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أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود 
 اإلسالمية

* * * 

 

 احملاضر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

* * * 

 أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

عميد كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية 

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 اضأستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالري

 
 أستاذ القراءات جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

 
 أستاذ القرآن وعلومه جبامعة القصيم
 

 وعلومه جبامعة جازانالقرآن أستاذ

* * * 

 

 أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 يس العام لشؤون املسجد النبويوكيل الرئ

 أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه جبامعة اإلمام وأستاذ 
كرسي امللك عبد اهلل ابن عبد العزيز للقرآن 

 سعود اإلسالمية الكريم جبامعة اإلمام حممد ابن

-عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 مصر جامعة األزهر 

 
عميد أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة 

 مااليا مباليزيا

 اء جبامعة إستنابول برتكيارئيس جملس األمن

جامعة ابن -كلية األداب-استاذ التعليم العالي
 مملكة املغرب-زهر

 
 العراق جامعة تكريت-األستاذ بكلية الرتبية

 
 ململكة األردنيةاملشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية با

* * * 

 

للدراسات القرآنيةتبيانجملة

 هللقرآن الكريم وعلوم اجلمعية العلمية السعودية رئيس جملس إدارة
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 للدراسات القرآنية( تبيان)يف جملة 

 :المواصفات العلمية والمنهجية

 .األمانة العلمية -

 .األصالة واالبتكار -

 .سالمة االتجاه -

 .سالمة منهج البحث -

 .، والطباعةمراعاة أصول البحث العلمي يف االقتباس والتوثيق، وسالمة اللغة، واإلمالء -

موضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، : )كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث، والدراسات السابقة 

 (.العلمية عليها

تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب، حسب ما يناسب طبيعة البحث  -

 . موضوعه ومحتواه

 (.التوصيات)و( النتائج)الصة شاملة للبحث تتضمن أهم كتابة خاتمة بخ -

 .كتابة قائمة بمراجع البحث، وفق المواصفات الفنية المشار إليها الحقًا -

 :شروط تسليم البحث

 .أال يكون البحث قد سبق نشره -

أال يكون مستالًّ من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية، ويف حال كان  -

أن يشير إلى ذلك، وأن ال يكون سبق نشره، لتنظر هيئة كذلك يجب على الباحث 

 .التحرير ي مدى الفائدة العلمية من نشره

بعد التقيد بالمواصفات  -كامال مع الملحقات-صفحة  05أن ال يزيد عدد الصفحات عن  -

 .الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط، وحجمه، والمسافات، والهوامش

كرتونية للمجلة نسخة إلكرتونية من البحث بصيغة رفع البحث عرب البوابة اإلل -

(Word) ونسخة أخرى بصيغة ،(BDF )بدون بيانات الباحث. 

 :مرفقات البحث عند تسليمه

 .رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية -
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كلمة، ويتضمن ( 022)رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية، ال يزيد عن  -

ن البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، موضوع البحث، عنوا: )العناصر التالية

( المفتاحية)مع كلمات دالة (. وأهدافه، ومنهجه، وأهم النتائج، وأهم التوصيات

معربة بدقة عن موضوع البحث، والقضايا التي تناولها، بحيث ال يتجاوز عددها 

 . كلمات( 6)

بته، والكلمات رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورت -

الدالة إلى اللغة اإلنجليزية، ويجب أن يعتمد الملخص المرتجم من قبل مركز 

 .ترجمة متخصص

 :إجراءات التحكيم

تنظر هيئة التحرير يف مدى تحقيق البحث لشروط النشر، فإن كان مطابقا للشروط  -

 .حول للتحكيم

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   70 يمة الموضوع العلميةق

   70 جدة الموضوع واإلضافة العلمية

   70 سالمة منهجية البحث

   70 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   355 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير  -

 %. 62يجتاز البحث القبول األولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

م - البحوث من قبل محكمين اثنين على األقل، برتبة علمية تساوي أو تزيد  ُتحكَّ

 .عن الباحث

م البحوث وفق المعايير التالية -  :ُتحكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــوان : العن ـــة العن ـــودة الصـــيااة، مطابق ج

 للمضمون
0   

ملخــ ، مقدمــة، ةاتمــة، : ملحقــات البحــث

ــة مراجــعتو ــوفر العناصــر . صــيات، قاةم ــع ت م

 .األساسية لكل منها

0   

   0وافيـــة، وضـــوق العالقـــة : الدراســـات الســـابقة
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

 بالبحث، اإلضافة العلمية محدد

   0 النحو، اإلمالء، الطباعة: اللغة 

ــة ــة : المنهجي ــزا ، دق الوضــوق، الســالمة، االلت

 الخطة، سالمة التوزيع
35   

   75 إليجاز، الوضوق، الترابطالجزالة، ا: األسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

ــة، القــوة، اإلضــافة  واألهــدا ، الســالمة العمي

 .العلمية ظاهرة وقيمة

75   

   30 .األصالة، التجديد، األهمية: اإلضافة العلمية

   0 األصالة، الحداثة، التنوع، الشمول: المصادر

   0 الشمول، الدقةمبنية على الموضوع، : النتاةج

ــة، : التوصــيات منبثقــة عــن الموضــوع، الواقعي

 الشمول
0   

   355 النتيجة

 :قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن االحتماالت التالية -

o  يعترب البحث مقبوال للنشر على حاله% 02يف حال اجتياز البحث درجة. 

o 90 –%  62رجة ما بين يحتاج لتعديل يف حال حصول البحث على د .% 

o  62مرفوض يف حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

يف حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديالت المطلوبة للباحث، ويقوم هو  -

 .بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على مالحظة المحكم بما يوضحه ويقويه

كم للحكم النهائي، ويتضمن بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمح -

 :الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق% 02مقبول للنشر يف حال حصوله على. 

o  فما دون% 02مرفوض يف حال حصوله على. 

 :شروط النشر

فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة، وال يجوز نشره فـي  -

ابي من رئيس هيئة تحرير أي منفذ نشر آخر ورقيًا أو إليكرتونيًا، دون إذن كت
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المجلة، وللمجلة الحق يف نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر 

 .اإللكرتوين

ينشر البحث إلكرتونيا يف موقع المجلة ويف المجلة نفسها حسب أولوية النشر،  -

وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث، واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع 

 .اث يف العدد الواحداألبح

يف حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر، وعند رفض البحث للنشر  -

 .يرسل له اعتذار عن النشر

 :بدفع تكاليف التقييم يف الحاالت التالية الباحث يلزم -

o إذا ثبت عدم صدق اإلقرار. 

o  إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم. 

o تسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة يف المجلةإذا لم يلتزم ب. 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها يف  -

 .المواصفات الفنية المعتمدة

 :المواصفات الفنية للبحث

أبيض للمتن ( 89)للغة العربية بحجم ( Traditional Arabic)يستخدم خط  -

 .أبيض للحاشية والملخص( 81)سود للعناوين، وبحجم وأ

أبيض للمتن ( 88)للغة اإلنجليزية بحجم ( Times New Roman)يستخدم خط  -

 .أبيض للحاشية والمستخلص( 82)وأسود للعناوين، وبحجم 

 (.A4) صفحة( 05)عدد صفحات البحث  -

 .سم8ترتك مسافة بداية كل فقرة ال تزيد على  -

 .مفردالمسافة بين السطور  -

 .سم5.2سم ومن اليمين 0.2الهوامش الصفحة من األعلى واألسفل واليسار  -

اآليات القرآنية تكتب وفق المصحف اإللكرتوين لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د)بلون عادي  81المصحف الشريف بحجم   .(غير مسوَّ
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 طريقة التوثيق

 :توثيق اآليات

ة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم توثق اآليات يف المتن عقب النص القرآين مباشر -

 [.022: البقرة: ]رقم اآلية داخل حاصرتين، هكذا

 :توثيق النصوص

 .يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد عالمة الرتقيم -

يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة برتقيم مستقل لكل صفحة، وتضبط الحواشي  -

 .آليا ال يدويًا

 .د المصدر أول مرة وكذلك يف قاةمة المراجع يف نهاية البحثعند ورو: أوال

متبوعا بفاصلة، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، ثم االسم عنوان الكتاب بخط اامق 

األول والثاين وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة، ثم الناشر متبوعا 

تبوعا بفاصلة، ثم تاريخ بفاصلة، ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة، ثم رقم الطبعة م

 .النشر متبوعا بفاصلة، ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة

 :مثال

تحقيق أحمد عبد الغفور  ،( هـ 8022)الجوهري، إسماعيل بن حماد الصحاق، 

 .0/16م، 8091هـ، 8121عطا، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثانية، 

 إذا ورد المرجع مرة ثانية : ثانيا

متبوعا بفاصلة، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، ثم الجزء الكتاب بخط اامق عنوان 

 . والصفحة متبوعة بنقطة

 :مثال

 .0/16 الجوهري، الصحاق تاج اللغة وصحاق العربية،

تتبع ذات الخطوات السابقة، ويضاف رقم الحديث، : توثيق الحديث النبوية  -

 .والحكم عليه

بق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق، يضاف لما س: توثيق بحث يف مجلة -

 .ثم رقم العدد

*                  *                 * 
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 العنوان
 

 الصفحة

 افتتاحية العدد 

 (محمد بن سريع بن عبداهلل السريع. د.أ ) رئيس هيئة تحرير المجلة 

 البحوث 
 

32 

 73 الضحك يف ضوء القرآن الكريم  .3

  اهلل بن عبدالرحمن الروميعبد. د.أ

 50 (دراسة مقارنة)ابن المنذر ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة   .7

 محمد بن عبد اهلل الخضيري .د

مـن ةـالل  يف مساةل القـراءات  اإلما  أب  بكر ابن مهران ترجيحات   .1

 (جمعًا ودراسة  ) "المبسوط والغاية"كتابيه 

343 

  بن حامد السيد باسم بن ِحمدي .د

 712 دراسة تحليلية موضوعية - أدب المرأة يف القرآن الكريم  .4

 عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس.د

الحرو  الت  ةالف فيها عبد اهلل ابن عـامر اليحصـب  نافعـا يف روايـة   .0

تأليف أب  محمد مك  بن أب  طالـب - قالون عنه من رواية أب  نشيط

 (.ه 412 - 100)الَقْيِس 

153 

 بورواض محمد صالح مصطفى.د

 452 الغفلة يف القرآن الكريم  .5

 أمل بنت سليمان بن إبراهيم الغنيم. د

 402  دراسة تقويمية لمواضع أجزاء القرآن الكريم  .2

 ياسر بن إسماعيل راضي. د

 010 .ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الذي علم بالقلم، علـم اإلنسـان مـالم يعلـم، والصـالة والسـال  علـى البشـير حمد هلل ال

 :حمد وآله وصحبه أجمعين، وبعدالنذير، والسراج المنير، نبينا م

فــ ن القــرآن الكــريم حجــة اهلل علــى األولــين واألةــرين، وهــو النــور المبــين والصــراط 

ـدي إلـى صـرط مسـتقيم، ال المستقيم، َمْن قال به صدق، وَمْن حكم بـه عـدل، وَمـ ْن اتبعـه هد

 .تضطرب معه األنفس وال تزيغ معه األبصار، أنزله ربنا هدى وشريعة ومنهاجًا

منهج حكم وشريعة تحاكم ودستور أةالق ووثيقة إصالق، ليس بالعالم حاجة أعظـم 

 .من حاجتهم إلى هذا الكتاب الكريم والنور المبين

والـذي بعـث  –ت ضرورات الناس فـال يوجـد إنه وإن تعددت حاجات البشرية وتنوع

ضــرورة أعظــم مــن هدايــة القــرآن وال حاجــة أكثــر  –محمــدا  صــلى اهلل عليــه وســلم بــالحق 

 .إلحاحًا من االستنارة بنوره

ال حّل لمشكالت العالم وال ةروج له من ظلماته إال بالقرآن  -وإنه حقًا وصدقًا 

ڍ  ڌ  ڌ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ الكريم والنور المبين 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         

 [.35، 30الماةدة ] ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ   

إن الطريق إلـى السـلم، والخـروج مـن حنـادس الظـال  يف الـنفس والقلـب واألةـالق، 

إن )ةروج من الظلمات الت  تحيل الحياة إلى شقاء ضنك إلى نعيم االيمان وفسـحة اليقـين 

 (.لم يدةلها لم يدةل جنة األةرةيا جنة من نيف الد

وإن المســلولية المنوطــة بأهــل العلــم وطالبــه يف تبليــغ هــدى القــرآن وتقريبــه للنــاس 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ژ لمســلولية عظيمــة 

 [.382آل عمران ]

 .وهو شامال  لبيان المعاين واألحكا  مع بيان الحرو  والقراءة

السـابع والعشـرون مـن مجلـة تبيـان للدراسـات القرآنيـة مسـاهمة يف هـذا وبعد فهذا هو العـدد 

 .السيل، وإضافة صالحة يف هذا الطريق، نسأل اهلل تعالى أن يتقبلها بقبول حسن وأن ينفع بها

 .بارك اهلل األعمال واألعمار، ونفع بالجهود، وأةل  النيات إنه سميع مجيب

 

  اليريعحممد بن رسيع بن عبداهلل.د.أ
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 أستاذ الدراسات القرآنية

  بكلية الرتبية بجامعة الملك سعود
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 ملخص البحث

ناهــا تختلــف معــاين المفــردات القرآنيــة بــاختالف ســياقا ا ، وللوصــول لمع

الصحيح يلزم تتبع ورودها يف سياق اآليات المتعددة ، وهذا يحتاج جهدًا ، من تلـك 

 .الضحك : المفردات القرآنية 

:أهمية البحث وأسباب اةتياره 

 .  اشتماله على مادة علمية جديرة بالبحث  -8

. يف القران وأسبابه وزمنه در الضحكاتنوع مص  -0

.سرب ، مما يكسب الباحث ملكة علميةهذا الموضوع معتمد على ال  -2

 :أهدا  البحث 

 .يف القرآن الكريم يف كل سياقا ا  "الضحك"بيان معنى مفردة  حصر المواضع -8

يف القرآن الكريم   وأسبابه وزمنهدر الضحك االكشف عن مص -0

 :أهم النتاةج

  يف القرآن عشر مرات ، يف ثمان سور( ضحك) وردت مفردة.

 القرآن الكريم باعتبار زمانه ، ينقسم إلى ثالثة أقسام أقسام الضحك يف : 

  يف الدنيا ويف اآلخرة ، يف سورة : الثالث . يف اآلخرة: الثاين . يف الدنيا: األول

 .واحدة 

  ــوارد يف القــرآن جــاء علــى خمســة أوجــه ــد: الضــحك ال . التعجــب. التهدي

 .االستهزاء والسخرية

 الفرح . الخلق واإليجاد .

 : التوصيات

.دراسة المفردات القرآنية يف ضوء ما كتبه المفسرون دراسة موضوعية  -8

بــذل الجهــد مــن البــاحثين لقضــايا التفســير الموضــوعي مــع الرتكيــز علــى  -0

.الموضوعات المناسبة 
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فتح المجال من الجهات المسؤولة لدراسة القضايا التي تعالج ما يحتاجـه األفـراد  -5

 .واقعة اآلن ، دراسة تفسيرية موضوعية من كتاب اهلل تعالى أو المجتمع أو األمة ، ال

والوقوف ، الدعوة إلى التأمل والتدبر واالطالع والبحث يف كتاب اهلل تعالى -1

 .وأسراره، على معانيه وعجائبه

السعي إلى إخراج بحوث علمية قيمة تفيد اإلسالم والمسـلمين ، وتضـيف  -2

.ذخرًا جديدًا للمكتبة اإلسالمية

*                  *                 * 
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 املقدمة

 :وبعد ،بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

وللوصـــول لمعناهـــا  ،تختلــف معـــاين المفـــردات القرآنيـــة بـــاختالف ســـياقا ا

فـالقرآن  ،وهـذا يحتـاج جهـداً  ،ورودها يف سياق اآليات المتعددة الصحيح يلزم تتبع

أوجه يحتاج إلى من يسعى السـتخراجها مـن مظا ـا بـالطرق العلميـة  الكريم حمال

 .الضحك :ومن تلك المفردات القرآنية ،الصحيحة

:أهمية البحث وأسباب اةتياره

للكشف عن دالالته المتعـددة بـاختالف  ،أن فيه مادة علمية جديرة بالبحث -8

الالت التـي تظهـر الخ من الد...من  ديد وتعجب واستهزاء :السياقات التي وردت

 . يف هذه الدراسة

فتـارة يصـدر مـن الكفـار ومـن المنـافقين وتـارة مـن  ،تنوع مصـدر الضـحك -0

للنظــر يف اختالفــات الــدالالت عنــد  ،ممــا يشــير إلــى أهميــة البحــث فيــه ،المــؤمنين

. اختالف المصدر أو اتفاقها

.فيه الكشف عن أسباب الضحك الوارد يف القرآن -5

فتــارة يكـون يف الــدنيا  ،حك الـوارد يف آيــات القـرآن الكـريمتنـوع زمـن الضــ -1

مما يدعو إلى السعي للبحث عن تغاير المعنى أو اتفاقـه عنـد  ،وتارة يكون يف اآلخرة

 .تنوع زمن الضحك

ممـا  ،والمقارنـة ،والتتبع للمفردة القرآنية ،معتمد على السرب هذا الموضوع -2

 .يريكسب الباحث ملكة علمية يف مجال التفس

 :أهدا  البحث

 .يف القرآن الكريم "الضحك  "حصر المواضع التي وردت هبا مفردة  -8

 .يف القرآن الكريم يف كل سياقا ا "الضحك"بيان معنى مفردة  -0

سواء كان مـن المـؤمنين أو  ،الكشف عن مصدر الضحك يف القرآن الكريم  -5

 .من غيرهم
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 .ريمبيان أسباب الضحك الوارد يف القرآن الك -1

ما يكـون يف الـدنيا ومـا  ،التعرف على زمن الضحك الوارد يف القرآن الكريم -2

 .وبيان المعنى فيهما ،يكون يف اآلخرة

 :حدود البحث

ويقتصـر  ،ويختلف معنى المفردة على حسب سـياقها ،المفردات القرآنية تتنوع

 .ضاحمع ما تدعو الحاجة إليه من بيان وإي "الضحك  "البحث هنا على مفردة 

 منهج البحث

سوف يتبع المنهج االستقرائي من خالل الجمع والوصف والتحليل والمقارنـة 

 .والتعليل للوصول إلى النتائج

 :الدراسات السابقة

سعود بن عبد العزيز بن سـليمان  .د:إعداد ،الضحك والبكاء يف القرآن الكريم-

بكليــة الشــريعة والدراســـات  ،وعلومــه األســتاذ المشــارك بقســم القـــرآن ،الحمــد

.ه8152عام  القصيم جامعة ،اإلسالمية

والتقسـيم  ،التفسـير التحليلـي :ويختلف بحثي عنه مـن جهـة ،وقد اطلعت عليه

 .والدالالت ،وأسباب الضحك ،وباعتبار الزمن ،باعتبار المصدر

.باسموقع الدكتورة هيفاء عثمان ع ،األسرار التعبيرية للضحك يف القرآن -

وال يتتبــع تفســير  ،األســرار التعبيريــة والجانــب الفنــياطلعــت عليــه وهــو يــربز 

.ثم يبين معانيها يف سياقا ا كما يف هذا البحث ،تفسيرًا تحليليًا ،اآليات استقالالً 

 :مخطط البحث

 .وخاتمة وفهارس وسبعة مباحثتتكون خطة البحث من مقدمة 

  :وتشمل ،المقدمة 

 ،والمـنهج، وحـدود البحـث ،وأهداف البحـث  ،أهمية البحث وأسباب اختياره

 .والدراسات السابقة 
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:وتشمل ،المباحث

 مفهوم الضحك :المبحث األول. 

 الضحك يف القرآن الكريمآيات  :المبحث الثاين. 

 التفسير التحليلي آليات الضحك يف القرآن الكريم :المبحث الثالث. 

 أقسام الضحك يف القرآن الكريم باعتبار مصدره :بعالمبحث الرا.

 أقسام الضحك يف القرآن الكريم باعتبار زمانه :المبحث الخامس.

 أسباب الضحك الوارد يف القرآن الكريم :المبحث السادس.

 الكريم نآالضحك يف القر دالالت :المبحث السابع: 

o تهديدال :أحدها.  

o والسرورالتعجب  :الثاين . 

o االستهزاء :الثالث . 

o الخلق واإليجاد :الرابع .

o لفرحا :الخامس. 

 وفيها أهم النتائج ،الخاتمة.

 الفهارس لآليات وللموضوعات.

 .واهلل أسأل التوفيق والسداد 

*                  *                 * 
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مفهوم الضحك : املبحث األول

 .النفس سرور من األسنان وتكشر الوجه انبساط :الضحك

ــن منظــور ــال اب ــِحُك  :ق  ِضــْحكًا و َضــْحكًا ،َيْضــَحَك  َضــِحَك  ،معــروف :الضَّ

 .لغات َأربع ،َضِحكًا و وِضِحكًا

ْحُك   .الَعَجب :والضَّ

ِحك   .الفرح من الثنايا ظهور : والضَّ

ة :والَضْحَكة ـِحك كثيـر :وُضـَحكة ، الواحـدة المـرَّ اك ،الضَّ  و َضـُحوك و وَضـحَّ

ِحك كثير :ُضَحكة َحكة ،منه ُيْضَحك :بالتسكين ْحكةوُض  ،الضَّ  الكثيـر الرجل :والضُّ

ِحك اك ،بـه ُيْضـحك مـا :واألُْضـُحوكة ،عليه ُيعاب الضَّ ـحَّ ـَحكة َمـْدح والضَّ  َذم   والضُّ

ْحَكة  .َأَذمُّ  والضُّ

 بصـوت كـان فـإن ،السـرور مـن األسـنان تظهـر حتـى الوجـه انبساط :والضحك

 فهو صوت بال كان وإن ،الضحك فهو وإال ،قهقهةال فهو ُبْعد من يسمع بحيث وكان

 .التبسم 

 :تحته نوعان ،هو اسم جنسو

 :وحكي ،التبسم والقهقهة

والضحك بال صوت والتبسـم دون  ،أن القهقهة هي أن تبدو نواجذه مع صوت 

  .ة نَ نظير ذلك النوم والنعاس والِس  ،الضحك

 :التبسمو

وهو إبداء مقدم الفـم  ،ن والميم أصل واحدالباء والسي( بسم )  :قال ابن فارس 

  . وهو دون الضحك ،لمسرة

                                                 
 8/000المفردات يف غريب القرآن  (8)

 82/120العرب   لسان ( (0

 82/221فتح الباري   (5)

 8/271كتاب الكليات   (1)

 8/010مقاييس اللغة   (2)
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َم واْبَتَسمَ  ِحِك وأْحسُنه :وهو ،َبَسَم َيْبِسُم َبْسمًا وَتَبسَّ  .َأَقلُّ الضَّ

  .التبسم ما ال يكون مسموعا له ولجيرانهو 

   .لجيرانه ال له مسموعا يكون ما الضحك حد: "التعريفات:ويف

 قصـة يف عنه اهلل رضي هريرة كما يف حديث أبي ،وجل عز ربنا ضحك ثبت وقد

 رب   يــا فيقــول :قــال وســلم عليــه اهلل صــلى اهلل رســول أن ،دخــوالً  الجنــة أهــل آخــر

ةَ  َأدِخْلنِي  العهـد َأعَطْيـَت  قـد َأَلـيَس  ،َأغـَدَركَ  مـا آدمَ  ابـن يـا َويَحـَك  :اهلل فيقـول ،الَجنَـّ

 ،َخلِقـَك  َأشـَقى َتجَعْلنِـي ال رب   يـا :فيقـول ،ُأعطِيـَت  الـذي غير َل َتسأَ  ال أنْ  َوالِميَثاَق 

.الَجنَِّة  دُخولِ  يف له َيأَذنُ  ثمَّ  ،منه وجل عز اهلل َفَيضَحُك 

 يضحك بأنه نؤمن بل ،كذلك وضحكهم ،المخلوقين بضحك ضحكة وال يشبه

 ،اهلل عليـه وسـلمصـلى  النبـي قـال بمـا ونقـول ،النبي صلى اهلل عليه وسـلم أعلم كما

 .بعلمه اهلل استأثر مما لنا يبين لم عما منصتون ،بقلوبنا بذلك مصدقون

 عـز ربنـا ضـحك األحاديـث هـذه عنـده وُذكـر - سالم بن القاسم وقال أبو عبيد

 أبـو فقال - األحاديث هذه وأشباه ،القدمين موضع والكرسي ،عباده قنوط من وجل

 سـئلنا إذا أنـا إال ،بعض عن بعضهم ،الثقات رويهاي ،حق عندنا األحاديث هذه :عبيد

 هبا نصدق شيئا منها نفسر ال ونحن ،شيئا منها يفسر أحدا أدركنا ما :قلنا تفسيرها عن

. ونسكت

ــال ــه اآلجــري وق ــوا :اهلل رحم ــا اعلم ــاكم اهلل وفقن ــى وإي ــن للرشــاد إل ــول م  الق

 وبمـا ،وجـل عـز سـهنف بـه وصـف بمـا وجـل عـز اهلل يصـفون الحق أهل أن ،والعمل

 ،عـنهم اهلل رضـي الصـحابة بـه وصفه وبما ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول به وصفه

                                                 
 9/256المحكم والمحيط األعظم   (8)

 8/70التعريفات    (0)

 8/870التعريفات    (5)

 8/079صحيح البخاري  ( (1

 0/265كتاب التوحيد   ( (2

 .5/206اعتقاد أهل السنة   ( (6
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 لــه التسـليم بـل ؟ كيـف :فيـه يقـال وال ،يبتـدع ولـم اتبـع ممـن العلمـاء مـذهب وهـذا

 صلى اهلل عليه وسلم وعن النبي عن روي كذا ،يضحك وجل عز اهلل أن :به واإليمان

 .الحق أهل عند حاله يحمد ال من إال هذا ينكر وال ،صحابته

*                  *                 * 

                                                 
 0/8228الشريعة   ( (8
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 املبحث الثاني

الضحك يف القرآن الكريمآيات 

 :وهي كما يلي ،يف ثمان سور ،يف القرآن عشر مرات( ضحك) وردت مفردة 

ـــــــــــالى :أوالً  ـــــــــــال تع  لك اك يق ىق يف ىف يث﴿: ق
 [.90: التوبة] ﴾مك

ـــــًا ـــــالى :ثاني ـــــال تع  جن مم خم حم جم هل مل﴿: ق
 [.78:هود] ﴾خن حن

ـــــًا ـــــالى :ثالث ـــــال تع  رث يت ىت نت مت زت رت﴿: ق
 [.882:المؤمنون] ﴾زث

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿: قـــــال تعـــــالى :رابعـــــًا
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 [.80:النمل] ﴾جح مج حج

[.17: الزخرف] ﴾جم هل مل خل حل جل مك﴿: قال تعالى :خامسًا

15: النجم َّ لك هش مش هس مس﴿: قال تعالى :سادسًا

 62: النجم َّ مي زي ري ٰى﴿: قال تعالى :بعًاسا

50: عبس َّ هب مب هئ﴿: قال تعالى :ثامنًا

ـــــــالى :تاســـــــعًا ـــــــال تع  ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك﴿: ق
 [.00:المطففين]

ــــــال تعــــــالى :عاشــــــراً   ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿: ق
 [.51:المطففين]

*                  *                 * 
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 املبحث الثالث

 يف القرآن الكريم التفسري التحليلي آليات الضحك 

 :أذكرها حسب ورودها يف ترتيب المصحف

ـــــــــــالى :أوالً  ـــــــــــال تع  لك اك يق ىق يف ىف يث﴿: ق
 [.90:التوبة] ﴾مك

  :قال الطربي يف تفسير هذه اآلية

 ،اهلل رســـول خـــالف بمقعـــدهم الُمَخلَّفووو  هـــؤالء  فـــرح : ذكـــره تعـــالى يقـــول

 ولهـوهم اهلل رسـول خـالف بمقعـدهم ،الفانية الدنيا هذه يف قليالً  فرحين فليضحكوا

 ،الـدنيا يف القليـل ضـحكهم مكـان ،جهـنم يف طـويالً  سـيبكون فـإ م ،رهبم طاعة عن

 ،عـدوهم إلـى اسـتنفروا إذ النفـر بـرتكهم ،معصـيتهم على منا لهم ثوابًا :يقول ،جزاءً 

ــودهم ــازلهم يف وقع ــا ،اهلل رســول خــالف من ــانوا بم ــبون ك ــول ،يكس ــا :يق ــانوا بم  ك

  .الذنوب من يجرتحون

ولـيس المـراد  ،يف اآلية الكريمة بلفـ  األمـر ،(فليضحكوا)  :وقد ورد الضحك

كمــا يــذكر المفســرون  ،التهديــد :بــل المــراد بــه ومعنــاه ،بــه حقيقتــه وإن ورد بصــيغته

 . بالضحك أمر ال  ديد فهو، وابن الجوزي والماوردي  كالنحاس

 . غيره يكون ال واجب حتم هديدأن الت على للداللة األمر لف  على وأخرج

 عاجـل عـن فهـو إخبـار ،وسـيقع يف المسـتقبل ،وقد وقـع ضـحكهم يف الماضـي

  وآجله أمرهم

 

                                                 
 0/590، فتح القدير  1/026، الدر المنثور  82/020تفسير الطربي  (8)

 0/105معاين القرآن    (0)

 0/597تفسير الماوردي    (5)

 5/170زاد المسير    (1)

 5/176أحكام القرآن البن العربي    (2)

 0/090الكشاف    (6)
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 يف حـالهم إليـه يـؤول وعمـا ،فهو مـع التهديـد إخبـار بالمسـتقبل مـن عملهـم 

 .خرة اآل

 إذْ  وسـلم عليه اهلل صلى النبي على حيلتهم ترويج العتقادهم :وسبب ضحكهم

 .بالّتخّلف لهم أذن

فهـو قليـل  ،وهل كان ضحكهم قليالً أم كثيرًا ؟ ظاهر اآلية ونصها أنه كـان قلـيالً 

 ال دائـم عقـاب ألنـه ،فكثيـر اآلخرة يف وبكاؤهم حز م وأما ،قليلة بأسرها الدنيا ألن

 .قليل الدائم إلى بالنسبة والمنقطع ،ينقطع

 وَفــرَحَتهم ،بِحســرةِ  مَســرَّ م اهلل بــدل فقــد ،وهــو كثيــر لكونــه معصــية هلل تعــالى

 ،الـدنيا يف ضـحكهم كثـر كمـا ،العقبـى يف بكاؤهم يكثر حتى ،بَِعربَة   وراحتهم ،بَترَحة  

 . بِرب ه كَفرَ  منْ  جزاءُ  وذلك

 :وجهان ضحكهم قلة ويف

 فيهـا وضـحكهم،  قليـل وهمومهـا حز ـا لكثـرة الدنيا يف الضحك أن :أحدهما 

  .الوعيد من إليهم هيتوج لما ،أقل

  .قليل الفاين ألن،  قليل :الموت إلى دام وإن الدنيا يف الضحك أن :الثاين

أن الضـحك الـوارد فيهـا مصـدره مـن الكفـار  ،يتضح مما تقدم يف اآلية الكريمة

وأنـه  ،وليس المراد حقيقته بل يـراد بـه التهديـد ،وأنه كان بلف  األمر ،ومن المنافقين

ــار بمــا وقــع وســبب  ،وأن الضــحك كــان قلــيالً  ،ومــا ســيقع مــنهم يف المســتقبل إخب

ــادهم :ضــحكهم ــتهم تــرويج العتق ــى حيل ــه اهلل صــلى النبــي عل   أذن إذْ  وســلم علي

 .بالّتخّلف لهم

                                                 
 86/880التفسير الكبير   (8)

،  روح المعـاين 1/99، تفسـير أبـي السـعود  0/98لتسهيل لعلوم التنزيل  ، ا5/865تفسير البيضاوي   (0)

82/820 

 82/090تفسير التحرير والتنوير   (5)

 86/880التفسير الكبير   (1)

 8/157تفسير القشيري   (2)

 0/597تفسير الماوردي  (6)
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ـــــًا ـــــالى :ثاني ـــــال تع  جن مم خم حم جم هل مل﴿: ق
 [.78:هود] ﴾خن حن

 بنـةا وهـي ،هـاران بنـت سـارة :وهي ،المراد امرأة إبراهيم عليه السالم ،وامرأته

 .إبراهيم عم

 :أقوال ثالثة على قائمة كانت أين واختلفوا

   .السالم عليهم إبراهيم وكالم الرسل كالم تستمع السرت وراء من قائمة كانت:أحدها

 .الرسل مع جالس وإبراهيم الرسل تخدم قائمة كانت:والثاين

حث والذي يظهر للبا ،ولم يرجح الطربي شيئًا.  تصلي قائمة كانت:والثالث

 كعـادة عـاد م فـإن ،إلـيهم الّطعـام تقـّدم حاضـرة كانت الّسالم عليه إبراهيم امرأة أن

وال يمنع أن تكون الخدمـة مـن  ،القوم خادمة تكون المنزل ربة أنّ  بعدهم من العرب

.األخالق  مكارم من ُيَعد مما الضيفان وخدمة ،عجوزاً  وكانت ،وراء السرت

 .وهو قول الجمهور ،وعليه األكثرون ،فهو الضحك المعرو :والضحك هنا

 .حاضت :بمعنى ،ضحكت :وقيل 

 أن اللغـويين بعـض أنكر وقد ،التمكن قليل ،ضعيف القول وهذا :قال ابن عطية

  . حاضت بمعنى :ضحكت العرب كالم يف يكون

 .باألمن للتعجب وللسرور :وكان الضحك هنا

 ،وهـو الضـحك المعـروف ،هوالذي يظهر للباحث أن الضحك هنا على حقيقتـ

  .والسرور باألمن ،والمراد منه التعجب من فعلهم

 :واختلف المفسرون يف سبب ضحكها على عدة أقوال

                                                 
 1/800، زاد المسير  80/78تفسير الطربي   (8)

 2/015، تفسير البحر المحيط  80/889نوير  تفسير التحرير والت: انظر(  (0

 0/820، التسهيل لعلوم التنزيل  5/890المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز    (5)

، تفســير البيضـــاوي         8/207، تفســير الواحـــدي  0/500، تفســـير البغــوي 80/70تفســير الطــربي    (1)

، تفسـير الصـنعاين     0/282، فتح القدير 1/002، تفسير أبي السعود 8/222، تفسير النسفي 5/012

0/526. 
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 وهم لهم تكرمة بأنفسهما ضيفا م يخدمان إبراهيم وزوجها أ ا من تعجبًا 

.يأكلون ال ممسكون طعامهم عن

 إلهالكهم اهلل رسل جاءت وقد غفلة يف لوط قوم أن من ضحكت . 

 لوط  قوم عمل يريدون أ م هبم منها ظنًا ضحكت.

 الروع من إبراهيم بزوجها رأت ما حل لما ضحكت . 

 سـنها كـرب علـى ولد لها يكون أن من تعجبًا بإسحاق بشرت حين ضحكت 

.على القول بالتقديم والتأخير ،زوجها وسن

 فحاضت  الموضع هذا يف فضحكت.  

 أنــه وذلــك ،تخــف ال إلبــراهيم قــالوا لّماا  ،مــنهم بــاألمن ســروراً  ضــحكت 

 . البشارة بإسحاق فأتبعوها ضحكت أمنت فلّما ،أيضًا وخافتهم خافهم

:قال الطربي بعد أن ذكر األقوال السابقة

ــى ــوال وأول ــي األق ــرت الت ــك يف ذك ــول بالصــواب ذل ــن ق ــال م ــى :ق ــه  معن قول

 وغفلتـه اهلل عـذاب مـن هبـم حـاطأ قـد عما لوط قوم غفلة من فعجبت :"فضحكت"

 تخـف ال :إلبـراهيم قولهم عقيب ذكر ألنه بالصواب أولى القول هذا قلنا وإنما ،عنه

 مـن والتعجـب للضـحك وجـه ال وكان كذلك ذلك كان فإذ ،لوط قوم إلى أرسلنا إنا

 . لوط قوم أمر من هو إنما والتعجب الضحك كان،تخف ال :إلبراهيم قولهم

 ،ة الكريمة أن الضحك هنـا صـدر مـن امـرأة إبـراهيم عليـه السـالميتبين من اآلي

 ،تعجبًا مـن حـال وغفلـة قـوم لـوط ،وكان تعجبًا وسروراً  ،وهو الضحك المعروف

                                                 
 2/870تفسير الثعلبي   (8)

 2/870تفسير الثعلبي   (0)

 80/70تفسير الطربي  (5)

 0/000تفسير ابن زمنين   (1)

 1/852زاد المسير   (2)

 0/500تفسير البغوي   (6)

 8/207تفسير الواحدي   (7)

 0/500ر البغوي  تفسي: ، وانظر80/70تفسير الطربي   (9)
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 من أ ا عجبت :والراجح يف سببه ،وال يمنع هذا حز ا عليهم ،وسرورًا باألمن منهم

 .عنه وغفلتهم اهلل عذاب من هبم أحاط قد عما لوط قوم غفلة

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿: قـــــال تعـــــالى :ثالثـــــًا
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 [.882 - 820: المؤمنون] ﴾زث رث

 القــائلون أيهــا فاتخــذتم ذكـره تعــالى يقــول: قـال الطــربي :معنـى اآليــة الكريمــة

 آمنـا ربنـا فيهـا القـائلين ،الـدنيا يف ضـالين قومـًا وكنـا شـقوتنا علينا غلبت ربنا :لرهبم

 :قولـه قـراءة يف القـراء واختلفـت،ِسـْخريًا الـراحمين خيـر وأنـت رحمنـاوا لنا فاغفر

 قراءتـــان أ مـــا ذلـــك يف القـــول مـــن والصـــواب ،وبضـــمها الســـين بكســـر َّ زت﴿

 .واحد بمعنى معروفتان ولغتان مشهورتان
 

 .وزمان ضحكهم من المؤمنين كان يف الدنيا

  .عليه موعود هوو ،كبيرة بالناس االستهزاء أن على دليل اآلية ويف

 مــن والفقــراء ،وســلمان وصــهيب وخبــاب وعمــار بــالل يف نزلــت :مقاتــل قــال

 .هبم يستهزؤون قريش كفار كان،الصحابة

 .وذلك غاية االستهزاء ،والمراد من ضحكهم بالمؤمنين استهزاء

 .أي من صنيعهم ،وكنتم منهم تضحكون

ــة الكريمــة  ــين مــن اآلي ــوارد فيتب  ،فيهــا هــو الضــحك المعــروفأن الضــحك ال

                                                 
 89/62تفسير الطربي  ( (8

 5/222فتح القدير   ،0/108تفسير السمرقندي  (0)

 5/105تفسير السمعاين   (5)

 2/12، لباب التأويل يف معاين التنزيل  5/580تفسير البغوي   (1)

يـان  ، تفسـير روح الب8/766تفسـير النسـفي   ،1/872، تفسـير البيضـاوي  80/822تفسـير القرطبـي   (2)

، 6/820، تفسـير أبـي السـعود  81/062، اللباب يف علـوم الكتـاب   9/578، الدر المصون  6/79

 89/60روح المعاين  

 5/020تفسير ابن كثير   (6)
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وهذا  ،االستهزاء بالمؤمنين :والمراد به ،يف الدنيا: وزمنه ،ومصدره كان من الكافرين

 .غاية االستهزاء

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿: قـــــال تعـــــالى :رابعـــــًا
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 [.80: النمل] ﴾جح مج حج

تبسـم ضـاحكًا  عنـدما( عليه السـالم)قصة النبي سليمان عن هذه اآلية  تحدثت

 على اآلية هذه وتدل ،من قول النملة التي قالت ما قالت يف وادي النمل بأرض الشام

ألن  ،تبسم مقـدار الضـحك :والمعنى ،الحيوان أصناف من صنف كل منطق ُعل م أنه

رب أوزعنــي أن أشــكر  :وقــال ،والتبســم دون الضــحك ،التبســم الضــحك يســتغرق

 .نعمتك التي أنعمت علي

  :فيه أوجه ،ومن أي شيء ضحك ،ضحك سليمان عليه السالموسبب 

  .أنه تبسم من حذرها بالمغادرة :أحدها

 .أنه تبسم من ثنائها عليه بعدله يف ملكه :الثاين

 .أنه تبسم من استبقائها للنمل :الثالث 

 .ضحك من نعمة اهلل عليه يف تسخير الجيش وعظيم الطاعة : الرابع

بمعنى أن األخذ بواحد منها ال يمنـع أن  ،اب المذكورة تعارضوليس بين األسب

 .فيكون التفسير هنا بالمثال ،غيره يجمع معه

ــا ــرازي .والســرور ،والفــرح ،التعجــب:والمــراد بالضــحك هن وإنمــا  :قــال ال

                                                 
، تفسـير التحريـر 85/872، تفسـير القرطبـي  7/807، تفسـير الثعلبـي 80/815تفسير الطربي جـزء   (8)

 80/057والتنوير  

 9/2599، الهداية الى بلوغ النهاية  0/276ي  تفسير السمرقند (0)

 1/021، المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز 1/022تفسير الماوردي  (5)

 5/179أحكام القرآن البن العربي   (1)

تفســير البيضــاوي   ،1/021، المحــرر الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز  0/276تفســير الســمرقندي   (2)

 80/870، روح المعاين  8/910  ، تفسير النسفي1/060
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  :ضحك ألمرين

وعلـى  ،إعجابه بما دل من قولهـا علـى ظهـور رحمتـه ورحمـة جنـوده :أحدهما

 .يف باب التقوى شهرة حاله وحالهم

ــاين ــاه اهلل :والث ــة  ،ســروره بمــا آت ــؤت أحــدًا مــن ســماعه لكــالم النمل ــم ي  ممــا ل

 .بمعناه  وإحاطته

كـان أولـه  :قيـل ،أي متبسـمًا(  ضاحكًا) :وقوله ،التبسم: وأكثر ضحك األنبياء

 .التبسم وآخره الضحك 

 ه قـد تجـاوز يعنـي أنـ ،تبسـم شـارعًا يف الضـحك وآخـذًا فيـه :وقال الزمخشري

ــى الضــحك ــاء  ،هــو أول الضــحك التبســمف ،حــّد التبســم إل  وكــذلك ضــحك األنبي

 .عليهم السالم 

مـن النبـي سـليمان عليـه  رَ دَ تبين من اآليـة الكريمـة أن الضـحك الـوارد فيهـا َصـ

 :وسـببه ،كـان يف الـدنيا :وزمنـه ،التعجب والفرح والسرور :وكان المراد منه ،السالم

فقد يكون تبسم من حذرها بالمغادرة ومـن ثنائهـا ، فة بين المفسرينعلى أقوال مختل

ومـن نعمـة اهلل عليـه يف تسـخير الجـيش  ،ومـن اسـتبقائها للنمـل ،عليه بعدله يف ملكه

ــارض ،وعظــيم الطاعــة ــين األســباب المــذكورة تع ــيس ب ــن  ،ول ــيمكن أن يكــون م  ف

 .التفسير بالمثال

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع﴿: قال تعالى :خامسًا
 ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 [.17 - 16: الزخرف]

إلى فرعون  ،بالحجج ،تذكر اآلية الكريمة إرسال اهلل تعالى موسى عليه السالم 

 أي :يضـحكون منهـا هـم إذا ،باآليات الدالة على صدقه جاءهم فلما ،وأشراف قومه

                                                 
 85/878، تفسير القرطبي  01/868التفسير الكبير  (8)

 2/859لباب التأويل يف معاين التنزيل   ،6/860زاد المسير  ، 5/188تفسير البغوي   (0)

، المحــرر الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز 5/176، أحكــام القــرآن البــن العربــي  5/568الكشــاف   (5)

 01/868لتفسير الكبير جزء ، ا1/021
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 . فيها يتأملوا ولم رأوها ما أول هبا ااستهزأو أي ،منها الضحك فاجأهم

 مشركي من يلقى كان عما وسلم عليه اهلل صلى نبيه وجل عز اهلل من تسلية وهذا

 الـذين ،األمم كسائر يكونوا أن يعدو لن الشرك أهل من قومه أن له منه وإعالم ،قومه

ــانوا ــى ك ــاجهم عل ــر يف منه ــاهلل الكف ــا للســخرية .رســله وتكــذيب ب والضــحك هن

 .واالستهزاء والعجب 

يف : وزمنـه ،مـن الكـافرين رَ دَ لكريمة أن الضحك الـوارد فيهـا َصـتبين من اآلية ا

 .السخرية واالستهزاء والعجب :به والمراد،الدنيا

 [.15: النجم] ﴾هش مش هس مس﴿: قال تعالى :سادسًا

 .وَيْخلُقه يْجريه الذي فهو تعالى ،الضحك المعروف :المراد بالضحك هنا

  .الضحك حقيقة فالظاهر

  .الضحك يجلب الفرح ألن ،أفرح :يعني ،أضحك:عطاء وقال

 :أوجه ثالثة فيه :قال الماوردي

 .والبكاء الضحك أسباب قضى :أحدها 

 .الحزن وبالبكاء،  السرور بالضحك أراد أنه :الثاين 

 والبكـاء بالضحك اإلنسان ميز اهلل فإن،  والبكاء الضحك قويت خلق أنه :الثالث

 وقيل،  اإلنسان غير ويبكي ضحك ما الحيوان ائرس يف فليس،  الحيوان سائر بين من

 .تضحك وال تبكي وحدها اإلبل وإن،  يبكي وال يضحك وحده القرد إن

 

                                                 
 02/97روح المعاين  (8)

 02/70تفسير الطربي  (0)

، تفسـير الســمعاين 1/897، تفســير ابـن زمنـين 5/017، تفسـير السـمرقندي  02/70تفسـير الطـربي   (5)

، تفســــير النســــفي  7/502، زاد المســــير  1/029، الكشــــاف 1/818، تفســــير البغــــوي  2/826

 6/857معاين التنزيل جزء ، لباب التأويل يف 0/8820

 1/585، تفسير ابن زمنين 5/025تفسير القشيري  (1)

 9/862تفسير البحر المحيط  (2)

 0/822تفسير الثعلبي  (6)
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 .والنقم النعم والبكاء بالضحك يريد أن :رابعًا وجهًا ويحتمل

 على دليل الضحك ألن ،والحزن الفرح عن عبارة أنه والصحيح: قال ابن جزي

 مـن أحـزن تعـالى اهلل أن :فـالمعنى ، الحزن على دليل البكاء أن كما، والفرح السرور

 .شاء  من وَأَسرّ  عباده من شاء

 .ويف اآلخرة ،يف الدنيا :وزمن الضحك الوارد يف اآلية الكريمة

 .وهذا مجاز  .بالمطرِ  السماءَ  وأبكى ،بالنباِت  األرَض  أضحك :ويقال

 ففيـه ،والبكـاء الضـحك :واحد محل يف الضدين إيجاد على سبحانه القادر فهو

  حتـــى ،وخلقـــه وقـــدره اهلل فبقضـــاء اإلنســـان يعملـــه مـــا جميـــع أن علـــى دليـــل

 .  والبكاء الضحك

 هس مس﴿ :اهلل تعـــالى يف تفســـير قـــول اهلل تعـــالى  رحمـــه قطـــب ســـيد يقـــول
 [.15: النجم] ﴾هش مش

 .كثيرة حقائق تكمن النص هذا تحت "

 ِسرّ  وهما ،البكاء وخاصية الضحك خاصية اإلنسان هذا فأودع ،وأبكى أضحك

 .هما كيف أحد   يدري ال

 لهذا يضحك ،البكاء ودواعي الضحك دواعي لإلنسان فأنشأ ،وأبكى وأضحك

 يف ،باألمس أضحكه مما اليوم ويبكي ،اليوم أبكاه مما غداً  يضحك وقد ،لهذا ويبكي

 .المتقلبة النفسية الحاالت هي إنما ،ذهول وال جنون غير

 حسـب كـل ،وبـاكيين ضـاحكين الواحـدة اللحظـة يف فجعـل ،وأبكـى حكوأض

 هؤالء على وقعه ألن ،فريق منه يبكي مما فريق يضحك وقد ،عليه الواقعة المؤثرات

                                                 
 2/121تفسير الماوردي  (8)

 1/79التسهيل لعلوم التنزيل جزء  (0)

 07/71انظر تفسير الطربي  (5)

 5/025تفسير القشيري   (1)

 1/79لتنزيل  التسهيل لعلوم ا (2)

 6/072لباب التأويل يف معاين التنزيل  (6)
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 .ذاته يف هو وهو ،أولئك على وقعه غير

 ثـم األمـر مــن اليـوم يضحك ،نفسه صاحبه الواحد األمر من ،وأبكى وأضحك

 ،ضحك يكن لم وأن فعل يكن لم أن يتمنى باك هو فإذا ائرهجر أو غداً  عاقبته تواجهه

  .البكاء ينفع ال حيث اآلخرة يف باك الدنيا يف ضاحك من وكم

 النص خالل من تنبثق، وغيرها كثير واألحوال والمشاعر والظالل الصورة هـذه

 زاد كلمـا خاللـه مـن تنبثـق منهـا حشـود وتظـل، والشـعور للحـس وتـرتاءى ،القصير

 ،النفـوس يف والبكـاء الضـحك عوامـل تجـددت وكلمـا ،التجـارب من نفسال رصيد

 ." القرآن هذا يف الكثيرة صوره من صورة يف اإلعجاز هو وهذا

 ،يتبين من اآلية الكريمة أن الضحك الوارد فيها حقيقة وهو الضحك المعـروف

ممـن  ولم تنص اآلية على مصـدره فيبقـى علـى عمومـه ،يف الدنيا ويف اآلخرة :وزمنه

 .إثبات الخلق واإليجاد هلل تعالى :والمراد منه ،أراده اهلل تعالى منه

[.62: النجم] ﴾زي ري ٰى﴿: قال تعالى :سابعًا

فكـانوا يعجبـون أن نـزل  ،يف اآلية السابقة كان الخطاب موجـه لمشـركي قـريش

 .هذا القرآن الكريم على النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم 

  .فعلتم قد :أي ، وتضحكون ،ينفصدر الضحك من المشرك

  :وجهان فيها ،وهل المراد حقيقة الضحك

 :قـال المـاوردي ، تحزنـون وال تفرحـون :الثـاين. اسـتهزاء تضـحكون :أحدهما

  .محتمل وهو

 . وكان من حقهم البكاء حين يسمعون القرآن الكريم ال الضحك 

 موضــع وال تكــذيبلل محــل غيــر كونــه مــع ،االســتهزاء :وأرادوا بالضــحك 

                                                 
 .6/5186يف ظالل القرآن  (8)

 07/90تفسير الطربي  (0)

 1/581تفسير ابن زمنين  (5)

 2/127تفسير الماوردي  (1)

 2/52تفسير السمعاين  (2)
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فهــم أرادوا االســتهزاء بضــحكهم مــن ســماع  . ذلــك مــن شــيء لالســتهزاء وأبعــد

وليس مـن مواضـع االسـتهزاء أن يكـون عنـد سـماع  ،والموضع موضع بكاء ،القرآن

 .ألنه موضع نقيضه وهو البكاء ،القرآن الكريم بل هو أبعد شيء عن ذلك

 .كل وقت  ويجددون ذلك يف ،وكان زمن ضحكهم يف الدنيا

 :وسبب ضحكهم

 .حديث النبي عليه السالم ومن القرآن الكريم من وتضحكون المعنى يكون أن يحتمل

 أن سـمعتم وقـد أتضـحكون :أي ،القيامـة حـديث يكون مـن سـماع أن ويحتمل

 .  حينئذ تضحكوا ال أن ،حّقًا فكان قربت القيامة

وكــانوا  ،يف الــدنيا: وزمنــه ،فتبــين مــن اآليــة الكريمــة أن الضــحك علــى حقيقتــه 

 .االستهزاء :والمراد به ،وصدر من المشركين ،يضحكون يف كل وقت

[.50: عبس] ﴾مب هئ﴿: قال تعالى :ثامنًا

 وهـــم ،الـــدنيا  يف ال اآلخـــرة يف لحالهـــا ،يف اآليـــة الكريمـــة وصـــف للوجـــوه

 . الجنة أهل هم وهؤالء ،المطيعون المؤمنون

 لمـا مستبشـرة ،والكرامـة النعـيم مـن اهلل أعطاهـا بمـا السـرور مـن فهي ضـاحكة

  .الزيادة من ترجو

 .االستبشار  بذكر والفرح السرور آثار من وجوههم يف ظهر عما فأخرب

 

                                                 
ط  ، تفســـير البحـــر المحـــي0/8891، تفســـير النســـفي 2/060، تفســـير البيضـــاوي 1/152الكشـــاف  (8)

ــي الســعود 9/867 ــدير  9/866، تفســير أب ــتح الق ــاين 2/889، ف ــدير 07/70، روح المع ــتح الق ، ف

 07/70، روح المعاين 2/889

 7/557نظم الدرر  (0)

 00/02التفسير الكبير   (5)

 86/080كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسير   (1)

 1/126، تفسير ابن كثير  5/207تفسير السمرقندي    (2)

 52/60تفسير الطربي  (6)

 8/56أحكام القرآن للجصاص  (7)
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 . النعيم من اهلل أعطاها بما :وسبب الضحك الوارد يف اآلية الكريمة

  إليــه يرتصـ مــا أجـل مــن وجـوه وتسـود ،النعــيم مـن إليــه تصـير لمــا تشـرق فهـي

  العذاب من

 :هذا وجه من سبب ضحكهم كما يذكر المفسرون، وهناك سبب آخر محتمل وهو

 .  وغيظًا شماتة الكفار من أ ا ضاحكة

ويكـون يف  ،مما تقـدم يتبـين سـبب الضـحك لَِمـا أعطـاهم اهلل تعـالى مـن النعـيم

كهم وسـرورهم ، بينما يرى الرازي أن سبب ضح الحساب من الفراغ اآلخرة عند

 وعندي :قال الرازي ،فهو يشير إلى سرورهم يف الدنيا ،هو الخالص من عالئق الدنيا

 . الدنيا عالئق من الخالص بسبب -الضحك  – أنه

 ،ويصـدر مـن المـؤمنين ،يتبين من اآلية السابقة أن الضحك الـوارد فيهـا حقيقـة

ومن المفسرين من يرى  ،النعيم لَِما أعطاهم اهلل تعالى من :وسببه ،يف اآلخرة: وزمنه

 ،وقـد يشـمل الجميـع ،شماتة بالكفار الذين كانوا يسـخرون مـنهم يف الـدنيا :أن سببه

 .السرور والفرح :والمراد به

ـــــــالى :تاســـــــعًا ـــــــال تع  ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك﴿: ق
[.00: المطففين]

 مـن فيهـا كانوا ،الدنيا يف باهلل فكفروا المآثم اكتسبوا الذين تبين اآلية الكريمة أن

  .هبم  منهم استهزاء ،يضحكون :به وصدقوا اهلل بوحدانية أقروا الذين

                                                 
، تفســير 80/9272، الهدايــة الــى بلــوغ النهايــة  82/852، تفســير الثعلبــي 2/07تفســير ابــن زمنــين   (8)

، روح 58/20، التفســـير الكبيـــر 0/56، زاد المســـير 1/122، تفســـير البغـــوي  6/865الســـمعاين  

 52/10المعاين 

 0/8202غ النهاية الهداية الى بلو( 0)

 82/062، تفسير روح البيان 6/020تفسير الماوردي   (5)

 7/088لباب التأويل يف معاين التنزيل  (1)

 58/20التفسير الكبير  (2)

 52/882تفسير الطربي  (6)
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ــوا ــذين أجرم ــن ال ــا م ــَدر الضــحك هن ــريش  ،َفَص ــن ق ــذين أشــركوا م ــم ال  ،وه

 عـدم ظهـور مـع ،المؤمنين من ضحكهم يف السبب بأنه يشعر هنا باإلجرام وَوْصفهم

 . لذلك استحقاقهم

 .وزمن ضحكهم كان يف الدنيا 

 ،شـيء هـم علـى ومـا لكذبـة هـؤالء إن واهلل :الـدنيا يف يقولـون كـانوا :قتـادة قال

  .هبم استهزاء

 خبـاب مـنهم ،المـؤمنين مـن مخصوصـين قـوم يف إ ـم كـانوا يضـحكون :وقيل

  .الصحابة فقراء من وغيرهم ،وعمار ذر وأبو وبالل

 مــن والفقــراء وســلمان وصــهيب وخبــاب وعمــار بــالل يف نزلــت :مقاتــل وقــال

 هـم ومـا لكذبـة هـؤالء إن واهلل :ويقولـون ،هبم يستهزؤون قريش كفار كان،الصحابة

 . شيء على

 أبـي بن علي َمّر هبم ،وغيره جهل كأبي،قريش صناديد يف اآلية هذه نزلت :وقيل

 .هبم  واستخفوا ،منهم فضحكوا المؤمنين من وجماعة عنه اهلل رضي طالب

 . وبدينهم االستهزاء والسخرية هبم : اآلية الكريمةوالمراد من الضحك يف

 ،وأنـه يف الـدنيا ،تبين من اآلية الكريمة أن الضحك الوارد فيها َصَدَر من الكفـار

 .وأرادوا به االستهزاء والسخرية

                                                 
ــان 5/257تفســير الســمرقندي   (8) ــي الســعود ، 80/892روح المعــاين  ، 9/165، أضــواء البي تفســير أب

0/800 

 2/125، فتح القدير  9/120، الدر المنثور  0/8558، تفسير النسفي  2/820سير ابن زمنين  تف  (0)

 80/9815الهداية الى بلوغ النهاية   (5)

 0/62، زاد المسير 6/891تفسير السمعاين  (1)

 9/120، الدر المنثور 5/580تفسير البغوي  (2)

 1/896التسهيل لعلوم التنزيل  (6)

، تفسـير البيضـاوي  58/00، التفسـير الكبيـر 2/820تفسـير ابـن زمنـين  ، 5/257ي  تفسير السمرقند (7)

2/167 
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ــــــال تعــــــالى :عاشــــــراً   ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿: ق
 [.51: المطففين]

من الكفـار  ،منوا وهم يف الجنةتبين اآلية الكريمة أن يوم القيامة يضحك الذين آ

بون  -  .الذين كانوا يضحكون منهم يف الدنيا  -وهم يف النار ُيَعذَّ

ــين ــن زمن ــال اب ــةُ  واهلل هــذه: ق ــة الّدْوَل ــي ،الكريم ــى المــؤمنين اهلل أدال الت  عل

 كيف ينظرون فرشهم على متكئون وهم ،منهم يضحكون فهم ،اآلخرة يف المشركين

. الدنيا يف منهم يضحكون الكفار نكا كما ،ُيعذبون

 فـإذا ،إليهـا أخرجـوا :لهـم فيقـال ،الجنـة إلـى بـاب للكفـار ُيفتح أّنه وذلك :قيل

  .منهم المؤمنون ويضحك ،مراراً  ذلك هبم ُيفعل ،دو م أغلق إليه وصلوا

 العـزة بعـد ،والصغار الهوان من فيه هم ما وإلى ،إليهم ناظرين منهم فيضحكون

ـه النعـيم بعد العذاب ألوان ومن ،يتقلبون العذاب غمرات يف يرو م ،والكرب  ،والتََّرفُّ

  .آمنون األرائك على وهم ،والطمأنينة الراحة غاية يف والمؤمنون

 :ويف سبب الضحك الوارد يف اآلية الكريمة وجوه

 من فيه هم ما بسبب ،الدنيا يف المؤمنين على يضحكون كانوا الكفار أن :أحدها 

 مـن فيـه هـم مـا بسـبب الكـافرين على المؤمنون يضحك اآلخرة ويف ،والبؤس الضر

 قـد وأ ـم ،شـيء غيـر علـى الـدنيا يف كـانوا أ م علموا وأل م ،والبالء العذاب أنواع

 راحـة اليسير بالتعب ونالوا ،المقيم بالنعيم فازوا قد أنفسهم ويرون ،بَفان   باقيًا باعوا

 ،النـار يف يعـذبون كيـف ،إلـيهم ينظـرون األرائك على لسوافأج الجنة ودخلوا ،األبد

 .بعضًا بعضهم ويلعن ،والثبور بالويل وَيْدعون ،فيها يصطرخون وكيف

                                                 
 52/888تفسير الطربي  (8)

انقــالُب الّزمــان مــن حــاِل البــؤِس والّضــر  إلــى حــال الِغبطــة والّســرور،تاج : الّدْوَلــةُ : يف تــاج العــروس(   (0

 09/226العروس  

 0/8892حدي  ، تفسير الوا2/820تفسير ابن زمنين  (5)

 82/827تفسير الثعلبي  (1)

 9/152، تفسير البحر المحيط  8/086، تفسير السعدي0/68، زاد المسير  1/702الكشاف  (2)
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 قـد رأوهـا فـإذا ،أبواهبـا لهـم وُتفـتح اخرجـوا :فيهـا وهـم النار ألهل يقال :الثاين

 فـإذا ،كاألرائـ علـى إلـيهم ينظـرون والمؤمنـون ،الخروج يريدون إليها أقبلوا فتحت

 أن إلـى إشـارة اآلية ويف .الضحك سبب هو فذاك ،دو م أغلقت أبواهبا إلى انتهوا

 ويضـحكون ،الظـاهرة الشـريعة أركـان يسـتعمل بمن يستهزئون هوى نفوسهم تابعي

 مـنهم سـخروا فإن ،وأنوارها أسرارها عن بمعزل هم إذ ،نفوسهم هبا إتعاهبم يف منهم

 .وهلكوا  نجوا إذ ركبها من هبم يسخر فسوف ،السفينة هذه لفائدة بجهلهم

 وهل يضحك المؤمنون من عصاة المؤمنين الذين يعذبون يوم القيامة ؟

 وال ،يف اآلية الكريمة يضـحك المؤمنـون يـوم القيامـة مـن الـذين كفـروا خاصـة

ــؤمنين عصــاة مــن يضــحكون ــذبون رأوهــم لــو الم   الشــرتاكهم يرحمــو م بــل يع

 .الدين يف

إنمـا  ،اة المؤمنين ما كانوا يضحكون من الطـائعين المـؤمنين يف الـدنياوألن عص

 يف سببًا كان الدنيا يف بالمؤمنين فاستهزاءهم ،كان الذين يضحكون هم الكفار خاصة

 المشركين من يضحكون آمنوا الذين اهلل جعل إذ ،اآلخرة يف نوعه من هو بما جزائهم

 . وفاقًا جزاء فكان

 المشـركين سـخرية علـى وَردّ  ،أولئـك هبـم ضـحك مـا ابلةمق يف فكان ضحكهم

 .الدنيا يف منهم

وإن ضحك بعض عصاة المؤمنين من الطـائعين المـؤمنين إال أ ـا ليسـت صـفة 

 ،العظـيم اإلثـم وهـو الُجـرم ارتكـاب :واإِلجـرام ،مالزمة لهم علـى جميـع أحـوالهم

 لهم مالزمة صفة ذلك بأن(  نيضحكو كانوا)  تركيب وُيْؤِذن ،الُكفر اإِلجرام وأعظم

                                                 
 58/05التفسير الكبير  (8)

 1/76تفسير روح البيان  (0)

 9/562نظم الدرر  (5)

 52/081تفسير التحرير التنوير  (1)

ــر   (2) ــن كثي ــي  ، تفســير ا1/199تفســير اب ــوم 0/8550، تفســير النســفي  80/069لقرطب ، التســهيل لعل

 52/77، روح المعاين 9/162، أضواء البيان 0/852، تفسير أبي السعود  1/896التنزيل  
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 مـنهم ذلـك تكـرر علـى للداللـة المضـارع بصـيغة(  يضحكون ) وَصّوغَ  ،الماضي يف

. لهم ديدن وأنه

فرحـًا  ،يف اآلخـرة ،تبين اآلية الكريمة أن الضحك الوارد فيها كان من المؤمنين

ن كفروا وكان ضحكهم يف مقابلة ضحك الذي ،وسرورًا بما وجدوا من النعيم المقيم 

 .عليهم يف الدنيا

 وَأْخــــتُِم التفســــير التحليلــــي آليــــات الضــــحك الــــواردة يف القــــرآن الكــــريم 

 :بذكر مطلبين

 املطلب األول

 الفوائد الصحية للضحك، وأن هذا من هدي النيب 

 مثلـه مـن ُيَتَعجـب مما وهو ،منه ُيضحك مما يضحك كان صلى اهلل عليه وسلم

 .أحدها هذا ،عديدة أسباب حكوللض ،ويستندر ويستغرب وقوعه

 .يباشره أو يسره ما يرى وهو أن ، الفرح ضحك :والثاين

 ،غضــبه اشــتد إذا الغضــبان يعــرتي مــا وهــو كثيــراً  ،الغضــب ضــحك :والثالــث

 ،خصـمه على بالقدرة نفسه وشعور ،الغضب عليه أورد مما الغضبان تعجب :وسببه

 أغضـبه عمـن وإعراضـه لغضـبا عند نفسه لملكه ضحكه يكون وقد ،قبضته يف وأنه

 .به اكرتاثه وعدم

 كلـه بـل ،التبسـم ضـحكه جـل وكـان ،الهدي أكمل وسلم عليه اهلل صلى وهديه

.بقهقهة ضحكه يكن ولم ،نواجذه تبدو أن ضحكه  اية فكان ،التبسم

أن الضحك ال يفيد يف  :ومن الفوائد الصحية للضحك كما يقول أطباء عديدون

والَحّد من  ،ي فقط بل يعمل أيضًا على تنشيط الجهاز المناعيمواجهة الضغط النفس

.وتحسين الوضع النفسي والجسمي لإلنسان بشكل عام  ،الشيخوخة آثار

                                                 
 52/082تفسير التحرير والتنوير (  (8

 890صفحة  8زاد المعاد جزء  (0)

  .9الفكاهة والضحك رؤية جديدة، ص ( (5
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 املطلب الثاني

 يف آيات الضحك يف القرآن الكريم جعز املاألسلوب القرآني 

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن﴿ :يف قــــــول اهلل تعــــــالى 
 [.99: اءاإلسر] ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 والــذي القيامــة  يــوم إلــى بــاق وإعجــازه القــرآن  إعجــاز علــى الداللــة فيــه

 هـذه على بنيت السالم عليه نبينا نبوة أن :القرآن إعجاز بمعرفة التام االهتمام يوجب

. بمعجزات كثيرة ذلك بعد ُأّيد قد كان وإن ،المعجزة

  :وهي ،القرآن ثالثة إعجاز ووجوه

 .الغيوب عن اإلخبار ضمنيت :أحدها

 ،أميـًا كـان أنه النبي صلى اهلل عليه وسلم حال من معلومًا كان أنه :الثاين الوجه

 آدم اهلل خلـق حين من ،السير ومهمات ،األمور عظيمات من وحدث وقع بما أتى ثم

 .مبعثه حين إلى السالم عليه

 الـذي الحـد إلى غةالبال يف متناه ،التأليف عجيب ،النظم بديع أنه :الثالث الوجه

 .عنه الخلق عجز يعلم

 :وجوه لإلعجاز المتضمن نظمه بديع عليه يشتمل والذي

 وتبـاين وجوهـه تصـرف علـى القرآن نظم أن وذلك ،الجملة إلى يرجع ما :منها

 .كالمهم جميع نظام من المعهود عن خارج مذاهبه

 .الفصاحة هذه على مشتمل كالم للعرب ليس أنه :ومنها

 إليـه يتصـرف ما على يتباين وال يتفاوت ال تأليفه وبديع نظمه عجيب أن :ومنها

 .فيها يتصرف التي الوجوه من

ــا ــاوت الفصــحاء كــالم أن :ومنه ــًا يتف ــًا تفاوت ــو والوصــل الفصــل يف بين  والعل

                                                 
 2/51ص أحكام القرآن للجصا ( (8

  5/88الفصل يف الملل (  (0

 8/9إعجاز القرآن  ( (5
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 فيـه يتصرف وما فنونه اختالف على والقرآن ،ذلك وغير والتبعيد والتقريب والنزول

 والمتبــاين ،كــالمؤتلف المختلــف يجعــل ،المختلفــة قوالطــر ،الكثيــرة الوجــوه مــن

 الكالم معه ويخرج البالغة به وتظهر الفصاحة به تبين عجيب أمر وهذا ،كالمتناسب

 .ويتجاوز العرف العادة حد عن

يف آيات الضحك يف القرآن الكـريم نجـد فصـاحة  معجزالاألسلوب القرآين ويف 

 ،التقابـل مراعـاة مـع متضـادين بـين يجمـع أن وهـو ،حيـث الطبـاق ،القرآنيـة األلفاظ

 يف ىف يث  ژ: تعـالى كمـا يف قولـه ،والنهـار والليـل والسواد كالبياض
ــة] ﴾مك لك اك يق ىق ــين طــابق ،[90: التوب  والبكــاء الضــحك ب

ــل ــر  والقلي ــين الضــدين  ،والكثي ــة ب ــالى،والمزاوج ــه تع ــا يف قول  هس مس﴿: كم
[15: النجم] ﴾هش مش

ــرآين الم ــأخيرويف األســلوب الق ــديم والت ــا جــاء يف التق ــالى عجــز م ــه تع  :يف قول

ــــــــود َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل مل﴿ : ه

 ،بواحــد لواحــد إمــا :والمقابلــة ،فضــحكت  بإســحاق فبشــرناها أصــله :قيــل ،78

ــل وذلــك ــين أو ،جــدا قلي ــاثنين اثن ــه تعــالى ،ب  ىق يف ىف يث﴿ :كقول
[.90: التوبة] ﴾مك لك اك يق

*                  *                 * 

                                                 
 8/55إعجاز القرآن (  (8

 5/122الربهان يف علوم القرآن (  (0

 810، 07/815، تفسير التحرير والتنوير  0/808تفسير البحر المحيط (  (5

 5/092الربهان يف علوم القرآن (  (1

 5/026اإلتقان يف علوم القرآن (  (2

 



 عبداهلل بن عبدالرحمن الروم . د.أ                                                                       الضحك يف ضوء القرآن الكريم

 
49 

 املبحث الرابع

 أقسام الضحك يف القرآن الكريم باعتبار مصدره

بعد تتبع اآليـات الـواردة يف القـرآن الكـريم يتبـين لنـا تنـوع مصـادر الضـحك يف 

 :القرآن الكريم على ما يلي

يف قوله  ،كما يف قصة سليمان عليه السالم ،تارة من النبي صلى اهلل عليه وسلم

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿: تعالى
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 [.80: النمل] ﴾جح

 :كما يف اآليات التالية ،وتارة يصدر من المؤمنين

 ﴾خن حن جن مم خم حم جم هل مل﴿ -
 [.78: هود]

 50: عبس َّ هب مب هئ﴿ -

 [.51: المطففين] ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿ -

 :كما يف اآليات التالية ،ويصدر من الكفار

 [.90: التوبة] ﴾مك لك اك يق ىق يف ىف يث﴿ -

 ﴾زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿ -
 [.882: المؤمنون]

[.62: النجم] ﴾زي ري ٰى﴿ -

[.17: الزخرف] ﴾جم هل مل خل حل جل مك﴿ -

 [.00: المطففين] ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك﴿ -

 :كما يف قوله تعالى ،وتارة يصدر من عموم الخلق

[.15: النجم] ﴾هش مش هس مس﴿ -

ومـن  ،يفصدر من نب ،فتبين أن مصدر الضحك يف القرآن الكريم متعدد ومتنوع

 .ومن عموم الخلق  ،ومن الكافرين ،المؤمنين



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
31 

 املبحث اخلامس

أقسام الضحك يف القرآن الكريم باعتبار زمانه

 :تتنوع أزمنة الضحك الوارد يف القرآن الكريم على ما يلي

 :كما يف اآليات التالية ،يف الدنيا :يكون الضحك الوارد يف القرآن الكريم -8

 [.90: ةالتوب] ﴾مك لك اك يق ىق يف ىف يث﴿ -

 ﴾خن حن جن مم خم حم جم هل مل﴿ -
 [.78: هود]

 ﴾زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿ -
 [.882: المؤمنون]

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿ -
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

[.80: النمل] ﴾جح

[.17: الزخرف] ﴾جم هل مل خل حل جل مك﴿ -

 [.62: النجم] ﴾زي ري ٰى﴿ -

 [. .00: المطففين] ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك﴿ -

:يف اآلخرة كما يف اآليات التالية :د يف القرآن الكريمويكون الضحك الوار -0

 [.50: عبس] ﴾مب هئ﴿ -

 [.51: المطففين] ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿ -

 ،يف العمـوم يف الـدنيا ويف اآلخـرة :ويكون الضحك الوارد يف القـرآن الكـريم-5

 15: النجم َّ لك هش مش هس مس﴿:تعالى كما يف قوله

 :تنقسم إلى ثالثة أقسام ،عتبار زمانهفتبين أن أقسام الضحك يف القرآن الكريم با

 : وهي ،يف سبع سور ،وهي يف سبعة مواضع ،يف الدنيا :األول

: الـنجم ،17: الزخـرف، 80: النمـل، 882: المؤمنـون ،78: هود ،90: التوبة 
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 .00: المطففين ، 62

 :وهي ،يف سورتين ،وهي يف موضعين ،يف اآلخرة :الثاين

 51: المطففين ،50: عبس

 :وهي ،يف سورة واحدة ،يف الدنيا ويف اآلخرة :الثالث

15: النجم

 

*                  *                 * 
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 املبحث السادس

أسباب الضحك الوارد يف القرآن الكريم 

  :وهي كما يلي ،وردت عدة أسباب للضحك يف القرآن الكريم 

 :تارة العتقاد الكافرين الباطل-8

 :كمــا يف قولــه تعــالى ،وســلم عليــه اهلل صــلى يالنبــ علــى حيلــتهم تــرويج وهــو

 [.90: التوبة] ﴾مك لك اك يق ىق يف ىف يث﴿

 :وتارة بسبب الغفلة-0

كمـا يف قولـه  ،عنـه وغفلتـه اهلل عـذاب من هبم أحاط قد عما لوط قوم غفلةوهي 

ـــــــــالى  ﴾خن حن جن مم خم حم جم هل مل﴿ :تع
 [.78: هود]

 :وتارة من صنيع المؤمنين-5

:كما يف اآليات التالية ،ممنين يف عباد من صنيع المؤ يستهزؤونفكانوا 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿ -
 ﴾زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 [.882 - 820: المؤمنون]

 [.00: المطففين] ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك﴿

 :وتارة من قول نملة-1

مـن حـذرها بالمغـادرة  سـواء قلنـا ضـحك ،كما يف ضحك سليمان عليه السـالم

مــن نعمــة اهلل عليــه يف  وأ ،مــن اســتبقائها للنمــل وأ ،ملكــه ومــن ثنائهــا عليــه بعدلــه يف

 :كما يف قوله تعالى ،تسخير الجيش وعظيم الطاعة

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿ -
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 [.80: النمل] ﴾جح
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 :وتارة يكون الضحك بسبب اآليات الدالة على صدق نبي -2

كمـا يف قولـه  ،سى عليه السالمكما يف ضحكهم من اآليات الدالة على صدق مو

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع﴿: تعــــــــــــالى
 [.17 - 16: الزخرف] ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك

كمـا يف  ،ومن نزوله على محمد عليه السالم ،وكما يف ضحك الكفار من القرآن

 [.62: النجم] ﴾زي ري ٰى﴿: قوله تعالى

 :وتارة بسبب من أسباب الضحك المعروفة-6

 :كما يف اآليات التالية النعيم من اهلل أعطاها وبما ،قمةأو دفع ن ،كحصول نعمة

[.15: النجم] ﴾هش مش هس مس﴿ -

 [.50: عبس] ﴾مب هئ﴿ -

 :وتارة يكون سبب الضحك يف القرآن من باب المقابلة-7

كمــا يف ضــحك المــؤمنين يف اآلخــرة يف مقابلــة ضــحك الــذين كفــروا علــيهم يف 

 ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿: كمـــا يف قولـــه تعـــالى ،الـــدنيا
 [.51: المطففين]

 :فتبين من آيات الضحك يف القرآن الكريم أن أسبابه متنوعة وهي

  بسبب اعتقاد الكافرين الباطل. 

 بسبب الغفلة. 

 من العبادات والتصديق ،صنيع المؤمنين. 

 قول نملة.

 اآليات الدالة على صدق نبي.

 كتجدد نعمة أو دفع نقمة ،بسبب من أسباب الضحك المعروفة. 

 لضحك يف القرآن يكون من باب المقابلةوتارة سبب ا. 



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
34 

 الكريم الضحك يف القران دالالت: املبحث السابع

 :كما يلي ،على معان عدة ،تنوعت دالالت الضحك يف القرآن

o  تهديدال .

ــــــالى ــــــه تع  لك اك يق ىق يف ىف يث﴿: كمــــــا يف قول
[.90: التوبة] ﴾مك

ورد بصيغته بل  وإن ،فأمر الكفار هنا بالضحك ال يراد به حقيقة األمر بالضحك

 .التهديد :المراد به ومعناه

o   والسرورالتعجب .

 جن مم خم حم جم هل مل﴿: كمــــا يف قولــــه تعــــالى
[.78: هود] ﴾خن حن

 ،إبـراهيم عـم ابنـة وهـي ،هـاران بنـت سـارة :وهـي ،فامرأة إبراهيم عليه السـالم

 ،تخـف ال إلبـراهيم قـالوا لما ،أو من البشرى بالولد باألمن وسرورا تعجبا ضحكت

 .عنه وغفلته اهلل عذاب من هبم أحاط قد عما لوط قوم غفلة من بتفعج

ـــالى ـــه تع ـــا يف قول  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿: وكم
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
[.80: النمل] ﴾جح مج حج

عندما تبسم ضاحكًا من قول النملة التي قالت ما قالت ( عليه السالم)سليمان ف

وقـال رب أوزعنــي أن  ،ا وســروراوكـان تبســمه تعجبـ ،يف وادي النمـل بـأرض الشــام

 .أشكر نعمتك التي أنعمت علي

o  والسخرية االستهزاء. 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿: كما يف قوله تعالى
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 ،اتخذ الكافرون المؤمنين سخريا[.882 – 820: المؤمنون] ﴾زث رث
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 .الراحمين خير وأنت وارحمنا لنا فاغفر آمنا ربنا: لقولهم

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع﴿: يف قوله تعالىوكما 
 ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 [.17 - 16: الزخرف]

 فلما ،إلى فرعون وأشراف قومه ،بالحجج ،أرسل اهلل تعالى موسى عليه السالم 

 .هبا استهزؤا أي :يضحكون منها هم إذا ،باآليات الدالة على صدقه جاءهم

[.62: النجم] ﴾زي ري ٰى﴿: وكما يف قوله تعالى

ان المشركون من قريش يعجبون أن نزل هذا القرآن الكريم على النبـي محمـد ك

  .صلى اهلل عليه وسلم ويضحكون لالستهزاء

ــــــه تعــــــالى  ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك﴿: وكمــــــا يف قول
[.00: المطففين]

 بوحدانية أقروا الذين من فيها كانوا ،الدنيا يف باهلل فكفروا المآثم اكتسبوا فالذين

 .هبم منهم استهزاء ،يضحكون :به وصدقوا اهلل

o الخلق واإليجاد .

[.15: النجم] ﴾هش مش هس مس﴿: كما يف قوله تعالى

 .فالمراد أنه سبحانه وتعالى خلق الضحك يف من شاء من خلقه

o لفرحا :الخامس. 

[.50: عبس] ﴾مب هئ﴿: كما يف قوله تعالى

والمــراد  ،فهــي ضــاحكة ،اآلخــرة يف وحالهــا هــذا وصــف لوجــوه المــؤمنين

.والكرامة النعيم من اهلل أعطاها بما الفرح والسرور :ضحكبال

 ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿: وكمـــــا يف قولـــــه تعـــــالى
 [.51: المطففين]

ــة ــوا وهــم يف الجن ــوم القيامــة يضــحك الــذين آمن ــار  ،في ــار وهــم يف الن مــن الكف

 .فيضحكون فرحا وسرورا ،الذين كانوا يضحكون منهم يف الدنيا ،يعذبون
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 :حك الوارد يف القرآن جاء على خمسة أوجه، وهي كما يليفتبين مما سبق أن الض

 تهديدال. 

 والسرور التعجب. 

 والسخرية االستهزاء. 

 الخلق واإليجاد. 

 لفرحا. 

*                  *                 * 



 عبداهلل بن عبدالرحمن الروم . د.أ                                                                       الضحك يف ضوء القرآن الكريم

 
37 

 اخلامتة

 :النتاةج

 :وبعد التتبع آليات الضحك يف القرآن نخلص إلى نتائج من أهمها

 ـــو :الضـــحك ـــن األســـنان وتكشـــر جـــهالو ســـاطانب ه ـــنفس ســـرور م  ،ال

.دون الضحك:والتبسم

  يف القرآن عشر مرات، يف ثمان سور، وهي كما يلي( ضحك) وردت مفردة: 

: الـنجم ،17: الزخـرف ،80: النمـل ،882: المؤمنـون ،78: هـود ،90: التوبة

 .51: المطففين ،00: المطففين ،50: عبس ،62: النجم ،15

 ينقسم إلى ثالثة أقسام ،لكريم باعتبار زمانهأقسام الضحك يف القرآن ا: 

 .يف سبع سور ،وهي يف سبعة مواضع ،يف الدنيا :األول

 .يف سورتين ،وهي يف موضعين ،يف اآلخرة :الثاين

 .يف سورة واحدة ،يف الدنيا ويف اآلخرة :الثالث

 تبين من آيات الضحك يف القرآن الكريم أن أسبابه متنوعة وهي: 

o افرين الباطل بسبب اعتقاد الك. 

o بسبب الغفلة. 

o من العبادات والتصديق ،صنيع المؤمنين. 

o قول نملة.

o اآليات الدالة على صدق نبي.

o كتجدد نعمة أو دفع نقمة ،بسبب من أسباب الضحك المعروفة. 

o وتارة سبب الضحك يف القرآن يكون من باب المقابلة. 

 يوهي كما يل، الضحك الوارد يف القرآن جاء على خمسة أوجه: 

o 90يف موضع واحد، يف سورة التوبة  .تهديدال. 

o 80، يف سورة النمل 78يف موضعين، يف سورة هود .التعجب. 

o 882يف سـورة المؤمنـون: يف أربعة مواضـع، وهـي. والسخرية االستهزاء ،
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.00، ويف سورة المطففين62، ويف سورة النجم 17ويف سورة الزخرف

o على االستهزاء والسخرية فأكثر ورود الضحك يف القرآن كانت داللته. 

o 15يف موضع واحد، يف سورة النجم .الخلق واإليجاد. 

o 51، ويف سورة المطففين50يف موضعين، يف سورة عبس. لفرحا. 

.وصلى اهلل وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

 :التوصيات

.وضوعيةميف ضوء ما كتبه المفسرون دراسة  المفردات القرآنيةدراسة  -8

علــى  الرتكيــز مــع الموضــوعي التفســير بــذل الجهــد مــن البــاحثين لقضــايا -0

.المناسبة الموضوعات

 ما يحتاجه األفـراد تعالج التي القضايا لدراسة ةفتح المجال من الجهات المسؤول -5

 .تفسيرية موضوعية من كتاب اهلل تعالى دراسة اآلن، الواقعة األمة، أو المجتمع أو

 والوقوف، تعالى اهلل كتاب يف والبحث واالطالع والتدبر لالدعوة إلى التأم -1

 .وأسراره، وعجائبه معانيه على

 وتضـيف ،والمسـلمين اإلسـالم قيمة تفيـد علمية بحوث إخراج السعي إلى -2

.اإلسالمية للمكتبة جديداً  ذخراً 

*                  *                 * 
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 املصادر واملراجع

 دار ،العربـي ابـن اهلل عبـد بـن محمـد بكـر أبـو :لفالمؤ اسم ،القرآن أحكام .8

.عطا القادر عبد محمد :تحقيق ،لبنان - والنشر للطباعة الفكر دار :النشر

 السـعود أبـي :المؤلـف اسـم ،الكـريم القـرآن مزايـا إلى السليم العقل إرشاد .0

.بيروت – العربي الرتاث إحياء دار :النشر دار ،العمادي محمد بن محمد

 بـن محمد بن األمين محمد: المؤلف اسم، بالقرآن القرآن إيضاح يف يانالب أضواء .5

 -. بيـروت -. والنشـر للطباعـة الفكـر دار: النشر دار ،الشنقيطي الجكني المختار

.والدراسات البحوث مكتب: تحقيق ،م8002 - هـ8182

 دار :النشـر دار ،عاشـور بـن الطـاهر محمد :المؤلف اسم ،والتنوير التحرير .1

.م8007 - تونس - والتوزيع للنشر سحنون

 الغرنـاطي محمد بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم ،التنزيل لعلوم التسهيل .2

ــي ــر دار ،الكلب ــاب دار :النش ــي الكت ــان - العرب ـــ8125 - لبن  ،م8095 -ه

.الرابعة :الطبعة

 دار: النشــر دار، الجرجـاين علــي بـن محمــد بـن علــي: المؤلـف اســم، التعريفـات .6

.األبياري إبراهيم: تحقيق، األولى: الطبعة، 8122 - بيروت - العربي الكتاب

 حيـان بـأبي الشـهير يوسـف بـن محمد :المؤلف اسم ،المحيط البحر تفسير .7

- هــ8100 - بيـروت/ لبنـان - العلميـة الكتـب دار :النشـر دار ،األندلسي

 - الموجــود عبــد أحمــد عــادل الشــيخ :تحقيــق ،األولــى :الطبعــة ،م0228

 المجيــد عبــد زكريــا.د( 8 التحقيــق يف شــارك معــوض، دمحمــ علــي الشــيخ

.الجمل النجولي أحمد.د( 0 النوقي

 ،بيـروت - المعرفـة دار :النشـر دار ،البغـوي :المؤلـف اسم ،البغوي تفسير .9

.العك الرحمن عبد خالد :تحقيق

.بيروت – الفكر دار :النشر دار ،البيضاوي :المؤلف اسم ،البيضاوي تفسير .0

 الـدين عـالء: المؤلف اسم ،التنزيل معاين يف التأويل لباب مسمىال الخازن تفسير .82
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 - الفكــر دار: النشـر دار، بالخــازن الشـهير البغـدادي إبــراهيم بـن محمــد بـن علـي

.بدون: تحقيق، بدون: الطبعة، م8070/ هـ8500 - لبنان/  بيروت

 بـن محمـد بـن نصر :المؤلف اسم ،العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسير .88

ــوأ أحمــد  :تحقيــق ،بيــروت - الفكــر دار :النشــر دار ،الســمرقندي الليــث ب

.مطرجي محمود.د

 الجبــار عبــد بــن محمــد بــن منصــور المظفــر أبــو: المؤلــف اســم، القــرآن تفســير .80

ــ8189 - السـعودية - الريـاض - الـوطن دار: النشر دار، السمعاين ، م8007 -ه

.غنيم بن اسعب بن غنيم و إبراهيم بن ياسر: تحقيق، األولى: الطبعة

 :النشـر دار ،الصـنعاين همـام بـن الـرزاق عبـد :المؤلـف اسـم ،القرآن تفسير .85

 مصــطفى. د :تحقيــق ،األولــى :الطبعــة ،8182 - الريــاض - الرشــد مكتبــة

.محمد مسلم

 أبـي بـن اهلل عبـد بـن محمـد اهلل عبد أبي :المؤلف اسم ،العزيز القرآن تفسير .81

 - هــــ8105 - القـــاهرة/ مصـــر - الحديثـــة الفـــاروق :النشـــر دار ،زمنـــين

 محمـد - عكاشـة بـن حسـين اهلل عبد أبو :تحقيق ،األولى :الطبعة ،م0220

.الكنز مصطفى بنا

 أبو الدمشقي كثير بن عمر بن إسماعيل :المؤلف اسم ،العظيم القرآن تفسير .82

.8128 – بيروت - الفكر دار :النشر دار ،الفداء

 عبـد القاسـم أبو :المؤلف سما ،اإلشارات لطائف المسمى القشيري تفسير .86

 :النشـر دار ،الشافعي النيسابوري القشيري الملك عبد بن هوازن بن الكريم

 ،األولى :الطبعة ،م0222-هـ8102 - لبنان/ بيروت - العلمية الكتب دار

.الرحمن عبد حسن اللطيف عبد :تحقيق

 مـرع بـن محمـد الدين فخر :المؤلف اسم ،الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير .87

 - بيـــروت - العلميــة الكتـــب دار :النشــر دار ،الشـــافعي الــرازي التميمــي

.األولى :الطبعة ،م0222 - هـ8108
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 اهلل عبـد بن قاسم بن حسن الدين بدر محمد أبو: المؤلف اسم، البيان روح تفسير .89

  بنا
ّ
 - هـ8109 - - العربي الفكر دار: النشر دار، المالكي المصري المرادي علي

.سليمان علي الرحمن عبد: تحقيق، األولى: عةالطب، م0229

 بن الرحمن عبد :المؤلف اسم ،المنان كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير .80

ـــروت - الرســـالة مؤسســـة :النشـــر دار ،الســـعدي ناصـــر  -هــــ8108 - بي

.عثيمين ابن :تحقيق ،م0222

 يزيـد بـن جريـر بـن محمد :المؤلف اسم ،القرآن آي تأويل عن البيان جامع .02

.8122 – بيروت - الفكر دار :النشر دار ،جعفر أبو الطربي خالد بنا

 عبـداهلل أبـو إسـماعيل بن محمد :المؤلف اسم ،المختصر الصحيح الجامع .08

 - 8127 - بيـروت - اليمامـة،  كثيـر ابـن دار :النشر دار ،الجعفي البخاري

.البغا ديب مصطفى. د :تحقيق ،الثالثة :الطبعة ،8097

ــا الجــامع .00 ــرآن مألحك ــف اســم ،الق ــو :المؤل ــد أب ــد اهلل عب ــن محم ــد ب  أحم

.القاهرة – الشعب دار :النشر دار ،القرطبي األنصاري

 بن محمد بن الرحمن عبد :المؤلف اسم ،القرآن تفسير يف الحسان الجواهر .05

.بيروت – للمطبوعات األعلمي مؤسسة :النشر دار ،الثعالبي مخلوف

 بن يوسف بن أحمد :المؤلف اسم ،ونالمكن الكتاب علوم يف المصون الدر .01

 - دمشــق - القلــم دار :النشــر دار ،الحلبــي بالســمين المعــروف الــدائم عبــد

.الخراط محمد أحمد. د :تحقيق ،األولى :الطبعة ،8126

 الــدين جــالل الكمــال بــن الــرحمن عبــد :المؤلــف اســم ،المنثــور الــدر .02

.8005 – بيروت - الفكر دار :النشر دار ،السيوطي

 العالمة :المؤلف اسم ،المثاين والسبع العظيم القرآن تفسير يف لمعاينا روح .06

 دار :النشـر دار ،البغـدادي األلوسي محمود السيد الدين شهاب الفضل أبي

.بيروت – العربي الرتاث إحياء

 محمــد بــن علــي بــن الــرحمن عبــد: المؤلــف اســم، التفســير علــم يف المســير زاد .07
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.الثالثة: الطبعة، 8121 - بيروت - المياإلس المكتب: النشر دار، الجوزي

 حجـر بـن علي بن أحمد :المؤلف اسم ،البخاري صحيح شرح الباري فتح .09

 :تحقيـق ،بيـروت - المعرفـة دار :النشر دار ،الشافعي العسقالين الفضل أبو

.الخطيب الدين محب

 :المؤلف اسم ،التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح .00

.بيروت – الفكر دار :النشر دار ،الشوكاين محمد بن علي بن حمدم

 ،مطــابع السياســة ،شــاكر عبدالحميــد. د ،الفكاهــة والضــحك رؤيــة جديــدة .52

.ه8105،الكويت

.هـ8509( 7) ط ،لبنان ،بيروت ،الشروق دار ،قطب سيد :القرآن ظالل يف .58

 عبـد أحمـد :المؤلـف اسـم ،تيميـة ابـن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل كتب .50

 :الطبعـة ،تيميـة ابـن مكتبـة :النشـر دار ،العباس أبو الحراين تيمية بن الحليم

.النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد :تحقيق ،الثانية

ــن الكشــاف .55 ــائق ع ــل حق ــون التنزي ــل وعي ــل وجــوه يف األقاوي ــم ،التأوي  اس

 :رالنشـ دار ،الخـوارزمي الزمخشـري عمـر بن محمود القاسم أبو :المؤلف

.المهدي الرزاق عبد :تحقيق ،بيروت - العربي الرتاث إحياء دار

 بـن أحمـد إسـحاق أبـو :المؤلـف اسـم ،( الثعلبـي تفسـير) والبيـان الكشف .51

 العربـي الـرتاث إحياء دار :النشر دار ،النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن محمد

 أبي اإلمام :تحقيق ،األولى :الطبعة ،م0220-هـ8100 - لبنان - بيروت -

.الساعدي نظير األستاذ وتدقيق مراجعة ،عاشور بن محمد

 البقاء أبو :المؤلف اسم ،اللغوية والفروق المصطلحات يف معجم الكليات .52

 - بيروت - الرسالة مؤسسة :النشر دار ،الكفومي الحسيني موسى بن أيوب

.المصري محمد - درويش عدنان :تحقيق ،م8009 - هـ8180

 عـادل ابـن علـي بـن عمر حفص أبو :المؤلف اسم ،ابالكت علوم يف اللباب .56

ــي الدمشــقي ــب دار :النشــر دار ،الحنبل ــة الكت ــروت - العلمي ــان/  بي  - لبن
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 عبــد أحمــد عــادل الشــيخ :تحقيــق ،األولــى :الطبعــة ،م8009- هـــ 8180

.معوض محمد علي والشيخ الموجود

 بـن الحـق عبـد محمـد أبو: المؤلف اسم، العزيز الكتاب تفسير يف الوجيز المحرر .57

ــ8185 - لبنـان - العلميـة الكتـب دار: النشـر دار، األندلسـي عطيـة بن غالب  -ه

.محمد الشايف عبد السالم عبد: تحقيق، االولى: الطبعة، م8005

 بن إسماعيل بن علي الحسن أبو :المؤلف اسم ،األعظم والمحيط المحكم .59

 :الطبعة ،م0222 - بيروت - العلمية الكتب دار :النشر دار ،المرسي سيده

هنداوي الحميد عبد :تحقيق ،األولى

 بـن اهلل عبـد :المؤلـف اسـم ،النسـفي تفسـير التأويل وحقائق التنزيل مدارك .50

 - بيـروت - المعرفـة دار :النشر دار ،الربكات ابو النسفي محمود بن أحمد

.حلبي طعمه المجيد عبد :تحقيق ،0229-8100

 - القرى أم جامعة :النشر دار ،نحاسال :المؤلف اسم ،الكريم القرآن معاين .12

.الصابوين علي محمد :تحقيق ،األولى :الطبعة ،8120 - المكرمة مكة

 ،زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبي :المؤلف اسم ،اللغة مقاييس معجم .18

 :الطبعــة ،م8000 - هـــ8102 - لبنــان - بيــروت - الجيــل دار :النشــر دار

.هارون محمد السالم عبد :تحقيق ،الثانية

 ،محمـد بـن الحسـين القاسم أبو :المؤلف اسم ،القرآن غريب يف المفردات .10

.كيالين سيد محمد :تحقيق ،لبنان - المعرفة دار :النشر دار

 أبــي الــدين برهــان :المؤلــف اســم ،والســور اآليــات تناســب يف الــدرر نظــم .15

 - بيروت - العلمية الكتب دار :النشر دار ،البقاعي عمر بن إبراهيم الحسن

.المهدي غالب الرزاق عبد :تحقيق ،م8002 -هـ8182

 بـن علـي الحسـن أبـو :المؤلـف اسـم ،(المـاوردي تفسـير) والعيـون النكت .11

ــة الكتــب دار :النشــر دار ،البصــري المــاوردي حبيــب بــن محمــد  - العلمي

ــروت ــان/  بي ــق ،يوجــد ال :الطبعــة ،يوجــد ال - لبن ــن الســيد :تحقي ــد اب  عب

.الرحيم عبد بن المقصود
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 طالــب أبـي بـن مكـي محمــد أبـو :المؤلـف اسـم ،النهايــة بلـوغ الـى الهدايـة .12

ــار بــن محمــد بــن َحّمــو   القرطبــي األندلســي ثــم القيــرواين القيســي مخت

ــاب بحــوث مجموعــة :النشــر دار ،المــالكي ــة - والســنة الكت  الشــريعة كلي

 - العربيــة اإلمـارات-الشــارقة - الشـارقة جامعــة - اإلسـالمية والدراسـات

 جامعيـة رسـائل مجموعـة :تحقيـق ،األولـى :الطبعة ،م 0229 - ـه 8100

 :د.أ بإشـراف ،الشـارقة جامعـة - العلمـي والبحـث العليـا الدراسـات بكلية

.البوشيخي الشاهد

 أبو الواحدي أحمد بن علي :المؤلف اسم ،العزيز الكتاب تفسير يف الوجيز .16

 ،8182 - بيـروت ، دمشـق - الشـامية الدار،  القلم دار :النشر دار ،الحسن

.داوودي عدنان صفوان :تحقيق ،األولى :الطبعة

*                  *                 * 
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 ملخص البحث

 .. الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد 

 من تفسيره، يف المنذر ابن اإلمام منهج واستنباط استقراء عن عبارة فهذا البحث

 أيـدينا، بـين بالمأثور للتفسير تفسيرية موسوعة أكرب يف عنه المنقولة المرويات خالل

 عزاهـا أثـر( 7222) مـن أكثـر باسـتخالص فقمـت للسـيوطي، " المنثور الدر" وهي

 .المنذر ابن لإلمام السيوطي

هُ  ــهِ  يف حجــر ابــنُ  الحــاف ُ  وعــدَّ ــِب  أحــدَ  «األســباب بيــان يف الُعَجــاب» كتاب  الُكُت

 .بالمأُثور بعد ابن جرير وابن ابي حاتم التَّفسيرُ  عليها يدورُ  التي األربعةِ 

 .قليل   جزء   منه والمطبوعُ  كاملًة، إلينا تصل لم التي التفاسيرِ  من المنذر ابن تفسيرُ 

رين أقرِب  من المنذر ابنُ *   .حاَتم أبي وابن الطربي   جرير ابن لطريقةِ  المفس 

 .وهو من اكثر المفسرين عناية بأسباب  النزول 

حابة عن رواياتِه مجموعُ *   .رواية( 0918) الصَّ

 .رواية (5927) التَّابعين عن رواياته مجموعُ * 

 . رواية( 715) األتباع عن رواياته مجموعُ * 

فهو من اكثر مفسري الرواية عناية بتفسير الصحابة فاق ابن جرير وابن ابي حاتم 

 .وعبد بن حميد وابي الشيخ وابن مردويه

واية من المنذر ابنُ  يكثرُ *    .جـريج وابـن ومجاهـد، عبـاس، ابـن مـن ُكل   عن الر 

 لمدرسة المكية وسبق غير يف ذلكبل عني بالرواية عن ا

رين أكثر من المنذر ابنُ *   .الفقهيَّةِ  األحكام وبيانِ  األحكام بآياِت  عنايةً  المفس 

، المرفوع روايةِ  يف أقل هم من المنذر ابنُ *   الناسـخ يف روايـةً  أكثِرهم ومن النبوي 

 .الكلمات وأسرارِ  والُكليَّات، والمنسوخ،

*                  *                 * 
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 املقدمة

إنَّ الحمَد هلل َنْحَمُده وَنْسـَتِعيُنه، وَنْسـَتغِفُره، ونعـوُذ بـاهلل مِـن ُشـُروِر أنُفِسـنا ومِـن 

َسي َئات أعمالِنا، َمْن َيْهِده اهلُل فال ُمِضلَّ لُه، وَمْن ُيْضلِْل فال َهاِدَي لُه، وأشهُد أن ال إلـَه 

دًا عبُده ورسوُلهإالَّ اهلُل وحَدُه ال شريَك ل  .ُه، وأشهُد أنَّ ُمحمَّ

: آل عمران] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ [.820

ۀ  ہ  چ . [8: النساء] چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ

 .[78، 72: األحزاب] چۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

 :أما بعدُ 

ــْدرًا، وأعالهــا ِذْكــرًا، وأســماها منِزلــًة،  فــإنَّ علــَم التَّفســير مِــْن أشــرِف الُعلــوم َق

سـوُل الكـريُم هـو المبـي َن عـِن اهلل َعـزَّ وجـلَّ أمـَرُه، وعـْن  وأعظِمها نفعًا، وقد كان الرَّ

 فيـه، ومـا شـرَع مِـْن كتابِه معـ
َ
اينَ ما ُخوطِب بِه النَّاُس، وما أراَد اهلل عزَّ وجلَّ بِه، وُعنِي

معاين دينِه وأحكامِه وفرائِضه وُموِجباتِه وآدابه ومنُدوبِه وُسنَنِه التي َسـنَّها، وأحكامــِه 

 .التي حكَم هبا، وآثاِره التي بثَّها 

الُقـرون، صـحابُته الُغـرُّ الميـاميُن، والَقـادُة  ُثمَّ جاء مْن بعِده صفوُة الخلق، وخيرُ 

ــه  ــايف، ونبِع ــَوْحِي الصَّ ــين ال ــوا مــن َمِع ِة، وَنَهُل ــوَّ ــِد النُّب ــْوا يف َمْه ــُث تربَّ ــاتُحون، حي الف

ْوا رسـالَته  ، حملـوا عنـُه هدَيـُه وبياَنـُه، وأدَّ الفيَّاض، فكانوا مشاعَل ُهًدى، ومنـابَر ُنـور 

 .بِصْدق  وَأماَنة  

ثين وُفَقهـاَء، ُيشـاُر إلـيهم وقد  ـرين ومحـد  ، مـن ُمفس  ة  أعـالم  برَز يف ُكل  عصر  أئمَّ

ي عنهم المطايا على َمر  األزمان، ومِـْن أولئـك  بالَبنَاِن، وُتْعَمُل يف سبيِل ُلْقياهم والتَّلق 

                                                 
يف ، (8121)، والنسائي (0889)الحاجة رواها أبو داود يف كتاب النكاح، باب يف خطبة النكاح،  خطبة( 8)

 .من حديث عبد اهلل بن مسعود كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، 

 (.  0: ص)، البن أبي حاتم، «الجرح والتعديل»تقدمة ( 0)
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ُر محمُد بن إبراهيَم بن المنذر النَّْيسابوريُّ  ، حيُث وضَع األعالُم اإلماُم الحافُ  المفس 

يف التفسـير كتابـًا ُيَعـدُّ َلبِنـًة مـن َلبِنــاِت التَّفسـير بالمـأثور، يقضـي لـُه باإلمامـِة يف علــم 

 
ُّ
 .التَّأويِل كما قال الحافُ  الذهبي

ـنَّة واآلثـاِر الثابتـِة  ر الُقرآَن بـالُقرآِن، وبالسُّ فسلَك فيه َمْسلَك الُعلماء األَُول، ففسَّ

ـحابة والتَّـابعين رضـي اهلُل عـنهم أجمعـينك لـذلك رأيـُت مـَن المسندِة من أقـواِل  الصَّ

ــُرورِة بمكــان  البحــَث يف هــذا التفســيِر، وبيــان المــنهِج المتَّبــِع فيــهك ِخْدمــًة للِعْلــم  الضَّ

، َراجيًا منه التوفيَق لما َقَصْدت، والَقُبوَل  ُب هبا إلى اهلل َعزَّ وجلَّ والُعَلماء، وُقْربًة أتقرَّ

 .متك إنَُّه خيُر َمْسُؤول، وَأْكرُم َمْأُموللما َقدَّ 

 :سبُب اختيار البحث وأهميته

ة اليوم إلى العنايـة بالتفسـير المـأثور يف عصـر  فـرتت فيـه الِهَمـُم، (  8 حاجُة األُمَّ

 .وتقاصرت عن استشراف العلوم وطلبها، واستقلَّ ُكلُّ ذي رأي برأيه

سير السـلف المـأثورة، فهـو يف المرتبـة مكانة تفسير ابن المنذر بين كتب تفا(  0

 .الثالثة بعد تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم كثرة يف الرواية

تميــز ابــن المنــذر وبراعتــه يف العلــوم، وكونــه إمامــًا محــدثًا فقيهــًا مفســرًا (  5

مجتهـدًا بلـم مرتبـة االجتهـاد المطلـق دوت التعصـب لقـول أحـد بـل كـان يـدور مــع 

 .الدليل حيث دار

أهمية مرويات ابن المنذر يف التفسيرك حيث َعدَّ الحافُ  ابـن حجـر يف كتابـه (  1

، كمـا تفسيَر ابن المنذر أحَد أربعة كتـب يـدوُر عليهـا التفسـيُر بالمـأثور« العجاب»

، أثنى أهـل العلـم علـى تفسـيره وأنـه يـدل علـى إمامتـه يف هـذا الفـن كمـا سـيأيت بيانـه

لف الصالح، ألعـيَش مـع أقـوالهم، فأشـحذ أردُت أن يكوَن هذا البحُث ُوْص ف لًة بالسَّ

تي فتثار البواعث يف نفسي رغبة يف الخير، وزيادة يف العلم والتَّحصيل  .ِهمَّ

تفرد اإلمام ابن المنذر بجملة من األسانيد والروايـات التفسـيرية السـيما يف (  2

                                                 
 (.81/100)للذهبي « سير أعالم النبالء»: انظر( 8)

 (.8/025)البن حجر « العجاب يف بيان األسباب» :انظر( 0)
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 .آيات األحكام

 : منهج البحث

مـنهج اإلمـام ابـن المنـذر يف تفسـيره، مـن  البحث عبارة عـن اسـتقراء واسـتنباط

خالل المرويات المنقولة عنه يف أكرب موسوعة تفسيرية للتفسير بالمأثور بـين أيـدينا، 

أثـر عزاهـا ( 7222)للسـيوطي، فقمـت باسـتخالص أكثـر مـن  الدر المنثـور وهي 

ر يف السيوطي لإلمام ابن المنذر، وهي كافية يف رسم مالمـح مـنهج اإلمـام ابـن المنـذ

يف الغالب يورد ما يقارب ثلث اآلثار من كل  الدر المنثورتفسيره بصورة عامة، ألن 

أثرًا من اآلثار التـي أخرجهـا ( 880222)وجدته نقل نحو يدل على ذلك أين كتاب، 

ابن جرير، وكذا بالنسبة للتي أخرجها ابن أبي حاتم، ولذلك يمكـن اعتمـاد مـا أورده 

 .مناهج التفاسير المفقودة، ومنها تفسير ابن المنذريف الدر من آثار لدراسة 

وأعمــل علــى دراســة المــنهج مــن خــالل عــرض أنــواع التفســير، مبتــدئًا يف كــل 

مبحث ببيان المعنى االصطالحي، ثم أورد أمثلة من مرويات تفسيره تبين عنايته هبذا 

فسـري الفن، وأعقب ذلك ببعض الروايات التي انفرد هبا يف هـذا النـوع عـن بعـض م

 .السلف

طَّةد البحث  :ةد

جعلت هذا البحَث إلى تمهيد يف ترجمة اإلمام ابن المنذر ثم تكلمت عن منهج 

 .ابن المنذر يف تفسيره ثم ذيلت بخاتمة

تكلمت يف التمهيد عن ترجمِة ابن المنذر، وحياتِه الِعْلمية، والحديِث عن آثـاِره 

 .يهِ وُمصنَّفاتِه ُعُمومًا، وثناِء الُعَلماء عل

ـِذي َسـَلَكُه ابـُن المنـذِر يف  ثًا يف ثنايـا «تفسـيره»ثم تكلمت عن المنهِج الَّ ، ُمتحـد 

                                                 
الـدر ))روايـة سـاقها السـيوطي يف ( 0222)رواية يف آيات األحكـام مـن أصـل ( 168)روى ابن المنذر ( 8)

 .رواية منها( 22)، وانفرد بـ((المنثور

، والفريـابي، عبد بن حميد: )عقدت المقارنة هنا بين تفسير ابن المنذر وتفاسير السلف المفقودة، وهي( 0)

 (.وأبي الشيخ
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ذلك عن أنواِع التَّفسيِر المروي  عند ابِن المنذر، ُمعتمدًا يف ذلك على القسم المطبوِع 

 يف كتابــه 
ُّ
ــيوطي ر  المنثــور»مــن كتابـِـه، وعلــى مــا ســاقه السُّ ياتــه ، ُمقاِرنــًا بــين روا«الــدُّ

ُح ما قصدُت إليه  .ورواياِت غيره كثرًة وقلَّة، وذاكرًا نَِسبًا توض 

لُت إليه يف هذا البحـِث  -ُحْسنَهاأسأل اهلل –وجعلُت الخاتمَة  ألذكَر أبرَز ما توصَّ

تي ُأوِصي هبا  .من نتائَج، وأذكَر أهمَّ التَّوصياِت الَّ

 : الفهارس

 .فهرس المصادر والمراجع

 .فهرس الموضوعات

واهلل أسأل أن يوفقني لما فيه الخير والصالح، وأن يجعل هذا العمـل ذخـرًا بـين 

 .يديه، وصلي اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

*              *              * 
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 ترمجة اإلمام ابن املنذر: متهيد

ه ونسبده*   :اسمد

اإلسـالِم، صـاحُب التَّصـانيِف التـي لـم  هو اإلماُم الحافُ  الَفِقيُه العالَّمـُة، شـيُخ 

ن يف  ْف مثُلها، والمجمُع على إمامتِه، وجاللتِه، وُوُفوِر ِعْلِمه، وجمِعـه بـين الـتمكُّ ُيؤلَّ

ــُد بــُن إبــراهيَم بــن المنــ: علمــي الحــديِث والِفْقــهِ  ذِر بــن الجــاُروِد أبــو بكــر  محمَّ

 .النَّيسابوريُّ 

تده وَنْشأتده*   :والدد

 كما ي–ُولِد 
ُّ
يف ُحُدوِد موِت اإلمام أحمَد بِن َحنْبل، ومن المعروِف  -قول الذهبي

 .المنذِر قريبًا من هذا ، فيكوُن مولُد ابنِ (هـ 018)أنَّ اإلماَم أحمَد قد ُتوف ي يف سنِة 

ـَة، وأنـه كـان شـيَخ الحـرم،   نشَأ يف نيساُبوَر، وأكثر من ترجم له ذكـر أنَّـه نـزَل َمكَّ

ةَ واستقرَّ هبا حتَّ  أنَُّه سمَع بِمْصَر مـن « األوسطِ »، وقد ذكَر يف كتابِه ى ُعِرَف بنَزيِل َمكَّ

اِر بن ُقَتْيبةَ   .، مما يُدلُّ أنَُّه رحَل إليهاَبكَّ

 رحمُه اهلل تعالى
ُّ
هبي َنِسـَيُه، وال « تاريخـه»لم يذُكْرُه الحـاكُم يف : قال الحافُ  الذَّ

 .ك فإنَُّه ما دخلها«ِخ دمشقتاري»، وال «تاريخ بغداد»ُهَو يف 

افعيَّة  .وِعداُده يف الُفقهاِء الشَّ

ـِد بـن عبـِد اهلل بـن عبـد  بيِع بـن ُسـَلْيماَن، ومحمَّ سمَع ابُن المنذر الحديَث مَن الرَّ

                                                 
 ـذيب األسـماء »، (829: ص)« طبقـات الشـيرازي»، و(67: ص)« طبقـات العبـادي»انظر ترجمته يف ( 8)

، (795-5/790)« تـذكرة الحفـاظ»، و(1/027)« وفيات األعيان»، و(807 – 0/806)« واللُّغات

« الـوايف بالوفيـات»، و(81/12) ثالثتها للذهبي« سير أعالم النبالء»، و(5/122)« ميزان االعتدال»و

« لسـان الميـزان»، و(8/127)« العقد الثمين»، و(5/820)للسبكي « طبقات الشافعية»، و(8/556)

طبقـات »، و(509: ص)« طبقـات الحفـاظ»، و(09: ص)للسيوطي « طبقات المفسرين»، و(2/07)

« قـات األصـوليينطب»، و(0/092)البـن العمـاد « شذرات الذهب»، و(0/22)للداودي « المفسرين

 (.9/002)« معجم المؤلفين»، و(2/000)« األعالم»، و(8/869)

 .ولذا نجد له عناية بتفسير المكيين من أصحاب عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما( 0)

 (.8/011)البن المنذر « األوسط»: انظر( 5)

 (.81/108)سير أعالم النبالء ( 1)
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 بـن عبـِد العزيـز، 
 
ـِد بـن َمْيُمـوَن، وعلـي ائِم، ومحمَّ ِد بن إسماعيَل الصَّ الحكم، ومحمَّ

وايِة عن« تفسيِره» ُكُتبِه، وقد أكثَر يف وخلق  كثير  مذكورين يف ـا بـن َداوَد، : مَن الر  زكريَّ

 بـن عبـِد 
 
  بن عبـِد العزيـز، وعـالَّن علـي

 بن المباَرك، وعلي
 
وُموَسى بن هاروَن، وعلي

ـد    بن الحسـن، ويحيـى بـن محمَّ
ار، وعلي   النَّجَّ

ِد بن علي حمن بن المغيرِة، ومحمَّ الرَّ

 
 
 .بن عبد اهلل بن يحيى، وعلي

 رضي اهلل عنه
 
 .وأخذ الِفْقَه عن أصحاِب اإلمام الشافعي

 شــيُخ 
ُّ
مياطي ــار الــد  ــُد بــُن يحيــى بــن عمَّ روى عنــه أبــو بكــر ابــُن الُمْقــِر ، ومحمَّ

ــو بكــر  الخــالَُّل  ، وأب ُّ
ــن أحمــد البلخــي ــُد ب ، ومحمَّ ُّ

ــتي ــان الُبْس ــُن ِحبَّ ، واب  
ــي َلَمنْك الطَّ

دُ  ، ومحمَّ ُّ
، وعبـُد  الحنبلي

ُّ
، وسـعيُد بـُن ُعْثمـان األندلسـي

ُّ
ْيثِـي بن عبد اهلل بن يحيـى اللَّ

 بن شعباَن وآخُرون
 
 .الَبر  ابُن عبد العزيز بن ُمخاِرق، والحسيُن والحسُن ابنا علي

َلماِء عليهِ *   :مكانتده الِعْلميَّةد وثناءد العد

على إمامتِه، وَجاللتِـه، وُوُفـوِر  هو اإلماُم الُمجمعُ : قاَل النَّوويُّ رحمُه اهلل تعالى

ـة النَّافعـُة  ِن يف ِعْلَمي الحديِث والِفْقِه، ولُه المصنَّفاُت الُمِهمَّ ِعْلِمه، وجمِعه بين التمكُّ

ــا  ــذاهب الُعَلمــاء، منه ــاِن م ، «اإلشــراُف »، و«األوســطُ »يف اإلجمــاع والخــالِف، وبي

 .، وغيُرها«اإلجماع»وكتاُب 

حيحُة ُعُموًمـا أو لُه مَن التَّحقيِق ما  نَُّة الصَّ ْت عليه السُّ ال ُيَداُن فيِه، واعتماُده ما َدلَّ

، فيـذكُر مـذاهَب الُعَلمـاء، ُثـمَّ يقـوُل يف أحـِد المـذاهب وهبـذا : ُخُصوًصا بال ُمَعارض 

أقوُل، وال يقـوُل ذلـك إالَّ فيمـا كانـْت صـفُتُه كمـا ذكرُتـه، وقـد يـذكُر َدلِيَلـُه يف بعـِض 

، وال المواضع، وال ـُب ألحـد   بعينِـه، وال َيتعصَّ
 يلتزُم التقيَُّد يف االختياِر بمذهِب أحـد 

ــنَّة  ــِة السُّ ليل، ودالل ــدَّ ــوِر ال ــدوُر مــع ُظُه علــى أحــد  علــى عــادِة أهــِل الخــالف، بــل ي

ِحيحة، ويقوُل هبا مع َمْن كانت  .الصَّ

، َمـذكور    
ـافعي يف جميـِع  ومَع هـذا فهـو عنـد أصـحابِنا معـدود  مـن أصـحاِب الشَّ

 .ُكُتبهم يف الطَّبَقات

 
ُّ
ــبكي ــة وَأْحباُرهــا، كــان إماًمــا مجتهــًدا حافًظــا : وقــال السُّ أحــُد أعــالِم هــذه األُمَّ

                                                 
 (.0/192)لنووي ل«  ذيب األسماء واللغات»: انظر( 8)
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 .َوِرًعا

ـَة، صـنَّف كتبـًا لـم ُيصـنَّْف مثُلهـا يف : وقال األَْدَنرويُّ  اإلماُم المجتهُد، نزيـُل مكَّ

ـُد الِفْقِه وغيِره، وكان على  اية  من معرف ِة الحديِث واالختالِف، وكان مجتهًدا ال ُيقل 

 .أحًدا

ــانَ  لًِعــا، واحتــاَج إلــى ُكُتبِــه الموافــُق : وقــال ابــُن ِخلِكَّ كــان فقيًهــا عالمــًا ُمطَّ

 . والمخالُِف 

اوديُّ  ن ُيْقتَدى به يف الحالِل والحراِم، كان : وقال الدَّ الفقيُه، وأحُد األعالم، وممَّ

 .حافًظا، َوِرًعا إماًما مجتهًدا،

 
ُّ
يوطي الحافُ  العالَّمُة الث َقـُة األوحـُد شـيُخ الحـَرم، وصـاحُب الُكُتـب : وقال السُّ

 .التي لم ُيصنَّْف مثُلها

للَّفاتد ابن المنذرِ *   :مد

ـْف مثُلهـا  َة الفقِه َنعُتوُه بأنَُّه صاحُب المصنََّفات التي لم ُيؤلَّ اَظ وأئمَّ سبق أنَّ الُحفَّ

فاتِهيف  ، وها أنذا أذكُر شيئًا من ُمؤلَّ تي انتفَع هبا الخاصُّ والعامُّ  :اإلسالم، والَّ

 .(مفقود) «إثباُت الِقياس»* -

  . مخطوط «اختالُف الُعَلماء»* -

 . مطبوع: «اإلجماع»* -

، ذكره ابن : «اإلشراُف على مذاهب العلماء»* - وقد ُطبِع بعُضه، وبعُضه مفقود 

ـة، وهـو مـن : قالخل كاَن و هو كتاب  كبير  يُدلُّ علـى كثـرِة وُقوفِـه علـى مـذاهِب األئمَّ

                                                 
 (.5/820)للسبكي « طبقات الشافعية الكربى»: انظر( 8)

 (.21: ص)لألدنروي « طبقات المفسرين»: انظر( 0)

 (.1/027)البن خلكان « فيات األعيانو»: انظر( 5)

 (.0/22) لداوديل« طبقات المفسرين»: انظر( 1)

 (.552: ص)للسيوطي « حفاظطبقات ال»: انظر( 2)

علـى ذكـر يف المخطوطـات، لكـن اسـم الكتـاب يشـير إلـى مضـمونه، وذكـره ابـن النـديم يف  لم أعثـر لـه (6)

 (.520ص)الفهرست 

 (.11120)له عدة مخطوطات ذكرت يف خزانة الرتاث برقم  (7)
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 .أحسن الُكُتب وأنفِعها وأمَتِعها

 .، مطبوع«اإلقناعُ »* -

 .، مطبوع بعضه«األوسط يف السنن واإلجماع»* -

 .مفقود «المبسوط»* -

 على الفقير»* -
 
 .مفقود «تشريُف الغني

 إلى المدينة المنورةرحلُة اإلمام ا»* -
 
 .مطبوع «لشافعي

الة»* -  .مفقود «أحكاُم تارك الصَّ

 .، ويأيت الكالم عليه مفرداً «كتاُب التفسير»* -

 .مفقود «المناسك»* -

ياَسة»* -  .مخطوط «الس 

 .مفقود «الِجهادُ »* -

.مخطوط «جامع األذكار»* -

                                                 
 (.06ص )انظر مقدمة اإلقناع، ( 8)

 المبسـوط مختصًرا لكتاب آخر للمؤلف وهواألوسط يف السنن واإلجماع واالختالف  يعد كتاب ( 0)

، ولم أعثر على ما يشير إلى وجـوده، تفسـير ابـن المنـذر األوسطوقد ذكر هذا المؤلف يف أثناء كتابه 

 (.8/00)للسعد 

 .2/09 لسان الميزانلم أعثر على ما يفيد وجوده، وَذَكره الحاف  ابن حجر يف  (5)

المجّلـد األّول، الجـزء الّثالـت  -اث العربّي هـ كما َذَكر سزكين يف تاريخ الّتر8522مطبوع بالقاهرة سنة  (1)

 (.0179)، وله عدة مخطوطات ذكرت يف خزانة الرتاث برقم 020، 890، 898ص 

 .0/605 اإلقناعلم أعثر على ما يفيد وجوده، وقد َذَكره اإلمام ابن المنذر يف كتابه  (2)

 .8/050 اإلقناعلم أعثر على ما يفيد وجوده، وَذَكَرُه المؤّلُف يف  (6)

كمـا َذَكـر الّشـيخ عبـد الحميـد . يوجد له مخطوط يف مكتبة المخطوطات الشرقية يف مدينة جوتا بألمانيا (7)

النّفـائس : فيه بحوث فقهّية عظيمة من مختلف الفروع والفرائض، من مقـال لـه بعنـوان: الّسائح، وقال

هــ، نقـال عـن محّقـق 8509، سنة 28 ، ص827: اإلسالمّية المتناثرة، بمجّلة الوعي اإلسالمّي، العدد

 (.8/05)تفسير ابن المنذر 

 .0/118 اإلقناعلم أعثر على ما يفيد وجوده، وَذَكره المؤلف يف  (9)

 .ما يفيد أن له نسخة كما يف فهرست مكتبة دار العلوم بألمانيا( 8/81)اإلجماع البن المنذر يف تحقيق ( 0)
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 .ومؤلفاته غيُرها كثير  

 : لتي وقفنا عليها كلها محررة، لكن من أهم كتبه كتاُب التفسيروكتبه ا

ــف كتابــًا يف التَّفســيِر، يقــول الحــافُ  وقــد  ذكــر المرتجمــون البــن المنــذر أنَّــه ألَّ

 يف 
ُّ
هبي والبن المنذر تفسير  كبير  يف بضعَة عشر مجلًدا يقضي له باإلمامـِة : «ِسيره»الذَّ

 .يف علم التأويل

 .وهو من أحسِن التَّفسيرِ : وقال األندرويُّ 

اوديُّ   .وكتاُب التَّفسيِر الذي لم ُيصنَّْف مثُله: وقال الدَّ

ــِه  ُه الحــافُ  ابــُن حجــر يف كتاب ــِب « الُعَجــاب يف بيــان األســباب»وعــدَّ أحــَد الُكُت

 .األربعِة التي يدوُر عليها التَّفسيُر بالمأُثور

يف « األوسط»، فقال يف كتابِه «تفسيِره»ْخرى إلى وقد أشار ابُن المنذر يف كُتبِه األُ 

م للُجُنب المسافِر الذي ال يجُد الماءَ  وَروْينـا معنـى هـذا الَقـْول عـن : ِذْكر إثباِت التيمُّ

، وابن ُجَبير، والحكم، والحسِن بن مسلم، وقتـادَة، وقـد  ، وابِن عبَّاس، ومجاهد   
علي

 .«التَّفسير»ذكرُت أسانيَدها يف كتاب 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ : أيضًا عند الحديِث على قوله تعالى« األوسط»وقال يف 

ـا : اآلية[ 852: طه] چڌ  ڎ   وقد ذكرُت تماَم تفسيِر هذه اآليات وغيِرهـا ممَّ

لوات يف كتاب   .«التفسير»يدخُل يف مواقيِت الصَّ

 .فإحالته عليه يشير إلى اهتمامه بتحريره، واهلل أعلم

                                                 
، وكتــاب األشــربة، وقــد ذكــر ديث جــابر يف حجــة النبــي مثــل مختصــر الصــالة، وجــزء يف شــرح حــ (8)

مرتجموه العديد من مؤلفاته، لكن لم أعثر لها على مخطوط ولعل فيما أوردته كفاية يف تحديد مالمـح 

 (.8/05)تآليفه، وانظر مقدمة تحقيق تفسير ابن المنذر للسعد 

 (.81/102)للذهبي « سير أعالم النبالء»: انظر( 0)

 (.21: ص)لألندروي « قات المفسرينطب»: انظر( 5)

 (.0/26)للداودي « طبقات المفسرين»: انظر( 1)

 (.8/025)البن حجر « العجاب»: انظر( 2)

 (.0/501)البن المنذر « األوسط»: انظر( 6)

 (.81-0/85)البن المنذر « األوسط»: انظر( 7)
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 :وفاتده* 

 .، بمكة المكرمة(هـ589)ي رحمه اهلل تعالى سنَة ُتوف  

 :الدراسات المعاصرة* 

وقد كتب العديد من الباحثين المعاصرين عن اإلمام ابن المنذر، وال سيما عنـد 

تناول أحد كتبه بـالتحقيق والدراسـة يف رسـائل علميـة أو تحقيـق كتـب، أو دراسـات 

 : عامة، ومن ذلك

: ي، بجامعـة القـدس المفتوحـة بالخليـل، بعنـوانـ بحث األستاذ إسماعيل شند

 .حياته ومؤلفاته ومنهجه( هـ589ت)اإلمام ابن المنذر النيسابوري )

وكذلك ترجمته يف أول القطعة المنشورة من تفسيره، تحقيق سـعد السـعد، ويف 

اإلشـراف علـى مـذاهب أهـل )وكتـاب ، تحقيق فـؤاد عبـد المـنعم، (اإلجماع)كتاب 

، تحقيق عبد اهلل بـن عبـد العزيـز (اإلقناع)وكتاب  عبد اهلل البارودي،: ، تحقيق(العلم

 .صغير أحمد بن حنيف حماد يأبتحقيق ( األوسط)وكتاب  الجربين،

 

*              *              * 

                                                 
 (.552:ص)للسيوطي ( (طبقات الحفاظ))، و(8/022)للصفدي (( الوايف بالوفيات: ))انظر( 8)

 .http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ismailShindiوهو منشور على موقع ( 0)
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 «تفسرِيه»منهُج ابِن املنذر يف 

سير المفقود جلهاك لم يِصْل إلْينَا تفسيُر ابِن المنِذر مجموعًا َكَمالً، فهو من التفا

ــالى ــه تع ــيِر قولِ ــدُأ بتفس ــُه يب ــالمطبوُع من ــرة] چچ  چ  چ   چ : ف ، [007: البق

ِ] چٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : وينتهي عند تفسيِر قولِه تعالى
 
ِ[.29:ِالنِّساء

ر  المنُثـورِ »والمتتب ُع لكُتب التَّفسير بالمأُثور التي نقلْت عـِن ابـن المنـِذرك كــ « الـدُّ

  يظهُر لُه أنَُّه كـاَن لـديهْم 
يوطي ابـِن المنـذر كـاماِلً مـن ُسـورِة البقـرة إلـى « تفسـيرُ »للسُّ

 .ُسورة النَّاسِ 

على الِقْسـم المطبـوِع منـُه، « تفسيِره»وقد اعتمدنا يف دراسِة َمنْهِج ابن المنِذر يف  

 يف 
ُّ
يوطي ر  المنثور»وعلى ما نقَلُه السُّ  .التَّوفيَق إلى الَقْصدِ  ، َراِجين مَن اهلل«الدُّ

ــَلِف يف  -كغيــِره مــن ُعَلمــاء التَّفســير بالمــأُثورِ -و ابــُن المنــِذر  َســلَك َمــنْهَج السَّ

ـحابِة والتَّـابِعين ير فسأورد ت، ف«تفسيِره» ـنَّة النبويَّـة، وأقـواِل الصَّ الُقرآَن بالُقرآن وبالسُّ

 .ِرضواُن اهلل عليهم أجمِعينَ 

 

*              *              * 
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 التَّفسرُي املرفوُع: املبحث اأَلوَُّل

ــوعِ  ــُف التَّفســيِر المرُف  : تعري
 
ــي ــنْ هــو مــا جــاَء عــِن النب ــلِ  آلِي  تفســير   مِ  التَّنزي

 َقْصداً 
 
ك ، وعليِه الُعْمدُة يف الَباِب، فال َرْيـَب أنَّـُه لـيَس بعـَد بيـاِن النَّبـي  ُهـوَ  إذ بيـان 

وعَ  هـذا أنَّ  غيرَ  الحكمَة، اهلل آتاهُ  وقد وُمَراِده، هللا بكتاِب  الَخْلق أعلمُ   التَّفسـيرِ  مـنَ  النَـّ

ُف  ةِ  على يتوقَّ ، وهو اإِلْسناِد، ِصحَّ   قال حتَّى قليل 
ُّ
ـيوطي  والمرفـوعُ : «اإلتقـان» يف السُّ

ةِ   اهلل رسولِ  عن  .يف التَّفسير هو يف غايِة الِقلَّ

ر  الم»وبعد استقراء  لما يف  َوايـات المرفوعـِة التـي أخرَجهـا ابـُن « نثورالدُّ مـن الر 

روايـة، بمـا تشـكل نسـبُته ( 282)أنَّ المرويَّ مَن التَّفسيِر المرفـوع عنـَدُه  المنذر نجدْ 

ا انفرَد به( 07: )، وقد انفرَد بـ(2.26) ، وهذه أمثلُة ممَّ
 :رواية 

  عن عائشَة رضي اهلل عنها« تفسيِره»أخرَج ابُن المنذِر يف * 
 
 لو»: قال عن النبي

ـُمومِ  عـذاِب  مـن اهلل فتَح   وَمـنْ  األَْرَض  َأْحرَقـِت  األَْنُملـِة، مثـَل  األَْرضِ  َأْهـلِ  علـى السَّ

 .«عليَها

 وأخرج أيضًا عن عبِد اهلل بن عمِرو بن الَعاِص * 
 
 َمنْ  »: قاَل  ـما، عِن النبي

ينةِ  َيْومَ  َصامَ  نَِة، تلك َيامِ ِص  مِنْ  فاَتهُ  ما َأْدَركَ  الز  ق وَمنْ  السَّ  ما َأْدَركَ  بصَدقة   يومئذ   َتَصدَّ

نَةِ  تلك َصَدقة   مِنْ  فاَتهُ   .َعاُشوَراء يومَ : يعني ك«السَّ

                                                 
وبـين غيـره ممـا ورد  -أعني المرفـوع الـوارد يف تفسـير القـرآن قصـداً –وفرق بين هذا النوع من المرفوع( 8)

 .هيب ونحوها مما ساقه المفسرون يف كتبهممطلقًا يف فضائل األعمال واللطائف والرتغيب والرت

 (.0/175)للسيوطي « اإلتقان»: انظر( 0)

 (.85/727)للسيوطي « لدر المنثورا»: انظر( 5)

، (0/272)، و(0/816، وانظــــر بقيــــة األمثلــــة يف (82/086)للســــيوطي « لــــدر المنثــــورا»: انظــــر( 1)

، (1/627)، و(1/628)، و(1/628)، و(1/97)، و(1/225)، و(1/207)، و(1/28)و

، (88/12)، و(82/527)، و(82/592)، و(82/96)، و(6/861)، و(2/262)و

، (85/261)، و(80/505)، و(80/087)، و(80/877)، و(80/006)، و(88/892)و

 (.7/825)، و(82/20)، و(81/662)، و(81/208)و
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ُح نسبَة ما انفرَد به عن غيِره   :وهذا جدول  ُيوض 

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

07/28275/19612/0062انفرد بـ

 2%81%82%  2بةالنس

 .ويظهُر أنَّ َأقلَُّهم ابُن المنذر، وأكثَرُهم عبُد بن ُحَميد

ـرين يف المرفـوع  وهذا جدول  ُمقاِرن  بين رواياِت ابن المنذر مَع غيِره مـن المفس 

 :النبوي حسب اإلحصائية من الدر المنثور

المرفوع النبوي

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

282/9002100/7082506/550201/910

2.262.262.822.25 

 
ُّ
ْيِخ، وأقلُُّهم الِفْريابي  .يالحُ  أنَّ أكثَرُهم أبا الشَّ

 

*              *              * 
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 املبحث الثَّاني

 أحسن طرق التفسري 

ال   ْرآنِ  -أوَّ ْرآن بالقد  :تفسيرد القد

َها يف ـُرِق وَأصـحَّ ـَر الُقـْرآُن بـالُقْرآنك إذ ال َرْيـَب أنَّ  إنَّ َأْحسَن الطُّ التَّفسـيِر أْن ُيفسَّ

قائَل الكالم هو َأعلم بُمَراِده، فكيَف إذا كان المـتكلُم هـو اهلَل عـزَّ وجـلَّ الـذي َأحـاَط 

 !بُكل  شيء  ِعْلمًا وَأْحَصى ُكلَّ شيء  عددًا؟

ا البيـاُن لـُه ُوُجـوه  وأنـواع  ونقصُد بذلك أن ُتبـي َن آيـة  المـراَد يف آيـة  ُأْخـرى، وهـذ

َشتَّى، منها َبْسُط الموَجز، وبياُن الُمْجَمل، وحمُل المطَلِق علـى المقيَّـِد، وتخصـيُص 

، وإيضاُح المبَهم، وغير ذلك من ُوُجوِه تفسيِر الُقْرآن بالُقرآنِ   .الَعام 

 :ومن أمثلة ما جاء يف ذلك

ـا نزلـْت هـذه : هلل بـن مسـعود قـاَل عـن عبـِد ا« تفسيِره»أخرج ابُن المنذِر يف *  لمَّ

اِس، [90:األنعام] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ: اآليةُ  ، َشقَّ ذلـك علـى النَـّ

إنَُّه ليَس الذي َتْعُنوَن، ألم َتْسَمُعوا ما »: وأيُّنا ال يظلُم نفَسُه؟ قال! يا رسوَل اهلل: فقالوا

الُح  ركُ [85:لقمان] چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ : قال الَعْبُد الصَّ  .«، إنَّما هو الش 

ـــاس  يف قولِـــه تعـــالى*  ـــِن عبَّ   چەئ  ەئ  وئ چ : وأخـــرَج أيضـــًا عـــِن اب

إلـى قولِـه  چائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ ُهـنَّ خمـس  : قال [20: نعاماأل]

 .[51:لقمان]، چخب  مبچ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  چ : وأخرَج أيضًا عن مجاهد  يف قولِه تعالى* 

ذارة : ، قال[852:منعااأل] چۋ   ُسـُل يف اإلنـِس، والنـ  ، إنَّما الرُّ ليَس يف الِجن  ُرُسل 

، وقرأَ   . [00: األحقاف] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ: يف الِجن 

                                                 
 (.6/886)للسيوطي « لدر المنثورا»: انظر( 8)

 (.6/65)وطي للسي« لدر المنثورا»: انظر( 0)

 (.6/022)للسيوطي « لدر المنثورا»: انظر( 5)
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ی  چ : وأخرَج ابُن المنِذر من طريِق ابِن ُجَريج  عِن ابِن عبَّاس  يف قولِه تعالى* 

ــــرة] چی  جئ  حئ  مئ         ــــال[57:البق ــــالى: ، ق ــــه تع ــــَو قوُل  چٻ  ٻ  ٻ  چ : ُه

 .[05: األعراف]

ر  المنثـور»ويبلُم هذا النَّوُع مَن التَّفسيِر َوْفق ما ُوِجد يف  روايـة، مـن ( 855)« الـدُّ

ُل نسبَة ( 9002)أصِل   (.2.282)رواية، وُيشك 

 :روايًة، ومن أمثلِة ذلك( 82)وقد انفرَد بـإخراج 

پ  ڀ  ڀ        چ : َأْحسـُن مـا سـمعُت يف هـذِه اآليـةِ  :ما أخرَجـُه عـن مالـك  قـال* 

ـــي يف [ 70: الواقعـــة] چڀ   ـــة الت ـــِة اآلي ـــَبس)أنَّهـــا بمنزل  چڍ   ڌ  ڌ     چ ( َع

 .[85: عبس]

ــالى*  ــه تع ــد  يف قولِ ــن مجاه ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ : وأخــرج أيضــًا ع

(: ُســورة المائــدة) هــو الميثــاُق الــِذي ُأِخــَذ علــيِهم يف: قــاَل [ 12: البقــرة] چچ  

 .اآلية[ 80: المائدة] چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

 :وهذا جدول  ُيظهُر نسبَة ما انفرَد بِه عن غيِره

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

82/85558/8890/092انفرد بـ 

 2%50%06%88النسبة

يخ اويظهُر أنَّ أكثَرُهم أب  .الشَّ

ِرينوهذا جدول  يظ  :هُر مقارنًة بين رواياتِه ورواياِت غيِره من المفس 

                                                 
 (.8/586)للسيوطي « لدر المنثورا»: انظر( 8)

 (.81/005)للسيوطي « لدر المنثورا»: انظر( 0)

، (8/587)، وانظــر بقيــة الروايــات التــي انفــرد هبــا يف (8/550)للســيوطي « لــدر المنثــورا»: انظــر( 5)

، (88/629)، و(82/127)، و(0/505)، و(9/870)، و(2/502)، و(8/195)، و(8/550)و

 (.81/672)، و(81/662)، و(81/617)، و(81/696)، و(80/022)، و(80/052)و
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تفسير القرآن بالقرآن

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

855/9002889/708255/550286/910

2.2822.2822.2282.20 

، يليه ابُن المنذرِ 
ُّ
 .وعبد بن حميد ويظهُر أنَّ أكثَرُهم عنايًة بِه الفريابي

نَّة -انيًاث ْرآن بالسُّ  :تفسيرد القد

ُة بيان  وإيضاح   نَُّة النبويَّ وهذا هَو المرتبُة الثَّانيُة من مراتِب التَّفسيِر بالمأُثور، فالسُّ

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ : للُقْرآن الكريِم، وشارحة  لُه، قال تعـالى

مئ  ىئ  يئ   جئ  حئ چ : ، وقال َعـزَّ مِـن قائـل[11: النحل] چڤ  ڦ   

 [.61: النحل] چجب  حب   خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت 

 
ُّ
، وقــد قــال النبــي  يف أحمــدُ  اإلمــامُ  رواهُ  فيمــا ملسو هيلع هللا ىلصواآليــاُت يف ذلــك كثيــرة 

 قـاَل : قـال عنـه اهلل رضـي َكِرَب  معدي بن الِمْقَدام عن «ُسنَنه» يف داودَ  وأبو ،«ُمسنِده»

 .«ْثَلُه َمَعهُ ُأوتِيُت الكَِتاَب ومِ  إن ي أال»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوُل 

ـــرين الِحْكمـــَة يف قولـِــه تعـــالى ـــَر ُجـــلُّ المفس  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ : وَفسَّ

رةُ [ 885: النساء] چېئ   ُة المطهَّ نَُّة النبويَّ  .بأنََّها السُّ

يعنــي تفســيَر الُقــرآن  –فــإْن َأْعيــاَك ذلــك : ولهــذا قــاَل شــيُخ اإلســالِم ابــُن تيميــةَ 

نةك فإنَّ  -ُقْرآنبال َحة  لُه، بل قد قال اإلماُم أبو عبـِد فعليك بالسُّ ها شارحة  للُقرآن وُموض 

 
ُّ
افعي َم فُهـَو : اهلل محمُد بُن إدريَس الشَّ ُكلُّ ما حكَم به رسوُل اهلل صلى اهلل عليـه و سـلَّ

ا َفِهَمُه مَن الُقْرآن  .ممَّ

ـنَّة، ومـنهُم لذلك فقِد اعتمَد الُمْعَتنون بالتَّفسيِر المأُثوِر علـى تفسـيِر الُقـْرآ ِن بالسُّ

َوايات يف هـذا البـاِب، ونسـُرُد بعـَض «تفسيِره»ابُن المنذر يف  ، فقد أخرَج كثيًرا من الر 

                                                 
 (.1/852)« مسنده»، واإلمام أحمد يف (1621)رواه أبو داود ( 8)

 (.05: ص)البن تيمية « مقدمة يف أصول التفسير»، و(97-96: ص)لإلمام الشافعي « الرسالة»: انظر( 0)
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ُح ذلك، وَمْن أراد المزيَد فعليِه بكتاب  ر  المنثور»األمثلِة التي توض   « الدُّ
 
يوطي  .للسُّ

نَّة للُقْرآن عند ابن المنِذر  :فِمْن أوُجِه بياِن السُّ

: عن عائشَة رضي اهلل عنها قالـت« تفسيِره»روى ابُن المنذر يف : الُة اللَّْبسِ إز -

چ  چ  چ : ألـيَس اهلل يقـوُل : ، فُقْلُت «ليَس أحد  ُيَحاَسُب إاِلَّ َهَلَك »: قاَل رسوُل اهلل 

لــيَس ذلــك »: قــال[ 9-7: االنشـقاق] چچ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

. «، وَمْن ُنوقَِش الِحساَب َهَلَك بالِحَساب، ولكْن ذلك الَعْرُض 

: عن عبِد اهلل بن مسعود  قـال« تفسيِره»أخرَج ابُن المنذِر يف : تخصيُص الَعام   -

ا نزلْت هذِه اآليةُ  ، َشقَّ ذلك [90:األنعام] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ : لمَّ

إنَُّه لـيَس الـذي َتْعنُـوَن، »: وأيُّنا ال َيظلُِم نفَسُه؟ قال! يا رسوَل اهلل: على النَّاِس، فقالوا

ـالُح  ، إنَّمـا [85:لقمـان] چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ : ألم َتْسَمُعوا ما قـال العبـُد الصَّ

ركُ  .«هَو الش 

عن ُعْقبَة بن عـامر  « تفسيِره»فقد أخرَج ابُن المنِذر يف : بياُن بعِض المفرَداِت  -

 اهلل عنه قال
َ
 رضي

 
 : الُجَهني

َّ
ۇ  ۆ  ۆ  چ : وُل وهَو على المنـربيق سمعُت النَّبِي

 [62:األنفــال] چۈ  ۈ  ٴۇ  
ُ
ْمــي َة الرَّ ، أال إِنَّ الُقــوَّ ُ

ْمــي َة الرَّ ، قالهــا «ك َأال إنَّ الُقــوَّ

.ثالًثا

ومِن أوُجهها غيَر ما مرَّ تقييُد المطلق، وتوضيُح الُمْبَهم، وتفصيُل الُمْجَمل،  -

.وغيُر ذلك

( 9002)روايـة، مـن أصـِل ( 597)ر عند ابن المنِذر ويبلُم هذا النوُع من التَّفسي

ُل نسبَة   %(.2.21)رواية، ويشك 

 :رواية، ومن أمثلِة ما انفرَد به( 02: )وقد انفرَد بـ

: األحـزاب] چۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  چ : ما أخرَجُه عـن قتـادَة يف قولِـه تعـالى

                                                 
 (.82/587)للسيوطي « لدر المنثورا»: انظر( 8)

 (.6/886)للسيوطي « لدر المنثورا»: انظر( 0)

 (.7/821)للسيوطي « لدر المنثورا»: انظر( 5)
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 اهلل: قال[ 22
ُّ
 .ُيْقِسم  جعَلُه اهلُل تعالى يف ِحل  من ذلك، وكان نبي

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرَد به عن غيِره

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

02/59729/55088/002انفرد بـ 

 2%88%87%2.26النسبة

 بشيء  
ُّ
 .ويظهُر أنَّ أكثَرهم عبُد بن ُحَميد، وأقلَُّهم ابُن المنذر، ولم ينفرِد الفريابي

ِرين مع الن َسبوهذا جد  :ول  ُيظهُر إحصائيًَّة مقارنة بين رواياتِه ورواياِت غيِره من المفس 

تفسير القرآن بالسنة

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

599/9002550/7082886/550205/910

2.212.212.252.20 

 ويظهُر جلّيًا أنَّ مِن أكثرهم ابُن المنِذر وعبد بن 
ُّ
ُهُم الفريابي  .حميد، وأنَّ أقلَّ

َغةِ  -ثالثًا  : التَّفسيرد باللُّ

َغـُة العربيـُة أبـرَز مصـادِر تفسـيِر الُقـْرآنك وذلـك أنَّ اهلل عـزَّ وجـلَّ اخـتصَّ  ُتَعدُّ اللُّ

ـُر  العرَب بأن أنزَل القرآَن الكريَم بُلَغتِهم، فما كان غامضًا من ُمفـردات  يطلـُب المفس 

 .َغة العرب وأشعاِرهمتفسيَرُه من لُ 

 اهلل تعالى عنه
َ
إذا سألُتُموين عن غريـِب الُقـْرآن، فالتمِسـُوُه : قال ابُن عبَّاس رضي

عَر ديواُن العرِب  ْعر، فإنَّ الش   .يف الش 

                                                 
، (5/120)، وانظــر بقيــة الروايــات التــي انفــرد هبــا يف (80/08)للســيوطي « لــدر المنثــورا»: انظــر( 8)

، (0/695)، و(82/69)، و(0/281)، و(9/592)، و(1/295)، و(1/569)، و(5/722)و

، (81/106)، و(81/72)، و(85/196)، و(85/60)، و(80/720)، و(85/085)و

، (82/825)، و(82/26)، و(82/6)، و(81/201)، و(81/261)، و(81/222)و

 (.82/071)، و(7/210)، و(7/572)، و(7/806)و

وقــال صــحيح اإلســناد، وعنــه ( 5912ـ ح 0/210)أخرجــه الحــاكم يف المســتدرك علــى الصــحيحين ( 0)

= 



 د بن عبداهلل الخضيريمحم .د                                         ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة ابن المنذر

 
13 

ْعُر ِديواُن الَعَرب، فإذا َخِفي علينا الحـَرُف مـَن الُقـْرآن الـذي أنزَلـُه اهلُل : وقاَل  الش 

 .رجعنا إلى ِديوانِها، فالتَمْسنَا معرفَة ذلك منهُ بُلَغة العرب، 

ُل ِعْلـِم الَعـَرِب، َعلـيُكْم ِشـْعَر الجاهليَّـة : وعنُه قـال ـعُر ديـواُن العـرِب ُهـَو أوَّ الش 

 .وِشْعَر الِحَجازِ 

ـْعَر، قـال أ بـو وعنُه رضي اهلل تعالى عنه أنَُّه كاَن ُيْسأُل عِن الُقـْرآِن، فُينِْشـُد فيـِه الش 

 .يعني كان يستشهُد به على التَّفسيرِ : ُعبيد

 يف 
ُّ
ـيوطي وأجمُع ما ُروي عنه يف ذلك مسائُل نافِع بـن األَْزرِق، وقـد جمعهـا السُّ

 .كاملةً « اإلتقان»

 :ما أخرجه عمن يفسر باللغةومن أمثلة 

ــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال*  ڻ   چ كنــُت ال أدِري مــا : مــا أخرَجــه عــن ابــن عبَّ

: حتَّى أتاين أعرابيَّان يختصمان يف بئر، فقال أحـُدُهما[ 81:األنعام] چۀۀ  

 .ابَتَدْأُتها: أنا َفَطْرُتها، قال

[ 8:النسـاء] چڤ        ڤ  ڦ چ  :يف قولِـه تعـالى: وأخرج أيضًا َعـْن َأبِـي ُعَبْيـد  * 

 :َحافًِظا، وقال أبو ُدَؤاد: قال

ْرَبا َقَباِء لِلضَّ  ء أيديِهْم َنواِهدَكَمَقاِعِد الرُّ

تِي تضرُب بالِقَداح، َنَهَدْت أيديهمك أي وها: يعني الَّ  .َمدُّ

ك [0:النساء] چڇ      ڇ  ڇ  ڍ       چ : وأخرج أيضًا عن أبي ُعبيدة يف قوله تعالى* 

                                                 
= 

 .، وقال هذا هو الصحيح موقوف(08801ـ  ح 82/127)كما يف السنن الكربى  ،البيهقي

ــة »، 8/880« اإلتقــان»ك (8/29)الجــواهر الحســان يف تفســير القــرآن = تفســير الثعــالبي ( 8) ــة النهاي « غاي

106. 

