثر  اليوم  بالقاف غري  ، فهي هلجة 

م كٍل  يف  وعج املدن  والسعودية،  اليمن،  ومص  ،والعراقن،  ًَم ن:  الع   ، وسوريا،  املغرب  ينظر: وبالد  ريب. 

(، القاف بِّي القدامى واملعارصين 5)ص  ان يف صوت القاف(، البي215-213الدراسات الصوتية )ص

 (.38-37)ص
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  قراءة حكم    لبيان  ،تأليفللتخصيص تلك الظاهرة باانربى عدد من العلًمء  وقد  

الكريم   وحكم  هبالقرآن  هباالصالة  ا،  القراءة  شيخ    .مع  العلًمء  هؤالء  من  وكان 

)حبث فيمن قرأ ومل يف بحثه املوسوم بـ    هـ(1250)تاإلسالم حممد بن عيل الشوكاين  
سؤال   نعالشوكاين  اإلمام  فتوى أجاب هبا  عبارة عن    ثحوهذا الب  .القاف(  يشق  

ح عليه   القاففيمن قرأ ومل  طجر  أن    قج رَّ فَ يج صالته أو ال؟ وهل    دج هل تفسج   !يشقَّ  بِّي 

 ؟ عليه در الواجب والزائديكون يف القَ 

عىل   للحصول  اهلل  وفقني  خطيثالث  وقد  أن   ةنسخ  فارتأيت  املخطوط،  هلذا 

به الناس. أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل  خراجه؛ لينتفع  إو  هم يف دراسته وحتقيقسه  أج 

 خالًصا لوجهه الكريم. 

 األمهية العلمية للمخطوط:  
 تتمثل األمهية العلمية للمخطوط الذي بِّي أيدينا يف اآليت: 

مؤلفه  1 علًمء  .أنَّ  كبار  واملجتهدين،  عصهمن  املجددين،  بمكانة    َي ظ  وَح ، 

 عصه. يفعلمية مرموقة 

الصوتية  هن. كو۲ الظواهر  القرآن يف  تناول إحدى  بتالوة  ارتبطت  مناطق   التي 

 .العامل العريب واإلسالمي من متعددة

 املخطوط. كونه تناول موضوًعا تفرقت أجزاؤه يف بطون املصادر، فجاء هذا  3

 لنظم تلك األجزاء يف عقد واحد.

 أسباب اختيار املوضوع: 
الرت1 إحياء  يف  املسامهة  يف  الرغبة  وعلومه    ثا.  كنوزه  وإخراج  اإلسالمي، 

 عارفه، واإلفادة منه. وم

 للمخطوط.ثالث نسخ خطية . وقويف عىل 2

 قبيل بالدراسة والتحقيق.     هذا املخطوط مل يتناوله أحد   . أنَّ 3
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 أهداف البحث:  
الن1َّ إخراج  التوثيق  .  من  حقه  وإعطاؤه  سليًًم،  إخراًجا  املخطوط  من  ص 

 .  ق يلعوالضبط والدراسة والت

باملؤلف  2 التعريف  علمية    الشوكاين  اإلمام.  املكبرية  كشخصية  كتبة  خدمت 

 اإلسالمية يف علوم متعددة. 

 . إبراز منهجية املؤلف يف كتابه، ومصادره فيه. 3

 منهج البحث: 
 ناهج اآلتية:  اعتمدت يف هذه الدراسة امل

ذ1 وتتبع  وسريته،  باملؤلف،  التعريف  عند  التارخيي:  املنهج  كتب   كل.  من 

 الرتاجم واملصنفات. 

 ، وإخراج النص املحقق. ييل: عند عرض وحتليل منهج املؤلف . املنهج الوصفي التحل 2

 الدراسات السابقة:  
 إىل حتقيق هذا املخطوط، بحسب علمي واطالعي.  مل يسبق أحد  

 خطة البحث:  
ت  ولاناألول لدراسة املؤلف، ت  القسمجعلت  البحث إىل ثالثة أقسام:    متج قسَّ 

وم ونسبه  اسمه  العلمية،  ولده،  فيه  وحياته  العلًمء ونشأته  وثناء  العلمية  ومكانته 

ووفاته.  عليه،   العلمية،  وآثاره  وتالميذه،  لدراسة    القسموجعلت  وشيوخه  الثاين 

وموضوع  املؤلف،  إىل  نسبته  وتوثيق  الكتاب  اسم  حتقيق  فيه:  تناولت  املخطوط، 

، ومنهج  الكتابمنهج املؤلف، ومميزات  و  ،فلمصادر املؤوالكتاب وسبب تأليفه،  

اخلط النسخ  من  ونًمذج  اخلطية،  النسخ  ووصف  الثالث  ية.  التحقيق،  القسم  ويف 

، ويف اخلامتة خلصت أهم النتائج والتوصيات التي  قمت بتحقيق النص حتقيًقا علمًيا

 خرجت هبا من هذه الدراسة.
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 القسم األول
 دراسة املؤلف

: امسه   :  ونسبه ومولدهأوًلا
د   مَّ ـحج اهلل بن احلسن بن حممد    عبدبن  بن عيل بن حممد    -(1) بضم امليم واحلاء  -مج

الدين   َليف بن حممد بن رزق اهلمداين، بدر  العج إبراهيم بن حممد بن  بن صالح بن 

 . (2) الشوكاين الصنعاين

سنة   القعدة  ذي  شهر  من  والعرشين  الثامن  االثنِّي  يوم  هنار  يف  هـ  1173ولد 

خوالن )بمديرية    (اللوزجبل  )، وهي اليوم إحدى قرى عزلة  (3) (هجرة شوكان)ـب

 .(4) التابعة ملحافظة صنعاء (يالالطِّ 

 اثنياا: نشأته وحياته العلمية: 
العلًمء  من  أبوه  وكان  والده،  حجر  يف  وتربَّى  بصنعاء،  الشوكاين  اإلمام  نشأ 

كرب األثر  ، وكان له أ(5) ، وكان يشغل منصب قايض صنعاءزين يف ذلك العصاملربِّ 

 تكوين شخصية اإلمام الشوكاين العلمية، فقد كفاه مؤونة طلب الرزق مما جعله  يف

من    لقد بلغ معي إىل حد  و »يتفرغ لطلب العلم، فقد قال وهو يتحدث عن والده:  

فقة واإلعانة عىل طلب العلم والقيام بًم أحتاج إليه مبلًغا عظيًًم بحيث مل  والشَّ   الربِّ 

 . (6)«ه اهلل خريا وكافاه باحلسنى الطلب فجزايل شغلة بغري نكي

 
ج »  قال املؤرخ األكوع:  (1) د بضم امليم األوىل واحلاء وتشديد امليم األخرية املفتحمج وحة، كًم سمعت ذلك من مَّ

بائل  الق شائع  يف نجد اليمن، وتستعمل بعض    بعض شيوخي عن شيوخهم املعارصين له، وهذا االستعًمل

 (.  2251/ 4. هجر العلم ) « رية نجد اليمن هذا االسم أحينًا بكرس امليم واحلاء وتشديد امليم األخ   يف 

 (.2/215ينظر: البدر الطالع ) (2)

 (.2/215ق )ينظر: املصدر الساب (3)

 (. 4/2249ينظر: هجر العلم )( 4)

 (.2/521ينظر: البدر الطالع ) (5)

 . (1/484ينظر : املصدر السابق ) (6)
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غ نفسه للعلم،    ماأخذ اإلم الشوكاين يف طلب العلم وسًمع العلًمء األعالم، وفرَّ

عىل مجاعة من املعلمِّي، وختمه عىل الفقيه حسن بن عبد  وجدَّ واجتهد، فقرأ القرآن  

ده عىل مجاعة من شيوخ اإلقراء   . (1)نعاءصب اهلل اهلبل، وجوَّ

والعروض،    ثجمَّ  والنحو،  الفقه، واألصول،  يف  املختصة  املتون  من  كثرًيا  حفظ 

واللغة، وآداب البحث، واشتغل بمطالعة كثري من كتب التواريخ وجماميع األدب، 

علًمء  كبار  وعىل  والده،  عىل  فقرأ  الشيوخ،  عىل  والقراءة  العلم  طلب  يف  ثجمَّ رشع 

واألصول الفقه،  يف  والتف او،  صنعاء  واملنطق حلديث،  وخمتلف سري،  واللغة،   ،

العلوم، وكان أثناء ذلك له تالميذ يأخذون عنه بعد فراغه من القراءة عىل شيوخه،  

بل ربًم اجتمعوا عىل األخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب عىل شيخه، وكانت 

إىل نحو ثالثة عرش درًسا، وبقي يال اليوم والليلة  يوخه حتى  ش   زمتبلغ دروسه يف 

 . (2)، وزاد عىل مسموعاته منهم بمقروءاته اخلاصةوىف ما عندهماست

أقرانه،  العلًمء حتى برز بِّي  العلم والتلقي عن  الشوكاين بطلب  وهكذا استمر 

َتَفنِّنًا، وعاملًا   فقصده طلبة العلم لألخذ عنه من مجيع ،  يشار إليه بالبنانوصار علًًم مج

البالد، وانتفع بعلمه كثري  ته يف مجيع  حتى ذاع صي  ،نم اليأنحاء اليمن، ومن خارج  

وكان يلقي عىل تالميذه دروًسا يف كثري من العلوم كالتفسري، واحلديث، من الناس. 

بلغت   حتى  واملنطق،  والبيان،  واملعاين،  والصف،  والنحو،  واألصول،  والفقه، 

نعاء وهو إفتاء أهل ص  دَ لَّ دروسه يف اليوم والليلة أكثر من عرشة دروس. ثمَّ إنَّه تقَ 

دج إليه الفتاوى وشيوخه أحياء يف سنِّ العرشين، وقد كانت َتر 
 (3). 

القضاء األكرب، يف عهد اإلمام عيل   واستمر عىل هذه احلال حتى اختري ملنصب 

السحويل،  ا صالح  بن  حييى  العالمة  القايض  وفاة  عقب  احلسِّي،  بن  العباس  بن 

 
 (.  2/215نظر: املصدر السابق )ي (1)

 (.  219-2/215ينظر: البدر الطالع )( 2)

 (.4/2252(، هجر العلم )2/219ينظر: البدر الطالع ) (3)
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فزاد إحلاح اإلمام ذا العمل،  وكاين عن هالش  عتذر الذي كان يتوىل هذا املنصب، وا

عليه مع مجاعة من العلًمء، فقبل الشوكاين هذا املنصب، إىل جانب قيامه بالتدريس، 

 .  (1)واستمر يف منصب القضاء حتى تويف. وكان يسمى: )قايض القضاة(

 . ( 2)   ثالثِّي ل ا دون سنِّ  رأيه اجتهاًدا مطلًقا غري مقيد وهو  ثجمَّ إنَّه ترك التقليد واجتهد  

ان منجمًعا عن بني الدنيا مل يقف بباب أمري وال قاض وال صحب أحًدا من  كو

الدنيا، وال خضع ملطلب من مطال بالعلم بهأهل  أوقاته  ا، بل كان مشتغاًل يف مجيع 

درًسا وتدريًسا وإفتاًء وتصنيًفا، حريًصا عىل جمالسة أهل العلم واألدب ومالقاهتم  

 .(3) م هتواالستفادة منهم وإفاد

بل الشولقد  بالشمول غ  يتصف  علمه  وكان  عظيًًم،  مبلًغا  العلم  يف  كاين 

ممَّا جعل  باع،  فيه  وله  إال  فن   من  وما  والتحقيق،  التحرير  فضاًل عن  واملوسوعية، 

، حمدث، فقيه، أصويل، مؤرخ، أديب، نحوي،   َفرسِّ  بعض من ترجم له يصفه بأنَّه: مج

   .(4) تكلم، حكيممنطقي، م

 :(5) يى اآلنيس بقصائد كثرية؛ منهان بن حيعبد الرمحاعر شلمدحه ا

يُّ  َدو  الزمان  بأحداث   فؤاد 

 

 

 

يُّ  
وَجن  يابس   منها   مراعيه 

 

 

أنيقة   القضاة  قايض  من   جمالسج 

 

يُّ  
ئ   هلنَّ جالل  يف الصدور ورج

دهره    فردج   
ه  نفس  ثاين  العلم   أخو 

 

فيمن    له  كفيُّ وليس   يعدُّ 

بأصحاب     مبلغ  حلارفيق    وائج 

 

 

يُّ  
َحف  املسلمِّي  بضعاف   هبم 

 

 

ًقا  تدفُّ ساَل  العلَم  سألوه   وإن 

 

 

  ُّ َأيت  العميَق  الوادي  مأل   كًم 

 

 

هج   حري  يب الشعر الذي لك مدحج

 

 

يُّ   َحر  منه  حَت 
د  مج بًم   وأنت 

 

 

 
 (.4/2254(، هجر العلم )2/298(، نيل الوطر )2/224ينظر : البدر الطالع ) (1)

 (.4/2254(، هجر العلم )2/224)ينظر: البدر الطالع ( 2)

 (.2/224در الطالع )ظر: البين (3)

 (. 11/53جم املؤلفِّي )ينظر: مع ( 4)

 (.10182ينظر: موسوعة أعالم اليمن ومؤلفيه، برقم ) (5)



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

365 

 اثلثاا: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:  
 :هـ(2501)تان األهدل ميقال عنه العالمة عبد الرمحن بن سل

العلوم» سائر  يف  عصنا  املنطوق   ،إمام  دقائق  إيضاح  يف  دهرنا  وخطيب 

وي إىل املحجة،  بـن النـاح السنـضـ ادي يف إيـة، اهلــد احلجـمسنـظ ال ـافـواملفهوم، احل

 عز اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين:

 إن هزَّ أقالَمهج يوًما ليعملها

 

 ي  هزَّ عامَلهج م  أنساك كلَّ كَ  

أنامَلهج ن  وإ  َرق   عىل   أقرَّ 

 

تّ   كج ّق  بالر  لهج أقرَّ  األنام   اب 

 وقد منح اهلل هذا اإلمام ثالثة أمور ال أعلم أهنا يف هذا الزمن األخري مجعت لغريه:   

 سعة التبحر يف العلوم عىل اختالف أجناسها وأنواعها.  األول:

 ق أن ينشد عند مجعهم الغفري: قي احل   ، ة كثرة التالميذ املحققِّي أويل األفهام اخلارق الثاين: 

حض إذا  حمربةٍ ـإين  ألفج   رتني 

 

وحدثني  هذا  أخربين   نقولج 

قائلةً   األقالمج  بعقوهتا   صاحت  

 

قعبان  من    املكارمج ال   لبن  هذي 

 .(1) «سعة التآليف املحررة  الثالث: 

الضمدي   عاكش  أمحد  بن  احلسن  العالمة  عنه:   هـ(1290)ت وترمجه   فقال 

عة، شيخ اإلسالم، املحقق العالمة اإلمام، سلطان العلًمء، إمام الدنيا،  اجلًم  قايض»

النَّ ّ اد، عَ قَّ خامتة احلفاظ بال مراء، احلجة  السابق يف ميدان االجتهادنَس  اإل    يل  ...    اد، 

وعىل اجلملة: فًم رأى مثل نفسه، وال رأى من رآه مثله علًًم وورًعا، وقياًما باحلق،  

وس  جنان،  ن...    نلساطة  البقوة  منها:  العلوم،  أغلب  يف  املؤلفات  األوطار  له  يل 

بن تيمية، يف أربعة جملدات، مل تكتحل عِّي الزمان بمثله يف  رشح منتقى االخبار ال

وه يف التدقيق، أعطى املسائل حقها يف كل بحث عىل  التحقيق، ومل يسمح الدهر بنح

 
 (.193النفس اليًمين )ص (1)
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الف، وتناقله عنه ألس وا  فطريق اإلنصاف، وعدم التقيد بالتقليد ومذهب األخال

ئ عليه مشاخيه الكرام فمن دوهنم من األعالم، وطار يف اآلفاق يف زمن حياته، وقر

 . (1) «مراًرا، وانتفع به العلًمء
 :هـ(1307)تخان وقال عنه العالمة حممد صديق حسن 

أحرز مجيع املعارف، واتفق عىل حتقيقه املخالف واملؤالف، وصار املشار إليه يف »

 . (2) «بالبنان، واملجيل يف معرفة غوامض الرشيعة عند الرهان تهاداالج علوم

 :  هـ(1382)توقال عنه العالمة عبد احلي الكتاين  
العالمة النظار اجلهبذ، كان شامة يف ه،  ييِّ ر  ثَ هو اإلمام، خامتة حمدثي املرشق وأَ »

ما   العلم  مناهج  من  انتهج  الدهر،  جبِّي  يف  وغرة  املنصم،  القرن    عىل َي  م عوجه 

كثري ممن قبله، وأويت فيه من طالقة القلم والزعامة مامل ينطق به قلم غريه، فهو من  

 .  (3) «ن بل العربمفاخر اليم 

 رابعاا: شيوخه وتالميذه:   
الشوكاين   اإلمام  عصه،  تلقى  علًمء  كبار  يد  منهم،   أخذعىل  وسمع  عنهم، 

 من أشهرهم: و، وأجازوه

الص  .1  األزهار ورشحه،  . قرأ عليه يفهـ(1197ت)ايننعأمحد بن عامر احلدائي 

 .  (4) ويف الفرائض ورشحها

احلسن  2 بن  إسًمعيل  حممد  .  بن  القاسم  اإلمام  بن  أمحد  قرأ هـ(1206)تبن   .

 . (5) عليه يف علم الصف واملعاين

 
 (. 319 -317رسواين )ص الديباج اخل( 1)

 .(444التاج املكلل )ص (2)

 (. 1086، 2/3108ات )فهرس الفهارس واألثب (3)

 (.63-1/62در الطالع )يف: البينظر ترمجته ( 4)

 (. 1/267(، نيل الوطر )1/145ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (5)
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عبد 3  .   ( األكوع  احلسن  بن  عليه    هـ( 1206ت الرمحن  قرأ  وحمققها.  الفروع  شيخ 

 .(1) ديث حلا أوائل كتاب الشفاء يف 

بن أمحد  4 القادر  عبد  النارص.  بن  القادر  عبد  اإلمام  هـ( 1207)ت بن   ، املحدث. 

املسند الشوكاين يف    ،احلافظ  املطلق. أخذ عنه  ، وسمع عليه  الفقه وأصولهاملجتهد 

  وبعض  وسنن الرتمذي، صحيح مسلم ورشحه للنووي، وبعض صحيح البخاري،  

األصول. املصطل  جامع  علم  يف  عليه  والعروض،  الفقه ويف    ،ح وقرأ  اللغة  ويف   ،

 .  (2) وغري ذلك

حمقق لكل فن، وَقلَّ أن يوجد له   ( هـ 1207)ت   الشهيد. عيل بن إبراهيم بن عيل  5

 . (3) . سمع منه صحيح البخارينظري

علوم احلديث،  يف  . قرأ عليه  ( هـ 1208)ت  . احلسن بن إسًمعيل بن احلسن املغريب  6

سنن أيب  ه للنووي، و م مع رشح صحيح مسل   الكشاف وبعض حواشيه، وقطعة من و 

 . (4)وغريها وخمتص املنذري، ورشح بلوغ املرام، داوود  

الزبيدي    .7 املزجاجي  عيل  بن  شيخ ( ـ ه 1209)ت  صديق  تبادال    ه.  فقد  إجازة، 

  . (5) اإلجازات، وجرت بينهًم مسائالت 

م لعواألصول،  والنحو،  يف  قرأ عليه    ( هـ 1209)ت لقاسم بن حييى اخلوالين  . ا8

 .( 6) رشوح احلديثولح، املصط

 ، هـ( 1210)ت إسًمعيل بن القاسم  اهلل بن احلسن بن عيل بن اإلمام املتوكل  عبد    .9

 
 (.1/2251ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (1)

 (.368-1/360البدر الطالع )ينظر ترمجته يف:  (2)

 (.2/106(، نيل الوطر )420-1/416ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (3)

 (.363(، التاج املكلل )ص 1/195لع )در الطاينظر: الب (4)

 (.293-1/292ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (5)

 .( 185-2/184(، نيل الوطر )54-1/53ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (6)
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 . (1)أخذ عنه رشح اجلامي

، وباحثه قرأ عليه رشح األزهار.  هـ( 1211)ت الرمحن بن قاسم املداين    عبد  .10

بمباحث علميَّة فقهيَّة دقيقة
 (2) . 

. والده، قرأ عليه يف  هـ( 1211)ت  الشوكاين  سن  بن احل بن عبد اهلل . عيل بن حممد  11

األثر يف تكوين    رشح األزهار، ورشح  أكرب  له  العصيفري، وكان  الناظري ملختص 

 . (3) ه العلميةتشخصي

الزبيدي  12 املزجاجي  الدين  عالء  بن  حممد  بن  يوسف  ( 1213)ت .  املسند  هـ   .

بجميع ما جيوز شوكاين  م الإلمااد يف آخر أيامه. أجاز اـواء اإلسنـل لـامـاحلافظ، ح

 . (4) له روايته

شيخ شيوخ .  ( ـ ه 1227)ت أمحد بن حممد بن أمحد بن مطهر القابيل احلرازي    .13

مدافع بال  به،  الفروع  وانتفع  سنة،  عرش  ثالث  نحو  الفروع  يف  الشوكاين  الزمه   .

ج عليه وخترَّ
 (5) . 

النهمي    . 14 حسن  بن  إسًمعيل  بن  اهلل  عليه   ( هـ 1228)ت عبد    النحو   يف   قرأ 

 .(6) واألصول املنطق، واحلديث، و والصف،  

القارين15 حسِّي  بن  هادي  يف ( هـ 1238)ت الصنعاين    .  الرئاسة  إليه  انتهت   .

 . (7) اإلقراء يف عصه. قرأ عليه القرآن الكريم، وأخذ عنه رشح اجلزرية

 
 (.81- 380/ 1لطالع )ينظر ترمجته يف: البدر ا (1)

 (.337 - 336/ 1ابق )ينظر: املصدر الس( 2)

 (. 395-394(، التاج املكلل )ص2/215(، )485-1/478بدر الطالع )يف: ال ينظر ترمجته (3)

 (.472-471(، وينظر ترمجته يف: التاج املكلل )ص  357-2/356ينظر: البدر الطالع ) (4)

 (.97-1/96: البدر الطالع )ينظر( 5)

 (.038-379/ 1ينظر ترمجته يف: املصدر السابق )( 6)

 (.374-2/373نظر ترمجته يف: نيل الوطر )(، وي203-2/319ينظر: البدر الطالع ) (7)
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عنه،  و فأخذوا  اليمن،  أقطار  من  الطلبة  فقصده  الشوكاين  اإلمام  ذكر  انترش  قد 

تهت  وأمجع املؤرخون بأنَّه كان مبارك التدريس، وإليه انوقرأوا عليه،    به،  قهواوتف

 تالميذه: من أشهروطلب العلم يف اليمن يف عصه،  الرحلة يف

هـ ( 1212)ت . أمحد بن عبد اهلل العمري الضمدي 1
 (1) . 

هـ( 1223)ت  حممد بن أمحد مشحم الصعدي الصنعاين  .2
 (2) . 

 . ( 3)   هـ( 1223)ت   يل بن القاسم املتوكل إسًمع م إلمابن اأمحد بن عيل بن حمسن ا. 3

هـ( 1227)ت الرمحن بن أمحد البهكيل التهامي ـ عبد 4
(4) . 

هـ( 1234بعد    ت ) . سيف بن موسى بن جعفر البحراين 5
(5). 

هـ( 1235)ت عيل بن أمحد بن هاجر الصنعاين  .6
  (6) . 

هـ ( 1236)ت . حممد بن أمحد بن سعد الّسودي 7
(7) . 

هـ( 1237)ت اهيم بن احلسِّي بن املهدي الصنعاين برن إل بي. إسًمع8
 (8) . 

هـ ( 1238)ت . أمحد بن حسِّي الوزان الصنعاين 9
 (9) . 

هـ( 1251)ت حممد بن حممد بن هاشم بن حييى الشامي الصنعاين  .10
 (10) . 

باعي الصنعاين 11 هـ( 1276)ت . حسن بن أمحد بن يوسف الرُّ
 (11) . 

 
 (. 135/ 1(، )77-1/76ينظر ترمجته يف: املصدران السابقان ) (1)

 (.237 -235/ 2ينظر ترمجته يف: نيل الوطر ) (2)

 (.164 -163/  1ينظر ترمجته يف: املصدر السابق ) (3)

 (. 32/ 2(، نيل الوطر )318/ 1در الطالع )ينظر ترمجته يف: الب (4)

 (.10/ 2(، )270-1/269ينظر ترمجته يف: املصدران السابقان ) (5)

 (. 123ـ 122/ 2ينظر: نيل الوطر ) (6)

 (.221/ 2طر )(، نيل الو106-2/103ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (7)

 (.532/ 1(، )139-1/137ينظر ترمجته يف: املصدران السابقان ) (8)

 (.99/ 1(، )54-1/53) لسابقانينظر ترمجته يف: املصدران ا (9)

 (. 315/ 2ينظر ترمجته يف: نيل الوطر )( 10)

 (.318/ 1(، نيل الوطر )195-1/194ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (11)
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هـ( 1281)ت ده ول ،. أمحد بن حممد بن عيل الشوكاين12
 (1) . 

هـ ( 1282)ت لطف الباري بن أمحد . أمحد بن 13
 (2) . 

 خامساا: آاثره العلمية:  
ترك اإلمام الشوكاين للمكتبة اليمنية واإلسالمية نفائس من الكتب يف عدد من 

(  278)شيخ اإلسالم(، فقد بلغت مصنفاته نحو )العلوم التي جعلته جديًرا بلقب:

كت(3) مصنًفا ما بِّي  أو،  تعليق.  ةرسال  اب  فنًا  أو  يرتك  وألَّ   مل  إال  الفنون  فيه، من  ف 

 : املطبوعة واملنشورة فمن أشهر مصنفاته

 . فتح القدير اجلامع بِّي فني الرواية والدراية من علم التفسري. 1

 . السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار. 2

 . إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول.3

 منتقى األخبار.رشح  اراألوط. نيل 4

 . الدراري املضية رشح الدرر البهية يف املسائل الفقهية. 5

 . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.6

 . الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين.7

أكتفي  س   .أنواع الفنونيف  تنوعة  املوكثري من الرسائل القصرية    ولإلمام الشوكاين

 التفسري: ب تعلقةملا ئلهرساهنا بذكر 

حول  .  1 والتعذير.  املعذرة  بِّي  الفرق  يف  القدير  ذكره  فتح  يف  الزخمرشي  ما 

[ 25]األنفال:   ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ قوله تعاىل: تفسريه ل 
   (4 ) . 

 
 (.  215/ 1: نيل الوطر )ينظر ترمجته يف (1)

 (. 170/ 1)ل الوطر (، ني87-1/86ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (2)

(، فإنه قام باستقصاء مؤلفات  229  -194رجبي )صـالغني الش  د. عبد  ،وفكره   حياتهينظر: الشوكاين  (3)

 املطبوعة واملخطوطة. الشوكاين 

 =ضمن  وحققها أمحد فريد املزيدي (،  6113/ 3)   ، وطبعت ضمن الفتح الرباين حممد حسن حالقحققها    ( 4)
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 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ وبل الغًممة يف تفسري  .  2

 . [ 55]آل عمران: 

  .[ 39]يس:  ﴾ەئ ەئ وئ ﴿ . جواب السائل يف تفسري 3

 نى التوبة واإلصالح. )يف تفسري آيات من سورة النور(. اح ملعاإليض .4

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿. جواب سؤال عن نكتة التكرار يف قوله تعاىل:  5

 .[ 11]الزمر:  ﴾پ

تعاىل:  6 قوله  يف  سؤال  جواب    ﴾ ې ې ې ې ى ى ﴿. 

[ 259]البقرة: 
   (1) . 

 . (2) فيمن قرأ ومل يشق القاف. بحث 7

   سعد.اف والة الكشجيد النقد يف عبار. 8

السوء..  9 إخوان  عن  النهي  يف  تعاىل:    بحث  قوله  ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿يف 

 . [ 118]آل عمران:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ

   .[ 148]النساء:  ﴾پ ڀ ڀ ﴿ :قوله تعاىلبم املتعلق البحث املل  . 10

 ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿  :بحث يف تفسري قوله تعاىل.  11

 . [ 151]األنعام: 

 . [ 158]األنعام:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٿ ﴿ تعاىل:بحث يف الكالم عىل قوله . 12

 . جواب سؤال يتعلق بًم ورد فيًم أظهر اخلرض. 13

[ 13]املؤمنون:  ﴾ڱ ں ں  ﴿بحث عن تفسري قوله تعاىل: . 14
 (3).   

 
 م. 2005-هـ 1426،  1ط   بريوت،   م الشوكاين(، وطبعته دار الكتب العلمية، كتاب )الرسائل الفقهية لإلما = 

 (1  ) ( الرباين  الفتح  ضمن  وطبعت  الدين،  رشف  عيل  حمفوظة  حققتها  اخلمس  ،  1223،  1121/ 3الرسائل 

1275  ،1301  ،1111 .) 

 بِّي أيدينا. ومل يطبع سابًقا، وهذه أول مرة ينرش فيها.  وهو البحث الذي (2)

ال   ( 3)  حققها  الرسائل  حالقسبع  حسن  الف حممد  ضمن  وطبعت  الرب ،  ) تح  ، 1165  ، 1145،  6183/ 3اين 
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 .(1) النرش لفوائد سورة العص. 15

 .(2) القراءات. رسالة يف تواتر 16

   :   -  -  سادساا: وفاته 

إ الشوكاين  العالمة  اإلسالم  شيخ  رب  ىلانتقل  مجاجوار  يف  سنة  ه  اآلخرة  دى 

بسبب  ثم    .(3) سنة، ودفن بخزيمة املقربة املشهورة جنوب صنعاء76هـ، عن  1250

مدينة صنعاء   يف  العمراين  إىل  التوسع  جثًمنه  الفليحي  فناءنقل  يف   مسجد  بصنعاء 

 رمحه اهلل تعاىل وإيانا واملسلمِّي. .(4) هـ6138سنة 

 

 

 

 

 
1177 ،1191 ،1249 ،1263 .) 

ن  (. وحققها صالح ب 1311/ 3هذه الرسالة حققتها حمفوظة عيل رشف الدين، وطبعت ضمن الفتح الرباين )   ( 1) 

 م.2008 -هـ 1429دار ابن حزم ببريوت الطبعة األوىل سنة  حممد العيزري، وطبعتها 

 (. 2/189ريه فتح القدير )يف تفس أشار إليها اإلمام الشوكاين( 2)

   (.2/302ينظر: نيل الوطر ) (3)

 (.2277-4/2276ينظر: هجر العلم ) (4)
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 القسم الثاني

 الكتابة دراس
: حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف:     أوًلا

(، ومؤلفه  من قرأ ومل يشق القافبحث فيإنَّ الكتاب الذي بِّي أيدينا موسوم بـ )

 ما ييل:  األدلة عىل ذلك  ن، وم ( هـ 1250ت )  الشوكاينشيخ اإلسالم حممد بن عيل هو 

و  :أوًلا  قرأ  فيمن  )بحث  هكذا:  املخطوط  اسم  ك َر  منسوًبا   ملذج القاف(،  يشقَّ 

 س واملصادر اآلتية:للشوكاين يف الفهار 

   .(1) . فهرست اخلزانة املتوكلية بصنعاء1

   .(2). فهرس مكتبة األوقاف باجلامع الكبري بصنعاء2

 . (3) فهرس املكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء. 3

 . (4)بيشحلا. مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن، للمؤرخ عبد اهلل حممد 4

 .(5) . اإلمام الشوكاين حياته وفكره، للدكتور عبد الغني قاسم الرشجبي 5

ت َب يف    :اثنياا القاف هل  فيمن قرأ ومل  سؤال  »:  نسخة األصل  أولكج تفسد  يشقَّ 

لشيخ  والزائد. اجلواب  الواجب  القدر  أن يكون يف  نفرق بِّي  أو ال، وهل  صالته 

 . (6)«اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين

الشوكاين  َب َس نَ   :لثاااث اإلمام  إىل  يف    املخطوط  ومل خيتلف  آثاره،  فهرس  من  كل 

 نسبته إليه أحد من املفهرسِّي. 

 
 (.   287ينظر: )ص  (1)

 (.945-2/944ينظر: ) (2)

 (. 2/1825) ينظر:( 3)

 (. 41ينظر: )ص( 4)

 (.  217ينظر: )ص (5)

 املخطوط يف آخر قسم الدراسة.ينظر: نًمذج صفحات ( 6)
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 اثنياا: موضوع الكتاب وسبب أتليفه:  
ه يتناول احلديث عن إحدى الظواهر كًم هو واضح من خالل عنوان الكتاب أنَّ 

مناطق    الصوتية يف  الكريم  القرآن  تالوة  يف  العريب  عدمت املنترشة  العامل  من  دة 

ظا وهي  القاف  واإلسالمي،  أو  املعقودة،  القاف  أو  املشقوقة،  غري  القاف  هرة 

قام املؤلف فيه باإلجابة عن سؤال   املرتددة. وهل جتزئ القراءة هبا يف الصالة أم ال.

َض عليه،   ر  قج بِّي أن  فيمن قرأ ومل  عج َفرَّ يشقَّ القاف، هل تفسد صالته أو ال؟ وهل يج

  القدر الواجب والزائد. يف ونيك

)  متج قج وقد   عىل  إال  أقف  فلم  القاف  مسألة  يف  املستقلة  املؤلفات  (  7بحص 

 مؤلفات، وهي: 

حسن 1 بن  أمحد  بن  علوي  للحداد،  القاف.  معرفة  يف  الواف  القول   .

هـ( 1232)ت 
 (1)  . 

الشوكاين  2 بن عيل  القاف. لإلمام حممد  يشقَّ  قرأ ومل  فيمن  .  هـ( 1250)ت . بحث 

 الرسالة التي بِّي أيدينا. ي  وه 

هـ( 1270)ت بعد  يف القاف األعرابية. لباشميل، أمحد بن حممد  . رسالة3
  (2).   

للّس 4 بالقاف.  يتعلق  بًم  اإلحتاف  خرضاء  .  بن  اهلاشمي  بن  اهلل  عبد  لوي، 

هـ( 1324)ت 
 (3) . 

 تَ س  مج )اإلنصاف يف مسألة    .5
القاف  (يمق  اف،    .بدون شق  قَّ د بن حامد للسَّ   حممَّ

هـ( 1338)ت عمر ن ب
(4) . 

 
 قيق، زاوية العيدروس العلمية بحوطة آل أيب علوي برتيم، )د.ت(.  بدون حت طبعته  (1)

 (.  713مل أقف عليه. وذكره علوي احلداد يف الشامل يف تاريخ حرضموت )ص (2)

 .2، طو زكرياء حممد صغريي، وطبعته دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء، املغربحققه أب (3)

عب  (4) وذكره  عليه  أقف  امل  اهلل  املؤد  احلرضميِّي بن  الشعراء  تاريخ  كتابه  يف  والده  مؤلفات  ضمن  لف 

(4/235-236 .) 
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د بن عبد اهلل بن  ،  للبارّ   ألعذب يف صحة النُّطق بقاف العرب.املرشب ا  .6 حممَّ

( بيًتا. مجعت بِّي اجلانب الفقهي  71يف )   علمية وهي منظومة    . هـ( 1348)ت   عيدروس 

 :(1) واجلانب اللغوي. قال الناظم يف أوهلا

ــا ــذي علمنــــ ــد هلل الــــ  احلمــــ

 

اًل بـــــًم ينفعنــــــ    امنـــــه َتَفضـــــُّ

 باملصطفى خري الــورىأرشدنا   

 

ــرى  ــًم تـ ــا كـ ــدين لنـ ــأظهر الـ  فـ

ــ   ا ونصــ ــً ــأله فتحــ اـنســ ــَ  ًرا َبيِّنــ

 

 

ــى  ــلَّ املنــ ــه كــ ــل بــ ًًم ننــ لَّ ــج  وســ

 

 
ــالم كــل آن ــمَّ الصــالة والس  ث

 

 

 عىل النبي من كان خلقه القــرآن  

 

 
 حممـــــد واآلل واألصـــــحاب

 

 

ل  األنجــــاب  مــــَّ  األتقيــــاء الكج

 

 
ــ  ــب اإلف ــن يطل ــا م ــد ي  ةادوبع

 

 

ــاده  ه إرشــ ــِّ ــن ربــ ــي مــ  ويرجتــ

 

 
 هذا بيان احلكم يف قاف العرب 

 

 

ــد الطلـــب  ــرى بعـ ــًم تـ ــه كـ  بينتـ

 

 
 فـــيًم أتـــى عـــن األئمـــة اهلـــداة

 

 يف ذلـــك احلكـــم بـــه ومقتضـــاه 

 

 
 مشـــبًَّها بالكـــاف

 مـــن كونـــه 

 

 

 وقـــوهلم يف البـــاب: هـــذا كـــايف 

 

 
 فــــإهنم نـــــور مبــــِّي لألنـــــام

 

 قــد حــاز كــاًل مــنهم أعــىل مقــام 

 

 
، للكتاين، حممد َعب د احلَّي بن  لدالئل املشهودة لدى الناطق بالقاف املعقودةا.  7

هـ( 1382)ت عبد الكبري 
(2)  . 

   مصادر املؤلف:  : اثلثاا
ح  ومل يوالقراءات،  ، واللغة،  الفقهمصادر يف    عدةعىل    بحثهاعتمد املؤلف يف   صَّ

 
هـ. وينظر: جهود 1357نة  طبعت مع كتابه توضيح األدلة، عىل نفقة السيد عبد اهلل بن حامد البار، يف س  (1)

 (. 175علًمء حرضموت )ص

 (.1/25ينظر: فهرس الفهارس ) (2)
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  إال بأربعة منها، وهي:

 . هـ( 180)ت بن قنرب ن ًمثع. الكتاب، لسيبويه، عمرو بن 1

واخلط،  .  2 التصيف  علمي  يف  أيب الشافية  بن  عمر  بن  عثًمن  احلاجب،  البن 

 .هـ( 646)ت  بكر

عبد الرمحن بن إسًمعيل الدمشقي أليب شامة،  إبراز املعاين من حرز األماين،  .  3

 . هـ( 665)ت 

د بن  مح ، أ ي لمهد ل   ، . الغيث املدرار املفتح لكًمئم األزهار يف فقه األئمة األطهار 4

 . هـ( 840)ت حييى بن املرتىض  

   منهج املؤلف:: رابعاا
املؤلف    :أوًلا  يبدأ  وذلك ألَنَّ   بحثهمل  لسؤال    بمقدمة؛  إجابة  عبارة عن  البحث 

إليه   َه  جِّ ومل  وج قرأ  أن  فيمن  بِّي  يفرق  وهل  ال؟  أم  تفسد صالته  هل  القاف،  يشقَّ 

 يكون يف القدر الواجب والزائد؟ 

ترجَّ   بذكرالسؤال    عن  اإلجابة  ف لؤملابدأ    :اثنياا الذي  ذلك  لديه  َح احلكم  ،  يف 

ح ذلك من  ض  تَّ للصالة. ويَ   وهو أنَّ ترك شقِّ القاف غري جائز يف القراءة، وأنَّه مفسد  

ك إأقول: يمكن االستدالل بقول من قال:  »استهالله اإلجابة بقوله:  خالل   نَّ الرتَّ

   . «للصالة مطلًقا مفسد  

اشتهرت  صسأم  وقد  لفظة   حة لة  يف  املعقودة  بالقاف  القراءة  مع  الصالة 

 من سورة الفاحتة عند فقهاء الشافعية، وهلم فيها قوالن:  ﴾ہ﴿

حُّ هبا، ومن َصىلَّ هبا فصالته باطلة. وهو    القول األول:
مذهب  أنَّ الصالة ال َتص 

ّي، وابن َحجَ   . (1) الينلعسق ا ر مجهور الشافعية، منهم اإلمام النووي، واملحبُّ الَطرَب 

 
 (.2/37(، حتفة املحتاج )1/429ي )كب الدر(، الكو4/269ينظر: املجموع ) (1)
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َح  ابن  حيج »  ر:جَ قال  البطالن  بعدم  هذه  قال يف  كًم ومن  املعذور  كالمه عىل  مل 

 . (1) «رصح به يف املجموع

ال ،    ثاين:القول  يِّ
الَبن َدن يج  اإلمام  ذلك  إىل  ذهب  وممن  هبا.  حُّ 

َتص  الصالة  َأنَّ 

  ، ُّ
وياين  نَوّي، وويلّ والرُّ يجوط ي،  راق  ع  لا  نيالدِّ   اإلمام ابن الرفعة، واإلس  ي، واإلمام السُّ

األنصاري،   الرشِّ وزكريا  واخلطيب  د،  املَزجِّ وأكثر    ب ينيواإلمام   ، يل  م  الرَّ مس  والشَّ

 .   (2) القولهذا  عىلء حرضموت املتأخرين علًم

ح  نمو الثاين  رجَّ ح  القول  عىل    هرجَّ يف  قياًسا  اجلمهور  إبدال  مذهب  مسألة 

املالكية، واملشهور من مذهب    نَّ إ  ، ف﴾ک   ېئ ﴿لفظة  الضاد ظاًء يف   مذهب 

هبا الصالة  هو صحة  احلنفية،  أكثر  وقول  تيمية(3) احلنابلة،  ابن  ذلك  واختار   . (4) ،

ت به البلوى. واهلل أعلم. (5) وابن كثري   . والعلة يف املسألتِّي واحدة، وكالمها ممَّا عمَّ

قول    -ة  للصال  مفسد  ترك شقِّ القاف  نَّ يف أَ   -معتمده  بداية  جعل املؤلف    :اثلثاا

املهدّي  املدرار رشح األزهار يف    اإلمام  الغيث  املفسد للصالة  كتابه  اللحن  أنَّ  ، من 

قاف العرب. وإن كان اإلمام املهدي مل ينص  يف كتابه املذكور عىل ذلك  النطق بغري  

 رصاحة، لكنَّ جممل كالمه حول اللحن يف القراءة يف الصالة يقتيض ذلك. 

علمخسة  ستعراض  اب  فؤلامل  قام  :(ارابعا  االستدالل  ميةوجوه  وجوه  ، من 

دقيق، علمي  بطابع  أنَّ    امتازت  غري  لبيان  القاف  شقِّ  وأنَّه    جائزترك  القراءة،  يف 

 مفسد للصالة. 

 
 (.1/91مية )املنهاج القويم رشح املقدمة احلرض( 1)

)ص   ( 2)  املؤمن  حلية  ) 489ينظر:  النبيه  كفاية  الكوكب  126/ 3(،   ،) ( الفتاوى  429/ 1الدري  حترير   ،)

 (1 /244 ( للفتاوي  احلاوي  أسنى 252/ 1(،   ،)   ( ) 151/ 1املطالب  املحيط  العباب  مغني 277/ 2(،   ،)  

 (.  23(، القول الواف )ص 481/ 1(، هناية املحتاج ) 355/ 1املحتاج ) 

 (. 631/ 1دين ) (، حاشية ابن عاب 20/ 2(، رشح الزرقاين عىل خمتص خليل ) 482/ 1ينظر: كشاف القناع )   ( 3) 

 (. 23/350ينظر: جمموع الفتاوى )( 4)

 (.  1/143ثري )ينظر: تفسري ابن ك( 5)
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والقراء، يف    :(اخامسا  الشوكاين قول مجهور األصوليِّي والفقهاء  اإلمام  خالف 

واعت الصحيحة،  القراءة  ركنًا يف  التواتر  أنَّ اشرتاط  االشتهار  صح  رب  مع  اإلسناد  ة 

فقة سنن  تكون كافية إلثبات القراءة القرآنية، إضافة إىل الركنِّي اآلخرين، ومها موا

قال:   حيث  العثًمين.  الرسم  وموافقة  اجتمعت »العربية،  إذا  بعية  السَّ غري  أنَّ  احلقَّ 

وموافقة   نحوي،  وجه  وموافقة  النَّقل،  صحة  وهي:  الثالثة  األركان  رسم  فيها 

ا إمجاع  صحفملا ح بذلك مجاعة من أئمة القراء، حتى قيل: إهنَّ ، فهي مقبولة كًم رصَّ

   . «املتقدمِّي منهم

يف   هذا  رأيه  الشوكاين  اإلمام  أكدَّ  فتح  وقدَّ  تفسريه  ففي  له،  مؤلف  من  أكثر 

قال:   باطلة»القدير  التواتر  أنَّ دعوى  عليك  آخر:.  (1)«وال خيفى   وقال يف موضع 

.  (2) « اع القراء املعتربين كًم بينا ذلك يف رسالة مستقلة تواتر باطلة بإمج ال   ى و دع ل:  وأقو»

ل القول يف   ه  قول ابن (3)به نيل األوطاركتاوَفصَّ . ردَّ فيه عىل اإلمام النويري يف ردِّ

 . (4)اجلزري بصحة السند. كًم ذكر هذه املسألة أيًضا يف كتابه إرشاد الفحول

وقبله اإلمام مكي  .  (5)أي اإلمام ابن اجلزريرهذا    هل بقوالشوكاين   تابع اإلمامو

ومن خالل استقراء القولِّي يظهر جلًيا بأنَّ  .  (7)، واإلمام أيب شامة(6)بن أيب طالب

لفظي االشتهار   اخلالف  مع  السند  بصحة  أو  التواتر،  باشرتاط  قلنا  سواء  بينهًم، 

 
 (. 1/480فتح القدير ) (1)

 (. 2/189فتح القدير ) (2)

 (. 275-2/274) ينظر: نيل األوطار (3)

 (. 89-87ينظر: إرشاد الفحول )( 4)

 (.  14-1/9ينظر: النرش )( 5)

 (.  53-51ينظر: اإلبانة )ص (6)

 (.  145ينظر: املرشد الوجيز )ص( 7)
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بالقبول هلا  األمة  ا.  (1)واالستفاضة يف املص، وتلقي  هذه   نَّ إ»الزرقاين:  يخ  شل قال 

القاط العلم  إفادة  يف  للتواتر  مساوية  تكون  تكاد  الثالثة  بالقراءات  األركان  ع 

ما بِّي دفتي املصحف متواتر وجممع عليه من األمة يف   املقبولة. بيان هذه املساواة أنَّ 

أفضل عهودها وهو عهد الصحابة فإذا صح سند القراءة ووافقت قواعد اللغة ثم  

هذه   فقةاواءت مج إفادة  قرينة عىل  املوافقة  هذه  كانت  املتواتر  املصحف  هذا  خلط 

القا للعلم  آحادً الرواية  كانت  وإن  يج طع  كان  التواتر  فكأن  يف    بج لَ ط  ا...  حتصيله 

اإلسناد قبل أن يقوم املصحف وثيقة متواترة بالقرآن. أما بعد وجود هذا املصحف 

صحته الرواية  يف  فيكفي  عليه  وشهاملجمع  املصحف ا  هترا  هذا  رسم  وافقت  ما 

جي السالف  الضابط  به  وجهنا  الذي  التوجيه  وهذا  العرب...  اخلالف  ولسان  عل 

 .  (2) «الطريق يف تواتر القرآن د  دَ ويسري بجًمعات القراء عىل جج  ،كأنه لفظي

القرآن،    :(سادساا املؤلف عن علم خمارج احلروف، وأنَّه ليس من علوم  حتدث 

علم من  يذ ومل  ،والنح  وإنًَّم  بعض    ذكره  وإنًَّم  القرآن،  علوم  أهل  من  القدماء  كره 

قال  فإنَّه  مستشهًدا بقول مجاعة من احلفاظ، كأيب شامة،  املتأخرين منهم تبًعا للنحاة،  

وال تعلق له بعلم القراءات إال من جهة "للشاطبية يف أول باب املخارج:    هيف رشح

َ بَ و  ."التجويد إنًَّمأنَّ    ِّيَّ تعريبًا ألهل األلسن اخلارجة خمارج احلروف    او دونالنحاة 

 . عن لسان العرب 

م سلكوا    :(سابعاا ذكر املؤلف مذاهب علًمء اللغة يف عدد خمارج احلروف، وأهنَّ

ها طريقِّي: طريق التقريب فجعلوها أربعة عرش، وستة عرش كًم هو مذهب    يف عدِّ

وأتباعه وسبعة عرش سيبويه  وأتبكًم    ،  اخلليل  رأي  تسعة طو.  اعههو  التحقيق  ريق 

 وعرشين خمرًجا. 

 
 (. 224شبهات )ص حوله منالتواتر يف القراءات القرآنية وما أثري ينظر: ( 1)

 (. 428-1/427(،  )2/121مناهل العرفان )( 2)
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َمَل املؤلف بعض القواعد األصولية يف استدالله، ففي فرضه لصحة   :(اثمناا َأع 

النبي   أمر  القاف    ×حديث  أواًل    –بشقِّ  السائل  أجاب  من  به  استدلَّ    –والذي 

أ وأنَّ  ضده(،  عن  هني  باليشء  )األمر  قاعدة  املؤلف  َمل  الَأع  بالقراءة   ×نبي  مر 

هني  بال تلك    شقِّ  عن  الناتج  احلكم  هذا  عىل  َمَل  َأع  ثمَّ   ، الشقِّ بغري  القراءة  عن 

الفساد(، وأنَّ  يقتيض  )النهي  قاعدة  قاعدة أصولية أخرى وهي  القاعدة األصولية 

 صالة.  اد ال زم فس النهي عن القراءة بغري الشقِّ يقتيض فساد القراءة، وفساد القراءة يستل 

ة واجلواب عنها(، وهو  سلوب )افرتاض األسئل أ أحياًنا  ستخدم املؤلف  ي   :(اتسعاا

ــ  لة(، حيث يقوم بإثارة    ما يعرف ب سمح  ي و انب معِّي  تطّرق جل ي افرتايض    سؤال )الفنقج

ض قضي  املعنى وَعر  بتوسيع  رأيه    ة له  بدًيا  مج ثم جييب عنها  مناقشتها،  إىل  يرمي  خمتلفة 

ويمكن املناقشة يف هذا  »:  الل االستد الوجه الثاين من وجوه  له يف  قو ك  ذل   ومن فيها،  

وما    بأن   الصالة،  قراءة  مجيع  بطالن  يستلزم  اللفظة  بطالن  أنَّ  عىل  الدليل  ما  يقال: 

الدليل عىل أن بطالن القراءة يستلزم بطالن الصالة؟ وجياب عنه بحديث )اَل َصاَلَة  

فإنَّ   ،) الك َتاب  ة   َ
ب فاحت  ي إاّل  عىل ه  الفاحت دل  بعض  اختالل  أنَّ  يستل   اخت ة  مجيعها؛  زم  الل 

مل   الكًمل  يقرأها عىل  مل  الكًمل، ومن  قارئها عىل  القاف غري  القارئ بدون شقِّ  لكون 

 .   «تصح صالته 

 تعامل املؤلف مع مصادره كًم ييل:  :(عاشراا

قوله:يكان  أحياًنا    - ذلك  ومن  املؤلف،  واسم  املصدر  اسم  رصَّ »  ذكر  ح كًم 

   .« حن املفسد للصالة ...: إنَّ من اللالغيث حيث قالبذلك اإلمام املهدي يف 

اسم    - يذكر  قوله:    املصدروأحياًنا  نحو  أصل » فقط،  من  القاف  ...إخراج 

 .«اللسان، كًم يف شافية التصيف

قوله:    - نحو  فقط،  املؤلف  اسم  يذكر  علم  »وأحياًنا  من  ليس  املخارج  وعلم 

وقد ذهب »وقوله:  .  «م: أبو شامةعة من احلفاظ، منهك مجاح بذلالقرآن، كًم رصَّ 
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وأتباعه اخلليل  رأي  هو  إنًَّم  عرش  والسبعة  عرش،  ستة  ا  أهنَّ إىل  وأتباعه  . «سيبويه 

األركان  »وقوله:   فيها  اجتمعت  إذا  السبعية  غري  أنَّ  أسلفناه  ما  عرفت  قد  ولكنك 

عىل السبعية  وبِّي  بينها  فرق  ال  قراءة،  فهي  ما  الثالثة  مذ  القراء، هو  قدماء  هب 

 .«علًمء كالزخمرشي، واإلمام حييى، وغريمهامن نحارير ال ومذهب مجاعة 

بعية إذا »وأحياًنا ال يذكر شيًئا من ذلك، نحو قوله:    - ...ألنَّ احلقَّ أنَّ غري السَّ

النَّقل، وموافقة وجه نحوي، وموافقة  الثالثة وهي: صحة  فيها األركان  اجتمعت 

ح بذل ي مقبف، فهرسم املصح ا  ئمة القراء،  ك مجاعة من أولة كًم رصَّ حتى قيل: إهنَّ

ا تسعة وعرشين عىل التحقيق، ». وقوله:  «إمجاع املتقدمِّي منهم ومنهم من قال: أهنَّ

التقريب عىل  عرش  وأربعة  عرش،  وستة  عرش،  وقوله:  « وسبعة  أمره  ».    ×أعني 
 . «اعة من أهل األصول كًم ذهب إليه مجالشقِّ  و عدمبالشقِّ كان هنًيا عن ضدها وه

يتناول  :(شراحلادي ع الثاين من السؤالاملؤلف يف بحثه اإلجابة عن    مل  قِّ  ،  الشِّ

نج  وهل  والزائد  قج رِّ فَ وهو:  الواجب  القدر  يف  يكون  أن  عن   لكنَّ   ؟عليه  بِّي  إجابته 

السؤال،   من  األول  بالقدتالشقِّ  متعلق  احلكم  إىل كون  الوشري  م ر  القراءة  اجب  ن 

ا القدر الزائد من  سورة الفاحتة، حيث وهي ركن من أركاوهو   القراءة ن الصالة، َأمَّ

، إذ أنَّ  القراءة فيه ال يفسد الصالةاللحن يف  يف الصالة فال خالف بِّي الفقهاء يف أنَّ 

ساد  نَّ ف، وبناء عليه فإألنَّه سنة  ترك قراءة القدر الزائد من القراءة ال يبطل الصالة

 . (1) يف القدر الزائد ال يبطل الصالة القراءة  ء منيش

     : الكتاب: مميزات خامساا
التي ال 1 كتبهم  املنقولة عن بعض األعالم يف  احتواؤه عىل عدد من األقوال   .

 يزال بعضها خمطوًطا.

 
(، 4/477(، فتح الباري البن رجب )4/105(، رشح صحيح مسلم للنووي )1/408ينظر: املغني )  (1)

 (.2/248نيل األوطار )
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واملناقشة    .2 األقوال  عرض  خالل  من  وذلك  فيه  املؤلف  شخصية  ظهور 

 جيح. ل والرتوالتعقب، واالستدال

األم.  3 من  تعد  التي  الكتب  من  بعدد  املؤلف  لسيبويه،   هاتعناية  كالكتاب 

 .وشافية ابن احلاجب

 مما مميزه وأكسبه غزارة علمية. اوتنوعه الكتاب. تعدد مصادر 4

املؤلف5 عبارة  حسن  يف  و  .  املخل  غري  عىل  العرضاالختصار  املحافظة  مع   ،

 العمق العلمي يف املحتوى. 

 لتحقيق:منهج ا  سادساا: 
قج 1 وفق قواعد الرسم اإلمالئي بكتابة النص املحقق من نسخة األصل،    تج م  . 

النص  يوضح  الذي  بالشكل  واألقواس  الرتقيم  عالمات  فيه  وأثبت  احلديث، 

 للقارئ ويزيل عنه اللبس. 

عىل    قابلتج .  2 األصل  نسخة  اهلامش،   ج،  ب،  ةنسخنص  يف  الفروق  وأثبت 

لّتحريف، موافًقا ملا أراده املؤلف، وتركت  اوالسقط  للخروج بنّص سليم خال من  

اهلوامش بًم   َل ق  ث  ال يرض ترك ذكره كسقط أو حتريف حرف، حتى ال أج    مااإلشارة إىل

 قرآنَيا أثبت نصه الصحيح دون إشارة إىل ذلك. وإذا كان خطأً ال فائدة منه، 

،  ِّي معكوفتداخل النّص أرقام لوحات نسخة املخطوط األصل بداخل  . أثبتُّ 3

رقم اللوحة/ظ[ يدل عىل ]رقم اللوحة/و[ يدل عىل الصفحة األوىل من اللوحة، ]

 . ، لتسهيل املقابلة ملن أرادالصفحة الثانية من اللوحة

وَ 4 مصادرها  ق  ثَّ .  من  النص  يف  الواردة  املقتبسة  والنصوص  األقوال  مجيع  تج 

عج  مطبوًعا  املصادر  من  أجده  مل  وما  توث   دتج املعتمدة،  إىليف  املخطوطة    يقه  املصادر 

 املوجودة يف مكتبات املخطوطات.

أ 5 وعلقت    زلتج .  استطعت.  ما  اهلامش  يف  بتوضيحه  النّص،  عن  يف  اإلهبام 
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 عىل ما حيتاج إىل تعليق، مع اإلحالة إىل املصادر املعتمدة.اهلامش 

ة، مع بيان  صـختـة مـم ـرجـص تـي النـم فـرهـالم الوارد ذكـ لألع تج ـم ـرجـ. ت6

 ة.   ر الرتمجمصاد

 ظ الغريبة؛ لتسهيل قراءة النص، املشكل من النص، ورشحت األلفا  طتج بَ . َض 7

 وفهم مراده.

 الناحية التارخيية عند رسد املصادر يف هوامش التوثيق.  . راعيتج 8

 البحث بفهرس للمصادر واملراجع. تج ل  يَّ . ذَ 9

ت عىل  فلقد بذلت يف حتقيق هذا الكتاب جهًدا أحتسبه عند اهلل، وحرص  وبعد:

لإ أهل  خراجه  يقبله  وجه  عىل  ولناس  جيالتخصص،  أن  فيهأرجو  و  د  سج علوم    َدار 

والعربية   وبج هج َت بَ ل  طج والفقه  القرآن  املوىل  هج تَ يَ غ  م  سائاًل  وعال -م،  به،  يأن    -جل  نفع 

 املِّي. احلمد هلل رب العووجيزي مؤلفه خرًيا، 

 سابعاا: وصف النسخ اخلطية:  
نسخ   خم فهايف  ملخطوط  ااستقصيت  والعاملية،  طوطرس  املحلية  املكتبات  ات 

 ت ا من احلصول عىل مصور  -بحمد اهلل-ومتكنت  ،  ثالث نسخ خطيةت عىل  فوقف

 هلا، وفيًم ييل وصفها: 

 ( النسخة األوىل: ومسيتها نسخة األصل.1
 (. 3174) برقماملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء.  :مكان النسخة 

 . ( و2 – ظ1) ورقتان عدد األوراق:

 . و(2)صفحة  يف(  13، و) ظ(1)صفحة يف  (35) عدد األسطر:

 . تقريًبا ( كلمة12) عدد الكلمات:

  بدون. اتريخ النسخ:الناسخ و و  .مجيل وواضح نسخ نوع اخلط:

 نسخة )ب(. ( النسخة الثانية: ومسيتها  2
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 (. 1195) برقماملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء.  مكان النسخة:

 .  إبراهيم خالد(فتاوى خطوط )م ب ملحقة

 و(. 2 –ظ  1) نورقتا عدد األوراق:و 

 و(. 2( سطًرا من الصفحة ) 14ظ(، و) 1( سطًرا من الصفحة ) 21)  عدد األسطر:

اتريخ  و   الناسخ و   .واضح وجيد  نسخ  نوع اخلط:و   ( كلمة. 21)  عدد الكلمات:
 بدون.  النسخ:

 ( النسخة الثالثة: ومسيتها نسخة )ج(. 3
 (.  55برقم ) . ية )األوقاف( باجلامع الكبري بصنعاءة الرشقاملكتب مكان النسخة:

بحوث    ضمن  عيل  ب جمموعة  بن  حممد  للعالمة  الفقه  يف  متفرقة  )بحوث  عنوان: 

 الشوكاين(.  

 و(. 2ظ، 1ورقتان ) وعدد األوراق:

 و(. 2( سطًرا من الصفحة ) 11ظ(، و) 1( سطًرا من الصفحة ) 27)  عدد األسطر:

  : والناسخ واتريخ النسخنسخ.    نوع اخلط:و   .( كلمة61-19) عدد الكلمات:
  ون.بد

املخطوط  مالحظة: النص، ألنَّ   مجيع نسخ  يؤثر عىل حتقيق  مل تؤرخ، وذلك ال 

املؤلف قريب الوفاة، وعليه فأقدم نسخ املخطوط سيكون تاريخ نسخها يف حدود 

 مائتي سنة. 

