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جملة تبيان للدراسات القرآنية

رئيض جموض إدارة اجلٌعية اهعوٌية اهصعودية هوكرآْ اهلريٍ وعووًه

أشتاذاهكرآْوعووًهجباًعةاإلًاَحمٌدبّشعوداإلشالًية

أشتاذ اهكرآْ وعووًه جباًعة اإلًاَ حمٌد بّ شعود اإلشالًية

***

وكيى اهرئيض اهعاَ هشؤوْ املصجد اهِبوي
أشتاذ اهدراشات اهكرآُية جباًعة املوم شعود باهرياض

رئيض قصٍ اهكرآْ وعووًه جباًعة اإلًاَ وأشتاذ
كرشي املوم عبداهلل ابّ عبداهعسيس هوكرآْ اهلريٍ
جباًعة اإلًاَ حمٌد ابّ شعود اإلشالًية

أشتاذ اهكراءات جباًعة أَ اهكرى
أشاذ اهكرآْ وعووًه جباًعة اهكصيٍ
أشتاذ اهدراشات اهكرآُية جباًعة املوم شعود باهرياض
أشتاذ اهدراشات اهكرآُية جباًعة األًري شطاَ بّ
عبداهعسيس

عٌيد كوية اهدراشات اإلشالًية واهعربية -
جاًعة األزٓر – ًصر

أشتاذ اهدراشات اهكرآُية جباًعة املوم شعود
أشتاذ اهكراءات جباًعة اهطائف

عٌيد أكادميية اهدراشات اإلشالًية جباًعة
ًااليا مباهيسيا

أشتاذ اهتفصري وعووَ اهكرآْ جباًعة األًرية ُورة بِت
عبداهرمحّ

رئيض جموض األًِاء جباًعةإشتِابويبرتكيا
اشتاذ اهتعويٍ اهعاهي -كوية األداب -جاًعة ابّ
زٓر -ممولة املغرب

***

األشتاذبلويةاهرتبية -جاًعة تلريت,اهعراق
املشرفعوىًركسبيِاتهودراشاتاهكرآُيةباملٌولةاألردُية

***

أشتاذ اهكرآْ وعووًه املشارن جباًعة اإلًاَ حمٌد ابّ
شعود اإلشالًية
***
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يف جملة (تبيان) للدراسات القرآنية

الؿواصػات العؾؿقة والؿـفجقة:
 إماكة العؾؿقة- إصالة وآبتؽار. سالمة آتجاه- سالمة مـفج البحث- مراطاة أصقل البحث العؾؿل يف آقتباس والتقثقؼ ،وسالمة الؾغة ،واإلمالء ،والطباطة- كتابة مؼدمة تحتقي طؾك( :مقضقع البحث ،ومشؽؾتف ،وحدوده ،وأهدافف،ومـفجف ،وإجراءاتف ،وخطة البحث ،والدراسات السابؼة إن وجدت وإضافتف
العؾؿقة طؾقفا)-
 تؼسقؿ متـ البحث إلك فصقل ومباحث ومطالب ،حسب ما يـاسب صبقعة البحثمقضقطف ومحتقاه-
 كتابة خاتؿة بخالصة شامؾة لؾبحث تتضؿـ أهؿ (الـتائج) و(التقصقات)- كتابة قائؿة بؿراجع البحث ،وفؼ الؿقاصػات الػـقة الؿشار إلقفا ٓحؼًا-شروط تسؾقم البحث:
 أٓ يؽقن البحث قد سبؼ كشره- أٓ يؽقن مستالًّ مـ بحث أو رسالة كال هبا الباحث درجة طؾؿقة ،ويف حال كانكذلؽ يجب طؾك الباحث أن يشقر إلك ذلؽ ،وأن ٓ يؽقن سبؼ كشره ،لتـظر هقئة
التحرير مدى الػائدة العؾؿقة مـ كشره-
 أن ٓ يزيد طدد الصػحات طن  85صػحة -كاملً مع الؿؾحؼات -بعد التؼقد بالؿواصػاتالػـقة لطباطة البحث من حقث كوع الخط ،وحجؿه ،والؿسافات ،والفوامش.
 رفع البحث طرب البقابة اإللؽرتوكقة لؾؿجؾة كسخة إلؽرتوكقة مـ البحث بصقغة( ،)Wordوكسخة أخرى بصقغة ( )BDFبدون بقاكات الباحث-
مرفؼات البحث طـد تسؾقؿه:
 رفع مؾػ يشتؿؾ طؾك طـقان البحث والسقرة الذاتقة- -رفع مؾػ مؾخص البحث بالؾغة العربقة ٓ ،يزيد طـ ( )022كؾؿة ،ويتضؿـ
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العـاصر التالقة( :طـقان البحث ،اسؿ الباحث ورتبتف العؾؿقة ،مقضقع البحث،
وأهدافف ،ومـفجف ،وأهؿ الـتائج ،وأهؿ التقصقات) -مع كؾؿات دالة (الؿػتاحقة)
معربة بدقة طـ مقضقع البحث ،والؼضايا التل تـاولفا ،بحقث ٓ يتجاوز طددها
( )3كؾؿات-
 رفع مؾػ ترجؿة الؿؾخص وطـقان الؿقضقع واسؿ الباحث ورتبتف ،والؽؾؿاتالدالة إلك الؾغة اإلكجؾقزية ،ويجب أن يعتؿد الؿؾخص الؿرتجؿ مـ قبؾ مركز
ترجؿة متخصص-
إجراءات التحؽقم:
 تـظر هقئة التحرير يف مدى تحؼقؼ البحث لشروط الـشر ،فنن كان مطابؼا لؾشروطحقل لؾتحؽقؿ-
معقار التؼققم