 (. 010ـ ح 0/657)« مسند عمر بن الخطاب - ذيب اآلثار»رواه الطربي يف ( 0)

 (.688)« فضائل القرآن»رواه أبو عبيد يف ( 5)

 (.8/517،577،570،500)للسيوطي « اإلتقان»: انظر( 1)

 (.80/022)للسيوطي « لدر المنثورا»: انظر( 2)

 (.210: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 6)
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 : أي
ُّ
ْيثي  :إثمًا، قال أميَُّة اللَّ

 اغداة إذ  لقد َخطِئا َوَحاب.. .وإنَّ ُمهاِجرين َتكنََّفاهُ 

 
ُّ
 إنَّ الَهْجَر ُحوُب ..... .:وقال الُهذلي

[ 5:النسـاء] چگ  گ  ڳ   ڳ   چ : وأخرَج أيضًا عن أبي ُعبيـدة يف قولِـه تعـالى* 

 :أيَقنُْتم، قالت ليلى بنُت الحماس: مجاُزهُ 

 ُمَقنَِّعيَن يف الَحديِد الَيابسِ .. .قلُت لُكْم َخاُفوا بَأْلِف فاِرس  

 .أيقنوا: أي

روايـــة، مـــن أصـــِل ( 97)هـــذا النـــوُع مـــن التَّفســـير عنـــد ابـــن المنـــِذر  ويبلـــمُ 

ر  المنثور»رواية، وذلك وفق ما جاء يف (9002)  .«الدُّ

 :روايات، ومن أمثلة ما انفرَد به( 82: )وقد انفرَد بـ

َمُد [: 0: اإلخالص] چپ  چ : ما أخرَجُه عن ابن عبَّاس يف قولِه تعالى الصَّ

 :هو الُمْصَمُت أَو ما سمعَت نائحَة بني َأَسد  وهي تقوُل الذي ال َيْطَعُم، و

َر النَّاِعي بَِخْيَري بني َأَسدْ  َمدْ ... .لقد َبكَّ ي ِد الصَّ  بَِعْمِرو بن َمْسُعود وبالسَّ

 .وكان ال َيْطَعُم عند الِقتال

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرد به

بيالفرياأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

82/9780/7285/512انفرد بـ 

 2%59%02%80النسبة

 بشيء  
ُّ
يخ، وأقلَُّهم ابُن المنذر، ولم ينفرِد الفريابي  .ويظهُر أنَّ أكثَرهم أبو الشَّ

                                                 
 (.226-222: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 8)

 (.220-228: ص)« لمنذرتفسير ابن ا»: انظر( 0)

ــورا»: انظــر( 5) ــدر المنث ــرد هبــا يف (82/779)للســيوطي « ل ــي انف ــات الت ــة الرواي ، (1/170)، وانظــر بقي

، (7/260)، و(82/826)، و(82/00)،و (80/120)، و(9/157)، و(6/820)، و(9/75)و

 (.82/682)و
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رين مَع الن َسب  :وهذا جدول  يظهُر مقارنًة بين رواياتِه ورواياِت غيِره من المفس 

تفسير القرآن باللغة

الفريابيأبو الشيخبد بن حميدعابن المنذر

97/900272/708251/550288/910

20220202202.282028 

يخ، فهما ُمتشاهبان  وأبا الشَّ
َّ
 .ويظهُر أنَّ مِن أكثِرهم الفريابي

 :التَّفسيرد بتعييِن المراد -رابعًا

ف ة، أو المقصودِ من ونعني به تحديَد المقصودِ من اآلية، وبيان النَّوع، أو العددِ، أو الص 

 .النَّاِس يف الخطاب، أو الِفَرق وغيِرها، أو النَّصَّ على أنَّ مراَد الكلمِة هو كذا

 : أمثلة ما أةرجه عمن يفسر بتعيين المرادمن و

ې  ى  ى  چ : ما أخرَجـه عـن ابـِن عبَّـاس رضـي اهلُل عنهمـا يف قولِـه تعـالى* 

 .ةً ِست يَن سن: قال[ 57: فاطر] چائ  ائ  ەئ  ەئ  

 چوئ  وئۇئ   چ : وأخرَج أيًضـا عـن عكرمـَة رضـي اهلل عنـه يف قولِـه تعـالى* 

يُب : قال[ 57:فاطر]  .الشَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : وأخــرَج أيضــًا عــن مجاهــد  يف قولـِـه تعــالى* 

ــــــــونس] چپ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     : ي

 (.5)ب  اْستِهَزاء  وَتْكِذي: قال[ 08

، وإالَّ فأصُل الَمْكرِ للوهذا تفسير    .إخفاُء الِحَيِل والمكايدِ : ُمَراد 

ـْهباِء قـال*  سـألت عبـَد اهلل بـن مسـعود رضـي اهلل : وأخرَج أيضـًا عـن أبـي الصَّ

: قـال[ 6:لقمـان] چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   چ : تعالى عنه عن قولِـه تعـالى

                                                 
 (.80/525)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 8)

 (.80/525)للسيوطي « ثورالدر المن»: انظر( 0)

 (.7/618)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 5)
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 .الِغناءُ  -واهلل  -هو 

ر  المنثـور»لنوُع مَن التَّفسيِر عند ابن المنـذر بحَسـِب مـا جـاء يف ويبلم هذا ا « الـدُّ

ُل نسبَة ( 9002)رواية، من أصل ( 2788)  %(.61)رواية، ويشك 

رين، وذلـك    يظهُر مقارنًة بين ابِن المنذر وغيره من المفس 
وهذا جدول  إحصائي

 « الدر المنثور»بحَسِب 
 
يوطي  .للسُّ

لمرادالتفسير بتعيين ا

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

2788/90021072/70828057/5502681/910

61%65%29%75%

، يليه ابُن المنذر
ُّ
 .ويظهُر أنَّ أكثَرُهم الفريابي

ْفرداِت  -ةامسًا  :التَّفسيرد بشرِق المد

ن حيُث إنَّ تفسيَر األلفاِظ ويشبُه هذا النَّوُع كثيرًا التَّفسيَر بتعييِن الُمراد، وذلك م

 .الغريبِة من جنِس التَّعييِن بالُمَراد

َة لغريِب الُقرآن، أو األلفاظ التي  غير أنَّا نعني ُهنا بشرِح المفردات المعاينَ اللُّغويَّ

يِقلُّ َدَوَراُنها على األَْلُسن، ويِعزُّ على كثير  مَن النَّاس معرفُة معناها، سيَّما يف األعصاِر 

 ال
 
رة التي دخلت فيها الُعْجَمُة على الل سان العربي  .متأخ 

 رحمُه اهلل تعالى
ُّ
يوطي وَأْولـى مـا يرجـُع إليـه يف ذلـك مـا ثبـَت عـِن ابـن : قال السُّ

عبَّاس وأصـحابِه اآلخـِذين عنـهك فإنَّـُه ورَد عـنُهم مـا يسـتوعُب تفسـيَر غريـِب الُقـْرآن 

ِحيحِة، وها أ نا أسوُق ُهنـا مـا ورَد مـن ذلـك عـن ابـن عبَّـاس  مـن باألسانيِد الثابتة الصَّ

ـُرِق عنـُه، وعليهـا اعتمـَد الُبخـاريُّ يف  ًةك فإنَّها من أصح  الطُّ طريِق ابن أبي َطْلَحَة خاصَّ

َور، انتهى« َصِحيحه»  .ُثمَّ ساَقها. ُمرتَّبًا على السُّ

                                                 
 (.88/686)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 8)

 (. 8/522)للسيوطي « اإلتقان يف علوم القرآن» : انظر( 0)
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 :ومن ذلك

: ، قـال[5:النساء] چڻ   ں  ں  ڻ چ  :ما أخرَجه عن عكرمَة، يف قولِه تعالى* 

 :وتمثََّل هبذا البيِت : تِميُلوا، قال

 وَوازِن ِصْدق َوْزنُه غيُر عائلِ .. .بِميزاِن قِْسط  ال ُيِخسُّ َشِعيرةً 

 چې   ې چ : وأخرَج أيضًا عن ابن عبَّاس رضي اهلل عنهما يف قولِـه تعـالى* 

 .اخَتبُِروا الَيَتامى: يعني: قال[ 6:النساء]

 .االختبارُ : َن أنَّ معنى االبتالءِ فبيَّ 

: قـال[ 6:النسـاء] چائ  ەئ    چ :وأخرَج أيضـًا عـن مجاهـد  يف قولِـه تعـالى* 

 .أحَسْسُتم: آنستم

وُع مـن التَّفسـيِر عنـد ابـن المنـذر َوْفـَق مـا جـاَء يف  ر  المنثـور»ويبلُم هـذا النَـّ « الـدُّ

ُل ن( 9002)رواية، من أصل ( 8060)  %(.00)سبَة رواية، ويشك 

رين  :وهذه إحصائيَّة  مقارنة  بين ابِن المنذر وغيِره من المفس 

التفسير بشرح المفردات

ــــــن ابن المنذر ــــــد ب عب

حميد

الفريابيأبو الشيخ

8060/

9002

8259/

7082

060/

5502

877/

910

00%08%2.2908% 

يخ، وابُن المنذر وعبُد بن حم  متقاربونويظهُر أنَّ من أقل هم أبا الشَّ
ُّ
 .يد والفريابي

 :تفسيرد آيات األحكا  -سادسًا

ــات األحكــامِ  ــرعيَّة: ُيْقَصــُد بتفســيِر آي ــاِن األحكــام الشَّ ــى ببي ــْيُر الــذي ُيعن  الَتْفِس

                                                 
 (.227:ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 8)

 (.1/051)سيوطي لل« الدر المنثور»، و(267:ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 0)

 (.267:ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 5)
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ى أيضـًا  العمليَّة، والتَّنبيه عليها، سواء  باالقتصارِ  ـة هبـا، وُيسـمَّ عليها، والعنايِة الخاصَّ

، والعلمـاءُ 
َّ
علـى أحكـاِم الُقـرآن  تعـاَرُفوا علـى إطـالِق أحكـام الُقـْرآن التفسيَر الفقهي

ــة المعروفــةِ  ــِة الفرعيَّ ــِة، فــالمراُد بآيــاِت األحكــام العمليَّ عنــد اإلطــالِق هــي - بالِفْقهيَّ

 .استنباطًا وتُدلُّ عليَها نّصًا، أو اآلياُت التي ُتبي ن األحكاَم الفقهيََّة،

 أكثـُر مـن : فمنُهم َمْن قالواختلفوا يف عدِد آيات األحكام، 
َ
، ومـنهم (922)هـي

 (.222)، ومنُهم من قال (822)، ومنُهم َمْن قال (022)َمْن قال 

 
ُّ
ُح به ك فإنَّ  ولعلَّ مراَدُهم :قال الزركشي آياِت الَقصص، واألمثاِل وغيرها  المصرَّ

 .ُيستنبُط منها كثير  من األحكامِ 

َ غيُر محدودة  حتَّى إ: وقال بعُضهم
ـالم قـالهي ين بـَن عبـد السَّ يَخ ِعزَّ الد  : نَّ الشَّ

 ، ُمْعَظُم آياِت الُقْرآن ال تخُلو عـن أحكـام  َتْشـتِمُل علـى آداب  َحَسـنة  وأخـالق  جميلـة 

بـات  إليـه، ُمْزلَِفـات لديـه، رحمـًة لعبـاِده، فُطـوَبى لَمـْن  جعلها اهلُل نصائَح لَخْلِقه، ُمقر 

َب بآداِب الُقْرآن، وتخ ْنيا واآلخرةِ تأدَّ  .لََّق بأخالقِه الجامعِة لخيِر الدُّ

نعاينُّ وَحْصُر األحكاِم يف خمِس مئة آيـة  ال دليـَل عليـه، وُكـلُّ الُقـرآن : و قال الصَّ

ة  على األحكامِ   .وآياُته دالَّ

والبن المنـِذر ِعنايـة  بآيـاِت األحكـام واالسـتنباِط منهـا، وُيَعـدُّ مـَن المكثِـرين يف 

ـْد أحـدًا، وإليـك بعـَض ذلك س ْهن المجتهـُد الـذي لـم ُيقل  ـُد الـذ  يَّما أنَّـُه الفقيـُه المتوق 

 .األمثلِة التي تنصُر ما نقوُل 

 :فمن ذلك

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ : مــا أخرَجــه عــن قتــادَة رضــي اهلل عنــه يف قولـِـه تعــالى* 

جـُل : ك أي[1:األحزاب] چڍ  ڌ  ڌڎ   ـَك، واذا ظـاهَر الرَّ مـِن مـا جعلهـا ُأمَّ

                                                 
القراءات المتـواترة لمحمـد : وهذا معلوم باستقراء، والسيما أن آيات األحكام ليس فيها المتشابه، انظر( 8)

 (. 8/052)حبش 

 (. 091: ص)للعز بن عبد السالم « اإلمام يف بيان أدلة األحكام» : انظر( 0)

 (. 591: ص)للصنعاين « لسائل شرح بغية اآلملإجابة ا» : انظر( 5)
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ــارَة،  ــا الكفَّ ــَل فيه ــن جع ــُه، ولك ــا ُأمَّ ــم يجعْلَه ــانَّ اهلل ل ــهك ف
ڎ  ڈ  ڈ   چامرأتِ

َعـى رجـل  رجـالً : يقـول ،ما جعَل َدِعيَّـك ابنَـك: يقول[ 1:األحزاب]  چژژ اِن ادَّ

 اهلل  ،فليَس بابنِه
َّ
ًدا َحـرَّ »: كان يقوُل  ُذكِر لنا أنَّ نبي َعى إلى غير أبيِه ُمتعم  َم اهلُل َمِن ادَّ

 .«عليِه الَجنَّةَ 

 اهلل عنه قاَل * 
َ
 رضي

 
ائ  ەئ  چ : إنَّكم تقَرُؤوَن هذِه اآليةَ : وأخرَج أيضًا عن علي

ين قبـَل الوصـيَّة،  ، وإنَّ رسوَل اهلل [88:النساء] چەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ   قضى بالدَّ

 .وإنَّ أعياَن بني األُم  يتواَرُثوَن ُدون بني العالَِّت 

[: 02: النســاء] چڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  چ ال يف تفســيِر قولِــه تعــالى وقــ* 

نفِسه، إنَّما أحـلَّ اهلُل نكـاَح اإلمـاء لمـن لـم يسـتطْع َطـْواًل، وخشـي الَعنَـَت علـى  على

ثنا إسحاُق، قال: نفِسه، ُثمَّ قاَل  اق، قال: حدَّ زَّ : أخربنا ابُن ُجَريج، قال: أخربنا عبُد الرَّ

ة ، فـال يـنكُح : ر، أنَّه سمع جابَر بن عبد اهلل يقولأخربين أبو الّزبي َمْن وجد َصـَداَق ُحـرَّ

، والَحَسن
 
عبي  .أمًة، وهذا قوُل الشَّ

ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  چ: ويف تفســــيِر قولـِـــه تعــــالى* 

ــَن أخــرَج عــن [ 02:النســاء] چڭ  ڭڭ ــَد اهلل ب ــد اهلل، أنَّ عب ــن عب ــي ُعبيــدَة ب أب

ــيِهنَّ نصــُف مــا علــى : )ُؤهــامســُعود ، كــان يقرَ   فعل
ــين بفاحشــة  ــإن أت فــإذا أحصــن، ف

 وال َرْجـمَ 
َ
ثنا أبـو : ، ُثـمَّ قـال(الُمْحَصنَات من العذاِب، خمُسـوَن َجْلـدًة، وال َنْفـي حـدَّ

ثنا ُسَويد، قال: َسْعد، قال ، عن ُعمَر بن عطاء، عن : حدَّ ثنا عبُد اهلل، عن ابن ُجَريج  حدَّ

 .َحدُّ الَعْبِد َيْفَتِري على الُحر  أربُعونَ : س، قالعكرمَة، عن ابن عبَّا

، قال: ُثمَّ قاَل  َبريُّ ثنا الدَّ زاق، قـال: حدَّ ، عـن : أخربنا عبُد الـرَّ أخربنـا ابـُن ُجـريج 

، قال ، ُجلَِد أربعيَن ُأْحِصَن بنَِكاح امرأة  أو لم ُيْحَصن: عطاء   .إِن افرتى عبد  على ُحر 

ڑ  ڑ  ک     ک   چ  :ُيْجلُد ثمانين، فأنكَر ذلـك، وتـال :فإنَّهم يقولون: قلُت 

                                                 
 (.88/786)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 8)

 (.619: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 0)

 (.202: ص)« تفسير ابن المنذر»، و(1/020)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 5)
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، وال َشــــــهادَة [1:النــــــور] چک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ    

 .لَعْبد

على الِعناية بَبياِن األحكام وأقواِل الُفَقهـاء، « تفسيِره»وهكذا درَج ابُن المنذر يف 

رواية، وفق ( 9002)روايًة، من أصل ( 168) وتبلُم رواياُت ابن المنذر يف هذا الباِب 

ُل نسبَة « الدر المنثور»ما جاء يف  ، ويشك 
 
 %(.2.228)للسيوطي

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرَد به( 22: )وقد انفرد بـ

: أنَّ َرُجالً قال البِن عبَّـاس رضـي اهلل تعـالى عنهمـا: ما أخرَجُه عن أبي َجْمرةَ * 

، ولي أربعوَن ِدْرهًما فيها كذا وفيها كذا، وفيها نفقة ، فقالتمتْعُت بالُعْمرِة إلى  : الحج 

 .ُصمْ 

: ثـالث  فـيهنَّ ُمـد  ُمـد  : وأخرج أيضًا عن أبي ُهريرَة رضي اهلل تعالى عنـه قـال* 

يام ارُة الص  ارُة الظ هار، وكفَّ ارُة اليمين، وكفَّ  .كفَّ

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرَد بهِ 

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدن المنذراب

22/168817/21956/8108/87انفرد بـ 

 %  6%02%02%80النسبة

                                                 
 (.621: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 8)

 (.0/562)للسيوطي « منثورالدر ال» : انظر( 0)

ــر( 5) ــور» : انظ ــدر المنث ــيوطي « ال ــرد هبــا يف (2/111)للس ــات التــي انف ــة الرواي ــر بقي ، (0/575)، وانظ

، (5/509)، و(5/885)، و(0/727)، و(0/608)، و(0/291)، و(0/272)، و(0/126)و

، (1/520)، و(1/002)، و(1/000)، و(1/510)، و(5/695)، و(5/695)، و(5/120)و

، (2/02)، و(2/02)، و(1/295)، و(1/206)، و(1/557)، و(1/551)، و(1/581)و

، (9/027)، و(9/802)، و(2/171)، و(2/285)، و(2/167)، و(2/129)، و(2/125)و

، (0/522)، و(82/527)، و(6/017)، و(6/056)، و(0/287)، و(0/06)، و(0/06)و

، (81/229)، و(81/198)، و(81/582)، و(81/005)،و (81/79)، و(85/010)و

، (7/186)، و(7/120)، و(7/509)، و(7/809)، و(7/806)، و(81/680)، و(81/262)و

 (.7/210)، و(7/586)و
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ُّ
يخ، وأنَّ أقلَُّهم الفريابي  .ويظهُر تقاُرب ابِن ُحميد وأبي الشَّ

رين مع الن َسب  :وهذا جدول  مقارن  لرواياتِه مع رواياِت غيِره من المفس 

حكامتفسير آيات األ

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

168/9002297/7082810/550287/910

2.2282027022.2102.20 

 
ُّ
 .ويالحُ  أنَّ مِن أكثِرهم عبَد بَن ُحَميد ويليه ابُن المنذر، ومن أقل ِهم الفريابي

 :التَّفسيرد باإلسراةيليَّات -سابعًا

ن أهـِل الكتـاِب سـواء  كـاُنوا يهـوَد أو نصـاَرى، وإنمـا ونقصُد األخباَر الواردَة عـ

َوايات دخـَل عـن  ك ألنَّ الغالَب من الر  يت اإلسرائيليَّاتك تغليبًا للجانب اليهودي  ُسم 

 .(حدثوا عن بني إسرائيل)، أو ألنه لف  الحديث طريِق ثقافاتِهم

 : وتقسُم إلى ثالثِة أقسام  

ُل   ما ُيعلُم ِص : القسُم األوَّ
 
ُته بأن ُنِقل عن النبي نقالً َصِحيحًا، وذلك كتعييِن  حَّ

ـالم بأنَّـُه الَخِضـُر، فقـد جـاء هـذا االسـُم َصـِريحًا علـى  اسم صاحِب ُموَسى عليه السَّ

رع ُيؤي ُده، وهذا القسُم  لسان رسوِل اهلل  ، أو كان له شاهد  من الشَّ كما عند الُبخاري 

 .صحيح  مقبول  

ما ُيعلُم َكِذُبه بأن يناقَض ما عرفنـاُه مِـْن شـرِعنا، وكـان ال يتَِّفـُق مـَع : ينالقسُم الثَّا

 .الَعْقِل، وهذا القسُم ال يِصحُّ َقبوُله وال روايُته

ِل، وال ُهـَو مـن َقبيـل : القسُم الثَّالُث  ما هـو مسـكوت  عنـُه، ال ُهـَو مِـن َقبيـِل األوَّ

ُبه، وتجوُز حكايُته، لقولِه الثَّاين، وهذا القسُم نتوقَُّف فيِه، فال  ال »: ُنْؤمُِن به وال ُنكذ 

ُبوُهمْ  قوا أهَل الكتاِب وال ُتَكذ   .«ُتَصد 

 :وكغيِره مَن التَّفاسيِر ال يخلو تفسيُره من هذا النَّوِع من التَّفسير، فمن ذلك

                                                 
 (.5071ـ ح 5/8072)أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ( 8)

 (.1082ـ ح 1/8652)أخرجه البخاري يف تفسير سورة البقرة، ( 0)
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ـياطيُن إ: ما أخرَجه عن َوْهِب بـن ُمنب ـه، قـال*  بلـيَس، لمـا ُولِـد عيسـى أتـِت الشَّ

، مكـاَنكم، فطـاَر : أصبحِت األَْصناُم قـد ُنكَِسـْت ُرؤوُسـها، فقـال: فقالت هـذا َحـَدث 

، ُثـمَّ 
حتى جاَء خافَِقي األرِض، فلم يجْد شيًئا، ُثمَّ جاَء البِحاَر، فلـم يقـِدْر علـى شـيء 

ـْت ح وَلـُه، طاَر أيًضا، فوجَد عيسى قد ُولِـد عنـد مِـْذَوِد ِحَمـار، وإذا المالئكـُة قـد َحفَّ

، وال َوَضـَعْت إالَّ وأنـا : فرجَع إليهم، فقال إنَّ نبيًّا قد ُولِد البارحَة ما حمَلْت ُأْنَثـى َقـطُّ

بَحْضَرتِها، إالَّ هذا، فأيُسوا أن ُتْعبَد األصناُم بعَد هذه الليلِة، ولكـن ائُتـوا بنـي آدَم مـن 

ِة والَعَجلةِ   .قَِبل الِخفَّ

ا تاَب اهلل على آدَم أمَرُه أن يسـيَر إلـى : ن ُمنب ه قالوأخرَج أيضًا عن َوْهِب ب*  لمَّ

 يمرُّ هبا ُخْطوة، وقبَض له ما كـان 
َة، فطوى له المفاوَز واألرَض، فصاَر ُكلُّ مفاوزة  مكَّ

، فجعله لُه خطـوة، فلـم يضـْع قدَمـُه يف شـيء مـن األرِض إال  فيها مِن مخاض  أو بحر 

َة،صاَر ِعْمراًنا وبركًة، حتَّى ان  ......تهى إلى مكَّ

والـذي  :قال كعـُب األحبـار لُعَمـر :وأخرج ابُن المنذِر عن عطاِء بن يسار قال* 

تين ك يعني  ينُثُره يف ُكل  عام  مرَّ
 .الجرادَ : نفسي بيِده إن هو إال َنْثَرُة ُحوت 

( 9002)روايـة، مـن أصـِل ( 560)ويبلُم هذا النوُع من التَّفسيِر عند ابن المنذر 

ر المنثور»رواية، وذلك وفق ما جاء يف   %(. 1)، ويبلم نسبَة «الدُّ

رواية من اإلسرائيليَّاِت، ومن أمثلـة مـا انفـرَد ( 65)وقد انفرَد ابُن المنذر برواية 

 :به عن غيِره

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : مــا أخرَجــُه عــن ابــن ُجــريج  يف قولـِـه تعــالى* 

وم بعـَث عيسـى بـُن ُذكِر لنا أنَّ : قال[ 85: يس] چپ  پ ها قرية  مـن ُقـَرى الـرُّ

ُبوُهما  .مريَم إليها َرُجَلين، فكذَّ

نـزَل جربيـُل يـوَم َغـَرِق فِْرَعـوَن وعليـه : وأخرج أيضًا عن سعيِد بن ُجبير  قـال* 

                                                 
 (.879-877: ص)« تفسير ابن المنذر»، و(5/202)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 8)

 .، وهو طويل واكتفيت بأوله(667-8/666)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 0)

 (.2/251)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 5)

 (.80/551)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 1)
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 .ِعَمامة  َسْوَداءُ 

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرَد به

يابيالفرأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

65/56021/01270/0000/51انفرد بـ 

 % 6%56%00%87النسبة

 أقلُّهم
ُّ
يخ، والفريابي  .ويظهُر أنَّ أكثَرُهم انفرادًا أبو الشَّ

( 07)مجمــوُع ِروايــاِت ابــن المنــذِر عــن ابــن ُجــريج  يف اإلســرائيليَّاِت : تنبيــه  * 

رواياِت ابن ُجريج يف اإلسرائيليَّات منها، علمًا أن مجموَع ( 02)روايًة، انفرَد برواية 

ر  المنثور»يف  ل. رواية فقط( 12)« الدُّ  .تأمَّ

رين  :وهذا جدول  مقاِرن  بين رواياتِه وبين رواياِت غيره من المفس 

اإلسرائيليات

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

560/9002012/7082021/550251/910

2.212.252.292.21 

 وابُن المنذر
ُّ
يخ، ثم الفريابي  .ويظهر أنَّ أكثرهم أبو الشَّ

                                                 
ــور»: انظــر( 8) ــدر المنث ــرد هبــا يف (88/069)للســيوطي « ال ــي انف ــات الت ــة الرواي ، (8/806)، وانظــر بقي

، (1/569)، و(5/678)، و(5/287)، و(5/105)، و(5/222)، و(5/002)، و(5/825)و

، (9/07)، و(9/66)، و(9/22)، و(7/609)، و(7/689)، و(2/502)، و(2/828)و

، (9/625)، و(9/506)، و(9/561)، و(9/507)، و(9/582)، و(9/007)، و(9/895)و

، (82/010)، و(0/695)، و(0/695)، و(6/667)، و(0/622)، و(0/229)، و(0/562)و

، (88/115)، و(88/069)، و(88/022)، و(88/515)، و(82/588)، و(82/002)و

، (88/122)، و(88/122)، و(88/122)، و(88/155)، و(88/100)، و(88/000)و

، (80/878)، و(88/221)، و(88/606)، و(88/287)، و(88/160)، و(88/161)و

، (80/556)، و(80/551)، و(80/022)، و(80/800)، و(80/877)، و(80/878)و

، (81/261)، و(80/205)، و(80/259)، و(80/256)، و(80/252)، و(80/550)و

 (.82/511)، و(82/800)، و(81/208)و
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 :عنايته ب يراِد القراءات -ثامنًا

تعترُب القراءاُت من أهم  أوُجـِه تفسـيِر الُقـْرآن، وذلـك حـين يحمـُل بعُضـها علـى 

ر بعُضها بعضًا، فقد قال مجاهد   ، أو ُيفس  لو كنُت قرأُت قراءَة ابن مسعود ، لـم : بعض 

ا سألُت أ  .حتْج إلى أن أسأَل ابَن عبَّاس عن كثير  من الُقرآن ممَّ

حيِح ينبغي أن لذلك  ُر اهتمامًا شديدًا بالِقَراءة حتى يقَف على الصَّ يهتمُّ المفس 

ن ثَـمَّ 
ل، ومِـ رآين  المنـزَّ ِ  القُـ فْـ منهاك ألنَُّه ينبعُث عـن تحريـِف القـراءةِ، تحريـُف اللَّ

 .تحريُف المعنى

رآين ، فــالحِ  ْرص  علــى ســالمِة معنــى الــنص  الُقــ ْرُص علــى ســالمِة المنطــِق ِحــ

بْهة أو التَّْحريِف، والتفاُت النَّْحويين إلى إعراِب الُقرآن كان التفاتًا  وصيانتِه من الشُّ

 .طبيعيًا، ألنَّ الغايَة من َوْضِع النَّْحِو هو خدمُة معنى الُقْرآن وتحليُته

 ُثمَّ َضبِْط اإلعراِب الُقْرآين ، يتَِّضُح مفـاُد اآليـِة يف هـذا ففي ضوِء َضبِْط الِقرَ  
اءةِ

ــا  ــًا وتوضــيِح َمعانِيه ــة ُلَغوي ــرداِت اآلي ــِق ُمف ــى تحقي ، ُمضــافًا إل ــاِر الخــاص  اإلط

 .األصيلةِ 

والمتتب ُع لتفسيِر ابن المنذر يجُد أنَّ لُه عنايًة بإيرادِ الِقراءاِت الُقرآنية، وسنورُد 

 :مثلة على ذلكبعَض األ

ــالى*  ــه تع ــي تفســيِر قول ــرة] چپ  پ  پ     چ : فف ــُن [ 095: البق أخــرج اب

فـإن لـْم َتِجـُدوا : )سـمعُت أبـا العاليـِة يقرُؤهـا: عن ُشَعيب بن الَحْبَحاب، قالالمنذِر 

ِحيفُة، وُربَّما ُوِجد الكاتُب : ، قال أبو العاليةِ (كِتاًبا َواُة وال توجُد الصَّ وال  قد توجُد الدَّ

حيفةُ   .توجُد الصَّ

أخـرج [ 57:آل عمران] چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  چ  :ويف تفسير قولِه تعالى* 

وكـان  ،(َقُبـول)لـم أسـمِع الَعـَرَب َتُضـمُّ القـاَف يف : عن أبـي عمـِرو بـن الَعـالء، قوَلـه

                                                 
، وقـال (0020حـديث  ـ بعـد 2/022)أخرجه الرتمذي يف كتاب التفسير باب الذي يفسر القـرآن برأيـه ( 8)

 .صحيح اإلسناد مقطوع :الشيخ األلباين

 (.02: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 0)
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ك ألنَُّه مصدر  مثُل  مَّ ولـم أسـمْع بَحـْرف  آخـَر : ، قـال(ُدُخـول، وخـروج: )القياُس الضَّ

 . ْشبُِهه يف كالِم العربيُ 

اُء عليِه بالفتح ال أعلُمه اختلُفوا فيهِ : قال أبو ُعبيد  .وقد اجتمعْت الُقرَّ

 [ 57:آل عمران] چېئ  ېئىئ  چ : ويف تفسيِر قوله تعالى* 
 
أخرج عن الكِسائي

ــاك أي: أنَّ َمــْن قرأهــا بالتَّشــديد: وغيــِره َلهــا اهلل زكريَّ ها إليــه، : أراد كفَّ وبالتَّشــديد َضــمَّ

َف  ، ومن خفَّ
ُّ
 .﴿وكفلها﴾ جعل الكفَل لزكريَّا: قرأها الكسائي

أخـرج عـن ابـِن مسـعود  [ 02:النساء] چہ  ہ  چ : ويف تفسيِر قولِه تعالى* 

اك: ، قال(فإذا ُأْحِصنَّ َأْسَلْمنَ : )أنَُّه كان يقرُؤها حَّ ُّ والضَّ
 .وكذلك قرأ النخعي

ٺ  ٺ    چ أنَّه كان يقـرُأ : بن الخطَّاب رضي اهلل عنه وأخرَج من طُرق  عن عمرَ * 

 .باأللف[ 1:الفاتحة] چٺ

 بن َكْعب رضي اهلل عنه* 
 
حمن بن أبي ليلى، عن ُأبي : وأخرج أيضًا عن عبِد الرَّ

الِة الُوْسَطى َصالِة الَعْصرِ )أنَّه كاَن يقرُأ  َلَواِت والصَّ  .(َحافُِظوا على الصَّ

( 9002)روايـة، مـن أصـل ( 592)وُع من التَّفسير عند ابن المنذر ويبلم هذا الن

ُل نسبَة   %(.2.265)رواية، ويشك 

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به( 55: )وقد انفرد بـ

 بن كعب: ما أخرجه عن هاروَن قال* 
 
، ويف (ما َأَتْيُتْم بـه ِسـْحر  : )يف ُحروف ُأبي

 .(ْئُتم به ِسْحر  ما جِ : )حرف ابن مسعود  رضي اهلل عنه

 بن َكْعب: وأخرج أيضًا عن أبي هاِشم وعروَة قاال* 
 
وإْن مِْن : )يف ُمْصَحف ُأبي

 .(أهِل الكَِتاِب إالَّ لُيؤمِنُنَّ بِه قبل َمْوتِهمْ 

                                                 
 (.879: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 8)

 (.870: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 0)

 (.625: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 5)

 (.8/78)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 1)

 (.5/02)للسيوطي « الدر المنثور»: ظران( 2)

 (.7/600)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 6)

، (0/652)، وانظــر بقيــة الروايــات التــي انفــرد هبــا يف (2/829)للســيوطي « الــدر المنثــور»: انظــر( 7)

= 
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 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرد به عن غيِره

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

55/592510/62012/018/50انفرد بـ 

 % 0.2%15%27%  0النسبة

 
ُّ
 .ويظهُر أنَّ أكثَرهم انفرادًا عبُد بن حميد، وأن أقلَّهم الفريابي

 يظهُر مقارنًة بين رواياِت ابن المنذر و روايـاِت غيـره مـن 
 
وهذا جدول  إحصائي

ِرين  :المفس 

القراءات

بيالفرياأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

592/9002680/708202/5502502/910

2.2652.2772.2002.16 

، ويليه عبُد بن حميد، وبعده ابُن المنذر، وأقلُُّهـم أبـو 
ُّ
ويظهُر أنَّ أكثَرهم الفريابي

يخ  .الشَّ

 

*              *              * 
 

                                                 
= 

، (2/00)، و(1/212)، و(1/118)، و(5/611)، و(5/207)، و(5/225)، و(5/087)و

، (0/16)، و(9/067)، و(9/088)، و(9/859)، و(9/00)، و(9/79)، و(7/660)و

، (6/508)، و(88/888)، و(88/50)، و(82/570)، و(82/811)، و(82/815)و

، (81/176)، و(81/860)، و(81/72)، و(81/80)، (6/268)، و(80/80)، و(88/698)و

 (.7/029)، و(81/666)، و(82/69)و
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 علوم الُقرآن : املبحث الثَّالُث

ُن الحديَث عن أسباِب النُّ   .ُزول، والُمْشكِل، والنَّاسخ والمنسوِخ، وُعُلوم ُأْخرىويتضمَّ

ال   ول عند ابِن المنذر -أوَّ  :أسبابد النُّزد

ــى هبــا علمــاُء  ــي اعتن ــة الت ــْرآن الُمِهمَّ ــوم الُق ــُزوِل مــن ُعُل ــباِب النُّ ــُم َأْس ــرُب عل ُيعت

الُجُهـوِد  المسلميَن قديمًا وحـديثًا، وقـد َدلَّ علـى َمـدى اهتمـامِهم هبـذا العلـِم كثـرةُ 

ة فات الخاصَّ  . المبذولِة يف سبيل تدوينِه، وإفراُدهم لُه بالعديِد من المؤلَّ

ُزول ذِْكـُر ُكـل  مـا يتَِّصـُل بنُـُزول اآليـاِت الُقرآنيَّـة مـن القضـايا : وُيقصُد بعلم أسباِب النُـّ

َمـان، التـي صـاحبَْت نـزو َل الُقـْرآن والحوادِث، سواء  يف ذلك قضايا المكـاِن أو حـوادُث الزَّ

 . ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه أن مبينة لحكمه أيام وقوعه: ، أيالكريم

ُزول، وحَصـُروها يف  ـُرِق التـي تثبـُت هبـا أسـباُب النُـّ َث الُعَلماء عـن الطُّ وقد تحدَّ

 وعاَصـُروا ُنزوَلـُه، وعاُشـوا الَوقـ
َ
حابِة الـذين شـاَهُدوا الـَوْحي ائَع أخباِر وِرواياِت الصَّ

ُوا العلَم عـن . والحوادَث وُظُروَفها وأيضًا فإنَّ األخباَر التي نقَلها التَّابُِعون، الذين تلقَّ

حابِة، ُتعترب مرجعًا ُمِهمًا يف معرفِة أسباِب النُُّزول  .الصَّ

، وال مجـاَل فيـه لالجتهـاِد، فـال   ِصْرف 
 
ويجُدُر اإلشارُة أنَّ هذا العلَم ِعلم  ِروائي

 .َمْيداَنُه التَّفسيُر بالمأُثور َشكَّ أنَّ 

 :والبِن المنذِر ِعناية  بِذْكِر أسباِب النُُّزول، وُيَعدُّ مَن المكثِرين يف هذا الباِب، من ذلك

[ 6:البقـرة] چٱ     ٻ  ٻ         چ : ما أخرَجه عن أبـي العاليـِة يف قولِـه تعـالى*  

ِذين ذكَرُهم يف هذِه اآليةنزلْت َهاتان اآليتان يف قاَدِة األحزاِب، و :قال ڍ  ڌ  چ : هُم الَّ

فهُم الذين ُقتُِلوا يوَم بدر، ولم يدخْل : قال[ 09:إبراهيم] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

 .أبو ُسْفيان، والحكم بُن أبي العاص :من القادِة أحد  يف اإلسالم إال َرُجالن

ٹ  ٹ  چ : لىوأخرج أيضًا عن ابن عبَّاس رضـي اهلل عنهمـا يف قولِـه تعـا* 

                                                 
 (.8/826)مناهل العرفان يف علوم القرآن : انظر( 8)

 (.8/821)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 0)
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 .نزلْت يف أهِل الكتاب :، قال[70:البقرة] چٹ  ڤ  ڤ   

ـــالى*  ـــه تع ي يف قولِ ـــد  ـــن السُّ  چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ : وأخـــرج أيضـــًا ع

 َحلِيف  لبني ُزْهرَة، أقبل : قال ،اآلية[ 021:البقرة]
 
نزلْت يف األَْخنَِس بن ُشَرْيق الثَّقفي

 
 
، فأعجـَب جئـ: المدينـَة، وقـال إلى النَّبِي ُت ُأريـُد اإلسـالَم، ويعلـُم اهلل أين َلصـاِدق 

 
َّ
  ،چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ       چ: ذلك منُه، فذلك قوُله النَّبِي

 
ثم خرج من عند النَّبِي

فَمرَّ بَزْرع لقوم  مَن الُمْسلمين وُحُمـر، فـأحرَق الـزرَع، وَعَقـر الُحُمـَر، فـأنزل اهلل ، :

 .اآلية[ 022:ةالبقر] چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ

ي  يف قولِه تعالى*  د  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ : وأخرج أيًضا عن السُّ

نزلـْت يف العبَّـاس بـن عبـد المطَّلِـب وَرُجـل  : اآلية، قال[ 079:البقرة] چھ  ھ  ے 

با إلى ُأَناس  من َثِقيف، و هـم من بني الُمغيرِة، كانا َشِريكين يف الجاهليَِّة ُيْسلِفان يف الر 

با، فأنزل اهلُل جـلَّ ثنـاُؤه  :بنو َعْمرو بن ُعَمير، فجاء اإلسالُم ولهما أموال  عظيمة  يف الر 

با﴾  .﴿وذروا ما بقي من الر 

روايــة، ( 9002)روايــة، مــن أصــل ( 601)ويبلــُم هــذا النــوُع عنــد ابــن المنــذر 

ُل نسبَة   %(. 9)ويشك 

ــ ــره مــن المفســرين، بعض األســباب عــن بعــض الصــحابة دووقــد انفــرَد ب ن غي

 :رواية يف أسباِب النُُّزول، ومن أمثلِة ما انفرد به( 60: )ووجدت من هذا الباب عنده

: قـال[ 87: عبس] چک  ک      گ    گ    چ : ما أخرجه عن عكرمَة يف قوله تعالى* 

 كفْرُت برب  الـنَّْجِم إذا َهـَوى، فـدعا عل: نزلت يف ُعْتبَة بن أبي لَهب  حيَن قال
ُّ
يـه النَّبِـي

 ِام  .، فأخَذُه األسُد بطريِق الشَّ

ڄ  ڄ  ڄ  چ : فينا نزلْت أيًضا: وأخرَج أيضًا عن كعِب بن مالك  قال* 

                                                 
 (.8/150)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 8)

 (.0/176)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 0)

 (.20: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 5)

 (.82/012)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 1)
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 .[880: التوبة] چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ 

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  چ : وأخـــرج أيضـــًا عـــن ابـــن ُجـــَريج يف قولـِــه تعـــالى* 

، أكـل ُثـمَّ َرَقـَد َزَعُمـوا أنَّهـ: اآليَة، قـال[ 80: الحجرات]  
ا نزلـت يف َسـْلماَن الفارسـي

 .فنفَخ، فذكر َرُجالن أكَلُه وُرَقاَدُه، فنزلت

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرد به

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

60/60172/11201/8708/10انفرد بـ 

 %2.20%85%86%2.20النسبة

 ويظهُر أنَّ أكثرَ 
ُّ
 .ُهم انفرادًا عبُد بن حميد، وأقلَُّهم الفريابي

رين   يظهُر مقارنًة بين رواياتِه وبين رواياِت غيره من المفس 
 
وهذا جدول  إحصائي

ر  المنثور»وفق ما جاء يف   :«الدُّ

أسباب النزول

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

601/9002117/7082870/550210/910

2.292.262.222.22 

يخ، و ، وأبو الشَّ
ُّ
 .ابن المنذرأكثرهم ويظهُر أنَّ أقلُّهم الفريابي

                                                 
 (.7/298)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 8)

ــور»: انظــر( 0) ــدر المنث ــرد هبــا يف (85/272)للســيوطي « ال ــي انف ــات الت ــة الرواي ، (0/068)، وانظــر بقي

، (5/071)، و(0/602)، و(0/220)، و(0/626)، و(0/220)، و(0/100)، و(0/600)و

، (5/782)، و(5/722)، و(5/176)، و(5/595)، و(5/568)، و(5/550)، و(5/550)و

، (1/625)، و(1/178)، و(1/110)، و(1/582)و ،(1/881)، و(1/11)، و(5/621)و

، (0/281)، و(9/191)، و(2/129)، (2/056)، (2/71)، و(1/692)، و(1/199)و

، (82/722)، و(82/721)، و(82/000)، و(82/050)، و(0/607)و ،(0/209)و

، (85/096)، و(85/812)، و(85/22)، و(88/660)، و(88/629)، و(88/200)و

، (85/208)، و(85/272)، و(85/218)، و(85/500)، و(85/562)، و(85/529)و

، (81/270)، و(82/67)، و(81/201)، و(81/106)، و(81/500)، و(85/621)و

 (.7/166)، و(7/201)، و(7/190)، و(7/170)، و(7/572)، و(7/001)، و(81/600)و
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 :عنايةد ابِن المنذر بالنَّاِسخ والمنسوخِ  -ثانيًا

ةُ  ـَر : ُيعترُب هذا العلُم مِن َأجل  ُعُلوِم الُقْرآِن حتَّى قال األئمَّ  أن ُيفس 
ال يجوُز ألحـد 

 . عرَف منُه النَّاسَخ والمنسوَخ كتاَب اهلل إالَّ بعد أن ي

 
 
: قـال. ال: أتعرُف النَّاِسَخ من المنسوخ؟ قال: لَقاص   قال أمير المؤمنين علي

َفـاْخُرْج : اَل َقـاَل : َأَتْعِرُف النَّاِسَخ مَِن اْلَمنُْسوِخ؟ َفَقاَل : ، ويف روايةَهَلْكَت وَأْهَلْكَت 

ْر فِ   .يهِ مِْن َمْسِجِدَنا َواَل ُتَذك 

ُف النَّْسُخ بأنَّـهُ   : وُيعرَّ
 
 بِخطـاب  شـرعي

 
، وعلـى هـذا فـال َرْفـُع الُحْكـِم الشـرعي

.يكوُن النَّْسُخ بالعقِل واالجتهادِ 

ـــا االعتقـــاداُت  ـــْرعيُة فَحْســـُب، أمَّ ومجـــاُل النَّْســـخ هـــو األوامـــُر والنَّـــواِهي الشَّ

: ريحُة التي ليس فيها معنى األمـِر والنَّْهـيواألخالُق وُأصوُل الِعباداِت واألخباُر الصَّ 

 .فال يدخُلها النَّْسُخ بحال  

يــة  كبيــرة  عنــد أهــِل الِعْلــمك إذ بمعرفتـِـه ُتعــرُف  ولمعرفــِة النَّاســِخ والمنســوخ أهم 

 .األحكاُم، وُيعَرُف ما بقي حكُمه وما ُنِسخ

، إالَّ أنَّـُه قـد يـدخُل فيـه االجتهـادُ   
َر الجمـُع والتَّـرجيُح، وهو علم  ِروائي ، إذا تعـذَّ

                                                 
 (. 8/00)ك معرتك األقران يف إعجاز القرآن (5/66)اإلتقان يف علوم القرآن ( 8)

ــد الــرزاق يف المصــنف (891ـ ث 877: ص)أخرجــه البيهقــي يف المــدخل إلــى الســنن الكــربى ( 0) ، وعب

 ك الناسخ والمنسـوخ البـن حـزم (89: ص)الناسخ والمنسوخ للمقري : ، وانظر(2127ـ ث 5/002)

 (. 2: ص)

 (. 19: ص)الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 5)

ك وخـرج بـالحكم (2/807)لبحر المحيط يف أصول الفقـه ك ا(0/876)مناهل العرفان يف علوم القرآن ( 1)

رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس،  بخطاب شرعي: رفع الرباءة األصلية، وخرج بقولنا

 (. 059: ص)مباحث يف علوم القرآن لمناع القطان : انظر

رعي، أو بيـان مـدة وذلـك ألن النسـخ إمـا رفـع الحكـم الشـ(: 0/512)قال يف شرح مختصر الروضـة ( 2)

 ;ولو كـان للعقـل طريـق إلـى معرفـة النسـخ بـدون النقـل . انتهائه، وكالهما ال طريق للعقل إلى معرفته

 . لكان له طريق إلى معرفة ثبوت األحكام بدون النقل، وليس كذلك

 (. 0/22)ك إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول (5/69)اإلتقان يف علوم القرآن ( 6)

 (. 0/871)مناهل العرفان يف علوم القرآن ( 7)
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 .وُعِرف التَّاريُخ 

 :وقد اعتنى ابُن المنذِر يف تفسيِره ببياِن النَّاِسخ والمنسوِخ، من ذلك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :مـــا أخرَجـــه عـــن قتـــادَة يف قولِـــه عـــزَّ وجـــلَّ * 

نـا، كانــِت : اآليـَة، قـال[ 82: النسـاء] چٻ  پ كـاَن هــذا َبـْدَء ُعُقوبـِة الز 

تِيمة، ُثمَّ إنَّ اهلل جلَّ ثنـاُؤه : لمرأُة ُتْحَبُس، قالا وُيْؤَذيان جميًعا، وُيعيَّران بالقوِل وبالشَّ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    چ : ، فجعل لهنَّ سـبيالً، قـال(ُسورة النور)نسَخ ذلك بعد يف 

ــور] چٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ــْن  ،[0:الن ــنَُّة يف َم ــَن فصــارِت السُّ ُأْحِص

، فهذا سـبيُل   سنة 
َ
ْجَم بالِحجارة، ويف َمْن لم ُيْحَصْن جلَد مئة، ُثمَّ نفي َجْلَد مئة، ُثمَّ الرَّ

اين انيِة والزَّ  .الزَّ

ٹ  ٹ  ٹ  چ : وأخرج أيضًا عن سعيِد بن المسيَِّب يف قولِه َجلَّ وعـال* 

: قـال[ 9:النساء] چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     

، إنَّما كانت قبَل الفرائض، كان ما ترَك رجل  مِن مال  ُأْعطِي منـُه الُفَقـَراُء  هِذه َمنْسوخة 

والمساكيُن وذوو الُقْربى إذا َحَضُروا القسمَة، ُثمَّ نسختها المواريُث، فألحَق اهلُل لُكل  

هُ   .ذي َحق  َحقَّ

: آل عمـران] چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : يف قولِـه تعـالى: وأخرج أيضًا عن قتـادةَ * 

 .[ 86:التغابن] چہ  ہ  ہ  ھ   چ : نسَخْتها اآليةُ : ، قال[820

ـــاس*   چۉ  ې  ې  ې  ې     ى  چ : وأخـــرج أيضـــًا عـــِن ابـــن عبَّ

                                                 
إن تعذر الجمع والرتجيح يصار إلى النسخ مع معرفة المتأخر، وإال رجع إلى غيرهما وقيـل التخييـر إن ( 8)

إن المجتهد يحكم بسقوط الدليلين المتعارضين، ويرجع ويستدل على : تعذر الجمع والرتجيح، وقيل

األصـل الجـامع : كـأن الـدليلين المتعارضـين غيـر موجـودين، انظـرحكم الحادثـة بـالرباءة األصـلية، و

، المهـذب يف علـم أصـول الفقـه المقـارن (5/60)إليضاح الـدرر المنظومـة يف سـلك جمـع الجوامـع 

(2/0181 .) 

 (.628: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 0)

 (.290: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 5)

 (.587: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 1)
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ــرة] ــال[ 892:البق ــةُ : ق ــذه اآلي ــَخْتها ه  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : نس

 .اآلية[ 7: النساء]

 چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ : وأخرج أيضًا عن عكرمـَة يف قولِـه تعـالى* 

 چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ : َنســـَخْتَها: ، قـــال[15:النســـاء]

 .[6: المائدة]

رواية، ويبلم ( 9002)رواية، من أصل ( 807)ويبلم هذا النوُع عند ابن المنِذر 

ر  المنثور»، وذلك وفق ما جاء يف %(2.281)نسبة  يوطي« الدُّ  .للسُّ

،( 82)وقد انفرَد بـ   :ومن أمثلة ما انفرد به روايات 

، [0: المائـدة] چہ   ہ  ہ  ھ   چ : ما أخرَجـُه عـن مجاهـد  يف قولِـه تعـالى* 

 .[2: التوبة] چھ  ھ  ے  ے  چ : نسَخْتَها: قال

َكـاُة ُكـلَّ َصـَدقة  يف : يقـال: وأخرج أيضًا عن ُسفياَن بن ُعيينـَة قـال*  نسـخِت الزَّ

 .َصْوم الُقْرآن، ونسَخ شهُر رمضاَن ُكلَّ 

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرد به

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

82/80789/9605/508/6انفرد بـ 

 %2.86%20%08%2.20النسبة

يخ، وأقلَُّهم ابُن المنذر  .ويظهُر أنَّ أكثَرُهم انفرادًا أبو الشَّ

رين وفـق مـا جـاء يف وهذا جدول  ُمقاِرن  لِرواياِت ابن الم نذِر مع غيِره من المفس 

ر  المنثور»  :«الدُّ

                                                 
 (.276: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 8)

 (.702: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 0)

 (.2/862)للسيوطي « الدر المنثور»: انظر( 5)

، (8/261)، وانظــر بقيــة الروايــات التــي انفــرد هبــا يف (5/862)للســيوطي « الــدر المنثــور»: انظــر( 1)

 (.7/120)، و(9/067)، و(1/122)، و(1/012)، و(5/580)، و(5/580)، و(0/626)و
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الناسخ والمنسوخ

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

807/900296/708250/55026/910

2.2812.2882.2802.227 

 
ُّ
 .ويظهُر أنَّ أكثَرُهم ابُن المنذِر، وأقلَُّهم الفريابي

ْشكِلعنايةد ابِن  -ثالثًا  :المنذر ببيان المد

اسُم فاعل مِن أشكَل ُيْشكِل إشكااًل، ومعظُم بـاِب هـذه الحـروف : الُمْشكُِل لغةً 

أمر  ُمْشَتبهك : يدوُر حوَل الُمَشاهبة والمماثلِة، يقاُل  -كما يقوُل ابُن فارس–(   ك ل)

 األمـرُ : ويقـال. هذا شاَبَه هذا، وهذا دخل يف َشْكِل هذا: أي
َّ
إذا اخـتلَط  :أشـكل علـي

ك أي  .ُمْلَتبِس  : بغيِره، وحرف  ُمْشكِل 

ا تعريُف الُمْشكِل يف االْصطاِلح فقد تباينْت آراُء الُعَلماء يف تحديـد مفهومِـه، : أمَّ

رين ثين والمفس   .وتعريُفه عند األُُصولي ين يختلُف عن تعريِفه عند المحد 

رْ  -فتعريُفه عند األُُصولي ين  كما يقـوُل السَّ
ُّ
اسـم  لمـا َيْشـتبُه المـراُد منـه، : -خسـي

ــه مــن بــين ســائر  ــُز ب بُدخولــه يف َأْشــكالِه علــى وجــه  ال ُيعــرُف الُمــراد إالَّ بــدليل  يتميَّ

 .األَْشكال

رين ا عند المفس  هـا مـن : وأمَّ فهو اآلياُت التي قد تشتبُه على َفْهـِم القـار  ك لُخُلو 

اِجَحة لمعناها، فا اللة الرَّ َواياِت الدَّ ما احتاج إلى الَجْمِع مع غيِره مـَن : لُمْشكِل من الر 

َواياِت  المشـكل مـن اآليـات ، وبعض العلماء يرى أن المشكل مرادف للمتشابه، فالر 

 .التي قد تشتبه على فهم القار ك لخلوه من الداللة الراجحة لمعناه

قد أشـكَل علـى أهـِل التَّْأويـِل  (الُقْرءِ )وقد يكوُن الُمْشكُِل من قبل اللَّفِ ك كلفِ  

                                                 
 (.شكل: مادة)، (5/021)البن فارس « معجم مقاييس اللغة» : انظر( 8)

 (.8/869)« أصول السرخسي» : انظر( 0)

 (. 09: ص)كشف المعاين يف المتشابه المثاين لبدر الدين بن جماعة، : انظر( 5)
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 .«تفسيره»كما يقوُل الطربيُّ يف 

ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ : وقد يكوُن الُمْشكُِل من جهـِة المعنـى، مثـل قولـه تعـالى

: فإ ا مشكلة مـن حيـث معناهـا يف حـق دبـر المـرأة [ 005: البقرة] چې  ې  ېى  

 أنَّـى: فطلبنـا معنـى كلمـةأهو مثل قبلها يف الحـل، أو مثـل دبـر الرجـل يف الحرمـة؟ 

 .أينومعنى  كيففوجدناها مشرتكة بين معنى 

يف هــذا الموقــعك ألن اهلل تعــالى ســماهن  كيــفوبعــد التأمــل وجــدناها بمعنــى 

مزرًعا لألوالد، والدبر موضع الفرث ال الحرث، واهلل تعالى حرم الـوطء : حرًثاك أي

الــالزم الموجـود يف الـدبر بطريــق فـاألذى . يف القبـل حالـة الحـيض لــألذى العـارض

 .األَْوَلى يكون مانًعا

ْفــ ، أو مــن جهــِة  والبــِن المنــذر عنايــة  بَبيــاِن الُمْشــكِل ســواء  كــاَن مــن جهــِة اللَّ

 :المعنى، من ذلك

ڻ  ڻ  ڻ  چ : ما أخرَجـه عـن ابـن عبَّـاس رضـي اهلل عنهمـا يف قولـِه تعـالى* 

 .هلل لعباِده، وليس باهلل ُشْغل  هذا وعيد  من ا: قال[ 58: الرحمن] چۀ  

ــــه يف قولِــــه*  ــــس  رضــــي اهلل عن  چڻ  ڻ  ڻۀ  چ  :وأخــــرج أيضــــًا عــــن أن

 .كتاُبه: ، قال[85:اإلسراء]

بمــا [ 828: التوبــة] چڇ  ڇ  چ : وبــيَّن المــراَد مــن قولِــه عــزَّ وجــلَّ * 

 .بالُجوِع والَقْتلِ : أخرجه عن مجاهد  حيُث قال

 .بالُجوِع وعذاِب الَقْبر: ُه قالوعن أنس  رضي اهلل عن

 .عذاب  يف الَقْبر، وعذاب  يف النَّارِ : وعن مجاهد  أيضًا قال

                                                 
 (. 1/280)« تفسير الطربي»: انظر( 8)

 (. 520: ص)وم القرآن األصالن يف عل( 0)

 (. 0/075)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 5)

 (. 7/221)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 1)

 (.81/805)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 2)
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روايـة، ( 9002)روايـة، مـن أصـل ( 872)ويبلُم هـذا النـوُع مـَن التَّفسـيِر عنـده 

ُل نسبَة   %(.2.280)ويشك 

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرَد به( 80: )وقد انفرَد بـ

، [82: التحــريم] چں  چ : عــن ابــن ُجــريج يف قولــه تعــالىمــا أخرجــُه * 

 أن تْفُجرَ : قال
 
 .كانتا كافرتين مخالِفتين، وال ينبغي المرأة  كانت تحَت نبي

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرد به

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

80/87207/8286/018/89انفرد بـ 

 %2.26%02%89%2.27النسبة

 
ُّ
يخ وأقلَُّهم الفريابي  .ويظهُر أنَّ أكثَرهم أبو الشَّ

ِرين مع الن َسب  :وهذا جدول  ُيظهُر مقارنًة بين رواياتِه وبين رواياِت غيره من المفس 

يخ  وأقلَُّهم أبو الشَّ
ُّ
.ويظهُر أنَّ أكثَرهم الفريابي

*              *              * 

                                                 
ــور» : انظــر( 8) ــدر المنث ــي انفــرد هبــا يف (81/206)للســيوطي « ال ــات الت ــة الرواي ، (5/578)، وانظــر بقي

، (82/202)، و(82/559)، و(82/22)، و(6/861)، و(9/811)، و(2/829)و

 (.80/009)، و(6/266)، و(88/207)، و(88/552)و

المشكل

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

872/9002828/708201/550280/910

2.2802.2802.2272.200 



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
111 

 ُمكمِّالت وِمَلح التَّفسرِي:  املبحث الرَّابُع 

 .ويشتمُل على الحديِث عن لطائِف التَّفسيِر، والَوْعِ ، والفضائِل، واألمثالِ 

ال    :اللَّطاةفد التَّفسيريَّةد  -أوَّ

قِيَق الذي يلمـُح فيـِه : التفسيرية، وهي النكات قصُد باللطائفون التَّفسيَر الدَّ

ــاِت  ــياِق اآلي ــن ِس ْأِي مِ ــرَّ ــادَي ال ــُر ب ــرًا ال يظه ــُر أم ــائُف يحــِرُص . المفس  َط ــذِه اللَّ وه

ا ُيْستمَلُح وُيْستجادُ  َ ممَّ
رون على روايتِها وذكِرها يف ثنايا تفاسيِرهم، فهي  .المفس 

الملح غالُب علم المناسباِت، فهو من باب الُملِح واللَّطائِِف، ألنَّ معرفتها  ومن

ُر بالتَّفسيِر، وفقدها ال ينقص من معرفته يت ُمَلًحـا لمـا فيهـا مـن الغرابـة . ال تؤث  سم 

ها حتى تستولي على ُلب هِ  ثـمَّ اسـُتعير مـن : قال الراغب. التي يستعذهبا القار  ويستلذُّ

، وذلك يرجع إلـى حسـن  يغمـض إدراكـه: لح المالحُة، فقيللف  المِ  . رجل مليح 

 .وكذا ُمَلُح الكالم وطرائُفه استعيرت من هذا الباب

، ومنه ما هو ُمَلُح العلم ال من ُصلبِه، ومنـه : قال الشاطبي من العلم ما هو ُصْلب 

 .ما ليس من صلب العلم وال ُمَلحه

                                                 
ــْيء َيْلُطــف(ضــد كثــف)لطــف الشــيء لطفــا ولطافــة رق ( 8) صــفة مــن : إِذا َصــُغر، واللطيــف: ك وَلُطــف الشَّ

إلى خلقه بإيصـال المنـافع الرب بعباده المحسن : صفات اهلل تعالى، واسم من أسمائه، ومعناه واهلل أعلم

ك المعجـم الوسـيط (01/561)ك تـاج العـروس (85/052) ـذيب اللغـة : إليهم برفـق ولطـف، انظـر

(0/906 .) 

وكـّل نقطـة مـن . النكت، جمع نكتة، ويف اللغة، نكت األرض بقضـيبه أو بإصـبعه فأقبـل ينكـت األرض( 0)

هـي مسـألة لطيفـة أخرجـت بدقـة نظـر : الحنكتة، والنكتة يف االصـط: بياض يف سواد أو سواد يف بياض

نكتــة، لتــأثير الخــواطر يف : نكــت رمحــه بــأرض، إذا أثــر فيهــا وســميت المســألة الدقيقــة: وإمعــان، مــن

استنباطها، فالنكتة هي اللطيفة المؤثرة يف القلب من النكت، كالنقطة من النقط، وتطلق علـى المسـائل 

: العين، الخليـل: هبا نكت األرض غالبا بنحو اإلصبع، انظرالحاصلة بالنقل المؤثرة يف القلب التي يقار

 . 8/8801: ، تاج العروس، الزبيدي8/98: ، التعريفات، الجرجاين8/156

 (. 79: ص)مفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر ( 5)

 (. 771: ص)المفردات يف غريب القرآن ( 1)

ُن طعم الطعام ويزي نهويظهر أ ا أشبهت بحسنها الملح ا( 2)  . لذي ُيحس 

ًما(8/827)الموافقات ( 6) ل هذه الثالثة، فارجع إليها تكرُّ  . ، المقدمة التاسعة من مقدمات كتابه وقد فصَّ



 د بن عبداهلل الخضيريمحم .د                                         ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة ابن المنذر

 
119 

ير تنَشـُط الِهَمـُم يف روايتِـهك لطرافتِـه، وقـد يكـوُن يف بعـِض وهذا النَّوُع من التَّفسـ

، فيسوُقه عند اآليةك لجمِع أكربِ َقْدر  ممكـن   األحاديث ما ُيشيُر إلى معنى يف اآليِة بعيد 

 .من األحاديث يف ذلك

والكتاُب العزيُز قد احتوى من الجماِل غايَتـُه، ومـن البالَغـِة ُمنْتَهاهـا، واكَتَسـْت 

َزْت بـذهِب الَفصـاحة، وُلَجـْيِن الَبَيـان، بـل إنَّـُه هـو الـذي ألفاظُ  ه حريَر المعـاين، وُطـر 

ة  علميَّة  معرفيَّة  شاملة ،  زاَدها جمااًل وُحْسنًا، وجعلها َأْروَع وأْسنىك فهو ُمعجزة  ُلغويَّ

فيـه مـن ُكـل  منُه استفاَد العرُب الُفَصحاُء، وبه ُدِهش الُبلغاُء، ومنه ارَتوى العلمـاُءك إذ 

شيء  مستحَسُنه، ومن ُكل  قِْطف  أحَسُنه، وقد فاَق البياَن، وسبَق الَبِديَع، واحتلَّ علياَء 

اللَُّغة، متشابِه  وغيُر ُمتشـابِه، وإنَّ لـُه لحـالوًة، وإنَّ عليـه لَطـالوًة، وإنَّـُه لمثمـر  أعـاله، 

ــى  ــو وال ُيعل ــه لَيْعُل ــِدق  أســفُله، وإنَّ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  گ  گ  گ  چ ُمْغ

 [.10: فصلت] چں  ڻ  

 :من ذلك

، [5:البقـرة] چٿ  ٿ  ٿ  چ : ما أخرجه عن سعيِد بن ُجبير يف قولِـه تعـالى* 

كاَة، : قال الَة إالَّ ذكَر مَعها الزَّ ة ُدوَن سائِر النََّفقاِت، ال يذكُر الصَّ كاَة خاصَّ إنَّما يعني الزَّ

الةِ فإذا لم ُيَسم  الزَّ   .﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾: كاَة قال يف أثر ذكِر الصَّ

[ 82:البقـرة] چەئ  ەئ  وئ  چ : و أخرَج أيضًا عن أبي صالح  يف قولِه تعـالى*

اخُرُجوا، وتفتُح لهم أبواُب النَّار، فـإذا رَأْوهـا قـد : ُيقاُل ألَْهِل النَّاِر وُهْم يف النَّارِ : قال

يُدون الخروَج، والمؤمنـون ينظـرون إلـيهم علـى األرائـِك، فـإذا ُفتَِحْت َأْقبُلوا إليها ُير

ويضـحُك  ،چەئ  ەئ  وئ  چ : انَتَهْوا إلى أبوابِها، ُغل َقت دوَنهم، فـذلك قوُلـه تعـالى

جث  مث  ىث  يث  حج  چ : عليهم المؤمنون حيَن ُغل َقت ُدوَنُهم، فـذلك قوُلـه تعـالى

 .اآلية[ 52-51:المطففون] چٱ  ٻ  ٻ  مج  جح   

                                                 
 (. 8/816)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 8)

 (. 1/699)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 0)
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أَيك فـإنَّ اهلل عـزَّ : وأخرَج أيضًا عن ابِن عبَّاس رضي اهلل عنهما قال*  إيَّاُكم والرَّ

بمـا : )، ولم يقل[822:النساء] چائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  چ : وجلَّ قاَل لنبي ه 

 .( َرأْيَت 

رواية، ويبلُم ( 9002)رواية، من أصل ( 757)ويبلُم هذا النوُع عند ابن المنذر 

 .«الدر المنثور»وذلك وفق ما جاء يف %( 2.29)نسبة 

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به( 06)وقد انفرد ابن المنذر بـ 

ق به، فنقـوُل لـه: ما أخرَجُه عن نافع  قال*  َر، فيَتَصدَّ كَّ : كاَن ابُن ُعمَر يشرتي السُّ

أعرُف الـذي تقولـون،  إين: لو اشرتيَت لهم بثمنِه طعاًما كان أنفَع لهم مِن هذا، فيقول

ــوُل  ، [00: آل عمــران] چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ چ : ولكــن ســمعُت اهلل يق

ر كَّ  (.0)وابُن ُعمَر يحبُّ السُّ

 قــال*  
 
ــعبي جــاءِت امــرأة  إلــى ُشــَريح رضــي اهلل عنــه : وأخــرج أيضــًا عــن الشَّ

، فجعلْت تبكي، فقالوا قـد جـاَء : ي؟ فقـالأَما تراهـا تبكـ! يا أبا ُأميَّة :تخاِصُم يف شيء 

 (.5)إخوُة يوُسَف أباهم عشاًء يبكون

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرد به

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

06/757866/626827/5258/19انفرد بـ 

 %2.202%52%07%85النسبة

، وابنُ 
ُّ
يخ وأقلَُّهم الفريابي ط يف ذلك ويظهُر أنَّ أكثَرهم أبو الشَّ  .المنذر متوس 

وهذا جدول  مقارن  يظهُر مقارنًة بين روايات ابِن المنذر وبين رواياِت غيـره مـن 

رين  :المفس 

                                                 
 (.8/869)ي للسيوط« الدر المنثور» : انظر( 8)

 (. 5/662)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 0)

 (.9/027)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 5)



 د بن عبداهلل الخضيريمحم .د                                         ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة ابن المنذر

 
111 

، وأكث
ُّ
 .َرهم أبو الشيخ، يليه ابُن المنذر وعبُد بن حميدويظهُر أنَّ أقلَّهم الفريابي

 ((:تفسيره))الوعظد يف  -ثانيًا

فـُه الُجرجـاينُّ بأنَّـُه التَّــذكيُر النُّْصـُح والتَّـذكيُر بالَعَواقـِب : الـوعُ  ُلغـةً  ، وقـد عرَّ

 .بالخير فيما َيِرقُّ لُه القلُب 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : ، قـال تعـالىوقد وصَف اهلل عزَّ وجلَّ ُقرآَنُه بأنَُّه موعظـة  

 [.27: يونس] چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   

 يف 
 
، فقد روى يف ثناياه الكثيَر من «تفسيِره»والبِن المنذر عناية  بالجانِب الَوْعظي

 :المواعِ  التي َتِرقُّ لها القلوُب، من ذلك

﴿أال تطغـوا يف الميـزان﴾  :ما أخرَجه عن قتـادَة رضـي اهلل عنـه يف قولِـه تعـالى* 

اْعِدْل يا بَن آدَم كما تِحبُّ أن ُيْعَدَل عليك، وَأْوِف كما تِحبُّ أن ُيـوَفى لـكك فـإن : قال

 .الَعْدَل ُيْصلُِح النَّاَس 

، واسـُتْخلَِف عمـُر، : وأخرَج أيضًا عن ابـِن إسـحاَق قـال*   لمـا ُقـبِض أبـو بكـر 

َمِع ! أيُّها النَّاُس : ِه بما هو أهُلُه، ُثمَّ قاَل خطَب النَّاَس فَحِمَد اهلل وأثنى علي إنَّ بعَض الطَّ

، وإنَّ بعَض الَيْأِس ِغنًى، وإنَُّكم تجمُعوَن ما ال تأُكُلون، وتـأَمُلون مـا ال ُتـْدِرُكون،  َفْقر 

                                                 
 (.وع : مادة)« مختار الصحاح» : انظر( 8)

 (.507: ص)للجرجاين « التعريفات» : انظر( 0)

 (.81/826)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 5)

اللطائف

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

757/9002626/7082525/550219/910

2.292.272.202.26 
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ح  ُشعبة  مَن الن َفاق، فأنِفُقوا خيًرا ألنُفِسكم، فأيَن أصحاُب هذ ِه واعلُموا أنَّ بعَض الشُّ

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ : اآليــــــــــة

 .[071: البقرة] چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ْين، : وأخرَج أيضًا عن عاصِم بن َبْهَدلةَ *  فَّ ين، فقام بين الصَّ أنَّ َمْسروًقا أتى ِصف 

ما: فقال ء، فرأيُتُموه وسمعُتْم يا أيُّها النَّاُس، أنِصُتوا، أرأيُتم لو أنَّ ُمنادًيا ناَداُكم من السَّ

ـا أنـُتْم فيـه، أكنـُتم ُمنَْتهـين؟ قـالوا: كالَمُه، فقال : ُسـْبحاَن اهلل، قـال: إنَّ اهلَل ينهـاُكم عمَّ

د، وما ذاك بأبيَن عندي منه، إنَّ اهلل تعالى قال : فواهلل لقد نزَل بذلك جربيُل على محمَّ

 . ُثمَّ رجَع إلى الُكوفة، [00: النساء] چڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  چ 

يا أيُّها : قاَم أبو بكر، فَحِمَد اهلل وأثنى عليه، وقال: وأخرَج أيضًا عن قيس  قال* 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : إنَُّكم تقـرُؤون هـذِه اآليـةَ ! النَّاُس 

ــي ســمعُت [822: المائــدة] چڃڃ   ، وإنَُّكــم تضــُعو ا علــى غيــِر موضــِعها، وإن 

ُهــُم اهلل »: يقــوُل  ســوَل اهلل ر ــُروه َأْوشــَك أن َيُعمَّ ــاَس إذا رَأُوا المنكــَر ولــم ُيغي  إنَّ النَّ

 .«بِعَقاب  

ر  المنثـور»ويبلُم هذا النَّوُع عند ابن المنذر َوْفَق مـا جـاء يف  روايـة، ( 571)« الـدُّ

ُل نسبَة ( 9002)من أصل   %(. 1)رواية، ويشك 

 :رواية، ومن أمثلِة ما انفرد به( 21: )ذر بـوقد انفرد ابُن المن

: ما أخرَجُه عـن َبِشـير بـن َكْعـِب أنَّـُه كـاَن يقـوُل ألصـحابِه إذا فـرَغ مـن حديثِـه* 

، فيقـوُل  ْنيا، فَيِجيُء فيقـُف علـى َمْزَبلـة  انظـُروا إلـى َعَسـلِهم، : انَطلُِقوا حتَّى ُأِرَيُكم الدُّ

                                                 
 (.5/568) للسيوطي« الدر المنثور» : انظر( 8)

 (.1/522)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 0)

، والحديث أخرجه أبو داود يف كتاب المالحـم، بـاب األمـر (2/265)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 5)

ــر المنكــر،  (1559ـ ح 0/202)والنهــي،  ــم يغي ــزول العــذاب إذا ل ــاب ن ، ســنن الرتمــذي يف الفــتن، ب

 .، وصححه األلباين، وقال صحيح(0869ـ ح 1/167)
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 .َدَجاِجهم إلى ما صارَ وإلى َسْمنِهم، وإلى َبْطنِهم، وإلى 

ُأْقِسُم لُكم ال يؤمُن عبد  هبذا الُقـْرآن إال : وأخرج أيضًا عن مالِك بن ِدينار قال* 

 .ُصِدَع قلُبه

َمْن ُأْعطِي الُقرآَن فَمدَّ عينْيِه إلى شـيء  : وأخرَج أيضًا عن ُسْفياَن بن ُعيينَة قال* 

َر الُقرآن : الحجر] چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  :ه تعالىألم تسمْع قولَ  ،منها فقد َصغَّ

 .يعني الُقْرآن: ، وقال[858: طه] چھ  ھ  ھ  ے  چ : إلى قوله تعالى[ 97

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرد به

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

21/571822/11510/8202انفرد بـ 

 2%50%01%81النسبة

يخ، يليه عبُد بُن ُحميد وبعـده ابـُن المنـذر، ولـم ينفـرِد ويظهُر أنَّ أ كثَرهم أبو الشَّ

 يف شيء من ذلك
ُّ
 .الفريابي

رين  .وهذا جدول  وضعتُه ليظهَر مقارنةً بين رواياِت ابن المنذر ورواياِت غيره من المفس 

                                                 
 (.82/010)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 8)

 (.81/506)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 0)

ــر( 5) ــور» : انظ ــدر المنث ــيوطي « ال ــرد هبــا يف (9/620)للس ــات التــي انف ــة الرواي ــر بقي ، (0/727)، وانظ

، (5/176)و، (5/578)، و(5/562)، و(5/559)، و(5/010)، و(5/020)، و(5/090)و

، (1/566)، و(1/526)، و(1/000)، و(1/091)، و(1/822)، و(1/18)، و(5/782)و

، (1/620)، و(1/628)، و(1/628)، و(1/622)، و(1/297)، و(1/225)، و(1/101)و

، (82/828)، و(0/695)، و(9/582)، و(6/28)، و(1/627)، و(1/627)، و(1/620)و

، (85/07)، و(80/062)، و(88/287)، و(88/557)، و(88/02)، و(88/89)و

، (85/220)، و(85/560)، و(6/225)، و(85/818)، و(85/856)، و(85/60)و

، (82/26)، و(81/698)، و(81/617)، و(81/066)، و(85/727)، و(85/261)و

 (.82/589)، و(82/007)، و(82/086)، و(7/262)و



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
114 

 
ُّ
 .ويظهُر أنَّ أقلَّهم الفريابي

 ((:تفسيره))الفضاةلد يف  -ثالثًا

: مـن ذلـك الفضـل. الفاء والضاد والالم أصل صحيح يدل علـى زيـادة يف شـيء

ــُة يف الَفْضــِل، والَفْضــُل والَفِضــيلُة ِضــدُّ : والفضــيلة. الزيــادة والخيــر ْفَع َرجــُة والر  الدَّ

 .اإلحسان: ْقِص والنَِّقيصة، واإلفضاُل النَّ 

المرويَّاُت التـي وردت يف الفضـائِل ألشـخاص أو ُبْلـدان : والمراد بالفضائِل ُهنا

أو غيِر ذلك، فهي اسم لما يحصل به لإلنسان مزية علـى الغيـر وهـي أيضـا اسـم لمـا 

يلـة التـي هـي الخصـلة الجم: فالفضـيلة. يتوصل به إلى السـعادة ويضـادها الرذيلـة

يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة إما عند الحق وإمـا عنـد الخلـق والثـاين ال 

عربة به إال إن أوصل إلى األول فإذا قلنا فالن فاضل فمعناه أن له منزلة عند اهلل وهذا 

ال توصل إليه إال بالنقل عن الرسول فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيا قطعنا به أو ظنيا 

وإذا لم نجد الخرب فال خفاء أنا إذا رأينـا مـن أعانـه اهلل علـى الخيـر ويسـر لـه عملنا به 

 .أسبابه أنا نرجو حصول تلك المنزلة له لما جاء يف الشريعة من ذلك

 
 
وائي الفضائل : ، وال مجاَل لالجتهاِد فيه، ولذا قال العلماءوهو من التَّفسيِر الر 

                                                 
ك لسـان (2/8708)صـحاح العربيـة ك الصـحاح تـاج اللغـة و(1/229)ك مقاييس اللغـة (7/11)العين ( 8)

 (. 012: ص)ك مختار الصحاح (88/202)العرب 

 (. 800: ص)معجم مقاليد العلوم يف الحدود والرسوم ( 0)

 (. 85/82)ك عمدة القاري شرح صحيح البخاري (0/12)ك فيض القدير (7/51)فتح الباري البن حجر ( 5)

 . جال، وبذلك فهو أخص من التفسير النقلي، والمأثورمما مداره على الرواية وليس للنظر فيه م: أي( 1)

الوع 

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

571/9002115/7082820/550281/910

2.212.222.212.286 
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ــ ــا تؤخــذ توقيف ــاس، وإنم ــدرك بالقي ــي الت ــن النب ــاء  ا م  َعَط
ِ
ــْن اهلل  مِ

َ
ــي ــا ِه ، َوإِنََّم

 لَِمْن َشاَءهُ َوإِْحَسان  
ِ
 .، وإِْحَسان  مَِن اهلل

 :من ذلك

َحْسـُبَك مـن نَِسـاِء » :قـال أنَّ رسـوَل اهلل : ما أخرَجه عن أنس رضي اهلل عنه* 

 : الَعاَلمين

ـد  مريُم بنُت ِعْمراَن، وخديجُة بنُت ُخَوْيلد، و ، وآسـيُة امـرأُة فاطمُة بنُت محمَّ

 . «فِْرعونَ 

ـْلُت »: قـال أنَّ رسـوَل اهلل : وأخرَج أيضًا عن أبي ُأَمامَة رضـي اهلل عنـه*   ُفض 

تِـي : على األنبيـاِء بـأربع   ـًة، وُجِعَلـْت لـي األرُض ُكلُّهـا، وألُمَّ اِس كافَّ ُأْرِسـْلُت إلـى النَـّ

الُة، فِعنْدُه مسجُدُه، وعنَدُه َطُهوُرُه، مسجًدا وَطُهوًرا، فأينما َرُج  تِي الصَّ ل  َأْدرَكُه مِْن ُأمَّ

ْعِب مسيرَة َشْهر  َيْقِذُفه يف ُقُلوِب أعدائي، وأحلَّ لنا الَغنَائم  .«وُنِصْرُت بالرُّ

بيُت المقِدس أعظُم : بلغنا أنَّ اليهوَد قالت: وأخرَج أيضًا عن ابن ُجريج قال*  

سـة، فقـال المسـلُمونمَن الَكْعبةِ  بـل : ك ألنَّها ُمهـاَجُر األنبيـاِء، وألنَّـُه يف األرض المقدَّ

 
َّ
ل بيـت وضـع للنـاس للـذي ببكـة : ، فنزلـتالكعبُة أعظُم، فبلم ذلك النَّبِي ﴿إن أوَّ

، ولـيس ذلـك يف [07: آل عمـران] چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  چ : مباركا﴾ إلى قوله

منـا﴾، ولـيس ذلـك يف بيـِت المقـدس، ﴿وهلل علـى بيِت الَمْقِدس، ﴿ومن دخله كان آ

 .الناس حج البيت﴾، وليس ذلك لبيِت المقدس

                                                 
ك شرح صحيح البخـارى البـن بطـال (6/855)ك فتح الباري البن حجر (6/2)فتح الباري البن حجر ( 8)

(1/226 .) 

 (. 7/805)طرح التثريب يف شرح التقريب ( 0)

 (. 5/1)شرح الزرقاين على الموطأ ( 5)

، والحديث أخرجه الرتمذي يف المناقب، باب فضل خديجة (5/250) للسيوطي« الدر المنثور» : انظر( 1)

 وقال حسن صحيح، وصححه األلباين(5979ـ ح 2/725)ـا ،. 

، (00802ـ ح 2/019)، وحديث أبي أمامـة يف مسـند أحمـد (1/62)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 2)

ـ  8/809)ي يف التــيمم، ، أخرجــه البخـارومـتن الحــديث يف الصـحيحين بنحــوه مـن حــديث جـابر

 (.208ـ ح 8/572)، وأخرجه مسلم يف أول كتاب المساجد (509ح

 (.6/670)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 6)
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روايــة، ( 9002)روايــة، مــن أصــل ( 265)ويبلــُم هــذا النــوُع عنــد ابــن المنــذر 

ُل نسبَة  ر  المنثور»، وذلك َوْفَق ما جاء يف (2.265)ويشك   .«الدُّ

 :من أمثلِة ما انفرد بهرواية، و( 20: )وقد انفرد ابُن المنذر بـ

 سـمعُت رسـوَل اهلل : ما أخرَجـُه عـن ُعْقبـَة بـن عـامر رضـي اهلل تعـالى عنـه*  

ــال] چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ »: يقــول َأال إنَّ  :[62: النف

، ثالًثا، إنَّ األرَض سُتفَتُح لكم، وُتْكَفْوَن الُمْؤنَة، فـال َيْعِجـزنَّ أحـُدكُ 
ُ
ْمي َة الرَّ م أن الُقوَّ

 .«َيْلُهَو بأسُهِمه

ا َقِدموا المدينَة َسلَّ عبـُد اهلل بـُن عبـِد اهلل : وأخرَج أيضًا عن ابِن ُجريج قال*  لمَّ

ْيَف، وقال   على أبيه السَّ
، ومحمـد  األعـزُّ : ألضربنَّك، أو تقول: بن ُأبي فلـم  ،أنا األذلُّ

 .يربْح حتى قال ذلك

 :رد بهوهذا جدول  ُيظهُر نسبَة ما انف

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

20/26592/12226/8918/50انفرد بـ 

 %2.252%52%89%88النسبة

                                                 
ــر( 8) ــور» : انظ ــدر المنث ــال، (7/825)للســيوطي « ال ــير، تفســير ســورة األنف ــذي يف التفس ، أخرجــه الرتم

 .، وقال األلباين حسن صحيح(5295ـ ح 2/072)

ــور» : ظــران( 0) ــدر المنث ــي انفــرد هبــا يف (81/222)للســيوطي « ال ــات الت ــة الرواي ، (0/816)، وانظــر بقي

، (5/222)، و(5/578)، و(5/568)، و(5/562)، و(5/861)، و(5/806)، و(5/00096)و

، (1/00)، و(5/622)، و(5/692)، و(5/670)، و(5/662)، و(5/106)، و(5/176)و

، (7/690)، و(6/9)، و(2/29)، و(1/209)و، (1/207)، و(1/651)، و(1/091)و

، (82/96)، و(82/896)، و(82/086)، و(82/69)، و(0/189)، و(9/260)، و(9/199)و

، (88/200)، و(88/516)، و(82/722)، و(82/721)، و(88/12)، و(82/010)و

، (6/250)، و(85/860)، و(80/259)، و(80/252)، و(80/070)، و(80/877)و

، (81/098)، و(85/721)، و(85/699)، و(85/208)، و(85/151)، و(6/211)و

، (7/821)، و(7/825)، و(82/20)، و(81/677)، و(81/570)، و(81/501)و

 (.82/582)، و(82/282)، و(7/262)، و(7/001)و
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يخ ، وأكثَرهم أبو الشَّ
ُّ
 .ويظهُر أنَّ أقلَّهم الفريابي

رين  :وهذا الجدوُل يقارُن بينه وبين رواياِت غيره من المفس 

الفضائل

الفريابيأبو الشيخدعبد بن حميابن المنذر

265/9002122/7082891/550250/910

2.2652.2262.2222.259 

ط يف ذلك ، وأن ابَن المنذر متوس  َّ
 .ويالحُ  أنَّ من أقل هم عنايًة يف ذلك الفريابي

 :أسرارد الَكلمات -رابعًا

يـة  ُكْبـرىك وذلـك أ نَّ الكلمـَة هـي للكلمِة يف الُقـرآِن الكـريم قيمـة  َعظِيمـة ، وأهم 

األصُل الذي يدوُر عليـه المعنـى، فـإذا ُوِضـعت الكلمـُة يف موضـِعها الـذي ينبغـي أن 

 .تكوَن فيه، فقد أصبَت المعنى ُكلَّهُ 

واختياُر المفـردات يف الُقـرآن الكـريم مـن أسـراِر إعجـاِزه ومـن عجائبِـه التـي ال 

ا يف مكانِها، ولو َفتَّْشـَت يف لسـاِن تنَفُدك لذلك تجُد ُكلَّ كلمة يف الُقرآن ال يصلُح غيُره

ــم تجــْدك ألنَّ معناهــا يف هــذا  ــا، ل َي معناهــا يف مكانِه ــؤد  العــرب عــن كلمــة غيِرهــا لُت

ياُق والحاُل   .الموضِع الذي ُوِضَعْت فيه أمر  يقتضيه الس 

رون ببياِن أسـراِر الَكلِمـات، وُربَّمـا يشـتبُه  -ومنهُم ابن المنذر -وقد ُعنِي المفس 

ذا النوُع من التَّفسيِر بالتَّفسيِر باللَُّغة أو بشرِح المفرَداِت، أو باالشـتقاِق، لكـن لـيس ه

طريُق معرفتِه اللغَة فقط، بل يف الغالِب ال ُبـدَّ مـن التَّوقيـف، ولكـن تـدخُل فيـه شـائبُة 

ر العلوُم الواسعُة بحيُث يدرُك من أسرار كلماِت الُقـ رآن اجتهاد، إذا توفَّرت يف المفس 

ريعِة ما ال يدرُكه غيُره  .وأسراِر الشَّ

 :من ذلك

ـــالى*  ـــه تع ـــدة يف قولِ ـــي ُعبي ـــه عـــن أب ـــا أخرَج آل ] چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  :م

جـُل [ 875:عمران ، والعـرُب تفعـُل ذلـك، يقـوُل الرَّ : وقَع المعنى علـى َرُجـل واحـد 

 چمت  ىت  يت   حت  خت     چ : فعلنــا كــذا، وفعلنــا كــذا، وإنَّمــا يعنــي نفَســُه، ويف الُقــرآن

ومـن مجـاِز مـا جـاَء لفُظـه لفـَ  : واهلل هو الخالُق، وقـال يف موضـع آخـر[ 10:القمر]
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 :الجمع الذي له واحد  منه، ووقع معنى هذا الجمِع على الواحـد، قـال اهلل عـز وجـل

، وكــان الــذي قــال ُهــم  ،چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ ــاُس جمــع  والنَّ

ــاه [17:طــه] چائ  ى     ى  چ  :رجــل  واحــد، وقــال ، وقــال ﴿إنــا كــل شــيء خلقن

 .بقدر﴾، والخالُق اهلل وحَدهُ 

روايـة، مـن ( 65)« الدر المنثور»ويبلم هذا النوُع عند ابن المنذر وفَق ما جاء يف 

ُل نسبَة ( 9002)أصل   %(.2.227)رواية، ويشك 

 :روايات، ومن أمثلة ما انفرد به( 82: )وقد انفرَد ابن المنذر بـ

ات : أخرجه عن ُسفياَن بن ُعيينة قـال ما*  ـائَحك ألنَّـه تـارك  للـذَّ ـائُم السَّ َ الصَّ
ي إنَّمـا ُسـم 

ائِح  نيا بمنزلة السَّ  .الدنيا كل ها من المطَعم والمشَرب والمنَكِح، فهو تارك  للدُّ

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرد به

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

82/6588/170/002فرد بـ ان

 2%18%05%86النسبة

ــيخ، يليــه عبــُد بــن حميــد، فــابُن المنــذر، ولــم ينفــرد  ويظهــُر أنَّ أكثــَرهم أبــو الشَّ

 بشيء يف ذلك
ُّ
 .الفريابي

 :وهذا جدول  يظهُر مقارنًة بينه وبين غيره

أسرار الكلمات

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

65/900217/708200/55022/910

2022722022202.2266202220 

 .ويظهُر أنَّ أكثرهم ابُن المنذر

                                                 
 (.228: ص)« تفسير ابن المنذر»: انظر( 8)

، (8/521)تــي انفــرد هبــا يف ، وانظــر بقيــة الروايــات ال(7/219)للســيوطي « الــدر المنثــور»: انظــر( 0)

، (81/570)،و (81/128)، و(7/606)، و(0/222)، و(0/219)، و(8/780)، و(8/195)و

 (.81/668)و
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يَّاتد التَّفسيرِ  -ةامسًا لِّ  :كد

ـِردة يف النَّظـِر يف : المراُد بُكل ياِت التَّفسـيرِ  هـو مـا اسـتنبَطُه الُعَلمـاُء مـن قاعـدة  ُمطَّ

 .ِسياق آيات الُقرآن

األْلفاُظ واألساليُب الواردُة يف الُقرآِن على معنًى : لق وُيراُد هباوُكل ياُت القرآِن ُتطْ 

ــريَن، وُعْمــدُتهم يف ذلــَك هــو  يــة ُيْطلقهــا بعــُض المفس  ــِرد، وهــذِه اإلْطالقــاُت الُكل  ُمطَّ

ُر على عادِة القرآِن وطريقتِــه يف هـذا اللفـِ   اْستِْقَراُء القرآِن الكريم بحيُث يقُف المفس 

 .أو األسلوِب 

 
ُّ
ة  بال ِخالف: قال الشنقيطي َر يف األُُصوِل أنَّ االستقراَء التامَّ ُحجَّ .وقد تقرَّ

ريَن يف إيراِد الُكل يات طريقتان  :ولِلمفس 

 يف الُقْرآن ِرْجـز  : اإلْطالُقك كقوِل ابن عباس وابِن زيد: الطريقُة األُولى
ُكلُّ شيء 

 .فهو عذاب  

ــةُ  ــُة الثَّاني ىاإل: الطريق ــراد: ْطــالُق مــع االســتثناء، وُتســمَّ ــن األْف ــوع  مِ ، وهــو ن

ر  عنَد أهل العلم  .الُكل ياِتك ألنَّ االستثناَء مِْعيار الُعُموِم كما هو ُمقرَّ

شيًئا « تفسيِره»وابُن المنذر كغيره خاَض هذا الباَب من أبواِب التَّفسير، وذكر يف 

 :من ذلك، فمن ذلك

، : مة قالما أخرَجه عن علق* 
 
ُكلُّ شيء  يف الُقرآن ﴿يا أيهـا النـاس﴾، فهـو مكـي

 يف القرآن ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ فإنَُّه َمَدين 
 .وُكلُّ شيء 

( أو أو)ُكلُّ شيء  يف الُقرآن  :وأخرج أيضًا عِن ابن عبَّاس  رضي اهلل عنهما قال* 

                                                 
وقواعـد ، وعـادات القـرآن، ومصـطلحات القـرآن، ُكليَّـات التفسـير: وقد يعرب عنهـا بألفـاظ أخـرى نحـو( 8)

كات القرآن، ومشرتكات القرآن، القرآن  . ومن شأن القرآن، ومنهج القرآن، آنوطريقة القر، وُمَشرَّ

 (. 0/811)اإلتقان يف علوم القرآن : انظر/معرفة الوجوه والنظائر: وهو فرع من نوع( 0)

 (. 8/507)أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ( 5)

فلمـا } كل ما يف القرآن من ذكر األسف فمعنـاه الحـزن إال: األفرادك وهو المستثنى من الكليات كقولهم( 1)

 (. 0/826)اإلتقان يف علوم القرآن : فمعناه أغضبونا، انظر {آسفونا

 (. 5/851)ك مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (2/0567)التحبير شرح التحرير ( 2)

 (.8/877)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 6)
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 .فصاحُبه مخيَّر  

شيء  يف الُقـرآن عسـىك فـإنَّ عسـى مـن اهلل  ُكلُّ : وأخرج أيضًا عن مجاهد  قال* 

 .واجب  

ُكلُّ شـيء  يف آِل عمـران مـن ذكـر أهـِل الكتـاب : وأخرج أيضًا عن ُسفياَن قال* 

 .فهو يف النََّصارى

 قال* 
 
 .كلُّ شيء  يف الُقرآن ﴿صاعقة﴾ فهو عذاب  : وأخرج أيضًا عن الكلبي

 .عذاب  

ُل ( 9002)رواية، من أصل ( 19)ويبلُم هذا النوُع عند ابن المنذر  رواية، ويشك 

 %(.2.222)نسبَة 

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به( 81: )وقد انفرَد ابُن المنذر بـ

إنَّمـا ُعنِـي بـه ( قتـل اإلنسـان)مـا كـاَن يف الُقـرآن : ما أخرَجـُه عـن مجاهـد  قـال* 

 .الكافرُ 

هما ذكَر اهلل هوى يف الُقرْ : وأخرج أيضًا عن طاُوس*   .آن إال ذمَّ

ي قال*  د   ،ُمْسـلِمين: قـال( من حنفـاء)ما كاَن يف الُقرآن : وأخرج أيضًا عن السُّ

اج  ( حنفاء مسلمين)وما كان   .فهو ُحجَّ

 :وهذا جدول  يظهُر نسبَة ما انفرد به

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

81/190/506/812انفرد بـ 

 2%15%09%00النسبة

                                                 
 (. 0/529)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 8)

 (. 0/222)للسيوطي « ورالدر المنث» : انظر( 0)

 (. 5/600)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 5)

 (. 85/06)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 1)

 (. 82/016)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 2)

 (.85/560)للسيوطي « الدر المنثور» : انظر( 6)

ــور» : انظــر( 7) ــدر المنث ــة ال(82/190)للســيوطي « ال ــي انفــرد هبــا يف ، وانظــر بقي ــات الت ، (0/529)رواي

، (82/562)، و(0/02)، و(9/659)، و(2/171)، و(5/580)، و(5/862)، و(0/222)و

 (.7/120)، و(80/106)، و(80/021)و



 د بن عبداهلل الخضيريمحم .د                                         ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة ابن المنذر

 
121 

 لـم ينفـرْد يف شـيء  
َّ
يخ، ويليه ابُن المنذر، وأنَّ الفريابي ويظهُر أنَّ أكثَرُهم أبو الشَّ

 .من ذلك

ر  المنثور»وهذا الجدوُل يظهُر مقارنًة بينه وبين غيِره وفق ما جاَء يف   :«الدُّ

الكليات

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

19/900250/708281/55028/910

202222،221202212،228 

 
ُّ
 .ويظهُر أنَّ أكثَرُهم ابُن المنذر، وأقلَُّهم الفريابي

 :أمثاُل الُقرآن -سادسًا

تصـويُر المعـاين بُصـورِة األشـخاصك أل ـا أثبـُت يف األذهـانك : المراُد باألمثـال

ْهن فيها بالحواس   .الستعانِة الذ 

ې  ى  ى     ائائ  ەئ  ەئ  وئ    ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ : قــــــال تعـــــــالى

ـــــــروم] چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ـــــــال ، [29 :ال ڳ  ڳ  چ  :وق

 [.08: الحشر] چڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

 عــن أبـي ُهريــرَة قـال
ُّ
إنَّ الُقــْرآن نـزَل علــى »: قــال رسـوُل اهلل : أخـرج البيهقـي

ــه ــِة أوُج ــالحالِل، : خمس ــاعَمُلوا ب ــال، ف ــابه، وأمث ــم، وُمَتَش ، ومحَك ، وحــرام  حــالل 

بُِعوا الُمْحكَم، وآمُِنوا بالمتشابِه، واعتربوا باألَْمَثالِ و  .«اجَتنُِبوا الحراَم، واتَّ

ــال المــاورديُّ  ــُهك : ق ــة  عن ــاُس يف غفل ــه، والنَّ ــُم أمثالِ ــرآن عل ــم الُق مــن أعظــِم عل

الشـتغالهْم باألمثـاِل، وإغفـالهم الممــثَّالت، والمثـُل بـال ممثَّــِل كـالفرِس بـال لجــام، 

 .ة بال ِزَماموالنَّاق

                                                 
 (.0/010)للسيوطي « اإلتقان»: انظر( 8)

لضـعيفة ، وقـال األلبـاين يف سلسـلة األحاديـث ا(0202ـ ح 5/219)أخرجه البيهقي يف شعب اإليمـان ( 0)

 . ضعيف جداً (: 8516ـ ح 5/205)

 (.8/520)ك معرتك األقران يف إعجاز القرآن (1/11)اإلتقان يف علوم القرآن ( 5)
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ا يجُب على المجتهد معرفُته من ُعلـوم القـرآن، : وقال غيُره ُّ ممَّ
ه الشافعي قد عدَّ

َوال  علــى طاعتِـه، المبي نــة الجتنــاِب : فقـال ثــم معرفـُة مــا ُضـِرب فيــه مـن األمثــاِل الـدَّ

 .معصيتِه

ين تـذكيًرا وَوْعًظـا، فمـا إنَّمـا ضـرَب اهلل األمثـاَل يف الُقـرآن : وقال الشيُخ ِعزُّ الـد 

، أو على إحباِط عمـل، أو علـى َمـْدح  أو َذم  أو نحـِوهك  اشتمَل منها على تفاوِت ثواب 

 .فإنَُّه يُدلُّ على األحكام

التَّـذكيُر والـَوْعُ ، : ضرُب األمثاِل يف القرآن ُيْستفاُد منـه أمـور  كثيـرة  : وقال غيُره

ْجـُر، واالعتبـاُر، و ، والزَّ التَّقريـُر، وتقريـُب الُمـراِد للَعْقـل، وتصـويُره بُصـورِة والَحثُّ

ُر المعاينَ بُصورِة األشخاصك ألنَّها أثبـُت يف األذهـاِنك  المحسوس، فإنَّ األمثاَل تصو 

 
 
، ومــن ثــمَّ كــاَن الغــرُض مــن المثــل تشــبيَه الخفــي ْهن فيهــا بــالحواس  الســتعانة الــذ 

، والغائِب بالمشاَهدِ 
 
 .بالجلي

، وعلـى وتأ م  يت أمثاُل الُقرآن مشتملًة على بيان تفاُوِت األَْجِر، وعلى المدِح والذَّ

الثََّواب والِعَقاب، وعلى تفخيِم األمِر أو تحقيـِره، وعلـى تحقيـِق أمـر  أو إبطالِـه، قـال 

نَُه [ 12: إبـراهيم]  چڍ   ڌ  ڌ  چ : تعالى  ، فـامَتنَّ علينـا بـذلك لمـا تضـمَّ

 .من الفوائدِ 

 يف قال 
ُّ
ركشي ومِن حكمتِه تعليُم البياِن، وهو مـن خصـائِص هـذه : «الُبرهان»الزَّ

 .الشريعة

م مـن : وقال الزمخشريُّ  التَّمثيُل إنَّما ُيصاُر إليه لكشِف المعـاين، وإدنـاِء المتـوهَّ

اِهد، فإن كان الممث ُل له عظيًما كان المتمث ل به مثَله، وإن كان حقيًرا كان المتمث   ُل الشَّ

 .به كذلك

                                                 
 (.51: ص)لإلمام الشافعي « الرسالة»: انظر( 8)

 (. 815: ص)للعز بن عبد السالم « اإلمام يف بيان أدلة األحكام»: انظر( 0)

 (. 8/822)ك األمثال القرآنية القياسية المضروبة لإليمان باهلل (1/12)اإلتقان يف علوم القرآن ( 5)

 (.8/197)للزركشي « الربهان يف علوم القرآن»: انظر( 1)

 (.8/850)للزمخشري « الكشاف»: انظر( 2)
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لضرب العرِب األمثاَل واستحضاِر العلماء النظـائَر شـأن  لـيس : وقال األصبهاينُّ

قائِق، ورفــِع األســتار عــن الحقــائِق، ُتِريــَك المتخيَّــَل يف    يف إبــراِز َخفيَّــاِت الــدَّ
بــالخفي

ن، والغائَب كأنَّه مشاهد   م يف معِرض المتيقَّ ق والمتوهَّ  .صورِة المتحق 

ـديِد الُخُصـومِة، وقمـع  لَسـْورِة الجـامِح  ويف ضرِب األمثال تبكيـت  للَخْصـم الشَّ

يء يف نفِسه، ولذلك أكثـَر اهلل تعـالى  ُر وصُف الشَّ ُر يف الُقُلوِب ما ال ُيؤث  ، فإنَُّه يؤث   
األبي

ى سـورَة األمثـال َشـْت يف ، وفَ يف سائِر ُكُتبه األمثاَل، ومن ُسَور اإلنجيِل سـورة  ُتسـمَّ

 
 
 .وكالِم األنبياِء والُحَكماء كالم النبي

روايـة، مـن ( 21)وقد ذكر ابُن المنذر شيئًا من األمثاِل، فبلغت رواياُته يف ذلـك 

 (.2.226)، بنسبة (9002)أصل 

، ومن أمثلة ما انفرد به( 2: )وقد انفرد بـ  :روايات 

اك قال*  حَّ مَّ َمـنَّ هبـا أو آذى الـذي أعطـاُه َمْن أنفـَق نفقـًة، ُثـ: ما أخرَجُه عن الضَّ

، فلـم َيـَدْع  ، فأصاَبُه وابِل  النَّفقَة َحبِط أجُره، فضرَب اهلُل مثَلُه كَمَثل َصْفوان  عليه تراب 

من التَُّراب شيًئا، فكذلك يمحُق اهلُل أجَر الذي ُيْعطي صدقَته، ثم َيُمنُّ هبا كمـا َيْمَحـُق 

 .المطُر ذلك الرتاَب 

ــالىوأخــرج أي*  ــه تع اك يف قولِ ــحَّ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     چ : ضــًا عــن الضَّ

ُكُتبًا ال َيْدِري مـا فيهـا، وال : قاَل [ 2: الجمعة] چک  ک               گ     گ  گگ  

ِةك أي ، يضرُب اهلل لهذِه األُمَّ
َ
وأنتم إن لم تعَمُلوا هبذا الكتاِب كاَن َمَثُلكم : َيْدِري ما هي

 .كمَثلِهم

 :دول  يظهُر نسبَة ما انفرَد بهوهذا ج

                                                 
 (.0/511)للسيوطي « اإلتقان»: انظر( 8)

 (.0/580)تفسير مفاتيح الغيب : انظر( 0)

 (.5/010)وطي للسي« الدر المنثور» : انظر( 5)

ــر( 1) ــور» : انظ ــدر المنث ــيوطي « ال ــرد هبــا يف (81/127)للس ــات التــي انف ــة الرواي ــر بقي ، (0/96)، وانظ

 (.81/127)، و(88/02)و
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الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذر

2/215/1828/0انفرد بـ 

 %22.2%2.27%2.20النسبة

 .ويظهُر أنَّ أكثَرُهم ابُن المنذر

ــرين   وهــذا جــدول  مقــاِرن  بــين روايــاِت ابــن المنــذر وروايــاِت غيــره مــن المفس 

 :مع الن َسب

األمثال

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدبن المنذرا

21/900218/708286/55020/910

2.226%2.222%2.221%2.220% 

 
ُّ
 .ويظهُر أنَّ أكثَرهم ابُن المنذر، وأقلَُّهم الفريابي

*              *              * 
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 املبحُث اخلامس

 وأتباِع التابجعني طبقات الرواة عن ُكلٍّ مَن الصَّحابِة والتَّاِبجعني،

ر  المنثور»من خالِل استعراِض كتاب  ، نجُد أنَّ اإلماَم ابن المنذر « الدُّ
 
يوطي للسُّ

ـُح مرويَّـات ابـن  حابِة والتَّـابعين وتـابِعيهم، وهـذا جـدول  ُيوض  يروي عن ُكل  مَن الصَّ

ر المنثــور»عــنهم بحســب مــا جــاَء يف كتــاب « تفســيره»المنــذر يف  ارنــِة مــع المق« الــدُّ

رين  :بمرويَّاِت غيره من المفس 

الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذرالراوي

0016791201002ابن عباس

0700069861ابن مسعود

8158812952علي

8078206082أبو هريرة

822882701أنس

9066080عائشة

81298106567527مجاهد

821787125258قتادة

2208228السدي

0911158176الحسن

008026910ابن جبير

0985909082عكرمة

92827198عطاء

1069872أبو العالية

0162582الربيع

6660050الشعبي

2700082النخعي
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الفريابيأبو الشيخعبد بن حميدابن المنذرالراوي

0681872زيد بن أسلم

7250522محمد بن كعب

5550822ابن المسيب

2162892أبو صالح

82102ابن زيد

8968698822الضحاك

028012ابن إسحاق

1591202ابن جريج

0086812ابن عيينة

180762ابن شهاب

 525216وهب

حابة، وايِة عن الصَّ ِل الجدول المبيَّن أعالُه يظهُر أنَّ ابَن المنذر أكثر من الر   وبتأمُّ

ري األثر عنايًة بذلك ل، بل ُيَعدُّ من أكثِر ُمفس   .بل كان هذا عنَدُه يف المقام األوَّ

ــابعين أكثــَر مــن عنايتـِـه بتفســيِر  يف حــين نجــُد أنَّ عبــَد بــن حميــد ُعنـِـي بتفســيِر التَّ

حابة  .الصَّ

ـحابة  من ذلك يمكُن القوُل يف الجملة أنَّ ابن المنذر اخـتصَّ بنقـل مرويَّـات الصَّ

 .ي اهلل عنهم، وعبُد بن ُحميد يف نقل تفسيِر التابعينرض

ومَن الملُحوظات التي يجُدها المتابُع لتلك المرويَّات أننا نجُد ابَن المنـذر كـان 

ُجلُّ منقولِه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما حتَّى إنَّـُه زاَد علـى رُبـع المنقـوِل عنـُه عـن 

، بل إنَّه ما يقـارُب ثالثـة أربـاِع تفسـيِره ابن عباس، وما يزيُد على الُخُمس عن مجاهد  

عــن ابــن عبــاس وأصــحابِه رضــي اهلل عــنهم، وصــنيعه هــذا مشــابه لصــنيع اإلمــامين 

 .الفريابي وابن جرير يف تفسيريهما يف العناية بتفسير ابن عباس رضي اهلل عنهما

( 8129)روايــة، وعــن مجاهــد  ( 0016)وفقــد بلغــْت رواياُتــه عــن ابــن عبــاس 
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ويكثر من الروايِة عن ابـن ُجـريج مـن أتبـاع التَّـابعين، فقـد بلغـت رواياُتـه عنـه  رواية،

 .روايةً ( 159)

واية عن  يَّـة ـما ومجاهد مـن ابن عباس ويعتني ابُن المنذر بالر  المدرسـِة المك 

، يف %(68)المكيـة مروياتـه عـن مفسـري المدرسـة بلغت نسـبُة بل ، غيرهماأكثَر من 

 %(.01)بلغت البصريََّة سري المدرسة مروياته عن مفحين 

ومنهجه يف العنايـة بالروايـة كعنايـة الفريـابي وابـن جريـر تمامـًا، يف حـين كانـت 

 .عناية عبد بن حميد منصبة نحو التابعين ومرويا م

 

*              *              * 
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 اخلامتة

 :أهمُّ النَّتاةج والتَّوصياتوفيها 

 :ئية يف بحثي هذا، ومنهاتبين لي عدة نتائج إحصا

إنــه لــم : كتــاُب التَّفســير البــن المنــذر مــن أبــرِع التَّفاســيِر يف بابــه، حتــى قيــل* -

.ُيصنَّْف مثُله

تفسيُر ابن المنذر من التفاسيِر التي لم تصل إلينا كاملًة، والمطبوُع منه جـزء  * -

.قليل  

رين لطريقِة ابن جرير ا* - .لطربي  وابن أبي حاَتمابُن المنذر من أقرِب المفس 

حابة * - .رواية( 0918)مجموُع رواياِت ابن المنذر عن الصَّ

.رواية( 5927)مجموُع رواياِت ابن المنذر عن التَّابعين * -

. رواية( 715)مجموُع رواياِت ابن المنذر عن األتباع * -

واية عن ُكل  من ابن عباس، ومجاهد، و* - .ابن جريجيكثُر ابُن المنذر من الر 

رين عنايًة بآياِت األحكام وبياِن األحكام الفقهيَّةِ * - .ابُن المنذر من أكثر المفس 

، ومــن أكثــِرهم روايــًة يف * - ابــُن المنــذر مــن أقل هــم يف روايــِة المرفــوع النبــوي 

.الناسخ والمنسوخ، والُكليَّات، وأسراِر الكلمات

 :ويف الختا  ل  بعضد التوصيات

لــين، والــذين أْثــَرْوا مكتبــَة تكثيــُف (  8 ــرين األوَّ الُجهــود لدراســة منــاهِج المفس 

.التفسير وَأْغنَوها

البحُث عن تفسيِر ابن المنذر يف عالم المخطوطات، فإن لم نجْد يمكن تتبُع (  0

ر  المنثور»رواياِت ابن المنذر يف  ، واستخالصها وجمعهـا يف كتـاب  واحـد مرتًبـا «الدُّ

.ن الكريمعلى ُسور القرآ

الحاُت  والحمُد هلل الذي بنعمتِه  .تتِمُّ الصَّ

*              *              * 
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 املصادر واملراجع

سـعيد : اإلتقان يف علوم القرآن لجالل الدين عبد الـرحمن السـيوطي، تحقيـق .8

 .م8006هـ، 8186األولى، : المندوب، دار الفكر، لبنان، ط

: حمد بن إسماعيل األمير الصنعاين، تحقيـقإجابة السائل شرح بغية اآلمل لم .0

القاضي حسين بن أحمد السياغي والـدكتور حسـن محمـد مقبـولي األهـدل، 

 . م8096األولى، : مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 محمد بـن علـي: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول، المؤلف .5

الشـيخ : ، المحقق(ـه8022: المتوىف)بن محمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني ا

الشـيخ خليـل المـيس والـدكتور : كفر بطنا، قدم له -أحمد عزو عناية، دمشق 

هـ 8180دار الكتاب العربي، الطبعة األولى : ولي الدين صالح فرفور، الناشر

 .م8000 -

: األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومـة يف سـلك جمـع الجوامـع، المؤلـف .1

، (هـــ8517بعــد : المتــوىف)وين المــالكي حســن بــن عمــر بــن عبــد اهلل الســينا

 .م8009األولى، : مطبعة النهضة، تونس، الطبعة: الناشر

محمد عبد المنعم القيعي رحمه اهلل، . د. أ: األصالن يف علوم القرآن، المؤلف .2

الرابعــة مزيــدة ومنقحــة : حقــوق الطبــع محفوظــة للمؤلــف، الطبعــة: الناشــر

 .م8006 -هـ8187

محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس األئمـة : أصول السرخسي، المؤلـف .6

 بيروت -دار المعرفة : ، الناشر(هـ195: المتوىف)السرخسي 

محمـد األمـين بـن محمـد  :أضواء البيان يف إيضـاح القـرآن بـالقرآن، المؤلـف .7

دار  :، الناشـر(هــ8505 :المتـوىف)المختار بن عبد القادر الجكني الشـنقيطي 

 -هـــ  8182 :لبنـان، عـام النشـر –ع بيــروت الفكـر للطباعـة و النشـر و التوزيـ

 .م8002

خيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، : األعــالم، المؤلــف .9
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: دار العلم للماليين، الطبعـة: ، الناشر(هـ8506: المتوىف)الزركلي الدمشقي 

 .م0220مايو / أيار  -الخامسة عشر 

عبـد العزيـز بـن عبـد السـالم اإلمام يف بيان أدلة األحكام لإلمام عز الـدين بـن  .0

رضوان مختار بـن غربيـة، دار البشـائر اإلسـالمية، بيـروت، : السلمي، تحقيق

.م8097هـ، 8127األولى : ط

عبـد اهلل بـن عبـد : األمثال القرآنية القياسية المضروبة لإليمـان بـاهلل، المؤلـف .82

مدينة عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ال: الرحمن الجربوع، الناشر

 .م0225/هـ8101األولى، : المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة

أبو بكر محمد بن إبراهيم : األوسط يف السنن واإلجماع واالختالف، المؤلف 

أبو حماد صغير أحمد بن : تحقيق ،(هـ580: المتوىف)بن المنذر النيسابوري ا

 -األولـى : الطبعـة السـعودية، –الريـاض  -دار طيبـة : محمد حنيـف، الناشـر

.م8092هـ،  8122

أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد : البحر المحيط يف أصول الفقه، المؤلف .80

ــادر الزركشــي  ــن هب ــوىف)اهلل ب ـــ701: المت ــة: ، الناشــر(ه ــي، الطبع : دار الكتب

 .م8001 -هـ 8181األولى، 

بـن عبـد اهلل الربهان يف علوم القرآن للزركشي ألبـي عبـد اهلل محمـد بـن هبـادر  .85

راهيم، دار المعرفـــة، بيـــروت، محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــ: الزركشـــي، تحقيـــق

.هـ8508

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق : تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف .81

بيــدي  ، (هـــ8022: المتــوىف)الحســيني، أبــو الفــيض، الملّقــب بمرتضــى، الزَّ

 .ايةدار الهد: مجموعة من المحققين، الناشر: المحقق

عالء الدين أبو الحسـن علـي : التحبير شرح التحرير يف أصول الفقه، المؤلف .82

ــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصــالحي الحنبلــي ا ، (هـــ992: المتــوىف)ب

ــد الــرحمن الجــربين، د. د: المحقــق أحمــد الســراح، . عــوض القــرين، د. عب
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 -هـــ 8108األولــى : الريــاض، الطبعــة/ الســعودية  -مكتبــة الرشــد : الناشــر

 .م0222

تذكرة الحفاظ ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، دار  .86

 .األولى: الكتب العلمية، بيروت، ط

إبـراهيم األبيـاري، دار : التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاين، تحقيق .87

 .هـ8122األولى، بيروت، : الكتاب العربي، ط

سـعد السـعد، يبـدأ مـن تفسـير قولِـه . قيـق دتفسير ابـن المنـذر، جـزء منـه، تح .89

، وينتهي عنـد (ُسورة البقرة)من ( 007)﴿ليس عليك ُهَداُهم﴾ك اآليَة : تعالى

ُسورِة )من ( 00)﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا﴾ك اآليَة : تفسيِر قولِه تعالى

 (.الن ساءِ 

بن جرير  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ألبي جعفر محمد= تفسير الطربي  .80

الدكتور عبد اهلل  :تحقيق( هـ582: المتوىف)بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ا

المحسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحـوث والدراسـات اإلسـالمية  بن عبدا

بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 .م0228هـ،  8100األولى، : واإلعالن، ط

ذيب اآلثــار وتفصــيل الثابــت عــن رســول اهلل مــن األخبــار، مســند عمــر بــن  ــ .02

محمد بن جرير بن يزيد بـن كثيـر بـن غالـب اآلملـي، أبـو : الخطاب، المؤلف

: محمـود محمـد شـاكر، الناشـر: ، المحقـق(هــ582: المتوىف)جعفر الطربي 

 .القاهرة –مطبعة المدين 

محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف أبو زكريا :  ذيب األسماء واللغات، المؤلف .08

، عنيت بنشـره وتصـحيحه والتعليـق عليـه ومقابلـة (هـ676: المتوىف)النووي 

دار الكتب : شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: أصوله

 .لبنان –العلمية، بيروت 

محمد بـن أحمـد بـن األزهـري الهـروي، أبـو منصـور :  ذيب اللغة، المؤلف .00
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دار إحياء الرتاث : محمد عوض مرعب، الناشر: ، المحقق(هـ572 :المتوىف)

 .م0228 األولى،: بيروت، الطبعة –العربي 

الجرح والتعديل ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم  .05

طبعـة مجلـس دائـرة المعـارف ( هــ507: المتـوىف)التميمي الحنظلي الـرازي 

: لهنـد، دار إحيــاء الـرتاث العربـي، بيــروت طالعثمانيـة، بحيـدر آبــاد الـدكن، ا

.م8020هـ 8078األولى، 

: المتــوىف)الــدر المنثــور لجــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي  .01

 .دار الفكر، بيروت( هـ088

ـــف .02 ـــرآن، المؤل ـــوم الق ـــوىف)محمـــد بكـــر إســـماعيل : دراســـات يف عل : المت

 .م8000-هـ8180الثانية : دار المنار، الطبعة: ، الناشر(هـ8106

: المتـوىف)الرسالة ألبي عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي المطلبـي القرشـي  .06

األولــــى، : أحمــــد شـــاكر، مكتبـــه الحلبــــي، مصـــر، ط: تحقيـــق( هــــ021

.م8012هـ8529

أبـو : سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة، المؤلف .07

وح بـــن نجــايت بـــن آدم، عبــد الــرحمن محمـــد ناصــر الــدين، بـــن الحــاج نــ

دار المعـارف، الريـاض : ، دار النشـر(هـ8102: المتوىف)األشقودري األلباين 

 .م8000/ هـ  8180األولى، : الممكلة العربية السعودية، الطبعة -

: سنن أبي داود لسليمان بن األشعث السجسـتاين األزدي، دار الفكـر، تحقيـق .09

 .محمد محيي الدين عبد الحميد

الُخْسـَرْوِجردي  ى ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسىالسنن الكرب .00

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار : ، تحقيـق(هـ129: المتوىف)الخراساين البيهقي 

.م0225هـ،  8101الثالثة، : الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط

ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، مكتـب ( المجتبى)سنن النسائي  .52

الثانيــة، : عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط: اإلســالمية، حلــب، تحقيــقالمطبوعــات 
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 .م8096هـ، 8126

سير أعالم النبالء ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمـاز الـذهبي،  .58

ـــق ـــروت، تحقي ـــالة، بي ـــة الرس ـــيم : مؤسس ـــد نع ـــاؤوط، محم ـــعيب األرن ش

 .هـ8185التاسعة،  :العرقسوسي، ط

أحمد بن محمـد  عبد الحي بن: المؤلف شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، .50

محمـود : ، حققه(هـ8290: المتوىف)ابن العماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالح 

دار ابــن كثيــر، : عبــد القــادر األرنــاؤوط، الناشــر: األرنــاؤوط، خــرج أحاديثــه

 .م8096 -هـ  8126األولى، : بيروت، الطبعة –دمشق 

محمـد بـن عبـد البـاقي بـن : مؤلـفشرح الزرقاين على موطأ اإلمـام مالـك، ال .55

: طه عبد الـرءوف سـعد، الناشـر: يوسف الزرقاين المصري األزهري، تحقيق

 .م0225 -هـ 8101األولى، : القاهرة، الطبعة –مكتبة الثقافة الدينية 

ابـن بطـال أبـو الحسـن علـي بـن : شرح صحيح البخارى البن بطال، المؤلف .51

أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم، : قيق، تح(هـ110: المتوىف)خلف بن عبد الملك 

 -هــ 8105الثانيـة، : السـعودية، الريـاض، الطبعـة -مكتبة الرشـد : دار النشر

 .م0225

سليمان بـن عبـد القـوي بـن الكـريم الطـويف  :شرح مختصر الروضة، المؤلف .52

عبـد اهلل بـن  :، المحقق(هـ786 :المتوىف)الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين 

/ هــ  8127 ،األولى :مؤسسة الرسالة، الطبعة :، الناشرعبد المحسن الرتكي

 .م8097

ـــف .56 ـــان، المؤل ـــعب اإليم ـــن موســـى : ش ـــي ب ـــن عل ـــين ب ـــن الحس ـــد ب أحم

، حققه وراجع (هـ129: المتوىف)الُخْسَرْوِجردي الخراساين، أبو بكر البيهقي 

الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشـرف علـى : نصوصه وخرج أحاديثه

ــه وتخــر ــهتحقيق ــدار الســلفية : يج أحاديث ــدوي، صــاحب ال ــار أحمــد الن مخت

لرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعـاون مـع مكتبة ا: الهند، الناشر –ببومباي 
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 .م0225 -هـ  8105األولى، : الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة

أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف .57

أحمـد عبـد الغفـور عطــار، : ، تحقيــق(هــ505: المتـوىف)الفـارابي  الجـوهري

 .م8097 -  هـ 8127الرابعة : بيروت، الطبعة –دار العلم للماليين : الناشر

عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـالل الـدين السـيوطي : طبقات الحفاظ، المؤلف .59

 لـى،األو: بيـروت، الطبعـة –دار الكتـب العلميـة : ، الناشـر(هـ088: المتوىف)

 .هـ8125

تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين : طبقات الشافعية الكربى، المؤلـف .50

عبــد . محمــود محمــد الطنــاحي د. د: ، المحقــق(هـــ778: المتــوىف)الســبكي 

الثانيـة، : هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعـة: الفتاح محمد الحلو، الناشر

 .هـ8185

أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن علـي : لفطبقات الفقهاء، المؤ= طبقات الشيرازي  .12

: المتـوىف)محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور : ، هذبهُ (هـ176: المتوىف)الشيرازي 

لبنان،  –دار الرائد العربي، بيروت : إحسان عباس، الناشر: ، المحقق(هـ788

 .م807األولى، : الطبعة

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الـدين : طبقات المفسرين العشرين، المؤلف .18

مكتبــة : علــي محمــد عمــر، الناشــر: ، المحقــق(هـــ088: المتــوىف)ســيوطي ال

 .هـ8506األولى، : القاهرة، الطبعة –وهبة 

أحمـد بـن محمـد األدنـه وي مـن علمـاء القـرن : طبقات المفسرين، المؤلـف .10

ســليمان بــن صــالح الخــزي، : ، المحقــق(هـــ88ق : المتــوىف)الحــادي عشــر 

ــوم والحكــم : الناشــر ــة العل ــى، : ودية، الطبعــةالســع –مكتب  -هـــ8187األول

 .م8007

تقريب األسانيد وترتيب : المقصود بالتقريب)طرح التثريب يف شرح التقريب  .15

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بـن الحسـين بـن عبـد : ، المؤلف(المسانيد
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أحمد : ، أكمله ابنه(هـ926: المتوىف)الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

يم بن الحسين الكـردي الرازيـاين ثـم المصـري، أبـو زرعـة ولـي بن عبد الرحا

 -الطبعـة المصـرية القديمـة، : ، الناشـر(هـ906: المتوىف)الدين، ابن العراقي 

دار إحياء الرتاث العربي، ومؤسسة التـاريخ العربـي، )وصور ا دور عدة منها 

 (.ودار الفكر العربي

أحمد بن علي بـن محمـد بـن  أبو الفضل: العجاب يف بيان األسباب، المؤلف .11

عبـد الحكـيم محمـد : ، المحقق(هـ920: المتوىف)أحمد بن حجر العسقالين 

 .دار ابن الجوزي: األنيس، الناشر

أبو محمد محمـود بـن أحمـد : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف .12

: المتـوىف)بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفـى بـدر الـدين العينـى ا

  .بيروت –دار إحياء الرتاث العربي : الناشر ،(هـ922

أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو : فتح الباري شرح صحيح البخـاري، المؤلـف .16

هــ، رقـم 8570بيـروت،  -دار المعرفـة : الفضل العسقالين الشافعي، الناشـر

ــه ــه وأحاديث ــه وأبواب ــام بإخراجــه وصــححه : كتب ــاقي، ق ــد الب ــؤاد عب محمــد ف

عبــد : ن الخطيــب، عليــه تعليقــات العالمــةمحــب الــدي: وأشــرف علــى طبعــه

 .العزيز بن عبد اهلل بن باز

أبو ُعبيد القاسم بـن سـالّم بـن عبـد : فضائل القرآن للقاسم بن سالم، المؤلف .17

مـروان العطيـة، ومحسـن : ، تحقيـق(هــ001: المتـوىف)اهلل الهروي البغدادي 

: ، الطبعـة(تبيـرو -دمشـق )دار ابـن كثيـر : خرابة، ووفاء تقي الدين، الناشـر

 .م8002-هـ  8182األولى، 

زين الدين محمـد المـدعو بعبـد : فيض القدير شرح الجامع الصغير، المؤلف .19

الرؤوف بن تـاج العـارفين بـن علـي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي 

مصــر،  –المكتبــة التجاريــة الكــربى : ، الناشــر(هـــ8258: المتــوىف)القــاهري 

 .هـ8526األولى، : الطبعة
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أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـيم : كتاب العين، المؤلف .10

د مهــدي المخزومــي، د : ، المحقــق(هـــ872: المتــوىف)الفراهيــدي البصــري 

 .دار ومكتبة الهالل: إبراهيم السامرائي، الناشر

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل يف وجـوه التأويـل ألبـي القاسـم  .22

زمخشري الخوارزمي، دار إحياء الـرتاث العربـي، بيـروت، محمود بن عمر ال

 .الرزاق المهدي عبد: تحقيق

كشــف المعــاين يف المتشــابه المثــاين لبــدر الــدين بــن جماعــة، تحقيــق مــرزوق  .28

 .هـ8102 ،الطبعة األولى ،دار الشريف للنشر والتوزيع ،إبراهيم

حمـد بـن أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن أ: لسان الميزان، المؤلف .20

ــة : ، المحقــق(هـــ920: المتــوىف)حجــر العســقالين   –دائــرة المعــرف النظامي

الثانيـة، : لبنان، الطبعة –مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت : الهند، الناشر

 .م8078/هـ 8502

محمد بن مكرم بن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين : لسان العرب، المؤلف .25

دار : ، الناشــر(هـــ788: المتــوىف) ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى

 .هـ 8181 -الثالثة : بيروت، الطبعة –صادر 

، (هـ8102: المتوىف)مناع بن خليل القطان : مباحث يف علوم القرآن، المؤلف .21

 .م0222 -هـ8108مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة : الناشر

محمـود : ازي، تحقيـقمختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـر .22

 .م8002هـ، 8182خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 

تقي الدين أبو البقـاء محمـد : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، المؤلف .26

بن أحمد بن عبد العزيـز بـن علـي الفتـوحي المعـروف بـابن النجـار الحنبلـي ا

مكتبـة : محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد، الناشـر: ، المحقـق(هــ070: المتوىف)

 .م8007 -هـ 8189الطبعة الثانية : العبيكان، الطبعة

شـعيب األرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، : مسند اإلمام أحمد بـن حنبـل، تحقيـق .27
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 .م8000هـ، 8102الثانية،  :ط

أبو بكر عبد الرزاق بـن همـام بـن نـافع الحميـري اليمـاين : المصنف، المؤلف .29

: رحمن األعظمـي، الناشـرحبيـب الـ: ، المحقـق(هــ088: المتوىف)الصنعاين 

 .هـ8125الثانية، : بيروت، الطبعة –المكتب اإلسالمي 

ى  .20 ، (إعجـاز القـرآن ومعـرتك األقـران)معرتك األقران يف إعجاز القرآن، وُيسـمَّ

ــف ــدين الســيوطي : المؤل ــر، جــالل ال ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــوىف)عب : المت

األولـى : الطبعـة لبنـان، –بيـروت  -دار الكتـب العلميـة : ، دار النشـر(هـ088

 .م8099 -هـ  8129

عمـر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـد الغنـي : معجم المـؤلفين، المؤلـف .62

بيــروت، دار  -مكتبــة المثنــى : ، الناشــر(هـــ8129: المتــوىف)كحالــة الدمشــق 

 .إحياء الرتاث العربي بيروت

إبـراهيم مصـطفى )مجمع اللغة العربية بالقـاهرة، : المعجم الوسيط، المؤلف .68

 (.محمد النجار/ حامد عبد القادر / حمد الزيات أ/ 

عبد الرحمن بن أبي بكر، : معجم مقاليد العلوم يف الحدود والرسوم، المؤلف .60

ــدين الســيوطي  ــراهيم . أ: ، المحقــق(هـــ088: المتــوىف)جــالل ال د محمــد إب

 -هــ 8101األولـى، : مصر، الطبعة/ القاهرة  -مكتبة اآلداب : عبادة، الناشر

 .م0221

أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينـي الـرازي، : جم مقاييس اللغة، المؤلفمع .65

: عبد السالم محمد هارون، الناشر: ، المحقق(هـ502: المتوىف)أبو الحسين 

 .م8070 -هـ 8500: دار الفكر، عام النشر

ــاريخ أل .61 ــة والت ــي يوســفالمعرف ــن ســفيان الفســوي ب ــوب ب ــب يعق ، دار الكت

 .م8000هــ 8180يل المنصور، خل: العلمية، بيروت، تحقيق

أبــو القاســم الحســين بــن محمــد : المفــردات يف غريــب القــرآن، المؤلــف .62

صـفوان عـدنان : ، المحقـق(هـ220: المتوىف)المعروف بالراغب األصفهانى 
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 -األولى : دمشق بيروت، الطبعة -دار القلم، الدار الشامية : الداودي، الناشر

 .هـ 8180

د مساعد بـن : االستنباط والتدبر والمفسر، المؤلفمفهوم التفسير والتأويل و .66

يَّار، الناشر دار ابن الجـوزي للنشـر والتوزيـع، المملكـة : سليمان بن ناصر الطَّ

 .هـ 8107الثانية، : العربية السعودية، الطبعة

مقدمة يف أصول التفسير ألبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين،  .67

 .م8092هـ، 8102وت، لبنان دار مكتبة الحياة، بير

ــرآن، المؤلــف .69 ــان يف علــوم الق ــل العرف ْرقــاين : مناه ــيم الزُّ ــد عبــد العظ محم

مطبعـة عيسـى البـابي الحلبـي وشـركاه، الطبعـة : ، الناشر(هـ8567: المتوىف)

 .الثالثة

ُب يف ِعْلــِم ُأُصــوِل الِفْقــِه اْلُمَقــاَرِن،  .60 تحريــر  لمســائِلِه ودراســتها دراســًة )اْلُمَهــذَّ

ًة تطبيقيَّةً ن : عبد الكريم بن علـي بـن محمـد النملـة، دار النشـر: ، المؤلف(ظريَّ

 .م8000 -هـ  8102: الرياض، الطبعة األولى –مكتبة الرشد 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـهير : الموافقات، المؤلف .72

ــوىف)بالشــاطبي  ــن حســن آل : ، المحقــق(هـــ702: المت ــدة مشــهور ب ــو عبي أب

 .م8007/ هـ8187دار ابن عفان، الطبعة األولى : لمان، الناشرس

شمس الدين أبو عبـد اهلل محمـد بـن : ميزان االعتدال يف نقد الرجال، المؤلف .78

علـي محمـد : ، تحقيـق(هــ719: المتـوىف)أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي 

ــة للطباعــة والنشــر، بيــروت : البجــاوي، الناشــر ــان، الط –دار المعرف : بعــةلبن

 .م8065 -هـ  8590األولى، 

أبو محمد علـي بـن أحمـد بـن : الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم، المؤلف .70

. د: ، المحقـق(هــ126: المتـوىف)سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 

بيـروت، لبنـان،  -دار الكتـب العلميـة : عبد الغفار سـليمان البنـداري، الناشـر

 .م8096 -هـ  8126األولى، : الطبعة
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أبو القاسم هبة اهلل بن سالمة بـن نصـر بـن علـي : الناسخ والمنسوخ، المؤلف .75

محمــد ، زهيــر الشــاويش : ، المحقــق(هـــ182: المتــوىف)البغــدادي المقــري 

 .هـ 8121األولى، : بيروت، الطبعة –المكتب اإلسالمي : كنعان، الناشر

اس أحمد بن: الناسخ والمنسوخ، المؤلف .71 محمد بن إسماعيل  أبو جعفر النَّحَّ

محمــد عبــد . د: ، المحقــق(هـــ559: المتــوىف)بــن يــونس المــرادي النحــوي ا

 .هـ8129األولى، : الكويت، الطبعة –مكتبة الفالح : السالم محمد، الناشر

أحمــد : الــوايف بالوفيــات لصــالح الــدين خليــل بــن أيبــك الصــفدي، تحقيــق .72

 .م0222هـ، 8102األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بيروت، 

أبو العبـاس شـمس الـدين أحمـد : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف .76

: المتـوىف)بن محمد بن إبـراهيم بـن أبـي بكـر ابـن خلكـان الربمكـي اإلربلـي ا

 .روتبي –دار صادر : إحسان عباس، الناشر: ، المحقق(هـ698

 

*              *              * 
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 ملخص البحث

من  (هـ598-002) بكر أحمد بن الحسين بن مهران األصبهاين  ومام أباإلكان 

علماء القراءات المحررين، وكانـت مؤلفاتـه مرجعـًا مهمـًا يف ضـبط القـراءات ومـا 

نها ترجيحات ة،  يتعلق هبا، وقد ضمَّ  البحـث فكـرة هـذاومن هنا جاءت متنوعة ومهمَّ

المبسـوط يف القـراءات ) كتابيه من خالل بي بكر ابن مهرانأاإلمام  ترجيحاتجمع ب

 .تحليلية علميةً  دراستها دراسةً  ثمَّ ، (ر، والغاية يف القراءات العشرـالعش

  :ثومن أهم أهدا  هذا البح

بيـان دقـة علمـاء ، مـع إبراز دور أئمة القراءة، وبيان نضـوجهم العلمـي والعقلـي

ــا ــدقيق فيه ــة، والت ــر الرواي ــراءة يف تحري ــذا البحــث .الق ــدف ه ــا يه ــة  كم ــى دراس إل

ك لإلفادة من المنهجية العلمية للعلماء المتقدمين يف هـذا ناإلمام ابن مهرا ترجيحات

، وخلـص إلـى عـدة المنهج االستقرائي التحليلـي :وكان المنهج المتبع فيه هو .الفن

أهميـة شخصـية ابـن مهـران العلميـة، والتمييـز يف مؤلفاتـهك  :نتائج وتوصيات أبرزهـا

، وأن جملـًة مـن ترجيحاتـه كانـت محـل اعتمـاد  عنـد "لغايـةالمبسوط وا"خصوصًا 

( 58)علماء القراءات، وبلم عدد المواضع المجموعـة والمدروسـة يف هـذا البحـث 

ع أسباب الرتجيح عنده وأوصى هذا . موضعًاك دلت على دقة اإلمام ابن مهران، وتنوَّ

 . طبيقيةً البحث باالهتمام بدراسة ترجيحات أئمة القراءة دراسًة علميًة ت

 (:  المفتاحية)الكلمات الدالة 

 .رجح/ الغاية/المبسوط/ترجيحات/ابن مهران

*                  *                 * 
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 املقدمة

على النبـي العـدنانك والصالة والسالم  ،ذي الفضل والمن  واإلحسان الحمد هلل

آن والسنة على وعلى آله وصحبه ومن تمسك بالقر، المبعوث رحمًة لإلنس والجان

 :وبعد. منهج السلف بإحسان

ثقات  أثبات  حفظوا القرآن  فإن من حف  اهلل تعالى لكتابه الكريم أن أقام له أئمةً 

ا، وكـان مـن نتـاج ذلـك ه، ولـم يهملـوا منـه شـيئً بحروفه وأدائه وقراءاته ورسمه وعد  

أحمد بن الحسين  بكر واإلمام أب: المؤلفات الكثيرة يف القراءات، ومن أولئك األئمة

مـه يف هـذا ، وتقدُّ قـدره و  علـبالذي تشـهد لـه كتبـه يف القـراءات ك بن مهران األصبهاين 

 .جل وعال -قًا بكتاب اهلل العلوم تعلُّ  أكثرِ  كالعلم

اإلمـام ابـن مهـران الحظـُت أن لهـذا  ومن خـالل مطـالعتي للموجـود مـن كتـب

ة،اإلمام الَعَلم ترجيحات متنوعة، وفيها فوائدة ج  البحث فكرة هذاومن هنا جاءت  مَّ

المبسـوط يف القـراءات ) كتابيه من خالل بي بكر ابن مهرانأاإلمام  ترجيحاتجمع ب

 .تحليلية علميةً  دراستها دراسةً  ثمَّ ، (ر، والغاية يف القراءات العشرـالعش

 :ما يل  أسباب اةتياري لهذا الموضوعمن و

بداية عصور التدوين، وبيان نضوجهم إبراز دور أئمة القراءة يف الحاجة إلى  .8

 .العلمي والعقلي

ال  ومــا يتعلـق هبــا المـؤلفين يف القـراءات دراسـة ترجيحــاتأن موضـوعات  .0

رةتزال بحاجة إلى دراسات علمية   .محرَّ

ه مــن رُ ـوعصــ ،مــن األئمــة المحققــين يف القــراءة أن اإلمــام ابــن مهــران يعــدُّ  .5

 .العصور الذهبية لتدوين القراءات القرآنية

ــن مهــران يف ترجيحــاتأن  .1 ــ المســائل اإلمــام اب  القراءات كانــت محــلَّ المتعلقــة ب

  .به ويقرأُ  تمد،ععرف ما يُ ليُ  تهاكودراس هاجمعمن المفيد علميًّا  ك لذا فإناهتمام العلماء

ــدفاع .2 ــبهات   ال ــن ش ــا م ــى حوله ــا يلق ــة وم ــراءات القرآني ــن الق ــل  ع ــن أه  م

 .الزيم والفساد
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، وأن الرواية هي األساس القراءات مسائل أدق   معماء العل بيان كيفية تعامل .6

 .هذا العلم نقلي بالدرجة األولى ألنَّ  كاألول يف القراءة

أحــد األئمــة  ترجيحــاتمــن خــالل جمــع خدمــة المتخصصــين والبــاحثين  .7

 .مقارنة موثَّقة ، مع دراسة  واحد   زين يف علم القراءات يف مكان  المربّ

ك فلم يظهر لـي بعـد البحـث وجـود  هذا الموضوعوأما عن الدراسات السابقة يف

 .ةـابن مهران بالجمع والدراساإلمام  ترجيحاتتناولت  أي دراسة

بكليـة القــرآن الكــريم  رسـالة ماجســتير وقـد ُدرســت حيـاة اإلمــام ابـن مهــران يف

ابن مهـران المقـرو ودوره يف القـراءات "بعنوان بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

/ للباحـث " وتحقيق كتاب الغايـة يف القـراءات العشـر واةتيـار أبـ  حـاتم مع دراسة

 .هـ8127 عام ،صبغة محمد شفيع رسول

متد  مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وةاتمة، وفهرسـين  : إلى البحث هذا ةطةوقسَّ

 :على التفصيل التال 

بيان الموضوع، وأسباب اختياره، وأهميته، والدراسات : اشتملت على المقدمة

 .لسابقة، وخطة البحث، والمنهج المتبع فيها

  :التمهيد وفيه مبحثان

 .مفهو  الترجيح :المبحث األول

  وكتبــه المطبوعــة، ،التعريــف باإلمــا  أبــ  بكــر ابــن مهــران :المبحــث الثــاين

 : مطلبان وفيه

  .التعريف باإلمام أبي بكر ابن مهران :المطلب األول

 .وعةالتعريف بكتبه المطب :المطلب الثاين

 :ثالثة مباحث افيهالدراسة النظرية   :القسم األولوأما 

 .مصادر اإلمام ابن مهران يف الرتجيح :المبحث األول

 .ألفاظ الرتجيح عند اإلمام ابن مهران، وطريقته يف عرضها:المبحث الثاين

 .أهمية ترجيحات اإلمام ابن مهران، وأثرها على من بعده:المبحث الثالث
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اإلمــام ابــن  ترجيحــاتوفيهــا جمــع ودراســة : لدراســة التطبيقيــةا :القســم الثــاين

 .إلى  اية ذكر الحروف حسب ورودها من باب األسانيد مهران مرتبةً 

 .وفيها النـتائج والتوصيات :الخاتمة

  .المصادر والمراجع فهرس

 .فهرس الموضوعات

تعامل مع يف الالمنهج االستقرائي التحليلي مراعيًا  : ومنهج  يف هذا البحث هو

 :جراءات التاليةاإلالمادة العلمية 

 .ترقيم مواضع الدراسة  .8

ـقك  .0 ذكر نص  اإلمام ابن مهران بتمامه مع توضيح موضع الرتجيح بلـون مغمَّ

رًا للقار   .ليكون متصوَّ

 .تحرير موضع الدراسة وبيانه .5

 دراسة الرتجيح ببيان عّلته عند ابن مهران، وذكر ما أجده من آراء العلماء يف .1

 .الموضع محل الدراسة

ذكر الوجه المقروء به اليـوم مـن طـرق التيسـير والنشـر يف خاتمـة المواضـع  .2

 .التي تحتاج ذلك

 .كتابة اآليات القرآنية َوْفق الرسم العثماين .6

 .توثيق النصوص والمسائل العلمية من مصادرها األصيلة .7

 .التعريف بمصطلحات القراءات .9

كر االسـم وتـاريخ الوفـاة فقـطك حاشـا التعريف باألعالم يف أول موضوع بذ .0

 .القراء العشر وروا م المشهورين، وكذلك المعاصروينك فلن أترجم لهم

 .االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط .82

 -سبحانه–التوفيق والتسديد يف القول والعمل، إنه أهل الرجاء، وهو وأسأل اهلل 

 .حسبنا ونعم الوكيل
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 التمهيد

 :مفهو  الترجيح : ألولالمبحث ا

   ـح)مصدر  من الفعل : الترجيح لغة  :يقـاليـدلُّ علـى الرزانـة، والزيـادة، (: رجَّ

حت الشيء يرَجح إذا ثقل وزاد وزنه، وأرجح الميزان إذا ثقل ومال، ومنه ترجَّ  َح َج رَ 

ح الرأي عنده غلب على غيرهبه األُ   . رجوحة إذا مالت به، وترجَّ

ف بعــ: واصــطالحًا تقويــة أحــد : دة تعريفــات أقرهبــا للمــراد يف هــذا البحــثعــر 

 .المتعارضين، أو تغليب أحد المتقابلين

 اء يلحـ  التقـارب  :أما الفرق بين الترجيح واالةتيار فعند النظـر يف عمـل القـرَّ

، ومن خالل التعريف  اء يستخدم اللفظين يف معنًى واحد  بينهماك مما جعل بعض القرَّ

يلمــس الفــرق بينهمــا مــن ( الرتجــيح واالختيــار)لكــل مــن  اللغــوي واالصــطالحي

 :وجهين رئيسين

أن الرتجيح تقوية ألحـد األقـوال أو األوجـهك لـُيعلم األقـوى فُيعمـل بـه،  :األول

وُيطرح اآلخر أو يضعفه، أو يقلل العمل به، بخالف االختيار فإنه ميل إلى المختـار، 

 .تضعييف أو تقليل غالبًامع تصحيح بقية األقوال أو األوجه، وليس فيه 

أن الرتجيح غالبًا يكون بين األقوال والروايات واألوجه المقبولة وغير  :والثاين

وأما االختيار فال يكون إال بين األقوال والروايـات . المقبولة، والصحيحة والضعيفة

 . واألوجه المقبولة

                                                 
اتحـاد  ،تحقيق عبدالسالم محمد هـارون ،الحسين أحمد بن فارس، ابن زكريا، أبو مقايـيس اللغة: انظر( 8)

ــن منظــور ،لســان العــرب، ورجــح:م، مــادة0220 ،هـــ8105الكتــاب العــرب،  ــن مكــرم اب ، محمــد ب

 .رجح:م، مادة0225،هـ8101 ،بالرياض دارعالم الكتب، (هـ788)

، دار عالم (هـ8258)التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي ( 0)

 .8/872م، 8002/هـ8182الكتب، الطبعة األولى، 

من أول القرآن الكريم إلى آخر سـورة )دراسة موازنة  -لقيم وترجيحاته يف التفسيراختيارات ابن ا: انظر( 5)

رسـالة دكتـوراه بقسـم القـرآن وعلومـه بكليـة أصـول . ، القحطـاين، الدكتورمحمـد بـن عبـداهلل(اإلسراء

 .8/01الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، 
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 املبحث الثاني

 املطبوعةوكتبه  ،التجعريف باإلمام أبي بكر ابن مهران

 .التعريف باإلما  أب  بكر ابن مهران: المطلب األول

 اسمه ونسبه، ومولده: 

كسـر المـيم وسـكون الهـاء الِمْهـَراين ب) انرَ ْهـأحمد بن الحسـين بـن مِ هو اإلمام 

أبـو ، (لجـدهان، وهـو اسـم رَ ْهـون بعد األلف، نسبة إلـى مِ اء ويف آخرها النُّ وفتح الرَّ 

 .نيسابوريبكر األصبهاين ثم ال

 . نيسابور يف وسكن ،هانبأص من صلهأ

 .، ولم تذكر المصادر مكان والدتهولد سنة خمس وتسعين ومائتين

رحل لطلب العلم والحصول على أسانيد القراءات إلى أمصار شتىك كـالعراق  

ث وأسند ام، وسمع الحديث وحدَّ  .والشَّ

 . ت يف المذهبمن فقهاء الشافعية، وله اختيارا -رحمه اهلل-وكان  

 شيوةه: 

ائه، أذكر منهم  :قرأ على شيوخ  كثيرين من أئمة عصره وقرَّ

                                                 
تحقيـق عمـرو بـن غرامـة ، (هــ278) أبو القاسم علي بن الحسنر، ، ابن عساكتاريخ دمشق: ترجمته يف( 8)

، معرفة القراء الكبار علـى الطبقـات واألعصـار، و78/02، م8002 ،هـ 8182العمروي، دار الفكر ، 

دار عـالم الكتـب ، تحقيـق الـدكتور طيَّـار آلتـي قـوالج ،(هــ719) أحمد بن محمد اهلل عبد أبوالذهبي، 

ــاض،  ـــ8101بالري ــراء، و0/660، م0225، ه ــات الق ــة النهايــة يف طبق ــن الجــزري، غاي ، 8/10، اب

ــاء و ــد اهلل الحمــوي، ،"إرشــاد األريــب إلــى معرفــة األديــب"معجــم األدب ــاقوت بــن عب ــد اهلل ي  أبــو عب

، م8005 ،هــ 8181 الطبعة األولى، بيروت،ب تحقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي ،(هـ606)

 . ، وغيرها8/055

تحقيق عبد الرحمن بـن يحيـى المعلمـي اليمـاين  ،(هـ260) عبد الكريم بن محمدالسمعاين،  ،األنساب (0)

 .102، م8060 ،هـ 8590 الكبعة األولى، وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،

 .0/660، ابن الجزري، غاية النهاية يف طبقات القراء( 5)

تحقيـق محيـي الـدين علـي  ،(هــ615) عثمان بـن عبـد الـرحمن، ابن الصالح ،طبقات الفقهاء الشافعية( 1)

، ابـن طبقـات الشـافعيين، و8/557،م8000 الطبعـة األولـى، بيـروت،بنجيب، دار البشائر اإلسالمية 

 والـدكتور أحمـد عمـر هاشـم الـدكتور تحقيـق ،(هــ771) أبو الفداء إسماعيل بن عمـر كثير الدمشقي،

 .518، م8005 ،هـ 8185فة الدينية، مكتبة الثقا. محمد زينهم محمد عزب
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 يعرف بوكيـــــع،أحمــــد بـــــن كامـــــل بــــن خلـــــف أبـــــو بكــــر البغـــــدادي .8

 .(هـ522وقيل522ت)

   .(هـ529ت)أبوالقاسم الكويف  أبي بالل علي ابن زيد بن .7

ار .5 فَّ  .محمد بن أحمد أبو علي الصَّ

 . وغيرهم. البخاريأبو بكر ثد رْ مَ حمد بن أ محمد بن محمد بن .4

ة زيمـــُخ  بـــن إســـحاق بـــن محمـــد بكـــر يأبـــ :وســـمع مـــن شـــيوخ عـــدة مـــنهم

 ،(هــ585ت) اجالسـرَّ بنيسابور، وأبي العبـاس محمـد بـن إسـحاق  (هـ588ت)

 .وطبقتهما

 تالميذه: 

اء عصرهم، ومنهم  :قصده الطالب، وأخذ عنه كثير، وصار جملة منهم من قرَّ

، وهو مـن (هـ152ت)أبو الوفاء البغدادي راره طُ ُطرارا ويقال دي بن مه .3

  .أحذق تالميذه

 .، قرأ عليه للعشرةطاهر بن علي الصيريف .7

اء والعلماء منهم وروى عنه الحروف سماعًا   :جملًة من القرَّ

أبــو ســيعد النيســابوري المعــروف بــابن أبــي شــمس أحمــد بــن إبــراهيم  .1

 .(هـ121ت)

                                                 
 .8/09، ابن الجزري، غاية النهاية يف طبقات القراء: انظر( 8)

 .8/009المرجع السابق: انظر( 0)

 .0/62المرجع السابق : انظر( 5)

 .0/059المرجع السابق : انظر( 1)

 .0/07المرجع السابق : انظر( 2)

 .0/07المرجع السابق : انظر( 6)

 .0/582جع السابق المر: انظر( 7)

 .8/518المرجع السابق : انظر( 9)

 .8/56المرجع السابق : انظر( 0)



 باسم بن حمدي بن حامد السيد .ترجيحات اإلما  أب  بكر ابن مهران يف مساةل القراءات                              د

 
149 

روى عنـه  ،(هـ122ت)ن عبداهلل النيسابوري المعروف بالحاكم محمد ب .4

 .عنه كتابه الشامل قراءًة عليه ببخارى، وغيرهم

 مللفاته: 

حسـن التصـنيف، وكتبـه يف القـراءات ُتظهـر  -رحمه اهلل-كان اإلمام ابن مهران 

مــه يف هــذا الفــن  الــذي شــهد لــه بــه مــن لقيــه وعاصــره، وقــرأ كتبــه، وقــد اعتمــد  تقدَّ

قون كابن الجزري على كتبه، وأسـندها عنـه، وممـا يمي ـز ابـن مهـران أنَّـه نـصَّ الم حق 

على جملة  من مؤلفاته المفقودة حاليًا يف بعض كتبه المطبوعة، ومما ذكر له يف كتب 

 :الرتاجم من مؤلفات  ما يلي

 .شرح اإلدغام الكبير بعلله، نص عليه يف كتابه المبسوط .8

 . السور كتاب اختالف عدد  .0

 . كتاب االتفاق واالنفراد .5

 .كتاب االستعاذة بحججها  .1

 .كتاب اإلماالت أو شرح اإلماالتك نص عليه يف كتابه المبسوط .2

 . كتاب االنفراد .6

 . يف القراءات العشر، نصَّ عليه ابن مهران يف المبسوط كتاب الشامل .7

 .يف القراءات العشر واختيار أبي حاتم كتاب الغاية .9

 . يف القراءات العشر مبسوطكتاب ال .0

  .كتاب المدات .82

                                                 
 .0/891المرجع السابق : انظر( 8)

سردت هنا المؤلفات كما ُذكرْت يف تراجمه مرتبة هجائيًا، وسـأذكر يف المبحـث التـالي المطبـوع منهـا، ( 0)

 .والمخطوط حسب ما وقفت عليه أو وجدت من نصَّ على وجوده

تحقيـق  ،(هــ598) أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين ، ابـن مهـران النيسـابوري،المبسوط يف القراءات العشر( 5)

 .825، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. سبيع حمزة حاكمي

 .880المرجع السابق، ( 1)

 .7المرجع السابق، ( 2)
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 .، نصَّ عليه ابن مهران يف المبسوططع والمبادىءاكتاب المق .88

 .، ولعل هذا الكتاب والكتابان اللذان قبله كتاب واحدكتاب الوقف واالبتداء .80

 . كتاب آيات القرآن .85

 .كتاب رؤوس اآليات .81

 . كتاب شرح التحقيق  .82

 .كتاب شرح المعجم .86

 .لقراءكتاب طبقات ا .87

 . كتاب علل كتاب الغاية .89

 .كتاب غرائب القراءات .80

 .أبي عمرو (أو مفرد) كتاب قراءة .02

 .كتاب قراءة عبد اهلل بن عمرو .08

 .كتاب مرسوم الخط .00

 .كتاب وقوف القرآن  .05

 .، نص عليه يف كتابيه المبسوط، والغايةمذهب حمزة يف الهمز يف الوقف  .01

 .كتاب مفرد حفص .02

                                                 
 .888المرجع السابق، ( 8)

ــة ل جــاء ( 0) ــاينيف عــدة مواضــع مــن شــرح الغاي ــي عمــرو)باســم  لكرم ــرد ألب ــاب المف ، [ب/55: ](الكت

 ، وذكـره الحمـوي يف معجـم األدبـاء[أ/62: ]يف( مفرد أبي عمـرو)وجاء باسم [. أ/820]، [ب/65]

بكـر أحمـد  بـوأ، ابن مهران النيسابوري، مفرد حفص: انظر. (كتاب قراءة أبي عمرو)باسم  (8/055)

ــن الحســين ــق، ب ــداهلل محمــد  دراســة وتحقي ــاعمران المشــجريعب ــة ســعيد ب ــي لمرحل ، بحــث تكميل

 .56هـ، 8156الماجستير بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

ك فيكـون بـذلك أحـد مجـردات القـراء التـي (عبـد اهلل بـن عـامر)لم أجد له ترجمة، وقد يكون تحريفًا لــ( 5)

 .56، ابن مهران النيسابوري، مفرد حفص :انظر(. 882:ص)المبسوط  أشار ابن مهران إلى تأليفها يف

أبـو بكـر أحمـد بـن  ، ابـن مهـران النيسـابوري، الغايـة يف القـراءات العشـر، و882المبسوط، ابن مهران،( 1)

الطبعـة  تحقيق محمد غيـاث الجنبـاز، مكتبـة العبيكـان للطباعـة والنشـر بالريـاض، ،(هـ598) الحسين

 (.المفرد لحذف الهمز)بـ[ أ/59]، وسماه الكرماين يف شرح الغاية 99، م8092،هـ8122 األولى،
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 .كتاب مفردة الكسائي .06

 .كتاب مفرد نافع .07

 .كتاب مفرد ور  .09

 .الكتاب المجرد لقالون .00

 .كتاب سجود القرآن .52

 .كتاب البسيط .58

 .كتاب القراءات السبع .50

 .كتاب تحفة األنام يف التجويد .55

 .كتاب يف رواية شعبة، نص عليه يف كتابه مفرد حفص .51

 (.مفرد يزيد)الكتاب المفرد ألبي جعفر  .52

 .به المبسوطكتاب اختيار خلف، نص عليه يف كتا .56

اء فقـال  للقـرَّ
دات   علـم أحـبَّ  ومـن: ))كما أنه ذكر يف كتابه الغاية أنـه ألَّـف مجـرَّ

 علـى دهمجـرَّ  يف مـنهم واحـد   كـل مـذهب انَـّبيَّ  فقـد دات،بـالمجرَّ  فعليـه ذلـك تفصيل

 ..((، واهلل أعلمفيه االستقصاء

 ثناء العلماء عليه: 

ك ممـا يـدلُّ (األسـتاذ)اهلل مقـرون  دائمـًا بــاسم اإلمام أبي بكر ابن مهـران رحمـه 

مه، وهو من أشهر علماء القراءات يف التحقيق والتصنيفك لذا نجد أن اسمه  على تقدُّ

مة من يذكر من كبار مؤلفي هذا العلم، وقد شهد له كل مـن ألَّـف يف الطَّبقـات  يف مقد 

ــذه  ــه وصــالحه وزهــده، وه ــه وضــبطه وإتقان ــراءات بفضــله وثقت ــن أو الق نمــاذج م

                                                 
 .809مفردة الكسائي، : نص عليها الكرماين يف كتابه( 8)

 .27، ابن مهران النيسابوري، مفرد حفص( 0)

 .882، ابن مهران النيسابوري، المبسوط( 5)

دة مصـطلح مـ882 المرجع السابق،( 1) رادف للمفـردة، وهـي أن يجـرد أو يفـرد ،  والمجردات جمـع مجـرَّ

. المؤلف أحد القراء أو الرواة عنهم بمؤلف خاص يبين فيه قراءته، أو ما خالف فيه قار  أو راو معـين

 .852و01، الدوسري، معجم المصطلحات يف علمي التجويد والقراءات: انظر
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 : شهاداِت علماء  ثقات  ُتظهر مكانة اإلمام ابن مهران

ن مـكـان إمـام عصـره يف القـراءات، وأعبـد : ))-رحمه اهلل-قال عنه الحاكم  .8

 . ((اء، وكان مجاب الدعوةرأينا من القرَّ 

، ه، مصـنفًاكان رفيع المنزلة يف فنـ )): -رحمه اهلل- ابن الصالح عنه الوق .0

 .((اف علمهيف أصن مجيداً 

: ، وقـال عنـه((شيخ القراء بنيسـابور: ))-رحمه اهلل-وقال عنه الذهبي  .5

 ..((-يعني القراءات –كان من أئمة هذا الفن ))

 ،ثقـة   ،محقـق   ،ضـابط  ...،سـتاذاأل: ))-رحمه اهلل-وقال عنه ابن الجزري  .1

 .((مجاب الدعوة ،صالح  

 وفاته: 

بـه  ثـم اشـتدَّ  ،ران يف العشـر األواخـر مـن رمضـانأبـو بكـر بـن مهـاإلمـام مرض 

سـنة إحـدى  اليوم األربعـاء السـابع والعشـرين مـن شـويف  وتويف ، المرض يف شوال

                                                 
هاجر محمـد السـعيد بـن بسـيوين  تحقيق أبي ،(هـ719)محمد بن أحمد  ، الذهبي،العرب يف خرب من غرب( 8)

 .0/829، بيروتبدار الكتب العلمية . زغلول

(. هــ615ت)وري، رزالكـردي الشـه أبو عمرو عثمان ابن المفتي صالح الدين عبد الرحمن بن عثمان( 0)

 المحققـين مـن مجموعـة، تحقيـق (هــ719) أحمـد بـن محمـد اهلل عبد أبوالذهبي،  سير أعالم النبالء،

م، 8092 ،هـــ8122 الطبعــة الثالثــة، ،ة ببيــروتالرســال مؤسســة، األرنــاؤوط شــعيب الشــيخ بإشــراف

86/562. 

 .8/557طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصالح، ( 5)

غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، ابــن (. هـــ719ت )، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان أبــو عبــد اهلل الــذهبي( 1)

 .0/78الجزري، 

 لبنـان،-، دار الكتـب العلميـة بيـروت(هــ719) أبـو عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد ، الذهبي،تذكرة الحفاظ( 2)

 .5/800، م8009 ،هـ8180 الطبعة األولى،

 .0/665، الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( 6)

غايـة النهايـة يف (. هــ955ت )، أبـو الخيـر، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بـن الجـزري( 7)

  .0/017قات القراء، ابن الجزري، طب

 .8/10غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري، ( 9)



 باسم بن حمدي بن حامد السيد .ترجيحات اإلما  أب  بكر ابن مهران يف مساةل القراءات                              د

 
135 

قـال  .وثمـانون سـنةً  ولـه سـت  رحمـه اهلل رحمـة واسـعة،  بنيسابوروثمانين وثالثمائة 

 . ((ةاهريَّ وصلينا عليه يف ميدان الطَّ : ))الحاكم رحمه اهلل

َفـق لـ: ))-رحمـه اهلل-ابـن كثيـر قال   بـو الحسـنيـوم وفاتـه أ ه أنَّـه مـات يفواتَّ

الِِحيَن أحمد بـن الحسـين بـن مهـران هـذا الفيلسوفالَعامِِريُّ  يف ، فرَأى بعُض الصَّ

هـذا : أقام أبا الحسـن العـامري بجـانبي، وقـال: بك؟ فقال ما فعل اهلل: المنام فقيل له

 .((ارفداؤك من النَّ 

*                  *                 * 

 

                                                 
 (.8/055)معجم األدباء، الحموي ( 8)

: القــرن)، األدنــه وي طبقــات المفســرين(. هـــ771ت)،القرشــي أبــو الفــداءإســماعيل بــن عمــربن كثير( 0)

بالمدينـة مكتبـة العلـوم والحكـم ، لخـزيسليمان بن صالح ا، تحقيق الدكتور أحمد بن محمد، (هـ88

 .026م، 800 ،هـ8187 الطبعة األولى، ،المنورة

العـامري النيسـابوري، ذكـره التوحيـدي يف اإلمتـاع والمقابسـات،  أبو الحسن  محمد بن أبي ذر يوسف( 5)

 .8ح8/055معجم األدباء، الحموي،  .(هـ598ت)

تحقيـق علـي شـيري، دار  ، (هــ771) فـداء إسـماعيل بـن عمـرأبـو ال ، ابن كثير القرشـي،البداية والنهاية( 1)

تــاريخ دمشــق، ابــن : وانظــر. 88/521ـ مــ8099 ،هـــ 8129الطبعــة األولــى، إحيــاء الــرتاث العربــي، 

 .78/08عساكر، 
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التجعريف بكتبه املطبوعة :املطلب الثاني

قد ُذكِـر لإلمـام أبـي بكـر ابـن مهـران مصـنفات عديـدة جـاوزت الثالثـين  

زر اليسـير، وسـأذكر  مصنَّفًا، وعند البحث عـن وجودهـا حاليـًا لـم أجـد منهـا إال النَـّ

 .إلى المخطوط المطبوعة منها مع تعريف موجز، ثم أشير

 الكتب المطبوعة: 

وهـو أكـرب كتبـه الموجـودة، وهـو : "المبسـوط يف القـراءات العشـر"كتـاب  .3

أعاننــا اهلل وإيــاكم علــى  -ســألتم : ))ك حيــث قــال يف مقدمتــه"الشــامل"شــرح لكتابــه 

وبسطه وتفصيله وإيضاحه،  "الشامل"شرح كتاب  -طاعته، ووفقنا وإياكم لمرضاته

يجاز واالختصار بحيث ال تبلغه أفهامكم وال تلحقه أذهانكم، ووصفتم ما فيه من اإل

وقد أعلمتكم أين صنفته للفهم البصـير الحـاذق النحريـر، الـذي تبحـر يف هـذا البـاب 

وتفنن يف العلوم واآلداب، وقد سألتم تبيينه، والتمستم تفصيلهك فإين أبلم من تسـهيل 

، مسـتعينًا بـاهلل تعـالى عليـه، غامضه، وتفتيح منغلقه ما يبلغـه الوسـع ويسـعه الطـوق

ومتحّريًّا جميل مثوبته فيه لتدركه أفهامكم، ويسعد بمعرفته خاصـكم وعـامكم، واهلل 

أسأل العون على ما نويته، والتوفيق لما تحريته، إنه خير موفـق ومعـين، وهـو حسـبنا 

 ..((ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهلل العظيم

اء العشـر المشـهورين، وذكــرهم يف بـاب األسـانيد حســب وهـو يف قـراءات القــرَّ 

أبو جعفر ثم نافع ثم ابن كثير ثم أبو عمرو ثم ابن عامر ثم عاصم ثم : )الرتتيب التالي

 (. حمزة ثم الكسائي ثم يعقوب ثم خلف

اء، وبيان الطرق، والتعليـل يف  وهو كتاب مبسوط كاسمهك يف ذكر الرواة عن القرَّ

 .مواضع الخالف بين طرق الراوي، وغير ذلك مواضع، واالختيار يف

وقد بدأه بعد مقدمة مختصره بباب األسانيد، ثم ذكر الحروف مرتبة مـن فاتحـة 

الكتاب إلى الناس، ويتعرض لألصول بالشرح والبيان يف أول موضع لهـا، والكتـاب 

غير مقسم إلى أصول وفر  كما هو معروف يف جملة من كتب القـراءاتك ألن هـذا 

                                                 
 .7المبسوط، ابن مهران، ( 8)
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ــم القـراءات ألصــول التقسـ يم قـد جــاء بعـده، فقــد ذكـر ابـن الجــزري أن أول مـن قسَّ

 .وفر  هو اإلمام أبو الحسن الدارقطني

وقد نقل ابن الجزري يف النشر نصوصًا من كتاب المبسـوط، ولكنـه لـم يصـرح 

 .بأخذ طرق منه للقراء العشر وروا م

سبيع حمزة / قيق األستاذوقد طبع المبسوط يف مجمع اللغة العربية بدمشق بتح

 .هـ8128: حاكمي، عام

وهو أشهر كتبـه، وقـد اختصـره ليسـهل : "الغاية يف القراءات العشر "كتاب .7

أن أجمع لك القراءات التي قرأُت هبا  -أسعدك اهلل-سألَت : ))حفظهك قال يف مقدمته

فـاظ لفظًا بجميع الروايات التـي وجـد ا نقـالً مـع ذكـر األسـانيد، وأن أختصـرها بأل

لطيفة، وتراجم موجزة خفيفةك لتقرب على متحفظها وتسهل فال تطول وتكثر فتثقل، 

 . ((فأجبتك مستعينًا باهلل تعالى عليه، واهلل ينفعنا وإياك، إنه كريم رحيم

ـــي حـــاتم  ـــراءة أب ـــادة ق ـــع زي ـــراء العشـــر المشـــهورين م ـــراءات الق ـــو يف ق وه

أبو جعفر ثم نـافع ثـم : )لرتتيب التالي، وذكرهم يف باب األسانيد على االسجستاين

ابن كثير ثم أبو عمرو ثم ابن عامر ثم عاصم ثم حمزة ثم الكسائي ثم يعقوب ثـم أبـو 

 (.  حاتم ثم خلف

ــن الجــزري أحــد أصــول النشــر ومراجعــه، وأخــذ إجــازة  ــه اإلمــام اب وقــد جعل

الدمشـقي، ، وقرأ بما دخل يف تالوته من القـراءات السـبع منـه علـى شـيخه بقراءته

                                                 
ء، ابــن غايــة النهايــة يف طبقــات القــرا(. هـــ592ت )، علــي بــن عمــر بــن أحمــد أبــو الحســن الــدارقطني( 8)

 .8/229الجزري، 

أن كل طرق كتاب الغاية موجـودة يف المبسـوط : 69ذكر الدكتور أيمن سويد يف كتابه السالسل الذهبية،( 0)

 -باعتبـاره مطـول مفصـل -ما عدا رواية هشام واختيار أبي حاتمك لذلك جعل عبـارة كتـاب المبسـوط 

هذا َيْسلم مـن االعـرتاض لـو : قلت. -رباعتباره مختص –شارحة لما أجمل أو أهبم من نصوص الغاية 

 . اعترب كتاب الغاية هو كتاب الشامل الذي نص ابن مهران على أنه شرحه يف المبسوط، واهلل أعلم

 .05الغاية، ابن مهران، ( 5)

غاية النهاية يف طبقات القـراء، (. هـ022وقيل022ت )، سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاين( 1)

 .8/502ابن الجزري، 

يف النشــر : انظــر.وقــرأ بــه القــرآن ضــمنًا علــى شــيخه الهمــداين ،الســاعايت والمراغــي :أجــازه بــه شــيخاه( 2)

= 
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ــه النشــر هــي ــة عشــر طريقــًا يف كتاب ــه ثماني ور  : طريــق عــن كــل مــن: )وانتقــى من

والدوري وابـن ذكـوان وشـعبه وخلـف وأبـي الحـارث وابـن وردان وإدريـس وروح 

 .(وإسحاق، وثالثة طرق عن خالد، وخمسة طرق عن قالون

سـم يف رسـالة ماجسـتير بق صـبغة اهلل محمـد شـفيع رسـول/ وقد حققه الباحـث

القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسـات اإلسـالمية بالجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة 

ابن مهران المقر  ودوره يف القـراءات مـع تحقيـق ودراسـة كتابـه ": المنورةك بعنوان

 ."الغاية يف القراءات العشر واختيار أبي حاتم

اجعـه فضـيلة محمـد غيـاث الجنبـاز، ور/ كما طبع كتاب الغاية بتحقيق األستاذ

مناع خليـل القطـان، ونشـر / سعيد عبداهلل العبداهلل، وقدم له فضيلة الدكتور/ الشيخ

 .هـ يف مكتبة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض8122: عام

 .هذان هما الكتابان المطبوعان والمتدوالن لإلمام أبي بكر ابن مهران

  يل ومن كتبه الت  حققت، ونسأل اهلل أن تخرج قريبًا ما: 

ـف : كتاب قراءة أب  عمرو .1 مرَّ يف سرد مؤلفاتـه أن ابـن مهـران قـد ذكـر أنـه ألَّ

دات  دات يف قراءة كل قار  من العشرة، وكتاب قراءة أبي عمرو من هذه المجـرَّ مجرَّ

 .التي وصلت إلينا

 .وبدأ المؤلف بعد الحمدلة  باألسانيد، ثم دخل يف فر  الحروف مباشرةً 

، عن اليزيدي رواية أوقية :ها يف قراءة أبي عمرو هيوالطرق التي اعتمد علي

                                                 
= 

، دراسـة وتحقيـق الـدكتور السـالم (هـ955)القراءات العشر، ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد 

هــ، 8152منـورة، بالمدينة ال محمد محمود الشنقيطي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

0/000-050. 