 :اخلطية: مناذج من النسخ اثمناا
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 (  لصال ) صورة نسخة
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 (بالصفحة الولى من نسخة )صورة  
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 ( جالصفحة الولى من نسخة )صورة  
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 لثالقسم الثا
 النص احملقق

  .سؤال فيمن قرأ ومل يشق  القاف
يج  وهل  ال؟  أو  تفسد صالته  والزا  قج رَّ فَ هل  الواجب  القدر  يف  يكون  أن  ئد  بِّي 

  (2) ؟(1) عليه

 . ( 3) الشوكاين ي  سالم حممد بن علاجلواب لشيخ اإل

مج   ول:ـأق :   الــق ك  الرتَّ إنَّ  قال:  من  لقول  االستدالل  للصالة   فسد  يمكن 

املهدي اإلمام  بذلك  ح  رصَّ كًم  (4)مطلًقا، 
الغيث    قال:،  (5) يف  من  »  حيث  إنَّ 

 
 ب، ج.ساقطة من نسخة األصل، وأثبتها من نسخة  "عليه" (1)

قراءة    (2) الواجب:  بالقدر  مذهب الفاحتةاملراد  وهذا  واملنفرد،  لإلمام  الصالة  أركان  من  ركن  تعترب  فإهنا   ،

الصحا من  العلم  أهل  ومجهور  الظاهري،  وداود  واحلنابلة،  والشافعية،  املالكية،  والتابعِّي اجلمهور:  بة 

(، هناية 212،  2/211)  ب اجلليل(، مواه3/327(، املجموع )20/192ومن بعدهم. ينظر: التمهيد )

ملا رواه عبادة بن الصامت    (.1/476املحتاج ) ْن ملاْ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل  وذلك  ًلا صاالةا ِلما
الكتابِ  بفاحتِة  )«يقراْأ  برقم  البخاري،  رواه  برقم756.  ومسلم،  )ال 394)  (،  قوله:  أنَّ  الداللة  ووجه   .)

الزائد: القراءة    بالقدر  (. واملراد2/243: نيل األوطار )حة. ينظرصالة( ظاهره محل النفي فيه عىل الص

بعد الفاحتة، فإنه يجَسنُّ قراءة سورة من القرآن بعد سورة الفاحتة يف ركعتي الفجر، والركعتِّي األوليِّي من 

املفروضة.   الصلوات  والشوكاين.بقية  والنووي،  قدامة،  وابن  ابن سريين،  َنَقل اإلمجاع عىل ذلك:   وقد 

  ، (4/477(، فتح الباري البن رجب )4/105لنووي )(، رشح صحيح مسلم ل1/408ملغني )ينظر: ا

  (. 2/248نيل األوطار، الشوكاين )

 ساقطة من نسختي ب، ج. "اجلواب لشيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين" (3)

فقيه، حم   (4) إمام،  لدين اهلل،  املهدي  املرتىض، اإلمام  بن  بن حييى  أمحد  ولد  وهو:  هـ يف بالد  775سنة  دث، 

ذمار،بمدين  )آن س(  فرتك   ة  بأرسه،  انتهت  فتنة  قامت  ثمَّ  لنفسه،  ودعا  بلده،  علًمء  عن  العلوم  أخذ 

فقه األئمة األطهار، ورشحه : األزهار يف  هاالشتغال بالسياسة، وانتقل إىل التأليف والتدريس، من مؤلفات

 (.  4131  / 3(، هجر العلم ) 126-122/ 1)   ر الطالع البد   ينظر:   . ( هـ 840) سنة تويف الغيث املدرار...

كتاب الغيث املدرار املفتح لكًمئم األزهار، رشح به كتابه األزهار يف فقه األئمة األطهار، من أهم كتب (  5)

 الفقه املعتمدة عند الزيدية. 
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 . (2) « بغري قاف العرب طقج املفسد للصالة النُّ (1) حن  اللَّ 

 جوه:  و ب
القراءات  األول: عَ   أنَّ  م  جمج أصل   ة  السبع  من  القاف  إخراج  وهو:   ، قِّ الشَّ عىل 

الشقِّ   (5) ،(4) ، كًم يف شافية التصيف(3)اللسان القراءة بغري  ومل يثبت يف يشء منها 

بغري للقاف  فالتايل  األلسنة،  عىل  دار  بمنزلة   (6) كًم  فيكون  القرآن،  بغري  تاٍل  شق  

ك بعًضا من الفاحتة، ومن ترك ها فقد تر، فمن ترك(7) ف التي فيها القاالتارك للَّفظة  

(بعًضا من الفاحتة مل تصح صالته؛ حلديث: )اَل َصاَلَة إاّل  ة  الك َتاب  َ
، والنَّهي  (8) ب فاحت 

الصحة وهو  الذات  إىل  املجازين،  أقرب  إىل  الكًمل،    ،يتوجه  وهو  أبعدمها  إىل  ال 

 
بال  (1) لُّ لحن هنااملراد  فيجخ  األلفاظ  يطرأ عىل  الذي  أو اخللل  القراءة،  الصواب يف  ترك  ينظر: معجم :   هبا. 

إخالاًل  باللفظ  : كل خطأ خيج لُّ  . اجليلُّ ، وخفيي جيلي هو عىل قسمِّي:  (. و 239/ 5) حلن(،  مقاييس اللغة، مادة )

ملعنى أو اإلعراب، أو تغيري  لُّ با ظاهًرا يشرتك يف معرفته علًمء القراءة وغريهم، كاخلطأ يف احلركات الذي خيج  

وال خيج لُّ    -رف القراءة لُّ بعج : خطأ خيج  اخلفيُّ و كة يتولدُّ عنها حرف.  حرف بحرف أو كلمة بأخرى، أو إشباع حر 

َتىَض    -باملعنى  ر  إخالاًل خيتص بمعرفته علًمء القراءة وأئمة األداء الذين تلقوا وضبطوا عن ألفاظ أهل األداء، وتج

التمهيد، العطار  قج بعربيتهم، ومل خيرجوا عن القواعد الصحيحة، والنصوص الصحية.  ، ويجوثَ تالوهتم  ينظر: 

   (. 211/ 1(، النرش ) 364اء )ص (، مجال القر 372)ص 

مل أقف عىل هذا النص يف كتاب الغيث املدرار للمهدي، ولعل اإلمام الشوكاين أراد ما يفهم من كالمه    (2)

الغيث   ينظر كالم املهدي املتعلق باللحن يف القراءة يف الصالة يف كتابه  الصالة.حول اللحن يف القراءة يف  

 و(. 151 –ظ 1/150املدرار )

ب  يف(  3) ج  نسخة  اللسان:  و  ."اللسان  أقىص"،  سيبويه  هو  أصل  كتاب  ينظر:  أبعده.  أي  اللسان،  أقىص 

 . (96(، الشافية )ص4/433)

 ."الصف"يف نسخة ب، ج  (4)

 (.96. الشافية )ص"وللقاف أقىص الّلسان وما فوقه من احلنك"اجب: احلقال ابن   (5)

 .   "بدون"سخة ب، ج يف ن (6)

س   (7) يمَ وهي لفظة )الـمج يَم( يف سورة الفاحتة، اآلية ]تَق  تَق  اَط امل جس  َ َنا الصِّ د   [.  6( يف قوله تعاىل: )اه 

(. من رواية عبادة بن الصامت  439(، ومسلم، برقم )756حديث صحيح. أخرجه البخاري، برقم )  (8)

 ُّلِكتابِ يـاْقراْأ بفاحِتاِة ا  صاالةا ِلمان ملاْ  ًل»  عندمها: هج ، ونص» . 
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ال صالة صحيحة، قوة:  يف  إىل    فيكون  يتوجه  باعتبارأو  الرشعية،    الذات  الذات 

 . (1) يف قوة: ال ذات صالة رشعية إال بفاحتة الكتابفيكون الكالم 

ا  لكنَّ  إال عىل فرضهذا  يتم  قراءة صحيحة غري    (2) لتقرير ال  بذلك  ترد  مل  ا  أهنَّ

بعية إذا اجتمعت فيها األركان الثالثة وه(3) سبعية ي: صحة  ، ألنَّ احلقَّ أنَّ غري السَّ

وموافقة  (4) النَّقل نح،  وم(5)ويـ وجه  رس ـقـواف ـ،  ال ـ ة  ي  ـهـ ف  ،(6) ف ـحـمصـ م 

، حتى قيل: إنَّه إمجاع املتقدمِّي  (7)اءة القرَّ ك مجاعة من أئمَّ ذلـح برَّ ـا صـكم  ة  ـول ـبـقـم

 
 (.  6/2927(، الفتح الرباين )1/253السالم )ر: سبل  ينظ( 1)

 ."إنًَّم يتم عىل فرض "يف نسخة ب، ج  (2)

قراءات    (3) هي  السبعية  غري  الصحيحة  الثالثة:والقراءات  احلرضمي،    أبو   األئمة  ويعقوب  املدين،  جعفر 

، (28-18)  ملقرئِّييف كتابه منجد ا  وشهرهتا ابن اجلزري  اءاتة هذه القرأثبت صحوقد    ،وخلف البزار

 وأدخلها إىل حيِّز القراءات الثابتة املقبولة. 

،  ×ول اهلل  يجقَصد بصحة السند أن يروي تلك القراءة العدل التام الضبط عن مثله متصل السند إىل رس  (4)
هبا  مما شذ  ودة عندهم من الغلط أو  ِّي له غري معدوتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابط

 ( اجلزري  ابن  النرش،  ينظر:  األصوليِّي  14-1/13بعضهم.  قول  وهو  القراء،  مجهور  رأي  والتواتر   .)

ا يف القراءة الصحيحة، وقاال:  والفقهاء. وخالف مكي بن أيب طالب، وابن اجلزري يف اشرتاط التواتر ركنً

االشتها  إنَّ  مع  اإلسناد  كافية  صحة  تكون  القرآنير  القراءة  إضاف إلثبات  اآلخرين، ومها ة،  الركنِّي  إىل  ة 

)ص اإلبانة  ينظر:  العثًمين.  الرسم  وموافقة  العربية،  سنن  )53-51موافقة  املجموع   ،)4/372 ،)

 (. 14-1/9(، النرش )1/160اإلحكام لآلمدي )

ا عليه أفصح أم فصيًحا، جممعً   لغة، سواء كانيجقَصد به أن توافق القراءة وجًها من وجوه النحو وقواعد ال (  5)

الصحيح.   باإلسناد  األئمة  وتلقاها  وذاع،  مما شاع  القراءة  كانت  إذا  مثله،  ال يرض  اختالًفا  فيه  خمتلًفا  أم 

 (.1/10(، النرش )5إبراز املعاين )صوهذا هو املختار عند املحققِّي يف ركن موافقة العربية. ينظر: 

  ٺ﴿ دون بعض، كقراءة ابن كثري:  عثًمنيةاليف بعض املصاحف  ولو    يجقَصد به أن تكون القراءة ثابتة  (6)

)م  [  100]التوبة: ﴾ٿ  ٿ  ٺ كلمة  بزيادة  التوبة،  من سورة  األخري  املوضع  فإن  ن  يف   ،)

 (.1/11لنرش )(، ا51ذلك ثابت يف املصحف املكي. ينظر: اإلبانة )ص

 (. بقوله: 32ظومته طيبة النرش )صي يف من(. ونظم هذه األركان ابن اجلزر1/9ينظر: النرش ) (7)

و   َه َنحـــ  َق َوجـــ  ا َوافـــَ لُّ مـــَ  َفكـــج

 

ي  و  ًَماًل حيــَ 
ت  م  اح  س  للرَّ  َوَكاَن  

ـرآنج   ــج قـ َو ال  ناًدا هـــج حَّ إســـ   َوصـــَ

 

انج   كــــَ ةج األَر  ه  الثَّالثــــَ ذ   َفهــــَ

ــثجًمَ   ت  َوَحيـ ــ  بـ ن  َأث  ــ  كـ ـلُّ رج ــَ   خَي تـ

 

ــَّ    الس
هج يف  ــَّ و  أن ــَ وَذهج ل ذج ــج  بَعة  ش
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فالقراءة هبا صحيحة ال تستدعي فسادها، وال يكفي جمرد اإلتيان بالقاف    .(1) منهم 

نَّ القراءة ال  غري مشقوقة؛ أل  هبا  عرب من نطق عىل وضع لغوي عىل فرض أنَّ من ال

بدَّ  ال  بل  فقط،  هبذا  قراءةً   من  تثبت  كوهنا  تقدَّ   صحيٍح   بإسنادٍ   ثبوت  وأمَّ كًم  ا م. 

قِّ وعدمه تأثري يف موافقة وخمالفة.  (2) سمالرَّ  ر للشَّ  فهو ال يجظه 

الثاين الفساد    الوجه  عىل  االستدالل  وجوه  ترد  -من  مل  ا  أهنَّ فرض  بذلك   عىل 

القر-  سبعية وال غريهاال    قراءة يقال:  بالقاف مشقوقة وغري مشقوقة، مم: أن  ا  اءة 

وال جيوز أن يكون احلق يف غري ما ثبت يف القراءات املروية عنه     احلقُّ فيه مع واحد،

صىل اهلل عليه وآله وسلم؛ للقطع بأنَّ القراءات الثابتة عنه هي احلق، وغريها باطل،  

 مستلزم بطالهنا.   ن قراءة الصالةفبطالاطل باطلة، والقراءة بالب

الن اللفظة مستلزم بطالن  ويمكن املناقشة يف هذا بأن  يقال: ما الدليل عىل أنَّ بط

 الصالة، وما الدليل عىل َأنَّ بطالن القراءة مستلزم بطالن الصالة؟  (3) مجيع قراءة

ة  الك تَ   وجياب عنه َ
(بحديث: )اَل َصاَلَة إاّل ب فاحت  عىل أنَّ اختالل   ه يدلُّ إنَّ ، ف(4) اب 

القاف شقِّ  بدون  القارئ  لكون  مجيعها؛  اختالل  يستلزم  الفاحتة  قارئها   بعض  غري 

    .(5) عىل الكًمل، ومن مل يقرأها عىل الكًمل مل تصح صالته

 
)ص  (1) اإلبانة  )51ينظر:  للداين  البيان  جامع   ،)2/860( اهلداية  رشح  الوجيز  2/8(،  املرشد   ،)

اجلزري:174)ص ابن  قال  ولو »  (.  العثًمنية  املصاحف  أحد  ووافقت  بوجه،  ولو  العربية  وافقت  قراءة    كل 

ردها احتًماًل  جيوز  ال  التي  الصحيحة  القراءة  فهي  سندها،  وصح  حيلُّ   ،  األحرف إنكارها   وال  من  هي  بل   ،

السبعة التي نزل هبا القرآن ووجب عىل الناس قبوهلا، سواء كانت عن األئمة السبعة، أم عن العرشة، أم عن  

ح بذلك اإلمام  واخللف، رصَّ   لفغريهم من األئمة املقبولِّي ... هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السَّ 

ملهدوي، واإلمام أبو شامة، وهو مذهب السلف الذي ال يعرف  إلمام اا الداين، واإلمام مكي بن أيب طالب، و

 ( )بتصف يسري(. 1/9. النرش )«عن أحد منهم خالفه

 أي: رسم املصحف العثًمين. (2)

 ساقط من نسخة ب. "مجيع قراءة"( 3)

 سبق خترجيه. ( 4)

ل يف قراءة بحرف، ومن بدَّ ال حرف  إبد)املعقودة(  نَّ القراءة بالقاف غري املشقوقة  أإلمام الشوكاين  يرى ا  (5)

 = الفاحتة حرًفا بحرف مع صحة لسانه، أو حلن حلنًا خيل باملعنى، مل تصح قراءته وال صالته، وهو مذهب
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الثالث: مل   الوجه  التي  القاف  خمرج  غري  املشقوقة  القاف  خمرج  أنَّ  َشكَّ  ال  أنَّه 

وّق َش تج  واحَج ،  كل  ل  مع  يستدة  عربية  ثالثون نهًم  العربية  احلروف  تكون  أن  لزم 

الشقِّ  ، وهو باطل، وما  (1) حرًفا القراءة بغري  باطاًل، فال تكون  الباطل كان  استلزم 

فسدت  العرب  لغة  بغري  الصالة  يف  قرأ  ومن  عىل  (2) عربية،  كم  حيج أن  جيوز  وال   ،

 
(، 1/449لبيان والتحصيل )للًملكية، وهو كذلك مذهب الزيدية. ينظر: ا  الشافعية، واحلنابلة، وقول  =

 (.2/46و(، حتفة املحتاج )151 -ظ 1/150)ر ملدرا(، الغيث ا3/392(، املجموع )1/348املغني )

ا   (1) ا األصلية فعددها تسعة وعرشون حرًفا، وهي املعروفة، وأمَّ تنقسم حروف اهلجاء إىل أصلية وفرعية، َأمَّ

مستحسن وغري  مستحسنة  إىل  تنقسم  ا  فإهنَّ سيبويه  ة،  الفرعية  ك قال  )يف  أن (  4/432تابه  ذكر  أن  بعد 

وع  تسعة  اهلجاء  حرفً »ًفا:  حررشون  حروف  وثالثِّي  مخسًة  من وتكون  وأصلها   ، فروع  هن  بحروٍف  ا 

اخلفيفة،  النون  وهي:  واألشعار،  القرآن  قراءة  يف  وتستحسن  هبا  يؤخذ  كثرية   وهي  والعرشين،  التسعة 

شديدة، والشِّي التي كاجليم، والصاد التي تكون كالزاي،  ال إمالًة  واهلمزة التي بِّي بِّي، واأللف التي مت

او حرفً ...    فخيملتألف  وأربعِّي  اثنِّي  ترتيض  وتكون  من  لغة  يف  كثريٍة  وال  مستحسنٍة  غري  بحروف  ا 

عربيته، وال تستحسن يف قراءة القرآن وال يف الشعر؛ وهي: الكاف التي بِّي اجليم والكاف، واجليم التي 

اء، والظاء التي لتتي كاكالشِّي، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسِّي، والطاء الاجليم التي  كالكاف، و

. أراد «الكاف التي بِّي اجليم والكاف، واجليم التي كالكاف»:  فقول سيبويه  .«كالثاء، والباء التي كالفاء

كالكاف  به التي  املعقودة،  ،القاف  القاف  يؤكد    أي  ذلك  أنَّهلنا  والذي  قول  أراد  ايف يف رشح  السري  هو 

القاف والكاف، فيأيت بمثل لفظ الكاف التي بِّي   ِّيقاف بورأينا من يتكلم بال»(:  5/390كتاب سيبويه )

بِّي خمرج القاف التي بِّي القاف والكاف وخمرج السريايف  .  فًمثل  «اجليم والكاف، واجليم التي كالكاف

( حيث 38هاب القرطبي يف املوضح )صالم عبد الوالكاف التي بِّي اجليم والكاف. ويؤيد ذلك أيًضا ك 

 . « لقاف بِّي القاف والكاف، فيأيت بمثل لفظ الكاف التي بِّي اجليم والكاف با تكلم  ونرى اليوم من ي » قال: 

ال جتوز قراءة القرآن يف الصالة بغري العربية، وذلك مذهب اجلمهور: املالكية، والشافعية، واحلنابلة، وهو ( 2)

أيب صاحبي  وهو  قول  ال  حنيفة،  عبد  للقايض  اإلرشاف  ينظر:  والزيدية.  الظاهرية،  وهاب مذهب 

(1/228( املغني   ،)1/350( املجموع   ،)3/379( االنتصار  املدرار 3/436-439(،  الغيث   ،)

)139  –ظ  1/138) املحتاج  هناية  )1/485و(،  القناع  كشاف  أيب 1/340(،  عند  اجلواز  وعدم   .)

مرشو احلسن،  بن  د  وحممَّ حيج يوسف،  بكونه  العربيَّة،ط  سن  حيج ال  كان  إذا  جاَز  وإالَّ  العربيَة،  ن  قال   س 

حنيفة  »رسخيس:  ال أيب  عند  جاز  بالفارسية  قرأ يف صالته  كان  إذا  إذا  ال جيوز  وعندمها  ويكره،   ،

سنها جيوز كان ال حيج وإذا  العربية،  سن  املبسوط )«حيج  .1/37  : النَّوويُّ قال  أنَّه ال جيوزج  »(.  قراءةج  مذهبنا: 

َكنَه العربيةج أو    الَعَرب، سواء  أم 
رآن  بغري  لسان    = ا، وسواء كان يف الصالة أو غريها، فإن أتىنه عجز عالقج
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ا هي التي ليست بعربية؛ ألنَّ   . (1)اعه خرق لإلمجاملشقوقة بأهنَّ

اختالف خمرج  وميكن املناقشة ذلك  غاية  بأنَّ  املشقوقة  (2) هلذا    ، املشقوقة وغري 

ح بذلك مجاعة من احلفاظ، منهم:   (3) وعلم املخارج ليس من علم القرآن، كًم رصَّ

  .(7) وغريه  ،(6) [(5) (4) أبو شامة]

 
قال = وبه  مذهبنا،  هذا  ال،  أم  القراءة  أحسن  سواء   حَّ صالته، 

تص  مل  القراءة  عن  بداًل  يف صالٍة  برتمَجَت ه 

مالك وأمحد وداود منهم:  العلًمء،  ا«مجاهري  )مل.  ابنج حزم:  3/379جموع  وقال  أمَّ »(.  قرأ  : وَمن  مسألة 

ا، أو شيئًا من القرآن يف صالته مرتمَجًا بغري العربية، أو بألفاظ عربية غري األلفاظ التي  منه   ئًاالقرآن أو شي

َم كلمة أو أخرها عامًدا لذلك: بَطلت صالتجه، وهو فاسق   (.  285/ 2 ) حىلَّ . امل « أنزل اهلل تعاىل، عامًدا لذلك، أو َقدَّ

أبا. ققديًًم   هبا كثري من العربكلم  تو  ،لغة عربية صحيحة)املعقودة(  القاف غري املشقوقة  (  1) حيان يف    و ل 

وهي اآلن غالبة عىل لسان من يوجد يف البوادي من العرب، حتى ال يكاد »(:  1/16ارتشاف الرضب )

املعقودة بالقاف  إال  ينطق  العروس )و.  «عريب  تاج  يقال »  (:10/456يف  التي  القاف  قال شيخنا: وهي 

وقد سأل احلافظ ابن حجر شيخه املصنف رمحهًم اهلل تعاىل عن  من،  اليهلا: املعقودة، لغة مشهورة ألهل  

وقد سبق يف مقدمة هذا البحث االستشهاد    .  «هذه القاف ووقوعها يف كالمهم، فقال: إهنا لغة صحيحة

جع إليها.   بعدد من النصوص يف ذلك، فلريج

 افقة للسياق.؛ مو، ج، وهو حتريف، والصواب ما أثبته من نسخة ب"املخرج"يف نسخة األصل ( 2)

(. وأما يف 1/309املخارج مجع خمرج، وهو يف اللغة: موضع اخلروج. ينظر: الصحاح، مادة )خرج(، )  (3)

بقوله:   املخرج  تعريف  الداين  أوجز  فقد  احلرف»االصطالح:  منه  ينشأ  الذي  املوضع  التحديد  .  "إنه 

اخلروج، وهو عبارة عن احليز   وضعم ملاس"(. وعرفه أمحد بن اجلزري بقوله:  104واإلتقان، الداين )ص

 (.119. احلوايش املفهمة )ص«املولد للحروف

 . (96إبراز املعاين )صينظر: ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، موافقة للمصدر. "أمامة"يف مجيع النسخ ( 4)

  ، احلجة مة  لعالا  ،الشيخ اإلمام  ،ن إسًمعيل بن إبراهيم الدمشقي، املعروف بأيب شامة ب  هو: عبد الرمحنو(  5)

مجع القراءات كلها عىل علم الدين السخاوي، وويل مشيخة دار هـ، و599ولد سنة    ،واحلافظ ذو الفنون

يَّة، من  
ف  َ هـ. ينظر: 665.. ت  مؤلفاته: إبراز املعاين يف رشح الشاطبية، مفردات القراء.أبرز  احلديث األرَش 

 (. 1/365غاية النهاية )

  قال:   -تاج القارئ إليها  يف أول باب خمارج احلروف وصفاهتا التي حي  -ة  اطبيللش قال أبو شامة يف رشحه  (  6)
كتاب » آخر  يف  الداين  عمرو  أبو  ذكره  ولكن  التيسري،  يف  ما  عىل  القصيدة  هذه  زيادات  من  الباب  هذا 

ال نظم  فيه  ما  التجويدشاطبي  اإلجياز وعىل  من جهة  إال  القراءات  بعلم  له  تعلق  وال  إبراز « ،   .

 (.69)ص ايناملع 

 (. 1/403(، وابن القاصح يف رساج القارئ )2/748) منهم: شعلة املوصيل يف كنز املعاين ( 7)
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،  (3) رهيمبعض متأخ  (2) ره، إنًَّم يذك(1) وهلذا مل يذكره القدماء من أهل علم القرآن

للنُّ لتبًعا  ذكروهاـحاة  ًمَّ 
والنُّ (4)  تعريًبا،  دونوها  إنًَّم  األلسن  ألهل    /ظ[1]  حاة 

ومل   التقريب،  طريق  تعدادها  يف  سلكوا  كيف  ترى  أال  العرب،  لسان  عن  اخلارجة 

 . (5)يسلكوا طريق التحقيق 

قال:   من  وعرشإومنهم  تسعة  ا  التحقيق وهنَّ عىل  وستة  (7) عرشوسبعة  ،  (6) ن   ،

 
)ت  (1) جماهد  ابن  )ت324كاإلمام  مهران  وابن  السبعة،  كتاب  يف  والداين 381هـ(  املبسوط،  يف  هـ( 

)تهـ444)ت خلف  بن  إسًمعيل  الطاهر  وأيب  التيسري،  يف  وابن455(  العنوان،  يف  ارة  جب  هـ( 

ف465)ت الكـهـ(  وابـامـ ي  شـل،  )تـريـ ن  فـه476ح  الـ(  وابـاف ـ كـي  سـ ي،  )تـن  ف496وار  ي  ـهـ( 

 م. ـ رهـيـر، وغـيـنـمستـال

 ."ذكرها"يف نسخة ب، ج  (2)

الواسطّي )ت91هـ( يف حرز األماين )ص590كاإلمام الشاطبي )ت  (3) هـ( يف  741(، وأيب حممد عبد اهلل 

 (.  1/195الكنز )

)تمام  اإل ك   (4) كتهـ180سيبويه  يف  )ت4/431)الكتاب  ابه  (  احلاجب  وابن  الشافية  646(،  يف  هـ( 

 (.   319)ص ائدالفو هـ( يف تسهيل672(، وابن مالك )ت96)ص

 عىل وجه التقريب، كًم سيأيت ذكر ذلك. أي جعلوا عدد املخارج أربعة عرش، وستة عرش، وسبعة عرش،  (5)

)ت  (6) احلاجب  ابن  مذهب  الشافي   هـ(،646وهو  يف  قال  ستّة عرش »:  ( 96ة )صحيث  احلروف   وخمارج 

خمرج فلكّل  وإالّ  )«تقريبا،  املفصل  رشح  يف  اإليضاح  يف  وقال  خمارج »(:  2/480.  النحويون  قسم 

تقا اشتد  ما  وإحلاق  التقريب،  عىل  عرش  ستة  إىل  واحد،  احلروف  خمرج  من  معه  وجعله  بمقاربه،  ربه 

جعلوا للهمزة واأللف واهلاء أقىص احللق، إياه، فلف اآلخر وإال كان  لتحقيق أنَّ كل حرف له خمرج خياوا

التفرقة ذكر  اغتفروا  التقارب  اشتد  ملَّا  بعدها، ولكن  واهلاء  بعدها،  واأللف  أول،  اهلمزة  أنَّ  .  «وال شك 

ء  من علًم قليل    املذهب إالَّ عدد    يذهب ذلكأّنه مل  ( 157)ص   راسات الصوتية الد يف  د. غانم قدوري وذكر 

وعلًم اللغةالقراءات  )تء  شامة  كأيب  )ص665.  املعاين  إبراز  يف  املوصيل 744-743هـ(  وشعلة   ،)

)656)ت املعاين  كنز  يف  رشح2/752هـ(  يف  واجلاربردي  )ص   (،  مهع  241الشافية  يف  والسيوطي   ،)

 (.  490/ 3اهلوامع ) 

بأن    (7) قالوا  الذين  العلًمء  أبرز  ابنمن  اإلمام  عرش  سبعة  احلروف  قال  خمارج  حيث  الن  اجلزري.  رش  يف 

خمارج » (:  1/198) فقد    أما  من  احلروف:  تقدمنا  من  وعند  عندنا  املختار  فالصحيح  عددها  يف  اختلفوا 

خمرجا،   رشيح وغريهم، سبعة عرش   املحققِّي: كاخلليل بن أمحد ومكي بن أيب طالب وأيب القاسم اهلذيل وأيب احلسن 

 .  « احلروف وصفاهتا   يف مؤلف أفرده يف خمارج   بن سينا ي أثبته أبو عيل  ذي يظهر من حيث االختيار، وهو الذ وهذا ال 
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عرش(1) عرش وأربعة  التقريب   ،(2) ،  سيبويه  .(3) عىل  ذهب  ا   (4)وقد  أهنَّ إىل  وأتباعه 

 .  (8) وأتباعه (7) والسبعة عرش إنًَّم هو رأي اخلليل ،(6) [(5) ستة عرش]

 
(.  4/433. كتاب سيبويه )«وحلروف العربية ستة عرش خمرًجا» وهو مذهب سيبويه، حيث قال يف كتابه:    (1)

وا اللغة  علًمء  أكثر  جرى  )صوعليه  للزبيدي  الواضح  ينظر:  اإلعراب 293لقراءات.  صناعة  رس   ،)

(، رشح املفصل 92-91(، متن الشاطبية )ص104 )صد للداين(، التحدي138ة )ص(، الرعاي1/60)

 (.  2/5(، املقرب البن عصفور )5/516البن يعيش )

الداين:  (  2) قال  كيسان.  وابن  الفراء، واجلرمي، وقطرب،  الفراء،  »وهو مذهب  وقطرب، واجلرمي،  وزعم 

أربعة عرش خمرًجا، فجعلو أنَّ خمارج احلروف  ن خمرج واحد، وهو النون ما الالم والراء ووابن كيسان، 

م سيبويه  وجعلهن  اللسان،  خمارجطرف  ثالثة  )ص  «ن  الداين  التحديد،  املوضح  106.  وينظر:   .)

 (. 199-1/198(، النرش )31للقرطبي )ص

عبد  (3) بن  إبراهيم  العالمة  )ت  قال  احلبيش  القراء  1377الرزاق  تذكرة  يف  القارئ    -هـ(  هداية  عن  نقاًل 

 : -(1/64صفي )للمر

يـق  ـ تَ رج ــص  ـاحلَ وَ  ٍف ــلِّ َح ـل كج             ه  ــقَ ـيـي احلَق  ـب  َوف ــ ر   ه  ـــ قَ ـيــة  َدق  ـ ـعَ ـق  ــ بج ر 

ورج الَوَرى مَ ـم  ـ اَل جج ـــإ ذ  قَ  ٍف مَ ـلِّ َح ـل كج              هج ــ صُّ ــ ا نَ ـهج  هج ـ صُّ ـخج ـَرجج يَ ـخ  ـر 

  سيبويه، إمام النحاة، قدم البصة، فلزم اخلليل بن أمحدب، أبو برش، امللقب  وهو: عمرو بن عثًمن بن قنرب  (4)

هـ. ينظر: معجم األدباء 180يف النحو، مل يصنع قبله وال بعده مثله... تويف سنة    كتابهه، وصنف  فاقحتى  

 (.8/351(، سري أعالم النبالء )5/2122)

الثالث  يف  (5) النسخ  وال"أربعة عرش"  كتاب ، وهو خطأ واضح،  ينظر:  للمصدر.  أثبته؛ موافقة  ما  صواب 

   (. 4/433. كتاب سيبويه )«ربية ستة عرش خمرًجاروف الع وحل»(. قال سيبويه: 4/433سيبويه )

 اية (، الرع1/60(، رس صناعة اإلعراب )293(، الواضح للزبيدي )ص4/433ينظر: كتاب سيبويه )  (6)

رشح ، (277(، التمهيد للعطار )ص29بي )ص(، املوضح للقرط104(، التحديد للداين )ًص128)ص

 (.  2/5) ن عصفور(، املقرب الب5/516املفصل البن يعيش )

اللغة واألدب، وواضع علم العروض،   إماموهو: اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي،    (7)

كتاب  سيبويه،  أستاذ   تالع مصنف  العروض...  احلروف، وكتاب  ومعاين  اللغة،  يف  هـ. 170ويف سنة  ِّي 

 (.7/431(، سري أعالم النبالء )3/1260ينظر: معجم األدباء )

ا(  8) قاذكر  والذي  النرش،  يف  اجلزري  ابن  كالم  معتمًدا عىل  أمحد  بن  اخلليل  رأي  فيه:  ملؤلف  خمارج »ل  أما 

بن أمحد ار عندنا وعند من تقدمنا من املحققِّي: كاخلليل  احلروف: فقد اختلفوا يف عددها فالصحيح املخت

جا، وهذا الذي يظهر  عرش خمرومكي بن أيب طالب وأيب القاسم اهلذيل وأيب احلسن رشيح وغريهم، سبعة 

 النرش  .«ؤلف أفرده يف خمارج احلروف وصفاهتامن حيث االختيار، وهو الذي أثبته أبو عيل بن سينا يف م

ا هذا املذهب تأثروا بًم ذهب إليه انم قدوري احلمد أنَّ علًمء التجويد الذين ذهبو (. وذكر د. غ1/198)

= ثمَّ    هذه احلروف الثالثة هوائية خترج من اجلوفعتباره  ( من ا1/58اخلليل بن أمحد يف كتاب العِّي )
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الرابع:   أواًل   الوجه  املجيب  ساقه  الذي  احلديث  صحَّ  إذا  أمره ،  (1) أنَّه   أعني 

  كًم ذهب   ،وهو عدم الشقِّ   ، عن ضده  ًياكان هن  (2)لشقِّ صىل اهلل عليه وآله وسلم با

األصول أهل  من  مجاعة  فساد  والنَّ ،  (3) إليه  يستلزم    والقراءة   ،(4) عنه  املنهيِّ هي 

 
تَيَّقنًا  وليس»:    –  قدوري  غانم.  د  –قال  =   احلروف   خمارج  بأن  مجيًعا  قالوا  اجلزري  ابن  ذكرهم  الذين  أن  مج

  خمرًجا   املد  حلروف  أنَّ   إىل  يذهبون  العلًمء   هؤالء  أنَّ   أراد  اجلزري  ابن  أن  لديَّ   ويرتجح  عرش،  سبعة

نَّ اخلليل مل يقل بأنَّ خمارج احلروف سبعة عرش، بل إنَّ الذي يجستنتج من كالمه أنَّه جيعل  وذكر أ  .«مستقاًل 

أ كتابه  يف  ذكر  مكي  وأنَّ  تسعة،  احلروف  )خمارج  العِّي  ينظر:  عرش.  ستة  احلروف  خمارج  ، (1/58نَّ 

 (.156-155(، الدراسات الصوتية )ص138الرعاية )ص

املجيبالذي س»قوله:    (1) بأنَّه قد سأل شخًصا آخر  «أواًل   اقه  الشوكاين  أخرب اإلمام  السائل  أنَّ  إىل  . يشري 

أمر بشقِّ القاف.   ملسو هيلع هللا ىلص فيه أنَّ النبي  قبله، فأفتاه بعدم جواز النطق بالقاف غري مشقوقة، واستدل له بحديث

  . «وسلم بالشقِّ وآله أعني أمره صىل اهلل عليه  »قوله:  يشري إليه

أق  (2) عىل مل  ح  ف  يشريأي  أنَّ  ديث  إىل  العامري    ملسو هيلع هللا ىلص النبي    بكر  أيب  بن  حييى  ووجدت  القاف.  بشقِّ  أمر 

فائدة:  » ونصُّ كالمه كًم ييل:  نطق هبا،    ملسو هيلع هللا ىلص( أنَّ النبي  1/62هـ( يذكر يف كتابه هبجة املحافل )893)ت

وج عبأخربنا شيخنا  الدين  زياد عن شيخه وجيه  بن  الكريم  عبد  بن  الرمحن  الدين عبد  بيه  الرمحن  ن  د 

أنه  الديب املسندات  بعض  يف  ورد  أنه  مشاخيه  عن  القاف   ملسو هيلع هللا ىلصع  بِّي  املرتددة  احلجاز  بقاف  فيها  نطق 

   اية فيًم بِّي يدي من كتب احلديث.(. ومل أقف عىل هذه الرو1/62. هبجة املحافل )«والكاف

ا  (3) لزوم طريق التضمن والأي عن    -ألصوليون هل األمر باليشء هني عن ضده من جهة املعنى  اختلف 

عىل مذاهب أشهرها مذهبان: األول: أنَّ األمر باليشء هني عن ضده من جهة املعنى، سواء كان    -عقيل  ال

واملذهب واملحدثِّي.    ،والشافعية   ،هل األصول من احلنفيةالضد واحًدا أو متعدًدا. وهو مذهب مجهور أ

يق  وال  ضده،  عن  هنيًا  ليس  باليشء  األمر  أنَّ  وهوالثاين:  عقاًل.  مج  تضيه  وبعض مذهب  املعتزلة،  هور 

التقريب   ينظر:  احلنابلة.  وبعض  للباقالين،  قول  وهو  اجلويني،  احلرمِّي  وإمام  كالغزايل،  الشافعية 

للجويني819-2/204)  )الصغري(  واإلرشاد الربهان  املنخول1/82-84)(،  (،  181)ص    (، 

( )2/199املحصول  التحرير  تيسري  ورجح1/362-374(،  املذه  (.  األولالشوكاين  قال ب  حيث   .

إذا عرفت ما حررناه من األدلة والردود هلا، »بعد أن استعراض آراء املذاهب وأدلتهم والردود عليهم:  

 (. 269/ 1. إرشاد الفحول ) « ملعنى األعم ألة أنَّ األمر باليشء يستلزم النهي عن ضده با فاعلم أنَّ األرجح يف هذه املس 

)ال  (4) الفساقاعدة أصولية،  يقتيض  واملنهي  بالنهي عن  د(.  الشارع،  إذا ورد نص من  أنه  القاعدة،  راد هبذه 

ر املقصودة منه. ومن فعل من األفعال، فإنه يدل عىل فساده. واملراد بالفساد: أال يرتتب عىل الفعل اآلثا

أم املؤمنِّي عائشة  1718مسلم، برقم )األدلة عىل ذلك: ما رواه     ×  أنَّ رسول اهلل  ( من حديث 
. أي: مردود، وال يكون العمل مردوًدا، إال إذا كان فاسًدا.  «مان عاِملا عاماالا ليسا عليه أْمُران فاهو راد  »قال:  

ع بعدهم  ومن  الصحابة  إمجاع  ذلك:  عىل  النويدل  عىل  الدالة  الشارع  نصوص  من  الفساد  أخذ  هي ىل 

العدة   ينظر:    = (، 221(، املستصفى )ص 96/ 1ربهان للجويني ) (، ال 324/ 2أصول الفقه ) يف  والتحريم. 

 (. 376/ 1(، تيسري التحرير ) 188-187/ 2اإلحكام لآلمدي ) 
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القراءة يستلزم فساد الصالة، والدليل عىل هذا االستلزام  وفساد    بعضها فاسدة،  الفاسد

 .  ( 1) ما سلف 

 .هعن ف يكش   حديثي   ولكنَّ هذا احلديث مل أقف عليه يف كتاب

دج   (2) عىل قول من قال أنَّ القراءة الشاذة  الوجه اخلامس:  سج َتف 
. (4) هبا الصالة  (3) 

يــب  رهــــريــوتق قــقـأن  الــال:  بــقـراءة  ش ــاف  لـدون  ف ـبـثـتم  ـق   القـت  راءات  ــي 

ف ـب ـالس إمَّ ـهـع،  ش ــ ي  لــا  أو  راءة  ـقـوال   (7) .(6) اًل ـــأص  (5) راءة ــقـبت  ـس ـيـ اذة، 

 
 ينظر: ما سبق ذكره يف الوجه الثاين من أوجه األدلة. ( 1)

ها، أو مل يكن هلا وج   القراءة الشاذة(  2) ملصحف. فمتى ه يف العربية، وإن وافقت خّط اهي: التي مل يصّح سندج

من أركان القراءة الصحيحة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة، أو باطلة، وهذا هو الصحيح عند  ّل ركن  اخت

مذه  وهو  شامة،  وأبو  واملهدوي،  ومّكي،  الداين،  بذلك  رّصح  واخللف.  السلف  من  التحقيق  ب  أئمة 

منهم خالفه.   أحٍد  يجعرف عن  ال  الذي  )السلف  الدرر  درج  )(، خمتص58/ 2ينظر:  التبيِّي   1 /203  ،)

 (. 88-86/ 1(، إرشاد الفحول ) 49/ 1نرش ) ال 

 ؛ موافقة للسياق.، ج األصل تي، وهو حتريف، والصواب ما أثبته من نسخ"تعد"يف نسخة ب  (3)

القراءة بالشاذ يف     الصالة وغريها مذهبان: املذهب األول: أنَّ للفقهاء يف جواز القراءة بالشاذ عموًما يف  (4)

وغ جائز،الصالة،  غري  ه  ريها،  الروايتِّي وإىل  إحدى  يف  وأمحد  ومالك  والشافعي،  حنيفة،  أبو  ذهب  ذا 

عنهًم، وهو املعتمد عند الزيدية، وهو قول أكثر العلًمء. ونقل اإلمام احلافظ ابن عبد الرب إمجاع املسلمِّي  

جاعىل   بالشاذ  القراءة  أنَّ  الثاين:  املذهب  غريذلك.  يف  أو  الصالة،  يف  سواء  مائز،  مذهب  وهو  لك  ها، 

)وأمح التمهيد  ينظر:  الشافعية.  بعض  مذهب  وهو  عنهًم،  الروايتِّي  إحدى  يف  املغني 8/292د   ،)

    ، و( 150/ 1الغيث املدرار ) (،  394-13/389)(، جمموع الفتاوى3/392)(، املجموع1/354-355)

 (. 485/ 1(، حاشية ابن عابدين ) 345/ 1كشاف القناع ) 

 ا أثبته من نسختي ب، ج؛ موافقة للسياق.لصواب م، وهو حتريف، وا"بقرآن"يف نسخة األصل  (5)

 ساقطة من نسخة ب. "أصال"( 6)

من من خالل البحث واالستقراء مل أقف عىل قراءة متواترة أو شاذة بالقاف غري املشقوقة )املعقودة(. و  (7)

َح  إنًَّم صحَّ َح القراءة هبا من الفقهاء  اعتاد  عند من  النطق بالقاف اخلالصة     من باب وجود مشقة يفصحَّ

ومما   الَِِّّي(.  )الضَّ لفظة  يف  بالظاء  الضاد  إبدال  يف  األمر  هو  كًم  )املعقودة(،  املشقوقة  غري  بالقاف  النطق 

( عن بعض أهل البيت أنَّ القراءة بالقاف 768صأحبُّ أن أشري إليه هنا أنَّ ابن خلدون نقل يف تارخيه )

 يبتدعها هذا اجليل بل هي متوارثة فيهم متعاقبة  اللغة ملوهذه  »اف واجبة. فقال:  رتددة بِّي القاف والكامل

النبي   لغة  ولعلها  األولِّي  لغة مرض  أهنا  ذلك  من  البيت  ملسو هيلع هللا ىلصويظهر  أهل  فقهاء  ذلك  ادعى  قد    =بعينها 
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الصالة  (2) مستلزمة  (1)اذةالش فالقراءةفساد  لبًم  (3) ،  قر  تستلزم   (4) أصاًل اءة  يست 

   .الفساد باألوىل

ق ـ ولكن عــك  ب ـرفـد  أسلفـم ـت  غيـنـا  أنَّ  اجتــعيـ السبر  ـاه  إذا  فيها ـم ـة  عت 

الثـاألرك فه ـالث ـ ان  قـة  ف  راءة  ـي  وبيـال  بينها  السب ـرق  م  ،ةـ عي ـن  هـعىل  مـا  ذهب ـو 

الـدمـق واإلمام (7) ،(6) عة من نحارير العلًمء، كالزخمرشيًمـذهب جـ، وم(5) راء ــق اء 

 
يَم( بغ وزعموا أن من قرأ يف أم الق= تَق  اَط امل جس  َ َنا الصِّ د  ل فقد حلن وأفسد ري القاف التي هلذا اجليرآن )اه 

أدرصالته   هذا؟  ومل  أين جاء  النبي  «من  لغة  )ولعلها  قوله:  من خالل  أراد  ابن خلدون  ولعل  انتهى.   .

لتي أخطأ  وا  –( عند حديثه عن هذه القاف املرتددة  2/675( ما ذكره ابن عريب يف الفتوحات املكية )×

ة اسم القاف املعقودة، وقد  اخلالص   عقودة، وأطلق عىل القافري امليف تسميتها فأطلق عليها اسم القاف غ 

فأما شيوخنا يف القراءة فإهنم ال يعقدون القاف، ويزعمون »حيث قال:    -أرشنا سابًقا إىل خطأه يف ذلك

ىل أن وصلوا إىل العرب الذين هم  أهنم هكذا أخذوها عن شيوخهم، وشيوخهم عن شيوخهم يف األداء، إ

ا رسول  إىل×هللّ  أصحاب  النبي،  أي ×    من  أدري  فًم   .. أداء  ذلك  كل  ببالد ،  أصحابنا  عىل  دخل  ن 

القرآن  يف  عقدها  ترك  قراءهتم عن  «املغرب  تلقوها يف  أهنم هكذا  يزعمون  أن شيوخه  ابن عريب  فذكر   .

لقراءة  صلت إلينا أسانيد اصحَّ لوال يصح؛ ألنَّه لو الم . وهذا الك×شيوخهم باإلسناد املتصل إىل النبي  

بذلك، لكنَّها مل تصل، ومجيع أسانيد القراءة يف العامل اليوم كلها تروي القراءة بالقاف اخلالصة الصحيحة،  

 فدلَّ ذلك عىل عدم صحة ما ذكره ابن عريب عن شيوخه. 

نـف  (1) بـخ ـسـي  القـ اخت"  ــــة  الشـالف  وهو  "اذةـراءة  والصوا،  نسخةحتريف،  من  أثبته  ما  ج؛    األصل،  ب 

 فقة للسياق.موا

 ."تستلزم"يف نسخة ب، ج  (2)

 ساقطة من نسخة ب.  "فالقراءة"( 3)

 ساقطة من نسخة األصل، ب، وأثبتها من نسخة ج.  "أصال"( 4)

 (. 1/9(، النرش )5(، إبراز املعاين )ص2/860(، جامع البيان للداين )51ينظر: اإلبانة )ص (5)

القاسم، من أئمة العلم بالدين والتفسري واللغة واآلداب،   ، أبوجار اهلل  د بن عمر الزخمرشي،وهو: حممو  (6)

هـ يف زخمرش من قرى خوارزم، وسافر إىل مكة فجاور هبا زمنًا فلقب 467ومن كبار املعتزلة، ولد سنة  

هـ.  538تويف سنة    يف النحو ...  بجار اهلل. من مؤلفاته: الكشاف يف التفسري، وأساس البالغة، واملفصل

 (.20/151(، سري أعالم النبالء )5/489باء )جم األدنظر: مع ي

مل أقف عىل مصدر للزخمرشي يوضح موقفه من القراءات، لكن الذي يظهر أنَّ نحاة تلك الفرتة )أواخر   (7)

=  ية  ة سبعية أو عرشالقرن اخلامس وأوائل القرن السادس( ال يفرقون يف مواقفهم من القراءات بِّي قراء
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   .(3) وغريمها. انتهى. واهلل أعلم  (2) ، (1)حييى

 

 

 

 
 

 
بقراءات من كل نوع، ويوجهون بعضها أحياًنا، وذلك إذا مل ختالف ما هو    هدونًم يستششاذة، وإنَّ   أو=

أو   الرداءة  أو  باللحن  يرموهنا  أو  للقواعد،  لتخضع  يؤولوهنا  فإهنم  ا إن خالفتها  أمَّ القواعد،  مشهور من 

 (.  1نحو ذلك. ينظر: الزخمرشي والقراءات )ص

هـ، عامل جمتهد، دعا لنفسه  669ؤيد، ولد بصنعاء سنة  امل  بن حممدبن عيل بن إبراهيم  وهو: حييى بن محزة    (1)

من   والتأليف،  للعلم  وانصف  واإلمامة،  احلكم  من  نفسه  فأعفى  آخرون،  أئمة  وعارضه  باإلمامة، 

 واملحصل يف كشف أرسار مؤلفاته: االنتصار عىل علًمء األمصار، واألزهار الصافية رشح مقدمة الكافية، 

 (.  333-2/331هـ. ينظر: البدر الطالع )497نة تويف س املفصل، وغريها...

علًمء   (2) عىل  االنتصار  كتاب  وهو  الفقهية،  محزة  بن  حييى  اإلمام  مؤلفات  أشهر  إىل  الرجوع  خالل  من 

موض يف  ذلك  ذكر  وقد  املقبولة،  القراءات  يف  التواتر  يشرتط  أنَّه  يتبِّي  يفاألمصار،  قال  كتابه،  من   عِّي 

ه أو ردَّ آية منه هو ما نا،  زيد هاهون»املوضع األول:   وهو أن القرآن الذي يقطع بكونه قرآنًا ويكفر من ردَّ

مطابقًا   يكون  أن  والثانية:  بنقله.  مقطوعًا  بالتواتر  منقوالً  يكون  أن  األوىل:  الصفة  ثالثًا:  صفات  مجع 

واللغة. و النحو  أهل األدب من  أن يكون مطاالصطالح  الالثالثة:  ن  عثًم  ذي وضعهبقًا خلط املصحف 

ه ردَّ من  وكفر  قرآنًا  كان  الثالث  اخلالل  هذه  فًم مجع  عليه،  الصحابة  بن محزة  «باتفاق  االنتصار، حييى   .

الثاين:  3/239) املوضع  يف  وقال  متواترًا  »(.  كان  إذا  قرآنًا  يكون  إنًم  القرآن  أنَّ  عىل  منعقد  اإلمجاع  إنَّ 

لصفات الثالثة فهو قرآن، وما نقص منها فإنه ذه امعًا هلاملصحف فًم كان جا  ًا للعربية موافق خلطمطابق

 (. 439-3/438. االنتصار )«ليس بقرآن 

 زيادة من نسخة األصل. "واهلل أعلم" (3)
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 امتةاخل
 .النتائج والتوصياتوفيها أهم  

: النتائج:    أوًلا
َدت الدراسة عىل مضمون هذا البحث املخطوط  .1 من   ، وأنه تناول واحدةَأكَّ

،  تها عرفة املتعلقة بتالوة القرآن الكريم، والتي ينبغي عىل القارئ مالظواهر الصوتي

 .قاف غري املشقوقةلاوهي ظاهرة 

أنَّ  2 العلًمء األعالم املربزين، يف جماالت   الشوكاينالعالمة حممد بن عيل  .  من 

عل بمكانة  حظي  وقد  والشعر،  والفقه،  واللغة،  التفسري،  أمهها  من  مية  متعددة، 

ب بشيخ اإلسالممرموقة بِّي علًمء عصه  . ، حتى لجقِّ

ا مع صغر  ناط علم مؤلفها،    سعة ىل  . هذه الرسالة شاهدة ع 3 قة بأصالة فكره، وأهنَّ

مَجَّةج  القراءة الصحيحة لكتاب  الفوائد، وأعظم فوائدها أهنا جتيلِّ أمهية معرفة    حجمها 

ك لج من الظواهر امل جل وعال اهلل    . تعلقة بذلك عىل الناس ، ودفع ما يجش 

ى أن القراءة  وير ف،  القراءة برتك شقِّ القا  صحة. يرى اإلمام الشوكاين عدم  4

زئ. هبا   يف الصالة ال جتج

است5 العالم ـنـ .  الشوكاــد  وأخرى  ـ نة  ولغوية،  أصولية،  قواعد  إىل  أدلته  يف  ي 

 متعلقة بالقراءات. 

 اثنياا: التوصيات: 
ثه من مرقده؛ اتِّساًء  ما هو بحاجة إىل حتقيق، وبع العناية برتاث األمة، وحتقيق . 1

 . هببعض اجلهود املبذولة في

األساتذة    يصيو.  2 بدراس الباحث  العلم  وحتقيق  وطلبة   ورسائل  بحوثة 

تزال خمطوطة ال  التي  الشوكاين  عنها   ؛اإلمام  تستغني  فوائد علمية، ال  من  فيها  ملا 

اإلسالمية با  منو  ،املكتبة  يتعلق  فيًم  القراءات)  لقراءاتأمهها  تواتر  يف  ( رسالة 
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 .(1) والتي أشار إليها يف تفسريه فتح القدير 

حت لباحث  ا  يصوي.  3 ودربأمهية  القاف  قيق  مسألة  تناولت  التي  الرسائل  اسة 

 التي سبق اإلشارة إليها يف القسم الثاين من هذا البحث.  املعقودة

يويص  4 املعالباحث  .  بالقاف  القراءة  مسألة  عرض  املجامع بأمهية  عىل  قودة 

 . اإلسالمي ملعاال يف نرشج تج راستها ومناقشتها، واخلروج بفتوى الفقهية املعارصة لد

 

 

 

 
  

 

 
 (. 2/189ينظر: فتح القدير )( 1)
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 املصادر واملراجعفهرس 
بـ، مكراءاتــــي الق ـانــع ــن م ـــة عـــــانـــــاإلب . 1 أبـي  هـ(، تح:  437يس )تـدلـالب األنـي طـن 

  م. 1977  -هـ  1397،  1، دار هنضة مص، طد. عبد الفتاح شلبي 

األماين . 2 حرز  من  املعاين  )ت إبراز  إسًمعيل  بن  الرمحن  عبد  شامة،  أبو  دا 665،  ر  هـ(، 

 ، )د.ت(. 1تب العلمية، ط الك

األحكام حاإل . 3 أصول  يف  الثعلبي    ،كام  سامل  بن  حممد  بن  عيل  أيب  بن  عيل  اآلمدي، 

 دمشق، )د.ت(.  -مي، بريوت هـ(، تح: عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسال631)ت

العرب . 4 لسان  من  الضرب  حيان  ارتشاف  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان،  أبو   ،

)ت  ت745األندليس  اخلانج  : حهـ(،  مكتبة  حممد،  عثًمن  ط  رجب  بالقاهرة،  ،  1ي 

 م. 1998  -هـ  1814

األصول . 5 علم  من  احلق  حتقيق  إىل  الفحول  حممد  إرشاد  بن  عيل  بن  حممد  الشوكاين،   ،

،  1كفر بطنا، ط    -دمشق  ، تح: أمحد عزو عناية، دار الكتاب العريب،  هـ(1250)ت

 م. 1999  -هـ  1419

  سامل  هـ(، تح:346رطبي )ت  بن حممد القعبد اهلل  يوسف بنابن عبد الرب،    اًلستذكار، . 6

ـ  1421،  1دار الكتب العلمية، بريوت، ط  حممد عطا، وحممد عيل معوض،   م. 2000  -ه

الط . 7 روض  شرح  يف  املطالب  )ت البأسىن  حممد  بن  زكريا  األنصاري،  دار  926،  هـ(، 

 الكتاب اإلسالمي، )د.ط(. 

ااإلشراف على نكت مسائل اخلالف . 8 القا،  بن نص  بن عيل    يض عبد الوهابلبغدادي، 

 م. 1999 -هـ 1420،  1تح: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط   هـ(،422)ت

السرخسي  . 9 )ت أصول  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  دار  483،  بريوت،  هـ(،  املعرفة، 

 )د.ط(، )د.ت(. 

والكىن . 10 األمساء  يف  واملختلف  املؤتلف  عن  اًلرتياب  رفع  يف  ابن  واألنساب  اإلكمال   ،

هماكوال بن  بن جعفر )ت ، عيل  اهلل  بريوت، ط 754بة  العلمية،  الكتب  دار  ،  1هـ(، 

   م. 1990-هـ1411
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الشوكاين حياته وفكره . 11 قاسم، مكتبة  اإلمام  بن  الغني  الرشجبي، عبد  اجليل اجلديد،  ، 

 هـ. 1408،  1صنعاء، ط 

األمصار،  . 12 علماء  على  بن   اًلنتصار  عيل  بن  محزة  بن  احلسيني    حييى  إبراهيم 

ت 749)ت اهـ(،  الوهاب بن عيل  د مفضل، مؤسسة اإلمام  يل بن أمح ملؤيد، عح: عبد 

 م. 2003  -هـ 1424، 1زيد بن عيل الثقافية، صنعاء، ط 

هـ(، تح:  646عمر )ت و عمرو عثًمن بن  ، ابن احلاجب، أباإليضاح يف شرح املفصل  . 13

 م. 2005  -ـ  ه1425موسى بناي العلييل، مطبعة العاين، بغداد،  

أحا . 14 أطراف  إىل  أمح املوطأ ديث كتاب  اإلمياء  عبادة،  ابن  )ت،  الداين  طاهر  بن    325د 

 م. 2003  -هـ 1424، 1هـ(، تح: أبو عبد الباري رضا، مكتبة املعارف، السعودية، ط

مبحاس . 15 الطالع  السالبدر  القرن  بعد  من  حممد  ابعن  بن  عيل  بن  حممد  الشوكاين،   ،

 عرفة، بريوت، )د.ط(، )د.ت(. هـ(، دار امل 1250)ت

حممد    سف بن ، عبد امللك بن عبد اهلل بن يو إمام احلرمِّي اجلويني ،  ل الفقه و الربهان يف أص . 16

 م. 1997  -هـ  1418،  1هـ(، تح: صالح عويضة، دار الكتب العلمية بريوت، ط  478)ت 

ابغي . 17 العديم، عمر بن أمحد )تلطلب يف اتريخ حلبة  ابن  د.  660،  سهيل  هـ(، تح: 

 زكار، دار الفكر، بريوت، )د.ت(. 