الدرجة التامة

ققؿة الؿوضوع العؾؿقة

58

جدة الؿوضوع واإلضافة العؾؿقة
سلمة مـفجقة البحث
شخصقة الباحث وحسن معالجته لؾؿوضوع
الؿجؿوع

58
58
58
455

الدرجة الػعؾقة جواكب الضعف

 تمخذ الـتقجة بؿتقسط درجات أطضاء هقئة التحرير- يجتاز البحث الؼبقل إولل لؾعرض طؾك الؿحؽؿقـ إذا تجاوز -%32 ُتح َّؽؿ البحقث مـ قبؾ محؽؿقـ اثـقـ طؾك إقؾ ،برتبة طؾؿقة تساوي أو تزيدطـ الباحث-
 ُتح َّؽؿ البحقث وفؼ الؿعايقر التالقة:معقار التؼققم
العــــوان :جـــودة الصـــقا ة ،مطابؼـــة العــــوان
لؾؿضؿون
مؾحؼــات البحــث :مؾخــص ،مؼدمــة ،خاتؿــة،
توصــقات ،قائؿــة مراجــع .مــع تــوفر العـاصــر
إساسقة لؽل مـفا.
الدراســـات الســـابؼة :وافقـــة ،وضـــوح العلقـــة
بالبحث ،اإلضافة العؾؿقة محدد

الدرجة التامة الدرجة الػعؾقة جواكب الضعف

11

8
8
8

جملة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )73هـ
معقار التؼققم
الؾغة :الـحو ،اإلملء ،الطباطة
الؿـفجقــة :الوضــوح ،الســلمة ،آلتــزام ،دقــة
الخطة ،سلمة التوزيع
إسؾوب :الجزالة ،اإليجاز ،الوضوح ،الترابط
الؿضـــــؿون العؾؿـــــي :الؿطابؼـــــة لؾعــــــوان
وإهــدا  ،الســلمة العؾؿقــة ،الؼــوة ،اإلضــافة
العؾؿقة ضاهرة وققؿة.
اإلضافة العؾؿقة :إصالة ،التجديد ،إهؿقة.
الؿصادر :إصالة ،الحداثة ،التـوع ،الشؿول
الـتائج :مبـقة طؾى الؿوضوع ،الشؿول ،الدقة
التوصــقات :مـبثؼــة طــن الؿوضــوع ،الواقعقــة،
الشؿول
الـتقجة