ألسـتاذ الـدكتور السـالم محمـد الشنقيطي، ا ،منهج ابن الجزري يف كتابه النشر مع تحقيق قسم األصول( 8)

-8/896، هــ8108رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية بالريـاض،  ،محمود

897. 

غايـة النهايـة يف طبقـات (. هــ022ت )، الموصـلي بأوقيـة المعـروف الفـتح أبـو صالح بن عمر بن عامر( 0)

 .8/502القراء، ابن الجزري،

غايـة النهايــة يف (. هـــ020ت)يحيـى بــن المبـارك بــن المغيـرة أبــو محمدالبصـري المعــروف باليزيـدي، ( 5)

= 
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رواية أبي أيوب ، وعن اليزيديرواية إبراهيم، وعن اليزيدي رواية أبي حمدونو

روايـة أبـي شـعيب ، ووري عـن اليزيـديمر الـدُّ رواية أبي عُ ، وعن اليزيدي اطالخيَّ 

 .وعن أبي عمر جاعرواية ُش ، ووسي عن اليزيديالسُّ 

ــدكتور ــاب ال ــن محمــد العــواجي / وقــد حقــق الكت األســتاذ بقســم  –حســين ب

  .، ولم يطبع بعدُ -القراءات بكلية القرآن الكريم بالمدينة

ادت التي وصلت إلينا كذلك مفـرد حفـص، و: مفرد حف  .4 هـو ومن المجرَّ

ــة حفــص عــن عاصــميف  ــه إلــى قســمين رئيســين، ورواي ــم المؤلــف كتاب مقدمــة :قسَّ

صنَّفُت كلمة قراءة عاصم علـى : ))، قال يف مقدمة كتابهفر  الحروفباب ، الكتاب

 رمـرواية أبي بكـر بـن عيَّـا ، وهـذا وجـوه قراءتـه وشـرح مذهبـه علـى روايـة أبـي عُ 

بـإذن اهلل وقوتـه وعونـه وقدرتـه  -رحمـة اهلل عليـه وعلـيهم وعلينـا أجمعـين-حفص 

وهـو حسـبنا ونعـم  ،ي العظـيموال حول وال قوة إال باهلل العل ،وحسن توفيقه ومشيئته

 . ((.الوكيل

طريـق عمـرو بـن : هـييف رواية حفص عـن عاصـم الطرق التي اعتمد عليها و

                                                 
= 

 .0/572طبقات القراء، ابن الجزري 

ْهلي البغدادي، ( 8) غاية النهايـة يف (. هـ012يف حدود ت)الطيب بن إسماعيل بن أبي تراب أبو حمدون الذُّ

 .8/515طبقات القراء، ابن الجزري 

غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجـزري . اليزيدي البغدادي إبراهيم بن يحيى بن المبارك أبو إسحاق( 0)

8/00. 

غايـة (. 052ت)،سليمان بن أيوب بـن الحكـم أبـو أيـوب الخيـاط البغـدادي يعـرف بصـاحب البصـري( 5)

 .8/580نهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري ال

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن (. هــ802ت)، شجاع بن أبي نصـر أبـو نعـيم البلخـي ثـم البغـدادي( 1)

 .8/501الجزري 

 .27مفرد حفص، ابن مهران النيسابوري، ( 2)

 .65-29مفرد حفص، ابن مهران النيسابوري، ( 6)
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اس، وطريق ُعبيد بن الصباحالصباح  .، وطريق ُهبيرة، وطريق القوَّ

عبـداهلل محمـد سـعيد بـاعمران يف مشـروع بحثـي / وقد حقـق الكتـاب الباحـث

ــات ــرآن الكــريم والدراســات  إلكمــال متطلب ــة الق الماجســتير بقســم القــراءات بكلي

 .هـ8156: بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، وقد نوقش عاماإلسالمية 

  أما كتب اإلما  ابن مهران الت  ذدكر أن لها نسخًا مخطوطة  فه: 

ذكر أن منه نسخة مخطوطة يف دار الكتب  :كتاب الشامل يف القراءات العشر .2

 .نية بتونسالوط

الجمعيـة اآلسـيوية  ُذكـر أن منـه نسـخة مخطوطـة يف :كتاب القراءات السـبع .6

 .ورقةً ( 081)الهند، تقع يف -الملكية بكلكتا

كتـاب اراةـب القــراءات ومـا جـاء فيهــا مـن اةـتال  الروايــة عـن الصــحابة  .7

ن مهـران وهو كتاب يف القراءات الشاذة أطلق عليهـا ابـ :والتابعين واألةمة المتقدمين

، وقــد اطلعــت علــى نســخة مخطوطــة منــه عنــد أحــد (غرائــب القــراءات)مصــطلح 

 .الباحثين

محقق كتاب  وذكر محقق كتاب مفرد حفص أن :كتاب االستعاذة بحججها .9

ــة  ــازالغاي ــاث الجنب ــاب محمــد غي ــة للكت ــد ألحــق يف الطبعــة الثاني ــوان  ق ــا بعن يف "باًب

ملَحق هـو كتـاب مسـتقل عـن كتـاب الغايـة ، ويظهر أن الباب ال"االستعاذة والتسمية

االستعاذة )، وقد يكون كتاب المخطوطة لعدم وجود هذا الجزء يف نسخ كتاب الغاية

                                                 
غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن (. هــ008ت)، البغـدادي حفـص أبـو حصـبي بـن الصـباح بـن عمرو( 8)

 .8/628الجزري 

غايـة النهايـة يف . على األصح(هـ080ت)،  النهشلي محمد أبو صبيح بن شريح أبي بن الصباح بن عبيد( 0)

 .8/102طبقات القراء، ابن الجزري 

 .8/552يف طبقات القراء، ابن الجزري  غاية النهاية. صالح بن محمد أبو شعيب القواس الكويف( 5)

ار أبو عمر البغدادي( 1)  .0/525غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري . ُهبيرة بن محمد التَّمَّ

 .51مفرد حفص، ابن مهران النيسابوري، : انظر. 199رقم الحف  ( 2)

ولـم يـذكر  ،[882] 8/12 فـ ورقـم الح ،8/17ذكر الكتـاب فـؤاد سـزكين يف تـاريخ الـرتاث العربـي ( 6)

. الكتاب غيره من أصحاب الرتاجم قبله، وال ُيجزم بصحة نسبته إلى المؤلف حتـى يـتم الوقـوف عليـه

 .51مفرد حفص، ابن مهران النيسابوري،: انظر

 .مخطوط بالمكتبة السليمانية بإسطانبول، وقد سجل قريبًا بقسم القراءات بجامعة أم القرى( 7)
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 .والباب الملحق بكتاب الغاية يف االستعاذة والتسمية هما كتاب واحد( بحججها

ات .0 رة بمركز الملك فيصل للبحوث  :كتاب المدَّ ومنه نسخة مخطوطة مصوَّ

 .ت اإلسالمية بالرياضوالدراسا

ذكــر أنــه توجــد منــه نســخة يف المكتبــة  :كتــاب تحفــة األنــا  يف التجويــد .82

.اآلصفية بالهند

  

*                  *                 * 

                                                 
 .55فص، ابن مهران النيسابوري، مفرد ح: انظر( 8)

 .52مفرد حفص، ابن مهران النيسابوري، : انظر(. 11205ب)رقم الحف  ( 0)

مفــرد حفــص، ابــن : انظــر. 27 -8/006بـرقم، 1/6 تــاريخ األدب العربــيذكـر الكتــاب بروكلمــان يف ( 5)

 .52مهران النيسابوري، 
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 (الدراسة النَّظريَّة: )القسم األوَّل

مصادر اإلما  ابن مهران  يف الترجيح: المبحث األول

عــت مصــادر ترجيحــات اإل المبســوط "مــام أبــي بكــر ابــن مهــران يف كتابيبــه تنوَّ

 :، وإن كان غالبها يعتمد على أمرين"والغاية

ماعيَّة :األول - من خالل روايته، وقراءتـه علـى شـيوخه األثبـات، : مصادره السَّ

ترجيحه لكنية ابـن كثيـر :  وما قرأ به األكثر، واألثبت روايًة وسماعًا، ومن ذلك مثالً 

صـالح صدره لهذا االختيار هو سماعه لها بالشام، وإخبـار شـيخه ، وم(أبو معبد)أ ا 

واهلل -والصحيح عندي : ))وكقوله يف كنية ابن عامر. عن ابن مجاهد بن إدريس

 . ((أبو عمرانك كذلك سمعُت الثقات بدمشق والشام أيضًا يذكرون -أعلم

لحديث والفقه، وعنـده اجتهاده وتحريرهك فهو إمام يف القراءة واللغة وا :الثاين -

مكلة تؤهله ألن ُيْعِمـل فكـره ورأيـه يف مسـائل القـراءات التـي يسـوغ فيهـا االجتهـادك 

مـن  ما ذكره عن رواية قتيبة بن مهران: ومن أمثلة ذلك. كرتجيحه للراوي األضبط

: ومثال آخـر يف غيـر الروايـات. أ ا أجلُّ الروايات عن الكسائي وأعالها وأحسنها

ــراءةترجيحــ ــ ه يف ق َِٰكنن ِِ):جعفــر يأب نن ِرِل  مذ   ه  ِب َ نن ر ِٱقذو  ِينن   [ 809: آل عمــران](ٱَّلذ

فهو  ألن يف جميع القرآن إذا لم يكن يف أوله واو   مع أنه قرأ بالتشديد أيضًاك لتخفيفبا

ــــه ــــالتخفيف كقول (   ک ک ک)، و[860النســــاء ]( ۇئ ۇئ):تعــــالى ب

ـــــــــــاء ] ـــــــــــريم 59] ( جت حت) ، و[866النس (   ىې ې ې ى )، و[م

                                                 
ـــو ســـهل البغـــدادي، ( 8) ــــ512ت)صـــالح بـــن إدريـــس أب ـــات القـــراء، ابـــن غايـــة ا(. ه لنهايـــة يف طبق

 .8/550الجزري،

ـــران،( 0) ـــوط، ابـــن مه ـــد هـــو. 08-02المبس ـــد أبـــوبكر : وابـــن مجاه ـــى بـــن مجاه ـــد بـــن موس أحم

 .8/850غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري،(. هـ501ت)البغدادي،

 .15:بن مهران ، والغاية يف القراءات العشر، ا59المبسوط يف القراءات العشر، ابن مهران،( 5)

ــة( 1) ــن قتيب ــو مهــران ب ــد أب ــن  (.هـــ022ت بعــد)، األزاذاين الــرحمن عب ــة يف طبقــات القــراء، اب ــة النهاي غاي

 .0/06الجزري،

 .65:، والغاية، ابن مهران 60المبسوط، ابن مهران،( 2)
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 .وأشباهه، [02:مرالز]

 :ومن مصادره أيضًا

فهـي مصـدر  مهـم  يبنـي عليـه ترجيحـهك مثـل مـا ذكـره يف : مصاحف األمصـار -

):القراءة باأللف عن ابن عـامر يف
َٰهِ  عليـه "يف مواضـعها المعروفـةك ألن ذلـك ( ِ نَِٰإِبرر 

ـــام"مصـــاحفهم  :ومـــا رجحـــه يف قـــراءة ابـــن كثيـــر بالســـين يف .ك يعنـــي أهـــل الشَّ

رمِ ) نننٱل ونِ س  ـــه ك [ 00:الغاشـــية] (   ې)  :، وبالصـــاد يف[57:الطـــور] (يرِطر  ألن

  ."كذلك يف مصاحف أهل مكة"

وهي مصدر  َيعتمد عليه اإلمام ابن مهـران يف الرتجـيح، ويكـون : اللغة العربية -

ا عنها، مثل ما رجحه يف رواية روح  عن يعقوب بضم الـواو يف زًا للرواية ال منفكَّ   :معز 
ِدك  ِروِ ) ترك همز  ، وكذلكاألكثر واألشهر يف القراءة واللغة ك ألنه[6:الطالق]   ( جر

ــواو ليعقــوب يف نند    ِ مِ ) :ال ــه ذُ  ك[9:، والهمــزة02:البلــد]   (ص  ــه مــنألن ــه أن  :كــر عن

  .(يدِص الوَ )

  

*                  *                 * 

                                                 
 .871-875المبسوط، ابن مهران، ( 8)

 .856المبسوط، ابن مهران، ( 0)

 .186المرجع السابق، ( 5)

 .159المرجع السابق، ( 1)

 .171-175المرجع السابق، ( 2)
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 املبحث الثاني

 مام ابن مهران، وطريقته يف عرضهاألفاظ الرتجيح عند اإل

 الة على الترجيح عند اإلما  ابن مهران  :األلفاظ الدَّ

عت األلفاظ التي استخدمها اإلمام ابن مهران يف الرتجيح يف مسـائل متنوعـة  تنوَّ

متعلقة بالقراءات، وهي تدلُّ على دقة اإلمام ابن مهـران يف اختيـار األلفـاظ المناسـبة 

، وفيما  :يلي سرد  لأللفاظ التي يؤخذ منها ترجيحات اإلمام ابن مهران لكل  موضع 

الصـحيح "أو  "الصحيح عنـه"، أو "الصحيح عندي": وقد يقول :الصحيح .3

الصواب فيه "، أو"الصحيح والصواب"، أو "الصحيح المأخوذ به"، أو "عنه عندي

عًا موضـ( 81)وقد جاء هـذا اللفـ  يف . "الصحيح المأخوذ به"،  أو"والصحيح عنه

 .من المواضع المدروسة، سواء اقتصر عليه أو أتى معه بلف   آخر

، "والوجـه، وهـو الصـواب"، أو "الصـواب عنـدي": وقـد يقـول :الصـواب .7

وقد جاء هـذا اللفـ  يف . "الصواب فيه والصحيح عنه"، أو"الصحيح والصواب "أو

 .خرآ مواضع من المواضع المدروسة، سواء اقتصر عليه أو أتى معه بلف   ( 2)

الصـحيح ": ولم يأت هـذا اللفـ  إال مقرونـًا مـع غيـره يف قولـه :المأةوذ به .1

المشـهور "، أو "المأخوذ به والمعتمد عليـهوهو ...والصحيح فيها"، أو"خوذ بهأالم

مواضع ( 1)وقد جاء هذا اللف  يف . "المشهور عنه المأخوذ به"، أو "عنه المأخوذ به

 .من المواضع المدروسة

وقد جاء هـذا اللفـ  يف ، "األكثر واألشهر"، أو  "أصّح وأكثر": قولوقد ي: األكثر .4

 .آخر من المواضع المدروسة، سواء اقتصر عليه أو أتى معه بلف    مواضع( 1)

. "وهـو المـأخوذ بـه والمعتمـد عليـه...والصحيح فيهـا": وقد يقول :اعتمد .0

ر عليـه أو مـن المواضـع المدروسـة، سـواء اقتصـ مواضع( 5)هذا اللف  يف جاء وقد 

  .آخر أتى معه بلف   

المشـهور "، أو"والمشهور عنه الذي ال يختلـف فيـه": وقد يقول :المشهور .5

مواضع من المواضع المدروسة، سواء ( 5)وقد جاء هذا اللف  يف . "عنه المأخوذ به
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 .اقتصر عليه أو أتى معه بلف   آخر

، أو "صـّح وأكثـرأ": ولم يأت هذا اللف  إال مقرونًا مع غيره يف قوله :أصّح  .2

. "أجلُّ الروايات وأعزها وأحسنها وأصحها وأثبتهـا"، أو "عندي أصّح وأثبت عنه"

   .من المواضع المدروسةمواضع ( 5)وقد جاء هذا اللف  يف 

أجـلُّ الروايـات ": ولـم يـأت هـذا اللفـ  إال مقرونـًا مـع غيـره كقولـه :أجّل  .8

ها وأحسنها وأصحها وأثبتهـا وقـد . "ايـات وأعالهـا وأحسـنهاأجـل الرو"، أو "وأعزُّ

 . من المواضع المدروسة موضعينهذا اللف  يف جاء 

. "األكثر واألشهر": ولم يأت هذا اللف  إال مقرونًا مع غيره كقوله :األشهر .2

 .وقد جاء هذا اللف  يف موضعين من المواضع المدروسة

ايـات أجـلُّ الرو ": ولم يأت هذا اللف  إال مقرونًا مع غيره كقوله :أحسن .35

ها وأحسنها وأصحها وأثبتهـا وقـد . "أعالهـا وأحسـنهاايـات ووالر أجـلُّ "، أو" وأعزُّ

 . جاء هذا اللف  يف موضعين من المواضع المدروسة

عنـدي أصـّح ": ولم يـأت هـذا اللفـ  إال مقرونـًا مـع غيـره يف قولـه :أثبت .33

ها وأحسنها وأصحها وأثبتها"، أو"وأثبت ء هذا اللف  وقد جا ."أجلُّ الروايات وأعزُّ

 .من المواضع المدروسة ينيف موضع

أجـلُّ الروايـات  ": قولـهيف ولم يأت هذا اللف  إال مقرونـًا مـع غيـره : أعز .37

هــا وأحســنها وأصــحها وأثبتهــا مــن  ع واحــدوقــد جــاء هــذا اللفــ  يف موضــ. " وأعزُّ

  .المواضع المدروسة

أجل الروايـات ": قولهيف ولم يأت هذا اللف  إال مقرونًا مع غيره  :أعالها .31

 .وقد جاء هذا اللف  يف موضع واحد من المواضع المدروسة. "وأعالها وأحسنها

 .وقد جاء هذا اللف  يف موضع واحد من المواضع المدروسة :أبصر منه .34

وهو ... والوجه": ولم يأت هذا اللف  إال مقرونًا مع غيره يف قوله :الوجه .30

 .المواضع المدروسة وقد جاء هذا اللف  يف موضع واحد من. "الصواب
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 :يف عرض الترجيحات اإلما  ابن مهران طريقة

من خالل دراسة ترجيحات اإلمام ابن مهران أعرض طريقته يف بيـان ترجيحاتـه 

 :من خالل النقاط التالية

ع المسائل التي وقع فيها الرتجيحك فمنها ما يتعلق بأسـماء الـرواة، ومنهـا  .3 تنوُّ

طرق، ومنها ما يتعلق بأصول القراءات، ومنها ما يتعلق ما يتعلق باألسانيدوالرواة وال

 .بفر  الحروف

اإليجــاز يف البيــان والتعليــل أثنــاء عــرض ترجيحــه، وقــد يســهب يف مواضــع  .7

 .معدودة لغرض  معين

التمحيص بين مروياتهك فنجده قد أثبت قراءته بـالوجهين علـى شـيوخهك ثـم  .1

ــب بقولــه مــثالً  ، وقــد يــذكر يف بعــض ((كــذا والصــواب، أو الصــحيح عنــدي: ))يعق 

المواضع أوجهًا لم يقرأ هبا، ويحكيها روايًة ال قراءًة ك لكنه ال يرجح إال ممـا قـرأ بـه 

 .على شيوخه بسند  ثابت عنده

 .الغالب يف عرضه التعليل لما يذكر، وقد يرجح بدون تعليل .4

ع يال .0 الة على الرتجيح كما سبق بيا ا، وهذا التنوُّ عت ألفاظه الدَّ حـ  فيـه تنوَّ

 .درجة قوة الرتجيح والتأكيد عليه بعدة عبارات

تنوع األسباب التي تجعله يرجح وجهًا معيَّنًا، ولكنهـا يف األغلـب معتمـدة  .5

 .على الرواية ك صحًة أو شهرًة، أو كثرًة لروا ا، ونحو ذلك

مـا قـرأ بـه علـى شـيوخه، ومـا نـصَّ عليـه : )من أسباب الرتجيح عنده أيضًا  .2

ليه أهل بلد الرواية، وما عليه مصحف بلـد القـار ، أو الوجـه المتفـق شيوخه، وما ع

 (.عليه، والوجه األشهر يف اللغة

 .وجه يف الموضععند ذكر األ يرجحهلوجه الذي ل التقديم غالبًا   .8

 .الحرص على ذكر األوجه التي قرأ به على شيوخه .2

: جـيحمن حرص اإلمام ابـن مهـران وورعـه أنـه يقـول كثيـرًا بعـد ذكـر الرت .35
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 (.عندي: )، وأحيانًا يقول(واهلل أعلم)

ــران يف ذكــره وعرضــه  ــن مه ــي بكــر اب ــام أب ــة اإلم ــرز مالمــح طريق هــذه هــي أب

لرتجيحاته، وسيتضح بيان هذه النقاط من خالل قراءة المواضع التي تـمَّ دراسـتها يف 

 .البحث، وعلى اهلل تعالى التكالن

 

*                  *                 * 
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 ملبحث الثالثا

أهمية ترجيحات اإلمام ابن مهران، وأثرها على من بجعده

، ثقـةً  ًامحقق ًاضابط كما وصفه المرتجمون -رحمه اهلل -كان اإلمام ابن مهران

 .وقد تجلَّى ذلك يف ترجيحاته

ومن خالل الدراسة التطبيقية تبيَّنت األهميـة العلميـة لهـذه الرتجيحـات المبنيـة 

 .ةعلى أسس علمية رصين

وظهر منهج اإلمـام ابـن مهـران يف الرتجـيحك ممـا يعطـي صـورًة مشـرقًة لعصـره 

اك أال وهو تأليف اإلمـام أبـي  الذهبي يف التأليف يف القراءات، والذي شهد حدثًا مهمًّ

 ."السبعة يف القراءات"بكر ابن مجاهد لكتابه 

ة على وأعطت ترجيحات اإلمام ابن مهران قواعد علمية ومنهجية منضبطةك مبني

أنَّ القــراءة ســنة  متبعــة، وأن الناقــل لهــا وألوجههــا القرائيــة ينبغــي أن يكــون يقظــًا، 

مالحظًا للرواية والرواة النـاقلين لهـا، محـررًا مـدق قًا مـن كـل جوانـب الروايـةك مـن 

 .  ، وطريقة أدائها بالمشافهة(وصفها)نقلتها، وطرقها، وترجمتها : حيث

 :مهران أثر  ملموس  يف من بعده، فمثالً  وقد كان لرتجيحات اإلمام ابن

اب - ره  "الشايف يف علل القراءات"يف كتابه  اعتمد اإلمام ابن القرَّ على مـا حـرَّ

 . اإلمام ابن مهران

وقد وجدتُّ أن اإلمام الداين قد وافقه يف موضعين من المواضع المدروسة يف  -

 .هذا البحث، وإن لم ينصَّ على ذكره اإلمام ابن مهران

الكامـل يف القـراءات "كثيـرًا يف كتابـه وقد اعتمد اإلمام أبـو القاسـم الهـذلي -

على ما حققه اإلمام ابن مهرانك فقد اعتمد طريقًا لإلمام ابن مهران لكل   "الخمسين

أبي جعفر، وور  يف روايته عن نافع، ولور  يف اختياره، وابن ذكوان عـن ابـن : من

                                                 
اب،  إسماعيل بن إبراهيم أبو محمد السرخسي( 8) غاية النهاية يف (. هـ181ت)الهروي المعروف بابن القرَّ

 .8/862طبقات القراء، ابن الجزري، 

ــو القاســم الهــذلي، ( 0) ــارة أب ــي بــن جب ــا(. هـــ162ت)يوســف بــن عل ــة يف طبق ــة النهاي ــن غاي ت القــراء، اب

 .0/507الجزري،
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، وقد ذكر ترجيحـًا عـن موضعًا من كتابه( 806)يف  وذكر اإلماَم ابَن مهران. عامر

 .ابن مهران نقله عنه ابن الجزري، ولم أجده يف كتب ابن مهران المتوفرة

قـد نـصَّ علـى أنـه ذكـر  "معـالم التنزيـل"يف تفسـيره  كما أن اإلمـام البغـوي -

بكر أحمد بن قراءات من اشتهر منهم بالقراءة، واختيارا م على ما ذكره اإلمام أبي "

 ."الحسين بن مهران يف كتابه المعروف بالغاية

وأما خاتمة المحققـين اإلمـام ابـن الجـزري فقـد اهـتم بتحقيقـات اإلمـام ابـن  -

مهران، وذكر بعضها يف كتبه، وقد بلم عدد المواضع التي نقلها اإلمـام  ابـن الجـزري 

( 2)ذا البحـثك منهـا مواضع من المواضع المدروسة يف ه( 6)عن اإلمام ابن مهران 

ك مواضع ذكرها اإلمام ابن مهران فيما بين أيدينا من مصادر، وموضع لم أجده فيها

                                                 
، تحقيق األسـتاذ الـدكتور (هـ162)يف القراءات الخمسين، الذهلي، أبو القاسم يوسف بن علي  الكامل (8)

ــن  ــدان، كرســي الشــيخ يوســف ب ــدالرحمن حم ــد عب ــد محم ــدان وتغزي ــدالغني حم ــر يوســف عب عم

ــورة، ــة المن ــة بالمدين ــة بجامعــة طيب ــل للقــراءات القرآني ــداللطيف جمي ــى،  عب هـــ، 8156الطبعــة األول

 .859-7/857و و  019و  858و  0/77م، 0282

اين: ))0/002يف غاية النهاية  قال ابن الجزري ( 0) وقد َوِهم إبراهيم بـن عبـد الـرزاق فأدخـل بـين : قال الدَّ

وكذلك قال غير ابن عبدالرزاق حتى أن الهذلي أدخل زمعة يف : زمعة ودرباس ومجاهد ابَن كثيرك قلُت 

قـد اخُتلـف يف قـراءة : قلـُت .((.واستحسنها أبو بكر ابن مهران: -أي الهذلي  -لرواة عن ابن كثير قال ا

اين، وجعـل الصـحيح أن زمعـة قـرأ علـى مجاهـد  زمعة بن صالح على ابن كثيرك فمنهم مـن منعهـا كالـدَّ

لرزاق، والهذليك ومنهم من أجازها كابن عبدا .ودرباس مباشرًة، وجعل قراءة زمعة على ابن كثير خطأً 

وقـد وقـد وافـق ابـُن .فيكون زمعة بن صالح قرأ على ابـن كثيـر، وقـرأ ابـن كثيـر علـى مجاهـد ودربـاس

بـه، ثـم جمـع ابـن  اينَّ يف توهيم ابن عبـدالرزاق أول األمـر، ثـم لـم يـرتِض قـول الـداين وتعقَّ الجزري الدَّ

على ابن كثيـر، وشـاركه يف شـيخه،  والقوالن صحيحانك فيكون قرأ: قلُت »: الجزري بين القولين فقال

تحقيـق ، (هـت111)الـداين، عثمـان بـن سـعيد  ،جـامع البيـان يف القـراءات السـبع: وانظـر. «واهلل أعلـم

ــا والبحــث العلمــي بجامعــة الشــارقة، ــة الدراســات العلي  الطبعــة األولــى، مجموعــة مــن الباحثين،كلي

 .0/551هذلي، ، والكامل يف القراءات الخمسين، ال8/586، م0227،هـ8109

اء أبو محمد البغوي، ( 5)  .80/150سير أعالم النبالء، الذهبي، (. هـ286ت)الحسين بن مسعود الفرَّ

، تحقيـق محمـد عبـد (هــ286)، البغوي،  أبو محمد الحسين بن مسعود (معالم التنزيل)تفسير البغوي ( 1)

 .هـ/8م، 0220هـ،8105الثاين، اهلل النمر وآخرون، دار طيبة بالرياض، الطبعة األولى، اإلصدار 

 يمحمـد بـن أحمـد أبـو علـيف ترجمـة  0/60يف غايـة النهايـة ابـن الجـزري وهذا الموضع هو مـا ذكـره ( 2)

ار فَّ م أجد ثناء اإلمام ابن مهران على شيخه ل:قلت .ابن مهران أثنى عليه واعتمد على روايته من أن الصَّ

ار فَّ  .يف المتوفر من كتبه أبي علي الصَّ
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مواضـع أخـرى، ( 2)كمـا أنـه قـد وافقـه يف .ووافقه يف بعضها، واستدرك على بعضها

 . لكنه لم ينصَّ على ما ذكره اإلمام ابن مهران فيها

ن مهـران علـى مـن بعـده مـن العلمـاء، فهذه نماذج إليضاح أثـر اإلمـام ابـ: وبعدُ 

وتأثرهم بتحقيقاته، وسيكون يف دراسة ترجيحاته المعروضـة يف هـذا البحـث إجـالء 

 .تفصيلي ألثرها العلمي

 

*                  *                 * 
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 (الدراسة التطبيقية: )القسم الثاني

:الموضع األول* 

، ...وهـو أبـو معبـد. عبـداهلل بـن كثيـر..: )). -رحمـه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

ك أبو َمْعبـد: -واهلل أعلم –والصحيح عندي أبو محمد، : كنيته أبو بكر، ويقال: ويقال

كذلك سمعته بالشام، وحدثني به أيضًا أبو سهل صالح بن إدريس البغدادي المقر  

 .((عن ابن مجاهد

 :الدراسة

، وذلـك بعـد أن (أبـو معبـد: )كثير هيرجح اإلمام ابن مهران أن كنية اإلمام ابن 

 :ذكر له ثالث كنى، وعلل ذلك بأمرين

 .أنه سمع هذه الكنية بالشام -

 .أنه حدثه هبا اإلمام أبو سهل البغدادي عن اإلمام أبي بكر ابن مجاهد -

هي التي اقتصـر عليهـا كثيـر  مـن المتقـدمين ( أبي معبد)وتكنية اإلمام ابن كثير بـ

، واإلمـام أبـو عمـرو ، واإلمـام أبـو الطيـب ابـن غلبـونالويـهاإلمام ابـن خ: منهم

اينك وذكر أن الذي كنَّاه هو خليفة بن خيَّاط ، ولم يذكر اإلمام ابن مهران سـواها الدَّ

                                                 
 .08-02المبسوط، ابن مهران،( 8)

 .ولم أجد أن ابن مجاهد ذكر كنيًة البن كثير يف كتابه السبعة المطبوع( 0)

طبـع  تحقيـق األسـتاذ الـدكتور جايـد زيـدان مخلـف،، (هـ572)ابن خالويه، الحسين بن أحمد  ،البديع( 5)

 . 56، م0227، هـ8109مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بالعراق، -ديوان الوقف السني

غايـة النهايـة يف (. هــ572ت)، الحسـين بـن أحمـد بـن خالويـه أبـو عبـد اهلل النحـوي: وابن خالويه هـو

 .8/057طبقات القراء، ابن الجزري،

دراسـة  هـ،590) عبد المنعم بن عبيد اهلل بالطي وأب ، ابن غلبون،اإلرشاد يف القراءات عن األئمة السبعة( 1)

حمــدي بــن حامــد الســيد، جــائزة األميــر ســلطان الدوليــة يف حفــ  القــرآن وتحقيــق الــدكتور باســم بــن 

 . 8/870،م0288،هـ8150 الطبعة األولى، للعسكريين،

غايـة النهايـة يف (.  590ت)عبـدالمنعم بـن عبيـداهلل بـن غلبـون الحلبـي، : وأبو الطيـب ابـن غلبـون هـو

 .8/172طبقات القراء، ابن الجزري، 

أبـي عمـران : روايـة) طبقات خليفة بـن خيـاط: وانظر. 8/865ت السبع، الداين، جامع البيان يف القراءا( 2)

عمرو خليفة بـن  ، الشيباين، أبو(محمد بن أحمد بن محمد األزدي،موسى بن زكريا بن يحيى التسرتي

= 
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 .يف الغاية

أبـو عبـاد، : واختلف يف كنية عبداهلل بن كثيرك فقيل: ))قال اإلمام سبط الخياط

ة العلماءأ: أبو بكر، وقيل: وقيل  . ((بو معبدك وهو أشهرها عند كافَّ

لـم ُيختلـف يف أن اسـم ابـن كثيـر عبـداهلل، : ))وقال اإلمام عبدالوهاب المـزي

كنيتـه أبـو بكـر، وقيـل : فقيل كنيته أبو معبد، وقيـل: واختلف يف كنيته على ستة أقوال

أبـو : المطلب، وقيل كنيتهأبو عبد: أبو محمد، وقيل كنيته: أبوعبَّاد، وقيل كنيته: كنيته

أشهرها أبو سعيد، وأظنه تصحيف معبدك ألنه لم يثبت يف أكثـر : وقال بعضهم. سعيد

 .((التصانيف، واهلل أعلم

اختلـف يف : ))وقد وافق اإلمام ابـُن الجـزري ابـَن مهـران يف هـذا الرتجـيح فقـال

مناه   .((-وهو أبو معبد –كنيته، والصحيح ما قدَّ

:لثاينالموضع ا* 

يعنـي قـراءة  –ولقـد قـرأُت هبـذه القـراءة : )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

                                                 
= 

. 090م، 8005 /هـ  8181، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سهيل زكار تحقيق الدكتور. ،خياط

ــاط :وخليفــة هــو ــن خي ــة العصــفري المعــروف بشــباب، ااب ــن خليف ، طبقــات الحفــاظ (.هـــ012ت)ب

الطبعــة بيروت،بدار الكتــب العلميــة ، (هـــ088) عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر جــالل الــدينالســيوطي، 

 .805هـ، 8125األولى، 

 .55الغاية، ابن مهران، ( 8)

غايـة النهايـةيف (. هــ218ت)،ر الخيـاطسبط أبي منصـو ،عبد اهلل بن علي بن أحمد أبو محمد البغدادي( 0)

 .8/151طبقات القراء، ابن الجزري،

، أبـو سـبط الخيـاط، المبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي (5)

 الطبعـة األولـى، دار الكتـب العلميـة، ،تحقيـق سـيد كسـروي حسـن. (هـ218) علي بن اهلل عبدمحمد 

 .8/20، م0226،هـ8107

، ابـن الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنـة (.هـ769ت)عبدالوهاب بن أحمد وهبان أبو محمد المزي، ( 1)

مجلس دائـرة ، محمد عبد المعيد ضان، اعتنى به (هـ920) الفضل أحمد بن علي حجر العسقالين، أبو

 .5/052م، 8070 ،هـ8500 الطبعة الثانية، الهند،ب بادأصيدر بالمعارف العثمانية 

تحقيـق الـدكتور أحمـد . عبـدالوهاب بـن وهبـان المـزي، ،أحاسن األخبـار يف محاسـن السـبعة األخيـار( 2)

 .896-892، م0221،هـ8102، الطبعة األولى، فارس السلوم، دار ابن حزم

 .8/115غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري، ( 6)
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والـذي أعتمـده فيهـا . على غير واحـد  مـن األئمـة بروايـات مختلفـة -عبداهلل بن كثير

رحمه اهلل  ألنا لم نسمع رواية  أصّح من روايتـه، وال أحـدا   رواية الهاشم  أب  بكر

 .((.منه رحمه اهللأضبط لهذه القراءة 

 :الدراسة

رجح اإلمام ابن مهران أن رواية أبي بكر محمـد الهاشـمي أصـح الروايـات عـن 

اس: )ابن كثير، وقد أسند ابن مهران قراءة ابن كثير من ثالث روايات هي مـن  القوَّ

وكـل هـذه الروايـات أسـندها عـن شـيخه أبـي علـي ( رواية قنبل، والبزي، وابن ُفليح

فار ح رواية الهاشمي لسببين. عن أبي بكر الهاشميالصَّ كو ا أصـح : األول: ورجَّ

 .ضبط الهاشمي لقراءة ابن كثير: أصح الرويات سندًا عنده، والثاين

ق  ضابط  لقراءة ابـن : ))وقد ذكر ابن الجزري يف ترجمة الهاشمي أنه مقر   محق 

اين قوله((كثير قراءته على قنبل، وهو إمام يف وأهل مكة ال يثبتون : ))، ثم نقل عن الدَّ

ت قراءته من غير وجه  على قنبل: قلُت : ))، ثم علَّق بقوله((قراءة المكيين . ((صحَّ

اين قـراءة الهاشـمي علـى قنبـل فقـال. ((قنبل قـال لـي فـارس بـن : ))وقد أثبـت الـدَّ

قرأُت على أبي بكـر : ، وقال ليوقرأُت أيضًا على عبد الباقي بن الحسن: أحمد

ينبـي بن محمد المرَوُروذي المقر  البغداديبكر أحمد  ، وأخربين أنه قرأ علـى الزَّ

                                                 
غايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء، ابـــن (. 589ت)ي، محمـــد بـــن موســـى أبـــو بكـــر الزينبـــي الهاشـــم( 8)

 .0/067الجزري،

 .08المبسوط، ابن مهران،( 0)

غايـة النهايـة يف (.  هــ012ت) المعروف بالقواس ،بن علقمة أبو الحسن النبال المكي حمد بن محمدأ  (5)

 .8/805طبقات القراء، ابن الجزري

 .56-55ران، ، والغاية، ابن مه07-08المبسوط، ابن مهران،( 1)

 .0/067غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري،( 2)

غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، ابــن (. هـــ128ت)، ارس بــن أحمــد بــن موســى أبــو الفــتح الحمصــيفــ( 6)

 .0/2الجزري، 

 غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن(. 592ت)، عبد الباقي بن الحسن بن أحمد أبو الحسـن الدمشـقي( 7)

 .8/526الجزري، 

غايـة النهايـة يف (. هــ572ت)، لمـرَوُروذياحمد بن محمد بن بشـر المعـروف بـابن الشـارب أبـو بكـر أ( 9)

= 
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 .((على قنبل بن عبدالرحمن بمكة

 .ورواية الهاشمي ال يقرأ هبا اليومك أل ا ليست من طرق التيسير وال النشر

:الموضع الثالث* 

وهـو .  بـن عـامرِذْكر إسناد قـراءة عبـداهلل: )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

أبو ِعْمران عبداهلل بن عـامر اليحصـبي، إمـام أهـل الشـام يف القـرآن، ويقـال كنيتـه أبـو 

أبـو عمـران  كـذلك سـمعتد الثقـات بدمشـق  -واهلل أعلم-والصحيـح عنـدي نعيم، 

 .((والشا  أيضًا يذكرون

 :الدراسة

بعد أن ذكر لـه كنيـة ، (أبو ِعْمران: )رجح اإلمام ابن مهران أن كنية ابن عامر هي

ك وعلـل ذلـك بأنـه سـمع الثقـات يف دمشـق، وعمـوم الشـام (أبـو نعـيم:)أخرى، وهي

 .يذكرون هذه الكنية فقط

هي التي اقتصر عليهـا كثيـر  ممـن ألَّـف يف ( أبي ِعْمران)وتكنية اإلمام ابن عامر بـ

 .القراءات من الشاميينك كاإلمام أبي الطيب ابن غلبون الحلبي

... وأمـا ابـن عـامر فـاختلف يف كنيتـه ونسـبه،: ))مام أبو العالء العطـارقال اإل

أبـو نعـيم، : أبـو معبـد، وقيـل: أبو عثمـان، وقيـل: أبو عمران، وقيل: فقيل:  فأما كنيته

أبو عبداهلل، وأبو عمران : أبو موسى، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو عليم، وقيل: وقيل

                                                 
= 

 .8/827طبقات القراء، ابن الجزري،

 .8/526جامع البيان يف القراءات السبع، الداين، ( 8)

عنى بتصحيحه اوتويرتزل، دار  ،(ـه111) عمرو عثمان بن سعيد وأبالداين،  ،التيسير يف القراءات السبع (0)

، والنشر يف القراءات العشـر، ابـن 80-88، م8092/هـ8126 الطبعة الثالثة، الكتاب العربي ببيروت،

 .505-0/528الجزري،

 .15، والغاية، ابن مهران، 59المبسوط، ابن مهران( 5)

 .8/029اإلرشاد يف القراءات السبع، ابن غلبون، ( 1)

غاية النهاية يف طبقات القراء، ابـن (. هـ260ت)ن الحسن أبو العالء الهمذاين العطار الحسن بن أحمد ب( 2)

 .8/021الجزري،
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ها  .((أصحُّ

لم يختلـف يف اسـم ابـن عـامر رحمـه اهلل أنـه : ))لوهاب المزيوقال اإلمام عبدا

ثـم ذكـر الكنـى الثمانيـة السـابقة وزاد (( عبداهلل، واختلف يف كنيته علـى تسـعة أقـوال

 .((وأصحها وأشهرها أبو عمرانك كناه هبا مسلم: ))ثم قال( أبو عبيداهلل)عليها  

وقد اختلف يف كنيته كثيرًا، : ))وقد مال ابن الجزري إلى ترجيح ابن مهران فقال

 .((واألشهر أنه أبو عمران

:الموضع الرابع* 

القرآن  قرأُت : قال أبو يوسف األعشى: )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

هـا الروايـات وأعزُّ  لُّ َجـوهـذه أَ ...له إلى آخره علـى أبـي بكـر بـن عيـا القرآن من أوَّ 

مـن قـرأ علـى عاصـم  ألنـه ال ةـال  أن أجـلَّ   ها وأثبتها عن عاصموأحسنها وأصحُّ 

من قرأ علـى أبـ  بكـر وأةـذ عنـه،  وأةذ عنه وروى قراءته أبو بكر بن عياش، وأجلَّ 

 .((وأضبطهم وأحفظهم وأتقنهم لقراءته أبو يوسف األعشى

 :الدراسة

ك (شعبة)رجح اإلمام ابن مهران أن أجلَّ الروايات عن عاصم هي رواية أبي بكر 

 .تالميذه ألنه أجّل 

                                                 
 العــالء الحســن بــن أحمــد ، الهمــذاين العطــار، أبــوغايــة االختصــار يف قــراءات العشــرة أئمــة األمصــار( 8)

ي  القــرآن الجماعــة الخيريــة لتحفــ دراســة وتحقيــق الــدكتور أشــرف محمــد فــؤاد طلعــت،، ( هـــ260)

 .8/00، م8001،هـ8181الطبعة األولى،  الكريم بجدة،

سـير أعـالم النـبالء، (. 068ت)، صـاحب الصـحيح، القشيري أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم( 0)

 .80/227الذهبي،

، وقــد ذكــر هــذه الكنــى الــذهبي يف معرفــة 019أحاســن األخبــار يف محاســن الســبعة األخيــار، المــزي، ( 5)

وتكنيـة (. أبوعبيـداهلل)بـدل ( أبوعبيـد)وذكـر ( أبوعبـداهلل)بـدل ( أبو عامر)، إال أنه ذكر 8/896القراء،

 .8/202اإلمام مسلم له بأبي عمران يف الكنى واألسماء،

 .8/101غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري،( 1)

غاية النهايـة يف طبقـات (. ـه022ت يف حدود) يعقوب بن محمد بن خليفة أبو يوسف األعشى التميمي( 2)

 .0/502القراء، ابن الجزري،

 .16-11المبسوط، ابن مهران، ( 6)
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م مـن رواة اإلمـام عاصـم مـع االتفـاق علـى أن : قلُت  قد ورد الخـالف يف المقـدَّ

كمـا رجـح ابـن مهـران هنـا، ( شعبة)شعبة وحفص أشهر رواتهك فقدم بعضهم أبا بكر 

م بعضهم حفصًاك قـال يحيـى بـن معـين حفـص بـن سـليمان وأبـو بكـر بـن : ))وقدَّ

،وقـال أبـو ((ان حفص أقرُأ مـن أبـي بكـرعيَّا  من أعلم الناس بقراءة عاصم، وك

–كان ممن ُيعـرف بقـراءة عاصـم  بالكوفـة حفـُص بـن أبـي داود : ))هشام الرفاعي

، وكان أعلمهم بقراءة عاصم، ثم أبو -وهو حفص بن سليمان راوي عاصم المشهور

وإلى قراءة عاصم صـار بعـض أهـل الكوفـة : ))، وقال ابن مجاهد((بكر بن عي ا 

 كأضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر بن عيا  فيمـا يقـال ألنَّ مك يست بالغالبة عليهول

 وكان أهل الكوفـة ال يـأتمون يف قـراءة عاصـم  ، خمسًا خمسًا :مامها منه تعلُّ ألنه تعلَّ 

ن وكان أبو بكر ال يكاد يمك   ،ا ممن يثبتونه يف القراءة عليه إال بأبي بكر بن عيَّ  بأحد  

ــمِــ ــ ،دهــا منــهن أران نفســه َم ... ،حســنهامــن يُ  وعــزَّ  ،بالكوفــة مــن أجــل ذلــك ْت فقلَّ

وصـار الغالـب ...،-ابـن زوجتـه -وحفصك وهو أضبط مـن رووا عنـه، وكـان ربيبـه 

، وقــال الخطيــب ((علــى أهــل الكوفــة إلــى اليــوم قــراءة حمــزة بــن حبيــب الزيــات

ونــه : ))البغــدادي مون يعدُّ أبــي بكــر بــن يف الحفــ  فــوق ( أي حفــص)كــان المتقــد 

 :ولذا قال الشاطبي. ((عيَّا ، ويصفونه بضبط الحرف الذي قرأ به على عاصم

 :الشاطبي

ــا َ ـــَأُبــو َبكْ فَأمَّ ــــر  َوَعاِصــم  اْسمُ ـ ُز َأْفَضــــــــــــــْعَبُة َراِويــــــِه الُمبَ ـَفُشــــــ **   هُ ــــ  الَ ـر 

                                                 
 .88/78سير أعالم النبالء، الذهبي،(. هـ055ت )، يحيى بن معين أبو زكريا المري موالهم( 8)

 .8/020جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 0)

 .0/092غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري، (. هـ019ت )محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي، ( 5)

 . 8/020جامع البيان يف القراءات السبع، ابن الجزري، ( 1)

 .78السبعة، ابن مجاهد، ( 2)

 .89/072سير أعالم النبالء، الذهبي، (. هـ165ت )أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ( 6)

 .8/818معرفة القراء، الذهبي،( 7)

غاية النهاية يف طبقات القـراء، (. هـ202ت )، بن خلف أبو القاسم وأبو محمد الشاطبي هيرُّ لقاسم بن فِ ا( 9)

 .0/02ابن الجزري، 
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َضــا ــا   َأُبــو َبْكــر  الر  ــُن َعيَّ ــــكــــاَن ُمف إلْتَقــــانِ َوَحْفــــص  َوبِاْ  **   َوَذاَك اْب  الَ ضَّ

وكـان أعلـم أصـحاب عاصـم بقـراءة عاصـم، وكـان : ))وقال ابن الجزري عن حفص 

التـي رويـت مـن قـراءة  الصـحيحةُ  الروايـةُ : قال يحيـى بـن معـين .ابن زوجته كعاصم ربيَب 

كان األولون يعدونه يف الحف  فـوق ابـن عيـا  : وقال ابن المنادي. عاصم رواية حفص

 .  ((نه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم، وأقرأ الناس دهراً ويصفو

كما رجح اإلمـام ابـن مهـران أيضـًا أن طريـق األعشـى عـن أبـي بكـر هـي أجـلُّ 

الطرق عنهك ألنه أضبط وأحف  وأتقن تالميذه، وقد شهد لـه بـذلك شـيخه أبـو بكـرك 

ي خلـف إمـام بنـي إين أصـل: قال لي أبو بكر بن عيا  يا أبـا يوسـف : ))قال األعشى

 وقد غيَّ  ،يدالسَّ 
َّ
  كأضـبط للقـراءة منـك ولم أعلم أحـداً  ،قراءيت ر علي

َّ
 فـاعرض علـي

 أدرس عليه ومالي حاجـة إليـه، فقـرأُت  فجلس يف أصحاب الشعير وجلسُت  ًة،عرض

 . ((ي بكر من درسيبعليه والناس يكتبون قراءة عاصم عن أ

ومن مال عن : ))عن طريق األعشى فقال وقد أسهب اإلمام ابن مهران يف الدفاع

 شـديدة   صـعبة   أل ـا قـراءة   كوضـعفه وتحيـره فيهـا هذه الرواية فلعجزه وتخلفـه عنهـا

، وال يقـدر عليهـا إال الحـاذق فيهـا لـةً تَّ رَ مُ  سلةً رْ مُ  محققةً  رةً تؤخذ معّش  ،المأخذ بعيدةُ 

ويخوضوا فيها كخوضهم عوها عون ما ال يعلمون أن يدَّ البصير هبا، وال يستطيع المدَّ 

                                                 
القاسـم بـن الشـاطبي، أبـو محمـد  متن الشاطبية المسمى حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع،( 8)

ــرة ــيم الزعبــي، في ــدى بالمدينــة .ضــبطه وصــححه وراجعــه محمــد تم ــة الرابعة،مكتبــة دار اله الطبع

 .56-56:، البيتان5،م0221، هـ8102المنورة،

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن  .(هــ556ت) المنـادي، بـابن المعـروف البغـدادي جعفر بن أحمد( 0)

 .8/11الجزري، 

فهـذان : ))8/268راء،قـال السـخاوي يف جمـال القـ. 0/187النشر يف القراءات العشر، ابن الجـزري،( 5)

ا ما روي عن ابن مجاهد أنه بلغـه عـن : اشتهرت عنهما قراءة عاصم (يعني شعبة وحفص) اإلمامان فأمَّ

الروايـة الصـحيحة التـي رويـت مـن قـراءة عاصـم روايـة أبـي عمـر حفـص بـن : يحَيى بن معين أنه قـال

بكر بن عيَّـا  إمـام كبيـر،  بن معين، وكيف يقول هذا؟ وأبويحيى سليمان، فما أظن هذا صحيحًا عن 

 ((..وغيره فيما يقول وينقل وهو ثقة عند يحيى

 .8/02معرفة القراء، الذهبي، : انظر. ألنه كان يقرأ بقراءة حمزة( 1)

 .12المبسوط، ابن مهران،( 2)
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 . ((واهلل أعلم يف غيرها،

م روايـة يحيـى بـن آدم علـى روايـة األعشـى عـن أبـي بكـر  كما ردَّ على من قـدَّ

 الروايات روايةُ  ال علم لهم إال دعواهم أن أصّح  -تجهلتهم  -وقد زعم قوم :))فقال

أعنـي  - ،وبالكوفـةهذه الرواية ببغـداد  ولقد أتعبني طلب ،يحيى بن آدم عن أبي بكر

 قد صـحَّ  :، وقالوا ليولم أجدها قراءةً  ،إال روايةً  فما وجد ا عند أحد   -رواية يحيى 

يحيى لم يقرأ على أبي بكر، وإنما سـأله عـن الحـروف ولـم يأخـذ هبـا علـى وثبت أن 

، ال قراءة، ولو جاز أن يؤخذ هبا لجاز أن يؤخذ  بل سمع منه الكتاب، فهذه رواية   أحد 

وعلـى . أل ا اتصلت رواية وإن لم تتصل قراءة كالقراءات المروية عن األئمة بجميع

 ((. هبا مع ضعفها ذاك فإين قرأُت 

قد اتُّفق على أنَّ األعشى أثبت من قرأ على أبي بكر، ويحيى بن آدم أثبـت : قلُت 

ا  كان األعشى صاحب قرآن : ))من روى الحروف عن أبي بكرك قال أبو بكر النقَّ

م علـى يحيـى بـن وال أقـد   ،يف القراءة على أبي بكـر م عليه أحداً أقد   ولسُت ، ئضوفرا

 . ((يف الرواية عن أبي بكر يف الحروف آدم أحداً 

وقراءة األعشى وعرضه للقرآن كله على أبي بكر أمر  متفق عليـه، أمـا يحيـى بـن 

ر  من أهل األداء أنـه آدم فقد اختلف يف عرضه القرآن كلَّه على أبي بكرك فقد أطلق كثي

 سـمعُت  :وقد روينا من طريـق إسـحاق بـن راهويـه: ))عرض عليهك قال ابن الجزري

عليه القـرآن  فقرأُت  كاختلفت إلى أبي بكر بن عيا  ثالث سنين: يحيى بن آدم يقول

ح أنه روى الحروف عنه وقرأها عليه((واهلل أعلم ،هكلَّ   . ، ولكنه صحَّ

                                                 
 .12-11المبسوط، ابن مهران،( 8)

هاية يف طبقات القراء، ابـن الجـزري، غاية الن(. هـ025ت) حي،لَ يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا الصُّ ( 0)

0/561. 

غاية ا اية يف طبقـات القـراء، ابـن (. هـ528ت)، محمد بن الحسن بن محمد أبو بكر الموصلي النقا ( 5)

 .0/880الجزري، 

 .0/02غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري، ( 1)

 .0/561غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري، ( 2)

، غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، ابــن الجــزري، (0/125)النشــر  يف القــراءات العشــر، ابــن الجــزري، ( 6)

0/561. 
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اءك كاإلمام أبي الطيب وقد كانت رواية األ عشى محلَّ عدم اختيار من بعض القرَّ

د بروايات عن أبي بكر يف الهمز وقال  : ابن غلبون، حيث أشار إلى أن األعشى قد تفرَّ

اء أحد  )) د به ورتَّبه ترتيبًا لم يوافقه عليه من القرَّ والمشهور : ))...، وكان يقول((تفرَّ

اء، وبـه قـرأُت، وبـه عن أبي بكر بن عيَّا  ما رواه عنه  يحيى بن آدم مثل جماعـة القـرَّ

آخذ، وإنما ذكرُت لك هذا األصل عن األعشى لتعرفهك ألنَّه أصل  ما وافقه عليه هبـذا 

اء : ، وقــال عنــد ذكــره إلمــاالت األعشــى عــن أبــي بكــر((الرتتيــب أحــد  مــن القــرَّ

د أبو بكر عن عاصم يف رواية األعشى بأصل  يف اإلمال)) ة لم يوافقه عليه أحد  من وتفرَّ

اء، وإنما ذكرُته لك لتعرفه أيها الناظر يف كتابي من غير أن تقرأ بهك ألن يحيـى بـن  القرَّ

 .((.آدم أشهر عنه من األعشى، وهبا قرأُت، وهبا آخذ

اين عـن إحـداها وكـان شـيخنا : ))وقد أصبحت طرق األعشى عزيزًة كما قال الدَّ

ـمحمد بن غالب برواية يضنُّ أبو الفتح منهـاك لغرابتهـا وصـحة  ن أحـداً ، وال يمك 

 طريقتها، وسألتُ 
َّ
 أحـداً  ه، ومـا أعلـم أنَّ هبا القرآن كلَّ  وقرأُت  ه أن يقرئنيها فأخذها علي

 .((.نه منهاوال مكَّ  ،مّمن قرأ عليه من أصحابه قرأ هبا عليه

ك ولذلك اختارهـا كما أنَّ طريق يحيى بن آدم أصبحت أشهر الطرق عن أبي بكر

اين يف التيسير، وابن الجزري يف النشر  .الدَّ

: الموضع الخامس* 

مزة ـرأ حــقـ: )) قـال عن ُسليم بن عيسى -رحمه اهلل-ابن مهران  أسند اإلمام

                                                 
 .527-8/528اإلرشاد يف القراءات السبع، ابن غلبون، ( 8)

 .8/177اإلرشاد يف القراءات السبع، ابن غلبون، (0)

 .هو فارس بن أحمد، وسبق التعريف به( 5)

 .0/077غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري، . و جعفر الصيريف الكويفمحمد بن غالب أب( 1)

 .8/520جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 2)

، وأحاسـن األخبـار يف محاسـن السـبعة األخيـار، المـزي، 81التيسير يف القـراءات السـبع، الـداين،: انظر( 6)

 .121-0/599ي،، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزر126

غايـة النهايـة يف (. هـ وقيل غيرذلك899ت)ُسليم بن عيسى بن ُسليم أبو عيسى وقيل أبو محمد الكويف،( 7)

 . 8/589طبقات القراء، ابن الجزري،
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وسـمع قـراءة : قـال بن حبيب الزيات على محمد بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـىا

هكــذا ســمعنا يف هــذه : )) ل اإلمــام ابــن مهــران، ثــم قــا((ولــم يقــرأ عليــه األعمــش

 كما قدمنا ذكره يف سـائر كأنه قرأ على األعمش -واهلل أعلم  -والصحيح عنه  ،الرواية

  ..((حمزة يقرأ على األعمش رأيُت : أنه قال ليمعن ُس  يووقد رُ  ،الروايات

 :الدراسة

ه الحروف فقـط اختلف الناقلون هل قرأ حمزة على األعمش القرآن، أم أخذ عن

اين وابـن : ك فمنهم من قالسماعًا؟ حه ابن مهـران والـدَّ إنه قرأ عليه عرضًا كما رجَّ

ي وغيرهمك بناًء على روايات  ُتثبت ذلك منها ما رواه اإلمـام ابـن مهـران : وهبان المز 

 -ةـان إمـام أهـل الكوفــوكـ – شيبة إبراهيم بن عبد اهلل بن أبي شـيبة يأب بسنـده عن

 كالقراءات إلينا وأثبتها عندنا قراءة حمزة أحبُّ  :يقوالن أبي وعمي سمعُت : ))ـالق

على حمزة القرآن يف حيـاة األعمـش  قرأُت : ليم بن عيسى يقولا سمعنا ُس ألنَّ  كحمزة

وهو أستاذ  ابى بن وثَّ ـياة يحيـي حـوقرأ حمزة على األعمش ف ،حمزة و أستاذـوه

 . ...((أستاذ األعمش

                                                 
غاية النهاية يف طبقات القـراء، (. هـ819ت)محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى أبوعبدالرحمن الكويف، ( 8)

 .0/862ابن الجزري، 

ــة النهايــة يف طبقــات القــراء، ابــن (. هـــ819ت)ســليمان بــن مهــران أبــو محمــد األعمــش الكــويف، ( 0) غاي

 .8/582الجزري، 

 .65الغاية، ابن مهران، : وانظر. 69المبسوط، ابن مهران، ( 5)

 .8/007، واإلرشاد يف القراءات السبع، ابن غلبون،78السبعة، ابن مجاهد،: انظر( 1)

 .88/809سير أعالم النبالء، الذهبي،(. 062ت)، اهلل أبو شيبة العبسي الكويفبراهيم بن عبد إ( 2)

سـير أعـالم . إبـراهيم بـن عثمـان العبسـيابنا أبي شيبة ( هـ050ت)وعثمان ( هـ052ت)عبداهلل : يقصد( 6)

 . 828و88/800النبالء، الذهبي،

 .0/592ء، ابن الجزري،غاية النهاية يف طبقات القرا(. هـ825ت)يحيى بن وثَّاب الكويف، ( 7)

، وأحاسن األخبار يف 8/060، وجامع البيان يف القراءات السبع، الداين،65-60المبسوط، ابن مهران،( 9)

بعد أن ساق عـدة أخبـار ( 8/078)وقال الداين يف جامع البيان . 520محاسن السبعة األخيار، المزي،

ها تؤذن بقراءة حمزة على األعمش وعرضه وهذه األخبار كل: ))يف يف إثبات قراءة حمزة على األعمش

 ((..ر بخالف ذلكَخ عليه القرآن، وتثبت ذلك وتحّققه، وقد جاءت أخبار أُ 
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مـا : إنه سمع منه الحروفك بنـاًء علـى روايـات  تؤكـد ذلـك منهـا: ومنهم من قال

يصـي ـاج المص  قـرأَت علـى :قلـُت لحمـزة:))قـالرواه ابن مجاهـد بسـنده عـن حجَّ

 .((ال، ولكن ي سألُته عن هذه الحروف حرفًا حرفًا: األعمش؟ قال

لنافيـة وجمع اإلمام الداين بين الروايات المثبتة لعرض حمـزة علـى األعمـش وا

 -أي النافين لعرض حمـزة علـى األعمـش – وليس مما حكاه هؤالء: ))لذلك بقوله

حمـزة قـرأ علـى  مـن أنَّ  كتهلصـحَّ  براد  لما روتـه الجماعـة الكثيـرة العـدد، وال بمزيـل  

، األعمش القرآن، بل يجب الوقـوف عنـده، ويلـزم المصـير إليـه، فـإن أبـى ذلـك آب  

ليست الفائدة يف نقـل : وردَّ قول الجماعة، فقل له بقول حجاج وابن داود واستدلَّ 

الحروف ذوات االتفاق، وإنما الفائدة يف نقل الحـروف ذوات االخـتالف، فـإذا كـان 

حمزة قد سأل األعمش عـن قراءتـه الُمختلـف فيهـا حرفـًا حرفـًا، وأجابـه األعمـش 

فيمـا  ة مذهبـهبمذهبه الذي نقله عن أئمته، فـذلك وقـراءة القـرآن كلـه سـواء  يف معرفـ

ة ذلـك ومعرفتـه بوجـوه القـراءات الخالف فيـه بـين النـاس موجـود، وال يـدفع صـحَّ 

 .. ((وطرق النقل دافع  

:الموضع السادس* 

: عـن روايـة قتيبـة بـن مهـران عـن الكسـائي -رحمـه اهلل-قال اإلمام ابـن مهـران 

الروايـات وأعالهـا  وه  أجلُّ  ،القرآن هبذه الروايـة قرأُت  .الروايات عنه وه  أجلُّ ))

  .(( وأحسنها عن الكساة 

                                                 
غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، ابــن  (.هـــ026ت)حجــاج بــن محمــد أبــو محمــد األعــور المصيصــي، ( 8)

 .8/025الجزري، 

 .75السبعة، ابن مجاهد،( 0)

غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، ابــن الجــزري، (. هـــ085)دالرحمن الهمــداين، عبــداهلل بــن داود أبوعبــ( 5)

8/189. 

 .075/ 8يف القراءات السبع، الداين، جامع البيان( 1)

قـرأُت هبـذه الروايـة، وهـي : رواية قتيبة بن مهران عنـه: ))65وقال يف الغاية،. 60المبسوط، ابن مهران،( 2)

 ((.أجلُّ الروايات عن الكسائي
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 :الدراسة

رجــح اإلمــام ابــن مهــران أن روايــة قتيـــبة عــن الكســائي أجــلُّ وأعلــى وأحســن 

 .الروايات عن الكسائي، وقد وافقه على ذلك أبو العالء العطَّار، واألَْنَدَرابي

 :ومما تميَّز به قتيبة بن مهران 

عرضًا وسماعًا، وقراءة الكسائي عليه ك فقـد ُروي أْخذه القراءة عن الكسائي  -

وقـرأ الكسـائي القـرآن  ،له إلى آخره على الكسائيالقرآن من أوَّ  قرأُت : ))عنه أنه قال

 من أوَّ 
َّ
  ،على الكسائي اختياره قرأُت )): وقال، ((له إلى آخره علي

َّ
 وقرأ الكسائي علي

 .((قراءة أهل المدينة

 .نبيالً متقنًا، مقر  أصبهان يف وقتهكان إمامًا ثقًة جليالً  -

طول صحبة قتيـبة للكسـائي وقراءتـه عليـه ختمـات  كثيـرة ك كمـا روي عنـه أنـه  -

: ، وقـال((وشاركته يف عامة أصحابه ،الكسائي إحدى وخمسين سنةً  صحبُت : ))قال

وعشـرين  وصـاحبته نيفـًا ،وعشـرين ختمـةً  على أبي الحسن الكسـائي نيفـًا قرأُت ))

هـذه )): قراءة الكسائي بعد إسناده روايـة قتيبـة عنـهقال أبو العالء يف مفردة و ، ((سنةً 

وأعالهــا  ،الروايــات عــن الكســائي وهــي مــن أجــل  ، صــحيح   وإســناد   ،جليلــة   روايــة  

 ،وذاك أن قتيبـة صـحب الكسـائي إحـدى وخمسـين سـنةً  كوأحقها بالتقـديم وأوالهـا

 يـه شـيخاه إسـماعيل بـن جعفـرولجاللتـه وضـبطه قـرأ عل، وشاركه يف عامة رجاله

 .((وعلي بن حمزة الكسائي

                                                 
، وغايـة النهايـة يف طبقـات 8/816، الهمـذاين العطـار،غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمـة األمصـار (8)

نقــالً عــن أحاســن األخبــار يف محاســن الســبعة ( 99ق)، واإليضــاح 0/07القــراء، ابــن الجــزري، 

اهلل حمد بن أبي عمر المقرىء المعروف بأحمـد الزاهـد أبـو عبـد أ :واألندرابي هو. 7ح 106األخيار،

 وترجم لـه ابـن الجـزري يف غايـة النهايـة،. 8/125معجم األدباء، الحموي، . (هـ172ت)، األندرابي

 . هـ222الخراساين، وقال مات بعد ...أحمد: باسم 8/05

 .0/06، وغاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري،8/005جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 0)

غايـة (. هــ وقيـل غيـر ذلـك892ت)أبـو إسـحاق ويقـال أبـو إبـراهيم، عفر بن أبـي كثيـر إسماعيل بن ج(  5)

 .8/865النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري،

 .07-0/06غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري،( 1)
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ك  ولكن هذه الشهرة لرواية قتيبة كانت بـبالد أصـبهان ومـا حولهـا يف زمـن مـاض 

كانت رواية قتيبة أشهر الروايات عن الكسائي بأصبهان ومـا : ))كما قال ابن الجزري

وعلمــي ، ا يف المحاريــبون هبــويصــلُّ  ،نــون أوالدهــم هبــاحتــى كــانوا يلق   ،وراء النهــر

 .((وأما الحال اليوم فما أدري ما هو، بذلك إلى أواخر القرن السابع

وقد اشتهر قتيبة بأنه صاحب إمالة الكسائي، وقد كره بعض العلماء روايـة قتيبـة 

دهـــا بـــبعض األوجـــه كقــول الـــذهبي مزعجـــة  ولـــه إمـــاالت  : ))عــن الكســـائي لتفرُّ

ال أعلـم أحـًدا مـن : ))لجزري علـى كـالم الـذهبي بقولـه، وقد علَّق ابن ا((معروفة

فرد إلماالته كتاًبا أبين فيه اختالف الرواة عنه وسأُ ...،األئمة المعتربين أنكر منها شيًئا

 .((وأوضح الصحيح من ذلك إن شاء اهلل تعالى ،فيها

 .روال يقرأ اليوم برواية قتيبة عن الكسائيك أل ا ليست يف التيسير وال النش

:الموضع السابع* 

قـال : عن الكسـائي حمدون بن ميمون: ))-رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

أنـه قـرأ علـى حمـدون بـن ميمـون  وأخـربين أحمـد بـن يعقـوب: بن كامـلاأبو بكر 

ـ .جاج صاحب الكسائي عن الكسـائيالزَّ  وكـان أحمـد بـن : اروقـال أبـو عيسـى بكَّ

 .يــه بــن ميمــون الزجــاج، وقــرأ حمدويــه علــى الكســائييعقــوب قــد قــرأ علــى حمدو

ا بكـر بـن ـأبـ إال أنَّ  ،ه بـن ميمـونيْ وَ دَ مْ َح  :غيره من المشايخ يقولون وكذلك سمعُت 

                                                 
 .0/06غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري،( 8)

 .8/802معرفة القراء، الذهبي،( 0)

 .0/06غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري، (5)

 .165-5/110، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،86التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 1)

غايـة النهايـة يف  .أحد أصحاب الكسائي المكثرين عنـه، القار  الزجاج بن ميمونأو حمدون  حمدويه ( 2)

 .8/068طبقات القراء، ابن الجزري،

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن (. هــ528ت)أحمد بن يعقوب بن إبراهيم أبـو العبـاس البغـدادي، ( 6)

 .8/822الجزري 

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، (. هــ525ت)،ارةار أبو عيسى البغدادي يعرف ببكَّ ار بن أحمد بن بكَّ بكَّ ( 7)

 .8/877ابن الجزري 
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   ..((واهلل أعلم ،يف كل بابكامل كان أبصر منه

 :الدراسة

و ( حمـدون: )ذكر اإلمام ابن مهـران ألحـد رواة اإلمـام الكسـائي اسـمين، همـا

ك وعلل لرتجيحـه أن مـن (حمدون)ك بناًء على روايتين، ثم رجح أن اسمه (هيْ وَ دَ مْ َح )

ار الذي روى ( حمدون)روى اسم  وهو أبو بكر بن كامل كان أبصر من أبي عيسى بكَّ

وأبو بكر وأبو عيسى كالهما من تالميذ أحمد بن يعقوب، وقد قـرأ (. هيْ وَ دَ مْ َح )اسم 

من هو أوثق وأضبط عمومًا، ومن هو أكثـر معرفـًة عليهما ابُن مهرانك لذا فهو خبير  ب

وإذا كـان (. أبصـر منـه)منهما بشيخهك هـذا علـى مـا يف نسـخة المبسـوط المطبوعـة بــ

ــنصُّ  ــه: )ال ــاس (أبصــر ب ــل أبصــر وأعــرف الن ــن كام ــر ب ــا بك ــى أن أب ك فيكــون المعن

 (. حمدون ابن ميمون)بـ

 مـا ذكـره الهـذلي وقد ذكر المرتجمون له االسـمين بـدون تـرجيح أحـدهما، إال

ك بصيغة التضعيف، فكأنه يوافق ترجيح ابن ((َحْمَدَوْيه: رواية حمدون وقيل: ))فقال

ـار ذكـر اسـم مهران اًل، ثـم قـال( هْيـوَ دَ مْ َح )، ويف المقابـل نجـد أبـا العـالء العطَّ : أوَّ

جـاج: بن ميمون هذا، هو الذي ُيقال له هيْ وَ دَ مْ َح و)) أنـه ، فك((حمدون بن ميمون الزَّ

م اسم (هيْ وَ دَ مْ َح )يختار اسم   :ويقـال: ))، ثم قـال(هيْ وَ دَ مْ َح )، كما أن ابن الجزري قدَّ

 .واهلل أعلم((.  حمدون

:الموضع الثامن* 

 دغم كـلَّ ُيـ -رحمـه اهلل- مـرو  كـان أبـو عَ : )) -رحمـه اهلل-قال اإلمام ابـن مهـران 

كـان الحـرف  ي المخرج، سـواء  بَ أو قري واحد   أو مخرج   واحد   حرفين يلتقيان من جنس  

، أو مفتوحا قبلـه سـاكن ، أو منقوصًاإال أن يكون مضاعفًا ،أو متحركًا دغم ساكنًاالمُ 

                                                 
 .77، المبسوط، ابن مهران( 8)

 .5/169الكامل يف القراءات الخمسين، الهذلي،( 0)

، وغايـة النهايـة يف طبقـات 8/862، الهمـذاين العطـار،غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمـة األمصـار( 5)

 .8/068القراء، ابن الجزري،
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فيـه مـا جـاء عنـه مـن  ذكـرُت  لـه بـه كتابـًا غير مثلين، وشرح ذلـك يطـول، وقـد أفـردُت 

الـذي ال  المشهور عنه المذكور إال أنَّ بالدالئل والحجج واآلثار،  حرفًا اإلدغام حرفًا

 .وأما المتحركة فربما أدام وربما أظهر ،ختلف فيه إداا  الحرو  الساكنةيـد

ن يقـرأ اكـان اليزيـدي قراءتـه التـي كـ: وسـي أنـه قـالوروي عن أبـي شـعيب السُّ 

 :مثـل كالناس هبا فيها إدغام الساكن، وهي المعروفة التي يقرؤون هبـا وينسـبو ا إليـه

 .وأشــــباه ذلــــك، [56الحــــج ]( ۇ ۇ)، و[07 :اإلســــراء](  ڤ ڦ)

فالمشـهور عنـه إداـا  وكانت له قراءة أخرى ينسبها إلى أبي عمـرو وفيهـا حججهـا، 

  ..((الحرو  الساكنة الت  ال يظهرها يف حال

فهـذا المـذكور : ))وقال بعد ذكر مذهبـه يف إدغـام الحـرف السـاكن يف المتحـرك

ــم يُ  ــه عــن أبــي عمــرو المشــهور الــذي ل وأمــا  ،واهلل أعلــم ،-،رحمــه اهلل-ختلــف في

إال أنه على  ،الحروف المتحركة فقد قرأنا بإدغامها يف رواية اليزيدي وشجاع جميعًا

 .((ما وصفته عنه

 :الدراسة

 :(الصغير والكبير)ذكر اإلمام ابن مهران مذهب أبي عمرو يف اإلدغام بنوعيه 

 .واحداً وهو األشهر ك ألن أبا عمرو يدغمه قواًل : اإلدغام الصغير -

وألبــي عمــرو فيــه الخــالفك فربمــا أدغــم وربمــا أظهــر، قــال  :اإلدغــام الكبيــر -

اين أبــا عمــرو كــان إذا خّفــف قراءتــه تــرك الهمــزات  اهلل أنَّ  -أرشــدك-لم ـاعــ: ))الــدَّ

السواكن، فأدغم الحرف األول يف الحرف الثاين الذي يليه من الحرفين المتماثلين يف 

                                                 
 .08المبسوط، ابن مهران،( 8)

 .828المبسوط، ابن مهران،( 0)

مـا كـان األول مـن : ن األول مـن الحـرفين فيـه سـاكنًا، واإلدغـام الكبيـر هـومـا كـا: اإلدغام الصغير هـو( 5)

لتــأثيره يف : الحـرفين فيــه متحركــًاك وســمي كبيــرًا لكثــرة وقوعـهك إذا الحركــة أكثــر مــن الســكون، وقيــل

لشـموله نـوعي المثلـين والجنسـين : لما فيـه مـن الصـعوبة، وقيـل: إسكان المتحرك قبل إدغامه، وقيل

، ومعجم المصطلحات يف علمـي 5/600النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري، : انظر .والمتقاربين

 . 01التجويد والقراءات، الدوسري،
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فيســّكن  ،كــا معــًايف كلمتــين وتحرَّ   المخــرج إذا كانــااللفــ  والحــرفين المتقــاربين يف

ويسّكن األول مـن المتقـاربين ويقلبـه إلـى لفـ   ،األول من المثلين ويدغمه يف الثاين

 .((داً مشدَّ  واحداً  الثاين ويدغمه، فيصيران يف اللف  حرفًا

ك ويفهم من كالم ابن مهران يف المبسـوط أنـه يـرجح اإلظهـار يف اإلدغـام الكبيـر

ألنَّ أبـا عمـرو قـرأ بـالوجهين اإلدغـام واإلظهـار، بخـالف اإلدغـام الصـغير فقـد قــرأ 

عليـه  والـذي وجـدتُّ ))باإلدغام وجهًا واحدًاك  قال ابن مهران يف مفردة أبـي عمـرو 

أكثــر األئمــة والمشــايخ بالحجــاز والشــام والعــراق ومصــر يف قــراءة إدغــام الحــروف 

اإلظهار أشهر وأكثر الـرواة عليـه، وقـد ذكـر ابـن  ، وألنَّ ((الساكنة دون المتحركة،

مهران أنه لم يوافق أبا عمرو  على اإلدغام الكبير أحد  من األئمة الذين ذكرهم يف كتبه 

، ولكنـه لـم يـذكر يف الغايـة إال وجـه اإلدغـام فقـط يف إال حمزة يف مواضع معـدودة

 .اع عن أبي عمرووأشار للخالف فيه يف إسناد رواية ُشج، باب اإلدغام، 

ومؤلفوا الكتب من أئمة القراءة اختلفوا يف ذكر اإلدغـام الكبيـرك فمـنهم مـن لـم 

يذكره ألبتة، ومنهم من ذكره يف أحد الـوجهين عـن أبـي عمـرو بكمالـه كمـا فعـل ابـن 

وسي معًا، ومـنهم مـن خـصَّ  وري والسُّ مهران يف المبسوط، ومنهم من ذكره عن الدُّ

وسي، ومنه وري، بل ذكره عن غيرهما من به السُّ وسي وال الدُّ م من لم يذكره عن السُّ

ـــا، وصـــحَّ   الـــرواة عـــن أبـــي عمـــرو، وذلـــك كلـــه بحســـب مـــا وصـــل إلـــيهم مرويًّ

 .لديهم مسنداً 

                                                 
 .8/100جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 8)

 .1مفرد أبي عمرو، ابن مهران، ( 0)

والمنسوب  ،فالمشهور به :اتهأما روف :))5/605قال ابن الجزري يف النشر . 02المبسوط، ابن مهران،( 5)

عـن  به، بل قد ورد أيضـًا وليس بمنفرد   ،هو أبو عمرو بن العالءك والمختص به من األئمة العشرة  ،إليه

ف، وعيسى بن عمر، ومسلمة بن عبداهلل وطلحة بن مصر   ،الحسن البصري، وابن محيصن، واألعمش

 ((.غيرهمالفهري، ومسلمة بن محارب السدوسي، ويعقوب الحضرمي، و

وقـرأ أبـو عمـرو باإلدغـام مـع : ))806قـال اإلزميـري يف إتحـاف الـربرة، . 92و  10الغاية، ابن مهـران،( 1)

 ((.اإلبدال وجهًا واحدًا من غاية ابن مهران

 .بتصرف 606-5/602النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،( 2)
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ــه اليــوم وري مــن التيســير، : والمقــروء ب وســي، وتركــه للــدُّ اإلدغــام الكبيــر للسُّ

وري والسُّ   . وسي من النشروبالوجهين ألبي عمرو من روايتي الدُّ

:الموضع التاسع* 

ال مـن اء يف الـذَّ وأجمعوا علـى إدغـام الثَّـ: )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

 ا  فإنه كان يذكر اإلظهار فيـه البـنِ قَّ إال النَّ  ،[876 :األعراف]  (ۅ  ۋ) :قوله

خــاري وكــذلك كــان يــذكر البُ  .بروايــة قــالون ، ونــافع  بروايــة حفــص   ، وعاصــم  كثيــر  

المقر  البن كثير وحده، إال أنه كان يقول بين اإلظهار واإلدغام على مـا يخـرج مـن 

 ..((واهلل أعلم به ،وهو الصحيح. ال نعرفه إال مدغمًا: وقال اآلخرون .اللف 

 :الدراسة

اء العشـر،  (ۅ  ۋ): رجح اإلمام ابن مهران اإلدغـام فقـط يف لجميـع القـرَّ

 .الجزري يف النشر ونقل هذا الرتجيح عنه ابن

عـن نـافع  ( ۅ  ۋ):ولكن قد صحَّ األخذ بالوجهين اإلظهـار واإلدغـام يف

وابن كثير وعاصم وهشام وأبي جعفر، وقد ذكر ابن مهـران الخـالف يف الغايـة بـدون 

عمن  (إظهاره) و (إدغامه)فقد ثبت الخالف يف : ))، قال ابن  الجزريترجيح وجه  

ميعا عنهم وإن كان األشهر عن بعضـهم اإلدغـام، وعـن األخذ هبما ج وصحَّ . ذكرُت 

                                                 
ومـا 5/605نشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،وما بعدها، وال80التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 8)

ـــدها، و ـــن شـــرح بع ـــد ب ـــر أحم ـــو بك ـــاظم الجـــزري، أب ـــن الن ـــر، اب ـــراءات العش ـــة النشـــر يف الق طيب

مجمع الملك فهـد لطباعـة  ، دراسة وتحقيق الدكتور عادل إبراهيم محمد رفاعي،(هـ952نحو)محمد

إن كان يف التيسير ذكر اإلدغـام ألبـي و: قلت. 8/125،هـ8152المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 

عمرو إال أنه خص به السوسيك ألنه ذكـر لـه إبـدال الهمـز السـاكن دون الـدوري، واإلدغـام مـع الهمـز 

-وكان أبو القاسـم : ))0/027ممنوع عند أئمة القراءة، قال السخاوي تلميذ الشاطبي يف فتح الوصيد 

وسيك ألنه كذلك قرأ، وألن رواية السوسي أعم، وألن يقر  باإلدغام الكبير من طريق الس -رحمه اهلل

: وانظـر((. كـان يجمـع بـين تـرك الهمـز واإلدغـام والحـدر يف الصـالة -رحمه اهلل-أبا عمرو بن العالء 

 .5/609النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،

 .822المبسوط، ابن مهران،( 0)

 .91-95الغاية، ابن مهران،( 5)
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لوال صـحة و ،يف االعتبار هو اإلدغام فإن الذي يقتضيه النظر ويصحُّ  ،آخرين اإلظهار

وذلـك أن الحـرفين إذا   اإلظهار عنهم عندي لم آةـذ لهـم وال لغيـرهم بغيـر اإلداـا 

منع مـانع، وال مـانع يجب اإلدغام ما لم ي كوسكن األول منهما واحد   كانا من مخرج  

ــا،  ــههن ــى إداام ــاع عل ــران اإلجم ــن مه ــر ب ــو بك ــد حكــى األســتاذ أب ــل ((فق ــم نق  ، ث

ه السابق  .نصَّ

باإلظهـار لـور  عـن نـافع وابـن كثيـر : والمقروء به اليوم من التيسـير والتحبيـر

 وهشـــام عـــن ابـــن عـــامر وأبـــي جعفـــر، وباإلظهـــار واإلدغـــام لقـــالون عـــن نـــافع، 

 . نوباإلدغام للباقي

باإلدغام واإلظهار لنافع وابن كثيـر وعاصـم وهشـام عـن ابـن عـامر : ومن النشر

 .وأبي جعفر، وللباقين باإلدغام فقط

:الموضع العاشر* 

وابــن كثيــر بروايــة ، يــدغم أبــو جعفــر: )) -رحمــه اهلل-قــال اإلمــام ابــن مهــران 

وي ذلـك عـن أبـي ورُ  .اء بغيـر غنـة  ون والتنوين عند الالم والرَّ النُّ  :الهاشمي، وخلف

ولـه فيـه وعنـه عليـه شـواهد ودالئـل  .ةنَّ والصحيح عنه إظهار الغد عنه،  عمرو مختلفًا

 ..((يطول ذكرها، وقد ذكرناها يف شرح إدغام الكبير بعلله

 :الدراسة

ون السـاكنة  ة  يف النُـّ ، أو بغيـر ُغنَـّ ة  ذكر اإلمـام ابـن مهـران الـوجهينك اإلدغـام بُغنَـّ

اء، والــالم )د حــريف والتنــوين عنــ (   ڃ ڃ)، و[0:البقــرة](   ڀ ڀ) :، نحــو(الــرَّ

د ذلك يف كتابه مفردة أبي [2:البقرة] ، ثم رجح ألبي عمرو اإلدغام بُغنَّة  عندهما، وأكَّ

                                                 
 .1/8871ءات العشر، ابن الجزري،النشر يف القرا( 8)

يف القـراءات العشـر، ابـن الجـزري، محمـد بـن تحبيـر التيسـر ، و11التيسير يف القـراءات السـبع، الـداين،( 0)

، دراسة وتحقيق أحمد محمـد مفلـح القضـاة، دار الفرقـان بـاألردن، الطبعـة األولـى، (هـ955)محمد 

، وشـرح الطيبـة، ابـن 1/8871بـن الجـزري، ، والنشـر يف القـراءات العشـر، ا052م،0222هـ،8108

 .0/557الناظم،

 .825المبسوط، ابن مهران،( 5)
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اء واليــاء يف جميــع ة عنــد الــالم والــرَّ نَّــالغُ  -يقصــد أبــا عمــرو-ر ظِهــيُ : ))عمــرو فقــال

ـالقرآن، على ما يخرج مـن اللفـ  مـن  فيـه، ويـدغمها عنـد المـيم، وذكـر  ف  غيـر تكلُّ

اء، وخالفه أكثر من لقيته مـن المقـرئين، وزعمـوا أن ه يدغمها يف الالم والرَّ بعضهم أنَّ 

 .((.واهلل أعلم. أقوى، وهو عنه أكثر وأشهر أيضًا تهاإلظهار أولىك ألن علَّ 

 وحمـزة، جعفـر، أبـي غيـر عـن الـوجهين مهران ابن وأطلق: ))قال ابن الجزري

 وقـد: قلـُت ،...الغنـة إظهـار عمـرو أبـي عـن الصحيح إنَّ : وقال وخلف، والكسائي،

ـ كتابنـا طريـق من توصحَّ  ،القراء من كل   عن اءوالرَّ  الالم مع ةنَّ الغُ  وردت  وأداءً  انصًّ

 كثيـر، وابـن قالون، رواية من هبا وقرأُت  ،وحفص ةـروالبص والشام الحجاز أهل عن

 .((وغيرهم وروح، ردان،و بن وعيسى وهشام،

اء العشرة اإلدغام بغير ُغنَّة  يف النُّون  وقد صحَّ أيضًا عن أبي عمرو وغيره من القرَّ

اء، وهو مذهب الجمهور من أهل األداء  .الساكنة والتنوين عند الالم والرَّ

ة  مـن التيسـير والتحبيـر،  وبـالوجهين  ة، الغُ )والمقروء به اليوم اإلدغام بغير ُغنَـّ نَـّ

اء العشر عدا شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلـف مـن النشـر، ( وغير ُغنَّة للقرَّ

 . واختلف المحررون يف إثبات الغنة لألزرق عن ور  من النشر

:الموضع الحادي عشر* 

جاع وكـل ويميل أبـو عمـرو يف روايـة ُشـ: )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

 :كـل مـا كـان وزن:  -ال روايـة أبـي حمـدون وأبـي أيـوب إ -الروايات عن اليزيـدي 

(   چ)و، [92:البقـرة:مـن مواضـعها](   ڈ ) :نحـو كلـىعْ لى أو فِ عْ لى أو فَ عْ فُ 

(   چ)و، [829:التوبـــــــة:مـــــــن مواضـــــــعها] (  ڄ)و، [10:األنفـــــــال]

                                                 
 .5مفرد أبي عمرو، ابن مهران،( 8)

 .8808-1/8802النشر يف القراءات العشر، ابن مهران،( 0)

 .المرجع السابق: انظر( 5)

، والنشـر يف (057ابـن الجـزري، ، والتحبيـر يف القـراءات العشـر،12التيسير يف القراءات السبع، الـداين،( 1)

 .8/266، وشرح طيبة النشر، ابن الناظم،8890-1/8890القراءات العشر، ابن الجزري،
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ـــــن مواضـــــعها] (ڄ)و، [88:الشـــــمس] ـــــرة:م ـــــن ]  (ۓ)و، [28:البق م

سر، وكـذلك ـوقيل بين الفـتح والكـ، لطيفةً  مالةً ذلك إ وأشباهُ ، [97:البقرة:مواضعها

 .بـين الفـتح والكسـر قرأناك وكذلك إذا كانت سورة آيا ا على الياء فإنه يقرؤها أيضًا

: وكان يقـول ،وقرأنا يف رواية محمد بن إسحاق البخاري جميع ذلك بالفتح اللطيف

 ، شـديدًا، وبـه قرأنـا نفـتح فتحـًا إنمـا أمرونـا أالَّ  ،ال ندري بين الفـتح والكسـر مـا هـو

 ..((وهو الصواب

 :الدراسة

 :ذكر اإلمام ابن مهران مذهب اإلمام أبي عمرو يف إمالة ما يلي 

 (.ُفْعَلى، وَفْعَلى، وفِْعَلى)ما كان على وزن  -

ور التي آيا ا على الياء، وهذا مصطلح مشهور عند المتقدمين كما قال أبو  - السُّ

ـور التـي باليـاءآواخـر اآل: )الطيب ابن غلبون ـور (ي يف السُّ ، وهـي المعروفـة بالسُّ

طــه ، والــنجم، والمعــارج، والقيامــة، والنازعــات، وعــبس، )اإلحــدى عشــرة، وهــي 

 .(واألعلى، والشمس، والليل، والضحى، والعلق

، ثـم ذكـر مصـطلحًا آخـر وهـو (بإمالة  لطيفـة  )وقد ذكر اإلمام ابن مهران أنه قرأ 

ك والمقصـود التقليـل، ثـم ذكـر عـن شـيخه محمـد بـن إسـحاق (ربين الفـتح والكسـ)

إنمـا أمرونـا أالَّ نفـتح : )، ونقل عنـه قولـه(بين الفتح والكسر)البخاري أنه ردَّ التقليل 

 . ك وهو الفتح، ثم  علَّق على ذلك بأنه هو الصواب(فتحًا شديدًا، وبه قرأنا

لهــا مصــطلحات كثيــرة  ك ذكــرت(التقليــل)الفــتح، واإلمالــة، ومــا بينهمــا : قلــُت 

 :للداللة عليها

ه أن يؤتى : فالفتح - ، وحدُّ هو النطق باأللف مركبة على فتحة  خالصة  غير ممالة 

                                                 
، إال أنه لم يذكر اختيـاره، بـل ذكـر نحـو 01-05الغاية، ابن مهران،: ، وانظر887المبسوط، ابن مهران،( 8)

ال نـدري مـا بـين الفـتح والكسـر، ):)كالمه يف بيان مذهب أبي عمرو ثم نقل عن شـيخه البخـاري قولـه

 ((.وإنما ُأمرنا أن ال نفتح فتحًا شديدًا، وبه قرأنا

 .8/508اإلرشاد يف القراءات السبع، ابن غلبون،( 0)

 .1/8080النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،: انظر( 5)
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: به على مقدار انفتاح الفم، وهو بين التفخيم الشديد وبين اإلمالة المحضة، ويقال له

 : ينالتفخيم أو النصب أو الفغر، والفتح ضد اإلمالة، وهو األصل، وهو على قسم

، :الفتح الشديد.8 وهو  اية فتح القار  لفيه بلف  الحرف الذي يأيت بعـده ألـف 

اء يعـدلون عنـه وال : ))ويسمى أيضًا التفخيمك قال الـداين عـن هـذا المصـطلح والقـرَّ

ــا يوجــد يف ألفــاظ أهــل خراســان ــر م ــن قــرب مــنهمك ألن يف  يســتعملونه، وأكث وَم

 .((لوه كذلك يف اللغة العربيةطباعهم يف العجمة جرت عليه، فاستعم

وهـو مـا بـين الفـتح الشـديد واإلمالـة المتوسـطة وهـو الـذي :الفتح المتوسط.0

اء، ويقال له الرتقيق، وقد يقـال لـه التفخـيم بمعنـى : يستعمله أصحاب الفتح من القرَّ

 .أنه ضد اإلمالة

حـة نحـو التي هي ضد الفتح أن تنحـو بـاأللف نحـو اليـاء، وبالفت: وأما اإلمالة -

 :الكسر، وهي كذلك على قسمين

وهي أن يؤتى بالحرف بين الفـتح المتوسـط وبـين اإلمالـة : اإلمالة المتوسطة.8

وهــي اإلمالــة المــرادة عنــد اإلطـالق، وتســمى باإلمالــة الكــربى، واإلمالــة . الشـديدة

الخالصة، والمحضة، والمشـبعة، والـبطح، واإلضـجاع، والكسـر، وإشـمام الكسـر، 

ك بـدليل تسـمية : ))جازًا واتساعًاك قال الداينوغير ذلك م وذلك كلُّه حسـن  مسـتعمل 

العرب الشيء باسم ما هو منه، وما قاربه وجاوره، وكان بسبب  منه، وتعلَّق به ضـربًا 

 .((من التَّعلُّقك ولهذا يعرب عن اإلشمام بالضم يف نظائر لذلك

ب الفتحة من ال: اإلمالة الشديدة.0 كسرة، واأللف الساكنة من الياء وهي أن ُتقرَّ

                                                 
،  أفغانسـتان شـمال غـرب :يشـمل إقلـيم خراسـان اإلسـالمي، ونطقـة جغرافيـة واسـعةم: خراسان هي( 8)

، معجـم البلـدان: انظـر  .إيـران الحاليـة يف لمقاطعـة خراسـان ، إضـافةتركمانسـتان وأجزاء من جنوب

 الطبعـــة الثانيــــة، بيــــروت،ب دار صـــادر، (هــــ606) أبـــو عبــــد اهلل يـــاقوت بـــن عبــــد اهللالحمـــوي، 

 .على شبكة اإلنرتنت[ https://ar.wikipedia.org]،وموقع ويكيبيديا  0/522،م8002

ح لمـذاهب القـراء واخـتالفهم يف الفـتح ( 0) تحقيـق  ،(هــ111)الـداين، عثمـان بـن سـعيد  ،واإلمالـةالموض 

بالمدينــة  ، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريفمحمــد شــفاعت ربــاينالــدكتور ودراســة 

 .8/865هـ،8152المنورة، 

 .8/862الموضح، الداين،( 5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 .من غير قلب  خالص  وال إشباع  مبالم  

فهو مـا كـان بـين الفـتح واإلمالـة بـأن تنحـو بالفتحـة نحـو :  وأما ما كان بينهما -

الكسرة، وباأللف نحو الياء قليالً واإلتيان بالحرف بين الفتح المتوسط وبين اإلمالـة 

كـذلك بالتقليـل، واإلمالـة غيـر المحضـة، الشديدةك فهي اإلمالة المتوسطة، وتسمى 

 وغيـــر الخالصـــة، وغيـــر المشـــبعة، والصـــغرى، واللطيفـــة، وبـــين بـــين، والرتقيـــق، 

 .وغير ذلك

وعليه فإن ترجيح اإلمام ابن مهران وشيخه البخاري هـو الفـتح يف مـا كـان علـى 

ـ(ُفْعَلى، وَفْعَلى، وفِْعَلـى)وزن  ـور اإلحـدى عشـرة، ولـم يعل  ل لـذلك، وقـد ، ويف السُّ

 .يكون اتباعًا منه لشيخه البخاري، واهلل أعلم

على اختالف حركة فائها، والسور اإلحدى عشـره هـو روايـة ( فْعلى)والفتح يف 

جمهور العراقيين وبعض المصريينك الذين رووا فتح جميع باب اإلمالة ألبي عمـرو 

وسي، ولم يميلوا إال ذات الراء، و وري والسُّ ل باإلسراء  (  ۇ)من روايتي الدَّ األوَّ

 .فقط [76:األنعام:من مواضعها](   ڦ ڦ): ، وباب[70:آية]

ومـن : ))أما اإلمالة فهـي روايـة المغاربـة وجمهـور المصـريينك قـال أبـو العـالء

على اختالف حركة فائها، وأواخـر اآلي ( فْعلى) -يعني عن أبي عمرو–لمُ يمل عنه 

ــور اليائيــات ومــا جاورهــا مــن ال واويــاتك فإنــه يقــرأ جميــع ذلــك بــين الفــتح يف السُّ

والكسر، وإلى الفتح أقرب، ومن صعب عليه اللف  بذلك عـدل إلـى التفخـيمك ألنـه 

وكـل  مـن الفـتح وبـين اللفظـين صـحيح  : قلت: ))، قال ابن الجزري معل قًا((األصل

، وهــذا ((ثابــت  عــن أبــي عمــرو مــن الــروايتين المــذكورتين، قــرأُت بــه، وبــه آخــذ

 .فقط( بين بين)لمقروء به اليوم من طرق النشر، أما من التيسير فبالتقليل ا

                                                 
-062، ومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، المسؤول،862-8/865الموضح، الداين،: انظر( 8)

 .888-882و  09-06و  068

النشر يف القـراءات : وانظر(. 8/008، الهمذاين العطار،غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار( 0)

 .8026-1/8028العشر، ابن الجزري، 

 .8/297، وشرح الطيبة، ابن الناظم،17التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 5)
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:الموضع الثاين عشر* 

ــران  ــن مه ــام اب ــال اإلم ــه اهلل-ق ــف: )) -رحم ــل حمــزة والكســائي وخل  :ويمي

 (  ۀ)و، [99:يوســــــــــــــــف](   ڄ)و، [00:الفــــــــــــــــتح] (ٹ)

ــزاب] ــام]  (ېئ)و ،[25:األح ــرأُت  [.816:األنع ــة خــال وق ــالفتح يف رواي د ب

  ..((وأكثر والكسر أصّح ر فيهاك ـوالكس

 :الدراسة

رجح اإلمام ابن مهران اإلمالة لخالد عن حمزة يف الكلمات الربع التـي ذكرهـا، 

اإلمالـة والفـتحك وعلَّـل : ، وذلـك بعـد أن ذكـر لـه الـوجهينوعبَّر عنها هنا بالكسـر

كأي  .يف األْخذ: ،وأكثرك أييف النقل: الختياره اإلمالة عن خالد أ ا أصحُّ

ــــم  ــــع، ث ــــذه الكلمــــات األرب ــــن خــــالد يف ه ــــذلي االخــــتالف ع ــــر اله وذك

 .((والصحيح اإلمالة:))قال

عن أصـحابه  من طريق رجاء بن عيسى (ېئ) :وقد ذكر الداين الفتح يف

 .((باإلمالة -أي حمزة –وروى سائر الرواة عن ُسليم عنه : ))عن ُسليم، ثم قال

ــه ــروء ب ــط يف هــذه  والمق ــة فق ــر اإلمال ــير والنش ــرق التيس ــن ط ــوم لخــالد م  الي

 .الكلمات األربع

                                                 
المعجـم : انظر. آن يف ستة مواضع كلها بزيادة باء قبلها إال موضع سورة الفتحوردت هذه الكلمة يف القر( 8)

دار الحـــــديث بالقـــــاهرة،  ،محمـــــد فـــــؤاد ، عبـــــد البـــــاقي،المفهـــــرس أللفـــــاظ القـــــرآن الكـــــريم

 .129،م0228/هـ8100

 .الخالف عن خالد بدون أن يختار شيئًا 01، وذكر يف الغاية،889المبسوط، ابن مهران،( 0)

ي إحدى األلفاظ التي يعرب هبا عن اإلمالة عند المتقدمين كـابن مجاهـد وابـن خالويـه وغيـرهم، وهذه ه( 5)

ون اإلمالـة بالكسـر : ))1/00قـال الهـذلي يف الكامـل. كما مرَّ ذكره يف االختيار الثالث عشـر وقـد يسـمُّ

 ((.مجازًا ك وعلى هذا ذكر الخبازي وابن مهران رحمهما اهلل

 (.إناه)بدل ( كالهما)إال أنه ذكر كلمة . 1/828الخمسين، الهذلي، الكامل يف القراءات( 1)

 .8/095غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري،(. هـ058)رجاء بن عيسى أبو المستنير الكويف، ( 2)

 .0/601جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،: ، وانظر8/517الموضح، الداين،( 6)

ــــــراء( 7) ــــــداين،التيســــــير يف الق ــــــن 17،10-16ات الســــــبع، ال ــــــراءات العشــــــر، اب ، والنشــــــر يف الق

 .وما بعدها1/8082الجزري،
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:الموضع الثالث عشر* 

 :-يعنــي عــن ابــن عــامر- وي عنــهورُ : )) -رحمــه اهلل-قــال اإلمــام ابــن مهــران 

(
َٰهِ   متد والصـحيح مـا قـدَّ ك ببعلبـك ، رواه لـي شـيخ   يف سورة البقرة فقط (  ِ نَِٰإِبرر 

  .((.ه مصاحفهم، واهلل أعلم بهذكره، وعلي

 :الدراسة

) :رجح اإلمام ابن مهران البن عامر القراءة باأللف يف لف 
َٰهِ  يف أربعـين   ( ِ نَِٰإِبرر 

، 807، 806، 802(0)، 801]خمسة عشر موضـعًا يف سـورة البقـرة : موضعًا هي

، وسبعة مواضع يف سورة [062، 029( 5)، 812، 856، 852، 855، 850، 852

، والمواضع الثالثة األخيرة من سورة [07، 02، 91، 69، 67، 62، 55]عمران  آل

، والموضعين [868]، والموضع األخير من سورة األنعام [865، 802(0])النساء 

، وموضــعا [52]، وموضــع ســورة إبــراهيم [811(0])األخيــرين مــن ســورة التوبــة 

ـــريم [805، 802]ســـورة النحـــل  ـــة مواضـــع يف ســـورة م ، [29، 16، 18]، وثالث

ــوت  ــن ســورة العنكب ــر م ، [85]، وموضــع ســورة الشــورى [58]والموضــع األخي

بــاختالف، وموضــع [ 57]، وموضــع ســورة الــنجم [01]وموضــع ســورة الــذاريات 

 . [1]، والموضع األول من سورة الممتحنة [06]سورة الحديد 

وليــد ثــم ذكــر وجهــًا ثــان  وهــو بــاأللف يف جميــع القــرآنك حكــاه عبــاس بــن ال

 .وغيره عن أهل الشام البيرويت

                                                 
.  موضـعًا يف سـورة البقـرة( 82)موضـعًا يف القـرآن الكـريمك منهـا ( 60)يف ( إبـراهيم)وقد وردت لفظة ( 8)

 . 8/2510اإلرشاد يف القراءات السبع، ابن غلبون،: انظر

معجـم . عشـر فرسـخا مـن جهـة السـاحل ياثنـ :وقيـل ،ينها وبين دمشق ثالثة أياممدينة قديمة ب :َبْعَلبّك ( 0)

 .8/125البلدان، الحموي 

 .856المبسوط، ابن مهران،( 5)

باســتثناء  827-826، وقــد ذكــر هــذه المواضــع يف الغايــة، 856-825المبســوط، ابــن مهــران،: انظــر( 1)

 .مواضع سورة آل عمران

غاية النهايـة يف طبقـات القـراء، (. هـ028وقيل 072:ت)البيرويت الشامي،  العباس بن الوليد أبو الفضل( 2)

 .8/522ابن الجزري، 

ــر( 6) ــران،: انظ ــن مه ــبع،الداين،856المبســوط، اب ــراءات الس ــان يف الق ــامع البي ــر يف 0/999، وج ، والنش

= 
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ه، وهو أنـه يقـرأ بـاأللف  ثم ذكر وجهًا ثالثًا عن ابن عامر حكاه له شيخ لم يسم 

 .يف مواضع سورة البقرة فقط

ح الوجه األولك وعلَّل لـذلك أن مصـاحف أهـل الشـام كتـب فيهـا لفـ   : وصحَّ

 .باأللف يف هذه المواضع( إبراهام)

المواضع المختلف فيهـا عـن ابـن عـامر هـي ثالثـة وثالثـون  المشهور أن: قلُت 

، وما يفهم من كالم ابن مهران من إضـافة مواضـع سـورة آل عمـرانك موضعًا فقط

حكم عليه ابن الجزري بالوهم، وذكر ابن الجزري أن ابن مهران قد َوِهم كذلك فعدَّ 

بل إن ابن مهران قد ك وليس األمر كما قال، موضع سورة األعلى مع هذه المواضع

والصحيح أن ابن مهران لم َيِهـْم يف مواضـع سـورة آل . استثناها من مواضع الخالف

ــاب المبســوط ــال يف كت ــه ق ــة مواضــع الخــالفك ألن ــل اســتثناها مــن جمل : عمــران ب

كبقيـة المواضـع، ولكـن عبارتـه فيهـا شـيء ( إبراهام)يعني بالياء، ولم يقل ( إبراهيم)

أنه لـم يهـم أنـه لـم يـذكر مواضـع سـورة آل عمـران يف كتـاب  من اإليهام، ويدل على

 .، وهذا هو األقرب، واهلل أعلمالغاية

ك فألن المصاحف "عليه مصاحفهم"وأما تعليل اإلمام ابن مهران لرتجيحه بأنه 

اء والهـاء  اختلفت يف كتابة هذه اللفظة بعد أن اتفقت على حذف األلف التـي بـين الـرَّ

 :على ما يلي

يف : احف أهل العراق والبصرة والشام بغير يـاء يف سـورة البقـرة، وقيـليف مص -

 .مصحف اإلمام كذلك

                                                 
= 

 .2/8687القراءات العشر، ابن الجزري،

، وجــامع البيــان يف القــراءات الســبع، الــداين، 8/251،اإلرشــاد يف القــراءات الســبع، ابــن غلبــون: انظــر( 8)

 .2/8686، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،0/992

 .2/8687النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،( 0)

اء، جمعـًا ودراسـةً ( 5)  ،لـدكتور أحمـد بـن حمـودالرويثـي، ا ،تنبيهات اإلمام ابن الجزري على أوهـام القـرَّ

دار البشــائر اإلســالمية بلبنــان ودار ابــن الجــزري  ،الشــيخ المقــر  محمــد تمــيم الزعبــيتقــديم فضــيلة 

 .بتصرف( 725-722،م0280هـ،8155 الطبعة األولى، بالمدينة المنورة،
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يف اإلمام كذلك، وهذا ما عليه : ويف مصاحف أهل المدينة ومكة بالياء، وقيل  -

 .األكثر

من هـذه المواضـع الثالثـة والثالثـين ( إبراهيم)وقيل إن الياء حذفت من لف   -

ًة يف المصحف الشام ي كمـا يفهـم مـن كـالم ابـن مهـران، وكمـا نـصَّ عليـه ابـن خاصَّ

 ةالشـاميَّ  المصـاحف يف كتبـت أ ا المواضع هذه ةخصوصيَّ  ووجه: ))الجزري بقوله

 يف بعضـها يف وكتبـت ،المـدين المصـحف يف رأيتها وكذلك ،خاصةً  منها الياء بحذف

 .((خاصةً  البقرة سورة

بالياء يف جميع المصاحف، إال ما ( هيمإبرا)وذكر أبو الطيب ابن غلبون أن لف  

 .ك ألن قراءة ابن عامر إليه ُتنسب، ومنه أخذتجاء يف مصحف عثمان بن عفان

يف مصاحف الشام يف ثالثـة وثالثـين  وهو مكتوب  :))وقال أبو علي األهوازي

بـل : مـن يقـول ورأيـُت )): قـال ،((بالياء ويف ستة وثالثين موضعًا ،...بألف موضعًا

عبـد  وسمعُت : ال أبو زرعةق :))، ثم قال.((احف األمصار الخمسة على ذلكمص

 أبا خليـد القـار  سمعُت : اهلل بن ذكوان بحضرة المشايخ وتلك الطبقة العالية قال

ذلــك  فــذكرُت : ، قــال أبـو خليــد(إبراهــام) :يف القــرآن ســتة وثالثـون موضــعًا: يقـول

فنظـر فيـه ثـم أعلمنـي أنـه وجـدها فيـه  عندنا مصـحف قـديم: فقال لمالك بن أنس

                                                 
، دراسـة (هــ111)يف معرفـة مرسـوم مصـاحف أهـل األمصـار، الـداين، عثمـان بـن سـعيد المقنـع : انظر( 8)

ميــد، تقــديم األســتاذ الــدكتور إبــراهيم بــن ســعيد الدوســري، وتحقيــق نــورة بنــت حســن بــن فهــد الح

واألســــتاذ الــــدكتور محمــــد بــــن ســــريع الســــريع، دار التدمريــــة بالريــــاض، الطبعــــة األولــــى، 

 داود سـليمان بـن نجـاح األمـوي، أبـو داود ،مختصر التبيـين لهجـاء التنــزيل، و00م،0282هـ،8158

شرشـال، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف أحمـد بـن معمـر الدكتور دراسة وتحقيق ، (هـ106)

 .0/026،م0220،هـ8105الشريف بالمدينة المنورة، 

 .2/8687النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،( 0)

 .8/257اإلرشاد يف القراءات السبع، ابن غلبون،( 5)

القــراء، ابــن غايــة النهايــة يف طبقــات (. هـــ116ت )، الحســن بــن علــي بــن إبــراهيم أبــو علــي األهــوازي( 1)

 .8/002الجزري، 

 .85/588سير أعالم النبالء، الذهبي، (. هـ098ت)عبدالرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي، ( 2)

 .8/109غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري،. عتبة بن حماد أبو خليد الحكمي الدمشقي( 6)

غايـة النهايـة يف طبقـات (. هــ870ت )، ةإمـام دار الهجـر، مالك بـن أنـس بـن مالـك األصـبحي المـدين( 7)

= 
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إن أهـل دمشـق : وي عن مالك بن أنس أنه قيـل لـهرُ : كذلك، وقال أبو بكر بن مهران

إ ـم : أكل البطيخ أبصـر مـنهم بـالقراءة، فقيـلتأهل دمشق : ، فقال(إبراهام)ون ؤيقر

كما ها مصحف عثمان عندي، ثم دعا به فإذا فيه  :الكم فقال  ون قراءة عثمانعُ يدَّ 

وكذلك هو إلـى وقتنـا  ،أنا يف مصاحفهم وكذلك رأيُت : قرأ أهل دمشق، قال أبو بكر

مكتوب بالياء يف جميع القرآن إال يف البقرة  (إِْبَراِهيمَ ): ويف سائر المصاحف: هذا قال

    .((فإن فيها بغير ياء

وضـعًا والمقروء به من التيسير لهشام عن ابن عامر بـاأللف يف ثالثـة وثالثـين م

المعروفة، أما ابن ذكوان عن ابن عامر فله الوجهان يف مواضع سورة البقرة فقـط،ويف 

البــاقي باليــاء كالبــاقين، وزاد النشــر الخــالف البــن ذكــوان يف كــل المواضــع الثالثــة 

    .والثالثين

:الموضع الرابع عشر* 

 مما أعتمد ذيوال كثيرك ابن عن واختلف: )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

َٰتِِ) :قرأته و  طر  روايـة يف وقـرأُت  .جميعًا يوالبزِّ  اسالقوَّ  رواية يف اءالطَّ  ساكنة (خ 

طِ ) :البزي عن زاعيوالخُ  ليحفُ  ابن َٰتِِخ  ـ بضم  (و  : الهاشـمي بكـر أبـو وقـال .اءالطَّ

 كـان أنـه وذلـك زاعـي،الخُ  روايـة إال عنـه الروايـات جميـع يف يالبز   عن خفيف وهو

. به أعلم واهلل الروايتين، بين زيمي   فلم واشتبه عليه اختلط أنه يعني كليحفُ  ابن صاحب

                                                 
= 

 .0/56القراء، ابن الجزري، 

، عبـد الـرحمن بـن  ، أبـو شـامةإبراز المعاين من حرز األمـاين يف القـراءات السـبع لإلمـام الشـاطبي: انظر(8)

تحقيق وتعليق محمود بن عبد الخالق محمد جادو، الجامعة اإلسـالمية بالمدينـة  ،(هـ662) إسماعيل

 .507-0/502،هـ8185 المنورة،

، وشــرح 8687-2/8686، والنشــر يف القــراءات العشــر،77-76التيســير يف القــراءات الســبع،: انظــر( 0)

 .0/710الطيبة، ابن الناظم،

ــي( 5) ــة مواضــع ه ــرة : يف خمس ــام [029، 869]البق ــور[810]، واألنع ــر[. 08(0])، والن المعجــم : انظ

 .090المفهرس أللفاظ القرآن، عبدالباقي،

ــو محمــد الخزاعــي المكــي، (1) ــن  (.هـــ529ت) إســحاق بــن أحمــد أب ــة يف طبقــات القــراء، اب ــة النهاي غاي

 .8/826الجزري، 



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
195 

 قنبـل عـن مجاهـد ابـن رواه فيمـا إال الروايات كل يف اسالقوَّ  عن خفيف هو وكذلك

  ..((به أعلم واهلل عنهك

 :الدراسة

ــاء يف َٰتِِ) :رجــح اإلمــام ابــن مهــران إســكان الطَّ ننو  طر كــل  يف حيــث وقعــت (خ 

وايات عن ـاء مـن روايـة  يوالبز   اسالقوَّ  الر  عن ابـن كثيـر، ثـم ذكـر أنـه قـرأ بضـم  الطَّ

الخزاعي عن ابن ُفليح عن البزي، لكنه مال إلى إسكان الطَّاءك لـذلك أورد قـول أبـي 

يف جميع الروايات عن ( تكسينها: أي)بكر الهاشمي يف تضعيف رواية تخفيف الطَّاء 

لخزاعي عن ابـن ُفلـيح، وا مهـا بـاالختالط وعـدم التمييـز، وذكـر البزي، إال رواية ا

اس بضم  الطَّاء، ولم يرتض ذلك فقـال : كذلك أن ابن مجاهد روى عن قنبل عن القوَّ

اس بسكون الطَّاء((واهلل أعلم به)) وايات عن القوَّ  .ك وألنه ذكر أن كل الر 

قرأ  -صحابه عن ابن كثير عن أ -وذكر ابن مجاهد يف كتاب السبعة أن ابن ُفليح 

د  أ م بضـم   بتخفيف الطَّاء، وسكت عن باقي الروايات عن ابن كثير، ويفهم من الض 

مُّ أكثر عن قنبل، واإلسكان أكثر عن البزي، وهو اختيار أبي الطيـب ابـن  الطَّاء، والضَّ

 . غلبون والداين وغيرهما

الطَّاء عـن قنبـل عـن ابـن كثيـر،  والمقروء به اليوم من طرق التيسير والنشر بضم  

وبإسكا ا عن البزي عن ابن كثير، وزاد النشر وجه الضم للبزي، وهو من روايـة ابـن 

 .عنه، واإلسكان من رواية أبي ربيعة عنه الُحباب

                                                 
 .812-850المبسوط، ابن الجزري،( 8)

، وجـامع البيـان يف 8/218، واإلرشاد يف القراءات السبع، ابـن غلبـون،871السبعة، ابن مجاهد،: انظر( 0)

 .902-0/901القراءات السبع، الداين

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء،  .(هــ528ت )الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق أبو علي البغـدادي، ( 5)

 .8/020ابن الجزري، 

 . 2/8626، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،79التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 1)

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن  .(001ت )محمـد بـن إسـحاق أبـو ربيعـة الربعـي،: وأبو ربيعة هو

 . 0/00الجزري، 
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 :الموضع الخامس عشر* 

قـرأ حمـزة والكسـائي، وعاصـم بروايـة : ))-رحمـه اهلل-قال اإلمام ابـن مهـران 

 ،بالياء فيهمـا[ 882:آل عمران] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ) :لفحفص، وخ

ال أبالي ": وي عن اليزيدي وغيره عن أبي عمرو أنه قالورُ . اء فيهماوقرأ الباقون بالتَّ 

إال أن األشـهر يف روايـة اليزيـدي،  وقرأنا بالوجهين جميعـًا. "اءها أم بالتَّ بالياء قرأتُ 

وقـال ابـن . اءإنه كان يختـار التَّـ: يزيدي عنهقال أبو حمدون عن ال. واألكثر عنه بالتاء

اء ه كان بالياء والتَّـجاع فذكر أنَّ وأما ُش . إليه حبَّ اء أَ إن التَّ : عن اليزيدي عنه سعدان

 .((.اءوكان يختار التَّ  ،أيضًا

 :الدراسة

 :(ۆئ)و (وئ) :ذكر اإلمام ابن مهران وجهين عن أبي عمرو يف

وذكر أنه قرأ بـالوجهين جميعـًا يف . الياء فيهما :والثاين .التَّاء فيهما :األول منهما

رواية اليزيدي، ثم رجح وجه القراءة بالتَّاءك ُمعل الً لذلك أنه األشهر عـن أبـي عمـرو، 

واألكثر روايًة وأخـذًا عنـه، ثـم استشـهد علـى ذلـك بروايـات  عـن أشـهر تالميـذ أبـي 

را وجـه التَّـاء، وقـال يف مفـردة أبـي اليزيدي، وشجاع يف أ ما كانا يختا: عمرو، وهما

دًا اختياره هذا وي عنه أنه كان ال يبالي قرأ بالياء، ونحـن اء فيهما، رُ بالتَّ : ))عمرو مؤك 

 .((.اء أكثرقرأناه بالوجهينك فالتَّ 

، وقـد ذكـر ذكر اإلمام ابن مهران عن أبي عمرو وجه الياء فقط يف الغاية: قلت

 بـن نصـر: ))رو يف التخييـر ثـم نقـل روايـة عـنابن مجاهد كالم أبـي عمـ
 
عـن  علـي

                                                 
، 5/099، وجـامع البيـان يف القـراءات السـبع، الـداين،082السـبعة، ابـن مجاهـد،: انظر هذه الروايـة يف( 8)

 .2/8622والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،

لنهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن غايـة ا(. هـ058ت )، محمد بن سعدان أبو جعفر الضرير الكويف النحوي( 0)

 .0/815الجزري، 

 .869المبسوط، ابن مهران،( 5)

 .82مفردة أبي عمرو، ابن مهران،( 1)

 .809الغاية، ابن مهران،: انظر( 2)

غاية النهاية يف طبقات القراء، (. هـ899وقيل890ت)لي بن نصر بن أبو الحسن الجهضمي البصري، ع( 6)

= 
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 .((بالياء ولم يذكر التَّاء: عن أبي عمروهارون

وأكثر أهل األداء عن اليزيدي وعـن أبـي عمـرو يأخـذون بالتـاء فيهمـاك قـال أبـو 

 .((كان أبو عمرو يختار التَّاء: ))وأبو حمدون عبدالرحمن

ن ذكر الخالف عن أبي عمرو والروايات عـن الـرواة عنـه يف بعد أ -قـال الدانـي 

وأهل األداء على التَّـاء، وبـذلك قـرأت يف جميـع الطـرق، وبـه : ))-األخذ بوجه التَّاء

، وال يقرأ اليوم من التيسير ألبي عمرو إال بالتـاء فقـطك ألن الـداين لـم يـذكر ((آخذ

 .سواه يف التيسير

ح الوجهين ابن الج زري يف النشر من طريق المشارقة والمغاربة، وقـرأ وقد صحَّ

وري عن أبي عمرو من طرق النشر، ثم قال إال أنَّ الخطاب أكثر : ))هبما من رواية الدُّ

 .((وأشهر، وعليه الجمهور من أهل األداء

:الموضع السادس عشر* 

َِٰكن ِذ ): قـرأ أبـو جعفـر وحـده: )) -رحمـه اهلل-قال اإلمام ابن مهران  ِٱِل  ِين   َّلذ
ن ِر مذ   ه  ِب َ بـالوجهين،  عنـه، وقـرأُت  ون مختلـف  دة النُـّمشـدَّ [ 809: آل عمـران ](ٱقذو  ر

ه لِـيف جميع القـرآن إذا لـم يكـن يف أوَّ  ألنَّ  كالتخفيف  -واهلل أعلم -والصواب عندي 

ـــه واو   ـــالتخفيف كقول ـــو ب ـــاء ](  ۇئ ۇئ) :فه (   ک ک ک) ،[860النس

                                                 
= 

 (.8/290القراء، ابن الجزري، 

غاية النهاية يف طبقـات القـراء، (. هـ022، ت قبلالعتكي البصري، ون بن موسى أبو عبد اهلل األعورهار( 8)

 .0/519ابن الجزري، 

 .082، ابن مجاهد،لسبعةا (0)

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن الجـزري، . عبداهلل بن يحيى بـن المبـارك أبـو عبـدالرحمن اليزيـدي( 5)

8/165. 

 .2/8622، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،5/099 القراءات السبع، الداين،يف جامع البيان( 1)

 .5/099يف القراءات السبع، الداين، جامع البيان( 2)

 .02التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 6)

 .0/982شرح الطيبة، ابن الناظم،: وانظر. 2/8622النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،( 7)
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، [02:مـرالز](   ې ې ې ى ى) ،[يممـر 59] (جت حت ) ،[866النساء ]

 ..((ونالنُّ  خفيفة(  ې ې) :الباقون وقرأ. أعلم واهلل وأشباهه،

 :الدراسة

َِٰكنن ِِ): رجـح اإلمــام ابـن مهــران وجــه تخفيـف النُّــون ألبــي جعفـر يف آل  ](ل 

ب وجـه  [809: عمران بعد أن ذكر أنه قرأ بالوجهينك التَّشديد والتَّخفيف، وقـد صـوَّ

 .حمالً على نظائره يف القرآن الكريمالتخفيف 

مر شيئًا ألبي جعفر، وقد نصَّ كل من وقفـُت  ولم يذكر ابن مهران يف موضع الزُّ

 .عليه على تشديد النُّون فيه مع موضع آل عمران

حرف استدراك ينصب االسم ويرفع الخرب، فإذا خفف : بالتشديد( لكنَّ :)ولفظة

لعمـلك فيرفـع مـا بعـده علـى االبتـداء والخـرب، وعنـد أصبح حرف ابتداء معلَّـق  عـن ا

 .بعض النحاة يجوز إعمالها كالمشددة

                                                 
 .871-875المبسوط، ابن مهران، (8)

 .858الغاية، ابن مهران، ( 0)

تحقيـق ، (هــ106)، ابـن سـوار البغـدادي، أبـو طـاهر أحمـد بـن علـي المستنير يف القراءات العشر: انظر( 5)

 الطبعـة األولـى، دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحيـاء الـرتاث بـدبي، ،عمار أمين الددو الدكتور

، التميمـي، (مفـردة ابـن شـداد)، و اختيار أبـي جعفـر مـن روايـة ابـن وردان 0/06،م0222 ،هـ8106

اد، دراسة وتحقيق الدكتور حسين بـن محمـد العـواجي، دار ابـن الجـزري بالمدينـة  عبدالمجيد بن شدَّ

ــى،  ــورة، الطبعــة األول ــراءة، المنتهــى، و807و 885م، 0281هـــ، 8152المن ــه خمــس عشــرة ق ، وفي

محمد بن جعفر، دراسة وتحقيق الدكتور محمد شـفاعت ربـاين، مجمـع الملـك الخزاعي، أبو الفضل 

،  وذكـر الجعـربي يف خالصـة 0/615هــ،8151بالمدينـة المنـورة،  فهد لطباعـة المصـحف الشـريف

أن موضع الزمر زيادة من طريق الفضل بـن شـاذان عـن الحلـواين عـن قـالون عـن ابـن : 082األبحاث،

 .وردان عن أبي جعفر

عبـدالعال الـدكتور تحقيـق ، (هــ572)، الحسين بن أحمـد ابن خالويه ،الحجة يف القراءات السبع :انظر( 1)

اء السـبعة ، و96، م8002،هـ8182 الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، ،سالم مكرم أئمـة )الحجة للقرَّ

حسـن بـن ، الفارسي، أبـو علـي ال(األمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر ابن مجاهد

 الطبعـة األولـى، تحقيق بدر الدين القهوجي وآخرون، دار المأمون للـرتاث بدمشـق، ،(هـ577)أحمد 

لفنون القراءات، القسطالين، أبـو العبـاس لطائف اإلشارات وما بعدها، و 0/872،م8097 ،هـ8127

صـحف ، تحقيق مركـز الدراسـات القرآنيـة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة الم(هـ005)أحمد بن محمد 

 .1/8792هـ،8151بالمدينة المنورة،  الشريف
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وهـي أن  -والعلَّة التي ذكرها ابن مهران لتصـويب وجـه التخفيـف ألبـي جعفـر 

اء -إذا لم تسبق بواو يف القرآن خففت( لكن) : هـي حجـة  قياسـية لغويـةك قـال الفـرَّ

أدخلـوا ، وإذا و الها آثرت العرب َتخفيف نُ أوَّ  و التي يفالوا( لكن)لقيت من إذا أُ ف))

ا أصاب أول الكالم، فشب هت أل ا رجوع عمَّ  ذلككفعلوا  نَّماوإ كالواو آثروا تشديدها

َلْم يقم : َلْم يقم أخوك بل أبوك ثمَّ تقوُل : أال ترى أنك تقوُل ك رجوًعا مثلها انببل إْذ ك

( ولكـن):، فـإذا قـالوا بلواحد، والواو ال تصلح يف أخوك لكن أبوك، فرتاهما بمعنًى 

ون، ، فآثروا فيها تشديد النُّ (بل)إذ َلْم تصلح الواو يف ( بل)فأدخلوا الواو تباعدت من 

 .(.((بل)نى معها واو دخلت لعطف ال لوجعلوا الواو كأنَّ 

د يف إلى علَّة ابن مهران فقال يف قـراءة أبـي جعفـر بالتشـدي وقد أشار الجعربي

ونحــوه  [877:البقــرة]   (ڀ ڀ) :ولــيس هــذا التشــديد يف قــوة تشــديد(: ))لكــن)

 .((للواوك فافهمه

ون يف ت عن أبي جعفـر بتخفيـف النُـّ : ومما يجب التنبيه عليه أن الرواية قد صحَّ

مر، وهي األكثر واألشهر، والمقروء به ألبي جعفر ( لكن) يف موضعي آل عمران والزُّ

تحبيــر والنشــر تشــديد النــون قــواًل واحــدًا يف موضــعي آل عمــران اليــوم مــن طــرق ال

 . وقد ُذكر التَّخفيف يف موضع آل عمران عن شعبة عن عاصم. والزمر

                                                 
اء،( 8) غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء،ابن (. هـــ027ت)يحيــى بــن زيــاد أبــو زكريــا الكــويف المعــروف بــالفرَّ

 .0/578الجزري، 

 ،هــ8105 الطبعـة األولـى، ، دار الكتب العلمية ببيـروت،(هـ027) يحيى بن زيادالفراء،  ،معاين القرآن( 0)

 (.8/16،م0220

غايـة النهايـة يف طبقـات (. هــ750)،إبراهيم بن عمـر بـن إبـراهيم أبـو محمـد الربعـي الجعـربي السـلفي( 5)

 .8/08القراء، ابن الجزري،

، (هــ750)يف شرح  ج القراءات الـثالث، الجعـربي، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن عمـر خالصة األبحاث ( 1)

وقـد جـاء . 082م،0226هــ،8107الطبعة األولـى،  تحقيق أبي عاصم المراغي، دار الفاروق بمصـر،

، عند القراء السبعة  يف ستة مواضع كلهـا مسـبوقة بـواو( لكن)االختالف يف تشديد والنون وتخفيفها يف 

الســـبعة : انظـــر(. 11)، ويـــونس (موضـــعين 87)، واألنفـــال (890و  877و  820)وهـــي يف البقـــرة 

 (.998-0/992)، وجامع البيان (869:ص)

 .550، والتحبير يف القراءات العشر، ابن الجزري،2/8661نشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،ال( 2)

ــق الجعفــي عــن شــعبة عــن عاصــم(  6) ــرادة مــن طري ــراءات الســبع، : انظــر. وهــي انف ــان يف الق جــامع البي

 .5/8222الداين،
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:الموضع السابع عشر* 

ء ِ ): )) -رحمـه اهلل-قال اإلمام ابن مهران  ٓ  َ  َ ن بفـتح العـين   [66:األنفـال](   ض 

اد ويف الروم عاصم وحمـزة، وحفـص وخلـف هنـا [21:آية] جْمع  يزيد، بفتح الضَّ

 ، ـــل  ـــه يضـــم يف كمث ـــه أن ـــر عن وةـــالف حفـــ ًا عاصـــمًا يف هـــذا الحـــر ، واألكث

ورتين  .((.السُّ

 :الدراسة

):ذكــر اإلمــام ابــن مهــران أن حفصــًا قــرأ بــوجهين يف
 َِ َر ، [66:األنفــال](ٓضنن

ِ)و َرف  )و (ض
 َِ َر ها، ثـم ر: ك همـا[21:الـروم]  (ٓضن ـاد، وضـم  جـح وجـه فـتح الضَّ

ورتين، وهما األنفال والرومك ألنَّ أكثر الرواة عن حفص  بالضم    .الضمَّ يف السُّ

ح هذه األكثرية يف كتابه مفرِد حفص  فقـال  (ڻ ڻ ڻ ڻ) : ))وقد وضَّ

ــ  يف هــذا الحـرف فقــرأ بضــم   مثلــه، وخــالف حفـص  عاصــمًا اد، ويف الـرومبفـتح الضَّ

ــ أي يف  - اـا هنـــفإنــه ذكرهــ كبيــد بــن الصــباحعُ وايــات، إال روايــةاد يف جميــع الر  الضَّ

رواه  لخـرب  ه، فيكون وافقه هاهنا وخالفه هنـاكوم بضم  اد، ويف الرُّ بفتح الضَّ  -األنفال

 .(( .وم واهلل أعلمورة الرُّ ذكرناه يف ُس 

ك  ا إال يف حـرف  ا خالفت عاصمً م :ما روي عن حفص أنه قال: والخرب هو واحـد 

أنه قـرأ علـى عبـداهلل بـن عمـر عن عطية العويفيل بن مرزوقلما روي عن الُفَض 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) :رضـــي اهلل عنهمـــا

ِ ِض ِ) :بالضم  فأخذ عليه (ڎ  ڈ ِم  َرف 
قرأُت على النبي ": ، ثم قال له ابن عمر(

                                                 

 .(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ):أي قوله تعالى( 8)

بـدون  005-000وقـد ذكـر ابـن مهـران الـوجهين عـن حفـص يف المبسـوط،. 865بـن مهـران،الغاية، ا( 0)

 .ترجيح لوجه

 .820مفرد حفص، ابن مهران،( 5)

 .7/510، الذهبي،سير أعالم النبالء(.  هـ872ت قبل)فضيل بن مرزوق، أبو عبد الرحمن الكويف، ( 1)

 .2/502، الذهبي،أعالم النبالء سير(. هـ888ت)عطية بن سعد أبو الحسن العويف الكويف، ( 2)
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 كما أخذُت عليك 
َّ
، وَأَخَذ علي

َّ
 ."كما قرأَت علي

م ابن مهران من وجـه ضـم الضـاَّد لحفـص يف موضـع سـورة ما ذكره اإلما: قلُت 

از ف الـداين ذلـك عـن عـن ُهبيـرة عـن حفـصاألنفال قد ُروي عن الخـزَّ ، وضـعَّ

، ثـم ((-أي يف األنفـال –وأجمـع أصـحاب حفـص  علـى الفـتح هنـا : ))حفص  فقال

هـذه عن حفص عن عاصم وجه الضم  باألنفـال، وعلَّـق علـى  أسند عن أبي عمارة

 .  ((وهو َوْهم  من أبي عمارة هنا: ))الرواية بقوله

اد فقط يف األنفال  .وال يقرأ لحفص اليوم من طرق التيسير والنشر إال بفتح الضَّ

أما المواضع الثالثة يف سورة الروم فقد صحَّ فيها الوجهـانك الفـتح والضـم عـن 

اين ك قال الدَّ ـاد :أي –تـرك ذلـك  -حفص:أي – نهأغير :))حفص  واختـار  -فـتح الضَّ

ثه هبا الفضيل بن مرزوق عن عطية العويف عن عبد اهلل بـن حدَّ  منه لرواية   اتباعًا الضمَّ 

ومـا رواه ، فوعطيـة يضـعَّ .باهأعليه الفتح و وردَّ  ذلك بالضم   قرأهُ أ ن النبيأعمر 

ُ آ وبـالوجهين، صحُّ أمته أئعن عاصم عن  حفص  
ِ
ى علـ تـابع عاصـمًاخـذ يف روايتـه أل

، وكــذا أخــذ ابــن الجــزري بــالوجهين يف ((علــى اختيــاره وافــق حفصــًاأُ و، قراءتــه

 .النشر، وهو ما يقرأ به اليوم لحفص

                                                 
-826، ومفـرد حفـص، ابـن مهـران،005، والمبسـوط، ابـن مهـران،(229السبعة، ابـن مجاهـد،: انظر( 8)

ـــداين،827 ـــراءات الســـبع، ال ـــان يف الق ـــن 5/8810، وجـــامع البي ـــراءات العشـــر، اب ، والنشـــر يف الق

، وهـو ،857ات النبيأخرجه الدوري يف جزء فيه قراء وهذا الحديث. 8925-2/8920الجزري،

: وقـال 0056:،حديث رقم2/890،الرتمذييف سنن و. 2007:،حديث رقم0/892يف مسند أحمد،

أخرجه غيره من أصحاب السنن، وحسن إسـناده األلبـاين يف صـحيح وضـعيف و. حديث حسن غريب

 .، وضعف إسناده الدكتور حكمت بشير يف تحقيقه لجزء الدوري(6/156)الرتمذي 

از، أحمــد بــن ع( 0) غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، ابــن (. هـــ096)لــي بــن الفضــيل أبــو جعفــر الخــزَّ

 . 8/96الجزري،

ــــراءة، الخزاعــــي،( 5) ــــه خمــــس عشــــرة ق ــــراءات الخمســــين، 0/705المنتهــــى وفي ، والكامــــل يف الق

 .2/525الهذلي،

ء، ابــن الجــزري، غايــة النهايــة يف طبقــات القــرا. حمــزة بــن قاســم أبــو عمــارة األحــول األزدي الكــويف( 1)

8/061. 

 .5/8818جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 2)

 .876التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 6)

 .2/8920النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،( 7)
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:الموضع الثامن عشر* 

 ...:وقـرأ نـافع بروايـة قـالون وإسـماعيل: )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

 رأُت ـوقـك ن نـافعواختلـف عـن إسـماعيل عـ. بحـذف اليـاء [12:إبراهيم]   (ائ)

 -عـن إسـماعيل: أي – مـر عنـهة على زيد بـن علـي عـن ابـن فـرح عـن أبـي عُ ـبالكوف

 .((.وأثبت عنه وهذا عندي أصّح   على ايره بحذ  الياء وقرأتد بإثبات الياء، 

 :الدراسة

وصـالً  [12:إبـراهيم]   (ائ) :رجح اإلمام ابن مهران وجـه حـذف اليـاء مـن

: ع، بعد أن ذكر أنه قرأ من طرقه عن إسماعيل بـالوجهينووقفًا عن إسماعيل عن ناف

 .إثبات الياء وصالً وحذفها وقفًا، وحذفها وصالً ووقفًا

ويفهم من كالم ابن مجاهد أن إلسماعيل الحذف فقطك حيث ذكـر إثبـات اليـاء 

وروى غيـر هـذين عـن نـافع بغيـر يـاء يف : ))وور  عن نافع ثم قال عن األصمعي

، ولكن أكثر كتب القراءات ذكرت وجه إثبات الياء وصالً فقـط ((وصل  وال وقف

 .عن إسماعيل

وعلَّل اإلمام ابن مهران الختياره وجه الحذف أنه أصحُّ وأثبُت يف الروايـة، وقـد 

اين يف جامعه عدة روايات  عن إسـماعيل عـن نـافع بالحـذف فقـطك ثـم قـال : أسند الدَّ

 .((وبذلك قرأُت له))

                                                 
 .092المبسوط، ابن مهران، ( 8)

يف طبقـات القـراء،  ايـة النهايـةغ(. هــ082هـ وقيل 086ت )معي،  صأبو سعيد األ قريبعبد الملك بن ( 0)

 .172/ 8ابن الجزري،

 . 565السبعة، ابن مجاهد،( 5)

بـن عبـدالرحمن المـدين، مفـردة نـافع ، و0/779المنتهى، وفيـه خمـس عشـرة قـراءة، الخزعـي،:  انظر( 1)

، تحقيق الدكتور حاتم صـالح الضـامن، دار البشـائر بدمشـق، الطبعـة (هـ111)الداين، عثمان بن سعيد 

، الـداين، أبـو عمـرو عثمـان بـن لتعريف يف اختالف الرواة عن نـافع، وا66م،0229هـ، 8109ولى، األ

، ابـن المستنير يف القراءات العشر، 06المغرب،-سال. ، تحقيق الشيخ محمد السحابي(هـ111)سعيد 

 . 8/570، وغاية االختصار، الهمذاين العطار،(0/052)، سوار البغدادي

 .5/8061قراءات السبع، الداين،جامع البيان يف ال( 2)
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 ماعيل بــن جعفــر ال يقــرأ هبــا اليــومك أل ــا ليســت مــن طــرق التيســير وروايــة إســ

 .وال النشر، إال يف بعض بالد المغرب التي ُيقرأ فيها بطرق العشر النافعية

:الموضع التاسع عشر* 

خت مت ) :اسوابن كثيـر يف روايـة القـوَّ : )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

ٓ ير   ق 
ر
أ ِِِِ ) :وكـذلك، ةمهمـوز[ 11:النمل]( س  ۡر ن ِس  َٰ ِ)و، [00: الفـتح](لَع   ِِ ۡر ن بِٱلس 

ِِِ ن ٓ عر
بـالهمز : قال أبو بكر الهاشـمي: ار المقر فَّ قال أبو علي الصَّ [. 55 :ص] (و ٱۡلر 

اس – البَّ وغيره من أصحاب النَّ  على قنبل   قرأُت  ، وقد كان جماعة يأتونـه -وهو القوَّ

: عـن البـزي قـال وحدثنيـه المخزومـي قـال. ويذهبون فيه إلى طريـق ابـن أبـي بـزة

ٓ):يهمـز بًاوهْ  سمعُت  ير   ق 
ر
أ ِِِِ )و (س  ۡر ن والصـحيح  .وأنـا ال أهمـز منـه شـيئا .(س 

   ..((المأةوذ به ترك الهمز يف جميع الروايات

   :الدراسة

ن) :رجح اإلمام ابن مهران ترك همز األلـف يف ٓٓس  ير   :  تـرك همـز الـواو يفو، (ق 

البن كثير من روايتي البـزي وقنبـلك ولـذلك لـم يـذكر فيهـا  (ِِِ بِٱلسِ )و، (ِِِِ  سِ )

ــرك الهمــز هــي  ــات ت ــل لرتجيحــه أن رواي ــةك وعلَّ ــاب الغاي اء يف كت ــرَّ ــًا عــن الق خالف

 .الصحيحة

ولكن قد صحَّ عـن قنبـل الهمـز يف هـذه الكلمـات الـثالث، ويقـرأ هبـا مـن طـرق 

ه ال يهمـز فـيهنَّ كمــا نقـل ذلـك عنـه ابــن أمـا البـزي فالصــحيح أنـ. التيسـير والنشـر

                                                 
: وتعرف أيضًا بالعشر الصغير، وهي أربع روايات من عشر طرق عن اإلمام نـافع، والـرواة األربعـة هـم( 8)

ور ، وقالون، وإسماعيل بن جعفر، وإسحاق المسيبي، وهـم الـذين جمعهـم اإلمـام الـداين يف كتابـه 

 ."التعريف يف اختالف الرواة عن نافع"المسمى بـ

 .وهو قنبل( 0)

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، (.  هــ802ت)أبو القاسم المكـي، :وهب بن واضح أبو اإلخريط ويقال( 5)

 .0/568ابن الجزري، 

 .555المبسوط، ابن مهران،( 1)

 .2/8959، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،869التيسير يف القراءات السبع، الداين، ( 2)
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 .((وأنا ال أهمز من هذا شيئًا: ))مجاهد وابن مهران قوله

:االةتيار العشرون* 

قــرأ ابــن كثيــر، ونــافع بروايــة قــالون، : )) -رحمــه اهلل-قــال اإلمــام ابــن مهــران 

  :وخلـف ،والكسـائي، عـن أبـي بكـر، وحمـزة مـيُج رْ وعاصم برواية األعشـى والبُ 

لرننِڄ ڄ ڃ) بِنو  َ  َ تذ ــاقون .ســاكنة الــالم [66:العنكبــوت] (     ي ت م  : وقــرأ الب

ــي بــزة وحــده،   .ر الــالمـبكســ (ڃ ) ــة ابــن أب ــن كثيــر يف رواي واختلــف عــن اب

ـ، إال يف روايـة أبـي ربيعـة فـإن النَّ ر الال ، وكذلك قرأناهـوالصحيح عنه كس ا  ذكـر قَّ

لرنن) :عنــه بِنو  َ  َ تذ لــيح، وأمــا أبــو بكــر اس وابــن فُ المك مثــل روايــة القــوَّ ســاكنة الــ (  ي ت م 

 . ر الـالم كمـا وصـفتهـبكسـ  (ڃ ):الهاشمي وغيـره فـإ م ذكـروا عـن أبـي بـزة

 ..((واهلل أعلم

 :الدراسة

 :ذكر اإلمام ابن مهران خالفًا عن البزي عن ابن كثير يف كسر الالم وإسـكا ا يف

ته هـي الصـحيحة التـي قـرأ هبـا ابـن ، ثم رجح وجه كسر الالمك ألنَّ رواي(ڃ )

وقد ذكر يف الغاية اإلسكان عن ابن كثير  بتمامه إال يف رواية البزي مـن طريـق . مهران

 .الهاشمي

وسبب تصحيح ابن مهران لوجه كسر الالم عن البزي أنه يعتمد رواية الهاشمي 

أضبط لهذه القراءة  يف قراءة ابن كثيرك ألنه لم يسمع روايًة أصحَّ من روايته، وال أحداً 

 .منه، كما سبق ذكره

                                                 
 .555، والمبسوط، ابن مهران،195مجاهد، السبعة، ابن( 8)

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن (. هــ052ت)، الُبْرُجمـيعبدالحميد بن عجالن صالح أبـو صـالح ( 0)

 .0/562الجزري،

 .516المبسوط، ابن مهران،( 5)

 .1/8167جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،: وانظر. 055الغاية، ابن مهران،( 1)

 .الموضع الثالث: انظر( 2)
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ولكنَّ المشهور عن البزي إسكان الالم، وهو الذي اقتصـر عليـه ابـن مجاهـد يف 

 .، وهذا هو المقروء به اليوم من طرق التيسير والنشرالسبعة

:الموضع الحادي والعشرون* 

ِر): يـة البـزيقرأ ابن كثيـر يف روا: )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران  َٰب ن   ڤ ِي 

َٰب نن   ِِ) ،ســاكنة اليــاء[ 85:لقمــان](   ڦ ڦ  ،مكســورة اليــاء [86:لقمــان] (   ھ  ِي 

  .مفتوحة الياء  [87:لقمان]  (ې ې ې)

َٰب نن   ِِ) :اسوقــرأ يف روايــة القــوَّ  ِر) ،مكســورة اليــاء (  ھ  ِي  َٰب نن   ، ( ڤ ڦ ڦِي 

ِر) َٰب      .ساكنة الياء فيهما(  ېِي 

َٰب    ِِ)، مفتوحة الياء(  ې ې) :ليحواية ابن فُ وقرأ يف ر َٰب    ِِ)،( ڤ ڦ ڦ ي    ِي 
  .مكسورة الياء ( ھ

يف غيرهـا،  لـوا الروايـةَ دَخ أَ و ،هم يف هـذه األحـرف عـن ابـن كثيـرط أكثرُ لَ وقد َخ 

ـ  أب  بكر   الهاشم ِّ  والصحيح فيها روايةد . مواوا ووهِ وغلطُ  وهـو المـأةوذ  ،همـا ذكرتد

 ..((واهلل أعلم ،عليه والمعتمد ،به

 :الدراسة

ِ):ذكر اإلمام ابن مهران ثالث روايـات  عـن البـزي يف لفـ  َٰب ن   يف مواضـعه  (ي 

 :الثالثة بسورة لقمان

ــى - ــة األول ــع التشــديد يف  :الرواي ــاء يف الموضــع األول، وكســرها م إســكان الي

 .هاشميالموضع الثاين، وفتحها مع التشديد يف الموضوع الثالث، وهي رواية ال

إسكان الياء يف الموضع األول والثالث، وكسـرها مـع التشـديد  :الرواية الثانية -

 .يف الموضع الثاين

                                                 
 .220السبعة، ابن مجاهد،( 8)

 .2/8910، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،871التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 0)

 .520المبسوط، ابن مهران،( 5)
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كسر الياء مـع التشـديد يف الموضـع األول والثـاين، وفتحهـا مـع  :الرواية الثالثة -

 .التشديد يف الموضع الثالث

مجاهـد إال  ثم رجح الرواية األولى ولم يـذكر يف الغايـة سـواها، ولـم يـذكر ابـن

ك وعلـل ابـن مهـران لرتجيحـه أن هـذه هـي هي، وهذا ما عليه جـلُّ كتـب القـراءات

ف الروايــات  روايــة الهاشــمي عــن البــزي المعتمــدة عنــده كمــا مــرَّ ســابقًا، كمــا ضــعَّ

 .األخرى، واتَّهم الرواة بالخلط والغلط والوهم يف هذه المواضع

دًة هي انفرادة منهورواية ابن ُفليح عن ابن كثير بفتح الياء   .مشدَّ

والمقروء به اليوم للبـزي عـن ابـن كثيـر مـن طـرق التيسـير والنشـر مـا ذكـره ابـن 

مهران يف الرواية األولى من إسكان الياء يف الموضع األول، وكسرها مـع التشـديد يف 

أمــا (. األخيــر)، وفتحها مـع التشـديد يف الموضـع الثالـث (األوسط)الموضع الثاين 

ــه بإســكان اليــاء يف الموضــع األول والثالــث قنبــل عــ ــر)ن ابــن كثيــر فيقــرأ ل ، (األخي

 .(األوسط)وكسرها مع التشديد يف الموضع الثاين 

:الموضع الثاين والعشرون* 

 قـرأ أبـو جعفـر وابـن كثيـر وأبـو عمـرو: )) -رحمـه اهلل-قال اإلمـام ابـن مهـران 

ك  ِ ) :وور  عن نـافع َٰج  و  زر
 
ِأ ل   َ ِٓج  . وال همـز   بغيـر مـد    [1:األحـزاب] (  يِرنٱلذ ن  و م 

 . مثله[ 0آية ]والمجادلة [ 1آية ]ويف سورة الطالق 

ِ  )وقرأ نافع ويعقوب، ِنٱلذ . ولـيس بعـد الهمـز يـاء مختلسةً  مهموزةً ممدودة ً  (ي 

ـــ -عنـــدي -والصـــحيح عنـــه . وذكـــر بعضـــهم البـــن كثيـــر مثـــل ذلـــك  ه، مـــا ذكرتد

  .((.وبه قرأتد 

                                                 
 ، واإلرشـاد يف812، والبـديع، ابـن خالويـه،052، والغاية، ابن مهـران،208السبعة، ابن مجاهد،: انظر( 8)

يف القــراءات الســبع، القيــرواين، محمــد بــن ســفيان الهــادي ، و0/922القــراءات الســبع، ابــن غلبــون،

، تحقيق الدكتور خالد حسن أبو الجود، دار عباد الرحمن بالقاهرة، ودار ابن حزم بالرياض، (هـ182)

 .168م،0288هـ، 8150الطبعة األولى، 

 .1ح0/025المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة، الخزاعي،( 0)

 .2/8715، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،876التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 5)

 .522المبسوط، ابن مهران،( 1)
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 :الدراسة

ِ  ) :ذكر اإلمام ابن مهران البن كثير يف ِنٱلذ ور الثالث وجهين (ي   :يف السُّ

بغيـر )حذف الياء مع تسهيل الهمزة، وهو ما عبَّر عنه ابن مهـران بــ :األول منهما

، (السماء)مثل ( الالء)حذف الياء مع تحقيق الهمزة فتكون  :والثاين. (مد  وال همز

، ثـم (وليس بعد الهمـز يـاء مختلسةً  مهموزةً ممدودة ً )بـ وهو ما عرب عنه ابن مهران

ــــده، ولــــم  ــــه هــــو الصــــحيح روايــــًة عن ــــك الوجــــه األولك ألن ــــح بعــــد ذل  رج

 . يقرأ بغيره

اين يف جــامع البيــان  ــ: ))قــال الــدَّ  :ورةوقــال أبــو ربيعــة عــن صــاحبيه يف هــذه السُّ

 مكسـورةً (   نِيِلذ نٱ) :[0]ورة المجادلـة وقال يف ُس . مخففةً  [ 1: األحزاب]( ڍ)

، هـذا خفيفـةً (   ې ې ى( )ۈ ۈ)  :[1]وقال يف سورة الطـالق . بغير همز

وهـذا هـو الوجـه . ((.روى عنهما بتسهيل الهمزة وجعلهـا بـين بـينعلى أ ا تُ  يدلُّ 

 . المشهور عن القراء العراقيين قاطبةً 

ة القراء المغاربة -وللبزي وجه آخر  لهمـزة يـاًء سـاكنًة، وهـو إبـدال ا -رواه عامَّ

وهذا الوجه لم يذكره ابن مهران عن البزي، والوجهان صحيحان عن البزي عـن ابـن 

أنا يف رواية البّزي على أبي الفتح عن  وقرأُت : ))، قال الداينكثير وهما يف الشاطبية

                                                 
وأخـربين إسـحاق الخزاعـي عـن ابـن فلـيح عـن أصـحابه عـن ابـن : ))289قال ابن مجاهـد يف السـبعة، ( 8)

َِٰ ):كثير ، وقـال الـداين يف جـامع ((بغير همز  وال مد  يف كـل القـرآنيكسر وال يثبت الياء، مخففًة  (  نئِِٱلذ

 ((.وهذا يدّل على تسهيل الهمزة وجعلها بين بين: ))-معل قًا على هذا الخرب - 1/8191البيان،

والذي جـاء يف الـروايتين : ))-معل قًا على هذا الوصف - 0/922قال أبو الطيب ابن غلبون يف إرشاده،( 0)

ية قنبل وقالون أنه بالهمز والقصر من غيـر يـاء  يف اللفـ ، والهمـزة مكُسـورة بكسـرة من الرتجمة يف روا

مختلســة مــن غيــر إثبــات يــاء  بعــدها يف الــثالث ُســور، هكــذا ذكــر إســماعيل القاضــي عــن قــالون هبــذه 

 وإنما ذكرُتها هبذه الرتجمة لجاللة قدره وسـعة علمـه، لـئال يمـد القـار  مـداً : قال أبو الطيب .الرتجمة

مشبعًا مثل أهل الكوفة وابن عامرك ألنه لو أشبع المدَّ لصار بعـد الهمـزة يـاء، وإنمـا أراد أنـه بمـد  لـيس 

همك ألنـه ال بـد مـن مـد  يسـير مـن غيــر إثبـات يـاءك ألن الهمـزة يف موضـع اليـاء، فـاعلم ذلــكك ألن  كمـد 

فُتـ ك بـه أنـه مـد غيـر مشـبع علـى إسماعيل القاضي ممن ال يدفع عن فهم هبذا، وإنما كان غرضه مـا عرَّ

 ((.(.الالعِ : )وزن

 .1/8191جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 5)

 .5/070النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري، ( 1)
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قراءته يف كل الطرق عنه بتسهيل الهمزة، وجعلها كالياء المكسورة المختلسة الكسرة 

ـ وقرأُت  .للف يف ا ي، ا  عـن أبـي ربيعـة عـن البـز  على الفارسي عن قراءته على النقَّ

وعلى أبي الحسن  عن قراءته من طريق الخزاعي وأبي ربيعة وغيرهما بإبدال الهمزة 

 .((ساكنةً  ياءً 

أما الوجه الثاين الذي ذكره ابن مهران بحذف الياء مع تحقيـق الهمـزة فقـد صـحَّ 

ِنٱلذ ن): فقرأ ابـن كثيـر ونـافع: ))ل ابن مجاهد يف السبعةعن قنبل فقط، ، قا لـيس   (ي 

 .، وُروي عن البزي من طريق اللهبي.((بعد الهمزة ياءك كذلك قرأُت على قنبل

والمقروء به اليوم من طرق التيسير والنشر بحذف الياء مع تحقيق الهمزة لقنبـل 

حـذف اليـاء مـع تسـهيل الهمـزة، أو  :عن ابن كثير، وبوجهين عن البزي عن ابن كثيـر

 .إبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع اللتقاء الساكنين

:الموضع الثالث والعشرون* 

ِ):قرأ ابن كثير يف رواية البزي: )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران  ن ر ِٓل ك  م  ف 
ِِعدذ  ِ ِِم ر ل يرِ  ذ ٓ  ع  ون    ت د  َر وروى أبـو ربيعـة عـن ابـن  .الخفيفة الـدَّ  [10:األحزاب]  (ق 

ثـم رجـع إلـى  وكـان ابـن أبـي بـزة يخففهـا زمانـًا: قـال ،دةً مشـدَّ (   گ) :أبي بزة

وكذلك ذكر الهاشمي وابن مجاهد عن قنبـل أنـه أخربهمـا أن ابـن أبـي بـزة  ،التشديد

ــى التشــديد ــال ،رجــع عنهــا إل ــي : إال أن الهاشــمي ق ــى أصــحابه يعن ــا عل هكــذا قرأن

 . والوجـه التشـديد، وهـو الصـواب وبـه قرأنـا .حاب ابـن أبـي بـزةبالتخفيف على أص

 .((.واهلل أعلم

                                                 
 .1/8196جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 8)

 .1/8191الداين، جامع البيان يف القراءات السبع،: ، وانظر298السبعة، ابن مجاهد،( 0)

ــــراءة، الخزاعــــي،( 5) ــــه خمــــس عشــــرة ق ــــراءات الخمســــين، 0/026المنتهــــى وفي ، والكامــــل يف الق

 .0/578، ابن سوار البغدادي، المستنير يف القراءات العشرو، 1/550الهذلي،

-5/078، والنشـر يف القـراءات العشـر، ابـن الجـزري،897-877التيسير يف القراءات السـبع، الـداين،( 1)

007. 