  ، العامري،  حييى بن ات والسري والشمائل األماثل يف تلخيص املعجز وبغية    احملافلهبجة   . 18

 بريوت، )د.ط(، )د.ت(.    در، هـ(، دار صا 893بن حييى احلريض )ت أبى بكر بن حممد  

 بيانات للنرش. ، ياسِّي جاسم املحيمد، بحث منشور بدون أي  صوت القافان يف البي . 19

بن أمحد    ، القرطبي، حممد سائل املستخرجة وجيه والتعليل ملالبيان والتحصيل والشرح والت . 20

رون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  هـ(، تح: د. حممد حجي وآخ520بن رشد )ت 

 م. 1988 -هـ 1408،  2ط 

جوا  . 21 من  العروس  القاموس اتج  عبهر  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الزبيدي،  مرتىض  الرّزاق  ،  د 

 ، )د.ط(، )د.ت(. حققِّي، دار اهلداية هـ(، تح: جمموعة من امل 1205احلسيني )ت 

نَّوجي، حممد صديق خان بن   لطراز اآلخر واألول،ن جواهر مآثر ا التاج املكلل م  . 22 حسن    الق 

 م. 2007  -هـ  1428،  1ط    هـ(، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 1307)ت 
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هـ(،  808ن بن حممد بن حممد اإلشبييل )ت ابن خلدون، عبد الرمح اتريخ ابن خلدون، . 23

    م. 1988  -  هـ1408،  2دار الفكر، بريوت، ط   تح: خليل شحادة،

احلضرميي  . 24 الشعراء  حجازي،  اتريخ  مطبعة  العلوي،  حممد  بن  اهلل  عبد  السقاف،   ،

 هـ. 1353القاهرة،  

هـ(، تح: د. 444سعيد، أبو عمرو )ت   ، الداين، عثًمن بند تقان والتجويالتحديد يف اإل . 25

بغداد، ساع دت جامعة بغداد عىل طبعه، ط  غانم قدوري احلمد، مكتبة دار األنبار، 

 م. 1988  -هـ 1407، 1

، ويل الدين العراقي، أمحد بن عبد الرحيم  وى على التنبيه واملنهاج واحلاوي حترير الفتا . 26

تح: عهـ826بن احلسِّي )ت  الرمحن فهمي حممد(،  املنه   بد  دار  اج، جدة،  الزواوي، 

 م. 2011  -هـ 1432، 1ط

هـ(،  974)ت ن حممد بن عيل اهليتمي  ، أمحد بابن حجر   حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، . 27

لصاحبه  بمص  الكربى  التجارية  املكتبة  العلًمء،  من  جلنة  حممد،  تح:  مصطفى  ا 

 م. 1983 -هـ 1357)د.ط(، 

الفوائ . 28 املقاصدتسهيل  وتكميل  اد  عب،  بن  حممد  مالك،  اجلياين  بن  الطائي  اهلل  د 

ـ  1387  وت، ري ب   حممد كامل بركات، دار الكتاب العريب، هـ(، تح: 672)ت  م. 1967  -ه

، دار طيبة،  هـ(، تح: سامي سالمة 774)تابن كثري  إسًمعيل    ظيم،قرآن الع تفسري ال . 29

 . هـ 1420،  2)د.ن(، ط

بن جعفر بن القاسم،    مد بن الطيب بن حممد الين، حمباقال  غري(،التقريب واإلرشاد )الص . 30

  بريوت،   هـ(، تح: د. عبد احلميد بن عيل أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، 403أبو بكر )ت

 م. 1998 -هـ 1418،  2ط 

هـ(،  569العطار، أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين )ت   التمهيد يف معرفة التجويد، . 31

   م. 2000  -هـ  1420،  1األردن، ط  -ن ر، عًمحلمد، دار عًمتح: د. غانم قدوري ا

، ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل القرطبي  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد . 32

العلوي463)ت تح: مصطفى  البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون    هـ(،  حممد 

 هـ 1387اإلسالمية، املغرب،  
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القراءات . 33 يف  أثري    التواتر  وما  شبهات  له حو القرآنية  هبشامن  ع،  سامل  حسن  وض،  ن، 

 م. 2013 -هـ 1434،  1جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم، ط 

َلب ي، مص،  972)ت، أمري بادشاه، حممد أمِّي  تيسري التحرير  . 34 هـ(، مصطفى البايب احل 

 م. 1932  -هـ  1351

السبع . 35 القراءات  يف  البيان  بنجامع  عثًمن  الداين،  أبو    ،  عثًمن  بن  عمرو  سعيد 

 م. 2007 -هـ 1428،  1ط  ة الشارقة، اإلمارات، هـ(، جامع 444)ت

السخاوي  . 36 اإلقراء،  وكمال  القراء  اهلمداين  مجال  الصمد  عبد  بن  حممد  بن  عيل   ،

  -هـ(، تح: د. مروان العطيَّة، د. حمسن خرابة، دار املأمون للرتاث، دمشق  364)ت

 م. 1997  -هـ 1418، 1بريوت، ط  

علماء   . 37 ا  حضرموتجهود  القرآنية يف  بالدراسات  بن ،  عمر  ين  أمِّي  اهلل،    طاهر،  عبد 

 م.  2019  -هـ 1440،  1مكتبة تريم احلديثة، حرضموت، ط 

عابدين حاشية   . 38 ) ابن  عمر  بن  أمِّي  حممد  ط  1252ت ،  بريوت،  الفكر،  دار  ،  2هـ(، 

 م. 1992  -هـ  1412

ت،  ـ(، دار الفكر، بريو ه911الرمحن بن أيب بكر )تالسيوطي، عبد  احلاوي للفتاوي، . 39

 هـ. 1424)د.ط(، 

األ . 40 ذكر  يف  الزهر  الدهر،حدائق  أعيان  عاكش    شياخ  أمحد  بن  احلسن  الضمدي، 

 م.  1992  -هـ  1413(،  ، )د.ن 1تح: د. إسًمعيل بن حممد البرشي، ط هـ(،  1290)ت

ول  هـ(، من أ502ن إسًمعيل )ت ، الروياين، عبد الواحد بحلية املؤمن واختيار املوقن . 41

صالة   باب  أول  إىل  ماجستري،  الكتاب  رسالة  وحتقيًقا،  دراسة  بن  املسافر.  فخري 

 م.  2007  -هـ  1428بريكان بن بركي، جامعة أم القرى،  

املفهمة، . 42 حممد    احلواشي  بن  )أمحد  مكتبة  827ت اجلزري  عرباوي،  فرغيل  تح:  هـ(، 

 م. 2006أوالد الشيخ، مص،  

الرياض،    لك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية. إصدار مركز امل  ة الرتاث.خزان . 43

 )د.ط(، )د.ت(. 
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،  2، احلمد، غانم قدوري، دار عًمر، األردن، ط عند علماء التجويد الدراسات الصوتية  . 44

 م. 2007  -هـ  1428

تفسري   . 45 يف  الدرر  والسوردرج  الفاريساآلي  الرمحن  عبد  بن  القاهر  عبد  اجلرجاين،   ،  

صال471)ت طلعت  تح:  الفرحان،  هـ(،  ط   وآخر،ح  األردن،  الفكر،  ،  1دار 

 م. 2009  -هـ  0143

أخبار   . 46 يف  اخلسرواين  السليماينالديباج  املخالف  أمحد  أعيان  بن  احلسن  الضمدي،   ،

 ارة امللك عبد العزيز، )د.ت(.  تح: د. إسًمعيل بن حممد البرشي، د هـ(،  1290عاكش )ت 

ا . 47 لتجويد  طالب    ،لقراءةالرعاية  أيب  بن  )ت مكي  حسن  437القييس  أمحد  تح:  ه(، 

 . فرحات، دار عًمر، )د.ت(

والقراءات . 48 حسِّي الزخمشري  صالح  شعبان  د.  مص،  ،  العلوم،  دار  كلية  حوليات   ،

 م.  1988(،  11العدد ) 

بن إسًمسبل السالم . 49 الصنعاين، حممد  ابن األمري  دار احلديث،  1182عيل )ت ،  هـ(، 

 ت(. )د.ط(، )د. 

عثًمن )ت سر صناعة اإلعراب . 50 الفتح  أبو  جني،  ابن  العلمية،  392،  الكتب  دار  هـ(، 

 هـ. 1421،  1ط بريوت، 

، ابن القاصح، أبو البقاء عيل بن عثًمن بن  ملقرئ املنتهي سراج القارئ املبتدي وتذكار ا . 51

)ت مصطف 801حممد  مطبعة  الضباع،  عيل  تح:  ط  هـ(،  مص،  احللبي،  البايب  ،  3ى 

 م. 1954  -هـ  3137

ون  اجلنيد، أمحد بن عيل بن هار  ريد يف حل ألفاظ ابكورة الوليد يف فن التجويد،سلم امل . 52

العيدر1275)ت اهلل  بن عبد  تح: عيل  اهلل، مكتبة  هـ(،  بن عبد  بن سامل  وس، علوي 

 م. 2009، 1تريم، ط 

النبالء، . 53 أعالم  بن  سري  أمحد  بن  حممد  )ت  الذهبي،  َقاي ًمز  بن  تح:  487عثًمن  هـ(، 

امل  الرسالة،جمموعة من  األرناؤوط، مؤسسة  الشيخ شعيب  بريوت،    حققِّي بإرشاف 

 . م1985  -هـ 1405، 3ط

اجب، عثًمن بن عمر بن أيب بكر، أبو عمرو  ابن احل  الشافية يف علمي التصريف واخلط، . 54

 م. 2010،  1لقاهرة، ط  د. صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة اآلداب، ا هـ(، تح:  646)ت
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حض . 55 اتريخ  يف  وخماليفهاالشامل  اهلل  رموت  عبد  بن  طاهر  بن  علوي  احلداد،   ،

باذ1382)ت بكر  أبو  حممد  د.  تح:  عًمن  هـ(،  الفتح،  دار    ، 1ط   األردن،  –يب، 

 . م2017  -  هـ1438

، ومعه: الفتح الرباين فيًم ذهل عنه الزرقاين، الزرقاين،  شرح الزُّرقاين على خمتصر خليل  . 56

الع )ت بد  أمحد  بن  يوسف  بن  ط هـ1099باقي  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار   ،)1  ،

 م.  2002-هـ1422

الشافية  . 57 ب ،  شرح  احلسن  بن  أمحد  )ت اجلاربردي،  يوسف  حجرية،  746ن  طبعة  هـ(، 

 هـ. 1305

هـ(، دار الكتب العلمية،  643، ابن يعيش، يعيش بن عيل )تاملفصل للزخمشري  شرح . 58

 هـ. 1422،  1بريوت، ط 

ال  . 59 بنداية شرح  أمحد  املهدوي،  )ت  ،  مكتبة  440عًمر  سعيد،  د.حازم  تح:  هـ(، 

 هـ.  1415الرشد، الرياض،  

  هـ(، 368عبد اهلل بن املرزبان، أبو سعيد )ت ، السريايف، احلسن بن  شرح كتاب سيبويه  . 60

 م. 2008،  1لبنان، ط    -عيل سيد عيل، دار الكتب العلمية، بريوت  تح: أمحد حسن مهديل، 

، املزجد، صفي الدين أمحد بن عمر  فعي واألصحاب عظم نصوص الشا العباب احمليط مب . 61

 م. 1200  -هـ  1421،  1هـ(. تح: محدي الدمرداش، دار الفكر، بريوت، ط 930)ت

احلنبيل، حممد بن احلسِّي بن حممد بن خلف    ، القايض أبو يعىلالعدة يف أصول الفقه  . 62

د بن سعود،  امللك حمم   عيل املباركي، جامعةهـ(، تح: د. أمحد بن  458ابن الفراء )ت 

 م. 1990  -هـ 1410، 2ط

هـ(، تح: د مهدي املخزومي، وآخر، دار  170اخلليل بن أمحد )ت  ، الفراهيدي،العي . 63

 اهلالل، )د.ت(.  ومكتبة

هـ(،  833قراء، ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )ت غاية النهاية يف طبقات ال . 64

 هـ ج. برجسرتارس.  3511  .ن(، عني بنرشه ألول مرة عاممكتبة ابن تيمية، )د

األطهار . 65 األئمة  فقه  يف  األزهار  لكمائم  املفتح  املدرار  بن  الغيث  أمحد  املهدي،  اإلمام   ،

 (. 156برقم ) هـ(، خمطوط، مكتبة برلِّي يف أملانيا، 840)ت حييى بن املرتىض 
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هـ(، تح:  795، ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد )ت فتح الباري شرح صحيح البخاري  . 66

 م.  1996-هـ 1417،  1وآخرون، مكتب حتقيق دار احلرمِّي، القاهرة، ط بان، بن شع حممود 

الشوكاين . 67 اإلمام  فتاوى  من  الرابين  بن حمالفتح  بن عيل  تح:  1250مد )ت ، حممد  هـ(، 
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 لخص امل

تقريباً    (ـه900دبع  ت)مقروءات أيب اليمن القدسي)هذا البحث هو حتقيق ملخطوط
اليمن القديس    وأبذكر فيه مؤلفه  ،  يف القراءات(  (ـه857ت )على الشهاب السكندري

لشاطبية للشاطبي، ل مقروءاته و   يف القراءات، السكندري  عىل شيخه الشهاب  مقروءاته 

السبع،  شيخه    ديناأس ذكر    ثم،  للداين  والتيسري القراءات  يف  السكندري  الشهاب 

لو الشاأسانيده  والتيكتايب  الدراسة البحث  يتكون  و   سري،طبية  املقدمة وقسمي  من 

مذيَّلا  واملوضوعات   والتحقيق،  املراجع  وفهريس  إىل  باخلامتة  البحث  وصل  وقد   ،

 نتائج من أمهها:

احلاذقي كام دلَّ عليه    ني تقلقراء املقديس من االيمن ال  اأن مؤلف الكتاب أب  -1

وشهادة شيخه اإلمام  نه روايته،  ز له وعبام جيوله  ازة شيخه الشهاب السكندري  إج

 جعفر السنهوري بإتقانه. 

أ  -2 اجلزري  أمهية  ابن  تلمذة  أحد  كونه  السكندري  الشهاب  ،  سانيد 

 . جازاتالذين تدور عليهم اإل ء الديار املرصيةوأحد كبار قرا

السوايداوي  ا  يدأسان  علو  -3 التيسري من طريق  كتاب  السكندري يف  لشهاب 

 قع بي السوايداوي والداين يف أحد إسنادْيه أربعة رجال.حيث و

خلو أسانيد الشهاب السكندري يف هذا املخطوط من ذكر شيخه حممد ابن    -4

 .  ابن اجلزري  داللةا عىل وجود أسانيد يف القراءات من غري طريق اجلزري، وفيه 

اهلجريلا  يصويو التاسع  القرن  يف  القراء  أسانيد  بدراسة  العرص   بحث  إىل 

 حبه وسلِّم. احلارض، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وص

،  اطبية الش ،  القراءات ،  الشهاب السكندري ،  أبو اليمن القديس   الكلمات املفتاحية: 

 املقروءات. ،  التيسري 
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 املقدمة

ا الذي  هلل  وتعبختصنا  احلمد  التحرحفظه  ب  هدالقرآن،  والتبمن  عىل يف  ديل 

ومتشاهبه، ويعلمه   ،مدى األزمان، ويرس له من حيفظه، وجيود تلوته، ويبي حمكمه

  وبعد: ،× أمة حبيبه ومصطفاهاختصت هبا عرب منظومٍة متصلٍة من السند لغريه 

يل سنة السلف  صاحب اإلسناد العا  ،شيخ املتقن لقد كان حتري القراءة عىل الف 

، ومن ه تعاىلغبتهم إتقان تلوة كتاب اهلل تعاىل، والقرب منرل  ؛هذا الدين  مل  يف تع

األئمة   القراءة  الذين  هؤالء  وا  القراءات يف عرصهحترَّ أئمة  بن   معىل  اإلمام حممد 

إسامعيل بن  ومنقديسال  اليمن  أبو  عيل  الكبارأبرز    ،  عليهم  األئمة  قرأ    : الذين 

بالرحلة من سائصوقاملاإلمام   العقطار  األر  د  بكر بن يوس أمحاس  بأبو  ف  د بن أيب 

يف    القلقييل السكندري  الشَهاب   القراءات  ومسندي  القراء  شيوخ  عىل  قرأ  الذي 

أبو الفتح حممد  شمس الدين  حممد ابن اجلزري، والشيخ    :أبرزهم  الذين من  عرصه

البلبثوع،  العسقلين اللخو  ، ييسامن  جىلَّ ،  اهلل  همرمح  وغريهم  ،قرايفيل  ا هذ  وقد 

أساامل الشخطوط  فائدةنيد  له  ومعرفتها  السكندري،  علم   هاب  لطلب  عظيمة 

كون   والقراءات؛  السكندري  يف  شيوخه  الشهاب  املرصية  الديار  يف  اإلقراء  عمدة 

 عن هؤالء  من هذا النحو، فريض اهلل  ة حتقيقه، فتجلت أمهيعرص ابن اجلزري  

األ معوعنَّ  ،علماألئمة  وجا  وإهم،  اهلل  وعَ تعلَّ ممن    همياعلنا  القرآن  فنال    ،مهلَّ م 

 اخلريية والفضل العظيم. 

 أسباب اختيار البحث واهلدف منه:  
 . أمهية دراسة األسانيد، ومكانتها يف علم القراءات القرآنية -1

ملهمة  لذي يعد  أحد العلوم املعرفة تراجم القراء ا  طريق  أنَّ دراسة األسانيد    -2

 ات. ة بعلم القراءاملتعلق
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تلمذة ابن اجلزري أشهر  أحد  شيخ املؤلف فهو    هاب السكندرية الشان مك  -3

اهلل  القراء  (1) رمحهام  كبار  إجازات  إليهم  ترجع  الديار    ،(2) الذين  قراء  أبرز  وأحد 

أثبت   الذين  العسقليناملرصية  حجر  أ وم  ،معهماسمه      ابن  القراء  ن  كثر 

 .هظهر من كثرة تلمذتاملقصودين بالرحلة إليهم كام ي

قراء الديار أبرز بيان إلسناد ، ففيها أمهية دراسة أسانيد الشهاب السكندري -4

الذين قرأ عليهم كبار القراء أمثال شيخ اإلسلم   القرن التاسع اهلجرياملرصية يف  

األنصاري السنهوري،  ،  زكريا  الدائ وجعفر  احلديدي،وعبد  أسد   م  بن  وأمحد 

 بعضها ال يوجد إال يف هذه الرسالةلعل و ة،هي أسانيد نادرو ، رمحهم اهللاألميوطي 

 املخترصة. 

 واإلسناد عىل كبار شيوخ عرصه. يف حتري القراءة    إبراز جهود أيب اليمن القديس  -5

بخطوط    -6 األسانيد  القراء  كتوثيق  العرص  بار  ذلك  جعفر  يف  كاإلمام 

 . "اجلامع املفيد يف التجويد "صاحب كتاب   السنهوري

   :ةسار لد  ااملتبع يفنهج  امل
التحليلي  املخطوط  :الوصفي  املنهج  حتقيق  يف  علمياا   ويتمثل  ورشح  حتقيقاا   ،

 لم. ـة األعـم ـ، وترجاأللفاظ الغامضة

 خطة البحث:  
 .وفهارس ،وخامتة، وقسمني ،تتكون من مقدمة

املقدمة،  أوَل  عىل:  منه،    :وتشتمل  واهلدف  البحث  اختيار  وخطته،  أسباب 

 .ةابق، والدراسات السوإجراءاته

 
اجلزري  (1) ابن  عن  أخذوا  الذين  القراء  إليهم  أشهر  نعيم  إج  وترجع  أبو  الشيخ  وهم:  أربعة  القراء  ازات 

األميوطي، أسد  بن  أمحد  والشيخ  النويري،  حممد  بن  طاهر  والشيخ  العقبي،  لشهاب  وا  رضوان 

 .(307ص)زروعي  امل  ارسالالت يف أسانيد القراءات ل د. يينظر: أوضح الد، السكندري

يف كتاب والشيخ عبد القادر العربييل    ي،دري التهامينظر إجازة الشيخ مصطفى األميهي، والشيخ محد ال  (2)

 .(302،  300، 299ص)أوضح الدالالت يف أسانيد القراءات ل د. يارس املزروعي 
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 مباحث:مخسة ويشتمل عىل ا: القسم الثاين )قسم الدراسة(: اثنيً 
 . تعريف السند، ومكانته يف علم القراءاتاملبحث األول: 

 . ترمجة املؤلف وشيخه الشهاب السكندرياملبحث الثاين: 

الثالث:   الكتا املبحث  وموضوعه  ،باسم  ملؤلفه،  ومنهجونسبته  وأمهيته،   ،  

 ليه. ع تاظ لحوأهم املوطرقه، مؤلفه، 

 اخلطية.  ةوصف النسخاملبحث الرابع: 

 .نامذج من املخطوطةاملبحث اخلامس: 

 .ويشمل حتقيق املخطوط كاملا  : قسم التحقيق، اثلثاً 

 . وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات  : اخلامتة،رابعاً 

 املوضوعات.ويشتمل عىل فهرس املراجع، وفهرس    س،فهار : الخامساً 

 :  تحقيقإجراءات ال
العلمية  -1 التحقيق  أساليب  وفق  املخطوط  من  حتقيق  سقط  ما  وإضافة   ،

عىل ما وهم فيه    التعليق املخطوط، وتصحيح وضبط الكلامت التي حتتاج لذلك، و 

 ية يف احلاشية.ظن ومهه من أسامء األعلم، أو أخطاء عقدالاملؤلف أو غلب عىل 

األعلم    -2 السبعترمجة  القراء  املؤلف  ةمج ة ورواهتم، والرتسوى  اسم   ، بذكر 

و سوى    -  وكنيته   ، ولقبه  ،وجده  ،وأبيه املؤلف  الشهاب "شيخه  شيوخ  شيوخ 

كاملا ف  "السكندري  اثني من،  -ُيذكر اسمهم  ذكر  به، مع  ما متيز  شيوخه،    :وأبرز 

 مرجعي.رتمجة من ق التوثيسنة وفاته، وووكتبه، وتلمذته، 

سوى األعلم الكتاب،    يف  ميف أول موضع ذكره  ترمجة األعلم املذكورين   -3

ال  قسم  إىل  ترمجتهم  فتؤخر  التحقيق،  قسم  يف  املؤلف  ذكرهم  ألن  ق يحقتالذين  ؛ 

 فتحقق يف موضعها.، ملخطوطاملؤلف ذكر أسامءهم كاملة يف ا

قدياما   -4 املذكورة  األماكن  حاهلترمجة  وبيان  حديثاا ،  من ،  ا  الرتمجة  توثيق  مع 

 الكرتوين حديث. مرجع قديم، ومرجع
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 وابن الفحام التي أحاهلا املؤلف   وأيب الطاهر النحويالداين  طرق  صيل  فت  -5

ذكر  ا  واتبعُت يف بياهنالطرق النرشية منها،  بيان  بيان طرق السند و  إىل كتبهم بغرض

الرئيس سن  ،الطريق  تفصيل  ثم  عنه،  املتفرعة  كل طريق،  والطرق  الطريق د  وذكر 

 يف أول موضع وروده فقط.سنة وفاته و ،باختصار م الَعَلمذاكرةا اس النرشي منها، 

 الدراسات السابقة:  
أو   القراءات،  يف  السكندري  الشهاب  أسانيد  بذكر  اعتنى  خمطوط  عىل  أقف  مل 

السكندري الشهاب  شيوخ  كتب  أسانيد  ومجيع  فيها  ،  يذكر  القديمة  القراءات 

إليهم    اهومؤلف التي أدت  النرش  كثري  القراءات، وقد حققت  أسانيدهم   من أصول 

علمي رسائل  والعنوان  يف  للداين،  التيسري  كتاب  ومنها  إسامعيلة،  الطاهر  ،  أليب 

 . تجريد البن الفحام التي ترجع إليها أسانيد شيوخ الشهاب السكندري وال

يف رسالة ماجستري  الباحث خلف بن محود الشغديل    التيسري للداينفحقق كتاب  

 الدكتور عيل احلذيفي.   إرشاف الشيخ ب   ـ ه 1421عام  املنورة باجلامعة اإلسلمية باملدينة 

يف رسالة  الباحث عبد املهيمن الطحان  يف القراءات السبع  وحقق كتاب العنوان  

 .الفتاح شلبي إرشاف د. عبد  ـه 1403علمية بأم القرى عام 

كتاب   املوحقق  لبغية  يفالتجريد  الفّحامال السبع  القراءات زيد  باجلامعة   بن 

 ، إرشاف د. حممد سامل حميسن.مسعود إلياسث ح اـ البه1409ة عام اإلسلمي

نرشت    حققت أو للقراء بعضها  كثرية  إجازات  عىل  خطوطات  امل  وي خزاناتوحت

 ومن أمثال املخطوطات: ايا الكتب املطبوعة، وبعضها ال يزال خمطوطاا،  صورها يف ثن 

إج ـطوـطخـم • تامـة  بمكتبـازات  االسلمبويل  القراءات ملصطفى  من  امللك ة  ة 

 . ( 334بد العزيز اجلامعية رقم حفظ )عن ب اهلل عبد

يف  • احلسيني  بن خلف  عيل  بن  حممد  إىل  احلسيني  بن خلف  من حسن  إجازة 

  .ورقة  12سعود من  امللكجامعة ، خمطوط بمكتبة القراءات
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القراءات من حممد • إجازة يف  ابن حممد    خمطوطة  للشيخ بكري  القطب  صالح 

 . (6555)م قبرة كتب الظاهريحللبي خمطوطة بدار الا

خمطوطة إجازة بالقراءات السبعة لعيل بن أمحد الشهري بابن كزبر من الشهاب  •

السبعة   القراء  تراجم  مع  البقري  برقم  أمحد  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوطة 

(3939 ) . 

االدرييس • حممد  الشيخ  إجازة  بحمودة   خمطوطة  املعروف  املالكي  احلسني 

عمر  (ـه1178ت)ريس  إد ا  للشيخ  قاسم  يف    (ـه1222ت)  التونيس  ويبجحملبن 

السبع، رقم   القراءات  بتونس  الوطنية  الكتب  بدار  جمموع  ضمن    خمطوطة 

 (13949 ) . 

 ومن الكتب املطبوعة على حنو هذا املخطوط: 
اجلزري   • ابن  أسانيد  طبعجامع  الرويثي،  أمحد  د.  وحتقيق  بمؤسسة    دراسة 

وش ـه1436عام  الضحى   أسانيده  اجلزري  ابن  فيه  ذكر  ذ  خأ  ن ذياليوخه  ، 

 القرآن والقراءات. عنهم 

بدار   • العبيدي، طبع  فتحي  للدكتور  بتونس  املتواترة  القرآنية  القراءات  أسانيد 

فيه  حزم ذكر  الرتمجة،  مع  التونسية  البلد  يف  القرآنية  القراءات    أسانيد 

 .  من اإلجازات اخلطية للقراء التونسييكبري  عدد سمجع ودروألعلمها، 

املكت يف  بعددٍ   ةيملس اإلبة  وتزخر  اإلسناد  حول  والكتب  العلمية  الرسائل  من   

 القراءات وإجازات القراء منها:

 للدكتور حممد فوزان العمر مطبوع بدار العاصمة بالرياض.  إجازات القراء •

رسا • دراستها،  يف  القراء  ومنهج  القراءات  اإلمام  أسانيد  بجامعة  دكتوراه  لة 

للطالب سعود  بن  س   حممد  بن  د  افرشإ   ،يرياملطعد  أمحد  إبراهيم    .أ. 
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ومنهج  ، ذكر فيها أسانيد القراءات وعللها  ـه 1432الدورسي، نوقشت عام  

 مع دراسة ألسانيد القراء العرشة والقراءات الشاذة.القراء يف دراستها، 

بحث منشور بمجلة    ،سيدي األميأ. د حممد    ـــاإلسناد عند علامء القراءات ل  •

( العدد  اإلسلمية  ع912اجلامعة  وجهود ـه 4251  ام(  للسند  فيه  تعرض   ،

القـعلم  ها، وأمثلة ألسانيد القراءات متحيصراءات وـد القـيـأسانراءات يف  ـاء 

 الضعيفة. 

أ. د حممد سيدي األمي، بحث منشور بمجلة   ـــاألخذ والتحمل عند القراء ل  •

 . ـه1424( عام 70) البحوث اإلسلمية العدد

عند   • ونقلها  القراءات  أ  املقرئيطرق حتمل  العابدين رستم، حم د  .  ل  زين  مد 

عام  ألول بنواكشوط للمتخصصي يف القراءات  بحث مقدم للمؤمتر الدويل ا 

عند 2011 التحمل  لطرق  الذكر  اآلنف  والبحث  البحث  هذا  وتطرق  م، 

 القراء. 

ي • د.  ل  القراءات  أسانيد  يف  الدالالت  طبعأوضح  املزروعي،  بمرشوع   ارس 

ب الكريم  القرآن  الكتاب  ـه1430األوىلط  ت  ويبالكاملساجد  رعاية  وأصل   ،

دكتوراه عام    رسالة  درمان  بأم  الكريم  القرآن  بجامعة  ،  ـه1426نوقشت 

وطرقه لإلسناد  الكتاب  اليوم  وتطرق  بلدها  املوجودة  إىل  وذكر  ،  معزوة 

 إجازات لكبار القراء. 
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 راسةقسم الد
 املبحث األول

 القراءات معل يفمكانته السند وتعريف 
 ة:لغند سالتعريف 

 . (1)ما ارتفع من األرض يف ُقُبل اجلبل أو الوادي، واجلمع أسناد

 السند يف الصطالح: 
مى  هو طريق املتن، أي سلسلة الرواة الذين نقلوا املتن عن مصدره األول، وُس 

امد  تالع  دره، أود يعتمد عليه يف نسبة املتن إىل مصإما ألن املسن    ؛هذا الطريق سنداا 

وأما اإلسناد فهو رفع احلديث ،  عرفة صحة احلديث وضعفه م د يفنَساحلفاظ عىل امل

 .(2) إىل قائله

القراءات: علماء  عند  القراءة  والسند  نقلوا  الذين  الرواة  سلسلة  ،  (3)هو 

  .(6) عن املصدر األول  والوجه، (5) ، والطريق (4) والرواية

 مكانة السند عند علماء القراءات:  
  ، والنازل   ،ايل منهاطلبها، وبينوا الع  وا يفورحل  ،ت باألسانيدالقراءا  ءلامنى عتعا

القراءة،    ،وجعلوا صحة سندها،  واملنقطع   ،واملتصل قبول  أساس  تواتره  وخري  أو 

هذا   عىل  العظيم  دليل  اجلامعة  ماجلهد  القراءات  كتب  فهذا ،  ألسانيدهمقدمات 

 
 .(3/022)نظور ، لسان العرب البن م(8/453)  ط األعظم البن سيدهملحكم واملحيا ينظر:( 1)

مجا  (2) بن  الدين  لبدر  النبوي  احلديث  علوم  خمترص  يف  الروي  و(30ص)عة  املنهل  العلامء   ينظر:،  عناية 

 .(5ص)باإلسناد واجلرح والتعديل وأثر ذلك يف حفظ السنة النبوية لصالح الرفاعي  

 ق عنه.ت والطرأمجعت عليه الروايا من أئمة القراءة بكامله ممامام إل هي: اخللف املنسوب  (3)

 .هي: اخللف املنسوب للراوي عن اإلمام (4)

 .عن الراوي وإن سفل  خذهي: اخللف املنسوب لآل (5)

 مل أقف له عىل ترمجة سوى يف الضوء اللمع للسخاوي.  (6)
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ااإلم اجلزري  ام  رسد  بن  من  فراغه  لألسانبعد  هباايد  ه  تلقى  ات القراء  لتي 

ذكر يمل  ؛ حيث  وهي أصح ما يوجد يف الدنيا وأعله  ، ألف طريق أهنا بلغت  ر:  يذك

عند  افيه ثبت  من  تقدم  ، هإال  من  عند  أئمت  هأو  أخذ    همن  ملن  لقيه  وحتقق  عدالته، 

 . (1) ممن ألف يف هذا العلم هلغري مل يقع إلزام   ووه  ،عنه، وصحت معارصته

 

 

 

 

 
 

 

 
 .(172، 158ص)القراءات ملحمد سيدي   ء، اإلسناد عند علام(3/510)ينظر: النرش البن اجلزري  (1)
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 املبحث الثاني
 وشيخه الشهاب السكندري اليمن القدسي يلف أباملؤ ترمجة

عمر بن يل بن  عبن إ سام  د بن عيلحمم ه:  أن  (1) الذي ورد يف الضوء اللمع  امسه:

يأصل،   قديسال العلء بن اليمن أبو  ،محنعبد الر  .مذهباا  يالشافع ،مولداا  املرص 

 ، بمرص. ةئنامثامي وة سنة تسع وثلث دلقعصف ذي ان لة ليولد يف ته:ولد 

 مسريته العلمية:   
  اا اءات السبع عىل عدة مشايٍخ إفرادبالقر، وقرأ  اوغريه،  آن والشاطبيةرقحفظ ال

 . ومسلم ،البخاري، وسمع ختم صحيح البخاريبعض ، كام قرأ اا ومجع

   شيوخه يف القراءات: 
 : ن ت عءاأخذ القرا

بكر    دأمح  -1 أيب  ببن  يوسف  أبن  الك ناين    ،وبين  الزين  البن  ، (2) قلقييل 

املقرندرلسكا الشافعي  ي  األزهر  العباس،  ئي  بالشامي،  أبو  واشتهر  ويعرف   ،

الذ وهو  السكندري،  استقر،  بالشهاب  ما  ي  حسب  عنه  مفصلة  ترمجة  وسأذكر 

 .فوقفت عليه؛ لكون أسانيد هذا الكتاب ختتص به، وهو أجل شيوخ املؤل

  األميوطي  ينسد الدبن أ س  باالعبو  أ  ،محدن أبالواحد    عبدسد بن  أ  بند  أمح  -2

املقافعالش  القاهري  ،السكندري املولد  ،األَصل ئي  أ   ر  الشهابسدابن    القوة   وأب  ، 

 . (3)(ـه 872)ت 

القاهري   الشهاب الشارمساحي  د بن عيل بن أيب بكر بن النور بن الزينأمح  -3

 . (4) (ـه855)ت الفريض  ئقرامل الشافعي

 
 ، ومل أقف له عىل ترمجة يف سوى الضوء اللمع. ( 232، 711/ 8)لمع للسخاوي لضوء الينظر: ا (1)

 . org.marefa.www، املرجع السابق، وينظر: موقع املعرفة رية قلقيليا بي نابلس والرملةبة لقنس( 2)

التاالضوء اللمع  :  هينظر ترمجت  (3) يف تراجم أئمة املوسوعة امليرسة    ،( 1/227)للسخاويسع  ألهل القرن 

 .(1/151) التفسري واالقراء والنحو واللغة لعدة مؤلفي

 . ( 175/ 1)   ي خليفة حلاج   سلم الوصول إىل طبقات الفحول ،  ( 16/ 2)   : الضوء اللمع للسخاوي ترمجته   ينظر (  4) 
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  ، ابايل  بن الشهملعا  بوأ  ،د بن رشفم حم   محد بن حممد بنن أأمحد ب  نب  مدحم   -4

ي يعرف بابن احلرصي، و،  العباس   وس أبالشم ي السعودي،  الشافع  القاهري  البكر 

 . (1) (ـ ه858)ت ، ضاا يأار وبابن العط

امل  -5 حسعبد  بن  إيلك  بن  عيل  بن  حممعسام  بن  الن  ديل  ابن  البدر  ور  بن 

ئقمل ي اشافعري الالقاهخي طوال  . (2)(ـه858)ت  ارمكملاأبو   الزين والتاج، ر 

ي ثم املقديس احلنفي زامن الغيد بن موسى بن عمران بن موسى بن سلم حم   -6

 . (3)(ـه873)ت  نابن عمرالشمس  ا، ئراملق

 .(4) يالدمشق البقاعيس  محد الشم د بن أمد بن حمم حـم -7

الزين    يافعالش  ياهرثمي القياهلمرتىض  د بن  عبد الغن ي بن يوسف بن أمح  -8

 .(5) (ـه868)ت  ئاملقر

 بن   عريف  بن  حريز  بن  زهري  بن  سليامن  بن  جعفر  بن  ابراهيم  بن  رفجع  -9

الدهنالقريش  ،اضلف  بن  فضل الشافعي    األزهري  القاهري  املالسنهوري   ئ،قري 

 . قرأ عىل غريهمكام ،  (6) (ـه894)ت  أبو الفتح الزين

 :  شيوخه يف احلديث
بن حم  -1 بن أيب ن عبد  م سعد  اهلل بن سعد  م   ر بك  بد  ببن  أيب  بن  بن صلح  كر 

األص  القايض الّدين    ،احلنفي  املقديس  ،لالنابليس  أالديريبن  اشمس  بو ، 

 . بعض صحيح البخاريعليه قرأ ، (7) (ـه867)ت  ةاهرنزيل الق، السعادات

 
 .(11/179) معجم املؤلفي لكحالة، (6/291)ي ع للسخاو : الضوء اللمترمجته ينظر( 1)

 . (5/84)لمع للسخاوي : الضوء الترمجته ينظر (2)

 . (20ص) التاريخ املعترب يف أنباء من غرب لعبد الرمحن العليمي   ، ( 58  / 10) ع للسخاوي  لم : الضوء ال ترمجته   ينظر (  3) 

 .(9/50)للسخاوي  : الضوء اللمعترمجته ينظر قف عىل تاريخ وفاته،مل أ (4)

 . (1/589)عيل البغدادي ، هدية العارفي إلسام(4/258)سخاوي لللمع : الضوء الترمجته ينظر (5)

 (. 103ص)نظم العقيان يف أعيان األعيان للسيوطي ، (3/67)لضوء اللمع للسخاوي : اترمجته ينظر (6)

 .(5/387) تغري   البن   واملستوىف بعد الوايف   صايف املنهل ال ،  ( 249/ 3) : الضوء اللمع للسخاوي  ه ترمجت   ينظر     ( 7) 
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 يالسخاو  دم حم   بن  عثامن  بن  بكر   أيب  بن  حممد  بنن  الرمح  عبد  بند  حمم   -2

اخل  ،يالشافع  هريقالا اهللبأو  ، ريَأبو  عبد  ا،  و  الجللأو  أيب  الد،  فضلل    ين شمس 

يصحيح  ختم    تهبقراء  املؤلف  سمع،  (1) السخاوي  و(2) بالظاهرية  البخار  ختم  ، 

 عىل: (3) يف  الكامليةصحيح مسلم  

بن حمم   • أيحسن  بن  بن  د  بن حصن  حمم وب  بن  النيس  درإ  بن  النسابةد  سابة 

  ي حلسين ا  ينين بن نجم الدلدارص امد بن ن أبو حم   ،رالبد  ،ىيسن ع  عيل ب  بن  نسحلا

 .(4) (ـه866)ت  النسابةالرشيف   ،يالشافع القاهري

حمم إ بر  بند  حمم   بن  عمر  بن  عيل  • بن  حممد  بن  يم  ي امل  البانباري  داه    رص 

 .اوغريمه، (5) (ـه867)ت  ين ابن الَفخر البانبارينور الد ، يافعالش

 له:  ز جاأ
العسقلين    ينكناالبن الرساج  حالبن ص  بن نصري  بن عمر بن رسلنح لاص -1

ين ّي األصل  .(6) ه(868)تحفص وأبوقاء  و البأب علم الدين القاهري الشافعي ،الُبْلق 

 
 .(152ص) قيان للسيوطي ، نظم الع (8/2)الضوء اللمع للسخاوي : ترمجته رينظ (1)

ببالقاهرة    الظاهرية  رسةدامل  (2) البندقدارّي  أنشأها امللك  ين،  خط بي القرصتقع  تي  اثنسنة  الظاهر بيربس 

س فيها الفقه الشافعيوستي وستامئة ى غرفة  ليوم سويبق منها اواحلنفي واحلديث والقراءات، ومل    ، وُدرِّ

ينظر:  واحدة   املعز،  واالعتببشارع  مو(4/224)للقزويني  ار  املواعظ  م،  قبل قع  من  تراها  مل  كام  رص 

com.ographicegyptiange://https / 

الكامليةت  (3) احلديث  بدار  بالقاهرة    ،عرف  القرصين  وتقع  بي  والغ البخط  ،  ريبرشقي  السلطان ،   أنشأها 

بكر أيب  امللك  ابن  حممد  الدين  مر  نارص  بن  شادي  بن  أيوب  وستامئة،  وان  بن  وعرشين  اثنتي  سنة  يف 

النبوّي  ووقفها عىل باحلديث  املشتغلي  الشافعية،  و  اليووبالفقهاء  منها  بقايا  اهلل  قي  لدين  املعز  بشارع  م 

ينظر:  بال واالعتبار  قاهرة،  السي،  (4/219)  قزوينيللاملواعظ  وزارة  بمرص  موقع  واآلثار  احة 

eg.gov.antiquities.www://http 

 .(510ص)عقيان للسيوطي نظم ال ،(249/ 3): الضوء اللمع للسخاوي ترمجته ظرين( 4)

 .(270/ 5)للسخاوي ينظر: الضوء اللمع ( 5)

 .(327/ 6)البن تغري املنهل الصايف ، (312/ 3)سخاوي لل ينظر: الضوء اللمع( 6)

https://egyptiangeographic.com/
https://egyptiangeographic.com/
https://egyptiangeographic.com/
http://www.antiquities.gov.eg/
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بن   رد بن حممد بن كيدوم بن عم م بن أمحد بن عبد املنعم بن أمحالسل  عبد  -2

بغداد ي  لْيلوي ابن الرّشف احلسين ي القَ   باسالع  وأب  ،ابشهد بن الأبو حمم   ،ريأيب اخل

، كام أجاز له آخرون (1) (ـه859)ت    املجد  سعيد العز  ،نفي ثم احل  احلنبيل  ريالقاه  ثم

 ، ومل أقف له عىل تلميذ أو مؤلف. غريمها

وصفه اإلمام جعفر السنهوري يف شهادته عىل إجازته هناية   ثناء العلماء عليه:

  ل، املحص  ن،يد، املفنقن، املجاملقرئ، املت  املدقِّق،  ،اضلالشاب الف»  ـهذا املخطوط ب

 . ( 2) « داء والتجويدجيد، املفيد، املاهر بحسن األامل

ألن آخر شيوخه  ؛  ـه900مل أقف عىل تاريخ وفاته، ولعله تويف بعد سنة    وفاته:

وهو معارص له؛ فالسخاوي ولد سنة    (ـه902)ت  موتاا شمس الدين حممد السخاوي  

أمتي  امأع}حلديث  اا  وأيض  ،(ـه839)سنة  ف ولد  لؤملوا،  (ـه318) اما  ر  إىل   لستيبي 

عله تويف ستي عاماا، فل  ـ ه 899يكون عمره سنة    (3) وأقلهم من جيوز ذلك  السبعي

 ، واهلل أعلم بالصواب. هابعد

 :ترمجة الشيخ شهاب السكندري
  .(4) ذكر آنفاا  امسه:

رم  ولدته: عارش  يف   سنة  ولد  وو  سبعضان  أخرب  ةئامسبعمخسي  الشهاب  ، 

 . ه بخطه وي وكتبه لبذلك السخاري السكند

 :شيوخه
 يف القراءات:  -أ 
 :اعتنى بالقراءات َفتل بالسبع عىل 

 
 .(260/ 7)املنهل الصايف البن تغري ، (198/ 4)ي للمع للسخاوينظر: الضوء ا (1)

 . (477ص)ينظر: ( 2)

 (:385/ 2وفوائدها« )حاديث الصحيحة ويشء من فقهها »سلسلة األحسن عند األلباين  (3)

 ( 4236) يحه حيف ص هوابن ماج(، 3550يف صحيحه )الرتمذي أخرجه 

 . (424ص)ينظر: ( 4)
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أمحد  -1 بن  الفتح    الشمس،  حممد   عليهعرض  و  املرصي،  ثم  العسقلينأبو 

 . (1) التيسري ، كام سمع منه الشاطبيةأيضاا 

 . ئ ر ق ي امل الك القاهري امل   ثم   التونيس   ي شعر األ ي  زك ال   بن عبد اهلل د حممد بن حمم  -2

 . شتغديد بن كين حمم نارص الد -3

 . (2) ن السكاكينياب -4

  ي املرص  ا القرايف  الصفو  بأ  ،يللن بن عبد اجلمحن بن عبد الرعثام  بنليل  خ  -5

   .بن املشبب

يم بن عبد الكيعقوب بن عبد  ف  الرش  -6 يم الرح  ثم   ،أبو يوسف الدميسني  ،ر 

 . (3) يوشنجلا ياملالك اهريالق

 . (4) هـ(833)تالدمشقي ريعيل بن يوسف اجلز بن  مد بن حممدحممد بن حم  -7

 :ربعة عشر علىأل كما تال اب  
البلبييس القاهري املقر  ثع  بنن  الرمح  عبد  بنن  عثامالفخر    -8 ام  إ م،  امن الفخر 

  أن ؤلف  ره امللذي ذكعليه، وا  ريسسمع الت  السكندري  ذكر السخاوي أنَّ و،  األزهر

 . عنه يقيمن طرىل السويداوي خر البلبييس عالسكندري سمعه مع الف

 يف  اإلقراء.  ه مجيعاا وأذنوا ل ،(5) ء بن الفالح العل -9

سلمة  -10 بن  عمر  بن  حممد  بن  املنعوت   ،حممد  األنصاري  اهلل  عبد  أبو 

ه علي  عسم   كامات،  اءقرالعنوان يف  ال  ، سمع عليه(ـه792)ت    البلبييسبصلح الدين  

 . ويداويالس أمحدته عىل راءبق بعض التيسري للداين

 
 . (247ص)ينظر:  (1)

 ، وسيأيت بيانه يف موضعه."السكاكيني"ارص الدين كشتغدي  رة نشه  أنَّ املؤلف سيذكر   (2)

 .(10/285)لسخاوي نظر ترمجته: الضوء اللمع لي (3)

 . (9/255)، الضوء اللمع للسخاوي (2/247)بن اجلزري ينظر ترمجته: غاية النهاية ال  (4)

 ف عليه. مل أق (5)
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   حلديث:يف ا -ب
القالدمشقالصدر  ور  بن منص  د بن عيلحمم   -1 ،  (1)   هـ(786)ت    ايضي احلنفي 

عليه   ثلثياته يفسائ  مع  ،يح الصح  جّل سمع  بقراءة   ر  وثامني وسبعامئة  سنة مخس 

  . (2) ـ( ه979 )تد اهلل حممد بن مجال الدين عب حب بن هشامامل

ابن حم   د بن سعيدم حم   -2 الديري  شم ال  ،لقييسمد  ، قرأ عليه  (3) (ـه728)ت  س 

   .صحيح البخاري بتاممه

  ، كتب(ـه806)ت:  العراقى  الزين    ،الرمحن  عبد  بن  احلسي  بن  الرحيم  عبد  -3

 . ه برشطهسامعه للمسلسل باألولية من مع ،من أماليه  عليه

بن  اهبرإ  -4 زبمر بن حممد  عيم  القاههالرب  ةيادن  الشان االتكاوي  ،  اف ع يري 

 . (4) أخذ عنه (،ـه834 )ت

، ومنهم: فانتفع به خ ،وتصدى لإلقراء ،ثحدَّ  تالمذته:  لق 

  ، (ـ  ه 852)ت بالزواوي ويعرف  ،  اب البلقايس ن بن نرص اهلل الشهاميلد بن س أمح  -1

 . (5) لعرشامجع عليه 

 . (6)سبعال هيعلع ، مجسنهوريالر جعف بن ابراهيم بنجعفر  -2

ال  ،بن حممد  زكريا بن حسن  -3 ويسمى   ،نيةاحلسيإمام  ،  صلدمريي األالزين 

أيضاا  الرمحن  أشهر  ،عبد  بزكريا   ، التيسري و،  السبععليه  تل  ،  (ـه825)ولد  ولكنه 

 
ا  (1) التقييد يف رواة السنن باألسانيد  ي، ذ(393ص)إلرص عن قضاة مرص البن حجر  ينظر ترمجته: رفع  ل 

 . (1/191)للفايس 

ترمجت  (2) د   ه:ينظر  ملعرفة  للمقريزي  السلوك  امللوك  الدو(5/404)ول  ذيل  يف  األمل  نيل  للملطي  ،  ل 

(2/380.) 

  .(4/163)للملطي ألمل نيل ا، (8/88)لسخاوي للمع لالضوء اينظر ترمجته:  (3)

 . (1/113)سخاوي ع للالضوء اللمترمجته: ينظر  (4)

 .(42ص)ي العقيان للسيوط، نظم (1/310)الضوء اللمع للسخاوي ينظر ترمجته:  (5)

 (. 103ص)لعقيان يف أعيان األعيان للسيوطي ، نظم ا(67/ 3)ينظر: الضوء اللمع للسخاوي  (6)
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أتراب  -والشاطبيتي وعقيلة  السبع،  القراءات  يف  التهاين  ووجه  األماين  حرز 

 . (1) ة بتاممهالفيواأل -سم العثامينرلالقصائد يف علم ا 

ويعرف بابن جليدة   ، ئرقامل  يعاف حىل الششهاب الدين امل  ،حسن  د بنأمح  -4

 .(2) ، تل عليه السبع (هـ874 ت)

عيل  -5 بن  اهلل  عبد  بن  الدين  ،عيل  السنهور  ،نور  ثم  النطوبيس  حسن    ي أبو 

 . (3)والعنوان ،وعليه سمع التيسري، بالسبععليه تل  ، ه(889)ت

ز  دأمح  د بنحمم   بنا  يزكر  -6 يكبن  األ  ،ار  ،  (ـه829)ت  السنبكي    اريصنالزين 
 . (4)عبالسبتل عليه 

موسى  -7 بن  حممد  بن  الغفار  السمدييس    ،عبد  عليه (ـه871)ت  الزين  تل   ،

  .(5) بالسبع

حمم حيي  -8 بن  العبيسى  الرشف  سعيد  بن  القاهريد  بالقباين،     ويعرف 
 .( 6) ري للداينس  تيعليه  ال  أَ قرعليه، و اا تل بالسبع مجع (،ـه900)ت

الد  -9 عيلائعبد  بن  الد  ،م  حمم   ،ين زين  احلديديأبو  عليه  (ـه870)ت  د  تل   ،

 .(7) لسبعبا

، تل  (ـه862)ت  زاق بن عبد الوهاب املرجويش الشاف ع ي  د بن عبد الرحمم   -10

 .(8) عليه بالسبع

 
 .(1/179)ي ، املوسوعة امليرسة لعدة مؤلف(3/332)الضوء اللمع للسخاويترمجته: ينظر  (1)

 .(1/279)للمع للسخاويالضوء اينظر ترمجته:  (2)

 .(7/138)عجم املؤلفي لكحالة  ، م(5/249)اللمع للسخاويالضوء ينظر ترمجته:  (3)

 . 113/ 2 طبقات الفحول حلاجي خليفة  وصول إىل ، سلم ال ( 234/ 3) الضوء اللمع للسخاوي رمجته:  ينظر ت   ( 4) 

 .(141ص)، النور السافر للعيدروس (4/243)يالضوء اللمع للسخاو ترمجته: ينظر  (5)

 .(2/342) لبدر الطالع للشوكاين ا ،(10/246)الضوء اللمع للسخاويينظر ترمجته:  (6)

 .(5/111)حالة ، معجم املؤلفي لك(4/42)ضوء اللمع للسخاويالينظر ترمجته:  (7)

ترمجته:    (8) للسخاويينظر  اللمع  اجلوا( 8/55)الضوء  يف  ،  والدرر  اإلسلمترمجهر  شيخ  حجر   ة  ابن 

 .(3/1148)للسخاوي 
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ي احلزنور الدين األ   ،ةَعيل بن أمحد بن خليف  -11 ، (ـه892)ت  األسمر    في نهر 

 . (1) القراءات ه ذ عنأخ

بإ برا  -12 األنالد  برهان  ،دم ن عيل بن حم هيم  التتائيزراخل  صاريين  )ت   جي 
 . ( 2) ط وابن كثري إ ىل الكهف فق   ، ا لنافع وكذ   ، للكسائي القرآن، وقرأ عليه    ه ي تل عل ،  ( ـ ه 895

أ  -13 بن  صدقة  بن  الصرييف  ا  ،دمحأمحد  ال  ،بن  أبو  بالشهاب    فتح   نفضل 

 .(3) ات ه القراء، أخذ عن(ـه905)ت  ين  للعسق الفتح ا وأب ،ين الد

الزبيديشهال  ،د بن أيب بكرم د بن حم أمح  -14 اليامين  احلريض  القريش   ت)  اب 

 . (4) قرأ عليه القراءات(، ـه898

أمح   -15 بن  عيل  بن  عيل  ،ر البد  ،دحسن  األزهريالدم   َأبو  الشاف ع ي  ي  اطي 

 . (5) اءاتالقر هن، أخذ ع(ـه881)ت  يرالرض

 ، عينصاري القاهري املقرىء الشافألاد بن حامد الزين  بن حمم غني  عبد ال-16

 . (6) سورة الفيل إىل آخر القرآن بالعرش، قرأ عليه (تقريباً  ـه815ولد ) ، بن القصاصا

يلد بن عيل بن إ س املؤلف حمم   -17 قديس، قرأ عليه  ال  العلء  بن  اليمن  أبو  ،امع 

راويتيه  فع بة طه، وبقراءة نااية سور هنالقرآن إىلن أول  وايتيه مبرو  بقراءة أيب عمر

األ أثناء سورة  كتاب  إىل  والشاطبيةعراف من طريق  والعنوان  ل  التيسري،  لشاطبي، 

كام مجع عليه بالسبع من الطريق نفسه من أول القرآن إىل قوله  ،أليب الطاهر النحوي

وعرض    له باقيه،  ازوأج  ،[ 203]البقرة:﴾ حمخم  جم يل ىل  مل ﴿ٱ  تعاىل:

 
 .(5/166)الضوء اللمع للسخاويترمجته: ينظر  (1)

ترمجته:    (2) اللمع  ينظر  اجل( 1/87)للسخاويالضوء  حجر ،  ابن  اإلسلم  شيخ  ترمجة  يف  والدرر  واهر 

 .(3/1065) للسخاوي

 . (1/45)داودي ن للرسي ، طبقات املف(1/316)الضوء اللمع للسخاويينظر ترمجته:  (3)

 .(1/368)لفي ملوسوعة امليرسة لعدة مؤ، ا(2/108)الضوء اللمع للسخاويمجته: ينظر تر (4)

 .(1/700)، املوسوعة امليرسة لعدة مؤلفي (3/106)ويللسخاالضوء اللمع ينظر ترمجته:  (5)

 .(4/256)الضوء اللمع للسخاويينظر ترمجته:  (6)
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التيسري للداين  كام سمع عليه كتاب  من آخرها،    ن حفظه إال يسرياا اطبية مالش  عليه

لشيخ برهان الدين إبراهيم اليمني املقرئ،  أوله إىل باب اإلدغام الكبري بقراءة امن  

 . جيوز له وعنه روايته  سنة سبع ومخسي وثامنامئة وأجاز له باقيه، كام أجاز له ما

ي  بن الزين الغزالشمس أبو عبد اهلل  ،غريباملن  اب  ،ن حممد بن عمر ب  دم حم   -18

 . (1) لسبعقرأ عليه يا ،(ـه820)ولد  احلنفي

  تل ،  (ـه895)ت    عبد القادر بن عمر بن عيسى الوروري األصل القاهري  -91

 .(2) روايتي  عليه

، قرأ بعض عبد اهلل بن حممد بن حسن اجلامل األخصايص أو اخلصويص  -20

 . (3)عليه معجلا

ب  -12 أيبعثامن  ان  الفخر  القاه  القرريلسندبييس  بعض  عليه  تل  للعرش  آ،  ن 

 .(4) (ـه870حوايل  )ت

عثامن  -22 بن  حممد  بن  الد  ،  لبهويتا  عثامن  عمرو  أبو  األصل  يَ الفخر  مي 

 .(5) ، جود عليه القراءات (ـه908)ت  الطبناوي

 .(6)مروه أليب عتل علي ،(ـه228ولد ) يرو الوفا اجلعفبأ ،ينالد د تقيحمم  -32

  )تخاوي  س الس  بن الشم ريأبو اخل  ،ن القصبياب  ،دد بن أمحم حممد بن حم  -42

[5]البقرة:﴾زب﴿ٱ آن وللفاحتة إىل آخر القرلنرص إىل عليه من ا  قرأ (،ـه913
(7).   

 
 .(8/263)خاويع للسللمالضوء اينظر ترمجته:  (1)

ترمجته:    (2) للسخاويالينظر  اللمع  و(4/282)ضوء  اجلواهر  تر،  يف  حجر  الدرر  ابن  اإلسلم  شيخ  مجة 

 .(3/1105) للسخاوي

 .(5/48)الضوء اللمع للسخاوي: ر ترمجتهينظ (3)

 . ( 241/ 2) للسخاوي    يفة ، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرش ( 127/ 5) الضوء اللمع للسخاوي مجته:  ينظر تر   ( 4) 

ترمجته:    (5) اللمع  ينظر  أخبا (5/140)للسخاويالضوء  عن  السافر  النور  الدين  ،  ملحيي  العارش  القرن  ر 

 .(46ص) العيدروس

 .(9/212)للمع للسخاويالضوء اظر ترمجته: ين (6)

 .(580ص)ري ، نيل االبتهاج بتطريز الديباج للتكرو(9/47)الضوء اللمع للسخاويترمجته: ينظر  (7)
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حمم   -52 بن  ن شعبان  عوض  بن  الدرصاد  السكندري  بأ  ،ين  الربكات  و 

 .(1) نآجود عليه القر، (ـه877ت)

ال  -62 ّي، واب الدمهش لل بن او الفضأب  ،دم ن حم د ببن أمح  غن يعبد  يعرف  ري 

 .(2) اممهالشاطبية بتقرأ عليه ا، (ـه906ت ) كأبيه بابن تقي

الدين  عيل  -72 نور  عيل  بن  احلسن  البشبييش   ،امليرسوي  بن  احلسن  أبو 

 .(3) ( ـه837)ولد  األزهري

 .يتعيل بن يوسف بن صرب الدين بن موسى اجلرب -82

 . ( 4)   قرأ عليه الشاطبية   ، ( ـ ه 682لد  )و تتائي،  الرشف ال  ،بان يل بن شعبن ععمر  -92

أيب   -30 بن  بكر بن عحممد  بن عبد  املشهدي،  اهلل  يل  الزين  ابن  الفتح  )ت   أبو 
 . (5) آنعليه القرد جوَّ  ،(ـه889

أبو الفتح    الشمس  ،بن احلمصاينا  ،حممد بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر  -13

 . (6) وألفية النحليه قرأ ع  ،(ـه789)ت لرسيسا يفاملنو

الرمحنحم  -23 عبد  بن  اهلل  عبد  بن  ا،  مد  بن  الدين  قايض    ،لولوينجم  ابن 

 .(7) عليهمجع ، (ـه876)ت  حممد الزرعي الدمشقي وأب، ونعجل

حممد  -33 الشمس  ابنة  الصائغاملعروف    فاطمة  الديروطي  بابن  يوسف    ، بن 

 . (8) عليه قرأْت 

 
 .(3/303)ء اللمع للسخاويالضوينظر ترمجته:  (1)

 .(287ص)، نيل االبتهاج للتكروري (4/624)لسخاويالضوء اللمع لر ترمجته: ينظ (2)

 .(5/211)اويالضوء اللمع للسخينظر ترمجته:  (3)

 .(6/106)الضوء اللمع للسخاوير ترمجته: ينظ (4)

قرن السابع للشوكاين ، البدر الطالع بمحاسن من بعد ال (7/179)ويلسخاالضوء اللمع لينظر ترمجته:  (5)

(2/149). 

 .(143ص)ي ، نظم العقيان للسيوط(7/190)الضوء اللمع للسخاوي: ينظر ترمجته (6)

 .(2/197)، البدر الطالع للشوكاين (8/95)سخاويالضوء اللمع للينظر ترمجته:  (7)

 .(12/106)خاويالضوء اللمع للسينظر ترمجته:  (8)
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 . ( 1)   أجاز له ،  ( هـ 891ت )   ي سن الغز بو احل أ ء  العل، لبغيلا بنا ،يماهربإبن  عيل -34

الرح  -35 حمم يم  عبد  بن  حممد  ال  ،دبن  أبو  بن  فضالتقي  واملل  يعرف  حب، 

 .(2) ، كتب عليه يف القراءات (ـه910)ت  وجاقين األكأبيه باب

د )ول  برهان الدين املحيل األصل السلموين  ،إبراهيم بن خليل بن إبراهيم  -36

 . (3) عليه القرآند جو، (ـه298

 . ( 4) عليه يف القراءات درس  ،  ( ـ ه 888)ت  السنهوري    وب إسامعيل بن أمحد بن يعق   -37

حممد  -38 بن  احلق  احلق   عبد  عبد  السنباطي  ،بن  الشمس  بن  )ت    الرشف 

 .(5) لنافع  يسرياا عليه قرأ ، (ـه931

حس  -39 بن  حسن  بن  اجليحسي  الأب  ،يالفتح  امل  بن  اهلل  عبد  ف  رش و 

للسبعة،  [5]البقرة:﴾زبٱ﴿ٱالبقرة إىل الفاحتة، وليه تل ع ،(ـه895)ت  يالشرياز  

 . (6)وأجازه باإلقراء

الرمحن  -40  عبد  بن  عليه  ،(هـ902)ت:السخاوي    بن حممد  حممد  بعض    سمع 

 . القرآن مجعاا 

، سمع  (ـه890)ت    ين الدكامري املولد املنويفنور الد  ،محد بن عيلعيل بن أ  -41

  .(7) عاا عليهالقرآن مجن م الكثري

 
 .(5/159)الضوء اللمع للسخاويينظر ترمجته:  (1)

ترمجته:    (2) اللمينظر  للسخاويالضوء  بأ(4/188)ع  السائرة  الكواكب  ا،  املائة  للغزي  عيان  لعارشة 

 ."محنالر  عبد"، وسامه الغزي (1/234)

 .(1/49)الضوء اللمع للسخاويظر ترمجته: ين (3)

 .(2/290)للسخاويمع ينظر ترمجته: الضوء الل( 4)

 .(141ص)ر السافر للعيدروس ، النو(4/37)ينظر ترمجته: الضوء اللمع للسخاوي( 5)

 .(1/763)مؤلفي ، املوسوعة امليرسة لعدة (3/931)ظر ترمجته: الضوء اللمع للسخاويين( 6)

اينظ  (7) الضوء  ترمجته:  للسخاوي  ر  اإل(5/172)للمع  تؤمجة شيخ  والدرر يف  اجلواهر  ابن حجر  سل،  م 

 .(3/113)للسخاوي 
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دسد بن عبد الوأ بند محأ -24  .أخذ عنه (ـه872)ت  شهابلا، اح 

يس   شمس  ري ال بن من د  د بن أمح حمم  -43 ر ويف  الت الص املقد   . ( 1)   ، أجاز له ( ـ ه 876)ت    اج 

مع تأديب    هر دهراا وانقطع باجلامع األز  ،ىاألعيان طبقة بعد أخركام قرأ عليه  

 .(2)بكيةنااجل درسةام بم أيت

 ،اتبطرق القراء  اا عارف   ، ب ان اجل   ي ل   سهلا   ،متقشفاا   ، ضعاا امتو  ،اا خرّي   كان  صفاته:

إىل  اا ذاكر و حهلا  هل  ،تهافي  األداء  الطلب  ملزماا   ،احسن  يف    مع  وهو  ،ةلنفع  تقدمه 

يل الرط ،اهلمة عيل ،عقل والسمعالسن صحيح ال   . وحو 

عليه: العلماء  يف    (3) (ـه852)ت    ينالعسقلحجر  ابن  أثبت    ثناء  القراسمه  اء  

املرصب هذالديار  وسط  شه  وصفهبل    ،قرنالا  ية  علياديف   اإلم)  :هة    ، امبالشيخ 

الد  ،امماهل  ،واحلرب املبرك  ،ين شهاب  األد  ،سلمية  األ  ،اء علم  القروقدوة   ، اءئمة 

لو اإلقراءوحامل  قبله  وثامنامئة،  عييف  سنة مخس وأرب  ك ل وذ  (،اء  بَويف  أخرى   : ـا 

اإل  ) المالشيخ  ابيشهد علن  مما  ذك ، و(لَفاضام  الديريه   ت)  ائيقرصاألحييى  و  ،ن 

،  (6) هـ( 849)ت س الونائي م الش   حممد ، و ( 5) ( هـ850)تور القايايت  الند بن  حمم و،  (4) (هـ880

  ،وحيد دهره  ،لفة السبقي  ،ةالعلمالعامل  )  بـ  (7) (ـه841)تاخلجندي    طاهر  وصفهو

 
 .(7/113)ينظر ترمجته: الضوء اللمع للسخاوي( 1)

ب(  2) جانبك األرشمدرسة  األمري  الدوادارناها  اخلازندار  نْ ـه318)ت    يف  ع  زويلة، (  َباب  َخارج  القربيي  د 

املدروهذ اجل ه  الضوء اسة معروفة اآلن بجامع  ينظر:  بالقاهرة،  املغربلي  بشارع  للسخاوي  للمنابكية  ع 

 .com.enterelqalamc://https، موقع مركز القلم لألبحاث والدراسات ( 3/54)

 . (251ص)اظ للسيوطي ات احلف، ذيل طبق(2/36)اللمع للسخاوي مجته: الضوء رينظر ت( 3)

 .(177ص )يوطي للس ، نظم العقيان(10/240)ضوء اللمع للسخاوي ينظر: ال( 4)

 .(154ص)، نظم العقيان للسيوطي (212/ 8)ينظر: الضوء اللمع للسخاوي  (5)

ا  (6) للسخاوي  ينظر:  اللمع  حسن(7/140)لضوء  مرصاملحارض  ،  تاريخ  يف  للة  والقاهرة  سيوطي  

(1/440). 