الدرجة التامة الدرجة الػعؾقة جواكب الضعف
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 قرار التحؽقؿ يعتؿد طؾك متقسط درجات الؿحؽؿقـ ويتضؿـ آحتؿآت التالقة: oيف حال اجتقاز البحث درجة  %62يعترب البحث مؼبق ً
ٓ لؾـشر طؾك حالف-
 oيحتاج لتعديؾ يف حال حصقل البحث طؾك درجة ما بقـ -% 56 – % 32
 oمرفقض يف حال حصقل البحث طؾك درجة أقؾ مـ -% 32
 يف حال الحاجة لؾتعديؾ يعاد البحث مع التعديالت الؿطؾقبة لؾباحث ،ويؼقم هقبدوره بالتعديؾ وإن بؼل طؾك رأيف يرد طؾك مالحظة الؿحؽؿ بؿا يقضحف ويؼقيف-
 بعد أن يجري الباحث التعديؾ يعاد البحث لؾؿحؽؿ لؾحؽؿ الـفائل ،ويتضؿـالحؽؿ أحد احتؿالقـ:
 oمؼبقل لؾـشر يف حال حصقلف طؾك  %62فؿا فقق-
 oمرفقض يف حال حصقلف طؾك  %56فؿا دون-
شروط الـشر:
 فـل حال قبقل البحث لؾـشر تمول كافة حؼقق الـشر لؾؿجؾة ،وٓ يجقز كشره فـلأي مـػذ كشر آخر ورققًا أو إلقؽرتوكقًا ،دون إذن كتابل مـ رئقس هقئة تحرير
الؿجؾة ،ولؾؿجؾة الحؼ يف كشر البحث طؾك مققع الجؿعقة وغقره مـ أوطقة الـشر
اإللؽرتوين-
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 يـشر البحث إلؽرتوكقًا يف مققع الؿجؾة ويف الؿجؾة كػسفا حسب أولقية الـشر،وهذه تعتؿد طؾك تاريخ قبقل البحث ،واطتبارات تحددها هقئة التحرير مثؾ تـقع
إبحاث يف العدد القاحد-
 يف حال قبقل البحث لؾـشر يرسؾ لؾباحث قبقل الـشر ،وطـد رفض البحث لؾـشريرسؾ لف اطتذار طـ الـشر-
 يؾزم الباحث بدفع تؽالقػ التؼققؿ يف الحآت التالقة: oإذا ثبت طدم صدق اإلقرار-
 oإذا أخؾ الباحث بالتعفد-
 oإذا سحب الباحث بحثف بعد التؼققؿ-
 oإذا لؿ يؾتزم بتسؾقؿ البحث بصقغتف الـفائقة وفؼ شروط الـشر الؿعتؿدة يف الؿجؾة-
 يؾتزم الباحث طـد الؿقافؼ طؾك كشره بتؼديؿة بالصقغة الـفائقة الؿشار إلقفا يفالؿقاصػات الػـقة الؿعتؿدة-
الؿواصػات الػـقة لؾبحث:
 يستخدم خط ( )Traditional Arabicلؾغة العربقة بحجؿ ( )85أبقض لؾؿتـوأسقد لؾعـاويـ ،وبحجؿ ( )81أبقض لؾحاشقة والؿؾخص-
 يستخدم خط ( )Times New Romanلؾغة اإلكجؾقزية بحجؿ ( )88أبقض لؾؿتـوأسقد لؾعـاويـ ،وبحجؿ ( )82أبقض لؾحاشقة والؿستخؾص-
 طدد صػحات البحث ( )85صػحة (.)A4 -ترتك مسافة بداية كؾ فؼرة ٓ تزيد طؾك 8سؿ-

 الؿسافة بقـ السطقر مػرد- الفقامش الصػحة مـ إطؾك وإسػؾ والقسار 0-2سؿ ومـ القؿقـ 5-2سؿ- -أيات الؼرآكقة تؽتب وفؼ الؿصحػ اإللؽرتوين لؿجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة

مسقد)-
الؿصحػ الشريػ بحجؿ  81بؾقن طادي (غقر َّ
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صريؼة التوثقق
توثقق أيات:
 تقثؼ أيات يف الؿتـ طؼب الـص الؼرآين مباشرة بذكر السقرة متبقطة بـؼطتقـ ثؿرقؿ أية داخؾ حاصرتقـ ،هؽذا[ :البؼرة-]022 :
توثقق الـصوص:
 يؾحؼ الـص الؿراد تقثقؼة داخؾ الؿتـ برقؿ صغقر طؾقي بعد طالمة الرتققؿ- يربط بحاشقة سػؾقة أسػؾ الصػحة برتققؿ مستؼؾ لؽؾ صػحة ،وتضبط الحقاشلآلقا ٓ يدويًا-
أوٓ :طـد ورود الؿصدر أول مرة وكذلك يف قائؿة الؿراجع يف كفاية البحث.
طـوان الؽتاب بخط امق متبقطا بػاصؾة ،اسؿ العائؾة متبقطا بػاصؾة ،ثؿ آسؿ
إول والثاين وتاريخ وفاة الؿملػ بقـ ققسقـ متبقطا بػاصؾة ،ثؿ الـاشر متبقطا
بػاصؾة ،ثؿ مؽان الـشر متبقطا بػاصؾة ،ثؿ رقؿ الطبعة متبقطا بػاصؾة ،ثؿ تاريخ
الـشر متبقطا بػاصؾة ،ثؿ الجزء والصػحة متبقطة بـؼطة-
مثال:
الصحاح ،الجقهري ،إسؿاطقؾ بـ حؿاد (8022هـ) ،تحؼقؼ أحؿد طبدالغػقر ططا،
دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8121 ،هـ8651 ،م-13.0 ،
ثاكقا :إذا ورد الؿرجع مرة ثاكقة
طـوان الؽتاب بخط امق متبقطًا بػاصؾة ،اسؿ العائؾة متبقطًا بػاصؾة ،ثؿ الجزء
والصػحة متبقطة بـؼطة-
مثال:
الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة ،الجقهري-13.0 ،
 توثقق الحديث الـبوية :تتبع ذات الخطقات السابؼة ،ويضاف رقؿ الحديث،والحؽؿ طؾقف-
 ,تقثقؼ بحث يف مجؾة :يضاف لؿا سبؼ طـقان البحث بعد اسؿ الؿجؾة بخط غامؼ،
ثؿ رقؿ العدد-

***
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جؿقع الؿراسالت وصؾبات آشرتاك باسؿ :رئقس هقئة التحرير
طؾك الـحق التالل :الؿؿؾؽة العربقة السعقدية – الرياض
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة –كؾقة أصقل الديـ – الجؿعقة العؾؿقة
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الصػحة

العـوان

4:

افتتاحقة العدد
رئقس هقئة تحرير الؿجؾة  :أ-د -طبداهلل بـ طبدالرحؿـ الشثري

البحوث
 .4تتــابع الؾــزوم يف اختقــار إقــوال التػســقرية (تػســقر ابــن جريــر لســورة

54

البؼرة ،أكؿوذجًا)
د -بـدر بـ سؾقؿ طقد الشراري
طؾي وراويقـه ،لؿحؿـد بـن الؿو ّقـع بـن
 .5الؼول العؾي يف قراءة الؽسائي ّ