 .529المبسوط، ابن مهران،( 2)
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 :الدراسة

ٓ) :ذكر اإلمام ابن مهران وجهين عن البزي يف ون    ت ند  َر ال  (ق  ك إمـا بتخفيـف الـدَّ

الـذي  -مضمومًة، أو تشديدها مضمومًة، ثم رجح الوجه الثاين، وإن كـان الهاشـمي 

قــد قــرأ بــالتخفيف علــى  -أصــحَّ الروايــات عــن ابــن كثيــر يعتمــد ابــن مهــران روايتــه

ي  ال قد ُحكم عليه بالوهم، ورجـع عنـه البـز  ي، إال أنَّ وجه تخفيف الدَّ أصحاب البز 

 يوقـال لـى قنبـل كـان ابـن أبـ:))كما مر يف نص  ابن مهران، قال ابن مجاهد يف السبعة

ٓ) :م يفهِ بزة قد وَ  ون    ت د  َر اسك فقافكان يخففها (ق  إلـى أبـى الحسـن  رْ ِصـ:ل لي القـوَّ

، عنهـا رجعـُت  :فقـال ،إليـه ُت رْ فِصـ ،ال نعرفهـا !؟ما هذه القراءة التـى قرأ ـا :فقل له

ــال ــط أيضــًا:ق ــان غل ــد ك ــذا أحــدها يف وق ــة مواضــع ه يرنن) ،ثالث ِبِم  نن   ننِٓه   ( ت ِو م 

ِ) ،خفيفة [87:إبراهيم] نٓه  طِِِإَوذ َِٱلرَِش  ِع  : ل أبـو ربيعـة، وقـا(([1:التكـوير](  ل نتر

فها زمانًا ثم رجع التشديد))    .((كان بن أبي بزة يخف 

 .   (گ) :وال يقرأ اليوم للقراء العشرة إال بوجه التشديد فقط يف

:الموضع الرابع والعشرون* 

ــافع وقــرأ: )) -رحمــه اهلل-قــال اإلمــام ابــن مهــران  : أبــو جعفــر، وور  عــن ن

( ِِ . باليــاء يف الوصــل دون الوقــف[ 50: غــافر] (تلذن ننٓۦِ ٱ)و، [82:غــافر]( ٱتلذننق 

  ،، والمشـــهور حـــذ  اليـــاء عنـــهواةتلـــف عـــن إســـماعيل عـــن نـــافع فيمـــا قـــرأتد 

  ..((واهلل أعلم

 :الدراسة

ِِ ): ذكر اإلمام ابن مهران عن إسماعيل عن نافع يف ۦِ )و، (ٱتلذق   :وجهين (ٱتلذنٓ 

                                                 
 .1/8106جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،: وانظر. 205-200السبعة، ابن مجاهد،( 8)

 .8107-1/8106جامع البيان يف القراءات السبع، الداين ( 0)

ـــر( 5) ـــداين،: انظ ـــان يف القـــراءات الســـبع، ال ـــراءات العشـــر، ابـــن 1/8107جـــامع البي ، والنشـــر يف الق

 .8962-2/8927جزري،ال

 .508المبسوط، ابن مهران،( 1)
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حذف اليـاء يف  :والثاين. دون الوقف كور إثبات الياء يف الوصل  :األول منهما

 . الحالينك وصالً ووقفًا، ثم رجح الوجه الثاينك لشهرته عن إسماعيل

اين عن ابن مجاهد عن أصحابه عـن إسـماعيل بحـذف اليـاء فيهمـا  وقد أسند الدَّ

اين يف جـامع وصالً ووقفًا، وهو الوجه الذي اقتصـر عليه ابن مجاهد ، ثم علَّـق الـدَّ

وقياس قول إسماعيل يف كتابه يدّل على إثبات اليـاء : ))ان على هذه الرواية بقولهالبي

 (  ائ       ) و، [0: الرعد](  ک) :فيهماك ألنه لم يستثن من ياءات األسماء إال

على أن ما عدا هـذه الثالثـة فإنـه  فدلَّ  كال غير [52: القصص](  ڄ) ، و[85: سبأ]

 .((.ثبت الياء فيهيُ 

ــر وأبـي عثمـان سـعيد بـن وإثبات  الياء عن إسماعيل هو من طريق أحمد المفس 

وري عنـه وابـن الهيـثم عبدالرحيم ك وعليـه فـإن األكثـر عـن عـن أبـي ُعمـر الـدُّ

 . إسماعيل بالحذف وهو ما عبَّر عنه ابن مهران بالمشهور، واهلل أعلم

عن قـالون وجهـان ورواية إسماعيل ليست من طرق النشـر والتيسير، وقد روي 

اين يف التيســير وتبعــه  بإثبــات اليــاء وفتحهــا، وهــي انفــرادة ال يقــرأ هبــا وإن ذكرهــا الــدَّ

  .الشاطبي على ذلك

                                                 
 .269السبعة، ابن مجاهد،( 8)

 .1/8227جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 0)

غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، ابــن (. هـــ582ت بعــد ) ســعيد بــن عبــد الــرحيم أبــو عثمــان البغــدادي( 5)

 .8/526الجزري، 

غايـة النهايـة يف طبقـات (. هــ589ت)يثم أبو العبـاس البلخي،المعـروف بُدْلبـة،عبداهلل بن أحمد ابن اله( 1)

 .8/125القراء، ابن الجزري،

، والتعريـف يف اخـتالف الـرواة عـن نـافع، 0/019المنتهى وفيه خمـس عشـرة قـراءة، الخزاعـي،: انظر( 2)

، ابـن راءات العشـرالمسـتنير يف القـ، و1/116، والكامل يف القراءات الخمسـين، الهـذلي،829الداين،

 .0/108سوار البغدادي، 

، والنشـر يف 152: ،البيـت52، ومتن الشـاطبية، الشـاطبي،800و 60التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 6)

يف القراءات السـبع، الصفاقسـي، ولـي غيث النفع ، و8262-1/8220القراءات العشر، ابن الجزري،

، (518و  512م،8079هـــ، 8509كــر، الطبعــة الرابعــة، ، دار الف(هـــ8889)اهلل ســيدي علــي النــوري 

ة  رَّ ضـمن األعمـال الكاملـة )والبدور الزاهرة يف القـراءات العشـر المتـواترة مـن طريقـي الشـاطبية والـدُّ

إشـراف ومراجعـة األسـتاذ (. هــ8125)القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغنـي القاضـي (. للشيخ القاضي

= 
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:الموضع الخامس والعشرون* 

ِي ِ) :قرأ أبو عمرو ويعقوب: )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران  ِن ِرَل  ِ ر لِترك  ِم 
َٰلِك  ِر م  عر

 
يعقـوب يهمـزه علـى أصـله ومذهبـه،  إال أنَّ  ،بـاأللف  [81:الُحُجـرات]   (أ

    (ڻ ڻ) :وقــرأ البــاقون. والمشــهور عنــه تــرك الهمــز  عنــه وأبــو عمــرو مختلــفًا 

  ..((بغير ألف

 :الدراسة

ذكر اإلمام ابن مهران وجهين عن أبي عمـر يف الهمـزة السـاكنة بـين اليـاء والـالم 

ي ِ): يف  :(لِترك  ن ِرَل 

ثـم رجـح الوجـه . إبدال الهمزة ألفـًا :والثاين. ت الهمزة ساكنةإثبا :األول منهما

أن ابـن مهـران ذكـر عـن أبـي عمـرو : الثاينك لشهرته عن أبـي عمـروك وتوضـيح ذلـك

ر اإلظهار، وقرأ بإبدال الهمز الساكن اإلدغام الكبير إال ما استثني منـه  -وتركه، وشهَّ

ــدي عــن أ - وري عــن اليزي ــدُّ ــرح  عــن ال ــن ف ــق اب ــة مــن طري ــرأ برواي ــي عمــرو، وق  ب

ي ِ): مختلفًا عنه همز -عن اليزيدي -وزاد ُأوقية : ))غيره بالهمز ثم قال ، (لِترك  ن ِرَل 

ــــز ــــم يهم ــــزاب](   پ): ول ــــارج] (  ٺ)، و[28:األح ــــذلك [85:المع  ، وك

عــن اليزيــدي لـــم يهمــز، وهمزهمـــا  أبــو شــعيب السوســـي، وصــاحب ســـجادة

                                                 
= 

هــ، 8152اح القـار ، معهـد اإلمـام الشـاطبي بجـدة، الطبعـة األولـى، الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتـ

 .226م،0281

 .185المبسوط، ابن مهران، ( 8)

إبراهيم بن حماد أبو إسحاق وقـال : األول: قد اشتهر بلقب صاحب سجادة اثنان من أصحاب اليزيدي( 0)

غايـة النهايـة يف (. هــ062ت بعـد ) غالم صاحب السـجادة وقيلأبو جعفر سجادة ويقال غالم سجادة 

جعفر بن حمدان أبو محمد غالم سجادة ويقال جعفر بن  :والثاين. 8/80طبقات القراء، ابن الجزري،

 .8/808غاية النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن الجـزري،. أحمد سجادة وقيل صاحب سجادة البغدادي

 لقبيهما، م  أ ما واحد لتقاربه  ووتُ وقد صحح ابن الجزري وغيره أ ما اثنان، وقد  وقيل هما واحد، 

ك ألن أبـا العـالء العطـار وابـن (إبـراهيم بـن حمـاد)والمراد هنـا األول .  وألن كالهما قرأ على اليزيدي

. غـالم سـجادة، وقيـل صـاحب سـجادة اههـذه الروايـة عنـه فسـم ىقـد روالجزري ذكرا أن ابن مهران  

، والنشـــر يف القـــراءات العشـــر، ابـــن 12ان،، والغايـــة، ابـــن مهـــر55المبســـوط، ابـــن مهـــران،: انظـــر

= 



 باسم بن حمدي بن حامد السيد .ترجيحات اإلما  أب  بكر ابن مهران يف مساةل القراءات                              د

 
215 

ن قرأ باإلظهار يف اإلدغام الكبير مع إبدال الهمز ك وكذلك فإن ابن مهرا((اآلخرون

الساكن، وقرأ كذلك باإلدغام الكبير مع اإلبـدال مـن روايـة اليزيـدي، وقـرأ باإلدغـام 

الكبير وتركه مع الهمز من غيـر روايـة اليزيـدي، أمـا اإلدغـام الكبيـر مـع اإلبـدال فـال 

 ة كمــا نــصَّ عليــه يفهــم مــن كالمــه أنــه قــرأ بــه، وألنــه ممنــوع عنــد أئمــة القــراء

 .ابن الجزري

ـــدال يف ـــران لإلب ـــن مه ـــرجيح اب ـــا ســـبق يتضـــح أن ســـبب ت ـــن خـــالل م  :وم

ي ِ) إال يف روايـة  -ك أنه قرأ من رواية اليزيدي باإلبـدال يف الهمـز السـاكــن (لِترك  ن ِرَل 

ي ن)  :أوقية عـن اليزيـدي يف ، وهـو يقـرأ باإلبـدالك ولـذا اقتصـر عليـه يف - (لِترك  ن ِرَل 

 .، واهلل أعلملغاية مع اإلدغام الكبير وجهًا واحداً ا

أبـا  أنَّ وتحقيق الهمز الساكن أو إبداله وجهان مشهوران عن أبي عمروك وذلـك 

 همـزة   ، أو قرأ باإلدغام لـم يهمـز كـلَّ عمرو كان إذا قرأ يف الصالة، أو أدرج القراءة

اينساكنة   ِ): قرأ أبو عمرو: ))ك ولذلك قال الدَّ هبمزة سـاكنة بـين اليـاء  (لِترك  ن ِري َِل 

  .((والالم، وإذا خفَّف القراءة أبدلها ألفًا ساكنةً 

وري، وإبـدالها : والمقروء به اليوم ألبي عمرو هبمزة  ساكنة  بين الياء والـالم للـدُّ

 .ألفًا للسوسي من التيسير، وكال الوجهين عن أبي عمرو بتمامه من النشر

                                                 
= 

 .8/85الجزري،

 .829-827المبسوط، ابن مهران،( 8)

 .609-5/606النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،: انظر( 0)

إتحاف الربرة بما سكت عنه نشر العشرة المسمى تحرير النشر من : وانظر. 97و  92الغاية، ابن مهران،( 5)

تحقيــق عبـداهلل بــن محمـد الجــاراهلل  ،(هــ8826)بـن عبــدالرحمن مصــطفى  ، اإلزميـري،طـرق العشــر

 .806،م0226،هـ8107 الطبعة األولى، مصر، -وباسم بن حمدي السيد، دار الصحابة للرتاث بطنطا

. اإلسراع، وهو ضد التحقيق، ال أن معناه الوصـل الـذي هـو ضـد الوقـف: المقصود باإلدراج يف القراءة( 1)

 .5/018ت العشر، ابن الجزري،النشر يف القراءا

 .5/012، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،56التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 2)

 .1/8207جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 6)

فــتح ، و005:، البيــت89، ومــتن الشــاطبية، الشــاطبي،020التيســير يف القــراءات الســبع، الــداين،: انظــر( 7)

 تحقيـق ودراسـة هــ،615) الحسن علي بن محمد وعلم الدين أبالسخاوي،  ،لوصيد يف شرح القصيدا

= 
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:والعشرون الموضع السادس* 

) :قـرأ ابـن كثيـر: )) -رحمـه اهلل-قال اإلمـام ابـن مهـران 
مِر
 
ن ِ ِأ رمِ  ه  نٱل ونِ س   (يرِطر 

بالصاد، وهذه  (ې ې ې) :[00 :آية]ويف الغاشية . بالسين[ 57:الطور]

ـوالبُ  وأما رواية الموصلي. رواية الهاشمي والصـحيح اد يف الحـرفين، خاري فبالصَّ

وهذا يـدل علـى أن أبـا  ،ه كذلك يف مصاحف أهل مكةنَّ أل  والصواب رواية الهاشم 

 ..((وأتقنهم وأثبتهم فيها ،وأضبطهم لها ،هم هبذه القراءةلمبكر الهاشمي كان أع

 :الدراسة

ــراءة ــر يف ق ــن كثي ــن اب ــذهبين ع ــران م ــن مه ــام اب ــر اإلم رمِ ) :ذك ننٱل ونِ ص  ، (يرِطر 

 :بالسين والصاد   (ې)و

ين يف:األول منهما رِ) :بالس  ونِ سِ مِ ٱل ـاد يف(يرِطر  ، وهـذه روايـة (ې):، وبالصَّ

ـــاد فيهمـــا: والثـــاين. الهاشـــمي رمِ ): بالصَّ نننٱل ونِ ص  ، وهـــذه روايـــة (ې)،(يرِطر 

ــم رجــح المــذهب األول . الموصــلي والُبخــاري ــة الهاشــمي)ث ــك (رواي ــد ذل ، وأكَّ

ك وعلَّة ترجيحه أن مصـاحف أهـل مكـة ُرسـمت وفـق (الصحيح والصواب: )بلفظي

رمِ ) :اشمي بالسين يفرواية اله ونِ سِ ٱل اد يف(يرِطر   . (ې):، وبالصَّ

ـد تقديمـه لروايـة الهاشـمي عـن ابـن كثيـر كمـا مـر سـابقًا،  كما أنَّ ابن مهـران أكَّ

 ،كان أعملهـم هبـذه القـراءة: )وجعل موافقته لرسم مصاحف أهل مكة دليال على أنه

 (.وأتقنهم وأثبتهم فيها ،وأضبطهم لها

ن مهران قـراءة ابـن كثيـر يف كتـاب المبسـوط عـن شـيخه أبـي وقد أسند اإلمام اب

ار عن الهاشمي، أما الموصلي والبخاري فلم يسند عنهما قراءة ابن كثيـر،  فَّ علي الصَّ

                                                 
= 

ــــدكتور  ــــاض،ال ــــد بالري ــــة الرش ــــاهري، مكتب ــــي الط ــــد اإلدريس ــــوالي محم ــــى، م ــــة األول  الطبع

، 2/8086، 018-5/012، والنشــر يف القــراءات العشــر،ابن الجــزري،0/507،م0220،هـــ8105

 .527-526سبع، الصفاقسي،وغيث النفع يف القراءات ال

ا ، وسبق التعريف به( 8)  .هو أبو بكر النَّقَّ

 .186المبسوط، ابن مهران، ( 0)
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بل أسند عنهما قراءة غيره من القراءك لذا فما ذكره عنهما هو حكايًة ال إسنادًا بالقراءة 

 .من كتابه المبسوط

 :توضيحانيف هذا الموضع : قلُت 

 ما رجحه ابن مهران يف هذين الموضعين هـو مـا اقتصـر عليـه ابـن مجاهـد : أوالً 

اين يف جــامع البيــان يف الســبعة وأبــو العبــاس وروى ابــن شــنبوذ: ))، قــال الــدَّ

اد يف الحرفين، ولـم يـذكرهما الخزاعـي وال أبـو ربيعـة وال : عن قنبل البلخي بالصَّ

 .((البزي يف كتبهم

ـاد يف و  ين يف الطُّـور، وبالصَّ ل عن ابن كثيرك فذكر عن قنبل بالس  اء فصَّ بعض القرَّ

ـاد فيهمـا ، وهـذا التفصـيل هـو الـذي عليـه جمهـور الغاشية، وذكر عن البـزي بالصَّ

ــن  ــا م ــير، وأم ــن التيس ــوم م ــه الي ــروء ب ــو المق ــة، وه ــراقيين والمغارب ــن الع اء م ــرَّ  الق

ــ ــين والصَّ ــالوجهين الس  ــزي النشــر فب ــل، والب ــاد يف الغاشــية لقنب  اد يف الطــور، وبالصَّ

اد فيهما  .بالصَّ

رمِ ): ما ذكره ابن مهـران مـن رسـم: ثانيًا نٱل ونِ س  يف  (ې)بالسـين، و (يرِطر 

اب  وهو اعتمد على  –مصاحف أهل مكةك قول  لم أجده عند غيره إال ما نقله ابن القرَّ

 .((إنه كذاك يف مصاحفهم: وقيل: ))بصيغة التَّضعيف فقال -كتب ابن مهران

                                                 
 .07-02المبسوط، ابن مهران،: انظر( 8)

 .685السبعة، ابن مجاهد،( 0)

غايـة النهايـة يف  .(هـوقيل غير ذلك509ت )، بن شنبوذ أبو الحسن البغداديامحمد بن أحمد بن أيوب ( 5)

 .0/20ات القراء، ابن الجزري،طبق

 .هو ابن الهيثم، وسبق التعريف به( 1)

 .1/8627جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،( 2)

-5/559، والمبهج، سبط الخياط، 220-8/228اإلرشاد يف القراءات السبع، ابن غلبون،: انظر مثالً ( 6)

550. 

، 8008-2/8002نشر يف القراءات العشر، ابـن الجـزري،، وال021التيسير يف القراءات السبع، الداين،( 7)

 .560-8/502وشرح طيبة النشر، ابن الناظم،

، تحقيــق أحمــد (هـــ181)يف علــل القــراءات، ابــن القــراب السرخســي، إســماعيل بــن إبــراهيم الشــايف ( 9)

نـة المنـورة، رسالة دكتوراه بقسم القراءات بكليـة القـرآن الكـريم بالجامعـة اإلسـالمية بالمدي. الزهراين

 .519هـ،8156/8157
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اد، ولم يحك  وقد حكي اتفاق كتَّاب المصاحف على كتابة هذين الحرفين بالصَّ

 .، واهلل أعلمعلماء الرسم فيهما اختالفًا

:الموضع السابع والعشرون* 

 :عنـه مختلفـًا قـرأ يعقـوب يف روايـة روح  : ))-رحمـه اهلل-قال اإلمام ابن مهرن 

ننوِِٻ ٻ ٻ ٻ ) ــواو كمــا روي عــ  [6:الطــالق]   ( ِدك  ِرجر ــن ـبكســر ال ن عيســى ب

ـــوزي رـمـــع الــواو، وهــو  بضــمِّ  (پ ) :اء علــىوالقــرَّ . وغيرهمــا د بــن علــيـ

  ،هـــاكثيـــر، وكســـرها أقلُّ  وفـــتح الـــواو أيضـــًا ،األكثـــر واألشـــهر يف القـــراءة واللغـــة

 .((.واهلل أعلم

 :الدراسة

ِدك  ِر): ن يعقوب وجهين يفذكر اإلمام ابن مهران عن روح ع  :( وجر

كسر الـواو، وذكـر أنـه روي أيضـًا عـن عيسـى بـن عمـر وزيـد بـن  :األول منهما

ضـم  :والثـاين. أنَّ روح لم ينفرد هبا مطلقًا، بل رويت عـن غيـره كـذلك: ك أيعلي

اء العشرة وَذَكـر فـتح الـواو لغـًة، وهـو أيضـًا قـد قـر  بـه عنـد غيـر . الواوك كبقية القرَّ

 :، ثم رجح وجه ضم  الواو لروح عن يعقوبك وعلَّل لذلك بعلَّتينلعشرةا

                                                 
، ومختصر التبيين لهجـاء التنــزيل، ألبـي 252يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، الداين، المقنع ( 8)

، الحميـري، الـدكتو بشـير بـن حسـن، مركـز تفسـير معجم الرسـم العثمـاين، و1/8822داود األموي، 

 .8006-1/8002م،0282هـ،8156للدراسات القرآنية بالرياض، الطبعة األولى، 

غايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء، ابـــن (. هــــ810ت  )، عيســـى بـــن عمـــر أبـــو عمـــر الثقفـــي البصـــري( 0)

 .8/685الجزري،

شـيخ ابـن  العجلـي ابن أبي بالل أبوالقاسم الكويفلم يتبين لي من المقصود به إال أن يكون زيد بن علي ( 5)

 .ًا، واهلل أعلمولكن لم أجد يف ترجمته أن له اختيار. مهران

 .159المبسوط، ابن مهران، ( 1)

وروي كسر الواو أيضًا عن أبي هريرة، والفياض بن غزوان، وعمرو بن ميمـون، والحسـن، واألعـرج، ( 2)

، معجم القـراءات: انظر. وأبو رزين، وابن إدريس، وطلحة، والسلمي، وقتادة، وهارون عن أبي عمرو

 ،هــــ8100 الطبعـــة األولـــى، دار ســـعد الـــدين بدمشـــق، ،محمـــد لـــدكتور عبـــد اللطيـــفا الخطيــب، 

 .0/227،م0220

روي فتح الواو عن الحسن واألعرج، وابن أبي عبلة، وأبي حيوة، والزهري، وأبي الربهسم، ويحى بـن ( 6)

= 
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اء العشـرة إال روحـًا يف : األولى أن الضم أشـهر وأكثـر يف القـراءةك ألنَّ كـل القـرَّ

 قرؤوا بضم  الواو
 .وممن اختار ضمَّ الواو الهذليك ألنه األشهر. وجه 

اءأن الضم أكثر يف اللغة وأشهر، يل: الثانية قـد : ))يه الفتح، ثـم الكسـرك قـال الفـرَّ

ننِدك  ِروِ ) :وا مـنؤولـو قــر...،(پ ): مـناء علــى رفـع الــواو أجمـع القـرَّ  كــان  (جر

 . ((.أل ا لغة لبني تميم كصوابا

األشهر عن روح الكسر، وهو الوجه الذي اقتصر عليـه مـؤلفي القـراءات : قلت

 .((انفرد ابن مهران بالخالف عنهو: ))ك ولذلك قال ابن الجزريإال ابن مهران

، أما الفتح والكسر فلم أجد أما لغًة فاألشهر الضم، وقال بعضهم إنه األفصح

 .من رتب بينهما على األشهر إال ابن مهران

 .والمقروء به اليوم لروح  عن يعقوب من طرق التحبير والنشر كسر الواو فقط

                                                 
= 

. 0/227معجـم القـراءات، الخطيـب،: انظـر. بن يعمر، وسعيد بن جبيـر، وطـاووس، ونـافع يف روايـة

. وهو ال يقرأ به( والفتح)وهو مما يقرا به اليوم، ( بالضم، والكسر)الحركة  وهذه اللفظة مما قر  مثلثة

: ط(. هــ770)أحمد بن يوسف ابن مالك، . يف ما قر  بالتثليث من حروف القرآنتحفة األقران : انظر

 .802م،0227 ،هـ 8190المملكة العربية السعودية،  -كنوز أشبيليا الثانية، 

 .6/529خمسين، الهذلي،الكامل يف القراءات ال( 8)

 .5/861معاين القرآن، الفراء،( 0)

ــن مهــران،: انظــر( 5) ــن مهــران،159المبســوط، اب ــة، اب ــرجيح،  076، والغاي ــه الخــالف دون ت وحكــى في

الـداين، عثمـان بـن سـعيد  ،مفـردة يعقـوب، و0/8222والمنتهى وفيـه خمـس عشـره قـراء، الخزاعـي،

ــق الــدكتورر حســين بــن محمــد ا، (هـــ111) ــى، لعواجي،كنــوز إشــبيليا بالريــاض،تحقي  الطبعــة األول

ألبـي علـي الحسـن  الخمسـة،الوجيز يف شرح القرأة الثمانية أئمـة األمصار، و809،م0229، هـ8100

بشــار عــواد الــدكتور قــدم لــه وراجعــه . دريــد حســن أحمــد.حققــه وعلــق عليــه د ،بــن علــي األهــوازيا

، ابـن الفحـام، مفردة يعقوب، و527،م0220 لى،الطبعة األو معروف، دار الغرب اإلسالمي ببيروت،

عبدالرحمن بن أبي بكـر عتيـق، دراسـة وتحقيـق إيهـاب أحمـد فكـري، وخالـد حسـن أبـو الجـود، دار 

 .060م،0227هـ، 8109أضواء السلف بالرياض، الطبعة األولى، 

 .2/8010النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،( 1)

د الـدرر يف القـراءات الـثالث، الكـوراين، أبـو العبـاس أحمـد بـن إسـماعيل شرح فرائلوامع الغرر : انظر( 2)

، تحقيق ودراسة الدكتور ناصر بن سـعود القثـامي، مكتبـة الرشـد بالريـاض، الطبعـة األولـى، (هـ905)

محمـد بـن  ،لزبيـدي، اتاج العروس من جـواهر القـاموس ، وتاج العروس0/779م،0220هـ،8152

 . وجد:، مادةعة من المحققين، دار الهدايةتحقيق مجمو، (هـ8022)محمد 

ــــن الجــــزري،( 6) ــــراءات العشــــر، اب ــــر التيســــر يف الق ــــن 291تحبي ــــراءات العشــــر، اب ، والنشــــر يف الق

= 
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:الموضع الثامن والعشرون* 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):قرأ أبو جعفـر: )) -رحمه اهلل-م ابن مهران قال اإلما

ڤ ڤ ) : وقرأ بعده يف اآلية الثالثة  .بفتح األلف ولم يختلف فيه  [8:الجن](   پ

. بفـتح األلـف  (ڄ ڄ ڃ ڃ) :ويف الرابعـة التـي تليهـا. بفتح األلف (   ڤ ڤ

ِِإَو): ويف السادســة. ر األلــفـبكســ (  چ نذننِٓإَو) :ويف الخامســة ِنن   ِم  ننٓ ِّ ِهِج  ن  َكِن   ِ نذنن
نننِ ِ ِ

ڃ ) ،[86](   ٿ ٿ) : ر مــا بعــده إلــى قولــهـوبكســ. بفــتح األلــف (ٱۡلر

ما : وقال الرواة عنه ،ففتح هذه الثالثةك [80](   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) ،[89](   ڃ ڃ

 كبالكسـر (نَّـهُ إِ )وما كان من قول الجن فهو ،بالفتح (َأنَّهُ )على الوحي فهو  كان مردوداً 

وكـذلك  ،والصواب فيـه والصـحيح عنـه مـا ذكرتـه وشـرحته ،ه الترجمة ةللويف هذ

 ..((واهلل أعلم. قرأته

 :الدراسة

ذكــر اإلمــام ابــن مهــران مــذهب أبــي جعفــر يف فــتح وكســر الهمــزة يف اثتــا عشــر 

مـن ( الرابعـة عشـرة)إلـى اآليـة ( الثالثة)موضعًا متتاليًا بسورة الجن، وهي من اآلية 

ــورةك وقــرأ  الخامســة، :)أبــو جعفــر بكســر الهمــزة يف تســعة مواضــع هــي اآليــاتالسُّ

والسابعة، والثامنة، والتاسـعة، والعاشـرة، والحاديـة عشـرة، والثانيـة عشـرة، والثالثـة 

،كمـا (الثالثة، والرابعة، والسادسـة: )، وفتح الهمزة يف اآليات(عشرة، والرابعة عشرة

اء اتفقوا على فتح ثالثة همزات  األولـى، والسادسـة عشـرة، : )يف اآليـاتذكر أن القرَّ

اء، (التاسعة عشرة)وبقي موضع  يف اآلية (. والثامنة عشرة ك وقع فيـه خـالف بـين القـرَّ

 .وفتح همزه أبو جعفر

ثم حكى ابن مهران عن بعض الرواة أنه وضـع ضـابطًا للمواضـع التـي يفـتح أو 

ومـا  ،بـالفتح (َأنَّـهُ )فهـو على الوحي  مردوداً ما كان  )يكسر همزها أبو جعفر وهو أنه 

                                                 
= 

 .2/8010الجزري،

 .119المبسوط، ابن مهران، ( 8)
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، ثم علَّق اإلمام ، وقد ُحكي هذا عن أبي ُعبيد(بالكسر (نَّهُ إِ )كان من قول الجن فهو

ابـن مهـران علــى هـذا الضـابط بأنــه فيـه خلــلك ألنـه غيـر منضــبط ويخـالف التفصــيل 

الراجح الذي ذكـره ألبـي جعفـر، وينضـبط علـى قـراءة نـافع وابـن كثيـر وأبـي عمـرو 

اءويعقوب  وكـان : ))وشعبة عن عاصم بالكسر يف هـذه المواضـعك ولـذلك قـال الفـرَّ

ألّن ما بعد القول ك ((كسر ما كان من قول الجن، ويفتح ما كان من الوحييعاصم 

بـالفتحك  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): ، ويف اآليـة األولـىال يكون إال مكسوراً 

أ محكي بعد القول، بالكسرك ألنه مبتد (  پ ڀ ڀ ڀ ڀ)و، ألنه فاعل أوحي

ثم تحمل عليهما البواقي، فما كان من الوحي فـتح، ومـا كـان مـن قـول الجـن كسـر، 

ڇ ڇ ڍ ) ،[89]( ڃ ڃ ڃ) :وهمـا يـرتينالثنتين األخ من قولهم إال وكلهنَّ 

ٿ ) :على محـل الجـار والمجـرور يف فعطفًا كلهنَّ  هنَّ ومن فتح[ . 80] (  ڍ ڌ

 .[0: الجن](   ٿ 

ه اليوم ألبي جعفـر مـن طـرق التحبيـر والنشـر مـا رجحـه اإلمـام ابـن والمقروء ب

 .مهرن ألبي جعفر

                                                 
من عبـدالرح الدكتور تحقيق، (هـ572)، الحسين بن أحمد ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها( 8)

، م8000 ،هـــ8185 الطبعــة األولــى، األولــى، مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة،: ط. بــن ســليمان العثيمــين

م الخراساين األنصاري، : وأبو ُعبيد هو. 0/122 غاية النهايـة يف طبقـات (. هـ001ت )القاسم بن سالَّ

 .0/87القراء، ابن الجزري، 

، إبـراهيم بـن السـري، الزجاج، أبو إسحاق آن وإعرابهمعاين القر: وانظر، 5/808معاين القرآن، الفراء، ( 0)

 .2/051م،8099 ،هـ 8129، الطبعة األولى، بيروتبعالم الكتب ، عبدالجليل عبده شلبيتحقيق 

الـدكتورة  ، تحقيـق (هــ252) إسماعيل بن محمد الملقب بقوام السنة، األصبهاين، عراب القرآنإ: انظر( 5)

 .172م، 8002 ،هـ 8182 ألولى،الطبعة ا فائزة بنت عمر المؤيد،

و القاســم محمــود بــن عمــر، الزمخشــري، أبــو القاســم زيلـالكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنــ: انظــر( 1)

الـدر المصـون يف علـوم ، و1/660،هــ 8127 ، الطبعة الثالثـة، بيروتبدار الكتاب العربي ، (هـ259)

اطتحق ،(هـ726) أحمد بن يوسف المكنون، السمين الحلبي، الكتاب . يق الدكتور أحمد محمد الخرَّ

 .82/196،هـ8126دار القلم بدمشق، 

ــــن الجــــزري،( 2) ــــراءات العشــــر، اب ــــر التيســــر يف الق ــــن 201تحبي ــــراءات العشــــر، اب ، والنشــــر يف الق

 .8022-2/8010الجزري،
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:الموضع التاسع والعشرون* 

قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة : )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

 :وقــرأ البــاقون، [9 :آيــة]ويف ســورة الهمــزة ، [02:البلــد](   ۈئ ېئ ېئ) :وخلــف

د    ِ مِ ) وذكـر عـن يعقـوب بـالهمز وايـر   .واهلل أعلـم ،ورتينغير مهموزة يف السُّ    (ص 

كـر عنـه أنـه مـن ألنـه ذد   والصحيح عنـدي عنـه تـرك الهمـز. بالوجهين وقرأتد  ،الهمز

  .((.واهلل أعلم ،الوصيد

 :الدراسة

د    ِ مِ ) :ذكر اإلمام ابن مهران وجهين عن يعقوب يف  : (ص 

، ثـم رجـح وبـالوجهين قـرأ. همز الواو :والثاين. اوترك همز الو :األول منهما

: وجــه تــرك الهمــزك بنــاًء علــى مــا روي عــن يعقــوب مــن أن أصــل الكلمــة عنــده مــن

الواو ب أوصدت على يدل [89:الكهف] (ڱ ):وقوله: ))قال مكي (.الوصيد)

  .((باألصيد كان آصدت من ولو كان

إال مـا ذكـره ( الوصيد)عنده من ( دةمؤص)لم أجد من ذكر عن يعقوب أن أصل : قلُت 

اب يف الشـايف يف علـل القـراءات، وقـد ( ُذكر)ابن مهران بصيغة التضعيف  ونقله عن ابن القرَّ

 : اُستثنيت هذه الكلمة من اإلبدال عند أبي عمروك لئال تتداخل اللغتان اللتان

ا من آَصدت الباَب .8 أوثـر إيثـارًا، ُأوِصُد إيصادًاك مثل أثـرت  -أطبقته : أي –إمَّ

َأْأَصـدتُّه، فأبـدلت ثانيتهمـا ألفـا، وعلـى هـذه قـراءة : ، واألصـل(الباب)وهو األصيد 

 . همز الواو

ا من َأْوَصدتُّ الباب .0 ، وهـو : ، بمنزلة -أطبقته: أي –وإمَّ الموقدة من أوقـدتُّ

 .[89:الكهف] (  ڳ ڳ ڳ ڱ) :من الوصيد، قال تعالى

                                                 
 .171-175المبسوط، ابن مهران، ( 8)

 .بدون اختيار 000وذكر الوجهين عن يعقوب يف الغاية،( 0)

حاتم صـالح ، تحقيـق الـدكتورمحمد مكي بن أبـي طالـب َحّمـو  ، القيسي، أبو شكل إعراب القرآنم( 5)

 .0/915هـ، 8122 الطبعة الثانية، بيروت،بمؤسسة الرسالة ، الضامن
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واوك فامتنع أبو عمرو مـن إبـدال همـز الـواوك لـئال ففاء الكملة تارة همزة، وتارة 

م أنه أخذها من لغة  ، وبالهمز نصَّ عليه جميع أصحاب اليزيدي عن (َأْوَصدت  )يتوهَّ

 :أبي عمرو، قال الشاطبي

 َتـَخـيَّـَرُه َأْهـُل اأْلََداِء ُمعـَلَّاَل **َوُمْؤَصَدة  َأْوَصدتُّ ُيْشبُِه ُكـــلُّهُ 

اء َمن ذكر الـوجهين عـن يعقـوب إال ابـن مهـران، وُهـم  ولم أجد مِن مؤلفي القرَّ

 .يذكرون همز الواو وجهًا واحدًا ليعقوب

والمقروء به اليوم ليعقـوب  مـن طـرق التحبيـر والنشـر همـز الـواو فقـط موافقـًة 

 .ألصله يف قراءة أبي عمرو

:الموضع الثالثون* 

 قــرأ أبــو جعفــر ويعقــوب بروايــة روح  : )) -رحمــه اهلل-قــال اإلمــام ابــن مهــران 

ه ِژ ): ورويس   ه ِگ ) ، [7:الزلزلة] (  ي ر  غير  الهاء مختلسةً  بضم    [9:الزلزلة] ( ي ر 

وري عـن مـر الـدُّ نـا عـن أبـ  عد لوي ورد   .الهـاء واشـباعها وقـرأ البـاقون بضـم  . مشبعة  

 المأةوذ به ضمُّ والمشهور عنه . وكذلك أوقية عن اليزيدي. اليزيدي جز  الهاء فيهما

 .((.جاع جميعاشباعها يف رواية اليزيدي وشد إالهاء و

                                                 
، 127الشــايف يف علــل القــراءات، ابــن القــراب، : وانظــر. 002:، البيــت89مــتن الشــاطبية، الشــاطبي، ( 8)

الســمين  ،العقــد النضــيد يف شــرح القصــيد، و0/270ات الســبع، ابــن مهــران،وجــامع البيــان يف القــراء

دار نـور المكتبـات للنشـر  تحقيـق الـدكتور أيمـن رشـدي سـويد، ،(هـ726)الحلبي، أحمد بن يوسف 

 .920-0/929، م0228، هـ8100 الطبعة األولى، والتوزيع بجدة،

ــر( 0) ــي،: انظ ــراءة، الخزاع ــرءة ق ــس عش ــه خم ــى وفي ــداين، 0/8215المنته ــوب، ال ــردة يعق ، 851، ومف

المسـتنير يف القـراءات ، 1/567، والكامل يف القراءات الخمسـين، الهـذلي،599والوجيز، األهوازي،

اب يف . 096، ومفـردة يعقـوب، ابـن الفحـام،0/255،، ابـن سـوار البغـداديالعشر وقـد نقـل ابـن القـرَّ

له الزبيدي يف يف تاجـه عـن الفيروزآبـادي الخالف عن يعقوب نقالً عن ابن مهران، كما نق 127الشايف، 

 . 1ح 5/011النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري، : انظر. يف البصائر

ــن الجــزري، ( 5) ــر التيســر يف القــراءات العشــر، اب ــن الجــزري، 685تحبي ، والنشــر يف القــراءات العشــر، اب

5/019. 

 .176المبسوط، ابن مهران، ( 1)
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 :الدراسة

وري وأوقية عن اليزيدي عـن  أبـي عمـرو وجهـين  ذكر اإلمام ابن مهران عن الدُّ

 : (گ گ) ، و(  ژ ڑ): يف هاء الكناية يف

. وصـالً، وإسـكا ا وقفـًا( إشباعها)مع صلتها  بضم هاء الكناية :األول منهما

وصالًك ( إشباعها)ثم رجح وجه صلة الهاء . إسكان الهاء فيهما وصالً ووقفًا :والثاين

ألنه الوجه المشهور عن رواة أبي عمروك اليزيدي وُشجاعك ولذا اقتصر عليه فقـط يف 

عــن  وقــد روى وجــه إســكان الهــاء وصــالً ووقفــًا الُحلــواين. مفــردة أبــي عمــرو

وري عن اليزيدي عن أبي  .عمرو الدُّ

وسي عن أبي عمرو من طرق التيسير والنشر ما  وري والسُّ والمقروء به اليوم للدُّ

 .اختاره ابن مهرانك بضم  هاء الكناية مع الصلة وصالً وإسكا ا وقفًا 

:الموضع الحادي والثالثون* 

د خذ علينا يف رواية محمـلنا، بل أُ  يوورُ : )) -رحمه اهلل-قال اإلمام ابن مهران 

ِِ  ِر بِإِِ}: عن األعشى عن أبي بكر بن حبيبا ََٰ ولـيس ذلـك . هبمزتين [0:قريش] { ل 

والصحيح المأةوذ به ما قرأناه بالكوفة يف رواية محمد بن االب وايره عـن  .بمأخوذ

بياء بعـد الهمـزة مثـل سـاةر الروايـات    (ٻ) :م  عن أب  بكرجد رْ األعشى والبد 

  .((.عن عاصم

                                                 
ر الغائبهاء الكناية هي هاء ال( 8) النشـر يف القـراءت العشـر، : انظـر. ضميرك التي يكنَّى هبا عن المفرد المذكَّ

 .5/762ابن مهران،

، وجامع البيان يف القراءات السـبع، 82، ومفردة أبي عمرو، ابن مهران،601السبعة، ابن مجاهد، : انظر( 0)

 .8786-1/8782الداين،

غاية النهاية يف طبقات القـراء، (. هـ وقيل غير ذلك022ت) ،أحمد بن يزيد الصفار أبو الحسن الحلواين( 5)

 .8/810ابن الجزري، 

 .8786-1/8782جامع البيان يف القراءات السبع، ابن الجزري،: انظر( 1)

 .792-5/770، والنشر يف القراءات العشر، ابن الجزري،001التيسير يف القراءات السبع، الداين،: انظر( 2)

 .0/881غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن الجزري، .  وين الكويفمُّ جعفر الشَّ محمد بن حبيب أبو ( 6)

 .179المبسوط، ابن مهران، ( 7)
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 :الدراسة

: اإلمام ابن مهران وجهين عـن أبـي بكـر عـن عاصـم مـن روايـة األعشـى يفذكر 

 :(ٻ)

هبمـزة مكسـورة  :والثـاين. هبمزتين األولى مكسورة والثانية سـاكنة :األول منهما

 .بعدها ياء مدية، ورجح هذا الوجه

وقد ذكر ابن مجاهد أن عاصمًا يف رواية أبي بكر قرأ هبمـزتين، الثانيـة سـاكنة يف 

ثم رجع عنها فقرأ هبمزة واحدة، ولم يسند ابـن مجاهـد إلـى ( إِعال م...الإِلع)وزن 

 .أْخذ  عن أبي بكر

ِِ ن ِر بِإِِ}: (شعبة)وقد روى عن أبي بكر  ََٰ ك األولـى مكسـورة والثانيـة هبمـزتين { ل 

ده"، والرفـاعي، وخلـف يف ، وحسـين الجعفـيابن الـوكيعي: ساكنة عـن  "مجـرَّ

 .عنها فقرأ هبمزة وياءثم رجع : يحيى، قالوا

ابـن : ك األولى مكسورة والثانية سـاكنةهبمزتين( شعبة)وممن روى عن أبي بكر 

ادأبي أمية وين وابن غالب عن األعشـى عنـهك قـال الـداين، وابن أبي حمَّ : ، والشمُّ

( شـعبة)، ثم ذكـر مـن روى عـن أبـي بكـر ((وبذلك آخذ...وبذلك قرأُت لألعشى))

 .هبمزة وياء

                                                 
 .1/8701جامع البيان يف القراءات السبع، الداين،: وانظر. 609السبعة، ابن مجاهد، ( 8)

يـة النهايـة يف طبقـات غا(. 052ت )أحمد بن عمر بن حفـص الشـيخ أبـو إبـراهيم الـوكيعي البغـدادي ، ( 0)

 . 8/00القراء، ابن الجزري، 

غايـة النهايـة يف (. هــ025ت )الحسين بن علي أبو عبـد اهلل ويقـال أبـو علـي الجعفـي مـوالهم الكـويف، ( 5)

 .8/017طبقات القراء، ابن الجزري، 

ت القـراء، ابــن غايـة النهايـة يف طبقـا. عبـد اهلل بـن عمـرو بـن أبـي أميـة أبـو عمـرو البصـري نزيـل الكوفـة( 1)

 .8/159الجزري، 

غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء، ابـن . عبد الرحمن بن سكين أو شكيل أبو محمد بن أبـي حمـاد الكـويف( 2)

 .8/560الجزري، 

، والكامــل يف القــراءات الخمســين، 8702-1/8705جــامع البيــان يف القــراءات السـبع، الــداين،: انظـر( 6)

المستنير يف ، 1/569الهذلي، 
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ال يقرأ به اليومك ألنه ليس من طرق التيسير ( شعبة)وطريق األعشى عن أبي بكر 

 .وال النشر

هبمزة مكسـورة ثـم يـاء مديـة فقـط كبقيـة ( شعبة)والمقروء به اليوم عن أبي بكر 

اء العشرة  .القرَّ

*                  *                 * 
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 اخلامتة

البحـث الـذي ُسـل َطِت الدراسـة فيـه علـى  بحمد اهلل ومنَّتـه تـم االنتهـاء مـن هـذا

ترجيحات إمـام  مـن أئمـة القـراءات المحققـينك أال وهـو اإلمـام أبـي بكـر أحمـد بـن  

ابـع الهجـريك عصـِر ظهـور  الحسين بـن مهـران المقـر ، والـذي عـا  يف القـرن الرَّ

 .المؤلفات المهمة يف القراءات

ل خالصة نتائج البحث يف النُّقاط التا  :ليةوهنا أسجَّ

أن اإلمام ابن مهران شخصية علمية ذات أهميـة يف القـراءات وعلومهـاك تشـهد لـه  .3

ــه  ــة  مــن ترجيحات ــه، واعتمــاد جمل ــاء العلمــاء علي ــه المتنوعــة المحــررة، وثن ــذلك مؤلفات ب

 .واختياراته عند اإلمام المحقق ابن الجزري يف كتاب النشر يف القراءات العشر

المبسـوط "ابن مهران، وأخص منها كتابيـه  األهمية العلمية لمؤلفات اإلمام .7

ان أهم نتاج اإلمام ابن مهران العلمي الذين وصال إلينا "والغاية  .اللذين يعدَّ

ك يظهر ذلك جليًا مـن خـالل منهجـه  .1 أن اإلمام ابن مهران عالم  محقق  مدق ق 

 .يف ترجيحاته يف مسائل القراءات، وطريقته يف التعامل مع الروايات والخالفات

موضـعًاك ( 58)بلم عدد المواضع المجموعـة والمدروسـة يف هـذا البحـث  .4

 .شملت ترجيحات اإلمام ابن مهران يف مسائل متنوعة تتعلق بالقراءات

ــه  .0 ــزت يف كتاب المبســوط يف "أن ُجــلَّ ترجيحــات اإلمــام ابــن مهــران قــد تركَّ

 .ك الذي كان له من اسمه نصيب  وح   وافر  "القراءات العشر

الة على ترجيحاتـه، مـع اإليجـاز  دقة اإلمام .5 ابن مهران يف صياغة األلفاظ الدَّ

 .يف البيان

ع أسباب الرتجيح عند اإلمام ابـن مهـران، وإن كـان األغلـب مبنيـًا علـى  .2 تنوَّ

ة الرواية واشتهارها  .صحَّ

 .أن كل ترجيحات اإلمام ابن مهران هي مما قرأ به، وصحَّ  سندها عنده .8

ام ابن مهران كانت محـلَّ اهتمـام  واعتمـاد  عنـد أن جملًة من ترجيحات اإلم .2

 .العلماء من بعده
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أن عددًا كبيرًا من ترجيحات اإلمام ابن مهـران المدروسـة يف هـذا البحـث  .35

اء العشرة  .هي اليوم معتمدة  يف القراءة عن القرَّ

:التوصيات

أدعو الباحثين إلى توجيه جزء من اهتماما م البحثية إلى دراسة ترجيحـات  .3

 . ئمة دراسًة علميًة تطبيقيةً األ

أوصي الباحثين باالهتمـام باإلنتـاج العلمـي لإلمـام ابـن مهـران ك والتحقيـق  .7

، -وأخــص منهــا كتــاب المبســوط-العلمــي لكتبــه الموجــودة التــي تحتــاج لــذلك، 

 .والبحث عن كتبه المفقودة إلخراجها للمتخصصين وطالب هذا العلم الجليل

ـــات .1 ـــة لمروي ـــة العلمي ـــع  إن الدراس ـــا نف ـــه فيه ـــران يف كتب ـــن مه ـــام اب اإلم

 .للمتخصصين يف القراءات وعلومها

هذا ما تيسر تسطيره يف هذه الخاتمة التي أسأل اهلل حسنها، وأسأله جـل يف عـاله 

أن يسددين يف القول والعمـل، ويعفـو عـن الزلـل، وصـلى اهلل علـى النبـي المصـطفى 

 .دء والختامالخاتم، وآله وصحبه األعالم، والحمد هلل يف الب

*                  *                 * 
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 املصادر واملراجع

،  أبـو شـامة،  لإلما  الشـاطب  إبراز المعاين من حرز األماين يف القراءات السبع .3

تحقيق وتعليق محمود بـن عبـد الخـالق  ،(هـ662) عبد الرحمن بن إسماعيل

 . هـ 8185 محمد جادو، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،

إتحا  البررة بمـا سـكت عنـه نشـر العشـرة المسـمى تحريـر النشـر مـن طـرق  .7

تحقيـق عبـداهلل بـن  ،(هــ8826)بـن عبـدالرحمن مصطفى  ، اإلزميري،العشر

 مصـر، -محمد الجاراهلل وباسم بن حمدي السيد، دار الصحابة للرتاث بطنطا

 .م0226،هـ8107 الطبعة األولى،

. عبـدالوهاب بـن وهبـان المـزي، ،لسـبعة األةيـارأحاسن األةبار يف محاسن ا .1

، الطبعـــة األولـــى، تحقيـــق الـــدكتور أحمـــد فـــارس الســـلوم، دار ابـــن حـــزم

 .م0221،هـ8102

، التميمــي، (مفــردة ابــن شــداد)اةتيــار أبــ  جعفــر مــن روايــة ابــن وردان   .4

اد، دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن محمد العواجي، دار  عبدالمجيد بن شدَّ

  .م0281هـ، 8152ي بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، ابن الجزر

مـن أول القـرآن )دراسـة موازنـة  -اةتيارات ابن القـيم وترجيحاتـه يف التفسـير .0

رسـالة . ، القحطاين، الدكتورمحمد بن عبداهلل(الكريم إلى آةر سورة اإلسراء

دكتوراه بقسم القرآن وعلومه بكليـة أصـول الـدين بجامعـة اإلمـام محمـد بـن 

 . سعود اإلسالمية بالرياض

، األرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات .5

حقيــق محمــد بــن مجقــان ت. (هـــ111) أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيدالــداين، 

 . م8000، هـ8102 الطبعة األولى، دار المغني بالرياض، ،الجزائري

عبد المنعم بـن  بالطي وأب ابن غلبون،، اإلرشاد يف القراءات عن األةمة السبعة .2

دراسة وتحقيق الدكتور باسم بن حمدي بـن حامـد السـيد،  هـ،590) عبيد اهلل

 الطبعــة األولــى، جــائزة األميــر ســلطان الدوليــة يف حفــ  القــرآن للعســكريين،

 .م0288،هـ8150
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، (هــ572)، الحسـين بـن أحمـد ابـن خالويـه، إعراب القراءات السبع وعللها .8

األولـــى، مكتبـــة : ط. عبـــدالرحمن بـــن ســـليمان العثيمـــين دكتورالـــ تحقيـــق

 .م8000 ،هـ8185 الطبعة األولى، الخانجي بالقاهرة،

 إســـماعيل بـــن محمـــد الملقـــب بقـــوام الســـنةاألصـــبهاين،  .عـــراب القـــرآنإ .2

 8182 الطبعـة األولـى، الدكتورة فائزة بنت عمـر المؤيـد، ، تحقيق (هـ252)

 .م8002 ،هـ

تحقيـق عبـد الـرحمن  ،(هــ260) عبد الكريم بن محمـد، السمعاين .األنساب .35

بن يحيى المعلمـي اليمـاين وغيـره، مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر 

 .م8060 ،هـ 8590 الكبعة األولى، آباد،

. ، عناية عرفات حسونة(هـ712)ابن حيان، محمد بن يوسف . البحر الميحط .33

 .م8000دار الفكر ببيروت، 

 ، (هــ771) أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر ابـن كثيـر القرشـي،.البداية والنهاية .37

 ،هـــ 8129الطبعـة األولــى، تحقيـق علــي شــيري، دار إحيـاء الــرتاث العربــي، 

 .م8099

ة  .31 رَّ ضمن )البدور الزاهرة يف القراءات العشر المتواترة من طريق  الشاطبية والدُّ

عبد الغني القاضي القاضي، عبد الفتاح بن  .(األعمال الكاملة للشيخ القاضي

إشـراف ومراجعـة األسـتاذ الـدكتور عبـد العزيـز بـن عبـد الفتـاح (. هـ8125)

 .م0281هـ، 8152القار ، معهد اإلمام الشاطبي بجدة، الطبعة األولى، 

تحقيـق األسـتاذ الـدكتور ، (هــ572)ابن خالويـه، الحسـين بـن أحمـد . البديع .34

البحـوث والدراسـات مركـز -طبع ديوان الوقـف السـني جايد زيدان مخلف،

 .م0227، هـ8109اإلسالمية بالعراق، 

، (هــ8022)محمـد بـن محمـد  ،لزبيـدي، اتاج العروس من جواهر القاموس .30

 . تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية

عبد الحلـيم النجـار،  الدكتور ترجمة ، كارلبروكلمان، ، تاريخ األدب العرب  .35
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 .سةدار المعارف، القاهرة، الطبعة الخام

محمود فهمي حجازي،  الدكتور ترجمة ،فؤادسزكين،  .تاريخ التراث العرب  .32

 .ـه8188جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

تحقيـق ، (هــ278) أبـو القاسـم علـي بـن الحسـنابـن عسـاكر، ، تاريخ دمشق .38

 .م8002 ،هـ 8182عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر ، 

(. هــ955)ابن الجزري، محمـد بـن محمـد شر، يف القراءات العتحبير التيسر  .32

دراســة وتحقيــق أحمــد محمــد مفلــح القضــاة، دار الفرقــان بــاألردن، الطبعــة 

 .م0222هـ،8108األولى، 

أحمـد بـن ابـن مالـك،  .يف ما قـرو بالتثليـث مـن حـرو  القـرآنتحفة األقران  .75

 المملكــة العربيــة الســعودية، -كنــوز أشــبيليا الثانيــة، : ط(. هـــ770)يوســف 

 .م0227 ،هـ 8190

، دار الكتـب (هــ719) أبو عبد اهلل محمـد بـن أحمـد الذهبي،، تذكرة الحفاظ .73

 .م8009 ،هـ8180 الطبعة األولى، لبنان،-العلمية بيروت

الــداين، أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد ، التعريــف يف اةــتال  الــرواة عــن نــافع .77

 .المغرب-سال. ، تحقيق الشيخ محمد السحابي(هـ111)

البغــوي،  أبــو محمــد الحســين بــن مســعود ، (معــالم التنزيــل)غــوي تفســير الب .71

، تحقيق محمد عبد اهلل النمر وآخـرون، دار طيبـة بالريـاض، الطبعـة (هـ286)

 .م0220هـ،8105األولى، اإلصدار الثاين، 

اء، جمعــًا ودراســة   .74 الرويثــي،  ،تنبيهـات اإلمــا  ابــن الجــزري علــى أوهـا  القــرَّ

 ،يم فضيلة الشيخ المقـر  محمـد تمـيم الزعبـيتقد ،لدكتور أحمد بن حمودا

ــورة، ــة المن ــن الجــزري بالمدين ــان ودار اب ــة  دار البشــائر اإلســالمية بلبن الطبع

 . م0280هـ،8155 األولى،

، المناوي، عبد الرؤوف بن تـاج العـارفين بـن التوقيف على مهمات التعاريف .70

 .م8002/هـ8182، دار عالم الكتب، الطبعة األولى، (هـ8258)علي 
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عنـى  ،(هـ111) عمرو عثمان بن سعيد وأبالداين،  .التيسير يف القراءات السبع .75

 الطبعــــة الثالثــــة، بتصــــحيحه اوتــــويرتزل، دار الكتــــاب العربــــي ببيــــروت،

 .م8092/هـ8126

تحقيـق ، (هـت111)الداين، عثمان بن سـعيد  ،جامع البيان يف القراءات السبع .72

والبحــث العلمــي بجامعــة  مجموعــة مــن الباحثين،كليــة الدراســات العليــا

 .م0227،هـ8109 الطبعة األولى، الشارقة،

 عمر حفص بن عمر ، الدوري، أبوجزء فيه قراءات النب  صلى اهلل عليه وسلم .78

حكمــت بشــير ياســين، األســتاذ الــدكتور تحقيــق ودراســة  ،(هـــ022حــدود)

 .م8099،هـ8129 الطبعة األولى، مكتبة الدار بالمدينة المنورة،

،  تحقيـق  (هــ615)علـي بـن محمـد السخاوي،  .ء وكمال اإلقراءجمال القرا .72

دمشـق بدار المـأمون للـرتاث ، محسن خرابة والدكتورمروان العطيَّة الدكتور 

 .م8007 ،هـ8189 ، الطبعة األولى،بيروتو

تحقيـق ، (هــ572)، الحسين بن أحمد ابن خالويه ،الحجة يف القراءات السبع .15

ـــدكتور  ـــرمال ـــالم مك ـــدالعال س ـــالة، ،عب ـــة الرس ـــة، مؤسس ـــة الخامس  الطبع

 .م8002،هـ8182

اء السبعة  .13 أةمة األمصار بالحجاز والعـراق والشـا  الـذين ذكـرهم )الحجة للقرَّ

تحقيـق  ،(هــ577)، الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد (أبو بكر ابن مجاهد

 الطبعـة األولـى، بدر الدين القهوجي وآخرون، دار المأمون للـرتاث بدمشـق،

 .م8097 ،هـ8127

الجعــربي، أبــو إســحاق . يف شــرق نهــج القــراءات الــثالثةالصــة األبحــاث  .17

، تحقيق أبي عاصم المراغي، دار الفـاروق بمصــر، (هـ750)إبراهيم بن عمر 

 .م0226هـ،8107الطبعة األولى، 

ــاب .11 ــو  الكت ــدر المصــون يف عل ــون ال ــي،المكن ــن يوســف ، الســمين الحلب  أحمــد ب

اطتحقيق الدكتور أحم ،(هـ726)  .هـ8126دار القلم بدمشق، . د محمد الخرَّ
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الفضـل أحمـد  ابن حجر العسـقالين، أبـو. الدرر الكامنة يف أعيان الماةة الثامنة .14

مجلس دائرة المعارف ، محمد عبد المعيد ضان، اعتنى به (هـ920) بن عليا

 .م8070 ،هـ8500 الطبعة الثانية، الهند،ب بادأصيدر بالعثمانية 

تحقيـق ، (هــ501)أحمد بن موسى بكر أبو  ، ابن مجاهد،ءاتالسبعة يف القرا .10

 .، الطبعة الثالثةالدكتورشوقي ضيف، دار المعارف بالقاهرة

سـويد،  ،السالسل الذهبية باألسانيد النشرية من شيوة  إلى الحضـرة النبويـة .15

ــن رشــدي ســويد، دار  ــدكتور أيم ــوال ــات بجــدة،ن ــى، ر المكتب ــة األول  الطبع

 .م0227،هـ8109

أحمـد : ، تحقيـق وتعليـق(هـ070) محمد بن عيسىالرتمذي،  ،الترمذيسنن  .12

، وإبـراهيم (5: الجزء)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (0و 8: الجزء)محمد شاكر 

ــة ، (2و 1: الجــزء)عطــوة عــوض المــدرس يف األزهــر الشــريف  شــركة مكتب

 .هـ8502ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 

، تحقيـق (هــ719) أحمـد بـن محمـد اهلل عبـد أبـوالذهبي،  ،بالءسير أعال  الن .18

ة الرسـال مؤسسـة، األرنـاؤوط شـعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة

 .م8092 ،هـ8122 الطبعة الثالثة، ،ببيروت

ــراءات،الشــايف  .12 ــل الق ــراهيم  يف عل ــن إب ــراب السرخســي، إســماعيل ب ــن الق اب

. الهــديان، وأحمــد الزهــراين ، تحقيــق إبــراهيم الســلطان وســلطان(هـــ181)

ــة القــرآن الكــريم بالجامعــة  ــوراه بقســم القــراءات بكلي مجموعــة رســائل دكت

 .هـ8156/8157اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

ابن الناظم الجـزري، أبـو بكـر أحمـد بـن طيبة النشر يف القراءات العشر، شرق  .45

 فـاعي،، دراسة وتحقيق الـدكتور عـادل إبـراهيم محمـد ر(هـ952نحو)محمد

 .هـ8152مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 

، (هــ088) عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدينالسيوطي،  ،طبقات الحفاظ .43

 .هـ8125الطبعة األولى، بيروت،بدار الكتب العلمية 
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 ،(هـ771) أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، ،طبقات الشافعيين .47

مكتبة . محمد زينهم محمد عزب والدكتور أحمد عمر هاشم الدكتور تحقيق

 .م8005 ،هـ 8185الثقافة الدينية، 

 ،(هــ615) عثمـان بـن عبـد الـرحمنابـن الصـالح،  ،طبقات الفقهاء الشافعية .41

الطبعــة  بيــروت،بتحقيــق محيــي الــدين علــي نجيــب، دار البشــائر اإلســالمية 

 .م8000 األولى،

، تحقيــق أحمــد بــن محمــد، (هـــ88: القــرن)نــه وي األد، طبقــات المفســرين .44

 ،بالمدينـة المنـورةمكتبة العلـوم والحكـم ، سليمان بن صالح الخزيالدكتور 

 .م800 ،هـ8187 الطبعة األولى،

ــاط ةليفــة بــن طبقــات .40 ــة  ،ةي تحقيــق الــدكتور أكــرم ضــياء العمــري، دار طيب

 .هـ8090 الطبعة الثانية،  بالرياض،

أبــ  عمــران موســى بــن زكريــا بــن يحيــى : وايــةر) طبقــات ةليفــة بــن ةيــاط .45

عمـرو خليفـة بـن  الشيباين، أبـو ،(محمد بن أحمد بن محمد األزدي،التستري

، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، سـهيل زكـار تحقيـق الـدكتور. ،خياط

 .م8005 /هـ  8181

تحقيـق أبـي هـاجر  ،(هـ719)محمد بن أحمد  الذهبي،، العبر يف ةبر من ابر .42

 .بيروتبدار الكتب العلمية . مد السعيد بن بسيوين زغلولمح

 ،(هــ726)السمين الحلبي، أحمد بن يوسف  ،العقد النضيد يف شرق القصيد  .48

 دار نور المكتبات للنشر والتوزيع بجـدة، تحقيق الدكتور أيمن رشدي سويد،

 .م0228، هـ8100 الطبعة األولى،

العـالء  الهمذاين العطـار، أبـو ،مصارااية االةتصار يف قراءات العشرة أةمة األ .42

دراسـة وتحقيـق الـدكتور أشـرف محمـد فـؤاد ، ( هــ260) الحسن بـن أحمـد

ــة لتحفــي  القــرآن الكــريم بجــدة، طلعــت، الطبعــة األولــى،  الجماعــة الخيري

 .م8001،هـ8181
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عنـى  ،(هـ955)، محمد بن محمد ابن الجزري ، ااية النهاية يف طبقات القراء .05

الطبعــــة الثالثــــة،  دار الكتــــب العلميــــة ببيــــروت،، ســــربرجسرتا.بنشــــره ج

 .م8090،هـ8120

 أبو بكر أحمد بـن الحسـين ابن مهران النيسابوري، ، الغاية يف القراءات العشر .03

تحقيــق محمــد غيــاث الجنبــاز، مكتبــة العبيكــان للطباعــة والنشــر  ،(هـــ598)

 .م8092،هـ8122 الطبعة األولى، بالرياض،

الصفاقســي، ولــي اهلل ســيدي علــي النــوري  الســبع،يف القــراءات ايــث النفــع  .07

 .م8079هـ، 8509، دار الفكر، الطبعة الرابعة، (هـ8889)

الحسـن علـي بـن  وعلـم الـدين أبـالسـخاوي،  ،فتح الوصيد يف شـرق القصـيد .01

موالي محمد اإلدريسـي الطـاهري، الدكتور  تحقيق ودراسة هـ،615) محمد

 .م0220،هـ8105 الطبعة األولى، مكتبة الرشد بالرياض،

الـــذهلي، أبـــو القاســـم يوســـف بـــن علـــي  يف القـــراءات الخمســـين، الكامـــل .04

، تحقيـق األسـتاذ الـدكتور عمـر يوسـف عبـدالغني حمـدان وتغزيـد (هـ162)

محمــد عبــدالرحمن حمــدان، كرســي الشــيخ يوســف بــن عبــداللطيف جميــل 

هــ، 8156للقراءات القرآنية بجامعة طيبة بالمدينـة المنـورة، الطبعـة األولـى، 

 .م0282

القاسم محمود الزمخشري، أبو القاسم  ،الكشا  عن حقاةق اوامض التنزيل .00

 .هـ8127 ، الطبعة الثالثة، بيروتبدار الكتاب العربي ، (هـ259)و بن عمرا

دار الكتــب العلميــة . (هـــ068)مســلم بــن الحجــاج  النيســابوري،ى، الكنــ .05

 .ببيروت

ــن منظــور ،لســان العــرب .02 ــن مكــرم اب ــب، (ـهــ788)، محمــد ب  دارعــالم الكت

 .م0225،هـ8101 ،بالرياض

القسطالين، أبو العبـاس أحمـد بـن محمـد  لفنون القراءات،لطاةف اإلشارات  .08

ــك فهــد لطباعــة (هـــ005) ــة، مجمــع المل ــق مركــز الدراســات القرآني ، تحقي
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 .هـ8151بالمدينة المنورة،  المصحف الشريف

الكـوراين، أبـو العبـاس  شـرق فراةـد الـدرر يف القـراءات الـثالث،لوامع الغـرر  .02

، تحقيــق ودراســة الــدكتور ناصــر بــن ســعود (هـــ905)أحمــد بــن إســماعيل 

 .م0220هـ،8152القثامي، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة األولى، 

أبــو بكــر أحمــد بــن  ابــن مهــران النيســابوري، .المبســوط يف القــراءات العشــر .55

اللغــة مطبوعــات مجمــع . تحقيــق ســبيع حمــزة حــاكمي ،(هـــ598) الحســين

 .العربية بدمشق

المــبهج يف القــراءات الثمــان وقــراءة األعمــش وابــن محيصــن واةتيــار ةلــف  .53

تحقيـق سـيد . (هــ218) علـي بن اهلل عبدأبو محمد ، سبط الخياط، واليزيدي

 .م 0226،هـ8107 الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، ،كسروي حسن

  القــراءات الســبع،مــتن الشــاطبية المســمى حــرز األمــاين ووجــه التهــاين يف .57

ضـبطه وصـححه وراجعـه محمـد تمـيم ، القاسم بن فيرةأبو محمد الشاطب ، 

 .م0221، هـ8102الطبعة الرابعة،مكتبة دار الهدى بالمدينة المنورة،.الزعبي

 داود ســليمان بـن نجــاح األمــوي، أبـو داود ،مختصـر التبيــين لهجــاء التنــزيل .51

معمـر شرشـال، مجمـع الملـك أحمد بـن الدكتور دراسة وتحقيق ، (هـ106)

 . م0220،هـ8105فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 

ابن سـوار البغـدادي، أبـو طـاهر أحمـد بـن علـي ، المستنير يف القراءات العشر .54

ـــ106) ــق ، (ه ــدكتورتحقي ــددو ال ــين ال ــار أم دار البحــوث والدراســات  ،عم

 .م0222 ،هـ8106 الطبعة األولى، اإلسالمية وإحياء الرتاث بدبي،

، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد ، ابن حنبل الشيباين، مسند اإلما  أحمد بن حنبل .50

 م 8002 ،هـ 8186 الطبعة األولى، القاهرة،بدار الحديث 

، محمـد مكـي بـن أبـي طالـب َحّمـو  القيسـي، أبـو ، مشكل إعـراب القـرآن .55

 بعة الثانية،الط بيروت،بمؤسسة الرسالة ، حاتم صالح الضامنتحقيق الدكتور

 .هـ8122
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 ، دار الكتـب العلميـة ببيـروت،(هــ027) يحيى بن زيـادالفراء،  ،معاين القرآن .52

 .م0220 ،هـ8105 الطبعة األولى،

عبـد ، تحقيـق إبـراهيم بـن السـريالزجاج، أبو إسـحاق  ،معاين القرآن وإعرابه .58

ــده شــلبي ــل عب ــب ، الجلي ــالم الكت ــروتبع ــى، بي ــة األول ـــ 8129، الطبع  ،ه

 .م8099

أبـو عبـد اهلل  الحمـوي، ،"إرشاد األريـب إلـى معرفـة األديـب"معجم األدباء  .52

 تحقيـق إحسـان عبـاس، دار الغـرب اإلسـالمي ،(هــ606) ياقوت بن عبد اهلل

 .م8005 ،هـ 8181 الطبعة األولى، بيروت،ب

 دار صـادر، (هـ606) أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهللالحموي،  ،معجم البلدان .25

 .م8002 الثانية، الطبعة بيروت،ب

ــن حســن، مركــز تفســير  ،معجــم الرســم العثمــاين .23 ــري، الــدكتو بشــير ب الحمي

 .م0282هـ،8156للدراسات القرآنية بالرياض، الطبعة األولى، 

، دار سـعد الـدين محمـد لـدكتور عبـد اللطيـفا الخطيـب، . معجم القـراءات .27

 .م0220 ،هـ8100 الطبعة األولى، بدمشق،

ــ  .21 ــم المصــطلحات يف علم ــراءات معج ــد والق ــري،التجوي ــتاذ  ، الدوس األس

ــراهيما ــدكتور إب ــعيد، ل ــن س ــعود اإلســالمية  اب ــن س ــد ب ــام محم ــة اإلم جامع

 . هـ8102 ،بالرياض

ــاق ،المعجــم المفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــريم .24 ــد الب ــؤاد ، عب دار  ،محمــد ف

 .م0228/هـ8100الحديث بالقاهرة، 

األسـتاذ  المسـؤول،، بـه معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية ومـا يتعلـق .20

 .م0227، هـ8109 الطبعة األولى، ،رالدكتور عبدالعلي، دار السالم بمص

 بـن محمـد اهلل عبـد أبوالذهبي، ، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .25

دار عـــالم الكتـــب ، تحقيـــق الــدكتور طيَّـــار آلتـــي قــوالج ،(هــــ719) أحمــد

 . م0225، هـ8101بالرياض، 
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دراســة ، بكــر أحمــد بــن الحســين بــوأبــن مهــران النيســابوري، ، امفـرد حفــ  .22

، بحـث تكميلـي لمرحلـة عبـداهلل محمـد سـعيد بـاعمران المشـجري وتحقيق

الماجستير بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة 

 .هـ8156المنورة، 

حســين بــن القاســم ال الراغــب األصــفهاين، أبــو، المفــردات يف اريــب القــرآن .28

دمشــق ، دار القلــم، الــدار الشــامية، صــفوان عــدنان الــداودي، تحقيــق محمــد

 هـ8180، الطبعة األولى، بيروتب

د قـراءة أبـ  الحسـن علـ  بـن حمـزة النحـوي ) مفردة الكساة  .22 كتاب فيه مجرَّ

، (الكويف المعرو  بالكساة   رواية أب  عمـر الـدوري مـن طريـق ابـن مقسـم

، دراســة وتحقيــق (هـــ6: القــرن)حمــد بــن أبــي نصــر الكرمــاين، أبــو عبــداهلل م

الدكتور أشـرف محمـد فـؤاد طلعـت، مكتبـة اإلمـام البخـاري بمصـر، الطبعـة 

 .هـ8100األولى، 

، تحقيـق (هـ111)الداين، عثمان بن سعيد  بن عبدالرحمن المدين،مفردة نافع  .85

، هــ8109الدكتور حاتم صالح الضامن، دار البشائر بدمشق، الطبعة األولى، 

 .م0229

تحقيق الدكتورر حسين بن ، (هـ111)الداين، عثمان بن سعيد  ،مفردة يعقوب .83

 .م0229، هـ8100 الطبعة األولى، محمد العواجي،كنوز إشبيليا بالرياض،

ابن الفحـام، عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر عتيـق، دراسـة وتحقيـق .مفردة يعقوب .87

لف بالريـاض، إيهاب أحمد فكري، وخالد حسن أبو الجـود، دار أضـواء السـ

 .م0227هـ، 8109الطبعة األولى، 

تحقيـق عبدالسـالم  ،الحسـين أحمـد بـن فـارسابن زكريا، أبو ، مقايـيس اللغة .81

 .م0220 ،هـ8105اتحاد الكتاب العرب،  ،محمد هارون

الـداين، عثمـان بـن سـعيد  يف معرفة مرسـو  مصـاحف أهـل األمصـار،المقنع   .84

ن فهـد الحميـد، تقـديم األسـتاذ ، دراسة وتحقيق نورة بنت حسـن بـ(هـ111)
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الــدكتور إبــراهيم بــن ســعيد الدوســري، واألســتاذ الــدكتور محمــد بــن ســريع 

 .م0282هـ،8158السريع، دار التدمرية بالرياض، الطبعة األولى، 

الخزاعـي، أبـو الفضـل محمـد بـن جعفـر، ، وفيه ةمس عشرة قـراءة، المنتهى .80

الملـك فهـد لطباعـة  دراسة وتحقيـق الـدكتور محمـد شـفاعت ربـاين، مجمـع

 .هـ8151بالمدينة المنورة،  المصحف الشريف

ألستاذ الشنقيطي، ا ،منهج ابن الجزري يف كتابه النشر مع تحقيق قسم األصول .85

رسالة دكتـوراه مـن جامعـة اإلمـام محمـد بـن  ،الدكتور السالم محمد محمود

 .هـ8108سعود اإلسالمية بالرياض، 

ــح لمــذاهب القــراء واةــتالفه .82 الــداين، عثمــان بــن  .م يف الفــتح واإلمالــةالموضِّ

، مجمع الملك محمد شفاعت رباينالدكتور تحقيق ودراسة  ،(هـ111)سعيد 

 .هـ8152بالمدينة المنورة،  فهد لطباعة المصحف الشريف

 .()موقع وكيبيديا على شبكة اإلنترنت  .88

، (هـ955)خير محمد بن محمد أبو ال يف القراءات العشر، ابن الجزري،النشر  .82

دراسة وتحقيق الدكتور السالم محمد محمود الشنقيطي، مجمع الملـك فهـد 

 .هـ8152بالمدينة المنورة،  لطباعة المصحف الشريف

أبو القاسم محمود بن حمزة المعـروف بتـاج  الكرماين،. النهاية يف شرق الغاية .25

ر حكمـت الخاصـة مكتبة علي أصـغ: ، نسخة محفوظة يف(هـ222بعد) القراء

 .طهران ، وعنه صورة يف الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةب

ــن ســفيان  .يف القــراءات الســبعالهــادي  .23 ــرواين، محمــد ب ــق (182)القي ، تحقي

الدكتور خالد حسـن أبـو الجـود، دار عبـاد الـرحمن بالقـاهرة، ودار ابـن حـزم 

 . م0288هـ، 8150بالرياض، الطبعة األولى، 

ألبـي علـي الحسـن بـن  ،الخمسـةالقرأة الثمانية أةمـة األمصار الوجيز يف شرق .27

. قـدم لـه وراجعـه د. دريـد حسـن أحمـد.حققه وعلق عليـه د. علي األهوازي

 .م0220األولى، دار الغرب اإلسالمي ببيروت، : ط. بشار عواد معروف
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 ملخص البحث

صفحة، ويتناول دراسة تحليلية وموضوعية آليات القـرآن ( 20)يقع البحث يف 

ثت عن آداب المرأة يف عالقتها مع رهبا تعـالى وخالقهـا، مـن حيـث  الكريم التي تحدَّ

ة شعائر دينها، وحف  جوارحها وصيانتها عن المعاصي،  وكذا عالقتهـا إيما ا وإقام

تهـا واحتشـامها عـن  مع الناس عمومًا، من حيث السلوك واألخالق، ومن جانب عفَّ

الرجال األجانب، وإظهار مكانتها وكرامتهـا يف المجتمـع المسـلم، ومـن حيـث أدب 

 .تعاملها مع زوجها يف حياته وبعد مماته 

 أهدا  البحث

يهدف البحث إلى الوقوف على اآليات والتوجيهات القرآنية التي تناولت أدب 

المرأة مع رهبا ومع الناس، والتي يجب أن تتحّلى هبا المرأة المسلمة يف حيا ـا، كمـا 

يهدف البحث إلى إظهار مكانة المرأة السـامقة، وأثرهـا العظـيم يف بنـاء األمـة وجيـل 

يضًا إلى إثراء مكتبة التفسـير واآلداب ببحـث الحاضر والمستقبل، ويهدف البحث أ

 . علمي مختّص 

 منهج البحث

دراسة اآليات التي تناولت أدب المرأة وسلوكها دراسة تحليلية وموضوعية -8

 .من خاللها كتب التفسير وغيرها 

عزو اآليات إلى أرقامها وسورها يف متن البحث، وتخريج األحاديـث يف الحاشـية  -0

 .إذا كانت يف غير الصحيحين، ونقل حكم علماء الحديث عليها  تخريجًا موسعًا،

 .عزو اآلثار واألقوال إلى مصادرها األصلية من الكتب والمراجع المعتمدة -5

ــًا  -1 ــالم طلب ــرتجم لألع ــم ُي ــه، ول ــنة وفات ــرد يف البحــث بس ــم ي ــل عل ــاع ك اتب

 .لالختصار 

 أهم نتاةج البحث 

ا مــن حيــث اإليمــان وإقامــة شــعائر األهميــة العظمــى ألدب المــرأة مــع رهبــ-8
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 .الدين، وآثار هذا األدب عليها يف الدارين 

إن أعظم ماتتقّرب به المرأة إلى رهبا تعالى بعـد إيما ـا هـو عّفتهـا وطهار ـا -0

 .واحتشامها 

القرآن الكريم لم يقف يف  ذيب سـلوك المـرأة واالرتقـاء هبـا عنـد عالقتهـا  -5

 .اوزها بكل مايتعلق بحيا ا الدينية والدنيوية بالرجال األجانب، وإنما تج

إن المــودة والرحمــة بــين المــرأة وزوجهــا التــدوم إال بــأن تعــرف المــرأة حقوقهــا  -1

 .  وواجبا ا ، وكذا الزوج، وهي الحقوق والواجبات التي أثبتها الشرع يف الكتاب والسنة 

(المفتاحية)الكلمات الدالة  

 ك ، احتشام ، حجابأدب ، آداب ، المرأة ، سلو

*                  *                 * 
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 املقدمة

إن الحمـد هلل نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعــوذ بـاهلل مـن شـرور أنفسـنا ومــن 

سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن الإلـه 

 .ه أجمعينليه وعلى آله وصحبإال اهلل وأن محمدًا عبده ورسوله صلى اهلل ع

  أهمية البحث

إن المرأة لها شأن عظيم  ومكانـة جليلـة يف اإلسـالم، فهـي األم الحاضـنة ألبنـاء  

األمة، والمربية األولى لجيلها، وتحت يديها يتأسس العلماء والقـادة والمصـلحون، 

ات كثيـرة وهي الزوجة التي يسكن إليها الرجُل لبناء األسرة المسلمة، وقد جاءت آيـ

يف القرآن الكريم وأحاديث شريفة تدل على هـذه المكانـة الكريمـة للمـرأة، بـل أفـرد 

القرآن سورًة كاملًة تتحدث يف عمومها عن أحوال المرأة وهي سورة النساء، وسـورة 

أخرى أيضًا وهي سورة مريم، والعجب يف ذلك فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي 

بـه  تحكام الشرعية كما ُعني هبا الرجل، إال فيمـا اخُتصـة عناية كاملة بجميع األمعنيَّ 

يف شـأن المـرأة  الكـريم من بعض األحكام، وهي قليلة، ومما اعتنى بـه القـرآن مرأةال

حيا ـا، وألهميـة  جميعبيان سلوكها وتعاملها، ومايجب أن تتحلى به من اآلداب يف 

هـذه اآليـات الكريمـة  هذه اآلداب وعظيم أثرها يف حياة المـرأة فقـد رغبـت يف جمـع

يته  دراسـة تحليليـة موضـوعية ودراستها يف هذا البحث أدب المـرأة يف القـرآن )وسـمَّ

 .(ة موضوعيةيالكريم، دراسة تحليل

 أسباب اةتيار الموضوع

اهتمام القرآن الكريم بالمرأة على العموم، وباآلداب التـي يجـب أن تتحلـى -8

 هبا المرأة على الخصوص

 .مقة للمرأة يف المجتمع، وأثرها العظيم يف بناء األمةاالمكانة السَّ -0

رين والعلمـاء بشـأن -5 الرغبة يف الوقوف على توجيهات القرآن الكريم وأقوال المفس 

ة مايجب أن تتحلَّى به المرأة من السلوك واآلداب من خالل دراسة علمية  .مختصَّ
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 أهدا  البحث

 أدب تناولت التي القرآنية هاتوالتوجي اآليات على الوقوف إلى البحث يهدف 

 كمـا حيا ـا، يف المسلمة المرأة هبا تتحّلى أن يجب والتي الناس، ومع رهبا مع المرأة

 الحاضـر وجيـل األمـة بنـاء يف العظـيم وأثرها المرأة، مكانة إظهار إلى البحث يهدف

  .مختّص  علمي ببحث واآلداب التفسير مكتبة إثراء إلى أيضًا ويهدف والمستقبل،

 الدراسات السابقة

لم أقف من خالل البحث واالطالع علـى بحـث علمـي اعتنـى بدراسـة اآليـات 

المتعلقة بآداب المرأة مع الخـالق تعـالى ومـع النـاس، مـن حيـث الدراسـة التحليليـة 

  .والموضوعية

 منهج البحث

 :وأما المنهج الذي سرت عليه يف إعداد هذا البحث فهو يف األمور اآلتية 

يـات التـي تناولـت الحـديث عـن أدب المـرأة يف القـرآن الكــريم، درسـت اآل-8

 .سواء ما يتعلق بأدب المرأة مع رهبا، أو بأدهبا مع الناس

ث عـن  -0 عند عرض اآلية يف االستدالل هبا يف سياق البحـث، إذا كانـت تتحـدَّ

ـرين يف معانيهـا ، أدب المرأة فإين أدرس اآلية دراسة تحليلية مـن خـالل أقـوال المفس 

  .وأرجح يف كثير منها ماأراه أقرب للصواب

ــرتوين  -5 ــق المصــحف اإللك ــاين وف ــم العثم ــات يف البحــث بالرس ــت اآلي كتب

عزوُت اآليات الكريمة الـواردة يف لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، و

البحث إلـى سـورها وآيا ـا يف القـرآن الكـريم، فـذكرت اسـم السـورة ورقـم اآليـة يف 

 .وار اآليةالمتن بج

جُت األحاديث الشريفة-1 فما كان منها يف الصحيحين أو أحدهما اكتفيـُت ،خرَّ

نن والمسـانيد وغيرهـا ،به نة كالسُّ جته من مظان ه من كتب السُّ  ،وما كان يف غيرهما خرَّ

نة على درجته من الصحة   .كما حرصت أن أنقل حكم علماء السُّ

األصلية من كتب التفسير وغيرها مـن  عزوُت اآلثار واألقوال إلى مصادرها -2
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 .المراجع المعتمدة

ولـم أتـرجم لألعـالم طلبـًا  ،َأْتَبْعُت كلَّ علم  َيِرُد ذكره يف البحث بسنة وفاتـه -6

ومـن لـم  ،وال أعيد سنة الوفاة للعلم إذا تكـرر يف الصـفحة أكثـر مـن مـرة ،لالختصار

  .أذكر له سنة وفاة فإين لم أقف عليها بعد البحث

واألحاديـث الشـريفة بـين  ،﴾ ﴿ جعلُت اآليات الكريمة بـين قوسـين هكـذا -7

 ،[  ] ، وعزوت اآليات وسنة وفـاة العلـم بـين معكـوفين هكـذا) (قوسي هالل هكذا 

 ." "والنصوص المنقولة بين عالمتي تنصيص هكذا 

 :وأما ةطة البحث فتتكون من مقدمة وأربعة مباحث وةاتمة وفهرس 

 .دب المرأة مع رهبا تعالىأ: المبحث األول 

 .مع نفسهاأدب المرأة : المبحث الثاين 

 .مع الناسأدب المرأة : المبحث الثالث 

 .زوجها معأدب المرأة : المبحث الرابع 

 .والتوصيات وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة 

 .فهرس المراجع والمصادر

 *                  *                 * 
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 أدب املرأة مع ربها تجعاىل :املبحث األول

ر هـذا اإليمـان يف إنَّ اإليمان باهلل تعالى وبما جاء يف كتابه وسـنة نبيـه   ، وَتَجـذُّ

وهـو  ،القلب والسلوك، هـو أعظـم مايجـب أن تتحلـى بـه المـرأة المسـلمة يف حيا ـا

ا هـوالركن األساس الذي تنال به مرضـاة رب   ،األصل الذي التقبل عباد ا إال بتحقيقه

رمدي يف جنـات وهو الباب الذي تلج منه إلى الفوز العظيم والخلود السَّ  ،ارينيف الدَّ 

بـه حقيقـة  ىوبنور اإليمان تضيء المرأة طريقها يف الدنيا إلـى اآلخـرة، وتحيـ ،النعيم

ــــــة  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ حيا ــــــا األبدي

 [ .800:األنعام] ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ

الهتمام بشأنه د اهلل تعالى على تحقيقه واظمى فقد أكَّ ولما لإليمان من أهمية عُ  

، فعندما غاية االهتمام يف كثير من األحوال التي تحدث فيها القرآن الكريم عن المرأة

ذكر اهلل تعالى صفات أكرم النساء وأعالهن مكانة وشرفًا عنـده تعـالى، وهـن أزواج 

 :فقـال تعـالى ، جعل  إليمال و لإلصافل ه هل  جلّ تجل ا صفلت إلصفلم ا ل ل     ،         النبي 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿

وجي ،[ 2:التحريم] ﴾ۆ قات بـاهلل: مؤمنـات" [:ه8527ت] قـال القنَـّ  أي مصـد 

  ."ومالئكته وكتبه ورسله، والقدر خيره وشره

قبـل إال إذا كـان قائمـًا علـى أسـاس وحين أخرب اهلل تعالى أن العمل الصالح اليُ  

د تعالى أن المرأة تستوي مع الرجل يف تحقيق هذا األصل الـذي تنـال  اإليمان فقد أكَّ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :عادة الخالدة فقال تعـالىبه الحياة الطيبة والسَّ 

[ 07:النحــــل] ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿:وقـــال تعـــالى

وقــــال [ 12:ســــورة غــــافر] ﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

ــالى  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿:تع

                                                 
 .81/082تح البيان يف مقاصد القرآن ف( 8)
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: يقول تعالى ذكـره" [:ه582ت] يقول ابن جرير [ 801:النساء]  ﴾ ک ڑ ڑ

 ک ﴿ و أنثـى مـن بنـي آدم،وأوىف بعهود اهلل إذا عاهد، مـن ذكـر أ ،من عمل بطاعة اهلل

ق بثواب اهلل الذي وعد أهـل طاعتـه علـى الطاعـة، وبوعيـد: يقول ﴾ک  وهو مصد 

  يقـــــول القرطبـــــي، "﴾گگ گ گ﴿ أهـــــل معصـــــيته علـــــى المعصـــــية

أدلوا بخدمة الكعبة، وإطعام الحجـيج،  َشَرَط اإليماَن، ألن المشركين" [:ه678ت]

نحن أبناء اهلل وأحباؤه، فبيَّن تعالى : وَقْري األضياف، وأهل الكتاب بسبقهم، وقولهم

فـإن " [:ه8576ت]  ، قـال السـعدي"أنَّ األعمال الحسنة ال ُتقبل مـن غيـر إيمـان

ى أعمـاالً  صـالحًة إال  اإليمان شرط  يف صحة األعمال الصالحة وقبولهـا، بـل ال ُتسـمَّ

باإليمان، واإليمان مقتض  لها، فإنه التصـديق الجـازم المثمـر ألعمـال الجـوارح مـن 

 گ گ ﴿ الواجبات والمستحبَّات، فمـن جمـع بـين اإليمـان والعمـل الصـالح

 ."﴾ گگ

رين يف معنى الحياة الطيبة يف اآلية أقوال  :وللمفسِّ

  أن يحييهم يف الدنيا ماعاشوا فيها بالرزق الحالل، وهو قـول ابـن عبـاس :األول

 .[ ه881ت] وعطاء[ ه822ت] والضحاك[ ه02ت] بن جبيراوسعيد [ ه69ت]

[ ه12ت] أ ــا القناعــة، وهــو قــول علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهلل عنــه :الثــاين

ـــه[ ه06ت] وزيـــد بـــن وهـــب [ ه882ت] والحســـن [ ه882ت] ووهـــب بـــن منّب

، ورجّحـه ابـن عن ابـن عبـاس[ ه827ت]  ، ورواية عكرمة[ ه829ت] والقرظي

 .[ ه582ت] جرير 

                                                 
 .81/872فسير الطربي ت( 8)

 .7/821فسير القرطبي ت( 0)

 .5/91يسير الكريم الرحمن ت( 5)

ــي حــاتم ، 81/872تفســير الطــربي ( 1) ــن أب ــوم 7/0528تفســير اب ، 6/1، الكشــف 0/002،بحــر العل

  5/98التفسير الوسيط 

، التفسـير 6/12، الكشف 0/002، بحر العلوم81/872، تفسير الطربي 8/97فسير يحي بن سالم ت( 2)

 .5/98الوسيط 
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 .[ ه69ت] رواية الوالبي عن ابن عباس ووه ،هي السعادة :الثالث

ــع ــة :الراب ــي الجن ــة ه ــاة الطيب ــول الحســن ،أن الحي ــو ق ــادة[ ه882ت] وه   وقت

 .[ ه890ت] وابن زيد[ ه821ت]  ومجاهد[ ه887ت]

 اإليمان باهلل والعمل بطاعته، وهو قول مقاتل بن حيـان: الحياة الطيبة :الخامس

ليم عــن ، وروايــة عبيــد بــن ســ[ ه812ت] ، وإســماعيل بــن أبــي خالــد [ ه822ت]

 .[ ه822ت] الضحاك

اق :السادس ، قـال ابـن الحيـاة الطيبـة هـي حـالوة الطاعـة، قالـه أبـو بكـر الـورَّ

قال الحسُن وغيُره مـن ": ﴾ گگ گ گ﴿ :يف تفسير قوله[ ه702ت] رجب

َلف  ."ُد حالوَتها يف قلبهلنرزقنَّه عبادًة يجِ : السَّ

  وابــن الجــوزي[ ه555ت]  ذكــره المــاوردي ،ضــا بالقضــاءأ ــا الر   :الســابع

 .[ ه207ت]

ــامن ة رجــائهم :الث ــوَّ ــدنيا وق ــا يف ال ــوس أهله ــي نشــاط نف ــةي ،ه ــن عطي ــول اب   ق

إن طيـب الحيـاة الـالزم :ظاهر هذا الوعـد أنـه يف الـدنيا، والـذي أقـول" [:ه210ت]

 ، للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم ونيلها وقوة رجـائهم، والرجـاء للـنفس أمـر  ملـذ 

فبهذا تطيب حياُتهم، وأ م احتقروا الدنيا فزالت همومها عنهم، فإن انضاف إلى هذا 

، وإال فالطيب فيما ذكرناه راتب  مال  حالل  وصحة    ."، أوقناعة  فذلك كمال 

، [ ه807ت] أن هذه الحيـاة الطيبـة تكـون يف القـرب، وهـو قـول السـّدي :التاسع

                                                 
الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة  ،6/12الكشـف  ،7/0528تفسير ابن أبي حـاتم  ،81/872فسير الطربي ت( 8)

6/1295.  

، تفسـير البغـوي 6/267ت أهـل السـنة تأويال، 81/872، تفسير الطربي 8/97فسير يحي بن سالم ت( 0)

5/02. 

ــون 6/12الكشــف  ،81/872فســير الطــربي ت( 5) ، البحــر 8/179، زاد المســير 5/080، النكــت والعي

 .6/200المحيط 

 .80/101تفسير القرطبي  ،5/02تفسير البغوي  ،6/12الكشف والبيان ( 1)

 .0/855فسير ابن رجب ت( 2)

 .8/179مسير زاد ال ،5/080لنكت والعيون ا( 6)

 .5/180لمحرر الوجيز ا( 7)
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 .[ ه870ت] إلى شريك[ ه712ت] ونسبه ابن الجوزي وأبوحيان 

 وسياق اآلية يـدلُّ علـى أن هـذه الحيـاة الطيبـة هـي يف الـدنيا كمـا نسـبه أبوحيـان

رين[ ه8022ت]  والشوكاين ، وذلك أن الجزاء األخـروي جـاء يف إلى أكثر المفس 

فـدلَّ علـى أن الحيـاة الطيبـة هـي  ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ :قوله

الجزاء الدنيوي لمن عمل صالحًا وهو مؤمن، ثم إن هذه الحياة الطيبة يف الدنيا هـي 

شاملة لكل ماهو طيب من األرزاق والقناعة وسالمة األبدان وصالح القلوب وراحة 

 ،الدنيا النفوس ومن كل ماتقدم ذكره من األقوال، مما يمكن أن يكون طيبًا يف الحياة

والصحيح أن الحياة الطيبة " :بعد أن ذكر هذه األقوال[ ه771ت] ولذا قال ابن كثير

 ."تشمل هذا كلَّه

وتتجلَّى مكانة اإليمان وأهميته يف حياة المرأة المسلمة أن اهلل تعالى أوصى  

الرجل عند رغبته يف الزواج أن يجعل اإليمان هو مطلبه األساس يف اختيار زوجه 

ك حياته، وأن هذا المطلب الرفيع اليتوقف على الحرائر من النساء، وإنما وشري

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :طلب حتى يف اإلماء منهن فقال تعالىيُ 

 ڳگ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

اليمكن إطالع الناس  ،، ولما كان اإليمان أمراً خفيًا[ 02:النساء]  ﴾ ڳڱ ڳ ڳ

 ﴾گ گ گ ﴿ :د بما ظهر من أحوال الناس فقال تعالىعليه أمر تعالى بالتعبّ 

اعملوا على ظاهركم يف اإليمان، فإنكم متعّبدون بما ظهر من : أي": يقول الزجاج

 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :، ويقول تعالى"بعضكم لبعض

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑڑ

                                                 
 .6/200البحر المحيط  ،8/158لباب التأويل  ،88/009التفسير الكبير  ،8/179اد المسير ز( 8)

  .5/058فتح القدير  ،6/200لبحر المحيط ا( 0)

 .0/296تفسير القرآن العظيم ( 5)

 .0/12عاين القرآن وإعرابه للزجاج م( 1)
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د اهلل ت[ 008:البقرة]  ﴾ں الحقيقة يف كل  من الرجل عالى على أن الخيرية فأكَّ

والمرأة هي خيرية اإليمان واالتصاف به، وأنه هو المقصد األسنى والمطلب األعلى 

الذي ينبغي أن اليدانيه مطلب، فضالً عن أن يماثله يف اختيار كل واحد من الزوجين 

نزلت  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿" [:ه807ت] لآلخر، قال السّدي

وكانت له َأَمة  سوداء، وأنه غضب عليها َفَلَطَمَها،  رضي اهلل عنه يف عبد اهلل بن رواحة

 
َّ
 : )فقال ثم َفِزع َفَأتى النَّبِي

ِ
يا رسول اهلل، هي تصوم : ؟ قال(َما هي يا َعبَْد اهلل

 : )وُتَصل ي وتحسن الوضوء، وَتْشَهُد َأال إله إاِل اهلل، وَأنََّك رسول اهلل، فقال
ِ
َيا َعْبَد اهلل

َجنَّها، َفَفَعل، َفَطَعن : فقال عبد اهلل( َهِذِه ُمْؤمِنَة   فو الذي بعثك بالحق ألُْعتَِقنَّها وألََتَزوَّ

نكح َأَمًة، وكانوا يريدون أن َينكحوا إِلى المشركين : سلمين، فقالواعليه ُأَناس  من الم

، "﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿ :َويُنْكحو م، رغبةً يف أحساهبم، فأَنزل اهلل تعالى

َأنَّ المشركة وإِْن كانت ثابتة يف المال : والمعنى"[: ه772ت] قال ابن عادل

ين، والمال  والجمال والنََّسب، فاألََمُة الُمْؤمِنة خير  منها، إاِلَّ أن اإليمان يتعلَّق بالد 

ين خير  مِنَ  نيا، وال شكَّ َأنَّ الد  ين والدُّ الدنياك ألنه  والجمال والنَّسب متعّلق بالد 

يُن كملت المحبة، فتكمل منافُع الدنيا من  أشرف األشياء عند كل أحد، فإذا اتفق الد 

الصحة والطاعة وحف  األموال واألوالد، وعند اختالف الدين ال يحصل شيء من 

وألمة مؤمنة على ما هبا من َخساسة : أي" [:ه8578ت]  ، ويقول المراغي"ذلك

ّق وقلة الخطر،  لها من شرف الحرية ونباهة القدر،  خير  من مشركة ُحّرة على ماالر 

ولو أعجبتكم بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها، إذ باإليمان يكون كمال 

ين أولى من رعاية الدنيا  إن  -دينها، وبالمال والجاه يكون كمال دنياها، ورعاية الد 

المحبة والتآلف عند اتحادهما دينًا،  إلى أنه ربما حصلت -لم يستطع الجمع بينهما

وضبط األموال  ،وحف  الغيب ،من ُحسن العشرة كفتكمل المنافع الدنيوية أيضًا

والقيام على األوالد بتنشئتهم تنشئة قويمة، و ذيب أخالقهم حتى يكونوا قدوًة 

                                                 
 .8/228العجاب يف بيان األسباب  ،75أسباب النزول للواحدي ص ،0/509 تفسير ابن أبي حاتم( 8)

 .1/62للباب يف علوم الكتاب ا( 0)
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 ."لسواهم

ين يف المـرأة يجـب أن  وقد حثَّ النبـي   يكـون علـى أن وصـف اإليمـان والـد 

 الوصف الرئيس والدافع األساس يف اختيار الزوجة، فعـن أبـي هريـرة رضـي اهلل عنـه

 [ ه27ت]
 
َْرَبع  : )قال عن النَّبِي

ِ
لَِمالَِها َولَِحَسبَِها َوَجَمالَِها َولِِدينَِها، : ُتنَْكُح الَمْرَأُة أل

يِن، َتِرَبْت َيَداكَ  [ ه65ت] بن عمرو رضي اهلل عنـه، وعن عبد اهلل (َفاْظَفْر بَِذاِت الد 

ـالَِحةُ : )قال َأنَّ رسول اهلل  ْنَيا اْلَمـْرَأُة الصَّ ، َوَخْيـُر َمَتـاِع الـدُّ ْنَيا َمَتـاع  قـال ابـن ، (الدُّ

فجعل العمـدة ذات الـدين، فينبغـى أن تكـون العمـدة ىف الرجـل "[: ه110ت] بطال

به إشارة إلى أ ـا وإن  مَ تَ َخ  (ينهادِ ولِ )" [:ه8258ت] ، ويقول المناوي"مثل ذلك

نكح لتلك األغراض لكن الالئق الضرب عنها صفحًا، وجعلها تبعًا، وجعل كانت تُ 

ين هو المقصود بالذات، فمن ثم قال هبـا اخرتهـا وقر  : أي( فاظفر بـذات الـدين: )الد 

 [:ه165ت]  ، وقـال ابـن عبـدالرب"من بين سائر النساء، وال تنظـر إلـى غيـر ذلـك 

ين أولـــــــى مـــــــا اعُتـــــــرب هـــــــ"  ذه اآلَثـــــــار تـــــــُدلُّ علـــــــى َأنَّ الكفـــــــاءة يف الـــــــد 

 ."واعُتمد عليه

*                  *                 * 

                                                 
 .0/828فسير المراغي ت( 8)

ــاح حــديث  ،خرجــه البخــاري يف صــحيحهأ( 0) ــاب النك ين( 2202)كت ــد  ــاء يف ال ــاب األكف ــلم يف  ،ب ومس

ينباب استحباب نكاح ذا( 8166)صحيحه، كتاب الرضاع حديث   .ت الد 

الحة( 8167)كتاب الرضاع، حديث  ،أخرجه مسلم يف صحيحه( 5) نيا المرأة الصَّ   .باب خير متاع الدُّ

 .7/891شرح صحيح البخاري البن بطال ( 1)

 .5/078يض القدير ف( 2)

 .80/869لتمهيد ا( 6)
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 مع نفسهاأدب املرأة  :املبحث الثاني

تهــا وكمــال ســرتها، لقــد عنــي اإلســالم عنايــة كبيــرة بحفــ  المــرأة وصــيانة عفَّ  

بصرها، وحف  فرجها، وطهارة نفسها،  على غض   المرأةَ  ووردت آيات كثيرة تحضُّ 

 .وصيانة جوارحها، وابتعادها عن الرجال األجانب، وعدم ابداء زينتها إال لمحارمها

 ک﴿:َطْرفهـا وغـّض بصـرها يقـول تعـالى قصـرففي جانـب حـث المـرأة علـى 

ـــور] ﴾ڳ گ گ گ گ ک ـــد خـــصَّ اهلل تعـــالى [ 58:الن وق

 بغـض   أبصـارهن بعـد أمـره جـل ثنـاؤه للمـؤمنين عمومـًا النساء يف هـذه اآليـة بغـض

وذلـــك لعظـــيم أهميـــة هـــذا  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :أبصـــارهم يف قولـــه

ســبحانه وتعــالى  خــصَّ اهلل": األدب يف حيــاة المــرأة وطهــارة قلبهــا، يقــول القرطبــي

يكفـي، ألنـه  ﴾ڇ ڇ﴿ :اإلناث هنا بالخطـاب علـى طريـق التأكيـد، فـإن قولـه

، يتناول الذكَر واألنثى من ا  ."لمؤمنين، حسب كل خطاب  عام  يف القرآنقول  عام 

، أي: يقال ،النقصان منه: وغضُّ البصر منه، فالبصـر  عَ َض وَ : غضَّ فالن  من فالن 

ن من النظر فهو موضوع  منه ومنقـوصإذا لم يُ  يف [ ه69ت] ، وعـن ابـن عبـاسمكَّ

يغضضـن أبصـارهنَّ مـن شـهوا نَّ ": قال ﴾گ گ گ ک ک﴿ :قوله

أن ينظـر إلـى مـا ال : يغض مـن بصـره"[: ه890ت]  ، وقال ابن زيد"فيما يكره اهلل

يحّل له، إذا رأى مـا ال يحـّل لـه غـضَّ مـن بصـره، ال ينظـر إليـه، واليسـتطيع أحـد  أن 

ــبصــرَ  يغــضَّ   قــال مكــي، "﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :ه، إنمــا قــال اهلله كلَّ

يريــد أن النظــرة األولــى ال يقــدر أحــد  أن ": بــًا علــى قــول ابــن زيــدمعق  [ ه157ت]

ــال ــذلك ق ــى، ول ــد النظــرة األول ــى النظــرة بع ــع عل ــا وق ــالنهي إنم ــا، ف  ڇ ﴿ :يملكه

وا أبصارهمك ألن النظرة األولى ال يقدر على الكّف عنها، يغضُّ : ولم يقل ﴾ڍ

                                                 
 .82/020فسير القرطبي ت( 8)

 .82/020فسير القرطبي ت( 0)

 .9/0270 فسير ابن أبي حاتمت( 5)

 .9/2262الهداية إلى بلوغ النهاية  ،82/887فسير الطربي ت( 1)
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  ."أل ا فجأة
رين ﴾گ گ گ ﴿ :يف قوله( من)ويف نوع   :أقوالًا للمفسِّ

ن أ ا للتبعيض، ألنه يعفى عن الناظر أول نظرة تقع من غير قصد، قاله اب :األول

، [ه686ت] وأبـو البقـاء العكـربي[ ه229ت] والزمخشري [ ه522ت]  شجرة

 ."ال يلزمه غّض البصر بالكلية: أي": قال أبو البقاء

 بــن أبــي طالــب[ ه559ت] لبيــان الجــنس، وهــو قــول النَّحــاس :الثــاين
ّ
 ومكــي

ِميُن الحلبي [ ه157ت] ك من حيث إنَّه لم"[: ه726ت] ، قال السَّ م  وفيه نظر  يتقدَّ

رًا ب ( مِـنْ )الصـحيح أن "[: ه712ت] ، وقـال أبوحيـان"(مِـنْ )ــــــ ُمْبَهم  يكون مفسَّ

 . "ليس من موضوعا ا أن تكون لبيان الجنس

  .ذكره ابن عطية ،البتداء الغاية :الثالث

دي :الرابع ، قـال [ ه082ت] واألخفش[ ه807ت] أ ا ِصَلة ، وهو قول السُّ

، ولم يرتض سيبويه هذا "يغضضن أبصارهن: يعني"[: ه022ت]  ميحي بن سال

 .هذا القول

ـرين كمـا ( م نْ )والذي يظهر أن  يف اآلية للتبعيض، وهو ماذهب إليـه أكثـر المفس 

، وذلـك أن األصـل يف العينـين النظـر، والغـضُّ [ ه626ت]  ذكره الفخـر الـرازي

ا جاء األمر بالغض  بعد النظـرة األولـى استثناء  من هذا األصل، وهو بعض  منه، ولهذ

                                                 
  .9/2262لهداية إلى بلوغ النهاية ا( 8)

اف  ،1/90لنكت والعيون ا( 0)  .0/822إمالء ما منَّ به الرحمن  ،5/000الكشَّ

 .0/822إمالء ما منَّ به الرحمن ( 5)

  .0/288قرآن مشكل إعراب ال ،5/00إعراب القرآن للنَّحاس ( 1)

 .9/507لدرُّ المصون ا( 2)

 .9/50لبحر المحيط ا( 6)

 .1/877لمحرر الوجيز ا( 7)

 .9/507الدرُّ المصون  ،1/90النكت والعيون  ،112فسير يحي بن سالم صت( 9)

 .000التصاريف لتفسير القرآن ص( 0)

اف ا( 82)   .05/562التفسير الكبير  ،5/000لكشَّ

 .05/562لتفسير الكبير ا( 88)
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( مِـنْ )أظهـر مـا يف ": التي وقعت يف األصل الذي اليملك الناظُر دفَعه، قال ابن عطية

أن تكون للتبعيض، وذلـك أن أول نظـرة ال يملكهـا اإلنسـان، وإنمـا يغـضُّ فيمـا بعـد 

 ســلم  ، ويؤيــد هــذا المعنــى ويــدلُّ عليــه مــا أخرجــه م"ذلــك، فقــد وقــع التبعــيض

 رضي اهلل عنه[ ه068ت]
ِ
 سألت رسول اهلل ": َقاَل [ ه28ت] َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهلل

[ ه882ت] ، وعـن عبـد اهلل بـن ُبَرْيـَدةَ "عن َنَظِر الُفَجاءة َفَأَمَرنِي أن َأْصرف بصـري

 بـن أبـي طالـب رضـي اهلل عنـه عن أبيه أنَّ رسول اهلل 
 
 اَل تُ : )قـال لعلـي

ُّ
ْتبِـِع َيـا َعلِـي

 .(النَّْظَرَة النَّْظَرَةك َفإِنََّما َلَك اأْلُوَلى، َوَلْيَسْت َلَك اآْلِخَرةُ 

أن ينظر إلى المرأة، فقد  ى أيضًا المرأَة أن تنظر إلى  الرجَل  بي وكما  ى النَّ  

 فتتان بالمرأة من جهة النظر، كذلك ُيخشى افتتا ا به، فَعْن ُأم  الرجل، فكما ُيخشى اال

  ": َقاَلـْت [ ه68ت]  َسَلَمَة رضـي اهلل عنهـا
ِ
َوِعنْـَدُه َمْيُموَنـُة،  ُكنْـُت ِعنْـَد َرُسـوِل اهلل

 
ِ
، َوَذلـِـَك َبْعــَد اْلِحَجــاِب، َفَقــاَل َرُســوُل اهلل ، (ُقوَمــا: )َلُهَمــا َفاْســَتْأَذَن اْبــُن ُأم  َمْكُتــوم 

، إِنَُّه َأْعَمى: َفُقْلُت 
ِ
، "(َأَفَعْمَياَواِن َأْنُتَما) : اهلل اَل ُيْبِصُرَنا، َفَقاَل َرُسوُل  َيا َرُسوَل اهلل

َهَذا اْلَحِديِث َدلِيـل  َعَلـى َأنَّـُه َواِجـب  َعَلـى "[: ه165ت] ، قال ابن عبدالربّ"(َأْنُتَما

                                                 
 .1/877لمحرر الوجيز ا( 8)

 .باب نظر الفجأة( 0820)حديث  ،كتاب اآلداب ،حيح مسلمص( 0)

، وأبـو داود يف السـنن (87089) 1/6وابـن أبـي شـيبة يف المصـنَّف  ،2/525خرجه أحمد يف المسند أ( 5)

، اَل َنعْ ": وقال( 0777) 1/509، والرتمذي يف السنن (0810) 0/016 ِرُفُه إاِلَّ مِـْن َهَذا َحِديث  َغِريب 

، (00) 0/60، والرويــاين يف المســند (1502) 82/092والبــزار يف البحــر الزخــار  ،"َحــِديِث َشــِريك  

ـــار  ـــار (8966) 2/805والطحـــاوي يف شـــرح مشـــكل اآلث ، (1099) 5/82، ويف شـــرح معـــاين اآلث

، َوَلـْم َهَذا َحِديث  َصِحيح  َعَلـ": وقال الحاكم( 0799) 0/080والحاكم يف المستدرك  ى َشـْرِط ُمْسـلِم 

َجــاهُ  ، ويف شــعب اإليمـــان (85282) 7/811والبيهقـــي يف الســنن الكـــربى  ،، ووافقـــه الــذهبي"ُيَخر 

عن علي بن أبـي طالـب رضـي ( 2272) 80/598، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه (2259) 7/000

 ،092الفوائـــد ص ، والكالبـــاذي يف بحـــر(671) 8/020اهلل عنـــه، والطـــرباين يف المعجـــم األوســـط 

رواه ": 1/077، وقال الهيثمـي يف مجمـع الزوائـد (195) 0/820والمقدسي يف األحاديث المختارة 

ــنه األلبــاين يف جلبــاب المــرأة المســلمة "ورجــال الطــرباين ثقــات. .البــزار والطــرباين يف األوســط ، وحسَّ

 .850ويف غاية المرام ص  ،77ص

ـــد يف المســـند أ( 1) ـــند ، وإســـح6/006خرجـــه أحم ـــه يف المس ـــن راهوي  1/862 ،(8919) 1/91اق ب

 890وأبـوبكر البـزاز يف الغيالنيـات ص ،(090) 8/062، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار (8050)

= 
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 َعـزَّ َوَجـلَّ 
ِ
 ک ک﴿ :اْلَمْرَأِة َأْن َتْحَتِجَب َعِن اأْلَْعَمى، َوَيْشـَهُد َلـُه َظـاِهُر َقـْوِل اهلل

 ."﴾ گ گ گ

ظر هو أقوى المؤثرات على قلب الناظر ونفسه، ُجعل غض البصر ولما كان النَّ  

مــن أعظــم أســباب ســالمة القلــب وطهارتــه مــن الفــتن ومهــاوي الــردى، يقــول 

ــــــــالى   ﴾ائائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿:تع

سـؤالكم إيـاهن : يقـول تعـالى ذكـره"[: ه582ت]  ابن جريـريقول [ 25:األحزاب]

المتاع إذا سألتموهن ذلك مـن وراء حجـاب أطهـر لقلـوبكم وقلـوهبن مـن عـوارض 

العين فيها التي تعرض يف صدور الرجال من أمر النساء، ويف صـدور النسـاء مـن أمـر 

 ."سبيل رى من أن ال يكون للشيطان عليكم وعليهنّ ْح الرجال، وأَ 

طرفهـا فلـئن تعنـى غايـة العنايـة بحفـ  فرجهـا  بغض   ئن كانت المرأة مأمورةً ول 

وصيانته عن الفاحشة من باب أولى، فإن النظر إنمـا جـاء األمـر بغضـه لكونـه طريقـًا 

، ولذا تقدم يف الذكر على األمر بحف  الفرج ىنإلى الوقوع يف الفاحشة وبريدًا إلى الز  

 :وقولـــه تعـــالى ﴾ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿:يف قولـــه تعـــالى

وحف  الفرج يشمل حفظـه مـن  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک﴿

 :[ه169ت] ذيلــة، ويشــمل أيضــًا ســرته وعــدم إظهــاره، قــال الواحــديوالرَّ  نــىالز  

هـذا قـول  ،عما ال يحّل وعـن الفـواحش :﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :قوله"

رين، وقال أبو العاليةعامَّ  المراد بحف  الفرج يف هذه اآلية حفظه عن الرؤية،  :ة المفس 

                                                 
= 

 :، وقال الرتمـذي(0779) 1/500والرتمذي يف السنن  ،(1880) 1/65، وأبو داود يف السنن (822)

، وأبـو يعلـى يف المسـند (0807) 9/005 ، والنسـائي يف السـنن الكـربى"هذا حـديث حسـن  صـحيح"

 7/819، والبيهقي يف السنن الكربى (2272) 80/597، وابن حبان يف صحيحه (6000) 80/525

 :7/280بن الملقـن يف البـدر المنيـر وقال ا ،(85106) 82/02، ويف معرفة السنن واآلثار (85202)

ــنه النــووي يف شــرح مســلم "هــذا الحــديث صــحيح" قــال ابــن حجــر يف فــتح البــاري و ،82/07، وحسَّ

نن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم َسَلمة عنها، وإسناده قوّي " :0/557  ."أخرجه أصحاُب السُّ

 .80/821لتمهيد ا( 8)

 .80/50فسير الطربي ت( 0)
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ـب الفخـر الـرازي قـول أبـي العاليـة"وقوع البصـر عليـهو  :بقولـه[ ه02ت] ، وتعقَّ

ــاهر أن يكــون " ــذي يقتضــيه الظَّ ــه تخِصــيص  مــن غيــر داللــة، والَّ ، ألَنَّ وهــذا ضــعيف 

َنا والمس  والنَّظر، وعلى َأنَّـه إن كـان  َم اهلل عليه من الز  المعنى حفظها عن سائر ما َحرَّ

ظر فالمسُّ والوطء أيضًا ُمَرادان باآلية، إذ هما أغلـُ  مـن النَّظـر، فلـو المراد َحْظر النَّ 

 ، نصَّ اهلل تعالى على النَّظر لكان يف مفهوم الخطاب ما يوجـب حظـر الـوطء والمـس 

ْسَراءِ ] ﴾ ھ ہ ہ ہ ﴿ :كما َأنَّ قوله تعالى اقتضى حظر َما فوق ذلَك مـن [ 05: اإْلِ

رب ب  والضَّ فروج يحتمل أن يريد وحف  ال"[: ه210ت] ، ويقول ابن عطية"السَّ

، وهبـذه الز   نا، ويحتمل أن يريد يف سرت العورة، واألظهر أن الجميع مراد، واللف  عام 

م العلماء دخول الحمام بغير مئزر  ."اآلية حرَّ

ذائل إن اهلل تعالى أوجب على المرأة أن تصون جميع بد ا عن الفواحش والرَّ  

بها يف أن تتصف بالعفاف فرج واالبتذال، ويف مقدمة كل ذلك حف ُ  ها، ورغَّ

ن، وأن التبذل زينتها ألحد   ب الرجال يف أن  من الناس والتحصُّ إال لزوج، ورغَّ

نة العفيفة، فقال تعالى  ڍ ڍ﴿ :يسعوا إلى التزوج من مثل هذه المرأة المحصَّ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳگ گ گ کگ

قال أكثر [ 02:النساء]  ﴾ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

رين تي َتتَّخذ ": المفس  تي تؤاجر نفسها مع أي  رجل  أرادها، والَّ المسافحة هي الَّ

تي َتتَّخذ ِخْدنًا معيَّنًا، وكان أهل الجاهلِيَّة يفصلون بين القسمين، وما  الخْدَن فهي الَّ

ا كان هذا الفرق ُمْعَتبَرًا عندهم ال كانوا يحكمون على ذات الخْدِن بكو ا  زانية، فلمَّ

أفرد كلَّ واحد من هذين القسمين بالذكر، ونص على حرمتها  َجَرم أنَّ اهلل سبحانه

، وهو الذي  :، واألخدان"معًا األصدقاء على الفاحشة، واحدهم ِخْدن  وَخِدين 

                                                 
 .5/582لتفسير الوسيط ا( 8)

 .05/565لتفسير الكبير ا( 0)

 .1/879لمحرر الوجيز ا( 5)

 .82/28 لتفسير الكبيرا( 1)
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[: ه69ت] ، قال ابن عباسأصحابًا: إذا اتخّذ أخدانًا أي: يخادنك، ورجل  ُخْدنة  

تنكحوهنَّ عفائف، غير : يعني ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿:قوله"

 ."أخالّء: يعني ﴾ہہ ۀ ۀ ﴿ يف سر  وال عالنية، زوان  

فإنه اليرغب يف نكاحها إال وبيَّن اهلل تعالى أن المرأة حين ال تكون عفيفًة طاهرًة  

ــالى ــال تع ــاة، فق ن ــن الرجــال الزُّ ــا م ــن أمثاله  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿:م

[ ه821ت] مجاهـــــدل قـــــا[ 5:النـــــور] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

كان يف الجاهلية بغايا معلوم  ذلك منهن، " [:ه887ت]  وقتادة[ ه885ت] والزهري

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ :فأراد ناس  من المسـلمين نكـاحهن، فـأنزل اهلل

ة  ،"﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ـــــزَّ ـــــي ب ـــــن أب ـــــم ب ـــــال القاس  وق

كان الرجُل ينكح الزانيَة يف الجاهلية التي قد علم ذلـك منهـا، يتَّخـذها "[: ه881ت]

 ."عن ذلكَمْأَكَلًة، فأراد ناس  من المسلمين نكاحهنَّ على تلك الجهة، فنُُهوا 

رين يف المراد بالنكاق يف اآلية  :أقوال أربعة وللمفسِّ

ال يطأ الزاين إال زانيًة مثله، : المراد بالنكاح يف اآلية هو الجماع، والمعنى :األول

 وعــروة بــن الزبيــر[ ه69ت] والزانيـة اليطأهــا إال زان  مثلهــا، وهــذا قــول ابـن عبــاس

 والضـــحاك[ ه06ت] م النخعـــيوإبـــراهي[ ه02ت] وســـعيد بـــن جبيـــر [ ه01ت]

 وابـــن زيـــد[ ه881ت] وعطـــاء بـــن أبـــي ربـــاح [ ه827ت] وعكرمـــة[ ه822ت]

َأَما إِنَُّه " :، قال ابن عباس[ ه222ت] وبه قال أبوالقاسم النيسابوري ،[ ه890ت]

 ."َلْيَس بِالن َكاِح، َوَلكِنَُّه اْلِجَماُع، اَل َيْزنِي بَِها إاِلَّ َزان  َأْو ُمْشِرك  

                                                 
 .6/502للباب يف علوم الكتاب ا( 8)

 .5/000تفسير ابن أبي حاتم  ،02-1/80فسير الطربي ت( 0)

 .82/78تفسير الطربي  ،0/102فسير عبدالرزاق ت( 5)

 .82/70تفسير الطربي  ،0/102فسير عبدالرزاق ت( 1)

ـ ،9/0208تفسير ابـن أبـي حـاتم  ،82/70فسير الطربي ت( 2) السـنن  ،2/827اص أحكـام القـرآن للجصَّ

 .0/202إيجاز البيان عن معاين القرآن  ،019 ،7/017الكربى للبيهقي 

 ،82/97معرفــة الســنن واآلثــار  ،7/019الســنن الكــربى للبيهقــي  ،9/0208تفســير ابــن أبــي حــاتم ( 6)

= 
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الــزاين المحــدود اليتــزوج إال بزانيــة : أن المــراد بالنكــاح هــو الــزواج، والمعنــى:الثــاين

محــدودة، والزانيــة المحــدودة اليتزوجهــا إال زان  محــدود، وهــو قــول عبــداهلل بــن عمــرو 

ومقاتــل بــن [ ه887ت]وقتــادة [ ه882ت]  والحســن[ ه821ت]ومجاهــد [ ه65ت]

ـــان  ـــر [ ه169ت]والواحـــدي [ ه588ت]  ، ونســـبه الزجـــاج[ ه822ت]حي ـــى أكث إل

رين كـنَّ نسـاء معلومـات، فكـان الرجـل ": ، قال عبداهلل بن عمرو رضـي اهلل عنهمـاالمفس 

، وقـال مجاهـد "من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهّن لتُنفق عليه، فنهاهم اهلل عن ذلـك

نـا بنسـاء  زوان  بغايـا متعالمـات، ": ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿ :يف قوله رجال  كانوا يريـدون الز 

م اهلل علـيهم نكـاَح اهـذا حـرام، فـأر: كّن يف الجاهلية، فقيل لهـم ، "نّ هُ دوا نكـاحهّن، فحـرَّ

ع علـيهم، ويف ذلـك "[: ه210ت]قال ابـن عطيـة  ويف اآليـة علـى هـذا التأويـل معنـى التفـزُّ

ــه يقــول ك كأن ــة أو مشــركة؟ أي: تــوبيخ  ــد أن يتــزوج إال زاني ــزع : أّي ُمصــاب  الــزاين ال يري تن

 ."نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم

ن نزلت فيهم دون غيـرهم أن المراد به الزواج، لكن التحريم خاص  فيم: الثالث

أراد مجاهـد أن التحـريم لـم يكـن إال علـى " [:ه001ت]  ، قال أبوعبيدمن الناس

، وبـه "أولئك خاصة دون الناس، وقد جاءت أخبار فيها دالئـل علـى هـذا التأويـل

 .[ ه169ت] قال الواحدي

                                                 
= 

حه، ووافقه الذهبي 0/088المستدرك للحاكم  حه ابن حجر يف اتحاف المهرة  ،وصحَّ  ،7/082وصحَّ

  5/065حه ابن كثير يف التفسير وصحَّ 

، النكــت 9/0200تفســير ابــن أبــي حــاتم  ،75-82/78تفســير الطــربي  ،0/102تفســير عبــدالرزاق ( 8)

الة على البيان   .7/019السنن الكربى للبيهقي  ،0/591الدَّ

 .5/521التفسير الوسيط  ،1/00عاين القرآن وإعرابه م( 0)

حه 0/152حاكم المستدرك لل ،82/70فسير الطربي ت( 5)  .وصحَّ

 .9/0208تفسير ابن أبي حاتم  ،82/70فسير الطربي ت( 1)

 .1/860لمحرر الوجيز ا( 2)

اص ( 6)  .5/592فسير البغوي ت ،2/827أحكام القرآن للجصَّ

 .828لناسخ والمنسوخ ألبي عبيد صا( 7)

 .5/521التفسير الوسيط ( 9)
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 ٻ ٱ﴿ :أن هذا حكم اهلل يف كل زان وزانية، ثم ُنسخ بقوله تعالى :الرابع

نكاح كل مسلم، ونكاح كل مسلمة، وهـذا  ، فأحّل ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ

حــه النَّ ، ور[ ه01ت]  بــن المســّيباقــول ســعيد  ــ[ ه559ت] اسّحــجَّ  معاينوالسَّ

وهذا القول الَّذي عليـه أكثـر العلمـاء، وأهـل الفتَيـا " :اسحّ ، وقال النَّ [ ه190ت]

جهـا، وهـو قـول ابـن عمـر، : يقولون جها ولغيـره أن يتَزوَّ إنَّ من زنا بامرأة فله أن يتَزوَّ

ال محمــد بــن ، قــ"بــن أنــساس، ومالــك وســالم، وجــابر بــن زيــد، وعطــاء، وطــاوُ 

ة من ُفقهائنا"[: ه890ت] الحسن  ال بأس : وهبذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، والعامَّ

ج المرأة، وإن كانت قد َفَجرت، وأن يتزّوجها من لم يفجر  . "بتزوُّ

والذي يظهر ويدلُّ عليه الدليُل أن المراد بالنكاح يف اآلية هو الزواج، وذلـك أن 

كتاب اهلل يف لف  النكاح، إال أن هذا الحكـم ُنسـخ بقولـه  هذا المعنى هو المعلوم من

[ ه588ت] يقول الزجاج ،﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالى

وهذا القول َيْبُعد، ألنه ال ُيعـرف شـيء  مـن ": بعد أن ذكر القول بأن المراد به الجماع

 ٻ ٱ﴿ :كـاح يف كتـاب اهلل إال علــى معنـى التـزويج، قـال اهلل ســبحانهذكـر الن  

 ڇ﴿:فهذا تزويج  الشّك فيه، وقال اهلل عز وجل ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ

فَأْعَلَم اهلُل عز وجل أن  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 يف اآلية هـو الـزواج مـا كاح، ويدل على أن المراد بالن  "عقد التزويج ُيسّمى النكاح

[: ه65ت] عن عبد اهلل بن عمـرو رضـي اهلل عنهمـا[ ه018ت] أخرجه اإلمام أحمد

، وكانـت : يف مرأة يقـال لهـا أنَّ رجالً من المسلمين استأذن رسول اهلل " أم َمهـُزول 

: أو ذكر له أمَرها؟ قال فاستأذن رسوَل اهلل : ح، وتشرتط له أن تنفق عليه، قالافِ َس تُ 

                                                 
 ،822، الناسخ والمنسوخ ألبي عبيد ص5/8880عي فسير اإلمام الشافت ،511صموطأ اإلمام مالك ( 8)

   .0/286، نواسخ القرآن  8/021سنن سعيد ابن منصور 

 .5/222فسير السمعاين ت ،1/100معاين القرآن للنحاس ( 0)

  .290الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ( 5)

 .511وطأ اإلمام مالك صم( 1)

 .1/00عاين القرآن وإعرابه م( 2)
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 اهلل
ُّ
 اسّحـــــقـــــال النَّ ، "﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿" : فقـــــرأ عليـــــه نبـــــي

ـبب " [:ه559ت] ـذي وهذا الحديث من أحسن ما روي يف هذه اآليةك ذكر فيه السَّ الَّ

 ."نزلت فيه اآلية، فإذا َصحَّ جاز أن تكون اآلية الناسخة بعده

نا، وتحفـ  نفسـها عـن الفـواحش، وتصـون   ن المرأُة فرَجها من الز  وحين تحص 

نيا جميع جوارحها، فإ ـا تنـال رضـا رهبـا، وتعلـو عنـده مكانُتهـا، وتفـوز بخيـري الـدُّ 

تهـا وإحصــان فرجهـا فقــال واآلخـرة، وقـد امتــدح اهلل تعـالى يف مـريم ا بنــة عمـران عفَّ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:تعـــــــــــــــــــالى

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿:وقــال تعــالى[ 08:األنبيــاء]  ﴾ڀ

فـأخرب "[ 80:التحـريم]  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

عنها بإحصا ا فرجها، وذلك باألسـباب، وهـي مـا اتخـذت بـين نفسـها وبـين النـاس 

حجابًاك لئال يقع بصر الناس عليهـا، وال يقـع بصـرها علـيهم لتصـل بـه إلـى تحصـين 

 ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :فرجهـــــــاك قـــــــال اهلل تعـــــــالى

، وهـم إذا غضـوا األبصـار، وصـلوا إلـى حفـ  الفـروجك ففـي الحجـاب [ 52:النور]

 :البصر وصول إلى حف  الفرج وإحصانه، وقال يف آية أخرى البصر، ويف غض   غضُّ 

وتطهيره إياها يف أن طهرهـا مـن الفـواحش ، ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿

 ."والزنا، فأضاف اإلحصان إليها يف اآلية األولى، وأضاف التطهير هاهنا إلى نفسه

                                                 
، ويف المعجــم (81899) 85/578والطــرباين يف المعجــم الكبيــر  ،0/820المســند خرجــه أحمــد يف أ( 8)

، والطحــاوي يف شــرح (88002) 82/807، والنســائي يف الســنن الكــربى (8709) 0/088األوســط 

ـــار  ـــكل اآلث ـــير (1228) 88/172مش ـــربي يف التفس ـــير  ،82/78، والط ـــاتم يف التفس ـــي ح ـــن أب واب

ــــن عــــدي يف الكامــــل  ،9/0202 ، (85920) 7/016والبيهقــــي يف الســــنن الكــــربى  ،5/502واب

، والحــاكم يف 586، والواحــدي يف أســباب النــزول ص (0520) 5/800والمخلـص يف المخلصــيات 

، ووافقــه "هــذا حــديث صــحيح اإلســناد ولــم يخرجــاه": وقــال الحــاكم( 0792) 0/088المســتدرك 

رباين يف الكبيـر واألوسـط بنحـوه، رواه أحمـد والطـ": 7/71وقال الهيثمـي يف مجمـع الزوائـد  ،الذهبي

حه األلباين يف إرواء الغليل "ورجال أحمد ثقات   .6/005، ويف صحيح أبي داود 6/007، وصحَّ

 .292لناسخ والمنسوخ للنحاس صا( 0)

 .82/00أويالت أهل السنة ت( 5)
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رين ﴾ٻ ٻ ﴿ :ويف معنى الفرج يف قوله  :قوالن للمفسِّ

ـ ،أنه فرج نفسها الـذي حفظتـه مـن الفاحشـة :األول [: ه190ت] معاينقـال السَّ

ـت عـن فالنُة فرَجها ْت نَ َص ْح أَ : ج بعينه، والعرب تقولرْ أشهر القولين أنه الفَ " ، إذا عفَّ

نا حه الفخر الرازي"الز  ألنه الظاهر من [ ه772ت] وابن عادل [ ه626ت] ، ورجَّ

والظاهر أن الفـرج هنـا حيـاُء المـرأة، أحصـنته " [:ه712ت]  ، قال أبوحياناللف 

ــــت: أي ــــن الحــــالل والحــــرام كمــــا قال ــــه م  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿ :منعت

 ."[ 02: رمم]

أنه َجْيُب َدْرِعها، َمنعْت منه جربيَل قبل أن تعلم أنه رسوُل رب ها، وكـل مـا  :الثاين

ع  وشـق  يف حـائط، دْ جًا، وكذلك كل َصـرْ فإنه يسّمى فَ  ق  تْ أو فَ  ق  رْ كان يف الدرع من َخ 

 ، وبـه قـال يحـي بـن سـالم[ ه887ت] وهو قول قتـادة ،ج  رْ ج يف سقف فهو فَ رْ أو فَ 

[ ه575ت] والســـمرقندي[ ه588ت]  والزجـــاج[ ه027ت] والفـــراء[ ه022ت]

ـــين ـــي زمن ـــن أب ـــرَّ [ ه500ت] واب ـــبه الف ـــاوردي، ونس ـــى [ ه122ت]  اء والم إل

ـــرين، ونســـبه الســـمعاين  إلـــى أكثــــر [ ه210ت] وابــــن عطيـــة[ ه190ت] المفس 

رين  .المفس 

ه، ألنـه هـذا ـــراد به فرج المرأة على حقيقتـــرب يف معنى اآلية أن المــعل األقول

هو الذي يدل عليه اللف  والسياق، وأما النفخ فكان يف جيب درعها فنزل يف رحمها، 

حه ابن جرير والـذي هـو أولـى القـولين عنـدنا ": حيث قـال[ ه582ت]  وهذا ما رجَّ

                                                 
 .2/170فسير السمعاين ت( 8)

 .85/290اللباب يف علوم الكتاب  ،00/895لتفسير الكبير ا( 0)

 .7/165لبحر المحيط ا( 5)

 .82/91فسير الطربي ت( 1)

معـاين القـرآن  ،8/550تفسير يحي بن سـالم  ،9/0166تفسير ابن أبي حاتم  ،82/91فسير الطربي ت( 2)

تفسـير القـرآن العزيـز  ،5/170بحـر العلـوم  ،2/806معاين القـرآن وإعرابـه للزجـاج  ،0/082للفراء 

5/820. 

المحــرر الــوجيز  ،5/126تفســير الســمعاين  ،6/19النكــت والعيــون  ،0/082اء عــاين القــرآن للفــرم( 6)

2/552. 
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ا من الفاحشـة، ألن ذلـك هـو األغلـب مـن أحصنت فرجه: بتأويل ذلك قول من قال

فخنـا يف فن: يقول ﴾وئ وئ ەئ ەئ﴿ معنييه عليه، واألظهر يف ظاهر الكالم، 

ــا ــن روحن ــا م ــب درعه ــر"جي ــن كثي ــال اب  وئ ەئ ەئ﴿" [:ه771ت]  ، وق

يل، فإنَّ اهلل بعثه إليها فتمثَّل لها يف صورة َبَشر  بواسطة الملك، وهو جرب: أي ﴾وئ

َســوي، وَأمــره اهلل تعــالى أن يــنفخ بِِفيــه يف جيــب ِدْرِعَهــا، فنزلــت النّفخــة َفَوَلَجــْت يف 

الم، ولهذا قال  وئ وئ ەئ ەئ ﴿ :َفرِجها، فكان منه الحمل بعيسى، عليه السَّ

 ."بَِقَدِرِه َوَشرِعهِ : أي ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

جـال، وأن تبتعـد عـن ى بـأدب الحيـاء أمـام الر  ويجدر بالمرأة المسلمة أن تتحلَّ  

ختالط معهم، فقد امتدح اهلل تعالى هـذا األدب الكـريم مجالسة األجانب منهم، واال

اللتـين وجـدهما موسـى عليـه السـالم عنـد مـاء مـدين فقـال  الرجـل الصـالحيف ابنتي 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿:تعـــــالى

[ 05:القصـــص] ﴾چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤڤ

رون  :، وتـذودان أيإنما فعلتـا ذلـك ليفـرغ النـاس، وتخلـو لهمـا البئـرُ : قال المفس 

ذاد فــالن  غنََمــه وماشــيَته، إذا أراد شــيء  مــن ذلــك أن يشــذَّ : ، يقــالتحبســان غنمهمــا

عاءُ  ه ومنََعُه، والرُّ ، كما يقال: ويذهب، فردَّ صاحب وصحاب، والمقصـود : جمع راع 

 .ُرعاة الَغنَم

ويف اخبار اهلل تعالى عن اتصاف هاتين المرأتين بُخُلق الحياء حث  للمرأة  

 ک ک ک ڑ ڑ﴿ :األدب الرفيع يقول تعالىالمسلمة أن تتحلَّى هبذا 

 ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

وهذا يدل "[: ه8576ت] ، قال السعدي[ 02:القصص]  ﴾ہ ہ ۀ ۀ

                                                 
 .82/91فسير الطربي ت( 8)

 .1/502فسير القرآن العظيم ت( 0)

 .5/570اد المسير ز( 5)

 .1/850معاين القرآن وإعرابه للزجاج  ،88/22فسير الطربي ت( 1)
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على كرم عنصرها، وخلقها الحسن، فإن الحياء من األخالق الفاضلة، وخصوصًا 

واالنقباض واالنزواء، ويتعّدى  ةُ مَ ْش الحِ : ، والحياء واالستحياء بالمد  "يف النساء

 . استحييته، واستحييت منه:قالبنفسه وبالحرف ي

رين ويف معنى االستحياء يف اآلية أقوالًا   :للمفسِّ

 أ ا تمشي واضعة ثوهبا على وجهها من الحياء، قال عمر رضـي اهلل عنـه :األول

َجة، جاءته علـى اسـتحياء، قائلـًة ليست بَسْلَفع  "[: ه05ت] اَجة والَّ من النساءك َخرَّ

ويحـي [ ه821ت] ، وبه قال مجاهد "سترتًة بُِكم ِدْرِعهام: بثوهبا على وجهها، أي

[: ه782ت] ، قـال النسـفي[ ه72ت]  وعمـرو بـن ميمـون[ ه022ت] بن سـالما

هذا دليُل كمال إيما ا، وشرف عنصرها، أل ا كانت تدعوه إلى ضيافتها، ولم تعلم "

  ."أيجيبها أم ال، فأتته مستحية، قد استرتت بُِكّم ِدْرِعها

 .[ ه882ت] بعيدة عن الَبَذاء، وهو قول الحسن :الثاين

[ ه807ت] قالـه السـّدي ،تمشي على استحياء من موسى عليه السـالم :الثالث

ــر "[: ه090ت] ، قــال أبــو الســعود[ ه891ت] وعبــدالعزيز بــن أبــي حــازم  تنكي

رة، أي  ."شديدة الحياء:استحياء للتفخيم، قيل جاءته ُمَتَخف 

ح  من كالم المرأة مع موسى عليـه السـالم أدب  جميـل، فهـي مـع مجيئهـا وُيل 

صفة هبذا الحياء المحمود، لم تنسـب الكـالم إلـى نفسـها ولكنهـا نسـبته إلـى أبيهـا متَّ 

                                                 
 .1/81يسير الكريم الرحمن ت( 8)

  .82/826مقاصد القرآن  تح البيان يفف( 0)

جال": ال الجوهريق( 5) ْلَفُع من الر  ْوق: الجسور، ومن الن ساء: السَّ ـليطة، ومـن النُـّ ـديدة: الجريئـة السَّ  "الشَّ

حاح   (.سلفع) 5/8058الص 

، التفسـير 6/551البـن أبـي شـيبة المصـنَّف  ،0/0061تفسير ابن أبـي حـاتم  ،88/62تفسير الطربي ( 1)

ح ابن كثير إسناده يف التفسير 5/506الوسيط     .6/009، وصحَّ

 .88/62تفسير الطربي  ،0/297تفسير يحي بن سالم  ،206فسير مجاهد ت( 2)

 .0/657دارك التنزيل م( 6)

 .88/62تفسير الطربي  ،0/297فسير يحي بن سالم ت( 7)

 .01/202التفسير الكبير  ،88/62فسير الطربي ت( 9)

 .7/0رشاد العقل السليم إ( 0)
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فهـم المرأة يف منطقهـا وقولهـا، فـال يُ  ومن هنا يؤخذ أدُب  ﴾گ گ گ ﴿ :فقالت

يبــة، يقــول  مــن كالمهــا حــين ينضــبط هبــذا األدب الجــّم إال النزاهــة والعفــة ونفــي الر 

أسندت الدعوَة إلى أبيهـا وعّللتهـا بـالجزاء حتـى ال يتـوهم " [:ه8578ت] المراغي

يبــة، كمــا أن ىف كالمهــا داللــًة علــى كمــال العقــل، والحيــاء  مــن كالمهــا شــىء  مــن الر 

 ."والعفة،كما ال يخفى

مــع علــو شــأ ّن وكمــال  - وحــين أدَّب اهلل تعــالى أكــرَم النســاء، نســاء النبــي  

لنساء  فقد أمرهن تعالى بااللتزام هبذا األدب، ليكّن قدوةً  -هن طهار ن رضي اهلل عن

جال، وليكن قولهن قواًل رفيعًا معروفًا ة، فال يخضعن بالقول يف مخاطبتهن للر  مَّ األُ 

ـــال تعـــالى ـــر، فق  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :يف الخي

ــن ســليمان[ 50:األحــزاب]  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ــل ب  يقــول مقات

 ڤ ﴿ فال تومين بقول يقـارف الفاحشـة : يقول ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿"[: ه822ت]

وجل عن الكـالم مـع  اهلل عزَّ  نا، فزجرهنَّ الفجور يف أمر الز  : يعني ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

ــال تعــالى ــم ق ــيهن الحجــاب، ث ــة، وَضــَرب عل  ڄ ڄ ﴿ :الرجــال، وأمــرهن بالعفَّ

 ."قواًل حسنًا ُيعرف وال ُيَقاِرف الفاحشة: يعني ﴾ڄ

رين يف المراد بالخضوع بالقول يف اآلية أقوال  :وللمفسِّ

اءُ تليين القول وترقيقه، وهو قو: األول [ ه027ت] ل ابن عبـاس، وبـه قـال الفـرَّ

ــة  ــن قتيب ــوي [ ه076ت] واب ــن عبدالســالم[ ه225ت] والغزن [ ه662ت] والعــز ب

 .[ ه772ت]  وابن عادل[ ه718ت] والخازن

فث، قاله الحسن :الثاين  .[ ه807ت] والسّدي[ ه882ت]  التكلم بالرَّ

                                                 
 .02/22فسير المراغي ت( 8)

 .5/197فسير مقاتل بن سليمان ت( 0)

، بـاهر 522، تفسـير غريـب القـرآن البـن قتيبـة ص80/0فسـير الطـربي ، ت0/510معاين القرآن للفراء ( 5)

ــان  ــن عبدالســالم 0/8852الربه ــز ب ــل  ،0/275، تفســير الع ــاب التأوي ــوم  ،5/101لب ــاب يف عل اللب

  .82/211الكتاب 

 .1/509النكت والعيون  ،0/5852تفسير ابن أبي حاتم  ،0/782فسير يحي بن سالم ت( 1)
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 ،[ ه816ت] الكلبـي الكالم الذي فيـه مـايهوى المريـُب، وهـو قـول :الثالث

لن قواًل يجد به منافق  أو فاجر  سبيالً إلى ال تقُ : والمعنى"[: ه169ت]  قال الواحدي

الطمع يف موافقتكنَّ به، والمرأة مندوبة إذا خاطبت األجانَب إلـى الِغلظـة يف المقالـة، 

لـوب مايـدخل مـن كـالم النسـاء يف ق :الرابـع ."ألن ذلك أبعُد من الطمـع يف الريبـة

وقـد يكـون "[: ه210ت] ، قال ابن عطية [ ه890ت] الرجال، وهو قول ابن زيد

الخضوع يف القول يف نفس األلفاظ وَرَخامتها، وإن لم يكن المعنـى مريبـًا، والعـرب 

 ."تستعمل لفظة الخضوع بمعنى الميل يف الغزل

أو المعنى فإنه  وهذه أقوال متقاربة  متوافقة ، فكل مافيه خضوع بالقول يف اللف  

ـــه ـــه، ﴾ ڤ ڤ ڤ ﴿ :داخـــل  يف قول  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿ :ويف معنـــى قول

رين  :قوالن للمفس 

 نـا، وهـو قـول عكرمـةجـور والز  يف الفُ  فيطمع الذي يف قلبه رغبـة  : بمعنى: األول

به ابـن [ ه822ت] ومقاتل بـن سـليمان[ ه807ت] والسّدي [ ه822ت] ، وصـوَّ

 ."ليس للنفاق مدخل يف هذه اآلية": عطية وقال

، واسـتبعده ابـن [ ه887ت] فيطمع الذي يف قلبه نفاق، وهو قول قتادة :الثاين

 .[ ه718ت]  ُجزّي 

جال األجانب، قها مع الر  وكما أمر اهلل تعالى المرأة بأن تكون منضبطة يف منط 

تها، وقطعًا لطمع أصحاب وأن ال تخضع بالقول لهم حفاظًا لكرامتها وصيانة لعفَّ 

                                                 
 .9/172البحر المحيط  ،5/507تفسير القرآن العزيز  ،0/782فسير يحي بن سالم ت( 8)

 .5/160لتفسير الوسيط ا( 0)

 .1/512الجواهر الحسان  ،9/172البحر المحيط  ،1/590المحرر الوجيز  ،80/0فسير الطربي ت( 5)

 .1/590لمحرر الوجيز ا( 1)

 .2/512معاين القرآن للنحاس  ،0/782تفسير يحي بن سالم  ،5/197فسير مقاتل ت( 2)

 .1/590لمحرر الوجيز ا( 6)

تفســير  ،0/2909الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة  ،80/5تفســير الطــربي  ،0/782فســير يحــي بــن ســالم ت( 7)

  1/070السمعاين 

 .0/828ل لتسهيل لعلوم التنزيا( 9)
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تها وال تبديها إال القلوب المريضة فيها، فقد أوجب اهلل تعالى عليها أن تخفي زينَ 

اين بلمن تحّل له، وألهمية هذا األدب البليم يف حياة المرأة المسلمة فإن التوجيه الرَّ 

من يجوز  سميةلم يقف عند عموم  ي المرأة عن إبداء زينتها، وإنما تجاوزه إلى ت

 گ گ گ گ ک ک﴿ :جال فقال تعالىاظهار زينتها لهم من الر  

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 .[ 58:ورالن]  ﴾مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ

رين ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ :ويف معنى االستثناء يف قوله   :أقوالًا للمفسِّ

[ ه50ت] أ ا زينة الثياب الظاهرة، وهو قول ابن مسعود رضـي اهلل عنـه :األول

وابـن [ ه882ت] والحسـن [ ه06ت] وإبـراهيم النخعـي [ ه95ت]  وأبي الجوزاء

 :، قال عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه[ ه001ت]  وأبي عبيد[ ه882ت] سيرين

ــــة" ين ــــان الز  ــــاخفي: زينت ــــاب، وم ــــا الثي الخلخــــاالن والقرطــــان : فالظــــاهرة منه

واران  ٻ ﴿ :ودليُل هذا التأويـل قولـه سـبحانه"[: ه107ت] ، قال الثعلبي"والس 

وعلـى هـذا القـول يجـب سـرت  ،"ثيابكم: أي[ 58:األعراف]  ﴾پ پ پ ٻ

 .جميع بد ا

 وابن عبـاس رضـي اهلل عـنهم[ ه08ت] وهو قول أنس ،الكحل والخاتم :الثاين

[ ه61ت] والمسور بن مخرمـة[ ه887ت] وقتادة [ ه821ت]  ومجاهد[ ه69ت]

                                                 
أحكـام القـرآن  ،9/0275تفسير ابن أبـي حـاتم  ،82/887فسير الطربي ، ت0/155تفسير عبدالرزاق ( 8)

اص تفسـير القـرآن العظـيم  ،6/569التمهيـد البـن عبـدالرب  ،8/850تفسير ابن فورك  ،2/870للجصَّ

5/091.  

 .82/887فسير الطربي ت( 0)

 .7/97لكشف والبيان ا( 5)
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عن مجاهد يف و، [ ه027ت] والفراء[ ه890ت]  وابن زيد[ ه825ت] والشعبي

الث يـــاُب والِخَضـــاُب والخـــاتُم :قـــال ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿": قولـــه

هـري "والُكْحـل ُيـرى الشـيء مـن دون الِخَمـار، فأمـا أن " [:ه885ت] ، وقـال الزُّ

 ."تسلخه فال

ــان، وهــو مــروي عــن ابــن عمــر: الثالــث  وابــن عبــاس[ ه75ت] الوجــه والكفَّ

ـ[ ه02ت] بـن جبيـرا الوبه ق ،[ ه29ت]  وعائشة[ ه69ت] [ ه822ت] حاكوالضَّ

وأبوصـــــالح [ ه807ت] والســـــّدي [ ه881ت] وعطـــــاء [ ه827ت]  وعكرمـــــة

[: ه171ت] ، قال الباجي القرطبي[ ه588ت]  جاجوالزَّ [ ه827ت] واألوزاعي

، إلـى الفقهـاء[ ه165ت]  ، ونسبه ابـن عبـدالرب"وعلى ذلك أكثر أهل التفسير"

حه ابن جرير  .[ ه582ت] ورجَّ

وأن إباحة ظهور الوجه والكفين إنما  ،أن المعنى األول هو الراجح والذي يظهر

 ﴾ہ ہ ۀ ۀ ﴿ :هو يف الصالة، ال يف إباحة النظر إليها، بدليل قوله تعالى

ره عبيدة السلماين[ 20:األحزاب] بأ ا ُتْدنِيه من فوق رأسها، فـال [ ه70ت] وقد فسَّ

وهذا كان بعد نزول الحجـاب، وقـد "[: ه702ت] ، قال ابن رجبُتْظِهر إال عينَها

اهـا، وكـان ذلـك ُكنَّ قبل الحجاب َيظهرن بغير جلباب، وُيرى من المرأة وج هها وكفَّ

                                                 
شـرح معـاين  ،82/889فسير الطـربي ت ،0/155، تفسير عبدالرزاق 8/829من الجامع تفسير القرآن ( 8)

شـرح أبـي داود  ،9/2269الهداية إلـى بلـوغ النهايـة  ،0/580، السنن الكربى للبيهقي 1/550اآلثار 

 .5/875للعيني 

 .9/0275فسير ابن أبي حاتم ت( 0)

 .0/152فسير عبدالرزاق ت( 5)

بحـر العلـوم  ،9/0275تفسير ابـن أبـي حـاتم  ،1/50معاين القرآن وإعرابه  ،82/889تفسير الطربي  (1)

تفسـير  ،0/802عمـدة القـاري  ،0/56شرح صحيح البخاري البن بطال  ،6/569التمهيد  ،0/229

  .5/091القرآن العظيم 

 .8/028لمنتقى شرح الموطأ ا( 2)

 .6/560لتمهيد ا( 6)

 .80/16فسير الطربي ت( 7)

 .82/5821تفسير ابن أبي حاتم  ،80/16تفسير الطربي  ،0/12من الجامع  تفسير القرآن( 9)
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ثــم  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿:مـا ظهــر منهـا مــن الزينـة يف قولــه عـز وجــل

يها  ."ُأمَِرت بسرت وجهها وكفَّ

وبعد أن  ى اهلل تعالى المرأة عن إبداء زينتها، فقد أمرها بامتثـال مـا يـؤدي إلـى  

جمـع ِخَمـار، : والُخُمـرُ  ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿ :إخفاء هذه الزينـة فقـال تعـالى

رَ  َجْمـُع : ، واُلُجيـوُب توهو ما تغط ي به المرأُة رأَسها، ومنه اخَتَمَرت المرأُة وَتَخمَّ

رع أو القميص، مأخوذ  من الَجْوب، وهو الَقْطع ، َجْيب، وهو موضع الَقْطِع من الد 

هـا علـى جيبهـا وهـو نحرهـا، فتسـرت خمارَ  َل دِ ْسـ، فَأَمَر اهلل تعالى المرأَة بأن تَ الَقْطع

إذا  ســاء ُكــنَّ يف ذلــك الزمــانوذلــك أن الن   ،بــذلك الخمــار شــعَرها وعُنَقهــا وصــدَرها

غطين رؤوسهن باألخمرة، َسَدْلَن مـا تبقـى مـن الخمـار مـن وراء الظهـر، كمـا تفعـل 

 ونحـوُرهنّ  نساء النبط، وكانت جيوهبن من جهة الصدر واسعة، فتبدو منهـا أعنـاُقهنّ 

مــن  اهلل تعــالى أن َيْســِدْلَن ُخُمــَرهنّ  ، الِســْتر عليهــا، فــأمرهنّ وقالئــُدُهنّ  وصــدوُرهنّ 

امهنّ   :يف قــول اهلل تعــالى[ ه02ت] ، قــال ســعيد بــن جبيــرطينهــا كلَّهــا، حتــى يغُقــدَّ

، قـال "النَّحر والصـدر، وال ُيـرى منـه شـيء  : يعني: "﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿

، وعـن "وكنَّى عن الصدور بالجيوب أل ا ملبوسة  عليها"[: ه122ت] الماوردي

يـرحم اهلل نسـاء الُمهـاجرات األول، لمـا ": ، قالـت[ ه29ت] عائشة رضـي اهلل عنهـا

ــزل اهلل ــاخ ﴾ڻ ڻ ڻ ں ﴿ :أن ــُروطهنَّ ف قن ُم ــقَّ ــاَش ــت  "َتَمْرَن هب وقال

إِنَّ لِنساء ُقريش  لفضالً، وإِن ي واهلل ما رأيـت أفضـل مـن نسـاء ": أيضًا رضي اهلل عنها

                                                 
 .0/516تح الباري البن رجب ف( 8)

 .(خ م ر) 8/012مشارق األنوار ( 0)

 .(ج ي ب) 7/280لمحكم والمحيط األعظم ا( 5)

المجيـد مـراح لبيـد لكشـف معنـى القـرآن  ،0/67، التسهيل لعلوم التنزيل 0/010معاين القرآن للفراء ( 1)

0/802. 

 .9/0272فسير ابن أبي حاتم ت( 2)

 .1/00لنكت والعيون ا( 6)

 .{وليضربن بخمرهن على جيوهبن}باب ( 1729)خرجه البخاري يف الصحيح، كتاب تفسير القرآن، أ( 7)
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ــور ــت ُســوَرُة النُّ ــًا بالتَّنزيــل، لقــد ُأنِزَل ــاب اهلل، وال إيمان  األنصــار أشــدَّ تصــديقًا بكت

انقلب رجالهنَّ إليهنَّ يتلون عليهنَّ ما أنزل إلـيهنَّ فيهـا،  ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿

جل على ا مرأته وابنته وأخته، وعلى كل  ذي قرابته، ما منهنَّ اْمَرَأة  إاِل قامـت ويتلو الرَّ

ل َفاْعَتَجَرْت به، تصديقًا وإِيمانًا بما أنزل اهلل مـن كتابـه، فأصـبحن  إلى مْرطَِها اْلُمَرحَّ

 ."الصبح معتجرات كأن على رؤسهن الغربان ُيَصل ين وراء رسول اهلل 

ونسـاَء المـؤمنين أن يمتثلنـه  هلل تعـالى بـه نسـاَء النبـي ومن األدب الذي أمـر ا 

ض  ويتحلــين بــه هــو إســدال الجلبــاب علــى رؤوســهن ووجــوههن عنــد مظنــة التعــرُّ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿:للرجال األجانب فقال تعالى

[: ه69ت] قــال ابــن عبــاس[ 20:األحــزاب]  ﴾ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ

 أن يغطين وجوههنَّ من فـوق "
أمر اهلل نساَء المؤمنين إذا خرجن من بيو ن يف حاجة 

 ."الجالبيب ويبدين عينًا واحدةرؤوسهنَّ ب

ي د  كانت المِدينَـُة َضـي َقَة المنـازل، : "[ ه807ت] ويف سبب نزول اآلية قال السُّ

ـاق المدينـة  ـاق  مـن ُفسَّ وكان الن ساء إذا كان الّليل َخَرْجَن، يقضين الحاجة، وكـان ُفسَّ

نَاع  قالوا
ة  : يخرجون، فإِذا رأوا المرأة عليها قِ ، فَتركوها، وإذا رأوا المرأة بغير هذه ُحرَّ

 ، وقـال الكلبـي"هذه أمة ، فكانوا يراودو ا، فأنزل اهلل تعـالى هـذه اآليـة: قِنَاع  قالوا

ُة من األمـة بالليـل، فلقـي " [:ه816ت] كانوا يلتمسون اإلماء، ولم تكن ُتعرف الُحرَّ

 ، ، فُرفَِع ذلك إلى النبـي نساُء المسلمين منهم أذًى شديدًا، فذكرن ذلك ألزواجهنَّ

 ."فنزلت هذه اآلية

ــــه ــــذكور يف قول ــــاء الم ــــة اإلدن ــــوال  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ﴿ :ويف كيفي أق

رين  :للمفسِّ

                                                 
 .9/0272فسير ابن أبي حاتم ت( 8)

 .0/2960النهاية الهداية يف بلوغ  ،82/5821تفسير ابن أبي حاتم  ،80/16فسير الطربي ت( 0)

  565سباب النزول للواحدي صأ ،82/5821تفسير ابن أبي حاتم ( 5)

 .5/661تفسير البغوي  ،5/180تفسير القرآن العزيز  ،0/759فسير يحي بن سالم ت( 1)
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هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فال يبدين منها إال عينًا واحدة، وهذا  :األول

رضـي اهلل عـنهم، [ ه68ت] وأم َسـَلمة[ ه69ت] وابـن عبـاس [ ه05ت]  قول عمر

[ ه807ت] والسـّدي [ ه822ت] ومقاتل بـن سـليمان [ ه70ت]  وعبيدة السلماين

الم[ ه882ت] وابن سيرين قالت أم سـلمة رضـي  ،[ ه662ت] والعّز بن عبدالسَّ

األنصــار كــأنَّ علــى  خــرج نســاءُ  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ﴿ :لمــا نَزلــت": اهلل عنهــا

 ہ ۀ ۀ﴿معنــى " :، يقــول الزمخشــري"رءوســهنَّ الِغْرَبــاَن مــن األَكِســَية

يرخينها عليهّن، ويغطين هبا وجوههّن وأعطافهّن، يقال إذا َزلَّ الثوُب عن  ﴾ہ

ادين ثوبــِك علـى وجهــِك، وذلـك أن النسـاء كــّن يف أول اإلسـالم علــى : وجـه المـرأة

راهّن يف الجاهليــة متبــذالت، تــربز المــرأة يف درع وخمــار، ال ُفصــل بــين الحــّرة هجيــ

ــى مقاضــى  ــل إل ــان وأهــل الشــطارة يتعّرضــون إذا خــرجن باللي واألمــة، وكــان الفتي

: ونـــوا للحّره بعلـة األمـة، يقولــحوائجهّن يف النخيل والغيطان لإلماء، وربما تعّرض

اء بلـبس األرديـة والمالحـف ـاإلمـ ين زـهّن عـ، فـُأمرن أن يخـالفن بـزيحسبناها أمةً 

 ."وسرت الرؤوس والوجوه، لُيحتشمن وُيَهْبن، فال َيطمع فيهن طامع

أن يشددن جالبيبهنَّ على جباههن، وذلك بأن تلويه فوق الجبين وتشّده،  :الثاين

ثم تعطفه على األنف، وإن ظهرت العينان، لكنه يسـرت الصـدر ومعظـم الوجـه، وهـو 

 .[ ه887ت] وقتادة[ ه827ت] عن ابن عباس، وبه قال عكرمة  رواية

 .[ 882ت] وهو قول الحسن ،أن تغطي نصف وجهها :الثالث

إنَّ حثَّ المرأة وترغيبها يف إخفاء زينتها، وإدناء جلباهبا عليها، وضرهبا بخمرها  

                                                 
 ،0/510معـاين القـرآن للفـراء  ،8/70تفسـير القـرآن مـن الجـامع  ،5/227فسير مقاتـل بـن سـليمان ت( 8)

  .9/221البحر المحيط  ،0/202دالسالم تفسير العز بن عب

وأبــو داود يف الســنن  ،82/5821وابــن أبــي حــاتم يف التفســير  ،5/20خرجــه عبــدالرزاق يف التفســير أ( 0)

اص يف أحكام القرآن (1828) 1/68 حه األلباين يف غاية المرام ص  ،2/011، والجصَّ  .090وصحَّ

افا( 5)  .5/220لكشَّ

 .1/500المحرر الوجيز  ،1/105النكت والعيون  ،82/5821فسير ابن أبي حاتم ت( 1)

 .87/052فسير القرطبي ت ،2/577معاين القرآن للنَّحاس ( 2)
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بـل إن اهلل على جيبها، إنما هو حفاظ  لها مـن إطمـاع الطـامعين، وتـربُّص الفاسـقين، 

، عّف تَ ْسـتعالى أخرب أن األفضل يف حق المرأة الكبيرة، التي ال ترجـو النكـاح، يف أن تَ 

أباح اهلل تعـالى لهـا أن تضـعها لعـدم رغبـة الرجـال فيهـا، فقـال  أن وتسترت بثياهبا، بعد

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿:تعـــالى

َوإِنََّمــــــا "[ 62:النــــــور] ﴾ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

، وقد بلغن هـذا المبلـم، فلـو غلـب  خّصهنَّ اهلل تعالى بذلك ألنَّ الّتهمة مرتفعة عنهنَّ

 ڃ ڃ ﴿ :على ظن هنَّ خالف ذلك َلم يحلَّ لهـنَّ وضـع الث يـاب، ولـذلك قـال

وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو َأبعُد من المظنَّة وذلـك يقتضـي أنَّ  ﴾چ چ

ابَّة ويف معنـى التـربُّج  ،"عند المظنَّة يلزمهنَّ أن ال يضعن ذلك كما يلزم مثله فِي الشَّ

سـفينة : إظهار ما يجب إخفـاؤه، مـن قـولهمتكلُّف "[: ه229ت]  يقول الزمخشري

، ال غطاء عليها، والربج ه ال يغيب ة العين، ُيرى بياضها محيطًا بسوادها كل  عَ ِس : َباِرج 

، إال أنــه اخــتّص بــأن تتكّشــف المــرأة للرجــال بإبــداء زينََتهــا، وإظهــار  منــه شــيء 

 ."محاسنها

رين   :ويف تسميتهنَّ قواعد أقوالًا للمفسِّ

 التي قعدت عن الحيض والولد، بسبب الكرب، وهو قول سعيد بـن جبيـر: األول

ــة[ ه02ت] ــادة[ ه822ت] والضــحاك [ ه827ت]  وعكرم ــن [ ه887ت] وقت واب

[ ه022ت] ويحــي بــن ســالم [ ه822ت] ومقاتــل بــن ســليمان[ ه822ت] جــريج

، ونسـبه [ ه225ت]  والغزنـوي[ ه020ت]  وأبي عبيـدة[ ه582ت] وابن جرير 

 .إلى أكثر العلماء[ ه678ت]  القرطبي

ــاين ــزواج، أي :الث ــي قعــدت عــن ال ــول : هــي الت ــده، وال ترجــوه، وهــو ق ال تري

                                                 
 .01/102لتفسير الكبير ا( 8)

اف ا( 0)  .5/022لكشَّ

، مجـاز 82/862فسـير الطـربي ، ت8/168تفسـير يحـي بـن سـالم  ،5/029تفسير مقاتل بن سـليمان ( 5)

 .0/8282باهر الربهان  ،9/0650أبي حاتم  تفسير ابن ،0/60القرآن 

 .82/550فسير القرطبي ت( 1)
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 وابــن أبــي زمنــين[ ه588ت] والزجــاج[ ه882] والحســن[ ه021ت] الشــافعي

 .[ ه500ت]

وال "[: ه076ت] أل ن بعد الكـرب يكثـر مـنهنَّ القعـود، قـال ابـن قتيبـة :الثالث

يت قا عدًا، إال بالقعود، أل ا إذا أَسنَّْت عجزت عن التَّصّرف وكثرة الحركة، أراها سم 

 ."قَاِعد  : وأطالت الُقُعود، فقيل لها

هي التي إذا رآها الرجاُل استقذروها، فَقَعَدْت عـن االسـتمتاع هبـا، وهـو  :الرابع

 .[ ه856ت] قول ربيعة الرأي

هن، وضعف أبدا ّن، فيكنَّ يف أغلـب ولعل األقرب يف تسميتهن  قواعد لكَِبر سن  

ن من الرجال والنسـاء،  أحوالهن قاعدات، وهذا هو المعروف والمشاهد يف كبار الس 

وإذا بلغت المرأة هذا الحـال مـن السـن  والقعـود فإنـه اليرغـب فيهـا الرجـاُل قطعـًا، 

 يف إذا كـربْت فوضـعت الِخمـار، وال يكـون هـذا إال: "امـرأة  واضـع  ": والعرب تقول

، وأما التي انقطعت عن المحيض والولـد فربمـا تبقـى فيهـا نضـارة  ومطمـع  الَهِرمة

[: ه022ت]  للرجال فيها، فال تدخل يف حكم القواعد يف اآلية، قال يحـي بـن سـالم

 ."وأما التي قعدت عن المحيض، ولم تبلم هذا الحد  فال"

قـوالن  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿:ويف المراد بالثياب يف قولـه

رين  :للمفسِّ

الـذي فـوق الخمـار، فتضـعه عنهـا، ويسـرتها بـاقي هو الرداء والجلبـاب  :األول

رضــي اهلل عــنهم، [ ه69ت] وابــن عبــاس[ ه50ت] ثياهبــا، وهــو قــول ابــن مســعود

                                                 
، تفسير القرآن 9/0650، تفسير ابن أبي حاتم 1/25، معاين القرآن وإعرابه 5/8810فسير الشافعي ت( 8)

  5/016العزيز 

 .527ريب القرآن البن قتيبة صغ( 0)

الجـواهر الحسـان  ،9/72البحـر المحـيط  ،1/801المحـرر الـوجيز  ،1/222معاين القرآن للنحـاس ( 5)

1/807. 