 . ( 466/ 1)   لرشيفة للسخاوي نة ا حفة اللطيفة يف تاريخ املدي ، الت ( 365/ 6) ترمجته: املنهل الصايف البن تغري    ينظر (  7) 

https://elqalamcenter.com/
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اليمن القديس بـ  أبو    مؤلف هذا الكتاب  ه تلميذهصفو   كام  ،(اشيخن  ،وفريد عرصه

اإلشيخ ال» العامل،  مام،  العامل،  احل،  البحر،  العلمة،  املحدث  امة،الفهرب،  ،  الفقيه، 

احلافظ،    د، املحقق، املدقق، اللفظ،ية، الرحالة، املقرئ، املجواملسند، املعمر، الراو

املفن املتقن،  والضابط،  املعقول  بي  اجلامع  مفياملن،  الطالبينقول،  رحلة د   ،

املقرئي،داملح مجال  املسند  ثي،  الناقلي،آخر  قدوة  اخل  ين،  الرضية،  ذو  لل 

األصيل،املرضي  واخلصائل املتقشارلبا  ة،  الويل،  البارع،  السعيد،  الصالح،  ،  ف، 

وكذا  ،  (1) «وارث األنبياء واملرسلي، املرحوم، الورع، الزاهد، شهاب الدنيا والدين

اإلوصف هناجعف  مامه  يف  السنهوري  هر  بـ  ية  املخطوط  العامل،  العامل،    م،مااإل»ذا 

ستاذ  لمة املتصدرين، األرة املقرئي، صدر كهة، البحر، احلرب، الفهامة، فخر ممالعل

اإل اآلالعايل  سائر  من  إليه  املرحول  األحفاد   ،فاق سناد،  ملحق  البلد،  وأقىص 

 . (2) «بأجداد األجداد

 ف.ه عىل مؤلَّ مل أقف ل ه:ـــــاتـفـؤل ـم

يمل  ه:ــــاتـــوف  اإلقع  فكـنـ  مــن  وــسب  ةـنـس   اتـراء حتى  ائة ـانم ـوثم ن  ـيمسـخع 

 . (3) ة ــنـة س ــائـن مـع

 

 

 

 
 . (463ص )ينظر:  (1)

 . (476ص)ينظر:  (2)

 (.1/621)ة امليرسة لعدة مؤلفي ، املوسوع(263/ 1)للسخاوي  ينظر: الضوء اللمع( 3)
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 لثاملبحث الثا
 ،وأهميته ،وموضوعه ،ملؤلفهونسبته  ،اسم الكتاب 

 وأهم املالحظات عليهوطرقه،  ،ومنهج مؤلفه 

ي  اب:الكتاسم   اساما ذكر  مل  له    املؤلف  يأت  ومل  أول   تسميةا   ذكرلكتابه،  يف 

يف    وهو موجود  ملعاجم،  ارس وا ب الفهيف كت  اا له ذكر أجد  مل  ذاوكالكتاب أو ثناياه،  

برنستكتبة  مهرس  ف ال"باسم  ون  جامعة  أيب  القديسثبت  لكن  "يمن  من  ،  يمكن 

من القديس  ليأيب ا وءات  مقر  "خلل فحوى املخطوط وموضوعه أن يكون عنوانه

بعد ا   (ـه857)ت  السكندريالدين  عىل شيخه شهاب    تقريباً(   ـه900  )ت  ،  "ءات لقرايف 

  للكتاب.ه ليكون عنواناا وهو الذي اخرتت

أيب    نسبته ملؤلفه: إىل  الكتاب  القديس يدل عليينسب  قوله يف مقدمته:  اليمن  ه 

إسامعيل بن اليمن    بويل، أاجلم   يقول العبد الفقري احلقري الذليل، الراجي عفو ربِّه»

، ختم اهلل له باا مذه  ، والشافعيأصلا   ، والقديساا عمر بن عبد الرمحن املرصي مولد

كذلك«بخري وقوله  آخره:  ،  حممد»  يف  اليمن  أبو  الفانية  بيده  بن   علقها  عيل  بن 

 .«ن عمر بن عبد الرمحن القديس الشافعيإسامعيل ب

القديس  مقروءات  موضوعه: اليمن  عىلأيب  السكندريا   شيخه    يف   لشهاب 

   القراءات.

ث   و أبفها  حيث جعلها مؤل  ،كبرية  ة  يأمه  ةللمخطوط  أمهيته: القديس  ملا   اا بتاليمن 

من القل  القراءات  قرأه  السكندري  الشهاب  شيخه  أبرز   قييلعىل  من  يعد  الذي 

  بية العصور الذهأحد  القرن التاسع اهلجري  املرصية يف    دي القراءات يف الديارمسن

القعلل السكندري  ف  ؛راءات م  ابن   معارص  الشهاب  الشيخ  القراءات  علم  لعمدة 

ويعد  خ الشهاب السكندري،  وشيد  هو أح    ابن اجلزرينَّ  ، بل إ  اجلزري

ا اجلزري  ابن  عن  اآلخذين  أشهر  اإلجازات،    لذينمن  يف  أسامءهم  وهذا  يذكر 
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صاحبه   دونه  إذ  نادر؛  األثبات  من  شيخالنمط  حياة  آخر  وفايف  ه  يف  ته،  مرض 

ي تلميذ السكندر  هد عليه كبار القراء يف عرصه كاإلمام أيب جعفر السنهوريوأش 

ومكانة، كام   وهذا يزيده أمهيةا   ،شهادات موثقة بخطوطهملا  ذهيع ه، ومج هام اهللرمح

ال يوجد بعضها    ، وقدكون األسانيد املذكورة نادرة  ؛يتهأبرز ما يدل عىل أمه   منأنَّ 

 ة.لرسالإال يف هذه ا

مل ينص املؤلف عىل منهجه، لكن يمكن استنتاجه من خلل حتقيق   فه:مؤل منهج

ثببدأ  حيث  ،  ملخطوطا ث فيها عن عظمة كتاب اهلل، ومكانة  مة حتدقدبم ته  املؤلف 

ا أئمة  وجهود  الشهاب لقراقارئه،  شيخه  عىل  مقروءاته  بذكر  بدأ  ثم  نقله،  يف  ء 

ه، وقراءته عليه رو إىل سورة طعم   أيب  راءةقب  إفراداا فذكر قراءته عليه    ،السكندري 

 غريه  عىله  ، ثم ذكر قراءتقرآن ي البقراءة نافع إىل سورة األعراف، وإجازته له لباق

أولومجعاا   اداا إفر من  عليه  والقراءة  إليه،  وعودته  تعاىل: الق  ،  قوله  إىل  رآن 

له    [203البقرة:]  ﴾حمخم جم يل ىل ملٱ﴿ وإجازته  للسبعة،  مجعا 

الشيباقيه، ثم ذك ، ثم فصل إسناد كل  ين قوخ الذر  السكندري  الشهاب  رأ عليهم 

ه عىل  ضه الذي تويف فيمر  يف  السكندري أشهدهاب  الش  ثم ذكر أنَّ دة،  شيٍخ عىل ح

طهم، ثم ذكر عرضه الشاطبية  ادهتم بخطوشه إجازته بعض القراء الصاحلي املوثقة 

لسكندري  سناد اوذكر إقيها،  له با  جازتهإمن آخرها، و   إال يسرياا   عليه حفظاا   كاملة

  ، وإجازته لهلكبريام ا، ثم ذكر سامعه عليه كتاب التيسري من أوله إىل باب اإلدغفيها

شيقيهبا إسناد  وذكر  كل،  له  وأجاز  التيسري،  كتاب  يف  السكندري  له    ما  خه  جيوز 

 . بتوثيق شهادات ثلثٍة من القراء بخطوطهم (1) ت وعنه روايته، وختم الثَّبَ 

 
واملقصو  (1) والبينة،  احلجة  هنا  دالثَّبَت:  املحدث:  به  فيه  جيمع  الذي  املقرئ  الفهرس  مروياته و  وكذا 

جة؛ ألن أسانيده وشيوخه حجة له، وقد ذكره كثري من املحدثي. وقيل: إنه  احل  خه، كأنه أخذ منوأشيا 

 . (4/477)لزبيدي ل تاج العروسينظر:  جازملحدثي، ويمكن خترجيه عىل املمن اصطلحات ا



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  بعراال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

439 

 لف: طرق املؤ 
ش املؤأ  قر عىل  للداين، لف  التيسري  كتاب  طرق  من  السكندري  الشهاب  يخه 

البن الفحام، وسأذكر الطرق عن يد  تجرالنحوي، وكتاب ال  طاهروالعنوان أليب ال

االرواة مقترصةا عليهم، مبين لطرق النرشية منها، أما تكملة السند من الراوي إىل ة 

 فلم أذكره.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 سري: أولً: طرق التي
، فذكر أنه قرأ قراءة نافع اين طرقر الدكذ ه يف كتاب التيسري باب اإلسناد مفصلةا

عىل أيب الفتح فارس    هـ(258)ت  ط حممد املروزينشييب  ة قالون من طريق أ روايمن  

مر املقرئ  عىل إبراهيم بن ع  ه(380)تراساين  عىل عبد الباقي اخل  (ـه140)تبن أمحد  

وقرأ رواية  ،  (ـه258)تبن األشعث    ر أمحدأيب بك عىل    ( ـه344)تعىل أمحد ابن بويان  

(  ـه 402)تعىل خلف بن خاقان    ( اً ريبهـ تق240)تطريق يوسف األزرق    ورش من 

وأما قراءة  ،  (ـه802)تعىل إسامعيل النحاس    (ـه356)تعفر أمحد التجيبي  عىل أيب ج

د أمح  ارس بنعىل ف  هـ(324)تابن كثري فقرأ رواية قنبل من طريق أيب بكر بن جماهد  

  أيب   وقرأ رواية البزي من طريق   ، (هـ386)ت أيب أمحد السامري عبداهلل البغدادي  عىل

عىل أيب بكر حممد    (ـه412)تعىل عبد العزيز الفاريس    (، ـه294)تي  ربيعة حممد الّرَبع  

وأما قراءة أيب عمرو: فقرأ رواية دوري أيب عمرو من طريق أيب  ،  ( ـه351)ت  النقاش

عىل عبد العزيز البغدادي عىل أيب   هـ(280)ت بضع  س  دو بن عب   الرمحن الزعراء عبد  

أيب بن  الواحد  عبد  جم   (ـه349)تم  هاش   طاهر  ابن  عىلعىل  الز  اهد  عىل  أيب  عراء 

اليزيدي   املبارك  بن  حييى  عىل  عمرو،  ىل  ع  (ـه202)تالدوري  برواية  أيب  وقرأ 

وبإدغامه   واملتقاربي،  املثلي  من  األول  بإظهار  طري السويس  أيب  من  ن  مرا ع ق 

تقريب316)تموسى بن جرير   ابن    راءةوقرأ ق ،  عىل فارس بن أمحد عىل السامري  (اً هـ 

ا عامر   رواية  ذكوان  من  األخفش  بن  هارون  طريق  العزيز    هـ(292)تمن  عبد  عىل 
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  هـ( 250)توقرأ برواية هشام  من طريق أمحد احللواين  ،  النّقاش  بكرالفاريس عىل أيب  

فا الفتح  أيب  عبدان  السام  رس عىلعىل  بن  بعد  ري عىل حممد  قراءة  ،  هـ(300)ت  أما 

من طر  شعبة  رواية  فقرأ  ش عاصم  الرصيفيني  يق  حيي   ـ( ه261)ت عيب  آدم  عن  بن  ى 

به عىل فارس أ قر  :( ـه313)ت طريق يوسف الواسطي  : األول:من طريقي  (ـه203)ت

:  ثاين وال ي،  لبغدادبن عبد الرمحن ابن أمحد عىل عبد الباقي بن احلسن عىل إبراهيم  

حفص    واية وقرأ بر عىل فارس بن أمحد عىل السامري،  طريق أمحد القاُفلين: قرأ به  

عىل   (ـه399)تعىل أيب احلسن طاهر بن غلبون    (ـه352)تالصباح  ق عبيد بن من طري 

اهلاشمي   األشناين    (ـه836)تعيل  أمحد  العباس  أيب  قراءة محزة  ،  (ـه307)ت  عىل  أما 

م من   خلف  طريق رواية  الكريم    س إدري   ن  عبد  أيب    :(ـه292)تبن  عىل  هبا  فقرأ 

رْ  خلد  وقرأ برواية  يان،  عىل ابن بو   (ـه370)تتكي  احلسن بن غلبون عىل حممد احل 

ري، عىل حممد سامعىل أيب الفتح فارس عىل ال  :(ـه286)ت حممد بن شاذان   من طريق 

، محزةعىل    (ـه188ت)عيسى  وقرأ خلف وخلد عىل سليم بن    ،   (ـه328)تبن شنبوذ  

رأ  قف  (،ـه307)ت بعدأما قراءة الكسائي من رواية الدوري من طريق جعفر النصيبي  

وقرأ رواية أيب    هـ(،340)ت بضع  مد اجللندي  حم   ح عىل عبد الباقي عىل هبا عىل أيب الفت

الليث بن خال  م احلارث  الصغري  د  الكسائي  عىل    (ـه288)تن طريق حممد بن حييى 

أمح بن  عفارس  بلباقال  عبدىل  د  بن  زيد  عىل  البطي   (ـه358)ت  ل  ي  أمحد  عىل 

 .(1) عىل الكسائي الصغري (ـه330)ت

 وان: نياً: طرق كتاب العن اث
يف كتابه النرش تسعة طرق، ومل يذكر أبو الطاهر  نوان  العمن  استقى ابن اجلزري  

العنو العن  اختصاراا طرقه  ان  يف  حمقق  ذكرها  وقد  االكتفاء،  كتابه  يف  وان وذكرها 

 
، السلسل الذهبية (122-105ص)بع للداين حتقيق د. خلف الشغديل  ات السءينظر: التيسري يف القرا   (1)

 .(429-217ص) د. أيمن سويد  ــة لنرشياألسانيد الب
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  ( ـه420)تقرأ أبو الطاهر عىل شيخه عبد اجلبار الطرسويس  حيث  فصلة،  لنرش موا

السام أها عىل شيخه عدا رواية ورش فقر  ،السبعة  يع روايات األئمة مجري يفعىل 

عيل  الطر بن  عبدالعزيز  عدي  أيب  عىل  أعىل  (ـه379)تسويس  سيف  بن  بكر   يب 

فمن طريق   عن نافعقالون  رواية    أماعىل األزرق، وهو من طرق النرش،    (ـه307)ت

من    ن رواية البزي ري م قراءة ابن كث ، وقرأ  (ـه282)تابن جماهد عن إسامعيل القايض  

ن عبد العزيز الصباح، وطريق أيب احلسن أمحد  قي عن أيب ربيعة: طريق حممد بطري

قنبلروا وببقرة،    بن حممد بن النرش، وقرأ  ر من ط  ية  ابن جماهد، وهو من طرق  يق 

 من طريقي عن أيب الزعراء: طريق السامري،  ن رواية الدوريعمرو م   ة أيببقراء 

القاسم   أيب  ابن    عبيدوطريق  عن  املرصي  طرق اهلل  من  الطريقي  وكل  جماهد، 

يق ابن  وطرمن طريقي: طريق عيل بن احلسي الرقي،    رواية السويس لنرش، وقرأ  ا

بقراءة  رأ  ير، وقبن جر  موسى بن جرير، وقد أخذ ابن اجلزري طريق موسىعمران  

رواية هشام من  عامر  احلسن  ابن  أيب عيل  و  من طريق  املقرئ،  عبدان  ابن  بن أمحد 

و احللواين،  عبدانعن  ابن  طريق  اجلزري  ابن  وقرأ  أخذ  ذكوان،  ابن  من   برواية 

شنبوذ،   ابن  طريق  األخفش:  عن  هوطرطريقي  بن  وقرأ  يق سلمة  بقراءة  ارون، 

بن آدم: طريق ابن شنبوذ عن حممد بن    حييى  نعيقي  من طرعاصم من رواية شعبة  

يفيني، وقد  يق القافلين عن الرصوطر  اج بن محزة العجيل،عيل احلجاجي عن احلج

طري اجلزري  ابن  وقرأ  أخذ  الرصيفيني،  حفصق  العباس    رواية  أيب  طريق  من 

عب عن  وم يد  األشناين  الصباح،  املاحلاين  بن  شعيب  بن  أمحد  طريق  ابن  -ن  وذكر 

أاجل الزري  الواسطينَّ  احلسي  بن  أمحد  األخري  اسم  أنَّ  شع  -صحيح  أيب  يب عن 

ال حممد  بن  وقرأ  قواسصالح  م ،  محزة  خلفبقراءة  رواية  عبد    ن  بن  إدريس  عن 

ة ملا يف  الفلكريم من طريق ابن شنبوذ، وأيب احلسن الرقي، وطريقه عن إدريس خم ا
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عن    (ـه354)ت  العطارمقسم    ، حيث ذكره من طريق السامري عن أيب بكر ابنالنرش

الزائدة    بعيوهو طريق صحيح كام يف الكامل يف القراءات العرش واألر-إدريس،  

للهذيل صعليها  الق281  يف  البيان  جامع  ويف  للداين  ،  السبع    ، -1/371راءات 

ابن شنبوذ ع  وبرواية خلد النرش،  يب بكر بن شاذن أمن طريق  ان، وهو من طرق 

هب  قرأ  الكسائي  من  وقراءة  حممد    الدوري  رواية ا  احلسن  أيب  طريق  طريقي:  من 

  اية أيب احلارث رو عن ابن عبدوس، ومن  اهد  ، ومن طريق ابن جم (ـ ه314)تالباهيل  

 . ( 1) حييى الكسائي الصغريمن طريق حممد بن 

 اثلثاً: طرق كتاب التجريد:
محد  ، وأبو العباس أ(ـه461)تبد العزيز الفاريس  عة: نرص بن عأربشيوخ الفحام  

إسام  سعيد  بن بن  وإبراهيم  نفيس،  إبراهيم  بن  بن  بقراءته عىل احلسن  املالكي  عيل 

د املالكي  ، ويتفق إسنا(ـه438)تت اإلحدى عرش  لف الروضة يف القراءاي مؤاملالك

عىل   قرأ  كام  الفاريس،  أسانيد  مع  إبراهيم  بن  احلسن  ف  عبدعن  بن  ارس الباقي 

عىل  تقريباً(  ـه450)ت الباقي  عبد  والدوقرأ  أيب  يف   ه  ويغلب  أمحد،  بن  فارس  الفتح 

  ار سأقول: ، وللختصي اخلراساينلباقأسانيد عبد الباقي قراءة أبيه فارس عىل عبد ا

املالكي   ق-طريق  به  املالكيوأقصد  احلسن  عىل  املالكي  إبراهيم  شيخه  ،  -راءة 

د  عىل عب قراءة عبد الباقي عىل والده أيب الفتح فارس أقصد به و-يالباقوطريق عبد 

 ، وإن حصل اختلف نصيُت عليه. -ي اخلراساينقاالب

 
القراءات السبع    (1) أبو اجلود من  أليب الطاهر األينظر: العنوان يف  ،  ( 68-29ص)ندليس حتقيق: د. خالد 

،  (2/424)،  (1/270)البن اجلزري  رش، الن(1/323)ناء الزمان البن خلكان  عيان وأنباء أبوفيات األ

-217ص)، السلسل الذهبية ل د. أيمن سويد  ( 69ص)ي  رالبن اجلز  منجد املقرئي ومرشد الطالبي

429- 270). 
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   :لبزي: قراءة ابن كثري، رواية ا أولً 
من  ن  ع  أيب ربيعة طريق  *  النقاشالبزي  األول: طريمن    طريق أيب بكر  قي: 

 .واملالكييس الفار طريق من طريقي:   (ـه417)تطريق عيل احلاممي 

السعيدي   عيل  طريق  حدودالثاين:  طر  (ـه410)ت  المن  ابن و   ريس،افيق  أخذ 

 اجلزري مجيع طرق النقاش يف نرشه.

البزي من  (اً تقريب  ـه030)ت   طريق عبد هللا اللهيب  *  املالكي ق  طريقي: طري  عن 

 . (ـه350)تهبة اهلل بن جعفر  نمي عاماحل ن، عوالفاريس 

إسحاق    *  البزي:  ع  (ـه308)ت  اخلزاعيطريق  الباقي  ن  عبد  طريق    ن عمن 

 . (ـه361ت)زوري إبراهيم الب

 رواية قنبل من ثالثة طرق:
 من ثلثة طرق:  طريق أيب بكر بن جماهد  * 

بكر بن   نوالفاريس عطريق املالكي  ي:  من طريق  ( ـه353)تمحد  بن أطريق بكار  

 . (ـه405)ت شاذان

 من طريق عبد الباقي.  : ( ـه358)تطريق زيد العجيل 

ال   أيبطريق   نفيس،    سامريأمحد  ابن  طريق  أ من  هذوقد  ابن   ق يالطر  هخذ 

 . (1) نرشه اجلزري يف

 والفاريس. لكي من طريقي: طريق املا طريق نظيف بن عبد هللا عن قنبل * 

عيل بن و  البلديحممد    نعمن طريق عبد الباقي    :قنبلالصباح عن  طريق حممد 

 . حممد املكي كلمها قرآ عىل ابن الصباح 

 
، 265ص) د  ـويـن سـم ـة أليـيـ، السلسل الذهب(309،  303،  301/ 2)زري  ـج ـالن  ـر البـشـر: النـظـين(  1)

268 ،273) . 
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   من ثالثة طرق: ش من رواية ور فع  قراءة ان
  ني:األزرق من طريق  ق يش: طر عن ور  األوىل  * 

 :  من طريقي (ـه307)تطريق عبد اهلل بن سيف  األوىل عن األزرق:

   من طريق ابن نفيس. (ـه381)تيز بن الفرج يق أيب عدي عبد العزرط

الظهراو   حممد  وطريق  قسيم  عىل  الباقي  عبد  عىل  به  قرأ  احلويف:  ي الظهراوي 

اهلل  (ـه398ت) عبد  أو  ا-  عىل جده حممد  معرف  االحتاملي  لذهبيذكر  يف  اسمه  ة يف 

ويف  احل  -428/ 1نهاية  ة الكام يف غاي  "اهلل   عبد"، وسامه ابن اجلزري  214القراء ص

  عىل ابن سيف، والذي يف النرش ر يف التجريد أن احلويف قرأ  عىل ابن سيف، كذا ذك

ي وق  أنَّ احلويف قرأ عىل ابن عدي  280/ 2 صح  رأ ابن عدي عىل ابن سيف، ولعله 

أنَّ احلويف قرأ عىل    ذكر  428،  394/ 1؛ ألن ابن اجلزري يف غاية النهاية  يحتاملاال

 . األزرق  زري طرق ابن سيف عنابن سيف، وأخذ ابن اجلعىل ابن عدي، و

 طريق إسامعيل النحاس من طريقي:  الثانية عن األزرق:

الباقي عىل والده فار  عىلطريق ابن هلل: قرأ به    األول: نم اغأيب    س عىلعبد 

، كذا ذكر ابن الفحام، والذي  (ـه310)تعىل أمحد بن هلل  (ـه333)تظفر بن أمحد ملا

النهاابن  صوبه   غاية  يف  الباقي    2/6ية  اجلزري  عبد  األدفوي  أن  حممد  عىل  قرأ 

 فيها أبو غانم.  يف  ألن الَسنة التي ولد فيها فارس تو  ؛ عىل أيب غانم عىل ابن هلل  (ـه388)ت

اداق محطري  الثاين: الباقي أيض(ـه403)ت حدودين  الوخلن  به عىل عبد  عىل    اا : قرأ 

 . زريلطريق ابن اجلذه ا، وأخذ ه(ـه388)تعمر بن عراك 

طريق  ثا ال  *  ورش:  عن  األصبهاين  نية  حممد  بكر  طريق    :ه(296)تأيب  من 

 . ابن اجلزري يق هبة اهلل بن جعفر، وأخذ هذا الطر  ناحلاممي ع نالفاريس ع 
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 :    من طريقي   ه( 264)ت صديف  نس بن عبد األعلى ال و ي  طريق ورش:   الثالثة عن

م اإلماابن    نالسعيدي ع  ن عريسفاالمن طريق  طريق حممد األهنايس:    األوىل:

 . (ـه355)تاس أمحد بن العب

 ه(429)تإسامعيل بن احلداد    ناملالكي عطريق  ن سلمة:  الثانية: طريق حممد ب

 . ه(386)تين ازغزوان امل نع

 طرق:  ة ربعأ  لون منرواية قا
من طريق أيب حسان أمحد بن األشعث   األوىل عن قالون: طريق أيب نشيط*  

 عث:  األش من طريقي عن 

عىل  قرأ به عىل ابن نفيس    ه(:340ت قبل)طريق عيل القزاز    ث:األوىل عن األشع

، ه( 345)تق  وراعىل أيب سهل صالح ال  ه(389)تن  أيب الطيب عبد املنعم بن غلبو

 ي. اجلزر وأخذه ابن

طريق املالكي والفاريس عىل طريق ابن بويان من طريقي:  نية عن األشعث:ا ثال

 الفاريس. ابن اجلزري طريق  أخذ، وه(406)تلم الفريض  مسعبيد اهلل ابن أيب

  طرق:  أمحد احللواين من ثالثة   الثانية عن قالون: طريق *
ل ا مطريق ابن أيب األوىل عن احللواين:  يقي:  طر من ه(928)ت لرازيهران اجلامَّ

مهران: أيب  عن  عىل   األوىل  الفاريس  عىل  به  قرأ  النقاش:  بكر  أيب  طريق 

 . السعيدي

 من طريقي:  ن شنبوذق ابطري أيب مهران:  ية عنثانلا

شنبوذ ابن  عن  الاألوىل  طريق  عىل:  هبا  قرأ  طريقي:  من  نفيس،    سامري  ابن 

  .عىل السامري تح فارسالفوعبد الباقي عىل والده 

عانيالث شنب  نة  الكارزيني    وذ:ابن  حممد  بعدطريق  أيب  ه(440)ت  عىل  به  قرأ   :

الكاري عىل  املالكي  والكار  زين،إسحاق  السامري  ابوقرأ  عىل  كذا زيني  شنبوذ،  ن 
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كاريزين أنَّ الصواب أنَّ ال  2/133يف غاية النهاية  ذكر الفحام، وذكر ابن اجلزري  

بوذ؛ ألن الكاريزين مل  نابن ش   ي عىلعاملطووقرأ    ه(371)تملطوعي  ن اقرأ عىل احلس

الثامن لس القراءات  املبهج يف  ابن شنبوذ، وهو كذلك يف  ايدرك  ، 31خلياط صبط 

  .(1) (ع طرق ابن أيب مهران عن احللواين اجلزري مجي )وأخذ ابن

ابن عون    عن احللواين:نية  الثا  لح  من طريق حممد بن صا  ه(270)ت قبل  طريق 

أنَّ الصواب يف    135/ 2غاية النهاية    زري يفجلابن  ر اذك  -ن املقرئ وعيل بن محدو

 .  السامري عىل  ىل والده، وابن نفيس  قي ع طريقي: قرأ به عىل عبد البا من -"حممد"اسمه 

من طريق ابن أيب مهران: قرأ به عىل    الثالثة عن قالون: طريق أمحد بن قالون * 

 .قاشالفاريس عىل السعيدي عىل الن 

 من طريقي:   ه(282)تقايض عيل الامق إس ريط ون:الرابعة عن قال*  

 . فيس عىل ابن غلبون بن ن : قرأ به عىل ا طريق حممد بن املستفاض   األوىل عن إمساعيل: 

عىل زيد بن  د الباقي  من طريق عبطريق أيب بكر بن جماهد:    ثانية عن إمساعيل:لا

 أيب بلل. 

   ني:ريق من ط  قراءة ابن عامر رواية هشام
من طريق زيد    ه(324)تد الرملي الداجوين  محمطريق  شام:  األوىل عن ه  * 

امل  بن أيب بالل عنه الفرج، عىلالفاريس والكي  من طريقي: طريق  أيب   النهرواين   

 . وقد أخذ الطريقي ابن اجلزري، ه(404)ت

   :حللواين من طريقنيهشام: طريق ا الثانية عن   * 
باألوىل عن احللواين من طريق أيب  النقاش:   ب  كر  عىل عيل    يسالفار   ه عىلقرأ 

الفح  ه(433)تي  الزيد ابن  ذكر  كذا  احللواين،  النقاش عىل  بكر  أيب  ام، وذكر عىل 

 
،  227،  221ص)، السلسل الذهبية  (238،  280،  277،  268،  263،  260  ،2/255)ينظر: النرش(  1)

232 ،235 ،236 ،240 ،246، 248 ،924 ،250). 
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ل احلسي امأنَّ الصواب أنَّ النقاش قرأ عىل اجل  1/150ي يف غاية النهاية  جلزرابن ا

تقريب300)تمهران    بن سنة    (؛اً ه  ولد  النقاش  ت  ه(266)ألن  سنة    ويف واحللواين 

 طأ للنساخ، وأخذ هذه الطريق ابن اجلزري خل احتامل ا   363/ 2نرش  ال   ب يف ونس ، ه(250)

بن  عيل    نعاقي  من طريق عبد الب  :مدبن حمريق عبيد هللا  الثانية عن احللواين ط

 . أبيه عبيد اهلل  ن علم بن عبيد اهلل أيب القاسم مس ن ع ه(356)تالقلنيس خليع 

 : طرق  من أربعة األخفش  رونرواية ابن ذكوان من طريق ها

جعفر  :األوىل بن  هللا  هبة  طريق  األخفش  طريقي:    عن  املالكي  من  طريق 

 .أيب الفرج النهرواين نوالفاريس ع 

 من طريقي:   أيب بكر النقاش  عن األخفش طريق :نيةثا ال

 .   طريق املالكي والفاريس من طريقي: مامياألوىل عن النقاش طريق احل 

ط النقاش  عن  ط:  السعيدي  ريق الثانية  اجلزري    ،فاريس لاريق  من  ابن  وأخذ 

 . (1)طرق النقاش

بن سال  :الثالثة نصر  أيب  األخفش طريق  هارونعن  بن  عمة  به  قرأ  ا:  بن  ىل 

ال عىل  عىل  سامري  نفيس  السامري  مجيعاوقرأ  وقرآ  نرص  أيب  عىل  شنبوذ    ىلع  اا بن 

عىل    بن شنبوذأ ااألخفش، هذا الذي التجريد أن السامري قرأ عىل ابن شنبوذ، وقر

ش، والذي يف غاية النهاية: أن السامري قرأ عىل ابن مجيعا عىل األخف   ، وقرآ سلمة

يف ترمجة نرص بن سلمة  ىل األخفش، ومل يذكر  ا عشنبوذ وسلمة معا، وقرآ كلمه

   .(2) نبوذ قرأ عىل نرص، واهلل أعلم بالصوابويف ترمجة ابن شنبوذ أنَّ ابن ش 

 من طريق عبد الباقي. ملقرئ:وسى اران م أيب عم ريق عن األخفش ط: الرابعة

 
الـظـنـي  (1) الذهب(368،  364،  2/361)رــشـنـر:  السلسل  ، 333  ،330،  328،  322،  319ص)ية  ، 

334 ،336) . 

 . (347، 2/52) ،( 415، 1/310)هاية ينظر: غاية الن (2)
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 قراءة أيب عمرو  
 : رواية حيىي اليزيدي عن أيب عمرو من مخس رواايت:أولً 
 ي أيب عمرو: دي: رواية دور ن اليزيعا أوهل 

 رواية اإلظهار واهلمز من ثالثة طرق: 
عن  األوىل  عنه  جماهد  ابن  طريق  من  الزعراء  أيب  طريق  ابن  الدوري  وعن   ،

 ن:  اطريقد اهجم 

 من طريق الفاريس.  طريق منصور القزاز: جماهد  ن ابعن  وىلألا

الباقي عىل  به عمن طريقي: قرأ    طريق السامري  الثانية عن ابن جماهد  ىل عبد 

 الزعراء، وذكر ابن  وأخذ ابن اجلزري مجيع طرق أيب، لده فارس، وعىل ابن نفيس وا

  س ا العب  ن أيبالسامري ع  يق طر  يف النرش طريق أخرى من التجريد: وهياجلزري  

الزعراء من طريقي: طريق عبد الباقي عىل فارس، وطريق ابن  حممد املعدل عن أيب  

 نفيس عن السامري. 

  ن السعيدي ع   نالفاريس ع  من طريق   :مد اجللنديعن الدوري طريق حمنية  الثا 

 .إلماملعباس بن اأمحد بن ا

 : ريقيطن م ه(303)تالثالثة عن الدوري طريق أمحد بن فرح  

 من طريقي:   أيب باللطريق زيد بن  ح ر ابن ف  نىل ع األو 

 .  من طريق عبد الباقي األوىل عن ابن بالل
طريق الفاريس، وطريق  ن طريقي:قرأ به م ريق احلماميل طالثانية عن ابن بال

 والفاريس عن احلاممي.عبد الباقي ري طريق املالكي، وأخذ ابن اجلز

من طريق   :ه(355)ت  يل و ابل  وفاملعر الدقاق  أمحد    يق طر الثانية عن ابن فرح  

 . ه(393)تإبراهيم الطربي  نع الفاريس واملالكي

 من أربعة طرق:  ه(261ت)سي اثنيها عن اليزيدي رواية السو 
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  أيب عمر حممد  األوىل عن السوسي طريق أيب احلارث حممد الرقي من طريق

،  ه(396)تعيل العلف    نع  يسطريق املالكي والفار:  من طريقي   ه( 352)ت   النقاش 

أنَّ قراءة أيب عمر النقاش عىل أيب احلارث    94/ 2بن اجلزري يف غاية النهاية  ا  ركوذ

 النقاش. وهم، وصوابه: أبو بكر ريد الرقي كام يف التج

من طريق احلسني ابن    ه(361)تالثانية عن السوسي طريق موسى بن جرير  
  ي رنوالديحممد  أيب بكر    نع  ريسفامن طريقي: طريق املالكي وال  ه(373)تحبش  

 ، وقرآ كلمها عىل ابن حبش. ه(431)توحممد الواسطي  ه(404)ت بعد

  ابن اجللندي اعيل القرشي من طريق  إمس   الثالثة عن السوسي طريق حممد بن 

 من طريق عبد الباقي. عنه:

السو  بن  الرابعة عن  النحويسي طريق علي  عىل الرقي وأيب عثمان  به  قرأ   :

 مري. اسد المحأيب أده عىل  والىلع قيعبد البا

 رواية اإلظهار وترك اهلمز عن السوسي:
ابن    عنه، وهي:  اً قرأ به من الطرق املذكورة آنف القريشاجللطريق    ، ندي عن 

الفاريس ابن    وطريق  من طريق  الرقي  موسى  عن  وطريق عيل  حبش  الرقي فقط،   

ابن اجلزري يف  وأيب   النحوي، والذي ذكره  السامري  3/463النرش  عثامن  قرأ    أنَّ 

يف كل الطريقي، وهو الذي ذكره الداين يف التيسري، وصوب  بن جرير    ىس وعىل م

   .(1) األمرين د. أيمن سويد

 غام وترك اهلمز اإلد اية و ر 
الفاريس  من طريق    :( ه240وايل)حتاثلثها عن اليزيدي رواية الطيب أيب محدون  

الفحام    نع بن  أمحد  نع  ه(340)تاحلسن  بن  اجلزرذ و،  بكار  ابن  يف  كر  غاية ي 

 . أنَّ الصواب أنَّ بكار قرأ عىل احلسن بن احلسي الصواف عىل أيب محدون   344/ 1نهاية  ل ا 

 
،  287،  283ص)لذهبية أليمن سويد  ، السلسل ا(347،  338،  328،  295،  2/324)النرش  ينظر:    (1)

292 ،293 ،295 ،130 ،023 ،308-310). 
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قرأ به عىل    :ه(235)تيمان بن احلكم  وب سلدي رواية أيب أيليزيرابعها عن ا 

ىل احلسي الصائغ عىل مدين مردويه ع  ه(405)تسلم البرصي  الفاريس عىل عبد ال

 . (ه472)تدل املع   أمحد بن حربعىل ه(300)ت
اليزيدي رواية إبراهيم بن حيىي بن املبارك اليزيدي، وأمحد بن    خامسها عن 

ا بن  بن حيىي  اليزيدي:ملبا حممد  إكالطريق    رك  عىل  السابق  مدين  وقرأ  مدين،  ىل 

وذكر يف ، دي عىل إبراهيم وأمحد اليزيدي حييى بن املبارك اليزيعبيد اهلل بن حممد بن  

هيم وأمحد، وخطَّأ ذلك ابن اجلزري يف غاية عميه إبرا  ىلقرأ عاهلل  يد أنَّ عبيد  تجر ال

 . "إبراهيم"، وعمه  "دأمح" ، وذكر أنَّ الصواب أنَّ أخاه29/ 1النهاية  

 .مروعن أيب ع ه(190)ت: رواية أيب نعيم شجاع البلخي  اً اثني
واهل اإلظهار  من رواية  احلباب    مز  بن  احلسن  بن حم ن  ع  ه(301)تطريق  مد 

 . ه(350)ت بعد أمحد البغدادي  نعلباقي د ابعطريق  :(ه542)تغالب 

 رواية اإلدغام وترك اهلمز من ثالثة طرق: 
 نف الذكر. اآل عن حممد بن غالب بابطريق ابن احل 

 . بن أيب بلل  زيد   ن ع الباقي  ق عبد من طري: وطريق أمحد القصباين عن ابن غالب

الصواف   بن  احلسن  غالب:  ع  (ه310)توطريق  ابن    ي الكاملق  طريمن  ن 

الصيدالين    نعوالفاريس   اهلل  وعبيد  الفحام،  بن  احلسن ه(400)تاحلسن  وأيب   ،

 . الصواف ىل بكار بن أمحد، ع عىل وقرأ ثلثتهم احلاممي،

 من طريقي:  قراءة عاصم رواية شعبة

الواسطي   من طريق يوسف  ه(203)ت العليمي  يق حيىين شعبة طر األوىل ع *

 .القلنيسابن خليع  ناحلاممي ع نريس عوالفاطريق املالكي  ي:من طريق

 من طريقي:   الثانية عن شعبة طريق حيىي بن آدم * 

أ األوىل عن حيىي طر  طريقي:  يب محدونيق  عطريق    من  والفاريس    ن املالكي 

 احلسن الصواف.  نعبكار بن أمحد  ناحلاممي ع
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 ريقي: من ط   واسطي يوسف ال   ريق من ط   الثانية عن حيىي طريق ابن أيوب الصريفين 

 قرأ به عىل الفاريس عىل السعيدي.   األوىل عن الواسطي طريق احلسن املطوعي: 

طر  من  الواسطي  عن  أ الثانية  امليق  إبراهيم  إسحاق  عبد   قرئ:يب  طريق  من 

طرق الباقي اجلزري مجيع  ابن  وأخذ  عن    ،  املطوعي  طريق  عدا    الرصيفيني، شعبة 

ريق الرصيفيني  د من طير التجن  م   اا رآخ  اا طريق  2/391  ابن اجلزري يف النرش  وذكر

ر عن حييى بقراءاة ابن الفحام عىل عبد الباقي عىل فارس عىل السامري عىل أيب بك

 لفحام. رصيفيني، ومل يذكره ابن اد القافلئي عىل الأمح

 :  رواية حفص من طريقني
الصباح    *    طريق من طريقي:    ه( 221)تاألوىل عن حفص طريق عمرو بن 

والفاراامل القلنيس ع  نع  ه(402)تجردي  سنسولاأمحد    نيس علكي    نابن خليع 

 ، وأخذ ابن اجلزري طريق الفاريس. ه(290)تزرعان الدقاق 

  العباس األشناين يبد بن الصباح وعنه طريق أ عن حفص طريق عبينية  الثا   * 

 :  من طريقي

هاشم  أيب  بن  الواحد  عبد  طريق  األشناين  عن  طريقي   األوىل   يق طر  :من 

  .(1) احلاممي، وأخذ الطريقي ابن اجلزري  نريس عوالفا املالكي

الباقي    عبد  طريق   :من طريقي   الثانية عن األشناين طريق أيب أمحد السامري 

 .  ابن نفيسو

محزة   عبدقراءة  بن  إدريس  طريق  من  خلف  رواية  احلداد    الزايت،  الكرمي 
 ق:عنه من أربعة طر  ه(292)ت

طريق  من طريقي:  ه(435)تر  العطامد بن مقسم  حم األوىل عن إدريس طريق

 .احلاممي ن والفاريس ع املالكي

 
، 362،  358،  356،  354،  351ص )لسلسل  ، ا(411،  406،  399،  396،  2/389)ينظر: النرش    (1)

364 ،370 ،374). 
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الفاريس واملالكي  ريق  من طريقي: ط  الثانية عن إدريس طريق أمحد بن بواين 

 .ه(401)تأيب الفرج عبيد اهلل املصاحفي  نع

عن   طريق  الثالثة  سعيدإدريس  بن  أمحد  العباس  يف أيب  الفحام  ذكره  كذا   ،

أنه وهم من ابن   215،  58/ 1لنهاية  غاية ا  يفزري  بن اجل، وذكر ا115د صالتجري

الفا  ، "احلسن بن سعيد املطوعي "  والصواب: الفحام،   السعيدي  ريس  قرأ به عىل  عىل 

 طوعي.عىل امل

من طريق   : (اً ه تقريب340)ت  ابن صاحل البغدادي  الرابعة عن إدريس طريق أمحد

 طريق ابن بويان.   ن لكي م املا   لف عدا طريق ق خ وأخذ ابن اجلزري مجيع طر عبد الباقي، 

 رواية خالد من طريقني:
تقريب250)تطريق القاسم الوزان  األوىل عن خالد    *  علي    أيب  من طريق  ( اً ه 

   طريقني:عنه من  الصواف 
النق  حممد  احلسن  أيب  طريق  الصواف  عن  طريقي:    اش األوىل  طريق من 

 . فاريسري طريق الجلزجردي، وأخذ ابن اسن السو نالفاريس واملالكي ع

الفاريس واملالكي طريق  من طريقي:    عن الصواف طريق بكار بن أمحدة  ينالثا 

 احلاممي، وأخذمها ابن اجلزري.  نع

قرأ به عىل عبد الباقي عىل والده عىل أيب   ن شاذان:عن خالد طريق اب نية  الثا  * 

 .  (1) يمحد السامري عىل ابن شنبوذ، وأخذه ابن اجلزرأ

   :يقراءة الكسائ
 من ثلثة طرق:   الكسائي الصغريطريق حممد بن حيىي   من   ارث احلرواية أيب

  ن الفاريس عريق  من ط  :الصغري طريق أمحد اخلَفَّافاألوىل عن الكسائي    * 

 نوري. عيل الدي

 
اإلحدى    ينظر:  (1) القراءات  يف  للاملكي  الروضة  الن(68ص)عرش  ،  431،  429،  425  ،2/423)رش  ، 

 .(740، 404، 399، 398، 394، 392، 386، 383ص)، السلسل ( 438، 435
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طر   *  الصغري  الكسائي  عن  القنالثانية  إبراهيم  تقري 310)تطري  يق  من   (اً به 

ع  املالكيطريق  طريقي:   ا  نع   ديجرنس السو  نوالفاريس  عمر    نبحلسن  أيب 

 .، وأخذمها ابن اجلزريالنقاش

من طريق عبد الباقي   :الثالثة عن الكسائي الصغري طريق أيب احلسن البطي  * 

 ابن اجلزري. ذه وأخ، بن أيب بلل يدز نع

 : رواية دوري الكسائي من طريقني
 من طريقي:  ه(310)ت بعد الدوري طريق أيب عثمان سعيد الضرير   عن  األوىل 

ابن    نجردي عسنالسو  نع  يسروالفا  لكي اامل  يق طر ابن أيب هاشم، وأخذ  الطاهر 

  .(1) اجلزري طريق الفاريس 

قرأ به من    أيب بالل:فرح من طريق زيد بن  بن    الثانية عن الدوري طريق أمحد

 .  (2) وطريق عبد الباقياحلاممي،  نيس عاملالكي والفارطريق ثلثة طرق،  

ال تنقص    الكتاب وهي  ات عىللحظعض املبي  لد  املالحظات على الكتاب:

 : بحدٍّ من املؤلف وكتابه، فمن ذلك

القراء  ذكر  استطراد املؤلف يف   • ئهم يف حدود  أسامقبل ذكر  أوصاف الشيوخ 

دادهم مما يشتت  ، وكذا استطرد يف ذكر أوصاف آبائهم وأجىل أربعة أسطرسطرين إ

اسم   معرفة  يف  معموالَعَلم القارئ  كان  هذا  ولعل  ع  الا ،  كثبه  يف  امل  من  ريٍ ند  ؤلفي 

شهادة اإلمام جعفر السنهوري  وصف الشهاب السكندري يف عرصه كام يلحظ يف 

 يف هناية هذا املخطوط.

 
،  ( 438، 457، 450، 3/449)نرش، ال(91، 90ص)راءات اإلحدى عرش للاملكيينظر: الروضة يف الق (1)

 .(742، 420، 419، 418، 415ص)السلسل 

 . (119-88ص)فحام البن الينظر: التجريد لبغية املريد ( 2)
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يستسقى »ه  دما ذكر من فضائل أهل القرآن أنعندي  عق  لف يف خطأاملؤوقع    •

 ، فاالستغاثة باألموات  «د بقبورهمالغيث بع
ٍ
ن  ا م حوائج الدني منهم من    وطلب يشء

.  يف البلد اإلسلمية، ويف م رص كثرياا   ترشاا ان من ك و كرب،  أل ك ا الرش    خاصةا

 :  م، وه بعض أسامء األعلمم املؤلف يف ذكر ه  وَ  •

اكز  • اهلل حم لدين  ي  اهلل  أبو عبد  بن عبد  أن مد بن حممد  األشعري، حيث ذكر 

 ه تكني ، و "اهلل   عبد"اسم أبيه    ذكر أنَّ ف  "اهلل االسعردي  حممد بن أيب حممد عبد"اسمه  

، وقد ذكره السخاوي هبذا اللقب،  "االسعردي"، كذلك ذكر أنَّ لقبه  "حممد  أبو  "

لقبه   الصحيح يف  أنَّ  ر   صححه كام    ، "األشعري "وذكر  الشيخ  العقبي تلميذه  ، (1) ضوان 

   .ولعل هذا التصحيف يف لقبه كان شائعاا 

 . "مدحم "ه نيتوك ،"عبد اهلل"عبد اهلل حممد بن سعادة؛ حيث ذكر أنَّ اسمه  وأب  •

، حيث ذكر أنَّ اسمه  "عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد الواحد بن زكنون"  •

 ."عبد العزيز بن عبد الواحد"

، حيث ذكر "رة املريسعبد امللك ابن أيب مج  بكر حممد بن أمحد بن  وأب"الفقيه    •

اللـف اس ق  ـحـي  جـأن  اهلل ـبـع"ده  ــم  و"د  الـفر  ـذك،  االس ـتـم ـ ي  الصحيـن  ح  ـ م 

 .شطبوعليه  "لك املعبد " هدـج ـل

السكاكيني(ذكر    • )ابن  كشتغدي  بن  حممد  الدين  نارص  الشيخ  لقب  بينام    ،أنَّ 

الدين حممد   لسكندري: األول نارصوخ ا ن لشيخي من شيذكر السخاوي أهنام علام

الس ابن  واآلخر  كشتغدي،  ي   كاكيني،بن  يلومل  هبامتبي  املراد  يف      إضنائي  رغم 

 .بصواأعلم بالالبحث عنهام، فاهلل 

 
  .(128/ 9) للسخاوي الضوء اللمع ينظر: (1)
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عىل • امل  امللحظ  كاملةا مقروءات  تكن  مل  أهنا  شيخه  عىل  القرآن،   لكّل   ؤلف 

منه،   لبعٍض  كانت  بل  الكتاب،  منهج  باقيه، وهله    شيخه  (1)وإجازةوجلميع   من  و 

اإلامل منه  يلمسوا  ملن  القراء  عند  هبا  املعمول  قراءة  تقانناهج  أكمل  قد  ويكون   ،

القراء   واملتقنيالقرآن عىل غريهم من  يعيل س أرا،  أن  باملتابدند  الذي  (2) عةه  ، وهو 

  ثم »أفاد به املؤلف عندما قال بعد قراءته عليه بعض القرآن بقراءة أيب عمرو ونافع:  

ومجعتدُت  أفر غريه  كاملا «عىل  القرآن  عرض  أنَّ  شك  وال  أعىل   ،  الشيخ  عىل 

 .له فاةالوه إدراك املؤلف أنَّ سبب عدم إكامله القراءة عىل شيخ وقد ذكرل؛ وأج

 

 

 

 

 
 

 

 
بإقرا   (1) أكثر، ويشرتط هلا املشافء رواإلجازة هي اإلذن للقارئ  أو  القراءات ما ال حيكم  اية  إال هة، ألن يف 

 .(13ص)لـ د. إبراهيم الدورسي خمترص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات باملشافهة، ينظر: 

  .(128/ 9) للسخاوي معوء الللضاينظر:  (2)
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 رابعاملبحث ال
 اخلطية ةالنسخوصف  
 برنستون  امعةمصدرها مكتبة جحسب ما وقفت عليه، واملخطوط نسخة فريدة  

:  هيودا، وعنوانه جمموعة جاريت    ( 2240) :  مريكية برقم حفظاملتحدة األبالواليات  

ال أيب  وهو  )ثبت  القديس(،  ر  كتبةللم   إهداء  يمن  وطة طخوامل يت،  جار  وبرتمن 

القراء بخطوطهم: )علقها بيده شهادات  يدل عليه قوله يف آخرها قبل  ؤلف  بخط امل

بن   حممد  اليمن  أبو  إسامعيعيل  الفانية  بنبن  عمر  بن  الرمحن  ل  القديس   عبد 

له  ،الشافعي اهلل  واحلمد    ،ولوالديه  ،غفر  املسلمي،  وحده(وجلميع  آخر  و ،  هلل  يف 

كلم  املخطوطة اإلهاد  ش إشهادات  ؤلف  امل  بعد  علامء    (1) جازة عىل  ثلثة  بخطوط 

ال وحممد  السنهوري،  جعفر  اجلربيت  عاصفيوهم:  وعيل  واملخطو،  اهلل،  طة رمحهم 

من تسع لوحات، يف هامش الوجه األول من كل   تكون، وتبخط نسخ جيد  ةلونم

رش  ة ع مخس  يتكون من  ه الثاين من اللوح، وكل وجهٍ لوح الكلمة التي يبتدأ هبا الوج

كلِّ سطر  ،سطراا  إىل  يف  بي ست  كلامتما  تسع  املؤلف    هبا  وهبا هوامش صحح   ،

 .خمطوطته

 

 

 
 

 

 
 .(647ص)ينظر   (1)
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 مساخلااملبحث 
 ةاملخطوطمن مناذج 
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 الوجه األول من املخطوطة 
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 وطةطخمن امل  خير الوجه األ 
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 قسم التحقيق
احلمدَ  الذي جعل  مفتاحاا   احلمد هلل  أوليائه مصباحاا لكتابه  ولقلوب  رها  ،  ،  ونوَّ

قاا نزله مفن، أبتلوة القرآ  ، وجعله عمدة اإليامن،وعلوماا   ، وأودعه أحكاماا نجوماا   رَّ

كان،  وبام    بام يكون   فيه  أخربر فيه القصص واألمثال، واحللل، وكربيَّ فيه احلرام و

للمتذكرين، نجاةا لقارئه من النريان، أوعد فيه وأنذر،    له آيةا للمتفكرين، واعظاا عج

، وووعد   اءه مه األحزا بذهب عنَّأفيه وبرشَّ ع السفرة الكرام الربرة، يف  ان، جعل قرَّ

لنفسه  حمل فالظامل  والرضوان،  املجت  ،الرىض  باخلريات  والسابق  هد، واملقتصد، 

يتنع  الكل  بمنِّه األحباب، األتقياء األنجاب، ن يف اجلنان، فهم األصفياء  وم وكرمه 

ال وكيف  األعيان،  األخيار  احلبي السادة  هلم  شهد  وقد  بأ؟!  أب  م  الرمحن،  هنَّ هل 

وأشكره /ب[  1]أمحده   اإليامن،  نعمة  من  به  منَّ  ما  تتواىل  ،عىل    ، النعم   وبالشكر 

أنَّ  باٍق وما    كي ال رشوحده     اهللإله إال   الويتزايد اإلحسان، وأشهد  إله   سواه  له، 

وتبوئ قائلها غرف اجلنان،  فاٍن، شهادة  متأل كفة امليزان، وتستدعي رىض الرمحن،  

عبده ورسوله، وحبيبه وصفي ه، أرسله بخري األديان يف خري    ×  اا  حممدد أنَّ وأشه

ه عىل  ر دينوأظه  ،دهوأيَّ رصه  وان ٍيف اهلل وأعوان، ونإىل خري إخ  من خري مكان زماٍن  

علألا اهلل  صىل  السادة ديان،  أصحابه  وعىل  األعيان،  الطاهرين  آله  وعىل  يه 

الدين  الشجعان، نرصوا  ا  ،الذين  ونحإلياموأظهروا  ظلل  ن،  يف  اهلل  نوحد  ن 

 لزمان.يوفهم إىل اآلن، صلةا يعبق نرشها يف األكوان، ويبقى مدى اس 

كريم جليل   اهلل  فكتاب  أحوبعد:  له،  ،كمه،  وعظَّمه،   ،ظهف  حو  ،وأجلَّه   وفضَّ

ومناخ   األمم،  ز  وُمعج  َكم،  احل  ن  َمعد  طن/أ[  2] وجعله  والف  وينبوع  ،  (1) الفكر 

والسنن،   تنالبحر    ينفدالفرائض  القَ   فدوال  ر وال حُتىص غرائبه،  طْ عجائبه، وحُيىص 

ال به  ومتت  املثال،  عن  فَجلَّ  الكامل،  كل  الدين  به  وَكُمل  مه   وسلاهلل  صلةنعمة، 

وابالغ للحرام صالآلدوِّ  املبيِّنة  بسنته  ه  ومفرسِّ االحتامل،  حق  له  ل  املتحمِّ عىل   ،

 
 لنرية. ول اتدبر ألصحاب األفكار والعقأي القرآن حمل  لل (1)
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ومؤدِّ  الواحللل،  صدور  استودعه  كام  وا(1) رجاليه  أصحابه    (2)  به  ملفىَض ،  إىل 

ر  عن صدر، وينقله بدر   السادة األئمة، وتابعيهم من خيار هذه األمة، يتسلمه صد

كل    (4) ن م    (3) ةإىل ذم  ةٍ وافي  ةن ذمم    حمموالا   ،والعصمة  ةألَ بالكَ   اا فوفر، حم باهر  عن بد

ه(5) هيبتمجليٍل   ه وبرَّ ، أو كلَّ (6)، من نظر إليه رسَّ ٍف    قريٍ أو ف،    (7)همه وقرَّ لو متضعِّ

ه واستدرَّ استنزله  القطر  ع 
ُمن  أو  ه،  ألبرَّ اهلل  عىل  أقسم 

بنورهم،  ترش،  (8)  األرض  ق 

بح الربكة  ب  غيثال  ىويستسقم،  ضورهوحترض  اعتزوا  ،  (9) ورهم بقبعدهم 

اهلل وأحضاهم   /ب[2]بالقناعة أكرمهم  العبادة،  العلم  إىل  ، (10) والزهادة، ومجعوا 

و  لديه  وآتأرضاوأزلفهم  بهم،  وأيدهم  وتقواهم،  رشدهم  اهم،  اهم  وقوَّ العصمة 

يهم، إل   هبا  داء األمانة التي أفىض أخذه عليهم، وهم عىل الوفاء بميثاقه الذي أأوكاف

نوه لنا  وهنم، فقد بث وا ما عل موه، وبيوتستغرق أمانيهم وظنوهنم،  يعهبا    ةا تقرأمكاف

 
 يف صدورهم كام سمعوه منه.ه إىل أصحابه الذين حفظوه أدا ملسو هيلع هللا ىلصاملقصود أنَّ النبي  (1)

 معه من جربيل عليه السلم ألصحابه. املفىض: أي املوٍصل للقرآن كام س (2)

 ك. د ذل أهل القرآن الذي وصفهم بع   ذمة إىل    ملسو هيلع هللا ىلص من أوىف الذمم ذمة الرسول  نَّ القرآن الكريم حممول  يقصد أ  لعله (3)

 هنا زائدة.  "من"لعل  (4)

 بالقرآن.قلي للقرآن، فوصفهم باجلللة واملهابة واملكانة التي تبوأوها داء الناهنا صفات أهل األ يذكر (5)

 .إليهم أدخلوا الرسور عليهة لكتاب اهلل، أو من نظر املمثل أي: من نظر هلم رُسَّ بأخلقهم( 6)

 م.ثه إىل تواضعهم وإكرامهم ملحدِّ ري يش( 7)

جمابوا  (8) أهنم  باجلملتي  ُيفْ ا  أراد  ولذا  لصلحهم،  بكشفها،  لدعاء؛  الدعاء  بطلب  املصائب  عند  إليهم  زع 

يت  جائز كام روي يف احلديث اهتم  حيوسل هبم بطلب السقيا، والتوسل بالصاحلي يف  وعند تأخر الغيث 

ْبنَ ال ُعَمَر  َأنَّ  البخاري  أخرجه  إ ذَ اخلَطَّاب     ذي  َكاَن  قَ ،  اْستَْس ا  ،  قَ َحُطوا  امُلطَّل ب  َعبْد   ْبن   ب الَعبَّاس   ى 

ا  َفقَ  إ نَّ ُهمَّ  »اللَّ ُل   ُكنَّااَل:  ينَا،  يِّنَاب نَب    إ َليَْك   َنتََوسَّ ُل   إ نَّاوَ   َفتَْسق  نَا«،  َنب يِّنَا  َعمِّ ب    َك إ َليْ   َنتََوسَّ  َفُيْسَقْونَ :  َقاَل   َفاْسق 

 (. 2/72)( 1010) رقم حديث البخاري صحيح

األبقالتوسل    (9) الرشك  من  نحوه  أو  الغيث  لطلب  األموات  التوسل بور  يف  جليلة  قاعدة  ينظر:  كرب، 

 .  (1/25)والوسيلة البن تيمية 

أي: اختصهم بمحبته فجعلهم واملراد    ،كل يشءالسري والسوق ورضب من احلث يف    احلض:  (10) به هنا 

،  وائتضضت« ستزدهتا، كابتضضت  ا   حتضضت نفيس لفلن: »وا   له وخاصته، وزادهم من فضله، قال ابن الفرج: أه 

 . ( 296/ 18) للزبيدي    تاج العروس ، ينظر:  إليه حضيضتي وبضيضتي، أي ملك يدي« »يقال: أخرجت  
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فجزاهم   يكتموه،  عن ومل  خرياا اهلل  وأجزلا  يف  وأجراا   ثواباا   هلم  ،  وإياهم  ومجعنا   ،

الذليل،  لفقري احلقري  ل العبد اوبعد: يقو  مستقرِّ رمحته بمنِّه وكرمه وعفوه ومغفرته.