96

أبي الوفاء (ت <:5هـ)  -دراسة وتحؼقؼًا

د -مشاطؾ سالؿ طبد اهلل باجابر
 .6الزيــادات الــواردة يف حــق الؿــممـقن والؽــافرين يف الؼــرآن الؽــريم 48< -
دراسة موضوطقة
د  -بدرية سعقد القادطل
َ
خالف فقه مصحف مجؿع الؿؾك ففد برواية ورش الوقف الفبطي 54:
 .7ما
طـد الؿغاربة (دراسة إحصائقة تحؾقؾقة مؼاركة لوقو سورة البؼرة)
د -زكرياء تقكاين – د -محؿد بـ مرضل الفز ّيؾ
 .8أثــر اخــتل الؼــراءات الؿتــواترة والشــا ّذة يف أحؽــام كػؼــة الؿطؾؼــة 5:4
والؿرضع  -دراسة موضوطقة
د -بشرى حسـ هادي القؿـل
مؾخصات البحوث بالؾغة اإلكجؾقزية.
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بسم اهلل الرحؿن الرحقم
الحؿد هلل والصلة والسلم طؾـى كبقــا محؿـد خـاتم الـبقـقن وإمـام الؿرسـؾقن وطؾـى آلـه
وصحبه أجؿعقن.
أما بعد:
فنن العـاية بؽتاب اهلل تعالى وكشر طؾومه وبقان هدايته من أجـل إطؿـال التـي يحبفـا اهلل
ويرضاها ،وإن العؾوم الؿتعؾؼة بالؼرآن الؽريم لفا مؽاكة طظقؿـة ،ومـزلـة رفــقعة= ٓرتباصفـا
الوثقق بؽتاب اهلل تعالى.
والحؼقؼة أن مجؾة تبقان هـي الـرحم الواصـؾة بـقن البـاحثقن وقرائفـا ،وهـي الؾحؿـة الجامعـة
لؾبــاحثقن فـــي الدراســات الؼرآكقــة ،وكعؾــم أن كـــوز الؼــرآن فـــقض ٓ يـتفــي ،وكبــع ٓ يـضــب
ٓ حــد لؽرمــه وططائــه= مؿــا يــدفع الفؿــم ويســتـفض العؼــول إلــى الغــوص فـــي معــا هدايتــه
واستخراج فوائده ،ففو ٓ يخؾق طن كثرة الرد ،وقد ضفر اهتؿام الؼائؿقن طؾى الؿجؾـة بإبحـاث
الؼرآكقة ذات إصالة والعؿق العؾؿي والبعـد الؿعرفــي ،وإن الــػس لتعؾـو هؿتفـا وترقـى ر بتفـا
فـي البحث والتلمل فـي معا آيات كتاب اهلل تعالى ،وتصل إلى مراقي العز والشر .
وبفذه الؿـاسبة فنن خدمة الؼرآن الؽريم شر طظقم ٓ يداكقـه شـر  ،وكـان مـن فضـؾه
طؾــى هــذه الــبلد الؿباركــة  -الؿؿؾؽــة العربقــة الســعودية  -أن كالــت هــذا الشــر العظــقم
بجفودها الؿباركة واطؿالفا الجؾقؾة فـي خدمة الؼرآن العظقم من حقث صباطته وكشر هدايتـه
وتعؾقؿه والدطوة إلقه والتحاكم إلقه بل جعؾته مـفجًا تسقر طؾقه فـي كل شـموكفا وأطؿالفـا،
إلــى جاكــب الســـة الـبويــة الؿبقـــة لؾؼــرآن ،كؿــا قــال اهلل تعــالى﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ ..أية ،فؽان من ثؿرات ذلك أن بسط اهلل لفا إمن وآستؼرار ،وأكعم
طؾقفا بآجتؿاع وتآلف الؼؾوب وحػظفا من لوثات البدع والضلٓت.
وما هذه الؿجؾـة الغـراء إٓ لبــة فــي خدمـة الؼـرآن العظـقم وبقـان هدايتـه وإبـراز طؾومـه
وقراءاته ،وها هي تصدر فـي طددها السابع والثلثقن وتسقر طؾـى كفـج هـذا الشـر الرفــقع
وتـشر أبحاثًا طؾؿقة تعـي بعؾوم الؼرآن الؽريم لقستػـقد مـفا الؿختصون وصلب العؾم.
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وفـــي الختــام أشــؽر كــل العــامؾقن فـــي الؿجؾــة والؿحؽؿــقن ٕبحاثفــا الؿـشــورة طؾــى
مــا أكػؼــوا فـــي ســبقؾفا مــن وقــت وجفــد ،وأفاضــوا طؾقفــا مــن معــقن أفؽــارهم الؿســتـقرة
وأطؿالفم الؿباركة.
وأســلل اهلل أن يوفــق دولتـــا ويــديم طزهــا ويحػــظ أمـفــا واســتؼرارها بؼقــادة خــادم الحــرمقن
الشريػـقن وخادم الؼرآن الؿؾك سؾؿان بن طبد العزيز وسؿو ولي طفده إمقن  -حػظفم اهلل .-
وآخر دطواكا أن الحؿد هلل رب العـالؿقن وصـؾى اهلل وسـؾم طؾـى كبقــا محؿـد وطؾـى آلـه
وصحبه ومن تبعفم بنحسان إلى يوم الدين ،سـائلً اهلل تعـالى لؾجؿقـع العؾـم الــافع والعؿـل
الصالح والجزاء الحسن من اهلل تعالى.
واهلل ولي التوفقق،،،
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أكؿقذجا
تػسقر ابـ جرير لسقرة البؼرة،
ً