 .527ريب القرآن البن قتيبة صغ( 1)

 .8/168فسير يحي بن سالم ت( 2)
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وإبـراهيم [ ه02ت] وسـعيد بـن جبيـر[ ه822ت]  والضـحاك[ ه821ت] ومجاهد

وابـن أبـي [ ه09ت] وعبدالرحمن بن يزيد[ ه885ت] والزهري[ ه06ت] النخعي

الجلباب، وأما الخمار اليجوز لهـا أن تضـعه، " :ابن عباس ، قالنجيح وابن جرير

 ."وأما الثوب الذي يكون فوق الخمار يجوز أن تضعه

[ ه827ت] وعكرمـة[ ه75ت] وهو قول ابـن عمـر هو الخمار والرداء، :الثاين

[ ه856ت] وربيعة بن أبي عبدالرحمن[ ه890ت] وابن زيد [ ه882ت]  والحسن

 .[ ه827ت]  وسليمان بن يسار

داء والجلبـاب، مـار مـن الـر  وال ريب أن المقصود بالثياب يف اآليـة مـا فـوق الخِ 

ها من عور ا، فما زاد ألنه اليجوز للمرأة الكبيرة أن تكشف شيئًا من عور ا، وشعرُ 

زًا على أصل ثياهبا الساترة، يجوز للمـرأة الكبيـرة من اللباس الذي تتخذه الشابة تحرُّ 

مثل الشابة أو المرغوب فيها من الرجال، ألنه ليس يف النظـر  منهز رَّ أن تضعه وال تتح

إليها من خوف االفتتان كما يف المرغوب فيهـا، واألفضـل والخيـر لهـا يف أن ال تضـع 

كمـا قـال  فـيهنّ  هذه الثياب عنها، وأن تبقى على لباسها كحـال الشـابات والمرغـوب

 .﴾چ چ ڃ ڃ ﴿ :تعالى

جـاَل الـذين   د اهلل تعالى يف آية النـور المتقـدم ذكرهـا الر  يِحـلُّ للمـرأة أن وقد عدَّ

ينة الكاملـة يف جميـع جسـد المـرأة فـال  ُتبدي لهم زينَتها المعتاد إظهارها لهم، أما الز 

 ۉ ﴿:ُتظهرها إال للزوج، وقد عدَّ اهلل من ضـمن أولئـك فئـًة مـن الرجـال فقـال تعـالى

  .﴾ى ې ې ې ې ۉ

                                                 
، تفسير القرآن 1/808لنكت والعيونا ،9/0612، تفسير ابن أبي حاتم 8/168تفسير يحي بن سالم ( 8)

  5/522العظيم 

 .5/219فسير السمعاين ت( 0)

، تفسـير ابـن 82/866، تفسير الطربي 8/168تفسير يحي بن سالم  ،0/90امع فسير القرآن من الجت( 5)

 .1/808، النكت والعيون 9/0612أبي حاتم 
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رين يف المراد بهذه الفئة أقوال  :وللمفسِّ

 .ذا قول ابن زيدساء لصغره، وهرب له يف الن  أنه الصغير، ألنه ال إِ  :األول

 أنه الِعن ين الذي ال إرب له يف النساء لعجزه، وهذا قول عكرمـة والشـعبي :الثاين

 .[ ه822ت] ومقاتل بن سليمان [ ه825ت]

هو األبلـه المعتـوه، ألنـه ال إرب لـه يف النسـاء لجهالتـه، وهـو قـول ابـن : الثالث

ــــاس ــــد[ ه69ت] عب ــــر[ ه821ت] ومجاه ــــن جبي  وعطــــاء[ ه02ت] وســــعيد ب

 .[ ه881ت]

هو الشيخ الهرم لذهاب إربه، وهذا قول يزيـد بـن أبـي حبيـب وبسـر بـن  :الرابع

 .[ ه822ت] ومقاتل بن حيان[ ه822ت] سعيد

، قـال أنه المْسَتْطِعم، الذي اليهّمه إال بطنه، وهو مروي عن مجاهد :الخامس

الـذين يتبعـون الرجـال، أ ـم : ومـن المعـروف يف التفاسـير"[: ه190ت]  معاينالسَّ 

ة إال بطو م، وال يعرفون أمر الن ساء  ."وليس لهم ِهمَّ

أنه األحمق الذي التشتهيه المرأة، وال يغار عليـه الرجـل، وهـذا قـول : السادس

 .[ ه885ت] والزهري[ ه826ت]  وطاوس[ ه887ت] قتادة

 ســـنهـــو تـــابع القـــوم الـــذي يخـــدمهم بطعـــام بطنـــه، وهـــو قـــول الح :الســـابع

 .عن قتادة[ ه507ت] ، ورواه ابن أبي حاتم[ه882ت]

                                                 
 .1/02لنكت والعيون ا ،1/202معاين القرآن للنَّحاس ( 8)

، التفسـير الوسـيط 9/2271، الهداية إلى بلوغ النهاية 82/800، تفسير الطربي 5/806فسير مقاتل ت( 0)

5/586. 

 .8/850، تفسير ابن فورك 82/808تفسير الطربي  ،002فسير سفيان الثوري صت( 5)

 .1/02النكت والعيون  ،9/0277تفسير بن أبي حاتم  ،8/110فسير يحي بن سالم ت( 1)

، الهدايـة 9/0277، تفسـير ابـن أبـي حـاتم 82/800، تفسـير الطـربي 8/110فسير يحـي بـن سـالم ت( 2)

9/2217. 

 .5/200ين فسير السمعات( 6)

تفسـير ابـن أبـي  ،82/805تفسـير الطـربي  ،0/156تفسير عبدالرزاق  ،8/110فسير يحي بن سالم ت( 7)

  9/0277حاتم 

النكـت  ،8/850تفسـير ابـن فـورك  ،9/0277تفسـير ابـن أبـي حـاتم  ،8/110فسير يحي بـن سـالم ت( 9)

= 
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وهذا األقوال داخلة  وغالبة  يف أوصاف هؤالء التابعين غير أولي اإلربة، وليست 

تخصيصــًا لهــم هبــذه األوصــاف، ولــذا فهــي أقــوال  متقاربــة  يجمعهــا عــدُم الرغبــة يف 

ال أرى الطفـل يـدخل ضـمن الن ساء، ونفي االلتفات إليهنَّ بأي  سبب  من األسباب، و

ه بالذكر بعدها بقوله  ەئ ائ ائ ى ﴿:أوصاف هؤالء التابعين ألن اهلل تعالى خصَّ

هــذه األقــوال متقاربــة، وهــو " [:ه559ت] قــال النحــاس ،﴾ۇئ وئ وئ ەئ

ــوه، والطفــل،  ــى، والمعت ــه يف النســاء، نحــو الشــيخ الهــرم، والُخنث ــذي ال حاجــة ل ال

 ."والعنين

رة، فقـد  اهـا أن تظهـر وكما أن اهلل عز وجل أمر المرأة بأن تخفي زينتها الظـاه 

 لكـل امـرأة  
ّ
زينتها الَخفيَّة من بـاب أولـى، ونـدهبا إلـى االتصـاف هبـذا األدب الِجبِل ـي

 ســويَّة، فقــال تعــالى
ــن  ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ﴿ :عفيفــة  ــال اب ق

هـو أن تقـرع الَخْلَخـال بـاآلخر عنـد الرجـال، ويكـون يف رجليهـا خالخـل، ": عباس

ه مـــن عمـــل فتحــّركهّن عنـــد الرجــال، فنهـــى اهلل ســـبحانه وتعــالى عـــن ذلـــكك ألنــ

 ."الشيطان

 ة التي تحـّرك غرائـزَ ينة الخفيَّ ما كان من الز   ويدخل يف معنى الخلخال كلُّ : قلت

جال، والتي يجب على المرأة إخفاؤهـا، وعـدم اظهارهـا بـأي وسـيلة مـن وسـائل الر  

اإلظهار للرجال، السيما مع تنوع الزينة وكثر ا، وتطور وسائل التواصل بين النـاس 

 .الزمان، فإ ا داخلة يف التحريم المذكور يف اآليةيف هذا 

*                  *                 * 

                                                 
= 

  1/02والعيون 

 .1/202عاين القرآن م( 8)

 .82/801فسير الطربي ت( 0)



 عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس. د                   دراسة تحليلية موضوعية – القرآن الكريم أدب المرأة يف

 
273 

 مع الناسأدب املرأة : املبحث الثالث

إنَّ القرآن الكريم كما أدَّب المرأة بأن أمرها وحثَّهـا علـى تحصـين جميـع بـد ا  

ـبل والـدوا يـة إلـى طمـع وحف  زينتها عن الرجـال األجانـب، وَسـد  كـِل السُّ فع المؤد 

أصحاب القلوب المريضة فيها، فإن القرآن الكريم لم يقف يف  ذيب سـلوك المـرأة 

واالرتقاء هبا عند عالقتهـا بالرجـال، وسـرت جميـع بـد ا عـن األجانـب مـنهم، وإنمـا 

تجاوزهــا إلــى االعتنــاء بحفــ  جوارحهــا وصــيانتها عــن جميــع المعاصــي، ال ســيما 

  .لك الجوارح كاللسان واليدين والرجلينمايكثر استعماله من ت

 ى﴿ :فبشأن أدب اللسان، ومراعاة المرأة ماتلف  به يف منطقها يقول تعالى 

 ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

  ﴾جث يت ىت مت خت حت جتيب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ

، فنهى اهلل تعالى المرأَة أن تسخر من أختها، فربما كانت المهزوء [ 88:حجراتال]

اهلل تعالى النساء بالذكر يف هذه اآلية  منها خيرًا عند اهلل من الهازئة هبا، وقد خصَّ 

من السخرية، وألن االجتماع واالختالط يكون يف الغالب بين  نلكثرة مايقع بينه

ل هذه السخرية، وربما كان المسخور منه خيرًا من الجنس الواحد، فيقع بينهم مث

 [:ه129ت] قال البيهقي ، ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ﴿ :الساخر عند اهلل ولذا قال تعالى

خرية، وتحريم اللَّمز وهو الغيبة " اشتملت هذه اآلية على تحريم االستهزاء والسُّ

هم بعضًا، وتحريم التَّنابر ال يلمز بعُض : أي ﴾حئ جئ ی﴿ ى الوقيعة، ومعنو

اه أبوه، ويضع له َلَقبًا  باألَلقاب هو أن َيَدع الواحد أن يدعو صاحبه باسمه الَّذي َسمَّ

ُه فَ  ويف المراد بالسخرية المنه  عنها أقوال  ،"َيَدُعَوه بهيريد أن ُيِشينَُه به أو َيستِِذلَّ

رين  :للمفسِّ

اآليـة يف االسـتهزاءك ": قـال مجاهـد ،أ ا استهزاء الغني بـالفقير إذا سـأله :األول

 ."الغني بالفقير، والقوي بالضعيف

                                                 
 .0/60عب اإليمان ش( 8)

 .2/008فسير السمعاين ت ،85/858تفسير الطربي ( 0)
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 .[ ه890ت] استهزاء المسلم بالفاسق، وإظهار عثرته، قاله ابن زيد :الثاين

هاة بأهــل ســالمة القلــوب، :لــثالثا [ ه122ت]  المــاوردي ذكــره اســتهزاء الــدُّ

 .[ ه190ت]  والسمعاين

السخرية المنهي عنها سخرية  عامة ، تشـمل هـذه األقـوال وغيرهـا،  وال ريب أنَّ 

فكل ما كان فيه استهزاء وسخرية، وبأي وسيلة من القول أو اإلشـارة أو الكتابـة فإنـه 

 خرية يف السُّ  داخل  
 
عنها يف اآلية، ويخشى منه العقوبة العاجلة فعن عبداهلل بـن  المنهي

لــو ســخرت مــن كلــب  لخشــيت أن أكــون " :قــال[ ه50ت] مســعود رضــي اهلل عنــه

لو رأيُت َرجالً َيْرضُع "[: ه11ت]  وقال أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه "كلبًا

 ، قـال ابـن جريـر"أرضـعها شاًة يف الطَّريق، فسخرُت منه خفـُت أن ال أمـوت حتَّـى

إن اهلل عمَّ بنهيه المؤمنين : والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال"[: ه582ت]

من  عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاين السخرية، فال يحّل لمؤمن أن يسخر

[: ه210ت] ، ويقـول ابـن عطيـة"مؤمن ال لفقره، وال لذنب  رَكَبه، وال لغيـر ذلـك

ـ والُهْزءُ " ك إمـا لِصـإنما يرتتَّ ف امـرؤ  ، أو ب متـى ُضـع  ـة   حادثـة، أو لَرِزيَّ
ـة  ، وإمـا لعلَّ غر 

 ."لنَِقْيَصة  يأتيها، فنُهي المؤمنون عن االستهزاء يف هذه األمور وغيرها  يًا عامًا

اليطعــن بعضــكم علــى بعــض، كمــا هــو  :يأ ﴾حئ جئ ی ﴿ :ومعنــى قولــه

 وسعيد بن جبير[ ه887ت] وقتادة[ ه821ت] ومجاهد [ ه69ت]  قول ابن عباس

، "التختــالوا، فيخــون بعضــكم بعضــًا"[: ه882ت]  ، قــال الحســن[ ه02ت]

                                                 
 .2/558لنكت والعيون ا ،85/858تفسير الطربي ( 8)

 .2/008تفسير السمعاين  ،2/558لنكت والعيون ا( 0)

 .2/058وابن أبي شيبة يف المصنَّف  ،026خرجه نعيم بن حماد يف الزهد ص أ( 5)

 .2/052ة يف المصنَّف خرجه ابن أبي شيبأ( 1)

 .85/858فسير الطربي ت( 2)

 .2/810لمحرر الوجيز ا( 6)

 .2/558النكت والعيون  ،850-85/858تفسير الطربي  ،688فسير مجاهد ص ت( 7)

 .2/558لنكت والعيون ا( 9)
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، فجعـل الَّالمـز أخـاه المـزًا "ال يلعن بعضكم بعضًا"[: ه822ت] وقال الضحاك

ن كالجسد الواحد فيما يلزم بعضهم من بعضك من محبة الخيـر، لنفسه، ألن المؤمني

 .وطلب النفع، ودفع الّضر

َنَبْزُت فالنـًا : من النَّْبز، وهو الَّلقب، يقال ﴾يئ ىئ مئ ﴿ :والتنابز يف قوله

أصـله مـن الرفـع، كـأن النَّْبـَز يرفـع صـاحَبه و" [:ه772ت] لّقبته، قال ابن عادل  :أي

قـال  ،، والمقصود النهي عن تلقيب الرجل بمـا يكرهـه مـن اسـم أو صـفة"فُيشاَهد

، المعنـى"[: ه500ت] ابن أبي زمنـين ، "ال تتـداعوا هبـا: األلقـاب واألنبـاز واحـد 

أظهـرتم وال تظهروا ألقـاهبم فيسـوءهم مـا : كأنه قال"[: ه555ت] وقال الماتريدي 

  ."من اللقب

رين  :ويف المقصود بالتنابز باأللقاب يف اآلية أقوالًا عند المفسِّ

أنه وضع اللقـب المكـروه علـى الرجـل ودعـاؤه بـه، قـال أبـو جبيـرة بـن  :األول

ومـا منـا رجـل إال  ،فينا نزلت هذه اآلية يف بني سـلمة، قـِدم رسـول اهلل ": الضحاك

يا رسـول اهلل إنـه يغضـب مـن : دعا الرجل باالسم، قلناوله اسمان أو ثالثة، فكان إذا 

 ."﴾يئ ىئ مئ ﴿ هذا، فنزلت هذه اآلية

[ ه69ت] يئة قبل اإلسالم، قاله ابن عباسأنه تسمية الرجل باألعمال السَّ  :الثاين

[ ه829ت] ومحمد بن كعـب القرظـي[ ه890ت] وابن زيد [ ه882ت]  والحسن

التنـابز باأللقـاب أن يكـون الرجـل عمـل ": ، قال ابن عباس[ ه588ت]  والزجاج

                                                 
 .2/000تفسير السمعاين  ،2/558النكت والعيون ( 8)

  .87/216للباب يف علوم الكتاب ا( 0)

 .1/065القرآن العزيز  فسيرت( 5)

 .0/551أويالت أهل السنة ت( 1)

،والرتمــــذي يف الســــنن (1060)1/002، وأبــــو داود يف الســــنن 1/60أحمــــد يف المســــند  أخرجــــه( 2)

، وقـال 85/850والطربي يف التفسـير  ،"هذا حديث  حسن  صحيح": وقال الرتمذي( 5069)2/018

 ."لصحيحرجاله رجال ا": 7/888الهيثمي يف مجمع الزوائد 

ــدالرزاق ( 6) ــه 85/850، تفســير الطــربي 5/008تفســير عب ،  بحــر العلــوم 2/56، معــاين القــرآن وإعراب

5/507. 
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، وقال "السيئات ثم تاب منها، وراجع الحق، فنهى اهلل أن ُيعيَّر بما سلف من عمله

ـب فُيقـال" [:ه882ت] الحسن   يـا ،يـا يهـودي: كان اليهودي والنصـراين يسـلم فُيلقَّ

 ."نصراين، فنُهوا عن ذلك

 يا فاسق، يازان، وهو قول مجاهـد :قول الرجل المسلم للرجل المسلم :الثالث

 جئ ی﴿ ": ، قــال قتــادة[ ه887ت] وقتــادة [ ه827ت]  وعكرمــة[ ه821ت]

ال تقــل : قــال ﴾يئ ىئ مئ ﴿ ال يطعــن بعضــكم علــى بعــض: قــال ﴾ حئ

 ."ألخيك المسلم يا فاسق يا منافق

 يـا كلــب، يـا حمــار، يـا خنزيــر، وهـو قــول عطــاء: هــو أن تقـول ألخيــك :الرابـع

 .[ ه881ت]

يِيـر  بَلَقـب  أو وصـف  والذي يظهر من لف  اآلية أن النهي عام  عن كـل مـا فيـه َتعْ 

 .[ ه582ت] يسوء الموصوف، والقول بالعموم هو ما رّجحه ابن جرير

ويف بيان حث  المرأة وترغيبها على التحل ي بأدب األمانة المادية والمعنوية،  

ونزاهة يديها وجوارحها عن كل ريبة وخيانة، فقد  ى اهلل تعالى النساء عن السرقة، 

ب األمانة وحف  اليد من السرقة من شروط قبول مبايعتهن بين وجعل التزامهن بأد

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :واستغفاره لهن، فقال تعالى يدي النبي 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

  ﴾ٺ ڀ ﴿ :قوله"[: ه555ت] يقول الماتريدي[ 80:الممتحنة]
َ
يتضمن النهي

                                                 
 .1/068تفسير البغوي  ،85/850فسير الطربي ت( 8)

اص  ،85/850تفسير الطربي  ،5/008فسير عبدالرزاق ت( 0)  .2/096أحكام القرآن للجصَّ

زاد المسـير  ،88/7225الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة  ،0/98البيـان الكشف و ،85/858فسير الطربي ت( 5)

1/810. 

 .5/008فسير عبدالرزاق ت( 1)

 .1/068تفسير البغوي  ،1/822لتفسير الوسيط ا( 2)

 .85/850فسير الطربي ت( 6)
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َأْسرُق السارق : ُيقالعن الخيانة يف األموال كافة، والنقصان عن العبادة جملة، ألنه 

 ."َمن َسَرَق من صالته

ة اهلل تعـالى عليهـا بنعمـة ويف سياق اآلية يتجلَّ   ى أدب  آخُر للمرأة وهو تعظيم منَـّ

الولد، والحذر مـن سـخط اهلل تعـالى بإزهـاق هـذه الـنفس سـواء حـين حملهـا هبـا يف 

قـال  ﴾ ٿ ٿ ٺ ﴿ :بطنها، أو بعد وضعها ألي سبب من األسباب، فقال تعالى

جـال علـى  ُأنزلت هذه اآلية يوم الفـتح، فبـايع رسـول اهلل  "[: ه822ت] مقاتل الر 

فا، وعمُر يبايع الن ساء تحتها عن رسول اهلل  ا ق. .،الصَّ ، : الفلمَّ وال يقتلن أوالدهـنَّ

ــدُ  ــى : قالــت هن ــاب حتَّ ــن الخطَّ ــارًا، فضــحك عمــر ب ــاهم صــغارًا فقتلُتُمــوهم كَِب َربَّْينَ

 ."استلقى

رين  :ويف معنى القتل الذي ندهين عنه قوالن للمفسِّ

دفـنهن أحيـاًء : أن المراد به َوْأُد البنات الذي كانـت تفعلـه الجاهليـة، أي :األول

رين[ ه207ت] ، نسبه ابن الجوزيوالفقر خوفًا من العار  .إلى المفس 

وابـن [ ه678ت] قتله وهو جنين، وإسقاطه مـن الـرحم، ذكـره القرطبـي :الثاين

ـــ[ ه772ت]  عـــادل ال يشـــربن دواًء فُيســـقطن "[: ه575ت] مرقندي ، قـــال السَّ

  ."حملهنَّ 

من قتـل الولـد، وبـأي  نوع   يشمل كلَّ  والصحيح أن النهي عن القتل يف اآلية عام  

ـذي كـان يفعلـه "[: ه626ت] كانـت، يقـول الفخرالـرازي  وسيلة   أراد وْأَد البنـات الَّ

 ، وقــال ابــن كثيــر "الجاهليــة، ثــمَّ هــو عــام  يف كــل  نــوع مــن قتــل الولــد وغيــره أهــُل 

                                                 
 .0/602أويالت أهل السنة ت( 8)

  .82/5528تفسير ابن أبي حاتم  ،1/526فسير مقاتل بن سليمان ت( 0)

 .1/072لسراج المنير ا( 5)

 .1/071اد المسير ز( 1)

  .80/57اللباب يف علوم الكتاب  ،02/102تفسير القرطبي ( 2)

 .5/112حر العلوم ب( 6)

 .00/201لتفسير الكبير ا( 7)
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وهذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهليَّة يقتلون أوالدهـم "[: ه771ت]

ية اإِلمالق، ويُعمُّ قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من الن سـاء، تطـرح خش

ا لغرض  فاسد  أو ما أشبهه  ."نفسها لئالَّ َتْحَبل إمَّ

بحف  يدها عن السرقة، ونزاهة نفسها عن الخيانـة،  ب اهلل تعالى المرأةَ ولئن أدَّ  

سـن رعايتـه، وعـدم تعريضـه للقتـل ومراعاة حق اهلل تعالى فيما وهبها من الولـد، وح

 ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿:واألذى، فقد  اها تعالى عن البهتان وحذرها منه فقال تعـالى

ــة] ﴾ڤ ٹ ٹ ــي[ 80:الممتحن ــان ب ــرين يف المــراد بالبهت ــدين وللمفسِّ ن الي

 :والرجلين أقوال

 .[ ه122ت] المشي بالنميمة والسعي بالفساد، ذكره الماوردي :األول

أن ال يلحقن بأزواجهن غير أوالدهن، ألن الزوجة كانت تقذف ولدًا مـن : الثاين

 هو منك، وليس منه، نسبه الماوردي وابن عطيـة: غير زوجها على زوجها، فتقول له

ال : يقــول": ، قــال ابــن عبــاسإلــى الجمهــور[ ه077ت]  والشــربيني[ ه210ت]

كانـت المـرأة تلـتقط "[: ه027ت] اء، وقال الفـرَّ "يلحقن بأزواجهّن غير أوالدهم

، ويقـّوي هـذا "هذا ولدي منـك، فـذلك البهتـان المفـرتى: المولود فتقول لزوجها

َأنَّـه [ ه27ت] عـن أبـي هريـرة رضـي اهلل عنـه[ ه072ت] المعنى ما أخرجه أبـوداود

َما اْمَرَأة  َأْدَخَلْت َعَلى َقْوم  َمـْن َلـْيَس مِـنُْهْم، َفَلْيَسـْت مِـَن : )يقول سمع رسول اهلل  َأيُّ

َما َرُجل  َجَحَد َوَلَدُه، َوُهَو َينُْظُر إَِلْيِه، اْحَتجَ  ، َوَلْن ُيْدِخَلَها اهلُل َجنََّتُه، َوَأيُّ
ء 
ْ
 فِي َشي

ِ
َب اهلل

لِـيَن َواآْلِخـِرينَ مِنْ  اهللُ  [ ه169ت] ، وقـّوى الواحـدي(ُه، َوَفَضَحُه َعَلـى ُرُءوِس اأْلَوَّ

                                                 
 .1/522فسير القرآن العظيم ت( 8)

 .2/202لنكت والعيون ا( 0)

 .1/078اج المنير السر ،2/000المحرر الوجيز  ،2/202لنكت والعيون ا( 5)

 .82/5520تفسير ابن أبي حاتم  ،81/77فسير الطربي ت( 1)

 .5/820عاين القرآن م( 2)

ــنن أ( 6) ــو داود يف الس ــه أب ــند ص(0065) 0/070خرج ــافعي يف المس ــائي يف الســنن  ،029، والش والنس

، (0091) 5/8157، والــدارمي يف الســنن (2612) 2/096، ويف الســنن الكــربى (5198) 6/870

، والبيهقي يف (8552) 8/502( موارد)وابن حبان يف صحيحه  ،05والخرائطي يف اعتالل القلوب ص

= 
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ــد [ ه8022ت] والشــوكاين[ ه190ت]  والســمعاين ــاط الول ــى التق ــة عل ــَل اآلي حم

نـا هي عن الز  ألن النَّ  ،نا ونسبته إليهونسبته إلى الزوج، وليس حمله على ولدها من الز  

م يف قــو حيث تضمن اليميُن عن الزنا اليميَن على هـذا  ﴾ ٺ ٺ﴿ :له تعالىقد تقــدَّ

 .فال بد لهذا النهي من معنى آخر، وهو التقاط الولد ونسبته للزوج ،المعنى

 .[ ه157ت] ذكره مكي بن أبي طالب ،وه من حرامالجماع ونح :الثالث

 .[ ه500ت] ر، قاله ابن بحرحْ أنه الس   :الرابع

ة :الخامس   .[ ه215ت] ذكره ابن العربي ،الكذب يف انقضاء العدَّ

والنهي يف اآلية عن اإلتيان ببهتان أعمُّ من هذه األقوال، فهي تدخل فيه، ويشمل 

واللف  أعّم من "[: ه210ت] رية والبهتان، يقول ابن عطيةغيرها من جميع أنواع الف

هــذا التخصــيص، وإن الفريــة بــالقول علــى أحــد مــن النــاس بعظيمــة لمــن هــذا، وإن 

 ."الكذب فيما ُأؤتمن عليه من الحمل والحيض لفرية هبتان

*                  *                 * 

                                                 
= 

، ويف معرفـة السـنن واآلثـار (0768) 5/817، ويف السـنن الصـغير (82555) 7/660السنن الكربى 

 0/002، والحــاكم يف المســتدرك (0571) 0/072، والبغــوي يف شــرح الســنة (82205) 88/810

 ،، ووافقــه الــذهبي"هــذا حــديث  صــحيح  علــى شــرط مســلم، ولــم يخرجــاه": الحــاكم وقــال( 0981)

ــر  ــدر المني ــن يف الب ــن الملق  حه اب ــن حجــر يف 9/891وصــحَّ ــه اب ــه عن ــي كمــا نقل حه الــدار قطن ، وصــحَّ

 .5/196التلخيص الحبير 

 .2/029فتح القدير  ،2/102تفسير السمعاين  ،1/097لتفسير الوسيط ا( 8)

 .88/7158لى بلوغ النهاية لهداية إا( 0)

 .2/202لنكت والعيون ا( 5)

 .1/052حكام القرآن البن العربي أ( 1)

 .2/000لمحرر الوجيز ا( 2)
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 مع زوجها أدب املرأة: املبحث الرابع

من آيات اهلل تعـالى أن خلـق اإلنسـان وفطـره علـى الميـل للنـوع اآلخـر مـن  إنَّ  

جنسه، فجعل الرجَل يرغب يف الزوجـِة ويجـد فيهـا سـكنَه وراحَتـه وحصـول ذريتـه، 

ل بُقْو ا والقيام بشـؤو ا، وجعـل تعـالى  والمرأة تجد يف الزوِج سكنَها وأمنَها والتكفُّ

ه يسعدون بحيا ما، وبوجوده يتجاوزون ما قد بين الزوجين شعورًا ورابطًا من خالل

يعرتض مسير ما من منغ صات  وعوائق، إنـه رابـط المـودة والرحمـة بـين الـزوجين، 

ـــول تعـــالى  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿:يق

فــَأَدُب المــودِة والرحمــِة بــين [ 08:الــروم]  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

الزوجين ُخُلق  ينبعث من النفس الرفيعة والسجايا الكريمة لكل واحـد مـن الـزوجين 

ــة، و ــاء، وُحســن تجــاه اآلخــر لمــا يستشــعره مــن حــق الشــراكة الزوجي واجــب الوف

الُصحبة، وهو ميل للنفس بينهما بالمجانسة، ورقة قلب وشفقة تبعث على التعاطف 

ليتكامل سروُر كل  منهما بصـاحبه، فـالزوج يـوّد زوجَتـه لمـا وقـع بينهمـا مـن إفضـاء 

بعضهما لبعض، وهي توده لذلك أيضـًا، وهمـا أيضـًا يـوّدان بعضـهما لمـا جبـل اهلل 

لخلقة، إذ كل ذي طبع يودُّ شكَله وجنَسه وشريَكه، إذا كان يف حال فيهما من الطبع وا

دُة والبالُء،  .السرور والرخاء، ويرحمه ويشفق عليه إذا نزل به الش 

رين  :ويف معنى األنفس يف اآلية قوالن للمفسِّ

جعـــل لكـــم مـــن جنســـكم مـــا تســـكنون إليهـــا، : أي ،بمعنـــى الجـــنس :األول

ذلـك مـع غيـر جنسـكم، إذ يسـتأنس كـُل ذي شـكل   وتستأنسون هبا، وال يكـون لكـم

، [ ه551ت] وعلــي بــن عيســى [ ه816ت]  بشــكله وجنســه، وهــو قــول الكلبــي

ح الفخر الرازي  ھ﴿:هذا المعنـى، واسـتدل عليـه بقولـه تعـالى[ ه626ت] وصحَّ

 ک﴿ :ويدّل عليه قوله" :قال[ 809:التوبة]  ﴾ۓ ے ے ھ

ال : أنَّ الِجنسين الَحيَّين المختلفين ال يسكن أحـدهما إلـى اآلخـر، أي: يعني ﴾گ

                                                 
  .5/102زاد المسير  ،1/522النكت والعيون ( 8)
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 :معنــى"[: ه126ت] ، وقــال ابــن فــورك "تثبــت نفســه معــه، وال يميــل قلبــه إليــه

ــنَّْفسك إذ هــي مــن جنســها  ﴾ک﴿ ــأن الزوجــة مــن ال ــةك ب ســكون أنــس وطمأنين

 ."وشكلها، فهو أقرب إلى المودة، واأللفة

يسكن  بمعنى آدم وحواء، أي خلق آلدم حواء من نفسه، فجعلها له سكنًا :الثاين

ويـدّل لهـذا  ،[ ه588ت] والزجـاج[ ه887ت] إليها، ويأنس هبا، وهو قول قتادة 

ــالى ــه تع ــى قول   ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿ :المعن

حمة يف اآليـة  ،يعني بذلك آدم خلق منه حواء[ 890:األعراف] ة والرَّ ويف معنى المودَّ

رين  :أقوالًا للمفسِّ

حبة، والرحمة بمعنى الشفقة، وهو قول ابـن عبـاس أن المودة بمعنى الم: األول

: حـب الرجـل امرأتـه، والرحمـة: المـودة" :، قال ابن عباس[ ه807ت] والسّدي

 ."رحمته إياها أن ال يمّسها بسوء

[ ه821ت] الولــد، وهــو قــول مجاهــد: الجمــاع، والرحمــة: أن المــودة:الثــاين

 .[ ه827ت]  وعكرمة[ ه882ت] والحسن

ــر، والرحمــة: المــودة :الثالــث ــه الكلبــي ،الحنــو علــى الصــغير: حــب الكبي  قال

 .[ ه816ت]

  ، قـال الواحـدي[ ه822ت] قالـه مقاتـل ،أ ما الرتاحم بين الـزوجين :الرابع

                                                 
 .02/08لتفسير الكبير ا( 8)

 .8/101فسير ابن فورك ت( 0)

زاد  ،1/555المحــرر الــوجيز   ،8/101فــورك تفســير ابــن  ،1/890معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج ( 5)

 .5/102المسير 

فــتح القــدير  ،86/180تفســير القرطبــي  ،1/522النكــت والعيــون  ،0/628فســير يحــي بــن ســالم ت( 1)

1/025. 

 .0/2677لهداية إلى بلوغ النهاية ا( 2)

ر السـمعاين سـيتف ،0/2677الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة  ،0/20 البـن وهـب تفسـير القـرآن مـن الجـامع( 6)

1/021.  

 .1/522النكت والعيون ( 7)

  .1/522النكت والعيون  ،5/182فسير مقاتل بن سليمان ت( 9)
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جعل بين الزوجين المودة والرحمـة، فهمـا يتـواّدان ويرتاحمـان، ومـا " [:ه169ت]

 ، وقـال ابـن عطيـة"بينهمـا من شيء أحب إلـى أحـدهما مـن اآلخـر مـن غيـر رحـم

المودة والرحمـة علـى باهبـا المشـهور مـن التـواد والـرتاحم، هـذا هـو "[: ه210ت]

 ."البليم

حمة بين الزوجين ال تنشأ وتـدوم إال بـأن يعـرف كـل واحـد مـن   ة والرَّ إنَّ المودَّ

ــ د عليهــا الشــرع يف الــزوجين حقوقــه وواجباتــه، وهــي الحقــوق والواجبــات التــي أكَّ

لكتاب والسنة، ومنها معرفة واحرتام القوامة لهذين الزوجين، وهي التي جعلهـا اهلل ا

ــال تعــالى ــرأة، فق ــل علــى الم ــالى للرج  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:تع

فيجدر بالمرأة أن تتحلَّى هبـذا [ 51:النساء] ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

األدب مــع زوجهــا يف معرفــة مكانتــه وقوامتــه عليهــا، والتــي مــن مقاصــدها رعايتهــا 

بّين تعـالى أن السياسـة "[: ه220ت] والقيام بشؤو ا واإلنفاق عليها، يقول الراغب

تسـخير : إحـداهما:فضـيلتين للرجل دون المرأة، وأن لكل  واحد من الرجل والمـرأة

مـا خّصـه بـه مـن علـوه :واألخرى من كسبه، فإحـدى فضـيلتي الرجـل من اهلل تعالى،

قيامهـا بمـا يلزمهـا مـن : بإنفاق المال، وإحدى فضـيلتي المـرأة: على المرأة، والثانية

إسـبال اهلل سـرت : والثانيـة طاعة األزواج، وحف  غيبتهم، وتحصين ما سّلموه إلـيهن،

والمـراد  ."يها، وحفظها بوصـية الـزوج هبـا، وتسـخيره للقيـام بمراعا ـارحمته عل

المهــر والصــداق الــذي أعطاهــا  :يعنــي ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿ :بقولــه تعــالى

ــ ــه قــال مجاهــدال ــه عليهــا، وب ــوري[ ه821ت] زوج، ونفقت [ ه868ت] وســفيان الث

الصـداق الـذي : ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿"[: ه825ت]  ، قال الشعبيوغيرهما

 ، وقـد اسـتدل الماتريـدي"ها، أال ترى أنه لو قذفها العنها، ولو قذفته ُجلدتأعطا

                                                 
 .5/158لتفسير الوسيط ا( 8)

 .1/555لمحرر الوجيز ا( 0)

 .5/8000فسير الراغب األصفهاين ت( 5)

 .0/696فسير ابن المنذر ت( 1)

 .5/050فسير ابن أبي حاتم ت( 2)
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وعلـى ذلـك " :هبذه اآلية علـى وجـوب نفقـة المـرأة علـى زوجهـا وقـال[ ه555ت]

 ."إجماع أهل العلم

وقد أخرب اهلل تعالى أن المرأة الصالحة هي المطيعة لزوجها، الحافظة لغيبتـه يف  

ـــ ـــال تع ـــه فق  ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ﴿: الىنفســـها ومال

ـــال مجاهـــد[ 51:النســـاء] ـــات" :ق ـــادة"مطيعـــات: فالصـــالحات قانت ـــال قت  ، وق

، قـال "مطيعـات هلل عـز وجـل وألزواجهـن: صوالح النساء قانتـات"[: ه887ت]

اعلـم أنَّ المـرأة ال تكـون صـالحًة إاِلَّ إذا كانـت مطيعـًة "[: ه626ت] الفخـر الـرازي

م يف الجمع يفيد  ﴾ٺ ٺ ﴿ :هلل تعالى قاللزوجها، ألَنَّ ا واأللف والالَّ

قانتــة  االسـتغراق، فهـذا يقتضـي أنَّ كـلَّ امـرأة تكـون صـالحة، فهـي ال ُبـدَّ وأن تكـون

  ."مطيعة

رين  :ويف معنى حفظهن للغيب يف اآلية أقوالًا للمفسِّ

ه، وهو قول قتادة :األول  .حافظات لما استودعهن اهلل من حق 

ـــاين ـــوي :الث ـــره البغ ـــن، ذك ـــر  أزواجه ـــات لس  والبيضـــاوي[ ه282ت] حافظ

 .[ ه692ت]

ــة أزواجهــن يف أنفســهن وأمــوالهم، وهــو قــو :الثالــث  ل مجاهــدحافظــات لغيب

 وابـــن جـــريج[ ه807ت] والســـدي[ ه822ت] ومقاتـــل بـــن ســـليمان[ ه821ت]

ـ[ ه868ت] وسفيان الثوري[ ه822ت]  ، قـال القرطبـي رين، وبه قال أكثر المفس 

، ومقصوده األمر بطاعة الزوج والقيام بحقـه يف مالـه ويف هذا كلُّه خرب "[: ه678ت]

                                                 
 .5/826أهل السنة  تأويالت( 8)

 .0/697فسير ابن المنذر ت( 0)

 .لمرجع السابقا( 5)

 .82/78لتفسير الكبير ا( 1)

 .0/697تفسير ابن المنذر  ،1/62فسير الطربي ت( 2)

 .0/75أنوار التنزيل  ،8/680فسير البغوي ت( 6)

 .8/802، التسهيل 0/697، تفسير ابن المنذر 1/62تفسير الطربي  ،8/578فسير مقاتل ت( 7)
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 ."نفسها يف حال غيبة الزوج

ــع ــره حاف :الراب ــقاطه، ذك ــتلن بإس ــامهن، وال يح ــن يف أرح ــاء أزواجه ــات لم ظ

اص  .[ ه572ت] الجصَّ

والغيب يف اآلية لف  عام  يشمل كل ماغاب عن علم الزوج حتـى مـع حضـوره، 

فيجب على الزوجه حفظه ومراعاة حقـه فيـه، ويـدخل يف هـذا المعنـى دخـواًل أوليـًا 

ــ ُ  ــحف ــه، ويؤي  ــا يف غيبت ــال زوجه ــها وم ــذانفس ــي  د ه ــه الطيالس ــا أخرج ــى م  المعن

َخْيـُر ): قـال رسـول اهلل: قـال[ ه27ت] عن أبي هريـرة رضـي اهلل عنـه[ ه021ت]

ْتَك، َوإَِذا َأَمْرَتَها َأَطاَعْتَك، َوإَِذا ِغْبَت َعنَْها َحِفَظْتَك فِي تِي إَِذا َنَظْرَت إَِلْيَها َسرَّ  الن َساِء الَّ

 يقول الزمخشري ،﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ هذه اآلية وتال: قال( َنْفِسَها َوَمالَِها

حافظــات لمواجــب الغيــب إذا كــان األزواج غيــر : أي"[: ه229ت] الزمخشــري

حفظـه يف حـال الغيبـة، مـن الفـروج والبيـوت شاهدين لهّن حفظهن ما يجب علـيهّن 

 ."واألموال

رين ﴾ٹ ٿ ٿ ﴿ :ويف معنى قوله تعالى  :أقوالًا للمفسِّ

 ٿ ﴿ يف( مـا)لهّن إذ صـيرهنَّ كـذلك، وهـذا علـى أن بحف  اهلل : بمعنى: األول

[ ه822ت] ومقاتـل بـن سـليمان[ ه881ت] مصدرية، وهـو قـول عطـاء ﴾ٹ ٿ

                                                 
 .6/098فسير القرطبي ت( 8)

 .8/125حكام القرآن للجّصاص أ( 0)

، والنسـائي (9257) 82/872، والبزار يف البحر الزخـار (0111) 1/97أخرجه الطيالسي يف المسند  (5)

، والطــرباين يف المعجــم 5/050، وابــن أبــي حــاتم يف التفســير (9080) 9/891يف الســنن الكــربى 

، والحـاكم يف المسـتدرك (9565) 88/875والبيهقي يف شـعب اإليمـان  ،(0882) 0/502األوسط 

جــاه": وقـال( 0695) 0/872  ،، ووافقـه الــذهبي"هـذا حــديث  صـحيح  علــى شـرط مســلم، ولـم ُيَخر 

عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا  0/806، وأخرجــه أبــو داود يف الســنن 0/027والبغــوي يف التفســير 

حه النووي يف خالص(8661) : 1/075وقال الهيثمي يف مجمع الزوائـد  ،0/8276ة األحكام ، وصحَّ

،ولم أعرفه، وبقّية رجاله ثَِقات " به األلبـاين يف السلسـلة "رواه الطَّرباين، وفيه ُزَرْيُك بن أبِي ُزَرْيك  ، وتعقَّ

ـنه المنـاوي يف "هو معروف وثقة": بقوله 1/121الصحيحة  ، وحسَّ ، وحكم على الحـديث بأنـه حسـن 

ماوي الفتح    .0/199السَّ

اف ا( 1)  .8/226لكشَّ
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 وابــن أبــي زمنــين[ ه575ت] وبــه قــال الســمرقندي ،[ ه868ت]  وســفيان الثــوري

وهو ما يخلقه للعبد  ،يعني بحف  اهلل"[: ه215ت]  ، قال ابن العربي[ ه500ت]

 ."من القدرة على الطاعة، فإنه إذا شاء أن يحف  عبَده لم يخلق له إال قدرَة الطاعة

تهن حتى صرن هبا بما أوجب اهلل تعالى على أزواجهن من مهورهن ونفق :الثاين

[ ه027ت] موصولة بمعنى الذي، وهـو قـول الفـراء( ما)وهذا على أن  ،محفوظات

اص[ ه559ت] والنحاس  [ .ه169ت] والواحدي [ ه572ت]  والجصَّ

 .[ ه077ت] والشربيني[ ه002ت] والنخجواين[ ه190ت] والسمعاين

[ ه807ت] يبالشيء الذي يحفـ  أمـر اهلل وديـن اهلل، وهـو قـول السـدّ  :الثالث

 .وأبي البقاء العكربي[ ه229ت] والزمخشري [ ه588ت]  والزجاج

بها يف التحل ي بآداب التعامل مع الـزوج  المرأةَ  القرآن الكريم حثَّ  وكما أنَّ   ورغَّ

يف حياته كما تقدم، ورتَّب على ذلـك األجـر العظـيم والجـزاء الجزيـل، فإنـه أوجـب 

ته، وذلك بـأن تعتـّد عليـه أربعـة أشـهر وعشـرًا يقـول عليها أيضًا التأدب معه بعد مما

  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:تعـــــــــــــــــــــــالى

فإنــه  ﴾ پ پ﴿ :وأمــا قولــه"[: ه582ت] يقــول ابــن جريــر[ 051:البقــرة]

يحتبسـن بأنفسـهن معتـدات عـن األزواج، والطيـب، والزينـة، والنقلـة عــن : يعنـي بـه

رًا، إال أن يكن حوامـل، المسكن الذي كن يسكنه يف حياة أزواجهن أربعة أشهر وعش

فيكون عليهن من الـرتبص كـذلك إلـى حـين وضـع حملهـن، فـإذا وضـعن حملهـن، 

إن : وخالصـة المعنـى" [:ه8578ت] ، ويقـول المراغـي"انقضت عددهن حينئذ

                                                 
ــل ت( 8) ــير مقات ــير الطــربي  ،8/578فس ــاتم  ،68-1/62تفس ــي ح ــن أب ــير اب ــوم  ،5/012تفس ــر العل يح

 .  8/567تفسير القرآن العزيز  ،8/522

 .8/258حكام القرآن أ( 0)

ــرآن للنحــاس  ،8/062معــاين القــرآن للفــراء ( 5)  ،5/810 أحكــام القــرآن للجصــاص ،0/77معــاين الق

 .8/522، السراج المنير 8/828، الفواتح اإللهية 8/105، تفسير السمعاين 0/16لتفسير الوسيط ا

اف  ،0/17معاين القرآن وإعرابه  ،5/012فسير ابن أبي حاتم ت( 1) إمالء مامنَّ به الـرحمن  ،8/226الكشَّ

8/879. 

 .2/70فسير الطربي ت( 2)
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عدة النساء الاليت يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشرة أيام، ال يتعرضن فيهـا للـزواج 

  لألعذار المبيحة بزينة وال خروج من المنزل، إال

لــذلك، وال يواعــدن الرجــال بــالزواج، اهتمامــًا بحقــوق الزوجيــة وتعظيمــا 

 ."لشأ ا

*                  *                 * 

                                                 
 .0/808فسير المراغي ت( 8)
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 اخلامتـــــة

الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، 

ــذا البحــث ــداد ه ــن إع ــت م ــالى انتهي ــق اهلل تع ــذين  فبتوفي ــنهج ال ــة والم ــى الخط عل

  :وضعتهما له،وقد خلصت فيه بالنتائج اآلتية

أهميــة اإليمــان ومكانتــه العظمــى يف حيــاة المــرأة يف الــدارين، وتتجلــى هــذه -8

األهمية يف أن جعل اهلل تعالى تحقق اإليمان شرطًا يف قبول النساء المهـاجرات، ويف 

 .اختيار الزوجة الصالحة

 معنــى الحيــاة الطيبــة هــو الجــزاء الــدنيوي لمــن عمــل أن القــول الــراجح يف-0

 .صالحًا وهو مؤمن

علـى  أن من أعظم دالالت اإليمان عند المـرأة أن تقـّدم أمـر اهلل ورسـوله -5

 .يف جميع شؤون حيا ا كل ح   ورغبة للنفس، بل على كل ماسوى اهلل ورسوله 

 .تها وكمال سرتهاعناية اإلسالم العظيمة بحف  المرأة وصيانتها وعفَّ  -1

أن المرأة اليجوز لها أن تنظر إلى الرجل نظر رغبـة وشـهوة كالرجـل، فكمـا -2

 .ُيخشى افتتان الرجل بالمرأة، فكذلك ُيخشى افتتان المرأة بالرجل

أن من أعظم أسباب سالمة القلب وطهارتـه مـن الفـتن ومهـاوي الـردى هـو -6

 ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿ غـــــــــّض البصـــــــــر

 .[ 35:إلألحزإلب]  ﴾ائ

تهــا -7 أن مــن أعظــم مــاتتقرب بــه المــرأة إلــى رهبــا تعــالى، بعــد إيما ــا، هــو عفَّ

 .وطهار ا وابتعادها عن مواطن الريبة والردى

واالرتقاء هبا عند عالقتها أن القرآن الكريم لم يقف يف  ذيب سلوك المرأة  -9

ــا وصــيانتها عــن  ــ  جوارحه ــة بحف ــى العناي ــا إل ــب، وإنمــا تجاوزه بالرجــال األجان

 المعاصي، السيما اللسان واليدين والرجلين 

اشتمل البحـث علـى مسـائل نافعـة وفوائـد كثيـرة، يضـيق ذكرهـا هنـا، وهـي -0

 .مبثوثة يف ثنايا البحث
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 :التــــوصيــــــــات

ـــآداب المـــرأة يف أوصـــي المؤس-8 ـــة باالهتمـــام ب ـــة واإلعالمي  ســـات التعليمي

مناهجها وبرامجها، وتضمين المناهج الدراسية للطالبات هذه اآلداب المستمدة من 

 .الكتاب والسنة

أوصي المراكز الرتبوية واألسرية بإقامة دورات نسائية مكثفة خاصـة بـآداب -0

 .يف هذا البحث المرأة المسلمة تتضمن المحاور الرئيسية األربعة

أوصي كل امرأة مسلمة وكل من يقوم على تربية البنات وشؤون النسـاء مـن -5

أولياء األمور بتقوى اهلل تعالى واالهتمام هبذه اآلداب اإلسالمية التي تضمنها البحث 

  .يف تربيتهن وتعظيمها يف نفوسهن

 

*                  *                 * 
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 عواملراج املصادر فهرس

محمــد  :تخــريج وتعليــق .أحكــام القــرآن ألبــي بكــر محمــد بــن عبــداهلل العربــي -8

 .هـ 8129الطبعة األولى  ،بيروت ،دار الكتب العلمية .عبدالقادر عطا

ـاص الحنفـي-0 : المحقــق .أحكـام القـرآن ألحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي الجصَّ

  .هـ 8122يروت، ب ،دار إحياء الرتاث العربي: الناشر ،محمد صادق القمحاوي

أدب النساء لعبد الملـك بـن َحبِيـب بـن حبيـب بـن سـليمان بـن هـارون اإللبيـري -5

دار الغـرب اإلسـالمي، الطبعـة : عبـد المجيـد تركـي، الناشـر: المحقـق .القرطبي

 .م8000 -هـ  8180األولى 

ــن أحمــد الواحــدي -1 ــن  :تخــريج .أســباب النــزول ألبــي الحســن علــي ب عصــام ب

 .ـه8180الطبعة الثانية  ،الدمام ،دار اإلصالح .يدانعبدالمحسن الحم

ـاس  -2 إعراب القـرآن ألبـي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن يـونس النحَّ

: الناشـر .عبد المنعم خليل إبراهيم: وضع حواشيه وعلق عليه .المرادي النحوي

الطبعــة األولــى،  ،دار الكتــب العلميــة، بيــروت ،منشــورات محمــد علــي بيضــون

 .ـه8108

إمالء مامنَّ به الرحمن مـن وجـوه اإلعـراب والقـراءات لعبـداهلل بـن الحسـين بـن -6

 .ـه8500الطبعة األولى،  ،بيروت ،دار الكتب العلمية، عبداهلل العكربي

ألبـي سـعيد عبـداهلل بـن عمـر ( تفسـير البيضـاوي)أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل  -7

 .هـ8129طبعة األولى ال ،بيروت ،دار الكتب العلمية .البيضاوي

باهر الربهان يف معـاين مشـكالت القـرآن لمحمـود بـن أبـي الحسـن بـن الحسـين  -9

جامعـة : الناشـر .سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي: تحقيق، النيسابورّى الغزنوي 

 .هـ8187مكة المكرمة  ،أم القرى

 .بحــر العلــوم ألبــي الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم الســمرقندي -0

ــق زكريــا /الــدكتور ،عــادل أحمــد عبــدالموجود ،علــي محمــد معــّوض :تحقي

  .ـه8185 ،الطبعة األولى ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية .عبدالمجيد النويت
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 طدار الفكـر، بيـروت، .البحر المحيط لمحمد بن يوسف أبي حيان األندلسـي -82

 .ـه8125الثانية 

لمحمـد بـن محمـد بـن محمـود، أبـو ( يـديتفسـير الماتر)تأويالت أهل السـنة  -88

 -دار الكتـب العلميـة : الناشر ،مجدي باسلوم. د: المحقق .منصور الماتريدي

  .هـ8106بيروت، الطبعة األولى، 

التسهيل لعلـوم التنزيـل لمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد اهلل، ابـن جـزي  -80

ــاطي ــي الغرن ــدي: المحقــق .الكلب ــد اهلل الخال ــدكتور عب شــركة دار : اشــرالن ،ال

  .ـه8186بيروت، الطبعة األولى  ،األرقم

لعبدالرحمن بن محمد بن إدريـس ( تفسير القرآن العظيم)تفسير ابن أبي حاتم  -85

مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة  .أسـعد محمـد الطيـب :تحقيق. ابن أبي حاتم

  .المكرمة

ن رجب بن الحسـن لعبد الرحمن بن أحمد ب( روائع التفسير)تفسير ابن رجب  -81

دار العاصمة، .أبي معاذ طارق بن عوض اهلل بن محمد:جمع وترتيب  .الحنبلي

  .ـه8100األولى  ، طالسعودية

دار . إلســماعيل بــن كثيــر الدمشــقي( تفســير القــرآن العظــيم)تفســير ابــن كثيــر  -82

 .هـ8127الفكر، بيروت، لبنان، سنة 

ألبــي ( إلــى مزايــا الكتــاب الكــريمإرشــاد العقــل الســليم )تفســير أبــي الســعود  -86

ــاء الــرتاث : الســعود محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى العمــادي الناشــر دار إحي

  .بيروت ،العربي

 .ألبــي محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي( معــالم التنزيــل)تفســير البغــوي  -87

دار  .سلمان مسلم الحر  ،عثمان جمعة ضميرية ،محمد عبداهلل النمر :تحقيق

    .ـه8180-8120سنة  ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،طيبة

: دراسة وتحقيق .تفسير الراغب األصفهاين للحسين بن محمد بن المفضل األصفهاين -89

 .هـ8101مدار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى  ـعادل بن علي الشدي .د
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 .ثوري الكويفتفسير سفيان الثوري ألبي عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مسروق ال -80

  .م 8095هـ  8125 ،لبنان الطبعة األولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 .تفسير السمعاين ألبي المظفـر منصـور بـن محمـد بـن عبـدالجبار التميمـي السـمعاين -02

دار الـوطن،  .أبي تميم ياسر بن إبراهيم، أبـي بـالل غنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم: تحقيق

 . ـه8189ودية، الطبعة األولى الرياض، المملكة العربية السع

ألبي جعفر محمد بن جريـر ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن)تفسير الطربي  -08

 .هـ8129سنة  ،بيروت ،دار الفكر .الطربي

 .مصطفى مسلم محمد.د :تحقيق .تفسير القرآن لعبدالرزاق بن هّمام الصنعاين -00

  .ـه8182الطبعة األولى  ،يةالمملكة العربية السعود ،الرياض ،مكتبة الرشد

: حققـه وعلـق عليـه الـدكتور .تفسير القرآن لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسـابوري -05

 .هـ8105األولى  طدار المآثر، المدينة النبوية، . سعد بن محمد السعد

ألبي عبداهلل محمد بن أحمد بـن أبـي ( الجامع ألحكام القرآن)تفسير القرطبي  -01

 ،مؤسســة الرســالة .عبــداهلل بــن عبدالمحســن الرتكــي.تحقيــق د .يبكــر القرطبــ

  .هـ8107الطبعة األولى  ،بيروت

تفسير القـرآن العزيـز لمحمـد بـن عبـد اهلل بـن عيسـى بـن محمـد المعـروف بـابن أبـي  -02

 .أبـو عبـد اهلل حسـين بـن عكاشـة، محمـد بـن مصـطفى الكنـز: حقَّقه، َزَمنِين المالكي

 .م0220 -هـ 8105ثة، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، الفاروق الحدي: الناشر

تفسير القرآن من الجـامع البـن وهـب لعبـد اهلل بـن وهـب بـن مسـلم المصـري  -06

دار الغــرب اإلســالمي، الطبعــة : ميكلــو  مــوراين، الناشــر: المحقــق .القرشــي

 .م  0225األولى، 

ن عبـد السـالم بـن أبـي لعبد العزيـز بـ( تفسير القرآن)تفسير العز بن عبدالسالم  -07

دار ابـن حـزم، : الناشـر. الـدكتور عبـد اهلل بـن إبـراهيم الـوهبي: تحقيق، القاسم

 .هـ8186األولى،  طبيروت، 

دراسـة  .تفسير ابن فورك لمحمد بـن الحسـن بـن فـورك األنصـاري األصـبهاين -09
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ــق ــدويش وآخــرون، الناشــر: وتحقي ــادر بن ــد الق ــرى، : عــالل عب ــة أم الق جامع

  .ـه8152، الطبعة األولى السعودية

ازي -00 دار إحيــاء الــرتاث العربــي،  .التفســير الكبيــر لمحمــد بــن عمــر الفخــر الــرَّ

 .الثالثة  ط بيروت،

دار  .محمـد عبـد السـالم أبـو النيـل. د :تحقيـق .تفسير مجاهد بن جـرب المكـي -52

  .هـ8182الطبعة األولى  ،مصر ،الفكر اإلسالمي الحديثة

شـركة مكتبـة ومطبعـة : الناشـر .ي ألحمـد بـن مصـطفى المراغـيتفسير المراغ -58

 .هـ 8562مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة األولى، 

عبـد اهلل محمـود : تحقيـق .تفسير مقاتل بـن سـليمان بـن بشـير األزدي البلخـى -50

 .هـ8105الطبعة األولى  ،بيروت ،دار إحياء الرتاث .شحاته

م ليحيى بن سالم بن أبـي ثعلبـة، التيمـي بـالوالء، مـن تـيم تفسير يحيى بن سال -55

دار الكتب العلميـة، : هند شلبي، الناشر. د: ربيعة، البصري ثم اإلفريقي تحقيق

  .م0221 -هـ 8102 األولى،: لبنان، الطبعة –بيروت 

تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبـد اهلل  -51

مؤسسـة الرسـالة، : عبد الرحمن بن معال اللويحـق، الناشـر: المحقق .يالسعد

  .هـ8102األولى : الطبعة

الجواهر الحسان يف تفسير القرآن ألبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  -52

ــالبي ــق .الثع ــي معــوض: تحقي ــد  ،الشــيخ محمــد عل والشــيخ عــادل أحمــد عب

 .هـ 8189الطبعة األولى  ،بيروت ،يدار إحياء الرتاث العرب: الناشر .الموجود

بـن اخالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسـالم لمحيـي الـدين يحيـى  -56

مؤسسـة الرسـالة،  :حسـين إسـماعيل الجمـل، الناشـر: المحقق .شرف النووي

 .هـ8189 االولى ، طلبنان، بيروت

ر المصون يف علوم الكتاب المكنون ألحمد بن يوسف المعر -57 وف بالسـمين الدُّ

 ،دمشــق ،دار القلـم: الناشـر .الـدكتور أحمـد محمــد الخـراط: تحقيـق .الحلبـي
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 .ـه8126 ،الطبعة األولى

بـن ازاد المسير يف علم التفسير لجمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي  -59

 ،بيـروت –دار الكتـاب العربـي  .عبد الـرزاق المهـدي :تحقق .محمد الجوزي

  .ـه8100 ،الطبعة األولى

وبحاشـيته زوائـد  ،سنن ابن ماجة للحاف  عبداهلل بن محمد بـن يزيـد القزوينـي -50

  .لبنان ،بيروت ،المكتبة العلمية .محمد فؤاد عبدالباقي :تحقيق .البوصيري

 .ســنن أبــي داود للحــاف  أبــي داود ســليمان بــن األشــعث السجســتاين األزدي -12

الطبعة  ،دار الحديث، بيروت .سيدعزت عبيد الدعاس، عادل ال :إعداد وتعليق

 .هـ 8599األولى 

: تحقيـق .ألبي عيسـى محمـد بـن عيسـى الرتمـذي( الجامع الصحيح)سنن الرتمذي  -18

   .هـ8509مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية . أحمد محمد شاكر

 ،وتبيــر ،دار المعرفـة .السـنن الكـربى ألبـي بكــر أحمـد بـن الحســين البيهقـي -18

 .الرياض ،مكتبة المعارف :توزيع

: تحقيـق .السنن الكربى للحـاف  أبـي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي -10

ــداري.د ــدالغفار ســليمان البن ــة،  .ســيد كســروي حســن ،عب ــب العلمي دار الكت

 .ـه8188،الطبعة األولى ،بيروت

عبد : قيقتح .سنن النسائي ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي -15

الطبعـة الثانيـة،  ،حلـب ،مكتب المطبوعـات اإلسـالمية: الناشر .الفتاح أبو غدة

 .م8096 – ـه8126

ــنة للُحســين بــن مســعود الَبَغــوي -11 شــعيب  ،زهيــر الشــاويش :تحقيــق .شــرح السُّ

  .هـ8125الطبعة الثانية  ،بيروت ،المكتب اإلسالمي، األرنؤوط

  .لي بن خلف بن عبـد الملـك ابـن بطـالشرح صحيح البخاري ألبي الحسن ع -12

مكتبـة الرشـد، الريـاض، السـعودية، الطبعـة  .أبو تميم ياسر بن إبراهيم :تحقيق

 .هـ8105الثانية 
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دار إحيـاء  :الناشـر .شرح صحيح مسلم لمحيي الدين يحيى بن شرف النـووي -16

  .ـه8500بيروت، الطبعة الثانية،  ،الرتاث العربي

 .ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك الطحـاويشرح مشكل اآلثار  -17

 .هـ8182مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى . شعيب األرنؤوط: تحقيق

شــرح معــاين اآلثــار ألبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة بــن عبــد الملــك  -19

عالم  .محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق: حققه وقدم له .الطحاوي

 .هـ 8181األولى  طب، الكت

َحاح  -10 اد الجوهري( تاج اللغة وصحاح العربية)الص   :تحقيق .إلسماعيل بن حمَّ

 .هـ8121الطبعة الثالثة  ،بيروت ،دار العلم للماليين .أحمد عبد الغفور عطار

بـن األبي حـاتم محمـد ( اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان)صحيح ابن حبان  -22

دار الكتب العلميـة،  .عالء الدين علي بن بلبان الفارسي :بترتي، حبَّان البستي 

 .هـ 8127بيروت، الطبعة األولى 

محمـد : تحقيـق .صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفـي -28

 .هـ8100دار طوق النجاة، الطبعة األولى، : الناشر. زهير بن ناصر الناصر

الــدين، بــن الحــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم، صــحيح أبــي داود لمحمــد ناصــر  -20

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعـة : الناشر، األشقودري األلباين 

  .م0220 -هـ  8105األولى 

 .صحيح مسلم لإلمام أبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري -25

ــدالباقي :تحقيــق ــة ،محمــد فــؤاد عب ــاء الكتــب العربي  .مصــر ،اهرةالقــ ،دار إحي

 .لبنان ،بيروت ،المكتب اإلسالمي: الناشر

 .العجاب يف بيان األسباب ألحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر العسـقالين -21

 . دار ابن الجوزي، السعودية: عبد الحكيم محمد األنيس، الناشر: المحقق

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمحمود بن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد  -22

 ،الريـاض ،دار الـوطن: الناشـر ،بيروت ،دار إحياء الرتاث العربي .لدين العينيا
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  .المملكة العربية السعودية

أحمد : المحقق .غريب القرآن ألبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري -26

 .م 8079 -هـ  8509 :السنة ،دار الكتب العلمية: الناشر .صقر

محمـد : المحقـق .زهة القلوب لمحمد بن ُعزير السجسـتاينغريب القرآن المسمى بن -27

 .هـ8186دار قتيبة، سوريا الطبعة األولى : أديب عبد الواحد جمران، الناشر

فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري للحــاف  أحمــد بــن علــي بــن َحَجــر  -29

 ،مصـر ،القـاهرة ،دار الريان للرتاث .محب الدين الخطيب :تحقيق .العسقالين

 .هـ8127األولى  الطبعة

البغدادي  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب -20

مكتبـة : محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرون، الناشـر: تحقيق .الحنبلي

القاهرة،  –مكتب تحقيق دار الحرمين : الحقوق.المدينة النبوية ،الغرباء األثرية

  .م8006 -هـ  8187الطبعة األولى 

فتُح البيان يف مقاصد القرآن ألبي الطيب محمد صديق خان بن حسن الحسيني  -62

المكتبـة ، َعبد اهلل بن إبراهيم األنَصاري :عني بطبعِه وقّدم له وراجعه، الِقنَّوجي 

  .م8000 -هـ  8180 ،بيروت ،صيدا ،العصرية للطباعة والنشر

ية من علم التفسـير لمحمـد بـن علـي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرا -68

 ،بيـروت ،دمشـق ،دار الكلم الطيب ،دار ابن كثير: الناشر، الشوكاين  دبن محما

 .هـ 8181الطبعة األولى 

فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين عبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين  -60

 .ـه8526ولى، األ: مصر، الطبعة –المكتبة التجارية الكربى : الناشر .المناوي

اف لمحمود بن عمر الزمخشـري -65  ،مصـر ،مطبعـة عيسـى البـابي الحلبـي .الكشَّ

  .هـ8500الطبعة األخيرة 

: تحقيـق .الكشف والبيان عـن تفسـير القـرآن ألحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي -61

دار : الناشـر .األسـتاذ نظيـر السـاعدي: اإلمام أبي محمد بن عاشور، مراجعـة وتـدقيق
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 .م0220 -هـ  8100حياء الرتاث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى إ

لباب التأويل يف معاين التنزيل لعالء الدين علي بن محمد بن إبـراهيم بـن عمـر  -62

دار : تصحيح محمد علي شاهين، الناشـر: الشيحي المعروف بالخازن المحقق

 .هـ 8182بيروت، الطبعة األولى  ،الكتب العلمية

للبــاب يف علــوم الكتــاب ألبــي حفــص ســراج الــدين عمــر بــن علــي بــن عــادل ا -66

 .وعلي محمد معـوض ،عادل أحمد عبد الموجود :تحقيق، الحنبلي الدمشقي 

 .م8009هـ  8180 ،الطبعة األولى ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية: الناشر

محمـد فـؤاد : تحقيق .مجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري-67

  .هـ8598الطبعة  ،القاهرة ،مكتبة الخانجى: الناشر .سزكين

دار الكتـاب  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحاف  علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي -69

 .هـ8120الطبعة الثانية  ،بيروت ،العربي

ــة  -60 ــن عطي ــب ب ــن غال ــد الحــق ب ــز لعب ــاب العزي ــوجيز يف تفســير الكت المحــرر ال

دار الكتب العلميـة، : الناشر. عبد السالم عبد الشايف محمد: حقيقت .األندلسي

  .ـه8100األولى  ط بيروت،

يوسـف . د: المحقـق .المحرر يف الحديث لمحمد بن أحمد بن عبد الهـادي الحنبلـي -72

، عبــد الــرحمن المرعشــلي، محمــد ســليم إبــراهيم ســمارة، جمــال حمــدي الــذهبي

 . م0222 -هـ 8108الثالثة، : ت، الطبعةدار المعرفة، لبنان، بيرو: الناشر

 .مدارك التنزيل وحقائق التأويل ألبي الربكات عبد اهلل بن أحمد حاف  الـدين النسـفي -78

 .محيي الدين ديب مستو: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: حققه وخرج أحاديثه

 .م8009 -هـ 8180دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة األولى، : الناشر

المراســيل لســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو  -70

ِجْستاين بيـروت،  ،مؤسسـة الرسـالة: شـعيب األرنـاؤوط، الناشـر: المحقق .الس 

  .ـه8129الطبعة األولى 

 .المســتدرك علــى الصــحيحين ألبــي عبــداهلل محمــد بــن عبــداهلل الحــاكم النيســابوري -75
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 .ار الكتب العلمية، بيروت، لبناند. مصطفى عبدالقادر عطا: تحقيق

أبـي يعلـى  ،مسند أبـي يعلـى ألحمـد بـن علـي بـن المُثنـى بـن يحيـى بـن عيسـى-71

 ،دمشـق ،دار المـأمون للـرتاث: الناشـر .حسين سليم أسد: المحقق .الموصلي

  .ـه8121 ،الطبعة األولى

ــل الشــيباين -72 ــن حنب ــروت ،المكتــب اإلســالمي .المســند لإلمــام أحمــد ب  ط ،بي

 .ـه8122الخامسة 

لعبد اهلل بن عبد الـرحمن بـن الفضـل بـن َبهـرام ( سنن الدارمي)مسند الدارمي  -76

ــدارمي ــق .ال ــداراين: تحقي ــد ال ــليم أس ــين س ــر. حس ــر : الناش ــي للنش دار المغن

 .هـ8180والتوزيع، السعودية، األولى 

ــي  -77 ــان المطلب ــن عثم ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد اهلل محم ــي عب المســند ألب

  .ـه8122 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية: الناشر .الشافعي

 :تحقيق .المصنَّف يف األحاديث واآلثار للحاف  عبداهلل بن محمد بن أبي شيبة -79

 .هـ8120الطبعة األولى  ،بيروت ،دار الفكر .سعيد محمد اللحام

ــاد الفــراء -70 ــن زي ــب .معــاين القــرآن ليحــي ب ــروت ،عــالم الكت ــة  الطبعــة ،بي الثاني

 .م8092

عبــد  :تحقيــق .معــاين القــرآن وإعرابــه إلبــراهيم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج -92

  .هـ8129الطبعة األولى  ،بيروت ،عالم الكتب .الجليل عبده شلبي

ــــن محمــــد النَّحــــاس -98 ــــي : المحقــــق .معــــاين القــــرآن ألحمــــد ب محمــــد عل

  .ـه8120األولى الطبعة  ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى: الناشر،الصابوين

أيمن صالح  :تحقيق .المعجم األوسط ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطرباين -90

 .هـ 8187الطبعة األولى  ،دار الحديث القاهرة .سيد أحمد إسماعيل ،شعبان

بـن احمـادي  :تحقيـق .المعجم الكبير ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطـرباين -95

مكتبة  :نشر 8122الطبعة الثانية  ،بيروت ،العربيدار إحياء الرتاث ، عبدالمجيد

  .القاهرة ،ابن تيمية
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ــَرْوِجردي  -91 ــن موســى الُخْس ــي ب ــن عل ــن الحســين ب ــد ب ــار ألحم ــة الســنن واآلث معرف

جامعـة : الناشـرون .عبـد المعطـي أمـين قلعجـي: تحقيق .الخراساين، أبو بكر البيهقي

ــ ــتان، دار قتيب ــوعي، الدراســات اإلسالمية،كراتشــي، باكس ــروت، دار ال ة، دمشــق، بي

 .هـ8180دار الوفاء، المنصورة، القاهرة، الطبعة األولى، . حلب، دمشق

ــونس  -92 ــن ي ــن إســماعيل ب ــن محمــد ب ــي جعفــر أحمــد ب الناســخ والمنســوخ ألب

ــاس  ،مكتبــة الفــالح: الناشــر .محمــد عبــد الســالم محمــد. د: تحقيــق .النَّحَّ

  .ـه8129الطبعة األولى،  ،الكويت

  .الناسخ والمنسوخ يف القرآن العزيز ألبي ُعبيـد القاسـم بـن سـالّم بـن عبـد اهلل :-96

ــق ــن صــالح المــديفر، الناشــر: دراســة وتحقي ــه الرشــد، شــركة : محمــد ب مكتب

 .هـ 8189الرياض الطبعة الثانية،  ،الرياض

 النكت الدالة علـى البيـان يف أنـواع العلـوم واألحكـام ألحمـد محمـد بـن علـي -97

اب دار القـيم، : علي بن غـازي التـويجري، وآخـرون، دار النشـر: تحقيق .القصَّ

 .األولىط  ،دار ابن عفان

راجعـه  .النكت والعيون ألبي الحسن علي بن محمد بن محمـد، الشـهير بالمـاوردي -99

 .دار الكتب العلمية: الناشر. السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم: وعلق عليه

نهاية ألبي محمد مكي بن أبي طالب َحّمو  بن محمـد بـن الهداية إلى بلوغ ال -90

 .م 0229 -هـ  8100الطبعة األولى،  ،جامعة الشارقة: الناشر، مختار القيسي 

الوسيط يف تفسير القرآن المجيد ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  -02

هـ  8182، الطبعة األولى ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية: الناشر .الواحدي

 .م 8001 -

*                  *                 * 
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 ملخص البحث

يف روايتي هشـام وابـن ذكـوان عـن ابـن عـامر  من الكتب المسندة المؤلفة مبكراً 

الحـرو  التـ  "الشامي مقارنة برواية قالون عـن نـافع مـن طريـق أبـي نشـيطك كتـاب 

 "رواية قالون عنه من رواية أب  نشيط يف عامر اليحصب  نافعا اهلل ابن ةالف فيها عبد

بن مختار الَقْيِسي، الَمْغَربـي،  بن محمد و مُّ بن َح  طالب أبيبن  مكيمحمد  يبأل

سـنة ثمـان أخـذها روايـة  (ه 157 - 522)الَقْيَرَواين، األْنَدلسي، الُقْرُطبـي، الُمْقـِر 

بـون المقـر  بـن غل مـنعمال عبد وسبعين وثالث مئة على الشيخ الجليل أبي الطيب

 .بمصر بن العاصي بجامع عمرو( ه 590 -520)الحلبي

هذا، ويعد مكي بن أبي طالب القيسـي مـن مؤسسـي مدرسـة القـراءات القرآنيـة 

 باألندلسك رحل صغيرا من بلده القيروان يف طلب العلـم صـوب مصـر عـدة مـرات، 

مسـجد بقرطبـة بثم إلى مكة، وأقرأ ببلده، واسـتقر بـه المقـام يف بـالد األنـدلس فـأقرأ 

  .، ثم بالمسجد الجامع إلى أن وافته المنيةجامع الزاهرة، ثم بالنخيلة

وقد تأثر مكي يف التأليف بالسمة البارزة التـي وسـمت هبـا مؤلفـات األندلسـيين 

من حيث الشكل، وأما من حيث المضمون والرواية فقد تأثر كثيرا بالمدرسة القرائية 

 .يوخه كانوا منهماالقيروانية ثم المصرية إذ جل ش

ألف مكي كتابه هذا لبيـان الخـالف بـين روايـة قـالون مقارنـة بأحـد روايتـي ابـن 

 . عامر هشام أو ابن ذكوان

وخط مكي مؤلفه هذا بلغة فصيحة، وأسلوب جيد سلس، سهل الفهم، مختصر 

ْبِك، وإحكاِم النسجالعبارة، واضح المقصد، مع   .دقة السَّ

ــ ْفر النفــيس حــوالي عشــرة قــرون ونصــف وتســع وقــد مــر علــى تــأليف هــذا الس 

له األسباب وأزال من طريقه الموانـع  -عز وجل  -سنوات، وها هو اليوم قد هيأ اهلل 

ألعرضه للنشر بعدما تم تحقيقه وتحكيمه وفق الضـوابط المتعـارف عليهـا علميـا يف 

ذا أن ينفعني هب -عز وجل –ضبط ونشر نصوص المخطوطات العربية، راجيا من اهلل 

العمل، وينفع به مؤلفه، وأن يجعله من الصدقات الجارية، وأن ينتفع به البـاحثون يف 
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 .القراءات القرآنية رواية

بعلمـه  -سـبحانه  –فقد أجاد مكي يف هذا الكتاب وأفـاد، ونفـع الحـق  وعمومًا

والحمــد هلل رب العــالمين أوال وأخيــرا، وصــل . العبـاد، فلــه مــن اهلل األجــر والثـواب

 ..وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم

*                  *                 * 
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 املقدمة

الحمد هلل رب العالمينك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجالله وعظـيم 

سلطانه، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خير من قرأ القـرآن، وجـود الـذكر 

حكيم، وعلى آله األطهار، وصحابته األخيارك الذين نقلوا لنا القرآن غضا طريا كما ال

 .أنزل، وعلى التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

لكتابـه رجـاال حفظـوه يف صـدورهم، وحـافظوا  –  –فقـد قـيض اهلل : أما بعـد

، والعلم والعمل عليه يف السطورك حفظوه يف صدورهم بمداومة قراءته، وتدبر معانيه

بما فيه، وتعهـد كلماتـه يف الحـل والرتحـال بالليـل والنهـار، وأخـذ تالوتـه وتجويـده 

يقــر  هبــا  –  –بالســند المتصــل عــن المشــايخ األخيــار، بالكيفيــة التــي كــان النبــي 

ــتعلم كيفيــة رســمه، وضــبط أحرفــه، . -  –أصــحابه  ــه يف الســطور ب وحــافظوا علي

 .وقف واالبتداء أثناء تالوتهومعرفة عدد آيه، ومواطن ال

إال أنـــه لمـــا اتســـع الخـــرق، وقـــل الضـــبط يف قـــراءة القـــرآن يف القـــرن الثالـــث 

َن كثيـر مـن القـراء مـا رووه عـن مشـايخهم يف القـراءات القرآنيـة ومـا الهجري ، َدوَّ

يتعلــق هبــا يف كتــب مختلفــة الحجــم، عظيمــة النفــعك منهــا المطــول لحاجــة، ومنهــا 

ست بعناية، بأسلوب بليم، ومـنهج قـويم، رِ ومنها دون ذلك لفوائد دُ المتوسط لغاية، 

 . ورأي سديد، وقلب سليم

وكان من أوائل الرحل من أعالم الغرب اإلسالمي إلى بالد المشرق اإلسالمي 

لتعلم علم القراءات رواية ودراية وغيرها من العلوم، واستقر بـه المقـام أخيـرا بـبالد 

فقـد سـار علـى  ـج . ب القيسي صاحب هذا المخطـوطبن أبي طالااألندلسك مكي 

من سبقه من العلماء فألف كتبا كثيرة يف القراءات القرآنية وغيرها، منها هـذا الكتـاب 

الحرو  الت  ةالف فيها عبد اهلل بن عامر اليحصب  نافعا يف رواية قالون الذي سماه 

د ك ألفه يف الخالف بين قراءتين مختعنه من رواية أب  نشيط لفتـينك لمـن حـرر وجـوَّ

 .رواية قالون، وأراد االنتقال منها إلى قراءة ابن عامر

                                                 
 (.بتصرف)8/16يف القراءات العشر، النشر  ((88))
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كان مكي من المكثرين يف التأليف يف القراءات القرآنية وما يتعلق هبا،  ـج فيهـا 

طريقة من سبقه أو عاصره من العلماء، فدون ما أخذه رواية عن مشايخه يف مؤلفـات 

 . اب الذي أنا بصدد التقديم له واحد منهامختلفة الحجم عظيمة النفع، والكت

والشك أن لهـذا الكتـاب أهميـة كبيـرة يف الدراسـات القرآنيـةك فهـو مـن الكتـب 

المؤلفة قديما يف القراءات القرآنية روايةك ألفه مكي يف أواخر القرن الرابع الهجـري، 

عـن نـافع أبرز فيه الخـالف الـدائر بـين قـراءتين متـواترتين مشـهورتين، روايـة قـالون 

وكلتــا القــراءتين . المــدين مــن طريــق أبــي نشــيط، وقــراءة ابــن عــامر الشــامي براوييــه

أخذهما مكي بن أبي طالب القيسي عن شـيخه أبـي الطيـب عبـد المـنعم ابـن غلبـون 

 .–    –بالسند المتصل إلى رسول اهلل 

فباإلضــافة إلــى أهميــة هــذا الكتــاب يف الدراســات القرآنيــة مــن حيــث الســبق يف 

ــراءتين ا ــين ق ــواطن الخــالف ب ــع م ــث تتب ــن حي ــندة، وم ــراءات المس ــأليف يف الق لت

كونـه : مختلفتينك كانت هناك أسبابا أخرى وراء اختياري تحقيق هذا الكتاب، أهمها

لم يح  بالعناية الواجبة لمثل هذا العمل الجليل المتعلق بكيفية قراءة بعض أحـرف 

قـرون، ولـه مـن النسـخ الخطيـة مـا يكفـي فقد مرَّ علـى تأليفـه حـوالي عشـرة . القرآن

 .لكنه لألسف لم يحقق تحقيقا علميا، ولم ينشر ليومنا هذا. لتحقيقه

م وقع نظري بالخزانة الحسنية بالرباط على نسخة مخطوطة مـن هـذا 0222ففي سنة 

ضمن مجموع، كتبت بخط مغربي جميل، يغـري جمـال وهبـاء ودقـة  611الكتاب، رقمها 

سـررت هبـا، وحـدثت نفسـي سـلفا بضـبط نصـها، لكـن . ين لتحقيقهـارسم حروفها البـاحث

فرحتي لم تدم طويال لما تعثـرت بعـد استعراضـي لمختلـف الكيفيـات المحتملـة يف قـراءة 

فبـدأت بمـا ال أجـد عنـد »: السطر السادس عشر من اللوحة األولى منه، وهو قول المؤلف

اَّ أدركــُت أهميــة ومكانــة هــذه أحسســت حينهــا بــالحرج والضـيق لمــ «.. غيـره لــو عدمتــه

الجملة من مقدمة التأليفك فقد ذكر فيها مكـي سـبب أخـذه لقـراءة ابـن عـامر الشـامي علـى 

 .شيخه أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون

                                                 
 .ب68، اللوحة 611مخطوطة الحسنية، رقمها  ((88))
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ولم تمـر إال أيـام  قليلـة وأنـا أتصـفح بعـض فهـارس الرسـائل الجامعيـة برفـوف 

استبشرت خيـرا حينمـا وجـدت أحـد مكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، ف

 611سالفة الذكر التي تحمل رقـم قد حقق هذا الكتاب على المخطوطة  الباحثين

، وأول مـا اطلعـت عليـه دون غيرها وحدهابالخزانة الحسنية بالرباط  ضمن مجموع

يف هذا التحقيق تلك الجملة التي أعيتني الحيلة يف قراء ا، فوجدتـه أجراهـا علـى مـا 

ليـه تقـديرا ال تحقيقـاك دونمـا عنـاء يف محاولـة فهمهـا أو تأويلهـا، أو التعليـق كتبت ع

إلـى أن هـذه النسـخة سـقطت منهـا  أيضـا ولم ينتبه الباحث. عليها بمعنى مقارب لها

مباحث عديدة، وُأدِخل فيها كالم كثير ليس من طريـق مكـي عـن شـيخه أبـي الطيـب 

ألبـي  التيسـير يف القـراءات السـبععبد المنعم بن غلبون، بل هو مقتبس مـن كتـاب 

 .، نبهت على عدد منها أثناء التعليق على النص المحقق(ه 111ت )عمرو الداين

والنص المحقق اعرتاه هو اآلخر عدة عيوب تجلـت يف كثـرة األخطـاء العلميـة  

الكثيرات المستشهد هبا وفق رواية ابن عـامر  هِ آيِ  ِخ ْس والمطبعية يف مواد الكتاب ويف نَ 

ناعة يف التـأليف، جعـل باإلضافة إلى رداءة الطباعة، وقلـة الّصـ. طول المقام بذكرهاي

النص المحقق ناقصا مشوها أصعب قـراءة مـن المخطـوط، وربمـا هـذه األمـور هـي 

 .التي جعلت محققه يعزف عن إعادة طباعته ونشره إلى يومنا هذا

ت يف العـزم علـى االسـتلكن  . مرار يف البحـثهذه الحقـائق لـم تثبطنـي، بـل قـوَّ

 –فــوفقني الحــق . وســلكت يف ســبيل الوصــول إلــى بغيتــي طرائــق مختلفــة ومتنوعــة

إلـى مراجعـة فهـارس المخطوطـات الحديثـة، فمـا لبثـت أتصـفح  -سبحانه وتعـالى 

م، حتـى توصـلت 0227كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسـنية بالربـاط لسـنة 

ضـمن مجمـوع، فطلبتهـا  85126 :إلى أن لهذا الكتاب نسـخة خطيـة أخـرى رقمهـا

وقلبت صفحا ا دفعة، دفعة، والشوق يغمرين لرؤية مقدمة المخطوط الجديـد، فمـا 

                                                 
حققه الباحث محمد أحمد الخشين، رسالة لنيل شـهادة الـدبلوم يف الدراسـات اإلسـالمية العليـا بكليـة  ((88))

م، تحـت إشـراف الـدكتور التهـامي الراجـي 8000 -ه 8180اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، لسنة 

 .الهاشمي
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هي إال دقائق معدودة حتى وقع نظري على الجملـة التـي تركـت مـن أجلهـا النسـخة 

األولى، فلم أهتد أيضا إلى فهم المراد منهـاك لـنقص يف حـروف بعـض َكلِِمهـا، رغـم 

ولـم . تخمين ال يأيت دائما بمعنى مقبـول، فخـاب ظنـي مـن جديـدوال. وضوح خطها

تني، وزادتنـي إصـرارا علـى االجتهـاد أكثـر يف  َتُفت هذه الخيبـة مـن عُضـدي، بـل قـوَّ

 .طلب نسخ خطية أخرى لهذا الكتاب

هــذا، وقــد راســلت مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية لمــا 

بوا طلبي جزاهم اهلل خير الجزاء، وبعثوا لـي علمت أن للكتاب نسخة خطية هناك، فل

ضـمن مجمـوع، وأول  02996بنسخة منه عرب بريدي الاللكرتوينك وهو تحت عدد 

ما وقع عليه نظري منها هو موضع الجملة التـي أبحـث لهـا عـن معنـى يليـق بمقدمـة 

خيرا كتاب من القرون األولى للهجرة، ُيْعنى بالقراءات القرآنية رواية، فاطمأن قلبي أ

لمبنــى هــذه الجملــة ومعناهــا، وحمــدت اهلل علــى توفيقــه وتســديده، وعزمــت علــى 

 .، فلله الحمد والمنة–  –تحقيق هذا المصنَّف مستمدا العون والقوة من اهلل 

 :هذا، وقد رسمت لتحقيق هذا الكتاب ةطة أجملها يف اآلت 

قســمت البحــث إلــى قســمين، مهــدت لهمــا بمقدمــةك خصصــت القســم األول 

ــة، وقســمته إلــى ل ــه األول ترجمــة مكــي الشخصــية والعلمي لدراســة، فــذكرت يف باب

وعرضـت يف الفصـل الثـاين . فصلينك ذكرت يف الفصل األول حيـاة مكـي الشخصـية

وأمـا القسـم  . وقمت يف البـاب الثـاين بدراسـة للكتـاب المحقـق. لحياة مكي العلمية

يف حدود ما  بفهارس علميةعملي هذا  ذيلتو. النص المحقق فيه عرضت فقدالثاين 

 .يسمح به من صفحات يف البحوث المحكمة

وإنعـام، وهـو  -  -هذا جهد المقل، فإن أصبت الهدف فذلك تسديد من اهلل 

المبتغى، وإن ضللت السبيل فذلك تقصير مني وعجز، واهلل ولي التوفيـق، وهـو مـن 

ول اهلل وآلــه وصــلى اهلل وســلم وبــارك علــى رســ وراء القصــد، وهــو يهــدي الســبيل، 

 .وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد هلل رب العالمين

*              *              * 
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 متهيد

كان من عادة القراء يف العصور األولى أن يفردوا كل قراءة بختمة بدءا من رواية 

بلدا م، ثم يصنفوا ما أخذوه من روايات مفردة يف كتب خاصـة تسـمى بـالمفرداتك 

وهـذه المفـردات نجـدها إمـا تعنـى بقـراءة . ها أصول وفر  تلك القراءةيجمعون في

واحدة دون غيرها، أو برواية من قراءة، أو تقـارن بـين روايتـين مـن قـراءة واحـدة، أو 

وأحيانـا تـذكر . تبين الخالف بين قراءتين مختلفتين، أو بين روايات القراءة الواحـدة

ــه كــل قــراءة مــن القــراءات الســبع وغالبــا مــا تتضــمن هــذه . أو العشــر مــا انفــردت ب

 .المفردات حروف القراءات أصوال وفرشا

هذا، وقد كان بعض العلماء يطلق لفـ  نسـخة بـدل مفـردة علـى هـذا النـوع مـن 

ــثال يف ترجمــة  ــرتاجم هبــذا المصــطلح كمــا ورد م ــب ال ــب، واحتفظــت كت ــالكت  يأب

م إســـماعيل محمـــد بـــن إســـماعيل ابـــن يوســـف بـــن محمـــد الســـلمي الرتمـــذي ثـــ

 .اآليت ذكره عما قريب(ه092ت)البغدادي

هذا، وقد ألف العلماء عددا كبيرا مـن المؤلفـات يف قـراءة ابـن عـامر أذكـر منهـا 

 :على حسب وفاة أصحاهبا

 .(ه 022تويف نيف و)أحمد بن يزيد الحلواين -8

 .ذكرها له أبو عمرو الداين عدة مرات يف جامعه له مفردة يف قراءة ابن عامر 

محمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد السلمي الرتمذي ثم  ،اعيلأبو إسم -0

 .(ه092ت)البغدادي

: روى القراءة عن عبد اهلل بن ذكوان وله عنه نسخة فيها حروف الشـاميين يعنـي 

.حروف عبد اهلل بن عامر

  ،أبو عبد اهلل -5
ُّ
مشـقي ُّ الد 

ت )هـارون بـن موسـى بـن شـريك األخفـش التَّغلبـي

 (ه 000

                                                 
 .1/8255، و0/950، و0/665جامع البيان،   ((88))

 .0/820غاية النهاية،  ((00))
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 .ا يف قراءة ابن عامر بالعللألف كتاب 

أحمد بن موسى بن العبـاس بـن مجاهـد التميمـي الحـاف  األسـتاذ  ،أبو بكر -1

 (.ه501ت)البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة

 .قراءة بن عامر ا يفكتابألف 

 (ه590ت)الطيب عبد المنعم ابن عبيد اهلل غلبون بوأ -2

مـا انفـرد بـه القـراء الثمانيـة مـن اليــاءات  هترسـال يفر مـا انفـرد بـه ابـن عـامر َكـذَ 

 والنونات والتاءات والباءات

 .(ه111ت)الداين ، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيدعمرو ولحاف  أبا -6

 :ألف            

 .المفردات السبعةضمن كتابه  مفردة ابن عامر،  - أ

مـن القـراء  التهذيب لما تفرد به كل واحـدكتابه  ضمنمفردة ابن عامر،  - ب

 .السبعة

ــامر - ت ــن ع ــين أصــحاب اب ــاب االخــتالف ب ــره ضــمن فهرســت  كت وذك

 . جزء: تصانيفه، ووصفه بأنه

 (ه116ت)الحسن بن علي األهوازي ،علي وأب -7

وقد  يكون  .وابن الجزري ذكره له ابن الباَذ ،، ابن عامر يف قراءة مفردةله 

  عامراإليضاح يف قراءة ابن يكون هو المسمى بـ

                                                 
 .8/082غاية النهاية،  ((88))

 .22: الفهرست البن النديم ((00))

 .067/،  إلى ص062/مطبوعة ضمنه، من ص ((55))

 .578/،  إلى ص002/مطبوعة ضمنه، من ص ((11))

 .821/،  إلى ص01/مطبوعة ضمنه، من ص ((22))

 .75 :برقم 02/غانم قدوري الحمد، ص. د: تصانيف اإلمام أبي عمرو الداين، تحقيقفهرست  ((66))

 .8/877اإلقناع يف القراءات السبع البن الباَذ ،  ((77))

 .8/528النشر،  ((99))

 .2/082مسالك األبصار يف ممالك األمصار للعمري،  ((00))
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 (ه 105ت)الفضل العباسي ولشيخ الشريف أبا -9

 .قراءة ابن عامريف مفردة له 

أبو العباس، أحمد بن عبد العزيز بن هشام بـن أحمـد بـن خلـف بـن َغـْزَوان  -0

 ( هـ 225كان حيا سنة )الفهري، من أهل شنت مرية الغرب، َياُبِري األصل 

  .قراءته لكل إمام من السبعة أرجوزة تخص:  ألف مفردات

أحمد بن جعفر بن أحمد بن ادريس أبو القاسم الغافقي الخطيب يعـرف  -82

 ( هـ 260 - 222)بابن االبزاري 

 «.رأيت له مفردة البن عامر وعاصم» : قال الجزري

الحسن بن أحمد بن الحسن بـن أحمـد بـن محمـد بـن سـهل  ،أبو العالء -88

 (. هـ260ت )اإلمام الحاف  األستاذ الهمذاين العطار

 .أفرد قراءات األئمة كل مفردة يف مجلد

 .(هـ785ت )جعفر بن مكي الموصلي -80

 (مفردة ابن عامر الشامي)ألف كتاب الكامل الفريد يف التجريد والتفريد 

 (.هـ712ت )حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان وأب   -85

 .المزن الهامر يف قراءة ابن عامرألف 

ى يف قراءة ابن عامر اكتفيت منها بما ذكرت خشية اإلطالة، وهناك مفردات أخر

 .واهلل الموفق

 
 

                                                 
 .0/522النشر،  ((88))

 .016/ص الذيل والتكملة، السفر األول، القسم األول، ((00))

 .8/15غاية النهاية،  ((55))

 .8/021غاية النهاية،  ((11))

حققتهــا الطالبــة هويــدا بنــت أبــي بكــر ســعيد الخطيــب لنيــل الماجســتير يف القــراءات القرآنيــة مــن قســم  ((22))

هــ، 8151القراءات بكلية الدعوة وأصول الـدين بجامعـة أم القـرى بالمملكـة العربيـة السـعودية، سـنة 

 .بدر الدين عبد الكريم. د.أ: م، تحت إشراف0285

 .2/516أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي،  ((66))
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 :وضمنه

 .المؤلف سيرة    :الفصل األول

  .مكي الشخصية سيرة : األول المبحث 

 .مكي العلمية سيرة :   الثاين المبحث
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 مكي الشخصية سرية :   األول املبحث

.اسمه ونسبه -1

بـن محمـد بـن مختـار الَقْيِسـي،  و مُّ هو أبو محمد مكي بن أبي طالب بن َح 

 .الَمْغَربي، الَقْيَرَواين، األْنَدلسي، الُقْرُطبي، الُمْقِر 

.مولده ونشأته -2

ولـد بـالقيروان، لتسـع بقـين مـن شـعبان  اتكاد جل المصادر تجمع على أن مكيـ

ل بينهـا وبـين مكـة ومصـر لطلــب سـنة خمـس وخمسـين وثالثمائـة، وهبـا نشــأ، وتنقـ

 .العلم، واستقر به المقام أخيرا باألندلس

أبي عمـرو الـداين أنـه ولـد  الحاف  وتفرد ياقوت الحموي وابن خلكان نقال عن

 .سنة أربع وخمسين

                                                 
حمـو  : واسمه محمد، ويقال: أبو محمد مكي بن أبي طالب»: قال الحجوي حمو  معناها محمد، ((88))

 [0/010الفكر السامي، ]«بن مختار القيرواين

ــه يف ((00)) ــبس: ترجمت ــب ال908: ، ترجمــة510 -518:جــذوة المقت ــة 81 -9/85مــدارك، ، وترتي ، ونزه

ــاء ــة072 -0/075، والصــلة، 022 -021:األلب ــتمس8502: ، ترجم ــة المل ــة151:، وبغي : ، ترجم

ــاء، 8578 ــاه الــرواة، 020: ، ترجمــة280 -2/287، ومعجــم األدب : ، ترجمــة580 -5/585، وإنب

: ، ترجمـة870 -5/878، ومعـالم اإليمـان، 757: ، ترجمة077-2/071، ووفيات األعيان، 767

ـــاريخ اإلســـالم، 008 ـــة0/260، وت ـــراء086: ، ترجم ـــة الق ـــة100 -108:، ومعرف ، 175: ، ترجم

، 20: ، ترجمــة2/551، ومســالك األبصــار، 8022: ، ترجمــة8/000واألعــالم بوفيــات األعــالم، 

: ، ترجمـة006 -002:، والبلغـة205: ، ترجمـة0/505، والـديباج المـذهب، 5/12ومرآة الجنان، 

ــة572 ــة النهاي ــة582 -0/520، ، وغاي ــرة، 5612: ، ترجم ــاة، 2/18، والنجــوم الزاه ــة الوع ، وبغي

، وطبقـــات 615: ، ترجمـــة200 -208:، وطبقـــات المفســـرين للـــداودي0289: ، ترجمـــة0/009

، والفكــر الســامي، 7/096، واألعــالم للزركلــي، 810: ، ترجمــة8/881المفســرين لألدنــه وي، 

 .260: ، ترجمة0/010

ــاه الــرواة، 151:، وبغيــة الملــتمس0/071والصــلة،  ،510:جــذوة المقتــبس ((55)) ، ومعرفــة 5/585، وإنب

، وطبقــات 0/009، وبغيــة الوعــاة، 2/18، والنجــوم الزاهــرة، 0/520، وغايــة النهايــة، 108:القــراء

 .208:المفسرين للداودي

 .2/071، ووفيات األعيان البن خلكان، 2/287معجم األدباء،  ((11))
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:أةالقهوصفاته،  -3

أجمعت المصـادر علـى وصـف مكـي بأوصـاف حميـدة، ونعـوت جميلـةك وأخـالق 

قلبه هذه الصفات منذ صباه يف بيت والديه، ثم تأدبـه علـى أفاضـل  والشك أنه تشربنبيلة، 

ــــم ــــى  جه ــــأثر هبــــم، وســــار عل ــــاك فت ــــا وخلق ــــائهم علم ــــان . العلمــــاء ونبه ــــد ك  فق

 .  «.خيرا فاضال، متواضعا، متدينا، مشهورا بالصالح وإجابة الدعوة» –رحمه اهلل  –

حسـن  »كـان أنـه : قال عنه صاحبه أبو عمر أحمد بن محمد بن مهدي المقر و

 . «..الفهم والخلق، جيد الدين والعقل

، الرعايـة لتجويـد القـراءة، وتحقيـق لفـ  الـتالوةوتظهر أخالقه أكثر يف كتابـه 

فليتق اهلل حامُل ُ القرآن يف نفسه، »: غيره فقاليف وهو يحذر أهل القرآن من الرياء فيه و

م  لـه شـئ ممـا يكـره، فليبـادر إلـى التوبـة ولُيخلِص الطلَب والعمَل هلل، فـإن كـان تقـدَّ

واإلنابة من ذلك، وليبدأ باإلخالص يف طلبه وعمله، فالـذي يلـزُم حامـَل القـرآن مـن 

 .«.التحف  أعظُم مما يلزُم غيره، كما أن له من األجر ما ليس لغيره

:مذهبه الفقه  -4

كان مكي مالكي المـذهب، تشـرب قلبـه هـذا المـذهب منـذ صـغره أثنـاء درسـه 

ولم يكن مكي متعصبا لمذهبه، . أخذه على شيخه أبي الحسن القابسي يف القيروانو

تفسـيره  فأثنـاءويظهر هذا جليا من خالل تناوله ألقوال أصحاب المـذاهب الفقهيـة، 

 - :﴿  –لقول اهلل     ﴾(892: البقرة ) بسط أقوال الفقهـاء يف بعـض

ومن أكـل أو شـرب ناسـيًا يف رمضـانك »     :قولهاألحكام المتعلقة بالصيام من ذلك 

وأهـل  ،وربيعـة بـن عبـد الـرحمن ،وهـو قـول مالـك. فعليه القضـاء، وال كفـارة عليـه

وبـه قـال عطـاء، . ال قضـاء عليـه: وابـن عمـر أنـه ،وأبي هريـرة ،وعن علي. المدينة

 وطاوس، والنخعي، والثوري، واألوزاعي، وابن أبي ذيـب، والشـافعي، وأحمـد بـن

                                                 
 .0/520، وغاية النهاية، 108:لقراء، ومعرفة ا0/071الصلة،  ((88))

 .المصادر السابقة نفسها ((00))

 .82:الرعاية لتجويد القراءة ((55))
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ومن وطىء  ارًا يف رمضان ناسيًاك فعليه القضـاء  .حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الرأي

وقـال . عند مالك وال كفـارة عليـه، وهـو قـول عطـاء، والليـث بـن سـعد، واألوزاعـي

ال : مجاهد، والحسن، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الـرأي

 «.عليه القضاء والكفارة: وقال أحمد بن حنبل. قضاء عليه وال كفارة

ولرسوخ قدم هذا الرجل يف الفقه المقارن علـى العمـوم، والفقـه المـالكي علـى 

الخصوص، عده القاضي عياض، وابـن فرحـون، وغيرهمـا، مـن أعيـان المـذهب يف 

 .كتبهم التي ألفوها يف ذكر تراجم فقهاء المالكية

 

*              *              * 

                                                 
 .627 -8/626الهداية إلى بلوغ النهاية،  ((88))

 .205: ، ترجمة0/505، والديباج المذهب، 81 -9/85ترتيب المدارك،  ((00))
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 ميةمكي الجعل سرية  :لثانيا املبحث

 : تهطلبه للعلم، ورحال (1

لم يخرج مكي عن المنهج السـائد يف بلـده يف مراحـل طلـب العلـم، فبـدأ حفـ  

يف إلـى مصـر مكـي يف طلـب العلـم  ترحـالوكانت أولى . القرآن قبل رحلته األولى

 فكـان يـرتدد علـىسن مبكرة سنة سبع وستين وثالثمائة وهو ابن ثالث عشـرة سـنةك 

لكن  كرحل ثانية إلى مصر ثم. حف  القرآن، ومهر يف الحسابك فمؤدبين والعارفينال

 .هذه المرة لطلب قراءة القرآن بالروايات

بعد جمعه للقراءات يف مصر علـى شـيخه أبـي الطيـب عبـد المـنعم بـن غلبـون، 

رجع مكي إلى مسقط رأسه القيروان، فأقام هبـا يقـر  مـن سـنة ثـالث وثمـانين، إلـى 

لكن من تذوق حالوة التلقي والتعلم، ال يهنأ له بال إال  .سبع وثمانين وثالثمائةسنة 

بنهل المزيد من العلم على علماء آخرين، فخـرج سـنة سـبع وثمـانين وثالثمائـة إلـى 

نوافـل، ات مكة، وأقام هبا إلى آخر سنة تسعين وثالثمائـة، فحـج أربـع حجـج متواليـ

ثـم  .رجع منها إلى مصر سـنة إحـدى وتسـعينثم . سمع خاللها من أكابر علماء مكة

عاد مكي مرة أخرى إلى بلده القيروان سنة اثنتـين وتسـعين وثالثمائـة، ولـم ُيِقـْم هبـا 

طويال متوجها هذه المرة صوب بالد األندلس فدخل قرطبة مجمـع العلـم والعلمـاء 

   .سنة ثالث وتسعين وثالثمائة

 :شيوخ مك  (2

نة يف رحالتـه يف طلـب العلـم، وكـان يـرتدد قضى مكي حوالي أربع وعشرين سـ

خاللها بين بلده القيروان، ومصر، ومكة، حصـل خاللهـا علـى رصـيد علمـي متنـوع 

وكان مكي يتخير يف طلبه للعلم خيرة علماء زمانه يف  .بتنوع الشيوخ الذين أخذ عنهم

وشـيوخ مكـي حسـب األمصـار . مختلف العلوم، ستظهر آثارهم بوضوح يف مؤلفاته

 :أخذ عليهم فيها، هي كاآليت التي

                                                 
 .0/520، وغاية النهاية، 0/071الصلة،  ((88))

 .0/071الصلة،  ((00))
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 : بالقيروان -8

 :أخذ مكي بالقيروان على عدد  من الشيوخ، منهم 

 بن محمد بن َخَلـف، اإلمـام أبـو الَحَسـن المعـافرّي الَقـَروّي القيـرواين  - أ
ّ
علي

 
ّ
 الفقيه المالكي

ّ
 (ه 125 -501)القابِسي

 : بمصر -0

 :خذ علىورحل إلى مصر، وأخذ هبا على بعض شيوخها، وأكثر من األ

أبــو الطيــب، عبــد المــنعم بــن عبيــد اهلل بــن غلبــون بــن المبــارك، الحلبــي،    - أ

 (ه 590 – 520)المقر  المحقق، نزيل مصر

 بن محمد بن إسحاق بن الفرج، َأُبو عدي المصـري، - ب
ّ
 عبد العزيز بن علي

  (ه 598ت )ابن اإْلَمامب يعرف

 : بمكة -5

 :يوخها، منهمورحل من مصر إلى مكة، وأخذ هبا على بعض ش

 بـِن فِـَراس، َوقِيـَل   َأْحَمدُ  - أ
 
 َوفِـَراس  : بُن إِْبَراِهْيَم بِن َأْحَمـَد بـِن َعلِـي

 
َبـْيَن َعلِـي

ــــار، الَقاِضــــي الَعــــْدُل، َأُبــــو الَحَســــِن، ُمســــنُِد  َأْحَمــــدُ  ، الَعطَّ
ُّ
ــــي ، الَمك 

ُّ
الَعْبَقِســــي

 (ه 122 -580)الِحَجاز

 : باألندلس -1

روان يف آخـر رحالتـه العلميـة إلـى األنـدلس، واسـتقر هبـا، ورحل أيضا من القيـ

 :وأخذ فيها على بعض شيوخها، منهم

                                                 
، والــديباج 885: ، ترجمــة0/68، وتــاريخ اإلســالم، 6/592اإلكمــال البــن مــاكوال، : ترجمتــه يف ((88))

، والنجـوم الزاهـرة، 0581: ، ترجمـة8/267، وغايـة النهايـة، 596: ، ترجمـة05 -0/00المذهب، 

1/055 . 

، 8/172، ، وغايـة النهايــة090: ، ترجمـة8/522، ومعرفــة القـراء، 20:فهرسـة ابـن خيـر: ترجمتـه يف ((00))

 .8066: ترجمة

 . 05: ، ترجمة200 -9/208تاريخ اإلسالم، :  ترجمته يف ((55))

، واللباب يف  ـذيب األنسـاب البـن األثيـر، 0698: ، ترجمة0/027األنساب للسمعاين، :  ترجمته يف ((11))

 . 5/875، وشذرات الذهب، 825: ، ترجمة895 -87/898، وسير أعالم النبالء، 0/587
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 الّزاهد َسِعيد       
ّ
   .، وغيره(ه 182ت )ْبن رشيق، أبو عثمان الُقْرُطبي

:تصدره لإلفادة والدرس (3

كانت بداية تصـدر مكـي لإلفـادة والـدرس واإلقـراء ببلـده القيـروان سـنة ثـالث 

 .ن وثالثمائة، وأقام هبا يقر  إلى سنة سبع وثمانينوثماني

 .ليأخـذ العلـم عـن شـيوخهاثم رحل من جديد، لكن هذه المرة صوب مكـة 

رجع من جديد إلى القيروان ثم  .ويف طريقه إلى القيروان مر مكي من جديد بمصر

مـرة يف اتجـاه ، لكـن هـذه الثانيـةنتين وتسعين، ولم يطل به المقام هناك فرحل ثسنة ا

 .األندلسك مجتمع العلم والعلماء آنذاك

تصدر مكي فور وصوله قرطبة لإلقراء يف مسجد النخيلـة يف الرقـاقين عنـد بـاب 

العطــارين، ســنة  ثــالث وتســعين، فجــود عليــه القــرآن خلــق كثيــر، وانتفعــوا بعلمــه، 

 .فصاروا قراء مرموقين، وعلماء مبجلين

أيضا شغوفين بالعلم والعلماء، فلما سمع المظفر بن وكان خلفاء بالد األندلس 

عبد الملك بن أبي عامر بمكي، وقد عظم اسمه، وانتشر علمه، وعرفت مكانته، حتى 

 .فأقرأ فيه حتى انصرمت الدولة العامرية. نقله إلى جامع الزاهرة

علم الناس مقدار علم مكي، وانتشر أمره بين النـاس، وتـزاحم الطلبـة والعلمـاء 

وعامة الناس عليه لألخذ عنه، فما كان من محمد بن هشام المهدي إال أن ينقلـه إلـى 

ك الحـال اواسـتمر مكـي علـى هـذ. أكثـر المسجد الجامع بقرطبة لينتفع الناس بعلمـه

.-عز وجل –حتى توفاه اهلل اإلقراء هبذا المسجد، والصالة بالناس، وخطيبا 

                                                 
 . 589: ، ترجمة0/822، وتاريخ اإلسالم، 195: ، ترجمة8/005الصلة البن بشكوال، :  ترجمته يف  ((88))

 .0/071الصلة،  ((00))

 .0/071الصلة،  ((55))

 .0/071الصلة،  ((11))

 .0/071الصلة،  ((22))

 .072 -0/071الصلة،  ((66))

 .0/072الصلة،  ((77))

 .0/072الصلة،  ((99))
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: تالميذه (4

سي بعدما جمع علما كثيـرا لإلقـراء واإلفـادة ممـا تصدر مكي بن أبي طالب القي

ِعْلـم  مبلـمأخذه على مشايخه يف القيروان ومصر ومكة، وَعلَِم عدد كبيـر مـن الطلبـة 

الرجــل، ورســوخ قدمــه يف علــوم شــتى، فتحلقــوا حولــه يف مختلــف أمــاكن الــدرس 

 فأخـذ عنـه عـدد ال. والتحصيل للنهل من غزير علمه، وعميق فهمه، وسالمة منهجـه

من أخذ عنه القـراءات بعض وكان عامة تالميذه من األندلسيين أذكر منهم  ،ُيْحَصون

 :مرتبين على حسب تاريخ وفا م على سبيل المثال ال الحصر

بن أحمد بن مطرف الكناين، يعرف بالطريف، من أهل قرطبـة، أبـو  محمد   -1

 (ه121 -597)عبد اهلل

.كي بن أبي طالب واختص بهتال القرآن بالروايات على أبي محمد م 

  محمــد   -2
ّ
 بــن أبــي طالــب بــن محمــد بــن مختــار، أبــو طالــب الَقيْســي

ّ
بــن مّكــي

 
ّ
(هـ 171 ت)القرطبي

 وبــن عبـد اهلل بــن فـرح الجــذامي، األلبيـري، مــن أهـل طليطلــة، أبــ علـي    -3

 (ه 195 -182)الحسن

 .أخذ القراءات وغيرها عرضا وسماعا عن مكي بن أبي طالب القيسي 

بن إبـراهيم بـن أبـي زيـد اللـوايت، يعـرف بـابن البيـاز، مرسـي، أبـو  يحيى -4

 (ه 106 - 126)الحسين

 .قرأ القرآن باألندلس على أبي محمد مكي بن أبي طالب

                                                 
 .0927: ، ترجمة0/90النهاية، وغاية  ،8870: ، ترجمة0/867الصلة : ترجمته يف ((88))

 . 850: ، ترجمة82/571تاريخ اإلسالم، :  ترجمته يف ((00))

، وغايــة النهايــة، 575: ، ترجمــة8/159، ومعرفــة القــراء، 028:، ترجمــة0/57الصــلة، : ترجمتــه يف ((55))

 .0062: ، ترجمة8/225

، 0/561غايـة النهايـة، ، و8120: ، ترجمـة151:، وبغية الملـتمس882:فهرسة ابن عطية: ترجمته يف ((11))

 .5989: ترجمة
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بـن محمــد بـن أبــي نصـر السـهمي، مــن أهـل شــنتمرية الغـرب، أبــو  غالـب   -5

 (ه 100ت )تمام

.تال بالسبع على مكي بن أبي طالب

بــن محمــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــرحمن بــن غلبــون الخــوالين،  أحمــد   -6

 (ه229 ت)عبد اهلل وإشبيلي، أب

 . روى القراءة باإلجازة عن مكي المقر  

بـــن عبـــد الــرحمن بـــن عبـــد الحــق الخزرجـــي، قرطبـــي، أبـــو  أحمــد   -7

 (ه 288 -108)جعفر

 . قرأ على أبي محمد مكي بن أبي طالب أحزابا من القرآن

: تهمللفا (5

كان لكثـرة رحـالت مكـي يف طلـب العلـم، وتنـوع أخـذه عـن المشـايخ المقتـدرين يف 

وقد ذكـر ابـن ، المتنوعة أصناف من العلوم يف مختلف البقاعك األثر الكبير يف مؤلفاته الكثيرة

فقط تلك المتعلقة بخـالف راويـين مـن قـراءة  منها أذكر، خير أ ا تني ف على ثمانين تأليفا

 :و راويين من قرائتين مختلفين أو بين قارئين مختلفين، وهيواحدة، أ

 :الحروف التي خالف فيها قالون ورشاكتاب :  األول

) .مطبوع حقق أخيرا   )
  

                                                 
: ، والـذيل والتكملـة، السـفر الخـامس، القسـم الثـاين، ترجمـة85:، ترجمة1/22لتكملة، ا: ترجمته يف ((88))

090:202. 

، وغايــة النهايــة، 527:810: ، وبغيــة الملــتمس، ترجمــة862: ، ترجمــة8/880الصــلة، : ترجمتــه يف ((00))

 .220: ، ترجمة8/802

، والـذيل والتكملـة، السـفر األول، القسـم األول، 10: ، ترجمـة889 -887:الغنيـة للقاضـي عيـاض: ترجمته يف ((55))

ـين  محمدتفرد بزيادة )،055 -005:050: ترجمة ، وغايـة النهايـة، (عبـد الحـقو عبـد الـرحمنيف نسبه ب

 .097: ، ترجمة8/66

 .212: فهرسة ابن خير اإلشبيلي ((11))

حمد العمـر يف مجلـة جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، العلـوم  محمد بن فوزان بن. حققه د ((22))

ــوال،  ــث عشــر، ش ــدد الثال ــن ص)، ه8152الشــرعية، الع ــى ص802/م ــى نســختين ( 017/، إل عل

 .خطيتين
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  :الحروف التي خالف فيها عبد اهلل بن عامر اليحصبي نافعا: الثاين

 .وهو الذي أنا بصدد التقديم له، والتعريف به، وتحقيق نصه

 :كتاب االختالف بين قالون وابن كثير: الثالث

 .جزءهكذا سماه القفطي ووصفه أيضا بأنه 

 :االختالف بين أبي عمرو وحمزة: الرابع

 . جزء: هبذا االسم ذكره القفطي لمكي ووصفه بأنه

 :كتاب االختالف بين قالون وعاصم: الخامس

 . جزء: هكذا سماه القفطي ووصفه بأنه

 :كتاب االختالف بين قالون وحمزة: سالساد

 .جزء: هكذا سماه القفطي ووصفه بأنه

 :كتاب االختالف بين قالون والكسائي: السابع

 .جزءهكذا سماه القفطي ووصفه بأنه 

 :كتاب االختالف بين قالون وأبي عمرو: نمالثا

 . جزء: هكذا سماه القفطي ووصفه بأنه

:ليهثناء العلماء ع (6

كان اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي عالما ربانيا مقتدرا، كسب عطف العلماء 

 ،واألمراء، وعامة الناس، فلذلك وصفوه بجميل الصفات، ونعتـوه بأحسـن األلفـاظ

 :وقد كان العلماء قديما ال يجاملون أحدا وال يحابونهك أنقل بعض شهادا م فيه

                                                 
 .5/586إنباه الرواة،  ((88))

 .5/587إنباه الرواة،  ((00))

 .5/586 ،إنباه الرواة ((55))

 .5/586إنباه الرواة،   ((11))

 .5/586الرواة نباه ئإ ((22))

 .5/586إنباه الرواة،  ((66))
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« .لمًا بوجوه القراءات، وله فيها كتب كثيرةكان نحويًا فاضالً، عا» : قال القفطي

نفعـه اهلل  -كـان »: قال عنه صاحبه أبو عمر أحمد بن محمد بن مهدي المقر و

، حسن الفهم والخلق، جيد الدين والعقلمن أهل التبحر يف علوم القرآن والعربية،  –

ــبع، ع ــراءات الس ــذلك، مجــودا للق ــنا ل ــرآن، محس ــوم الق ــأليف يف عل ــر الت ــا كثي الم

  «.بمعانيها

ــكوالو ــن بش ــه اب ــال يف حق ــالقراءات »: ق ــًا ب ــًا، عالم ــا فاضــالً ورع ــان مقرئ ك

تسـمية رجالـه : قرأت عليه كتـاب. وألف كتبا كثيرة يف معناها. ووجوهها، ضابطا لها

«.بخط بعض أصحابه

: وفاته (7

يـوم السـبت، عنـد   يأجمعت المصادر على أن مكي بـن أبـي طالـب القيسـي تـوفّ 

ــين  ــا مــن المحــّرم ســنة ســبع وثالث ــين خلت ــوم األحــد لليلت صــالة الفجــر، ودفــن ضــحى ي

.، وصّلى عليه ابنه أبو طالب محمد بن مكّى قرطبة بضروأربعمائة ودفن ب

 

 

*              *              * 

                                                 
 .022 -021: نزهة األلباء ((88))

 .0/520، وغاية النهاية، 108:، ومعرفة القراء0/071الصلة،  ((00))

 .0/072الصلة،  ((55))

 .0/072الصلة،  ((11))
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 دراسة الكتاب  :الفصل  الثاني

: تسميته ونسبته (1

سخ المخطوطة لهـذا الكتـاب، سبق وأن تحدثت عن قصة جمعي للن:  

وذكرت المراحل التي قطعتها يف الحصول عليها، ولم أجد من أشار إلى هذا التأليف 

كتـاب االخـتالف بـين »: من المتقدمين إال القفطي فقد ذكـر أن لمكـي كتابـا سـماه بــ

 «.قالون وابن عامر

 :ونسبة هذا الكتاب لمكي صريحة وصحيحة ألمور عديدة منها

 كتـــاب لمكـــي يف نســـخ المخطـــوط كلهـــا والتصـــريح باســـمه يف نســـب ال   -3

 .أول الكتاب

شـيخه أبـي الطيـب عبـد  إلـىابـن عـامر  قـراءةمكـي روايتـه لحـروف  إسناد   -7

المنعم بن غلبون يف مقدمة الكتاب، ويعد هذا الشيخ من أهم شيوخ مكي يف القراءة، 

 .وأكثر من األخذ عليه، والزمه كثيرا

عـن يف القـراءات السـبع التبصـرة كتـاب تـاب بأسـانيد تطابق أسانيد هذا الك  -1

 .شيخه أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون

 .التبصرة يف القراءات السبعمادة هذه الرسالة جاءت موافقة لما يف كتاب    -4

 .تشابه أسلوب الكتاب  بأسلوب مكي يف كتبه األخرى  -0

، وهـذا غلبـونأبـي الطيـب عبـد المـنعم بـن ذكره لتاريخ قراءته على شيخه    -5

 .التاريخ يوافق ما ذكر يف كتب الرتاجم عن دخول مكي مصر لألخذ والتعلم

لقد  كفاين مؤلف هذا الكتاب عنـاء الكشـف عـن اسـم لهـذا المَؤلَّـف :   

 -إن شـاء اهلل تعــالى  -هـذا كتــاب أذكـر فيــه »: فـذكر عنـوان تأليفــه يف بدايـة المصــنَّف فقـال

رضـي  –اهلل بن عامر الشامي اليحصبي نافعا يف روايـة قـالون  الحروف التي خالف فيها عبد

 «.عنه من رواية أبي نشيط محمد بن هارون عن قالون –اهلل عنهم أجمعين 

                                                 
 .5/586إنباه الرواة،   ((88))

 .18/ينظر ص ((00))
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:موضوعه (2

 الكتاب يتحدث عن الحروف التي خالف فيها اإلمام عبد اهلل بـن عـامر الشـامي

إلمام نافع، ويعـرض لـذكر رواية قالون من طريق أبي نشيط يف قراءة اأو أحد راوييه، 

 .الحرف المختلف فيه فقط

:منهج مك  يف تأليفه (3

سلك مكي يف هذا الكتاب منهجا قويما، ومسـلكا حميـدا مـن معالمـه أنـه التـزم 

ِفـَق بذكر ما خالف فيه ابن عامر أو أحد راوييـه قـالون فقـط، وأضـرب عـن ذكـر مـا اتُ 

عـامر ابـن  تلفـا ذكـرت لفـ  قـراءةفإذا اتفقا أمسكت عن القول، وإذا اخ »: ، قالعليه

يف كيفيــة إيــراد وزاد مكــي منهجــه بيانــا ووضــوحا  «..ولــم أذكــر لفــ  قــراءة قــالون

قرأ : قلت فإذا اتفقت الروايتان عن ابن عامر»  :فقالالحروف التي خالف فيها قالون 

إن كــاناآلخـر وإذا اختلفتــا ذكـرت اســم المنفـرد بالروايــة، وتركـت ذكــر .ابـن عـامر

 «..لقالون، ذكرت قراءته أيضا فإن كان مخالفا أيضا. افقا لقالونمو

سبق أن قلت أن مكي بن أبي طالب القيسي كان يختار شـيوخه بعنايـة قد وهذا، 

يف صدر هذا الكتاب بعض ما اختص به شيخه أبو الطيب عبد المنعم بـن  بيَّنفائقة، و

الكاملة بقراءة ابن عـامر، وتفـرده من ذلك معرفته التامة و ،غلبون عن غيره من القراء

باإلتقان لها،  قد تفرد بضبطها، واشتهروكان  »: فقالبضبطها وإتقا ا وتجويدها، 

ه فابتـدأُت وهي أول قراءة قرأ ا عليـهك ألين ِخْفـُت اْنِصـراَم أجلِـ. والتجويد أللفاظها

ـر .بما ال َأِجُد ِعنْـَد َغْيـِره َلـْو َعِدْمُتـه قـراءيت عليـه  ه َبْعـدَ رَ عُمـ  - بحانهسـ  – اهلل ثـم َأخَّ

، ويقصـد بقولـه هـذا «.ي عشـرة سـنةتبعد ذلك اثن -  –بالقراءات كلها، فعا  

 .سمو  وصحة سند شيخه يف القراءة

هـذا  الروايات الـواردة عـن اإلمـام نـافع وابـن عـامر يفثم بعد ذلك ذكر سنده يف 

                                                 
 .18/ينظر ص ((88))

 .10/ينظر ص ((00))

 .15/ينظر ص ((55))
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 ،ب عبد المنعم بن غلبون الحلبـيعن شيخه أبي الطي ةرواية قراء هالكتاب الذي أخذ

كمـا هـو وارد  ،   ثم عـدد شـيوخ هـذا السـند مـن أولـه إلـى منتهـاه إلـى رسـول اهلل 

 .بمقدمة الكتاب

لذكر اختالف ابن عامر وقالون يف خصه أصول القراءات من قسم أول مبحث و

يف خـتالفهم ال امبحثـعقـد آخر الهمزتين من كلمتـين، ثـم ثم ذكر يف  ،الهمز من كلمة

اإلظهار واإلدغام يف أحرف مخصوصـة، وخـتم قسـم األصـول ببـاب اإلمالـة لينتقـل 

 .فر  الحروفإلى قسم بعدها 

يف كتابه هذا أنـه كـان يضـم النظيـر إلـى نظيـره يف أول  ومن معالم منهج مكي

﴿قـرأ » : ذكر له، نحو قولـه  ﴾(887: البقـرة ) هنـا، ويف آل عمـران﴿    

     ﴾(17 ،19 )األولـــى، و﴿        ﴾و(18، 12)يف النحـــل ،﴿   

    ﴾و(56، 52)يف مــــــــريم ،﴿       ﴾(95، 90)يف يــــــــس ،

و﴿
ي ك  نِ  ِت رِ ٦٨ِِف  ل  ر

 
 . «.بالنصب يف الستة األفعال( 60، 69)يف غافر ﴾أ

يــذكر الخــالف يف فــر  الحــروف يف كــل ســورة حســب  ويالحــ  أن المؤلــف

ـــه ـــا يقـــدم ويـــؤخر كقول ـــه أحيان ﴿قـــرأ  »: ترتيـــب آيهـــا، لكن  ﴾(5: الهمـــزة) ،

﴿و   ﴾(879: آل عمران)و ،﴿   ﴾(075) بفتح السين حيث وقع إذا كان ،

ر فقـط، أمـا ويف مواضع أخرى قليلـة كـان يلحـق النظيـر بنظيـره يف الـذك«.مستقبال

ــه ــا، كقول ــرد فيه ــي ي ــن الســورة الت ــى موضــعه م ــا إل ــه فيرجئه ــرأ  » :تفصــيل قراءت ق

﴿  ﴾(72)﴿و ،    ﴾(72)﴿و ،  ﴾ (882: النســـــــاء )و﴿  ﴾ 

، و﴿(882: النســاء) ﴾(812 ) وشــبه ذلــك ممــا اخــتلس قــالون كســرته بإشــباع

وقـــــعك إال ﴿الكســـــرة مثـــــل ور  حيـــــث      ﴾(7: الزلزلـــــة) ﴿و ،  

  ﴾(9:الزلزلــة)وســنذكر . ، فــإن هشــاما ســكن الهــاء فيهمــا﴿  ﴾(األعــراف :

                                                 
 .27/ص ينظر ((88))

 .62/ر صئينظ ((00))
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«.–إن شاء اهلل  –يف موضعه ( 56: ، والشعراء888

خالفـات ذكرهـا يف سـور سـابقة دون أن يقـول قـد مـر غير أنه كـان يكـرر بعـض 

﴿قــرأ  »: حــو قولــهوهــو قليــل، ن ذكرهــا  ﴾(09 ) ،بضــم الغين،وإســكان الــدال

وقد ذكرنـا إمالـة »: نحو قوله سبق ذكرها بما يفيد، وأحيانا يحيل عليها «.وفتح الواو

﴿   ﴾، و﴿  ﴾(17 )وكثيــرا مــا كــان «.وشـبهه فــأغنى ذلــك عــن اإلعـادة ،

ــي و ــا مصــحوبة باســم الســورة الت ــل عليه ــهيحي ــا كقول ــر  »: ردت فيه ــد تقــدم ذك وق

﴿، و(2)االستفهامين يف الرعد  ﴾(01 )يف التوبة.»

عنـد أول ذكـر  ياءات اإلضافة حسب ترتيبها يف السورة يجمعمكي  وقد كان

﴿قــرأ ابــن عــامر  »: لهــا نحــو قولــه     ﴾(81) ،﴿   ﴾(82 ) باإلســكان

﴿قـرأ ابـن عـامر  »: ، نحـو قولـهعن ذلك إال يف مـواطن قليلـة ، وال يشذ«.فيهما   

 ﴾(10 )- ـــــزة ـــــتح الهم  ﴿، و- بف  ﴾(52)و ،﴿       ﴾(18 )

﴿و      ﴾(56)و ،﴿         ﴾(20) بإسـكان اليـاء يف الخمسـة ،

 «.مواضع

ر مكي بعض األحرف التي وافق فيها ابن عامر قالون للبيـان وهـو قليـل وقد يذك

﴿قرأ  » :جدا نحو قوله  ﴾(00 )أو « ..بسـكون الـراء كقـالون، وقـد ذكرنـاه للبيـان

﴾(820 )﴿قـرأ هشـام  »: وافق فيها قالون أحـد راويـي ابـن عـامر مـن ذلـك قولـه

 «.قرأ ابن ذكوان باإلمالة كقالونو ،بالفتح

: أحيانا وهو قليل جدا يذكر يف الخالف ما وافق فيه ابن عامر  قالونا نحـو قولـهو

ـــرأ » ﴿هشـــام باإلشـــمام يف  ق ﴾(21:ســـبأ)و ،﴿ ﴾و ،﴿ ﴾(ـــود ، (11:ه

                                                 
 .60/ينظر ص ((88))

 .68/ينظر ص ((00))

 .02/ينظر ص ((55))

 .62/ينظر ص ((11))

 .68/ينظر ص ((22))
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﴿و ﴾(75، 78:الزمــــــر)و ،﴿   ﴾(60:الزمــــــر)و ،﴿ ﴾(77:هــــــود) ،

﴿و   ﴾(07:الملــك )د اتفــق ابــن عــامر وقــالون علــى إشــمام وقــ، «.حيــث وقــع

﴿ ﴾(77:هود)و ،﴿   ﴾(07:الملك)واتفق ابن ذكوان وهشام علـى إشـمام ، 

﴿ ﴾و ،﴿ ﴾ وأشم هشام ،﴿ ﴾و ،﴿ ﴾و ،﴿   ﴾.  

 .ويالح  أيضا على مكي أنه يقدم ابن ذكوان يف الذكر على هشام

لوقف هشـام علـى  خاصا مكي يف تأليفه هذا أنه لم يفرد مبحثا  ىومما يؤاخذ عل

وعـذره يف  .الهمز المتطرف، وإنما أشار إليه فقط يف فـر  سـورة الحـج باختصـار

يف بداية طلبه لصعوبة مباحثه وارتباط بعض مسائله  عن شيخه روايةذلك أنه لم يتلقه 

منعم بن غلبون قد أقرأه لهشـام برواية حمزة يف الوقف، وألن شيخه أبا الطيب عبد ال

أوألن شيخه كان ال يـرى لهشـام اسـتثناء يف  .هبمز ما سكونه علم للجزم يف الوقف

وكان قديما فيما حكى عنه »: الوقف على الهمز المتطرف عن باقي القراء، قال مكي

  «.ال يستثني شيئا من الهمزة المتطرفة لهشام

التبصــرة يف مفصــال يف كتــاب  هشــاممــا يتعلــق بوقــف مكــي قــد ذكرهــذا، و

حكـم سـماه هنـاك إذ أفرد له بابا خاصا بعد جمعه للقراءات السبع  القراءات السبع

 :، وهذا ملخصهتسهيل الهمزة المتطرفة يف الوقف

يذكر هذا المبحث عادة إثر الحديث عن وقـف حمـزة علـى الهمـز، ويتفـق معـه 

 :عض أحكامههشام يف الوقف على الهمز المتطرف، وهذه ب

إذا وقف على الهمزة الساكنة والمتحركـة إذا وقعـت طرفـا يف فقد كان هشام 

 .بالحذفغيَّرهاك إما باإلبدال، أو بالتسهيل بين بين، أو  :الكلمة سهلها أي

فإذا كان قبـل المتطرفـة متحـرك، وكانـت حركتـه بمنزلـة حركتهـاك وقـف لهشـام 

                                                 
 (.بتصرف)825: التبصرة ((88))

﴿ذكره إثر الحديث عن كيفية قراءة  ((00))  ﴾(05:الحج .) 

 (. بتصرف)09: التبصرة ((55))

 (.  بتصرف)09: التبصرة ((11))
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: ركـة التـي قبلهـا نحـو قولـه تعـالىبالسكون وأبدل مـن الهمـزة حرفـا مـن جـنس الح

﴿ِ
 
أ َإِِنِ﴿و ،(651:إلألنعلل  )﴾ذ ه  ا  ننر  ِ﴿ ،(671:إلص سلل  )ْب﴾ٱمر َٰننِطي  ، (52 :إلصقفلل )﴾ش 

ــاء ــا، ومــع الضــم واوا، ومــع الكســر ي ــتح ألف ــع الف ــدل م ويجــوز يف المكســورة . فتب

  .والمضمومة التسهيل بين بين مع الروم

على ذلـك السـاكن وأسـقطها  لهمزةفإذا سكن ما قبل الهمزة ألقى هشام حركة ا

ننرر ِِ﴿: -تعــالى  –إن كــان الســاكن أصــليا غيــر ألــف نحــو قولــه  رم  ، (620:إلصبقللر )﴾ٱل

ر  ِ﴿، و(3:إلص حللللل )﴾ۦِفر ِِّ﴿و ننننن ر ِِ﴿، و(20:آل عالللللرإلو)﴾َش  ، (29:إلصاّهللللل )﴾ٱلسذ

ِِسء   ِ﴿و رم  ، وجاز لهشام الوقف باإلشمام والروم يف المرفوع، والـروم (39:غ فر)﴾ٱل

  .فوضيف المخ

وأدغمـت مــع الهمـزة  تفـإن كـان السـاكن زائــدا للمـد، وكـان يـاء أو واوا، أبــدل

شام وقفا إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء قبلها فيها مع لهالزائد، ويجوز يف هذه الحالة 

ــروم واإلشــمام ــه يف نحــو ، الســكون وال ــالى  –قول نن ِ ﴿ –تع ــة)﴾ٱلنذِِسء  ،(57:التوب

ويقف على ما فيه الواو بواو مشـددة كقولـه . وما أشبه ذلك ،(62:إلألنع  )﴾ب رِيء ِِّ﴿و

وء  ِ﴿ :–تعالى  – ِِ ر  َٰث ة  ، اإلدغاميجوز يف هذه الحالة إال  وال .وشبهه (009:إلصبقر )﴾ث ل 

 .وليس فيه نقل نظرا لزيادة الواو السكون المحض والروم مع

زائدة، أبـدلت وإن كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة من حرف أصلي أو كانت 

الهمزة بعدها ألفا، بأي حركة تحركت يف الوصل، ثم حذفت إحدى األلفـين اللتقـاء 

وإذا  كـان الهمـز مكسـورا أو مضـموما يـزاد  ،مع القصـر والتوسـط والمـدالساكنين، 

 –نحـو قولـه ، تسهيل الهمـزة بـين بـين مـع الـروم علـى المـد والقصـر: وجهان وهما

ء ِ ﴿ :-تعـــالى  ٓ نننم  ء  ِ﴿، و(00: إلصبقلللر)﴾ٱلسذ نننٓ ِ﴿، و(611:إلصبقلللر )﴾ِمننن ِمذ  ِ ِمنرننن
ء   ِ ٓ رم    .، وشبهه  حيث وقع(71:إلصبقر )﴾ٱل

                                                 
   (.بتصرف)09: التبصرة ((88))

 (.  بتصرف)09: التبصرة ((00))

 (.بتصرف)09: التبصرة ((55))

 (.بتصرف)09 -07: التبصرة ((11))
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وإن كانت حركة ما قبل الهمز مخالفا لحركتها أبدلتها إن كانت مفتوحة بحركـة 

فإن كانت مضمومة أو مكسورة جعلتها بـين بـين . استهز ، وقر : ما قبلها نحو

ِِٓ ِ]: إن رمت الحركة نحو   ِ
رم ل   بِ]، و(12:إلألعلرإله )﴾ٱل َ  ۡ ت  َر ِمن ِ]، و(93:مّ ل  )﴾ق 

ِ ب إِيب لِيِ نذ ررس  رم   .وتبدل إن وقفت باإلشمام أو اإلسكان. ،  ونحوه(51:إلألنع  )﴾ٱل

هــذا مجمــل المــذهب القياســي فيمــا حــرره مكــي يف وقــف هشــام علــى الهمــز 

 .ولم أقف له على تفصيل يذكر يف المذهب الرسمي. المتطرف

عموما فقد أتقن مكي الصنعة يف كتابه، وأحكم التأليف، ووّفى بمـا وعـد بـه يف و

 .الحسنى وزيادة –عز وجل  –فله من اهلل . مقدمة هذا الكتاب، وأجاد وأفاد

:وصف مخطوطاته (4

جرت عادة المحققين التعريف بالنسـخ التـي يعتمـدو ا يف تحقـيقهم وضـبطهم 

أسباب المفاضلة  عللونأوصافها، ويجميع  ويذكرون لنصوص الكتب المخطوطة، 

 .بين بعضها

وسأتبع يف تحقيق هذا الكتاب المناهج المتعارف عليها علميا يف التحقيـق، مـع  

مراعـاة مـا ثبـت روايـة يف قـراءيت مـع ، مْضموَن هذه النُّسـخرتجيح ال أثناءع الوْس  لِ بذْ 

: ل وبـاهلل التوفيـقفـأقو. أو أحد راوييه وابن عامرمن طريق أبي نشيط قالون عن نافع 

  :أن الذي عثرت عليه من نسخ هذا الكتاب ثالثة

من مخطوطـات مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات  :المخطوط األول

 -02ضــمن مجمــوع، رقــم الحفــ  والتسلســل  02902اإلســالمية، رقــم التسلســل 

ــه عشــرة، يبتــد  مــن الورقــة  88206 ب، 21أ إلــى اللوحــة 22كامــل، عــدد لوحات

خط نسخ عادي، بـاللونين األسـود واألحمـر، معـدل عـدد أسـطر الصـفحة مكتوب ب

حوالي خمسين سطرا، وعدد كلمـات السـطر الواحـد حـوالي خمسـة عشـر الواحدة 

تاريخ النسـخ سـنة . ناسخه هو أحمد بن سعيد بن أحمد ابن عبد اهلل بن محمد. كلمة

 . 8فورمزت له يف التحقيق بـ ،ه8821

                                                 
 (.بتصرف)00 -09: التبصرة ((88))
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ــاين ــة الحســنية، رقمــه مــن مخط: المخطــوط الث ضــمن  85126وطــات الخزان

مجموع، تنقصه سورة المائدة، عدد لوحاته خمسة عشر لوحةك يبتـد  مـن الصـفحة 

ب، مكتــوب بخــط نســخ مغربــي عــادي، بمــداد أســود، 829ب إلــى الصــفحة 828

حوالي خمس معدل عدد أسطر الصفحة الواحدة منه . تتخلله عناوين كتبت بالحمرة

لـيس عليـه . لمات السطر الواحد حوالي خمسة عشـر كلمـةوعشرين سطرا، وعدد ك

 .8حتاريخ النسخ، وال اسم الناسخ، ورمزت له يف التحقيق بـ

ضمن  611هو اآلخر من مخطوطات الخزانة الحسنية رقمه  :الثالثالمخطوط 

ب، 78أ إلـى الورقـة 68مجموع، عدد صفحاته إحدى وعشرون لوحـة، مـن الورقـة 

. جميـل، بمـداد أسـود، تتخللـه عنـاوين كتبـت بـالحمرةمكتوب بخـط نسـخ مغربـي 

ثمانية عشر سطرا، وعدد كلمات السـطر الواحـد معدل عدد أسطر الصفحة الواحدة 

وحشـيت صـفحاته مـن كـل الجوانـب بطـرر مجملهـا يف . حوالي خمسة عشـر كلمـة

ويالح  أن األرضة أكلت بعض المواضـع منـه، وكلمـات أخـرى . القراءات القرآنية

ليس عليه تاريخ النسخ، وال اسم الناسخ، ويظهـر أن ناسـخه . عل الرطوبةطمست بف

أقحم يف نص الكتاب يف مـواطن كثيـرة كالمـا لـيس  كمن المهتمين بالقراءات القرآنية

ويرجـع . طريـق أبـي محمـد مكـي بـن أبـي طالـب القيسـيهذا المؤلَّف، وال مـن من 

ل على ذلـك إشـارة وردت عـن تاريخ نسخه تقديرا إلى القرن الثاين عشر الهجري، د

خاللها نصا عن أحـد شـيوخ شـيخه وهـو الشـيخ أبـو العـالء  الناسخ بالحاشية نقل

أكمل ناسخه . (ه8857 - 8276)إدريس بن محمد بن أحمد اإلدريسي الحسني

                                                 
 . ب65ب، وحاشية اللوحة 60، حاشية اللوحة 611مخطوطة الحسنية، رقمها  ((88))

. د بفــاسولــ. هــو إدريــس بــن محمــد بــن أحمــد اإلدريســي الحســني، أبــو العــالء، المعــروف بــالمنجرة ((00))

كان عالما ماهرا يف علوم القراءات، وشيخ المقرئين يف المغرب كله، تخرج على يـده . تلمساين األصل

كثيــر مــن القــراء، ولــه تــآليف شــتى وتقاييــد يف علــم القــراءة نظمــا ونثــرا، مــع مشــاركة يف ســائر العلــوم 

اين والعشـرين مـن المحـرم ولد بفاس يف ذي القعدة سنة ست وسبعين وألف، وتويف هبا يف الث. الشرعية

، واليواقيـت 706: ، ترجمـة529 -0/527سـلوة األنفـاس، .]سنة سبع وثالثين ومائة وألـف هجريـة

وفهرس الفهـارس لعبـد  ،07 -06:لمحمد البشير ظافر االزهري الثمينة يف أعيان مذهب عالم المدينة

ــاين،  ــة260 -0/269الحــي الكت ــعيد أ501: ، ترجم ــراءات لس ــراء والق ــراب، والق ، 859 -887:ع

= 
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مادتــه يف بــاب الهمــزتين مــن كلمــة ويف بــاب الهمــزتين مــن كلمتــين ويف بــاب إدغــام 

من كتاب التيسير يف القراءات السبع للحـاف  أبـي عمـرو  بلو هلو قدحروف 

  .0حوأشرت إلى هذه النسخة بـ(. ه111ت )الداين

 .وهذه صور من اللوحة األولى واألخيرة من كل مخطوط

 

                                                 
= 

 .[05 -0/02وإمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري، 
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 فالصفحة األولى من نسخة



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
552 

 
 فالصفحة األخيرة من نسخة



 بورواض مصطفى. د       ا يف رواية قالون عنه من رواية أب  نشيطيها عبد اهلل ابن عامر اليحصب  نافع  الحرو  الت  ةالف ف

 
555 

 

 
 8حبـ الصفحة األولى من نسخة
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 8ح ةالصفحة األخيرة من نسخ
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 0ح الصفحة األولى من نسخة
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 0ح الصفحة األخيرة من نسخة

 

 :المنهج المتبع يف تحقيقه (5

 :اآليتبعد المقارنة ودراسة الفروق بين النسخ المخطوطة قررت            

أصالك لعدة أسباب  فاتخاذ مخطوطة مركز الملك فيصل المرموز لها بـ   - أ

مة الناسخ وسـنة النسـخ، خطهـا واضـح، قليلـة السـقط، أ ا نسخة كاملة، معلو: منها
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 . ألفاظها توافق ما اعتدناه من أسلوب مكي يف كتبه

يف تحقيق هذا المخطوط على المتعارف والمتداول عليه يف ضـبط  تعتمدا - ب

نصوص الرتاث اإلسالمي، فنسخت الكتاب وفق قواعد اإلمـالء الحـديث، وقابلـت 

ــين  فاألصــل المشــار إليهــا برمــز خة مــا ســقط مــن النســ جعلــتبــين النســخ، و ب

معقوفتين، مع اإلشارة إلى موضع الخالف يف األخريين أو أحدهما يف الهـامش، وال 

منتصرا لمـا وافـق مـا أعتمد الزيادة أو النقص إال إذا ترجح لي واقتضى المقام ذلك، 

قرآنيـة فهذا كتاب يعنى بذكر الخالف يف القراءات ال. ألفه مكي من كتب يف القراءات

روايـة قـالون  كرواية، والبد للمحقق أن يكون على علم بخالف القـراءتين وطرقهمـا

 .ابن عامرهشام وابن ذكوان عن عن نافع وروايتي 

الرســم العثمــاين بقــراءة ابــن عــامر أو أحــد راوييــه يف الــنص باآليــات  كتبــت - ت

راعـاة ها بـين زهـريتن، يف مـواطن الخـالف بـين قـالون وابـن عـامر، متالمحقق وجعل

على الشكل اآليت بين هاللين الختيار المؤلفك مع تخريج اآلية أو جزء منها بجانبها 

، هذا يف قسم أصول القـراءات، أمـا أثنـاء (16:الشعراء)، (63: آل عمران): مثال

ــة  ــر  إالفــر  الحــروف فــال أذكــر اســم الســورة، وأكتفــي بــرقم اآلي إذا وردت يف غي

 .سور ا لسبب أو آلخر

نسخة المخطوط األصل بالرمز إليها بخط مائل داخل  اية لوحات حددت  - ث

وذكرها تفصيال يف الحاشية الجانبية خارج النص، وذلـك  : /النص على هذا الشكل

لوجـه  ألمخطوط متبوعا بخط مائـل، ثـم بـرقم الصـفحة مصـحوبا بحـرف لرمز بال

 .أ36/ف: لظهرها، نحو بالورقة، وبحرف 

وضــبطت الكلمــات . لألعـالم عنــد أول ذكــر لهـمقـدمت ترجمــة مختصــرة  - ج

 . ، وهي قليلة جداالغريبة والصعبة وشرحتها

تتبثت من صحة القراءات الـواردة يف الـنص مسـتعينا بثالثـة كتـب أصـول يف  - ق

القراءات السـبعك وهـي كتـاب التـذكرة يف القـراءات الثمـان ألبـي الحسـن طـاهر ابـن 

، والتيســير (ه157ت)القيســي ، والتبصــرة لمكــي بــن أبــي طالــب(ه500ت)غلبــون
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، فأحلـت عليهـا جملـة عنـد بدايـة كـل سـورة، (ه111ت)للحاف  أبـي عمـرو الـداين

 .كتاب مكي واحدا من هذه الكتب وأوثق منها تفصيال فيما خالف فيه

نبهت يف الهامش على ما خرج فيه النساخ عن طريق مكـي أو زادوه، وبينـت  - خ

 .ية المحررة يف  هذا المجالكل ذلك بالرجوع إلى كتب القراءات القرآن

واهلل أســأل العــون والمــدد والتســديد والتوفيــق يف هــذا العمــل، وهــو مــن وراء 

 .قصدي، وهو يهديني سبل الرشاد، وهو أعلم بضعفي وعجزي وتقصيري

 

 

*              *              * 
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 .النص احملقق:  القسم  الثاني

 .سلم تسليماوصلى اهلل على سيدنا محمد وآله، وصحبه و

ــه »: قــال أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب  -إن شــاء اهلل  -هــذا كتــاب أذكــر في

يف روايـة  نافعـًا الحروف التي خالف فيهـا عبـد اهلل بـن عـامر الشـامي اليحصـبي

 .عن قالون بن هاروناعنه من رواية أبي نشيط محمد  قالون

عامر ولم أذكر لفـ   ابن لف  قراءة فإذا اتفقا أمسكت عن القول، وإذا اختلفا ذكرت 

قالون، وأراد االنتقال منهـا إلـى قـراءة  قراءة قراءة قالونك إذ هذا الكتاب إنما وضع لمن جود

 . ابن عامر

 .قراءة قالون على لف  منهما فكلما أمسكت عن ذكره فهو اتفاق

بإسـناد  ذكوان بن روى عن عبد اهلل بن عامرك عبد اهلل بن أحمد بن بشر وقد

                                                 
 -9)هو أبو عمران عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد اهلل بـن عمـران اليحصـبي ((88))

 .[8702: ، ترجمة102 -8/105، وغاية النهاية، 56: ، ترجمة72 -60:معرفة القراء( ]ه 889

نافع بن عبد الرحمن بن أبي ُنَعْيم مولى َجعونة بن شعوب الليثـي حليـف حمـزة بـن عبـد المطلـب، أبـو  ((00))

كتاب (]، وقيل غير ذلكه 860ت .)أبو نعيم، وقيل غير ذلك: رويم المدين، وأبو عبد الرحمن، ويقال

، وغايـة النهايـة، 17: جمـة، تر888 -822:، ومعرفة القراء61 -25:السبعة يف القراءات البن مجاهد

 .[5789: ، ترجمة551 -0/552

َرّقــي، المــدّني النَّْحــوّي أبــو موســى الملقــب  ((55)) ــا بــن َوْرَدان بــن عيســى الزُّ هــو أبــو موســى، عيســى بــن مِينَ

، 102 -8/105، وغايــة النهايــة، 98: ، ترجمــة871 -875:معرفــة القــراء(.]ه 002 -802)بقــالون

 .[ 8702: ترجمة

: هارون بن إبراهيم ويعرف بأبي نشـيط الربعـي أبـو جعفـر الربعـي الحربـي البغـدادي، ويقـال محمد بن ((11))

ـــيط ـــأبي نش ـــرف ب ـــروزي، يع ـــداد، (]ه 029ت )الم ـــاريخ بغ ـــة1/229ت ـــة 8708: ، ترجم ، ومعرف

 [865: ، ترجمة028 -022:القراء

 .، وهو تصحيف«أبي عامر» 8حيف  ((22))

 «. بينهما» 8حيف  ((66))

 .0حسقط من  ((77))

اإلقنـاع ]«.وهو وهـم بشيرمكان  بِْشرووقع ألبي محمد مكي » قال ابن الباذ   بشير: 0حيف  ((99))

غايـة النهايـة . ]أمـا ابـن الجـزري فأخـذ لـه بالتسـميتين إثـر الرتجمـة لـه.[ 8/826يف القراءات السـبع، 

8/121]. 

: ي، ويكنى أبا عمرو وأبو محمـد وقيـلهو عبد اهلل بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الفهري الدمشق ((00))

= 
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  .بإسناده عنه هشام بن عمار وروى. بإسناد عنه

وإذا اختلفتا ذكرت اسـم  .قرأ ابن عامر: قلت فإذا اتفقت الروايتان عن ابن عامر

فإن كـان مخالفـا أيضـا . موافقا لقالونإن كاناآلخر المنفرد بالرواية، وتركت ذكر

.وابواهلل الموفق للص. لقالون، ذكرت قراءته أيضا/

 .  ذكر سند ما أذكر يف هذا الكتاب

بـن  عبـد المـنعم أما قراءة ابن عامر فقرأ ا بالروايتين علـى الشـيخ الجليـل أبـي الطيـب

ـان وسـبعين وثـالث مئـة، بجـامع -اهلل وجهه  نضر  – غلبون المقر  الحلبي ،  يف سنة ثم

 . بن العاصي عمرو

وهـي . باإلتقـان لهـا، والتجويـد أللفاظهـا ر، واشتهقد تفرد بضبطهاوكان 

ه فابتـدأُت بمـا ال َأِجـُد ِعنْـَد َغْيـِره َلـْو أول قراءة قرأ ا عليـهك ألين ِخْفـُت اْنِصـراَم أجلِـ

                                                 
= 

ـــو الحســـن: وقيـــل ـــة القـــراء(]ه 010 -875)أب ـــة 809: ، ترجمـــة009 -006:معرف ـــة النهاي ، وغاي

 .[8702: ، ترجمة122 -8/121

سـقط مـن ( وروى. عن عبد اهلل بن عامرك عبد اهلل بن أحمـد بـن بشـر  بـن ذكـوان  بإسـناد عنـه: )من قوله ((88))

 .0ح

ــدِهَشــام بــن عمــار بــن نصــ ((00))  012 -825)ير بــن أبــان بــن ميســَرة الســلمى القاضــى الدمشــقي، أبــو اْلَولِي

، 522-0/521، وغاية النهايـة، 807: ، ترجمة006 -008:، معرفة القراء8/811جامع البيان، (]ه

 .[5797: ترجمة

 «األخرى»: 8حيف  ((55))

 «وباهلل التوفيق»: 8حيف  ((11))

 .وهو تصحيف« عبد المنتصر»: 8حيف  ((22))

: ترجمتـه يف(]ه 590 -520)هو أبو الطيب، عبد المنعم بـن عبيـد اهلل بـن غلبـون بـن المبـارك، الحلبـي ((66))

، وشـذرات 8066: ، ترجمة178–8/172، وغاية النهاية، 501: ، ترجمة590 -598:معرفة القراء

 .[5/068الذهب، 

 .وهو تصحيف« نظر»0حيف  ((77))

، وهو أّول مسجد أسـس بـديار مصـر بعـد فتحهـا يف زمـن جامع عمرو بن العاص بمدينة فسطاط بمصر ((99))

معجـم البلـدان، .]وأعيـد بنـاؤه زمـن الوليـد بـن عبـد الملـك. عمرو بـن العـاص سـنة إحـدى وعشـرين

6/157- 159 ]. 

 .، وهو تصحيف«بظبطها» : 0حيف  ((00))
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ر .َعِدْمُته  قـراءيت عليـه بـالقراءات كلهـا، فعـا   ه َبْعـدَ رَ عُمـ  - سبحانه  – اهلل ثم َأخَّ

 .ي عشرة سنةتبعد ذلك اثن -  –

 الدمشـقي أنه قرأ برواية ابن ذكـوان عـن الحسـن بـن حبيـب - –خربين وأ

 .، عن ابن ذكوانبن موسىاعن األخفش هارون 

ــن تمــيم وأخــرب ــوب ب ــن ذكــوان عــن أي ماِرّي  ،اب ــذ  ــن الحــارث ال ــى ب   عــن يحي

 . عن ابن عامر

 ، عـن يحيـى بـنأنـه قـرأ بروايـة هشـام عـن عـراك بـن خالـد -–وأخربين 

اِرّي، عن ابن عامر مَّ  .غير هذه، لكن فيما ذكرنا كفاية وذكرنا طرقا  .الحارث الذ 

وُذكِـر . أنه مـن العـرب أكرُب القراء ِسنّا، ولم يختلف يف  -–وكان ابن عامر 

                                                 

 .8حالعبارة تركيبها غير سليم، وكذلك يف « .أجدها عند غيره لوعد موته »: 0حيف  ((88))

معرفـة ( (]ه 559 -010)هو الحسن بن حبيب بـن عبـد الملـك الحصـائري الدمشـقي الشـافعي، يكنـى أبـا علـي ((00))

ــراء ــة508 -502:الق ــات، 000: ، ترجم ــوايف بالوفي ــة، 589 -88/587، وال ــة النهاي ، 082 -8/020، وغاي

 .[066: ترجمة

، شـيخ المقـرئين يف وقتـه بدمشـق، يعـرف  هو هارون بن موسى بن شريك األخفش أبو عبـد اهلل التَّغلبـيُّ  ((55)) مشـقيُّ الد 

، 0/517، وغايــة النهايــة، 087: ، ترجمــة092 -070:معرفــة القــراء(]ه 000 -022.)بــأخفش بــاب الجابيــة

 .[5760: ترجمة

، ه 080: ، وقيـله 809 -800)أيوب بن تميم بن سـليمان بـن أيـوب أبـو سـليمان التميمـي الدمشـقي ((11))

، ترجمـة رقـم 8/870، وغايـة النهايـة، 72: ، ترجمـة866 -862:معرفـة القـراء( ]ه 802بعد : وقيل

921 ]. 