عالرا رجي  أاجلم   بِّهفو  اليَ يل،  بن    ن  مَ بو  عيل  بن  عبد إس حممد  بن  عمر  بن  امعيل 

مولد  ،الرمحن والقديساا املرصي  والشافعيأصلا   ،  اهللمذهباا   ،  ختم  بخري، له    ، 

أو وجل  ،جلميع أصحابهو من  قرأُت  إنني  املسلمي:  إىل  ميع  العزيز  الكتاب  فاحتة  ل 

ا  /أ[3]  سورةآخر   بن  عمرو  أيب  بقراءة  اللعلطه  رء  من  عوايتي  برصي   رم أيب 

إىل  من أول فاحتة الكتاب العزيز    الدوري وأيب شعيب السويس، وبقراءة نافع أيضاا 

عثامن بن سعيد من   :وورش وهو  ،لونعيسى قايتي  سورة األعراف من روا   (1)أثناء

كتاب   الداين   ( 2) التيسري طرق  عمرو  الشاطبي   ( 4) ة اطبي والش ،  ( 3) أليب  القاسم    ، ( 5) أليب 

 
،  يف    َأي:  َكَذا  َأْثناء    يف    ذل َك   انَ ك :  تقوُل   ،ث نْي  عمج  وَأْثناء  ،"السورة  وسط"أي:  (1) :  الكلم   أثناءو   غضون ه 

 . ( 331/ 1)   خمتار   أمحد .  د   رصة، املعا   العربية   اللغة   معجم   ، ( 301/ 37)   زبيدي لل   العروس   تاج :  ينظر   له، خل   أوساطه، 

ال  (2) القراءات  التيسري يف  ك سبع  كتاب  أهم وأشهر  الداين من  القراءالإلمام  التت، وهو  تب  الكتب  ي أحد 

مج اجلزري  ابن  أخذ  اليوم،  هبا  وعددها  يقرأ  طرقه  راوٍ   طريقاا   "15"يع  كل  طرعن  شعبة   عن  إال  يق 

ا  فطريقان، البن  العرش  القراءات  يف  النرش  الدراسة ينظر:  قسم  الشنقيطي  السامل  د.  حتقيق  جلزري 

 . (95ص)اسة قراءات السبع للداين قسم الدريف ال ، التيسري(1/250)

لصرييف،  بن اوالهم القرطبي املعروف يف زمانه باأبو عمرو الداين األموي م  ،بن عثامنهو عثامن بن سعيد  (  3)

طاهر بن غلبون،  و منهم: خلف بن خاقان،  عن عدة مشايخ    اا أخذ القراءات عرض  شايخ املقرئي،شيخ م

لومها ة يف القراءات وعفات كثريله مؤل، وأبو داود سليامن بن نجاح،  ن الفصيحوممن قرأ عليه أبو بكر ب

امل وكتاب  التيسري،  كتاب  أربعمنها:  تويف سنة  املصحف،  رسم  معرفة وأر  قنع يف  ينظر:  وأربعامئة،   بعي 

الطبقات واألعص الكبار عىل  للذهبي  القراء  اجلزري (226ص)ار  القراء البن  النهاية يف طبقات  غاية   ،

(1/503-505) . 

الشاط  (4) لإلمام  اس   بي،الشاطبية  النظموهو  واسم  الشهرة،  التهاين":  كاملا   م  ووجه  األماين  نظم "حرز   ،

كاملا  التيرس  كتاب  الشاط  مع   فيها  قرأها  التي  الزيادات  وهي خارجة عن طرقبعض  مشاخيه،   بي عىل 

ية يف طبقات القراء البن  ، غاية النها(1/256)كتاب التيسري، ينظر: النرش ال بن اجلزري قسم الدراسة  

 .(2/22) رياجلز

ري    (5)
ف  بن  القاسم  وأبو حممد  هو  القاسم  أبو  ابن خلف،  قره  الرعيني الرضير،  أيب  أ عىلالشاطبي  بن   حممد 

  =  ابن هذيل، وقرأ عليه بالروايات عدد كثريلتيسري من حفظه والقراءات عىلالعاص النفزي، وعرض ا
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ا  (1) ان ونالعو الشيخ   (2)يالنحولطاهر  أليب    ،العلمة  ،العامل  ،العامل  ،ماماإل  ،عىل 

ث  ،الفقيه   ،الفهامة  ،البحر  ،رْب احلَ  حالة  ،ةالراوي  ،راملعمِّ   ،املسن د  ،املحدِّ   ، املقرئ  ،الرَّ

د بي   ،(3) ناملفنِّ  ،ن املتق  ،الضابط  ،احلافظ  ،اللفظ  ،املدقق   ،املحقق   ،املجوِّ اجلامع 

انقووامل  املعقول مفيد  رحلطل،  املق  ةلالبي،  مجال  ثي،  املسندين،  رئياملحدِّ آخر   ،

األصيل، املرضيَّة،  واخلصائل  الرضيَّة،  اخللل  ذو  الناقلي،  االب  قدوة  د،  عيلس ار، 

املتقش  ، الويل  الصالحالبارع،  الور  ،ف،  املرحوم،  واملرسلي،  األنبياء  ع، وارث 

الدني  ،الناسك  /ب[3] ،الزاهد واشهاب  العبأيب  لدينا  أمح  بن  اس    ، شيخلاد 

زين الدين أيب بكر بن   ،املرحوم  ، الصالح  ،الويل  ،الناسك  ، الزاهد  ،الورع  ،الصالح

]ابن    فمجال الدين أيب املحاسن يوس   ،املرحوم  ،حالصال  ،لشيخالفقري إىل اهلل تعاىل ا

القل  أيوب[ بالسكندريشهال  الشامي  قييلالكناين    ، عي شاف ال   ، نزيل اجلامع األزهر   ، ري 

اهلل تعانفع  وأ(4) بربكته وعلومه  لميساملىل    باقيها،  ثمَّ    ،جاز يل  منه،  اهلل ذلك  تقبل 

 
أبو احلسن  =   "دتيه اللمية )الشاطبيةظم قصين لكامل عيل بن شجاع الرضير، وعيل السخاوي، وامنهم: 

أ"والرائية يف  القصائد  أتراب  املقاصدعقيلة  الرسم،  "سنى  علم  ينظر:  تويف  يف  ومخسامئة،  تسعي  سنة   

 (.2/20)، غاية النهاية البن اجلزري (312ص)القراء الكبار للذهبي معرفة 

القر   (1) القرا اءات السبع أليب الطكتاب العنوان يف  الناس يف ملءات ااهر النحوي من كتب  همة، كان عمدة 

 .بن اجلزريكر ا أكثر ما حيفظونه كام ذ  ق كام يقول ابن خلكان، وكان أهل مرصاملرش

إسامعيل  (  2)   مؤلف   املرصي،  ثم  األندليس  األنصاري  املقرئ  يالنحو  طاهر  أبو  سعيد،  بن  خلف  بنهو 

الطرس  إمام  كتفاءواال   العنوان  كتاب اجلبار  عبد  عىل  قرأ  وحييى قرويس،  عامل،  الفقيه،  مجاهر  عليه  أ 

، غاية النهاية ( 236ص)بار للذهبي  الك  ئة، ينظر: معرفة القراءخلشاب، تويف سنة مخس ومخسي وأربعاما

 .(1/164)زري البن اجل

ُجُل: أي: َأَخَذ يف  ُفنوٍن مامل(  3) ، ويقاُل فنِّن من قوهلم: اْفتَنَّ الرَّ يث ه وَ ":  ن القول  ت ه، إ ذا جاَء بَ يف  خطْ اْفتَنَّ يف  حد 

 . (35/165)للزبيدي تاج العروسعلمه، ينظر:  وفيه إشارةا إىل غزارة، "باألَفان ي

األ  :قسامن   بالصاحليالتربك    (4) بذواهتالقسم  التربك  ونحو ول:  طعامهم،  من  فضل  بام  أو  بعرقهم،  أو  م، 

  ، ل جيوزف ، أما مع غريه مسللة واليس ألحد إال للنبي عليه الصفهذا ل ملسو هيلع هللا ىلصع النبي كام كان يفعل م ذلك

ريض اهلل  ع أيب بكر وعمر وعثامن وعيلملك شيئاا من ذيعملون  ن الصحابةيك ، ومل من البدع املحدثة وهو

أو  ،  أهنم يرضونمن فعل شيئاا من ذلك تقرباا إليهم إذا اعتقد  ، أما  -ذه األمة  وهم سادة أولياء ه  -  عنهم

يمنعون  أو  يعطون  أو  أرش  ينفعون،  الثاينك  فقد  والقسم  أكرب،  االقتداءباهلل رشكاا  وهي  بركة عمل،   : =  



 نديعبد الرحيم س تنــب دعاءد.             ب السكندري يف القراءاتالشه على  اليمن القدسي قروءات أيبـم

464 

ل القرآن العظيم    مجعاا يه  عل  تعىل غريه ومجعت، ثم رجعت إليه فقرأ  أفردُت  من أوَّ

يف السورة   [203  البقرة:]  ﴾ حمخم جم يل ىل مل ٱ﴿من فاحتته إىل قوله:  

ب البقرة  فيها  ُتذَكر  األرواملشهورين    (1) للسبعة ءات  القراالتي  عرش واهتم  ربعة 

املذكورين، وهم: اإلمام نافع بن أيب نعيم املدين من رواية قالون وورش، واإلمام 

ب املكن كثعبداهلل  العلءري  بن  أبو عمرو  البزي وقنبل، واإلمام  رواية    /أ[ 4] ي من 

الدو رواية  من  عالبرصي  واإلمام  عامري والسويس،  بن  اهلل  من  بد  م  هشا  روايةر 

ذوا وبن  روايةإلاكوان،  من  بكر  مام عاصم  واإل  أيب  بن حبيب وحفص،  مام محزة 

رواية خلف وخلد، ال واإل  الزيات من  بن محزة  الكويفكسائمام عيل  رواية   ي    من 

وأجاز والدوري،  املذكورة  يل  الليث  بالقراءات  العظيم  القرآن  باقي  تيسري  ال  ]من 

 . (2) والشاطبية والعنوان[

تغمده اهلل برمحته ]أنَّه قرأ[ عىل املشار إليه    شهاب الدين  دنا وشيخناسي  ينخربوأ

املشهور  مجاعةٍ  التحقيق  أهل  االهتداء  ونجوم  االقتداء  أئمة  بمن  البحث ون 

 
 ، أمر مطلوب رشعاا ة من أهل العلم، والتأثر بأهل الصلح، فهذا  تفاد يف صلحهم، واالسبالصاحلي=

التوحيدينظر:   البدعة يف  نور السنة وظلامت  ،  ( 609ص)للشيخ صالح آل الشيخ    التمهيد لرشح كتاب 

 . (76ص) يد القحطايند. سع لـ لسنةضوء الكتاب وا

 يف املتن. طوط )السبعة(، ولعل الصواب ما أثبتهيف املخ (1)

ربي، ومنعها أبو العلء اهلمداين،  ، فجوزها اجلع ف العلامء يف اإلجازة املجردة عن العرض والسامع اختل  (2)

د أن يعيل سنده يخ وأراثر من شهلية، وقرأ هبا عىل أك ذا توفر يف القارئ األوتوسط ابن اجلزري فأجازها إ

باالثني عرش رمحهام اهلل  بن اجلندي  ىل اعندما قرأ عزري  فعلها كثري من العلامء منهم ابن اجلباملتابعة، وقد  

فاستجاز ابن اجلزري ابن    ،[90النحل:]   ﴾يب ىب نب مب زب﴿له تعاىل:  فوصل إىل قو

فأجازه،   ابن اجلندي،  اجلندي  معلقاا عىلوتويف  القسطلين  أيب  قال  امنع  مل يكن لعلء هلا:      »وكأنه حيث 

أمورا  ا القراءة  املتابعة إذملشا ال حتكمها إال الطالب أهلا؛ ألن يف  املانع منه عىل سبيل  كان فهة، وإال فام  ا 

أ قد  كام املجاز  القرآن وصححه،  بالتلوحكم  يذكر سنده  نفسه  العلء  أبو  فعل  إما    باإلجازة  يردفه  ثم  ة 

ملستنري  قراء بالديار املرصية القراءات من اذلك رواية الكامل الرضير شيخ المن  وأبلغ    للعلو أو املتابعة،

بن  ظر: منجد املقرئي ال ين، خلفاا عن سلف« ن احلافظ السلفي باإلجازة العامة وتلقاه الناس ار عالبن سو

 .(1/379)طلين سلطائف اإلشارات للق ،(1/180)، غاية النهاية (11ص)اجلزري 
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ين أما  حرز  ،الفهامة  ،البحر  ،رْب احلَ   ،العلمة  ،العامل  ،العامل  ،ماماإل  :منهم  ،التدقيق و

اخلُ  هتاين  وجه  اإلرادا  سريتي  اب،طَّ الطلب،  ذوذوي  عنوان  ، (1)فاداتاإل  يت، 

ومرصه شامه  مشايخ  شيخ  عرصه،  ووحيد  دهره،  املرحوم    ،فريد  وشيخنا  سيدنا 

عثامن عمرو  أبو  الدين  ابن    فخر  الدين   /ب[4]   لصالحالشيخ  زكي  املرحوم 

املخزوم عثامن  املرحوم  الصالح  الشيخ  بن  اإلعبدالرمحن  الرضير  البلبييس  مام ي 

األز برتغمده    ،(2) ناكهر  بجامع  ومنهم   ،محتهاهلل  بركته،  من  املسلمي   :وأعاد عىل 

دملا  ،ئاملقر  ،الفهامة  ،البحر  ،احلرب  ،العلمة  ،العامل  ،العامل  ،ماماإل  ،الشيخ   ، جوِّ

ياء  أبو الصفا ض ،املرحوم ،الناسك ،الزاهد ،الورع ،الصالح ،الويل ،اللفظ ،احلافظ

املقرئ الشهري   رو عثامنعم   الدين أبوفخر  حوم  بن الشيخ الصالح املريل  الدين خل

  ، الشيخ  :، ومنهم(3) وأعاد عىل املسلمي من بركته  ،تغمده اهلل برمحته  ،ببابن املشبِّ 

 ، الزاهد   ،الورع  ،الحالص  ،الويل  ،الفهامة  ،البحر  ،رْب احلَ   ،ةالعلم  ،املالع  ،ماماإل

باألجداد  ،اذستاأل  ،اجلليل  ،الناسك األوالد  إاملرح  ،ملحق  البلدليول  من   ، ه 

شهاب الدين أيب العباس  مد بن الشيخ الصالح املرحوم  أبو الفتح حم   شمس الدين

د العسقلين الشافعي هلل حمم بد اأمحد بن الشيخ الصالح املرحوم شمس الدين أيب ع 

 
 والعنوان(.  ن مسمى كتاب )الشاطبية والتيسريلف وصفه مبط املؤاستن (1)

يل الكفتي، وأيب بكر اجلندي، وغريمها،  امل  ، قرأ عىلالديار املرصيةشيخ    (2) إ ْساَمع  : عثامن ن قرأ عليهمم وجد 

و أربع  تويف سنة  املارعي،  الربهاوي، وحممد  إبراهيم  ابن  النهاية البن  غاية  ترمجته:  ينظر  جلزري  ثامنامئة، 

 .(5/130) ضوء اللمع للسخاوي ، ال(1/506)

خليل    (3) ّ الَقَران  الرمح   عبد  بن  عثاَمن   بنهو  تغري:  -ّي  املرص    يف  ابن  ظناا بناحل  -"غريبامل"زاد   ّ
قال  كام   يل   

، صالح، من خيار عباد  ن  ، جمود، ديِّ عنه ابن اجلزري: »حمرر، ضابط   خاوي، وجزم به العز احلنبيل، قالالس

أ كر لَّ اهلل،  الت  اساا ف  احلكري،يف  إبراهيم  عىل  قرأ  الدم  جويد«،  عمر  عنوالرساج  عليه  قرأ  بن  هوري،  يل 

/ 1)ته: غاية النهاية البن اجلزري  ينظر ترمجة،  ، وحممد الزيلعي، وغريمها، تويف سنة إحدى وثامنامئراملهتا

 .(200/ 3) ، الضوء اللمع للسخاوي(276



 نديعبد الرحيم س تنــب دعاءد.             ب السكندري يف القراءاتالشه على  اليمن القدسي قروءات أيبـم

466 

الطولوين  /أ[5]إمام غريه    (1) اجلامع  ويف  كان  الشيخ(2)واملتصدر  ومنهم   ،،  

العايل    ، األستاذ  ،اجلليل  ،مةاهفال  ،رباحل  ،البحر  ،لمةلعا  ،ملالعا  ،العامل  ،ماماإل

الق  املرحول   ،اإلسناد شيخ  املستفيد،  وغنية  املريد،  بغية  البلد،  أقىص  من   راء، إليه 

أ األوعلم  الربكات  هل  أبو  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  زكي  الصالح  داء  الشيخ  بن 

أيبامل الدين  مجال  اهلل    رحوم  عبد  تغاملالك  (3) يردسعاإلالتونيس  حممد  اهللي   مده 

 
بن    (1) أمحد  الطولوين  اجلامع  مبنى  الططولون  الدولة  بمرص  ؤسس  ئتي ماو  وستي  مخس  سنة  يفولونية 

ب أسسها  التي  القطائع  ينظريشكرجبل  بمدينة  زينب،  السيدة  بحي  بالقاهرة  احلارض  الوقت  يف  ويقع   ، :

ة يف تاريخ مرص والقاهرة ، حسن املحارض(2/102)واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار للمقريزي    ملواعظا

 ، (2/246)للسيوطي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8

%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86 

القراء بالديار   رحلةذكر ابن اجلزري أنه كان  يث  غريه من اجلوامع حوين وبلأي كان متصدراا باجلامع الطو  (2)

ى العنوان أيضا  ورو، وهو خامتة من تل عليه،  عىل حممد الصائغ  ومجعاا   عرش إفراداا وال  عتل بالسب، املرصية

بمضم مفردات  بعض  عليه  وقرأ  عليه  وسمع  والده  عياشعن  بن  الرمحن  عبد  عليه  تل  وصدقة نه،   ،  

ثل مها،  وغريير  الرض وسبعامئةتويف سنة  وتسعي  تسعي  ث  نحو  قبل  ،   سنةعن  واختلط  تغرّي  قد  وكان 

بستمو ترمجته:  نتيه  ينظر  النهاية  ،  الدولل  نيل األم،  82(/2)البن اجلزري  غاية  الباسط    يف ذيل  لعبد 

 (.300/ 2)امللطي 

ّي كي َأُبو الربكات األشهلل الزا عبد  د بن  حممد بن حمميأنَّ اسمه:     ترمجتهذكر السخاوي يف  (3) ّ ثم  َعر 
  التونيس 

، وذكر كذلك ابن تغري وأبو "عبداهلل"وجده    ،"حممد"وي  ، فاسم أبيه كام نقله السخا يكلاالقاهري امل

، بينام ذكر املؤلف   "حممد"  العامد احلنبيل يف ترمجة تلميذه رضوان العقبي أنَّ اسم أبيه   نجعفر البلوي واب

أ اسم  أنَّ  حم  "وكنيته    "اهللعبد"يه  بهنا  أيضاا "مدأبو  لقبه    ،  أن  املؤلف  نقله "سعردياإل "ذكر  وكذا   ،

أنهُ إيف  الربماوي   السخاوي  ونبه  الفضلء،  ليمتاع  تلميذه  امك   خطأ  وهو  ،  "سعردياإل "ه  قال  عليه  نبَّه   

كل     "األشعري"، ونقل كذلك  أنَّ لقبه  "شعرياأل"نَّ لقبه  هـ( ، وأنَّ الصحيح أ852رضوان العقبي )ت

وال تغري  ابن  العقمن  ترمجة  العامد يف  وابن  ابي،  بلوي  باملدرسة  املالكية  بالثامن لصلكان شيخ  تل  حية، 

املنهل نظر:  ب السكندري، ورضوان العقبي بالثامنية، ياعىل أيب حيان، وهو خامتة أصحابه، تل عليه الشه 

تغري  ال الصايف   اللمع،  (5/354)بن  عيلث،  (9/128)  للسخاوي  الضوء  بن  أمحد  جعفر  أيب   بت 

   .(2/119)للريماوي  ءقرام ال، إمتاع الفضلء برتاج(9/401)البن العامدشذرات الذهب ،(124ص)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
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الشيخبر ومنهم    ، الفهامة  ،البحر  ،احلرب  ،العلمة  ،العامل  ،العامل  ،ماماإل  ،محته، 

إاملر  ،دسناالعايل اإل  ،األستاذ  ،اجلليل ليه من أقىص البلد، بركة األنام، طراز  حول 

هلل عبد اقراء، نارص الدين أيب  القراء، ومجال أهل اإلأهل عرصه، وفريد دهره، فخر  

الشافعيبا  ي الشهريشتغدمد بن كحم  السكاكيني  تغمده اهلل برمحته، وأسكنه    (1) بن 

 . علم، وغريهم من املشايخ األ/ب[5]فسيح جنته

 
)ابن السكاكيني( بينام ذكرمها السخاوي عىل   بن كشتغدي  ين حممدذكر املؤلف أنَّ لقب الشيخ نارص الد  (1)

علام األولأهنام  السكندري:  شيوخ  من  لشيخي  ا  ن  واآلخرنارص  كشتغدي،  بن  حممد  ابن   لدين 

هو ومؤلفي ا ما كان يذكره  غالبا بي، والعقألول من شيوخ الشيخ رضوان  السكاكيني، وذكر السخاوي ا

ن أيب  فلم أقف إال عىل أمحد شهاب الديكتب الرتاجم  يف  ام  عنه   قد بحثتمع أخيه أمحد، وكتب الرتاجم  

الّديارص  ن(، وحممد َـه744العباس املسند )ت   ابني كشتغديـه729)ت  املقرئ  ن  بن عبد اهلل املعزي    ( 

امل وأبوـه717رصي)تالصرييف  ومها  املحدمها  (،  النجيب  ،  ثيمن  هذا  كشتغدي  حممد  شيوخ  ومن 

واملعي   هلالدمشقي، واحلراين،  أجاز  )ممن  عام  الصفدي  الدين  ي (،  ـه728م صلح  يكون  وال  أن  مكن 

الرت  كتب  يف  املذكور  كشتغدي  تويفاملقصود  هواجم  حممد  املذكور  إنَّ  حيث  الشهاب   ؛  والدة  قبل 

و حجر  د  قالسكندري،  ابن  امل ذكر  األخذكوأنَّ  هو  وأ  ر  ملحمد  أخاألكرب  فذكر  آخراا محد،  اسمه:    اا   هلام 

يف كتب الرتاجم، ومن   له  ترمجةٍ األصغر هو املقصود واهلل أعلم، لكني مل أقف عىل  د  فلعل حمم،  "حممد"

لٍم ولدوا بن كشتغدي أخا حممد من شيوخ أع  ذكر أبا العباس شهاب الدين أمحد  السخاويالعجيب أنَّ  

د بن عيسى بن  يف ترمجة أمح  (2/60)ته بثلث سنوات، كام ذكر يف الضوء  ي: قبل وفا(، أـه741عام )

كذلك    ،(1/219)بن زين العابدين احلسيني يف الضوء    سى املَُقربي، ويف ترمجة أمحد بن أمحد بن حممدمو

 .  وخ كشتغديئ حممد الرساج اآليت ذكره من شي يذكره ابن اجلزري من تلمذة املقرمل

ال السكاكيننجم  أما  بن  ابن  القادر  عبد  بن  حممد  به  فقصد  السخاوي  ذكره  الذي  املقرىء ي    عمر 

السكندري،  (ـه883)ت الشهاب  أقران  من  عام،  ولد  يف (،  ـه757)  حيث  مطولة  ترمجة  له  ذكر  وقد 

الرساج،  اللطيف  التحفة شيوخه  من ضمن  يذكر  فلم  الع فذك ة،  القراءات خرض  يف  شيوخه  من  جمي،  ر 

يل عا، والزين أيب املواسطي، وأيب العباس أمحد الرتوجي، والنور بن سلمة عبد الرمحن ال د بنوالعلء حمم

رش ورشحها  ءات الع نظم التتمة يف القرا وله    ،التقي بن فهدواغي  وممن أخذ عنه أبو الفرج املربن اللبان،  

القا"م  ذكره ابن حجر باس، وباختصار بن عبد  ذكر السخاوي،  كام  ، واألول أصح  "درحممد بن عبداهلل 

النهاية  ي التقي   ،(256/ 2)البن اجلزري  نظر: غاية  ، (1/210)ألسانيد للفايس  وا يد يف رواة السنن  ذيل 

بالوفيات   ال (4/266)للصفدي  الوايف  العمر  بأبناء  الغمر  إنباء  حجر،  الكامنة  (3/561)  بن  الدرر   ،

 = (536ص)م للسخاوي  إلسلعىل دول ا، وجيز الكلم يف الذيل  (5/412)  ،(1/282)  البن حجر
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ال  فقرأ عىل مجاعة منهم: الشيخ برهان دين خليل بن املشبب  ضياء الشيخ  فأما 

دين عثامن لافخر  وقرأ الشيخ    ،(2) غئعن الشيخ تقي الدين الصا  (1) ريكْ الدين احل  

لدين أبو الفتح حممد العسقلين، والشيخ سيف الدين  مس اشيخ ش لايس عىل  بلبيال

ن ـن بـ الديف  ـخ سيـيـوالشلين،  ـ ن العسقـخ شمس الديـرأ الشي ـ، وق (3)بن اجلندي

الشـنـج ـال عىل  تـي ـدي  الديـ قـخ  الصـي  وق ــئا ـن  الصـغ،  علــئاـرأ  جـغ    ةٍ ـاعـم ـى 

العـم ـالك  م:ـه ـنـم الضـب ال  أـعل  (4) رـري ــاس  الق ـبى  ن  ـ با  ىـي علــبـاطـلش ا  مــ اس ـي 

 
  :   (3/226)للسخاوي     ، الضوء اللمع( 2/526)سخاوي  فة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة للالتح=

امل والنحواملوسوعة  واإلقراء  التفسري  أئمة  تراجم  يف  مؤلفي    واللغة  يرسة  معجم (3/2190)لعدة   ،

 (.224، 182/ 10)املؤلفي لكحالة 

اهللهو    (1) عبد  بن  بإبراهيم  عيل  القريش  ،ن  احلكري  إسحاق  بال  ، الشافعي   أبو  اإلقراء  مشايخ  ديار شيخ 

 والنور عيل الشطنويف وغريمها، قرأ عليه خلق ،شتى عىل التقي حممد الصايغ قرأ القراءات بكتٍب  ،املرصية

غاية ته:   وسبعامئة بالقاهرة، ينظر ترمجحممد اللبان، والشيخ خليل القرايف، تويف سنة تسع وأربعي  :منهم

 .(1/31)لكامنة البن حجر ، الدرر ا(1/18)النهاية البن اجلزري 

اخلهو    (2) عبد  بن  أمحد  بن  الدين  ، القحممد  اهلل  ،تقي  عبد  الشافعي  ،أبو  املرصي   ، مسند عرصه  ،الصائغ 

 يم منهم: إبراه  ا، قرأ عليه خلق  عىل بن شجاع الرضير، وغريمه، وقرأ عىل إبراهيم بن فارس   ،ة وقته ورحل

، غاية النهاية البن ين وسبعامئةتويف سنة مخس وعرش،  نديدي بن اجلحلكري، وأبو بكر عبد اهلل بن أيدغا

  .(2/103)ايف بالوفيات للصفدي الو، وينظر: (67-2/65)زري اجل

 ، شيخ مشايخ القراء بمرص،  ياجلند   بابن  الشهري  الشميس  آْيُدْغديعبد اهلل بن    ،ف الدينسي  ،بكرأبو  هو    (3)  

الصايغأ  قر التقي  اجلعربي  والعرش عىل  ،الكثري عىل  إبراهيم  قوغريمها  احلكري ،  بن  النور عيل  عليه   ، رأ 

الثلثة عرش ألف    وغريمها،  ،البلبييسوعثامن   يف  البستان  وكتاب  ال  اا رشح ،  إيضاح شاطبية  عىل  يتضمن 

اجلعربي وسبعامئة،  رشح  وستي  تسع  سنة  اجلظر:  ين،  تويف  البن  النهاية  الدرر (1/180)  زريغاية   ،

 . (1/527)الكامنة البن حجر 

 الرضير املرصي  سامل اهلاشمي العبايسعيل بن شجاع بن    ،بو احلسن بن أيب الفوارسأ  ،كامل الدين  هو  (4)   

الشاطبي ،  الشافعي  املرصية   اإلقراءشيخ    ،صهر  السبع  ،  بالديار  القراءات    إىل   للسبعة  مجعاا ثم    إفراداا قرأ 

الش  األحقاف بالسب  ،الشاطبية والتيسري  منه    وسمع،  ي اطبعىل  املدجلوقرأ  شجاع  عىل  وغريها  ي،  ع 

عبد املؤمن بن و  ،عنه يف الدنيا القراءاتوهو آخر من روى    ،ئغقرأ عليه التقي حممد الصاوغريهم كثري،  

وستامئة،  طي الدميا  خلف وستي  إحدى  سنة  باسم    ،مات  عيل"وذكره  بن  املقفى  امل  "حممد  يف  قريزي 

بالوفيات  ،  (6/149)ري  الكب الوايف  يف  الصواب  ،  (124/ 4)والصفدي  ذكره  فه   "عيل"ولعل  الذي  و 

 . ( 545/ 1) زري  البن اجل غاية النهاية  ،  ( 354ص ) الكبار للذهبي  معرفة القراء  :  الذهبي وابن اجلزري وغريمها، ينظر 
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تيسريه   (2) بن نجاح ا  عىل  (1) لــذي ـه الداين مذكور  يف  الداين، وسند  أيب عمرو  عىل 

   .(3)   ×بالنبي  متصلا 

االشيوقرأ   زكي  الربكاتخ  أيب  حيان  لدين  أيب  عبد   (4) عىل  بن  حممد  أيب  عىل 

بد املجيد بن إسامعيل  بن ع  نم عبد الرمح عىل أيب القاس   (5) وطييملرْ النصري بن حييى ا

 
الزم  ق األندلس،  برشة اإلقراء  رئاس انتهت إليه  ،  أبو احلسن البلنيس  ، هذيل  بن  عيل  بن  حممد  بنعيل    هو  (1)   

أمه   داود سزوج  نجاح  ليامن  أبا  منه شيئا افقربن  القراءات، وسمع  عليه  إل،  كثرياا أ  أيب  صارت  أصول  يه 

العتيقة له  ،  داود  قرأ عليحييى  أجاز  االبياز،  أبو  وَخ ه  املرادي،  الشاطبي، وحممد  تويف ا،  سوامه  ق  لْ لقاسم 

أربع وستي و لالذ  ينظر:مخسامئة  سنة  ، (3/310)  ملحمد املراكيشكتايب املوصول والصلة  يل والتكملة 

 .(284ص)للذهبي القراء الكبار معرفة 

ذ القراءات عن أيب عمرو  راء، أخوإمام اإلق  ،شيخ القراءة  ،اود بن أيب القاسمأبو د  ،احبن نج  سليامن  هو  (2)   

أيب  وروى عن    وهو أجل أصحابه،  ،اتيف القراء  وأخذ عنه مؤلفاته،  وسمع منه غالب مصنفاته،  الداين

 وغريمها،   ،وأبو احلسن عيل بن هذيل،  يم بن مجاعة البكري الداينقرأ عليه إبراه   ،الوليد سليامن الباجي

مؤلفاته  اجلامع  :من  البيان  القر   كتاب  هلوكت  ،آنلعلوم  التبيي  التنزيلجاب  وتسعي  ،  اء  سنة ست  تويف 

بن ال غاية النهاية  ،  (303ص) ألمحد الضبي    رجال أهل األندلسريخ  لتمس يف تا بغية امل، ينظر:  وأربعامئة 

 .(1/631)اجلزري 

 .د الداين وطرقهإسناوسبق ذكر ، (122-195ص)ينظر: التيسري للداين  (3)   

النفزييل بن ح يوسف بن عحممد بن  هو    (4)    أبو حيان، شيخ   ،الغرناطي  األندليس  يان  أثري الدين،  الشيخ 

املرصي والالبلد  العرشامية  علم  يف  ورئيسها  ااالقراءقرأ    ،بيةة  النصري  عبد  عىل  يل و،  وطييملرت  إ ْساَمع 

عليه  املليجي قرأ  ممن  كثري،  وغريمها  بك،  بنأبو  الشميس  ر  خمتاللبانوحممد  ،  ،  أيدغدي  يف  ألف  لف  ، 

يف تو  ،العربمن ذلك: البحر املحيط يف تفسري القرآن العزيز، وارتشاف الرضب يف علم لسان    ون،الفن

البن غاية النهاية    ،(5/325)رص للصفدي  أعوان الن، ينظر: أعيان العرص و َوَسبْعامئةمخس َوَأْرَبعيسنة  

 .(2/285)اجلزري 

، كام ذكر أنه "حييى"ذكر املؤلف هنا أن اسم أبيه  و،  يوطيأبو حممد املر  ،حييىعبد النصري بن عيل بن  و  ه  (5)  

فأوهم   النصري،  عبد  بن  حممد  النصري"  أنَّ أبو  أبيه،    "عبد  النسخو-اسم  يف  خطأ  شيوخ ،  -لعله  أحد 

باإل اإلقر الصفراوياء  القاسم  أيب  عىل  بالسبع  تل  أيب    يناهلمداوجعفر    ،سكندرية،  عىل  قراءهتام  عن 

، مات بعد الثامني وستامئة،  اإلمام أبو حيان   بالتجريد وتلخيص العبارات  رأ عليهقاسم بن خلف اهلل، قال

 .(1/472)البن اجلزري غاية النهاية  ،(365ص)للذهبي قراء الكبار ة الرفمع ينظر: 
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  بن حييى ، وأيب الفضل جعفر بن عيل بن هبة اهلل بن جعفر  (1) ن حفص الصفراوي ب

الق،  (2) اهلمداين  /أ[6] الراسم  قاال: قرأنا عىل أيب  محن بن خلف اهلل بن عطية عبد 

 . (3) القريش 

 . فهيلمن تأ (5) يدالتجر يف كتاببسنده  (4) مأيب القاسم بن الفحاقال: قرأُت عىل 

 (6) شمس الدين بن الرساج بن السكاكيني عىل الشيخ  وقرأ الشيخ نارص الدين   

أيب   الدين  مكي  الشيخ  الشعىل  اللخمي  عيل  بن  منصور  بن  اهلل  عبد  هري  حممد 

 
رئاسة العلم ببلده، قرأ الروايات عىل  انتهت إليه    ،مؤلف كتاب اإلعلن وغريه،  الصفراويأبو القاسم    (1)  

ا اهلل،    ،لغافقيأمحد  خلف  ابن  الرمحن  الدهانوغريمها،  وعبد  عيل  القراءات  عنه  النصري  ،  أخذ  وعبد 

وث  وغريمها،  وطي،ريملا ست  سنة  وستامئةمات  النهايةينظر:  ،  لثي  ،  (1/373)  اجلزريالبن    غاية 

 .(3/503)م املنذري التكملة لوفيات النقلة لعبد العظي

قرأ عىلحمدِّ   ،مقرئ    ،إمام    (2)   ال  ث،  الغ و،  رمحن بن خلف اهللعبد  قرأ عليه ، وغريمها فقياأمحد بن جعفر   ،

 ثيتويف سنة ست وثل  ،مفردات القراءات  صنفوغريمها،  النصري املريوطي،    وعبد  ،الشيخ عيل الدهان

 .(336ص)للذهبي  الكبار  راءمعرفة الق، (1/193)البن اجلزري غاية النهاية ينظر: ، وستامئة

بن  ،صالح  ،  مقرئ  شيخ    (3)   القاسم  أيب  عىل  قرأ  القاسم   ،الفحام  ثقة،  أبو  عليه  قرأ  بليمة،  بن  عيل  وأيب 

اهلمداين  ،ويصفراال م،  وجعفر  قريباا  ومخسامئةتويف  وسبعي  اثنتي  سنة  النهاية    :ينظر،  ن  البن غاية 

 .(942ص)بي للذه معرفة القراء الكبار، (1/368)اجلزري 

خهو  (  4)   بن  عتيق  بن  الرمحن  الصقيل  أبو  ،لفعبد  الفحام  بن  التجريد  ،القاسم  كتاب  شيخ   ،مؤلف 

إل  ،اإلسكندرية ايه روالذي انتهت   ، وأمحد بن نفيس  ،براهيم املالكي قرأ الروايات عىل إ،  إلقراء هبائاسة 

اهللتل  مها،  ريوغ خلف  بن  الرمحن  عبد  بالروايات  بن    ،عليه  ينظر:  القرطبي،  سعدون  وحييى  وغريمها، 

 . (1/743)البن اجلزري غاية النهاية ، (632ص)للذهبي  الكبار  معرفة القراء

اجلزري، حيث استقى النرش البن    السبع البن الفحام، هو أحد أصولالقراءات  يف    التجريد لبغية املريد   )5)

النرش د. سامل اجلكني،    اا ( طريق51)منه   د.  كام ذكر حمقق  )  أيمن سويدوزاد  ، وقد حقق  اا ( طريق52إىل 

رسالالكتاب   عامر، يف  بدار  وطبع  العايص  ضاري  الدكتور  بتحقيق  بالعراق  إحدامها  علميتي  تي 

. حممد اف دهـ بتحقيق: مسعود إلياس، وإرش0814ستري باجلامعة اإلسلمية عام  رسالة ماجخرى  واأل

حميسن  سامل د.  حتقيق  الفحام  البن  التجريد  ينظر:  قسم  ( 78ص)ضاري    ،  اجلزري  البن  النرش   ،

 . (41ص)، السلسل الذهبية أليمن سويد (1/224) الدراسة

أبو عبد  (6)   نمري،  بن  بابن   املرصاهلل   هو حممد بن حممد  املعروف    جتويد  يف  لرئاسةا  إليه  انتهت  الرساج،ي، 

  وبرواية   علن، اإل   بمضمن   سمراأل  اهلل  عبد  املكي  عىل  قرأ  املرصية،  بالديار  القراءات  إسنادو  الكتابة،

بن  إسامعي  عليه  قرأ  وغريمها،  الكفتي،  ظهري  بن  عيل  عىلو  واحلسن،  يعقوب بكر  وأبو  الكفتي،  =  ل 



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  بعراال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

471 

قرأ   (1)باألسمر بن    ُت قال:  املجيد  عبد  بن  الرمحن  عبد  القاسم  أيب  الشيخي  عىل 

عىل الشيخ   قاال: قرأنا   ،اهلمدايناهلل    عيل بن هبة   جعفر بنالفضل  وأيب    ،صفراويال

عىل الشيخ أيب القاسم عبد    اهلل القريش قال: قرأتيب القاسم عبد الرمحن بن خلف  أ

س  أيب  بن  بكر  أيب  بن  الفحعيد  الرمحن  التجريبن  مؤلف  يف   ،دام  مذكور   وسنده 

 . ×بالنبي  جتريده متصلا 
سيدن  ووأشهد  وموالنا  الوخنشي ا  الشيخ  اا  الصالح  الدين    رحوممل يل  شهاب 

اإلالسكندري   فيهجازة  املسمى يف صدر هذه  تويف  الذي  اهللر  يف مرضه   تعاىل   محه 

عليه يف    إلشهادابهم  وهم الذين يضعون خط  ،لسبعلمن الصلحاء القراء    /ب[6]

اإل هذه  أيآخر  أشهدهم  وكذا  الكريمة،  نفسه  عىل  اهلل  شاء  إن  بإجازة    ضاا جازة 

 . وأسكنه فسيح جنته ،تهاهلل برمح وفاة له تغمدهك الاركامل إداإل عدم ريي، وسببغ

ثم يقول العبد الفقري احلقري الراجي عفو ربه القدير أبو اليمن حممد بن عيل بن   

رمحن القديس أين صححُت من القصيدة املوسومة بحرز عبد ال  ر بنبن عم إسامعيل  

م التهاين  ووجه  الاألماين  أيب  نظم  الشاطبين  من   حفظاا   لوحاا   لوحاا   قاسم  عليه 

وأجاز باقيها، وأخربين حال قراءيت عليه أنَّه عرضها    ، من آخرها  اا صدري إال يسري

حفظاا  واحد  جملٍس  الشيخ  يف  عىل  صدره    ، العلمة  ،لالعام  ،عاملال  ،ماماإل  ،من 

د ،املقرئ املرحول   ،دادباألجألوالد ملحق ا ،العايل اإلسناد ،األستاذ ،اجلليل ،املجوِّ

ا الفتح حمم   مسش   ،دللب إليه من  أيب  االدين  الشيخ  بن  أيب  د  الدين  لصالح شهاب 

  /أ[ 7]  من  اإمام اجلامع الطولوين بحق روايته هل  ،العباس أمحد بن حممد العسقلين

 . غ عن العبايس الرضير صهر الشاطبي عن ناظمهائن الصاقي الدي تيخ الش

 
وسبعامسوامه  ْلق  وَخ   أيدغدي= وأربعي  تسع  سنة  طاعون  يف  تويف  النهاا،  غاية  بالقاهرة،  البن    يةئة 

 .(5/250)، وينظر: الدرر الكامنة البن حجر(256/ 2)اجلزري 

اإل   (1)   املرصيمقرئ  الديار  بل  زمسكندرية،  يف  القاسم  ة  أيب  عىل  الكثرية  القراءات  قرأ  فراوي،  الصانه، 

ع قرأ  وثيق،  بن  اليه  وإبراهيم  بن  سنة  ،الكاتب  لرساجحممد  مات  الشواء،  بن  وتسعي   وحممد  اثنتي 

 . (037)ة القراء للذهبي ، وينظر: معرف (1/460)البن اجلزري غاية النهاية ، سكندريةباإل  وستامئة
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عليه    الت  وسمعُت  كتاب  أول  أيبسي من  للحافظ  الداري  باب   إىل  ين عمرو 

بقراءة الشيخ الصالح برهان الدين إبراهيم اليمني لكبري يف جامع األزهر  اإلدغام ا

باقيه (1) املقرئ يوم اخلمي  ،، وأجاز يل  السامع يف  القعدة  مس شهر  س خا]وكان  ذي 

مس خ ش وز بسنده عن الشيوكذا أجاز يل ما جي[،  نامئةاحلرام سنة سبع ومخسي وثام

العس الالدين  عن  عئ اصقلين  اغ  ان  عن  عن  لعبايس  عن  الشاطبي  هذيل  بن  ابن 

 .ن مؤلفه أيب عمرو الداينعنجاح 

شار  ن املأخربين الشيخ شهاب الدي  ،(2) ويمن طريق السويدا  وأخربين به عالياا  

عىل   (3) ر الدين  مع شيخنا فخ كتاب التيسري  ى  عن   يه تغمده اهلل برمحته، قال: سمعته إل 

ي القديس  والسويدا حممد بن زكريا  حممد بنبن  نبن حسأمحد  الدين يخ شهابالش

الدين  (4) الشافعي ضياء  الشيخ  من  له  سامعه  فارس    بحق  عبد  أيب  بن  العزيز  عبد 

عىل أيب العباس أمحد بن موسى بن عيسى  عه  بسام    (5) نيس الواحد بن أيب زكنون التو

 
شق  القحطايّن احلامتي الشافعي، نزيل دم  احلرازي  اليمني  إبراهيماهيم بن عمر بن  ين إبرلعله برهان الدّ   (1)  

من القرآن    اا شيئ  ، وقرأوغريه  الّطيبي  الّدين  شهاب  الشيخ  ، أخذ عن شيخ اإلقراء بدمشقملقرئ الوقورا

الغزي حممد  عىل  ال  والبخاري  حممد  الوالد  الكواكب  مؤلف  ثلثي  سائرة،غزي  سنة  ة،  وتسعامئ  تويف 

 . ( 423/  10)   العامد   البن   الذهب   ، شذرات ( 109/ 1) ملحمد الغزي    بأعيان املائة العارشة الكواكب السائرة 

 سيأيت ترمجته وسنده. ( 2)  

اال يقص(  3)   الشهاب  شيخ  به  هسكندري  د  املؤلف  وذكر  ذكره،  املايض  البلبييس  عثامن  الدين  أنه فخر  نا 

السكندر شيخهالشهاب  مه  التيسري  سمع  ال  ي  السويدافخر  عىل  أنه  ودين  السخاوي  ذكره  والذي  ي، 

 حيتمل األمران.ي، وومن السويدا لدينسمعه عىل فخر الدين، وسمع فخر ا

  من   التيسري  وسمع  ،حيان  أيب  عىل  كتب  عدة  من  راءاتالق  معهفأس  أبوه  به  اعتنى  ،صالح   ،خريِّ   ،مسند  (4)  

التيسري  عليه  رأق  وغريه،  مشليون  ابن  عن  زكنون  أيب  ابن  لعزيز ا  عبد اجلزري   معرش   أيب  وتلخيص  ابن 

  وثامنامئة   أربع  سنة  مات  وغريهم،  ،وعيل  ،وأمحد  ،حممد   لثةالث  ابن اجلزري  أوالد  منه  ذلك، وسمع  وغري

 . ( 47/  1) البن اجلزري    اية النه   ، غاية ( 730/ 1) للفايس  واألسانيد  السنن رواة يف  يدالتقي لبالقاهرة، ينظر: ذي

يس  للفاكذا جاء نسبه يف ذيل التقييد  التونيس،    زكنوند الرمحن بن عبد الواحد بن  ز بن عبعبد العزيهو    (5)  

النه (2/38) وغاية  اجلزري  ،  البن  املشتبه  ،  (1/393)اية  أسامء  وتوضيح  ضبط  وأنساهبيف  م الرواة 

وكناهم القييس  وألقاهبم  الدين  نارص  حجر(9/662)  البن  البن  الكامنة  والدرر   ،(3/42  ،165)=  
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 قرأته قال:  (2)ةَبْرطلَّ   بنعبد اهلل/ب[ 7]بسامعه عىل أيب حممد  (1) رينطْ البَ األنصاري 

، (4) بسامعه عىل أيب احلسن عيل بن هذيل سامعاا   (3)سعادةعىل أيب حممد عبد اهلل بن  

ة عىل سليامن بن نجاح األموي ع  .ؤلف ن املوقرأه غري مرَّ
 

للداودي  وطبقات= خليفة  (1/67)املفرسين  حلاجي  الوصول  وسلم  املؤلفي (4/54)،  وتراجم   ،  

حمفوظ  ال ملحمد  وذ(1/109)تونسيي  أبيه،  اسم  أنَّ  املؤلف  الواحد":    كر  وك "عبد  إبراهيم  ،  ذكره  ذا 

علاماليعمر أعيان  ملعرفة  املذهب  الديباج  يف  املذهب  ي  أنَّ   (2/291)ء  الصواب  عبد  "  أبيه  اسم  ولعل 

القراءة هب"لرمحنا الناقلة عنه ذلك، نزيل املدينة، وشيخ  القراءات عىل أمحد  ا،  ؛ لتعدد كتب الرتاجم  قرأ 

سامعاا وح،  البطرين بالتيسري  أ  دث  بن  عن  حممد  بكر  مشليونحم يب  بن  ا،  مد  عليه  بن قرأ  حممد  لتيسري 

َماَت يف     ،ي وسبعامئةس وثلثنة مخالسويداوي بالقاهرة س   منه أمحد بن حسن  وسمعه  ،يعقوب املقديس

 ست وألربعي وسبعامئة.سنة 

 ، ديبكر بن برطلة األزوأيب حممد بن أيب  ،  يت، قرأ عىل عبد اهلل بن يوسف الشباراءاتيف القر   شيخ تونس(  1)  

يز بن  وروى عنه القراءات عبد العز  ،لواديايشه الثامن أبو عبد اهلل حممد بن جابر اقرأ علي  وسوامها كثري،  

الر زكنون،  عبد  أيب  بن  من  وغريمها،محن  يعقوب  قراءة  نظاما   نظم  الداين  سنة  تويف  ،اا حسن  طريق  َثَلَثة  

 . ( 143/ 1)   ري البن اجلز   غاية النهاية ،  ( 66ص )   ، ملحمد الوادي آيش برنامج الوادي آيش   ينظر:   ، َوَسْبعامئة 

عهو    (2)    بن  اهلل  بن  عبد  اهلل  عبيد  بن  الرمحن  حم  ،برطلةبد  أيب  مدأبو  بن    بن  حممد  عن  القراءة  أخذ  بكر، 

عنه أمحد    أخذ القراءة  ،بابن رحيمة املعروف  شاطبي  ح الحممد بن صالروى الشاطبية عن تلميذه  سعادة،  

حدَّ  الالبطرين،  الريض  عنه  و،  ربيطث  وستي  إحدى  سنة  قنفذ ينظر:  ،  ستامئةتويف  البن    الوفيات 

 .(2/154)، (1/428)البن اجلزري غاية النهاية ، (330ص)

أبو "وكنيته    "عبد اهلل"أنَّ اسمه    ؤلفذكر املو  ،الشاطبي  اهلل  عبد  أبو  سعادة  بنحممد بن عبد العزيز  هو    (3)   

أنَّ اسمه  وا  "حممد أيب عمِّ مُ   تقن  م  إمام    ،مقرئ مشهور  "اهلل  بو عبدأ"وكنيته    "حممد"لصواب  قرأ عىل  ر، 

هذيلا بن  نامرةو  ،حلسن  بن  وم،  حممد  منهم  مجوسمع  برطلةاعةن  بن  اهلل  عبد  عليه  قرأ  ويوسف   ،، 

البن غاية النهاية  :  ينظر،  ا بشاطبةيسريا   املائةوعمره فوق  تامئة  ة وستويف سنة أربع عرش وغريمها،    ،األبذي

 .(2/110)ر البن اآلبا ملة لكتاب الصلةالتك، (2/217)اجلزري 

ملراد به عندهم: قراءة العامل للمتعلِّم، اراء، والتي وردت عند الق داء  طرق التحمل واألو أحد  السامع ه  (4)   

داء فل يؤخذ به  خذ به يف أسانيد النص والرواية، أما أسانيد األاأل  ، وجيوز"وأخربين-حدثني "وصيغته:  

اء: العرض، واملراد به:  أعىل طرق التحمل عند القرمن سمع يقدر عىل األداء، و  ن ليس كلعند القراء؛ أل

املتعلِّم عىلتل واإلتقاالعامل   وة  الضبط  متام  به  واألداء حيث حيصل  التلوة  أسانيد  العمل يف  وعليه  ن، ، 

القراء يف أسانيدهم:  و النبي  ، ويف عرص"قرأُت "صيغته عند  ومن   ،"أقرئني  "وصحابته والتابعي    ملسو هيلع هللا ىلص 

احل رواية  التحمل:  اطرق  تلقي  هبا:  واملراد  القروف،  فيها عن  املختلف  التلحلروف   = وةراء جمردة عن 
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املشار  السكندري  شهاب  وشيخنا  سيدنا  تعاىل  وأخربنا  اهلل  رمحه   ،(1) إليه 

املذكور[ عن أيب بكر حممد بن حممد    نوزكنابن  عن    املذكور  وييدا]وأخربين السو 

بن    (3) اهلل ] قال: أجازه له الفقيه أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد  ( 2) ون األنصارييُ لْ ش  بن مُ 

 .  (4)يس[ة املررمجابن أيب موسى 

 
بـ  و= عنها  احلروف"يعرب  وسامع  احلروف،  ا"رواية  عىل  الطالب  بلفظ  تكون  ألهنا  والعكس،   لشيخ ؛ 

بعهم كالداين وأبا معرش   هبا، وذهب  ، أما أسانيد األداء فل يؤخذوعليها العمل يف أسانيد النص والرواية

التسوية بي مذال إىل  لك طربي  والعرض،  فرقهب رواية احلروف  ان مع ذلك فقد  رواية  وا يف  لصيغ بي 

األ إسناد  يف  عندهم  احلروف  برواية  يؤخذ  وال  والعرض،  -أخربين-حدثني"وصيغتها:    داء،احلروف 

احلروف ال"قرأُت  ومن  كام،  هبا  واملراد  اإلجازة،  د.طرق:  عرفها  بنقل      اإلذن  املطريي:  حروف  أمحد 

عن   جمردة  احلروالقراءات  ورواية  والسامع  العمل  العرض  وعليها  أسانف،  دون  يف  والرواية  النص  يد 

وصيغتها واملشافهة،  العرض  عن  لتجردها  األداء؛  إيّل، أ":  أسانيد  كتابه  يف  أخربين  أو:  كتابه،  يف  خربين 

كتابةا وحد الوج"ثني  الطرق:  واملر، ومن  كام عرفه ادة،  القراء  نقل  اد هبا عند  املطريي:  أمحد  د.  حروف  ا 

مل من  كتاب  عن  القراءالقراءات  عنه  يرو  وتعت  القراء،  ة،  عند  االستعامل  القليلة  الطرق  من  الوجادة  رب 

أسا العمل هبانيد  واستعامهلم هلا يف  أن األصح عدم  د.  والرواية، وذكر  مبني  النص  القراءات  نقل  ؛ ألن 

واملعىل   نصالتلقي  اجلزري  ابن  وألن  املقرئي ص  شافهة،  منجد  من أ  16يف  األسانيد  يسمع  مل  من    نَّ 

لب  أسانيد القراء ومنهج القراء يف دراستها رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام للطا  نقطعة   شيخه فأسانيده م

املطريي  أ ل،  ( 190-143ص)محد  اإلشارات  لطائف  الع (1/378)لقسطلينوينظر:  خمترص  بارات ، 

 . (96، 83، 72ص)هيم الدورسي صطلحات القراءات لـ د. إبراملعجم م

 . "قال"لفعل لعله سقط من النص ا (1)   

عايل  أستاذ مقرئ،    ،بلنيسأبو بكر بن أيب عبد اهلل األنصاري ال  ،مشليون  بند بن حممد بن أمحد  حممهو    (2)   

وهو  وأجازه حممد بن أيب مجرة،،  وعىل غريه  ،ّصاريب جعفر بن عون اهلل احلأعىل  قرأ    ،اإلسناد يف القراءات

البطرينه،  نآخر من حدث ع العباس  أبو  القراءات  العزيز   سري سامعاا لتيا ه  وحدث عن  ،قرأ عليه  أيب   عبد 

وقال ابن الزبري: يف حدود   ،وستامئة أو بعدها بقليل  بعيتويف بتونس سنة س وغريمها،  زكنون التونيس،  

 .(2/238)البن اجلزري ة غاية النهاي، (15/188)لذهبي لاريخ اإلسلم ت ، ينظر:السبعي وستامئة

كام سيأيت   "عبد امللك"، والصواب  "عبد اهلل"ق إىل  يف اللح  طب عدلتوعليها ش  "عبد امللك"يف املتن    (3)   

 يف ترمجته.