، وذمـار : َيْحيَى بُْن اْلَحاِرِث بن عمرو بن يحيى بن سليمان بن الحارث، أبـو عمـرو، ويقـال ((22)) َماِريُّ أبـو عمـر الـذ 

ــم الدمشــقي ــيمن، ث ــن ال ــة م ــة(] ه 812ت )قري ــن قتيب ــارف الب ــة، ، 061: ، ترجمــة252:المع ــة النهاي وغاي

 .[5952: ، ترجمة0/567

مشــقيُّ  ((66)) اك، الد  ــحَّ معرفــة (]ه 022تــويف قبــل )ِعـراك ْبــن َخالـِـد ْبــن يزيــد ْبــن صــالح ْبــن ُصــبَيح الُمــّرّي، أبــو الضَّ

، 8/288، وغايـة النهايـة، 5900: ، ترجمـة80/211 ،، و ـذيب الكمـال77: ، ترجمة869 -867:القراء

 .[0885: ترجمة

وأما رواية هشـام عـن ابـن عـامر »: ، قال(12: التبصرة)مكي سنده يف هذا الموضع، وكماله من اختصر  ((77))

فنقلتها عن أبي الطيب عن أبي علي الحسن بن حبيب الدمشقي عـن أحمـد بـن المعلـى عـن هشـام بـن 

ونحوه يف التذكرة يف القراءات « .عمار عن عراك بن خالد عن يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر

 .  8/09 ،الثمان
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ُورِوَي أنه إنما قـرأ علـى المغيـرة بـن شـهاب . -  – أنه قرأ على عثمان ابن عفان

 .–    –قرأ عثمان على النبي  ،–  –غيرة على عثمان ، قرأ المالمخزومي

، وأخـربين أنـه -–وأما رواية أبي نشيط عن قالون فقرأ ا أيضا على الشيخ 

عــن أبــي  عــن علــي بــن ســعيد قــرأ هبــا أيضــا علــى أبــي ســهل صــالح بــن إدريــس

  .عن أبي نشيط عن قالون األشعث

مـولى  د كثير من التابعين مـنهم َشـيْبَة بـن نَِصـاحقرأ قالون عن نافع، قرأ نافع على عد

 . ، وغيرهم، ويزيد بن ُروَمانبن ُهْرُمز وعبد الرحمن –  -زوج النبي  أم َسَلَمة

                                                 
اَن ْبِن َأبِي اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمس ْبِن َعْبِد َمنَـاف   ((88)) القرشـي األمـوي، الخليفـة الرابـع،   ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

ــو عمــر ــد اهلل، وأب ــو عب ــة، 2161: ، ترجمــة570  -1/577اإلصــابة،  ].(ه 52ت ). أب ــة النهاي ، وغاي

  .[0822: ، ترجمة8/227

هو المغيرة بن أبي شـهاب عبـد اهلل بـن عمـرو بـن المغيـرة بـن ربيعـة بـن عمـرو بـن مخـزوم، أبـو هاشـم  ((00))

 -0/522، وغايــة النهايــة، 88: ، ترجمــة09:معرفــة القــراء للـذهبي(. ]ه 08ت )المخزومـي الشــامي

 [ 5652: ، ترجمة526

، 05/585تـاريخ دمشـق، (]ه 512ت )هو صالح بن إدريس بن صـالح، أبـو سـهل البغـدادي، الـوراق ((55))

: ، ترجمـــة8/550، وغايـــة النهايـــة، 527: ، ترجمـــة550 -558:، ومعرفـــة القـــراء0700: ترجمـــة

8115]. 

ت قبـل )هو علي بن سعيد بن الحسن البغـدادي القـزاز المقـر ، يكنـى أبـا الحسـن، المعـروف بـابن ذؤابـة ((11))

ــة، 08/00ت، ، والــوايف بالوفيــا520: ، ترجمــة512:  معرفــة القــراء( ]ه 152 ــة النهاي  -8/215، وغاي

 .[0006: ، ترجمة211

د بـن يزيـد بـن األشـعث، َأُبـو حّسـان، الَعنَـِزّي، الَبْغـداديُّ  ((22)) تـاريخ (]ه 522تـويف قبـل )هو َأْحَمد ْبن ُمَحمَّ

، 851 -8/855، وغايـة النهايـة، 805: ، ترجمة069:، ومعرفة القراء0220: ، ترجمة6/69بغداد، 

 .[600: ترجمة

المعـارف البـن (]ه 852ت )–  -هو َشيْبَُة بُْن نِصاح  سرجس بن يعقـوب، َمـْوَلى أُم  َسـَلَمَة َزْوِج َرُسـوِل اهلل  ((66))

ــة،  ــة8/209قتيب ــراء065: ، ترجم ــة الق ــة، 51: ، ترجمــة62 -29:، ومعرف ــة النهاي ، 552 -8/500، وغاي

 .[8150: ترجمة

ْحَمن ْبن ُهْرُمز ْبن كي: هو ((77)) د ْبن ربيَعة ْبن اْلَحاِرث ْبـن َعْبـد اْلمطلـب، َأُبـو َعْبد الرَّ َسان األَْعَرج مولى ُمَحمَّ

، والمعــارف 997: ، ترجمـة812 -2/850طبقـات ابـن ســعد، (]ه 887ت )َأُبـو َحــاِزم: َداُود، َوقِيـَل 

، وغايـة 55: ، ترجمـة29 -27:، ومعرفـة القـراء01:، ونزهة األلباء يف طبقات األدبـاء162:البن قتيبة

 .[8600: ، ترجمة8/598النهاية، 

اِم ْبـِن  -. بضم الراء وسكون الواو وبعدها ميم ثم ألف ونون -َيِزيُد ْبُن ُروَماَن  ((99)) َبْيـِر ْبـِن اْلَعـوَّ َمـْوَلى آِل الزُّ

، أبــو روح المــدين مشــاهير علمــاء األمصــار البــن (]ه852: ، وقيــله800: ، وقيــله 802ت )ُخَوْيلِــد 

= 
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 .وابن عباس قرأ هؤالء على أبي هريرة

 .-  -قرأ أبو هريرة وابن عباس على النبي  

 .اةتالفهم يف الهمز وتحقيقه

ــن ذ ــرأ اب ، و﴿(6:البقــرة)﴾﴿كــوان ق   ﴾(98:آل عمــران )

 .[يف أحد وجهيه] قرأ هشام كقالون. وشبه ذلك حيث وقع بالتحقيق

﴿قرأ ابن عامر   ﴾﴿و ،  ﴾ بتحقيق الهمزتين حيث وقع. 

                                                 
= 

 -09/10، والــوايف بالوفيــات، 50: ، ترجمــة27 -26:، ومعرفــة القــراء8267: ، ترجمــة086:حبــان

 .[5976: ، ترجمة0/598، وغاية النهاية، 15: ، ترجمة15

اختلـف يف . عبد الرحمن بن صخر الدوسّي، الصحابي الكبير، اشتهر أكثر بكنيته، فكان يكنى أبا هريـرة ((88))

ــد الــرحمن ــز ].(ه 20، وقيــل 29يــل ، وق27ت ســنة ) .اســمه واألقــوى واألشــهر عب اإلصــابة يف تميي

 .[8271: ، ترجمة8/572وغاية النهاية،   82692: ترجمة ،-7/519الصحابة، 

ولـد بعـد الهجـرة بـثالث سـنين،  )عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلـب بـن هاشـم، أبـو العبـاس الهاشـمي ((00))

ــز الصــحابة،  ]. (ه69 ــة، ،  و1700: ، ترجمــة858  -1/808اإلصــابة يف تميي ــة النهاي  -0/102غاي

 .[8708: ، ترجمة106

 .باب ذكر الهمزتين من كلمة: 0حيف  ((55))

﴿ قرأ ابن ذكوان »: بدل من قوله ((11))    ﴾(6:البقرة)،.. اعلـم »: 0حقيـل يف «  قرأ هشام كقالون

 –  ﴿ –أ ما إذا اتفقتا بالفتح نحو قولـه      ﴾(6:البقـرة)﴿ ،     ﴾(98:آل عمـران) 

﴿و     ﴾(812:البقــرة )و﴿ ﴾(68:اإلســراء ) وشــبهه فــإن هشــاما يحقــق الهمــزتين

ويدخل بينهما ألفا، ويحقق األولى ويسهل الثانية مع اإلدخال أيضا كقالون، ويحقق الهمزتين من غيـر 

يـر إدخـال كـابن ذكـوان، ولـه أيضـا تحقيـق وزاد عليه قوله أن لهشـام  تحقيـق الهمـزتين مـن غ ..إدخال

 .810/ص. وهو أيضا من  كتاب التيسير يف القراءات السبع« . الهمزتين مع اإلدخال

ــق الهمــزة »(: 79 -77: التبصــرة)وقــال مكــي يف  ــان وأبــو عمــرو وهشــام يف ذلــك بتحقي فقــرأ الحرمي

ر أنقـص قلـيال، وتسـهيلهم للثانيـة غيـر أن مـد ابـن كثيـ. األولى، وتسهيل الهمزة الثانية، فيمدون حينئـذ

أما أبو عمرو وقالون وهشام فإ م يحققون األولى ويجعلون الثانية بين الهمـزة واأللـف، . مختلف فيه

 «..ويدخلون بينهما ألفا

 .79  -77:ينظر التبصرة. 8حو  فسقط من  ((22))

 .2:أول مواضعها الرعد ((66))

 .18:الشعراء ((77))
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 واتفقوا على المد وترك التحقيـق يف ﴿ ومثلـه (805)﴾ يف األعـراف ،

 .ك إذا كان استفهاما مفردا(10)، والشعراء(78)يف طه

مع التحقيق يف السـتة المواضـع، ويقـرأ  يدخل بين الهمزتين ألفًا غير أن هشامًا

 .بالمد مثل قالون يف موضع واحد

: فأما الستة التي يدخل فيها بين الهمزتين ألفا ويحققك ففـي األعـراف موضـعان

﴿        ﴾(98)و ،﴿      ﴾ (885)ويف مـــــــــريم ، :﴿   

 ﴾ (66)ويف الشعراء ، :﴿       ﴾(18) ويف ،      ﴿      

    ﴾(20)و ،﴿  ﴾(96.) 

وتحقيـق الهمـزة الثانيـة فهـو يف  وأما الموضع الـذي يقـرؤه مثـل قـالون بالمـد

                                                 
  –وضـمنهم ابـن عـامر   –وقرأ البـاقون »: ، فقال(بتصرف)087:حرف يف التبصرةبين مكي قراءة هذا ال ((88))

يف الثالث السور  هبمزة وبعدها مدة يف تقدير همـزتين مخففتـينك األولـى بـين بـين، والثانيـة أبـدل منهـا 

وأصل هـذه الكلمـة بـثالث همـزات األولـى والثانيـة مفتوحتـان، والثالثـة سـاكنة، وقـد أجمـع . «. ألف

على إبدال الثالثة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفا،  وحقق الشـامي األولـى، وسـهل  القراء

 .الثانية

ــه »: 0حيف  ((00)) ــو قول ــر نح ــالفتح والكس ــا ب ــإذا اختلفت ، (2:أول مواضــعها الرعــد)﴾ – ﴿ –ف

﴿ ﴾(62:أول مواضعها النمل)، و﴿ ﴾(18:الشعراء )ن قراءيت علـى أبـي وشبهه فإن هشاما م

 ..علـى أبـي الحسـن يـدخلها يف سـبعة مواضـع الفتح يدخل بينهمـا ألفـا يف جميـع القـرآن، ومـن قـراءيت

وهذا النص شـبيه يف ديباجتـه بمـا ورد يف كتـاب التيسـير يف القـراءات السـبع « .ويسهل الثانية هنا خاصة

 .[                 822 -810/ص.]ألبي عمرو الداين

فـارس بـن : ويقصـد بـه أبـي الفـتحيف النص من أن مكيا أخذ هذه الوجوه قراءة على شيخه  وأما ما ورد

قـرأ  هفلم تذكر كتب الـرتاجم بعـد التتبـع أنـ ،(ه128ت )أحمد بن موسى بن عمران الحمصي المقر 

، ولــذكرها ابــن التبصــرة يف القــراءات الســبعولــو صــحت قراءتــه عليــه لصــرح بــذلك يف كتابــه . عليـه

طاهر ابـن عبـد المـنعم ابـن : وأما أبو الحسن ويقصد به. ضمن طرق النشر يف القراءات العشرالجزري 

فلم يصرح أيضا مكي باألخـذ عنـه يف كتبـه، لكـن نـص علـى قراءتـه  عبيد اهلل بن غلبون الحلبي المقر 

ه أن كتابه باإلضافة إلى أن مكيا صرح يف بداية تأليف.[ 0/520غاية النهاية، .]عليه الحاف  ابن الجزري

 .هذا من طريق شيخه عبد المنعم بن غلبون ولم يذكر معه غيره

بإدخال ألف بين الهمزتين، ويسمى أيضا بمد الحجز  ويسمى بذلكك ألنه أدخل بين الهمزتين مدة : أي ((55))

النشــر يف القــراءات العشــر، .]مــدة كحــاجز إلحــداهما عــن األخــرى، ومقــدارها ألــف تامــة باإلجمــاع

= 
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﴿ -تعالى   –قوله  السجدة         ﴾(0.)  

﴿وخالف ابن ذكوان أصله فقرأ يف مـريم       ﴾(66 ) هبمـزة واحـدة علـى

.لف  الخرب

﴿قرأ هشام       ﴾(82: آل عمران )بتحقيق الهمزتين. 

﴿قــرأ ابــن عــامر        ﴾ (02: القمــر) ،﴿      ﴾  ( :9 ) بالمــد

.قرأ ابن ذكوان بالتحقيق يف الثالثة المواضع. والتحقيق مثل قالون

 :  باب ذكر الهمزتين من كلمتين

قرأ ابن عامر بتحقيق الهمزتين من كلمتين حيث وقـع ذلـكك اتفقـت الحركـة أو 

﴿: اختلفــت، نحــو     ﴾ (00: عــبس)و ،﴿         ﴾ (58:البقــرة) ،

﴿و    ﴾ (ـــــــون ﴿و ،(11:المؤمن     ﴾ (ـــــــرة ﴿، و(85:البق      

  ﴾ (855:البقرة)وشبه ذلك ،. 

                                                 
= 

8/525]. 

جمـال القـراء وكمـال اإلقـراء، ]المصـابيح، وتسمى أيضا سـورة  فصلتهبا المؤلف  سورة  يقصد ((88))

 .[8/801، واإلتقان يف علوم القرآن، 8/898

 ﴿وإذا اختلفتا يف الفتح والضم وذلك يف ثالثة مواضعك يف آل عمـران »: 0حيف  ((00))    ﴾(82)، 

  ﴿ ويف      ﴾(9) ، ويف القمـر﴿       ﴾(02) ، فـإن هشـاما مـن قـراءيت علـى

أبي الحسن يحقق الهمـزتين مـن غيـر ألـف بينهمـا يف آل عمـران، ولـه وجـه باإلدخـالك ويسـهل الثانيـة 

وهشـام مـن قـراءيت علـى . وابن ذكوان بـالتحقيق يف جميـع ذلـك. ويدخل قبلها ألفا يف الباقيتين كقالون

وهذا الـنص أيضـا شـبيه بمـا ورد يف كتـاب التيسـير يف القـراءات « .تح كذلك، ويدخل بينهما ألفاأبي الف

 [.822/ص.]السبع

، نقلها الناسـخ مـن كتـاب التيسـير يف القـراءات 0حزيادة من «  باب ذكر الهمزتين من كلمتين »: قوله ((55))

 .، وهي زيادة يقتضيها السياق828:السبع

﴿قتــــا يف الكســــر نحــــو اعلــــم أ مــــا إذا اتف ((11))      ﴾(58:البقــــرة) ،و﴿      

 ﴾(897:الشعراء)و ،﴿    ﴾(00:النساء)،. . فإن ابن عامر يحقـق الهمـزتين يف

 -820/ص.]وهــذا الــنص أيضــا شــبيه بمــا ورد يف كتــاب التيســير يف القــراءات الســبع «. جميــع ذلــك

= 
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﴿قرأ ابن عامر     ﴾(862: األعراف )هبمزة ساكنة. 

ـــــر  ﴿أ ق    ﴾ ـــــالهمز ـــــونس ب ـــــا (08، 28)يف الموضـــــعين يف ي  ، وكالهم

  .بمد مشبع

ـــــرأ  ـــــذلك ق ﴿وك      ﴾ ـــــنجميف ِبِِ﴿، و(22)وال ِ ننننند  اِي ص  ۦر   ِۖٓهِ يف ﴾ ِ ء

        .بالقطع والهمز( 51)القصص

.اإلظهار واإلداا   اةتالفهم يف

الظاء والضاد والذال والـزايك وذلـك أربعـة  عند قدقرأ ابن ذكوان بإدغام دال 

 .أحرف، وأظهرها عند الجيم والصاد والسين والشين وذلك أربعة أحرف

 وهو قوله واحداً  عند الثمانية األحرف غير أنه أظهر موضعًا قرأ هشام باإلدغام 

﴿ -تعالى–       ﴾  (.01)صيف 

د الـدال وبإظهارهـا عنـد خمسـة أحـرف عنـ إذقرأ ابن ذكوان بإدغام الذال من 

 .باإلدغام عند الستة أحرف/قرأ هشام . عند السين والتاء والصاد والجيم والزاي

، وبإظهارهـا عنـد ادصـقرأ ابن عامر بإدغـام تـاء التأنيـث عنـد الثـاء والظـاء وال

                                                 
= 

825.]. 

 .فسقط من  ((88))

 .باب: 0حيف  ((00))

وأدغمهـا عنـد أربعـة أحـرف عنـد ..عنـد ثمانيـة أحـرف عنـد الجـيم قدقرأ ابن ذكوان دال »: 0حيف  ((55))

وهــذا الــنص أيضــا شــبيه بمــا ورد يف كتــاب التيســير يف القــراءات « ....الــزاي والــذال والضــاد والظــاء

 .860:السبع

 ﴿عنــد الــدال وحــدها وهــي  إذكــوان أدغــم ذال اعلــم أن ابــن ذ»:  0حيف  ((11))   ﴾.. قــرأ هشــام

ـــد ســـتة أحـــرف ـــاب التيســـير يف القـــراءات « .باإلدغـــام عن ـــنص أيضـــا شـــبيه بمـــا ورد يف كت وهـــذا ال

 [.869/ص.]السبع

، 8/890التـــذكرة، : ينظـــر.]وهـــو تصـــحيف، والروايـــة علـــى غيـــر ذلـــك« الضـــاد» 8ح، وفيف  ((22))

 .[872 -860: والتيسير، 880:والتبصرة
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ا غيـر أن هشـاما يظهـر موضـعا واحـد. ِسـْجز  السين والجيم والزاي وذلك ِهَجاء 

﴿: تعالى –عند الصاد وهو قوله        ﴾ (.12)الحجيف 

عند ستة أحرف عند التاء والثاء والطاء والظاء  بلو هلقرأ هشام بإدغام الم 

وعنـد التـاء يف موضـع  ،النـون والضـاد: والسين والزاي، غير أنه أظهرها عند حـرفين

 ﴿ -تعالى  –واحدك قوله          ﴾ (.86)الرعديف 

 .قرأ ابن ذكوان جميع ذلك باإلظهار مثل قالون

ـــــام  ـــــامر بإدغ ـــــن ع ـــــرأ اب ﴿ق  ﴾و ،﴿ ﴾و ،﴿      

   ﴾(812:آل عمران )حيث وقع . 

﴿قرأ هشام  ﴾  باإلدغام . 

﴿قرأ هشام أيضا     ﴾(876:األعراف )باإلظهار . 

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(10:هود )باإلظهار . 

 .ذكر ما أمال ابن عامر

                                                 
اسم لسجستان البلـد المعـروف يف أطـراف خراسـان، والنسـبة : بكسر أّوله، وسكون ثانيه، وآخره زاي :((88))

 .[.5/890معجم البلدان، .]إليها سجزّي،

فــأدغم ابــن ذكــوان وأظهــر . .قــرأ ابــن عــامر تــاء التأنيــث المتصــلة بالفعــل عنــد ســتة أحــرف» :0حيف  ((00))

 [.872 -860/ص.]ص أيضا شبيه بما ورد يف كتاب التيسير يف القراءات السبعوهذا الن «.هشام

والسين والـزاي والطـاء [ والثاء]عند ثمانية أحرف عند التاء  بلو هلقرأ ابن عامر الم  »: 0حيف  ((55))

 ﴿ يف الرعـد  –تعـالى  –وعند التـاء يف قولـه [ الضاد]والظاء والضاد والنون فأظهر هشام عند النون و

    ﴾(86) وهذا الـنص أيضـا شـبيه بمـا ورد . «.ال غير، وأظهر ابن ذكوان الالم عند الثمانية

ذكر الناسخ سبع أحرف وأهمل ذكر حرف الثاء، وقد [. 872/ص]يف كتاب التيسير يف القراءات السبع

م، فجعلـت الضـاد بـين وتحرفت الضاد إلى الظاء يف الحروف التي أظهرهـا هشـا. ذكرته بين معقوفتين

 .معقوفتين أيضا

 .020:وردت أربع مرات يف القرآن، وأول مواضعها البقرة ((11))

 .20:وردت يف القرآن  ثمان مرات،  وأول مواضعها اإلسراء ((22))

 .15:وردت  يف القرآن مرتين،  وأول مواضعها األعراف ((66))
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﴿روى عنـــه ابـــن ذكـــوان أنـــه أمـــال   ﴾﴿و ،  ﴾(86:يـــونس ) 

 . حيث وقع

 .كقالون( 820)يف التوبة ﴾ ﴿وأمال 

﴿وأمال   ﴾  حيث وقع. 

﴿وأمال   ﴾ و﴿  ﴾ ماضيا حيث وقع ذلك إذا كان فعال.  

﴿وأمال       خاصة( 82)﴾ يف سورة البقرة. 

﴾ إذا لم يأت بعده ساكن حيث وقع، فإن وقـع يف آخـره ﴿ وأمال الراء والهمزة من 

 . وشبهه حيث وقع( 77:األنعام)﴾ ﴿الهمزة والراء، نحو  ساكن فتح

﴿وأمـــــال     ( 50)وذلـــــك يف آل عمـــــران ﴾ إذا كـــــان مخفوضـــــًا

 (.88)ومريم

 ﴿وأمال    ﴾و ،﴿   ﴾(8:الرعد  )حيث وقع.               

  (.8:مريم)﴾  ﴿من  [الياء]وأمال 

                                                 
 .5:وردت يف القرآن ثالث عشر مرة،  وأول مواضعها الحاقة ((88))

 0حسقط من  ((00))

 .5:وأول مواضعها آل عمران  ،وردت  يف القرآن  ستة عشر مرة ((55))

، َجــاَءُكمْ : موضــعا نحــو 002كيفمــا وقــع، شــرط أن يكــون يف الــزمن الماضــي، وقــد ورد يف حــوالي  ((11))

ــاَءكَ ، َجــاَءُهمْ  ــاَءْتُكمُ ،َج ــهُ ، َج ــاَءْتُهمُ ، َجاَءْت ــاَءهُ  َج ــا، َجــاَءكَ ، َج ــاُءوا، َءُكمْ َج ، َج

ــاُءوكَ  ــاُءوُكمْ ، َج ــاَءْت ، َج ــا، َج ــا، َجاَءَن ــا، َفَجاَءَه ــا، َجاَءْتنَ  وأول مواضــعها .. َجاَءْتَه

 .15: النساء

 .02:وردت  يف القرآن  ست وخمسين مرة،  وأول مواضعها البقرة، من اآلية ((22))

ما أثبته يف المتن، وهو الذي ذكـره أبـو الحسـن  والصحيح هو. وهو تصحيف أمال:  8حو فيف  ((66))

، والحاف  أبو عمـرو الـداين يف 022، و800: ، ومكي يف التبصرة0/509طاهر  بن غلبون يف التذكرة، 

 .079: التيسير

 .8:وردت  يف القرآن  خمس مرات،  وأول مواضعها يونس ((77))

،  0/105التـذكرة، : ينظـر. ]الياء وفتح الهـاءوهو تصحيف، والذي عليه الرواية إمالة  الهاء: فيف  ((99))

= 
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ِِ﴿وأمال الحاء من   . يف السبعة ﴾ح ء

  .ذكوان  البن فهذا جميع ما        

ــــال  ــــا هشــــام فأم  ﴿وأم  ﴾ ــــال (25)يف األحــــزاب ﴿، وأ م   يف ﴾

، وأمــال ﴿(75)يــس  و﴿(2)﴾ يف الغاشــية ،  ﴾(1)﴿و ،  ﴾(5 ) يف

 .خاصة( 2، و1، 5)سورة الكافرون

﴿وأمـــــال   ﴾و ،﴿   ﴾(8:الرعـــــد )قـــــع، واليـــــاء مـــــن حيـــــث و

﴿  ﴾(8:مريم )فهذا جميع ما أمال هشام. كابن ذكوان. 

                                                 
= 

 .[ 526: ،  والتيسير067:،  والتبصرة0/105

 .8:يقصد أ ا وردت  يف القرآن  سبع مرات،  وأول مواضعها غافر ((88))

ــــادة علــــى المخطــــوطتين األخــــريين قولــــه 8حيف  ((00)) ﴿وأمــــال »: زي  ﴾(020:البقــــرة) ،

﴿و   ﴾(55النـــــور)﴿و ،  ﴾(2:الجمعـــــة) ،و﴿   ﴾(79، 07:الـــــرحمن) ،

و﴿   ﴾ (55:أول مواضعها آل عمران) ،وال نظير لهذا القول يف التبصرة، وإنما . «.باختالف عنه

﴿وأمـا »: ك قال(62 -0/61)هو من طرق النشر يف القراءات العشر البن الجزري   ﴾ وهـو يف ،

 ﴿قولــــــه     ﴾(55: مــــــرانآل ع)و ،﴿       ﴾(52: آل عمــــــران)و ، ﴿   

   ﴾(80: التحـــــريم) ،و﴿   ﴾ (79، 07)وهمـــــا الموضـــــعان يف ســـــورة الـــــرحمن ،

﴿   ﴾ فــاختلف عــن ابــن ذكــوان فيهــا، فــروى بعضــهم إمالــة هــذه الثالثــة  (55)وهــو يف النــور

األداء مـن أصـحاب الكتـب، وغيـرهم عـن ابـن ذكـوان الفـتح، وهـو  وروى سـائر أهـل.. األحرف عنـه

، (8/176)، وقد وافق مكي  مـا  صـنفه شـيخه أبـي الطيـب بـن غلبـون يف اإلرشـاد«..الثابت من طرقنا

ـــال ـــل»: ق ـــه يمي ـــوان أن ـــن ذك ـــة اب ـــامر يف رواي ـــن ع ـــن اب ـــريك ع ـــن ش ـــارون ب ـــش ه ـــر األخف : وذك

ـــــارِ ْرلٱ﴿ ـــــة)﴾ِحَم ـــــم، و﴿(2:الجمع نَ ْرِع ـــــ)﴾َرَٰ ـــــرحمن)﴾َرامِ ْرإِكْرلٱوَ ﴿و، (52: رانآل عم ، (07:ال

ِهِهنَّ ْرإِك﴿و ز﴿، و(55:النور)﴾َرَٰ وكان يقرأ بالفتح،  ،(75: يس)﴾ْ ﴿َوَمَشاِرُب ، و(99: يوسف)﴾ْ َجيَٰةْرمُّ

فــإن  ﴾ْ ﴿َوَمَشــاِرُب : وبــالفتح  قــرأت هــذه الحــروف يف الــروايتين جميعــا، وبــالفتح آخــذ يف روايتيــه إال

 «.الصحيح عن هشام باإلمالة

 .8:وردت  يف القرآن  خمس مرات،  وأول مواضعها يونس ((55))
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 سورة البقرة

﴿ابن عامر يف الفصل بــ: لم ُيْرَو عنه أعني           ﴾  شـئ

بـين كــل سـورتينك إال بـين المــدثر  وال تركـه، واختـار القـراء لــه السـكت الخفيـف

والمطففين، والفجر والبلد، والعصر والهمزةك فإ م يختارون له ر طاوالقيامة، واالنف

 .خاصة األربعة [المواضع]الفصل بالبسملة يف هذه 

﴿قرأ ابن عـامر      ﴾(0 ) ،فـتح ]و [وإسـكان الخـاء]بفـتح اليـاء

 .من غير ألف [الدال

، ﴾، و﴿(21:ســـــــــــبأ)﴾﴿قـــــــــــرأ هشـــــــــــام باإلشـــــــــــمام يف 

، و﴿(75، 78:الزمـر)﴾، و﴿(11:هود)﴾﴿و  ﴾(60:الزمـر) ،

، و﴿(77:هود)﴾و﴿ ﴾(07:الملك )حيث وقع.  

﴿وأسكن ابن عامر الياء من      ﴾ (. 55، 52:البقرة)يف الموضعين 

﴿قرأ     ﴾(29 )بالتاء . 

                                                 
 .019 -002:، والتيسير872 -825:، والتبصرة095  -0/019التذكرة،  ((88))

 .(8/012النشر، . )دون زمن الوقف عادةقطع الصوت زمنا بسكتة لطيفة قصيرة من غير تنفس، وهو : أي ((00))

، وابنـا غلبـون، التبصـرةو التلخـيصصـاحبا  وذكر ابن الجزري الذين قطعوا البن عـامر بالسـكت

ـــو الوجـــه اآلخـــر يف  ـــن التيســـير بســـواه، وه ـــداين، وال يؤخـــذ م ـــار ال النشـــر، )«الشـــاطبية  واختي

 (بتصرف.8/062

 .0حو 8حوما أثبته  من  ،فسقط من  ((55))

 0حسقط من  ((11))

 .0حو 8ح،  وما أثبته  من فسقط من  ((22))

 «.بفتح الياء والدال من غير ألف»: 825: ،  ويف التبصرة8ح، وفسقط من  ((66))

 .88:وردت  يف القرآن   ثالث وثالثين مرة،  وأول مواضعها البقرة ((77))

قــــرأ ابــــن عــــامر بإشــــمام ﴿: والصــــحيح أن يقــــول ((99))  ،﴾و﴿ ﴿ وأشــــم هشــــام ،﴾ ﴾ ،

﴿و ،﴾ و﴿   لـى إشـمام ﴿﴾، واتفق ابن عـامر وقـالون ع  ،﴾و﴿    وهـو ،﴾

 (.825: التبصرة)الذي يف 
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﴿قرأ  ﴾و ،﴿  ﴾و ،﴿ ﴾و ،﴿   ﴾  من غيـر همـز

 . وقع همز حيث

﴿قرأ   ﴾و ،﴿  ﴾(60:المائدة )بالهمز. 

﴿ قرأ     ﴾(98:البقرة )بالتوحيد . 

﴿قرأ     ﴾(92 )بفتح التاء من غير ألف.  

﴿قرأ           ﴾(96، 92: من اآليتين )بالتاء. 

﴿قرأ    ﴾ (09 )بياء بعد الهمزة. 

ــرأ   ﴿ق      ﴾ (820 ) ــن ــرها م ــون وكس ــف الن ﴿بتخفي ﴾ ،

﴿ورفع    ﴾ . 

 ﴿قرأ   ﴾(826 )ل  . وكسر السين بضم النون األوَّ

 ﴿قرأ     ﴾(886 )بغير واو قبل القاف. 

  ﴿هنــا، و﴾(887 )﴿قــرأ      ﴾ (19، 17)يف آل عمــران ،

  ﴿و  ﴾ و(18، 12)يف النحل ،﴿       ﴾52)يف مريم ،

  ﴿، و(56 ﴾ و(95، 90)يف يـــــــــــس ،﴿       ﴾  يف

 . بالنصب يف الستة( 60، 69)غافر

                                                 
 .69:وردت  يف القرآن  حوالي ثمان وعشرين مرة،  وأول مواضعها آل عمران ((88))

 .880:وردت  يف القرآن   ثالث مرات،  وأول مواضعها آل عمران ((00))

 .87:، والحج68:وردت  يف القرآن  مرتينك  البقرة ((55))

 .70:يف القرآن   خمس مرات،  وأول مواضعها آل عمرانوردت   ((11))

 .60:وردت  يف القرآن  حوالي ثمان وعشرين مرة،  وأول مواضعها البقرة ((22))

 .[827:، والتبصرة0/022التذكرة، : ينظر] .بالياء، وهو تصحيف 8حيف   ((66))

 .0حمن  األولسقطت كلمة  ((77))
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 ﴿قرأ  ﴾(880 )بضم التاء ورفع الالم . 

﴿قرأ ابن ذكوان      ﴾(802:البقرة )باإلسكان . 

 ﴿قرأ هشام      ﴾ خمسة عشر  من ذلك يف ثالثة وثالثين موضعًا باأللف

ثالثـة يف  وهو جميع مـا فيهـا، ويف بقيـة النصـف تسـعة مواضـع يف البقرة موضعًا

ــام( 865، 802)النســاء ــرة، وموضــع يف األنع ــي األخي ــر( 868)وه ــو األخي ، وه

، وموضـعان يف (52)وهما األخيرانك وموضع يف إبـراهيم( 881)وموضعان يف براءة

ــاين تســعة مواضــع أخــرى يف، ويف النصــف (805، 802)النحــل ــة  الث ــريم ثالث م

ــوت موضــع(29، 16، 18)مواضــع ــر( 58)، ويف العنكب ويف الشــورى . وهــو األخي

ــذاريات موضــع(85)موضــع ــنجم موضــع(01)، ويف ال ــد (57)، ويف ال ، ويف الحدي

ــة موضــع(06)موضــع ــا( 1)، ويف الممتحن ــو األول منه ــوان . وه ــن ذك ــرأُت الب وق

 . يف البقرة خاصة، وما بقي كقالون بالوجهينك باأللف والياء

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(806 )بالتخفيف كما هو مرسوم. 

 ﴿قرأ   ﴾(812 )بالتاء . 

﴿قرأ            ﴾(811 ،812 )بالتاء. 

﴿قرأ    ﴾(619) بألف موضع الياء . 

 ﴿ قرأ  ﴾(862 )بضم الياء . 

                                                 

 .8حمن  باأللفسقطت كلمة  ((88))

، 812، 856، 852، 855، 850، 852، 807، 806، 802، 801: واضـــعها آيهـــا يف ســـورة البقـــرةم ((00))

029 ،062. 

 .0ح، و8حسقط من «  ويف بقية النصف تسعة مواضع »: قوله ((55))

 ســـقط « وهـــو األخيـــر (868)وهـــي األخيـــرة، وموضـــع يف األنعـــام (865، 802)ثالثـــة يف النســـاء »: قولـــه ((11))

 .0حمن 

 .0ح، و8حسقط من «  النصف الثاين تسعة مواضع أخرى يف » :قوله ((22))

 .0حهذه الجملة سقطت من  ((66))
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﴿قرأ   ﴾  بضم الطاء حيث وقع . 

ــــــرأ هشــــــام  ﴿ق ﴾(891 ) ــــــع ــــــالتنوين ورف     ﴾(891 )﴿ب

 .على الجمع

ــن ذكــوان بكســر العــين مــن   ــرأ اب ﴿ق  ﴾ ــن ، ﴾الجيــوب﴿، والجــيم م

 . ﴾الشيوخوالشين من ﴿

ــن عــامر بكســر ــرأ اب ــى ضــم الغــين مــن . كقــالون  ﴾﴿البــاء مــن  ق واتفقــوا عل

﴿﴾ . 

﴿قرأ    ﴾(029: البقرة )بكسر السين . 

﴿قرأ    ﴾(082 )حيث وقع بفتح التاء وكسر الجيم.  

 ﴿قرأ  ﴾(081 )بالنصب . 

﴿قرأ ابن ذكوان    ﴾(056 )الدال يف الموضعين هنا بفتح . 

﴿قرأ ابن عامر  ﴾(012 )بالنصب . 

ــرأ  ﴿ق  ﴾(012 )ــد ، وبحــذف األلــف (88)بالنصــب هنــا، ويف الحدي

 . وتشديد العين يف هذا وشبهه حيث وقع

﴿قـــــــرأ هشـــــــام  ﴾(012 )هنـــــــا، و﴿  ﴾ (60)يف األعـــــــراف ،

                                                 
 . 08: ، النور810: ، األنعام029، و869: وردت أربع مراتك يف البقرة ((88))

 .[861:ينظر التبصرة.]بالتوحيد، وهو قول يخالف الرواية:  8حيف  ((00))

ـــس817، 851، 27:شـــعراء، ال12:الحجـــر: وردت يف عشـــرة مواضـــع ((55)) ـــدخان، 51:، ي ، 20، 02، ال

 .18: ، المرسالت80: ، القمر82:الذاريات

﴿ -تعالى  –وردت يف موضع واحد هو قوله  ((11))    ﴾(58: النور) 

﴿ -تعالى  –قوله  هووردت يف موضع واحد  ((22))    ﴾(67: غافر) 

 (890: قرةالب)وردت يف أربع وعشرين موضعا، وأولها  يف  ((66))

 . 19: ، سبأ79: ، التوبة886، 820: وردت أربع مراتك يف المائدة ((77))
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﴿و     ﴾  و(57) وروالطيف ،﴿    ﴾ يف  بالسـين( 00)يف الغاشية

  . األربعة المواضع

﴿قرأ ابن عامر  ﴾(016 )بفتح السين حيث وقع . 

 ﴿قرأ        ﴾(010 )باإلسكان. 

﴿قرأ   ﴾(010 )بضم الغين. 

 ﴿قرأ  ﴾(028 )،(.12)ومثله يف الحج بفتح الدال من غير ألف 

﴿قرأ بحـذف األلـف مـن   ﴾   حيـث وقـع يف الوصـل، إال قولـه﴿      

  ﴾(59: الكهف )،وال خالف يف الوقف يف جميع ذلك أنه  فإنه أثبتها يف الوصل

 . ولم يختلفوا يف حذف األلف يف الوصل إذا لم تأت بعده همزة. أنه باأللف

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(020 )بالزاي. 

﴿قرأ   ﴾(062 )(. 22)بفتح الراء هنا، ويف المومنين 

﴿قرأ   ﴾(1: الرعد)و ،﴿ ﴾ حيث وقع بضم الكاف . 

﴿قرأ   ﴾(078 )(. 29)بفتح النون وكسر العين هنا، ويف النساء 

﴿قرأ   ﴾(078 )بالياء ورفع الراء . 

﴿رأ قــــــــــــ  ﴾(5: الهمــــــــــــزة)و ،﴿﴾(879: آل عمــــــــــــران) ،

﴿و  ﴾(075)بفتح السين حيث وقع إذا كان مستقبال ، . 

﴿قرأ   ﴾(092 )بفتح السين . 

                                                 

 .[280: ، والتيسير867:، والتبصرة0/602التذكرة،  :ينظر.]وهو تصحيف بالصاد: 0حيف  ((88))

 (00: محمد)، و(016: البقرة: )وردت يف موضعين ((00))

 .ر ألف، بفتح الدال وإسكان الفاء من غي867: يف التبصرة ((55))

 .[062:ينظر التبصرة.]0حسقط من « فإنه أثبتها يف الوصل. .إال قوله »: قوله ((11))

 (.55: الكهف)، (02: إبراهيم)، (52: الرعد)، (062: البقرة: )وردت يف أربعة مواضع وهي ((22))
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 ﴿قرأ                 ﴾(091 )بالرفع فيهما. 

 .، وباهلل التوفيقها قالون كلها فاعلم ذلكقرأ بحذف الزوائد التي زاد 

  سورة آل عمران

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(85) بالياء . 

﴿قرأ     ﴾(07)و ،﴿ ﴾  مما قد مات بالتخفيف حيث وقع.  

﴿قرأ     ﴾(56 )بضم التاء، وسكون العين . 

 ﴿قرأ     ﴾(50 )كسر الهمزة يف قصة زكرياءب . 

﴿  قرأ   ﴾(19 )بالنون . 

ـــة  ـــا إمال ـــد ذكرن ﴿وق  ﴾، و﴿ ﴾(17)  ـــك ـــأغنى ذل  وشـــبهه ف

 . عن اإلعادة

﴿قـــرأ ابـــن عـــامر      ﴾(10 )- و- بفـــتح الهمـــزة ،﴿   ﴾(52) ،

﴿و       ﴾(18 )و﴿      ﴾(56)و ، ﴿        ﴾(20) ،

                                                 
 .هذا الحكم عام، وليس خاصا بسورة البقرة حسب ((88))

ت بواو، أو فاء، أو الم، أو ثم متصلة بأحدهما، وعرض إذا سبق هيو هوهذا،  ولم يذكر المؤلف 

لقـالون، وقـرأ بضـم  هـيو هـو، فروى اإلسكان يف الهاء مـن (821: التبصرة)الخالف يف ذلك يف 

 .البن عامر هيوكسرها من  هوالهاء من 

 .020 -010:، والتيسير897 -876:، والتبصرة520 -0/091التذكرة،  ((00))

 .88:،  ق80، الحجرات، 88:، الزخرف10:، الفرقان800:األنعام: مواضع وردت يف أربعة ((55))

 ﴿ -تعـالى–لـم يختلـف القـراء يف تشـديد مـا لـم يمـت نحـو قولـه »: ، قال877: وبيانه يف التبصرة ((11))   

  ﴾(52: الزمر)﴿و ،         ﴾(87: إبراهيم ) ونحوه، وال يف تخفيـف مـا هـو نعـت لمـا

﴿ :ه هاء التأنيثك نحوفي      ﴾(10: الفرقان)». 

 .وردت  يف مبحث اإلمالة من باب األصول ((22))

 .887: ذكر  يف فر  سورة البقرة ((66))

 .[870:التبصرة.]، والرواية تقتضي ذكر ذلك0حسقط من «بفتح الهمزة » : قوله ((77))
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 . بإسكان الياء يف الخمسة مواضع

﴿ قرأ     ﴾(10 )(.882)بالتوحيد هنا، ويف المائدة 

﴿ قرأ      ﴾(880 )بالمد والهمز حيث وقع . 

﴿ قــــــــــرأ   ﴾(72)و ،﴿   ﴾(72)و ،﴿﴾(882: النســــــــــاء )

﴿و  ﴾(882: النســاء)و ، ﴿  ﴾(812 ) ــالون وشــبه ذلــك ممــا اخــتلس ق

﴿كسرته بإشباع الكسرة مثل ور  حيث وقعك إال       ﴾(7: الزلزلـة)و ،﴿   

  ﴾(9:الزلزلة)وسـنذكر ﴿. ، فإن هشاما سـكن الهـاء فيهمـا ﴾(األعـراف :

 . –إن شاء اهلل  –يف موضعه ( 56: راء، والشع888

 بضـم التـاء، وتحريـك العـين، وتشـديد الـالم  ﴾(70 )﴿قرأ ابن عـامر 

 .مع كسره

 ﴿قرأ        ﴾(92 )بالنصب . 

﴿قرأ     ﴾(98 )بالتوحيد. 

 ﴿ قرأ      ﴾(802 )ابضم الضاد والراء، مع تشديده . 

﴿قرأ   ﴾(801 )مع فتحها بفتح النون وتشديد الزاي. 

﴿وقد ذكرنا   ﴾(852) و ﴿    ﴾(820) فيما تقدم . 

﴿قرأ     ﴾(816 )باأللف.  

﴿قرأ    ﴾(828 )و﴿ ﴾(89: الكهف )بضم العين حيث وقع. 

﴿قــــــــرأ  ﴾(827829، و)و ،﴿ ﴾و ،﴿  ﴾  بضــــــــم المـــــــــيم 

                                                 

 .0ح، و8حسقط من «  مع فتحها »: قوله ((88))

 .012:ذكرها يف سورة البقرةورد  ((00))

 .082:ورد ذكرها يف سورة البقرة ((55))

 .، بألف وفتح التاء من القتال890: يف التبصرة ((11))
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  .حيث وقع

ــام  ــرأ هش    ﴿ق  ﴾(869) ،﴿     ﴾(860) ،

 .بتشديد التاء فيهما، ووافقه ابن ذكوان على تشديد الثاين

ـــامر   ـــن ع ـــرأ اب  ﴿ ق  ﴾(876 )ـــتح ا ـــزاي، بف ـــاء، وضـــم ال ـــه ]لي ومثل

﴿   ﴾(85: يوسف )و﴿   ﴾(82: المجادلة]) وشبهه حيث وقع . 

﴿قرأ    ﴾(891 )بزيادة الباء . 

﴿قرأ هشام     ﴾(891 )بزيادة الباء . 

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(802 )بتشديد التاء. 

 سورة النساء

﴿امر قرأ ابن ع      ﴾(82) بضم الياء . 

﴿ قرأ       ﴾(88 )بالنصب . 

 . (80)والثاين( 88)باأللف يف األول﴾(88 )﴿قرأ 

﴿قرأ  ﴾(58 )(. 20)بضم الميم هنا، ويف الحج 

﴿قرأ      ﴾(12 )بالنصب . 

﴿قرأ ابن ذكـوان       ﴾(10 ،22 ) بكسـر التنـوين، وكـذلك يفعـل يف

نظيره من المنونك خاصة إذا كانت األلف التي قبل الساكن الثاينُ يبتَدأ بالضمك يكسر 

                                                 
= 
 .17: ، الواقعة5:، ق25، و86:، الصافات90:المؤمنون: وردت يف خمسة  مواضع ((88))

﴿قرأ  »: قوله ((00))  ﴾..﴿  ﴾ » 8حسقط من . 

وردت ﴿ ((55))   51:، األنبياء66، و05:مريم: مواضع﴾ يف ثالثة. 

 .فسقط من  ((11))

 .067 -062:، والتيسير802 -899:، والتبصرة588  -0/525التذكرة،  ((22))

 .0حسقط من «(80)والثاين (88)يف األول »قوله  ((66))
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﴿: التنوين، نحو     ﴾(19، 17: اإلسراء) غيـر أنـه خـالف أصـله يف ،

﴿( 10)موضـــــعين فضـــــم التنـــــوين فيهمـــــاك يف األعـــــراف     ،﴾  ويف

﴿( 06)إبراهيم    ﴾ . 

 ﴿قرأ ابن عامر           ﴾(66 )بنصب التنوين . 

﴿قرأ     ﴾(852 )بضم الالم، وواو واحدة . 

﴿قرأ     ﴾(856)و ،﴿  ﴾(856 )لـزاي بضم النون والهمزة، وكسـر ا

 . فيهما معًا

 ﴿قرأ  ﴾(821 )بإسكان العين. 

 سورة الماةدة

﴿قرأ ابن عامر  ﴾ (.9، و0)بإسكان النون يف الموضعين 

﴿قرأ        ﴾(12 )بالرفع . 

﴿قـــرأ      ﴾(09) ، ﴿    ﴾(00) ،﴿    ﴾(09 )باإلســـكان  

 .يف الثالثة

 ﴿ قـــرأ    ﴾(12)و ،﴿  ﴾(7: لقمـــان)و ،﴿﴾(الحاقـــة :

 . بضم الذال حيث وقع( 80

﴿قرأ      ﴾(22 )بالتاء الفوقية . 

﴿قرأ ابن ذكوان    ﴾(90 )بألف. 

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(07 )بغير ألف . 

﴿ا وقد ذكرن   ﴾(882.) 

                                                 

 . 8حسقطت هذه السورة جميعها من  ((88))

 .075 -069:التيسير، و022 -806:، والتبصرة502 -0/582ينظر حروفها يف التذكرة، 

 .10: ورد ذكرها يف سورة آل عمران ((00))
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 ﴿قرأ  ﴾(880 )برفع الميم. 

﴿قرأ      ﴾(886) ،﴿        ﴾ (882 )باإلسكان فيهما. 

 سورة األنعا 

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(81) ،﴿    ﴾(82 )باإلسكان فيهما . 

﴿قرأ          ﴾(05 )بالرفع . 

﴿قرأ         ﴾(07 )بنصب النون . 

﴿قرأ   ﴾(50 )بالم واحدة، و﴿   ﴾(50 )بالخفض . 

﴿قرأ   ﴾(55 )بالتشديد . 

﴿قرأ     ﴾و ،﴿    ﴾و ،﴿    ﴾  بالهمز حيث وقع . 

﴿قرأ     ﴾(20 )بضم الغـين، وإسـكان الـدال، وواو (09)هنا، ويف الكهف ،

 .يف موضع األلف

: ويف األنبيــــاء ﴾(06 )﴿: هنــــا، ويف األعــــراف﴾(11 )﴿قــــرأ  

﴿﴾(06)ــــر ــــة بالتشــــديد يف األ  ﴾(88 )﴿ : ، ويف القم ربع

 .المواضع

﴿قرأ         ﴾(21 )بفتح الهمزة . 

﴿قرأ       ﴾(22 )بالرفع. / 

﴿ قرأ     ﴾(27 )بضاد معجمة مكسورة، وقاف ساكنة . 

                                                 
 .096 -071:، والتيسير080 -028:، والتبصرة559 -0/508التذكرة،  ((88))

 .17، و12: وردت يف األنعام مرتين ال غير ((00))

 (.16: وردت يف أربعة عشر موضعا، وأول مواضعها األنعام ((55))

 .8: ،  الماعون85، و88، و0: ، العلق15 :، الفرقان65: وردت ست مراتك يف الكهف ((11))
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﴿ قرأ هشام        ﴾(61 )بالتشديد . 

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(69 )ديد والتحريك من ينسى، وفتح النونبالتش. 

﴿ قرأ       ﴾(71 )باإلسكان . 

﴿ وقد ذكرنا      ﴾(76 )يف باب اإلمالة.  

 ﴿قرأ ابن ذكوان    ﴾(02 )يف الوصـل، قـرأ هشـام بكسـر  بصلة الهاء بيـاء

 .كنةعلى الهاء سا الهاء من غير بلوغ الياء، وكلهم وقفوا

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(01 )بالرفع.  

﴿قرأ   ﴾(822 )بتخفيف الراء . 

﴿قـــرأ   ﴾(822 ) ،مـــن غيـــر ألـــف  [وتحريـــك الســـين]بإســـكان التـــاء 

  .مثل َضَرَبْت 

 ﴿قرأ    ﴾(820 )بالتاء . 

﴿قرأ   ﴾(881 )بالتشديد. 

﴿قرأ  ﴾(880 )و﴿  ﴾(880: األنعام )بالضم وكسر الثاين . 

﴿قرأ   ﴾(802 )بفتح الراء . 

﴿قرأ         ﴾(850 ،855 )بالتاء. 

                                                 

 .0ح، سقط من « وفتح النون »: قوله ((88))

 .8ح، سقط من « بياء »: قوله ((00))

: ينظـر التبصـرة.] وما يف المتن يوافـق التبصـرة، ويقصـد هبـا جميـع القـراء. وكالهما وقف: 8حيف  ((55))

026] 

 .0حهذه الجملة سقطت  من  ((11))

 .فسقط من  ((22))

 .0حو8حسقط من «  مثل َضَرَبْت  »: قوله ((66))

 .،  بفتح النون مشددا029: يف التبصرة ((77))
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 . بضم الزاي، وكسر الياء﴾(857 )﴿قرأ  

﴿قــــرأ  ﴾(857 )برفــــع الــــالم ،[﴿    ﴾(857 )،بنصــــب الــــدال] 

﴿   ﴾(857 )بخفض الهمزة .  

﴿ قرأ   ﴾(850[ )و .[بالتاء الفوقية﴿  ﴾(850 )بالرفع . 

﴿ قرأ    ﴾(812 )بتشديد التاء . 

﴿قرأ  ﴾(818 )بفتح الحاء . 

 ﴿قرأ     ﴾(815 )بفتح العين . 

  .ةبالتاء الفوقي  ﴾(812 )﴿ قرأ 

﴿وقرأ   ﴾(812 )بالرفع.   

 ﴿ قرأ    ﴾(825 )بإسكان النون وتخفيفه . 

﴿قرأ  ﴾(825 )بفتح الياء . 

 ﴿ قرأ   ﴾(868 )بكسر القاف، وفتح الياء والتخفيف . 

﴿قرأ        ﴾(868)و ، ﴿    ﴾(860 )باإلسكان . 

﴿ قرأ   ﴾(860 )بفتح الياء. 

 سورة األعرا 

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(5 )بياء وتاء، وتخفيف الذال . 

                                                 

، وهــــي زيــــادة تقتضــــيها الروايــــة، فغيــــر ابــــن عــــامر يقــــرأ بكســــر 8ح، ومــــن فســــقط مــــن  ((88))

 .[082:التبصرة.]الدال

 .فسقط من  ((00))

 .8حهذه الجملة سقطت من  ((55))

 .8حوهذه الجملة أيضا سقطت من  ((11))

 .007 -097:، والتيسير000 -085:، والتبصرة528 -0/550التذكرة،  ((22))
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﴿قــــرأ ابــــن ذكــــوان   ﴾(02  )بفــــتح التــــاء، وضــــم الــــراء هنــــا، ويف 

  .(88)الزخرف

﴿قرأ ابن عامر  ﴾(50 )بالنصب.  

 ﴿قرأ       ﴾(15) بغير واو. 

﴿قرأ       ﴾(11 ) أن﴿بتشديد﴾ ونصب ،﴿ ﴾ . 

ــــــرأ  ــــــع    ﴾(21 )﴿ق ــــــالرفع يف األرب  ب

  .كلمات

﴿قرأ    ﴾(27 )بإسكان الشين حيث وقع. 

﴿ قرأ      ﴾(72 )،بزيادة واو يف قصة صالح. 

﴿قرأ      ﴾(20 )بإسكان الياء.  

ـــــــــــــا  ـــــــــــــد ذكرن ﴿وق  ﴾(98)، ﴿و      ﴾ (885)، 

﴿و ﴾ (60).  

﴿ قرأ      ﴾(822 )بألف بعد الالم.  

﴿قرأ هشام    ﴾(888 )ن ذكـوان بـالهمز قـرأ ابـ. بواو بعد الهاء كـابن كثيـر

﴿أيضــــا يف   ﴾(888 )ومثلــــه يف  .ويكســــر الهــــاء كســــرة ال يبلــــم هبــــا اليــــاء

 (. 56)الشعراء

﴿    ﴾(06 )قد تقدم بالتشديد.  

                                                 

 .0ح، سقط من « كلمات »: قوله ((88))

 .0ح، و8حوهذه الجملة أيضا سقطت من  ((00))

 .ذكر يف مبحث اختالفهم يف الهمز وتحقيقه ((55))

 .الصاد والسين، قرأها ابن ذكوان بالوجهينك ب017ورد ذكرها بسورة البقرة من اآلية  ((11))

و﴿» : كلمة ((22))    ﴾» 0حسقطت من. 

 .11: ووردت كيفية قراءة هذا الحرف بسورة األنعام. 8حوهذه الجملة أيضا سقطت من  ((66))
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﴿قرأ ابن عامر     ﴾(807)و ،﴿    ﴾(818 )بتشديد التاء فيهما . 

﴿قرأ  ﴾(857 ) (.69)، ويف النحلهنا الراء بضم 

﴿قرأ      ﴾(818 )بلف  الواحد . 

﴿قرأ     ﴾(811 )بالجمع . 

 ﴿قــرأ        ﴾(822)و ، ﴿     ﴾(816)و ،﴿    

﴾(826 )بإسكان الياء فيها . 

﴿قرأ   ﴾(822 ) ،(. 01)ويف طهبكسر الميم هنا 

َِِٰ﴿قرأ  ِ  َص    .بالجمع والمد( 827)﴾ر ه  ر

﴿قرأ      ﴾(868 )بالتوحيد، والتاء مضمومة لهما. 

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(862 )هبمزة ساكنة . 

﴿قرأ     ﴾(802 )بالجمع وفتح الهمزة.  

 ﴿قــــــرأ    ﴾(805 )ثلــــــه يف الشــــــعراءبالتشــــــديد، وم :﴿   

  ﴾(001.) 

﴿قرأ     ﴾(020 )بفتح الياء، وضم الميم. 

﴿قرأ هشام     ﴾(802 )وروي عن ابن ذكـوان . بياء يف الوصل والوقف

 .أنه أثبتها يف الوصل كأبي عمرو، والمشهور عنه الحذف كقالون

 سورة األنفال

                                                 

 .8حسقطت من «  الراء »: كلمة ((88))

قــرأ نــافع ﴿»: ، قــال080: التبصــرةقــالون وابــن عــامر، وهــو يوافــق مــا يف : يقصــد ((00))      ﴾

 .«بالجمع المسلم وضم التاء، ومثله ابن عامر غير أنه قرأ بالتوحيد

 .8حوهذه الجملة أيضا سقطت من  ((55))

 .0حهذه الكلمة سقطت  من  ((11))

 .528 -009:، والتيسير002 -005:، والتبصرة522 -0/520التذكرة،  ((22))
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﴿عامر  قرأ ابن ﴾(0 )بكسر الدال . 

ــرأ  ﴿ق ﴾(88 )ــين، وكســر الشــين مشــددا ــتح الغ ــا بنصــب . بف وكالهم

﴿ ﴾(88 .) 

﴿ قرأ ابن عامر    ﴾(80 )بضم الراء والعين.  

﴿قرأ        ﴾(87)و ،﴿        ﴾(87 ) بتخفيف النـون

﴿الذي بعد  –تعالى  –ها، ورفع الهاء من اسم اهلل وكسر ﴾ يف الموضعين . 

 ﴿قرأ   ﴾(89 )بالتخفيف. 

 .بياء واحدة مشددة مفتوحة ﴾(10 )﴿قرأ 

 ﴿قرأ        ﴾(22 )بتاءين. 

 ﴿ قرأ   ﴾(20 ) المتقدمبالياء، والسين مفتوحة على أصله.  

﴿قرأ      ﴾(20 )بفتح الهمزة . 

﴿قرأ     ﴾(19 )و﴿    ﴾(19 )باإلسكان فيهما. 

 سورة التوبة

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(80 )بتحقيق الهمزتين وكذا حيث وقع.  

 ﴿قرأ ابن عامر    ﴾(80 )الهمزة بكسر . 

                                                 

 .8حوهذه الجملة أيضا سقطت من  ((88))

 .0حطت  من وهذه الجملة أيضا سق ((00))

 .075: وردت كيفية قراءته بسورة البقرة ((55))

 .526 -520:، والتيسير000 -006:، والتبصرة568 -0/526التذكرة،  ((11))

وهشام له اإلدخال بـين »: 0ح، وزاد يف «.وقرأ هشام يف الهمزة مع التسهيل باختالف عنه»: 8حيف  ((22))

ــزتين ــين الهم ــق مكــي، «.ب ــن طري ــا م ــولين ليس ــال الق ــراءات ، وك ــن طــرق النشــر يف الق ــا م ــا هم وإنم

 .[598 -8/592، والنشر، 006:التبصرة]العشر
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 .بضم الذال﴾(68 )﴿قرأ 

﴿قرأ    ﴾(00 )بسكون الراء كقالون، وقد ذكرناه للبيان. 

﴿قرأ   ﴾(826 )و ﴿ ﴾(28: األحزاب )بالهمز . 

﴿قرأ  ﴾(820 )الراء بإسكان. 

 .قرأ ابن ذكوان باإلمالة كقالونو ،بالفتح﴾(820 )﴿قرأ هشام  

  ﴿قرأ ابن عامر   ﴾(882 )بفتح التاء. 

 -  -سورة يونس 

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(8)﴿و ،   ﴾(8: الرعد )حيث وقع ذلك بإمالة الراء . 

﴿قــرأ        ﴾(88 )ونصــب. بفــتح القــاف والضــاد، وألــف بعــد الضــاد 

﴿  ﴾(88.) 

﴿وأمال ابن ذكوان   ﴾ و﴿  ﴾(86)ذكرته ، حيث وقع، وقد.  

  .ذكرته

ــــامر  ــــن ع ــــرأ اب ﴿ق           ﴾(82) ،﴿       ﴾(82) ،

                                                 

 .[522: ، والتيسير009: ، والتبصرة0/562التذكرة، :  ينظر.] وهو تصحيف« بكسر الراء»: 8حيف  ((88))

، والخــالف مــروي البــن ذكــوان يف ﴿«.وروي عنــه الخــالف »: قولــه 0حزيــد يف  ((00))  مــن طريــق ﴾

 :   اطبية وهو قولهالش

 َرَوى ُمْرو  بُِخْلف  َصد  َحاَل  ((00))

ـــا   ـــة وجه ـــه إال اإلمال ـــيس ل ـــاب ويف التبصـــرة فل ـــذا الكت ـــن شـــيوخه يف ه ـــق مكـــي ع ـــن طري ـــا م أم

، 505: ، وحرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع ألبـي القاسـم الشـاطبي000:التبصرة.]واحدا

 .[55البيت 

 .580 -527:، والتيسير055 -052:، والتبصرة560 -0/560التذكرة،  ((55))

 .5: وردت ثالث عشر مرة، وأول مواضعها، الحاقة ((11))

 .وردت كيفية قراءة هذه األرف يف مبحث اإلمالة من باب األصول ((22))
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﴿و    ﴾(82)باإلسكان يف الثالثة ، . 

 وشــين مضــمومة بيــاء مفتوحــة، وبعــدها نــون ســاكنة،   ﴾(00 )﴿قــرأ 

 .من النُّشور

 ﴿قرأ ]    ﴾(52 )بفتح الهاء]. 

﴿قرأ     ﴾(08،28)  بالقطع يف الموضعين هنا . 

﴿قرأ      ﴾(25 )باإلسكان . 

﴿ قرأ  ﴾(29 )بالتاء . 

 ﴿قرأ ابن ذكوان  ﴾(90 )بتخفيف النون.

   سورة هود 

﴿ قــــرأ ابــــن عــــامر   ﴾(66)  (90)بكســــر المــــيم هنــــا، وآخــــر النمــــل ،

 (. 88)والمعارج

﴿قرأ  ﴾(78 )بالنصب. 

﴿قرأ    ﴾(98)، و﴿   ﴾(77: طه )بقطع الهمزة حيث وقع . 

﴿وأسكن ابن عامر ياءات هذه السورة إال  ﴾(99)و ، ﴿   ﴾(00 ،

﴿واختلــف عنــه يف . حيــث وقــعك فإنــه يفتحهمــا( 28و       ﴾(00) ك فأســكن

                                                 

: ، نـص عليهـا مكـي يف تبصـرته وقـال، وهي زيادة صـحيحة مـن حيـث الروايـة8ح، وفسقط من  ((88))

 .[050/ص.]«.بفتح الباء والهاء والتشديد –هم ابن عامر وضمن –وقرأ الباقون »

، وهـذا الوجـه أيضـا لـيس مـن «.وله وجه بسكون التاء، وفتح البـاء، وتشـديد النـون »: ، بزيادة0حيف  ((00))

قرأ ابـن  »: طريق مكي يف كتبه، وإنما ذكره أبو عمرو الداين يف جامع البيان ليبين ضعف هذا القول فقال

 ابن ذكوان ﴿ عامر يف رواية     مخففة التاء الساكنة مشددة النون، وكذلك روى سالمة بـن ﴾

ألن جميـع الشـاميين /وذلـك غلـط منـه    : هارون  عن األخفش عن ابن ذكوان أداء، وقـال أبـو عمـرو

 .[0/582]«..رووا ذلك عن ابن ذكوان وعن األخفش سماعا وأداء بتخفيف النون وتشديد التاء

 .589 -585:، والتيسير059 -051:، والتبصرة577-0/572ذكرة، الت ((55))
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  .كقالون هشام، وفتح ابن ذكوان

﴿ قرأ ابن عامر     ﴾(888 )بالتشديد.  

﴿قرأ  ﴾(805 )بفتح الياء وكسر الجيم. 

 

 -  -سورة يوسف 

﴿قرأ ابن عامر     ﴾   التاء حيث وقع، ويقف بالهاء حيث وقعبفتح . 

﴿قرأ       ﴾(8282، و )[بالتوحيد]  يف الموضعين هنا.  

﴿قرأ       ﴾(80 ) بالنون فيهما، وأسكن العين من﴿  ﴾. 

﴿قرأ هشام    ﴾(05 )هبمزة ساكنة.  

ـــــكان ـــــامر بإس ـــــن ع ـــــرأ اب ـــــاءات اإل ق ـــــورةي ـــــذه الس  إال  ضـــــافة يف ه

﴿     ﴾(59)و ،﴿   ﴾(16)و ،﴿        ﴾(96 ) فإنــــــــــه

 . فتحهن كقالون

﴿قرأ      ﴾(01 ) والم حيث وقع بكسر الالم إذا كان فيه ألف.  

                                                 

 .0ح، و8حسقطت  من  كقالون كلمة  ((88))

 بتشديد النون من ﴿ ((00))  ﴿ والميم من ﴾  ﴾[.056:التبصرة]. 

 .502 -580:، والتيسير015 -050:، والتبصرة592 -0/579التذكرة،  ((55))

، 06:،  والقصـص12،  و11، و15، و10:، ومريم822، و1:فيوس: وردت ثمان مرات يف أربع سور ((11))

 .820:  والصافات

 فسقط من   ((22))

﴿وأسكن العين من  »: قوله ((66))  ﴾. »  0حسقط من 

 0حهذه الجملة سقطت  من   ((77))

 0حسقطت من  « بإسكان »هذه الكلمة  ((99))

 .بالصاد وهو تصحيف0حيف  ((00))

 0ح  سقط من« والم » قوله  ((8282))
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﴿واتفقوا على فتح الياء من   ﴾(80 .) 

﴿بن عامر قرأ ا ﴾(882 )بنون واحدة، وتشديد الجيم، وفتح الياء. 

 . سورة الرعد

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(1 )بالياء على الغيب . 

، يخـرب بـاألول، قرأ يف االسـتفهامين إذا اجتمعـا وذلـك يف أحـد عشـر موضـعا

، وابن ينهما ألفًاإذا استفهم حقق الهمزتين وأدخل ب ويستفهم بالثاينك غير أن هشامًا

وخــالف ابــن عــامر أصــله يف ثالثــة مواضــعك فقــرأ يف . ذكــوان يحقــق الهمــزتين فقــط

باالســتفهام يف األول، وبــالخرب يف الثــاين، ويزيــد نونــا يف الثــاين فيقــول ( 67)النمــل

ـــا ـــة. كالكســـائي إنن ـــاين يف الواقع ـــرأه باالســـتفهام يف األول ( 17)والموضـــع الث ق

قرأه باالستفهام يف األول، وبالخرب ( 88)والنزعاتع الثالث يف والموض والثاين،

 . وبالخرب يف الثاين كنافع والكسائي، فاعلم ذلك

﴿قـــرأ ابـــن عـــامر        ﴾(10 ) بضـــم الكـــاف، وفـــتح الفـــاء مشـــددة 

 .على الجمع

 -  -سورة إبراهيم 

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(89 )(. 55)رىبالتوحيد هنا، ويف الشو 

﴿ قرأ       ﴾(58) ،﴿    ﴾(57 )بإسكان الياء فيهما. 

                                                 
 .500 -506:، والتيسير016 -011:، والتبصرة508 -0/596التذكرة،  ((88))

: ،  السـجدة00 -09: ، العنكبـوت67: ، النمل90: ، المؤمنون(09، و10: ، واإلسراء2: الرعد: وهي ((00))

 .88-82:، النازعات17:، الواقعة25 -20، و 86: ، الصافات82: السجدة

 .0حسقط من  «  قرأه باالستفهام يف األول والثاين (17)والموضع الثاين يف الواقعة »: قوله ((55))

 .550 -552:، والتيسير019 -017:، والتبصرة501 -0/500التذكرة،  ((11))

 .8حسقطت من  «  فيهما »كلمة  ((22))
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 سورة الحجر

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(0 )بالتشديد . 

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(21 )بفتح النون.  

 ﴿قـــرأ     ﴾(10)و ،﴿    ﴾(78) ،و﴿      ﴾(90 )

 .بإسكان الياء يف األربعة

 .سورة النحل

ـــــــن عـــــــامر  ـــــــرأ اب ـــــــالرفع يف     ﴾(80 )﴿ق  ب

 . األربع كلمات

﴿قرأ   ﴾(07 )بفتح النون . 

﴿قرأ   ﴾(60 )بفتح الراء . 

﴿قرأ      ﴾(70 )بالتاء. 

﴿قرأ       ﴾(92 )بإسكان العين. 

 ﴿قرأ        ﴾(882 )بفتح الفاء والتاء. 

﴿وقد ذكرنا     ﴾(69[ )([.857)يف األعراف 

                                                 
 .552 -555:، والتيسير022-010:، والتبصرة506-0/502التذكرة،  ((88))

 .512 -556:تيسير، وال025 -028:، والتبصرة125 -0/507التذكرة،  ((00))

 .[ 550:، والتيسير025:، والتبصرة0/120التذكرة، : ينظر.] ، وهو تصحيف«الياء»: 0حيف  ((55))

 .فسقط من  ((11))

﴿ قـرأ ابـن ذكـوان »: بزيادة 0حهذا، وقد تفردت    ﴾بـالنون، وُرِوَي عنـه الخـالف.» ،

شيوخه، وهو مـن طريـق الحـاف  أبـي عمـرو  وهذا الموضع أيضا خرج فيه الناسخ عن طريق مكي عن

قرأ ابن كثير وعاصم  ﴿ »: الداين يف جامعه قال         ﴾[06 ] بالنون، وكذلك

روى النّقا  عن األخفش عن ابن ذكوان بإسناده عـن ابـن عـامر، وبـذلك قـرأت  علـى الفارسـي عنـه، 

د اهلل بـن أحمـد البلخـي، وهـو وهـم منهمـا ال شـك فيـهك ألن وكذلك رواه عن األخفش أبو العباس عب

 .[0/570جامع البيان، ]«..األخفش ذكر ذلك يف كتابه بالياء
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 .سورة اإلسراء

 ﴿قرأ ابن عامر  ﴾(7 )لتوحيدا وفتح الهمزة على ،  بالياء. 

﴿قرأ        ﴾(85 )بضم الياء، وتشديد القاف . 

 . بفتح الفاء من غير تنوين حيث وقع﴾(05 )﴿قرأ 

﴿قــرأ ابــن ذكــوان كــان  ﴾(58[ )والطــاء والهمــزة مــن  [بفــتح الخــاء 

 . غير مد

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(59 )ة بـواو يف هبمزة مضمومة، وبعدها هاء موصول

 . الوصل والوقف

 (. 2)حكِم االستفهامين يف الرعدِذْكرُ  وقد تقدم 

﴿قرأ    ﴾(76 ) ،ألف بعد الالموبكسر الخاء . 

﴿ [ابــن ذكــوان]قــرأ     ﴾(95 ) ُّهنــا، ويف  هبمــزة بعــد األلــف ويمــد

 (. 28)السجدة

﴿قرأ       ﴾(05 )ف على الخرببأل . 

﴿قرأ     ﴾(822 )باإلسكان. 

 .سورة الكهف

ـــن عـــامر  ﴿قـــرأ اب  ﴾(87 ) ـــراء ـــزاي، وتشـــديد ال ـــر ألـــف وبإســـكان ال  بغي

                                                 
 .516 -518:، والتيسير027 -021:، والتبصرة120 -0/121التذكرة،  ((88))

 .8حسقطت  من  «  بالياء »كلمة  ((00))

 .فسقط من   ((55))

 .8ح، و0حسقطت من  «  ِذْكرُ  »كلمة  ((11))

 .وذكره تقتضيه الرواية. فسقط من   ((22))

 .يقصد سورة فصلت ((66))

 .522 -517:، والتيسير066 -029:، والتبصرة500 -0/185التذكرة،  ((77))
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 . َتْحَمرُّ مثل 

﴿قرأ     ﴾(89 )بتخفيف الالم . 

﴿قرأ  ﴾(89 )بضم العين.  

 ﴿قرأ   ﴾(06 )زم الكافبضم التاء، وج . 

﴿قرأ   ﴾(09 )[وإسكان الدال، وفتح الواو]، بضم الغين.  

﴿قــــــــــــــــــرأ       ﴾(5910، و)و ،﴿       ﴾(00) ، ﴿    

﴾(12)و ،﴿    ﴾(60)و ،﴿      ﴾(820 ) باإلســــــــــــكان 

 . يف الخمسة

﴿أ قر  ﴾(59 )بألف يف الوصل، وكالهما وقف باأللف . 

ــــرأ  ــــاء  ﴾(17 )﴿ ق ــــاء مضــــمومة، وفــــتح الي ــــددة]بت ورفــــع  .[مش

﴿﴾(17 .) 

﴿قرأ   ﴾(71 )[بعد الزاي]مشددة من غير ألف  بياء.  

﴿قرأ هشام   ﴾(71 )وباباإلسكان حيث وقع إذا كان منص. 

 ﴿قرأ ابن عامر    ﴾(76 )بتشديد النون . 

 ﴿قــرأ     ﴾(98)و ،﴿    ﴾ ن  يف ﴿ َأْن ُيْبــِدَلنَا﴾، و(2)التحــريم يف

 . بتخفيف الدال( 50)والقلم

                                                 
 /.سبق وأن ذكر  المصنف هذا الحرف يف  سورة آل عمران، ص ((88))

 .67/سبق وأن ذكر  المصنف هذا الحرف يف  سورة األنعام، ص ((00))

 .ف  سقط من ((55))

 .فسقط من   ((11))

 .[528:، والتيسير060:، والتبصرة0/187التذكرة، : ينظر. ]وهو تصحيف« .بتاء»: 8حيف  ((22))

 .فسقط من   ((66))
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﴿قرأ  ﴾(98 )بضم الحاء . 

﴿قرأ    ﴾(92) ،﴿    ﴾(9000، و )خفيف، وإسكان التاءبالقطع والت . 

﴿قرأ  ﴾(96 ) من غير همز [الحاء]بألف بعد . 

﴿قرأ    ﴾(06 )وحذف الزوائد كلها يف هذه السورة . بضم الصاد والدال

﴿وغيرها، وقد ُرِوَي عن ابن ذكوان أنـه حـذف اليـاء مـن  ﴾(72) والمشـهور ،

 .لجماعة من القراءعنه إثبا ا يف الوصل والوقف كا

–عليها السال   -سورة مريم 

 ، بإمالة الياء، وفتح الهاء، وأدغـم الـدال مـن ﴾(8)﴿/قرأ ابن عامر 

﴿يف الذال من  صادهجاء   ﴾(0.) 

ــــــــــــرأ   ﴿ق      ﴾(82)و ،﴿      ﴾(17)و ،﴿    ﴾(12) ،

﴿و    ﴾(89 )باإلسكان يف األربعة المواضع . 

 ﴿قرأ  ﴾(01 )بفتح الميم، والتاء الثانية. 

﴿قرأ     ﴾(51 ) بنصب﴿ ﴾.  

﴿قرأ    ﴾(56 )بكسر الهمزة . 

﴿قرأ هشام   ﴾(71[ )الهمزة كور  [بتحقيق. 

 . ز كقالونقرأ ابن ذكوان بالتشديد من غير هم

﴿قرأ ابن عامر  ﴾(02 )بالتاء . 

﴿قرأ    ﴾(02 )بنون ساكنة، وتخفيف الطاء مكسورة . 

                                                 

 .فسقط من   ((88))

 .562 -526:، والتيسير060 -067:، والتبصرة109 -0/105التذكرة،  ((00))

 .529:، والتيسير069:، والتبصرة0/102التذكرة، : ينظر. وهو تصحيف التأنيث: 8حيف   ((55))

 .فسقط من   ((11))
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 سورة طه

 (.86)بالتنوين هنا، ويف النازعات﴾(80 )﴿قرأ ابن عامر 

﴿ قرأ       ﴾(52 ،58 )بإسكان الياء، وقطع األلف.  

﴿ قرأ    ﴾(50 )هبمزة مضمومة . 

 . بضم السين﴾(29 )﴿قرأ 

﴿ قرأ ابن ذكوان        ﴾(66 )بالتاء . 

﴿ قرأ     ﴾(60 )بالرفع . 

  ﴿قرأ ابن عامر   ﴾(77 ) [.األلف]بقطع  

﴿قرأ   ﴾(01 )بكسر الميم وقد ذكر يف األعراف . 

﴿ قرأ     ﴾(97) بكسر الميم . 

﴿ قرأ          ﴾(880 )بفتح الهمزة . 

﴿ وأسكن ياءا ا كلها إال      ﴾(82 )فإنه يفتحها . 

﴿ قرأ        ﴾(855 )بياء. 

 عليهم السال   –سورة األنبياء 

 ﴿قرأ ابن عامر  ﴾(12 )ونصب . بضم التاء، وكسر الميم﴿  ﴾.  

﴿قرأ   ﴾(17 )(. 86)بالنصب هنا، ويف لقمان 

                                                 
 .567-568:، والتيسير071 -072:، والتبصرة159-0/100التذكرة،  ((88))

 .الهمزة: 8ح، و0حيف   ((00))

 .بقطع الهمزة: 0ح، ويف فسقط من  ((55))

 .578 -569:، والتيسير076 -072:، والتبصرة110-0/150التذكرة،  ((11))

﴿ونصب  »قوله  ((22)) ﴾  »  8حسقط من. 
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 . بفتح الفاء من غير تنوين﴾(67 ) ﴿قرأ 

﴿قرأ    ﴾(92 )بالتاء . 

﴿قرأ        ﴾(99 )بنون واحدة مضمومة، وتشديد الجيم. 

﴿قرأ      ﴾(00 )باإلسكان . 

﴿قرأ   ﴾(06 )بالتشديد . 

 سورة الحج

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(82) ، ﴿    ﴾(00 )بكسر الالم فيهما . 

﴿قرأ ابن ذكوان    ﴾(00 )و﴿  ﴾(00 )بكسر الالم فيهما.  

﴿قــرأ ابــن عــامر     ﴾(05 ) ام ويقــف هشــ، (55)﴾فــاطر﴿بــالخفض هنــا، ويف

  .بتسهيل الهمزة الثانية، وكذلك يفعل يف الوقف على كل همزة متطرفة

﴿ قرأ ابن ذكوان      ﴾(06 )باإلسكان . 

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(58 )بالتخفيف . 

 . الهمزة بفتح﴾(50 )﴿قرأ 

﴿قرأ    ﴾(50 )بفتح التاء.  

 ﴿قرأ  ﴾(12 ) ،من غير ألف [وإسكان الفاء]بفتح الدال . 

                                                 
 .572 -570:، والتيسير070 -077:، والتبصرة110 -0/115التذكرة،  ((88))

 .8حهذه الجملة سقطت من   ((00))

 .8حسقط من  «  وكذلك يفعل يف الوقف على كل همزة متطرفة »: قوله ((55))

، 079:، والتبصــرة0/116التــذكرة، : ينظــر.]وهــو تصــحيف، غيــر موافــق للروايــة بضــم: 8حيف  ((11))

 .[575:والتيسير

هذا الموضع وافق فيه ابن عامر قالون، وهو خروج عن منهج مكي، وقد يكون  إدراج من أحد  النسـاخ  ((22))

 .النساخ خطأ أو سهوا  أو من المؤلف نفسه
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﴿قرأ ابن عامر   ﴾(20 )بضم الميم. 

﴿قرأ ابـن عـامر       ﴾(12 )وأدغـم ابـن ذكـوان التـاء يف . بالتشـديد

 . الصاد، وأظهرها هشام

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(29 )بالتشديد. 

                                                 
= 

 .فسقط من   ((88))
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 سورة الملمنون

﴿بن عامر قرأ ا  ﴾ ،﴿      ﴾(81 )بالتوحيد فيهما . 

﴿قرأ    ﴾(02 ) ،[وإسكان الياء]بفتح السين. 

﴿ قرأ    ﴾(22 ) ُركِ بفتح الراء، وقد ذ.  

 ﴿ قرأ    ﴾(20 )النون بفتح الهمزة، وتخفيف . 

﴿قرأ   ﴾(67 )تاء، وضم الجيمبفتح ال. 

﴿ قرأ     ﴾(70 )بغير ألف وإسكان الراء.  

 (. 2)وقد تقدم حكم االستفهامين يف الرعد

﴿قرأ       ﴾(00 )بالخفض . 

﴿قرأ  ﴾(882 ) بكسر السين هنا ويف (65.) 

 سورة النور

 ﴿قـرأ ابــن عــامر     ﴾(7)و ،﴿    ﴾(0 ) مــنبتشــديد النــون 

﴿﴾  يف الموضــعين، ونصــب﴿  ﴾ ــن ــتح الضــاد م ﴿، وف ﴾ ــض ، وخف

﴿االسم بعد  ﴾ . 

﴿قرأ ابن عامر          ﴾(58 )﴿ بنصب ﴾ . 

ـــــرأ   ﴿ق     ﴾(58)و ،﴿     ﴾(10: الزخـــــرف)و ،﴿ 

  ﴾(58: الرحمن )بضم الهاء يف الثالثة المواضع . 

                                                 
 .592 -576:، والتيسير095 -092:، والتبصرة126 -0/122التذكرة،  ((88))

 .فسقط من   ((00))

 .062: البقرةذكر  يف   ((55))

 .وهو غير موافق للرواية وإسكان: فيف   ((11))

 .592 -598:، والتيسير096 -091:، والتبصرة165-0/127التذكرة،  ((22))
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﴿قرأ ابن عامر     ﴾(56 )بفتح الباء . 

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(51 )بكسر الياء حيث وقع . 

  ﴿ قرأ      ﴾(27 )بالياء، والسين مفتوحة على أصله. 

 سورة الفرقان

﴿ قرأ ابن عامر    ﴾(82 )بالرفع . 

﴿قرأ   ﴾(87 )بالنون . 

﴿قرأ    ﴾(60 )بالرفع والتشديد من غير ألف . 

﴿قرأ   ﴾(60 )بالرفع. 

 ﴿قرأ         ﴾(52)باإلسكان ،. 

 سورة الشعراء

﴿قرأ ابن ذكوان   ﴾(26 )باأللف. 

  ﴿قرأ ابن عامر   ﴾(20 )بقطع األلف . 

﴿وقـــــــــــد ذكرنـــــــــــا          ﴾(885)﴿و ،  ﴾(56 ) يف

 (.888)األعراف

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(810 )باأللف . 

 ﴿قــــــــرأ          ﴾(805 )و﴿ ،بالتشــــــــديد        ﴾

 . بالنصب فيهما

                                                 
 .590 -596:، والتيسير090  -097:، والتبصرة169 -0/161التذكرة،  ((88))

 .505 -502:، والتيسير008 -002:، والتبصرة175 -0/160التذكرة،  ((00))

 .وردت كيفية قراءة هذا الحرف يف مبحث اختالفهم يف الهمز وتحقيقه من باب األصول ((55))



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
571 

﴿ قرأ         ﴾(807 )﴿بالتاء، و  ﴾(807 )بالرفع . 

﴿قرأ   ﴾(001 )بالتشديد . 

 ﴿ وفتح     ﴾(812 )يف خمسة مواضع كقالون، وأسكن ما بقي. 

 سورة النمل

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(65 )بإسكان الشين. . 

ـــــــــــــــام  ـــــــــــــــرأ هش ﴿ق        ﴾(60 )و﴿      

    ﴾(99) بالياء فيهما . 

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(90 )بكسر الميم . 

﴿وأسكن ياءا ا كلها إال     ﴾(02 )فتحهـا، وأسـكن  فإن هشـامًا

 (.2)وقد تقدم ذكر االستفهامين. ابن ذكوان كقالون

 سورة القص 

﴿قرأ ابن عامر         ﴾(05 )بفتح الياء، وضم الدال . 

﴿قرأ من   ﴾(50 )بضم الراء، وإسكان الهاء . 

 ﴿قرأ     ﴾(50 )بضم الياء، وفتح الجيم . 

﴿قرأ   ﴾(18 ) ،[والخالف لهشام يف اإلدخال]بتحقيق الهمزتين.  

                                                 
 .500 -501:، والتيسير006 -000:، والتبصرة190 -0/171التذكرة،  ((88))

 .0حهذه الجملة سقطت من  ((00))

و﴿» هذه اآلية  ((55))             ﴾ » 0حسقطت  من. 

 .121 -122:، والتيسير000 -007:، والتبصرة190 -0/195رة، التذك ((11))

 .0حومن  فسقط من   ((22))
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﴿قرأ ابن عامر    ﴾(27 )بالياء. 

ــــــــــــا إال   ــــــــــــكن ياءا  ﴿وأس    ﴾(00 )﴿و     ﴾(59) ، 

 .فإنه فتحهما

 سورة العنكبوت

ابن عامر ﴿ /قرأ      ﴾(51 )بتشديد الزاي.  

 غيـر أن هشـامًا .[السورة]قالون يف هذه  قرأ يف االستفهامين على أصله مثل قراءة

مع التحقيق، وابن ذكوان يحقق فقط، وقالون يمده، وقد تقدم ذكر  ن الهمزتين ألفًايدخل بي

  .هذا األصل

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(22 )بالنون . 

﴿قرأ      ﴾(66 )بكسر الالم . 

 ﴿قرأ     ﴾(26 )بفتح الياء . 

﴿قرأ      ﴾(06 )باإلسكان. 

 ورة الرو س

 ﴿قرأ ابن عامر          ﴾(82 )بالنصب . 

﴿قرأ    ﴾(50 )بياء مفتوحة، وفتح الواو . 

                                                 
 .129 -122:، والتيسير520 -522:، والتبصرة105 -0/102التذكرة،  ((88))

 .0حسقط من « على أصله مثل قراءة »: قوله ((00))

 .فسقط من  ((55))

لتحقيق، وابن ذكوان يحقق فقط، وقالون يمده، وقد غير أن هشاما يدخل بين الهمزتين ألفا مع ا »: قوله ((11))

ــه قولــه 0حســقط مــن « تقــدم ذكــر هــذا األصــل ﴿-تعــالى  –، ويقصــد ب            

                    ﴾(00 -09: العنكبوت) 

 .180 -120: ، والتيسير521 -525: ، والتبصرة0/101التذكرة،  ((22))
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﴿قرأ          ﴾(22 )بالجمع . 

﴿قرأ    ﴾(19 )بإسكان السين.  

 سورة لقمان

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(7 )بضم الذال . 

﴿قرأ   ﴾(86 )بالنصب. 

 ﴿ قرأ     ﴾(89 )بتشديد العين من غير ألف . 

﴿قرأ    ﴾(02 )بالتوحيد والتنوين. 

 سورة السجدة

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(7 )بإسكان الالم . 

﴿، و(2)وقد تقدم ذكر االستفهامين يف الرعد  ﴾(01 )يف التوبة.

 سورة األحزاب

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(1 )حيث وقع هبمزة بعدها ياء. 

﴿قرأ     ﴾(1 )بالتشديد وألف بعد الظاء. 

                                                 

، وهـذا الوجـه أيضـا لـيس مـن طريـق « .وهشام لـه فيـه الخـالف»: بزيادة قيل فيها  0حتفردت نسخة  ((88))

وقـال .[. 026/ص]«.وكلهم فتحوا السين يف الروم إال ابـن عـامر فإنـه أسـكنها»: مكي قال يف التبصرة

فــروى عنــه ابــن مجاهــد مــن جميــع طرقــه :  موضــع الــروملكــن اختلــف عــن هشــام يف..»: القســطالين

وصـحح يف النشـر . وروى الـداجوين عـن أصـحابه عنـه الفـتح. غيـره العنواناإلسكان، ولم يذكر يف 

، وينظـر كـذلك لطـائف اإلشـارات لفنـون 0/520النشـر، ]« .الوجهين عـن الحلـواين والـداجوين عنـه

 .[0702 -6/0701القراءات، 

 .181 -185:، والتيسير526 -522:، والتبصرة107 -0/106التذكرة،  ((00))

 .182:، والتيسير527:، والتبصرة0/109ينظر حروفها يف التذكرة، . سورة ألم السجدة: فيف  ((55))

 .8ح، و0حسقط من « يف التوبة »: قوله ((11))

 .180 -186:، والتيسير582 -529:، والتبصرة225 -0/100التذكرة،  ((22))
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﴿قرأ     ﴾(81 )بالمد . 

﴿قرأ     ﴾(52 )بنون مضمومة، وكسر العين وتشديدها من غير ألف . 

﴿قرأ    ﴾(52 )بالنصب . 

﴿ن عامر قرأ اب  ﴾(55 )بكسر القاف. 

 ﴿قرأ هشام     ﴾(56 )بالياء . 

﴿قرأ ابن عامر  ﴾(28[ )بالهمز]. . 

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(67 )بالجمع، وكسر التاء، والجمع جمع السادة.  

 سبأسورة 

﴿قرأ ابن ذكوان  ﴾(81 )ه هشام هبمزة مفتوحةهبمزة ساكنة، قرأ. 

﴿قرأ هشام   ﴾(80 )بتشديد العين من غير ألف.  

﴿قرأ ابن عامر  ﴾(05 )بفتح الفاء والزاي.  

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(22 )باإلسكان . 

                                                 

 .فسقط من  ((88))

  .جمع السادات: 0ح، ويف .جمع سيد: 8حيف  ((00))

﴿: وقولـه»: وعلـل المؤلـف نفسـه هـذا الحــرف بقولـه     قـرأه ابــن عـامر بـالجمع، فهـو جمــع ﴾

الجمع، على إرادة التكثيرك لكثرة من أضلهم وأغـواهم مـن رؤسـائهم، فهـو جمـع سـادة، جمـع ُمَسـلَّم 

قرأ الباقون ﴿. باأللف والتاء     فهو يدل على القليل والكثيرك ألنه جمـع  سيد﴾ على أنه جمع

 .[0/800الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ]«.مكسر

 .101 -102:، والتيسير585 -588:، والتبصرة229 -0/221التذكرة،  ((55))

 .8حهذه الجملة سقطت من  ((11))

 .8حهذه الجملة أيضا سقطت من  ((22))
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 سورة فاطر

﴿ قرأ ابن عامر   ﴾(55 )بالخفض . 

 سورة يس

  ﴿ قرأ ابن عامر     ﴾(80، و )بإدغام النون يف الواو . 

﴿قرأ      ﴾(2 )بالنصب. 

ـــــــن عـــــــامر   ـــــــرأ اب ﴿ ق      ﴾(01 )و﴿       ﴾(02 ) 

 . باإلسكان فيهما

﴿قرأ     ﴾(50 )(. 1)بالتشديد، ومثله يف الطارق 

﴿ قرأ        ﴾(50 )بالنصب.  

﴿قرأ ابن ذكوان    ﴾(10 )قرأ هشام بفتح الخاء كور . بكسر الخاء . 

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(22 )بضم الغين . 

﴿قرأ ابن عامر  ﴾(60 )بضم الجيم وإسكان الباء . 

﴿قرأ هشام       ﴾(69 )بالياء . 

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(90 )بالنصب، وقد ذكر. 

 والصافاتسورة 

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(820 )بفتح التاء . 

                                                 
 .106 -102:، والتيسير581:، والتبصرة282 -0/220التذكرة،  ((88))

 .152 -107:، والتيسير587 -582:، والتبصرة286 -0/288التذكرة،  ((00))

 .887: ذكر  يف فر  سورة البقرة ((55))

، 580 -589:، والتبصـــرة205  -0/287حروفهـــا يف التـــذكرة، . 8حســـقط عنـــوان الســـورة مـــن  ((11))

 .151 -158:والتيسير
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 . وأسكن ياءا ا كلها

  (.2)وقد تقدم ذكر االستفهامين يف الرعد

 صسورة 

﴿ قرأ ابن ذكوان   ﴾(16 )بالتنوين . 

﴿ قرأ ابن عامر    ﴾(65 )بكسر السين. 

﴿ ابــن عــامر قــرأ     ﴾(50)و ،﴿      ﴾(52)و ،﴿    

  ﴾(79 )بإسكان الياء يف الثالثة. 

 سورة الزمر

﴿ قرأ ابن ذكوان         ﴾(7 )بواو يف الوصل.  

﴿ قرأ ابن عامر  ﴾(0 )بتشديد الميم . 

﴿قرأ ابن عامر         ﴾(61 )بنونين . 

﴿وأســــــــــــــــــــــكن      ﴾(88 )و﴿     ﴾(85)و ،﴿     

  ﴾(61). 

                                                 

 ﴿قرأ ابن ذكوان »: وهو خروج عن طريق مكي قوله 0حمن زيادات و ((88))    ﴾(805 ) بوصل

﴿الهمزة من    ،﴾وهي من طرق الحاف  أبي عمرو الـداين « .ويروى عنه أيضا قطعها كالجماعة

، وقرأ .[155/ص]يف كتبهك فقراءة وصل األلف من غير همز رواها قراءة يف التيسير يف القراءات السبع

والقطع والهمز هو الصحيح عن ابن »: بالوجهين، وقال 5/827جامع البيان يف القراءات السبع، يف 

 « .ذكوان والوصل غير صحيح عنه

 .157 -152:، والتيسير508 -502:، والتبصرة209 -0/201التذكرة،  ((00))

 .118 -159:، والتيسير501 -500:، والتبصرة250 -0/200التذكرة،  ((55))

قرأ هشام بضم الهاء من دون صـلة، ولـه الخـالف »: قوله 0ح، وزيد يف .[500/ص]يف التبصرة  كذا ((11))

 .، وهذا الموضع خرج فيه أيضا الناسخ عن طريق مكي يف كتبه«.يف اإلسكان

﴿»هذه اآلية  ((22))     ﴾ » 0حسقطت من. 
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 سورة اافر

 . باإلمالة يف جميع الحواميم  ﴾(8 )﴿ قرأ ابن ذكوان 

﴿ قرأ ابن ذكوان        ﴾(02 )بالياء . 

 ﴿قرأ ابن عامر     ﴾(08 )بالكاف. 

  ﴿ قرأ     ﴾(06 )بفتح الياء والهاء . 

﴿قرأ    ﴾(06 )برفع الدال . 

﴿ قرأ ابن ذكوان       ﴾(52 )بتنوين الباء . 

﴿قــــرأ ابــــن عــــامر       ﴾(16 ) ،بضــــم الخــــاء، ووصــــل األلــــف 

 .ويبتد  بالضم

 ﴿قرأ        ﴾(20 )بالتاء . 

﴿وأســكن ياءا ــا كلهــاك إال      ﴾(56 .) ــه ــا قول ﴿  -تعــالى  –وأم    

   ﴾(18 )فإن ابن ذكوان أسكن الياء وفتحها هشام. 

 سورة فصلت

﴿ قرأ ابن عامر    ﴾(86 )بكسر الحاء . 

﴿ قـــرأ        ﴾(80 )ـــاء مضـــمومة، وفـــتح الشـــين ﴿و. بي     ﴾  

 . بالرفع( 80)

﴿قرأ      ﴾(00 )بإسكان الراء. 

﴿قرأ هشام     ﴾(11 )وقـرأ ابـن ذكـوان . هبمـزة واحـدة علـى لفـ  الخـرب

                                                 
 .112 -110:سير، والتي506 -502:، والتبصرة256 -0/255التذكرة،  ((88))

 .119 -116:، والتيسير509-507:، والتبصرة212 -0/257التذكرة،  ((00))
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  .كقالون بالمد

﴿قرأ ابن عامر        ﴾(22 )بإسكان الياء. 

 سورة الشورى

﴿قرأ ابن عامر  ﴾(2 )بالتاء . 

﴿قرأ  ﴾(55 )بالتوحيد . 

﴿قرأ   ﴾(28 )بالنصب . 

﴿قرأ   ﴾(28 )بالنصب. 

 سورة الزةر 

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(2 )بفتح الهمزة . 

﴿قرأ ابن ذكوان  ﴾(88 )بفتح التاء، وضم الراء . 

                                                 

قـرأ ابـن ذكـوان بتحقيـق األولـى وتسـهيل »: 0ح، ويف «.قرأ ابن ذكوان بتحقيـق الهمـزتين»: 8حيف  ((88))

 .  « .الثانية كابن كثير، وُرِوَي عنه بتحقيقهما معا واهلل أعلم

قـرأ أبـو بكـر »:  تلقي رواية ابن ذكوان يف هذا الحرف فقـال يف التبصـرةهذا، وقد اختلفت طرق مكي يف

﴿وحمــزة والكســائي   ﴾  هبمــزتين محققتــين، وقــرأ هشــام هبمــزة واحــدة علــى الخــرب، وقــرأ

الباقون هبمزة ومدة على ما تقدم من أصولهم يف التسهيل، لكن ابن ذكوان لم يجر له أصل يقاس عليه، 

أمـره علـى مـا فعـل هشـام يف ﴿ فيجب أن يحمل       ﴾(98: أول مواضـعها األعـراف) ،

و﴿    ﴾(6:البقرة ) ونحوه، فيكون مثل أبي عمرو وقالون، وحمله على مـذهب الـراوي معـه

 .[507:التبصرة]«.عن رجل بعينه أولى من حمله على غيره

والـذي يجـب أن يؤخـذ يف هـذا البـن »: الكشـف فقـال وقد فصل مكي القول يف المسألة ذا ا يف كتاب

ذكوانك أن يخفف الثانية بين بـين، ويـدخل بينهمـا ألفـا، علـى مـا قـدمنا مـن العلـل لهشـام وأبـي عمـرو 

ـــــة يف ﴿ ـــــيفهم الثاني ـــــالون يف تخف وق    ﴾(ـــــرة ـــــين ( 6:البق ـــــف ب ـــــال أل ـــــبهه، وإدخ وش

 .[0/019الكشف عن وجوه القراءات السبع، ]«.الهمزتين

 .128 -110:، والتيسير552 -500:، والتبصرة215 -0/218التذكرة،  ((00))

 .126 -120:، والتيسير551 -558:، والتبصرة219 -0/211التذكرة،  ((55))
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﴿عامر  قرأ ابن ﴾(80 ) ،شين مفتوحة [بعدها]هبمزة واحدة مفتوحة . 

﴿قرأ ابن عامر       ﴾(01 )بألف على الخرب . 

﴿قرأ هشام      ﴾(52 )بالتشديد.  

 ﴿قرأ ابن عامر      ﴾(28 )باإلسكان . 

﴿و    ﴾(29 )الونبالمد كق . 

﴿قرأ      ﴾(10 )بضم الهاء. 

 سورة الدةان

 ﴿قرأ ابن عامر  ﴾(05 )بالقطع . 

﴿قرأ     ﴾(80 )باإلسكان. 

 سورة الشريعة

﴿قرأ ابن عامر        ﴾(81 )بالنون . 

﴿قرأ         ﴾(6 )بالتاء. 

 حقا سورة األ

﴿قرأ ابن ذكوان     ﴾(82  )بضم الكاف يف الموضعين هنا . 

                                                 

 .[125: ، والتيسير558:، والتبصرة0/212التذكرة،  :ينظر. ]وهو تصحيف بعد: 0حيف  ((88))

، وهذا الموضع أيضا ليس من طريق مكي، وإنما من «. الفوُرِوَي عنه الخ»: قوله 0حزيد يف نسخة  ((00))

 .[0/008النشر يف القراءات العشر، ]طرق النشرالبن الجزري

 .0حسقط من «  بضم الهاء »: قوله ((55))

 .551:، والتيسير127:، والتبصرة222 -0/210التذكرة،  ((11))

 .127:، والتيسير552:، والتبصرة225 -0/228حروفها يف التذكرة، . هي سورة الجاثية ((22))

 .168 -162:، والتيسير557 -556:، والتبصرة226 -0/221التذكرة،  ((66))
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 ﴿/قرأ ابن عامر    ﴾(87 )بفتح الفاء.  

ــرأ هشــام  ﴿ق   ﴾(80 )ــاء، و ﴿بالي    ﴾(87 )ــون واحــدة  بن

 . مشددة مكسورة

﴿قرأ    ﴾(02 )هبمزة واحدة ومدة.  

   .قرأ ابن ذكوان هبمزتين محققتين

 .وأسكن ابن عامر ياءا ا كلها

   سورة محمد 

﴿ قرأ ابن عامر     ﴾(00 )بفتح السين. 

﴿قرأ     ﴾(59 )بالمد والهمز. 

 .ذكر ما يف سورة الفتح إلى سورة آةر القمر

 سورة الفتح

﴿قرأ ابن ذكوان   ﴾(00: تحالف )بفتح الطاء . 

                                                 

 .8حسقطت من « واحدة »كلمة  ((88))

 .0ح، و8حسقطت  من «  مكسورة »كلمة  ((00))

وقرأ ﴿»: 8حيف  ((55))    ،هبمزتين محققتين إال أن هشاما يدخل بـين الهمـزتين ألفـا مـع التحقيـق ﴾

وقرأ ﴿»: 0ح، ويف «.ومع التسهيل   ﴾ هبمزتين محققتين مع اإلدخال، ويقـرأ أيضـا بتحقيـق

وبـين مكـي . « .يف وجه التسهيل مع اإلدخال: األولى وتسهيل الثانية مع اإلدخال وله الخالف فيه، أي

ام ﴿قـرأ ابـن كثيـر وهشـ»: فقـال التبصـرةكيفية قراءة هشام لهـذا الحـرف يف كتابـه    هبمـزة ﴾

ــر ال يفعــل  ــن كثي ــا، واب ــين الهمــزتين ألف ــدخل ب ــاما ي ــر أن هش ــين بــين، غي ــة ب ــالن الثاني ــدةك يجع وم

، فاتضح مما سـلف أن وجـه تحقيـق الثانيـة مـع اإلدخـال لهشـام لـيس مـن طريـق .[556/ص]«.ذلك

 .[8/566.]مكي، ولم يذكره له ابن الجزي يف النشر

 .8حمن  هذه الجملة سقطت  ((11))

 .165 -160:، والتيسير550 -559:، والتبصرة220 -0/227التذكرة،  ((22))

 .162 -161:، والتيسير518  -512:، والتبصرة268 -0/262التذكرة،  ((66))
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﴿قرأ  ﴾(00: الفتح )بالقصر . 

﴿إال   الحجرات والشئ يف          ﴾(80 )وقد ذكر. 

 سورة ق

﴿ قرأ ابن عامر       ﴾(52: ق )بالنون.  

﴿قرأ       ﴾(12: ق )بفتح الهمزة . 

 .اتوالذاريوالشئ يف 

 والطور سورة

﴿قرأ ابن عامر       ﴾(08 )بالجمع، ورفع التاء . 

﴿قرأ       ﴾(09) بكسر الهمزة . 

﴿قرأ هشام      ﴾(57 )بالسين لفظا ال خطا. 

﴿ قرأ ابن عامر     ﴾(12 )بضم الياء. 

سورة النجم

﴿أ هشام قر      ﴾(88 )بالتشديد. 

﴿قرأ ابن عامر       ﴾(22 )بكسر التنوين والقطع. 

                                                 
 .166:، والتيسير510:، والتبصرة0/260التذكرة،  ((88))

 .07: ذكر  يف فر  سورة آل عمران ((00))

 .169 -167:لتيسير، وا515:، والتبصرة0/265التذكرة،  ((55))

 .160:، والتيسير511:، والتبصرة262 -0/261التذكرة،  ((11))

 .178 -172:، والتيسير512:، والتبصرة267 -0/266التذكرة،  ((22))

 .، ولم يذكر يف التبصرة نحوه0ح، و8حسقط من «.بالسين لفظا ال خطا »: قوله ((66))

 .171 -170:ير، والتيس517 -516:، والتبصرة275 -0/269التذكرة،  ((77))
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 سورة القمر

﴿ قرأ ابن عامر      ﴾(88 )بالتشديد. 

﴿ قرأ           ﴾(06 )بالتاء. 

   سورة الرحمن 

﴿ قرأ ابن عامر                ﴾(80 )بالنصب يف الثالثة . 

﴿قرأ  ﴾(00 )بفتح الياء، وضم الراء . 

﴿قرأ     ﴾(58 )بضم الهاء يف الوصل والخط.  

﴿ قرأ       ﴾(79 )بالواو وهو األخير، وال اختالف يف األول أنه بالواو. 

 سورة الواقعة

 (. 2)تقدم ذكر االستفهامين يف الرعد وقد

﴿ قرأ ابن عامر     ﴾(22 )بفتح الشين . 

 سورة الحديد

 ﴿  قرأ ابن عامر          ﴾(82 )بالرفع. 

 ﴿قرأ      ﴾(82 )بالتاء. 

 ﴿قرأ        ﴾(86 )بتشديد الزاي. 

                                                 
 .172:، والتيسير519:، والتبصرة272 -0/271التذكرة،  ((88))

 .[172:، والتيسير519:، والتبصرة0/272التذكرة، : ينظر. ]وهو تصحيف. بالياء: 8حيف  ((00))

 .177 -176:، والتيسير522 -510:، والتبصرة279 -0/276التذكرة،  ((55))

 .0حو ،8حسقط من «  يف الوصل والخط »: قوله ((11))

 .170 -179:، والتيسير520 -528:، والتبصرة292 -0/270التذكرة،  ((22))

 .198 -192:، والتيسير521 -525:، والتبصرة290 -0/298التذكرة،  ((66))
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 لةسورة المجاد

﴿ قرأ ابن عامر      ﴾(0 ،5 )باأللف.   

﴿قرأ   ﴾(0 )مكسورة بياء بعد همزة.  

﴿ قرأ     ﴾(82 )بفتح الياء، وضم الزاي. 

 سورة الحشر

﴿قرأ هشام      ﴾(7 )و ،بالتاء الفوقية مفتوحة﴿   ﴾(7 ) بالرفعك

﴿وبالوجهين قـرأت لـه يف  .لونبالرفعك وروي عنه بالياء  كقا  خاصـة مـع ﴾

﴿رفع    ﴾ . 

 ﴿قرأ ابن عامر   ﴾(86 )باإلسكان. 

 سورة الممتحنة

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(5 )بضم الياء، وفتح الصاد مشددة. 

 سورة الصف

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(82 )تشديدبال . 

                                                 
 .195 -190:، والتيسير522:، والتبصرة291 -0/295التذكرة،  ((88))

قرأ الحرميان وأبو عمـرو ﴿ »: قال مكي يف التبصرة ((00))    ﴾  بفـتح اليـاء وتشـديد الظـاء والهـاء مـن

، وقرأهما ابن عامر وحمـزة والكسـائي بفـتح اليـاء وتشـديد الظـاء، (5، و0)غير ألف يف الموضعين هنا

 .[522/ص]«.وبعد الظاء ألف

 .191:، والتيسير526:، والتبصرة0/292التذكرة،  ((55))

 .0حسقط من « مفتوحة »كلمة  ((11))

 .0حسقط من « كقالون »: قوله ((22))

 .192:، والتيسير527:، والتبصرة0/276التذكرة،  ((66))

 .196:، والتيسير529:، والتبصرة0/297التذكرة،  ((77))
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ــرأ  ﴿ ق      ﴾(81 ) ــف وصــل، وبحــذف ــادة أل ــوين،  وزي ــر تن بغي

   .الالم

 ﴿قرأ       ﴾(6 )باإلسكان . 

﴿قرأ من           ﴾(81 )بإسكان الياء . 

 سورة الجمعة

 .ليس فيها اختالف

 سورة المنافقين

﴿ قرأ ابن عامر     ﴾(2 )بالتشديد . 

 سورة التغابن

 .ليس يف التغابن اختالف

 سورة الطالق

﴿قرأ ابن عامر    ﴾(1 )بياء بعد الهمزة . 

﴿ هشام قرأ    ﴾(9 )باإلسكان . 

﴿قرأ  ﴾(88 )بالكسر وكسر الياء، وقد ذكر. 

                                                 

قرأ الكوفيون وابـن عـامر ﴿ »: 529:التبصرةقال مكي يف  ((88))   ﴿ ،بغيـر تنـوين ﴾ بـالخفض ﴾

 .«.وألف وصل

 .197:، والتيسير0/299التذكرة،  ((00))

 .197:، والتيسير520:، والتبصرة0/290التذكرة،  ((55))

 .199:، والتيسير0/202التذكرة،  ((11))

 .190:، والتيسير562:، والتبصرة0/208التذكرة،  ((22))

 .والرواية تقتضي ذكره 8حسقط من  ((66))

 .16، 51: ذكر  يف فر  سورة النور ((77))
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 سورة التحريم

 ﴿ قرأ ابن عامر   ﴾(2) بالتخفيف. 

 سورة الملك

 . ليس فيها اختالف إال ما تقدم من األصول

  ﴿  سورة      ﴾ 

  ﴿ قرأ ابن عامر       ﴾(8 )باإلدغام . 

 ﴿قرأ ابن عامر      ﴾(81)  هبمزة ومدة مطولة.  

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(28 )بضم الياء. 

 ﴿ قرأ    ﴾(50 )بالتخفيف . 

 سورة الحاقة

﴿قرأ  ﴾(80 )الذال بضم . 

 .، بالياء فيهما  ﴾(18)،  ﴿  ﴾(10)﴿قرأ 

                                                 
 .102:، والتيسير568:، والتبصرة0/200التذكرة،  ((88))

 .100 -108:، والتيسير565 -560:، والتبصرة201 -0/205التذكرة،  ((00))

 .105: ، والتيسير561:، والتبصرة0/202التذكرة،  ((55))

وقرأ ابن عامر هبمزة ومدة بعدهاك يجعل الثانية بين بين، »: قال 561: التبصرةوبيان قوله هذا ذكره يف  ((11))

علـى مـذهب هشـام  بين، ويدخل بينهما ألفا على أصل هشام المتقـدم، وكـان حمـل قـراءة ابـن ذكـوان

 « ..أولى لعلل

 .102 -101:، والتيسير562:، والتبصرة0/206التذكرة،  ((22))

 .وهو تصحيف بظم: 0حيف  ((66))

، وهذه الزيادة لـم يـذكرها مكـي يف التبصـرة، والخـالف «.وروى الخالف البن ذكوان»بزيادة  0حيف  ((77))

ـــــن الجـــــزري ﴿:  واختلفـــــوا يف» : ورد مـــــن طـــــرق النشـــــر يقـــــول اب     ﴾(18)﴿و ،  

  ﴾(10) فقرأهمــا ابــن كثيــر ويعقــوب، وهشــام بالغيــب، واختلــف عــن ابــن ذكــوان، فــروى ،

الصوري عنه والعراقيون عن األخفش عنه من أكثر طرقه كذلك، حتى إن سـبط الخيـاط، والحـاف  أبـا 

= 
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 سورة المعارج

﴿ قرأ     ﴾(88 )بكسر الميم. 

﴿ قرأ        ﴾(15 )والصاد بضم النون . 

 -عليه السال   –سورة نوق 

﴿ قرأ    ﴾(05: نوح )بفتح الواو . 

﴿ قرأ       ﴾(0: نوح )بإسكان الياء . 

﴿قرأ هشام       ﴾(09: نوح )بفتح الياء. 

 سورة الجن

﴿ قـــــرأ ابـــــن عـــــامر       ﴾(5) ،﴿       ﴾(1) ،﴿  

  ﴾(2) ،﴿      ﴾(6) ، ﴿     ﴾(7) ، ﴿      

   ﴾(9) ، ﴿         ﴾(0) ، ﴿     ﴾(82) ، ﴿     

    ﴾(88) ، ﴿     ﴾(80) ،﴿         ﴾(85) ، ﴿  

         ﴾(81)و ، ﴿       ﴾(80) ك بفتح الهمزة يف الجميـع، وهـي

 .ثالثة عشر موضعا قرأهن كلهن بالفتح

﴿قرأ هشام    ﴾(80 )بضم الالم . 

﴿ قرأ ابن عامر        ﴾(02 )باإلسكان . 

                                                 
= 

، 562:التبصـرة]«.. غلبـون ومكـيالعالء، وغيرهمـا لـم يـذكروا البـن ذكـوان سـواه، وبـه قطـع لـه ابنـا 

 .[0/502والنشر، 

 .107 -106:، والتيسير566:، والتبصرة209 -0/207التذكرة،  ((88))

 .109:، والتيسير567:، والتبصرة0/200التذكرة،  ((00))

 .100:، والتيسير560 -569:، والتبصرة628 -0/622التذكرة،  ((55))
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 سورة المزمل

﴿ابن عامر  قرأ ﴾(6 )بكسر الواو، وفتح الطاء، والمد.  

 ﴿ قرأ    ﴾(0 )بالخفض . 

 ﴿قرأ هشام   ﴾(02 )بإسكان الالم . 

 سورة المدثر

﴿ قرأ ابن عامر       ﴾(55 ) بألف بعد الـذال وفـتح الـدال الثـاين، مـن

 . هاغير همزة قبل

﴿قرأ        ﴾(26 )بالياء. 

 سورة القيامة

﴿قرأ ابن عامر  ﴾(7 )بكسر الراء . 

﴿قرأ         ﴾(02 08و )بالياء على الغيبة فيهما.  

 سورة اإلنسان

﴿وقرأ ابن ذكوان   ﴾(1 )نـه بـاأللف وال اختالف يف الوقف أ ،بغير تنوين

  .البن عامر ونافع

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(82 )﴿  ﴾(86 ) بغير تنـوينك ويقـف علـى األول

 . كقالون، وابن ذكوان بغير ألف /بألف  بألف، وأما الثاين فإن هشام يقف عليه

                                                 
 .222:، والتيسير572:، والتبصرة625 -0/620التذكرة،  ((88))

 ..وألف بعدها، وإشباعه ألجل الهمزة: 0ح، يف « والمد »: بدل قوله ((00))

 .228:، والتيسير578:، والتبصرة0/621التذكرة،  ((55))

 .225 -220:، والتيسير570:، والتبصرة626 -0/622التذكرة،  ((11))

 .222 -221:، والتيسير575:، والتبصرة620 -0/627التذكرة،  ((22))

بغير تنـوين : 0ح، ويف 8حسقط من « ختالف يف الوقف أنه باأللف البن عامر ونافع وال ا»  قوله ((66))

 .وله الخالف يف الوقف، قرأ هشام كنافعيف الوصل، 
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﴿قرأ ابن عامر     ﴾(08 )بفتح الياء، وضم الهاء . 

﴿قرأ     ﴾(08 )بالخفض.  

﴿قرأ    ﴾(52 )بالياء . 

 سورة المرسالت

﴿قرأ ابن عامر     ﴾(05 )بالتخفيف. 

 سورة النبأ

﴿ قرأ ابن عامر      ﴾(57 )بالخفض. 

﴿قرأ          ﴾(57 )بالخفض. 

 سورة النازعات

﴿قرأ ابن عامر   ﴾(89 )بتخفيف الزاي . 

 .بالتنوين﴾(86 )﴿قرأ 

 (.2)وتقدم ذكر االستفهامين يف الرعد 

 سورة عبس

﴿ قرأ ابن عامر   ﴾(6 )بتخفيف الصاد. 

 سورة التكوير

﴿  هشام قرأ    ﴾(80 )بالتخفيف . 

                                                 

 .0حهذه الجملة سقطت  من  ((88))

 .226:، والتيسير571:، والتبصرة688 -0/682التذكرة،  ((00))

 .220:ر، والتيسي572:، والتبصرة685 -0/680التذكرة،  ((55))

 .288 -282:، والتيسير576:، والتبصرة0/681التذكرة،  ((11))

 .280:، والتيسير577:، والتبصرة686 -0/682التذكرة،  ((22))

 .285:، والتيسير579:، والتبصرة0/687التذكرة،  ((66))

 .وهو خطأ «ابن عامر» 8ح، وفويف .  579: التبصرةوكذا يف  ((77))
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 .شئ اق، وال يف االنشق، وال يف المطففينوليس يف االنفطار

 سورة البروج

  ﴿ قرأ ابن عامر       ﴾(00 )بالخفض . 

 سورة الطارق

  ﴿قرأ ابن عامر     ﴾(1 )بالتشديد. 

 .سورة األعلى

 . ليس فيها شئ

 سورة الغاشية

﴿قرأ هشام الهمزة واأللف من   ﴾(2 )باإلمالة . 

  .بالتاء مفتوحة ﴾(88 )﴿قرأ ابن عامر 

﴿قرأ    ﴾(88 )بالنصب . 

﴿قرأ هشام    ﴾(00 )بالسين . 

                                                 
 .281:، والتيسير570:، والتبصرة0/689التذكرة،  ((88))

 .282:، والتيسير570:، والتبصرة602 -0/680التذكرة،  ((00))

 .286:، والتيسير592:، والتبصرة0/608التذكرة،  ((55))

 .287:، والتيسير592:، والتبصرة0/600التذكرة،  ((11))

التــذكرة، : ينظــر.]والصــحيح أن الــراويين عــن ابــن عــامر يقــرآن بخفــض الظــاء ابــن ذكــوان: فيف  ((22))

 .[287: ، والتيسير592:، والتبصرة0/600

 .289:، والتيسير0/605التذكرة،  ((66))

 .289:، والتيسير598:، والتبصرة0/601التذكرة،  ((77))

 .280:، والتيسير590:، والتبصرة0/602التذكرة،  ((99))
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 سورة الفجر

﴿قرأ ابن عامر      ﴾(5 )الدال بتشديد. 

﴿قرأ       ﴾(82) ،﴿     ﴾(86 )بإسكان الياء فيهما . 

 سورة البلد

اخـتالف، وال يف بـاقي القـرآن إال أحـرف  الشـمسووال يف  ،فيهـا شـئليس 

ــرأ  ــاما ق ــك أن هش ــيرةك وذل ﴿يس      ﴾(ــة ﴿( 6: البين      ﴾(ــة ( 7: البين

  .بتشديد الياء من غير همز

﴿قرأ      ﴾(7: الزلزلة) ،﴿     ﴾(9: الزلزلة ) فيهمابإسكان الهاء . 

﴿ قرأ ابن عامر       ﴾(6: التكاثر )بضم التاء . 

﴿ قرأ      ﴾(0: الهمزة )بتشديد الميم . 

 سورة قريش

﴿ قرأ ابن عامر     ﴾(8 )هبمزة ليس بعدها ياء . 

﴿تفرد هشام بإمالة العين واأللف من   ﴾(1)و ،﴿   ﴾(2 )سـورة  يف

 .قل يأيها الكافرون

﴿قرأ ابن ذكوان     ﴾(6 )باإلسكان . 

                                                 
 .208 -202:، والتيسير595 -590:، والتبصرة607 -0/606التذكرة،  ((88))

: ، والتيسـير590:، والتبصـرة607 -0/606التذكرة، : ينظر.]هو تصحيفبتخفيف الدال و: 0حيف  ((00))

 .[202: والتيسير

 .202:، والتيسير591:، والتبصرة0/609التذكرة،  ((55))

 .206:، والتيسير592:، والتبصرة652 -0/600التذكرة،  ((11))

 .0حسقط من « من غير همز »: قوله ((22))

 .250:، والتيسير502:، والتبصرة0/615التذكرة،  ((66))
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تمــت قــراءة ابــن عــامر، والحمــد هلل رب . وقــد ذكرنــا أنــه حــذف الزوائــد كلهــا

 .وباهلل تعالى التوفيق وهو المستعان .العالمين

 

*              *              * 

                                                 

انتهى بحمد اهلل وحسن عونه، وصلى اهلل على سيدنا محمد وآلـه وصـحبه وسـلم، والحمـد »: 8حيف  ((88))

 .«.هلل رب العالمين
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 املصادر واملراجع

ـــرآ (1 ـــوم الق ـــان يف عل ـــاإلتق ـــرحمن ب ـــد ال ـــدين ن، لعب ـــر، جـــالل ال ـــي بك ن أب

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، الهيئـة المصـرية : ، تحقيق(ه 088ت)السيوطي

 .م8071، ه8501العامة للكتاب، 

ــات األعــالم للــذهبي (2 ــي : ، تحقيــق(ه719ت)اإِلعــالم بوفي ــن عل مصــطفى ب

عوض وربيع أبـو بكـر عبـد البـاقي، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بيـروت، لبنـان، 

 . م8005، ه8185، 8ط

، 82األعــالم لخيــر الــدين الزركلــي، دار العلــم للماليــين، بيــروت، لبنــان، ط (3

 .م0220

 761 ت)صالح الدين خليل بن أيبك الصفديل، أعيان العصر وأعوان النصر (4

محمـود  .دمحمـد موعـد،  .دنبيل أبـو عشـمة، .دعلي أبو زيد، .د: تحقيق، (ه

، سـوريا ،لبنان، دار الفكـر، دمشـق، تدار الفكر المعاصر، بيرو ،سالم محمد

 .م8009 ،هـ 8189، 8ط

ــى   (5 ــاب عــن المؤتلــف والمختلــف يف األســماء والكن ــع االرتي اإلكمــال يف رف

ت )واألنساب، سعد الملك، أبو نصر علي بـن هبـة اهلل بـن جعفـر بـن مـاكوال

 .م8002، ه8188، 8، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(ه172

ءات السبع، ألبـي جعفـر أحمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن خلـف اإلقناع يف القرا (6

الــدكتور عبدالمجيــد قطــامش، : ، تحقيــق(ه212ت)األنصــاري ابــن البــاذ 

جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، مكـة 

 .م0228، ه8100، 0المكرمة، ط

ن الثـامِن الِهجـري، إلليـاس بــن إمتـَاُع الُفَضـالء بَتـراِجم القـّراء فِيمـا َبعــَد الَقـر (7

بـن سـليمان بـن مقبـول علـي الربمـاوي،  -الشـهير بالسـاعايت  -أحمد حسين 

د تميم الّزعبي، دار الندوة العالمية للطباعة : تقديم َفضيلة المقر  الشيخ محمَّ

 .م0222 -ه 8108، 8والنشر والتوزيع، ط
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ي الحسن علي بن يوسـف إنباه الرواة على أنباء النحاة، للوزير جمال الدين أب (8

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، المكتبـة العصـرية، : ، تحقيق(ه616ت)القفطي

 . م0221، ه8101، 8بيروت، لبنان، ط

األنسـاب ألبـي ســعد عبـد الكـريم بــن محمـد بـن منصــور التميمـي الســمعاين  (9

ــى المعلمــي اليمــاين : ، تحقيــق(ه260ت )المــروزي  ــن يحي ــد الــرحمن ب عب

 .م8060، ه8590، 8المعارف العثمانية، حيدر آباد، طوغيره، مجلس دائرة 

بغية الملتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، ألحمد بن يحيـى بـن أحمـد بـن  (11

روحيــة عبــد الــرحمن الســويفي، دار . د: ، تحقيــق(ه200ت)عميــرة الضــبي

 . م8007، ه8187، 8الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، (ه088ت)حاة، لجالل الدين السيوطيبغية الوعاة يف طبقات اللغويين والن  (11

محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية، بيــروت، لبنــان، : تحقيــق

 .م8009، ه8180

البلغـــة يف تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة، لمجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب   (12

محمــــد المصــــري، منشــــورات مركــــز : ، حققــــه(ه987ت)الفيروزابــــادي

 . م8097، ه8127األولى،  المخطوطات والرتاث، الكويت، الطبعة

. د: ، تحقيـق(ه719ت)تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم للـذهبي  (13

 .م0225، 8بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط

ــابن   (14 تــاريخ دمشــق، ألبــي القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة اهلل المعــروف ب

ر للطباعـة عمرو بـن غرامـة العمـروي، دار الفكـ: ، تحقيق(ه278ت )عساكر

 .م8002، ه8182والنشر والتوزيع، 

تاريخ بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهـدي الخطيـب   (15

بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، . د: ، تحقيق(ه 165 ت)البغدادي

 م0220، ه 8100، 8بيروت، ط

ــد مكــي القيســي الق  (16 ــي محم ــام أب ــبع، لإلم ــراءات الس ــرواين التبصــرة يف الق ي
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ــي، اعتنــى بتصــحيحه ومراجعتــه ــد شــرف، دار : القرطب ــال الــدين محم جم

 .الصحابة، مصر، طنطا، بدون تاريخ

 ،(ه 500 ت)التــذكرة يف القــراءات الثمــان، ألبــي الحســن طــاهر  بــن غلبــون  (17

أيمــن رشــدي ســويد،  نشــر  الجماعــة الخيريــة  لتحفــي  . د: دراســة  وتحقيــق

 .م8008، ه 8180، 8القرآن  الكريم بجدة،  ط

ــأليف   (18 ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــالم مــذهب مالــك، ت

ــاض ــن عي ــى ب ــن موس ــاض ب ــق(ه211ت)القاضــي عي ــد القــادر : ، تحقي عب

الصـــحراوي وآخـــرون، منشـــورات وزارة األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية، 

 .م8090 ،8125، 0المغرب، ط

ن عبـد اهلل بـن أبـي بكـر التكملة لكتاب الصلة، للحاف  أبي عبـد اهلل محمـد بـ  (19

الـدكتور عبـد : ، تحقيـق(ه 629ت )القضاعي البلنسي، المعروف بابن األبار

 .السالم الهراس، دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب، بدون تاريخ

 ذيب الكمال يف أسماء الرجال، ألبي الحجاج يوسف بـن عبـد الـرحمن بـن  (21

بشـــار عـــواد . د: ق، تحقيـــ(ه710ت )يوســـف، القضـــاعي الكلبـــي المـــزي 

 .8092 – 8122، 8بيروت، ط –معروف، مؤسسة الرسالة 

كتــــاب التيســــير يف القــــراءات الســــبع، ألبــــي عمــــرو عثمــــان بــــن ســــعيد   (21

حـــاتم صـــالح الضـــامن، مكتبـــة الصـــحابة، . د: ، تحقيـــق(ه111ت)الـــداين

 .م0229، ه8100الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، 

. أ: ، تحقيـق(ه111ت) القـراءات السـبع، ألبـي عمـرو الـداينجامع البيان يف  (22

، 8يحيـى مـراد، دار الحـديث، القـاهرة، مصـر، ط . عبد الرحيم الطرهـوين ود

 .م0226، ه8107

جذوة المقتبس يف ذكر والة األنـدلس و أسـماء رواة الحـديث، وأهـل الفقـه،   (23

فتـوح بـن عبـد  أبي عبد اهلل محمد بن: واألدب، وذوي النباهة والشعر، تأليف

الـدكتور : ، قدم له وضبطه وشـرحه ووضـع فهارسـه(ه199ت)اهلل الحميدي
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، ه8102، 8صــالح الــدين الهــواري، المكتبــة العصــرية، صــيدا، بيــروت، ط

 .م0221

جمال القراء وكمال اإلقراء لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي   (24

لبالغـة، لبنـان، بيـروت، عبد الكـريم الزبيـدي، دار ا. د: ، تحقيق(ه 615ت )

 .م8005، ه8185، 8ط

الحروف التي خالف فيها عبد اهلل بن عـامر اليحصـبي نافعـا يف روايـة قـالون  (25

، حققـه (ه157ت)، لمكـي ابـن أبـي طالـب القيسـيعنه من رواية أبي نشيط

الباحــث محمــد أحمــد الخشــين، رســالة لنيــل شــهادة الــدبلوم يف الدراســات 

-ه  8180اآلداب والعلـوم اإلنسـانية بالربـاط، لسـنة  اإلسالمية العليـا بكليـة

 .م، تحت إشراف الدكتور التهامي الراجي الهاشمي 8000

لمكـــي بـــن أبـــي طالـــب  الحـــروف التـــي خـــالف فيهـــا قـــالون ورشـــا (26

محمد بن فوزان ابن حمد العمر يف مجلة جامعة . ، حققه د(ه157ت)القيسي

شــرعية، العــدد الثالــث عشــر، اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، العلــوم ال

 .ه8152شوال، 

الديباج المذهب يف معرفة أعيان علماء المذهب، البن فرحـون، إبـراهيم بـن   (27

الدكتور علي عمر، مكتبة الثقافـة الدينيـة : ، تحقيق(ه700ت)علي بن محمد 

 . م0225، ه8105مصر، الطبعة األولى، 

عبـد اهلل محمـد بـن  كتاب الذيل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصـلة، ألبـي  (28

، دار الثقافة، (ه715ت)محمد بن عبد الملك األنصاري األوسي المراكشي 

 .بيروت، لبنان، بدون تاريخ، السفر األولك تحقيق الدكتور محمد بن شريفة

الرعايـــة لتجويـــد القـــراءة و تحقيـــق لفـــ  الـــتالوة، لمكـــي بـــن أبـــي طالـــب   (29

عبـد اهلل علـوان، دار . جمال محمـد شـرف وأ. ، اعتنى به أ(ه157ت)القيسي

 .م0220، ه8100الصحابة للرتاث، مصر، 

ألبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهـد  كتاب السبعة يف القراءات   (31
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، 5شوقي ضيف، دار المعارف، ط. د: ، تحقيق(ه501ت)التميمي البغدادي 

 .م8099

اس، سلوة األنفاس ومحادثـة األكيـاس بمـن أقـرب مـن العلمـاء والصـلحاء بفـ  (31

: ، تحقيــق(ه8512ت )ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن جعفــر ابــن إدريــس الكتــاين

ـــة، البيضـــاء، المغـــرب، ط ـــن العلمـــاء، دار الثقاف ـــة م ، ه8102، 8مجموع

 .م0221

ســير أعــالم النــبالء، لإلمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان   (32

مجموعة من المحققين بإشراف الشـيخ شـعيب : ، تحقيق(ه719ت )الذهبي

 .م8092، ه8122، 5ناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طاألر

اإلمام شهاب الدين أبـي الفـالح : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، تأليف  (33

، دراســة (ه8290ت)عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد الحنبلــي 

 . مصطفى عبد القادر عطا، دار القلم، بيروت، لبنان، بدون تاريخ: وتحقيق

 تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم ألبـي الصلة يف  (34

بشار عواد،  : ، حققه، وضبط نصه، وعلق عليه(ه279ت)القاسم ابن بشكوال

 .م0282، 8دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط

ت )طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السـبكي  (35

عبد الفتاح محمد الحلو، دار . حمد الطناحي دمحمود م. د: ، تحقيق(ه778

 .ه 8185، 0هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

طبقات المفسرين، ألحمد بـن محمـد األدنـه وي مـن علمـاء القـرن الحـادي   (36

ــر ـــ88ت ق )عش ــة العلــوم : ، تحقيــق(ه ــزي، مكتب ــن صــالح الخ ــليمان ب س

 .م8007هـ، 8187والحكم، السعودية، الطبعة األولى، 

الحاف  شمس الـدين محمـد بـن علـي بـن أحمـد : ت المفسرين، تأليفطبقا  (37

عبد السـالم عبـد المعـين، دار  :، ضبطه ووضع حواشيه(ه012ت)الداوودي

 . م0220، ه8100الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
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، دار إحيـاء (ه052ت)الطبقات الكربى لمحمـد بـن سـعد بـن منيـع الزهـري  (38

 .م8006، ه8187، 8روت، لبنان، طالرتاث العربي، بي

شــمس الـدين أبـي الخيـر محمـد بــن : تـأليف ،غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء  (39

ــن الجــزري برجسرتاســر، دار الكتــب . ج: ، عنــي بنشــره(ه955ت)محمــد ب

 . م8090، ه8120،  5العلمية، بيروت، لبنان، ط

مــاهر زهيــر : ، تحقيــق(ه211ت)الغنيــةك فهرســت شــيوخ القاضــي عيــاض   (41

، ه8120رار، دار الغــرب اإلســالمي، بيــروت، لبنــان، الطبعــة األولــى، جــ

 .  م8090

الحسـن الحجـوي الثعـالبي : الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسـالمي، تـأليف (41

أيمــن صــالح شــعبان، دار الكتــب العلميــة، : ، اعتنــى بــه(ه8576ت)الفاســي

 . م8002، ه8186بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

ة، لإلمام القاضي أبي محمد عبـد الحـق بـن عطيـة المحـاربي فهرس ابن عطي  (42

ــق(ه218ت)األندلســي ــي، دار : ، تحقي ــد الزاه ــان ومحم ــو األجف ــد أب محم

 . م8095الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

فهرس الفهـارس واألثبـات ومعجـم المعـاجم والمشـيخات والمسلسـالت،   (43

 بن عبد الكبير
ّ
: ، تحقيـق(ه 8590ت )ابن محمـد الكتـاين  لمحمد َعْبد الَحي

 .م8090، 0إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

ــدادي  الفهرســت  (44 ــوراق البغ ــد ال ــن محم ــن إســحاق ب ــد ب ــرج محم ــي الف ألب

إبــراهيم : تحقيــق، (ه 159ت )المعتزلــي الشــيعي المعــروف بــابن النــديم 

 .م8007، ه8187، 0ط دار المعرفة، بيروت، لبنان،، رمضان

: ، تحقيـق(هــ111ت)فهرست تصانيف اإلمام أبـي عمـرو الـداين األندلسـي   (45

الــدكتور غــانم قــدوري الحمــد، منشــورات مركــز المخطوطــات والــرتاث 

  .م8002هـ، 8182والوثائق، الكويت، الطبعة األولى، 

، حققه، وضبط نصه، وعلق عليـه بشـار (ه272ت)فهرسة ابن خير اإلشبيلي  (46
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ار عـواد، دار الغـرب اإلسـالمي، تـونس، لبنـان، عواد معـروف، ومحمـود بشـ

 .م0220الطبعة األولى، 

سـعيد أعـراب، دار الغـرب اإلسـالمي، : القراء والقراءات بـالمغرب، تـأليف  (47

 .  م8002، ه8182بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

، جعفر بن مكي (مفردة ابن عامر الشامي)الكامل الفريد يف التجريد والتفريد   (48

، حققتها الطالبة هويدا بنـت أبـي بكـر سـعيد الخطيـب (هـ785 ت)الموصلي

لنيل الماجستير يف القراءات القرآنية من قسم القراءات بكلية الدعوة وأصـول 

م، 0285هــ، 8151الدين بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، سنة 

 .بدر الدين عبد الكريم. د.أ: تحت إشراف

أبـي : ءات السـبع وعللهـا وحججهـا، لمؤلفـهكتاب الكشف عن وجـوه القـرا  (49

الــدكتور محيــي : ، تحقيــق(ه 157ت )محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القيســي 

، ه8189الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيـروت، لبنـان، الطبعـة الخامسـة، 

 .م8007

اللباب يف  ذيب األنساب، ألبي الحسن عز الدين ابـن األثيـر، علـي بـن أبـي   (51

ت )بن عبد الكريم بن عبـد الواحـد الشـيباين الجـزريالكرم محمد بن محمد 

 .، دار صادر، بيروت(ه 652

لطائف اإلشارات لفنون القراءات، لإلمام ألبي العباس أحمد بن محمد أبـي   (51

مركز الدراسات القرآنية، مجمـع الملـك : ، تحقيق(ه005ت)بكر القسطالين

 . ه8151فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

ا انفرد بـه القـراء الثمانيـة مـن اليـاءات والنونـات والتـاءات والبـاءات، ألبـي م  (52

علـي حسـين . د: ، تحقيـق(ه590ت)الطيب عبد المنعم ابن عبيـد اهلل غلبـون

البواب، يف مجلة البحوث اإلسالمية، مجلة دورية تصدر عـن الرئاسـة العامـة 

، المملكــة يــاضإلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والــدعوة واإلرشــاد، الر

مـن ذو القعـدة إلـى  :اإلصـدار -العدد السادس والعشرون العربية السعودية، 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=tree&NodeID=3700&PageNo=1&BookID=2
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 .072/، إلى ص022/، من صهـ8182هـ 8120صفر لسنة 

لشهاب الدين، أحمد بن يحيى بن فضـل صار يف ممالك األمصار مسالك األب  (53

، 8، المجمـع الثقـايف، أبـو ظبـي، ط(ه 710ت )اهلل القرشي العدوي العمـري

 .ه8105

، ألبي محمد القاسـم حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبعمنظومة   (54

ه الشــاطبي  ــرُّ ــة . ، تحقيــق د(ه202ت)بــن فِي ابــن أيمــن رشــدي ســويد، مكتب

 . م0285، ه8151الجزري، دمشق، سورية، الطبعة األولى، 

مسالك األبصار يف ممالك األمصار، لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضـل   (55

، المجمع الثقايف، أبو ظبي، الطبعة (ه710ت )اهلل القرشي العدوي العمري، 

 ه8105األولى، 

الزمان ألبي محمـد  مرآة الجنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث  (56

خليل المنصـور، : ، تحقيق(ه769ت )عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد اليافعي

 . م8007، ه8187، 8دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار للحـاف  أبـى حـاتم محمـد بـن   (57

عليه مـرزوق ، حققه ووثقه وعلق (ه 521ت)حبان بن أحمد التميمي البستى

 .م8008 -ه8188، 8على إبراهيم، دار الوفاء، المنصورة، ط

، (ه 076ت )عارف ألبـي محمـد عبـد اهلل بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري ئالم (58

ــق ، 0ثــروت عكاشــة، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، ط: تحقي

 .م8000

بـن محمـد معالم اإليمـان يف معرفـة أهـل القيـروان، ألبـي زيـد عبـد الـرحمن   (59

مجموعـــة مـــن : ، تحقيـــق وتعليـــق(ه606ت )األنصـــاري األســـيدي الـــدباغ

 . م8069، ه8599، 0المحققين، مكتبة الخانجي، مصر، ط

معجم األدباء، أو إرشـاد األريـب إلـى معرفـة األديـب، تصـنيف أبـي عبـد اهلل   (61

، دار الكتـــب العلميـــة، (ه 606ت )يـــاقوت بـــن عبـــد اهلل الرومـــي الحمـــوي
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 . م8009، ه8180الطبعة األولى،  بيروت، لبنان،

ــاقوت بــن عبــد اهلل الحمــوي   (61 معجــم البلــدان، لشــهاب الــدين أبــي عبــد اهلل ي

ــدادي ــي البغ ــان، (ه606ت)الروم ــروت، لبن ــي، بي ــرتاث العرب ــاء ال ، دار إحي

 . م8007، ه8187الطبعة األولى، 

، (ه719ت)معرفة القـراء الكبـار علـى الطبقـات واألعصـار، لإلمـام الـذهبي  (62

، 8محمد بـن عيـد الشـعباين، دار الصـحابة للـرتاث، طنطـا، مصـر، ط: قيقتح

 . م0229، ه8109

، (ه111ت)المفــردات الســبع، لإلمــام أبــي عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداين  (63

علـي توفيـق النحـاس، دار الصـحابة للـرتاث، طنطـا، مصـر، / الشـيخ: تحقيق

 .م0226هـ، 8107، 8ط

ة لجمال الدين أبـي المحاسـن يوسـف النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهر  (64

، وزارة الثقافـة واإلرشـاد القـومي، (ه971: المتوىف)بن تغري بردي األتابكي

 .دار الكتب، مصر، بدون تاريخ

نزهة األلباء يف طبقات األدبـاء ألبـي الربكـات كمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن   (65

ة المنار، إبراهيم السامرائي، مكتب. د: ، تحقيق(ه277ت)محمد ابن األنباري

 .م8092، ه8122، 5األردن، ط

الحاف  أبي الخير محمد بن محمد الشهير : النشر يف القراءات العشر، تأليف  (66

 .، دار الفكر، بيروت، لبنان، بدون تاريخ(ه955ت)بابن الجزري

الهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل مـن   (67

مكي بـن أبـي طالـب َحّمـو  بـن محمـد بـن مختـار فنون علومه ألبي محمد 

ــالكي  ــي الم ــي القرطب ــم األندلس ــرواين ث ــي القي ــق(ه157ت )القيس : ، تحقي

الشــاهد البوشــيخي،  قامــت : د. مجموعــة رســائل جامعيــة مغربيــة بإشــراف أ

بمراجعتها وتدقيقها و يئتها للطباعة مجموعة بحـوث الكتـاب والسـنة، كليـة 

 .م0229 ،ه8100، 8مية، جامعة الشارقة، طالشريعة والدراسات اإلسال
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: المتـوىف)الوايف بالوفيات صالح الدين خليل بن أيبك بـن عبـد اهلل الصـفدي   (68

أحمــد األرنــاؤوط، وتركــي مصــطفى، دار إحيــاء الــرتاث، : ، تحقيــق(ه 761

 .م0222، ه8102بيروت، 

ن وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ألبــي العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــ  (69

إحســان عبــاس، دار . د: ، تحقيـق(ه698ت)محمـد بــن أبــي بكـر بــن خلكــان

 .صادر، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عالم المدينة لمحمد البشير ظافر االزهري،   (71

 .ه 8501مطبعة المالجئ العباسية التابع لجمعية العروة الوثقى، مصر،  

 

*              *              * 
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 ملخص البحث

 :د والصالة والسالم على أشرف المرسلين،وبع الحمد هلل رب العالمين،

لقد أنزل اهلل الكتاب المبين على النبي األمين ،رحمة وذكرى للعالمين ، فيه من 

ِِ:وتلـين منـه الجلـود قـال تعـالى  ،المواع  واآليات ما تخشع له القلـوب ِن نَّذ   ٱَّللذ 
رشِ  َِي  ِي   ِٱَّلذ ۦ  ل   ِج   ِ ِِمنر َِر  ش  ِق ور ث ِِٓن  ِٓمذ بِ   َٰ ت ش  ِٓم  َٰب  ِٱۡلر ِديِثِكِت  س    حر

 
ِأ ِت لِني  ُ ن ذ ِ ن ر مذ   ِه  ن   ر

ِِ ِ رِِٱَّللذ
ِذِكر َٰ ِإَِل  ِو ِ ل  م    ر ه  ر ۦ  ل   وبين لهم يف آياته  طريق الهدى والرشـاد ،( 5)الزمر ج 

وضــل  فاهتــدى المؤمنــون لطريقــه فنجــوا ، وطريــق الضــالل ليحــذروه ، ،ليســلكوه

 ،ن الغفلة عن ذكـره الكفار والمنافقون عن نوره فهلكوا ، لذلك حذر اهلل المؤمنين م

ِِ :قال تعـالى  ِت َض  ع  ِسك  َر ِِِفِن  مذك  رِهذ ن ر ِِو ٱذرك  ِٱلرو  نرِِِمن     ر
ۡر ِٱ ۦ ون  ِو  ة   َ ِِِِو ِخي و  ند  غ 

بِٱلر
ِ َل  ِٓ ِو  ِِو ٱٓأۡلص  ِلِي  ََٰ ِٱلرغ    ِ  .األعراف ٢٠٥ِم 

 :أهمية البحث  

بحثت يف أسـبابه ،وآثـاره وفقد تم حصر آياته وتصنيفها ،بما أن الغفلة داء خطير 

 .وعالجه،،وطرق الوقاية منه 

 :منهج البحث 

،والرجـوع  "الغفلة "اعتمدت على المنهج التحليلي لآليات التي ورد فيها لف  

إلى كتب أهل العلم ،والمحققين من المفسرين ،وقمت باتباع المنهج العلمي المتبع 

 :يف كتابة البحوث العلمية وفق التالي 

 .ات إلى سورها ،وكتابتها بالرسم العثماين عزو اآلي-

 .تخريج األحاديث من مصادرها ،والحكم عليها -

 .عزو األقوال إلى مصادرها األصلية -

 .الضبط بالشكل لما يحتاج من النصوص -
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 :ةطة البحث 

 .مطالب  ثالثةدالالت كلمة الغفلة ، وفيه :المبحث األول 

 .غة واصطالحًا،والفرق بين الغفلة والنسيانغفلة لال: المطلب األول            

 .الغفلة يف االستعمال القرآين : ينالمطلب الثا           

 .الثناء على الغافالت عن الفحشاء : ثالثالمطلب ال           

 . مطلباناألساليب القرآنية يف عرض الغفلة ،وفيه :المبحث الثاين 

 .الذات اإللهية  نفي الغفلة عن:المطلب األول            

 أسلوب الطلب بالنهي عن الغفلة:المطلب الثاين            

 .ما ال ينبغي أن يغفل عنه ،وفيه ستة مطالب :المبحث الثالث 

 .آيات اهلل الكونية أو المتلوة ،وهدايات دينه :المطلب األول            

 .اآلخرة : المطلب الثاين            

 .الذكر وتدبر كتاب اهلل :الث المطلب الث           

 الغفلة عن األعداء:المطلب الرابع            

 .سير السابقين بالغفلة عن االعتبار  :المطلب الخامس            

 . يهااآلثار المرتتبة علأسباب الغفلة ،وعالما ا ،و:المبحث الرابع   

 .مطالب  خمسةوفيه     

 الغفلة أسباب : المطلب األول            

 .عالمات الغفلة :المطلب الثاين            

 .اآلثار الدنيوية : المطلب الثالث            

 .اآلثار األخروية : المطلب الرابع            

 .عالج الغفلة :المطلب الخامس           

 .وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث  :الخاتمة 

 .عالمصادر والمراج
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 :الخاتمة

الحمد هلل ذي الفضل واإلحسان ،الكريم المنان ،أحمده حمدًا كثيرًا كما ينبغـي 

 لجــالل وجهــه ،وعظــيم ســلطانه ،والصــالة والســالم علــى عبــده ورســوله محمــد 

 .المبعوث رحمة للعالمين 

 :أهم النتاةج الت  توصلت إليها يف هذا البحث ،وه  :أما بعد 

نى اللغـوي الـرتك ،والسـهو عـن الشـيء ،ويف المعنـى إن حقيقة الغفلة بـالمع-8

 االصطالحي متابعة النفس على ما تشتهيه ،واالنغمـاس يف الـدنيا ،ونسـيان اآلخـرة ،

 .وكالهما ورد يف القرآن 

إن الغفلة وردت يف القرآن يف جميع مواضعها على سبيل الذم إال يف موضع واحـد -0

 .ت عن الفحشاء ،وهي غفلة محمودة على سبيل المدح ،وهي الثناء على الغافال

إن نفي صفة الغفلة عن اهلل تعـالى يسـتلزم إثبـات كمـال ضـدها ،فتـدل علـى -5

 .كمال علمه، وسعته 

إن غفلة المؤمنين عارضة ولحظية ،فإذا ذكر اهلل واسـتغفر زالـت الغفلـة ،أمـا -1

 .م غفلة الكفار والمعرضين دائمة أل م منغمسين يف شهوا م ،معرضين عن رهب

إن اهلل عاقــب أصــحاب الغفلــة الدائمــة ،المعرضــين عــن ذكــره مــن الكفــرة -2

والمكــذبين بآياتــه ورســله يف الــدنيا بــالختم علــى قلــوهبم وســمعهم وأبصــارهم ،ويف 

 . اآلخرة بدخول النار ،و بئس المصير 

أوصــي بعــرض هــذا الموضــوع يف المحاضــرات العامــة يف المســاجد ،ودور -6

 .ة وعظيةتحفي  القرآن بطريق

أسأل اهلل عز وجل أن ينفع هبذا البحث اليسـير ،وأسـأله سـبحانه أن يعيـذنا مـن   

.                     الغفلة،ويجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين 

*                  *                 * 
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 املقدمة

، رسـلينوالصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء والم، الحمد هلل رب العـالمين

 :وبعد، وعلى آله وصحبه أجمعين محمد 

فيـه ، رحمـة وذكـرى للعـالمين، لقد أنزل اهلل الكتاب المبـين علـى النبـي األمـين

وفيــه مــن المــواع  واآليــات مــا تخشــع لــه ، والرتغيــب والرتهيــب، الوعــد والوعيــد

ِٱۡلر ِديِثِِوتلين منه الجلود قال تعالى، القلوب س    حر
 
ِأ ِن َّذ   ِٱَّللذ  ث نِِٓن  ِٓمذ َٰبِ   ت ش  َٰب ِٓم  كِت 

ِ ِ نرِِٱَّللذ
ِذِكر َٰ ِإَِل  ِو ِ ل ن م    ر ۦ ه  ر ل ن  ِج  ِت لِني  ُ ن ذ ِ ن ر مذ   ِه  ن  ن ر رش  َِي  ِين   ِٱَّلذ ۦ  ل ن  ِج   ِ ِِمنر َِر  ش  ِق ور

وطريــق الضــالل ، طريــق الهــدى والرشــاد ليســلكوه وبــين لهــم يف آياتــه، [5:الزمــر

وضــل الكفــار والمنــافقون عــن نــوره ، فنجــوا يقــهفاهتــدى المؤمنــون لطر، ليحــذروه

ِِِفِِ:قال تعـالى، لذلك حذر اهلل المؤمنين من الغفلة عن ذكره، فهلكوا مذنك  نرِهذ و ٱذرك 
ِ ِت َض  ع  ِسك  َر ِٱلرو  ر ِِن  رِِِم     ر

ۡر ِٱ ۦ ون  ِو  ة   َ ِِِو ِخي َل  نِٓ ِو  ِِو ٱٓأۡلص  و  غ ند 
َِِتُكـنبِٱلر ِلِني  ََٰ ِٱلرغ  ِن   م 

٢٠٥فاألعرا. 

 :أهمية البحث 

، وآثاره، بحثت يف أسبابهو، فقد تم حصر آياته وتصنيفهابما أن الغفلة داء خطير 

 .وعالجه، وطرق الوقاية منه

 :ةطة البحث

 :كما يلي وتحت كل مبحث عدة مطالب، مباحث أربعةقد قسمت البحث إلى ل

 .مطالب ثالثةوفيه  ،دالالت كلمة الغفلة:المبحث األول

 .والفرق بين الغفلة والنسيان، غفلة لغة واصطالحًاال :لالمطلب األو 

 .الغفلة يف االستعمال القرآين:ينالمطلب الثا 

 .الثناء على الغافالت عن الفحشاء:ثالثالمطلب ال 

 .مطلبانوفيه  ،األساليب القرآنية يف عرض الغفلة:المبحث الثاين

 .نفي الغفلة عن الذات اإللهية:المطلب األول 

 أسلوب الطلب بالنهي عن الغفلة:لثاينالمطلب ا 

 .وفيه ستة مطالب ،ما ال ينبغ  أن يغفل عنه:المبحث الثالث
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 .وهدايات دينه، آيات اهلل الكونية أو المتلوة:المطلب األول 

 .اآلخرة :المطلب الثاين 

 .الذكر وتدبر كتاب اهلل:المطلب الثالث 

 الغفلة عن األعداء:المطلب الرابع 

 .سير السابقينب الغفلة عن االعتبار:سالمطلب الخام

 .مطالب خمسةوفيه  ،يهااآلثار المترتبة علو، وعالماتها، أسباب الغفلة:المبحث الرابع

 أسباب الغفلة  :المطلب األول 

 .عالمات الغفلة:المطلب الثاين 

 .اآلثار الدنيوية :المطلب الثالث 

 .اآلثار األخروية :المطلب الرابع 

 .عالج الغفلة:المطلب الخامس 

 .وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث :الخاتمة

 .فهرس المصادر والمراجع-1

اعتمــدت علــى المــنهج التحليلــي لآليــات التــي ورد فيهــا لفــ  :مــنهج البحــث

وقمـت باتبـاع ، والمحققين من المفسرين، والرجوع إلى كتب أهل العلم، "الغفلة "

 : كتابة البحوث العلمية وفق التاليالمنهج العلمي المتبع يف

 .وكتابتها بالرسم العثماين، عزو اآليات إلى سورها-

 .والحكم عليها، تخريج األحاديث من مصادرها-

 .عزو األقوال إلى مصادرها األصلية-

 .الضبط بالشكل لما يحتاج من النصوص-

، سته هبـاولم أجد بعد البحث والتأمل من درس هذا الموضوع بالطريقة التي در

وهو كتيب يف موضوع ، سعيد بن علي القحطاين.د، وإنما وجدت بحثًا بعنوان الغفلة

 .ولم يتعرض للموضوع يف القرآن، وعالجها، الغفلة وأسباهبا

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه، هذا وأسأل اهلل التوفيق واإلخالص
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 دالالت كلمة الغفلة  :املبحث األول 

 .والفرق بينها وبين النسيان، لغة واصطالحًاالغفلة  :المطلب األول

ومنه قوله ، وسها عنه، أي تركه، الرتك ومن ذلك َغفل عنه:الغفلة يف اللغة تعني

ِِ:تعالى َل  لبن ِٓم  ِبِت ِطعِبِو   َ غب
 
ِِ ِأ رِنٓ ِع  ِبِِ لبب 

ب عِ ِذِكب َقذ َه ِِو  نِ ِه    َك  ه ِِو  ر  مب
 
الكهف ِف ر ًطِٓأ

، له ورجل ُغفـْل ال حسب، وأرض غـُفل أي لم تمطر ،والتغافل تعمد الغفلة، (09)

وأرض ُغْفل ال ، وجمعها أْغفـَال، وناقة ُغفـْل ال لبن هبا، وِشعـْر ُغْفل ال ُيعرف قائله

 . وَغفـَل الشيء َسرته، يهتدى هبا، َعَلم هبا

ـُفل بالضـم، ومن يسهل خداعـه، والُمغفـَّل الذي ال فطنة له مـن ال يرجـى ، والغـ

، ورجــل ُغْفــل لــم يجــرب األمــوروالَغُفــول عظــيم الغفلــة، وال يخشــى شــره، خيــره

 .واستغفله ترقب غفلته

ِۦذِ:وقــد وردت آيــات علــى المعنــى اللغــوي للغفلــة منهــا قولــه تعــالى ِينن ِ ِو  ََِّلذ
وَ ر   َ ل  نِ ِل  ِبِك   َ تِك  ِبِع  ِبِق غب لِح  سب

 
تِك  ِبِأ  َ تِ مب

 
أ ي ِميل  نِ ِو  ل يبك  ِبِف  يبل ِِع  َِحد  ًِِةًِم   النساءِو 

أي تمنى الذين كفروا لو تشـتغلون بصـالتكم عـن أسـلحتكم التـي تقـاتلون ، (820)

فيصـيبون مـنكم غـرة ، فتسهون عنها، وعن أمتعتكم التي هبا بالغكم يف أسفاركم، هبا

ل ِوقوله تعـالى، بذلك ۦ خ  ِدين ةِ ِو  بم  َِِل ل ةِ ِِحيِِِلَع  َب هبلِ نِِٓم ِبِغ 
 
، (82) القصـصِأ

، بعـد نسـيا م خـربه وأمـره، المدينـة عنـد القائلـة نصـف النهـار أي دخل موسى 

ِِ:وقوله تعـالى  ِ نرن ِع  ننت  ر
 
أ ِو  ِئرب  ِٱَّل   ِ ل  ك 

ر
نِي أ

 
ِأ ٓف  خ 

 
أ بِِِ ِو  ِب ب  َ ه  نِت ذر

 
ِأ ن ِ ء  َّ َِل  حر ِإِِن ِ    ِٓ

ِ ِل  ن  ََٰ  .مالنشغالكم برميكم ورعيك، أي ال تشعرون به، (85) يوسف ١٣ِغ 

                                                 
والمحكـم ، 88/109و لسـان العـرب البـن منظـور ، 8/695انظر مجمل اللغة البن فارس القزويني  ( 8)

واهر القــاموس وتــاج العــروس مــن جــ، 9/1072وشــمس العلــوم للحميــري  ، 2/252البــن ســيده 

ــدي ــادي ص ، 52/829لمحمــد الزبي ــروز أب ــاموس المحــيط للفي ، والمعجــم الوســيط، 8250والق

 .0/627مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

و بصـائر ذوي ، 1/19والمحكـم البـن سـيده ، 620انظر المفردات يف غريب القـرآن لألصـفهاين ص   ( 0)

، 0/627والمعجــم الوســيط ، 9/1072ري وشــمس العلــوم للحميــ، 1/812التمييــز للفيروزابــادي 

 . 0/110والمصباح المنير يف غريب الشرح الكبير للفيومي 

 .0/860انظر تفسير الطربي  ( 5)

 .1/502و تفسير ابن كثير ، 80/257انظر تفسير الطربي  ( 1)
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  :وللغفلة عدة تعاريف اصطالحية منها

 .والتيق ، سهو يعرتي اإلنسان من قلة التحف -

 .متابعة النفس على ما تشتهيه- 

 .الغفلة عن الشيء أال يخطر ذلك بباله -

 .تضييع الوقت بالبطالة -

 .مع وجود ما يقتضي إدراكه، الغفلة عدم إدراك الشيء -

 .  بهفقد الشعور بما حقه أن يشعر  -

وقـد ، وعدم تذكره لـه، ومنهم من عرف الغفلة بأ ا غيبة الشيء عن بال اإلنسان

ل ةِ ِِِفِِو ه  ِبِكما يف قوله تعـالى، استعمل فيمن تركه إهمااًل وإعراضًا َب َبرِض  نِ ِغ   ِم 
 .وأغفلت الشيء إغفااًل تركته إهمااًل من غير نسيان، (8)اآلية ، سورة األنبياء

وأما النسيان فهو ترك ، ين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافلوالفرق ب

ولهـذا قــال اهلل ، بغيـر اختيـار اإلنســان أمـا الــذكر فهـو الـتخلص مــن الغفلـة والنســيان

ِلِنيِ  :تعالى ََٰ ِٱلرغ    ِ ِت ك  ِم  َل  ألن النسـيان ال ، ولـم يقـل وال تكـن مـن الناسـين، و 

إن اهلل وضع عن أمتي الخطـأ ":لقول النبي ، عنه يدخل تحت التكليف فال ينهى

"وما استكرهوا عليه ، والنسيان

*                  *                 * 

                                                 
ــاج ، 020والتوقيــف عــن مهمــات التعــاريف للمنــاوي ص ، 860انظــر التعريفــات للجرجــاين ص  ( 8) وت

ونضــرة النعــيم يف مكــارم أخــالق ، 79والغفلــة إلدريــس الطيــب ص ، 52/820عــروس للزبيــدي ال

 .88/2200إشراف الشيخ صالح الحميد  الرسول 

 .0/110المصباح المنير للفيومي  ( 0)

 .0/151مدارج السالكين البن القيم  ( 5)

وصححه األلباين يف صحيح ابن  (0212)باب طالق المكره والناسي ، رواه ابن ماجه يف كتاب الطالق ( 1)

 .0/879ماجه 
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 الغفلة يف االستجعمال القرآني :املطلب الثاني

 يف خمس وثالثين آية، وقد ورد لف  الغفلة يف القرآن يف إحدى وعشرين سورة

 .القرآن كما ذكرها الفيروز أبادي أوجه الغفلة يف:أوالً 

 :إن للغفلة عدة أوجه يف القرآن وهي

نن ِبِ:كمــا قــال تعــالى، غفلــة الكفــار بــاإلعراض عــن اإليمــان-8 ل ننةِ ِِِفِِو ه  َب ِغ 
َبرِض  نِ  فبينما ، وتعجب من موقفهم، وهذا تنديد بالناس، (8)اآلية، سورة األنبياءم 

 قرتب موعد وقوفهم أمام اهلل ومحاسبتهم ي

، باقين يف غفلـتهم، يظلون معرضين عن دعوة اهلل، ووقوعه أمر ال يحتمل الريب

أ م إذا سـمعوا تـذكيرًا لهـم يف القـرآن بـالنظر ، ودليل تمكن الغفلة منهم وإعراضهم

  .كأ م للدنيا خلقوا، فلم يفقهوا معانيه، اشتغلوا عنه باللعب واللهو، واالستدالل

ِِ:كما قال تعـالى، مغفلة مقيدة بإقراره-0 نة  َِٰخص  ِش  ِف إِذ َِِِه  ِٱۡلر ق  د  ر  عر ِٱل َت  ب  و ٱقر
ل نة ِ َر نذنِِِٓفِغ  ِك  يرل نِِٓ ندر   َٰ ي  ِب وَ ر   َ ِك  ِي   ِٱَّلذ َٰر  برص 

 
نذنِٓأ ِك  َِب نلر َٰنذ    ِ ِن ر ِم  َٰلِِمي  سـورة ٩٧ِظ 

 (. 07)اآلية ، األنبياء

نذِِِقال تعالى، غفلة شهد عليهم هبا القرآن-5
 
أ ِو  ر  مر

ِٱۡلر  ِٱۡلر ۡسر  ِِإِذرِِ ِِض  ِي  رم  هره  ر
ل ة ِ َر ِِِفِغ  ِي ِِو ه  ر َِل  ِمن  نِ و ه  ر  (50)اآلية ، سورة مريم٣٩ۡر

ِِقال تعالى، غفلة مقيدة بشهادة المالئكة المقربين- ِن ر ل ة ِم  َر ِِِفِغ  نت  ِك  در لذو 
ِٱَلر  ِر ب َص  ك  ِف  ء  ك  ٓ ِِغط  نك  ن ِٓع  َر ش  َِف ك  َٰذ  ِديدِِّ   ِح   .(00)اآلية، سورة ق٢٢ِم 

ِإِنِِقال تعـالى، غفلة عن عباد م األوثان-2 م يرن ك  ر ِ يد  اِب يرن ن ِٓو  ِِش  ِبِٱَّللذ َٰ َف  ف ك 

                                                 
مـن أئمـة ، مجـد الـدين الفيروزآبـادي، أبو طـاهر، محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي:الفيروزأبادي ( 8)

، من مؤلفاته القاموس المحـيط، شافعي  كان مرجع عصره يف اللغة والحديث والتفسير، اللغة واألدب

 .هـ987تويف سنة ، والدرر الغوالي

ومعجـم المـؤلفين لعمـر رضـا ، 7/816واألعـالم للزركلـي ، 82/70ر الضوء الالمع للسـخاوي انظ

 . 80/889كحالة 

والتفسـير الحـديث د دروزة ، 87/88والتحريـر والتنـوير البـن عاشـور ، 8/289انظر تفسير السعدي  ( 0)

 .2/025عزت 
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ِلِيِ  ََٰ ِل غ  ۦ تِك  ر ِِعب ٓ نذِٓع  ر أي مـا كنـا عـن عبـادتكم ، (00)اآليـة ، سورة يونس٢٩ِِك 

 وال نعلم ال نشعر به، إيانا دون اهلل إال غافلين

ن ِٓ:قال تعالى، غفلة عن أحكام آيات القرآن-6 مر ِِف ٱنت و  ِِِفِٱَلر ن  ِ َٰ   ر ِر   ر  غر
 
ِف نأ ِمنر   ر

أَِب ِب ب  َ ذذ ِك  نذ   ر
 
ِلِيِ بِأ ََٰ ٓغ  نر   ع  ِب ن  َ َك  َٰتِن ِٓو  أي كـانوا عـن ، (856)اآليـة ، سـورة األعـرافي 

 وهي هبم حالة، هاغافلين قبل حلول، النقمة التي أحللناها هبم

ِِقال تعـالى، غفلة شبهوا فيها باألنعام من الحيوان ِه  ر َِٰ ِب لر نرع 
ٱۡلر  ِك  ل  ئِك  وب

 
أ

ِ ِل  ن  ََٰ ِٱلرغ  ِه    ل  ئِك  وب
 
أ  ِ ل  ض 

 
١٧٩ِِأ

ــالحجج والرباهــين، أي أن الكفــار الــذين ال يتعظــون باآليــات ، وال يتفكــرون ب

فشـبهها اهلل ، وال تعقل بقلوهبا فتميز الخير من الشر، لبهائم التي ال تفقه ما يقال لهاكا

ــار لهــا، هبــا ــز فهــي مســخرة، إال أن البهــائم ال اختي ومــع ذلــك  ــرب مــن ، وال تميي

أل ـم ، لذلك كان الكفار كاألنعام بل هم أضل، وتختار من الغذاء األصلح، المضار

   .فاختاروا طريق الضاللة، زوا الحق من الباطلأعطوا العقول واألفهام ليمي

ِ ِِ:قال تعالى، غفلة تعالى اهلل عنها-9
لِك   ِِو  م نك  ِٓه  ِو م  ب  ِمل  َ ِٓع  ِمذ ِم  َٰتِّ ج  ِۦ ه  ِنل  ََٰ

بِغ 
ِ ل  ن  م  َر ِٓي  مذ  .(850)اآلية ، سورة األنعام١٣٢ِع 

ِِقال تعالى، غفلة عن أعمال الظالمين تنزه اهلل عنها- َل  ِنًقِو  ََٰ ِغ  ِٱَّللذ  ذ  َ رس   َ ِِ
ل ِ م  َر ِٓي  مذ َِِل ن ر ِ ِع  ر ه  ر ِ ۡ خ  ِٓي ن َٰلِم  ن  ِإِنذم  َٰنرِ ِٱلظذ برص 

ِفِينِِِٱۡلر   ُ نخ   ، سـورة إبـراهيم٤٢ِِت شر

(10)اآلية 

*                  *                 * 

                                                 
 .82/70انظر تفسير الطربي  ( 8)

 .0/070تح القدير للشوكاين وف، 85/72انظر تفسير الطربي  ( 0)

 .85/098انظر تفسير الطربي  ( 5)

 .1/818بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي  ( 1)
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 الثناء على الغافالت عن الفحشاء :املطلب الرابع

وهـي ثنـاء علـى المؤمنـات ، الغفلة يف مورد المدح إال يف آية واحـدةلم يرد لف  

َِٰتِِِقال تعالى، العفيفات الغافالت عن الفحشاء ِل  ََٰ َِٰتِٱلرغ  ص   رم حر ِٱل م  ن  ِي رر ِي   ِٱَّلذ إِنذ
رمِ  ِظي ِِّٱل ِع  َب  ذ  ِع  ل    ر ي ِٓو ٱٓأۡلِخر  ِِو  نر ِِفِٱدل  ِب َِٰتِل َِن  َ ِم    .(05)ية اآل، سورة النور٢٣ِۡر

، العفيفــات، يخــرب اهلل تعــالى عــن الــذين يقــذفون بالزنــا المحصــنات لفــروجهن

ويف ، الغــافالت عــن الفحشــاء بــأ م لعنــوا يف الــدنيا أي عــذبوا بالجلــد ثمــانين جلــدة

فـإذا فقـد ، والعفـة، واشرتط يف إقامة الحـد اإليمـان واإلحصـان، اآلخرة بعذاب النار

ولكــن لبيــان ، نة بالغفلــة علــى جهــة الــذمولــيس وصــف المحصــ، أحــدهما لــم يقــم

 .تباعدهن عما قيل فيهن

ـــوري ـــال ســـفيان الث ـــه اهلل  ق ـــي":رحم ـــت يف أزواج النب ،  "خاصـــة نزل

، ورجح الطـربي، والعربة بعموم اللف  ال بخصوص السبب، جميع المؤمنات:وقيل

. والحكم هبا عام، وابن كثير أن اآلية نزلت يف شأن عائشة

ومـا ، يـا رسـول اهلل :قيـل، اجتنبوا السبع الموبقـات":أنه قال رسول اهلل وعن 

 . "وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت ، وعّد منها :هن ؟ قال

ــذين يرمــون المحصــنات الغــافالت ــد مــن اهلل لل ــب، وهــو وعي ، خــرج مخــرج الغال

                                                 
، ولبــاب النقــول للســيوطي 0/620ولطــائف اإلشــارات للقشــيري ، 7/208انظــر تفســير الماتريــدي  ( 8)

 .810ص

قـال ابـن ، ثبـت كثيـر الحـديث،  ثقةكويف، يكنى أبا عبد اهلل، سفيان بن سعيد بن مسروق:سفيان الثوري  (0)

، 6/522انظر الطبقات الكربى البن سعد .هـ820وقيل ، 868ما رأيت أحف  من سفيان ت :القطان

 .7/056والسير للذهبي ، 8/62والجرح والتعديل البن أبي حاتم ، 8/802والثقات للعجلي 

 .8/005تفسير الثوري   ( 5)

وبحر العلـوم ، 9/0226وتفسير ابن أبي حاتم ، 9/056الطربي  وتفسير، 5/805انظر تفسير مقاتل   ( 1)

وتفســـير القرطبـــي ، 8/762والـــوجيز للواحـــدي ، 7/98وتفســـير الثعلبـــي ، 0/222للســـمرقندي 

والــدر ، 6/58وتفســير ابــن كثيــر، 5/090وتفســير الخــازن ، 0/106وتفســير النســفي  ، 80/020

 .89/808ن عاشور والتحرير الب 265وتفسير السعدي ص ، 6/821للسيوطي 

، ومسلم يف كتـاب اإليمـان، (6927) 9/872باب رمي المحصنات  ، رواه البخاري يف كتاب الحدود  (2)

 (.812)8/00باب بيان الكبائر  



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
421 

  .رضي اهلل عنها وال سيما عائشة، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول يف هذا من كل محصنة

 فبلغنــي ، وأنــا غافلــة، رميــت بمــا رميــت بــه":وقــد قالــت عائشــة رضــي اهلل عنهــا

 . "بعد ذلك 

وال مـن مقـدما ا ، والغافالت عن الفاحشة بحيث لم يخطـر ببـالهن شـيء منهـا

فهـن سـليمات ، ففيها من الداللة على كمـال النزاهـة مـا لـيس يف المحصـنات، أصالً 

 . لوب عن كل سوءتقيات الق، الصدور

وقد جاءت مقرتنة ، والغفلة من الصفات الذميمة التي ينبغي أال يقع فيها المؤمن

إال أ ـا يف ، والضـالل وحـب الـدنيا، واإلعراض والظلـم، والتكرب والجحود، بالكفر

وقد أثنى اهلل على الغافالت عن الفحشاء ، حالة واحدة تكون من الصفات المحمودة

 .الغفلة هنا عن الفحشاء على المعنى اللغوي أي الرتكو، يف هذه اآلية

*                  *                 * 

                                                 
 .6/58تفسير ابن كثير   ( 8)

وروح المعاين لأللوسي ، 6/566وحاشية الشهاب على البيضاوي ، 6/862انظر تفسير أبي السعود   ( 0)

 .2/152وأضواء البيان للشنقيطي ، 0/500
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 املبحث الثاني

 األساليب القرآنية يف عرض الغفلة

، لقــد ســلك القــرآن يف عــرض الغفلــة أســاليبًا متنوعــة مــا بــين النفــي واإلثبــات

 . والطلب والنهي

 .يهليةنفي الغفلة عن الذات اإل :املطلب األول

ِِ:قال تعـالى، وهو سبحانه منزه عن ذلك، أل ا صفة نقص، ونفيت عن اهلل ُ ن ذ

َٰلِك ِ ِدِذ  َر ِب    ِ ِِ ل  م ك  ِم  تر ِِ سر     ِِف ِهِ ِِ س  د  ش 
 
ِأ ور
 
ٓه  ِِأ ِج  ٱۡلر نرِ ِك  جذ  َ ت  نِٓي  ٓه  ِِل م  ِج  ِٱۡلر ِِم   ِِإَونذ

وِذ ِٓي شذ ِٓل م  ِِمنر   ِإَونذ  ِ َٰر  نره 
ِٱۡلر   ِ ِإَونِذِمنر  ِ ء   ٓ رم  ِٱل  ِ ِِمنر ج  ر  ي خر ِف  ِِم ِرِق  بِط  ِٓي  ر ِٓل م  ِهِِِمنر   ي ةِِٱَّللذ شر نِِٓخ  و م 

ِلِ  ََٰ
ِبِغ  ل  نِ ِٱَّللذ  م  َر ِٓق  مذ  (71)اآلية، سورة البقرة٧٤ع 

أخرب تعالى أنه غير غافل سبحانه عن أفعال كفار بنـي إسـرائيل الخبيثـة وال سـاه  

 وأنـــه ســـيجازيهم ، ويف اآليـــة  ديـــد ووعيـــد، اف بـــل هـــو لهـــا ُمحـــص  وحـــ، عنهــا

 .بما يعملون

نِ:وقوله تعـالى ِف رِيو  ن ن  ررِج  خ  ِو  نك  ر س   َ ن
 
ِأ ت ل  ن  ء ِِق ور َل   ۡ ِه   نت  ر

 
ِأ ِن ُِ  ذ ِننك  ِم  ِٓم 

ثر ِِ ِ
ل يرِ  ِبِٱۡلر ِع  ون  ر    َٰ ِت ظ  َٰرِهِ ر َٰنِِِۦِي  و  َ در ىَِِٰو ٱلر َٰر  س 

 
ِأ ت  ك  ر

ر
َٰدِ ِِإَونِي أ ل نيرك  ِرت ف  ِع  ُِم  رذم  ِو ه    ِوه  ر

 ِ َرض  ِبِب  ون  ر   َ ت كر َِٰبِو  ِضِٱلرِكت  َر ِبِب  ِمن  ن  ۡر ت  ف 
 
َج    ر ِأ ر  ل ِِإِخر  َ َر ء  ِم  ِي  َ  َّ ِٓج  م  ِِف  ِِمننك  ر َٰلِك  ذ 
يِِّ ِِخَّر َِب ِِإَِلذ َ نذ  ِٱلر ِ ند  ش 

 
ِأ ِإَِل   ۦ ون  ةِِي نر  َٰم  ِٱلروِي  ي  رم  ي ِٓۖو  نر نِِِٓفِٱۡلر ي  َٰ ِِٱدل  مذ ِع  ِنل  ََٰ

ِبِغ  نِٓٱَّللذ  و م 
ِ ل  ن  م  َر َٰد  ًِِوقوله تعالى، (92)اآلية ، سورة البقرة ٨٥ق  نه  ِش  نت    ن ِك  ِِممذ ل ن   ظر

 
ِأ و م  ر

 ِ ِٓٱَّللذ و م  ِِه ِٱَّللذ ه َكِِم   ِِِعند  ل  ن  م  َر ِٓق  مذ ِع  ِل  ََٰ
 (.812)اآلية ، سورة البقرة١٤٠بِغ 

أيها اليهود من كتمان شهادة اهلل أن اإلسـالم ديـن ال تحسبوا أنه غافل عما تعملون  :أي

، وأن جميـع األنبيـاء كـانوا بـراء مـن اليهوديـة والنصـرانية، وأن محمدًا رسـول اهلل، اهلل الحق

 .وسيجزيكم عليه، حيث أن علمه محيط بعلمكم، وفيه وعيد و ديد

طِرِ:وقوله تعالى ِش  و ج  ه ك  ر ِب ل  َ ِف    نت  ر ِٓك  ِم  يرث  ِو ح  َٰنب  ٱلرِكت  ِب وت ن َ
 
ِأ ِين   ِٱَّلذ ِِإَونذ ه َكه ر 

                                                 
وتفسـير البغـوي ، 8/828وتفسـير النسـفي ، 8/160وتفسـير القرطبـي ، 0/055انظر تفسير الطربي   ( 8)

8/882. 

 .8/505وتفسير ابن كثير ، 8/09وبحر العلوم للسمرقندي ، 8/292انظر تفسير الماتريدي   ( 0)
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ِ ل نن ن  م  َر ننِٓي  مذ ِع  ِننل  ََٰ
ِبِغ  ننِٓٱَّللذ  و م  ِه م ِِ نن ر ِِمنن ِهذ ِٱۡلر ننق   ِ نذنن

 
ِأ نن ن  ل م  َر  ، ســورة البقــرة١٤٤َل  

 (.811)اآلية 

ِ ِوقوله تعالى
لِك   ِِو  م ك  ِٓه  ِو م  ب  ِمل  َ ِٓع  ِمذ ِم  َٰتِّ ج  َِرۦ ه  ِٓي  مذ ِع  ِل  ََٰ

ل  نِ بِغ  سورة ١٣٢ِم 

(.850)اآلية ، األنعام

ِِوقوله تعالى ر ت ن  لذ ه ِو  ب در َكف ٱعر  ِ ُِك   ر  مر
ِٱۡلر  ع  رِِِي ررج  ۡرِضِِإَوَل 

َِٰتِو ٱۡلر  َٰو  م  ِٱلسذ يرب  ِِغ  َّلِلذ و 
ِ ل  ن  م  َر ِٓق  مذ ِع  ِل  ََٰ

ِبِغ  م ك  ِٓه  ل يرِِ ِو م  ِ ِلِوِ ِِوقوله تعالى، (805)اآلية ، سورة هود ١٢٣ع 
ِِ َِّلِلذ د  ِِٱۡلر مر ل  ن  م  َر ِٓق  مذ ِع  ِل  ََٰ

ِبِغ  م ك  ِٓه  و م   ِ ٓ رِف  ن    َر ت  َٰتِِِ ِف  ِ  َي  ِيك  ر ُي  ، سورة النمـل٩٣ِس 

 .(05)اآلية 

والجاحـدين نبـوة ، يف اآليات  ديد ووعيد أي مـا اهلل يـا معشـر المكـذبين بآياتـه

ئيل واليهـود والكفـار بغافـل عمـا والمتقولين عليه األباطيل من بني إسـرا، رسوله 

ولكنه محصـيها علـيكم فمجـازيكم ، وأفعالكم الرديئة، تعملون من أعمالكم الخبيثة

ونفي الصفة عن اهلل ، وسينصر عباده المؤمنين، أو معاقبكم هبا يف الدنيا، هبا يف اآلخرة

.ال يستلزم ثبوت صحتها عليه

*                  *                 * 

                                                 
ــير الطــربي   ( 8) ــوم  ، 0/015انظــر تفس  ، 8/872والوســيط للواحــدي ، 8/62للســمرقندي وبحــر العل

 .5/510وتفسير ابن كثير ، 5/229وتفسير الرازي 
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 أسلوب الطلب بالنهي عن الغفلة :املطلب الثاني

 من أساليب القرآن أسلوب الطلب بالنهي عن الغفلة حيث أمر اهلل تعالى نبيه 

ِِ :و اه أن يكون من الغافلين حيث قال تعالى، بالذكر نع  ِت َض   ِسك  َر ِِِفِن  مذك  رِهذ ِو ٱذرك 
ِٱلرو  ر ِِ رِِِم     ر

ۡر ِٱ ۦ ون  ِو  ة   َ ِبِٱِو ِخي ِلِني  ََٰ ِٱلرغ  ِن   ن ِم  ِت ك  َل  نِٓ ِو  ِِو ٱٓأۡلص  و  غ ند 
سـورة ٢٠٥لر

 .(022)اآلية ، األعراف

كقولــه ، ولكــن النهـي ألمتـه، لـم يكــن مـن الغـافلين يف حـال معلـوم أن النبـي 

ِِم ِك ِهِذِِم َِۡلب قِ ِ:تعالى ِي ِ ِ ِ م ِِِت ك  ِف ق  مبَت  بم   (62)اآلية ، سورة آل عمرانَِل

، وأدعـى للقبـول، ألن اإلخفاء أدخـل يف اإلخـالص، يف نفسك سراً  واذكر ربك

، والمراد بالذكر يف النفس أن يكـون عارفـًا بمعـاين األذكـار التـي يرددهـا علـى لسـانه

فما لم ، ألن المراد من الذكر أثره وهو الخشية، مستحضرًا لصفات الكمال والعظمة

ورفــع ، يعنــي العالنيــة، لودون الجهــر مــن القــو، يكــن ذاكــرًا بقلبــه فكيــف يخشــى

 . المراد أن يقع الذكر متوسطًا بين الجهر واإلخفاء:وقيل، الصوت

والمغـــرب ، معنـــاه اجهـــر بـــالقرآن يف الغـــداة : -رحمـــه اهلل- قــال الضـــحاك

 .فإنك تخفي القراءة فيهما، وال تغفل عن القراءة يف الظهر والعصر، والعشاء

ألن اهلل ال يستجيب يف ، والثناء عليه بمحامده، وتسبيحه، وهو أمر من اهلل بذكره

 .والدعاء، وهو عام يف األذكار من القراءة، الدعاء من قلب اله غافل

، وال يراعــى إال بحركــة اللســان، والجمهــور علــى أن الــذكر ال يكــون يف الــنفس

ۦ ونِ ِويدل على ذلك قوله   برِِِو 
ۡب  . وتضرعًا أي تذلالً وخضوعًاَِلبو  ب ِِِِم ِ َِ

 :يف هذا الذكر أربعة أقوال

                                                 
وتفســير ، 2/017وتفســير القاســمي ، 0/587وفــتح القــدير للشــوكاين ، 2/851تفســير الماتريــدي   ( 8)

 .8/100وتفسير آيات األحكام للسايس  8/581السعدي 

انظـر الطبقـات  .هــ 822تـويف سـنة ، مـن أوعيـة العلـم، القاسـم يكنى أبـا، الضحاك بن مزاحم الهاللي  ( 0)

 .1/09و سير أعالم النبالء للذهبي ، 1/550والتاريخ الكبير ، 6/525الكربى البن سعد 

ــوم للســمرقندي   ( 5) ــاوردي ، 8/279انظــر بحــر العل ــوي  ، 0/008وتفســير الم  ، 0/061وتفســير البغ

 .1/000وأحكام القرآن للجصاص ، 5/17اوي وتفسير البيض، 0/105والمحرر البن عطية 
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فعلـى هـذا أمـر أن يقـرأ يف نفسـه يف ،  قاله ابن عباس، القراءة يف الصالة-8

 . صالة اإلسرار

 .رحمه اهلل  قاله قتادة، القراءة خلف اإلمام سرًا يف نفسه-0

  .ذكر اهلل باللسان-5 

 .فال يغفل عن اهلل، ذكر اهلل باستدامة الفكر-1

ويف حــديث أبــي ،  ومعنــاه عــام يف جميــع المكلفــين ، للنبــي  وهــو خطــاب

يـا أيهـا  :فقـال، فارتفعـت أصـواتنا بـالتكبير، يف سـفر كنـا مـع النبـي  : موسى 

إنمـا تـدعون سـميعًا ، فـإنكم ال تـدعون أصـم وال غائبـا، الناس اربعوا على أنفسـكم

  ."بصيرًا قريبا 

ِِ: وقوله َل  ألنه يفـرض ، وال تغفل :والنهي من نحو، النتفاءأشد يف اِت ك  ِو 

وذلـك أبـين للحالـة ، جماعة يحق عليهم وصف الغافلين فيحذر أن يكون يف زمر م

 . المنهي عنها

*                  *                 * 

                                                 
ابـن عـم ، عبد اهلل بن عباس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف القرشـي الهاشـمي:ابن عباس  ( 8)

و ، 5/008انظر أسد الغابـة البـن األثيـر .هـ69تويف بالطائف ، ويسمى البحر لسعة علمه، الرسول 

 .1/888اإلصابة البن حجر 

، قتادة عـالم بالتفسـير:قال اإلمام أحمد، حجة يف الحديث، كان ثقة مأمونًا، امة السدوسيقتادة بن دع  ( 0)

والثقـات ، 8/590والثقـات للعجلـي ، 7/878انظر الطبقـات الكـربى البـن سـعد .هـ887تويف سنة 

،، 05/100و ـذيب الكمـال للمـزي ، 1/92ووفيـات األعيـان البـن خلكـان  ، 2/508البن حبان 

 .2/060والسير للذهبي 

 .0/891زاد المسير البن الجوزي   ( 5)

مـن المكثـرين مـن ، وهـاجر إلـى الحبشـة، أسلم بمكة، عبد اهلل بن قيس بن سليم األشعري:أبو موسى(   1)

، 6/000وأسد الغابـة ، 1/8761انظر االستيعاب البن عبد الرب  .هـ20مات سنة ، رواية الحديث 

 .1/898واإلصابة البن حجر 

ومسـلم يف ، (7596)0/887( وكان اهلل سميعًا بصيراً )باب قول اهلل ، البخاري يف كتاب التوحيد رواه (  2)

 ( .0721) 1/0276باب استحباب خفض الصوت بالذكر ، كتاب الذكر

 . 8/020و التفسير القيم البن القيم ، 0/018التحرير والتنوير البن عاشور  ( 6)
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 املبحث الثالث

 (الغفلة املذمومة )ما ال ينبغي أن يغفل عنه 

ودعــاه إلــى أن ، يغفــل عــن أمــور حثــه اهلل عليهــا علــى المــؤمن بــاهلل تعــالى أن ال

 :ومنها، ويتأملها يف كتابه ويستنبطها من خالل التفكر والنظر يف آيات اهلل، يتدبرها

 .وهدايات دينه، أو املتلوة، الغفلة عن آيات اهلل الكونية :املطلب األول

لغـافلين عـن لـذلك ذم اهلل ا، الغفلـة عـن التفكـر يف آيـات اهلل:إن من أنواع الغفلة

ِِ:آياته قال تعالى ِل  ن  ََٰ َٰتِن ِٓغ  ِ  َي  ِع  ر ِه  ر ِي   وقـال ، (7)اآليـة، سـورة يـونس٧و ٱَّلذ

ِل  نِ ِ:تعالى ََٰ َٰتِن ِٓل غ  ِ  َي  ِسِع  ر ِٱنلٓذ   ِ اِم  ثُِي  ِك   .(00)اآلية ، سورة يونس ِِإَونذ

ــا لســاهون ال يتفكــرون  ــا وأدلتن ــاس عــن حججن ــرًا مــن الن ــاأي إن كثي وال ، فيه

ومـع أن اهلل نجـى بـدن ، وهذا خرب فيه وعيد على من غفل عـن آيـات اهلل، يعتربون هبا

إال أن كثيـرًا مـن النـاس ال ينتفعـون بـالمواع  ، فرعون من الغرق ليكون عربة وعظـة

.واآليات

نذِذِ:تعالىوقال ِك  نذ   ر
 
ِبِأ ِِِفِٱَلر   ِ َٰ   ر ِر   ر  غر

 
ِف أ ن ِِٓمنر   ر مر أَِبف ٱنت و  ِب نِٓب  َ نر   ع  ِب ن ن َ َك  َٰتِن نِٓو  ي 

ِ ِلِي  ََٰ َي ة ِِ:وقوله تعـالى، (856)اآلية ، سورة األعراف١٣٦غ    ِ ذ ُك  ِب َ ور ِي ِِِإَونِي ر  ِبَلذ ِمن  َ ۡر

ِ بِيق  وه ِس  تذِخذ  ِي  ِدَِل  ِٱلر شر بِيل  س  ِب َ ور ِِٓإَونِي ر  ِبِ   بِيل  س  ِب َ ور نِِإَونِي ر  وه ِس  تذِخنذ  ِي  ِ   َ ن
َٰلِنبِيق  ِٱلر ِِذ  ك 

نذ   ِر
 
أَِبِبِأ ِب ب  َ ذذ ِك  ِلِي  ََٰ ِٓغ  نر   ع  ِب ن  َ َك  َٰتِن ِٓو   .(816)اآلية، سورة األعراف١٤٦ِي 

ويفهموها فيعتـربوا هبـا عقوبـة مـن اهلل علـى ، أي صرفناهم عن آياتنا أن يعقلوها

ال يعتـربون  ،الهـين عنهـا، وكانوا عنها غافلين أي ال يتفكرون فيها، تكذيبهم بالبعث

، والنظـر فيهـا، وعن الجزاء أل ـم تركـوا اإليمـان هبـا، غافلين عن اإليمان :وقيل، هبا

 . أو غافلين عما يحل هبم من العقوبة على تكذيبهم، والتدبر لها

                                                 
 . 1/001وتفسير ابن كثير ، 5/810ر البن عطية والمحر، 82/801انظر تفسير الطربي  ( 8)

وتفسـير ، 1/228وتفسير الماتريدي ، 0/819ومعاين القرآن للزجاج ، 85/882انظر تفسير الطربي  ( 0)

وتفســير ابــن الجــوزي ، 0/051وتفســير البغــوي ، 8/182والــوجيز للواحــدي  0/060المــاوردي 

0/822 . 
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َي نة ِِ:وقال تعالى   ِ ِن ر ي ِ ِم 
 
أ ك  نِِٓو  ل ير   ِع  ون  نر  م  ۡرِضِي 

َِٰتِو ٱۡلر  َٰو  نم  نِِفِٱلسذ نر   ِع  ن ر ِٓو ه 
ِ رِض  ن  َر  .(822)اآلية ، سورة يوسف ١٠٥م 

أي وكم من آية وعربة وحجة يف السموات واألرض كالشـمس والقمروالنجـوم 

، وال يعتـربون هبـا، ال يفكـرون فيهـا، وهم معرضين عنهـا، وغيرها يرو ا فيمرون هبا

 .  وأن األلوهية ال تنبغي إال للواحد القهار، وبما دلت عليه من توحيد الخالق

*                  *                 * 

                                                 
 . 1/189ابن كثير وتفسير ، 86/092انظر تفسير الطربي  ( 8)
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 الغفلة عن اآلخرة:املطلب الثاني

وإنمـا يغفـل ، إن الغفلة ال تقتصر علـى الغفلـة عـن التفكـر يف آيـات اهلل يف الـدنيا

ِقال تعالى، وما يتبعها من الحساب والجزاء، الكثير من الناس عن اآلخرة ل م  ن  َر ي 
َِٰ رِ  ِٱۡلر ي  َٰ ِِظ    ِ ِِاِم  ِ ِٱٓأۡلِخر  ِِه  ر ِع  ي ِٓو ه  ر نر ِٱدل  ِل  ن  ََٰ  .(7)اآلية ، سورة الروم ٧ِغ 

وتحصيلها ووجوه مكاسبها وهم يف ، وعمران دنياهم، أي يعلم الكفار معايشهم

ومـا لهـم فيـه مـن النجـاة مـن عقـاب اهلل هنالـك ، أمر الدين جهال وعـن أمـر آخـر م

 . ال يعملون لهاو، ال يؤمنون هبا، غافلون عما ينفعهم

واهلل ليبلم من أحـدهم بـدنياه أنـه يقلـب الـدرهم علـى ": قال الحسن البصري

 . "وما يحسن أن يصلي ، فيخربك بوزنه، ظفره

ِِوقال تعالى ِيد   َ ِ  ِ ِمِنر ِٓك نت  ِم  َٰلِك  ذ  ِٓۖ ِ  ق 
رم  رِتِبِٱۡلر ٱل ر  ِ  كر ِس  ء  تر ٓ ن هِِ ١٩ِو ج  ِِِفِٱلص   َ ِن نَ  و 

ِ َٰلِك  ر  ِعيِدِذ  ِٱل ٢٠ِِي  رم  ن ِيدِّ ِو ش  ءئِقِّ ٓ َ   ِٓس  ِمذ َر   ِن  ُِك   ء  تر ٓ ٢١َِِو ج  َٰنذ    ِ ِن ر م  ل نةِ  َر ِِِفِغ  ِك ننت  ندر لذو 
ِ ِديدِّ ِٱَلر  رم ِح  ِف ب َص  ك  ء  ك  ٓ ِغِط  ِع نك  نٓ  َر ش   (.00- 80) اآليات، سورة ق٢٢ِف ك 

وكشفت ،  رب منهالمعنى هذه السكرة جاءتك أيها اإلنسان بالحق الذي كنت 

كل نفس معها سـائق ، وجاء يوم ينفخ يف الصور، لك عن اليقين الذي كنت تشك فيه

أو ، وشهيد يشهد عليهـا بمـا عملـت يف الـدنيا مـن خيـر، يسوقها من المالئكة إلى اهلل

، ويقال للكافر يوم القيامة توبيخًا لقد كنت يف غفلة من هذه الشـدائد واألهـوال، شر

وكشـف عنـه الغطـاء الـذي كـان ، وابـن كثيـر، ورجحه الطـربي، لقلجميع الخ:وقيل

                                                 
، 81/7وتفسـير القرطبـي ، 5/278وتفسير البغوي ، 5/2وبحر العلوم ، 89/16انظر تفسير الطربي  ( 8)

 .  6/071  وتفسير ابن كثير

ما رأيت أحدًا أشـبه ":عن أبي بردة قال ، مولى أم سلمة، واسمه يسار، الحسن بن أبي الحسن البصري ( 0)

، 0/60انظر وفيات األعيان البن خلكـان . هـ 882ت ، بالبصرة منه ولي القضاء  بأصحاب محمد 

 . 8/97وطبقات الفقهاء للشيرازي ، 6/02و ذيب الكمال للمزي 

 . 6/522تفسير ابن كثير  ( 5)
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، وعاينتـه، وأظهرنـاه لعينيـه حتـى رأيتـه، فجلينا ذلك له، وبصره، وسمعه، يغشي قلبه

أو غشـاوة غشـي هبـا ، وقد جعل اهلل الغفلة غطاء غطي بـه الجسـد كلـه، فزالت الغفلة

 . لت عنه الغفلة وغطاؤهاوزا، فإذا كان يوم القيامة تيق ، عينيه فال يبصر شيئًا

*                  *                 * 

                                                 
وتفســير ،  7/507وتفســير ابــن كثيــر ، 1/867والوســيط  للواحــدي ، 00/522انظـر تفســير الطــربي  ( 8)

والتحريـر البـن عاشـور ، 8/922وتفسـير السـعدي ، 06/860وتفسـير المراغـي  0/808األلوسي 

06/582 . 
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 الغفلة عن الذكر وتدبر كتاب اهلل :املطلب الثالث

ل ة ِِقال تعالى َر ِِِفِغ  ِو ه  ر ٓب    ر ِلِلنذِٓسِِحس  َت  ب  ِِٱقر ن ن  رِض  َر ِن ١ِِم  قِيِ  ِم 
ر
نِٓي نأ م 

ر ِ
ِ ِهِذِذِكر ِٱسِرم  ِإَِلذ ث  رد  ِم ِِ  ُِم  ب  ن   َ ِي لر َ  ه ِو ه  ر هِي ةِ ٢ِت م  َِِل  ِين   ن  ىِٱَّلذ ٱنلذجر ِب وَ َس  

 
أ و  ِه ِ ل  م    ر

ِِّ ِب ش  إَِلذ ِء َ َٰذ    ِ لر ه  ِب ل م  َ ِِظ  ننت  ر
 
أ ِو  ر  نحر ِ ِٱلس  ت  ن 

ر
ت أ ف 
 
ِۖأ ِثرل ك  ر ِم  نون  ، سـورة األنبيـاء٣ق برَِص 

 .(5-8) اآليات

ونعمهــم التــي ، ا يف دنيــاهمأي دنــا حســاب النــاس علــى أعمــالهم التــي عملوهــ

فـانتهوا ، أنعمها عليهم يف أبدا م ومسألته إياهم ماذا عملوا فيها ؟ وهل أطـاعوه فيهـا

الناس عموم وإن كان المشار إليه  :وقيل، أم عصوه فخالفوا أمره فيها، إلى أمره و يه

 فاعـل فوصفهم اهلل بأ م يف غفلة معرضون أي يف الدنيا غافلون عمـا اهلل، كفار قريش

قد أعرضوا فرتكوا الفكر ، وهم يف سهو وغفلة، وعن دنو محاسبتهم، هبم يوم القيامة

 .واآلية نزلت يف منكري البعث، واالستعداد له، فيه

، وما ينزل اهلل من القـرآن ليـذكرهم بـه، ووصفهم اهلل بأنه ما يأتيهم ذكر من رهبم

ــة قلــوهبم غافلــة وال ، ال يتــدبرون حكمــه، ويعظهــم إال اســتمعوه وهــو يلعبــون الهي

 . يتفكرون فيما أودعه اهلل من الحجج عليهم

ــراض ــة تكــذيب وإع ــرة أي غفل ــن الكف ــا صــادرة م ــة إم ــل ، والغفل ــة أه أو غفل

ــات، اإلســالم ــوا بالحســاب وصــدقوا باآلي ــم آمن ــن الحســاب ، فه ــوا ع لكــنهم غفل

 : قال الشاعر، وأغفلتهم عنه، لشهوات غلبتهم

ورحى المنية تطحن  الناس يف غفال م

 الـذكر هنـا محمـد :وقال الحسن، أي يذكرهم ويعظهم به، والذكر هنا القرآن

ِِِّ:يدل عليه قوله يف سياق اآلية ِب ش  إَِلذ ِء َ َٰذ    ِ لر ِِۖه  ِثرل ك  ر ، (5)اآليـة ، سـورة األنبيـاءِم 

                                                 
والوسيط ، 7/502وتفسير الماتريدي ، 9/0111وتفسير ابن أبي حاتم ، 89/10انظر تفسير الطربي  ( 8)

، 1/12وتفسير البيضاوي ، 88/067وتفسير القرطبي ، 5/090وتفسير البغوي  5/000للواحدي 

 .2/550وتفسير ابن كثير ، 5/002الخازن وتفسير ، 0/505وتفسير النسفي 

 .أبو العتاهية  ( 0)

 . 9/528ومجمع األمثال والحكم يف الشعر العربي أحمد نجيب ، 5/856العقد الفريد البن عبد ربه  ( 5)
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َٰل ِمنيِ:تعـالىِودليله قوله ِل ِلرع  نرِّ ِذِكر ِإَِلذ ن   نِٓه  يعنـي ، (20)اآليـة ، لـمسـورة القِو م 

اِِ:وقوله،  محمدًا  ر  ِذِكر رك  ر ِإَِل  ِٱَّللذ  نَّ   
 
ِأ ١٠ِِِِ در َٰنِتِٱَّللذ ِ  َي  ل نيرك  ر ع  ِب ترل ن َ ِي  هذس  َل 

َٰت ِ ب ي ِ    .(88)اآلية ، سورة الطالق ِم 

*                  *                 * 

                                                 
 .5/891وزاد المسير البن الجوزي ، 1/75والمحرر البن عطية ،، 6/060تفسير الثعلبي  ( 8)
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 الغفلة عن األعداء :املطلب الرابع

ِِ:قال تعـالى ي ِميل ن ن  ِف  َ نتِك  ر تِ مر
 
أ ِو  تِك  ر لِح  سر

 
ِأ ِع  ر ل  ن   َ ِق غر ل  ر ِب وَ ر   َ ِك  ِي   ِٱَّلذ ۦذ و 

يرل ةِ  ل يرك  ِمذ َِٰحد    ِِع  .(820)اآلية ، النساءِو 

وبـين لهـم أن الكفـار ، أمتـه صـالة الخـوف من األمـور التـي علـم رسـول اهلل 

وأمتعــتكم التــي هبــا بالغكــم يف ، تقـاتلون هبــايتمنـون أن تغفلــوا عــن أســلحتكم التــي 

وأنــتم مشــتغلون ، فتســهون عنهــا النشــغالكم بالصــالة فيحملــون علــيكم، أســفاركم

ــلحتكم ــن أس ــذلك، بصــالتكم ع ــرة ب ــنكم غ ــتبيحون ، فيصــيبون م ــونكم ويس فيقتل

وأنـتم مواجهـو ، فتشتغلوا جميعًا بصـالتكم إذا حضـرت، عسكركم فال تفعلوا ذلك

طائفـة ، فالبد من االنقسـام طـائفتين، عدوكم من أنفسكم وأسلحتكمالعدو فتمكنوا 

مـع أخـذ ، ثـم تـأيت طائفـة أخـرى تصـلي الركعـة الثانيـة، يصلوا ركعة مـع الرسـول 

 . الحذر والحيطة

 .والغفلة يف اآلية تنطبق على المعنى اللغوي أي السهو والرتك

*                  *                 * 

                                                 
، 6/682واللباب يف علوم الكتاب البن عادل ، 8/508وتفسير النسفي ، 0/860انظر تفسير الطربي  ( 8)

ــعود  ــير أبــي الس ــوكاين ، 0/007وتفس ــير الش ــير األلوســي ، 8/297وتفس ــير ، 5/858وتفس وتفس

 .2/818المراغي 
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 لغفلة عن االعتبار بسري السابقنيا :امساملطلب اخل

ثُِيِ ِقال تعـالى ِك  نذ      ِۡ ِ نٓ 
ر
ِذ ه أ در ل و  ِو ٱو  ِ   ِ

ۡر ِٱ   ِ ِِ ل  بِِّاِم  نِ ِۖٓل    ر ِ
ِِۡلر و    ن  َر ِي  نَِٓلذ بِ  

ِِّ ي  عر
 
ِأ ل    ر ل    ر  َذ َنِِِّو  ٓو  ِبِ   ون  برَِص  ِي  ء َِِلذ نٓ ِبِ   َ  ن  م  ِي سر َِِلذ

نٱۡلر  ِك  ل  ئِنك  وب
 
ِ أ نل  ض 

 
ِأ ن ر ِه  َِٰ ِب نلر نرع 

ِل  نِ  ََٰ ِٱلرغ  ِه    ل  ئِك  وب
 
 (.870)اآلية ، سورة األعراف ١٧٩ِِأ

مـن صـفا م أن لهـم ، أي خلقنا ممن يصير إلى جهنم كثيـرًا مـن الجـن واإلنـس

وال يعتربون ، وال يتدبرون هبا أدلته على وحدانيته، قلوب ال يتفكرون هبا يف آيات اهلل

ووصفهم اهلل ، ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم، لرسله فيعلموا توحيد رهبمهبا يف حججه 

ولهـم ، وتركهم تدبر صحة نبـوة الرسـول ، إلعراضهم عن الحق، بأ م ال يفقهون

فيتأملوهـا ويعلمـوا صـحة مـا تـدعوهم إليـه ، أعين ال ينظرون هبا إلى آيات اهلل وأدلته

فوصفهم اهلل برتك إعمالها ، تكذيب رسلهوفساد ما هم عليه من الشرك باهلل و، الرسل

فيتفكروا فيهـا ، ولهم آذان ال يسمعون هبا آيات كتاب اهلل، بالحق بأ م ال يبصرون هبا

ِِ :فهم معرضون كما وصفهم اهلل يف آية أخرى حيث قـال َِل  ن ر ِف    ِّ ن ر ِع  ن   ب كر  ِ ن   ص 
وِل  نِ  َر  .(878)اآلية ، سورة البقرة  ي 

أي هؤالء الكفـرة الـذين ، بل هم أضل، لتي ال تفقه ما يقال لهافهؤالء كالبهائم ا

ألن البهـائم ال ، وألزم لطريق الباطل من البهـائم، ذرأهم لجهنم أشد ذهابًا عن الحق

والذين وصـفهم اهلل صـفتهم مـع مـا أعطـوا ، وإنما هي مسخرة، وال تمييز، اختيار لها

ــات اهلل  ــافلون ســاهون عــن آي ــول غ ــام والعق ــدبر مــن األفه ــوا الت ــا ترك وحججــه لم

 . واالعتبار واالستدالل

وتوحيـده ، ومعرفتـه، ويف اآلية حث على النظر واالستدالل والتفكر يف خلق اهلل

 .واالعتبار بسير السابقين

                                                 
ــدي ، 85/079انظــر تفســير الطــربي  ( 8) ، 1/088وأحكــام القــرآن للجصــاص ، 2/07وتفســير الماتري

وتفسير القرطبي ، 0/870وتفسير الزمخشري ، 0/098وتفسير الماوردي  1/582وتفسير الثعلبي 

ــر ، 5/15وتفســير البيضــاوي ، 7/501 ــن كثي ــير اب ــي الســعود ، 5/285وتفس ــير أب ، 5/002وتفس

 .2/002وتفسير القاسمي 
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 املبحث الرابع

 واآلثار املرتتبة عليها، وعالماتها، أسباب الغفلة

 .أسباب الغفلة:املطلب األول

ويبتعد عن أسـباهبا ، كان على المؤمن أن يحذر منها، القرآن لما ذم اهلل الغفلة يف

 :الموصلة إليها ومنها

ِِ :قال تعـالى، التقليد والغفلة سبب انحراف الفطرة-8 ِب نِ ء ِِمن   م ك  ِه  ذ  خ 
 
ِإَوذرِأ
ِۖ م ِك  ر ِبِنر  نت  ل سر

 
ِأ ِسنِ  ر  َ ن

 
ِأ ِلَع    ه  ر د  شر  

 
أ ِو  ِيذت    ر ِذ ه  ِِم ِظ    هِهِ ر م  ۦ  َ ء ِِ   نٓ  نِ در ِش  َٰ  ٰ ب ن ِب نِِِ نٓل  َ

 
أ

ِلِيِ  ََٰ َِغ  َٰذ    ِ نذِٓع  ر ِك  ةِِإِنٓذ َٰم  ِٱلروِي  ي  رم  ِب  .(870)اآلية ، سورة األعراف ق و  ل  َ

ِِوعدم اإليمان قال تعـالى، الكفر-0 ن ر ِو ه  نر  مر
ِٱۡلر  ِٱۡلر ۡسر  ِِإِذرِِ ِِض  ِي  رم  نِذهره  ر

 
أ و 

ل ة ِِِِفِ َر ِي ِِغ  َِل  مِِو ه  ر ِۡر  (.50)اآلية ، سورة مريم٣٩ن  ن 

قـال تعـالى، وكرب علـى الخلـق، ألن التكرب تعال  عن الحق والهدى، التكرب -

ِ َي نة   ِ ذ ُك  ِب َ ور ِِإَونِي نر  ِ  ق 
ِِٱۡلر ۡرِضِبِغ ُير

ِِِفِٱۡلر  ون  َّبذ  ت ك  ِي  ِي   ِٱَّلذ َِِٰت  ِع  ر  َي  ِف  ۡصر
 
أ ِي ِِس  ِبَلذ ِمن ن َ ۡر

سِ  ِب َ ور ِِٓإَونِي ر  ِبِ   بِيق  وه ِس  تذِخذ  ِي  ِدَِل  ِٱلر شر ِبِيل  بِيل  س  ِب َ ور نبِيق  ِِِإَونِي ر  وه ِس  تذِخنذ  ِي  ِ   َ ن
َٰلِنٱلر ِِذ  ك 

أَِب ب  َِب ذذ ِك  نذ   ر
 
ِلِيِ بِأ ََٰ ِٓغ  نر   ع  ِب ن  َ َك  َٰتِن ِٓو  (.816)اآلية ، سورة األعرافِي 

قــال ، وصــفاتهوالجهــل بأســماء اهلل ، وعــدم المعرفــة بعلــوم الــدين، الجهــل

ل م  نِ ِتعالى َر َِٰ رِ ِي  ِظ  ن ر نِ ِٱٓأۡلِخنر  ِِه  ِع  ن ر ي ِٓو ه  نر ِٱۡلر ي  َٰ ِِٱدل    ِ ِاِم  ِل ن ن  ََٰ سـورة ٧ِغ 

(7)اآلية ، الروم

ِِِفِِقال تعـالى، اللهو واتباع الهوى والتفريط ن ر ِو ه  نٓب    ر ِلِلنذنِٓسِِحس  َت  ب  ٱقر
ل ة ِ َر ِِغ  رِض  ن  َر لرن نِِٓ:وقوله تعالى، (8)اآلية ، ألنبياءسورة ا١ِم   َ غر

 
ِأ ن ر ِم  ِت ِطنعر َل  و 

نِ  َك  ِو   ِ َٰ ى ِه    ب ع  ِو ٱقذ رِنٓ 
َكِع  ِذِكر  ِ ه َكِف ر طِ ِِ لرب  ر  مر

 
(.09)اآلية ، سورة الكهف٢٨ِِٓأ

نِالظلم قال تعالى ن ن  ِإِنذم  َٰلِم  ِٱلظذ ل  م  َر ِٓي  مذ ًِقِع  ََٰ ِغ  ِٱَّللذ  ذ  َ رس   َ ِ َل  ِو  ر ه  ر ِ ۡ خ  ِٓي ن
َِِِل  ر ِ  َٰر  برص 

ِفِيِِِٱۡلر   ُ خ  ِِ:وقوله تعالى(10)اآلية ، سورة إبراهيم٤٢ت شر نِلذن ر
 
ِأ َٰلِك  ذ 

لرمِ  ِبِظ  ىَٰ ر  ِٱلرو  لِك  ِم  ر م ك  ِِٓي ك  ِهذ ل    هر
 
أ ِو  ِل  ن  ََٰ (858)اآلية ، سورة األنعام١٣١ِغ 

ِِقال تعالى االنغماس يف الحياة الدنيا وشهوا ا وزينتها ن ن  ِي ررج  َِل  ِي   ِٱَّلذ إِنذ
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نٓ  ء   ٓ ِِلِو  ِل ن ن  ََٰ َٰتِن نِٓغ  ِ  َي  ن ر ِع  ن ر ِه  ِين   ِٓو ٱَّلذ بِ   ِب ن  َ
 
أ م  ي ِٓو ٱطر نر بِٱۡلر ي  َٰ ِِٱدل  ِب ه ض  َ سـورة ٧ِو 

ِِقال تعالى،  وجلساء السوء، صحبة الغافلين(7)اآلية ، يونس َ نض  ِي  ي ن رم  و 
ٓلِ ِ  ِِٱلظذ و     ِِي  يِر ِي د  َٰ ِلَع   بِيق  ِٱلرذس  ِ ِس  ع  ِم  ت  َٰل يرت ِ ِٱخذ ذر ٢٧ِِِي  رت ِ ِل  ر َِل  َٰ يرل ِت    َٰ نًنِٓي  ِف ق  ِنذر خذ

 
أ

ِ لِيق  ن٢٨ِِخ  ِكر ِ ِٱَّل  لذِ ِع  ض 
 
ِأ در ِلذو  وَل  نذ  َٰنِ ِخ  نن  ِ

ِلِنر   َٰ نيرن  ِٱلشذ ن  َك  و  ء  ِِنِ  نٓ ِإِذرِج  ند  َر ٢٩ِرِِب 
(00-07)آليات ا، سورة الفرقان

*                  *                 * 

                                                 
 . 07الغفلة د سعيد القحطاين ص  ( 8)
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 عالمات الغفلة :املطلب الثاني

 :فمن عالما ا، إن للغفلة العارضة التي تصيب المؤمن أنواع وعالمات

ِِالتكاسل عن الطاعات قال تعالى-8 ء  ون  َ ِي ر  َٰ َٓل  س  ك  ِب م  َ ل  َٰ ِِِٓ  ِٱلصذ إَِل  ِب م  َء ِإَوذ َِِٓ 
ِ س  ِِٱنلٓذ ِِ لِيق  ِإَِلذ ِٱَّللذ  ون  ر  ك  ِي ذر َل  إن أثقـل  ":وقال ، (810)اآلية ، سورة النساء١٤٢ِو 

ولو يعلمـون مـا فيهمـا ألتوهمـا ، وصالة الفجر، الصالة على المنافقين صالة العشاء

"ولو حبوا 

إن المـؤمن يـرى ":  قـال ابـن مسـعود، والتهاون هبا، استصغار المحرمات-

وإن الفـاجر يـرى ذنوبـه كـذباب مـر ، أنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليـهذنوبه ك

 . "على أنفه فقال به هكذا 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير  ":قال ، ومحبتها، اقرتاف المعاصي-5

وأي قلب أنكرهـا نكـت فيـه نكتـة ، عودًا عودًا فأي قلب أشرهبا نكت فيه نكتة سوداء

قلــب أبــيض مثــل الصــفا فــال تضــره فتنــة مــا دامــت :بــينحتــى تصــير علــى قل، بيضــاء

وال ، ال يعرف معروفـًا واآلخر أسودا ًمربادًا كالكوز مجخيًا ، السموات واألرض

 :وقد ذكر ابن القيم أنواعًا للغفلة منها،  "إال من أشرب من هواه ، ينكر منكراً 

 .فيعود ويستغفر، فإذا ذكر تذكر، يغفل اإلنسان، غفلة لحظية -8

ــن القــيم ــال اب ــة":ق ــد لــك مــن ســنة الغفل ــدة الهــوى، الب  ولكــن كــن ، ومــن رق

                                                 
ومسـلم يف ، 8/850( 627)عشـاء يف جماعـةبـاب فضـل ال، رواه البخاري يف كتـاب اآلذان، متفق عليه ( 8)

 . 8/128(628)واللف  له، باب فضل صالة الجماعة، كتاب الصالة

مـن سـره : قـال عنـه ، من أوائل من أسـلم، عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي:ابن مسعود  ( 0)

انظـر معرفـة الصـحابة .هــ 50تـويف سـنة  "أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 

ــي نعــيم  ــرب، 1/8767ألب ــد ال ــر ،، 5/097واالســتيعاب البــن عب ــن األثي ــة الب ، 5/598وأســد الغاب

 . 1/809واإلصابة البن حجر 

 . 9/67( 6529)باب التوبة ، رواه البخاري يف كتاب الدعوات ( 5)

ــادا  ( 1) ــاض يف ســواد:مرب ــًا ، شــبه البي ــب ، أي منكوســًا:ومجخي ــرًا كــالكوز وشــبه القل الــذي ال يعــي خي

 . 0/258شرح النووي على مسلم . المنكوس الذي ال تثبت فيه الماء 

 ( .811) 8/809باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبًا ، رواه مسلم يف كتاب اإليمان ( 2)



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
455 

 . "خفيف النوم 

، ويف بعـض الكبـائر، وهي غفلـة مـن يقـع يف صـغائر الـذنوب، غفلة متوسطة-0

 .وينغمس يف المباحات

والتسويف مرض كلما همـت الـنفس بفعـل الخيـر ، غفلة التسويف والتمني-5

 .ذلك حتى يأتيه الموتفال يزال على ، يعيقها بسوف

واستيالء الشهوات علـى ، وترك الواجبات، وانتهاك الكبائر، غفلة اإلعراض-1

 .والوقوع يف الكبائر والصغائر، القلب

 . غفلة أهل البدع والضاللة-2

*                  *                 * 

                                                 
 . 18الفوائد البن القيم ص  ( 8)

 . 02الغفلة د سعيد القحطاين ص  ( 0)
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 اآلثار الدنيوية املرتتبة على الغفلة :املطلب الثالث

وآياتـه مـن الكفـار ، وبات العاجلة يف الدنيا للغافلين عن ذكره سـبحانهوهي العق

 : ومنها، والمكذبين

 :الطبع على القلوب والسمع واألبصار:أوال  

ِِ:قال تعالى ن   ِه  ل  ئِنك  وب
 
أ ِۖو  َٰنرِهِ ر برص 

 
ِو أ َِِ  ر مر ِو س  ِِ ل  مِِ  ر َٰ ِلَع   ِٱَّللذ  ب ع  ِط  ِي   ِٱَّلذ ل  ئِك  وب

 
أ

ِل  نِ  ََٰ ثُِيِ ِ:وقوله تعـالى، (829)اآلية ، سورة النحل١٠٨ِٱلرغ  ِك  نذ      ِۡ ِ نٓ 
ر
ِذ ه أ در ل و  ِو    ِ اِم 

ِو ٱ ِ   ِ
ۡر ِِ ل  بِِّٱ نِ ِۖٓل    ر ِ

ِِۡلر و    ن  َر ِي  َِِّلذ ي  عر
 
ِأ ل    ر ِٓو  ِِبِ   ل    ر  َذ َنِّ ٓو  ِبِ   ون  برَِص  ِي  َِلذ َ  ن  نم  ِي سر َلذ

ء ِ ٓ َِِٰبِ   نرع 
ٱۡلر  ِك  ل  ئِك  وب

 
ِل ن نِ أ ََٰ ِٱلرغ  ن   ِه  ل  ئِنك  وب

 
أ  ِ نل  ض 

 
ِأ ن ر ِه  اآليـة ، سـورة األعـراف١٧٩ِِ ِب لر

(870). 

من اآلثار الدنيوية للغافل أن اهلل يطبع علـى قلبـه وسـمعه وبصـره نتيجـة تكذيبـه 

، وإعراضه ويف اآلية بين تعالى أن هؤالء المشركين طبع اهلل على قلوهبم فـال يؤمنـون

وأصم أسماعهم فال ، تغطي ظلمة الكفر نور القلب، و التغطيةوالطبع ه، وال يهتدون

وأعمى أبصـارهم فـال يبصـرون هبـا حجـج اهلل إبصـار ، يسمعون داعي اهلل إلى الهدى

فهم ساهون غافلون عما أعد اهلل ألمثالهم من أهل الكفر مـن العـذاب ، متع  ومعترب

 . والجحيم

 .استحقاق العقوبة العاجلة يف الدنيا:ثانيًا

، الـذي اتبـع هـواه فـأعرض وكـذب، المفـرط يف أوامـره، إن الغافل عـن ذكـر اهلل

ِِ:يستحق العقوبة العاجلة يف الدنيا كما قال تعالى ِِِفِٱَلر ن  ِ َٰ   ر ِر   ر  غر
 
ِف نأ ن ِِٓمننر   ر مر ف ٱنت و 

أَِب ِب ب  َ ذذ ِك  نذ   ر
 
ِبِأ ِلِي  ََٰ ِٓغ  نر   ع  ِب ن  َ َك  َٰتِن ِٓو  يخـرب اهلل ، (856)اآليـة ، سـورة األعـراف١٣٦ي 

وعتـوا وتمـردوا مـع ابتالئـه ، يف اآلية بأن الكفار من قوم فرعـون لمـا نكثـوا عهـودهم

، والنقمــة ضــد النعمــة، إيــاهم باآليــات المتــواترة انتصــرنا مــنهم بــإحالل نقمتنــا هبــم

                                                 
وتفسـير ابـن ، 5/101وتفسير ابـن عطيـة ، 6/288وتفسير الماتريدي ، 87/522انظر تفسير الطربي  ( 8)

ـــر  ـــن عاشـــور ، 8/796وتفســـير الســـعدي ، 81/817وتفســـير المراغـــي ، 1/280كثي وتفســـير اب

81/007 . 
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 فأغرقناهم بالبحر لتكذيبهم بحججنا التي شاهدوها

فلــم ، وإعراضــهم وغفلــتهم عنهــا، وهــي اآليــات التســع لموســى عليــه الســالم

 . فاستحقوا العقوبة العاجلة يف الدنيا، يعتربوا باآليات التي تنزل هبم

 .عد  التدبر واالتعاظ:ثالثًا

من اآلثار الدنيوية للغافلين عدم تدبرهم واتعاظهم باآليات والحجج التي تنـزل 

ِن ن ج ِِِعليهم كما حدث لقوم فرعون قال تعـالى ِف ٱَلر  رم  ك   َ لر ِخ  ِلِم  ر ِتِل ك  ن  نِك  ِبِب د  يك 
َي ة  ِ   ِِ ِل  ن  ََٰ َٰتِن ِٓل غ  ِ  َي  ِسِع  ر ِٱنلٓذ   ِ اِم  ثُِي  ِك  (00)اآلية ، سورة يونس٩2ِِإَونذ

فينزجـرون ، نجا اهلل فرعون ببدنه من البحر ليكون لمـن بعـده عـربة يعتـربون هبـا

س عــن حججنــا وأدلتنــا لســاهون ال وإن كثيــرًا مــن النــا، والكفــر بــه، عــن معصــية اهلل

 . وال يعتربون هبا يتفكرون

 :وتفتح له أبواب الشر، الغفلة تغلق على العبد أبواب الخير:رابعًا

َِٰ ِقال تعـالى يم  ِ
ئِ   ِبِٱۡلر م  طر َكم   ِ رِه ِو ِ لرب  كر

 
ِأ ِم  ر َٰنِِِ ءِإَِلذ ِدِإِيم  َر ِب  ِِِم   ِبِٱَّللذ ر   َ م  ِك 

 ِ َِٰك ِمذ ِش  ل  هِ و  در رِِص  َر ك 
ِبِٱلر ِٱح    ِ ِم  بِّ ِغ ض  ل يرِ  ر  َ ل    ِراِف  ِِو  ِظني َِِِّّللذ ِع  َب  ذ  ١٠٦ِِِع  َٰلِنك  ذ 

ِنرِي ِ  ََٰ ِٱلر   ن رم  ِديِٱلرو  ِي  ر َِل  ِٱَّللذ  نذ
 
أ ِٱٓأۡلِخر  ِِو  ي ِٓلَع   نر ٱۡلر ي  َٰ  ِٱدل  ِب ب  َ ت ح  ِٱسر نذ    

 
١٠٧ِِِبِأ ل  ئِنك  وب

 
أ

َِٰ ِلَع   ِٱَّللذ  ب ع  ِط  ِي   ِٱَّلذ ِل  ن  ََٰ ِٱلرغ  ِه    ل  ئِك  وب
 
أ ِۖو  َٰرِهِ ر برص 

 
ِو أ َِِ  ر مر ِو س  ِِِف١٠٨ِِِِ ل  مِِ  ر ن ر نذ  

 
ِأ ر م  ِج  َل 

ِ ون  َِٰۡس  ِٱلرخ  .(820-826)اآليات، سورة النحل١٠٩ِٱٓأۡلِخر  ِِه   

ويكـون أمـره ، ويتبـع هـواه، من افل عن اهلل عاقبه اهلل بأن يغفله عن ذكره :ةامسًا

 :عًا فرطاضاة

وَِِٰقال تعـالى ن ِبِٱلرغ ند  مذ   ِه  ع  ن  ِي ندر ِين   ِٱَّلذ ع  ِم  ك  س  َر ِن  َِّبر نو ٱصر َ ِش ِ ِِ ِِو ٱلر ون  ي رِيند 
ن َكِع   ِ لرن نِِٓ لرب ن  َ غر

 
ِأ ن ر ِم  ِت ِطنعر َل  ي ِٓۖو  نر ِٱۡلر ي  َٰ ِِٱدل  ِزِين ة  ِت رِيد  نر   ر ِع  يرن ٓك  ِع  د  َر ِق  َل  َۖكِو   ِ  ِو جر  

                                                 
وتفسـير ، 1/228وتفسـير الماتريـدي ، 0/578ومعاين القرآن للزجـاج ، 85/71انظر تفسير الطربي  ( 8)

وتفســير الــرازي ، 0/819وتفســير الزمخشــري ، 5/075البغــوي  وتفســير، 8/212الســمرقندي 

 . 0/070وتفسير الشوكاين ، 5/180وتفسير ابن كثير ، 2/821وتفسير أبي حيان  ، 81/519

وتفسـير ، 0/110وتفسـير المـاوردي ، 6/8091وتفسير ابن أبي حـاتم ، 82/01انظر تفسير الطربي (  0)

  . 1/025وتفسير ابن كثير ، 5/812ابن عطية  
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ِو ٱقِذ رِنٓ 
نذِكر ه َكِف ر ط  ر  مر

 
ِأ ن  َك  ِو   ِ َٰ ى ِه    :وقـال تعـالى(09)اآليـة ، سـورة الكهـف٢٨ِِٓب ع 


ةِ  َِيش  َِل  َكِم  رِيِف إِنذ

ِع  ِذِكر ر ض  عر
 
ِأ ةِِِو م  ر َٰم  ِٱلروِي  ه َكِي  رم  رش   َن  ِو  نٗك  ِض  َٰ ن   عر

 
١٢٤ِِأ ِ ِه ب 

ِ نٓ  
ِب ِصُيِ  نت  ِك  ِو ِ در َٰ عر  

 
ِأ ت ِ ء ر ش  ِح  ِِٓ ١٢5ِاِلِ   ِٱَلر ن رم  َٰلِك  نذ  ك  ِٓۖو  َٰت ن ِٓف ن ِسنيت    ِ  َي  ق ترك 

 
ِأ َٰلِك  ذ  ِك    

ِ َٰ ِ.(806-801)اآليات ، سورة طه١٢٦ِِت نِس 

*                  *                 * 
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 اآلثار األخروية :املطلب الرابع

 وإنمـا يعـاقبون يف، المعرضين عن ذكر اهلل على الدنيا، ال تقتصر عقوبة الغافلين

 :ومن اآلثار األخروية، وإعراضهم، اآلخرة جزاًء لهم على تكذيبهم

 :ضياع األجر والثواب األةروي وحبوط العمل :أوال  

:وضياع األجر كما قال تعالى، من العقوبات للغافلين يف اآلخرة حبوط العمل

ِِِ ۡرِضِبِغ ُير
ِِِفِٱۡلر  ون  َّبذ  ت ك  ِي  ِي   ِٱَّلذ َِِٰت  ِ  َي  ِع  ر ِف  ۡصر

 
أ ِ  َي نة ِس  ذ ُك  ِب َ ور ِِإَونِي نر  ِ  نق 

ِِٱۡلر َلذ
ِي ِ بِيق  وه ِس  تذِخذ  ِي  ِدَِل  ِٱلر شر بِيل  س  ِب َ ور ِِٓإَونِي ر  بِ   ِب ِمن  َ ِۡر بِيل  س  ِب َ ور نبِيق  ِِِإَونِي ر  وه ِس  تذِخنذ  ِي  ِ   َ

ِٱلر
ِِ َٰل أَِبذ  ِب ب  َ ذذ ِك  نذ   ر

 
ِبِأ ِك  ِلِي  ََٰ ِٓغ  نر   ع  ِب ن  َ َك  َٰتِن ِٓو  بِوِ ١٤٦ِي  ب  َ ذذ ِك  ِي   ِِ  ِِٱَّلذ تر بِط  ء ِِٱٓأۡلِخر  ِِح  ٓ لِو  َٰتِن ِٓو  ٓي 

ِ ل  ن  م  َر ي  ِب ن  َ ِٓن  ِم  ِإَِلذ ن  ور رَّ  ُِي  لر َٰل    ر ِه  م  عر
 
 (.817-816)اآليات ، سورة األعراف١٤٧أ

ويصـرفهم عـن ، يخرب اهلل تعالى أنه سينزع عن المتكربين الغافلين فهـم الكتـاب

أل ـم إذا رأوا طريـق الهـدى ، وتصديقها عقوبة من اهلل لهم، ججهواالعتبار بح، آياته

، فهلكـوا وضـلوا، وإن يـروا طريـق الهـالك اختـاروه، والسداد ال يسلكوه جهالً منهم

وجاحد ومنكر للقـاء اهلل يف اآلخـرة بطـل عملـه مـن ، وكل مكذب لحجج اهلل ورسله

ير اهلل فصارت أعمـالهم وثبتت أوزارهم أل م عملوا لغ، وإغاثة ملهوف، صلة رحم 

 . وبااًل عليهم

 .دةول النار يف اآلةرة:ثانيًا

ِِقال تعـالى ِين   نِٓو ٱَّلذ بِ   ِب ن  َ
 
أ م  ي ِٓو ٱطر نر بِٱۡلر ي  َٰ ِِٱدل  ِب ه ض  َ ِو  نٓ  ء   ٓ ِلِو  ِي ررج  ن  َِل  ِي   ِٱَّلذ إِنذ

ِ ِل  ن  ََٰ َٰتِن ِٓغ  ِ  َي  ِع  ر ِٱنلذ٧ِِه  ر     َٰ ى و 
ر
أ ِم  ل  ئِك  وب

 
ِأ ِسب  ن  ي كر ِب ن  َ ِٓن  ِبِم  ، سورة يـونس٨ِٓه 

(.9-7)اآليتان 

والرجــاء هنــا بمعنــى ، يخــرب اهلل تعــالى أن الــذين ال يخــافون لقاءنــا يــوم القيامــة

راضون هبـا ، يتنافسون يف زينة الحياة الدنيا، فهم مكذبون بالثواب والعقاب، الخوف

، دلتـه علـى وحدانيتـه غـافلونوحججـه وأ، وهـم عـن آيـات اهلل، عوضًا عـن اآلخـرة

                                                 
وتفسير القرطبي ، 0/125وتفسير ابن عطية ، 0/051وتفسير البغوي ، 85/880انظر تفسير الطربي  ( 8)

 . 0/078وتفسير أبي السعود ، 5/106وتفسير ابن كثير ، 5/51وتفسير البيضاوي ، 7/095
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، أولئك مصيرهم يف اآلخرة إلى النار بما كانوا يكسـبون مـن اآلثـام، ومعرضون عنها

هؤالء أهل الكفر الذين ال يؤمنوا بالمعاد خالـدين يف النـار ، ويجرتحون من السيئات

 . جزاء لكفرهم وتكذيبهم

*                  *                 * 

                                                 
ط والوســي، 0/822وتفســير الســمرقندي ، 6/80وتفســير الماتريــدي ، 82/02انظــر تفســير الطــربي  ( 8)

،  1/800وتفسير أبي السـعود ، 1/089وتفسير ابن كثير ، 0/9وتفسير النسفي ، 0/212للواحدي 

 .88/72وتفسير المراغي ، 0/182وتفسير الشوكاين 
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 عالج الغفلة :ساملطلب اخلام

إن الغفلة من مفسدات القلوب لذلك ال بد للمؤمن المسـارعة يف عـالج الغفلـة 

 :بعدة أمور منها

ِِقال تعالى :الذكر-3 نع  ِت َض   ِسنك  َر ِِِفِن  مذك  رِهذ ِو ٱذرك  نرِِِمن     ر
ۡر ِٱ ۦ ون  ِو  نة   َ ِو ِخي

َِِٰٱلرو  ر ِِ ِٱلرغ    ِ ِت ك  ِم  َل  ِٓ ِو  ِِو ٱٓأۡلص  و  ِبِٱلرغ د  .(022)اآلية ، سورة األعراف٢٠٥َِلِي 

نِ ِ:وقال تعالى َك  ِو   ِ َٰن ى ِه    ب ع  ِو ٱقذ رِنٓ 
َكِع  ِذِكر  ِ لرن ِِٓ لرب   َ غر

 
ِأ ِم  ر ِت ِطعر َل  نِو  ه َكِف ر ط  نر  مر

 
ِٓأ

٢٨ِ(09)اآلية ، سورة الكهف

ِِ ل  م    ِرِ:وقوله تعـالى ع  رش  نِخ 
 
أ ِب ن  َء ِ  َم  ِي   ِنِلَِّلذ

ر
ِي أ ل  ر

 
ِِِأ رِِٱَّللذ

ِٱۡلر ق َِِِّلِكر ِِم   ِٓن َّ    ِو م 

 (.86)اآلية ، سورة الحديد

والعبد ال يزال يذكر ربه حتى يحبه ، والغفلة أصل معاداته، ذكر اهلل أصل مواالته

واستدفعت ، وما استجلبت نعم اهلل، وال يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه، ويواليه

ِِتعـالىالنعم دفاع الـنقم قـالفالذكر جالب نقمه بمثل ذكر اهلل ن ر م ك  ِه  ذذن 
 
ِإَوذرِت نأ

ِۖ نذك  ر زِيد 
ِۡل   ق  ر رر ك  والذكر رأس الشكر، (7)اآلية ، سورة إبراهيمل ئِ ِش 

أن رسـول   ومجالس الذكر رياض الجنة كما روي من حديث أنس بـن مالـك

حلـق  :الجنـة ؟ قـال ومـا ريـاض:قـالوا، إذا مررتم بريـاض الجنـة فـارتعوا:قال اهلل 

 . "الذكر 

يلتمسون أهل الذكر فإذا ، إن هلل مالئكة يطوفون يف الطريق":وقال رسول اهلل 

فتحـف بأجنحتهـا إلـى السـماء ، وجدوا قومًا يذكرون اهلل تنـادوا هلـم إلـى حـاجتكم

                                                 
صـحابي ، يكنـى أبـا حمـزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد األنصاري الخزرجي النجاري ( 8)

ت سـنة ، عشر أو تسع سـنين خدم الرسول ، لرسول من المكثرين من رواية الحديث عن ا، جليل

واإلصـابة البـن ، 8/001وأسـد الغابـة البـن األثيـر ، 8/820انظر االستيعاب البن عبـد الـرب  .هـ 05

 . 8/072حجر 

، هـذا حـديث حسـن غريـب: وقـال ، (5282)2/185( 95)بـاب ، رواه الرتمذي يف أبواب الـدعوات ( 0)

والحـاكم ، (8902) 8/209باب فضل مجـالس الـذكر ، يف كتاب الدعاءوالطرباين يف المعجم الكبير 

هــذا حــديث صــحيح اإلســناد ولــم :وقــال ، (8902) 8/678كتــاب الــدعاء والتكبيــر ، يف المســتدرك

 (.يف تحقيق سنن الرتمذي ألحمد شاكر)وحسنه األلباين ، يخرجاه
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 ُيَسـب ُحوَنَك : ُقوُلـونَ يَ : َقـاُلوا ِعَبـاِدي؟ َيُقـوُل  َمـا، مِنُْهمْ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  فيسألهم رهبم، الدنيا

ُدوَنَك  َوَيْحَمُدوَنَك  َوُيَكب ُروَنَك  : َفَيُقوُلونَ ": َقاَل  " َرَأْونِي؟ َهْل : َفَيُقوُل  ": َقاَل  " َوُيَمج 

  الَ 
ِ
 َرَأْوكَ  َلــوْ : َيُقوُلـونَ  ": َقــاَل  " َرَأْونِـي؟ َلــوْ  َوَكْيـَف : َفَيُقــوُل  ": َقـاَل  " َرَأْوَك؟ َمـا َواهلل

 . " َتْسبِيًحا َلَك  َوَأْكَثرَ ، َوَتْحِميًدا َتْمِجيًدا َلَك  َوَأَشدَّ ، ِعَباَدةً  َلَك  َأَشدَّ  َكاُنوا

 :والذكر نوعان

سـبحان  :وتنزيهه عما ال يليق نحو، والثناء عليه، ذكر أسماء الرب وصفاته:أوالً 

 .وال إله إال اهلل واهلل أكرب، والحمد هلل، اهلل

إن اهلل يســمع :نحــو قولــك، بحانه بأســمائه وصــفاتهالخــرب عــن الــرب ســ:ثانيــًا

 . وقراءة القرآن أفضل الذكر، وال يخفى عليه خافية من أعمالهم، أصوات عباده

الغفلة تتولد عن المعصية كما يتولـد الـزرع مـن ":"رحمه اهلل "  قال ابن القيم

، مـرض البـدنوإن القلب ليمـرض كمـا ي، وجالءه بالذكر، والحرارة عن النار، الماء

  ."وشفاؤه بالتوبة والحمية 

 . "والذي ال يذكر ربه كمثل الحي والميت ، مثل الذي يذكر ربه":وقال 

ِِقال تعالى َِٰٓ  ئِنفِّ ن   ر سذ إِذ َِم  ِب َ ن ر ِٱقذو  ِي   ِٱَّلذ ِنِإِنذ ن ِم  ف نإِذ َِه  ِب وَ ر  كذ َِٰ ِت نذ  نيرن  ِٱلشذ   
ِ ون  برَِص  ، وغفـل عـن ربـه، فـالمؤمن إذا أذنـب(.028) اآليـة، سـورة األعـراف ٢٠١ِم 

 .ويعود فيذكر اهلل ويستغفره حتى تزول الغفلة، يحاسب نفسه

ِِقال تعالى، التي تعين العبد على ذكر اهللالصحبة الصالحة  -7 نك  س  َر ِن  َِّبر و ٱصر
وَِٰ مذ   ِبِٱلرغ د  ِه  ع  ن  ِي در ِي   ِٱَّلذ ع  َۖكِوِ م   ِ ِو جر   ون  ِي رِيد  َ ِش ِ ِ ِِو ٱلر ِزِين ة  ِت رِيد  نر   ر ِع  يرن ٓك  ِع  د  َر ِق  َل 

ن ه َكِف ر ط  نر  مر
 
ِأ ن  َك  ِو   ِ َٰن ى ِه    ب نع  ِو ٱقذ رِنٓ 

َكِع  ِذِكر  ِ لرن ِِٓ لرب   َ غر
 
ِأ ِم  ر ِت ِطعر َل  ي ِٓۖو  نر  ٢٨ِِٓٱۡلر ي  َٰ ِِٱدل 

                                                 
 (.6129) 9/96باب فضل ذكر اهلل ، رواه البخاري يف كتاب الدعوات ( 8)

 . 97والوابل الصيب البن القيم ص ، 6/155تفسير ابن كثير  ( 0)

تلميـذ شـيخ ، ابـن القـيم الجوزيـة، أبـو عبـد اهلل محمـد بـن أبـي بكـر الدمشـقي، شمس الدين:ابن القيم  ( 5)

انظر الـدرر الكامنـة البـن . هـ بدمشق  728له تصانيف عديدة يف علوم الشريعة ت ، اإلسالم ابن تيمية

 . 6/26واألعالم للزركلي ، 8/60وبغية الوعاة للسيوطي، 2/857حجر 

 . 8/09الفوائد البن القيم  ( 1)

 ( .6127) 9/96باب فضل ذكر اهلل ، رواه البخاري يف كتاب الدعوات ( 2)
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(.09)اآلية، سورة الكهف

ــيس الســوء ــن جل ــد حــذر اهلل م ــة، وق ــى والجــرأة ، فمــن جــالس أهــل الغفل عل

ِِقال تعـالى، المعاصي سرى إلى نفسه هذا الداء ن    و  يرنِِِي  ِي د  َٰ ِلَع   ٓلِ   ِٱلظذ َ ض  ِي  ي  رم  و 
ِ بِيق  ِٱلرذس  ِ ِس  ع  ِم  ت  َٰل يرت ِ ِٱخذ ذر ٢٧ِِِي  رت ِ ِل  ر َِل  َٰ يرل ِت    َٰ ِي  لِيق  نًِٓخ  ِف ق  ِذر خذ

 
نلذِ ٢٨ِِِأ ض 

 
ِأ ندر لذو  ِكِر ِ ِٱَّل  ِإِذِرع  د  َر ِِرِِب  وَل  نذ  َٰنِ ِخ  نن  ِ

ِلِنر   َٰ نيرن  ِٱلشذ ن  َك  و  ء  ِِنِ  ٓ اآليتـان ، سـورة الفرقـان٢٩ِج 

(07-09.)

ومجـالس اللغـو ، إن مجـالس الـذكر مجـالس المالئكـة":قال اإلمـام ابـن القـيم

فهـو مـع أهلـه ، وأوالهما بـه، فليتخير العبد أعجبهما إليه، والغفلة مجالس الشياطين

ــدنيا واآلخــرة  ــال ،   "يف ال ــيس الصــالح":وق ــل الجل ــيس الســوء ، إنمــا مث وجل

 ، إمـا أن تبتـاع منـه، فحامـل المسـك إمـا أن يحـذيك، ونـافخ الكيـر، كحامل المسـك

ــة ــه ريحــًا طيب ــك، وإمــا أن تجــد من ــا أن يحــرق ثياب ــر إم ــافخ الكي ــا أن تجــد ، ون  وإم

 ."ريحًا خبيثة

لــى ذكــر اهلل فيبتهــل إن الــدعاء مــن أعظــم األســباب التــي تعــين ع :الــدعاء -1

، ادعــوا اهلل وأنــتم موقنــون باإلجابــة":قــال، اإلنســان إلــى ربــه أن يعينــه علــى ذكــره

 ."واعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله

أو تـذرين يف ، اللهم إين أعوذ بك أن تأخذين علـى غـرة":أنه كان يقولوعن عمر

لينتهـين أقـوام عـن  ":أنـه قـال سول اهلل وعن ر  "أو تجعلني من الغافلين ، غفلة

"ثم ليكونن من الغافلين، أو ليختمن اهلل على قلوهبم، ودعهم الجمعات

                                                 
 . 15الوابل الصيب البن القيم ص  ( 8)

ومسلم يف كتـاب الـرب ، (0828) 5/65باب يف العطار وبيع المسك ، رواه البخاري يف كتاب الدعوات ( 0)

 ( .0609) 1/0206باب استحباب مجالسة الصالحين ، والصلة واآلداب

وحسـنه األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة ، 2/287هذا حديث غريب : وقال ( 6)أخرجه الرتمذي باب  ( 5)

 . 8/672هذا حديث مستقيم اإلسناد ولم يخرجاه :وقال الحاكم يف المستدرك ، 8/768

، 0/671وكنــز العمــال للمتقــي الهنــدي ، 8/21وحليــة األوليــاء ، 6/66ف ابــن أبــي شــيبة مصــن ( 1)

 .8/862والمقاصد الحسنة للسخاوي

 ( .962)0/208باب التغلي  يف ترك الجمعة ، رواه مسلم يف كتاب الجمعة ( 2)
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 .تالوة القرآن وتدبره-4

، ويمحـو صـدأ الغفلـة المرتاكمـة، إن تالوة القرآن وتدبره يهـز القلـوب القاسـية

وِحِ ِويجلب االطمئنان والراحة قال تعالى
 
أ ِء ٓ ِم  ِِم ِكِت ٓو ٱترل  رك  ِِإَِل    ِ ب د  ِم  َِۖل  م ِك  ِبِه 

نندِ  لرت ح  ۦ ونِننِِ ِم  ِِمنن ِ ِنند 
 َ ل نن ِ َٰتِننِِ ِو  ِم  وقــال، (07)اآليــة ، ســورة الكهــف٢٧َِِلَِك 

ِ:تََٓل ل  ب  ِٱلرو  ئِ   م  ِِق طر رِِٱَّللذ
ِبِِذكر َل 

 
أ ِِه رِِٱَّللذ

ِِ ل  م    ِبِِذكر ئِ   م  ق طر و  ِب ن  َ ِ  َم  ِي   سـورة  ٢٨ِٱَّلذ

 . "من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين  ":وقال  ، (09)اآلية ، الرعد

 . والزهد فيها، عد  االاترار بالدنيا-0

واالفتتـان يف ، واإلغـراق يف شـهوا ا، واالغرتار هبـا، وليست مقر، إن الدنيا ممر

والدنيا ، اتمن ب":قال ، زينتها يقسي القلب ويورث نسيان اآلخرة واالستعداد لها

، ولم يأته من الـدنيا إال مـا كتـب لـه، وجعل فقره بين عينيه، فرق اهلل عليه شمله، همه

 وأتتــه الــدنيا ، وجعــل غنــاه يف قلبــه، ومــن بــات واآلخــرة همــه جمــع اهلل عليــه شــمله

"وهي راغمة 

أو عــالم أو ، ومــا وااله، اهلل ملعــون مــا فيهــا إال ذكــر، الــدنيا ملعونــة": وقــال 

لو كانت الدنيا تعـدل عنـد اهلل جنـاح بعوضـة مـا سـقى كـافرًا منهـا ":وقال  "تعلم م

."شربة ماء 

                                                 
ح علـى صـحي:وقـال الحـاكم ، (8509)0/27بـاب تحزيـب القـرآن ، رواه أبو داوود يف كتاب الصـالة ( 8)

، 0/010وسلسلة األحاديـث الصـحيحة لأللبـاين ، 8/710المستدرك .ووافقه الذهبي ، شرط مسلم

بـاب ذكـر نفـي الغفلـة عمـن قـام الليـل بعشـر ، صحيح ابن حبان يف قيام الليـل.حسن :وقال ابن حبان 

 (.0270)6/582آيات 

وابـن ماجـه بلفظـه يف ، (08202)52/167أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده من حـديث زيـد بـن ثابـت   ( 0)

ــاب الزهــد ــدنيا ، كت ــم بال ــاب اله ــائق ، (1822)0/8572ب ــة والرق ــواب صــفة القيام والرتمــذي يف أب

 . 8/768سلسلة األحاديث الصحيحة .وصححه األلباين ، (0162)  1/610

وابن ، هذا حديث حسن غريب: وقال ( 0500) 1/850( 81)باب ، أخرجه الرتمذي يف أبواب الزهد ( 5)

 .وحسنه األلباين ، بلفظه، (1880) 0/8577باب مثل الدنيا ، اجه يف كتاب الزهدم

وابن ماجـه يف كتـاب ، (0502)، 1/859باب ما جاء يف هوان الدنيا ، أخرجه الرتمذي يف أبواب الزهد ( 1)

هـذا : وقـال الحـاكم يف المسـتدرك ، وصـححه األلبـاين، (1882)  0/8576بـاب مثـل الـدنيا ، الزهد

 . 1/518صحيح اإلسناد ولم يخرجاه حديث 
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، حتـى يسـتعد العبـد للقـاء ربـه باألعمـال الصـالحة ،واآلةـرة، تذكر الموت-

وحتى يستيق  قلبه ،  "أكثروا ذكر هادم اللذات  ":وإخالص النية هلل تعالى قال 

وهي انزعـاج القلـب لروعـة ، فأول منازل العبودية اليقظة": لقيمقال ابن ا، من الغفلة

 . "االنتباه من رقدة الغافلين 

ِِ:قــال تعــالى، واألعمــال الصــالحة، المســارعة إلــى الخيــرات-2 َٰ إَِل  ِب ننٓهِع  َء و س 
ة ِ َِر  غر ِِٓم  ررض    ِع  نذة  ِو ج  م ِك  ر ِ ِهذ تِذم  ِلِلرم  تر ِعدذ

 
ِأ ۡرض 

ِو ٱۡلر  َٰت  َٰو  م  ِٱلسذ ِِِف١٣٣ِِوِي  ن ن  ِي نَِو  ِي   ٱَّلذ
ِ ِسنِي  رم حر ِٱل ِب  ُِي  ِو ٱَّللذ  ِس  ِ ِٱنلٓذ ِع  ٓفِي   َ ِو ٱلر يرظ  ِٱلرغ  َِٰظِمي  ء ِِو ٱلر   َ ذ ء ِِو ٱلَضذ َ ذ ١٣٤ِِٱلۡسذ ِين   و ٱَّلذ

بِ وَ ر   َ ت غر ِف ٱسر ٱَّللذ  ِب وَ ر  ِذ ك  س    ر  َ ن
 
أ ِب ل م  َء ِظ  ور

 
ًةِأ َِٰحش  ف  ِب ل  َ  َ ِِإِذ َِف  ِإَِلذ ن ن ب  ِٱَّل  َِنر  غر ِو م  ِي  ن  مِِ  ر َِّل 

ِ نن ن  ل م  َر ِي  نن ر و ه  ِب ل نن َ  َ ننِٓف  ِم  َٰ لَع   ننوَِب ِي َِص  ل نن ر ِو   اآليــات ، ســورة آل عمــران١٣٥ٱَّللذ 

(855-852).

 .وهو نقيض الجهل، العلم باهلل وأسماةه وصفاته-8

علــى  مــن حــاف  ":قــال  ،المحافظــة علــى الصــلوات الخمــس يف أوقاتهــا-2

 . "هؤالء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين 

 .وإدراك عظمته سبحانه، التفكر يف مخلوقات اهلل-35 

*                  *                 * 

                                                 
وأحمد يف مسـنده ، (1029) 0/8100باب ذكر الموت واالستعداد ، أخرجه ابن ماجه يف كتاب الزهد ( 8)

بـاب مـا جـاء يف ذكـر المـوت ، والرتمذي يف أبواب الزهـد، (7002)  85/528من حديث أبي هريرة 

بـاب كثـرة ذكــر ،  كتـاب الجنـائزوالنســائي يف، هـذا حـديث حسـن غريـب: وقـال ، (0527)  1/800

باب ذكـر األمـر للمـرء باإلكثـار مـن ، وابن حبان يف صحيحه يف كتاب الجنائز، (8901) 1/1الموت 

والمعجم األوسط للطرباين يف بـاب األلـف مـن اسـمه أحمـد ، (0000)  7/062ذكر منغص اللذات 

، ولـم يخرجـاه، مسـلم هذا حديث صحيح على شرط: وقال الحاكم يف المستدرك ، (608) 8/085

 .حسن صحيح : وقال األلباين ، 1/527ووافقه الذهبي 

 . 8/810مدارج السالكين البن القيم  ( 0)

وابـن ( 7650) 0/820بـاب يف فضـل الصـالة ، أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه يف كتاب صالة التطوع ( 5)

ــاب الصــالة ــة ، خزيمــة يف صــحيحه يف كت ــة آي ــراءة مائ ــاب ذكــر فضــيلة ق ــل ب )  0/092يف صــالة اللي

هـذا :وقال الحاكم يف المستدرك ، (615)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ، "بلفظه "(8810

 . 8/120ولم يخرجاه ، حديث صحيح على شرط الشيخين
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 اخلامتة

أحمده حمدًا كثيرًا كما ينبغـي ، الكريم المنان، الحمد هلل ذي الفضل واإلحسان

 ة والســالم علــى عبــده ورســوله محمــد والصــال، وعظــيم ســلطانه، لجــالل وجهــه

 .المبعوث رحمة للعالمين

 :أما بعد

 :وهو، فإنه بعد أن مّن اهلل علي بإ اء البحث

أود أن أختمه برسم خالصة لما ذكر يف مباحثه بـذكر "الغفلة يف القرآن الكريم "

 :وهي، أهم النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث

ويف المعنـى ، والسـهو عـن الشـيء، اللغـوي الـرتك إن حقيقة الغفلة بـالمعنى-8

، ونسـيان اآلخـرة، واالنغمـاس يف الـدنيا، االصطالحي متابعة النفس على ما تشـتهيه

 .وكالهما ورد يف القرآن

إن الغفلة وردت يف القرآن يف جميع مواضعها على سبيل الذم إال يف موضع واحـد -0

 .وهي غفلة محمودة، الفحشاء وهي الثناء على الغافالت عن، على سبيل المدح

فتـدل علـى ، إن نفي صفة الغفلة عن اهلل تعـالى يسـتلزم إثبـات كمـال ضـدها-5

 .وسعته، كمال علمه

أمـا ، فإذا ذكر اهلل واسـتغفر زالـت الغفلـة، إن غفلة المؤمنين عارضة ولحظية-1

 .معرضين عن رهبم، غفلة الكفار والمعرضين دائمة أل م منغمسين يف شهوا م

المعرضــين عــن ذكــره مــن الكفــرة ، إن اهلل عاقــب أصــحاب الغفلــة الدائمــة-2

ويف ، والمكــذبين بآياتــه ورســله يف الــدنيا بــالختم علــى قلــوهبم وســمعهم وأبصــارهم

  .و بئس المصير، اآلخرة بدخول النار

ودور ، أوصــي بعــرض هــذا الموضــوع يف المحاضــرات العامــة يف المســاجد-6

 .تحفي  القرآن بطريقة وعظية

وأسـأله سـبحانه أن يعيـذنا مـن ، أسأل اهلل عز وجل أن ينفـع هبـذا البحـث اليسـير

 .ويجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين، الغفلة
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 املصادر واملراجع

أبـو العبـاس شـهاب الـدين ، إتحاف الخيرة المهرة بزوائيـد المسـانيد العشـرة -8

 .دار المشكاة للبحث العلمي، هـ912أحمد البوصيري ت 

عبـد السـالم  :تحقيـق، هــ572أحمد بـن علـي الجصـاص ت ، أحكام القرآن -0

 .هـ8182، 8:ط، دار الكتب العلمية:بيروت، شاهين

، هـــ090إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم ألبــي الســعود ت  -5

 .دار إحياء الرتاث العربي :بيروت

ــة الصــحابة -1 ــة يف معرف ــد الغاب ــو ، أس ــدأب ــز ال ــي ع ــن عل ــر الحس ــن األثي ين اب

 .هـ8182- 8:ط، دار الكتب العلمية، علي معوض :تحقيق، هـ652ت

ــو، االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب-2 عمــر يوســف بــن عبــد الــرب القرطبــي  أب

 .هـ8180- 8:ط، دار الجيل :بيروت، علي البجاوي :هـ تحقيق165ت

، ـ ـهـ920أحمد بن علي بن حجـر العسـقالين ت ، اإلصابة يف تمييز الصحابة -6

 .هـ8182-8:ط، دار الكتب العلمية:بيروت، عادل أحمد: تحقيق

، هـ8505محمد األمين الشنقيطي ت ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -7

 .هـ8182دار الفكر  :بيروت

 :ط، هـ دار العلم للماليين8560خير الدين بن محمود الزركلي ت ، األعالم -9

 .م82-0220

أبـو سـعيد ناصـر الـدين عبـداهلل البيضـاوي ت ، سـرار التأويـلأنوار التنزيـل وأ-0

-8:ط، دار إحياء الرتاث العربي:بيروت، محمد المرعشلي: تحقيق، هـ692

 .هـ8189

، هــ712بو حيان محمد بن يوسـف األندلسـي تأ، البحر المحيط يف التفسير-82

 .دار الفكر :بيروت، صدقي جميل :تحقيق

 .هـ575بن محمد السمرقندي ت  بحر العلوم ألبي الليث نصر-88

مجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد ، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتـاب العزيـز-80
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لجنة إحيـاء الـرتاث :القاهرة، محمد النجار: تحقيق، هـ987الفيروزأبادي ت 

 .هـ8186-العربي 

عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة-85

 .المكتبة العصرية :لبنان، محمد أبو الفضل: تحقيق، هـ088السيوطي ت 

د : تحقيــق، هـــ555محمــد أبـو منصــور الماتريــدي ت ، تـأويالت أهــل الســنة-81

 .هـ8106 -8:ط، دار الكتب العلمية:بيروت، مجدي سلوم

ـــي خثيمـــة ت -82 ـــن أب ـــر الب ـــاريخ الكبي ــــ070الت ـــق، ه ، صـــالح هـــالل: تحقي

 .هـ8107-8:ط، حديثةالفاروق ال:القاهرة

تحريـر المعنــى الســديد وتنـوير العقــل الجديـد مــن تفســير )التحريـر والتنــوير -86

الــدار : تــونس، هـــ8505محمــد الطــاهر بــن عاشــور ت ، (الكتــاب المجيــد 

 .هـ8091التونسية 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة :القــاهرة، دروزة محمــود عــزت، التفســير الحــديث-87

 .هـ8595

ــوري تفســير ســفيان-89 ــوري ت ، الث ــد اهلل ســفيان بــن ســعيد الث ــو عب ، هـــ868أب

 .هـ8125-8:ط، دار الكتب العلمية :بيروت

، دار الكتب العلمية: بيروت، هـ986علي بن محمد الجرجاين ت ، التعريفات-80

 .هـ8125-8:ط

ــي حــاتم-02 ــن أب ــيم ألب ــرآن العظ ــير الق ــي ت ، تفس ــد التميم ــو محم ـــ507أب ، ه

 .هـ8180- 5:ط، تبة نزار البازمك، أسعد الطيب:تحقيق

، هـــ771أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر الدمشــقي ت ، تفســير القــرآن العظــيم-08

 .هـ8180-8:ط، دار الكتب العلمية: بيروت، محمد حسين: تحقيق

دار  :السـعودية، هـ8108محمد بن صالح بن عثيمين ت ، تفسير ابن عثيمين -00

 .هـ8105-8:ط، ابن الجوزي

مطبعــة  :مصــر، هـــ8578أحمــد بــن مصــطفى المراغــي ت ، لمراغــيتفســير ا-05
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 .هـ8562- 8:ط، مصطفى البابي الحلبي

، عبــد اهلل شــحاتة: تحقيــق، هـــ822تفســير مقاتــل بــن ســليمان األزدي ت -01

 .هـ8105-8:ط، دار إحياء الرتاث:بيروت

: تحقيـق، هــ710يوسف الكلبي المزي ت ،  ذيب الكمال يف أسماء الرجال-02

 .هـ8122-8:ط، مؤسسة الرسالة: بيروت، عواد بشار

، هــ8258زيـن الـدين محمـد المنـاوي ت ، التوقيف على مهمـات التعـاريف-06

 .هـ8182-8:ط، عالم الكتب:القاهرة

عبد الرحمن بن ناصـر السـعدي ، تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان-07

ـــ8576ت  ــق، ه ــرحمن اللويحــق: تحقي ــد ال ــا، عب ــة الرس - 8:ط، لةمؤسس

 .هـ8102

ــو الحســن أحمــد العجلــي الكــويف ت ، الثقــات-09 ــاز، هـــ068أب -8:ط، دار الب

 .هـ8122

، دائـرة المعـارف:الهنـد، هــ521محمد بن حبان الدارمي البستي ت ، الثقات-00

 .هـ8505-8:ط

 :تحقيـق، هــ582محمـد بـن جريـر الطـربي ت ، جامع البيان يف تأويل القرآن-52

 .هـ8102-8:ط، لرسالةمؤسسة ا، أحمد شاكر

أحمد  :تحقيق، هـ678الجامع ألحكام القرآن ـأبو عبد اهلل محمد القرطبي ت -58

 .هـ 8591-0:ط، دار الكتب المصرية :القاهرة، الربدوين

الجـــزري  مجـــد الـــدين ابـــن األثيـــر، جـــامع األصـــول يف أحاديـــث الرســـول-50

 .8:ط، مكتبة دار البيان، عبد القادر األرناؤوط:تحقيق، هـ626ت

دار : بيـروت، هــ507الجرح والتعـديل البـن أبـي حـاتم التميمـي الـرازي ت -55

 .هـ8078-8:ط، إحياء الرتاث العربي

، هـ8260شهاب الدين أحمد الحنفي ، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي-51

 .دار صادر: بيروت



 أمل بنت سليمان بن إبراهيم الغنيم. د                                                                                 الغفلة يف القرآن الكريم

 
431 

، ـهــ152أبــو نعــيم أحمــد األصــبهاين ت ، حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء -52

 .هـ8501-السعادة  :مصر

و الفضـل أحمـد بـن حجـر العسـقالين أبـ، الدرر الكامنة يف أعيان المئة الثامنـة-56

ـــ920ت ــد :تحقيــق، ه ــد عبــد المعي ــرة المعــارف :الهنــد، محم -0:ط، دائ

 .هـ8500

ــأثور-57 ــير بالم ــور يف التفس ــدر المنث ــيوطي ، ال ــدين الس ــرحمن جــالل ال ــد ال عب

 .دار الفكر:بيروت، هـ088ت

، زهيـر الشـاويش: تحقيـق، هــ910محمد بن مجاهد القيسـي ت ، الرد الوافر-59

 .هـ8505-8:ط، المكتب اإلسالمي :بيروت

شــهاب الــدين محمــود األلوســي ت ، روح المعــاين يف تفســير القــرآن العظــيم-50

 .هـ 8182-8:ط، دار الكتب العلمية :بيروت، علي عطية :تحقيق، هـ8072

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن الجـوزي ، تفسيرزاد المسير يف علم ال-12

 :ط، دار الكتـاب العربـي :بيـروت، عبد الـرزاق المهـدي :تحقيق، هـ207ت 

 .هـ8-8100

 .هـ8102محمد بن ناصر الدين األلباين ت ، سلسلة األحاديث الصحيحة-18

 :تحقيـق، هـ072سليمان بن األشعث السجستاين أبو داود ت ، سنن أبي داود-10

ـــد المعطـــي قلعجـــي -8:ط، جامعـــة الدراســـات اإلســـالمية :باكســـتان، عب

 .هـ8182

محمد فـؤاد  :تحقيق، هـ075سنن ابن ماجه ألبي عبد اهلل محمد القزويني ت -15

 .دار إحياء الكتب العربية، عبد الباقي

 :تحقيـق، هــ070أبـو عيسـى الرتمـذي ت ، محمـد بـن عيسـى، سنن الرتمذي-11

 .هـ8502-0:ط، ة مصطفى البابيمطبع :مصر، أحمد شاكر

عبـد المعطـي  :تحقيـق، هـ129أحمد بن الحسين البيهقي ت ، السنن الصغير-12

 .جامعة الدراسات اإلسالمية:باكستان، قلعجي
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شـعيب  :تحقيـق، هــ719أبـو عبـد اهلل محمـد الـذهبي ت ، سير أعالم النـبالء-16

 .هـ8122، مؤسسة الرسالة، األرناؤوط

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول اهلل ) صحيح البخاري -17

محمـد بـن  :تحقيـق، هــ026محمد بن إسـماعيل البخـاري ت ، وسننه وأيامه

 .هـ8100-8:ط، دار طوق النجاة، زهير الناصر

محمـد  :تحقيـق، أبـو الحسـن القشـيري، لمسـلم بـن الحجـاج، صحيح مسلم-19

 .لعربيدار إحياء الرتاث ا :بيروت، فؤاد عبد الباقي

، هــ8102محمـد بـن ناصـر الـدين األلبـاين ت ، صـحيح الرتغيـب والرتهيـب-10

  2: ط، مكتبة المعارف :الرياض

إحسـان  :تحقيـق، هــ176أبو اسحاق ابـراهيم الشـيرازي ت ، طبقات الفقهاء-22

 .م8072-8:ط، دار الرائد العربي :بيروت، عباس

 :تحقيـق، هــ052هاشـمي ت أبو عبد اهلل محمد بن سـعد ال، الطبقات الكربى-28

 .دار الكتب العلمية :بيروت، محمد عبد القادر

 .إدريس الطيب، الغفلة-20

محمد بـن علـي ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير-25

 .هـ8181-8:ط، دار ابن كثير :دمشق، هـ 8022الشوكاين ت 

دار :بيــروت، هـــ728زيــة ت محمــد بــن شـمس الــدين بــن قـيم الجو، الفوائـد-21

 .هـ 8505-0:ط، الكتب العلمية

 :تحقيــق، هـــ987مجــد الــدين محمــد الفيروزأبــادي ت ، القــاموس المحــيط-22

 .هـ8106-9:ط، مؤسسة الرسالة :بيروت، مكتب الرتاث

ــل-26 ــائق غــوامض التنزي ــي القاســم محمــود الزمخشــري  الكشــاف عــن حق ألب

 .هـ8127-5:ط، دار الكتاب العربي:بيروت، هـ259ت

، هـــ107أحمــد بــن محمــد الثعلبــي ت ، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن-27

ـــق ـــن عاشـــور :تحقي ـــد ب ـــو محم ـــروت، أب ـــي :بي ـــرتاث العرب ـــاء ال  ،دار إحي

 .هـ8100-8:ط 
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ن علــي المتقــي الهنــدي عــالء الــدي، كنــز العمــال يف ســنن األقــوال واألفعــال-29

 .هـ8128-2:ط، مؤسسة الرسالة، بكري حياين :تحقيق، هـ 072ت

، هـ718عالء الدين علي بن محمد الخازن ت ، لباب التأويل يف معاين التنزيل-20

 .هـ8180-8:ط، دار الكتب العلمية:بيروت، محمد شاهين :تحقيق

، هـ088كر السيوطي تعبد الرحمن بن أبي ب، لباب النقول يف أسباب النزول-62

 .5:ط، الهيئة المصرية للكتاب، أحمد عبد الشايف :تحقيق

فـــص ســـراج الـــدين الحنبلـــي الدمشـــقي أبـــو ح، اللبـــاب يف علـــوم الكتـــاب-68

 .دار الكتب العلمية :بيروت، عادل أحمد:تحقيق، هـ772ت

دار  :بيـروت، هــ788محمد بن مكرم بن منظور األنصاري ت ، لسان العرب-60

 .هـ8181-5:ط، صادر

، دائـرة المعـارف :الهند، هـ920أحمد بن حجر العسقالين ت ، لسان الميزان-65

 .هـ 8502-0:ط

 :تحقيــق، هـــ162عبــد الكــريم بــن هــوازن القشــيري ت ، لطــائف اإلشــارات-61

 .5:ط، الهيئة المصرية للكتاب :مصر، ابراهيم البسيوين

زهيــر عبــد  :تحقيــق، هـــ502ألحمــد بــن فــارس القزوينــي ت ، مجمــل اللغــة-62

 .هـ8126-0:ط، مؤسسة الرسالة :بيروت، المحسن

محمـد  :تحقيـق، هــ8550محمد جمال الدين القاسمي ت ، ن التأويلمحاس-66

 .هـ8189-8:ط، دار الكتب العلمية :بيروت، باسل

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطيــة ، المحــرر الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز-67

دار الكتــب  :بيــروت، عبــد الســالم محمــد:تحقيــق، هـــ210األندلســي ت 

 .هـ8100-8:ط، العلمية

محمد بـن قـيم الجوزيـة ، السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج -69

دار الكتــاب  :بيــروت، محمــد المعتصــم بــاهلل البغــدادي :تحقيــق، هـــ728ت 

 .هـ8186-5:ط، العربي
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، هــ782ألبـي الربكـات عبـد اهلل النسـفي ت ، مدارك التنزيل وحقائق التأويـل-60

 .يبدار الكلم الط :بيروت، يوسف بديوي :تحقيق

ــة:بيــروت، هـــ207البــن الجــوزي ت ، المــدهش-72 -0:ط، دار الكتــب العلمي

 .هـ8122

، هـــ122أبــو عبــد اهلل الحــاكم النيســابوري ت ، المســتدرك علــى الصــحيحين-78

 .دار الكتب العلمية :بيروت، مصطفى عبد القادر :تحقيق

 :تبيـرو، هــ772أحمد الفيومي ت ، المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير-70

 .المكتبة العلمية

كمال  :تحقيق، هـ052أبو بكر بن أبي شيبة ت ، المصنف يف الحديث واآلثار-75

 .هـ8120-8:ط، مكتبة الرشد :الرياض، الحوت

ــل يف تفســير القــرآن-71 ــو محمــد الحســين البغــوي ت ، معــالم التنزي ، هـــ282أب

 .دار إحياء الرتاث العربي: بيروت

، عـالم الكتـب:بيـروت، هـ588اسحاق الزجاج ت  أبو، معاين القرآن وإعرابه-72

 .هـ8129-8:ط

 :تحقيـق، هــ227البن القيسراين محمـد المقدسـي ت ، المؤتلف والمختلف-76

 .هـ8188-8:ط، دار الكتب العلمية:بيروت، كمال الحوت

ألبــي القاســم الحســين بــن محمــد الراغــب ، المفــردات يف غريــب القــرآن-77

-8:ط، دار القلـم :دمشـق، فوان الـداوديص :تحقيق، هـ220األصفهاين ت 

 .هـ8180

مكتبـة ابـن :القـاهرة، هــ562سـليمان بـن أحمـد الطـرباين ت ، المعجم الكبير-79

 .هـ8182-0:ط، تيمية

 .دار الدعوة:القاهرة، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط-70

ـــة ت ، معجـــم المـــؤلفين-92 ـــروت، هــــ8129عمـــر رضـــا كحال ـــاء  :بي  دار إحي

 .العربيالرتاث 
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 :تحقيــق، هـــ502أبــو عبــد اهلل محمــد بــن منــدة العبــدي ت ، معرفــة الصــحابة-98

 .هـ8106-8:ط، عامر صربي.د

دار : بيـروت، هـ626أبو عبد اهلل محمد فخر الدين الرازي ت ، مفاتيح الغيب-90

 .هـ8102-5:ط، إحياء الرتاث العربي

شـمس ، علـى األلسـنة المقاصد الحسنة يف بيان كثير من األحاديث المشـتهرة-95

دار  :بيـروت، محمـد الخشـت :تحقيـق، هــ020الدين محمـد السـخاوي ت 

 .هـ8122-82:ط، الكتاب العربي

، شعيب األرنـاؤوط :تحقيق، هـ018مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباين ت -91

 .هـ8108-8:ط، مؤسسة الرسالة

دار  :جـدة، دصالح الحميـ:إشراف، نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول -92

 .الوسيلة

السيد ابـن  :تحقيق، هـ122ألبي الحسن علي الماوردي ت ، النكت والعيون-96

 .دار الكتب العلمية :بيروت، عبد المقصود

 :تحقيـق، هـ728محمد بن قيم الجوزية ت ، الوابل الصيب من الكلم الطيب-97

 .5: ط، دار الحديث :القاهرة، سيد ابراهيم

أحمـد  :تحقيـق، هــ761صـالح الـدين خليـل الصـفدي ت  ،الوايف بالوفيات -99

 .هـ8102، دار إحياء الرتاث العربي :بيروت، األرناؤوط

، هـــ169أبــو الحســن علــي الواحــدي ت ، الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز-90

 .الدار الشامية :بيروت، صفوان عدنان :تحقيق

 :تحقيـق، هــ169ت أبو الحسن الواحـدي ، الوسيط يف تفسير القرآن المجيد -02

 .هـ8182-8:ط، دار الكتب العلمية :بيروت، عادل أحمد

أبــو العبــاس شــمس الــدين بــن خلكــان ، وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان-08

 .دار صادر :بيروت، إحسان عباس :تحقيق، هـ698ت

*                  *                 * 
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 ملخص البحث

دراسـة تحليليـة  البحث دراسة مواضع األجزاء الثالثين يف القرآن الكريم تناولي

اهلل عــنهم يف تجزئــة  نقديــةك إذ إنَّ التجزئــة الحاليــة مخالفــة لمنهــاج الصــحابة رضــي

المصحف وتحزيبه، كما انتقدها جملة من العلماءك أشهرهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ومن جانب آخر فإن العديد من مواضـع التجزئـة الحاليـة مخلـة  ،يف مجموع الفتاوى

بمعاين اآليات عند القطع عليها أو البدء هبـا، ممـا اقتضـت الضـرورة دراسـة مواضـع 

تكــون قريبـة مــن  ،إيجــاد مواضـع بديلــة عنهـاُبغيـة  يــةتقويم دراسـة األجـزاء الثالثــين

 .الموضع األصلك بشكل ال يخل هبيئة التجزئة الحالية

معرفة و  ،ى تأريخ تجزئة المصاحف ونشأ اكما يهدف البحث إلى االطالع عل 

 .  غات َقبولهاو  ساألساس العلمي الذي اعتمده العلماء يف عمل التجزئة الحالية، وم

ة  وال تقصد الدراسة إقصاء مسألة التجزئة أو الدعوة إلى إلغائها، فقد تلقتها األمَّ

بالَقبول عرب القرون وحتى العصر الحاضرك وإنمـا الـدعوة إلـى تحسـينها وتطويرهـاك 

 . بما يتالءم مع مقاصد القرآن الكريم

 :وخُلص البحث إلى مجموعة نتائج، من أهمها

 .هو عّد حروف القرآن الكريم ةئة الحاليتجزالاألساس الذي قامت عليه  

( 86)عشـر  ستة: عدد مواضع األجزاء غير السليمة التي تحتاج إلى تحسين 

 .موضعًا

راســات وأهــم توصــيات البحــث تتمثــل يف  ــع عــالمي خــاص بالد  تكــوين َمْجَم

ص خّصـَيُبتُّ يف مواضـيع عديـدة يف التَّ  -على ضوء مجمع الفقه اإلسالمي -القرآنية 

 .كمسألة إعادة النظر يف تجزئة المصاحف الحالية. لحاجيات العصر ومتطلباته نظراً 

 .القرآن الكريم -تحزيب -تجزئة (:المفتاحية)الكلمات الدالة 

 

*              *              * 
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 املقدمة

الحمــد هلل رب  العــالمين، والصــالة والســالم علــى خــاتم األنبيــاء والمرســلينك 

  :وعلى آله وصحبه ومن سار على  جه إلى يوم الدين، وبعد محمد بن عبد اهلل

فقــد انكــب العلمــاء منــذ العصــور األولــى علــى خدمــة كتــاب اهلل تعــالى حفظــًا 

ومن عظيم اهتمـامهم هبـذا الكتـابك تقسـيمه إلـى أجـزاء . وتعليمًا، وتدوينًا وتأليفًا

ة  دوا نصــفه، وأث -تباينــت منــاهج العلمــاء فيهــا-عــدَّ الثــه، وأرباعــه، فبعــدما حــدَّ

مـن  ومـا إلـى ذلـك...وأخماسه، وأسداسه، وأسـباعه، وأثمانـه، وأتسـاعه، وأعشـاره

ل ؤوه إلى سبعة وعشـرين وك تقسيمه إلى السبع الطوال والمئين والمثاين والمفصَّ جزَّ

جزءًا، وثمانيـة وعشـرين جـزءًا، وثالثـين جـزءًا، وسـتين جـزءًا، وثـالث مئـة وسـتين 

 . تيسيرا لحفظه، وشحذ الهمم لتالوته وغيرها، وذلك....جزءاً 

ــر يف  ــتقر األم ــدوينواس ــد عصــر الصــحابة  ت ــيذكر - المصــاحف بع ــا س كم

وحتى العصر الحالي على تقسيم القرآن الكريم إلى ثالثين جزءًا، وكل جزء -الحقًا

م إلى حزبين، ثم كل حزب منه إلى أربعة أرباع ة هذه التجزئة . منه قس  وقد تلقت األمَّ

بول وسارت عليها قرونًا حتى العصر الحالي، إال أن األساس الذي قامـت عليـه بالقَ 

من ثلة  هذه التجزئةك بل عموم التجزئة وبعض مواضعها لم تسلم من االنتقاد العلمي

هذه التجزئة لم تقم على مراعاة  نَّ إمن العلماء وأهل االختصاص قديمًا وحديثًا، إذ 

أو الحـاف   يءحدة موضوعية متناسقة، تعين القارمعاين اآليات وربطها ببعضها يف و

ڄ  ڄ  ڄ  چ  :المقصود بقوله تعـالى ، الذي هووتدبره الكريم هم القرآنعلى فَ 

 .  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ   

دة ينقسـم  .وُتعدُّ مسألة تجزئة المصاحف وتحزيبه من المسائل العلمية المتجـد 

خـوض يف المسـألة جملـة وتفصـيال، وبـين الباحثون فيها بين مؤيد لهـا، يـرى عـدم ال

ل الذي كان عليه الصـحابة  أو مـا  منتقدك ينادي بإلغائها والعودة إلى التحزيب األوَّ

                                                 
 .00: ص( (8
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دراسـة : )البحـث هـذا وبالنظر إلى المنهاج الوسط يف دراسة الموضوعك كـان. شاهبه

قبـل هـذا ، سـائالً المـولى جـلَّ يف عـاله أن يت(تقويمية لمواضع أجزاء القـرآن الكـريم

العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به أهل االختصاص، فإن أصبت فمن توفيق 

ــن  ــو ع ــاد، وأن يعف ــر االجته ــي أج ــب اهلل ل ــبي أن يكت ــأت فحس ــه، وإن أخط اهلل ومنّ

 .الهفوات والسقطات، إنه كريم جواد، والحمد هلل رب العالمين

 :أهمية البحث وأسباب اةتياره، ويظهر باآلت : أوال  

 .تعلُّق موضوع البحث بمسألة َفهم القرآن الكريم وتدبره -8

معرفة مواضع القطع الصحيحة التي ال تخل بالمعنى وال تتصل بما بعـدها،  -0

 .ومعرفة مواضع البدء والشروع الصحيحة التي ال تتعلق بما قبلها لفظًا وال معنًى 

ص الحالة وتض -5  .ع الحلندرة من تناول الموضوع كدراسة نقدية بنَّاءة، تشخ 

تشـمل  -يتبناهـا الدارسـون-ُتعدُّ هذه الدراسة عي نة مثالية لدراسـة مسـتقبلية -1

 .جميع  مواضع  التحزيب وأرباعه وأنصافه يف القرآن الكريم

نشر فكرة البحـث وموضـوعه، لشـحذ الهمـم علـى عمـل دراسـات مماثلـة   -2

 .تسهم يف هذا الموضوع

المسـتوى العـالمي الوصول إلى قرار جمـاعي مـن أهـل االختصـاص علـى  -6

ة عند الناطقين بغير اللغة  لة موضوعية تخدم كتاب اهلل تعالى، خاصَّ لعمل تجزئة معدَّ

 . العربية

الدعوة إلى تجديد بعض موضوعات البحـث العلمـي يف مجـال الدراسـات  -7

اظه  .القرآنية، وإثراء مكتبتها بالموضوعات الفاعلة التي تخدم القرآن الكريم وحفَّ

 : البحث وأسئلته مشكلة: ثانيًا

العديد من مواضع التجزئة الحالية مخلـة بمعـاين ترتكز مشكلة البحث يف وجود 

اآليات عند القطع عليها أو البدء هبا، فالبحث يعـالج مشـكلة قطـع الـتالوة واالنتهـاء 

منها على حسب ما ورد يف أجزاء القرآن الثالثين، إذ يـرى شـيوخ القـرآن والمعلمـين 

لتزام بـالقطع عنـد هـذه األجـزاء جملـة وتفصـيالً، وفيهـا مواضـع وأئمة الصلوات اال
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يكره القطع عندها بل هو مـن القبـيح، ويكـره البـدء بمـا بعـدها لتعلـق الكـالم بعضـه 

 . ببعض، ويف هذا تمزيق للوحدة الموضوعية بين المقطعين

فمن الصور المحسوسـة والواقعيـة لاللتـزام المـذموم لـبعض هـذه التجزئـةك مـا 

ة، فإذا وصل اإلمام إلى  اية الجزء مثالً يفعله  كثير من األئمة يف صالة الرتاويح خاصَّ

يرى حتما عليه أن يقطع تالوته ويركـع، فـإذا شـرع يف الـتالوة يف الركعـة الثانيـة أو يف 

اليوم الثاين يستأنف من حيـث انتهـى، وال يصـح البـدء بـه، فقطعـه قبـيح وشـروعه يف 

 .      م بعضه ببعضالتالوة قبيح، لتعلق الكال

ـمة علـى ثالثـين  كما تظهر آثار هـذه التجزئـة السـلبية يف طباعـة المصـاحف مقسَّ

جزءًا من القرآن الكريم، كل جـزء منفصـل بنفسـه ومسـتقل، وقـد ُتبـاع هـذه األجـزاء 

مجتمعة أو مفرقة، فيقع القار  يف المشكلة نفسها يف قبيح القطع على بعض األجزاء 

 .                                          خر يف ورده اليومي أو غيرهأو البدء ببعضها اآل

ونلحــ  بشــكل واضــح اعتمــاد العديــد مــن المفســرين يف تفاســيرهم علــى هــذه 

األجــزاء الثالثــين المحدثــة، إذ تجــد بعــض المعنــى يف  ايــة المجلــد األول، وتتمــة 

للمعـاين وتفريـق لألحكـام  المعنى يف بداية المجلد الـذي يليـه، فكـان يف هـذا تمزيـق

 .كذلك

 :الرئيسة التي سيحاول الباحث اإلجابة عنها، هيأسئلة البحث وعليه تكون 

 غات الدراسة يف موضوع التجزئة والتحزيب عمومًا؟و  سما م -

ما إيجابيات التجزئة الحالية وما سلبيا ا؟ وهل يمكن تقويم مـا لـم يسـلم و -

 من مواضعها؟ 

 ؟ افقة لتجزئة الصحابة هل التجزئة الحالية موو -

ريخ تجزئة المصاحف وتحزيبها؟ وما مراحل تطورها؟ ولمن تنسـب أما تو -

 التجزئة الحالية؟

 ما األساس الذي قامت عليه تجزئة المصاحف الحالية وتحزيبها؟ و -
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 :تضح بالعناصر اآلتيةتأهدا  البحث، و: ثالثًا

 .الوقوف على تأريخ تجزئة المصاحف ونشأ ا .8

 .التجزئة، وآثارها يف قراءة القرآن الكريم وحفظه بيان أسباب .0

معرفــة األســاس العلمــي الــذي اعتمــده العلمــاء يف عمــل التجزئــة الحاليــة،  .5

 . غات َقبولهاو  سوم

االطالع على من انتقد تجزئة المصحف وتحزيبه الحالي من العلماء قديمًا  .1

 .وحديثًا

 .عينة لدراسة مستقبليةدراسة مواضع األجزاء الثالثين يف القرآن الكريم، ك .2

تحديــد مواضــع التجزئــة المخلــة لمعــاين اآليــات وربطهــا ببعضــها كوحــدة  .6

موضوعية متكاملة، ومن ثـم محاولـة  إيجـاد مواضـع  بديلـة لهـا قريبـة مـن الموضـع 

 .األصل بشكل ال يخل هبيئة التجزئة الحالية

ي الدعوة إلى الحف  التدبري للقرآن الكـريم، والحـذر مـن الحفـ  الصـور .7

 . المخالف للمقاصد القرآنية

 :حدود البحث: رابعًا

تتناول الدراسة مواضع األجزاء الثالثين من القرآن الكريم، وال تشـمل مواضـع 

ــا ــى طبعــ. األحــزاب وأنصــافها وأرباعه ــة  ةواعتمــدت الدراســة عل مصــحف المدين

ـاظ، وسـعة انتشـاره الشـهر  ،نبويةال ، ميعلـى مسـتوى العـالم اإلسـال اعنـد الحفَّ

                                                 
وكانــت أول طباعــة . وهــو إصــدار مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدينــة المنــورة( 8)

متعـه اهلل بالصـحة -عثمـان طـه : م، كتب بخط الخطاط المشـهور8091-هـ 8122تاريخ للمصحف ب

سطرًا، تتميز بأ ا تبدأ بآية وتنتهـي بآيـة، ( 82)على  -أي وجه صفحة-تحتوي كل صفحة منه -والقوة

اظ- صـفحة، وهـو بروايـة ( 621: )وعدد صفحات مصـحف المدينـة النبويـة -ويسمى مصحف الحفَّ

ع برئاسـة فضـيلة الشـيخ  وقد. حفص عن عاصم روجع هذا المصحف من قِبل اللجنة العلمية بـالمجمَّ

مليــون نســخة حتــى عــام ( 066: )تــم توزيــع أكثــر مــن -حفظــه اهلل -علــي بــن عبــد الــرحمن الحــذيفي

ــة الســعودية8152 ــة مــن المملكــة العربي جهــود مجمــع الملــك فهــد يف طباعــة : ينظــر بحــث. هـــ هدي

حمـد سـعيد أحمـد مبـارك، ضـمن بحـوث نـدوة طباعـة القـرآن الكـريم المصحف الشريف ورقيَّـًا، لم

هــ، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، 8156صـفر  2-5ونشره بين الواقع والمأمول، 

= 
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ــَمْرلي المصــريويلحــق هبــا طبعــة  لشــهرته كــذلك يف مصــر خاصــة  ،مصــحف الشَّ

، وهـو يف جميع مواضـع التجزئـة الثالثـينمع مصحف المدينة النبوية تمامًا وتوافقه 

وقد قارنت . وهما برواية حفص عن عاصم، أقدم طباعة من مصحف المدينة النبوية

ــ ــين ه ــين ب اذين المصــحفين ومصــاحف بعــض الدراســة يف مواضــع األجــزاء الثالث

رواية شعبة عن عاصم، ورواية قـالون عـن نـافع، : الروايات األخرى المشهورة، مثل

ورواية ور  عن نافع، ورواية الدوري عن أبي عمرو، فكانت النتيجة التوافق بنسـبة 

 . كبيرة جدًا يف جميع مواضع األجزاء الثالثين إال اليسير 

 .منهج البحث: ةامسًا

ــن ــوالم ــن :  هج المســتعمل يف البحــث ه ــادة البحــث م ــنهج  االســتقرائي لم الم

مصـادره األصــيلة يف أمهـات الكتــب والمؤلفـات الحديثــة والبحـوث، كمــا يســتعمل 

البحــث المــنهج  النقــدي التحليلــي لمجمــوع هــذه المواضــع الثالثــين ُبغيــة تقويمهــا 

 :العناصر اآلتية وتسير طريقة الدراسة لهذه المواضع وفق. والعمل على تحسينها

  تحديد موضع الجـزء بـذكر اآليـة األولـى منـهك سـواء بـدأ هبـا أو بـدأ بسـورة

                                                 
= 

 .التعريف بمصحف المدينة النبوية يف آخر صفحاته: وينظر. المدينة المنورة

َمْرلي بسكون الراءك نسبة إلى الحا( 8) ـَمْرليسمي بمصحف الشَّ َمْرلي صاحب دار الشَّ . ج أحمد حسين الشَّ

م  بخط محمد قدرو علي االستانبولي، ثم طبع ثانية عام 8011-هـ8561وكانت أول طباعة له بتاريخ

تحتـوي كـل . محمد سعد حـداد، وبقـي بخطـه حتـى اآلن: م بخط الخطاط المشهور8072-هـ8502

بآية أو النهاية بآية كمصحف المدينة النبوية، وعدد  سطرًا، ال يشرتط فيها البداية( 82)صفحة منه على 

ــَمْرلي  ــة حفــص عــن عاصــم( 200)صــفحات مصــحف الشَّ ــذا . صــفحة، وهــو برواي ــد روجــع ه وق

المصحف من لجنة مراجعة المصاحف بمشيخة األزهر برئاسة فضيلة الشيخ محمود الحصري رحمه 

َمْرليك تاريخ عريق يف طبا: ينظر بحث.  اهلل تعالى عة المصـحف الشـريف، لمحمـد فـوزي مصـري الشَّ

هــ، 8156صـفر  2-5رحيل، ضمن بحوث ندوة طباعة القرآن الكريم ونشـره بـين الواقـع والمـأمول، 

 .511-500ص. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة

ولـم . شـريفجميع المصاحف المذكورة بالروايات من طبعة مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف ال( 0)

مع رواية حفص ما يتوافق مـع  -وهي خمسة مواضع فقط-أجد يف مواضع االختالف يف هذه الروايات

المواضع المقرتحة يف هذه الدراسة، لذا لم أذكرها يف صلب البحث، ولعـل يف دراسـة مسـتقبلية أوسـع 

 .تكون المقارنة مع الروايات األخرى
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  .بعينها

  الحكــم علــى ســالمة موضــع الجــزء مــن عدمــهك بــالنظر إلــى صــحة ارتباطــه

 .  بمعاين اآليات قبله أو بعده

 وتوضيح المعنى . بيان السبب أو العلة لحالة موضع الجزء بعد الحكم عليه

الي آلية الموضع للتعليق عليها بحسب الحاجة، مالم يبدأ الجزء بسورة بعينها اإلجم

ل  .لموافقته لمنهاج التحزيب األوَّ

 ذكر الموضع المقرتح يف حال الحكم على عدم سالمة الموضع األصل. 

 .الدراسات السابقة: سادسًا

تحدث العلماء عن مسألة تجزئة المصـاحف وتحزيبهـا يف مصـنفات عـّد اآلي، 

ورسم المصحف وضبطه، والوقف واالبتداء، وبعض كتب القراءات، كمـا نجـده يف 

مباحث متفرقة على شكل أبواب وفصول يف مقـدمات كتـب التفسـير وعلـوم القـرآن 

ــريم ــب. الك ــة والتحزي ــاب يف التجزئ ــرد كت ــم يف ــي-ول ــد علم إالَّ يف العصــر  -يف ح

أبي عبيـد القاسـم بـن : مىفمن أوائل من تناول الموضوع من العلماء القدا. الحديث

ــالم  ــرآن: يف كتابــه( هـــ001: ت)س : ت)وابــن أبــي داود السجســتاين . فضــائل الق

يف كتــاب المصــاحف، إذ يــروي بســنده بعــض أحاديــث وآثــار التجزئــة ( هـــ586

: يف كتابـه( 122نحـو: ت)وأبي القاسم عمر بـن محمـد بـن عبـد الكـايف . والتحزيب

عمـرو  أبـيو. روفـه وتلخـيص مكيـه مـن مدنيـهعدد سور القـرآن وآياتـه وكلماتـه وح

المكتفـى يف الوقـف واالبتـداءك إذ نقـل مسـألة تجزئـة : يف كتابـه( هــ111: ت)الداين 

                                                 
األجزاء واألحزابك ِذكُر رأس اآليـة أو الفاصـلة وهـي كلمـة آخـر  َنْهُج العلماء يف مسألة تحديد مواضع( 8)

اآلية التي قبل موضع الجـزء أو الحـزب، كمـا عنـد الـداين، وابـن الجـوزي، والسـخاوي، والصفاقسـي 

بدايـة كـل جـزء  عنـد( ٱ)المصاحف، هو وضع عالمة نجمة أما المعمول به اآلن يف طباعة . وغيرهم

ويف هذا البحث ارتأيت توحيـد المنهـاج يف تحديـد موضـع الجـزء . افهوحزب وعند بداية أرباعه وأنص

بذكر اآلية األولى منه أو السورة التـي يبـدأ هبـا هـذا الجـزءك ال بـذكر  ايـة الجـزء الـذي قبلـه، إذ ُيعـرف 

عن بداية الجزء ال عن آخره، وهو الذي يبـدأ  -عمليًا  -الجزء ببدايته ال بآخره، وُيسأل الحاف  للقرآن 

 .القراءة يف الصلوات وغيرها به
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، يف (هــ106: ت)وأبـي داود سـليمان بـن نجـاح . المصاحف وتحزيبها عن شـيوخه

مختصر التبيين لهجاء التنـزيل، وقد نقل المؤلف عن شيخه أبـي عمـرو الـداين : كتابه

وممـن تحـدث . عض هذه التجزئة ووافقه فيها، وكان له رأي خـاص يف نقـد بعضـهاب

يف اإليضـاح يف ( هــ222بعـد : ت)اإلمام أحمد بن أبي عمـر األنـدرابي : عن التجزئة

اء : يف كتابه (هـ020:ت) القراءات، وأبي الحسن جمال الدين السخاوي جمال القـرَّ

وكـذا ابـن الجـوزي . القـرآن وتحزيبـهحكى عمن قبله مسـألة تجزئـة . وكمال اإلقراء

ـــ207: ت) ــان( ه ــون األفن ــأخرين. يف فن ــن المت ــي الحســن الصفاقســي : وم : ت)أب

يف غيث النفعك أفـاد مـن المتقـدمين، وتـراه يـروي اإلجمـاع أو االتفـاق أو ( هـ8889

ـَمْرلي . عدم الخالف يف جميع مواضع التجزئـة الثالثـين وعليـه اعتمـد مصـحف الشَّ

وأشـهر مـن . بشكل أساس يف مواضـع التجزئـة والتحزيـبنبوية ة الومصحف المدين

ُعرف بنقده لمسألة تجزئـة المصـاحف وتحزيبـه هـو شـيخ اإلسـالم أحمـد بـن تيميـة 

 . الفتاوى: يف كتاب( هـ709: ت)

أما يف العصر الحـديث فقـد ُكتبـت مقـاالت عـدة وبحـوث يف مسـألة التحزيـب، 

 :ذكر أهمها على النحو اآليتن. وأفردت فيه بعض المؤلفات وهي قليلة

: ت)اتحاف اإلخوان بأجزاء القرآن، للشيخ علي بن محمـد الضـباع : كتاب -8

 (.هـ8592

دعوة إلعادة النظر يف تجزئة : ، بعنوان(صفحة 00)صغير الحجم يف : كتاب -0

والُكتيـب يف  لماجـد الحمـوي،. القرآن الكـريم وتحزيبـه بشـكل ال يخـل بـالمعنى

 . سةصلب موضوع الدرا

ولّب هذا الكتاب . عبد العزيز بن محمد الحربي. تحزيب القرآن، لد: كتاب -5

السلف الصالح ابتداء مـن ختمـه يف ثالثـة أيـام، هو ذكر أنواع الختمات المنقولة عن 

 .ضمن جداول ميسرة

                                                 
 .مطبوع، ولم استطع التوصل إليه زمن البحث( 8)

 (.م0225، 8دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط: )طبعة( 0)
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ــم لــد -1 الوصــل والوقــف : بعنــوان أحمــد بــن أحمــد شرشــال،. بحــث محكَّ

ث الباحث فيه مختصرًا عن سـبب هـذه التجزئـة . وأثرهما يف بيان معاين التنـزيل تحدَّ

وموقف العلماء منها، وخلص أ ا ال تجز  بالوضع الحالي لمخالفتها لعلم الوقـف 

ثم حاول إعطاء مثال على التجزئة البديلة من خـالل . واالبتداء يف مواضع كثيرة منها

 . سورة الشعراء لكثرة القصص فيها

ــم لــد -2 تحزيــب القــرآن يف المصــادر : عنــوانغــانم الحمــد، ب. بحــث محكَّ

  .والمصاحف

م بعنوان -6 لف والخلف، ل: بحث محكَّ عباس . دختم القرآن وتحزيبه بين السَّ

علي الحازمي

هـذه هــي أهـم الجهــود المبذولــة يف موضـوع الدراســة، سـيفيد الباحــث منهــا يف 

لنظـر لألسـتاذ ماجـد إعادة ا: بعض مباحثها وعناوينها، ولعل أقرهبا للبحث هو ُكتيب

ــود،  ــه شــبه مفق ــه ولكــن دون والحمــوي، إال أن ــت جهــدي للحصــول علي ــد حاول ق

ة مـن ناحيـة الدراسـة التحليليـة ! جـدوى وهبـذا نحسـب أن موضـوع البحـث فيـه ِجـدَّ

 . لمواضع األجزاء الثالثين، وتقويم بعض مواضعها بغية إيجاد البدائل المناسبة

 :هيكل البحث: سابعًا

 :وذلك على النحو اآليت. ث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارساشتمل البح 

  .تجزئة المصاحف: المبحث األول

 (. لغة واصطالحًا)تعريف التجزئة : أوالً 

 .ت هبا تجزئة المصاحف وتحزيبهاالمراحل التأريخية التي مرَّ : ثانيًا

                                                 
ــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية ( 8) ، (م0222-هـــ8102الســنة الخامســة، العــدد األربعــون، )يف مجل

 .معة الكويتالصادرة عن مجلس النشر العلمي يف جا

أبحـاث يف علـوم : ، ثم طبع ضمن كتـاب للمؤلـف بعنـوان(هـ8101، 82العدد)مجلة األحمدية، دبي، ( 0)

 (.م0226، 8دار عمار، ط: األردن)القرآن، 

 (.هـ8500العدد الثاين، )مطبوع، مجلة الدراسات القرآنية للجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، ( 5)
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 .إيجابيات التجزئة الحالية للمصاحف: ثالثًا

 .هاالقائلون بنقدئة الحالية وسلبيات التجز: رابعًا

 .غات الدراسة النقدية يف مسألة تجزئة المصحف وتحزيبهو  سم: خامسًا

 .لقرآن الكريمادراسة تقويمية لمواضع أجزاء :  المبحث الثاين

 

*              *              * 
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 .جت ئة املصاحف: ملبحث األولا

 : تعريف التجزةة: أوال  

، وهــو االكتفــاء (: جــزأ): التجزئــة يف اللغــة اء والهمــزة أصــل  واحــد  الجــيم والــزَّ

َأهك كالهمـا أَ زَ وَجـ .الطائفة من الشيء: والجزء. بالشيء جعلـه : الشـيء َجـْزًا وَجـزَّ

ــة: أجــزاء، وكــذلك ــنهم .التجزئ أ المــال بي ــمه: وجــزَّ : والجــزء يف كــالم العــرب .قسَّ

 .أجزاء: النصيب، وجمعه

هو تقسـيم  -ما نقصده هنا يف حدود البحث-: طالحتجزئة المصاحف يف االص

ي( 52)القرآن الكريم إلى ثالثين  م إلى جزئين سمًّ حزبـًا، : جزءًاك و كل جزء منه ُقس 

م إلى أربعة أجزاءك ُأطلـق علـى كـل منهـا (62)فأصبح ستين  : حزبًا، وكل حزب ُقس 

( 012)أربعـين مئتين و ربع الحزب، ونصف الحزب، وثالثة أرباع الحزبك فأصبح 

مع بداية كل جزء وحزب مـا لـم يبـدأ ( ٱ)ثم وضعت عالمة نجمة  .جزءاً / ربعًا

 .بسورة بعينها

والتجزئة والتحزيب مصطلحان لهمـا االسـتعمال نفسـهك فقـد وردا يف الحـديث 

يف  وقــال   (علــي جزئــي مـن القــرآن طـرأ إنــه): الشـريف بمعنــى واحـد، قــال 

وكـذا األمـر يف .  (الحـديث...زبـه أو عـن شـيء منـهمـن نـام عـن ح): حديث آخـر

                                                 
 .866، ص(جزأ: )مادة ،غة البن فارسمقاييس الل: ينظر( 8)

، (جـزأ: )مـادة ،مقـاييس اللغـة البـن فـارس: وينظـر. 0/585، (جـزأ: )لسان العرب البن منظور، مادة( 0)

 .866ص

ــين الجــزء ( 5) ــرق ب ــم ُيف ــل هــذه التقســيمات مصــطلح الجــزء، ول ــى ك ــوا عل ــل أطلق إالَّ أن العلمــاء األوائ

اء 587البيـان يف عـد  آي القـرآن للـداين، ص :ينظـر. والتحزيب إال يف طباعة المصـاحف ، وجمـال القـرَّ

، وفنــون األفنــان يف عيــون علــوم القــرآن البــن الجــوزي، 125-590وكمــال اإلقــراء للســخاوي، ص

 .025ص

: رواه أبـو داود بـرقموقـد -سـيأيت ذكـره الحقـًا  -المشـهور هذا جـزء مـن حـديث أوس بـن حذيفـة ( 1)

يف كـم يســتحب : ، بــاب(8512: )ورواه ابـن ماجــه بـرقم .029تحزيـب القــرآن، ص: ، بـاب(8505)

 .802يختم القرآن، ص

جــامع صــالة الليــل، ومــن نــام عنــه أو : صــالة المســافرين، بــاب: ، كتــاب(8712: )رواه مســلم بــرقم( 2)

= 
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اإلمـام أبـي عمـرو الـداين، إذ يقـول يف تعريفـه لتجزئـة : حديث العلماء األوائل أمثال

ونقـل التعريـف  بمعنى واحـد: أجزاء القرآن واألحزاب واألوراد: يقال : القرآن

اء   .نفسه اإلمام السخاوي يف جمال القرَّ

اء -اءويستعمل العلم التجزئة يف تبويب الموضوع : مصطلح  -وأكثرهم من القرَّ

ذكــر : بــاب)، وعنــد ابــن أبــي داود ( تجزئــة المصــاحف: بــاب: )يف كتــبهم، ومثالــه

، عند السخاوي( تجزئة القرآن: باب)، وعند الداين وابن الجوزي( أجزاء القرآن

ـــاب الحــادي والعشـــرون)و ــين: الب ــدرابي( يف ذكــر أجــزاء الثالث ــد األن ــارة  .عن وت

: ، ففـي سـنن أبــي داود-وأكثـرهم مــن المحـدثين -التحزيـب : يسـتعملون مصـطلح

 (.باب ما جاء يف تحزيب القرآن: )ويف موطأ مالك (باب تحزيب القرآن)

عمل أمــا يف طباعــة المصــاحف فقــد تــم التفريــق بــين المصــطلحينك حيــث اســتُ 

 نصـف الجـزءل( التحزيب)ن، واستعمل مصطلح لألجزاء الثالثي( التجزئة)مصطلح 

ى  .عند األفارقة والمغاربة بالحزب المسمَّ

ولعل هذا التفريق بين المصطلحين ُينسب إلى اإلمـام السـخاوي إذ ذكرهمـا يف أجـزاء 

ن يف المصاحف، واهلل أعلم. القرآن وأحزابه  .ثم استحسنه العلماء من بعده ودو 

                                                 
= 

  .      525، ص(مرض

 .  590البيان للداين، ص( 8)

اء للسخاوي، ص( 0)  .085جمال القرَّ

 .100ص ،حف البن أبي داود،كتاب المصا: ينظر( 5)

 .025وكذا أفرد هذا العنوان ابن الجوزي يف فنون األفنان، ص. 522البيان للداين، ص: ينظر( 1)

اء للسخاوي، ص( 2)  .085جمال القرَّ

 .061اإليضاح يف القراءات لألندرابي، ص( 6)

 .029تحزيب القرآن، ص: تفريم أبواب شهر رمضان، باب: سنن أبي داود، كتاب( 7)

 .8/022موطأ مالك، ( 9)

م القرآن العزيز على ثالثمائة وستين جزءًا لمن يريد حف  القرآن، فإذا حفـ  كـل يـوم  : إذ قال( 0) وقد ُقس 

، وذكـر مـن ..هي أسـداس األحـزاب، أعنـي أحـزاب سـتين: جزءًا، حف  القرآن يف سنة، وهذه األجزاء

ألن كل جزئين منها ثلث حزب، وكل ثالثة نصف أنك تعرف هبا أثالث األحزاب، : فوائد هذه القسمة

= 
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المشتهرة اليوم يف المصاحف -التجزئة إلى الثالثين ممن ذكر : األجزاء الثالثين

ونقـل عنـه  أبـو عمـرو الـداين: ضمن األجزاء السـتين التـي هـي األحـزاب حاليـًا-

ـــن نجـــاح،،الســـخاوي ـــدرابي واب ـــوزي واألن ـــن الج ـــره اب ـــه  ،وذك ووافق

 . مع االختالف يف بعض المواضع بينهم الصفاقسي

هذه المصادر يف مواضع األجزاء الثالثـين، فظهـر لـي أن وقد عَقدُت موازنة بين 

َمْرليك هو كتابنبوية أقرب المصادر لطبعة مصحف المدينة ال غيث : و مصحف الشَّ

ـــع للصفاقســـي ـــا جـــاء يف . النف ـــى كـــل م فالمصـــحفان اعتمـــدا بشـــكل أســـاس عل

ح هبذا المنهاج مصحف المدينة ال الصفاقسي، آخر  يف التعريف به يفنبوية وقد صرَّ

َمْرلي فلم يصرح هبذا المصدر وإن سلك المنهاج نفسـه  المصحف، أما مصحف الشَّ

 . الذي سلكه مصحف المدينة، بل سبقه لِقدم كتابته وطباعته

ــة  ــات لمواضــع التجزئ ــن وضــع عالم ل م ــد أوَّ ــر اليســير تحدي ــن األم ــيس م ول

ح هبذا اإلمام  والتحزيب يف المصاحف، وإن كان ذلك معلومًا عند السابقين كما صرَّ

يف القـرن الثـامن الهجـري، ( هــ701: ت)واإلمـام الزركشـي ( هــ771:ت)ابن كثير 

وأما التحزيب والتجزئـة فقـد اشـتهرت األجـزاء مـن ثالثـين كمـا يف  : يقول ابن كثير

  . الربعات بالمدارس وغيرها 

                                                 
= 

اء للسخاوي، ص: ينظر. حزب، وكل أربعة ثلثا حزب  .191جمال القرَّ

غير مواضـع األجـزاء ( عشرين ومئة)وهذه األجزاء . 586- 580البيان للدين، ص: تراجع مواضعها يف( 8)

 (.عشرين ومئة)الثالثين وأحزاهبا المدونة يف المصاحف اليوم وعددها 

اء، ص( 0)  .107-187يف جمال القرَّ

 .وما بعدها 0/085مختصر التبيين لهجاء التنـزيل، : يف كتابه(  5)

 .061يف اإليضاح، ص( 1)

 .060يف فنون األفنان، ص( 2)

بع، وذلك يف مجموع كتابه ضمن فواصل اآليات والسور( 6)  .يف غيث النفع يف القراءات السَّ

 .فصل الثاين عند الحديث عن دراسة مواضع األجزاء الثالثينإال موضع سيأيت ذكره يف ال( 7)

وذكــر الجملــة نفســها اإلمــام الزركشــي، يف الربهــان يف علــوم . 8/9تفســير القــرآن العظــيم، البــن كثيــر، ( 9)

 .8/022القرآن، 
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ن عالمات التجزئة ، علـي الخطاط البغدادي ابن البواب: ولعل من أوائل من دوَّ

، فقـد أثبـت يف حاشـية صـفحات مصـحفه الـذي كتبـه عـام (هــ185: ت)بن هالل، ا

مواضع أسباع القـرآن وأنصـافها، ومواضـع أجزائـه الثالثـين والسـتين، ثـم ( هـ502)

والتزم بكتابـة أرقـام األجـزاء يف ( هـ8872)جاء كاتب مصحف جامعة برنستون عام 

َم كل ج زء أقسامًا أربعة، وَوَضَع يف موضـع بـدء حاشية الصفحة، من غير إطار، وَقسَّ

، ويف بـدء القسـم الثالـث (حـزب)الجزء رقم الجزء، ويف بدء القسم الثـاين منـه كلمـة 

، وهكــذا يف جميــع األجــزاء (حــزب)، ويف بــدء القســم الرابــع كلمــة (نصــف)كلمــة 

واستقر الحال يف المصاحف المطبوعة على رسم الجزء يف حاشية الصفحة . الثالثين

ــري يف  ــك يف المصــحف األمي ــا نجــد ذل ــار مزخــرف، كم ــاهرة)إط  ومصــحف ( الق

 . المدينة النبوية

ت بها تجزةة المصاحف وتحزيبها: ثانيًا  .المراحل التأريخية الت  مرَّ

ت تجزئة المصحف الشريف بمرحلتين على النحو اآليت  :مرَّ

 .سورهالتجزةة على أساس عّد آيات القرآن الكريم و: المرحلة األولى

أّول مـا بـدأت تجزئـة المصـاحف كانـت علـى وهي مرحلـة التعلـيم والتلقـي، فـ

أساس عد  اآليات، وذلك عن طريق التلقي الشفوي لـتعلم القـرآن الكـريم وتعليمـه، 

أن يعلمهـم القـرآن  يف تعليم القرآن الكريم للصـحابة   فقد كان من منهاج النبي 

 ر والعمـل معـًا، وانـتهج الصـحابة خمس آيات وعشر آيات وذلك للحف  والتـدب

فمــن . وكبــار التــابعين رحمهــم اهلل مــن بعــده هــذا المنهــاج يف تعلــيم القــرآن الكــريم

 :الشواهد الدالة على ذلك

أخـربين أبـو عبـد : ما رواه اإلمام الـداين بسـنده عـن عطـاء بـن السـائب، قـال -8

د اهلل بن مسـعود حدثني الذين كانوا يقرؤون على عثمان بن عفان وعب: الرحمن، قال

                                                 
ــواتح الســور ورؤوس اآلي واألجــزاء يف المصــحف . د :تنظــر دراســة( 8) ــدوري الحمــد، رســم ف ــانم ق غ

مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريفك مجلـــة البحـــوث : المدينـــة المنـــورة)الشـــريف، 

 (بتصرف. )02-99، ص(السنة الخامسة والسادسة-والدراسات القرآنية، العدد العاشر
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 بن كعب 
ّ
كـان يقـرؤهم العشـر فـال يجاوز ـا إلـى عشـر  أن رسول اهلل  --وأبي

 .أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا

ــا إذا : وروى اإلمــام الــداين كــذلك عــن أبــي عبــد الــرحمن الســلمي، قــال -0 كنَّ

لعشر التي بعدها حتى نعرف حاللها وحرامها تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم ا

 .وأمرها و يها

كـان أبـو عبـد الـرحمن ُيقـرُ  : كما روي عن إسـماعيل بـن أبـي خالـد، قـال -5

، ويعلمهـم أيـن الخْمـُس والعشـُر، ويقرئنـا خمسـًا 
 
عشرين بالغداة وعشرين بالعشـي

عبد الـرحمن  قرأت على أبي: ويف رواية أخرى عن إسماعيل نفسه يقول .خمسًا

  ..حسبك هذا عشر  : فلما بلغت العشر قال

كان الرجل منَّا إذا ) :قال ابن مسعود وروى ابن جرير الطربي بسنده عن  -1

، والعمل هبنَّ    .( تعلم عشر آيات لم يجاوزهنَّ حتى يعرف معانَيهنَّ

وعن أبي العالية قال تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن رسـول اهلل  -2

 كان يأخذه خمسًا خمسًا. 

وهذه األخبار كلها تـؤذن بـأن التعشـير  : يقول الداين بعد هذه الروايات وغيرها

ـَور ورؤوس اآلي مـن عمـل الصـحابة، رضـوان اهلل علـيهم،  والتخمـيس وفـواتح السُّ

اهم إلى عملهم االجتهاد   فأدَّ

                                                 
 .51-55البيان للداين، ص( 8)

 .البيان، المرجع نفسه( 0)

 .082عربي، صحسن المدد يف معرفة فّن العدد للج: وينظر. البيان، المرجع نفسه( 5)

 .البيان، المرجع نفسه( 1)

واألثر صحيح فيه األعمش سليمان بن مهـران، ثقـة . 8/01جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي، ( 2)

 .من رجال الصحيحين، ينظر هامش المصدر نفسه

،  (8029: )ورواه البيهقـي يف شـعب اإليمـان بـرقم. 6/887، (00052: )مصنف بن أبـي شـيبة، بـرقم( 6)

0/558. 

 .858البيان للداين، ص( 7)
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ى التخمــيس ثــم انتقــل المنهــاج مــن مرحلــة التلقــي الشــفوي للتحزيــب علــ

: إلى مرحلة التدوين يف المصاحفك يقول األوزاعي سمعت قتـادة يقـول والتعشير

روا سوا ثم عشَّ ويف ُمتحف المصاحف بدار الكتب المصرية  .بدؤوا فنقطوا، ثم خمَّ

، وفيـه (هــ882:ت)المصرية يوجد نسخة من مصـحف يقـال أنـه للحسـن البصـري 

رضـي اهلل –حابة كعمر وابن مسعود وجاء عن بعض الص .عالمات اآلي والتعشير

والتابعين كمجاهد بن جرب ومحمد بن سيرين أ م كرهوا أمـر التخمـيس -اهلل عنهما 

وال أبـو بكـر  والتعشير يف بدايتهك ألنه أمـر محـدث يف المصـاحف لـم يفعلـه النبـي 

وعثمان رضي اهلل عنهما يف جمعهما للقـرآن الكـريم وتدوينـه، ولكـن مـا لبـث إال أن 

ف ذلك عندهم حفاظًا على القرآن الكريم من التحريـف واللحـن بسـبب استقر خال

 .اللسان األعجمي الدخيل يف اإلسالم

  أمــا تجزئــة المصــحف علــى أســاس ســور القــرآن الكــريمك فهــو منهــاج النبــي

الذين أخذوه بالتلقي عنه، وقد كـانوا يجـزؤون أو يحزبـون المصـحف  والصحابة 

ة ال تحزيب  ، -كما ذكره شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة–السورة الواحدة بالسورة التَّامَّ

وفـد  يف  قدمنا على رسول اهلل  :المشهورك قال حديث أوس بن حذيفة : ودليله

بنــي  وأنــزل رســول اهلل  المغيــرة بــن شــعبة، فنـــزلت األحــالف علــى: قــال ثقيــف

د   قال-يف قبة له،  مالك د الـذين قـدموا وكـان يف الوفـ : (بن مسرهد بن مسربل)ُمسدَّ

ثنا، وقـال: قال -ثقيف من على رسول اهلل  أبـو  كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحـد 

                                                 
ى اصـطالحًا( 8) التخمـيس والتعشـير أو : أي وضع عالمة على كل خمس آيات أو عشر من القـرآن، فيسـمَّ

 .الخموس والعشور

 .852البيان للداين، ص( 0)

 جهود اللجنـة العلميـة لمراجعـة مصـحف المدينـة ،:ينظر بحثه -حفظه اهلل-عاينه الشيخ علي الحذيفي( 5)

ع ودورها يف اإلعداد والتدقيق، ضمن بحوث ندوة طباعـة القـرآن الكـريم ونشـره بـين  النبوية يف المجمَّ

هـ، بمجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف، 8156صفر  2-5الواقع والمأمول، يف الفرتة بين 

 .0022المدينة المنورة،  ص

 .85/129مجموع الفتاوى البن تيمية، ( 1) 



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
474 

ثنا مـا  :سعيد قائمًا على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحـد 

ين: ثـــم يقـــول قـــريش، لقـــي مـــن قومـــه مـــن ـــا مستضـــعفين مســـتَذل  . ال ســـواءك كنَّ

د    قال كانت سجال الحـرب بيننـا وبيـنهم نـدال  المدينة فلما خرجنا إلى :بمكة ُمسدَّ

لقـد : عليهم ويدالون علينا، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا

ــة ــا الليل ــال. أبطــأت عنَّ ــه ): ق ــرأ إن ــرآن فكرهــت أن أجــيء  ط ــن الق ــي م ــي جزئ  عل

ه  :كيف ُتحّزبوَن القـرآن؟ قـالوا  سألت أصحاب رسول اهلل :أوس قال ،(حتى ُأتِـمَّ

ـــدى عْشـــرَة، وثـــالَث عشـــرَة، وِحـــزُب  ، وإح ، وتســـع  ، وســـبع  ، وخمـــس  ـــالث   ث

ل وحده  .المفصَّ

ب  كيـف كـان رسـول اهلل  فسألنا أصحاب رسول اهلل )وعند الطرباين،  يحـز 

 .(فذكره...يحزبه ثالثًا، وخمسًا، كان رسول اهلل : القرآن؟ فقالوا

كان يحّزب القرآن الكـريم بالسـور ويختمـه أو يراجعـه  يتضح أن النبي  وهبذا

ممن يقرؤه يف سبع تيسـيرًا علـى  وكان رسول اهلل  : القرطبي يقول . كل سبع ليال

ثم من بعده خمس سور حزب، ثم من األمة، وكان يبتد  فيجعله ثالث سور حزب، 

ن بعده إحدى عشـر سـورة بعده سبع سور حزب، ثم من بعده تسع سور حزب، ثم م

حزب، ثم من بعده ثالث عشرة سورة حزب، ثـم مـن بعـده المفصـل حـزب، فـذلك 

 . سبعة أحزاب

ــر والزركشــي  ــن كثي ــا ذكرهــا اب ــان الســور كم ــالثوبي ــرة، وآل عمــران، : ث البق

: وسـبع، (التوبـة)المائدة، واألنعام، واألعراف، واألنفال، وبراءة : والنساء، وخمس

ســبحان : ويوســف، والرعــد، وإبــراهيم، والحجــر، والنحــل، وتســعيــونس، وهــود، 

، والكهـــف، ومـــريم، وطـــه، واألنبيـــاء، والحـــج، والمؤمنـــون، والنـــور، (اإلســـراء)

ــان ــروم، : وإحــدى عشــرة، والفرق ــوت، وال الشــعراء، والنمــل، والقصــص، والعنكب

                                                 
  .82الحديث، صسبق تخريج ( 8)

 .8/002،  (200: )المعجم الكبير للطرباين، برقم( 0)

 .96التذكار يف أفضل األذكار للقرطبي، ص( 5)



 ياسر بن إسماعيل راض . د                                                             ضع أجزاء القرآن الكريمدراسة تقويمية لموا

 
473 

 الصـافات،: ولقمان، وألم السجدة، واألحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس، وثالث عشـرة

، والزخـرف، (الشورى)، وحم عسق (فصلت)وص، والزمر، وغافر، وحم السجدة 

والحجـرات، ثـم بعـد  ،، والفـتح(محمـد)والدخان، والجاثية، واألحقـاف، والقتـال 

  .(~ق)ذلك حزب المفصل وأوله سور 

ذكر ابن أبـي  يف التحزيب بالسور واآلياتك والصحابة   وعلى منهاج النبي 

التحزيـب  كاق وعاصـم الجحـدريالمصاحف بسـنده عـن هـالل الـورَّ  داود يف كتاب

 ذكرلنصف القرآن وثلثه، وربعه، وخمسه، وسدسه، وسبعه، وثمنه، وعشـره، ولـم يـ

ــباع  .ســعهتُ  ــات ألس ــب باآلي ــن آدم التحزي ــادة، ويحــي ب ــن قت ــا أورد بســنده ع  كم

 .القرآن فقط

 .قرآن الكريم وكلماتهالتجزةة على أساس عّد حرو  ال: المرحلة الثانية

ء القـرآن بأسـباعه  :ذكر اإلمام الداين رواية عن أبـي عوانـة أنـه قـال ل مـن جـزَّ أوَّ

 بـن كعـب،  :أه علـى الكلمـاتوجـزَّ  عثمان رحمـه اهلل، :وأعشاره على اآليات
ّ
أبـي

ــى الحــروف أه عل ــزَّ ــراق، وج ــل الع ــذ أه ــه أخ ــذ ابــن  :وب ــه أخ ــل، وب ــن جب ــاذ ب مع

 .مسعود

ل مـن أمـر بتجزئـة المصـحف اسـتنادًا علـى عـّد إأكثر العلمـاء يـرون إال أن  ن أوَّ

هــو الحجــاج بــن يوســف الثقفــي -بغــض النظــر عــن تنــوع هــذه التجزئــة-الحــروف 

                                                 
، إذا علـم ....هـي أّول الحـزب المفصـل علـى الصـحيح -~سـورة ق: أي-هذه السورة: يقول ابن كثير( 8)

ــالتي بعــدهنَّ ســورة ق تفســير القــرآن العظــيم، : ينظــر .~هــذا فــإذا عــددت ثمانيــًا وأربعــين ســورة ف

1/052. 