مذهب بصرياا بإمام فقيه ، بكر املريس األموي أبو، مجرة أيبحممد بن أمحد بن عبد امللك بن موسى بن هو  (4)   

  = روى عن آخر من من والده أيب القاسم بإجازته من الداين وهو سمع التيسري سه،عىل تدري عاكفاا  ،مالك 



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  بعراال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

475 

 . عن أيب عمرو الداين  (1) عن أبيه

 خ بتاري   ،آمي  ،نه ذلكبل موتق  ،  ما جيوز له وعنه روايته  وكذا أجاز يل   

احلرام  يوم   علقها   ،امئةسنة سبع ومخسي وثامنالثلثاء سابع عرش شهر ذي احلجة 

الفانية   بنبيده  بن عيل  حممد  اليمن  الرإسامعيل    أبو  عبد  بن  عمر  القديس  محبن  ن 

 هلل وحده.   وجلميع املسلمي، واحلمد ،ولوالديه  ،الشافعي غفر اهلل له 

وأظهر شمس اين والقرآن العظيم،  من املث  اا سبع  سيدنا حممداا   احلمد هلل الذي آتى 

وأَ   ،دينه نوره،  بمصباح  الفضاء  َمن  فَ فضاء  عباده  من  واصطفى  البهيم،  الرشك  ل 

األماينقلَّ  حرز  ع  ، ده  حتبري  ملريوان  نتيسري  وارتىض  القديم،  من الذكر  كتابه  اث 

بالو فيه  تعاىل:  وصفه  القائل  السليم، وهو  الصحيح   ٰى ٰر ٰذ ٱ﴿صف 
العليم  ،[32فاطر:]  ﴾ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ،  /أ[ 8]وهو 

 ﴾مث زث  رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب﴿
  يك  ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث ﴿ٱ  !له من نعيمٍ   يا  ،[33فاطر:  ]

  ىن نن من زن رن مم ام يل﴿حلليم،  انعم الرب     [34فاطر:  ]  ﴾مل

بجوار الكريم، أمحده عىل اإلرشاد إىل   [35فاطر:  ]  ﴾ني مي  زي ري ٰى ين

قناع واإل  ،واالكتفاء  ،م، وأشكره عىل اإلنعام بالكفايةاملستقي   ،املستنري   ،املبهج  النهج

 
اْلَول    ،أبيه= أبو  له  وأجاز  الداين،  عن  الدنيا  يف  روى  من  آخر  بْ وأبوه  الفقيهيد  ُرْشد  من  ن  وغريمها،   ،

 ،ر الّسديدىَل النّظي إ  كتاب إقليد التّقليد املؤدّ  معاين اآلثار، وله  ومناهج النّّظار يف  نتائج األفكار  تصانيفه:  

ز أليب بكر حممد بن حممد بن مشليون، تويف سنة  وأجا   ،جوبرمحن بن  سمع منه التيسري حممد بن عبد الر

 . ( 69/ 2) اجلزري  البن  غاية النهاية  ،  ( 1182/ 12) للذهبي  تاريخ اإلسلم  ر: ينظ ،تسع وتسعي ومخسامئة 

ة عن  فقيه إمام، روى التيسري باإلجاز  ،اسم املريسأبو الق  ،رةمج  أيب  بن  موسى  بن  امللك  عبد   بن  أمحدهو    (1)   

الباجيتفقه  يب عمرو الداين، ولفه احلافظ أمؤ ه عبُد امللك   لٍة،ان من بيت  علم وأصا، ك بأيب الوليد  وَجد 

َنة"  عن أب إليه َيروي  اا ابنىل توايل نَسب ه  وع،  األعىل روى عن أيب سعيٍد َسحنون   ىرو، عن َسحنون  "املُدوَّ

العزيز ابن الّدّباغ  عنه أبو ، تويف بمرسية سنة  بنه حممد ا  اا امعسالتيسري  ه  ن وروى ع  ،الوليد يوُسُف بن عبد 

وقد   مئة  وثلثَي ومخس  التسعيزاَح ثلثٍة  ينظر:  َم  الصلة،  لكتاب  اآلبار  التكملة  غاية  ،  (1/44)البن 

 . (1/77)البن اجلزري النهاية 
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الكايف   أنه  العميم، وأشهد باإلعلن  العزيز احلكيم، وأشهد  بالوجيز  إله إال هو  ال 

حمم  عدنان  اا دأنَّ  ولد  من  املجتبى  اهلادي  ،عبده  ورسوله  إبراهيم،  اخلليل   ، ونسل 

روض  ،باهلداية إىل  العزيوالرعاية  وة  الرحيم،  الحز  احلنيفية  بيبه  الرشعة  إىل  داعي 

بتلخيص   القويم،  جامع   ،(1) والتبرصة  ،والتذكري  ،التذكرةوالدين  يف  والتبصري 

للفهيم،   عليهالكلم  وسلم  اهلل  امل  ،صىل  والتسليم،    يصطفوعىل  الصلة  أفضل 

الربرة آله  العميم،    ،وعىل  الفضل  أويل  ة  النريِّ النجوم  م  تابعيه   وعىلوأصحابه 

يومٍ إباإلحسان   سليم، صلةا    ىل  بقلٍب  اهلل  أتى  من  إال  بنون  وال  مال   فيه  ينفع  ال 

اللواميم تلوة  تكرر  عليهم  وسلماا (2) تتكرر  قراءة  ،  جتدد  عليهم    /ب[ 8]يتجدد 

الرصااحلو عىل  قائلهام  وجييزان  املستقيم،ميم،  والعذاب    اط  الفتن  من  وجيريانه 

 . النعيم يف جنات  دار السلم واٍن يفار رضاألليم، ويدخلنه لد

عىل أشهدين  فقد  وجهه   وبعد:  إىل  وبالنظر  تعاىل،  اهلل  رمحها  الكريمة  نفسه 

اإل وشيخي  سيدي  أرقاها،  النعيم  جنان  ويف  متعها،   ،العامل  ،املعال  ،مامالكريم 

كلمة  مفخر    ،الفهامة  ،احلرب  ،البحر  ،العلمة صدر  املقرئي،  املتصدرين،  هرة 

ا  العايل  ،األستاذ إملاالسناد،  ملحق رحول  البلد،  وأقىص  االفاق  سائر  من  ليه 

 
السنه   (1)    جعفر  اإلمام  يف    هذه  وري  استنبط  املبهج  القراءات،  كتب  أسامء  من  ت  القراءااألوصاف 

 القراءات العرش ري يفة األعمش وابن حميصن واختيار خلف اليزيدي لسبط اخلياط، واملستنالثامن وقراء

يب  القراءات السبع أل  كتفاء يفز القلنيس، واال لقراءات العرش أليب الع البن سوار، والكفاية الكربى يف ا

ا  الطاهر إسامعيل القراءات السبع البن  القراء    والوجيز يف رشحلباذش،  بن خلف، واإلقناع يف  قراءات 

واإل  األهوازي،  عيل  أليب  األمصار  أئمة  السبع    علنالثامنية  القراءات  يف  القرآن  روايات  من  باملختار 

القر للص يف  والكايف  البن  فراوي،  السبع  األاءات  يف  رشيح  واهلادي  ملندليس،  السبع  حمد القراءات 

وا للمهدوي،  ورشحها  واهلداية  القراءةلرعاية  القريواين،  القييس،   لتجويد  ملكي  التلوة  لفظ  وحتقيق 

معرش الطربي، للحسن املالكي، والتلخيص يف القراءات الثامن أليب عرش والروضة يف القراءات اإلحدى 

 كي القييس.القراءات السبع مل غلبون، والتبرصة يفن البن يف القراءات الثاموالتذكرة 

-الروم-العنكبوت-آل عمران  -وهي ست سور: البقرة  ُبدأت بـ )امل(ر التي  لعله يقصد باللواميم السو  (2)   

 السجدة.-لقامن
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اإل الشيخ  بن  أمحد  العباس  أيب  الدين  شهاب  األجداد  بأجداد  العامل  األحفاد  مام 

ا بكر  أيب  الدين  زين  مجال  بالصالح  املرحوم  الصالح  الشيخ  أيب  ن  يوسف  الدين 

القل الكناين  ث الشاف  قييلاملحاسن  بالشامي  الشهري  االسكن  م عي  تغمده    هلل دري 

بمنبالر وأسكنه  والرضوان،  إجازة  محة  من  إليه  نسب  بام  اجلنان،  فسيح  وكرمه  ه 

الفاضل ل  ،فنِّن امل  ،املجيد  ،املتقن  ،املقرئ  ،ق املدق  ،الشاب  املفيد    ،يدج املُ   ،املحصِّ

أيب اليمن شمس الدين حممد بن الشيخ الصالح نور    ،ء والتجويد دااملاهر بحسن األ

اه أعىل هلل بلطفه اخلفيعامله ا  بالقديس،ري  يل الشهالدين ع  ، وكفاه كل حمذور، ورقَّ

والناصب احلاسد  كيد  وكفاه  أجازه،  ،  /أ[9]املناصب،  ما  بجميع  عليه  فشهدُت 

الذي هو    حلجة احلرامجازة يف تاسع عرش شهر ذي ااإل  ووضعُت خطِّي هذا يف هذه

،  عاىل اهلل ت   عبيدل  الفانية أق  به بيدهختام، قال ذلك وكت   امئةلعام سبعة ومخسي وثامن

  بن اوأفقرهم إىل رمحته، خويدم أهل القرآن جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن سليامن  

معرِّ (1) ريبَ هُ  بن  جرير  الق  ( 2) فبن  فاضل  بن  فضل  السنهوري ر بن  املقرئ  يش 

املرصية  (3) األزهري الديار  ال   ،نزيل  وع   ،يةزِّ ع  ــمُ ـوالقاهرة  عنه  اهلل  مجيع  عفا  ن 

 . (4) ومسلاما  اا ومصلي امداا ح ،سلميامل

 
ان  ، ونظم العقي(8/163)ل لعبد الباسط امللطي  كذا يف األصل، وهو كذلك يف نيل األمل يف ذيل الدو  (1)  

أع للسيوطيف  األعيان  هب(103ص)ي  يان  وهو  صنا،  يف  املفيد  اجلامع  كتاب  يف  كذلك  االسم  عة ذا 

للسنهوري  التج اللمع  (478ص)ويد  الضوء  يف  السخاوي  وذكره  وه"زهري"باسم    (3/67)،  و ، 

 . (1/254)ل البغدادي ، وهدية العارفي إلسامعي(131/ 3)لك يف معجم املؤلفي لكحالة كذ

ل ، ويف ني"حريز بن عريف"هدية العارفي، باسم  ؤلفي وء اللمع ومعجم املويف الضوكذا يف األصل،    (2)  

 ."يف بن حريزعر"ونظم العقيان بالعكس  األمل

بمرص،    (3)   اإلقراء  أكان  شيخ  رواية ربع  يقرىء  الشواذ  ،عرشة  من  الشهاب    ،وبعضا  عىل  للسبع  مجع 

باالسكندري،   عىل    ألربعةوقرأ  ختمة  يف   العفيصعرش  ْمس  كثري،  الشَّ قروغريمها  َخ ،  عليه  كثريون أ  ْلق 

اجلامع املفيد حلسيني، من تآليفه:  ا  سيالبدر حوء اللمع،  حب الضومنهم عبد القادر أخو السخاوي صا 

سم وااألربعة  زهر املفيد ملفردات  األ  عاماجل ، ودصناعة التجوييف    سنة، تويف  لتجويدعرش من صناعة الرَّ

 . (8/163)يف ذيل الدول للملطي  األمل ، نيل  ( 76/ 3) اللمع للسخاويامنامئة، الضوء أربع وتسعي وث

 شهادة إجازة الشيخ جعفر السنهوري. "مسلاما " إىل قوله "احلمد هلل"وله: نص من قال (4)  
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احلميد هلل  يريد ال  الفعَّ   ،املعيد  ،املبدئ  ،املجيد  ،احلمد  إحسانه    ،ملا  عىل  أمحد 

  ، رشيك لهنَّ ال إله إال اهلل وحده ال  أعىل امتنانه الطويل، وأشهد  ، وأشكره  اجلزيل

بالدليل ثابتةا  إىل    ،شهادةا  السبيلهاديةا  أنَّ سواء  وأشهد  حممداا ،  ورس       ،ولهعبده 

وسلم  ،وخليله  ،وصفي ه  ،وحبيبه وصحبه  آله  وورشَّ   ،وعىل  مف  وبعكرَّ فقد  ،  د: 

شهاب تعاىل  اهلل  يف  وأخي  وأستاذي  سيدي  بكر   أشهدين  أيب  بن  أمحد  الدين 

تبه حممد  وكعليه بذلك،     نسب إليه فيه فشهدُت املذكور بام  ذنندري املقرئ اإلكالس

 .(1) يصفاعبن عثامن ال

العا  احلمد هلل ا  مليرب  وبعد:  وصىل  وآله وصحبه وسلم،  هلل عىل سيدنا حممد 

عىل أشهدين  الشيخ  فقد  الكريمة    ، الفهامة   ، واحلرب  ،العلمة  ،العامل  ،ماماإل  ،نفسه 

املريد املستفيدين ومُ   ،بغية  ال  ،نية  مشايخ  سيدنا  األأهل    (2) ]وإمام[قراء  شيخ  داء 

القل الدين  بالسكندرالشهري  قييل الشيخ شهاب  نس  بام  إي  الشيخ  اإلليه من  به  جازة 

يوسف  بن  عيل  وكتبه  بذلك،  عليه  فشهدُت  القراءات،  علم  يف  الدين  شمس 

 . (3)اجلربيت

 

 

 
دلعله  (  1) ْمس العاصفي ثمَّ ا  ،ُيوُسف  بن  ُعثاَْمن  بن  حُمَمَّ اف ع يلقاهري اأْلَزْ الشَّ ي الشَّ واق شيخ ر  العاصفي،  َهر 

اأْلَ  من  األدكاوي  ،ْزَهرالريافة  يم  إ ْبَراه  من  الّذكر  وتلقن  نَ   سمع،  الفاقويس،عىل  الّدين  منه ت  ارص   لقن 

عليه   ومجع  أمحالالسخاوي،  بن  احلسن  السبع  سنة  ،طنتدائيد  الّسبْعي  َجاَز  َوقد  َوسبعي  َماَت    َأربع 

 . (1/113)، (8/150)، (94/ 3)للسخاويع الضوء اللم، وثامنامئة 

 .)وإمام(أولتها بـ ، و ممسوحة من املخطوط )2)

يا  ثمَّ   اجلربيت  الّدين   َصرب  بن  فُيوُس   بن  َعيلّ   هو  (3) اف ع ي  أْلَْزَهر  اْلقَ   ئ،املْقر  الشَّ اخْلمسي اه  قدم  َنْحو    َرة 

ْمس بن اْلَعطَّار   ،السكندريَفَقَرَأ هَبا اْلقَراَءات عىل الشَهاب    وثامنامئة  بعض   ُرباَم َأخذ َعنهُ وَ ، وغريمها، َوالشَّ

 .( 6/53)للسخاوي اللمع  الضوء، الّطلبَة اْلقَراَءات وحاله أصلح من كثريين
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 خلامتةا
وقفت  ع الذي  دراسة هذا املخطوط النافبمنَّ عيلَّ بكرمه وفضله    يذاحلمد هلل ال

من   اهلل  القراءجهود  فيه عىل جانٍب  كتاب  اليف   تعاىل  خلدمة  الت  اهلجريقرن  ،  اسع 

اإلسناد العايل، مل يرصفهم   ، وطلبهمتهاقراء  ه، وتعلمتعلم وصربهم ومصابرهتم يف  

يٍد،  أمور  شاغٍل من    ذلك  عن قلة ذات  أو  إلينا  و، حتى  مشقة سفر  وأ عْيٍش،  صل 

ألصحابه، فجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء وأوفاه، وقد   ×نبي كام أقرأه الهذا الكتاب  

 رسالة القيمة إىل نتائج وتوصيات من أمهها:هذه ال راسة دصلت يفتو

أب أنَّ    -1 القديس    ااملؤلف  املاهريناليمن  املتقني  القراء  يف   من  املتصدرين 

ه شيخ  ، وإجازةاإلمام جعفر السنهوري له باإلتقان والدقة  ةد شهايدل عليه    عرصه

  القرآن   لباقيع  السبات  لقراءالقراءة واإلقراء بابشيخ القراء الشهاب السكندري له  

 ته. روايجيوز له وعنه  ماإجازته له كل ، ومما مل يقرأه عليه

اإلقراء  -2 أئمة  من  عدٍد  عىل  املؤلف  زين  قراءة  الشهابمرص    املربَّ ب غري 

و بن  السكندري،  وأمحد  السنهوري،  جعفر  اإلمام  األميوطي،  منهم:  والتاج  أسد 

 عبد امللك الطوخي. 

ا  -3 اإلمام  عكندالسلشهاب  تصدر  يف  املرصية، باإلقراء  رصه  ري  بالديار 

  ر جلياا كام يظه  ه بالرحلة إليه من سائر اآلفاق وقصدحتى املوت،    إلقراءوملزمته ل 

ين  يه، وثناء كبار العلامء عليه أمثال ابن حجر العسقلعلمن كثرة تلمذته، وثناءهم  

أث  الديار املرصية، ووَص ـه يف قـت اسم ـبـالذي  أ»بـ  ه  فَ راء  ء، وحامل  القرا  ةئم قدوة 

 . «لواء القراء

اإلمام    -4 سند  السكندريعلو  بالديار   ،الشهاب  اإلقراء  شيوخ  وقراءته عىل 

حممد العسقلين، وزكي الدين   مسشاملرصية كاإلمام عثامن البلبييس، وأبو الفتح ال

 مشاخيه بالداين وابن الفحام.، واتصال سند األشعري
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الشهاب    -5 شيوخ  أجل  المن  علم ذكره  ينذالسكندري  حمقق  السخاوي  م 

، رمحهم زري، وصلح الدين البلبييس، ويعقوب اجلوشنياإلمام ابن اجلالقراءات  

 اهلل تعاىل.

يف    -6 السكندري  الشهاب  أسانيد  ابن   اهذخلو  حممد  شيخه  من  املخطوط 

إ أكثر  أنَّ  رغم  ابن اجلزري،  طريق  من  السكندري  الشهاب  عن  القراء  جازات 

 . أسانيد يف القراءات من غري طريق ابن اجلزري وجودىل ي، وهو يدل عاجلزر

 اإلمام الشهاب السكندري من األئمة اجلامعي للقراءات األربعة عرش  أنَّ   -7

 لبييس والعلء الفالح.هبا عىل عثامن البرأ قاملقرئي هلا، حيث 

 سانيد الشهاب السكندري يف كتاب التيسري ثلثة: أ -8

العسقلين عىل تقي الدين الصائغ عىل العبايس  لدين  ا  شمسأ به عىل  قر  :األول 

 رمحهم اهلل.  الرضير عن الشاطبي عن ابن هذيل عن ابن نجاح عن الداين

فقرأ يف الثاين مع فخر الدين البلبييس عىل    ،يواالثاين والثالث من طريق السويد

عىل عبد    طلَّةرْ بَ   د اهلل بنعب   ي عىل ابن زكنون عىل أيب العباس الَبْطرين عىلو السويدا

 اهلل بن سعادة عىل ابن هذيل عىل ابن نجاح عىل الداين رمحهم اهلل. 

ْلُيونوالثالث: قرأه عىل السويدا ابن أيب    د حمم عىل    ي عىل ابن زكنون عىل ابن ُمش 

، كام سمع بعض التيسري عىل الداين رمحهم اهلل  مجرة املريس عىل أبيه عىل أيب عمرو

  السوايداوي. ته عىلاءبقرالبلبييس صلح الدين 

السكندري    -9 الشهاب  للداينالثالث  علو سند  التيسري  حيث قرأه   ؛يف كتاب 

 رجال.   أربعةالذي بينه وبي الداين  ويعىل السويدا 

السوايداوي  سام  املاحت  -10 عىل  التيسري  السكندري  الشهاب  مع ع  مبارشةا 

واحتامل املؤلف،  ذكر  كام  البلبييس  الدين  عىل    فخر  بواسطة  يدا لسوااسامعه  وي 

البلبييس؛ ألن السوايداوي تويف بالقاهرة وعمر  شيخيه فخر الدين وصلح الدين 

 الشهاب السكندري مخسون سنة.
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يف    -11 السكندري  الشهاب  العسقلين  اطبيالشسند  الدين  شمس  عىل  ة 

 من طريق التيسري. كسنده فيها عليه 

عىل شيخه، كإجازة   بالطال  بام مل يقرأهاختلف العلامء يف جواز اإلجازة    -21

للمؤلف،   السكندري  القراء ملن    منهج  وهو  الشهاب  كبار  به عند    نيعلمومعمول  

 سنده باإلجازة. يعيل أن ، وأرادالقراءة عىل غريه إكاملهإتقانه ومهارته، و

املؤلف عىل الشهاب السكندري من طريق التيسري هبا    قرأالقراءات التي    -31

ة نافع إىل أثناء سورة األعراف، وقراءة أيب عمرو إىل  ءقرا  :يه  ة والعنوانوالشاطبي

طه إفراداا سورة  ومجعاا ،  اآلية    ،  إىل  السبع  سور  203بالقراءات  البقرةمن  كام  ،  ة 

ليه التيسري من وسمع عمن آخرها، اا كاملةا من حفظه إال يسريطبية لشاعرض عليه ا

 ما   وأجاز له  راهيم اليمني،بدين إلبرهان الشيخ  الكبري بقراءة اأوله إىل باب اإلدغام  

مـب القـقي  السبع  رآنـن  له  كام    ،بالقراءات  له    ،والتيسري  ،الشاطبيةأجاز  وما جيوز 

 . وعنه روايته

إدراك    ؛دريـاب السكنـءة عىل الشهراـالقلف  ؤـم ـال الـم ـدم إكـب عـبـس   -41

 دري. للسكنالوفاة 

عنَّ  أ  -51 السكندري  الشهاب  شيأسانيد  خليوىل  املخه  بن  وعشببل  ثامن  ، 

العسقلين  البلبييس الدين  وشمس  عن  ،  الصائغ  الدين  تقي  إىل  ل  ام الكترجع 

  ، بن نجاح عن الداينسليامن  بن هذيل عن    عيل  الشاطبي عنالعبايس الرضير عن  

 ىلإ  انترجعن كشتغدي  وحممد ب  ،األشعريحممد  زكي الدين  ه  يعىل شيخ  سانيدهوأ

 الفحام.  نالقريش ع لرمحنا عبد نعمداين جعفر اهلو  ،ويالرمحن الصفرا عبد

ومخسون واثنان  مسة عرش،  اخلكتاب التيسري  ذ ابن اجلزري مجيع طرق  أْخ   -61

 . وتسعة طرق من كتاب العنوانمن كتاب التجريد،  اا طريق

ل أمهي  -71 السكندري؛  الشهاب  أسانيد  وة  سنده،  قراء   كونهعلو  أبرز  أحد 

 . ملخطوط ببعضهافرد اتقد ، وريبن اجلزرين يف عرص االديار املرصية املتصد
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ثَ ـن  -81 الـبْ ـدرة  كـم ـت  فــونـؤلف؛  مـه  وفـي  شيـرض  وموث ــخـاة    قاا ـه، 

 القراء. كبار بخطوط 

بعده حتى   زري ومناجل  وتويص الباحثة بدراسة أسانيد القراءات يف عرص ابن

لطا معرفتها  ألمهية  احلارض؛  واهللعرصنا  القراءات،  علم  ي لب  أن  أسأل  هبذ   ا  نفع 

ب اهلل وتعليمه، وسلم  عىل املرسلي، واحلمد هلل  م كتايرزقنا رشف تعل الكتاب، و 

 رب العاملي. 
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 در واملراجعاملصافهرس 

القر  . 1 يف  البشر  فضالء  األربع اءا إحتاف  عشرت  بالبناء    ،ة  الشهري  الدمياطّي،  ألمحد 

 . هـ7142  الثالثة ط  لبنان،  –علمية لكتب ال دار ا هرة، ط، حتقيق: أنس مهـ( 1117)ت 

رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام حممد بن سعود    ،منهج القراء يف دراستهاأسانيد القراءات و  . 2

 . ـ ه 1432ت عام  ي، نوقش دورس للطالب أمحد بن سعد املطريي، إرشاف أ. د إبراهيم ال 

اجلامعة  جلة نشور بم، بحث مألمي حممد بن سيدي ا . د لـ   ،اإلسناد عند علماء القراءات . 3

 . هـ1425  -  37السنة   - 129، العدد دينة املنورة اإلسلمية بامل 

، حتقيق: د. عيل  هـ(764)ت  لصلح الدين خليل الصفدي    ،أعيان العصر وأعوان النصر . 4

حممد موعد، د. حممود حممد، ط بدار الفكر املعارص،  عشمة، د.  بو  أبو زيد، د. نبيل أ 

 هـ. 1418ىل ط األو  فكر، دمشق،الودار  -بريوت  

ِفيما  الفضال  عإمتا  . 5 القّراء  برتِام  اهل ء  الثامن  الَقرن  الربماوي  جري بعد  إللياس  الشهري    -، 

 هـ. 1421الندوة العاملية، ط األوىل  بالساعايت، ط بدار

الغمر أببن . 6 العسقلين  أل  ،العمراء  إنباء  بن حجر  أمحد  الفضل  د  هـ(   852)ت  يب  ، حتقيق: 

ي،  نة إحياء الرتاث اإلسلمجل  -ية  لشئون اإلسلمألعىل لط باملجلس ا   ، حسن حبيش

 . هـ1389عام  مرص

ط بوزارة األوقاف والشؤون   د. يارس املزروعي،  ،أوضح الدللت يف أسانيد القراءات . 7

 .  ـه1430الكويت، ط األوىل   -م باملساجد الكري  رآناإلسلمية مرشوع رعاية الق

الطـالب . 8 بـالـدر  بـم   نــاسـمحـ ع  اـ ع ـن  الد  مل سابع لقرن  بدار  هـ( 1250)تالشوكاين حمد  ،  ط   ،

 .  بريوت – املعرفة

، حتقيق: حممد  هـ( 749)ت  ، أليب عبد اهلل حممد بن جابر الوادي آيش  برانمج الوادي آشي  . 9

 األوىل.  ريوت، طب -أثينا  -حمفوظ، ط بدار املغرب االسلمي 

، ط بدار  هـ( 599)ت ضبي  جعفر أمحد اليب أل ،بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس . 10

 م. 1967  عام القاهرة –اتب العريب لكا
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القاموس . 11 جواهر  من  العروس  احلسينياتج  حمّمد  الفيض،  أليب  بمرتىض    ، ،  امللّقب 

بيدي    . ةاهلداي دار حتقيق: جمموعة من املحققي، ط ب   ،(هـ 1205ت  )الزَّ

غرب . 12 من  أنباء  يف  املعترب  كتاب    التاريخ  لتار»وهو  األنبياء  جامع  اإلسلم  تاريخ  ويخ 

مبتد وترا إىل  العظام  أئمته  الرمحن  جم  عبد  الدين  ملجري  اهلجري«،  العارش  القرن  أ 

الدين    هـ(،928)تالعليمي   نور  إرشاف:  املحققي،  من  خمتصة  جلنة  ودراسة:  حتقيق 

 هـ. 1431ا، ط األوىل  ، سوريادر طالب، ط بدار النو

اللطيفة يف اتر  . 13 ا، لشريفة يخ املدينة الشالتحفة  أب مس  السخاوي    و اخلريلدين  )ت  حممد 

 هـ. 1414بريوت، ط االوىل   -ط بدار الكتب العلميه  ،  هـ(902

التونسيني . 14 املؤلفني  حمفوظ مل   ،تراجم  ب   ،هـ( 1408)ت  حمد  اإلسلمي، ط  الغرب    دار 

 . م1994ط الثانية   ،بريوت 

بد  حتقيق: ع  ـ(،ه658)ت    ضاعي البلنيسالبن األبار، حممد الق  ،ة لكتاب الصلة لتكملا . 15

 هـ. 1415لبنان عام -م اهلراس، ط بدار الفكر  السل

حتقيق:    هـ(، 656)ت لزكي الدين أبو حممد عبد العظيم املنذري    ،التكملة لوفيات النقلة  . 16

 هـ. 1401د.  بشار معروف، ط بمؤسسة الرسالة، ط الثانية،  

التوحيدالتم . 17 لشرح كتاب  أل  ،هيد  ُطبع قاها  دروس  ثم  الشيخ  آل  بدار  صالح  ت 

 . هـ1424ألوىل  ، ط ايدالتوح

، أليب بكر حممد بن جماهد  يح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم توض . 18

الدين   نارص  بابن  الشهري  بمؤسسة    هـ(،842)تالقييس  ط  العرقسويس،  حممد  حتقيق: 

 . م1993  األوىل ط وت،بري  – الةالرس

السبعيسري  الت . 19 القراءات  عثامن  ، أليب عمريف  د.   دراسة  هـ(، 444)ت  ين  الداو  وحتقيق: 

 هـ. 1436خلف محود سامل الشغديل، ط بدار األندلس، حائل، ط األوىل،  

  ، أليب جعفر أمحد البلوي الوادي آيش شيآثبت أيب جعفر أمحد بن علي البلوي الوادي   . 20

عبقـيـحقـت  ،هـ(938)ت   العمـ:  اهلل  االسلمي  راين،  ـد  الغرب  بدار    ط   بريوت،  –ط 

 . هـ3140  األوىل
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املفيداجل . 21 التجويد   امع  السنهوري  يف صناعة  الفتح جعفر  أيب  الدين  لزين    ه(، 894)ت، 

 . ـ ه 1430بريوت، ط األوىل  -دار ابن حزم   ط   حتقيق وتقديم: د. موالي اإلدرييس الطاهري، 

وا . 22 شاجلواهر  ترمجة  يف  حجراإلساليخ  لدرر  ابن  لشم م  حممد  ،  اخلري  أبو  الدين  س 

  بريوت،   –د املجيد، ط بدار ابن حزم  م باجس عبإبراهي  حتقيق:   ،هـ( 290)ت  السخاوي  

 . هـ1419  األوىل: ط

والقاهرة . 23 مصر  اتريخ  يف  احملاضرة  السيوطي  حسن  الرمحن  عبد  الدين،  جللل  )ت:  ، 

عيسى البايب    -ة الكتب العربيياء  إح  الفضل إبراهيم، ط بدار، حتقيق: حممد أبو  هـ(911

 . م1387  ألوىلا ط  مرص، –احللبي ورشكاه 

،  هـ( 852)ت   أليب الفضل أمحد بن حجر العسقلين ،  كامنة يف أعيان املائة الثامنة الالدرر   . 24

ضانـيـحقـت حممد  العثامنية  ق:  املعارف  دائرة  بمجلس  ط  ط    -،  اهلند،  اباد/  حيدر 

 . هـ 1392ة، الثاني 

املذه . 25 يف الديباج  مع ب  أع  املذهبرفة  علماء  ايان  إبراهيم  الدين  لربهان  مري  ليع ، 

 . بدار الرتاث، القاهرة  وتعليق: د. حممد األمحدي أبو النور، ط ، حتقيقهـ(799)ت 

،  ( هـ 832ت  ) أليب الطيب تقي الدين حممد الفايس    ،ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد . 26

 هـ. 1410األوىل   ، ط ريوت ب  ،حتقيق: كامل احلوت، ط بدار الكتب العلمية

اللل  جل  ،يبللذه  ذيل طبقات احلفاظ . 27 الرمحالدين عبد  حتقيق:    ،هـ( 911)ت  سيوطي  ن 

 ، ط بدار الكتب العلمية. زكريا عمريات 

 ه حقق هـ(،   703)ت أليب عبد اهلل حممد املراكيش   ،املوصول والصلة الذيل والتكملة لكتايب   . 28

  د. بشار معروف، ط بدار الغرب   فة،يرش   وعلق عليه: د.  إحسان عباس، د. حممد بن

 . م  2012وىل،  ، تونس، ط األاإلسلمي

اإل . 29 مصر رفع  قضاة  عن  العسقلين  صر  حجر  بن  ألمحد  عيل    هـ(،852)ت  ،  د.  حتقيق: 

 هـ. 1418كتبة اخلانجي بالقاهرة، ط األوىل  حممد عمر، ط بم

النشرية  . 30 ابألسانيد  الذهبية  النب   السالسل  احلضرة  إىل  شيوخي  إوية من  أيمن  عدا،  د.  د 

 . ـه1428تبات بجدة، ط األوىل سويد، ط بدار نور املك
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الرمحن حممد نارص    أليب   ،ديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاة األحاسلسل . 31 عبد 

األلباين  املعارف   طهـ(،1420)ت الدين  جـ د.ع  الرياض،  -بمكتبة  :  4-1األوىل، 

 هـ. 1422: 7هـ، جـ  1416:  6، جـ   هـ1415

الوصول  . 32 الفحول ىل إ  سلم  طبقات  مل   ا،  »كا صطفى  بـ  املعروف  جلبي«  لقسطنطيني  تب 

خ »حاجي  باألرناؤوطحممود  حتقيق:    ،هـ( 1067ت )ليفة«  وبـ  ط  إرسيكا  ،  مكتبة 

 . م  2010عام   تركيا  -إستانبولب

حتقيق: حممد عطا،    هـ(، 845)ت  قي الدين أمحد املقريزي  تل  ،السلوك ملعرفة دول امللوك . 33

 ـ. ه1418ريوت، ط األوىل  ب- دار الكتب العلمية ط ب

ماجه  . 34 ابن  ب  أليب   ،سنن  حممد  اهلل  القزعبد  ماجة  شعيب    هـ(،273)ت ويني  ن  حتقيق: 

مرشد    -األرنؤوط   بليل    -عادل  قره  كامل  د  بدار    -حممَّ ط  اهلل،  الّلطيف حرز  َعبد 

 هـ. 1430الرسالة العاملية، ط األوىل  

ا . 35 )اجلامع  الرتمذي  حممد    ،لكبري(سنن  عيسى  وخرج    ،(هـ 279)ت  ذي  رتم الأليب  حققه 

 . م 1996األوىل  ، ط  ريوت ب   –مي  لغرب اإلسل ا دار ، ط بار عواد معروفبش ثه: أحادي

ذهب . 36 من  أخبار  يف  الذهب  احلنبيل،    يب أل  ،شذرات  العامد  ابن  احلي  عبد  )ت  الفلح 

األرناؤوط، حتقيق:  هـ( 1089 الق،  حممود  عبد  أحاديثه:  األرناؤوطخرج  ب ادر  دار  ، ط 

 . هـ1406األوىل،  ، ط ريوتب –دمشق ، ري ابن كث

حتقيق: مجاعة من العلامء،    ،ه( 256ت )  بخاري، حممد الأليب عبد اهلل  ،صحيح البخاري . 37

مرص،   ببوالق  األمريية،  الكربى  باملطبعة  السلطانية،  َصّور 1311الطبعة  ثم    ت هـ، 

  -ة  لنجاهـ لدى دار طوق ا1422ألوىل عام  الطبعة ا  وطبعت   : د. حممد النارصةبعناي 

 . اقيرتقيم األحاديث ملحمد فؤاد عبد الب إثراء اهلوامش ب ريوت، معب

بدار    ط   هـ(، 902)ت  ، لشمس الدين حممد السخاوي  ع ألهل القرن التاسع ء الالم الضو  . 38

 . هـ1412  سنة بريوت –مكتبة احلياة 

ط بدار الكتب العلمية    هـ(،945)ت  لشمس الدين حممد الداوودي    ،طبقات املفسرين . 39

 هـ. 1403  امع  وتبري –
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الع  . 40 ذلكعناية  والتعديل وأثر  اجلرح  ا  لماء ابإلسناد وعلم  اليف حفظ  لصالح    نبوية،لسنة 

 الرفاعي، ط بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة. 

دراسة وحتقيق:   ه(،455)ت ي ، أليب طاهر إسامعيل األنصارالعنوان يف القراءات السبع . 41

 . ـه1429بالقاهرة، ط األوىل   اإلمام البخاريبة بمكتط  اجلود، خالد أبو 

ط    هـ(،833)ت الدين أيب اخلري حممد ابن اجلزري   لشمس  ء،بقات القراغاية النهاية يف ط . 42

 . هـ ج. برجسرتارس1351بمكتبة ابن تيمية، عني بنرشه ألول مرة عام  

،  هـ(728)ت  مية  د ابن تي باس أمحلتقي الدين، أيب الع  ،توسل والوسيلة قاعدة جليلة يف ال . 43

 . هـ 1422(  رقان الف   تبة ملك )   ألوىل ا   ط   عجامن،   –حتقيق: ربيع املدخيل، ط بمكتبة الفرقان  

الغزي    ،الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة . 44 الدين حممد  حتقيق:    هـ(، 1061)ت  لنجم 

 هـ. 8141بريوت، ط األوىل   -علمية خليل املنصور، ط بدار الكتب ال

احلوايش لليازجي، ومجاعة من    هـ،711ت  بن منظور  امد  ضل حم، أليب الفالعرب لسان   . 45

 . هـ1414الثالثة ط ببريوت،   بدار صادراللغويي، ط 

القراءات  . 46 لفنون  اإلشارات  القسطلين    ،لطائف  حممد  العباس  حتقيق:    ه(،923)تأليب 

القرآنية الدراسات  املصحف مركز  لطباعة  فهد  امللك  جممع  ط  باملدينة  الرشيف    ، 

 . ـه1434ط املنورة، 

األعظما . 47 واحمليط  املريس    ، حملكم  سيده  بن  عيل  احلسن  حتقي(هـ 584  : ت) أليب  عبد  ،  ق: 

 هـ. 1421احلميد هنداوي، ط بدار الكتب العلمية ببريوت، ط األوىل  

يم الدورسي، ط بدار احلضارة  ، أ.د إبراهخمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات  . 48

 هـ. 1429ض، ط األوىل  الريا –للنرش 

  بعامل ط  عمل،  بمساعدة فريق    هـ( 1424)ت  د أمحد خمتار  ـ  ل  ،لعربية املعاصرةة ام اللغ معج . 49

 . هـ1429، ط األوىل،  الكتب

ودار إحياء    ،بريوت   -، ط بمكتبة املثنى  هـ( 1408)ت   عمر رضا كحالة ل  ،معجم املؤلفني . 50

 . اث العريب بريوتالرت
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 . هـ 1417  ، ط بدار الكتب العلمية، ط األوىلهـ( 748)ت  

املق من . 52 الطالبني جد  ومرشد  ابن  رئني  حممد  اخلري  أليب  بدار  هـ( 833)ت  اجلزري  ،  ط   ،

 . هـ1420الكتب العلمية، ط األوىل 

الروي يف خمتصر علوم احلديث . 53 ل النبوي  املنهل  الدين حممد،  الكنا  بدر  )ت    ين بن مجاعة 
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القر النشر   . 57 العشريف  اجلزري  ،  اءات  بن  حممد  اخلري  وحتقيق:  ه(833)تأليب  دراسة   ،
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الدول، . 61 ذيل  يف  األمل  ال  نيل  عبد  الدين  امللطّي  لزين  عمر  (هـ 920ت  ) باسط  حتقيق:   ،

 هـ. 1422وت، ط األوىل بري-، ط باملكتبة العرصيةتدمري
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الفهارس واألدلة

ثالثًا:






 

 
 

• من مواليد عام ١٣٨٥ه ابملدينة املنورة.
• خترج يف كلية القرآن ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة عام ١٤٠٨ه.

• انل شــهادة املاجســتري مــن قســم التفســري كليــة القــرآن الكــرمي ابجلامعــة اإلســالمية عــام ١٤١٥ه 
أبطروحتــه: "دراســة وحتقيــق كتــاب غايــة االختصــار للهمــداين (تـ٥٦٩هـــ)"، كمــا انل شــهادة الدكتــوراه 
مــن قســم القــراءات كليــة القــرآن الكــرمي ابجلامعــة اإلســالمية عــام ١٤٢١ه أبطروحتــه: "االنفــرادات عنــد 

علماء القراءات مجع ودراسة".
• مــن أعمالــه املنشــورة: أجوبــة املســائل املشــكالت يف علــم القــراءات لألســقاطي دراســة وحتقيــق، معجــم 

رواة القراء العشرة غري املشهورين، وغريها. 
au1au@hotmail.com  :الربيد الشبكي •

( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/٧/٢٠ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/٩/١٢ه )
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 امللخص

من أخذ عن أحد الرواة العرشين املشهورين عن أئمة    جمعُعنِي هذا البحث ب

القراءات القرآنية العرشة؛ سواء نقل عنه أم مل ينقل عنه، وتسمى القراءة املنسوبة إىل  

تعلق  يلكونه  وهو موضوع مهممن أخذ عمن أخذ عن إمام من أئمة القراءة طريًقا، 

 . غري املشهورينوطرقها  رواهتاتراجم بعض بمعرفة ، وهقراءاتتواتر بكتاب اهلل وب

و مقدمة،  إىل  تقسيمه  الطريق،  أربعةوتم  تعريف  وفيها:  والطريق    مباحث 

الطرق وبيان    ،املشهورة(  )غري، و)املشهورة( املشهورة  أمهية معرفة أصحاب  ،  غري 

القراءة  و والرواةفع  ،بمروياهتم حكم  العرشة،  القراء  أسامء  ، ورين املشه  رض 

،  عن الرواة املشهورين  )غري املشهورة( ، ثم رسد أسامء الطرق  )املشهورة(رق  الطو

( أسامء  ومنها مجع  النتائج  أهم  بخامتة تضمنت  البحث  غري  )( طريقا  324وانتهى 

اء العرشة (مشهورة  .عن رواة القرَّ

 واحلمد هلل رب العاملني. 

 . ء العرشةون، القراالطرق، الشهرة، الرواة العرش  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

و والصالة  الكتاب،  عبده  عىل  أنزل  الذي  هلل  األمني، السالاحلمد  نبّيه  عىل  م 

 آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الّدين، أّما بعد:ءوعىل 

اهللف أوقاهتم يف حفظه   تعاىل  قد اختص  بذلوا  كتابه من كل جيل رجاال  خلدمة 

درايتص  ختواونقله؛   بعلم  تاريخ  بعضهم  فسجلوا  ورواهتم، ه؛  العرشة،  القراء 

يف خاّصةوطرقهم  كتب  املتقدمة،    الكتب  هذه  بعض  إىل -ذكر   (1)لكن  باإلضافة 

القراء العرشة املشهورين  (غري مشهورة)  اطرقة  املشهورالطرق   غري  و  ،(2) عن رواة 

  .ا الزالت متواترةأهنيظن لكثرهتا  يف القراءات نيص تاملخ

بيان  نظرا  و عزوجل،ذهألمهية  اهلل  بكتاب  يتعلق  الذي  اجلانب  ه، وبتواتر  ا 

حثثت نفيس   ،القراءات  أهل حفظ تراجم  كذلك بقراءاته من االلتباس، و  حفظبو

الطرق   أمجعأن   معجم   املشهورة(  )غريهذه  هبم،  (3) يف  منه  مستقل  خدمة   واهلدف 

بتعلم  الذي مّن اهلل عيّل  القراءات  لعلم ة اطلبتعريف  ، وألوىلا  تيه منذ دراس علم 

ذكرهتبوالقراءات   التي  عدم    سبب  يانبكذلك  و  ،وأماكنها  ،وبرتامجهم ،  ماملصادر 

 
املشهورين    (1) بغري  مهتمة  مصادر  جماهد،هناك  البن  يف  والكام  كالسبعة  القراءات  لقراءات  ال  اخلمسني 

الز واألربعني  كذلكالعرش،  وهناك  وغريمها،  للهذيل  عليها  مثل    ائدة  هبم  مهتمة  القراء  تراجم  مصادر 

، وكتاب أحاسن األخبار يف حماسن السبعة األخيار  بيللذه  واألعصار  ،ار عىل الطبقاتمعرفة القراء الكب

العرشة  دا مد عدوقد رسمصار البن وهبان وغريمها،  أئمة اخلمسة األ القراء  رواة  غري  نها بحث معجم 

 . (325، 324رين )ملشهوا

ا مشهورا، وغري  ( راوي20هورين )عدد الرواة املشبحث )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين(    يف  (2)

 ( راويا،  384( راويا غري مشهور، واجلميع )364املشهورين )

البحث  أما       الفهذا  عدد  أن  اسيوضح  )ملشهوطرق  وأن  04رة  مشهورة،  طريقا  املشالطرق  (  هورة  غري 

 ( طريقا.328) مجيعا مهن( طريقا، وأ324)

وتستعمل  هو  املعجم:  (3) املرشق،  يف  غالبة  املرويات   )لفظة  الروايات  ،لضبط  املغربوشيوخ  ويف   ، ، 

 .(14-11) اينيب عمرو الدم شيوخ احلافظ أ أو برنامج(. معج واألندلس الغالب عليهم لفظ فهرسة،
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أسانيدشهر وترك  همة  مل،  للمتواتر  روياهتمالناس  و(1)املخالفة  اللبس  أيضا  ،  إزالة 

فكثري    منهمغري املشهورين    أما،  منهم   أعداد املشهورين  ت  ف  رِ إذ عُ -حول أعدادهم  

 .  -ولو بشكل تقريبي أعدادهم ، يعرف  اءات الالقر بةطلمن 

 : الّدراسات السابقة
بالتأليف   الطرق  هذه  أفرد  فًا  مؤلِّ أجد  أعلم -مل  هو موجود يف  -فيام  ما  ، سوى 

 .(2)   وأخبارهم ،كتب القراءات، والرتاجم من ترامجهم

   :خطّة البحث
البوفيها مقّدمة السابقة، وخطة  والدراسات  مباحث: أ و  ،ومنهجه  ،حث،  ربعة 

الطريق،  :األول   املبحث تعريف  املشهورة(،   وفيه  و)غري  )املشهورة(،    والطريق 

وفيه   الثاين:  الطرق املبحث  أصحاب  معرفة  املشهورة  أمهية  وغري  القراءة ،  حكم 

الثالث: وفيه  بمروياهتم املبحث  القراء العرشة، والرواةع،  ،  املشهورين  رض أسامء 

وفيهابلرا  املبحث ،  رة()املشهووالطرق   أسام  ع:  الطرق رسد  املشهورة(  ء    عن   )غري 

 فهرس املوضوعات. فخامتة، ، فالرواة املشهورين

     : منهج البحث
البحث    -   إجراءات  وبقية  والّتارخيي(،  االستقرائي،  )املنهج  عىل  اعتمدت 

 املعروفة.  

 
 .ذا املعجمسيأيت بيانه يف املبحث الثاين من ه (1)

أنقلت:    (2) نظري  والطريق  يف  والرواية  القراءة  بني  ورواهتم  العرشة  )القراء  فيه   (26بحث  ناقش  الذي 

أو طري قا؟ ومتى جتتمع مؤلفه متى يكون القارئ راويا؟ ومتى يكون طريقا؟ ومتى يكون الراوي قارئا 

 صاحب فيه    كوني  بعضها  اطرق   يهف أنمعجمنا هذا من جهة  بيتعلق    ،يف القارئ سابقة  لاثة  األوصاف الثال

 بعضها يكونوهنا،    154اصم، ترمجة  يأيت كطريق عن شعبة عن عفإنه  كالقارئ الكسائي    ئا،قارالطريق  

 هنا. 85ترمجة ق عن شعبةيأيت كطريفإنه كحفص الدوري وهو راو مشهور عن أيب عمرو راويا 
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والرتاجم   - القراءات،  كتب  من  االستطاعة-  (1) استقريتهم  وال-بحسب   ، 

قون يف مصادر كثرية. حيصون، هم خالئق الًا فمجيع همرصأدَّعي ح  ومفرَّ

 بني قوسني متييزا هلام.  )غري املشهورة(و ،)املشهورة( تي لفظوضعت  -

مل    - أم  عنه  نقل  سواء  املشهورين،  العرشين  الرواة  أحد  عن  أخذ  من  حددت 

 ينقل عنه. 

ونسبه،  - وكنيته،  أبيه،  واسم  اسمه،  من  وجدته  ما  ته فاو   وتاريخ  ذكرت 

 اختصارًا.  -إن وجدته-أذكر تاريخ والدته ومل بالتاريخ اهلجرّي، 

دون   - عنهم  البحث  يف  أيرس  لكونه  اهلجائية  احلروف  عىل  أسامءهم  رتَّبت 

 معروف يف كتب القراءات املتقدمة. فهو  ،ترتيبهم عىل القراء العرشة

أعتدّ   - بلفظة  مل  الثايّن  االسم  وال  وال  )ابن(  يف  وأعتدُّ    (ل  )أ  )أيب(،  التعريف، 

ي حرف  ل  )أبو  ليهمبأوَّ مثل  يف  بالكنية  أعتدُّ  وسوف  ونحوه،عثامن،  باحلرف  و  ( 

 )أبو(، و)ابن( يف الرّتتيب، وأجعل الكنية ضمن األسامء. الثاين بعد

 زت خلفا العارش بلفظ العارش، وخلفا باسمه فقط إذا كان عن محزة.ميَّ  -

ما    - ما حيتاج إىل ضبط وخاصة  أنساهبم، من كتب  دوجضبطت  ته من ضبط 

اجم، واألنساب، وغريها. رَّ القتراجم   اء، والقراءات، والرتَّ

يف    - ترمجته  ملكان  بالعزو  واكتفيت  املعجم،  أعالم  من  علم  ألي  أترجم  مل 

ولوجود   اإلطالة،  خشية  البحث،    ترامجهماحلاشية  إليها  أحال  التي  املصادر  يف 

 واكتفيت بذكر من عرفت وفياهتم.  

 
لتوسع أوال    تمدتعا  (1) اجلزري  البن  النهاية  غاية  كتاب  ذكرهم،  عىل  يف  البن وه  األخبار  أحاسن  كتاب 

كالس املتقدمة  القراءات  كتب  من  اجلميع  وثقت  ثم  يف وهبان،  ذكرها  التي  اجلزري  ابن  مصادر  ثم  بعة، 

ة الشاملة  باملكتانة ب، باإلضافة إىل االستع ء األخرىتب تراجم القرا كتابه غاية النهاية عند تسميتهم، ثم ك 

 .، وترقيمهاعىل االنرتنت
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ث قوثَّ   - القراءات  العلم من كتب  له، وكذلك ما حيتاج إىل    م منت اسم  ترجم 

 توثيق من املصادر األصيلة.

 . صادريف امل هامنومل أوثق ما ال يوجد   ،ة يف املصادرالطرق املوجودقت وثّ  -

 أحلت إىل أماكن ترامجهم باختصار، ومل أترجم هلم خشية اإلطالة.   -

 املشهورين(. ة القراء العرشة غري وار  جمذكرت من ورد منهم يف )مع -

االستقصاء،  وحاولت  اجتهدت،  قد  أيّن  فحسبي  وّفيت؛  قد  أيّن  أّدعي  وال 

 واحلمد هلل رّب العاملني. 
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 املبحث األول

 )غري املشهورة(و )املشهورة(، والطريق تعريف الطريق 

املنسوبة إىل م)  :هي  الطريق تعريف   -1 م، ذ عمن أخذ عن اإلماأخن  القراءة 

 . (1)را إىل أن تتصل األسانيد بنا(وهلم ج

الطريق  -2 اشتهرت)ال  ي:ه  ،)املشهورة(  تعريف  كان    تي  سواء  الراوي  عن 

  ، (2) ( ا ابن اجلزري يف كتابه النرش دون غريه  ا واقترص عليه بواسطة غريه،    عنه أم  ةمبارش

 . (3)طريق أيب نشيط عن قالون نحو

الطريق  -3 غري  ي:ه  ،ورة(شهامل)غري    تعريف  املعروفة)الطريق  تشع      مل  التي 

عن   العرشةة  رواروايتها  بن  طريق  نحو    ،(4) (املشهورين  القراء  عيسى  بن  إبراهيم 

 ( من هذا املعجم. 7ترمجة )مينا )تـ ؟( عن والده قالون كام يف 

 

 

 
 

 
ل  ، وفيه وإن كان ملن بعد الرواة وإن سف202-2/199(، النرش )1/165االختيار يف القراءات العرش )  (1)

 فهو طريق(.

قلت: هم املعروفون يف كتب القراءات املتواترة كالتيسري وطيبة النرش وغريمها، وسيأيت التعريف هبم يف    (2)

 ن هذا املعجم. ين مالثا املبحث

أي أنه رجل كالعلم يف الوضوح.    ،ومنه قوهلم فالن من الشهرة بمكان ،  شهر(املشهور مشتق من مادة)  (3)

)مادة شهر العرب  اللسان  عند  واملشهور  )ما صح  (،  اصطالحا:  ومعناه  القراءات،  أنواع  من  نوع  قراء 

وه من الغلط، وال من الشذوذ(. م يعداء فلواستوىف رشوط القراءة الصحيحة، واشتهر عند القر  ،سنده

 (. 16)  رئنيقمنجد امل

كتب   (4) يف  املعرفون  هم  البيا  قلت:  وجامع  جماهد،  البن  كالسبعة  املتقدمة  وغريمها،  القراءات  للداين  ن 

 وسيأيت التعريف هبم يف املبحث الثالث من هذا املعجم. 
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 املبحث الثاني
  مبروياتهمحكم القراءة و، ()غري املشهورة أهمية معرفة أصحاب الطرق 
 )غري املشهورة(  لطرقأمهية معرفة أصحاب ا -1

معرف أمهية  الطرق  تأيت  املشهورة(  ة  تعلقه)غري  العرشة  ا من  القراء    ، بأسانيد 

 البن جماهد مثالكتاب السبعة ك ؛القراءات املتقدمةيف كتب (1) املنسوبة هلم هاشواذو

الطرق  املشهورحيتوي عىل عدد من هذه  تراجم  تتعلق  كذلك  ، و(2)  ة()غري  بكتب 

غاية   ككتاب  اجلزريالقراء  البن  عىل-  النهاية  حيتوي  وترامجهم  الذي    -أسامئهم 

 .  ذلك وغري

   (املشهورةغري  ) الطرقالقراءة مبروايت أصحاب   حكم -2
ال من    بأهنم   فواُعرِ   أصحاهبا  لو كانحتى    شاذة)غري املشهورة(    طرق تعترب هذه 

راءة قوز الجت  الف ،  (3)يف كتب القراءات املتقدمة  العرشة  وة أسبعالقراء الرواة  طرق  

ألن أسانيدها  أيضا  ، ويف كتب الشواذوافقته ملا  ملو  لمتواتر،  ل  تهخالفملام جاء عنهم  ب

 . (4) يف القراءات العرش ابن اجلزري يف كتابه النرش تركها

 
 . (1/8) . رشح اهلداية«القرآن ال يثبت بأخبار اآلحاد، وإنام يثبت بنقل الكافة»قال املهدوي:  (1)

منها املرتوك عند الناس، ومنها ماتوهم فيه من رواه   »ابن جماهد عن اآلثار التي رويت يف احلروف:    الق  (2)

   (.49، 48. السبعة ) «ونيس سامعه  ،فضيع روايته

فيه    (3) اختل  )ما  هي:  الشاذة  الثالثةالقراءات  القراءة  أركان  من  العثامين،   ،ركن  الرسم  وموافقة  التواتر، 

ومعنى شواذ القراءات عن األئمة    (،172،  171)  وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية(. املرشد الوجيز

الس القراء  بعض  )أن  بأسانيد السبعة هو:  منقولة  روايات  عنه  ترد  أو غريهم  املشهورين،  رواهتم  أو  بعة 

 (. 30، 29يف القراءات القرآنية ) آحادية(.

ف وإين ملا رأيت اهلمم قد قرصت.. وأقوت من موفق يوق»، وقال:  (1/54تركها ابن اجلزري يف النرش )  (4)

قراءهتم، وأوثق ما صح لدي من من    إيلعىل صحيح االختالف واالتفاق.. فعمدت إىل أثبت ما وصل  

وعن   ،راٍو بطريقني  ت عن كل إمام براويني، وعن كلرواياهتم من األئمة العرشة قراء األمصار واقترص

و  ،مرصية  ومرشقية،  ،مغربيةبطريقني  كل طريق   الطرق،  إليهم من  يتصل  ما  يتشعب عنهم وعراقية مع 

   . «من الفرق
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 لثاملبحث الثا

 (2))املشهورة(والطرق  ،ناملشهوري ( 1)   عرض أمساء القراء العشرة، والرواة
يِنّ بد الرمحن  نافع بن ع  القارئ األوَّل: د  ، ويروي عنه  هـ(169)تـ  بن أيب ُنِعيِم الـم 

هـ(198)تـاُلون  ق  
تـ   ش  ر  و)و  بن 220،  حممد   ، ن ِشي ط  أيب  طريق  من:  فقالون  هـ(، 

هـ(258)تـيـع ـارون الربـه
انـل  ـق احلُ ـريـ، وط(3)   سنـح ـلي اـد، أبـزي ـد بن يـم ـي أحـو 

(هـ250)تـ
األزرق  (4)  طريق  عنه  وورش  يس،  بن  عمرو  بن  يعقوب يوسف  أيب  ار، 

( ـ ه 902)تـ 
ب  ، وطريق  ( 5)    ايِن حممد بن عبد الرحيم بن شبيب ، أيب بكر األ ص  ـ  ه  ( ـ ه 296)ت

 (6 )  . 

الثاين: ارّي   القارئ  الدَّ ّي  كِّ الـم  ثرِِي  ك  بن  اهلل  ّي  هـ( 120)تـ عبد  البزِّ عنه  ويروي   ،

فالبزي من طريق أيبهـ( 291)تـ ، وُقن ُبل  هـ( 291)تـ  ق بن وهب   ربيعة حممد بن إسحا، 

هـ( 429)ت   بن سنان 
( ـ ه 301)تـ ب اب ابن خملد الدقاق  ابن احلُ   ، وطريق (7) 

، وقنبل من  (8) 

بكر   أيب  العباس،  بن  موسى  بن  أمحد  جماهد  ابن  ( ـ ه   324)تـ طريق 
ابن   ،(9)  وطريق 

ـ  شنبوذ حممد بن أمحد، أيب احلسن  ( ـ ه 324)ت
 (10) . 