 .017والربهان للزركشي، ص. تفسير القرآن العظيم، المرجع نفسه( 0)

 .288-282ص ،كتاب المصاحف البن أبي داود،( 5)

 .280، ص222المرجع السابق، ص ( 1)

يف متحف دار الكتب المصـرية بالقـاهرة، عاينهـا  توجد نسخة من مصحف قديم منسوب إلى عثمان ( 2)

وهـي خاليـة مـن عالمـات التعشـير سـوى فواصـل اآليـات بِِشـَرط  –حفظـه اهلل –لشيخ علي الحـذيفي ا

 .0021جهود اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية، ص: ينظر بحثه. مائلة

 .527البيان للداين، ص( 6)
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ل مـا جـز  القـرآن بـالحروفإ : يقول اإلمام ابـن تيميـة(. هـ02:ت) كـان يف ...ن أوَّ

راق فشـا ذلـك ولـم زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بـذلك، ومـن العـ

  يكن أهل المدينة يعرفون ذلك

ودليلهك ما رواه بن أبي داود يف كتاب المصاحف عن راشد أبـو محمـد الحمـاين 

اء، قال  :قال اظ والقرَّ أخربوين عـن القـرآن : فكنت فيهم، فقال: جمع الحجاج الحفَّ

ثـالث مئـة فجعلنا نحسب حتى أجمعوا أن القـرآن كلـه : كله، كم هو من حرف؟ قال

فـأخربوين إلـى أي : ألف حرف، وأربعين ألف وسبع مئة ونيف وأربعين حرفـًا، قـال

 چائچ أنـه ينتهـي يف الكهـف : حرف ينتهي نصف القرآن؟ فحسبوا، فأجمعوا

وهكــذا ســألهم عــن أســباعه علـى الحــروف، وعــن أثالثــه، وســألهم عــن ...يف الفـاء،

لتي ذكرها الزركشي يف الربهانك أ م ويف رواية الحسين بن مهران ا. الخ....أرباعه

وا كلمات القرآن وحروفه  .عدُّ

بـون القـرآن بَِعـد  حروفـه علـى تقسـيمات   اء التـابعين يحز  وبدأ السلف مـن القـرَّ

دوا نصف القرآن، وأثالثه، وأرباعـه، وأخماسـه، وأسداسـه، وأسـباعه، : عديدةك فحدَّ

ــه، وأتســاعه، وأعشــاره، وأنصــاف األســداس ، وأنصــاف األســباع، وأنصــاف وأثمان

األثمان، وأنصاف األتساع، وأنصاف األعشار منه، كما جـزؤوه إلـى أربعـة وعشـرين 

وهي مرتبة لقيام شهر )جزءًا، وأجزاء ثمانية وعشرين جزءًا، وأجزاء سبعة وعشرين، 

 .وغيرها...، وأجزاء عشرين ومئة، وأجزاء ثالثين، وأربعين، وستين،(رمضان

رةك إذ كيـف تمـت ويبدو   أن منهاج التقسيم على عد  الحروف عملية نسـبيَّة ومقـدَّ

ــة؟ و ــة تامَّ كــذا التســوية بــين األجــزاء واألحــزاب يف عــدد الحــروف وهــي تنتهــي بآي

                                                 
 .85/120مجموع الفتاوى البن تيمية، ( 8)

 .وما بعدها 229كتاب المصاحف البن أبي داود، ص( 0)

 .8/010الربهان للزركشي، ( 5)

غيـر مواضــع األجــزاء الثالثــين وأحزاهبـا المدونــة يف المصــاحف اليــوم ( عشــرين ومئــة)وهـذه األجــزاء ( 1)

 (.عشرين ومئة)وعددها 

 .587-522والبيان للداين، ص. 207-287ص ،كتاب المصاحف البن أبي داود،: ينظر كل من( 2)
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ن كــل هــذه إويلحــ  كــذلك !. التفــاوت بــين طــول بعضــها وقصــره واضــح بــي ن

مـن العلمـاء مـن  التقسيمات لألجـزاء واألحـزاب قائمـة علـى عـد  الحـروف، وقليـل

 .يعتمد منهاج التقسيم على عدد الكلمات

 .إيجابيات التجزةة الحالية للمصاحف: ثالثًا

 :، ما يأيتكما وصفها بعض العلماء أهم اإليجابيات لتجزئة المصاحف 

 .تسهيل حفظ القرآن الكريم وقراءته -3

جزاء القرآن، بذكر أ -البيان: أي-وأنا أختم كتابي هذا : يقول اإلمام الداين  

وأتخير الصحيح من ذلك، وأضرب عما سواه، ليقرب حفظه، وَيُعمَّ الجميع فائدته، 

 .إن شاء اهلل تعالى، وباهلل التوفيق

الفصاحة، كمـا ُعلـم يف فـن : وفائدة تفصيله باآليات والسور : ويقول الجعربي

بعـد ذكـر -م السـخاوي واإلمـا .البيان، وتسهيالً على حافظيه، وتيسيرًا على تاليـه

تعـين  علـى  -أي التجزئة-ومن الفوائد، أ ا  :قال -جزءاً ( 562)تجزئة القرآن إلى 

حفــ  القــرآن الكــريم، ألنــه ال يثقــل علــى مــن يريــد حفظــه أن يحفــ  منهــا كــل يــوم 

 .جزءاً 

إذا كانت مواضع األجـزاء يف محلهـا وغيـر مخلـة بـالمعنى فإ ـا تعـين : التعقيب

وقـد حـاول اإلمـام الـداين أن يتخيَّـر ! وتقويـه، أمـا بوضـعها الحـالي فـالعلى الحف  

الصحيح منها، ولكنه تابع غيـره فكـان منهـا السـليم وغيـر السـليم علـى مـا سـنبينه يف 

 .الفصل القادم

 

                                                 
التجزئــة لألجــزاء العشــرة مــن ســتين، : للتجزئــة علــى عــدد الكلمــاتك األول ذكــر الســخاوي موضــعين( 8)

اء، : ينظــر. نقلــه عــن ابــن المنــادي أن النــاس فرعــوا ورد الســتين علــى الكلمــات: واآلخــر جمــال القــرَّ

 .120، 107ص

 .522البيان للداين، ص( 0)

 .027حسن المدد للجعربي، ص( 5)

اء للسخاوي، ص( 1)  .191جمال القرَّ
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  .مساعدة اإلما  يف ضبط مقدار معيَّن من اآليات -7

ن والسـتين علـى عـد  يقول اإلمام األندرابي بعد ذكر بـاب أجـزاء القـرآن الثالثـي 

والفائدة للقار  يف معرفة أجزاء القرآن أنه إذا عرف ذلك قـّدر  الحروف والكلمات 

قرأ كـل  ن يف عشر  آفإذا أحبَّ أْن يختم القر ،أو زاده يف الرتاويح وغيرها تقديرًا واحداً 

ن أجزاء فإذا أحبَّ أْن يختمه يف عشرين قرأ كل يوم وليلة جزءًا م ،يوم وليلة عشرًا منه

ــرين ــين أو  ،العش ــب أن يختمــه يف ثالث ــل إذا أح ــذلك يفع ــا أو أكثــر إن أوك ــل منه  ق

  . شاء اهلل

ــة صــالة النافلــةتحمــل هــذه اإليجابيــة علــى : أوالً : التعقيــب هــذا : ثانيــًا .خاصَّ

التقدير لألجزاء ال يمكن االلتزام به عند مواضع التجزئة المقـررة إال أن يراعـى فيهـا 

 .لمناسبة بين اآلياتالمعنى وا

 اليوم  يف ورد القارو تقدير الحسنات بين األجزاء واألحزاب بدغية مساواتها -5

 : اإلمـام الـداين يف جهـود مـن عـدَّ حـروف القـرآن وكلماتـه: يقـول. أو ما شابه ذلك

مع ما فيه مـن تعظـيم القـرآن وتبجيلـه وحياطتـه مـن مـدخل  –الذي دعاهم إلى ذلك 

التعريــف بمــا لقــار  القــرآن إذا هــو تــاله كلــه أو بعضــه مــن  -هالزيــادة والنقصــان فيــ

 .الحسنات، إذ كان له بكل حرف منه عشر حسنات

يبقى األمر تقديري، وتتعذر التسوية بين الحروف كما سنذكره الحقًا : التعقيب

 . يف السلبيات

 :ت وتتلخ  باآل. هاالقاةلون بنقدو سلبيات التجزةة الحالية والتحزيب: رابعًا

بل ويكره قطع التالوة يف  ،عدم مراعاة الوقف واالبتداء لمواضع عديدة منها 

، بعـد (هـ106: ت)أبو داوود بن نجاح يقول .   بعضها والشروع أو االبتداء بما بعده

وفيهـا مواضـع يكـره القطـع عليهـا لتعلـق ... : ذكره مواضـع التجزئـة لقيـام رمضـان

                                                 
 .0/10اإليضاح لألندرابي، (  8)

 .72البيان للداين، ص( 0)
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سـتحب الوقـوف علـى مـا قبـل ذلـك بيسـير، أو الكالم بعضه ببعض، وارتباطه بـه، وا

اإلمـام وانتقـد هـذه التجزئـة .بعده بقليل، يف كل موضع لم يكن الوقف عليه ليـتم

ويســتحب للقــار  إذا ابتــدأ مــن وســط الســورة أن  : ، يقــول(هـــ 676: ت)النــووي 

ل الكالم المـرتبط بعضـه بـبعض، وكـذا إذا وقـف يقـف علـى المـرتبط،  يبتد  من أوَّ

نـــد انتهـــاء الكـــالم، وال يتقيـــد يف االبتـــداء وال يف الوقـــف بـــاألجزاء واألحـــزاب وع

شـيخ وكـذا انتقـدها بشـدة .واألعشارك فإن كثيـرا منهـا يف وسـط الكـالم المـرتبط 

ن هذه التحزيبـات المحدثـة تتضـمن دائًمـا إ : يقول (هـ709:ت)اإلسالم ابن تيمية 

ه، حتى يتضـمن الوقـف علـى المعطـوف الوقوف على بعض الكالم المتصل بما بعد

 :دون المعطوف عليه، فيحصل القار  يف اليوم الثاين مبتدًئا بمعطوف، كقولـه تعـالى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقوله  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   چ 

حتـى -ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض  .وأمثال ذلك ، چٻ  پ

البتــداء يف اليـوم الثــاين بكـالم المجيــبك كقولــه ك حتـى يحصــل ا-كـالم المتخــاطبين

 .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    چ    :تعالى

كما يقول ابن تيمية، ثم يضيف  ن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة للسنةإ 

كانــت عادتــه الغالبــة وعــادة أصــحابه أن يقــرأ يف الصــالة بســورة  أن النبــي   :قولــه

، أما القراءة بأواخر السور وأوساطها، فلم يكن ...-لأي من المفصَّ -ونحوها( ق)كـ

 .غالبًا عليهم، ولهذا يتورع يف كراهة ذلك

ــين األجــزاء  ــن  .عــدم التســوية يف عــدد الحــروف ب ــا ذكــر م ــل م وهــذا مقاب

                                                 
 .8/000مختصر التبيين لهجاء التنـزيل البن نجاح، ( 8)

 .08األذكار للنووي، ص ( 0)

 .وهذه اآلية بداية الجزء الخامس من القرآن الكريم .01: سورة النساء( 5)

 .من القرآن الكريموهذه اآلية بداية الجزء الثاين والعشرين . 58: سورة األحزاب( 1)

 .وهذه اآلية بداية الجزء السادس عشر من القرآن الكريم. 72: سورة الكهف( 2)

 .  85/188 ،مجموع الفتاوى البن تيمية،( 6)

 .مجموع الفتاوى المرجع نفسه( 7)
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ن التجزئــة إ  :ابــن تيميــة يقــول .إيجابيــات التجزئــة بتقــدير الحســنات بــين األجــزاء

ل فيهـا إلـى التسـوية بـين حـروف األجـزاء ك وذلـك ألن الحـروف يف المحدثة ال سـبي

النطق تخالف الحروف يف الخط يف الزيادة والنقصان، يزيد كل منهما على اآلخر من 

، وإذا كـان تحزيبـه بـالحروف إنمـا .....وتختلف الحروف من وجـه ،وجه دون وجه

ا تقريبك فإن بعض كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو أيًض  ،هو تقريب ال تحديد

ويف ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة  ،األسباع قد يكون أكثر من بعض يف الحروف

واالختتـام بمـا خـتم  ،واالفتتاح بما فتح الّله به السورة ،الكالم المتصل بعضه ببعض

 .ببه، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس يف ذلك التحزي

خ عند الحاف  أو القار  لكتـاب رس  ة أ ا تُ من أعظم سلبيات التجزئة الحالي 

وهــذا مــذموم . آليــات القــرآن الكــريم ومقاطعــه اهلل تعــالى مفهــوم الحفــ  الصــوري

ومـن العجيـب أن بعـض المشـايخ . يخالف مقاصد القرآن يف تدبُّره وتعّقله وتفسـيره

اء المانعين إلعادة النظر يف التجزئة الحالية يف لقاءايت معهمك يقو إن إعادة : لونوالقرَّ

التجزئة على أساس ربط المعاين ببعضها ومـا إلـى ذلـك مـن عمـل المفسـرين ال مـن 

 مــن أولــى بالعمــل بمقاصــد حفــ  القــرآن الكــريم! ســبحان اهلل: ، وأقــول!عملنــا؟

ـته؟ ومتـى يتلقـى  وقراءته إن لم تكن هذه الشريحة المختارة مـن أهـل القـرآن وخاصَّ

لتوجيه الصحيح إن لم يكن يف مرحلـة الطلـب أخـذًا طالب القرآن الحف  التدبري وا

 عن شيوخه؟ 

نقل الشـيخ الطـاهر بـن وممن كره التجزئة بمفهومها عمومًاك اإلمام مالك، فقد 

: ويف جامع العتيبة يف سـماع ابـن القاسـم عـن مالـك: فقال ذلك،كراهية عنه عاشور 

مصـاحف فكـره ذلـك سئل مالك رحمه اهلل عن القرآن يكتب أسداسا وأسـباعا يف ال

ال يفرق القرآن وقد جمعه اهلل وهؤالء يفرقونه وال أرى : كراهة شديدة وعاهبا، وقال

                                                 
، مـن اشـتغل بِعـد  (هــ088: ت)وقد انتقـد بشـدة اإلمـام السـيوطي . 85/180،181مجموع الفتاوى، ( 8)

إن كتابنـا موضـوع للمهمـات !....االشتغال باستيعاب ذلك مما ال طائل تحتـه : القرآن، فقالحروف 

 .0/122االتقان للسيوطي، : ينظر. ال لمثل هذه البطاالت
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شـيئا بعـد  القرآن أنـزل إلـى النبـي : اهـ، وقال ابن رشد يف البيان والتحصيل ذلك

شيء حتى كمل واجتمع جملة واحدة فوجب أن يحاف  على كونـه مجموعـا، فهـذه 

 . چی  جئ  حئ   مئ    چ  :فريقهأوجه كراهية مالك لت

إين ألقشعر مـن قـراءة : وروى أبو عمرو الداين بسنده عن ميمون بن مهران قال

اء تقرأ القصـص  أقوام يرى أحدهم حتما عليه أن ال يقصر عن العشر، إنما كانت القرَّ

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : يقــرأ أحــدهم اليــوم. إن طالــت أو قصــرت

ـــة، فيقـــرأ چڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں    ں  ڻ  چ : ، ويقـــوم يف الركعـــة الثاني

 . چڻ  ڻ    ڻ  ۀ  

فهذا يبي ن أن الصحابة رضـوان اهلل علـيهم كـانوا يتجنبـون : قال الداين يف تعليقه

القطع على الكـالم الـذي يتصـل بعضـه بـبعض ويتعلـق آخـره بأولـه، ألن ميمـون بـن 

ر التـابعين، ولقـد لقـي جماعـة مـنهم فـدل مهران إنما حكى ذلك عنهم إذ هو من كبـا

جميع ما ذكرناه على وجوب استعمال القطع على التمام وتجنب القطع على القبـيح 

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ فالوقف علـى .وحض على تعليم ذلك وعلى معرفته

رأس آية، ولماذا اقشعر ميمون من هـذا الوقـف وهـي رأس آيـة، ألن المـراد بـه قطـع 

، إذن قطـع الـتالوة علـى رؤوس اآليـة ويقـوم يف الركعـة الثانيـة: قوله التالوة بدليل

واالنتهاء منها دون رعاية لتمام المعنـى مكـروه، فأوجـب ذلـك االقشـعرار لميمـون، 

. وهذا ما تراه غالبـا يف  ايـة األثمـان واألربـاع واألحـزاب واألجـزاء وأوائلهـا أيضـًا

عنـد تمـام المعنـى وتمـام المقصـود، ولـيس  فقطع التالوة واالنتهاء منها ال يكون إال

مثل الوقف، وال يكون القار  يف قطعه مضطر غالبا، فأجزاء القرآن وأحزابه وأرباعه 

.معظمها وقعت يف غير مواضع القطع المقبولة

                                                 
 .7/562 ،التحرير والتنوير البن عاشور،: ، وينظر87: القيامة( 8)

 88: البقرة( 0)

 80: البقرة( 5)

 .2صالمكتفى ألبي عمرو الداين، (1)
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القــار  الشــيخ عبــد الفتــاح : ومــن المنتقــدين المعاصــرين للتجزئــة الحاليــة

رًا  التحــدث مــع بعــض المســؤولين يف وقــد حــاول مــرا -رحمــه اهلل تعــالى-القاضــي

إلحـداث تجزئـة جديـدة -آنـذاك -الشـيخ محمـود شـلتوت : األزهر الشريف، منهم

   .وذلك بسبب أن األمة تلقته بالَقبول عرب العصور! ولكن لم يجب عليه يف طلبه

متعـه اهلل -أحمـد شرشـال. ومن المعاصرين المنتقـدين كـذلك فضـيلة الشـيخ د

ذكره موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية وغيـره مـن التجزئـةك يحـدثنا  فبعد ،-بالصحة

ثـم إين قـرأت القـرآن علـى هـذه األجـزاء واألحـزاب  : عن تجربته الشخصـية بقولـه

وحصل لي بسببها مشقة عظيمة، وتكّلف وجهد لحف  القرآن، فرعاية  ايـة المعـاين 

 .المستعان وتمام القصة يسهل الحف ، ويثبته، ويستقر يف الذهن، واهلل

 .اات الدراسة النقدية يف مسألة تجزةة المصحف وتحزيبهوِّ سم: ةامسًا

ــدُّ تُ   ــًاالســلبيات المــذكورة ع ــن الم -آنف ــة و  ســم ــة لدراســة التجزئ غات الوجيه

الحاليــةك دراســة متأنيــة يف ســبيل تطويرهــا والعمــل علــى تحســينها، ونضــيف بعــض 

 :يتغات المهّمة األخرى على النحو اآلو  سالم

ن األمــة تلقتهــا بــالَقبول علــى مــّر إ: حجــة أكثــر المؤيــدين للتجزئــة الحاليــة -8

ة ،العصور  !وهذا فيه نظر من وجوه عدَّ

كما مرَّ معنا يف قول شيخ اإلسالم ابن تيمية، ولم  -ن هذه التجزئة محدثةإ: أوالً  

ل الذي هو خير القرون: عرف إال يف عصر التابعين أيتُ   .بعد القرن األوَّ

اء والعلماء قديمًا وحديثًا كما بّيناه: نيًاثا  . انتقدها كبار القرَّ

ن مواضع التجزئة الحالية ليست محل اتفـاق بـين العلمـاء، وقـد عقـدت إ: ثالثًا

: موازنة بين خمسة مراجع معتمدة يف بيان التجزئة والتحزيب لألجزاء الثالثين، وهي

                                                 
حدثني هبذا معاصـره الشـيخ محمـد تمـيم الزعبـي، عضـو اللجنـة العلميـة بمجمـع الملـك فهـد لطباعـة ( 8)

 .هـ8152صفر 01: المصحف الشريف، بتاريخ

 .87الوصل والوقف وأثرهما يف بيان معاين التنـزيل، ص: وذلك يف بحثه( 0)

 .0/058لتنـزيل البن نجاح، هامش مختصر التبيين لهجاء ا: وله كالم آخر يف ذلك، ُيراجع( 5)
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راء للسـخاوي، وفنـون األفنـان البـن البيان للداين، واإليضاح لألندرابي، وجمال القـ

وكانــت المحصــلة أن عــدد مواضــع األجــزاء  ،الجــوزي، وغيــث النفــع للصفاقســي

عشرون موضـعًا فقـط، كمـا وجـدت أن  اإلمـام الـداين نفسـه ( 02: )المتوافقة بينهم

ح بعدم اتفاق شيوخه يف بعض المواضع، يقول وقد قرأت على غير واحد مـن  : صرَّ

بأجزاء ستين، وبأجزاء ثالثين، وهي علـى خـالف مـا تقـدم، وأنـا  شيوخي القرآن كله

أذكرها إن شاء اهلل تعالى، ليقف عليها من رغب األخذ عنَّا، وبين شـيوخنا خـالف يف 

 بعضها، ونحن ننب ه على ذلك يف موضعه إن شاء اهلل

إن المانعين لنقد التجزئة الحالية أو حتى السماح بتطويرها هم أنفسـهم مـن  -0

إذ تــرى أحــدهم إذا أمَّ النــاس يف ! نتقــدها عمليــًا مــن حيــث يعلمــون أو ال يعلمــوني

ــن مواضــع  ــر م ــداء يف كثي ــزم باالبت ــرتاويح ال يلت ــة أو يف صــالة ال الصــلوات المكتوب

إضافة إلى مخـالفتهم لمواضـع عديـدة يف درس . األجزاء واألحزاب المخلة للمعنى

يـؤخرون أخـرى عـن الموضـع المخـل  التحفي  مع طالهبم، فـرتاهم يقـدمون آيـة أو

وهذا مشاهد، ومعمول به على . للمعنى لتكتمل الوحدة الموضوعية لمقاطع اآليات

 .أرض الواقع

تنظيميــة بحتــة، ال يرتتــب علــى  فنّيــةإن عمليــة التجزئــة عمومــًا هــي عمليــة  -5

استبدالها أو إلغائها، حكم شرعي، أو أثر عقـدي أو إخـالل يف المعنـى والتفسـير بـل 

  !عكس صحيحال

 

*              *              * 
 

 

 

                                                 
 .586البيان للداين، ص( 8)
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 املبحث الثَّاني

 دراسة تقوميية ملواضع أج اء القرآن الكريم 

ل من القرآن الكريم( 3)  . الجزء األوَّ

 مـن ( 818: )يبـدأ الجـزء مـن سـورة الفاتحـة إلـى اآليـة رقـم :موضع الجزء

 .سورة البقرة

 سليم :حالة الموضع. 

  ر :العلة عنـد العلمـاء قاطبـة أن القـرآن الكـريم يبـدأ بفاتحـة الكتـاب،  المقرَّ

ى بأّم الكتاب ألنه ُيبدأ بكتابتها يف المصاحف، وُيبدأ بقراَء ا يف الصـالةك كمـا : وتسمَّ

ولــم . وهـو المعلـوم يف تعريـف القـرآن الكـريم اصـطالحًا .قالـه اإلمـام البخـاري

مصحف يف حديث أوس بن حذيفة سورة الفاتحة ضمن تجزئة ال ُيدخل الصحابة 

 بـون القـرآن؟ فـذكروا ثـالث سـور، أي -المشهور مـن : عندما سألهمك كيف تحز 

وذلك لشهر ا، واستفاضـتها، وكثـرة  - ،...بداية سورة البقرة وآل عمران والنساء

 ،يف مصـحفه مـع المعـوذتين تالو ا يف الصالة وغيرها، لذا لم يكتبها ابن مسـعود 

 .المصاحف أثبت المعوذتين والفاتحة عثمان فلما كتب 

 . الجزء الثَّاين من القرآن الكريم( 7)

 مـن سـورة البقـرة، وهـي ( 810: )يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ       ڀڀ ٺ ٺ ٺ ڇ        :قوله تعـالى

                                                 
َمْرلي، ص08مصحف المدينة النبوية، ص( 8) ، وفنون األفنـان 587، البيان للداين، ص02، ومصحف الشَّ

اء للســخاوي، 060البــن الجــوزي،  ص تــام، وفاصــلة، : ، وقــال الصفاقســي8/187، وجمــال القــرَّ

 .8/129، غيث النفع، فبال خال -من ستين-ومنتهى الحزب الثاين

 . 720التفسير، ص: صحيح البخاري، كتاب( 0)

 .82سبق ذكره وتخريجه، ص ( 5)

 .888شرح المخلاليت، للمخلاليت، ص(  1)
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 .فسهامن السورة ن( 020: )إلى اآلية رقم  ڇٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ 

 سليم :حالة الموضع . 

 تتحدث عن يحسن االبتداء هبا إذ تبدأ اآلية بوحدة موضوعية جديدة  :العلة

: تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك من اآلية رقم

لحديث عن أهل الكتاب والمشركين اما قبلها يف سياق ل، مع مناسبتها (810-822)

ة، فاآليا ث عن ارشاد اهلل تعالى نبيه عامَّ إلى درء   ت قبل هذا الموضع تتحدَّ

مجادلة المشركين يف مسألة توحيد اهلل واإلخالص له واالنقياد، واتباع أوامره، وترك 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  چ   :زواجره، وذلك يف قوله تعالى

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   

ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ          وئ  وئ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ              حئ  مئ  ىئيئ  جب  

-وقف مطلق  چىب  يب    چفالوقف على  چحب  خب  مب        ىب  يب   

 .لذي يحسن االبتداء بما بعدهوهو ا-عند السجاوندي 

 . القرآن الكريم الجزء الثَّالث من( 1)

 مـن سـورة البقـرة، وهـي ( 025: )يبدأ الجزء مـن اآليـة رقـم  :موضع الجزء

 :قوله تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ      ڀڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ڇ 

ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    

                                                 
ــة، ص( 8) ــة النبوي ــَمْرلي، ص18مصــحف المدين ــداين، ص56، ومصــحف الشَّ ــان لل ــون 587، والبي ، وفن

ــن الجــوزي، ص ــان الب اء للســ060األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي8/189خاوي، ، وجم ــام، : ، وق ت

 . 8/150، غيث النفع، من غير خالف -من ستين-وفاصلة، ومنتهى الحزب الرابع

 .818-850: سورة البقرة( 0)

 .8/801تفسير القرآن العظيم البن كثير، : ينظر( 5)

 .8/886علل الوقوف للسجاوندي، ( 1)
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 .ة آل عمرانمن سور( 00: )إلى اآلية رقم    ڇڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 غير سليم :حالة الموضع . 

 ۅ ڇ :، وهــو قولــه تعــالىمــن جهــة المعنــى تعلــق اآليــة بمــا قبلهــا :العلــة

ـــد أن ذكـــر اهلل    ڇۅ ۉ  ۉ ې ېې ې ى ى  ـــك بع وذل

الذي قتل جالوت وآتـاه  تعالى قصة طالوت وجالوت ثم ذكر قصة نبي اهلل داود 

تعقـب هـذه ( 028-015: )مـن اآليـة رقـم اهلل الملك والنبوة والعلم يف مقطع طويل

بما حو ا من آيات اهلل يف إرسال الرسل لهداية الناس، فقـال    القصص بيان للنبي 

موضع –من هؤالء الرسلك لذا اتصلت اآلية التي بعدها   وأنت يا محمد : سبحانه

ٱ ٻ ٻ ڇ  :هبذه اآليـة يف السـياق نفسـه عـن الرسـل فقـال تعـالى -الجزء الثالث

تلـك الرسـلك جملـة اسـمية مسـتأنفة مسـوقة لتقريـر : فجملة، ڇٻ پ پپ ٻ 

هم : يقول الطربي وغيره كما  حال جماعة الرسل المذكورة قصصهم يف السورة،

فمناسبة هذه اآلية لما قبلها أنـه لمـا ذكـر  .الذين قصَّ اهلل قصصهم يف هذه السورة

علـيهم، بإيتائـه الملـك والحكمـة اصطفاء طالوت على بني إسـرائيل، وتفضـيل داود 

بأنـه مـن المرسـلين، وكـان ظـاهر اللفـ  يقتضـي  وتعليمه، ثم خاطب نبيـه محمـد 

التسوية بين المرسلين، بيَّن بأن المرسلين متفاضلون أيضـًا، كمـا كـان التفاضـل بـين 

موقـع هـذه اآليـة  : ويقـول ابـن عاشـور .غير المرسلين، كطـالوت وبنـي إسـرائيل

                                                 
  025: سورة البقرة( 8)

ــَمْرلي، ص60ة، صمصــحف المدينــة النبويــ( 0) تــام، وفاصــلة، : ، وقــال الصفاقســي20، ومصــحف الشَّ

، (08: )وعند الـداين رأس اآليـة. 0/195، غيث النفع، باتفاق -من ستين-ومنتهى الحزب السادس

اء، . 587البيان، ص ، (02: )وعنـد ابـن الجـوزي رأس اآليـة. 8/189ووافقه السخاوي، جمـال القـرَّ

 .060فنون األفنان، ص

 .020: ورة البقرةس( 5)

 .8/057إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين درويش، : ينظر( 1)

ــان للطــربي، : ينظــر( 2) ــرازي، 0/761جــامع البي ــب لل ــاتيح الغي ، والكشــاف للزمخشــري، 0/892، مف

 .5/2،  وروح المعاين لآللوسي، 8/520

 .0/020ينظر البحر المحيط ألبي حيان، ( 6)
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فـإن اهلل لمـا أنبـأ باختبـار الرسـل ..لمـا قبلهـا والمقدمـة لمـا بعـدها، لكـةموقع الفذ

ۅ ڇ:  إبراهيم وموسـى وعيسـى ومـا عـرض لهـم مـع أقـوامهم وخـتم ذلـك بقولـه

 ڇٱ ٻ ٻ ڇ : جمـع ذلـك كلـه يف قولـه تعــالى  ڇۅ ۉ  ۉ ې ې

بـه بقولـه  ې ىڇ: لفتًا إلى العرب التي يف خالل ذلك كله ولما أ ـى ذلـك كلـه عقَّ

 . تذكير بأن إعالمه بأخبار األمم والرسل آية على صدق رسالته ڇى 

ې ى ڇ: وعليــه يظهــر كراهــة قطــع الــتالوة علــى آخــر آيــة الجــزء الثــاين

، وذلــك ڇٱ ٻ ٻ ڇ  :بآيـة -بفـارق زمنــي-ثـم ابتـداء الــتالوة  ،ڇى 

 . لتعلقها بما قبلها يف وحدة موضوعية واحدة

ى القـوّي بـين آيـة الموضـع ومـا قبلهـاك سـوممن تنبـه إلـى هـذا الـرتابط  عيد َحـوَّ

األســاس يف التفســير، إذ جمــع بينهمــا يف مقطــع واحــد، : يف تفســيره( هـــ8120:ت)

هما خاتمـة مـا قبلهمـا مـن مقـاطع أمـا أكثـر المفسـرين فقـد التزمـوا بموضـع  .وعدَّ

اسب بين آية الجزء الثالث يف تقسيم مقاطع السورة، مع تبيينهم على قوة العالقة والتن

 .الموضع وما قبلها

 أن يبـدأ الجـزء باآليـة التـي بعـد الموضـع األصـل، رقـم :الموضع المقترق :

ڑ ڑ ک ک    ک ڇ  :، وهـو قولـه تعـالى(البقـرة)من السـورة نفسـها ( 021)

.   ڇک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻ 

لوقف التام كما عند وهو من مقتضيات ا يحسن االبتداء بالنداءك -8: وذلك ألسباب

سـورة النسـاء، : بدأ اهلل به يف عشر سور مـن القـرآن الكـريم، وهـي وقد األشمولي،

                                                 
 .709المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، ص: ينظر. جمل ما فصل وخالصتهم: معنى الفذلكة( 8)

 .0/1التحرير والتنوير البن عاشور، ( 0)

 .806منار الهدى لألشمولي، ص: وإن كان الوقف فيها تام عند األشمولي، ينظر(  5)

 .8/000األساس يف التفسير لسعيد حوى، : ينظر( 1)

 .021: سورة البقرة( 2)

 .11الهدى لألشمولي، ص منار (6)
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ــدة، وســورة الحــج، وســورة األحــزاب، وســورة الحجــرات، وســورة  وســورة المائ

 .الممتحنة، وسورة الطالق، وسورة التحريم، وسورة المزمل، وسورة المدثر

فهذه اآلية أكثر صلة وأقرب . االبتداء هبا  ا وحدة موضوعية جديدة يناسبإ-0

ا قبلها -آية الكرسي-لما بعدها  ر من يوم القيامة . عمَّ فبعد أن أمر اهلل باإلنفاق، وحذَّ

ر هذا المعنى بوضوح تام حتـى يكـون اإلعطـاء يف  التي ال تنفع فيه خلة وال شفاعة قرَّ

لى، وكما بيَّنت اآليـة السـابقة سبيل اهلل خالصًا عن عقيدة سليمة رجاء مرضاة اهلل تعا

ــة المباركــة لتنفــي الشــفاعة  أن يــوم القيامــة لــن تغنــي فيــه الشــفاعة جــاءت هــذه اآلي

الموهومة عند الكافرين ومن كان على شاكلتهم، وجاء هذا التقرير يف أعظـم آيـة مـن 

 .كتاب اهلل، وهي آية الكرسي

مكون من ثالث  تمثل بداية مقطع  ڇڑ ڑ کڇ : وكذلك فإن هذه اآلية

فـالِفقرة األولـى تتحـدث عـن اإلنفـاق، . فِقرات وهو عـن النظـام المـالي يف اإلسـالم

ين، ويخـتم المقطـع  والِفقرة الثانية تتحدث عن الربا، والِفقرة الثالثة تتحدث عـن الـدَّ

 .بآية تعلن أن المالكية هلل، وأن اهلل سيحاسب

ابع من القرآن الكريم( 4)   .  الجزء الرَّ

 من سـورة آل عمـران، وهـي ( 05: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ــه تعــالى ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ     ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڇ  :قول

مـن ( 05: )إلى اآلية رقم   ڇڦ ڄ        ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ  

 .سورة النساء

                                                 
 . 8/550التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لنخبة من العلماء،  ( 8)

 .8/001األساس يف التفسير لسعيد حوى، : ينظر (0)

 .05: سورة آل عمران( 5)

ــة، ص( 1) ــة النبوي ــَمْرلي، ص98مصــحف المدين ــداين، ص69، ومصــحف الشَّ ــان لل ــون . 587، والبي وفن

اء للسخاوي، 060جوزي، صاألفنان البن ال تـام، وقيـل : ، وقـال الصفاقسـي8/189،  وجمال القرَّ

 .0/280، غيث النفع  بإجماع -من ستين-كاف، وفاصلة، ومنتهى الحزب الثامن 
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 سليم  :حالة الموضع 

 والوقف على ما قبلها تـام مـن مبتدأ، ( كل)ألن  اآليةيحسن االبتداء ب :العلة

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ آخر الجزء الثالـث 

وهــو أي الوقــف التــام عنــد العلمــاء أكثــر مــا يكــون موجــودًا يف الفواصــل  ،چٺ  

أمــا آيــة . إال مــا ســنذكره الحقــًا يف مواضــع التجزئــة غيــر الســليمة ورؤوس اآلي،

يقـول الشـيخ ويف تفسـيرها ئيل، آدأ بوحـدة موضـوعية عـن بنـي إسـرتبـالموضع هنا ف

وهذا الرد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز، فكفروا بعيسى : السعدي

، أل ما قد أتيا بما يخالف بعـض أحكـام التـوراة -صلى اهلل عليهما وسلم -ومحمد 

زامهم بمـا يف كتـاهبم التـوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام اإلنصـاف يف المجادلـة بـإل

ــة لبنــي إســرائيل ــواع األطعمــة محلل ــع أن : وهــو  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ  مــن أن جمي

من غير تحريم من اهلل تعالى، بل حرمـه علـى نفسـه : أي ڇڤ ڦڇ   يعقوب 

عـرق النّسـا نـذر إلن شـافاه اهلل تعـالى ليحـرمن أحـب األطعمـة  -مـرض–لّما أصابه 

لحوم اإلبل وألبا ا وتبعـه بنـوه علـى ذلـك وكـان ذلـك  -فيما يذكرون–عليه، فحرم 

قبل نزول التوراة، ثم نزل يف التوراة أشياء من المحرمات غيـر مـا حـرم إسـرائيل ممـا 

وأمر اهلل رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التـوراة، .. .كان لهم حالال طيبا،

چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڇ  :ىفاستمروا بعد هذا على الظلم والعنـاد، فلهـذا قـال تعـال

    ڇڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڇ  :أما ما قبل آية الموضع وهـي قولـه تعـالى

ــوى،   ڇڀ ڀ   ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ــا أق ــا قبله هــو كــالم مســتأنف وفمناســبتها لم

                                                 
 .00: سورة آل عمران (8)

 .15، ومنار الهدى لألشمولي، ص80المكتفى ألبي عمر الداين، ص (0)

 .01: سورة آل عمران( 5)

  859الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان للسعدي، ص تيسير( 1)

 .00: سورة آل عمران( 2)
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ۅ ۉ ۉ       ې ڇ  :يف قوله تعالىخطاب للمؤمنين عقب ذكر ماال ينفع الكفار

    ڇ  اآلية...ەئ ەئ وئ   وئ ۇئې  ې ې ى ى ائ ائ 

 . الجزء الخامس من القرآن الكريم(: 2)

 مـن سـورة النسـاء، وهـي ( 01: )يبـدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجـزء 

  :قوله تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ 

ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ 

ڦ ڦڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ      ڇ  

 .من السورة نفسها( 817: )اآلية رقمإلى  ، ڇڇ 

 غير سليم :حالة الموضع . 

 اآلية متعلقة بآيتين قبلها، وعاطفة عليهما يف وحدة موضوعية واحـدة  :العلة

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڇ :عن بيان المحرمات من النساء، وهـي قولـه تعـالى

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

وجمهـور المفسـرين يـرون ، ڇاآلية... ..ڌ  ڌ    ڎ  ڎ

وقـال  .عاطفة علـى مـا قبلهـا مـن المحرمـات  ڇ ٱ ٻڇ أن آية الموضع 

ــى : األشــمولي ــف عل ــائز چۈ      ۆ  ۆچ الوق ــاري ج ــن األنب ــال اب : وق

                                                 
 (.بتصرف)، 8/562فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاين، ( 8)

 .08: سورة آل عمران( 0)

ــَمْرلي، ص828مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 5) ، وفنــون 587، والبيــان للــداين، ص91، ومصــحف الشَّ

ــن الجــوزي، ص ــان الب اء للســخاوي، 060األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي8/180، وجم ــام، : ، وق ت

 .0/250، غيث النفع  ، وسدس القرآن، باتفاق-من ستين-وفاصلة، ومنتهى الحزب العاشر

 .05-00: سورة النساء( 1)

، 2/02الجـامع ألحكـام القـرآن  ، والقرطبـي يف0/59ابـن عطيـة يف المحـرر الـوجيز، : األئمة: ومنهم  (2)

،  والشـوكاين يف فـتح القـدير، 2/2واآللوسـي يف روح المعـاين،  ،8/192وابن كثير يف تفسـير القـرآن، 

 .095ص

 .899منار الهدى لألشمولي، ص (6)
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ــام  ــف ت ــال الوق ــداين، وق ــو عمــرو ال ــه أب ــرد علي ــه: ف ــذلك، ألن قول ــيس ك  : ول

والمحصـنات ذوات األزواج : آليـة، والمعنـىنسق علـى أّول ا چ ٱ ٻ چ

 عالمــة علــى منــع الوقــف علــى مــا قبــل ( ال)وكتــب الســجاوندي . إال أن ُيســَبْين 

معطوف على ما قبلـه  چ ٱ ٻ چألن قوله   : ، وقالچ ٱ ٻ چ

فقالوا هذا يف الوقف بنية االستمرار يف التالوة، ومع ذلك منعوه،  .من المحرمات

 .چ ٱ ٻ چع التالوة واالنصراف أولى، ويمنع البدء من فألن يمنع قط

ــه ــى قول ــا عل ــتالوة قبله ــي أن تقطــع ال ــال ينبغ    ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆچ : ف

ا بعدها، لتعلق الكالم بعضه ببعض لفظًا  ، چۈ وال ينبغي أن يشرع يف التالوة ممَّ

ر عند كما هو مقر على المعطوف دون المعطوف عليه قطعفال يصح اللفظًا ومعنًى، 

فيحصـل للقـار  ابتـداء  -علماء الوقف واالبتداء، وبه قال شـيخ االسـالم ابـن تيميـة

المذكورة يف آخر  چ ڍ چ: ألن المتعاطفات تشرتك يف الفعل ،3))الجزء بمعطوف

( هـــ8022:ت)آخــر الجــزء الرابــع، ولــذلك جعلهــا الثعلبــي وابــن كثيــر والشــوكاين 

وانتقــد هــذا الموضــع مــن  .وغيــرهم يف ســياق واحــد ومقطــع واحــد يف تفســيرهم

 .التجزئة المراغي يف تفسيره

 ــرق ــدأ الجــزء ب :الموضــع المقت ــةأن يب ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڇ :آي

ــة....ڄ   ڃ ــآيتين چاآلي ــة الموضــع ب ــل آي ــي قب ــن الت ــة الحــديث ع ــا بداي ، أل 

                                                 
 .529ايضاح الوقف واالبتداء البن األنباري، ص (8)

 .72المكتفى ألبي عمرو الداين، ص (0)

 .0/180اوندي، علل الوقوف للسج (5)

  ڌ  ڌ  ڍچ :  وهو المقطع األخير من آخر آية من الجزء الرابع وهـو قولـه تعـالى (1)

 چاآلية....

 .85/182مجموع الفتاوى البن تيمية، ( 2)

، وفـتح القـدير 8/192، وتفسـير القـرآن العظـيم البـن كثيـر، 5/092الكشـف والبيـان للثعلبـي، : ينظر (6)

 .8/115للشوكاين، 

 .2/2ر المراغي للمراغي، تفسي (7)
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 بعــدهاثــم بيَّنــت اآليــة ، تحــريم نكــاح زوجــة األب أّولهــاالمحرمــات مــن النســاء، و

ڍ   چ :تعالى من النساء بسبب النسب، والرضاع، والمصاهرة، فقالالمحرمات 

ــة....ڌ  ڌ   ــات  ،چاآلي م مــن األجنبي ــم عطــف علــى الســابق مــا حــر  ث

جات بسبب السـبي،: المحصنات أي جات، واستثنى ملك اليمين من المزوَّ  المزوَّ

  .چاآلية...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ڇ  :فقال

بعه تلميـذه  المراغـي يف تفسـيره، وهـو أن يبـدأ ورأي آخر أورده محمد عبده وتا

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  :الجزء الخامس من قوله تعـالى

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  

بعــد آيــة الموضــع بــأربع آيــات، وهــذا يمكــن االبتــداء بــه : أي .00: النســاء چڍ  

ــهك إذ ينتهــ ــا قبل ي المقطــع الســابق بوحــدة موضــوعية واضــحة عــن والقطــع علــى م

 .المحرمات من النساء كما تم بيانه

ادس من القرآن الكريم( 5)   . الجزء السَّ

 مـن سـورة النسـاء، وهـي ( 819: )يبدأ الجزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء

إلـى  ،ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ     ڀ ڀڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ڇ    :قوله تعالى

 .رة المائدةمن سو( 98: )اآلية رقم

 سليمغير  :حالة الموضع . 

 ــة :العلــة ــا بعــدها  ڇ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ ڇ آي الوقــف فيهــا حســن، ألن م

                                                 
 .8/191تفسير القرآن العظيم البن كثير، ( 8)

 .2/2، وتفسير المراغي للمراغي، 2/5تفسير المنار لرشيد رضا، : بنظر (0)

ـَمْرلي، ص808مصحف المدينـة النبويـة، ص( 5) ، وجمـال 587، والبيـان للـداين، ص00، ومصـحف الشَّ

اء للســخاوي،  تــام، وقيــل كــاف، وفاصــلة، ومنتهــى الحــزب الثــاين : ، وقــال الصفاقســي8/180القــرَّ

مـن سـورة ( 90: )، وعند ابن الجوزي رأس اآلية0/220، غيث النفع  ، بال خالف-من ستين-عشر

 . 060، فنون األفنان، ص(98: )المائدة، وقيل عند اآلية رقم
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ  ڤ ڇ : وهو قوله تعـالى متصل هبا من جهة المعنى

جملة اسـتئنافية يصـح االبتـداء هبـا يف القـراءة مـن بـاب الو   ڇڤ ڤ ڤ           ڦ ڦ 

مـا قبلهـا لولكن مناسبة هاتين اآليتـين . اهلل وما يبغض من األعمالاإلخبار بما يحب 

أشـد ارتباطـا عمـا  وصـفا م وهي عن المنـافقين( 817-857: )من رقم من اآليات

ـــه تعـــالىهـــو بعـــدها مـــن الحـــديث عـــن الكفـــار مـــن اليهـــود والنصـــارى، و  :قول

ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ  

 .    ڇڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  چ : يف تعلق آية الموضع بما قبلها مـن قولـهو

روى أبــو عمــرو الــداين بســنده إلــى الضــحاك  چېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

ما يفعل اهلل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إال : هذا من التقديم والتأخير كأنه قال : قوله

  چی  ی    چ: فعلــى هــذا ال يكفــى الوقــف علــى قولــه: ، يقــول الــداينمــن ظلــم

 لكــن: علــى قــراءة الضــحاك وزيــد اســتثناء منقطعــًا بمعنــى  إالوجــائز أن تكــون 

 فيكفي الوقف على ذلك، ويتم

ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ     ڀ  ڇ - موقع هـذه اآليـة: يقول ابن عاشورو

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  چ  -عقــــب اآليــــة التــــي قبلهــــا  - ڇڀڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ 

ــافقين  :- چ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ــال المن ــوه ح ــا ش أن اهلل لم

وشهر بفضائحهم تشهيرًا طويالً، كان الكالم السابق بحيث يثير يف نفـوس السـامعين 

نفورًا من النفاق وأحوالـه، وبغضـا للملمـوزين بـه، وخاصـة بعـد أن وصـفهم باتخـاذ 

 المسـلمين عـن ىالكافرين أولياء من دون المؤمنين وأ ـم يسـتهزؤون بـالقرآن، و ـ

القعود معهم، فحذر المسلمين من أن يغيظهم ذلـك علـى مـن يتوسـمون فيـه النفـاق 

                                                 
 .020منار الهدى لألشمولي، ص (8)

 .810: سورة النساء( 0)

 .822 :سورة النساء( 5)

 .585، وإيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري، ص76المكتفى للداين، ص (1)
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فيجاهروهم بقول السوء، ورخص لمن ظلم من المسلمين أن يجهر لظالمه بالسـوء، 

ألن   ڇڦ ڦ  ڇفـيمكن قطـع الـتالوة علـى قولـه   . ألن ذلك دفـاع عـن نفسـه

 .يحسن االبتداء بما بعده الوقف عليه تام، 

أبي حيان يف البحـر المحـيط إذ : ن جمع آية الموضع مع ما قبلها يف التفسيرومم

ومناسـبة هـذه اآليـة لمـا قبلهـا، أن اهلل تعـالى لمـا ذكـر مـن أحـوال المنـافقين : يقـول

غ  وذمهم وإظهار فضائحهم ما ذكر، وبين ظلمهم واهتضـامهم جانـب المـؤمنين سـوَّ

 .صاف الذميمةهنا للمؤمنين أن يذكروهم بما فيهم من األو

 الموضع، وهيآية األولى تأخير موضع الجزء آيتين بعد  :الموضع المقترق 

ـــن ـــم م ـــالى(822: )رق ـــه تع ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڇ  :،  قول

ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ 

ــة وحــدة موضــوعية عــن أهــل    ڇڌ ڎ  ــل اآلنــف الــذكر، وأل ــا بداي للتعلي

 .واهلل أعلم. الكتاب

 . ابع من القرآن الكريمالجزء السَّ (: 7)

 مــن ســورة المائــدة، ( 90: )يبــدأ الجــزء مــن اآليــة رقــم :موضــع الجــزء 

 ھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭڇ  :وهـــــــي قولــــــــه تعــــــــالى

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې    

ـــم   ،ڇې    ې  ې  ى  ى  ائ ـــة رق ـــى اآلي ـــن ( 882: )إل م

 .سورة األنعام

                                                 
 .5/2التحرير والتنوير البن عاشور، ( 8)

 .020منار الهدى لألشمولي، ص (0)

 .5/507البحر المحيط ألبي حيان،  (5)

 .822 :سورة النساء( 1)

ــَمْرلي، ص818مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 2) ، وقــال 587والبيــان للــداين، ص، 886، ومصــحف الشَّ

، ، مـن غيـر خـالف-مـن سـتين-كاف، وقيل تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب الرابع عشـر: الصفاقسي

ــع،  ــث النف ــال الســخاوي. 0/297غي ــاق: وق اء باتف ــرَّ ــال الق ــن 8/102، جم ــان الب ــون األفن ، وفن

= 
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 سليم :وضعحالة الم . 

 اآلية بداية وحدة موضـوعية عـن أصـناف مـن يـواّد المسـلمين أو مـن  :العلة

وللمـؤمنين أبعـد    يعاديهم من أهـل الكتـاب وغيـرهم، إذ بـيَّن اهلل تعـالى للرسـول

الطائفتين عن المسلمين وهم اليهود والمشركين للصفة الُخلقيـة الذميمـةك كالحسـد 

ين إلى المسلمين وهم النصـارى، وذلـك ألسـباب والحقد والعداوةك وأقرب الطائفت

يقـول . أن مـنهم قسيسـين ورهبانـًا: ذكرها اهلل تعـالى يف هـذه اآليـة ومـا بعـدها، منهـا

والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه، ويزيل : الشيخ السعدي

ــود، وشــ ــة اليه ــيهم غلظ ــذلك ال يوجــد ف ــة، فل ــاء والغلظ ــه مــن الجف ــا في ــه م دة عن

ليس فيهم تكرب وال عتـو عـن االنقيـاد : أ م ال يستكربونك أي: ومنها . المشركين

للحق، وذلك موجب لقرهبم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقـرب إلـى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ  :ما ذكرته اآلية بعدها: ومنها . الخير من المستكرب

 . ڇٿ  ٿ  ٿ   ٹ     پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ 

 . الجزء الثَّامن من القرآن الكريم( 8) 

 مـن سـورة األنعـام، وهـي ( 888: )يبدأ الجزء من اآلية رقـم :موضع الجزء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ڇ       :قوله تعالى

مـن سـورة ( 97: )رقـم إلى اآلية ،ڇٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    

 .األعراف

                                                 
= 

 .  072الجوزي، ص

 .010تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص( 8)

 .لكريم الرحمن، المرجع نفسهتيسير ا( 0)

 .95: سورة المائدة( 5)

َمْرلي، ص868مصحف المدينة النبوية، ص( 1) ، وجمـال 589، والبيـان للـداين، ص850، ومصحف الشَّ

اء للسخاوي،  كاف، وقيـل تـام، واقتصـر عليـه غيـر واحـد، وفاصـلة، : ، وقال الصفاقسي8/102القرَّ

، وعند ابن الجـوزي رأس 0/609، غيث النفع، جماع، بإ-من ستين-ومنتهى الحزب السادس عشر

= 
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 غير سليم :حالة الموضع . 

 ( 882-820: )مـن اآليتـين مـن جهـة المعنـىبمـا قبلهـا  اآلية متعلقة :العلة

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ڇ   :وهي قوله تعالى

ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  

ــل وحــدة موضــوعية   ڇىب  يب  جت  حت  خت       مب ــثالث تمث ــات ال فاآلي

 فقـد بـدأ الحـديث. عناد المشركين وتعنتهم واصرارهم على الشرك :بعنوان متكاملة

عن حلفهم باهلل وعقد األيمان أ م إذا جاء م آية واضـحة مـن اهلل ليـؤمنن  يف اآليات

ٱ  ٻ  ڇ  :شرتطوا علـى أنفسـهم لـذا قـال، ولكن اهلل يعلم أ م لن ينتفعوا بما ا....هبا

ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  

لو أننا أجبنـا سـؤال هـؤالء الـذين أقسـموا بـاهلل : أي.  ڇٿ  ٿ   ٹ  ٹ    

 ،من اهلل جهد أيما م لئن جاء م ليؤمنن هبا فنـزلنا عليهم المالئكة تخربهم بالرسالة

الـخ، مـا كـانوا ليؤمنـوا إال ...وكلمهم الموتى فأخربوهم بصدق ما جاء م به الرسل

ولكن أكثرهم يجهلون حقيقة األمور، ومشـيئة   أن يشاء اهلل، فالهداية إليه ال إليهم

ٱ  ٻ  ٻ  ڇ  -اعلــم أنــه تعــالى بــيَّن يف هــذه اآليــة: يقــول الــرازي .اهلل تعــالى وقــدره

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ڇ : ا ذكــره علــى ســبيل اإلجمــال بقولــهتفصــيل مــ -ڇٻ

معطوفــة علــى  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ڇ جملــة  : ويقــول ابــن عاشــور.  ڇی  ی     

ۆئ    ڇ: عطفـًا علـى جملـة ڇېئ  ىئڇ : باعتبار كون جملـة ڇېئ  ىئڇ : جملة

ى  ى  ائ  ڇ : فتكـــون ثالثتهـــا ردا علـــى مضـــمون جملـــة  ڇۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

                                                 
= 

 .072من سورة األعراف، فنون األفنان، ص( 97: )، وقيل(96: )اآلية

 .882 – 820: سورة األنعام( 8)

 .888: سورة األنعام( 0)

، ومحاسـن التأويـل 7/556روح المعاين لآللوسي، : وينظر. 0/878تفسير القرآن العظيم البن كثير، ( 5)

 .9/5وتفسير القرآن الحكيم لرشيد رضا، . 1/8662ي، للقاسم

 .2/852مفاتيح الغيب للرازي،  (1)
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  ڇېئ  ىئڇ : الخ، وبيانًا لجملة ڇوئ ائ  ەئ  ەئ 

 موضعان يمكن البدء هبما: الموضع المقترق:

ــه تعــالى: الموضــع األول ــدأ الجــزء مــن قول    ڇى  ى  ائ  ائڇ : أن يب

وممن تنبه من المفسرين إلى هذا الرتابط بين اآليات الثالث وما  .للعلة التي ذكرناها

ىبعدها وجعلوها يف مقطع واحدك البقاعي، وسع  .يد َحوَّ

من السورة نفسها، أي بعد آية ( 880: )أن يبدأ الجزء باآلية رقم: الموضع الثاين

ــه تعــالى ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇ  :الموضــع، وهــي قول

فهـــــــذه    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ        

اإلعـالم المضــلل وموقــف : اآليـة تصــلح أن تكـون بدايــة وحــدة موضـوعية، بعنــوان

.اإلسالم منه

 . الجزء التَّاسع من القرآن الكريم( 2)

 مـن سـورة األعـراف، وهـي ( 99: )يبدأ الجزء من اآلية رقـم :موضع الجزء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ      :قوله تعالى

ــــم ،ڇٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ           ــــة رق ــــى اآلي ــــن ســــورة ( 12: )إل م

 .األنفال

 غير سليم :حالة الموضع . 

                                                 
 .1/2التحرير والتنوير البن عاشور،  (8)

 .0/005، واألساس يف التفسير لسعيد حوى، 0/602نظم الدرر للبقاعي، : ينظر (0)

 .880: سورة األنعام( 5)

 . 0/252ريم لنخبة من العلماء،  التفسير الموضوعي لسور القرآن الك: ينظر( 1)

ـَمْرلي، ص898مصحف المدينة النبويـة، ص( 2) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص819، ومصـحف الشَّ

اء، باتفـــاق: ،  وقـــال الســـخاوي072األفنـــان البـــن الجـــوزي، ص ، وقـــال 8/102، جمـــال القـــرَّ

، غيـث ، بإجمـاع-سـتين مـن-كاف، وفاصلة، ومنتهى الحزب الثـامن عشـر: تام، وقيل: الصفاقسي

 .0/626النفع، 
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 يـة عـن جـواب أشـراف قـوم شـعيب اآلتتحدث : العلة  لـه يف حـوار دار

، فبعدما دعاهم إلى توحيد اهلل، وأقام عليهم الرباهـين واآليـات، وأمـرهم وبينه بينهم

إلـى  رهم بنعم اهلل عليهمك قـالوا إمـا أن ترجـع أنـت ومـن معـكبمكارم األخالق وذكَّ 

؟  ڇ ٿ   ٹ   ٹ   ڇ :متعجبـًا فرد علـيهم شـعيب . ديننا أو لنخرجنكم من قريتنا

فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها، أما من يعلن بالنهي عنها، والتشفيع علـى مـن 

 . !اتبعها فكيف يدعى إليها ؟

ن فال يحسـن أبـدًا أن يقطـع القـار  تالوتـه يف منتصـف الحـوار عنـد آخـر آيـة مـ

ۇ  ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ڇ :لهـم الجزء الثـامن، وهـو قـول شـعيب

ثم  .ڇۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ     ائ  ەئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ : يشرع يف التالوة يف مجلس آخر بـرد قومـه عليـه

، ڇپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ          

كمـا –ق الكالم بعضـه بـبعض مـن جهـة المعنـى، فجـواب القـوم يف اآليـة وذلك لتعل

استئناف مبنّي على سؤال ينساق إليه المقال، كأنه :-(هـ090: ت)يقول أبو السعود 

قـال أشـراف : ؟ فقيـل فماذا قالوا بعد ما سمعوا هذه المـواع  مـن شـعيب : قيل

 .واهلل أعلم .الخ....قومه

 من السورة نفسها، ( 92: )من اآلية رقمدأ الجزء أن يب :الموضع المقترق

 قصة شعيب  عنلتكتمل الوحدة الموضوعية  -الموضع بثالث آياتآية أي قبل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ڇ  :وهي قوله تعالىمن بدايتها، 

چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ڳ  ڳ 

                                                 
 .(بصرف) 006تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص( 8)

 .97 – 92: سورة األعراف( 0)

 .0/578إرشاد العقل السليم ألبي السعود،  (5)
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

ۓ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  

 .ڇۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ     ائ  ەئ   

 . الجزء العاشر من القرآن الكريم( 35) 

 رة األنفال، وهي قوله من سو( 18: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ڇ       :تعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   

 .من سورة التوبة( 00: )إلى اآلية رقم ،ڇڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   

 سليم :حالة الموضع. 

 ديث عن معركة بـدر إالَّ اآلية وإن كانت متعلقة بما قبلها يف سياق الح :العلة

ــات ــن اآلي ــا م ــا قبله ــركين  (12-56: )أنَّ م ــن المش ــه ع ــان الحــديث يف عموم ك

ّد عن سبيل اهلل، وبيان مصيرهم إلـى جهـنم، ومـن ثـم أمـر المـؤمنين  وانفاقهم يف الصَّ

ــة وإعــالًء لكلمــة اهلل تعــالى ــالهم درًء للفتن ــات بخطــاب خــاص . بقت ــم أعقــب اآلي ث

صـًا لهـذه للمؤمنين حُسن اال بتداء به، إذ بيَّن اهلل تعالى لهم تفصيل مـا شـرعه، مخص 

األمة الشريفة مـن بـين سـائر األمـم المتقدمـة بـإحالل الغنـائم، وبيـان تقسـيمها التـي 

                                                 
 .97 – 92: سورة األعراف( 8)

ــَمْرلي، ص028مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 0) وقــال ، 589، والبيــان للــداين، ص861، ومصــحف الشَّ

اء، باتفـــاق: الســـخاوي ، وقـــال 072، وفنـــون األفنـــان البـــن الجـــوزي، ص8/102، جمـــال القـــرَّ

، وثلـث القـرآن، بـال -مـن سـتين-كاف، وفاصلة، ومنتهـى الحـزب العشـرين: تام، وقيل: الصفاقسي

 .0/671، غيث النفع،  خالف

  ڃ  ڃ  ڃ    چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ  :وهي قوله تعالى ( )

ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ   گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

٠٤ - ٣ : األنفال چۇئ  ۆئ   ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  
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غنموها يف غزوة بدر، وجعـل االمتثـال بمـا شـرعه مـن هـذا التقسـيم مـن الخمـس يف 

يـوم الفرقـان،   أنزل على رسـوله الغنائم من شرط اإليمان باهلل واليوم اآلخر، وبما

الذي فـرق فيـه بـين الحـق والباطـل، إذ أعلـى اهلل كلمـة اإليمـان علـى كلمـة الباطـل، 

 .وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه

 . الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم( 33) 

 من سورة التوبة، وهـي قولـه ( 05: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ـــــــالى ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ    ېڇ   :تع

 .من سورة هود( 2: )إلى اآلية رقم ،ڇۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     

 غير سليم: حالة الموضع . 

 08: )رقم تينمن اآليمن جهة المعنى تعلق آية الموضع بما قبلها  :العلة-

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڇ :وهي قوله تعالى( 00

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

-الثالث ، فمجموع هذه اآليات ڇٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

وكانوا  ،لمعتذرين عن غزوة تبوكا عن  تتحدث -أي اآليتين مع آية موضع الجزء

وهم الضعفاء والمرضى والفقراء الذين ال  ،لشرععلى قسمينك قسم معذور يف ا

   :يجدون زادا للجهاد، وكذا الذين أتو رسول اهلل فلم يصادفوا عنده شيئًا، وقال لهم

                                                 
 (.بتصرف) 0/505تفسير القرآن العظيم البن كثير،  ( 8)

ــَمْرلي، ص008مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 0) ، وفنــون األفنــان البــن الجــوزي، 898، ومصــحف الشَّ

 : ،  وقـال السـخاوي589مـن هـود، البيـان، ص( 2)رأس : ، وعند الداين آخر يـونس، وقيـل072ص

مـن ( 82)رأس : مـن هـود، وقـال آخـرون( 2)رأس : يوافـق عليـه، ونقـل عـن الـداينآخر يونس، ولـم 

اء هود تـام، وفاصـلة اتفاقـًا، ومنتهـى : وعنـد الصفاقسـي آخـر يـونس، وقـال. 8/102، جمـال القـرَّ

، غيــث النفــع، مــن هــود ( 2: )عنــد جماعــة، وعنــد بعضــهم -مــن ســتين-الحــزب الثــاين والعشــرين

0/727 ، 

 .00 – 02: سورة التوبة( 5)
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ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ڇ

، وهم من توجه إليهم اللوم، وهم األغنياء رينوالقسم اآلخر غير معذو . ڇې

. خروج وال عذر لهمالقادرون على ال

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڇ: كما أن هناك وجه آخر للرتابط بين اآليات، فعندما قـال

ــة     ڇ ہ ــة الموضــع(08)يف آي ليتصــل الكــالم . ڇې  ې  ى ڇ : ، قــال يف آي

 .بعضه ببعض

 اآلنفـة  –( 08: )مـن اآليـة مـن اآليـة رقـمأن يبـدأ الجـزء  :الموضع المقترق

لالبتداء بوحدة موضوعية عـن بيـان ، ڇک  ک  گڇ  :وهي قوله تعالى -الذكر

وهـو األكمـل واألفضـل يف  أصحاب األعذار من غيرهم ممن تخلف عن غزوة تبوك

فال يحسن االبتداء بأصـحاب اللـوم الـذين لـم يتقبـل . فهم اآليات وارتباطها ببعضها

ا قبله  . اهلل أعذارهم، فيكون المعنى مبتورًا عمَّ

-ابـن كثيـر إذ جعـل اآليـات الـثالث : تباط من المفسـرينوقد تنبه إلى هذا االر

ـا  ،(هــ8077:ت)والمنصوري  ، والشوكاين،يف مقطع واحد -سالفة الذكر أمَّ

 -مكون من أربع آيـات–فقد جعل آية الموضع ضمن مقطع ( هـ992:ت)ابن عادل 

ل ك لم يفص( هـ8521:ت)وكذا محمد رشيد رضا     .ڇ ک  ک  گڇ : بدايته

عّمـا قبلهـا وجعلهـا آخـر آيـة يف اتمـام تفسـير  ڇې  ې  ى ڇ آية موضع الجـزء 

، وقد اعتمـدنا جعـل ...تم تفسير الجزء العاشر كتابًة وتحريراً : الجزء العاشر، وقال

إلخ منه، مراعاة للمعنى الذي كانت به متممة لما قبلها،  ڇې  ې  ى ڇ  05آية 

                                                 
ــر، : وينظــر .(بتصــرف. )519تيســير الكــريم الــرحمن للســعدي،  ص( 8) تفســير القــرآن العظــيم البــن كثي

0/506. 

 .82/872اللباب يف علوم الكتاب البن عادل، : ينظر (0)

 .0/501تفسير القرآن العظيم البن كثير، : ينظر (5)

 .208فتح القدير للشوكاين، ص (1)

 .0/187تفاسير لمصطفى المنصوري، المقتطف من عيون ال (2)

 .82/860اللباب يف علوم الكتاب البن عادل،  (6)
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ل الجزء الحا  .دي عشروهي يف بعض المصاحف أوَّ

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ (: 02)أما سعيد حوىَّ  فقد جعل اآلية رقم 

بدايــة مقطــع  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ               ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 

د مسألة العذر عن النفيـر الصـادر عـن المنـافقين متـى تصـح ومتـى ال  موضوعي يحد 

چ   چ قـوى، ألن جملـة وهـذا رأي آخـر لبدايـة الجـزء، ولكـن مـا ذكرنـاه أ .تصح

ـــــة  چڇ ـــــى جمل ـــــة عل ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ عاطف

ــأربع –چی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب    ــا ب المــذكورة قبله

 .وما بينهما اعرتاض-آيات 

 . الجزء الثَّاين عشر من القرآن الكريم( 37) 

 مـن سـورة هـود ( 6: )يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء وهـي ،

ـــه تعـــالىق ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ڇ    :ول

 .من سورة يوسف ( 20: )إلى اآلية رقم ،ڇٺ  ٿ    

 غير سليم :حالة الموضع . 

 بأن اهلل تعالى متكّفل بـأرزاق المخلوقـات مـن  اً وإن كانت اآلية إخبار :العلة

ـــا و ـــا، بحره ـــم مســـتقرها ســـائر دواّب األرضك صـــغيرها وكبيره ـــه يعل ـــا، وأن بره

يعلــم منتهــى ســيرها يف األرض وأيــن تــأوي إليــه مــن وكرهــا وهــو : ومســتودعها، أي

 ، وأن جميع ذلك مكتوب يف كتـاب عنـد اهلل مبـين عـن جميـع ذلـك،...مستودعها

                                                 
 .82/110تفسير المنار لمحمد رشيد رضا،  (8)

 .0/202األساس يف التفسير، : ينظر (0)

 .2/000التحرير والتنوير البن عاشور، : ينظر (5)

ــة، ص( 1) ــة النبوي ــَمْرلي، ص018مصــحف المدين ــان للــداين، ص، 800، ومصــحف الشَّ ، وقــال 589البي

اء، باتفــاق : الســخاوي ، وقــال 072، وفنــون األفنــان البــن الجــوزي، ص8/108، جمــال القــرَّ

،  غيـث باتفاق-من ستين-كاف، وفاصلة، ومنتهى الحزب الرابع والعشرين: تام، وقيل: الصفاقسي

 .0/715النفع، 

 .0/120تفسير القرآن العظيم البن كثير، ( 2)
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ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  چ (: 2)وإن كـــان الوقـــف علـــى آخـــر اآليـــة 

ولكــــن ، تــــام چجئحئ  مئ     ىئ  يئ  جب      حب     ىئ  ىئ        ی  ی  ی   ی

ل سورة هود   .، لما سنذكرهاألولى االبتداء بأوَّ

 ــــرق ل ســــورة هــــود يحســــن ابتــــداء الجــــزء  :الموضــــع المقت  ، بــــأوَّ

 : اآلتية ألسبابل

يف تحزيب  االبتداء بأوائل السور هو األقرب لمنهاج الصحابة : لاألوَّ السبب 

سـوى  صد لبدء الجزء بعـد خمـس آيـات مـن سـورة هـود فال مق .القرآن الكريم

وهـي غيـر منضـبطة بـين األجـزاء واألحـزاب كمـا ! مراعاة عدد الحروف يف التجزئـة

 . ذكرناه سابقًا

أن عـن غيـره  يـونس، وذكـرسـورة آخـر  علـى الوقـف عنـد الـداين: السبب الثاين

الصفاقسـي د وعنـ (.قيـل: )بصيغة التمريض الجزء، ولكنآية موضع الوقف على 

وعنـد : وقـال.تـام وفاصـلة اتفاقـًا هو: كذلك، وقال --على آخر سورة يونس

 .من سورة هود( 2)بعضهم آية 

فعجبــًا كيــف اعُتمــدت التجزئــة يف مصــحف المدينــة النبويــة والشــمْرلي علــى  

وكتاب !! القول اآلخر، وترَكت المعتمد عند الداين وما حكاه الصفاقسي من االتفاق

 .اقسي هذا هو المعتمد والمصدر األساس يف تجزئة مصحف المدينة النبويةالصف

ك ووجـه المناسـبة من جهـة المعنـى موضع متعلقة بما قبلهاالآية : السبب الثالث

ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  -يف اآلية الخامسةهو علم اهلل الدقيق بخلقه، إذ ذكر 

 - چىئ  يئ  جب      حب       ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ        ی  ی  ی   ی  جئحئ  مئ 

حال المنافقين بما يسرون ومـا انطـوت عليـه صـدورهم مـن الشـرك والنفـاق والغـل 

وأصحابه، وهذه من أعمال القلـوب الخفيـة، وذكـر  والحسد والبغض لرسول اهلل 

                                                 
 .559، ومنار الهدى لألشمولي، ص887تفى للداين، صالمك (8)

 .8/589البيان للداين، ( 0)

 .0/782غيث النفع للصفاقسي، : ينظر(5) 
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مئ    ىئ  يئ  چ  :ثم ختمها بقوله ما يعلنون من العداوة وهي من األعمال الظاهرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  ڇ : قـال (6)الموضع بعـدها رقـم  ويف آية  چجب         

. كذلكإخبار عن علمه الدقيق  ڇپ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ

ی  ی  ی   ی       چ: اعلم أنه تعالى لما ذكـر يف اآليـة األولـى : يقول اإلمام الرازي

 .لوماتأردفه بما يدل على كونه تعالى عالمًا بجميع المع  چجئ  

فاألولى أن ال يكون قطع التالوة عند اآلية الخامسة لتعلقها بما بعدها، أو ابتداء 

ممـا يفـوت علـى السـامع ارتبـاط   ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ القار  بآية الموضـع 

لـذا مـا ! تبـدأ قبلهـا بخمـس آيـات اآليات بعضها ببعض ال سيما وأن سورة هود 

 .الكريم وإقرائه هو بداية القراءة من سورة هود نلمسه عمليًا يف تعليم القرآن 

ــن المفســرين ــى م ــى هــذا المعن ــه إل ـــ572:ت)الســمرقندي : وممــن تنب  ،(ه

، وغيـرهم والبقاعي، والشوكاين، ،(هـ107: ت)والثعلبي  إذ   وسعيد حوىَّ

إذ جعلــوا آيــة الجــزء ضــمن مقطــع منفصــل يمثــل وحــدة موضــوعية علــى اخــتالف 

 . تحديدهامنهاجهم يف

 . الجزء الثَّالث عشر من القرآن الكريم( 31) 

 من سورة يوسف ( 25: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء وهي ،

ـــــــه تعـــــــالى ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ڇ  :قول

                                                 
 (.بتصرف. )8/022البحر المحيط ألبي حيان،  (8)

ی    ی    ىئ  ىئ  ىئ    ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ          ۆئ  ۇئچ  :اآليــــــــة هــــــــي(  0) 

 .2: سورة هودچ    حب      جب  يئ  ىئ     مئ  جئحئ  ی   ی

 .82/159واللباب يف علوم الكتاب البن عادل، . 6/826مفاتيح الغيب للرازي،  (5)

 .8/886بحر العلوم للسمرقندي،   (1)

 ،2/827الكشف والبيان للثعلبي،  (2)

 .616فتح القدير للشوكاين، ص (6)

 .5/225نظم الدرر للبقاعي،  (7)

 .5/66األساس يف التفسير لسعيد حوى،  (9)
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  .إلى ختام سورة إبراهيم  ،ڇٿ

 غير سليم :حالة الموضع . 

 وهي ( 20-22: )من اآليات رقملفظًا ومعنى، متعلقة بما قبلها  اآلية :العلة

ہ  ھ  ھ      ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ  :قوله تعـالى

ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ   

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

، إذ  چجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت      جئ  حئ   مئ  ىئ   يئ

تتحدث اآليات عن الحوار القائم بين ملك مصر وبين حاشيته لما رجعوا إليه بتعبيـر 

، وقد رفض الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته من براءتـه ونزاهـة رؤيا يوسف 

 عـن شـأن يوسـف  سـألهنَّ و، رضه، فجمع الملك النسوة الاليت قطعن أيـديهنَّ عِ 

ەئ  وئ    ڇ :، فكان جـواب النسـوةعلى وجه الخصوص وهو يريد امرأة وزيره العزيز

ــــــــــــــك، ڇوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ــــــــــــــد ذل ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ   ڇ فعن

ٱ  ٻ  ٻ  ڇ : فجملــة ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ     ڇ  :وتابعــت قولهــا، ڇاآليــات......

امـرأة العزيـز،  قبلهـا مـن قـول عاطفـة علـى مـافهـي  الواو حالية، وما نافية،   ڇٻ

ومتصلة هبا اتصااًل وثيقًا لفظًا ومعنى، وهذا ما رجحه البالغيون يف اتصال اآلية بمـا 

 .وغيرهم من المفسرين قبلها،

                                                 
ـَمْرلي، ص068مصحف المدينة النبويـة، ص( 8) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص086، ومصـحف الشَّ

اء باتفاق: ، وقال السخاوي072األفنان البن الجوزي، ص : ، وقال الصفاقسي8/108، جمال القرَّ

 .0/775، غيث النفع، إجماعًا-من ستين-تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب السادس والعشرين

 .20-22: رة يوسفسو( 0)

 (بتصرف. )0/100تفسير القرآن العظيم، ( 5)

 .0/220اعراب القرآن وبيانه، للدرويش،  (1)

 .المرجع السابق نفسه (2)

والقرطبـي  ،.0/100، وابن كثير يف تفسير القرآن العظـيم، 2/586أبي حيان يف البحر المحيط، : أمثال (6)

عبــد . د. ، وشــيخنا أ85/2ور يف التحريــر والتنــوير، ، وابــن عاشــ0/816يف الجــامع ألحكــام القــرآن، 

 .، وآخرين5/8628المنعم تعيلب يف فتح الرحمن يف تفسير القرآن، 



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
315 

فال يحسن قطع التالوة على بعض قول امرأة العزيز، واالبتداء بقولهـا اآلخـر يف 

  مــن كــالم يوســف    ڇ ٻ  ٱ  ٻ  ٻڇ : وعلــى فــرض أن جملــة. اليــوم التــالي

فهي موصولة بكالمه باآلية التـي قبلهـا مباشـرة وهـي  -على من رجح هذا الرأي-

فال يحسـن كـذلك  ،چىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت    چ :قوله

 واالبتــداء بــالقول اآلخــر، ألن الكــالم مــرتبط  يوســف القطــع علــى بعــض قــول 

 .بعضه ببعض

أو مــن كـالم امــرأة العزيــز فــإن  ي اعتبــار ســواء كــان مـن كــالم يوســف وبـأ 

لـذا جمـع . اآليتين متصلتين ببعضهما والوقف على اآلية األولـى ال يعـدُّ وقفـًا تامـًا

، والسيواسـي والقرطبـي ابـن عطيـة،: بينهما يف مقطع واحـد يف التفسـير كـل مـن

 (.هـ962:ت)

 الموضـع  مـن آيـةبعـد خمـس آيـات  لجـزءيحسن ابتداء ا: الموضع المقترق

ــــموهــــي  ــــالى ك(29: )رق ــــه تع ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڇ  :قول

وإخوتـه  أل ا تمثـل وحـدة موضـوعية لحـوار جديـد بـين يوسـف  ،ڇڻ    

  .الذين جاؤوا يطلبون المتاع بعد سنين الجدب التي أصابت مصر

بحوار آخر بين ودها يف السياق نفسه آية الموضع متعلقة باآليات األربع بع وألن

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڇ  :الَملـــك وبـــين يوســـف 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ   

                                                 
ــال( 8) ــان، : أمث ــربي يف جــامع البي ــر الط ــن جري ــير الوســيط، 6/650اب ــدي يف التفس ، 80/828، والواح

نصـوري يف المقتطـف ، والم1/070، والربوسـوي يف روح البيـان، 5/006الزمخشري يف الكشـاف، 

 . 0/628من عيون التفاسير، 

 .، وآخرين5/090المحرر الوجيز البن عطية،   (0)

 .0/816الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،  (5)

 .0/050عيون التفاسير للفضالء السماسير للسيواسي،  (1)

 .29: سورة يوسف( 2)
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  .ڇگ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڇ لشـوكاين فجعـل آيـة وهذا الذي تنبه بـه ا

 .بداية مقطع جديد يف التفسير     ڇ ڻ  ڻ     ڻ

ابع عشر من القرآن الكريم( 34)  . الجزء الرَّ

 ٱٻ  ٻ  ڇ  :جـر، وهـي قولـه تعـالىيبدأ الجزء من سـورة الحِ  :موضع الجزء

 .إلى ختام سورة النحل، ڇٻ  ٻ  پ  پ

 سليم :حالة الموضع . 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمــنهج الصــحابة  :لعلــةا  يف تحزيــب

 .القرآن الكريم

 . الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم( 30) 

 ٱ  چ  :يبدأ الجزء من سـورة اإلسـراء، وهـي قولـه تعـالى :موضع الجزء

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  

 .من سورة الكهف( 71: )وحتى اآلية رقم ،چٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ    

 سليم: حالة الموضع. 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمــنهج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

 .القرآن الكريم

                                                 
 .27-21: سورة يوسف( 8)

 .609فتح القدير للشوكاين، ص: ينظر (0)

ـَمْرلي، ص098مصحف المدينة النبويـة، ص( 5) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص055، ومصـحف الشَّ

اء، باتفـــاق: ، وقـــال الســـخاوي072األفنـــان البـــن الجـــوزي، ص ، وقـــال 8/100، جمـــال القـــرَّ

،  غيـث النفـع، بإجمـاع-مـن سـتين-تام، وفاصـلة، ومنتهـى الحـزب الثـامن والعشـرين: الصفاقسي

0/709. 

ـَمْرلي، ص528مصحف المدينة النبويـة، ص( 1) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص022، ومصـحف الشَّ

اء، موضع النصـف يف قـول الجميـع: ، وقال السخاوي072األفنان البن الجوزي، ص ، جمـال القـرَّ

بإجمـاع، وهـو  -مـن سـتين-كـاف، وفاصـلة، ومنتهـى الحـزب الثالثـين: ، وقال الصفاقسـي8/100

 .0/901، غيث النفع، ن باعتبار األحزاب، واألنصاف، واألرباع، واألثماننصف القرآ
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ادس عشر من القرآن الكريم( 35)   . الجزء السَّ

 مـن سـورة الكهـف، وهـي ( 72: )يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء

 . إلى ختام سورة طه ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڇ    :قوله تعالى

 غير سليم :حالة الموضع . 

 رقـم اآليـات وهـي لفظـًا ومعنـًى  اآلية متعلقة بما قبلهـا وبمـا بعـدها: العلة :

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ ِِ:وبدايتها قوله تعـالى ( 62-90)

ـــالى چۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ   ـــه تع ـــا قول ىئ  ىئ  ىئ  ی     ....چ :و ايته

مـع الخضـر  عـن قصـة موسـى   مقطعا متكامال فهي تمثل .چی  ی  ی  جئ  

 ،واآلية متصلة بالتي قبلها على وجه الخصوص، فجملة يف موضوع طلب العلم 

 علــى أنكــار  كانــت ردًا مــن الخضــر  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڇ 

خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث       ..ڇ :الغـالم، عنـدما قـال لـهقتل بفعله ل موسى 

ـــ  ڇيث  حج  مج    ـــ ردف ـــه ه الخضـــر علي ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ..ڇ  :بقول

ــد لــه إذ فــالهمزة لالســتفهام التقريــري  ڇپ  پ  ڀ  ڀ   أيضــا يف التــذكار  -أكَّ

ل   . وهو أن ال يسأل عن شيء حتى يخربه به من تلقاء نفسه –بالشرط األوَّ

واالبتداء  موسى طع التالوة يف منتصف القصة على قول فال يحسن أبدًا ق    

وجوابـه، ألن الكـالم متصـل بعضـه  بقول الخضر -أو ما شاهبه -يف اليوم التالي 

 . ببعض يف وحدة موضوعية مرتابطة ال يحسن فصلها

                                                 
ــَمْرلي، ص508مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 8) وقــال . 589، والبيــان للــداين، ص069، ومصــحف الشَّ

اء باتفــاق: الســخاوي ،  وقــال 072ص ، وفنــون األفنــان البــن الجــوزي،8/105، جمــال القــرَّ

، غيـث النفــع، ، بإجمــاع-مــن سـتين-منتهـى الحــزب الثـاين والثالثـينتـام، وفاصــلة، و: الصفاقسـي

0/966. 

 .71: سورة الكهف( 0)

وإعـراب القـرآن الكـريم وبيانـه للـدرويش، . 5/820تفسير القـرآن العظـيم البـن كثيـر،  : ينظر بتصرف( 5)

1/209. 
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  .أو االبتداء من منتصف القصة لقطعال يحسن ا: وهبذا قال ابن تيمية

 يـزال الكـالم متصـالً يف قصـص موسـى والخضـر عليهمـا ال : ويقول المراغي

السالم، ولكن لوح  يف تقسيم القـرآن الكـريم إلـى أجـزاء الثالثـين جانـب اللفـ  ال 

جانب المعنى، لذا تجد  اية جزء وبداية آخر حيث ال يزال الكالم يف معنى واحد لم 

 يتم بعد كما هنا

جمـع آيـة الموضـع مـع غيرهـا مـن وممن تنبه إلى هذا المعنـى مـن المفسـرين و

ــا، كــل مــن ــان كامــل القصــة أو فصــول منه ــات يف مقطــع مســتقل لبي ــي، : اآلي الثعلب

ى  .، وغيرهموالواحدي، وابن عطية، وابن الجوزي، وابن عادل، وسعيد حوَّ

 موضعان يحسن ابتداء الجـزء بأحـدهما، ألن كـل منهمـا  :الموضع المقترق

ة  :الكهفمن قصص سورة  بداية قصة تامَّ

 :بداية قصة موسى مع الخضـر عليهمـا السـالم، يف قولـه تعـالى: الموضع األول

 .ڇائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ڇ

حئ   مئ  ڇ  :، يف قولـه تعـالى(ذو القـرنين)بداية قصـة الملـك : الموضع الثاين

 .ڇىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   

ابع عشر من ( 32)   . القرآن الكريمالجزء السَّ

 يبدأ الجزء مـن سـورة األنبيـاء علـيهم السـالم، بقولـه تعـالى :موضع الجزء: 

 .إلى ختام سورة الحج ،ڇٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ڇ

                                                 
 .85/182مجموع الفتاوى البن تيمية، ( 8)

ونقل عبارة المراغـي هـذهك الشـيخ الهـرري يف تفسـير حـدائق الـروح . 86/1تفسير المراغي للمراغي،  (0)

 .87/6والريحان، 

،  والمحــرر الــوجيز البــن 5/825،  والوســيط للواحــدي، 6/870الكشــف والبيــان للثعلبــي، : ينظــر (5)

ــة،  ــن الجــوزي، 5/625عطي ــير الب ــن عــادل، 2/872،  وزاد المس ــاب الب ــوم الكت ، واللبــاب يف عل

 . 5/590يف التفسير لسعيد حّوى،  ،  واألساس80/287

 .62: سورة الكهف( 1)

 .95: سورة الكهف( 2)

ـَمْرلي، ص518مصحف المدينة النبويـة، ص( 6) ، وفنـون 589، والبيـان للـداين، ص091، ومصـحف الشَّ

= 
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 سليم :حالة الموضع . 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

 .القرآن الكريم

 . ر من القرآن الكريمالجزء الثَّامن عش( 38)

 ٱ  ٻ  ڇ  :، بقولـه تعـالى(سـورة المؤمنـون)يبـدأ الجـزء مـن  :موضع الجزء

 .من سورة الفرقان( 02: )إلى اآلية رقم ،ڇٻ  

 سليم :حالة الموضع. 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

 .القرآن الكريم

 . القرآن الكريمالجزء التَّاسع عشر من ( 32) 

 مـن سـورة الفرقـان، وهـي ( 08: )يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :موضع الجزء

ـــــــالى ـــــــه تع ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ڇ    :قول

 .من سورة النمل( 22: )إلى اآلية رقم ،ڇٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       

 سليمغير  :حالة الموضع . 

 هة الرابعة من الشبهات التي أثارها منكري نبوة تتحدث اآلية عن الشب :العلة

                                                 
= 

اء باتفاق: ، وقال السخاوي072األفنان البن الجوزي، ص : ، وقال الصفاقسي8/105، جمال القرَّ

 .0/996، غيث النفع،بإجماع-من ستين-، ومنتهى الحزب الرابع والثالثينتام، وفاصلة

ـَمْرلي، ص568مصحف المدينة النبويـة، ص( 8) ، وفنـون 580، والبيـان للـداين، ص520، ومصـحف الشَّ

ــن الجــوزي، ــان الب اء للســخاوي، 072ص األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي. 8/105، وجم ــام، : وق ت

 .0/002، غيث النفع، اتفاقًا -من ستين-والثالثين وفاصلة، وتمام الحزب السادس

ـَمْرلي، ص598مصحف المدينة النبويـة، ص( 0) ، وفنـون 580، والبيـان للـداين، ص502، ومصـحف الشَّ

اء باتفاق: ، وقال السخاوي078ص األفنان البن الجوزي، : ، وقال الصفاقسي8/101، جمال القرَّ

، غيـــث بإجمـــاع -مـــن ســتين-ب الثـــامن والثالثــينتــام، وفاصـــلة، وختــام الحـــز: كــاف، وقيـــل 

 .0/020النفع،
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، حيث بدأت سورة الفرقان بالحديث عن توحيد اهلل تعالى يف اآلية األولـى محمد 

والثانية، ثم الرد على عبدة األوثان يف اآليـة الثالثـة، ثـم تتابعـت اآليـات يف إيـراد شـبه 

ثـالث شـبهات قبـل آيـة والرد عليها، فـذكرت السـورة  الكفار يف إنكار نبوة محمد 

 :الموضع، وشبهة بعدها، فكان المجموع خمس شبهات، وهي كاآليت

ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  چ : الشبهة األولى

 .چ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ

ـــــــة چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ: الشـــــــبهة الثاني

 .چ ڍ  ڍ  

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ    گ   گ  گ  گ چ :الشـــبهة الثالثـــة

 .چں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڇ : الشـــبهة الرابعـــة هـــي آيـــة الموضـــع

 .ڇڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       

وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  چ : الشــــــبهة الخامســــــة

 .چىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ   

ت عن الشبهة الواحدة ُتعدُّ كمقطع منفصل ولكن ال يحسن قطع وإن كانت اآليا

التالوة عند تمام الشبهة الثالثة مثالً، ثم االبتداء يف اليـوم التـالي بـذكر الشـبهة الرابعـة 

بعـدها إال إذا كــان القطــع وقتــي مــن تعلــيم للقــرآن أو يف صــالة ومــا شــابه ذلــك، ألن 

يف سـياق واحـد منسـجم يف وحدتـه المقاطع الخمسة عـن الشـبهات متصـلة ببعضـها 

 .الموضوعية

 ابتداء الجزء بأحد موضعينيحسن  :الموضع المقترق:

إما من بداية سورة الفرقان، وذلـك لمعرفـة الشـبهات وتتابعهـا مـن البدايـة،  -

 .األقرب إلى منهاج الصحابة رضي اهلل عنهم يف تحزيب القرآن الكريموألن هذا هو 

                                                 
 .81/222، واللباب البن عادل، 75-9/12مفاتيح الغيب للرازي، : ينظر (8)
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ــم - ــة رق ــا مــن اآلي ــه تعــالى وهــي( 52: )وإم ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      چ : قول

أل ــا بدايــة مقطــع جديــد عــن قصــص األنبيــاء  ،چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

وهـذا . جاء بعد إكمال الحديث عن الشبهات الخمس لمنكري النبوة. عليهم السالم

 .الذي فعله بعض المفسرين يف تفسيره، أمثال الرازي وابن كثير والشوكاين

 . لقرآن الكريمالجزء العشرون من ا( 75)

 من سورة النمل، وهـي قولـه ( 26: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ڇ  :تعــــــالى

 .من سورة العنكبوت( 12: )إلى اآلية رقم  ڇٺ

 غير سليم :حالة الموضع . 

 ٴۇ  ڇ   :قوله تعالى، وهي من جهة المعنى تعلق اآلية بآيتين قبلها :العلة

ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  

فعلَّة هذا الموضع تشابه تمامـًا مـا سـبق ذكـره يف ڇەئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   

الجـزء التاسـع، والجـزء الثالـث عشـر، والجـزء السـادس : )األجزاء الثالثـة الماضـية

يف اليـوم -منتصف القصة، ثـم االبتـداء  ال يحسن أبدًا قطع التالوة يف، وهو أنه (عشر

بتالوة النصف اآلخر منها، وذلك لتعلق الكالم بعضه ببعض  -التالي أو ما شابه ذلك

، ففـي قولـه والجملة عاطفة على ما قبلها إذ بدأت بحرف الفاء العاطفة وما النافيـة

و فأما موقـع الفـاء هنـا فهـ : يقول ابن عاشور ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻڇ :  تعالى

                                                 
، وفـتح القـدير للشــوكاين، 5/552، وتفسـير القـرآن البـن كثيـر، 9/75مفـاتيح الغيـب للـرازي، : ينظـر (8)

 .8218ص

ـَمْرلي، ص ، ومصـحف128مصحف المدينة النبويـة، ص( 0) وفنـون . 580، والبيـان للـداين، ص556الشَّ

ــان البــن الجــوزي، ص اء للســخاوي، 078األفن ــام،  : وقــال الصفاقســي. 8/101،   وجمــال القــرَّ ت

 .5/076، غيث النفع،، وثلث القرآن، بإجماع-من ستين-وفاصلة، وتمام الحزب األربعين

 .22-21: سورة النمل( 5)

 .2/255لدرويش، إعراب القرآن وبيانه ل (1)
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لتعقيب الجملة المعطوفة بالفاء على التـي قبلهـا تعقيـب جـزء القصـة علـى أولـه فـال 

وها هو اإلمام المراغي ينتقد هـذا . لذا ارتبطت بما قبلها. تفيد إال تعقيب اإلخبار

موا القرآن إلى  : الموضع من التجزئة كمثيله من قبل فيقول سبق أن بّينَّا أن الذين قسَّ

ن ال حظوا العّد اللفظي للحروف والكلمات واآليات، ولم ينظروا إلى أجزائه الثالثي

 .ارتباط اآليات بعضها ببعض

ابـن : وممن تنبه مـن المفسـرين إلـى جمـع القصـة يف مقطـع واحـد ثـم تفسـيرها

ى  .عطية، والقرطبي، وابن كثير، وسعيد حوَّ

 ابتداء الجزء بعد تمام قصة لوط يحسن  :الموضع المقترقذلك ألن ، و

 قصـة موسـى  :السورة ذكرت قبلها  ثالث قصص لألنبياء علـيهم السـالم، وهـي

يف السـياق نفسـه،  فتـأيت قصـة لـوط  .، وقصـة صـالح وقصة سـليمان 

بعد آية الموضع بآيتين، وهي قوله : أي (20: )ية رقمفيكون بدء الجزء بعد ذلك باآل

وقــــد  ،چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ :  تعــــالى

يرد سؤااًل بـأن هـذه اآليـة ظاهرهـا االرتبـاط بمـا قبلهـا، فكيـف يحسـن االبتـداء هبـا؟ 

ــرازي: الجــواب ــول ال ــوالن : يق ــة ق ــن : األول: يف هــذه اآلي ــه م ــا قبل ــق بم ــه متعل أن

القصص، والمعنى الحمد هلل على إهالكهم وسـالم علـى عبـاده الـذين اصـطفى بـأن 

أنه مبتدأ فإنه تعالى لما ذكـر أحـوال األنبيـاء علـيهم السـالم : لثاينا. أرسلهم ونجاهم

كالمخالف لمن قبله يف أمر العذاب، ألن عذاب االستئصـال مرتفـع  وكان محمد  

ه هبذه النعم، وبأن يسلم على األنبياء  عن قومه، أمره تعالى بأن يشكر ربه على ما خصَّ

ة  -واهلل أعلـم-فـاألقرب .  ةعليهم السـالم الـذين صـربوا علـى مشـاق الرسـال قـوَّ

                                                 
 .9/2التحرير والتنوير البن عاشور،  (8)

 .80/5تفسير المراغي للمراغي،  (0)

، وتفسـير 85/822، والجـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي، 1/528المحرر الوجيز البـن عطيـة، : ينظر (5)

 .1/517، واألساس يف التفسير لسعيد حوى، 5/592القرآن الكريم البن كثير، 

 .890-9/860تيح الغيب للرازي، مفا: ينظر (1)

 . 9/895مفاتيح الغيب للرازي،  (2)
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مناسبة اآلية لما بعدها، ألن اآلية ُختمت بالحديث عـن تبكيـت المشـركين والـتهكم 

چ  چ   چ: بحالهم، وذلك أل م آثروا عبادة األصنام على عبادة اهلل، لذا قـال تعـالى

 ثم جاءت اآليات بعدها يف الـرد علـى عبـدة األوثـان يف السـياق  ،چڇ  ڇ  ڇ   

نفسه، وأن اهلل تعالى هو الخالق ألصول النعم وفروعها، إذ بدأت اآليات باالستفهام 

ں   ں  ڻ    ...... ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  : اإلنكــاري الواضــح، فقــال تعــالى

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ      .....ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ .... ڻ  ڻ

 : اشــــوريقــــول ابــــن ع.  چٹ     .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ حئ     ....... ۇئ

انتقل هبذا االضطراب مـن االسـتفهام الحقيقـي التهكمـي إلـى االسـتفهام التقريـري، 

ــالى ــه تع ــي قول ــة وه ــة اإلجمالي ــن المقدم ــى  ،  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    چ: وم إل

د اهلل الخيرات والمنافع من آثار رحمته، ومن . المقصود وهو االستدالل الغرض عدَّ

 .آثار قدرته

 .والعشرون من القرآن الكريمالجزء الحادي ( 73)

 من سورة العنكبـوت، وهـي ( 16: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ـــــالى ـــــه تع ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ڇ  :قول

إلــــــى   ڇٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     

 .من سورة األحزاب( 52: )اآلية رقم

 مسلي :حالة الموضع. 

                                                 
 61 - 62: النمل (8)

 .9/82التحرير والتنوير البن عاشور،  (0)

َمْرلي، ص108مصحف المدينة النبوية، ص( 5) ، وعن ابـن 580، والبيان للداين، ص525، ومصحف الشَّ

من سـورة األحـزاب، فنـون األفنـان ( 52: )رأس موضع الجزء، آية: ، وقيل(05: )الجوزي رأس اآلية

اء للسـخاوي، وقيـل: ، وينظر078ص  : ، وقـال الصفاقسـي8/101، (12: )رأس اآليـة: جمال القرَّ

 /5، غيـث النفـع، بإجمـاع -مـن سـتين-تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب الثاين واألربعـين: كاف، وقيل

8222. 
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 ينهـى أهـل الكتـاب إذ كيفيـة التعامـل مـع بداية وحدة موضوعية عن  :العلة

وأن ال  ،تعالى عن مجادلتهم إذا كانت من غيـر بصـيرة مـن المجـادل، أو بغيـر قاعـدة

ــالم ــين ك ــق، ولطــف، ول ــن خل ــن، بحس ــي أحس ــالتي ه ــادلوا إال ب ــتكن ....يج ، ول

إلـيكم ومـا أنـزل إلـيهم، وعلـى  مجادلتكم ألهل الكتاب مبنيَّة على اإليمان بما أنـزل

 ، وعلى أن اإلله واحدك منقـادون مستسـلمون ألمـره اإليمان برسولكم ورسولهم

( 22: )فهذه اآلية وما تتبعها من آيات متعلقة هبا حتى اآليـة رقـم .ڇٹ  ڤ   ڤ ڇ

ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڇ : وهـــي قولـــه تعـــالى

 .داء الجزء هبافناسب ابت ڇڄ     

 . الجزء الثاين والعشرون من القرآن الكريم( 77) 

 مـن سـورة األحـزاب، وهـي ( 58: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ــالى ــه تع ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ  :قول

 .~من سورة يس( 07: )إلى اآلية رقم ،ڇٺ  ٺ

 غير سليم :حالة الموضع . 

 قولـه  ك(52: )اآليـة رقـم مـن جهـة المعنـى وهـيق اآلية بما قبلهـا تعل :العلة

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ڇ  :تعـــالى

عاطفــة علــى مــا قبلهــا ويف   الــواو   ڇٱ  ٻ  ٻڇ : فقولــه،  ڇېئ  ىئ  ىئ  ىئ     

  يقـول تعـالى واعظـا نسـاء النبـي وفيهـا   السياق نفسه عن مخاطبـة نسـاء النبـي 

                                                 
 .650تيسير الكريم الرحمن للسعدي،  ص( 8)

 .2/206التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لنخبة من العلماء،  : وينظر.  22: ورة العنكبوتس( 0)

َمْرلي، ص118مصحف المدينة النبوية، ص( 5) ، وجمـال 580، والبيـان للـداين، ص572، ومصحف الشَّ

اء للسخاوي،  بـع تـام، وفاصـلة، ومنتهـى الحـزب الرا: كـاف، وقيـل : ، وقال الصفاقسي8/102القرَّ

، وعنـد ابـن الجـوزي  ايـة الجـزء رأس 5/8255، غيـث النفـع، بـال خـالف -من سـتين-واألربعين

 .  078، فنون األفنان، ص(06)، وقيل (08: )اآلية

 .52: سورة األحزاب( 1)
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فناسـب   خرة واستقر أمرهنَّ تحت رسـول اهلل اليت اخرتن اهلل ورسوله والدار اآلال

 أن يخربهنَّ بحكمهـّن وتخصيصـهّن دون سـائر النسـاء بـأّن مـن يـأت مـنهّن بفاحشـة

يف –ثم ذكـر عدلـه وفضـله . يف الدنيا واآلخرة ڇ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئڇ

: أي ڇٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ ڇ  :يف قولـه-وهذا هو وجه المناسبةآية الموضع 

يف : أي ڇ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڇ يطـــع اهلل  ورســـوله، ويســـتجب

ــازل رســول اهلل  ــع الخالئــق يف   الجنــة فــإ نَّ يف من ــين يف منــازل جمي يف أعلــى علي

كما نلح  براعـة المقابلـة بـين   . الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العر 

پ     ڇ   : بـالثواب  ڇ ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ ڇ: هاآليتين حيث قابل العقاب بقول

يف - االبتـداءاإلخبار بالوعيد ثـم يكـون  ، فكيف يصح قطع التالوة علىڇڀ  ڀ 

 !باإلخبار بالوعد والكالم متصل بعضه ببعض؟ -اليوم التالي وما شابه ذلك

  :وممن تنبه من المفسرين إلى هذا المعنـى يف تـرابط اآليـات وجعلهـا يف مقطـع واحـد

 لواحدي، الزمخشري، وابن عطية، والقرطبي، والبقاعي، والشوكاين، والقنوجي،ا

 أي قبل آية الموضـع (09: )أن يبدأ الجزء من اآلية رقم :الموضع المقترق ،

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  چ    :قولـه تعـالى ووهـ بثالث آيات،

ۋ  ۅ   ۅ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ                ۋ 

ۉ     ۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

وذلــــــــــــــــك   چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

                                                 
 (.بتصرف) ،5/102تفسير القرآن العظيم البن كثير،  ( 8)

، والمحـرر الـوجيز البـن عطيـة، 5/250، والكشـاف للزمخشـري، 5/169الوسيط للواحدي، : ينظر (0)

، وفـــتح القـــدير للشـــوكاين، 07، ونظـــم الـــدرر للبقـــاعي، 81/800، والجـــامع للقرطبـــي، 1/100

 2/580، وفتح البيان للقنوجي، 8862ص

 .58 – 09: سورة األحزاب( 5)
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والكالم مستأنف مسـوق لتقريـر موقـف بداية وحدة موضوعيةك فهو  :األول: لسببين

  .لفهم والتدبركمل لاأل ووه ،يناسب االبتداء بهف  ي اإلسالم من أزواج النب

يحسن االبتداء بالنداءك كمـا بـدأ اهلل بـه يف عشـر سـور مـن القـرآن   :السبب الثاين

 .ذكرناه سابقًا يف الجزء الثالث من القرآن الكريم وقدالكريم، 

 . الجزء الثَّالث والعشرون من القرآن الكريم( 71) 

 وهـي قولـه ~من سورة يس( 09: )الجزء من اآلية رقميبدأ  :موضع الجزء ،

ــة  ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ڇ      :تعــالى إلــى اآلي

 .من سورة الزمر( 58: )رقم

 غير سليم :حالة الموضع . 

 فهـي يف سـياق قصـة من اآليات من جهة المعنى تعلق اآلية بما قبلها :العلة ،

إذ تبدأ اآليات بـذكره  .باع الرسلالذي دعا قومه الت   -جاريب النَّ حب–الرجل المؤمن 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ڇ  :، وهـي قولـه تعـالى(02: )من اآلية رقـم

يخـرب تعـالى أنـه انـتقم  ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ   ، ويف هذه اآلية ڇۀ  ہ    

أل ـم كـذبوا رسـله بعد قتلهم إياه، غضبًا منه تبـارك وتعـالى علـيهم،  الرجل من قوم

وقتلوا وليه، ويذكر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما احتاج يف هالكه إياهم إلـى إنـزال 

ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڇ  جند من المالئكة عليهم بل األمر كان أيسر من ذلـك

 . ، عن آخرهم لم يبق فيهم روح ترتدد يف جسد ڇٹ     

                                                 
 .6/862إعراب القرآن وبيانه للدرويش،  (8)

ــمَ 168مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 0) ، وقــال 580، والبيــان للــداين، ص599ْرلي، ص، ومصــحف الشَّ

اء، باتفاق: السخاوي تـام، وقيـل كـاف، فاصـلة، ومنتهـى : ، وقال الصفاقسـي8/102، جمال القرَّ

، وعند ابن الجوزي  اية 5/8260، غيث النفع، بال خالف -من ستين-الحزب السادس واألربعين

  .078، فنون األفنان ص(58: )آية الموضعرأس : من سورة الزمر، وقيل( 08: )الجزء رأس اآلية

 .02: سورة يس( 5)

 .00: سورة يس( 1)

 .6/026ونظم الدرر للبقاعي، . 5/276تفسير القرآن العظيم البن كثير،  ( 2)
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ا يف قصة صاحب يس كما يقول المفسـرون، فـال يحسـن فاآليات متصلة ببعضه

ثـم -كما ذكرنا ذلك مرارًا يف المواضع المماثلة -أبدًا قطع التالوة على بعض القصة 

وهذا الذي انتقده اإلمام المراغـي مـرارًا، إذ يقـول يف . االبتداء بطرفها يف مجلس آخر

ة : هذا الموضع الكريم إلى األجزاء الثالثين  إن تقسيم الكتاب: تقدم أن قلنا غير مرَّ

لوح  فيه العّد اللفظي ال االتصال المعنوي، إذ كثيرًا ما تكـون بـداءة الجـزء يف أثنـاء 

أردف -القصة الواحدة كما هنا، فإنه بعد أن بيَّن حال الناصح الشهيد ودخولـه الجنّـة

لعـذاب ذلك بـذكر حـال المتخلفـين المخـالفين لـه، ثـم ذكـر سـنة اهلل يف أمثـالهم يف ا

وممن تنبه من المفسرين إلى  .الدنيوي ثم هم ُيَردُّون إلى رهبم فيعذهبم يف اآلخرة

: هذا المعنى يف ترابط اآليات ببعضها وجعلها يف مقطع واحد أو جمعها مع مـا قبلهـا

  . والقرطبي، وابن كثير، والقنوجي الواحدي،

 وهـي قولـه تعـالى( 02: )أن يبدأ الجـزء مـن اآليـة رقـم :الموضع المقترق: 

ما بينَّاه آنفـًا على  ،ڇڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڇ

واألقوى من . وكمال الفهم والتدبر لمعنىإلتمام ا بعضهاباآليات  ضرورة وصلمن 

يف  الصــحابة ذلــك واألكمــل أن يبــدأ الجــزء بســورة يــس، فهــو األقــرب لمنهــاج 

ـاظ ألجـزاء التـي ُتعـرف ليماثـل غيـره مـن او ،تحزيب القرآن الكريم بـأول عنـد الحفَّ

  .، وجزء قد سمع، وغيرهماجزء األحقافسورة منه ك

ابع والعشرون من القرآن الكريم( 74)  . الجزء الرَّ

 من سورة الزمر، وهـي قولـه ( 50: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ـــــــالى ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڇ   :تع

 .من سورة فصلت( 16: )إلى اآلية رقم ،ڇٺ    ٺ  

                                                 
 .05/1تفسير المراغي للمراغي،  (8)

، وفـتح 5/276، وتفسير القرآن البـن كثيـر، 82/81، والجامع للقرطبي، 5/280الوسيط للواحدي،  (0)

 .2/156البيان للقنوجي، 

 .02: سورة يس( 5)

ـَمْرلي، ص198مصحف المدينة النبوية، ص( 1) ،  وفنـون 580، والبيـان للـداين، ص121، ومصـحف الشَّ

= 
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 غير سليم :حالة الموضع . 

 وهي من جهة المعنىك (58-00) تعلق اآلية بما قبلها من اآليات :العلة

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ :قوله تعالى

ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  

ف الكفار وقَّ  عد أن ضرب اهلل مثلين للمشرك والموّحد،فب  چجت  حت  خت   

؟ وهذا توقيف ال يجيب عنه أحد إالَّ بأ ما ال ڇۈئ  ېئ  ېئ  ڇ: بقوله

رثم . يستويان إذ والناس جميعًا   اآليات حقيقة وقوع الموت للنبي  تقر 

وقيفًا معناه ت -الكفار مرة ثانية-ف ثمَّ وقَّ . يختصم يوم القيامة المؤمنون والكافرون

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ  :-آية موضع الجزء وهي–نفي الموقف عليه بقوله 

ال أحد أظلم : أي ،ڇ  پ  پ  پ     ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 ، كذب على اهلل وكذب على رسول اهلل : ألنه جمع بين طريف الباطل ،من هذا

ڀ  ٺ  ٺ    ڇعداً لهم  قالوا الباطل وردُّوا الحق، ولهذا قال جلَّت عظمته متو

: -مناسبة المقطع مع ما قبله فوجه . وهم الجاحدون المكذبون ڇ ٺ  ٺ

لما ذكر تعالى أن الخلق صائرون إلى الموت، وأن المؤمنين والكافرين 

سيختصمون عند رهبم يف أمر التوحيد والشرك وأنه تعالى يفصل بينهم إشارة إلى 

آية موضع الجزء : أي . زاء كل من الفريقين، ذكر هنا ج(58-00:  )اآليات رقم

 ٿ   ڇ  :، وهي قوله تعالى(52- 55: )رقم ، واآليات التي بعدها(50: )رقم

ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
                                                 

= 
اء للسـخاوي، 078األفنان البن الجوزي، ص تـام، وقيـل : ، وقـال الصفاقسـي8/102، وجمال القرَّ

 .5/8299، غيث النفع،  باتفاق -من ستين-عينكاف، وفاصلة، ومنتهى الحزب الثامن واألرب

 .المحرر الوجيز، المرجع نفسه( 8)

 . 1/29تفسير القرآن العظيم البن كثير،  ( 0)

 .5/75صفوة التفاسير للصابوين، ( 5)
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للفريقين عند وعليه ال يحسن قطع التالوة على معنى االختصام .  ڇ  ڍ  ڍ

: بالحديث عن جزاء كل منهما، فالفاء يف قوله -يف وقت آخر-رهبم، ثم االبتداء 

 .عاطفة على ما قبلها إلتمام المعنى ڇٱ  ٻ  ٻ  ڇ

 وهـــي قولـــه  :(07) يحســن ابتـــداء الجـــزء مــن اآليـــة رقــم :الموضــع المقتـــرق 

ې  ې  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ : تعـــــــالى

أنـه ضـرب : إذ يبدأ المقطع بذكر خصيصتين للقرآن الكريمك األولى چې  ى  ى  ائ  

أنه ال اعوجاج يف لغة القرآن أو أسـلوبه أو معانيـه أو : للناس من كل مثل، والخصيصة الثانية

ُيعــدُّ بمثابــة مقدمــة تمهيديــة ضــرورية للمثلــين  -أي هــذا المقطــع-وهــو  .تشــريعاته

يات التي جـاءت بعـده، ومنهـا آيـة الموضـع، وبـذلك تكـون قـد اكتملـت المذكورين يف اآل

 .الوحدة الموضوعية للمقطع يف الحديث عن أمثال القرآن الكريم

الشـوكاين، وسـعيد حـّوىك : بعـض المفسـرين أمثـال وقد تنبـه إلـى هـذا المعنـى

 . كراآلنفة الذ( 07)فجمعا آية الموضع مع ما قبلها يف مقطع واحد من بداية اآلية 

 . الجزء الخامس والعشرون من القرآن الكريم( 70) 

 من سورة فصلت، وهي قوله ( 17: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

ــالى ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڇ    :تع

ــى خاتمــة ســورة  ،ڇٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     إل

 .الجاثية

 سليمغير  :الة الموضعح. 

                                                 
 .2/516األساس يف التفسير لسعيد حّوى،  (8)

 .2/516ّوى، ، واألساس يف التفسير لسعيد ح8090فتح القدير للشوكاين، ص: ينظر (0)

َمْرلي، ص220مصحف المدينة النبوية، ص( 5) ، وجمـال 580، والبيـان للـداين، ص100، ومصحف الشَّ

اء للسخاوي،  ، -من ستين-تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب الخمسين : ، وقال الصفاقسي8/106القرَّ

: رأس اآليـة ، وعنـد ابـن الجـوزي  ايـة الجـزء5/8800وخامس أسداس القرآن باتفاق، غيث النفع، 

 .070من سورة الجاثية، فنون األفنان، ص( 50: )، وقيل(00)
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 من جهة المعنى وهي قوله ( 16: )ا من اآلية رقمقبله مابارتباط اآلية  :العلة

ووجـــه  ،چمت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ     چ: تعـــالى

ـا ذكـر تعـالى  : المناسبة بينهما كما يقول أبـو حيـان . چ اآليـة...مت  ىت  يت    چلمَّ

ال : ومتـى ذلـك؟ فقيـل: وكـأن سـائالً قـال. م القيامـةكان ذلك داللة على الجـزاء يـو

يعلمه إال اهلل، ومن سئل عنها فليس عنده علم بتعين وقتها، وإنما يـرد ذلـك إلـى اهلل، 

ا كـان مـا يخـرج مـن أكمـام  ثم ذكر سعة علمه وتعلقه بما ال يعلمه إال هو تعالى، ولمَّ

عـدم، ناسـب أن ُيـذكر مـع الشجرة وما تحمل اإلناث وتضعه، هو إيجاد أشياء بعـد ال

علم السـاعة، إذ يف ذلـك دليـل علـى البعـث إذ هـو إعـادة بعـد المـوت، وناسـب ذكـر 

ٹ  ٹ  ٹ    ڇ: أحوال المشـركين يف ذلـك اليـوم وسـؤالهم سـؤال التـوبيخ، فقـال

الذين نسبتموهم إلىَّ وزعمتم أ م شركاء لي، ويف ذلك  كـم هبـم : أي ڇٹ

  ... وتقريع

لق اآلية بما قبلهـا وارتباطهـا الوثيـق هبـا، وهـو الـذي يحسـن أن وبذلك يظهر تع

، وعـدم القطـع علـى هـذه چ اآليـة...مت  ىت  يت    چ: تبدأ به التالوة من قوله تعالى

: وقد تنبه إلى هذا الرتابط من المفسرين. اآلية فيغيب المعنى على القار  والمستمع

ى، وجعــال  آيــة بدايــة مقطــع يف  چ اآليــة...مت  ىت  يت    چ               : البقــاعي وســعيد حــوَّ

 .التفسير

 ــرق ــى  :الموضــع المقت ــدأ الجــزء األْول بعــد ســورة  -ســورة الشــورىبأن يب

وذلـك  -وإن كان وجه المناسبة حاضر بين آيـة الموضـع ومـا قبلهـا -فصلت مباشرة

وهو  (21-17: )لم يتبق على  اية سورة فصلت سوى بضع آيات من اآلية رقمألنه 

وهـذا هـو األيسـر عمليـًا لُيعـرف بـه . قدار وجه يف طبعة مصـحف المدينـة النبويـةبم

عنـد  شـهورةعلى شـاكلة األجـزاء األخـرى الم فيكون جزء الشورىك: الجزءك فنقول

                                                 
 .7/198البحر المحيط ألبي حيان،  (8)

ى، 6/291نظم الدرر للبقاعي،  (0)  .2/102، واألساس يف التفسير لسعيد حوَّ
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اريات، وجـزء قـد سـمع  اظك كجزء األحقاف، وجزء الذَّ ، وجـزء (المجادلـة)أو الحفَّ

يف  ألقـرب لمنهـاج الصــحابة ا أنـه ا، كمـ(النبـأ)، وجـزء عـمَّ أو (الملـك)أو تبـارك 

  .، واهلل أعلمتحزيب القرآن الكريم

ادس والعشرون من القرآن الكريم(  75)  .الجزء السَّ

 ک  گ  گ  ڇ  :يبدأ الجزء من سورة األحقاف، بقوله تعالى :موضع الجزء

 .من سورة الذاريات( 52: )إلى اآلية رقم ،ڇگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   

 يمسل :حالة الموضع . 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

ل  ،القرآن الكريم اظ وُيشـتهر بجـزء األحقـافك نسـبة إلـى أوَّ وُيعرف الجزء عند الحفَّ

 . سورة فيه

ابع والعشرون من القرآن الكريم( 72)   . الجزء السَّ

 الـذاريات، وهـي مـن سـورة ( 58: )يبدأ الجزء من اآلية رقم :موضع الجزء

 .إلى خاتمة سورة الحديد ،ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ڇ  :قوله تعالى

 غير سليم :حالة الموضع . 

 آية الموضع جزء من فمن اآليات لفظا ومعنًى،  تعلق اآلية بما قبلها :العلة

-01: )عليهم السالم، والتي تبدأ من اآلية مع ضيوفه من المالئكة إبراهيم  قصة

                                                 
ــَمْرلي، ص208مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 8) ، وقــال 580، والبيــان للــداين، ص112، ومصــحف الشَّ

اء باتفاق: سخاويال كـاف، وقيـل تـام، وفاصـلة، ومنتهـى : ، وقال الصفاقسـي8/106، جمال القرَّ

، وعنـد ابـن الجـوزي  ايـة 5/8825، غيـث النفـع،  بإجمـاع -مـن سـتين-الحزب الثاين والخمسين

من السورة نفسها، فنون ( 52: )رأس آية الموضع: من سورة الذاريات، وقيل( 82: )الجزء رأس اآلية

 .070ألفنان، صا

ـَمْرلي، ص218مصحف المدينة النبويـة، ص( 0) ، وفنـون 580، والبيـان للـداين، ص120، ومصـحف الشَّ

ـــن الجـــوزي، ص ـــان الب اء باتفـــاق: ،  وقـــال الســـخاوي070األفن ـــال 8/106، جمـــال القـــرَّ ، وق

 .5/8802تام، وفاصلة، وتمام الحزب الرابع والخمسين، بإجماع، غيث النفع،  : الصفاقسي
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ڇ  :ه تعالىوهي قول (52

ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب      

ٱ   مب  ىب  يب  جت  حت       خت  مت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج  مج  جح

تصاالً وثيقًا ال يمكن الفصل فاآليات متصلة ببعضها ا. ڇٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

بينهما كما يف التجزئة الحالية، فمن القبيح قطع التالوة على بعض القصة وهو قول 

ثم -كما ذكرنا ذلك مرارًا يف المواضع المماثلة السابقة  -المالئكة إلبراهيم 

لهم يف مجلس آخر، وذلك لتعلق الكالم  االبتداء ببقيتها وهو سؤال إبراهيم 

وقد انتقد هذا الموضع من . عض لفظًا ومعنًى والجملة عاطفة على ما قبلهابعضه بب

كما تنبه إلى جمع القصة يف مقطع واحد من المفسرين، كل  التجزئةك المراغي،

ى: من  .الثعلبي، والشوكاين، وسعيد حوَّ

 موضعان يمكن االبتداء هبما :الموضع المقترق: 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ڇ   :قولـه  تعـالىمـن إما أن يبدأ الجـزء : الموضع األول

مــع ضــيوفه  أل ــا بدايــة وحــدة موضــوعية عــن قصــة إبــراهيم . ڇۋ  ۋ   

 !ال مـن ربعهـا األول أن يبدأ الجزء من بداية سورة الـذاريات: الموضع الثاين. وأهله

يف  وهـو األيسـر عمليـًا ،يف تحزيب القـرآن الكـريم هو األقرب لمنهاج الصحابة ف

اظ والمعلمين بجزء جزءتحديد ال  (. الذاريات)، فقد اشُتهر عند الحفَّ

 . الجزء الثَّامن والعشرون من القرآن الكريم(  78) 

 ٱ  ٻ  ٻ  ڇ  :بقولـه تعـالى ،يبدأ الجزء مـن سـورة المجادلـة :موضع الجزء

ــة  ،ڇٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ     ــى خاتم إل

                                                 
 .07/1تفسير المراغي للمراغي،  (8)

، واألسـاس يف التفسـير 8126، وفـتح القـدير للشـوكاين، ص0/886الكشـف والبيـان للثعلبـي، : ينظر (0)

ى،   .6/86لسعيد حوَّ
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 .سورة التحريم

 سليم :الة الموضعح. 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

ـاظ بجـزء . القرآن الكريم ك (المجادلـة)أو جـزء ( قـد سـمع)وُيعرف الجزء عنـد الحفَّ

ل سورة فيه  . نسبة إلى أوَّ

 . الجزء التَّاسع والعشرون من القرآن الكريم(  72)

 ٱ  ٻ  ٻ     ڇ  :سـورة الملـك، بقولـه تعـالىيبدأ الجزء من  :موضع الجزء

 .إلى ختام سورة المرسالت ،ڇٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    

 سليم :حالة الموضع. 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

ـاظ وُيشـتهر بجـزء . القرآن الكريم ل ك نسـبة إلـى أ(تبـارك)وُيعرف الجـزء عنـد الحفَّ وَّ

 .سورة فيه

 . الجزء الثَّالثون من القرآن الكريم(  15)

 إلـى  ،ڇٱ  ٻ       ڇ  :يبدأ الجزء من سورة النبأ، بقوله تعـالى :موضع الجزء

  (. سورة الناس: )آخر القرآن

                                                 
ــَمْرلي، ص268مصــحف المدينــة النبويــة، ص( 8) ، وفنــون 502، البيــان للــداين، ص177، ومصــحف الشَّ

اء، باتفـــاق: ل الســـخاوي، وقـــا070األفنـــان البـــن الجـــوزي، ص ، وقـــال 8/107، جمـــال القـــرَّ

 5/8086تام، وفاصلة، ومنتهى الحزب السادس والخمسين، بإجماع، غيث النفع،  : الصفاقسي

ـَمْرلي، ص298مصحف المدينة النبويـة، ص( 0) ، وفنـون 502، والبيـان للـداين، ص109، ومصـحف الشَّ

ــن الجــوزي، ص ــان الب اء 070األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي8/107للســخاوي، ، وجم ــام،  : ، وق ت

 .5/8022بإجماع، غيث النفع،  -من ستين-وفاصلة، وتمام الحزب الثامن والخمسين،

ـَمْرلي، ص621مصحف المدينة النبويـة، ص( 5) ، وفنـون 502، والبيـان للـداين، ص200، ومصـحف الشَّ

ــن الجــوزي،  ــان الب اء للســخاوي، 8/886األفن ــرَّ ــال الق ــال الصفاقســي، و8/107، وجم ــام،  : ق ت

، غيـث بـال خـالف -الجـزء الثالثـين: أي -وفاصلة، وختام القرآن العظـيم، ومنتهـى الحـزب السـتين

 .5/8527النفع، 
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 سليم :حالة الموضع . 

 بدايــة ســورة بعينهــا، وهــو األقــرب لمنهــاج الصــحابة  :العلــة  يف تحزيــب

اظ وُيشتهر بجزء . القرآن الكريم ك نسبة ( النبأ)أو جزء ( عمّ )وُيعرف الجزء عند الحفَّ

ل سورة فيه  . إلى أوَّ

 

*              *              * 
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 امتةاخل

 :َةلدَ  البحث إلى مجموعة نتاةج، من أهمها

ــا االســتعمال نفســه يف الحــديث عــن   ــب مصــطلحان لهم ــة والتحزي التجزئ

 . تقسيمات القرآن الكريم

َمْرلي ومصحف المدينة الا  : يف التجزئة علـى كتـابنبوية عتمد مصحف الشَّ

 . غيث النفع للصفاقسي

ل من وضع عالمات لمواضع التجزئة والتحزيـب  منليس   اليسير تحديد أوَّ

 .يف المصاحف

 :أنواع تجزئة المصحف الشريف أربعة 

 . التجزئة على أساس عّد حروف القرآن الكريم  -8

 . ّد كلمات القرآن الكريمالتجزئة على أساس ع -0

 .التجزئة على أساس عّد آيات القرآن الكريم -5

 . التجزئة على أساس عّد سـور القرآن الكريم -1

ل تجزئة للمصاحف كانت التجزئة الشفوية للتخميس والتعشير لآليات،   أوَّ

 .ثم دونت يف المصاحف

يف تجزئـة المصـحف كـان علـى أسـاس سـور  والصـحابة   منهاج النبي 

 .آن الكريمالقر

ل من أمر بتجزئة المصحف على عـّد الحـروف هـو   أكثر العلماء يرون إن أوَّ

 .الحجاج بن يوسف الثقفي

 .غات نقدهاو  سإيجابيات التجزئة الحالية محدودة وضعيفة أمام م 

ل فيها   .شيخ اإلسالم ابن تيمية :أشهر من انتقد التجزئة الحالية وفصَّ

 .لقرآن الكريملك ترسيخ مفهوم الحف  الصوري من أعظم سلبيات التجزئة الحالية 

األســاس الــذي قامــت عليــه التجزئــة الحاليــة للمصــاحف هــو عــّد حــروف  

 .القرآن الكريم
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ة ست: التي تحتاج إلى تحسين -يف نظر الباحث–ليمة عدد مواضع األجزاء غير السَّ  

 .نمن مجموع التجزئة الثالثي(  ٪ 22)، أي بنسبة  أكثر من موضعًا( 68)عشر 

ـة الموافقة لتحزيب الصحابة  الحالية عدد مواضع األجزاء  : بالسـور التَّامَّ

 .مواضع( 0)تسعة 

:أهم توصيات البحث

 االلتزام بأمر التجزئة والتحزيب مـن حيـث المبـدأ، والـدعوة إلـى تجديـدها -8

 .لتحسين والتطويرهبدف ا وإعادة النظر  لدراستها

حاليـة، يمكـن إلحـاق عالمـة علـى رعاية لرغبة المحافظين علـى األجـزاء ال -0

المواضع الجديدة فقط على هامش المصحف الشريف لإلشارة إلى التجزئة البديلة 

   .بعد إقرارها

ال شـك (. الواقـع والمـأمول)تجزئة المصاحف : عقد مؤتمر عالمي بعنوان -5

سيكون له ثمرة كبيرة يف عرض فكرة البحث ومناقشها والوصول إلى حكم جمـاعي 

علمــاء االختصــاص علــى مســتوى العــالم اإلســالمي لتقريــر الفكــرة أو مــن ثلــة مــن 

 . رفضها باألدلة الواضحة البّينة الشرعية منها والعملية الواقعية

راسات القرآنية  -1 على ضـوء مجمـع الفقـه  -تكوين َمْجَمع عالمي خاص بالد 

. باتـهَيُبتُّ يف مواضيع عديدة يف التخصص نظرًا لحاجيات العصـر ومتطل -اإلسالمي

 .، وغيرها من المسائل المتجددةيف تجزئة المصاحف الحالية كمسألة إعادة النظر 

 

*              *              * 
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 صادر واملراجعامل

َمْرليمصحف  .8  (.ت.ط، د.د)، شركة الشمْرلي بالقاهرة، الشَّ

 مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريفنبويــة، المدينــة المصــحف  .0

 (.ت.ط، د.د) وية،بالمدينة النب

، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة (هــ088:ت)للسيوطي اإلتقان يف علوم القرآن  .5

 .هـ8106المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 

عبـد القـادر األرنـاؤوط، دار المـالح : ، تحقيـق(هـ676: ت) للنووي األذكار .1

 .م8078بدمشق، 

، (هــ090: ت)ألبـي السـعود  ريمإرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـ .2

ط، .د)عبــد القــادر أحمــد عطــا، مكتبــة الريــاض الحديثــة بالريــاض، : تحقيــق

 (.ت.د

الطبعـة  ،، دار السـالم بالقـاهرة(هــ 8120) لسعيد حـوّى  األساس يف التفسير .6

 .م0220 األولى،

دار ابـن كثيـر واليمامـة،  لمحـي الـدين درويـش، إعراب القرآن الكـريم وبيانـه .7

 .م 8000، الطبعة السابعة، ببيروت

محـي الـدين : ، تحقيـق(هــ509: ت)البن األنبـاري  ايضاح الوقف واالبتداء .9

 .م8078 الطبعة األولى،رمضان، مجمع اللغة العربية بدمشق، 

منى عدنان غني، : ، تحقيق(هـ222بعد : ت) لألندرابي اإليضاح يف القراءات .0

 .م0220جامعة تكريت بالعراق، 

علــي محمــد : ، تحقيــق(هـــ572: ت)ي الليــث الســمرقندي ألبــ بحــر العلــوم .82

 .م8005 الطبعة األولى، معوض وجماعة، دار الكتب العلمية ببيروت،

عادل أحمـد عبـد الموجـود : ، تحقيق(هـ712:ت) ألبي حيان البحر المحيط .88

 .م8005 الطبعة األولى،وجماعة، دار الكتب العلمية ببيروت، 

محمـد أبـو الفضـل : ، تحقيق(هـ701: ت) للزركشي الربهان يف علوم القرآن .80
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 .م0225 ط،.د لرياض،باإبراهيم، دار عالم الكتب 

غـانم قـدوري الحمـد، : تحقيـق(  هـ111: ت) للداين البيان يف عد  آي القرآن  .85

 .م8001مركز المخطوطات والرتاث والوثائق بالكويت، الطبعة األولى،  

ط، .د)، ر سـحنون بتـونس، دا(هــ8505:ت) البـن عاشـور التحرير والتنـوير .81

 (.ت.د

لحمـد، مجلـة األحمديـة غـانم ا. دلـ تحزيب القرآن يف المصادر والمصـاحف .82

 (.هـ8101، 82العدد)بدبي، 

، دار الكتب العلمية، الطبعـة (هـ678: ت) للقرطبي التذكار يف أفضل األذكار .86

 .م8096األولى،  

، دار المنـار (هــ8521:ت) لرشيد رضا (تفسير المنار) تفسير القرآن الحكيم .87

 . م8017 الطبعة الثانية،بالقاهرة، 

، دار المعرفـة ببيـروت، الطبعـة (هــ771: ت) البن كثير تفسير القرآن العظيم .89

  .م8097الثانية،  

ــابي (هـــ8578:ت) ألحمــد المراغــي تفســير المراغــي .80 ، مطبعــة مصــطفى الب

 .م8016 الطبعة األولى،الحلبي وأوالده بمصر، 

نخبة من العلمـاء، كليـة الدراسـات ل ر القرآن الكريمالتفسير الموضوعي لسو .02

 .م0282جامعة الشارقة بقطر، الطبعة األولى،  -العليا والبحث العلمي 

ــرآن .08 ــوم الق ــي عل ــروح والريحــان يف رواب ــير حــدائق ال ــين تفس ــد األم ، لمحم

 .م0228 الطبعة األولى، الهرري، دار طوق النجاة ببيروت،

ــرحمن يف تفســير .00 ــان تيســير الكــريم ال ــالم المن ـــ 8576:ت) للســعدي ك ، (ه

 .م0220مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة األولى،  

إسـالم عبـد : ، تعليـق(هــ582:ت) للطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن .05

 .م0282الحميد، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة األولى، 

ي، دار عبـد اهلل الرتكـ: ، تحقيـق(هـ618:ت)للقرطبي  الجامع ألحكام القرآن .01
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 .م0226 الطبعة األولى، الرسالة ببيروت،

اء وكمال اإلقراء .02 عبـد : ، دراسـة وتحقيـق(هــ020:ت) للسـخاوي جمال القرَّ

، مؤسسة الكتب الثقافية ببيـروت، الطبعـة األولـى: الحق عبد الدائم القاضي،

 (.ت.د)

ع ودورها يفنبويجهود اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة ال .06  ة يف المجمَّ

، ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمـأمول، يف اإلعداد والتدقيق

ــين  ــرتة ب ــة المصــحف 8156صــفر  2-5الف ــد لطباع ــك فه ــع المل ـــ، مجم ه

 .الشريف، المدينة المنورة

لمحمد مبارك،  جهود مجمع الملك فهد يف طباعة المصحف الشريف ورقيًَّا .07

هـ، 8156صفر  2-5لواقع والمأمول، ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين ا

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

بشـير بـن : ، تحقيـق(هــ710: ت) للجعـربي حسن المدد يف معرفة فّن العـدد .09

حســن الحميــري، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدينــة 

 .هـ8158المنورة، الطبعة األولى،  

ـلف والخلـفختم القرآن وتحز .00 لحـازمي،  مجلـة الدراسـات ا.دلـ يبه بـين السَّ

 (.هـ8500العدد الثاين، )القرآنية للجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، 

غـانم . دلـ رسم فواتح السور ورؤوس اآلي واألجزاء يف المصـحف الشـريف .52

لحمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدينــة المنــورة، ا

السنة الخامسة والسادسة، -والدراسات القرآنية، العدد العاشر مجلة البحوث

 .هـ8156

ط، .، مطبعــة عثمانيــة، د(هـــ 8857: ت)إلســماعيل الربوســوي  روح البيــان .58

 .هـ8552

لشـهاب الـدين اآللوسـي  روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين .50

 (.ت.، دط.د)، دار إحياء الرتاث العربي ببيروت، (هـ8072: ت)
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محمـد سـعيد زغلـول، دار : ،  تحقيـق(هــ129: ت) للبيهقـي السنن  الكـربى .55

 .هـ8182الكتب العلمية ببيروت، الطبعة األولى،  

ــن ماجــ .51 ــن ماجــ(هـــ075:ت) هســنن اب ــة ه، الب ــاض، الطبع ، دار الســالم بالري

 .م8000األولى،  

 األولى،  الطبعةدار السالم بالرياض،  ،ألبي داود ،(هـ072:ت) سنن أبي داود .52

 .م8000

ى شــرح المخلــاليت .56 القــول الــوجيز يف فواصــل الكتــاب العزيــز علــى :) المســمَّ

ــر للشــاطبي ــاليتل (ناظمــة الزه ــق(هـــ8588:ت)لمخل ــرزاق : ، تحقي ــد ال عب

 .م8000موسى،  الطبعة الثانية،  

ـَمْرليك تـاريخ عريـق يف طباعـة المصـحف الشـريف .57 لرحيـل، نـدوة طباعــة  الشَّ

هـــ، مجمــع 8156صـفر  2-5ه بـين الواقــع والمــأمول، القـرآن الكــريم ونشــر

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

،  مكتبة دار السالم بالرياض، الطبعة (هـ026:ت) للبخاري صحيح البخاري .59

 .م8000الثانية،  

دار السـالم بالريـاض، الطبعـة األولـى،   ،(هــ068:ت) لمسـلم صحيح مسلم .50

 .م8000

 .م0226لصابوين، المكتبة العصرية ببيروت، محمد علي ال سيرصفوة التفا .12

ــوف .18 ــل الوق ــد اهلل الســجاوندي  عل ــي عب ـــ262: ت)ألب ــق(ه ــد : ، تحقي محم

 .م0226 ثانية،الطبعة الالعيدي، مكتبة الرشد بالرياض، 

، (هـ962)لشهاب الدين أحمد السيواسي  عيون التفاسير للفضالء السماسير .10

 .م0226الطبعة األولى،   ،، دار صادر ببيروتهباء الدين دارتما: تحقيق

بع .15 سـالم بـن : ، تحقيـق(هـ8889: ت)للصفاقسي غيث النفع يف القراءات السَّ

 .هـ8106 ط،.د غرم اهلل الزهراين،

، المكتبـة (هــ8527: ت) ألبي الطيـب القنـوجي فتح البيان يف مقاصد القرآن .11
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 .م8000 الطبعة األولى، العصرية ببيروت،

: ت) للشـوكاين الجامع بين فن الرواية والدرايـة مـن علـم التفسـيرفتح القدير  .12

 رابعـة،الطبعـة ال، دار المعرفـة ببيـروتيوسف الغـو ،  :اعتنى به ،(هـ8022

  . م 0227

: ،  تحقيـق(هــ207: ت) البـن الجـوزي فنون األفنـان يف عيـون علـوم القـرآن .16

ــروت، الطبعــ ــدين عــرت، دار البشــائر اإلســالمية ببي ــى،  حســن ضــياء ال ة األول

 .م8097

أبــو أســامة ســليم : ، تحقيــق(هـــ586: ت) البــن أبــي داود كتــاب المصــاحف .17

 .م0226الهاللي، مؤسسة غراس، الطبعة األولى، 

، المكتبـة التوفيقيـة (هــ 259: ت)ألبي القاسم محمود الزمخشري  الكشاف .19

 .م 0280 الطبعة األولى،بالقاهرة، 

أبـي محمـد بـن عاشـور، دار : قيـق، تح(هـ107: ت)للثعلبي  الكشف والبيان .10

 .م0220، 8إحياء الرتاث العربي ببيروت، ط

عـادل عبـد الجـواد : ، تحقيـق(هــ992)البـن عـادل  اللباب يف علـوم الكتـاب .22

 .م8009 الطبعة األولى،وجماعة، دار الكتب العلمية ببيروت، 

ياسـر أبـو شـاديك مجـدي : تحقيـق ،(هــ788:ت)البـن منظـور لسان العـرب .28

 (.ت.ط، د.د)، كتبة التوفيقية بالقاهرةالسيد، الم

العـدد )، مجلة الدراسات القرآنية للجمعية السعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه .20

 (.هـ8500الثاين، 

الســنة الخامســة، العــدد األربعــون، ) مجلــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية .25

 .، مجلس النشر العلمي يف جامعة الكويت(م0222-هـ8102

عبـد الـرحمن بـن : ، جمع وترتيـب(هـ709: ت) تيمية البن مجموع الفتاوى .21

ــة المنــورة،  قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدين

 .م0221الطبعة األولى،  
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، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، (هـ8550: ت)للقاسمي  محاسن التأويل .22

 .م8027 الطبعة األولى،

: تحقيـق ،(هــ210:ت) البـن عطيـة المحرر الوجيز يف تفسير الكتـاب العزيـز .26

 .م0228 ط،.د هاين الحاج، دار التوقيفية للرتاث بالقاهرة،

أحمد بن . د: ، تحقيق(هـ106: ت) البن نجاح مختصر التبيين لهجاء التنـزيل .27

ــة  أحمــد شرشــال، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف بالمدين

 .م0220المنورة، الطبعة األولى،  

كمـال يوسـف : ، تحقيـق(هــ052: ت) أبـي شـيبة البـنبة أبي شـي ابنمصنف  .29

 .هـ8120الحوت، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة األولى،  

حمدي السلفي، مكتبة العلوم : ، تحقيق(هـ562:ت) للطرباين المعجم الكبير .20

 .م8095والحكم بالموصل، الطبعة الثانية،  

ولية بمصر، الطبعـة مكتبة الشروق الد لمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط .62

 .م0221الرابعة، 

الطبعـة ، دار الفكـر ببيـروت، (هـ621: ت)لفخر الدين الرازي  مفاتيح الغيب .68

 .م8098 األولى،  

أنـس الشـامي، دار الحـديث : ، راجعه(هـ502:ت) البن فارس مقاييس اللغة .60

 .م0229بالقاهرة، الطبعة األولى،  

: تحقيـق ،(هــ8502:ت) لمصطفى المنصـوري المقتطف من عيون التفاسير .65

 .هـ8006محمد علي الصابوين، دار القلم بدمشق، الطبعة الثانية، 

يوسف : ، تحقيق(هـ111: ت)ألبي عمرو الداين  لمكتفى يف الوقف واالبتداا .61

 .م8097ة الثانية، المرعشلي، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبع

وفيـات القـرن مـن ) ألحمـد األشـمولي، منار الهدى يف بيـان الوقـف واالبتـدا .62

، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأوالده بمصـر، الطبعـة (الثاين عشر الهجري

 .م8075الثانية، 
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محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء : ، تحقيق(هـ870:ت) لمالك موطأ مالك .66

  . (ت.ط، د.د)، الرتاث العربي بمصر

، دار (هــ992)يف تناسب اآليات والسـور، لربهـان الـدين البقـاعي  نظم الدرر .67

 .م8091 الطبعة األولى،  الكتاب اإلسالمي بالقاهرة،

ــز الوســيط .69 ــاب العزي ــي الحســن الواحــدي  يف تفســير الكت ، (هـــ169: ت)ألب

الطبعة عادل أحمد عبد الجواد وجماعة، دار الكتب العلمية ببيروت، : تحقيق

 .م8001 األولى،

ـــزيل .60 ــان معــاين التن ــف وأثرهمــا يف بي ــة ، ألحمــد شرشــال الوصــل والوق مجل

الخامسة عشر، العدد : الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، السنة

 . هـ8102األربعون، 

 

*              *              * 
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Evaluation Study of positions Qur'an parts 
 

Dr. Yasir Bin Ismail Radi 
Assistant Professor at the Higher Institute of Imams and Speakers, Taibah 

University, Medina 

 

Abstract 
  
The research deals with the study of the position of the 30 portions of 

the Holy Quran in a critical analytical study. The current fragmentation is 

contrary to the curriculum of the Sahaabah (may Allah be pleased with 

them) in the division and distribution of the Mus'haf. A number of scholars 

also criticized it, Most of them are Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah in his 

"Magmoa al fatwas". The current fragmentation violates the meanings of the 

verses when they are cut or started, which necessitates studying the positions 

of the 30 portions of an evaluation study in order to find alternative places 

close to the original position, in a way that does not disturb the current 

fragmentation. 

The research also aims to examine the history of the division of the 

Quran and its origin, and to know the scientific basis adopted by scientists in 

the current work of fragmentation and the reasons for its acceptance. 

The study does not intend to exclude the issue of fragmentation or call 

for its abolition. The Ummah has accepted it through centuries until the 

present age; rather, calls for its improvement and development, in 

accordance with the purposes of the Holy Quran. 

The research concluded with a set of results, the most important of 

which are: 

- The basis on which the current fragmentation which is counting the 

letters of the Holy Quran. 

- The number of positions of the wrong parts that need improvement: 

Sixteen (16) places. 

 

The most important recommendations of the research are the formation 

of a global complex of Quranic studies - in the light of the Islamic Fiqh 

Academy - to decide on many topics in this specialization due to the needs 

and requirements of the age. Such as the revision of the current division of 

the Koran. 

Opening words: 
Tajz'ah- Tahzeeb- Qur'n-karim. 

*              *              * 
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The third topic: What should not be neglected, including six demands: 
    First demand: the universal verses of God and the guidance of His 

religion. 
    Second demand: Hereafter. 
    Third demand: the Reminder and considering the book of Allah. 
    Fourth demand: Inattention of enemies 
    Fifth demand: Inattention of following former. 
  The fourth topic: the reasons for Inattention, its signs, its implications, 

including five demands. 
    First demand: the reasons for Inattention 
    Second demand: signs of inattention. 
    Third demand: present life effects. 
    Fourth demand: Hereafter effects. 
    Fifth demand: treatment of Inattention. 
Conclusion: Including the most important findings of the research. 
4 - Index of sources and references. 

Conclusion: 
Praise be to Allah, who is the best and most generous, and the greatest 

of his power, and peace be upon his servant and His Messenger Muhammad, 
the mercy to the worlds. 

The most important findings in this research: 
1. The fact of Inattention in the sense of linguistic means leaving, the 

deviation from something, and in the conventional sense is to follow the soul 
on what it desires, and indulge in the world, and forget the Hereafter, both 
mentioned in the Qur'ran. 

2. Inattention is stated in the Qor'an in all its verses as a way of 
denunciation only in one place on the way of praise, which praises the 
Inattention of Indiscretion, which is a good Inattention. 

3. The denial of the status of Inattention of God necessitates a full 
proof against it, indicating the perfection of knowledge, and ability. 

4. The Inattention of the believers is casual and instantaneous, if you 
remembered Allah and ask forgiveness, Inattention is gone, but the 
Inattention of the disbelievers is permanent because they immersed in their 
lusts, objectors to their Lord. 

5. Allah has punished those of permanent Inattention, who object him 
of and those who refute his signs and messengers in this world and hereafter 
by closing their hearts, heard them and their eyes, and in the Hereafter got 
into fire, the bad fate. 

6. I recommend presenting this topic in public lectures in mosques, and 
the houses for memorizing the Qur'an in a sermon. 

I ask Allah Almighty to benefit from this easy research, and I ask Him 
Almighty to help us with Inattention, and make us of His thankful 
worshipers. 

 

*              *              * 
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Inattention in the Holy Quran 

 

Dr. Amal bin Suleiman bin Ibrahim Al - Ghunaim 
Associate Professor in the Department of Islamic Studies 

Specialization: interpretation and sciences of the Koran 

Princess Nora bint AbdulRahman University 

Abstract 

In the name of Allah the most Gracious the most Merciful 

Introduction: 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon 

the supervisors of the messengers: 
God has revealed the Holy Book to the faithful Prophet, mercy and 

remembrance for the worlds, from which hearts become humble, and the 
skins relax, Allah Almighty versed: "Allah has sent down the best statement: 
a consistent Book wherein is reiteration. The skins shiver therefrom of those 
who fear their Lord; then their skins and their hearts relax at the 
remembrance of Allah" Az-Zumar (3), and reveals within his verses, the 
path of guidance to walk through, and the path of misguidance to avoid. 
Believers followed to his way so they survived, and disbelievers and 
hypocrites are disguided so they were destroyed, so God warned the 
believers against inattention on his mention, the Almighty served: : "And 
remember your Lord within yourself in humility and in fear without being 
apparent in speech - in the mornings and the evenings. And do not be among 
the heedless" Al-A'raf (205) 

Importance of the research: 
Since inattention is a serious disease, its verse have been counted and 

classified. I have searched its causes, effects and methods of prevention and 
treatment. 

Research Methodology: 
I have depended on the analytical method of the verses in which the 

word "inattention" is stated. By referring to the books of the scholars and the 
investigators of the interpreters, I followed the scientific method used in 
writing scientific research as follows: 

- Attributing the verses to its souras, and writing them using Ottoman 
writing. 

- Interpreting the Ahaadeeth from its sources, and judging them. 
- Attributing the words to their original sources. 
- Adjust the format of the texts needed. 

Research Plan: 
The first topic: the implications of the word Inattention, including three 

demands. 
   First demand: Inattention in language and conventional, and the 

difference between      Inattention and forgetfulness. 
   Second demand: Inattention in the Qur'anic usage. 
   Third demand: Praise be to the ignorant of the obscene. 
The second topic: Quranic methods in presenting Inattention, including 

two demands. 
    First demand: to deny Inattention of Divine Entity. 
    Second demand: the method of asking to Prohibition of Inattention. 
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Letters for which Abdullah Bin Amer Al-Yahssobi 

disagreed with Nafee in the novel of Cullon compared to 

the novel of Aby AL Nasheet 
 

Dr. Mustafa Mohamed Saleh Bourwad  
Director of Central Administration, Ministry of Interior, State of Casablanca 

Abstract 

One of early composed books in the two novels of Hesham and Bin 
Zikwan from the son of Amer AL-Shami compared the novel of Cullon from 
Nafee from the way of Aby Al Nasheet is the book titled " Letters for which 
Abdullah Bin Amer Al-Yahssobi disagreed with Nafee in the novel of 
Cullon compared to the novel of Aby AL Nasheet" by Mohammed Makki 
Bin Abi Talib Bin Hammoush Bin Mohammed Bin Mokhtar Al-Qaisi, Al-
Maghraby, Kairouani, Andalusian, Qurtubi, reciter (355 – 437 AH) taken as 
a novel in the year of three hundred and seventy eight from the grand Sheikh 
Abi Tayeb Abdel Moneim Bin Ghalbon reciter Al –Halaby (309 – 389 AH) 
in Amr Bin al-Aas Mosque in Egypt. 

Makki Bin Abi Talib Al-Qaisi is one of the founders of Quran Reading 
School in Andalusia. When he was young, he left his country; Kairouan 
seeking knowledge heading to Egypt many times, then to Mecca, learning 
reading in his town and he had stayed in the country of Andalusia. So, he 
had taught readings in Al Nakheela Mosque in Cordoba, Al Zahra Mosque 
and then AL Gamee Mosque until his death.    

Makki was affected by the prominent feature of Andalusian works 
regarding the form and as for the content and the novel, he was highly 
influenced by of Kairouan reading school and the Egyptian reading school as 
most of his great teachers belong to both of them.  

Makki wrote his book to show the disagreement between the novel of 
Cullon compared to one of the two novels of Hesham or Bin Zikwan.  

Makki wrote his workbook with a fluent language, smooth and good 
style which is easy to understand including brief statements to be marked 
with the clear intent and the tightened textile. 

About ten and a half centuries and nine years had passed since the 
composition of this precious book. Here is the day in which Allah, the almighty, 
prepares the reasons and removes all obstacles to be able to publish it after it has 
been investigated and arbitrated according to the recognized limitations 
scientifically regarding the control and the dissemination of the Arabic 
manuscripts hoping that Allah, the almighty, may benefit me with this work and to 
benefit his author making it an ongoing charity as being useful for the researchers 
in the field of Quran readings. 

In general, Makki had made his endeavors with this book and Allah, the 
almighty, benefited his slaves with his knowledge and then may Allah 
reward him. Praise be to Allah; lord of the worlds and peace and blessings 
may be upon our prophet Mohammed, his family and his companions.   

*              *              * 



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
341 

The most important research results 

 

1- The great importance to women's propriety with her God through 

the faith and performing rituals the religion, and effects of this 

propriety in the world and the hereafter. 

2- The greatest thing that the woman closer to her God after faith is 

chastity and purity and modesty. 

3- The Holy Qur'an to refine the behavior of women and elevate it, did 

not stop at her relationship with strangers men, but go beyond that 

to all matters relating to religious and secular life. 

4- Love and compassion between the woman and her husband does 

not last, except when women know her rights and duties, as well as 

the husband, the rights and duties as proven by law in the Holy 

Qur'an and the Sunnah. 

 

Keywords: 

 

Propriety – women – behavior - seemliness - veil 

*              *              *
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Women's propriety in the Holy Qur'an, an objective 

analysis study 

Dr. Abdulmoniem Al Hawas 
Associate professor in the Faculty of law and Islamic Studies in Al-Ahsa 

 

Abstract 
 

The research contains 59 pages, deals with an objective analysis 

study of the verses of the Holy Qur'an, which talked about the 

propriety of women in her relationship with God, through her faith 

and performing rituals her religion, keeping her heart and protect it 

from the sins , as well as her relationship with the people generally, 

through the behavior and ethics, through her chastity and seemliness 

from strangers men , and show her position and dignity in the Muslim 

community, and through her dealings with her husband in his life and 

after his death. 

 

The research targets: 

 

The research aims to find out the Holy Qur'an's verses and 

guidance that dealt with women's propriety with her God and with the 

people, and that Muslim women must possess in her life. It also aims 

to show the position of Muslim women, and her great impact on the 

nation-building and the current and future generation, and also aims to 

enrich the interpretation and literature library with an accurate 

scientific research. 
  

Research Methodology 

1- Study the verses that dealt with women's propriety and her behavior 

through the books of interpretation and other. 

2- Attribution the verses to its number and chapters in the origin 

research and Hadith Authentication in the footnote extensively, if 

they were not in the correct books, and opinion of the tradition 

scientists on it. 

3- Attribution relics and words to the original sources of books and 

references approved. 

4- I wrote a year of death every famous person mentioned in the 

research, and  in order to cut short I did not write information about 

these persons. 
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Weighting of Imam Abu Bakr Ibn Mehran in matters of 

readings 

Through his book "Al-Mabsout and al-Ghaya" 

combined and studied 
 

Dr. Basem bin Hamdi bin Hamed Al Sayed 
Associate Professor, Department of Readings at the College of the Holy Quran and 

Islamic Studies 

Islamic University in Medina 

 

Abstract 

Imam Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain Ibn Muhran al-Asbahani (295-

381) was one of the scholars of the reading editors. His writings were an 

important reference to control readings and what related to them. They 

included various and important weights. Hence the idea of this research 

came to him by gathering the weights of Imam Abu Bakr Ibn Mehran 

Through his two books (Al-Mabsout in the ten readings, and the Goal of the 

ten readings), and then study them in a scientific analysis. 

The most important objectives of this research: to highlight the role of 

the imams of reading, to indicate their scientific and mental maturity, to 

demonstrate the accuracy of the reading scholars in editing the novel. This 

research aims to study the weights of Imam Ibn Mehran to benefit from the 

scientific methodology of the advanced scientists in this art. The method 

used in this method is: the inductive analytical approach, which concluded 

several conclusions and recommendations, most notably: the importance of 

Ibn Mahran's scientific character, discrimination in his writings, especially 

"Al-Mabsout and Al-Ghaya" and that a number of weights were adopted by 

readings scholars. The number of positions grouped and studied in This 

research were (31) positions; indicated the accuracy of Imam Ibn Mehran, 

and the variety of reasons for weighting him. This research recommended to 

study the weights of reading imams in an applied and scientific study. 

 

*              *              * 
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Ibn Al-Mundhir and the position of his interpretation as 

one of the most famous gnomic interpretations 

A comparative study 
 

Dr. Mohamed bin Abdullah El Khodairy 
Associate Professor of the Quranic Studies department, Faculty of Education, 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 

Abstract 

All praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the last of 
the prophets.. 

This research is an induction and elicitation of al Imam Ibn Al-
Mundhir's approach in his interpretation, through the narratives quoted from 
him in the largest explanatory encyclopedia of gnomic interpretations in 
hand, which is “Al-Dur Al-Manthor” by Al-Siouti. I extracted more than 
(7000) traces attributed by Al-Siouti to Al imam Ibn Al-Mundhir. 

Al- Hafiz Ibn Hajar considered it in his book “Amazement in the 
explanation of reasons” as one of the four books on which the gnomic 
interpretation is based, after Ibn Jarir and Ibn Abi Hatem. 

Ibn Al-mundhir interpretation is one of the interpretations that wasn't 
delivered to us in full, and has only a small part printed. 

Ibn Al-Mondhir is one of the closest interpreters to the approach of Ibn 
jarir Al-Tabari and Ibn Abi Hatem. 

He is one of the most interpreters concerned with the circumstances of 
revelation (Asbab Al-Nuzul). 

Total of his narrations about the companions is (2841). 
Total of his narrations about the followers is (3807). 
Total of his narrations about the dependents is (743). 
He is one of the most narration interpreters concerned with the 

interpretation of the companions exceeding Ibn Jarir, Ibn Abi Hatem, Abd 
bin Hameed, Abi Al-Sheikh and Bin Mardawih. 

Ibn Al-Mundhir has a lot of narrations about Ibn Abbas, Mujahid, and 
Ibn Jurij. He also concerned with the narration of Makkah school with no 
such before. 

Ibn Al-Mundhir is one of the most interpreters concerned with the 
verses of the provisions and the statement of jurisprudence provisions. 

Ibn Al-Mundhir is the least in narrating the prophetic traceable, and the 
most in narrating the scribe and the copied, colleges and secrets of words. 

 

*              *              * 
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Laughter in the light of The Holy Qur'an 
 

Prof. Abdullah bin Abdulrahman Al Roumi 
Professor of Quranic Studies, Faculty of Education, King Saud University 

Abstract 

The meaning of the Quranic vocabulary is varied according to its 
different contexts. In order to reach its true meaning, it is necessary to trace 
its occurrence in the context of multiple verses. 

The research importance and why it is chosen: 
1- Include a scientific material worthy of research. 
2- The diversity of sources, causes and time of laughter in Qur'an. 
3- This subject is based on exploration, which earns the researcher 

scientific ability. 

Research Goals: 
1- Counting the occurrences and clarifying the sole meaning of the 

word "laughter" in the Holy Quran in all contexts. 
2- Discovering sources, causes and time of laughter in Qur'an. 

Key findings and recommendations: 
 A single (laughter) word is stated in the Qur'an ten times in 

eight suras. 
 Laughter in the Quran according to time is divided into three 

sections: 
 First: In The present life. Second: In the Hereafter. Third: In 

The present life and in the Hereafter, in one sura. 
 There are five aspects containing laughter in the Qur'an: 

Threat, Exclamation, Mockery and Ridicule. 
 Creation and making and Joy. 

Recommendations: 
Study of the Quranic vocabulary in the light of what the interpreters 

wrote of objective study. 
Researchers shall exert efforts for objective interpretation with a focus 

on the appropriate topics. 
Responsible bodies shall open an area to study cases that address the 

needs of individual, community or nation, which is now, an objective 
interpretation study of the book of Allah. 

Call for meditation, reflection, reading and research in the book of 
Allah, as well as, discovering its meanings, wonders and secrets. 

Seeking to produce valuable scientific research for the benefit of Islam 
and Muslims, and to add a new asset to the Islamic library. 

*              *              * 
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Introduction of edition (27) 

In the name of Allah the most Gracious and most Graceful 

Praise be to Allah who taught the pen who teaches the human; who 
teaches human what he did not know and peace and blessing upon the 
precursor,the warner and the enlightening lamp; our prophet Mohammed, his 
family and his companions but after, 

Holy Qur'an is an evidence of Allah on the ancients and the later ones and 
it is the clearly light and the straight path; whoever talks with it becomes 
honest, whoever judge through it becomes fair and whoever follows it being 
guided to a straight line. With Qur'an, souls never being disturbed and eyes 
won't be closed. Qur'an was sent as guidance, sharia and an open path.  

Concept of judge, Sharia of arbitration, constitution of ethics and a 
reform document; the world has no need greater than their need for this Holy 
book and the clear light. 

However, the diversity of the human needs and the diversity of people 
needs, there is no need, who sent Mohammed peace and blessing be upon 
him the truth, greater than the guidance of people through Qur'an and there is 
no more urgent need than acting upon its light.   

It is truth to say that there is no solution for the problems of the world and 
no exist out of darkness but through the Holy Qur'an and the clear light 
(Indeed, there has come to you from Allah a light and a plain. He brings 
them out of darkness by his will unto light and guides them to a straight 
way) Al Ma'ida 15, 16.  

It is the way to peace and the exit from ways of darkness, Qur'an includes 
soul, heart and ethics, it is an exit from darkness which turn life into 
straitened and unhappiness life marked with the non-existence of faith and 
certainty. (There is a heaven in our life whoever does not enter it; would not 
enter the heaven in the afterlife). 

The pending responsibility regarding scholars and students seeking 
knowledge to spread the direction of Qur'an and to Arabize it is a great 
responsibility (and if Allah takes the covenant of those who have given the 
Book, to make it clear to the people, do not conceal it) Al Omran 186.    

It includes all meanings and terms with the identification of letters and 
reading.    

This is the twenty-seventh issue of the Journal of Quranic Studies as a 
contribution of this flow and a valid addition in such way. We ask Allah to 
accept it and to make it benefit. 

May Allah bless works and ages, benefit from efforts and clean intentions 
as Allah is aurally and responsive. 

 
Editorial Board Head 

Prof.Dr.Mohamed Bin Sarea’ Bin Abdullah Al Sarea’ 
 



 هـ3418( 72)للدراسات القرآنية العدد تبيانجملة

 
347 

 

 

Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example: 
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

* * * 
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Technical Specifications of the Research: 
- The font (Traditional Arabic) is used for  Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for  English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses: 

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows:  [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts: 

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example: 
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities: 

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities: 

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions: 

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases: 
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings: 

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria: 

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.   

5   

Review of Literature:  complete, clear 
relation in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology:  Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In “Tibian” Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties: 

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study: 

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery: 

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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