 
اء ه  (1) الذي يروي عن اإلمام املقرئ قراءته أو رواياته يف القرآن كحفص    و: )الراوي: اصطالحًا عند القرَّ

(، كام يطلق عىل  216القراءات القرآنية، وما يتعلق به)  مصطلحاتوقالون مع نافع(، معجم  مع عاصم،  

راءته، أو من صحبه فقط، أومن حّدث عنه، أو من روى  الّراوي اسم النّاقل: أي )من نقل عن القارئ ق

الوجيز  عنه حروفا املرشد  الّشيخ(.  عن  من حتّمل  أو  املفيد يف رشح  ،  155)  حمّددة،    القصيدبترصف(، 

 بترصف(. 149)

 ( طريقا مشهورة.44) البن اجلزري ( طريقًا مشهورة، ويف النرش14داين يف تيسريه )ذكر ال (2)

 (. 1/215) لطائف اإلشارات (3)

 . (1/215لطائف اإلشارات ) (4)

 (. 1/227) السابق (5)

 (. 1/227السابق ) (6)

 (. 1/215السابق ) (7)

 (. 1/239) السابق (8)

 (. 1/452السابق ) (9)

 (. 1/245) السابق (10)
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الثالث: )تـ  القارئ  ء  ال  الع  بن  ٍرو  م  ع  ورّي  هـ(154أبو  الدُّ عنه  ويروي   ،

وِِسّ )تـ ل اهـ(، و246)تـ هـ(، فالدوري من طريق أيب الزعراء عبد الرمحن بن  261سُّ

بضع سنة  )تـ  الدقاق  اهلمداين  العني  بضم  فرح  (1) (ـه   280عبدوس  ابن  وطريق   ،

ِس من طريق ابن جرير ، والسو (2)   هـ(330ـ  ، )تأمحد بن فرح بن جربيل البغدادي

ابن مج(3) هـ( 310رقي، )تـ موسى بن عمران ال  هور موسى بن مجهور ، ومن طريق 

 .(4)   هـ(300بن رزيق التنييس أيب عيسى)تـ 

الرابع: الدمشقّي)تـ  القارئ  ُصبِّي  الي ح  عامر  بن  اهلل  عنه:  118عبد  هـ(، ويروي 

)تـ   وان  245هشام  ك  ذ  وابن  تـ  هـ(،  بن  هـ202)  أمحد  احللواين  من طريق  (،فهشام 

ر يف  السابق  قالون يزيد  حممد  (5) واية  الداجوين  وطريق  أيب  ،  عمر،  بن  أمحد  بن 

بن موسى بن رشيك،   ، وابن ذكوان من طريق األخفش هارون(6)   هـ(324ر)تـبك

اهلل)تـ عبد  أيب (7) هـ(292أيب  الرمحن،  عبد  بن  موسى  بن  الصوري حممد  وطريق   ،

 .  (8) (هـ 307ـ باس )تالع

اخلامس: أ  القارئ  النَُّجود،  أبى  بن  األ س  عاصم  ل ة  هب  د  بن  بكر  الكوبو  يّف ِدّي 

)تـ128)تـ ب ة  ُشع  بكر  أبو  عنه:  ويروي  ُسلي193هـ(،  بن  ف ص  وح  امن هـ(، 

لحّي   هـ(، فشعبة من طريق حييى بن آدم بن سليامن بن خالد180)تـ أيب زكريا    الصَّ

 
 (. 1/250) لطائف اإلشارات (1)

 السابق.  (2)

 (. 1/259) السابق (3)

 السابق.  (4)

 (.1/245السابق) (5)

 (. 1/268) ابقالس (6)

 (. 1/268السابق ) (7)

 (. 1/269السابق ) (8)
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بن  أيب حم وطريق    ،(1) ( ـه203)تـ   )تـمد حييى  يِمّي  الُعل    حفص، و(2) ( ـه243حممد 

بَّاح بن صبي الصَّ بن  )تـمن طريق عبيد  البغدادي  ، وطريق (3) هـ( 235ح، أيب حممد 

بَّاح بن صبيح، أيب حفص البغدادي )ت  . (4) هـ( 221عمرو بن الصَّ

رة التَّي مِ   القارئ الّسادس: يَّات، أبو ِعام  هـ(،  156ـ ويّف )تّي الكمحزة بن حبيب الزَّ

ل ف )تـ الَّ هـ(، و229ويروي عنه: خ  هـ(، فخلف من طريق إدريس بن  220ـد )تخ 

)تـع احلداد  الكريم  اعتمدت   -،  (5) (ـه 292بد  وقد  الطريق    عنه  قلت:  هذه  عىل 

   .-عنه التي وردت فقط، وليس طرق الطرق 

اجلوهر   حممد  أيب  شاذان،  بن  حممد  شاذان  ابن  طريق  من  البغدوخالد  ادي  ي 

،  (7) هـ(249بد اهلل)تـالكويف، أيب ع  حممد بن اهليثم، وطريق ابن اهليثم  (6) ( ـه286)تـ

الكويف)تـطريو حممد  أيب  الوزان  زيد  بن  القاسم  الوزان  وطريق (8) ( ـه  250ق   ،

ر )تـ  . (9) (ـه  252الطلحي سليامن بن عبد الرمحن بن محاد ، أيب داود الكويف التَّامَّ

السا  بن  بع:القارئ  ال  عيّل  )تـ  محزة  وي189كسائّي  احلارهـ(،  أبو  عنه  ث روي 

والدُّ 240)تـ )تـ  هـ(،  ف246ورّي  حمهـ(،  طريق  من  احلارث  حييى  أبو  بن  مد 

، وطريق سلمة بن عاصم  (10)   (ـه 288البغدادي، الكسائي الصغري، أيب عبد اهلل )تـ 

 
 (. 1/275) لطائف اإلشارات (1)

 (. 1/257السابق ) (2)

 (. 1/281) السابق (3)

 (. 1/282السابق ) (4)

 يه ذكر طرق الطرق عن خلف، ثم ذكر أهنا من طريق إدريس احلداد(.، وف1/287) السابق (5)

 (. 1/290السابق ) (6)

 (. 1/290السابق ) (7)

 (. 1/290السابق ) (8)

 (. 1/291السابق ) (9)

 (. 1/296) السابق (10)
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النحوي أيب(1) )تـ؟(البغدادي  طريق  من  والدوري  جعفر    ،  حممد الفضل  بن 

بعدالنَّ سعيد  ،(2) (ـه 310صيبي)تـ  عثامن  أيب  سعي  وطريق  بن  الرحيم  عبد  د  بن 

ير )تـ ِ  . (3) ( ـه103الَّضَّ

اع )تـ    القارئ الثامن: ق  ع  ِزيد بن الق  هـ(، ويروي عنه: عيسى بن  128أبو جعفر ي 

حدود   )تـ  ان  د  ر  سنة  160و  بعيد  )تـ  ز  ـامَّ ج  وابن  من  170هـ(،  وردان  فابن  هـ(، 

، وطريق هبة (4) ( ـه290، أيب العباس )تـ عيسى الرازين شاذان بن  ريق الفضل بط

حممد   بن  بن جعفر  )تـ اهلل  القاسم  أيب  البغدادي  اهليثم  سنة  بن  ،  (5) (ـه 350حدود 

أيوب   أيب  البغدادي،  اهلاشمي  عيل  بن  داود  بن  سليامن  طريق  من  مجاز  وابن 

 عمرو.يب يف قراءة أ راوي السابق ، وطريق أيب عمر الدوري، وهو ال(6)   (ـه219)تـ

ِمّي )تـ  إسحاق بن زيعقوب بن    القارئ التاسع: ويروي عنه    هـ(،205يد احل َّض  

ي س )تـ   ح )تـ  ه 283ُرو  و  ر  234ـ(، ور  هـ، وقيل غري ذلك(، فرويس من طريق التَّامَّ

بعيد   )تـ  البغدادي  نافع  بن  هارون  بن  ابن (7)   (ـه 300حممد  طريق  من  وروح   ،

،  (8) (ـه 270  الء الثقفي، أيب بكر )تـ يف حدودلعن حييى بن امد بن وهب بوهب حم 

 . (9) (ـه 300هلل )تـ سنة بضع أمحد بن سليامن، أبو عبد ا وطريق الزبريي: الزبري بن

العاشر: )تـ    القارئ  ط الِب  بن  ام  ِهش  بن  ل ف  إسحاق 229خ  عنه  ويروي  هـ(، 

 
 (. 1/297)لطائف اإلشارات  (1)

 (. 1/300السابق ) (2)

 (. 1/300) السابق (3)

 (. 1/303السابق ) (4)

 (. 1/303بق )السا (5)

 (. 1/306السابق ) (6)

 فسه(. ، وفيه أربعة طرق كلها طرق عن التامر ن1/310) السابق (7)

 (. 1/312) السابق (8)

 السابق.  (9)
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)تـ اق  رَّ )تـ286الو  اد  احل دَّ وإدريس  فإسحا 292هـ(،  الوراق  هـ(،  ابن  ق  من طريق 

، والربصاطي  (1) ( ـه352هلل بن حممد الطوِس، أيب احلسن )تـ أيب عمر حممد بن عبد ا

حدود يف  )تـ  عيل  أيب  النجار،  عثامن  بن  من (2) ( ـه  260احلسن  احلداد  وإدريس   ،

يف   )تـ  إسحاق  أيب  النساج،  اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  إبراهيم  الشطي  طريق 

ب  واملطوعي،  (3) ( ـه370حدود )تـ  احلسن  جعفر  بن  سعيد  و(4) ( ـه371ن    ابن ، 

أيب بن جعفر،  عثامن  بن  أمحد  )ت  ُبوي ان  البغدادي  طِيعي  (5) (ـه 344احلسني  والق   ،

 . (6) (ـه 368أمحد بن جعفر بن محدان، أيب بكر )تـ

 

 

 

 

 
 

 
 (. 1/317) لطائف اإلشارات (1)

 (. 1/316السابق ) (2)

 (. 1/318السابق ) (3)

 (. 1/314السابق ) (4)

 (. 1/163السابق ) (5)

 (. 1/318السابق ) (6)
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 رابعاملبحث ال
  املشهورين لعشرةقرَّاء ارواة ال عن )غري املشهورة( أمساء الطرقسرد 

 ( 324وعددهم) ،حسب األحرف األوائل من أمسائهم ةمرتَّب

دازيل ب إ .1 بن  علي  بن  احلسني  بن  ايِنّ إسحاق  و  أب  ،راهيم  ذ    الكسائي  اهل م 

 . (1) عن قالون هـ(281)تـ

إبراهيم   .2 بن  الرمحن  عبد  بن  بابن   ، الدَِّمْشِقيّ   الُقَرِشيّ إبراهيم  املعروف 

 . (2) معن هشا )تـ ؟(دحيم

   .(3) عن قنبل  هـ(393)تـ األَْنطَاِكيّ الرزاق   بن عبد إبراهيم  .3

 .(4) امهش عن )تـ ؟( الَبْصِريّ  التَِّميِميّ   ادإبراهيم بن عب .4

 . (5)  عن محزة  وخالد ،عن خلف )تـ ؟(إبراهيم بن علي القصار .5

 .(6) قالون والده عن  )تـ ؟( ينامإبراهيم بن عيسى بن  .6

ادس عن إدري  )تـ ؟( إبراهيم بن حممد بن غيالن  .7  .  (7) عن خلف العارش احل دَّ

 
البيان    (1) الكسائي(،   ،1/218)  املصباح  (،66)  الكربىالكفاية    ،(104)جامع  دازيل  بن  إبراهيم    وسامه 

القراء  )،  (2/193)  ملالكا فيه  ،معرفة  و  اسمه  ديزيل،  بن  لهمل  إبراهيم    النهايةغاية    ،( 1/93يرتجم 

كابعض  شهرته عند    :، قلت(1/11) كتبه  يف    يذهبلاملحدثني  )ابن ديزيل(،  عدد من  لعلها لكن  وهي 

 .  حترفت يف بعض كتب القراءات إىل )ابن دازيل(

 .(1/16) ، غاية النهاية(013) أحاسن األخبار ،(124) جامع البيان (2)

للخزاعي  (3) )معرفة    (،636)  املنتهى  النهاية  ،1/202القراء  غاية  الذهبي عىل  زيادات  من  منجد (،  وهو 

 (.1/16) غاية النهاية وفيه أنه قرأ برواية يعقوب(،، 115املقرئني )

 .(1/16) ، غاية النهاية( 301) أحاسن األخبار (4)

البيان  (5) أجده حل)  جامع  للخزاعي  ،(صفحة139  الدخل  هوو  فص،مل  ود موج  )  الكامل  (،636)  املنتهى 

 . (1/732) غاية النهاية (،283 خلالدفقط 

البيان  (6) القراء  (،2/019)  الكامل  (،636)  للخزاعي  املنتهى)مل أجده(،    جامع  فيه لكن  )  معرفة  مل اسمه 

 .(343) أحاسن األخبار  ،(1/22) غاية النهاية (،يرتجم له

 .(1/62) غاية النهاية (،120)  منجد املقرئني، (3/380) املالك (7)



 أمني حممد أمحد الشيخ الشنقيطيد. أ.    القراء العشرة املشهورين     اةعن رو  ري املشهورة(غ)عجم الطرق م

508 

 .  (1)  عن قالون)تـ ؟( املََدينّ  بن إسحاق  إبراهيم بن حممد .8

اِزّي أبو إسحاق  ،بن عبد العزيز  نصرإبراهيم بن   .9  .(2)   عن خالد  )تـ ؟( الرَّ

 . (3)  عن هشام )تـ ؟( إبراهيم بن يوسف الرَّاِزيّ   .10

وعن   ،  عن هشام  ؟(    تـ  )  ِقيّ َمشْ الدِّ بن مالك أبو احلسن    أمحد بن أنس   .11

 .  (4)  ابن ذكوان

 .(5)   عن هشام ()تـ ؟ أمحد بن اجلارود الدينوري  .12

جبري  .13 بن  حممد    أمحد  جبريبن  الكويف    ،بن  جعفر  )تـ   األ ن ط اكِّي أبو 

 . (6) وعن حفص ،عن شعبة هـ(258

ل جعفر، أبو ،غيالنأمحد بن حرب بن   .14 دَّ ّي  ،الـُمع  ِ عن   (ـه274)تـ  الب رص 

 .(7) وعن دوري الكسائي مرو،أيب ع دوري

 . (8) سوِس عن ال )تـ ؟( املصيصي اخَلشَّاب أمحد بن حفص    .15

 
 .، مل أقف له عىل ترمجة أخرى(1/32) غاية النهاية (1)

 .(1/28) ، غاية النهاية(13/535) سري أعالم النبالء (2)

،  79، قراءات القراء املعروفني )، وفيه اهلسنجاين، أبو إسحاق، حافظ للحديث(2/019تذكرة احلفاظ )  (3)

 شام(.ترمجة ه، ذكره ابن اجلزري يف 1/30 يرتجم له(، غاية النهاية )ومل

 ، 2/385  عن ابن ذكوان)  املالك  (،1/255ال يوجد)  املستنري  ،(الثننيعن ا  ال يوجد)  الكربىالكفاية    (4)

 .(1/04) ، غاية النهاية(300)  ، أحاسن األخبار(عن هشام يوجد ال و

(5)  ( األخبار  بن  هوفي   ،302أحاسن  القراء  أمحد  معرفة  اجلارود 1/235حييى(،  بن  حييى  بن  أمحد  وفيه   ،

 ، وفيه اسمه أمحد بن اجلارود(. 1/24عري(، )غاية النهاية )امل

،  ( عنه  بواسطةفهو إذا    عنه،  ليس مبارشالكن    ،وهو عن حفص عن القواس  ،133بةلشع )  جامع البيان  (6)

،  ( 1/24شعبة(، غاية النهاية )أي    بن عياشقراءة أيب بكر  ، وفيه أنه سمع بعض  1/102)  معرفة القراء

العرشة غري    .ري املشهورين عن أيب عمرو، ومحزة، والكسائيالرواة غ  قلت: هو أحد القراء  معجم رواة 

 (.13) ترمجة ،هوريناملش

اسمه فيه )  القراء   معرفة  (،87قراءات القراء املعروفني )  (،1/561)  املصباح  (،639)  هى للخزاعياملنت  (7)

 . (1/54غاية النهاية ) (،115/ 1يرتجم له مللكن 

 (.1/51) غاية النهاية ،(1/701)  معرفة القراء (8)
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 .  (1)  عن خلف عن محزة( ـه279)تـ مة يثخ و أب ،أمحد بن زهري بن حرب  .16

حبر  .17 بن  سنان  بن  علي  بن  شعيب  بن  النَّ  ،أمحد  الرمحن  عبد   س  أبو 
 ّي ائِ

 . (2) عن السوِس  (ـه303)تـ  احلافظ الكبري

ّي )تـ، أبصاحلأمحد بن    .18 ِ  . (3) ( عن قالون، وعن ورشـه248و جعفر املرِص 

ـ ؟( دي أبو سعيد الطرسوسي البغدا   بن ثوابن   ر الصَّقْ أمحد بن     . 19  . ( 4)   عن قنبل   )ت

 . (5)  عن شعبة )تـ ؟(العطاردي  أبو عمرو ،أمحد بن عبد اجلبار  .20

احلسن  .21 بن  الفضل  بن  الرمحن  عبد  بن  بكر    ،أمحد  الدقاق   يِلّ الِعج  أبو 

يِلّ عرف بي ادعن إدريس هـ( 355)تـ  الو   . (6) عن خلف العارش احل دَّ

 . (7)  ابن ذكوان والدهعن  )تـ ؟( د بن بشرهللا بن أمح أمحد بن عبد  .22

اِدّي أبو عيل    ، صاحلأمحد بن عبيد هللا بن محدان بن    .23 د  )تـ يف حدود    الب غ 

ادعن إدريس  (ـه340  . (8) عن خلف العارش احل دَّ

 
  ، معرفة القراء (فيه عنه  دال يوج)  الكامل  ،(فيه عنه  وجدال ي)  جامع البيان  ،(فيه عنه  ال يوجد )  املستنري  (1)

  قلت: هو أحد   ،(1/54ة )غاية النهاي  (،1/123)اسمه فيه لكن مل يرتجم له، وسامه أمحد بن أيب خيثمة

 .(15) ترمجة ،اة القراء العرشة غري املشهورينمعجم رو .الرواة غري املشهورين عن محزة

 (.1/61) يةغاية النها (،1/89مل يرتجم لهاسمه فيه لكن )  معرفة القراء (2)

(3)  ( البيان  )/107،  104جامع  الكربى  الكفاية   ،)65( املبهج  لورش(،  عنه  يوجد  وال  عن ،  1/81، 

املصباح ) الكامل )1/214قالون(،  القراء )2/152(،  النهاية   ،1/84(، معرفة  غاية  فيه عنهام(،  وهو 

أحد  ،(1/26) هو  املشهورين    قلت:  غري  نافعالرواة  ال  .عن  القراء  رواة  غري  معجم   ، املشهورينعرشة 

 .(17) ترمجة

 (.1/36) اية النهايةغ املنبجي(،أنه ، وفيه 126) منجد املقرئني وفيه عن شعبة(، ،131) جامع البيان (4)

 (.1/56) غاية النهاية (،1/81همل يرتجم لفيه لكن اسمه )  معرفة القراء (5)

للخزاعي  (6) القراءمع   (،640)  املنتهى  ا  (،1/227)  رفة  السالرطبقات  البن  النهاية   (،132)  لقراء   غاية 

(1/66.) 

البيان  (7) يوجد)  جامع  يوجد)  الكامل  (،ال  القراءمعرف  (،ال  لكن  )  ة  فيه  له،  اسمه  يرتجم  أنه مل  وذكر 

 (. 1/71) غاية النهاية (،1/117أبوعبيدة

 (.1/97) اية النهايةغ (،1/218اسمه فيه لكن مل يرتجم له )  معرفة القراء (8)
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 .(1)   قالونوالده عن )تـ ؟(  ِميَنان ب  أمحد بن عيسى   .24

 .  (2)دوري الكسائي ن وع ،أيب عمرو دوريعن  )تـ ؟( أمحد بن فرج  .25

بن    .26 فرح  بن  ِ جربيلأمحد  الَّضَّ جعفر  ير،،  البزي   (ـه303)تـ    أبو   ، عن 

  .(3)   الكسائي دوريعن و

 . (4)   عن هشام )تـ ؟( أمحد بن حممد بن البطر  .27

اِوّي اس عبالأبو  ،د بن بكرأمحد بن حمم  .28 ر   . (5)  عن هشام )تـ ؟( الب ك 

 الرقي   التَِّميِمّي أبو احلسني    ،هان   أمحد بن حممد بن محاد بن داود بن ما   .29

 . (6)   الكسائيودوري  ،أيب عمرو دوريعن  )تـ ؟(

يزيد  .30 الرباثي    ، أمحد بن حممد بن خالد بن  العباس  عن (  ـه 302)تـ  أبو 

 .  (7)  خلف عن محزة

 .(8)   عن قنبل )تـ ؟( ابن بقرة ،ن هارونلرمحن ب ا  بدن حممد بن عد بأمح  .31

 . (9) عن البزي )تـ ؟( ّي بِ ه  س اللَّ أبو العبا ،أمحد بن حممد بن عبد هللا  .32

 
األخبار  ،(2/188)  الكامل  (،215/ 1)  املصباح  (،1/231)  ستنريامل  (1) القراء(243)  أحاسن  معرفة   ،  

 .(1/615غاية النهاية ) (،1/93مل يرتجم له  )اسمه فيه لكن

 .(، وفيه أنه فرج باجليم1/95) غاية النهاية ،(هلام هعنكطريق  جدال يو) املبهج (2)

  الكربى الكفاية    (،1/368الكسائي  دوريعن  و  ،1/207زيعن البفيه  )  املستنري  ،(1/493)  املصباح  (3)

ا) الكسائيو  ،278  /2)  الكامل  ،(108الكسائي  دوريعن  و  ،46لبزي  عن  دوري    ، (411/ 3عن 

 .(1/95والبزي(، غاية النهاية ) الدوري،وفيه عن  ،1/139)  معرفة القراء

 . أخرى ه عىل ترمجة، مل أقف ل(هشام ترمجةري يف ذكره ابن اجلز ،2/543) النهاية ةغاي (4)

 . (1/081) ، غاية النهاية(301) أحاسن األخبار (،101) السبعة (5)

 . قلت: مل أقف له عىل ترمجة أخرى ،(1/110) غاية النهاية (6)

البيان  (7) يوجد)  جامع  عنه   ال  بالثاء3/266)  الكامل  ،(كطريق  الرباثي  وفيه  النهاية،  (،   ، 1/131)  غاية 

معجم رواة القراء العرشة    . الرواة غري املشهورين عن خلف العارش  ت: هو أحدقل  ،(وفيه الربائي باهلمزة

 .(21) ، ترمجةغري املشهورين

 (.1/181) غاية النهاية (،1/333)  املصباح (،643) املنتهى للخزاعي (8)

 (.والرهاوي  زي،،وفيه أنه يف قول األهوا543، 1/119)ة النهاية، غاي(1/309املصباح) (9)
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طِينِّي أبو العباس  ،هللابن حممد بن عبد   دأمح  .33  . (1) عن قنبل  )تـ ؟( الي ق 

بن علي  .34 بن حممد  الواسطيأمحد  الَّضير  احلسن  أبو  ؟(   اجيالديب  ،    )تـ 

ادس ري إدعن   . (2) عن خلف العارش احل دَّ

ـ ؟(   د ، أبو حام اخلَُزاِعيّ   بن الصباح   أمحد بن حممد بن موسى    . 35  . ( 3) عن البزي   )ت

 . (4)   عن السوِس )تـ ؟( أبو العباس الرافقي ،الَورَّاقأمحد بن حممد    .36

  ري ودعن    )تـ ؟(  املـُوِصيِلّ ، اجلرمي  أبو العباس الرساج  ،أمحد بن مسعود  .37

 .( 5) الكسائيوري دو ،أيب عمرو

 . (6)، وعن ابن ذكوان  ، أبوبكر القايض )تـ ؟( عن هشامأمحد بن املعلى  .38

ابـوسـ من  ــب   د ــمــأح .39 مـى  إدر   (ـه324)تـ    دــاهـجـ ن  اديس  عن  عن   احل دَّ

 . (7) خلف العارش

عن    (ـه292)تـ    احلسن  وـأب  ،اءـي رجـن أب ـر بـ اكـن ش ـر بـ صـن ن ـ د بـمـأح  .40

 . (8)ابن ذكوان

 
 . (1/121) غاية النهاية (،116) طبقات القراء البن السالر ،(55اسمه وفيه ) الكربى الكفاية (1)

يو)  الكامل  (2) النبالء    ،(جدال  أعالم  الدي16/451)سري  بن حممد  أمحد  اسمه  وفيه  النهاية ،  غاية    باجي(، 

(1/421). 

 .(1/311اية النهاية )غ ،هـ(297من ابن أيب بزة، تـ ، وفيه ترمجته، وأنه سمع1/144)تاريخ أصبهان  (3)

 (.1/341) غاية النهاية (،13/406)سري أعالم النبالء  (4)

  ال يوجد و  ،دوري أيب عمرو   يوجد عن   ،117)  الكربىالكفاية    ،(1/235)  املبهج،  (1/558املصباح )  (5)

 .(1/381) غاية النهاية (،1/114)اسمه فيه لكن مل يرتجم له القراء، معرفة (دوري الكسائي عن

)ا  (6) أحاسن األخبار  عنه(،  فيه  يوجد  )ال  الكربى  الكفاية  عنه(،  فيه  يوجد  )ال  النهاية  301ملبهج  غاية   ،)

(1/391.) 

فيه  )  التيسري  (7) عنوهو  وخلف    كسند  محزة  عن  أنهعن  يوجدو  ،119  محزة  أخذ  لف خلسند  ك   هعن  ال 

 .(1/391) ، غاية النهاية(العارش

غاية النهاية   ،وفيه أنه قرأ بحرف عبد اهلل بن عامر(  ،51/16)  تاريخ دمشق،  (564)  هى للخزاعياملنت  (8)

 .أبو احلسن الدمشقي(، وفيه أنه أمحد بن أيب رجاء، 1/144)
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 .(1)   عن هشام  (ـه290)تـ  العسكري أبو جعفر ،حبر بنر  النض   نأمحد ب  .41

 . (2)   عن السوِس )تـ ؟( أمحد بن حيىي الشمشاطي  .42

بن    .43 بن  أمحد  هللاحيىي  الوكيل أبو    ،عبد  موجودا    العباس  )كان 

 . (3) ن روح ـع  (ـه283سنة

يزيد    .44 بن  سنة  احلُْلَواينّ أمحد  عمرو  دوريعن    ونيف(  ،ـه250)تـ    ، أيب 

 . (4) وعن روح ، وعن دوري الكسائي ،وعن خالد ،ةعن محز وعن خلف

 .  (5)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( أمحد بن يوسف التغليب  .45

بـحـإس  .46 إبـ اق  أبـ ب  مـيـراه ـ ن   ( ـه 302)تـ    البَـْغَداِديّ اطي  ـ منان األـسـي حـ ن 

 . (6) امـشـ ن هـع

اب ـحـإس  .47 إبـاق  العـيـراهـن  ؟(  كريـسـ م  عـأب  دوري ن  ـع   )تـ    ، روـم ـي 

 . (7)   ائيـسـ كال يودور

 
 (.303) (، أحاسن األخبار1/461) غاية النهاية (1)

 .أخرى له عىل ترمجةمل أقف و (،السوِس يف ترمجةذكره ابن اجلزري  ،1/333) ة النهايةغاي (2)

مل يرتجم اسمه فيه لكن  )   معرفة القراء   ، وفيه أنه النوشجاين، عن روح(،135ت القراء املعروفني )قراءا    (3)

 (.1/471) غاية النهاية (،1/126له

البيان  (،98)  السبعة  (4) فقطكطريق  جد  يو)  جامع  خالد  يوجدو  ،138  عن  روح  عن  ال    املبهج   ،( فيه 

عن    وال   وخالد،  ،أيب عمرو، والعن خلفعن دوري    ال يوجدو  الكسائي، ري  يوجد عن دو   ،1/205)

طريق عن خالد  ك ، و3/433ائي الكس دوري يوجد عنو ،دوري أيب عمرو  عن ال يوجد) الكامل روح(،

  قلت: هو أحد   ،(1/491)  غاية النهاية  (،1/121)  لقراء ، معرفة ا(روح  عن  ال يوجد، و3/276فقط  

العرشة غري املشهورين معجم ر  .أيب جعفر، وخلف العارشالرواة غري املشهورين عن   القراء  ، ترمجة  واة 

(29 .) 

 الكربىالكفاية    ،(قرأ عىل ابن عامرأنه  ابن ذكوان    نعكسند    ،116  فيه  يوجد)   التيسري  ،(101)  السبعة  (5)

يوجد) األخبار(84هعن  فيه  ال  أحاسن  القراء   ،(300)  ،  له  معرفة  يرتجم  مل  لكن  فيه   (، 1/118)اسمه 

 .(1/521) غاية النهاية (،124) طبقات القراء البن السالر

 .(1/551) ، غاية النهاية( 301) أحاسن األخبار (6)

 . (1/561ة )غاية النهاي ،(3/433 الكسائيدوري  يوجد عنو ،دوري أيب عمرو عن دال يوج) الكامل (7)
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اِعّي  مدو حم ، أبإسحاق بن أمحد  .48  . (1)  عن قنبل  (ـه 308)تـ  اخلُز 

  .(2)   وعن هشام ،عن ابن ذكوان )تـ ؟( سحاق بن داودإ  .49

 .(3)   عن شعبة )تـ ؟( يّ ائِ طَّ ال   إسحاق بن عيسى  .50

 . (4)   عن البزي )تـ ؟( اخلَُزاِعيّ ن حممد إسحاق ب   .51

 .  (5) عن شعبة (ـ ه195)تـ  اسطيولأبو حممد ا  ،إسحاق بن يوسف األزرق  .52

أمحد   لاعيإمس  .53 الرَّ بن  حممد  أبو  ؟(  ّي قِّ ،  عمرو  دوريعن    )تـ  وعن   ،أيب 

 . (6)   دوري الكسائي

 .  (7)  عن قالون (ـ ه282)تـ  القاضيبن زيد   بن محادسحاق  إبن   إمساعيل  .54

 . (8) عن ابن وردان هـ(180)تـ  األَْنَصاِريّ بن جعفر بن أيب كثري  لاعيإمس  .55

 
املع،  (لبزيا  عنكطريق    فيه  يوجد  ،1/42)  املبهج   (1) القراء  )قراءات  البن  (،70روفني  القراء    طبقات 

 .(1/561) غاية النهاية (،68) السالر

 .ة هشام(، ذكره يف ترمج2/354) ، غاية النهاية( 302) أحاسن األخبار (2)

 . (الُكويِفّ بن عيسى بن جبري الضبي  إسحاق  هفيو  ،1/571) غاية النهاية(، 3/147) الكامل (3)

دوري  و  ،دوري أيب عمرو   عنكطريق  يوجد    ال )  الكربىلكفاية  ا  ،(112  إسحاق بن حممد)  جامع البيان  (4)

إسحاق   لعلهقلت:    ،(يف الكامل إسحاق بن أمحد بن حممد اخلزاعي  اسمه،  2/273)  الكامل  (،الكسائي

بن عبد احلارث اخلزاعي بن إسحاق  أمحد  وفيه   ،213)  أحاسن األخبار  ،(1/42)  املبهجو يف  وه  ،بن 

توجد   ال  ،1/571) (، غاية النهاية1/261فيه ترمجة إسحاق بن أمحدو) معرفة القراء  ،إسحاق بن حممد(

 . ترمجة(فيه له 

البيان  (5) غاية  (835)  أحاسن األخبار  ،يوجد(  )ال   جامع  أحد  ،(1/581)  النهاية،  الرواة غري    قلت: هو 

 (. 35، ترمجة )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .أيب عمرو، ومحزة املشهورين عن

 . عىل ترمجة أخرىله   أقف، ومل (1/611) ة النهايةغاي (6)

البيان  (7) قالون(،  ،1/68)  املبهج  (،64)  الكربىالكفاية    ،(102)  جامع  عن  (،  1/214)  املصباح  وفيه 

املعروفني ) القراء  أحاسن األخبار(2/181)  الكامل(،  57قراءات  القراء  (،243)  ،  فيه   معرفة  )اسمه 

 .(1/162النهاية ) غاية (،93/ 1لكن مل يرتجم له

القراء  (،646)  للخزاعياملنتهى    (8) النهاية  (،1/54)  معرفة  أحد  ،(1/631)  غاية  الرواة غري    قلت: هو 

 (.38، ترمجة )نمعجم رواة القراء العرشة غري املشهوري .وأيب عمرو، ومحزة نافع، املشهورين عن
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 . (1)  عن ابن ذكوان تـ ؟(، أبو عيل الدمشقي)ويرس بن احل عيلامس إ  .56

 .  (2)  عن السوِس  )تـ ؟(أبو عبد اهلل املقرئ ،بن يعقوب إمساعيل  .57

)تـ ؟( عن    حاق السبيعي البغداديإمساعيل بن يونس بن ايسني أبو إس  .58

 .(3) وري الكسائيأيب عمرو، وعن ددوري 

 .  (4)  عن شعبة هـ(353)تـ  ريأبو املعاىف الَّض ،بريد بن عبد الواحد  .59

سهل  ان بكر   .60 بن  أمحد  الرساوييل    ، بن  حممد  ؟(  أبو  أيب   دوريعن  )تـ 

   .(5) دوري الكسائيوعن  ،عمرو

بـفـعـج  .61 سليمـر  الـأب  ،ان ـن  ح  املِش  احلسني  أحـأب   ئي،و  بع  دـم ـو   د)تـ 

 . (6)   السوِس عن (ـه330

هنشل  .62 بن  الصباح  بن  هللا  عبد  بن  اهلل  ،جعفر  عبد  اِرّي   أبو    األ ن ص 

ايِنّ  ب ه   . (7)  وعن دوري الكسائي ،أيب عمرو دوري نع (ـه 294)تـ  األ ص 

 
  ية النهايةغا  (،129)  ت القراء البن السالرطبقا  ،(فيه عنه  يوجد   ال )   الكربى الكفاية    ،(1/96)  املبهج   (1)

(1/631). 

 . ترمجة أخرىمل أقف له عىل و ،(1/332) غاية النهاية (2)

 (.1/701(، غاية النهاية )116جامع البيان ) (3)

البيان  (4) بن    ،133)  جامع  يزيد  الَّضير وسامه  الواحد  دوري    عنكطريق  يوجد    ال )   الكامل  ،(عبد 

 .(1/176) ، غاية النهاية(الكسائي

الرساوييلبكر)وفيه    الكامل  (5) عمرو  ان  أيب  عن  اليزيدي  غاية  ( 2/506)  عن   ،( وفيه    ،1/781النهاية 

 . بكران(

القر   (6) القراء البن السالر  (،1/214)  اءمعرفة  النهاية  (،134)  طبقات  املشحالئي  وفيه  ،  1/921)  غاية 

سامه اهلذيل ، وقال  إىل قرية مشحاليانسبة    وقيل بالعني  ،بكرس امليم وسكون الشني املعجمة وحاء مهملة

 (.جعفر بن احلسني

عمروعن  كطريق  وفيه  )  الكامل  (7) أيب  يوجدو  ،2/467دوري  ا  عن  ال  املقرئني ،  (لكسائيدوري    منجد 

 .(1/921) غاية النهاية(، 121)
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النصيبي  ،جعفر بن حممد بن أسد  .63 الفضل  ِمّي ابن    ،أبو    ( ـه307)تـ    احل امَّ

 . (1) و عن دوري أيب عمر

 . (2) عن قنبل )تـ ؟( نديبيالرس أبو القاسم ،جعفر بن حممد  .64

 دوريعن  )تـ ؟(أبو الفضل املقرئ  ،ارضلف ا  جعفر بن حممد بن عبد هللا  .65

   .(3)  وعن دوري الكسائي ،مروأيب ع

وعن    ،أيب عمرو  دوري عن    )تـ ؟(   أبو عبد هللا الرافقي  ، جعفر بن حممد  .66

   .(4) دوري الكسائي

 . (5)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( ن كرارجعفر بن حممد ب  .67

اِدّي جعفر    أبو  ،حممد بن اهليثمبن    جعفر  .68 د  أيب    دوريعن    ( هـ290)تـ  الب غ 

 . (6)   سائيوعن دوري الك ،وعن هشام، عمرو

عن دوري أيب   هـ( 310)تـ  افوَّ الصَّ أبو عيل    بن علي،احلسن بن احلسني    .69

 .(7) ودوري الكسائي  ،عمرو

 
طبقات القراء    (،1/144)  معرفة القراء  ،(دوري أيب عمرو  عنكطريق    فيهام  يوجد  ال )الكامل  و  ،جاملبه   (1)

 .(1/951) غاية النهاية (،145) البن السالر

 (.1/981) غاية النهاية (،2/264) الكامل (2)

 . (1/991) ، غاية النهاية( دوري أيب عمرو عنكطريق يوجد   ال ) الكامل (3)

  ، 2/455  دوري أيب عمروفيه عن  هو  و)  الكامل  ،(دوري الكسائي  عنكطريق  فيه  د  يوج)  جامع البيان  (4)

الكسائي  عن  فيه  يوجد  ال و اسمه  يه  وف،  دوري  من  الكسائي  دوري  أبو عن  الزاوهي،  حممد  بن  جعفر 

 .(1/981) ، غاية النهاية(441الفضل

املشتبه  (،72/100ريخ دمشق  )تا  (5) بن  وفيه    ،7/301)  توضيح  ابن جعفر بن حممد  املقرئ، شيخ  كزاز 

فيحرر نقطتهام  براءين  بخطي  فوجدته  النه (األخرم  غاية  بن  1/404)  اية،  اسمه جعفر  وفيه  بن  ،  أمحد 

 . املعروف بابن كّرار الَّضر الثقفي( ،ئأبو الفضل املقر ،احلسني 

الكسائي  وال   ،عن هشام  كطريقيوجد    ال )  الكامل  (6) السالر،  (دوري  القراء البن  غاية   (،120)  طبقات 

 . ، وقال: فيام ذكره األهوازي، وفيه نظر بل ال يصح(1/971) النهاية

للخزاعي  (7) ا   (،650)  املنتهى  الذهبي  وهو  ،1/143)  لقراء معرفة  زيادات  النهاية  من  غاية  غاية   ،(عىل 

 .(1/210) النهاية
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اِدّي أبوبكر    ، احلسن بن عبد الوهاب    . 70 د  اق   الب غ  رَّ ـ ؟( الو   . ( 1) سائي ري الك عن دو )ت

بشار   .71 بن  علي  بن  زايد  احلسن  أبن  الع  كببو  ،  عن    (ـه 310)تـ    فالَّ ر 

 .  (2)  دوري الكسائيوعن  ،أيب عمرو دوري

 .(3) عن قالون  )تـ ؟( امحَّ احلسن بن علي بن عمران الشَّ   .72

 . (4)   عن هشام )تـ ؟( احلسن بن علي العمري  .73

عن البزي،    )تـ ؟(  ايِف ص  أبو احلسن الرَّ   ،الرمحن  مد بن عبداحلسن بن حم  .74

اد عن إدريس  و   ، لكسائي ري ا ن دو وعن دوري أيب عمرو، وع   . (5) لعارش عن خلف ا   احل دَّ

احلَدَّاد  .75 علي  أبو  حممد  بن  أيب    احلسن  دوري  وعن  البزي،  عن  ؟(  )تـ 

 .(6)   عمرو، وعن دوري الكسائي

 
للخزا  (1) القراء  (،651)  عياملنتهى  لكن  )  معرفة  فيه  لهاسمه  يرتجم  أ  ،(1/114مل  النبالء سري    عالم 

 .(1/219) غاية النهاية ،(15/95)

  ال يوجد)  الكامل  ،(1/204الكسائي دوري    يوجد عنو  ،دوري أيب عمرو  عنكطريق  يوجد    ال )   املبهج  (2)

عمرو   عنكطريق   أيب  عنو  ،دوري  الكسائي  يوجد  الق(3/447دوري  معرفة  غاية   (،1/146)  راء، 

 .(1/222) النهاية

البيان  (3)   املصباح   عن قالون(،كطريق  فيه  ويوجد  ،  1/72)  املبهج  (،67)  الكربىفاية  الك  ،(103)  جامع 

 .(1/252غاية النهاية ) ،(243) بار، أحاسن األخ(2/184) الكامل (،1/321)

  .أقف له عىل ترمجةمل و  ،(هشام ترمجة ذكره ابن اجلزري يف ،2/543) ة النهايةغاي (4)

وكذا  (5) البزي،  عن  كطريق  يوجد  )ال  الكسائي  املستنري  ودوري  عمرو،  أيب  الكفاية 1/368دوري   ،)

، وال 2/268(، الكامل )عن البزيوال الدوري عن أيب عمرو والكسائيالكربى )ال يوجد عن البزي،  

(، 137ء البن السالر )(، طبقات القرا3/448يوجد عن دوري أيب عمرو، ويوجد عن دوري الكسائي 

ل: ويقال عيل بن احلسن بن عبد الرمحن الرصايف(، ومل ، وقا210/ 1، ويف صفحة  1/123اية النهاية )غ

 أقف له عىل ترمجة. 

ال  (6) الكربى    (، الكفاية 368/ 1ودوري الكسائي بزي، وكذا دوري أيب عمرو،  املستنري )ال يوجد كطريق عن 

الدوري عن البزي، وال  البزي  )ال يوجد عن  الكامل )عن  والكسائي(،  ، وال يوجد 2/268أيب عمرو 

اية  غ(،  137(، طبقات القراء البن السالر )3/448أيب عمرو، ويوجد عن دوري الكسائيعن دوري  

 (.  1/233النهاية )
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 . (1) عن روح  )تـ ؟( فرسالَّضير املأبو عيل  ،بن سفيان احلسن بن مسلم   .76

 . (2)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( سحاقإني بن  س احل  .77

ِ أبو احلسني الطَّ   ،بشر بن معروفبن ني  سح  .78    .(3)   عن روح )تـ ؟( ّي رب 

 .  (4)  عن شعبة )تـ ؟( االحتياطي  بن عباد حسني بن عبد الرمحن   .79

 . (5) عن قالون )تـ ؟(  ملِّ عَ مُ ـاحلسني بن عبد هللا ال  .80

ِفّي أبوعبد اهلل    ، بن فتح ن علي  حسني ب    . 81 ُجع  ـ    اـل  . ( 6) ، وحفص عن شعبة   ( ـ ه 203)ت

 . (7)ص)تـ ؟(عن حفاملروذي أبو أمحد ،بن أمحد  مدبن حمحسني    .82

ـ    دوري ال ، أبو عمر  بن عمر بن صهيب األسدي   حفص    . 83  . ( 8)   شعبة عن    ( ـ ه 246)ت

 .  (9)  عن شعبة )تـ ؟( اد بن أيب أميةمح  .84

 . (10)  عن حفص )تـ ؟( قا قَّ محدان ابن أيب عثمان الدَّ   .85

 
الرواة غري املشهورين    : هو أحدقلت  ، ( 332/ 1)  غاية النهاية ،  (3/57)   الكامل  (،652)  تهى للخزاعياملن  (1)

 (.67، ترمجة)معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .عقوبعن ي

 . ذكوان(ترمجة ابن ذكره يف  ،1/404) ة النهاية، غاي(14/57) ري أعالم النبالءس (2)

 (. 1/392) غاية النهاية (،عنهكطريق يوجد   )ال  الكامل (3)

احلسني بن عبد الرمحن بن    وفيه  ،1/422)  غاية النهاية  ،(3/141)  الكامل  (،653)  املنتهى للخزاعي  (4)

 .(عبد اهلل االحتياطي أبو ،عبد اهلل

 .(1/432) ة النهاية، غاي(2/197) الكامل (،56قراءات القراء املعروفني ) ،(105) جامع البيان (5)

البيان   (،59)  السبعة  (6) شعبة  )  جامع  األخبار (حفص  عنكطريق  فيه  يوجد    وال   ،132عن  أحاسن   ، 

النهاية(400) غاية  أحد  ،( 1/724)  ،  هو  ومحزة  قلت:  عمرو،  أيب  عن  املشهورين  غري  معجم   .الرواة 

 (.69، ترمجة )رواة القراء العرشة غري املشهورين

 (.وفيه ترمجته ،1/249) لنهايةغاية ا ،(مل يرتجم لهسمه فيه لكن ا)  معرفة القراء (7)

 . املشهورين عن محزة، ويعقوب  الرواة غري  قلت: هو أحد  ،(1/552)  ، غاية النهاية(3/143)  الكامل  (8)

 (.71) ترمجة ورين،معجم رواة القراء العرشة غري املشه 

يه محاد بن أيب  وف)  املستنري  (،1/326برصي عن شعبةعمرو بن أيب أمية ال، وفيه عبد اهلل بن  94)  السبعة  (9)

 . ( فقط   شعبة   يف ترمجة وهو فيه    ، 532/ 1)   ة النهاية غاي   ، ( كطريق عنه   يوجد   ال ) الكربىالكفاية  ،( 1/309 زياد

للخزاعي  (10) عنه  جديو  )ال   املستنري  (،654)  املنتهى  محدان    ،3/22)  الكامل  ،(كطريق   ،(الرفاءوسامه 

 .(1/260، غاية النهاية )(460) أحاسن األخبار
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 . (1)  عن خالد )تـ ؟(  يّ ادِ رَ مُ ـالبن منصور   محدان  .86

 . (2)  حفصعن  )تـ ؟( عامرة أبو ،ن القاسم األحولة بمحز   .87

 ، أيب عمرو  دوريعن    (ـه 310)تـ    الطُّوِِسّ ، أبو القاسم  اخلضر بن اهليثم  .88

  . (3)   وعن دوري الكسائي

 . (4)  عن حفص )تـ ؟( احلَدَّادخلف )بياض(    .89

 .(5)   عن شعبة (ـه220)تـ  أبو عيسى ،بن خالد الصرييف  دخال  .90

 . (6) عن ورش  ؟()تـ  هارونداود   .91

ـ بضع أبو عبد اهلل   ،يّ عِ افِ لشَّ الزبري بن أمحد الزبريي ا  . 92    . ( 7)   عن رويس   ( ـ ه 330)ت

 . (8) عن قالون  (ـه270)تـ بعد  العمري  يّ ريِ بَ الزبري بن حممد بن عبد هللا الز    .93

 
 (.1/602) غاية النهاية ،(3/282) لالكام (1)

البيان  (، 95)  السبعة  (2) ، (358)  أحاسن األخبار  ،(3/242)  الكامل  ،(حفص  فيه عنيوجد    ال)  جامع 

القراء فيه لكن مل يرت  معرفة  النهاية1/124جم له)اسمه  الرواة غري   قلت: هو أحد  ، (1/264)  (، غاية 

 (.76، ترمجة )ري املشهورينمعجم رواة القراء العرشة غ .ن محزةاملشهورين ع

 . (1/702، غاية النهاية )(407) أحاسن األخبار (،564، 1/562) املصباح (3)

، (محزةهـ(، وهو من تالميذ سليم عن    620، وفيه خلف بن متيم بن أيب عتاب )تـ  361)  أحاسن األخبار  (4)

القراء الداين  فيهو  ،1/84)  معرفة  قراءته عىل حفص(،  أن  ذكر  النها  ترمجة ذكره    ،1/254)  يةغاية    يف 

 .(حفص

 (.1/347) غاية النهاية (،1/104) معرفة القراء(، 364) أحاسن األخبار (5)

الرمحن بن داود بن أنه والد عبد  ، وفيه  1/279)غاية النهاية  هـ(،  223وفيه أنه تويف سنة،  89)  السبعة  (6)

 .(ي، من أصحاب ورشأبو القاسم املرص أيب طيبة،

 (.1/342) غاية النهاية (،1/80) صارغاية االخت (7)

)اسمه فيه الزبري بن حممد   معرفة القراء  ،(ه عنهفي  يوجد  )ال   الكامل  ،( عن قالونمل أجده  )  غاية أيب العالء  (8)

ي  ،العمري مل  لهلكن  )  ،(1/41رتجم  النهاية  ال1/932غاية  فيه  وإنام  الزبريي،  فيه  يوجد  وال  زبري  ، 

الرواة غري املشهورين عن   قلت: هو أحد  قالون بحرف أيب جعفر(،  العمري، وهو معروف بأنه صاحب  

 (. 105، ترمجة )غري املشهورين معجم رواة القراء العرشة .أيب جعفر
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ـ ؟( )   ّي يِث للَّ ، أبو سليامن ا املََدينّ   مبارك سى بن  بن مو   سامل بن هارون    . 94  . ( 1)   عن قالون   ت

 . (2)  عن البزي )تـ ؟( مرأبو مع ،سعيد بن عبد الرمحن الـُجَمِحيّ   .95

ِ   ، الرحيمسعيد بن عبد   . 96  .  ( 3) عن دوري أيب عمرو    هـ( 310)تـ   ير أبو عثامن الَّضَّ

عن خلف    ( ـه270)تـ بعد   أبو حممد البغدادي النحوي  ،سلمة بن عاصم   .97

 .  (4)  زةـم ـعن ح

 . (5)  عن حفص هـ(234)تـ  ايِنّ ر  ه  الزَّ  الربيعأبو  ،سليمان بن داود  .98

 . (6)  عن حفص تـ ؟() سليمان الفقيمي  .99

 . (7) عن شعبة  )تـ ؟( الكويف سهل بن شعيب  .100

عن    )تـ ؟(  ، أبو طاهراألسفهفرديسين عبد هللا بن الفرخان  ـل بـهـس .101

 . (8)   وانـن ذكـاب

 
 قالون(، املصباح عن    1/64)  املبهج   ،(2/157)  الكامل  (،68)  كربىالالكفاية    ،(105)  جامع البيان  (1)

 .(1/301)، غاية النهاية (234) حاسن األخبارأ  (،1/213)

 (.2/284لبزي، ذكره بكنيته يف ترمجة ا1/306، وزاد أنه البرصي(، غاية النهاية )112جامع البيان ) (2)

البيان  (3) فيه    جامع  يوجد  عمر كطريق  )ال  أيب  دوري  أيب    عنفيه  يوجد    ال )  املستنري(،  143وعن  دوري 

فيه يوجد    ال )  الكامل  ،(1/233دوري أيب عمرو  عنفيه  يوجد    ال )  هجاملب  الكسائي(،دوري  عمرو وال  

 .(1/306) غاية النهاية (،1/145) معرفة القراء ،( دوري أيب عمرو عن

،  1/124وكناه أبا احلارث   ،مه فيهاس)   معرفة القراء   فيه عن أيب احلارث عن الكسائي(،و  ،98)  السبعة  (4)

له لكن   القراء الب(،  1/53مل يرتجم  النهاية  (،148)  ن السالرطبقات   قلت: هو أحد  ،(1/113)   غاية 

 (.123ترمجة )، معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .خلف العارشالرواة غري املشهورين عن 

  ، 1/313)  غاية النهاية  ،(عنهكطريق  فيه    يوجد  ال )  ءالعالغاية أيب    ،(136)  جامع البيان  (،95)  السبعة  (5)

 .(حفص  نه أخذ عنمل يذكر يف ترمجته أو

 .ومل أقف له عىل ترمجة (،فقط حفص يف ترمجة 1/544) غاية النهاية (6)

الرواة غري املشهورين   قلت: هو أحد    ،(1/319)  نهاية، غاية الوفيه السهمي(  456)  أحاسن األخبار  (7)

 (.136، ترمجة )املشهورينرواة القراء العرشة غري  معجم .عن عاصم

 (.1/319) اية النهايةغ ،(2/375) الكامل (8)
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 . (1)  عن حفصالكويف)تـ ؟(اس وَّ ق  عيب ال أبو ش  ،صاحل بن حممد .102

اِدّي أبو شعيب  ،  بن صاحل بن هشام وب  ـــقـعـ ى يــوسـن م ـ ح بـال ـص .103 د    الب غ 

   . (2)   وعن دوري الكسائي ،أيب عمرو دوريعن  (؟ )تـ 

 .(3)   عن روح )تـ ؟( أبو الطيب القايض ،الطيب بن احلسن بن محدان  .104

 . (4)  البزي نع البغدادي)تـ ؟(يب الربيت ب  ُخ  ، أبوالعباس بن أمحد .105

  )تـ ؟(األمري  هر  ي، صالواسط  ، أبو أمحدالفضل بن جعفر العباس بن   .106

 . (5) عن قنبل 

 . (6)  عن هشام )تـ ؟( املقرئ أبو الفضل ،العباس بن الفضل .107

 .(7) عن حفص )تـ ؟( العباس بن الفضل الصفار .108

 . (8)وعن دوري الكسائي ،أيب عمرو دوريعن  )تـ ؟( عباس بن حممد .109

 
الب  (1) القراء   ،(3/235)  الكامل  (،92)  الكربىالكفاية    (،1/311)  املستنري  ،(135)  يانجامع    معرفة 

 (. 1/334) النهايةغاية  (،1/98)

مل أقف له  و   ،(صالح بن هشامتارة صالح بن يعقوب بن    وفيه ترمجته لكن سامه  ،1/335)  غاية النهاية  (2)

 . عىل ترمجة أخرى

القراء   (3) لكن  )  معرفة  فيه  يرتاسمه  له مل  محدان    ،جم  بن  الطيب  تارة  اإلسالم    (،1/126وسامه  تاريخ 

 (.1/344) غاية النهاية، (17/161)

 .(1/523غاية النهاية ) (،310، 1/309) ملصباحا (4)

 (.1/543غاية النهاية ) (،1/327)  املصباح (،661) املنتهى للخزاعي (5)

 . الرواة غري املشهورين عن أيب عمرو  أحدقلت: هو  ،  (1/543)  ، غاية النهاية( 302)  أحاسن األخبار  (6)

 . (159، ترمجة )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين

 (.1/354) النهايةغاية  (،460أحاسن األخبار ) ،(3/222) الكامل (،1/311)  املستنري (7)

مجة حفص فيه يف ترهو ، و1/552)  اية النهاية(، غ17/416، سري أعالم النبالء(14/30)  تاريخ بغداد  (8)

اليزيدي، ومل أتعرف عليه، و 1/321الدوري   (، وهناك العباس بن حممد 1/354)  فيه عباس بن حممد 

بن عمر بن حفص  ترمجة حممد  عباس الدوري الوارد يف  و   (،354/ 1(،)ـه 370أبو الفضل الداجوين )تـ

بن حاتم (، وهو عباس الدوري بن حممد  2/217والقصبي كأحد من قرأ عىل عبد الوارث عن أيب عمر

 .وري، لكن كل هؤالء مل يذكر ابن اجلزري أهنم من رواة الدهـ(271بن واقد أبو الفضل البغدادي ت
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 .  (1)  عن شعبة )تـ ؟( العطارديحممد  عبد اجلبار بن .110

 .(2)   عن شعبة (ـه230)تـ  يلربج عبد احلميد بن صاحل ا .111

ـ ؟( محاد الكويف  بن أيب ا ،أبو حممد ،عبد الرمحن بن سكني . 112  . ( 3)   عن شعبة   )ت

عَ  .113 بن  الرمحن  و  اءر  ع  لزَّ اأبو    ،دوس بْ عبد  بضع  سنة  عن    (ـه 280)تـ 

 . (4)   دوري الكسائي

 ، بن ذكوانا  عن  )تـ ؟(  ةع  ر  ، أبو زُ الدَِّمْشِقيّ رو  ـمـن عـ ن بـمـرحـد ال ـبـع .114

 . (5)  هشاموعن 

الـبـع .115 بـمـرح ـد  واق ـ ن  الو    ،دـن  مسلم  اِدّي   تُّيِلُّ اخلُ   ّي دِ اقِ أبو  د  ؟(   الب غ   )تـ 

 . (6)  عن حفص

أبو األزهر العتقي   ،عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم بن خالد .116

ّي  ِ  .(7)   عن ورش هـ(231)تـ  املرِص 

 
 (. 1/523) غاية النهاية ،(3/125) الكامل ،(132) جامع البيان (1)

  معرفة القراء  (،455)  سن األخبارأحا  (،89)  الكربىالكفاية    (،1/309)  املستنري  ،(131)  جامع البيان  (2)

 (.1/360) غاية النهاية (،1/194)

اسمه فيه لكن  )   معرفة القراء  ،( 455،  358)  أحاسن األخبار  ،(135/ 3)  الكامل  ،(131)  جامع البيان  (3)

له يرتجم  عبد    ،1/286مل  الرمحن    ب  وِّ ُص وقد    م،الرحيوسامه  عبد  النهاية   (،1/367يف  إىل   غاية 

القراء العرشة غري املشهورين   .ةالرواة غري املشهورين عن محز  و أحدقلت: ه،  (1/369) ، معجم رواة 

 .(167ترمجة )

ع  عنكطريق    يوجد)  التيسري  (4) أيب  عنيوجد    وال   ،116مرودوري  الكسائي  فيه  البيان   ،(دوري   جامع 

عنه  يوجد  )ال   املستنري   ،(1/202)  هجاملب  ،(142) ل الكام   (،1/154)  الكربى  الكفاية  ،(فيه 

السال 3/418) البن  القراء  طبقات  مشهورة  )يوجد    النرش  (،203)  ر(،  أيب كطريق  دوري  عن 

 (.1/373) ة النهايةغاي  يوجد فيه عن دوري الكسائي(، ، وال 1/123عمرو

غاية    (،302وسامه كذلك أبو زرعة الدمشقي عن هشام  ابن ذكوان،  ، وفيه عن  300)  أحاسن األخبار  (5)

 . (1/440أبو زرعة رمحن بن عمر،وسامه عبد ال وعن هشام، ابن ذكوان، يف ترمجةوهو النهاية )

 .(-الرمحن بن حممد بن واقد عبد-حفص يف ترمجةوسامه  ،1/813) غاية النهاية ،(3/244) الكامل (6)

البيان  ،(116فيه عنه  يوجد    ال)  التيسري  (7)  (،245)  أحاسن األخبار  (،1/233)  املستنري   ،(106)  جامع 

 (.1/893) غاية النهاية (،2/577)  ءمعرفة القرا
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  )تـ ؟(  ّي امِ الشَّ   أبو حممد  ،دـد الصمـعب  نـ د هللا بـبـع  ن ـد بـمـد الصـعب .117

 . (1)   عن هشام

 . (2)   عن خلف العارش اددَّ احل  عن إدريس   )تـ ؟( عبد العزيز بن الشوكة .118

أبو العباس البلخي   ،عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم بن اهليثم بن خملد .119

قنبل   (ـه310)تـ    دلبه وو  ،عن  عمرو،  أيب  دوري  الكسائيعن  عن  عن  و  ،دوري 

ادإدريس   .  (3)  ارشعن خلف الع احل دَّ

حبيب   .120 بن  أمحد  بن  هللا  ؟(   النَّْحِويّ عبد  عمرو   دوريعن    )تـ    ، أيب 

 . (4) ن دوري الكسائيعو

إدريس    )تـ ؟(عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا السلمي .121 ادعن  عن    احل دَّ

 . (5) خلف العارش

  ،وعمر  أيب  دوريعن    )تـ ؟(  الفسطاطي  بن عيسى   عبد هللا بن أمحد .122

  . (6) وعن دوري الكسائي

 
 .(1/903) ، غاية النهاية(14/230)سري أعالم النبالء(، 662) املنتهى للخزاعي (1)

وكِيَّةوفيه أنه عبد  ،120)  منجد املقرئني ،(3/937) الكامل (2)  (.1/393) النهاية ةغاي (،العزيز الشَّ

(،  دريسإ، وكذلك 1/368 دوري الكسائي  د عنيوجدوري أيب عمرو، و عن كطريقيوجد   )ال   املستنري (3)

  ن ع فيه  يوجد    وال   ،1/204  دوري الكسائي  عنفيه  يوجد  ، ودوري أيب عمرو  عنفيه  يوجد    )ال   املبهج

ودوري    ،2/498  أيب عمرودوري  و  ،2/307عن قنبلوهو فيه  )   الكامل  (،507)/  املصباح  ،(إدريس

عن خلف عن    إدريس  عنفيه  يوجد  و  ،عن خلف العارش  إدريس  عنفيه  يوجد    وال   ،3/346الكسائي

النهاية3/251محزة غاية  السالر(1/403)  (،  البن  القراء  طبقات  بن 121)  ،  أمحد  العباس  أبو  وفيه   ،

 .  عن يونس بن عبد األعىل عن ورش( ُدلبةاهلل البلخي امللقب  عبد

 (.1/406) غاية النهاية (،2/463)  الكامل (،663) املنتهى للخزاعي (4)

الكربىالكفا  (5) اهلل ،  114)  ية  عبد  السلمي،وفيه حممد  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  عن      يروي   إدريس أبو حممد 

املقرئني،  احلداد( السل121)  منجد  وفيه  غايته    مي(،،  يف  اجلزري  ابن  ترمجةذكره  ، احلداد  إدريس  يف 

له  يذ احلسني بن األسودوضمن تالم أمحد بن ذكر عبد اهلل بن    2/76، ويف238،  1/154)  ومل يرتجم 

 . (ن مل يذكر قراءته عىل إدريس احلدادعيسى أبو حممد السلمي، لك 

(6)  ( املعروفني  القراء  الكسائي(،123قراءات  دوري  وفيه عن  أيب    عنكطريق  يوجد    ال )  الكامل  ،  دوري 

 (.1/408) النهاية غاية ،(445/ 3دوري الكسائي  يوجد عنو ،عمرو 
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اِعّي أبو حممد    ، عبد هللا بن حيىي بكار بن منصور بن   بن  هللاد  عب .123 تـ ) اخلُز 

 . (1)   ودوري الكسائي ،دوري أيب عمرو نع ؟(

 .  (2)   عن قنبل )تـ ؟( أبو حممد ،عبد هللا بن ثوابن .124

 . (3) عن قنبل  )تـ ؟( الـَمكِّيّ  الـَهاِِشِيّ عبد هللا بن جبري  .125

   . ( 4)   وعن دوري الكسائي   ، و عمر   أيب   دوري عن   )تـ ؟( احلَدَّاد  بد هللاأبو ع . 126

ب ـعب .127 بـن صـد هللا  مـاحل  أمحد    ،لمـ سـ ن  يِلّ العِ أبو    ( ـ ه220)تـ  الكويف    ج 

 .(5)   عن شعبة

 . (6)  عن خلف عن محزة )تـ ؟(بن عاصمعبد هللا  .128

  أقرأ يف حدود )   أبو عبد الرمحن  ،يبّ هْ عبد هللا بن علي بن عبد هللا اللَّ  .129

 .(7)   عن البزي (ـه300

 
الكسا  عنكطريق    فيه  وجدي)   املبهج  (1) يوجدو  ،1/207ئيدوري  الكفاية    ،(  عمرويبأدوري    عنفيه    ال 

عمرو  عنكطريق  فيه  يوجد    ال )  الكربى أيب  الكسائي    عنفيه  يوجد  و  ،دوري  طبقات    ،(108دوري 

 .(1/411غاية النهاية ) (،146) القراء البن السالر

الكربىالك  (2) النهاية(206،  55)  فاية  غاية  وو،  1/412)  ،  الكفاية،  يف  هو  كذا  ابن  قال:  بل  أعرفهام  ال 

رل هو أمحد بن بن قنثوبان الراوي ع ق   . بن ثوبان( الصَّ

 .(1/412) ، غاية النهاية( 213) أحاسن األخبار (3)

الكفاية    (،368  /1  لكسائيدوري ا  عنفيه  يوجد  و،  دوري أيب عمرو   عنكطريق  فيه    ال يوجد)  ستنريامل  (4)

 (. ، ترجم له بكنيته فقط1/861) ية النهايةغا ،(هامعنفيه  ال يوجد) الكربى

الرواة   قلت: هو أحد،(1/423)  ، غاية النهاية(10/403)  سري أعالم النبالء  (،665)  تهى للخزاعياملن  (5)

 .(185) ، ترمجةمعجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .ملشهورين عن محزةغري ا

ايِرّي    ، وفيه أنه شيخ1/227خلف عن محزة  ترمجةيف  ذكره  )  غاية النهاية  (6) ض  مل  و   ،(-عيل بن احلسني-الغ 

أخرى ترمجة  عىل  أحد،  أقف  هو  العارش  قلت:  خلف  عن  املشهورين  غري  القراء    .الرواة  رواة  معجم 

 . (186، ترمجة )رشة غري املشهورينالع 

 الكامل   (،47)  الكربى  الكفاية  (،1/207)  املستنري  (،1/1369/309)  املصباح  (،113جامع البيان )  (7)

(2/271)،  ( األخبار  القرا  ،( 214أحاسن  لكن  )  ءمعرفة  فيه  لهاسمه  يرتجم  املنتهى   (،1/170مل 

 (.1/436) النهاية غاية (،196) للخزاعي
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 . (1)   عن قنبل )تـ ؟(الواسطي  بن شوذب  ن عمرب عبد هللا .130
ايِنّ األ ص    أبو حممد ،عبد هللا بن عيسى .131 ه   . (2)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( ف 
 . (3)  عن قالون(ـه287)تـ  املََدينّ عبد هللا بن عيسى بن عبد هللا  .132
يِنّ أبو حممد  ،عبد هللا بن فليح .133  . (4)  ونعن قال )تـ ؟( امل د 
 . (5)  عن هشام )تـ ؟(  اداينلفره عبد هللا بن حممد ا  .134
 . (6)   عن روح )تـ ؟( ايِنّ ر  ف  ع  أبو حممد الزَّ   ،عبد هللا بن حممد بن هاشم .135
اِزّي   ، أبو حممد بن سعيد بن حممد  هللا بن خملدعبد   .136 )كان موجود    الرَّ

 .  (7)   عن ابن ذكوان (ـه305يف
 . (8)   عن شعبة )تـ ؟( ويفّ عبد املؤمن بن أيب محاد سكني الكُ  .137
لِيّ ، أبو  دالَولِيّ بن    لقاسمك بن اامللعبد   .138   تـ ؟(   )  ينام  ل  ي  الشَّ   ّي رِ امِ السَّ   دالو 

 . (9)  عن خلف عن محزة
اخلَ  .139 بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  حممد  بن  هللا  أبوبكر   ،ابطَّ عبيد 

 .  (10)  عن قالون (ـه 293تـ ) العمري

 
 .(1/423) ، غاية النهاية(وفيه اسمه ،5/479) م النبالءسري أعال (1)

ال  (2) ابن ذكوان  ذكره  )  نهايةغاية  بأن  ،1/440يف ترمجة  له  بن عيسى    هوترجم  أبو حممد    ،بن حممد عبد اهلل 

 .مل أقف له عىل ترمجة أخرىو ،( يروي عن ابن ذكوان عن الكسائي وأنه ،األصبهاين

ه  وفيه ترمجت  1/440)  ، غاية النهاية(234)  أحاسن األخبار  ،(عنهكطريق  فيه    ال يوجد)  الكربىالكفاية    (3)

 .(نزيل مرصوفيه أنه بعد عبد اهلل أنه ابن شعيب بن حبيب بن ماهان املعروف بطيارة 

، ومل يرتجم له لكن فيه ترمجة ابنه حممد بن عبد اهلل بن فليه أبو  1/441)  النهاية  يةغا  ،(2/191)  الكامل  (4)

 (.2/183أخذ عن إبراهيم بن قالونبكر املدين 

 . فيه ترمجته( و ،  457/ 1)   ، غاية النهاية ، وفيه اسمه فقط( 78/ 8)   اب للسمعاين األنس  ،(1/473)  االعتدالميزان  (5)

 .(1/544) نهاية، غاية ال(59) الكفاية الكربى (6)

 . ومل أقف له عىل ترمجة أخرى ،(وفيه ترمجته ،1/584) غاية النهاية (7)

 (.1/472) النهاية غاية ،(3/136) لالكام (8)

فيه  )  الكامل  (9) و3/118اسمه  الشيلامين470/ 1)  النهاية  غاية  ،(عنهكطريق    يوجد  ال ،  وفيه ضبط   ،) ،

 . ( 195)   ، ترمجة معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين   . عارش الرواة غري املشهورين عن خلف ال   أحد قلت: هو  

 (.1/924) ايةالنه  غاية ،(105) جامع البيان (10)
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 .(1)   ةشعبعن  )تـ ؟( ويِفّ الكُ  ّي يدِ عِ أبو عمر السَّ  ،عبيد بن نعيم بن حيىي  .140

  عن  )تـ ؟(  أبو عمرو   ،األ ن ط اكِّي   عثامن بن عبد اهلل بن حممد بن خرزاذ، .141

   .(2)  وعن دوري الكسائي ،وعن ابن ذكوان، أيب عمرو  دوريعن و ،الونق

 .(3)   عن السوِس )تـ ؟( يّ قِّ الرَّ  النَّْحِويّ أبو عثمان   .142

 .(4)   عن شعبة )تـ ؟(  ّي دِ س  عروة بن حممد األ   .143

ّي ب  الَّ أبو احلسن اجلُ   ،د هللان عبعلي بن أمحد ب .144 ِ )كان يف سنة   الب رص 

 . (5)   عن روح (ـه 280نيف

زايدبن  ي  عل .145 بن  حممد  بن  املسكي   ،أمحد  الكالبزي  احلسن  أبو 

ّي  ِ  .  (6)   عن السوِس )تـ ؟(  ّي رِ غ  الثَّ  وِِسّ ُس ر  الطّ  الب رص 

 .  (7)عن ابن ذكوان  ؟(ـ )ت أبو احلسني ،علي بن احلسن بن اجلنيد .146

 . (8)   عن السوِس )تـ ؟( بن زرعة احلسن  بن علي .147

 
 (.1/449) النهاية غاية ،(133) جامع البيان (1)

البيانجا  (2) يوجد)  مع  يوجدكام  قالون،    عن  كطريق  ال  وكذ  عن  ال  عمرو،  أيب  يوجدلك  دوري   عن   ال 

الكسائي، ذكوانعن  فيه  وجد  يو  دوري  )  ،(124ابن  األخبار  القراء  (،300أحاسن  فيه )  معرفة  اسمه 

  (.1/506) النهاية يةغا (،94/ 1مل يرتجم لهلكن 

 (.1/618) غاية النهاية (،1/115مل يرتجم لهفيه لكن  اسمه)  القراءمعرفة  (3)

 غاية النهاية   (،1/81م له لكن مل يرتج  يف ترمجة شعبة  اسمه فيه)  ، معرفة القراء(455)  أحاسن األخبار  (4)

أحد  ،(1/512) هو  الكسائي  قلت:  عن  املشهورين  غري  ال  .الرواة  رواة  غري معجم  العرشة  قراء 

 .(212، ترمجة )املشهورين

 .(1/520) غاية النهاية، (116)منجد املقرئني ، (131) الكفاية الكربى (5)

 (.1/522) غاية النهاية (،2/318)  الكامل (،966) املنتهى للخزاعي (6)

 (.1/529) النهاية غاية ،(2/372) الكامل (7)

البيان  (8) يوجد)  جامع  أجده)  املالك  ،(عنه  كطريق   ال  اخلبازي   عنه،  مل  احلسن  بن  حممد  بن  عيل   وفيه 

مل فيه لكن    هاسم)   معرفة القراء   ،(ومل يذكر يف اسمه زرعة  يذكر أنه يروي عن السوِس،  لكن مل  ،2/323

السوِس،    يف ترمجةغاية النهاية )اسمه    (،1/115  بن زرعةا ، ومل يذكر  احلسني  وسامه عيل بنيرتجم له،  

 . (1/233السوِس وهو أحد رواة ،أبو احلسن زرعة اخليزراين ولعله ،ترمجةفيه ه ل مل أجدو
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احلسني .148 بن  الف    ، علي  احلسن  ؟(  قيهلفا  ِِسّ ارِ أبو  أيب   دوريعن    )تـ 

 .(1)   وعن دوري الكسائي ،عمرو

الرَّ  .149 بن  احلسني  بن  الو  يّ قِّ علي  احلسن  أبو  اِدّي ان  زَّ ،  د  ؟(   الب غ  عن   )تـ 

اوعن إدريس  ،قنبل  . (2)   عن خلف العارش داحل دَّ

 . (3)  عن خلف عن محزة )تـ ؟( ن سليم بسنياحل علي بن .150

ـ ؟(   يّ ربَِ الطَّ   يّ عِ خَ النَّ -سلم -علي بن حسني بن مسلم  .151  . ( 4) عن خالد   )ت

 . (5)   عن شعبة (ـه189)تـ الكسائي أبو احلسن ،علي بن محزة .152

إسحاق .153 بن  سليم  بن  الع    ، علي  احلسن  اِدّي   ّي رِ ك  س  أبو  د   ، ز ازَّ الب    الب غ 

   .(6)يسائري الكعن دو )تـ ؟( اخلضيب

انزك   .154 بن  احلسن  بن  حممد  بن  سنة    الط وِسيّ علي  يف  موجودا  )كان 

 . (7)   عن خلف عن محزة ـ(ه286

 
وسامه الفقيه   ،3/446  دوري الكسائي  عن   فيه  يوجدو  ،دوري أيب عمرو   عن   كطريق  ال يوجد)  الكامل  (1)

 (.1/535) لنهايةا غاية ،(الفارِس

البغ  ،59)  الكفاية الكربى  (2) الغضائري  فليح  وفيه عيل بن احلسني بن عثامن بن سعيد  دادي من رواة ابن 

 .(1/534) غاية النهاية (،136) البن السالرطبقات القراء   (،2/476) ، الكاملعن ابن كثري(

يف ترمجة خلف  ذكره  ، غاية النهاية )فيه عن خلف عن محزة(  ال يوجد)  الكامل  ،(86)  الكفاية الكربى  (3)  

الطرب1/227محزةعن   النخعي  سلم  بن  احلسني  بن  عيل  ليس  وهو  بن  ،  عن خالد  يروي  فهو  اآليت  ي 

  .(خالد، وعن سليم

البيان  (4) الذي  قريب  اسمه  قلت:    ،(1/533)  النهاية  غاية  ،(3/285)  الكامل  ،(913)  جامع  له  قبمن 

 .ميذ خلفلكن ابن اجلزري مل يذكر أنه من تال

القراء   (،1/309)املستنري  ،(126)  البيانجامع    (،94)  السبعة  (5) (،  535/ 1)  النهاية   غاية   (، 45/ 1)   معرفة 

الـالرواة غي  دـو أحـقلت: ه املشهورين  .ن عن نافع، ومحزةـوريـمشه ـر  العرشة غري  القراء  ،  معجم رواة 

 .(219ة )ــ مـ رجـت

القراء   (،1/005)  املصباح  ،(3/426)  الكامل  ،(1/209)  املبهج   (6) فيه لكن  )  معرفة  له اسمه   مل يرتجم 

السالر  (،1/114 البن  القراء  الن  (،90)  طبقات  )غاية  أحد،  (1/544هاية  هو  غري    قلت:  الرواة 

 .(220، ترمجة )رواة القراء العرشة غري املشهورينمعجم  .املشهورين عن الكسائي

 = ، ( اسمه فيه،  3/375)  الكامل  (،خلف يف اختيارهعن    أنه ابن نيزك  فيه و  ، 148القراء املعروفني )   ات قراء   (7)
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 .(1)   عن السوِس )تـ ؟( علي بن حممد السعدي .155
أيب   دوريعن    )تـ ؟(  أبو احلسن  ،علي بن حممد بن فارس بن عبديل .156

 .(2)   وعن دوري الكسائي ،عمرو
 .(3)   الدعن خ ()تـ ؟ علي بن حممد بن الفضل .157
اِدّي و القاسم  ـأب ،عـزي ـن بـ زة بـمـن حـى ب ـوسـن م ـي بـعل .158 د  عن   )تـ ؟(  الب غ 

 .(4) ِس  السو
ِفّي أبو احلسن  ،علي بن موسى .159 ِزّي عن إسحاق  )تـ ؟( الثَّق  و  ر   . (5)  الـم 
فايد .160 بن  عيسى  بن  ؟(عمر  محزة  )تـ  عن  خلف  إدريس عن  وعن   ،

اد  .(6)  العارش عن خلف احل دَّ
حف  ،يّ ذِ اغِ الكَ   مدحم  بن  عمر .161 ايِنّ ص  أبو  ه  ف  عن  (  ـه305)تـ    األ ص 

 . (7)  يوعن دوري الكسائ ،أيب عمرو دوري

 
الرواة غري املشهورين    (، قلت: هو أحده ذكره الداينأن حممد بن احلسني، و، وفيه  1/675)  النهاية   غاية=

 .(225، ترمجة )جم رواة القراء العرشة غري املشهورينمع  .عن خلف العارش

وأنه عرض عىل    ،اسمه  وفيه  ،1/795)  النهاية  غاية  ، وفيه اسمه(،1/300)  غية الطلب يف تاريخ حلبب   (1)

 (.وأن الداين هو الذي ذكره فقط ،السوِس

 (.1/755) النهاية غاية ،(دوري الكسائي عنكطريق فيه  ال يوجد، و2/458) لالكام (2)

ب ن  ،13/574)  تاريخ بغداد  (3) د  حُم مَّ ب ن  القاسم  ا  وفيه عيل  أ ُبو  ب ن ميمون  للفضل  دَّ ر شيئا  ، ومل يذك الـُمع 

يل بن الفضل ومل يرتجم له، وفيه ع  ،، ذكره يف ترمجة خالد1/274)  ، غاية النهاية(خالد  عن روايته عن

 . (1/561فلعله هو ،وأمحد بن فرح أبو حممد يروي عن عيل بن سليم،

 .(1/815) ، غاية النهاية(409) ارخبأحاسن األ ،(117) جامع البيان (،100) السبعة (4)

 (.1/825) النهاية غاية ،(عنه كطريق ال يوجد) الكامل ،(عنهكطريق فيه  ال يوجد) جامع البيان (5)

وفيه أنه    ،1/595)  النهاية  غاية  ،( عن خلف  إدريسعن    وال   عن خلف،كطريق  فيه     يوجدال )  الكامل  (6)

فائد بن  بن عيسى  البغ  ،عمر  بكر احلميدي  القراءة عرضا عن  داأبو  االدمي، روى    إدريس   ،الكامل دي 

خلفاحل عن  محزة   ،داد  رواية  يف  خلف  عىل  قرأ  إنه  قوله  يف  اهلذيل  األ  ،ووهم  ذلك  يف    ،هوازيوتبع 

معجم رواة   .عن خلف العارش  الرواة غري املشهورين  (، قلت: هو أحدبعهم احلافظ أبو العالء اهلمذاينوت

 .(231ترمجة ) ،نالقراء العرشة غري املشهوري

  = دوري أيب عمرو ويوجد عن    دوري الكسائي،  عن  كطريق  يوجدال  )   املبهج  (،48الغاية البن مهران )  (7)
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ـ ؟(   ّي رِ ام  ن  األ    الكِن ايِنّ  أبو الفضل   ،عمرو بن بشار بن سنان   . 162  . ( 1)   عن ورش   )ت
 .(2)   عن خالد ؟( الرمحن اليشكري )تـ أبو عبد  ،  يّ رِ محَْ عنبسة بن النضر األَ  .163
 . (3)  عن خلف عن محزة )تـ ؟( يديالزب و العباسأب، أمحد الفضل بن   .164
عن أيب    ( ـ ه 290يف حدود ـ  )ت   اس ـ و العب ـ ، أب سى ـ ي ـ ن ع ـ اذان ب ـ ن ش ـ ل ب ـ ض ـ الف  . 165

 . ( 4)   احلارث 
 . (5)  عن حفص )تـ ؟( يّ ارِ بَ نْـ الفضل بن حيىي بن شاهي بن فراس األَ  .166
وعن    ،وعمر  أيب  دوريعن    (ـه 305)تـ    ، أبوبكراملطرز القاسم بن زكراي  .167

   .(6)   لكسائيوري اد
 . (7) عن هشام  (ـه224)تـ  ، أبو عبيد م الَّ بن سَ   القاسم  .168
  ،أيب عمرو  دوريعن    )تـ ؟(  صر البغدادي و ن أب   القاسم بن عبد الوارث  .169

   .(8) وعن دوري الكسائي

 
عمروعن  يه  ف يوجد  )  الكربىالكفاية    ،(1/236= أيب  يوجدو  ،117دوري  الكسائي  عن  ال    ، (دوري 

)  (،1/560)  ملصباحا  ،(2/460)  الكامل يوجداملستنري  أيب    ال  دوري  عن  دوري عمفيه  والعن  رو، 

القراء   الكاغذي(،وفيه    ،407)  أحاسن األخبار  الكسائي(، النهاية  (،1/140)  معرفة  ،  1/985)  غاية 

 .(يخ وفاته، وفيه اخلالف يف تاروفيه ابن برزة

العالء يف  ، وفيه أنه ذكره احلافظ أبو  1/600)  غاية النهاية  (،2/39)  الكامل  (،673)  املنتهى للخزاعي  (1)

 (.مفردة ورش

 (.1/605) النهاية غاية ،(139) جامع البيان (2)

البيان  (3) أحد،  (2/8)  النهاية  غاية  ،(138)  جامع  هو  العارش  قلت:  خلف  عن  املشهورين  غري   . الرواة 

 . (248، ترمجة )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين

 .(1/10) يةهاغاية الن (،105) طبقات القراء البن السالر ،( 366) ارأحاسن األخب (4)

  أحاسن األخبار   ،(272  /3)  الكامل  ،(95)  الكربىالكفاية    ،(311/ 1)  املستنري   ،(136)  جامع البيان  (5)

 .(2/11النهاية )، غاية وفيه أنه ابن شاهبن( ،460)

 (.2/17) غاية النهاية (،130) طبقات القراء البن السالر (،1/141)  معرفة القراء (6)

الرواة   قلت: هو أحد،  (2/17)  غاية النهاية  (،25)  طبقات القراء البن السالر  ،(1/7)  غاية االختصار  (7)

 .(252ترمجة )، معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .غري املشهورين عن الكسائي

 = يوجد )  الكامل  ،(دوري الكسائي  عن  دال يوجو  دوري أيب عمرو،عن    كطريقيوجد    ،1/239)  املبهج  (8)
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وعن دوري    ،أيب عمرو  دوريعن    )تـ ؟(  ان ـ ن سن ـ د ب ـ م ـ ح ـ ن م ـ م ب ـ اس ـ الق  .170

 . (1) الكسائي

 .(2)   عن ابن مجاز (ـ ه002بعد ـت) قتيبة بن مهران  .171

ـ ؟(   املقرئ  الطُّوِِسّ أبو احلسن    ، براهيم حممد بن إ  . 172  . ( 3)   عن خلف عن محزة   )ت

ب  .173 أمحد حممد  الصلت   ن  ابن  بن  ن ُبوذ،  إسحاق   (ـه320)تـ  ش  عن 

ِزّي  و  ر  اد، وعن إدريس الـم   .(4)   عن خلف العارش احل دَّ

 .(5)   عن السوِس تـ ؟() ثار، أبو احليّ قِّ الرَّ   يّ وسِ طُ رْ حممد بن أمحد الطَّ  .174

أمح  .175 بن  هللا حممد  عبد  بن  الربَْ د  خالد  بن  ؟(  يّ كِ مَ   أيب   )تـ  دوري  عن 

 .  (6) الكسائيعمرو، وعن دوري 

 
أيب  عنفيه  = الكسائي  عنو  ،2/469ومرع   دوري  القراء  ،(3/431دوري  لكن    اسمه)  معرفة  مل  فيه 

 (. 2/19) النهاية غاية (،1/114يرتجم له 

ومل    ، وحممد ابنه نفسه،وقال: فيام ذكره الرهاوي ،  حفص الدوريميذ  يف تالذكره    ،1/256)  غاية النهاية  (1)

 .مل أقف له عىل ترمجةو، ( يرتجم له

القراء  (،426)  األخبار  أحاسن  ، (2/94)  لالكام  (،88)  السبعة  (2)  النهاية   ية غا  (،1/107)  معرفة 

،  املشهورينرشة غري  معجم رواة القراء الع   .الرواة غري املشهورين عن الكسائي  قلت: هو أحد،  (2/26)

 .(254ترمجة )

للخزاعي  (3) بن676)  املنتهى  حممد  وفيه  خلف(،   ،  صاحب  سعيد  بن  حممد  عن  أخذ  السواق،    إبراهيم 

القراء) إبراهيم   بعدها،  فام  1/209معرفة  بن  فيه محد  الرساج(،  واسمه  أبان  النهاية    بن  ، 2/46)غاية 

حممد بن إبراهيم أبو أمية الطرسوِس، روى اسمه ، وفيه من كراو عن خلف العارش فيه وهو موجود ،49

عيس  بن  خالد  عن  األعمش  هوحروف  فلعله  أحد،  (ى  هو  ع  قلت:  املشهورين  غري  خلف ن  الرواة 

 .(266مجة )، ترمعجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .العارش

يه عنهام، وهو  وجد فجامع البيان )يوجد كطريق عن إدريس احلداد عن خلف عن محزة(، الكامل )ال ي  (4)

(، غاية  1/192هج )ال يوجد(، معرفة القراء )موجود فيه عن خلف عن محزة(، املستنري )ال يوجد(، املب

 (. 2/52)ة النهاي

األخبار  ،(نزيل طرسوس2/480)  الكامل  (،1/270)  املستنري  (5) أمحد 408)  أحاسن  بن  ، وسامه حممد 

السوِس(، أنه من تالميذ  السالر  (،1/151)  القراء  معرفة  املروزي، وذكر  القراء البن   (،80)  طبقات 

 (.2/102) النهاية غاية

)ال   (6) الكامل  عنهام(،  فيه  يوجد  )ال  البيان  دوري ي  جامع  عن  ويوجد  عمرو،  أيب  دوري  عن  فيه   = وجد 
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عمرو  دوريعن    (ـه273)تـ  حممد بن أمحد بن أيب واصل  .176 وعن   ،أيب 

   . (1) الكسائيدوري 

 .(2)   عن هشام )تـ ؟( غاين ا حممد بن إسحاق الص  .177

البخاري  اهللبد  و عأب  ،حممد بن إسحاق  .178 إدريس    )تـ ؟(  عن   اددَّ احل  عن 

 .(3)   خلف العارش

اِدّي أبو عيل املخفي  ،حممد بن إسحاق  . 179 د  ـ ؟(   الب غ   . ( 4)   عن خلف عن محزة   )ت

 . (5) عن قنبل  هـ(294)تـ  الرَّبَِعيّ سحاق بن وهب  إ حممد بن    .180

  )تـ السلمي الرتمذي إسامعيلأبو  ،بن يوسف بن حممد   إمساعيل حممد بن   .181

 . (6)  ن ذكواناب عن ؟(

ِشّ أبوبكر  ،إمساعيل حممد بن   .182  . (7)   عن السوِس )تـ ؟( الُقر 

السِّ   عبد  أبو  ،حممد بن اجلهم بن هارون  .183 اِدّي   ّي رِ مَّ اهلل  د   ( ـه 208)تـ    الب غ 

 . (8)  عن خلف عن محزة

 
 (.2/68(، غاية النهاية )407(، أحاسن األخبار )3/417الكسائي =

للخزاعي  (1) النهاية  (،2/64)  الكامل  (،678)  املنتهى  أحد،  (2/91)  غاية  هو  غري    قلت:  الرواة 

الكسائي، عن  واصلو  املشهورين  بن  أمحد  بن  حممد  ا  .سامه  القراء  رواة  املشهورين لع معجم  غري  ، رشة 

 .(267ترمجة )

 (.2/99) ة النهايةغاي (،2/407) الكامل (2)

و1/214)  الكامل  (3) يوجد،  املعروفني    ،(عنهكطريق    ال  القراء  املقرئ  54)قراءات  املفرس  أنه  وفيه   ،

 (.2/99) النهاية غاية األفطس(،

 .(2/89) ، غاية النهاية(663) أحاسن األخبار ،(3/276)  الكامل (،679) خزاعياملنتهى لل (4)

 (.2/89ة )غاية النهاي (،1/30) املصباح (5)

 .(2/91) ، غاية النهاية( 300) أحاسن األخبار (6)

 .(2/102) ، غاية النهايةاسمه فقط( وفيه، 8/065) سري أعالم النبالء (7)

البيان  (8) ا  ،(137)  جامع  )قراءات  املعروفني  القراء  (،401لقراء  في)  معرفة  له لكن  ه  اسمه  يرتجم    مل 

السالر(،  1/154 البن  القراء  أحد2/101)  النهاية  يةغا  (،97)  طبقات  هو  قلت:  غري    (،  الرواة 

 .(272، ترمجة )قراء العرشة غري املشهورينمعجم رواة ال .املشهورين عن خلف العارش



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإل دـهـعم ةـلـجـم

531 

 . (1) عن قنبل   )تـ ؟(ار طَّ بوبكر الع  أ  ،بن وهب   حممد بن حامد   .184
عب أ  ،ايد ن احلسن بن ز ـ د ب ـ م ـ ح ـ م  .185 األ  و  اهلل  ا   ّي رِ ع  ش  بد  ب ه   اجلروآين   يِنّ األ ص 

 . (2)   عن روح )تـ ؟(
بكر    ،ون حممد بن احلسن بن حممد بن زايد بن هار  .186 النقاش    املُوِصيِلّ أبو 

ادعن إدريس  (ـه351)تـ   .(3)   عن خلف العارش احل دَّ
إدريس    (ـه354)تـ    حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم  .187 اد عن   احل دَّ

 . (4)   رشاعلف العن خ
عن    )تـ ؟(  أبو جعفر  ،لعزيز بن صهبان حممد بن حفص بن عمر بن عبد ا  .188

 .(5) ئي الكساوعن دوري   أيب عمرو، دوريأبيه 

ـ ؟( الـت ْسُُتِيّ   د بن محا   حممد   . 189  . ( 6)   ودوري الكسائي   ، عن دوري أيب عمرو   )ت

 . (7)   عن قنبل (ـه310)تـ اء ذَّ احل   ّي طِ اِس أبو احلسن الو   ،حممد بن محدون  .190

و يّ يعِ طِ بن محدون القَ   مد حم  .191 ابن  ي ،  )كان موجودا    أبو حامد   ،محدانقال 

 . (8)  الكسائي دوريعن  هـ(302سنة

 
 (.2/102)غاية النهاية  (،1/326) املصباح (1)

 .(2/116) ، غاية النهاية(26) لكربىا الكفاية (،679) املنتهى للخزاعي (2)

الصواب أن يكون  و  ،اسم ولده احلسن  فيهوإنام    ،هعن  كطريق  ال يوجد)  الكامل  ،(44)  الكفاية الكربى  (3)

 النهاية  ايةغ  ،(كام هنا  إدريسأنه عن إسحاق املروزي الراوي الثاين خللف وليس  كذلك  ذكر  قد  ووالد،  ال

(2/119.) 

فيه   وجدال ي)  الكامل  ،(وليس فيه خلف العارش  138عن خلف عن محزة    ريقكطيوجد  )  جامع البيان  (4)

 (.2/123) النهاية غاية (،1/225) القراءمعرفة  ،(عنه

 .(2/134) ، غاية النهاية(7/825) طبقات بن سعد  (5)

البيان  (6) يوجد)  جامع  االسم  هامعن كطريق    ال  القطيعي  لعلهو  ،هبذا  محدون  بن  دوري عن  اآليت    حممد 

ّي(،الـتُّس  وفيه أمحد بن حممد    ، 124)  منجد املقرئني  ،( 143كسائيال وذكر أنه ،  2/351)  النهاية  غاية  رُتِ

 .(يروي عن الدوري

 (. وفيه: وسامه اهلذيل عبد اهلل   ، 120/ 2)   غاية النهاية  ،(2/309،308)  الكامل (،683) املنتهى للخزاعي (7)

للخزاعي  (8)  = النهايةغاية    (،3/442)  الكامل  (،1/504)  صباحامل  ،(1/203)   املبهج  (،683)  املنتهى 
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ِ   ،ابن عطاء  ،بن عمران   يد حممد بن سع  .192 الب    ير،الَّضَّ  )تـ ؟( از  زَّ أبو جعفر 

 . (1)  عن خالدعن خلف عن محزة، و

 . (2)   عن السوِس )تـ ؟( ايِنّ رَّ أبو عيل احل   ،حممد بن سعيد  .193

 .  (3)  عن هشام )تـ ؟( ح بن شر   حممد  .194

عن    )تـ ؟(  أبو املعصوم بن أيب شعيب السوِس  ،بن زايد ن صاحل  حممد ب   .195

 . (4) السوِس  أبيه 

ـ ؟( أبو العباس القطري الرميل    ، حممد بن عبد احلكم بن يزيد  .196  .  ( 5)   عن قالون   )ت

  ( ـه 291)تـ    ، )قنبل(  حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن حممد بن سعيد   .197

 .(6)   يالبزعن 

ّي أبو عبد اهلل    ،الصباح بن    حممد بن عبد العزيز بن عبد هللا  .198 كِّ  )تـ ؟( الـم 

 .(7)   عن قنبل

هللا  .199 عبد  بن  مُ حممد  بن  حممد  بن  احلسن    ،ة رَّ   اِدّي   ، الطُّوِِسّ أبو  د   ، الب غ 

ادعن إدريس  (ـه352)تـ اشقَّ النَّ  .( 8) عن خلف العارش احل دَّ

 
 .(وسامه ابن سوار حممد بن هارون  :قالو ،2/120)=

للخزاعي  (1) خلف،فيه  وهو    ،3/269)  الكامل  (،684)  املنتهى  خالد  عن  أحاسن   (،3/283وعن 

، قلت: (ةوذكر أنه قديم الوفا  ، تالميذ خلف عن محزةيف، ذكره  2/128)  غاية النهاية  ،(365)  األخبار

 . ( 270، ترمجة ) القراء العرشة غري املشهورين   معجم رواة  .الرواة غري املشهورين عن خلف العارش هو أحد

 (.2/146) غاية النهاية (،1/115رتجم لهمل ياسمه فيه لكن )  معرفة القراء (2)

 . مل أقف له عىل ترمجةو (،هشاميف تالميذ ذكره  ،2/355) غاية النهاية (3)

 (.2/155) غاية النهاية (،1/115مل يرتجم لهاسمه فيه لكن )  راءلقمعرفة ا (4)

البيان  (5) القراء   ،(105)  جامع  لكن  )  معرفة  فيه  له،  اسمه  يرتجم  القطريمل  إىل  أحاسن  (1/93ونسبه   ،

 .(2/141) غاية النهاية ،القطري(، ونسبه إىل 243) األخبار

 .(2/165) ، غاية النهاية( 212) ن األخبارأحاس (6)

 (. 2/152) غاية النهاية (،1/196) معرفة القراء (،685) املنتهى للخزاعي (7)

للخزاعي  (8) الكربى  (،685)  املنتهى  يوجد)  الكامل  (،105)  الكفاية    النهاية   غاية  ،(عنهطريق  ك فيه    ال 

(2/164.) 
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اِزّي أبو عبد اهلل    ،سعيد   حممد بن عبيد هللا بن احلسن بن  .200 عن    )تـ ؟(   الرَّ

اديس إدر  . (1) عن خلف العارش احل دَّ

 .(2)   عن قالون (ـه 241)تـ  يِنّ ام  ث  أبو مروان العُ  ،حممد بن عثمان  .201

 . (3)   عن البزي (ـه 307)تـ  يبطِ أبو بكر اخل   ، حممد بن علي بن عبد هللا  .202

 . (4)  نوردا عن ابن (ـه 209)تـ  يّ دِ اقِ الوَ   بن واقد   حممد بن عمر  .203

 . (5)  عن قنبل (ـه 270)تـ قبل  يّ طِ اسِ أبو عون الوَ   حممد بن عمرو،   .204

اأبو    ،حممد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين  .205 التَّ عبد  ايِنّ   ّي مِ ي  هلل  ب ه  )تـ    األ ص 

 . (6)   وعن خالد ، عن خلف عن محزة (ـه253

 . (7)   عن قنبل )تـ ؟(اص صَّ حممد بن عيسى بن بندار اجلَ   .206

وعن   ،وعمر  أيب  دوريعن    (ـه300)تـ بعد سنة  اينّ سَّ لغَ حممد بن فرج ا  .207

 . (8)   دوري الكسائي

 
 ، 1/171)  هايةلنا  غاية  وفيه اسمه الذي يف غاية النهاية(،  ،13/459تاريخ دمشق )   ،(ال يوجد)   املستنري  (1)

 (. 2/194وترجم له ،احلداد إدريسذكره يف ترمجة 

(،  2/195)  الكامل،  (1/214)  املصباح  وفيه سعيد بن عثامن(،  ،1/65)  املبهج  (،105)  جامع البيان  (2)

 .(2/173) ، غاية النهاية(243) أحاسن األخبار

 (. 2/188) النهاية اية غ  ،(2/195) الكامل ،(50) الكربىالكفاية  (،668) املنتهى للخزاعي (3)

نافع(،  ،90)  السبعة  (4) أنه من رواة  ابن سعد  وفيه  النهاية  (،1/51)  طبقات  (، قلت: هو 2/219)  غاية 

 . (292، ترمجة )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .عن نافعالرواة غري املشهورين  أحد

 (.2/159النهاية ) يةغا (،119) طبقات القراء البن السالر (،1/331) املصباح (5)

للخزاعي  (6) يوجد)  الكامل  (،687)  املنتهى  األخبار  ،(عنهكطريق  فيه    ال  النهاية (366)  أحاسن  غاية   ، 

أحد2/197) هو  قلت:  العارش  الرواة   (،  خلف  عن  املشهورين  غري    . غري  العرشة  القراء  رواة  معجم 

 .(294، ترمجة )املشهورين

القراء  (،1/333)  املصباح  (7) لكن  ا)  معرفة  فيه  له سمه  يرتجم  السالر   (،1/133مل  البن  القراء    طبقات 

 (.2/197غاية النهاية ) (،115)

 (.2/229) ةغاية النهاي (،3/21)  الكامل (،681) املنتهى للخزاعي (8)
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ب ـ ـــ م ـ ـ ح ــ ـ م  .208 الف ـ ــ د  بزرقان  ـعـي   ،َداِديّ ـــ ـ غْ ـ ـ البَ ل  ـ ـ ض ـ ـ ن  ؟(رف  حفص   )تـ    ، عن 

 . (1)   الدـــوعن خ

ـــــــ زي ـــــ ن ي ــــ م ب ــ اس ـ ـــ ق ـ ن ال ـ ــ د ب ـ ـــ م ـ ــ ح ـ م  .209 ــ   ( ـ ه298)تـ   ايِنّ ر  د  ن ـك  ـس  ي اإلِ ـو علــأب  ،د ــ

 . (2)   وانــعن ابن ذك

 . (3)  عن هشام ؟()تـ  يّ دِ نْ اغَ لبَ ا   مان بن سلي   حممد بن حممد  .210

 . (4)   عن البزي )تـ ؟( ، أبو جعفريبّ حممد بن حممد اللَّهْ  .211

أيب   دوريعن    (ـه314)تـ    يِلّ اهِ لب  حلسن اأبو ا  ،اخ فَّ حممد بن حممد بن النـَّ  .212

 .(5)   وعن دوري الكسائي ،عمرو

  .(6)   عن هشام )تـ ؟( يّ مِ َبسَّا حممد بن حممد ال  .213

 . (7)  عن خلف عن محزة (ـه300سنة)تـ بعيد  يّ َصارِ نْ ألَ ا حممد بن خملد   .214

 
  عن   فيه  ال يوجد)  الكربىالكفاية    (،352/ 1،  1/311وفيه اسمه يف    ،عنهكطريق    فيه  ال يوجد)  املستنري  (1)

 .(460) األخبار أحاسن  ،(2/202) النهاية غاية ،(هامعنفيه  ال يوجد) الكامل ،(دخالوال  حفص،

مل يرتجم اسمه فيه لكن  )   ة القراءمعرف   ،(2/368)  الكامل  ،(1/92)  املبهج  (،681)  املنتهى للخزاعي  (2)

 (.2/204) النهاية غاية (،1/118له

 .(2/240) ، غاية النهاية( 301) خبارأحاسن األ (3)

)ملا  (4) )1/207ستنري  املصباح   ،)1/309( الكامل  القرا2/271،(،  معرفة  له (،  يرتجم  ومل  فيه  )اسمه   ء 

1/103( النهاية  غاية  وذك 2/210(،  فــ،  اسـر  بـم ـحـمو  ـهارة  ـتفا  ـ الفـ خ  هـمـي  اهلل،ـد  عبد  وتارة   ن 

 حممد بن أمحد(.

الكسائي،عن    كطريقفيه  يوجد    ،1/202)  املبهج  (5) يوجدو  دوري  عمرو  عن  ال  أيب   املصباح   ،(دوري 

معرفة    عن دوري الكسائي(،  ال يوجدرو، وعن دوري أيب عمكطريق  فيه    ال يوجدالكامل )  (،505/)

 (. 2/213غاية النهاية ) (،1/148) القراء

ترمجةاسمه    ، 210/ 2)   غاية النهاية   (، 385/ 2)   الكامل   (6) البسامي،   لعله حممد بن حممدوهشام،    يف  بسام  بن 

 .(عن هشام كذا ذكر اهلذيل، فلعله يروي عن احللواين عنه ءةروى القرا

البيان  (7) (،  261/  2)  النهاية  غاية  ،(3/265)  الكامل  (،1/157)  املبهج  ،(عنه  كطريق  يوجد  ال )  جامع 

أحـت: هـقل غ  دـو  العارشـيـالرواة  املشهورين عن خلف  املشه   .ر  العرشة غري  القراء  رواة  ، ورين معجم 

 .(299ة )ـ مـ رجـت
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 .  (1)  عن خالد )تـ ؟( ايِنّ د  م  ه  ـأبو سلمة ال ،ة يَّ مَ سى بن أُ بن مو حممد   .215

 . (2)   عن قنبل (ـه 318)تـ  يبّ نَ يْـ بن موسى بن حممد بن سليمان الزَّ مد  حم   .216

املنقي  أبو  ، حممد بن هارون  .217 ؟(  حامد  عمرو،  دوريعن    )تـ  وعن    أيب 

 . (3)   سائيكري الدو

 . (4)  عن البزي )تـ ؟( ن ن هارو حممد ب  .218

ب  .219 الفراءن حيىي حممد  اهلل  عبد  أبو  الصغري  ،  عن   (ـه 288)تـ    الكسائي 

 . (5) عن محزة خلف

اِزّي أبو عبد اهلل اخلنييس  ،حممد بن حيىي  .220  . (6)  عن خالد )تـ ؟(الرَّ

اِدّي   ّي مِ َّض   ح  ـأبو بكر ال  ،حممد بن يونس  .221 د    )تـ ؟(  زرِّ ط  مُ ـ يعرف بال  ،الب غ 

اديس عن إدر  . (7)   عن خلف العارش احل دَّ

 .(8)   عن روح )تـ ؟( ن سلمة م ب مسل  .222

 
 .(2/234) ، غاية النهاية( 366) أحاسن األخبار (1)

 .(2/234غاية النهاية ) (،1/199)  ، معرفة القراء(366) أحاسن األخبار (،1/324) املصباح (2)

معرفة   ،( 1/368  دوري الكسائي عن  د  ويوج،  1/270دوري أيب عمرو  نع  كطريق  ال يوجد)  املستنري  (3)

، وفيه أنه قال بعضهم أنه حممد 2/239)  النهاية  غاية  ،(نقيملامه حممد بن محدون اوس  ،1/155)  القراء

 (. بن محدون 

البيا  (4) هارون  و)  نجامع  بن  حممد  بن  حممد  ِعّي سامه  ب  احلسنالرَّ أبو  ال  ،( 113،  البن  القراء    سالر طبقات 

 . بزيلعله حممد بن حممد بن هارون أخذ عن ال قلت:، (2/225) النهاية غاية (،111)

/  2غاية النهاية )  (،1/164)  معرفة القراء   وفيه أنه يروي عن أيب احلارث عن الكسائي(،  ،98)  السبعة  (5)

اء العرشة  معجم رواة القر  .خلف العارش الرواة غري املشهورين عن    (، قلت: هو أحدهو فيه عن خالدو

 .(308، ترمجة )غري املشهورين

البيان  (6) للخزاع  ،(138)  جامع  األخ  (،689)  ياملنتهى  )باأحاسن  القراء  (،366ر  يرتجم  )  معرفة  مل 

 (.2/244) النهاية غاية (،1/124له

البيان  (7) يوجد)  جامع  العارش،  عن   كطريق  ال  محزة  إدريسعن    وال   خلف  عن  ال )  الكامل  ،(عن خلف 

 (.2/289) النهاية  غاية (،344) اسن األخبار، أح (يوجد

 .عىل ترمجة له، ومل أقف (رمجة روح، ذكره يف ت1/285) ة النهايةغاي (8)



 أمني حممد أمحد الشيخ الشنقيطيد. أ.    القراء العشرة املشهورين     اةعن رو  ري املشهورة(غ)عجم الطرق م

536 

الزُّ عب  أبو  ، ام وَّ ن العَ ـ زة ب ـ م ـ ن ح ـ م ب ـ راهي ـ ن إب ـ ب ب ـ ع ـ ص ـ م  .223 اهلل  ؟(  ّي ريِ ب  يد    )تـ 

 .(1) عن قالون 

الضَّ   ،د الَولِيّ مضر بن حممد بن خالد بن   .224 البزي   )تـ ؟(   ّي بِّ أبو حممد    ، عن 

 . (2)   وانذكن اب وعن

 .  (3)  عن شعبة )تـ ؟( املعايف بن يزيد  .225

 . (4)   عن شعبة (ـه 211)تـ  الرَّاِزيّ ور  املعلي بن منص  .226

بكر    ،موسى بن إسحاق  .227 اأبو  اِدّي اخلطمي    ِرّي األ ن ص  د  )تـ   القايض  الب غ 

 .  (5) عن قالون (ـه297

ـ يف حدود  أبو عيسى   ، رزيق بن    موسى بن جهور  . 228  . ( 6)   عن هشام   ( ـ ه 300)ت

اد احل  عن إدريس    (ـه325)تـ    ايِنّ اق  اخل    أبو مزاحم  ،بن عبيد هللا  سى مو  .229  دَّ

 . (7) عن خلف العارش

 
  غاية  ،(243) األخبارأحاسن  ،(2/186) الكامل (،56قراءات القراء املعروفني ) ،(105) جامع البيان (1)

 . (261 /2) النهاية

كسكطريق  )يوجد    التيسري  (2) البزي  كثري  عن  ابن  قرأ عىل  أنه  يوجدو  ،114ند  ذكوان  ال  ابن    (،116عن 

البيان ف  جامع  البزي)يوجد  عن  ذكوان(،  وجدي  ال و  ،113يه  ابن  يوجد)  املستنري  عن    عنفيه    ال 

 ال يوجد، و2/279عن البزيفيه  يوجد  )  الكامل  (،1/552البن ذكوان  عن  ال يوجدو،  1/207لبزيا

 (.2/262) النهاية غاية (،300) أحاسن األخبار ،(عن ابن ذكوان

 (.1/302) النهاية غاية ،(3/133) الكامل (3)

 (.304/ 2) النهاية غاية ،(عنهكطريق فيه  ال يوجد) ملالكا ،(132) البيان جامع (4)

غاية   (،ومل يذكره عن قالون  ،1/130مل يرتجم لهاسمه فيه لكن  )  لقراء معرفة ا  (،243)  األخبارأحاسن    (5)

 .(2/276) النهاية

للخزاعي  (6) الكربى  (،693)  املنتهى  السالر  (،126)  الكفاية  البن  القراء  النهاي  (،131)  طبقات    ة غاية 

(2/318.) 

  ، (3/258لف عن محزةفيه عن خيوجد  و  ه،عنكطريق  فيه    ال يوجد)  الكامل  (،693)  املنتهى للخزاعي  (7)

 (.320/ 2) النهاية غاية
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 . (1)  عن خلف عن محزة )تـ ؟( موسى بن عيسى  .230

 .  (2)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( ي  لِ ت  اخلُ   بن غالب أبو عيسى   موسى بن    موسى  .231

ـ    ّي كِّ م  ـ حممد ال أبو    ، عمر هارون بن    حممد بن   موسى بن  . 232  . ( 3)   بزي ال   عن   ؟( )ت

 . (4)   عن شعبة )تـ ؟( يّ مِ ارِ الدَّ ميمون بن صاحل   .233

سنة    ّي وِ رس   الكِ أبو احلسن    ،يف بن عبد هللا ظ ن  .234   هـ( 290)كان موجودا 

 . (5) عن قنبل 

   .(6)  وعن دوري الكسائي ،أيب عمرو دوريعن  )تـ ؟( نوح بن منصور  .235

 . (7)   عن شعبة (ـه 249)تـ  هارون بن حات  .236

بن علي   .237 أيب   دوريعن    (ـه053)تـ    اش قَّ النـَّ   املزوق كم  احل   ن ب هارون 

 .(8)  كسائيوعن دوري ال ،عمرو

 . (9)   عن هشام (ـه292)تـ  ش فَ خْ األَ بن شريك  هارون بن موسى   .238

 
 (.2/321) النهاية غاية ،(عنهكطريق فيه  ال يوجدو، 3/116) الكامل (1)

(2)  ( بغداد  أبو15/44تاريخ  أنه  وفيه  احلاف  ،  خت  ،ظ عيسى  بالشص  تـ  يلاملعروف  غاية   هـ(،270األصل 

 (.2/323) النهاية

يوجد)  التيسري  (3) البي  ،(عنه  كطريق  ال  يوجد)   انجامع  عنه  ال  يوجد)  الكامل،  (فيه  عنه  ال  معرفة   ،(فيه 

 (.2/323) النهاية غاية (،1/104مل يرتجم لهلكن  غري معروف، :يوقال مك  ،اسمه فيه )  القراء

 (.2/325) النهاية غاية ،(هعن كطريق ال يوجد، 3/512) الكامل (4)

السالر  (،55)  الكربىالكفاية    (5) البن  القراء  النهاية  (،115)  طبقات  قول    ،2/297)  غاية  أنه يف  وفيها 

 .( مجاعة، وقيل بل قرأ عىل اليقطيني عنه

يوجدو  ،3/211)  الكامل  (6) عمروعن  كطريق    ال  أيب  الكسائيعن  وال   ، دوري    النهاية   غاية  ،(دوري 

(2/343.) 

 (. 2/345) النهاية غاية ،(3/131) الكامل ،(133) جامع البيان (7)

(8)  ( بغداد  له  ،  3/152تاريخ  وترجم  هنا،  كام  اسمه  الدوري(، 16/46وفيه  عمرو  أيب  من  وأنه سمع   ،  

  ، وفيه أنه أبو موسى املزوق، يعرف بحيون املزوق، أخذ عن أيب عمر الدوري(، 1/139معرفة القراء )

 .(2/634) غاية النهاية

 .(2/347) ايةغاية النه  (،1/153) ، معرفة القراء (299) أحاسن األخبار (،694) للخزاعياملنتهى  (9)
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 . ( 1) عن حفص )تـ ؟( أبو عمر البغدادي ،ار مَّ بن حممد التَّ ة  هبري  .239

ِفّي أبو سعيد  ،بن حيىي حيىي بن سليمان   .240  .   (2)  ةشعبعن  (ـه237)تـ  الـُجع 

   .(3) عن أيب احلارث )تـ ؟( ُكَماينّ الـُت ْ يعقوب بن أمحد   .241

  ( ـ ه 200  )تـ يف حدود  ، أبو يوسف األعشى خليفة حممد بن  يعقوب بن   .242

 .(4)   عن شعبة

 . (5)   عن ورش (ـه 264)تـ  ، أبو موسى الصديف   على يونس بن عبد األ  .243

 

 

 

 

 
البيان  (،95)  السبعة  (1)  ،(3/237)  الكامل  ،(95)  ىالكربالكفاية    (،1/311)  املستنري  ،(135)  جامع 

 . (2/353) هاية(، غاية الن1/99)  معرفة القراء ،(459) أحاسن األخبار

 .(2/373) ، غاية النهاية(456) أحاسن األخبار ،(132) جامع البيان (،95) بعةلسا (2)

 .قلت: مل أقف له عىل ترمجة (،، ذكره يف ترمجة أيب احلارث2/34) لنهايةة اغاي (3)

  ة القراءمعرف(،  455)  أحاسن األخبار  ،(87)  الكربىالكفاية    (،1/309)  املستنري  ،(131)  يانجامع الب  (4)

 (. 2/390) النهاية ةايغ (،1/66)

غاية   (،1/85)  معرفة القراء   ،(246أحاسن األخبار )  (،281،278/ 1)  املصباح  ،(108)  جامع البيان  (5)

 (.2/352) النهاية
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 امتةاخل
طرق رواة القراء   رادءات توالت عىل إي ات القرامؤلفأن    ثهذا البح  لنا  رُ هِ ظ  يُ   -

املشهورين   املشهورة(العرشة  غري  قد،  )  هبا  انقطع  وأهنا  التاسع   منذ  العمل  القرن 

 هـ( يف كتبه املعتمدة يف اإلقراء. 833حلافظ ابن اجلزري)تـ عىل يد ا

كذلك  - الكبري    يظهر  به  الدور  قام  أسامئهم الذي  حفظ  يف  اجلزري  ابن 

 . يف كتابه غاية النهاية )املشهورة(م املخالفة لروايات الطرق رواياهت، و همترامجو

اء العرشة الواردة عن رواة القرَّ   () غري املشهورةيظهر كذلك أن عدد الطرق    -

(  5) طريقا غري مشهورة، وعن ورش  (18)  ( طريقا، فعن قالون324)   املشهورين

( طريقا 20)  قنبل  ،وعن  شهورة( طريقا غري م15غري مشهورة، وعن البزي)  طرق 

مـغي وعـهـش ـر  أبـ ورة،  دوري  عـن  ط43)   روـم ـي  غـ(  مـيـريقا  وع ورةـه ـش ـر  ن  ـ ، 

مشهورة، وعن ( طريقا غري  24)  ( طريقا غري مشهورة ، وعن هشام15)  السوِس

ذكوان وعن19)  ابن   ، مشهورة  غري  طريقا  ، 25)  شعبة  (  مشهورة  غري  طريقا   )

حفص محزة( 14)  وعن  عن  خلف  وعن  خالد  (،18)  ،  ط13)  وعن  غري  ريقا  ( 

،ورشهم الكسائي)  ة  دوري  احلارث (1)   مشهورة( طريقا غري  46وعن  أيب  وعن   ،

،وعطريقان غري مشهورين   وردان طريقان غري مشهورين  ابن  ابن مجاز  ، وعن  ن 

، وعن رويس طريق    طريق واحدة غري مشهورة، وعن روح  واحدة  غري مشهورة 

إدريس احلداد عن خلف9) ، وعن  غري   ( طريقا17رش)العا  ( طرق غري مشهورة 

 ن غري مشهورين. هورة، وعن إسحاق املروزي طريقامش

 

 

 
 وري أيب عمرو، عدا ثالثة انفرد هبم دوري الكسائي.قلت: طرق دوري الكسائي هم طرق د (1)
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Prophet's Sayings (Hadiths) and the effects contained in the revelation of 

some surahs of the Quran as a whole 

Dr.  Ahmed Abdul-Aziz Al Qosair 

Research topic: This research deals with the study of Prophet's Sayings 

(hadiths) and the effects contained in the revelation of some surahs of the 

Qur’an as a whole (in one sentence) . 

The reason for choosing it: It has not been singled out before in an 

independent classification, and these hadiths and archeology have not been 

studied and verified before . 

Its importance: It is closely related to the science of the reasons for 

revelation, the science of the abrogated and the canceled, and the science of the 

history of the revelation of the Holy Qur’an . 

Objectives: It aims to collect and study these hadiths and scientific traces, 

and to know their authenticity from those which are weak. 

Research Methodology: I collected hadiths and antiquities from their 

perspectives, and worked on extracting them, studying their chains of 

transmission, and clarifying their authenticity from those which are weak. 

The most important results: The number of surahs - in which hadiths and 

traces of which were revealed as a whole - reached seventeen, and the number 

of hadiths and traces - according to which some of the surahs were revealed in 

as a whole - were thirty-nine hadiths and traces, and the number of surahs - 

whose revelation was correct in as a whole - reached nine. 

Recommendations: The researcher recommends more studies that are 

concerned with reconciling the revelation of the surah in as a whole : what is 

narrated that some of its verses were revealed for different reasons, what is 

narrated about the existence of a transcriber and abrogated between its verses, 

and what is narrated that some of its verses were Makki, and some of them are Madani . 

Keywords: Conversations, effects, surahs, as a whole . 
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Inference from the texts of the Torah and the Bible in interpretation 

And his method in the interpretation of al-Baq'i 

Dr.  Haleem Mansour medebber 

The interpretation of al-Baqa'i” al-Durar systems in the interpretation of the 

verses and the surahs “is considered to be one of the important interpretative 

references that took care of mentioning the texts of the Holy Books, following 

up on those who preceded him in that , This inference had its effects on his 

contemporaries who were divided into agreeing with it and opposing it, and 

this study attempted to clarify Al-Baq’i’s opinion on inference with Israeli 

narrations, and to show his approach to inference with the texts of the sacred 

books. The importance of knowing his method, because he mentioned a lot of 

inference from it, and insisting on the permissibility of inference in his 

composition, was a reason; In the division of scholars between opponents of 

him, and supporters of his method. 

The aim of this study is: to know Al-Baq’i’s approach to inferring the texts of 

the Holy Books. Therefore, the study relied on the inductive method, by 

collecting the places in which Al-Baq’i inferred the texts of the Holy Books, then 

analyzing these places according to the analytical method, and then using the 

deductive approach; To take a comprehensive conception of the Al-Baqa'i 

approach to this inference . 

In order to answer that, an introduction and four sections were developed, 

the first: to mention al-Baqa’i’s position on the occurrence of distortion in the 

Torah and the Bible, and the second: to clarify al-Baqa’i’s opinion on inference 

from the texts of the Torah, the Bible, and the Israelites, and the third: to explain 

al-Baqa’i’s approach to inferring the texts of the Holy Books, and the fourth : To 

clarify the places of inference in these texts, with a conclusion, which included a 

number of results, the most important of which were: Al-Baq’i’s concern for the 

holy books, reading, and inference, and its permissibility to read them for the 
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able, with the abundance of his inferences about them, in the stories of the 

prophets, The interpretation of Quranic ambiguities,  the rulings of 

jurisprudence that were revealed to Israelis, wisdom, and exhortations, with his 

warning of false beliefs, he mentioned those texts was a matter of 

domestication, not dependence. The recommendation was to increase research 

on the method of inference in the texts of the Torah and the Bible, and the 

extent of the influence of Al-Baqa’i on the commentators who came after him. 

Keywords: Beqai; Al-Durar systems, the Torah, the Bible, the distortion, the 

Israelites . 

Rhetoricals styles in Surat Al-jinn, an explanatory study 

Dr. Tahani Salem Bahwerith 

       Abstract:  The research aims to study the rhetorical manners in Surat Al-

Jinn,an explanatory study through the books of the explainers and their 

explanations, to show the rhetorical miracle of the surah and to show the 

meanings of its verses . 

       The research included : New methods and their rhetorical purposes such 

as: Emphasis, deletion, appearing in the place of pronouns, introduction and 

delay, definition and denial, attention, expressing the singular in the plural, 

shortness, overstatement, It also included the structural methods in Surat Al-Jin 

and its rhetorical purposes,  including: the order, the prohibition, and the 

interrogative, As well as the graphical methods in Surat Al-Jin and their 

rhetorical purposes, including: analogy, metaphor, metonymy. 

Finally, the innovated methods in Surat Al-Jin and their rhetorical purposes, 

including: textual coherence, alliteration. 

The method of research was induction and analysis, by following what the 

explainers mentioned in their books from rhetorical methods in the verses of 

Surat Al-Jin, and analyze them and knowing their meanings, purposes, and their 

impact on the meaning, Also the reason for the arrival of each rhetorical style in its place . 
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The most important research results were: Repeating the emphasizing style in 

Surat Al-Jinn to fix the meaning or amplify it, Repeating the method of deleting 

in the surah, either to mitigate or glorify it, or to indicate the speech on it. The 

style of the comparison was also obvious in the surah to highlight the meaning 

and strengthen its impact on the people sprits, The method of exaggeration in 

the surah was also repeated using the source, to increase the emphasis on the 

meaning, The surah was distinguished by the ends of the verses that were 

consistent with the meanings of the verses in which they were mentioned. 

       The research recommended keenness to study the verses of the Qur’an 

through its rhetorical methods to know their meanings and understand their 

purposes . 

       Keywords: Surat Al-Jinn style of the Qur'an, interpretation of the Qur'an, 

eloquence of the Qur'an, methods . 

The Grammatical Guidance for Recitation of  

(Who fears Allah and is patient) 

 

Dr. Maram Obeid-Allah Al-luhaibi 

This research deals with the directive of proving (Ya’ of the verb) “to fear” 

and the kindness of the verb “to be patient” in the Noble verse according to the 

Qur’anic readings mentioned therein, in a topic entitled . 

Its importance lies in its relation to the Book of God Almighty and its frequent 

readings, and in protesting and defending them. I issued this research with an 

introduction, in which I explained: its importance, reasons for choosing it, its 

objectives, previous studies, its plan, and the method used in writing it. And I 

divided it into a preface, and two main topics. I made the first: in the readings 

mentioned in the noble verse, and the second: in the syntactic guidance therein, 

and then I concluded the research with a conclusion that included the most 

important results and recommendations, including: The reading of Qunbul by 
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proving the vowel in the verb “yataqi” is a Tenth Readings that is frequent, 

correct, well-known eloquent, and has a well-known and established standard. 

It looks like the Qur’anic verses, prophetic hadiths and poetic evidence, as 

shown in this study. This and I ask God for benefit and acceptance. He is the 

best responsible and the greatest hope . 

keywords: guidance - parsing - readings - “He is he who fears and is patient” 

A Grammatical and Semantic Study of 

 Surname and Title in Holy Quran 

Dr. Mohammad Bin Abdullah Al Malki 

This research deals with the surnames and titles mentioned in the Holy 

Qur’an in an attempt to highlight their grammatical significance, as set by 

grammarians, their grammatical rules, and the views of the interpreters on the 

places they appear in the Quranic text. Therefore, the present study collected 

the grammatical rules of nickname and title drawn by the grammarians, dealt 

with the nicknames and titles mentioned in the Qur’anic text to show the 

meanings given to them by linguists and interpreters, and deduced reasons for 

their use and their significance in the context where they are put.  

The research used the inductive method of words, and the descriptive 

analytical method to study them grammatically and semanticly. 

The actual study reached to different findings, the most notably of which is 

that the use of the nickname or title in the Holy Qur’an is not just a verbal 

synthetic choice. Rather, it serves a semantic purpose required by the 

eloquence of the context where they appear. The research recommended to 

pay attention to linking the study of grammatical phenomena in the Noble 

Qur’an with semantics, and to show the semantic differences arising from the 

patterns of linguistic structures. 

Keywords: the surname - Title - The Holy Quran. 
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The inference by Scientific Trace on linguistic evidence of Quranic 

Recitation (ibn Khaalawayh) 

Dr. Mohammed Saleh Barnawi 

This research studies Arabic linguistic evidences that ibn Khaalawayh used 

various narrations to establish Quran recitations (modes of reading the Quran), 

along with mentioned whether the narrations are authentic or not . 

The research aims to provide understanding about some of the reasons for 

particular linguistic evidences regarding to modes of recitation the Quran being 

given more importance than others. To do that, a descriptive analytical method 

has been used . 

Among the most noteworthy results: Narrations are among the proofs that 

ibn Khaalawayh depended upon for supporting linguistic evidences; the 

evidences are of various types, whether semantic, grammatical, or 

morphological; most evidences have to do with the construction of a single 

word, whether a noun or verb, and few are semantic; and some of the narrations 

used for supporting have authentic chains of transmission, but most don't have. 

One of the recommendations resulting from this research is to devote a 

single comprehensive work to studying the types of proofs that ibn Khaalawayh used 

for establishing linguistic evidences. 

Keywords: proof - evidence - reconciling - Quran - modes – recitation- 

Khaalawayh. 

''A Research on Readers Who Never Articulate Al-Qaff Correctly'', 

authorized by Sheikh Al-Islam Mohammed ibn Ali Al-Shawkani  

Dr. Jamal Nuaman Yaseen 

This study attempts to study and verify a valuable manuscript titled '' A Research 

on Readers Who Never Articulate Al-Qaff Correctly'', authorized by Sheikh Al-Islam 

Mohammed ibn Ali Al-Shawkani (Died in 1250 AD) through producing its content 

material properly, referencing it, studying it and commenting on it. This manuscript 
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addressed a phonological phenomenon spread among readers of the Holy Quran 

in a number of Arab and Islamic regions. This phenomenon was pronouncing Al-

Qaff Ghair Al-Mashqooqah (incorrectly articulated), Al-Qaff Al-Ma'aqoodah (tied), 

Al-Qaff Al-Motaraddedah (hesitant), or Al-Qaff Al-Yabesah (dry) when reading the 

Holy Quran in prayers; whether it is permissible or not. In this manuscript, the 

author discussed this topic based on a number of mental and cited evidences 

together with original citations to make it more clear. A historical methodology was 

used and a descriptive analytical methodology. The most important conclusions of 

the study were:     

1. This study emphasized that this manuscript addressed the phenomenon of Al-

Qaff Ghair Al-Mashqooqah (incorrectly articulated) as a phonological 

phenomenon in reading the Holy Quran in prayers. Hence, readers should be 

aware of this problem to ensure correct prayers.     

2. Imam Al-Shawkani believed that it is not permissible to pronounce Al-Qaff 

Ghair Al-Mashqooqah in prayers emphasizing that using it in prayers is not 

correct.        

Keywords: Al-Qaff Articulation, Al-Qaff Al-Ma'aqoodah (tied), Al-Qaff Al-

Motaraddedah (hesitant), Al-Qaff Ghair Al-Mashqooqah (incorrectly articulated),  Al-

Qaff Al-Yabesah (dry),  Imam Al-Shawkani, Readers who Never Articulate Al-Qaff 

Correctly. 

Readings of Abu Al-Yaman Al-Qudsi “died after 900 AH” nearly based on 

the readings of Shihab Al-Din Al-Sakandari “died 857 AH”  

On The Recitations 

Dr. Doaa Zuhair Al-Sindi  

This research is a manuscript verification (readings of Abu Al-Yaman Al-

Qudsi “died after 900 AH” nearly based on the readings of Shihab Al-Din Al-

Sakandari “died 857 AH” on the recitations) where his author Abu Al-Yaman al-

Qudsi mentioned his readings for his Sheikh Al-Shihab Al-Sakandari regarding 
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the recitations, as well as his readings of Al-Shatibiyyah by Al-Shatibi and Al-

Tayseer by Al-Dani. Also, he mentioned the Isnads of his Sheikh Al-Shihab Al-

Sakandari regarding the seven recitations, and his Isnads for two books: Al-

Shatibiyyah and Al-Tayseer. The research consists of an introduction and two 

chapters of study and verification, appended with a conclusion and two indexes 

of references and topics. The research has reached many results; the most 

important results were as follow: 

1- The author of the book, Abu Al-Yaman Al-Qudsi, was one of the skillful 

and clever reciters, as evidenced by the Ijazah his Sheikh Al-Shihab Al-

Sakandari for himself, his behalf, and his narration, as his Sheikh Imam Jaafar 

Al-Sanhouri approved of his mastery. 

2- The importance of Al-Shihab Al-Sakandari's Isnads, as he is one of Ibn Al-

Jazari’s students -may Allah have mercy on him- and one of the major Egyptian 

reciters who has been granted an Ijazah. 

3- The elevated chain of Isnads of Al-Shihab Al-Sakandari in the book of Al-

Tayseer through Al-Swaidawi, where four men (i.e. narrators) occurred 

between Al-Swaidawi and Al-Dani in one of its chains of Isnad. 

4- The absence of his Sheikh Muhammad Ibn Al-Jazari in the Isnads of Al-

Shihab Al-Sakandari of this manuscript, which indicates the presence of Isnads 

in readings other than through Ibn al-Jazari -may Allah have mercy on him-. 

The research recommends studying the reciters' chains of "Isnad" in the ninth 

century AH until now, and lastly, may the prayers and peace of Allah be upon 

our Prophet Muhammad and upon all his family and companions. 

Keywords: Abu Al-Yaman Al-Qudsi, Al-Shihab Al-Sakandari, recitations, Al-

Shatibiyyah, Al-Tayseer, readings. 
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Lexicon of Unfamiliar Ways of Narrators about the Famous Ten Reciters  

Dr. Ameen Mohammed Ahmad Alshinqeti 

This research has been conducted in order to collect those who learned from 

any one of the twenty famous narrators from the ten imams of Qur’anic 

recitation (Qira'at); Whether it was transmitted from him or not, the recitation 

attributed to the one who took it from the one who took it from the imam of the 

recitation imams is called a path (TAREEQ). 

This is an important topic because it is related to the Book of ALLAH and the 

frequency of its recitations, and knowing what has been memorized from the 

translations of some of its not-known narrators, as will be shown in the folds of 

this lexicon. 

The research was divided into an introduction, and four chapters, in which: 

the definition of the path (TAREEQ)., the (famous) and the (unfamiliar) ways, 

and a statement of the importance of knowing the names of the unfamiliar 

ways, and the judgment on reading their narratives. The (unfamiliar) ways on 

the famous narrators, the research ended with a conclusion that included the 

most important results, including the collection of the names of (243) 

(unfamiliar) ways on the narrators of the ten reciters. 

 We give thanks to Allah for everything. 

Keywords: Lexicon, Ways, The famous, The Twenty Narrators, Ten Reciters.   
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