إطداد

إستاذ الؿساطد يف قسؿ الؼرآن وطؾقمف
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة
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ملخط البخح
أكؿوذجا)
تتابع الؾزوم يف اختقار إقوال التػسقرية (تػسقر سورة البؼرة،
ً
يفــدف البحــث إلــك إبــراز مســللة وجــقب إخــذ بلحــد إقــقال التػســقرية تب ًعــا
ٓختقار أو ترجقح ققل سابؼ يف مسللة سـابؼة ،حتـك ٓ يؼـع الخؾـط يف اختقـار قـقلقـ
متعارضقـ أو متضاديـ يبطؾ أحدهؿا أخر-
كؿا يفدف إلـك تـبقـف البـاحثقـ إلـك استحضـار ترجقحـاتؿ واختقـاراتؿ ل قـقال
التػسقرية يف أكثر مـ مسللة طـد دراسة مسللة معقـة-
ُجؿعت هذه إققال واقتصر طؾقفا ِوفؼ طرض ابـ جرير لفا يف سقرة البؼرة دون
ذكر الراجح أو الؿرجقح يف البحث ،لعدم اإلصالة يف طرض الؿسائؾ مؿا قـد يػـقت
معف مؼصقد البحث-
وتتؾخص أهؿ الـتائج إلك أن ابـ جرير يعترب أول مـ ُطـل هبذا الجاكب وأشار إلك
كظرا ٕخذه بؼقل سابؼ
مقاضع مـف يف تػسقر ،وإن التزام العالؿ بإخذ بلحد إققال ً
دلقال طؾك اكضباصف يف اختقاراتف-
ُيعدّ ذلؽ ً
وأما أهؿ التقصقات فنن الؽتابـة يف هـذا الؿقضـقع مــ إهؿقـة بؿؽـان ،وتؽـقن
الؽتابة فقف بعدة مـاهج ،إما الـظر يف لقازم إققال مـ خالل سقر معقـة أو مـ خالل
مػسر أو مـ خالل طدة مػسريـ ،وكحق ذلؽ -ويؿؽـ أن تؽقن الدراسة باطتبار تعدد
الؿسائؾ ،فتؽقن مـ خالل مسللتقـ أو ثالث أو أربع وهؽذا ،أو باطتبار أيات-
الؽؾؿــات الؿػتاحقــة ( :ققاطــد  ,الرتجــقح – الؾــزوم  ,إقــقال – آختقــار –
التػسقر)
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املكدم٘
رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ ،أما بعد:
الحؿد هلل ّ
فنن أطظؿ طؾؿ يشتغؾ بف الؿتعؾؿقن هق تػسـقر كـالم رب العـالؿقـ ،الـذي جعؾـف
هدى لؾـاس أجؿعقـ ،فؿـ اشتغؾ بتػسقره والعـاية بف ُهدي إلك أطظـؿ سـبقؾ وأقـقم
صريؼ -ومِـ فضؾ اهلل طؾك الؿتخصصقـ يف التػسقر وطؾقم الؼرآن أن حـديثفؿ يـدور
حـقل كــالم اهلل ،وأوقــاتؿ ُتصــرف بــقـ الؼـرآن وكــالم خقــر إكــام وصــحابتف الؽــرام
وإئؿة إطالم ،فقجدون يف ذلؽ بركة يف الققت ،ورغبة يف العؾؿ ،ورقـة يف الؼؾـب،
ّ
ولعـؾ كـؾ باحـث يؽتـب يف الؼـرآن
وهذا,واهلل,لـقس وراءه مطؿـع وٓ دوكـف مؼــع،
يؼربف لذلؽ
يشؿ رائحتفا ولق مـ بعقد ،حتك ّ
وطؾقمف يرجق أن يـال تؾؽ الؿطامع ،أو ّ
رب العبقد ،وهذا ما أرجق وأريد ،واهلل مـ وراء الؼصد وهق أطؾؿ بـقة العبد-
ُّ
إن الؿعتـل بؼراءة التػسقر بالؿلثقر يؾحظ تعدّ د إققال التػسقرية يف أية القاحدة
بؾ يف الجؿؾة بؾ يف الؽؾؿة ،ومؿا لػت اكتباهل أكف طـد مؼام الخالف بـقـ السـؾػ يف
تػسقر أيات تظفر ٌ
أققال تػسـقرية مرتبطـة بـلققال سـابؼة لفـا ،تلخـذ بلطــاق بعضـفا
الؿػسـر طـــد الرتجــقح أكـف مؾتــزم بإخــذ بلحــد إقــقال بســبب
الـبعض ،حتــك يجــد
ّ
ترجقح أو اختقار سابؼ ،فعزمت طؾك أن أشقر إلك هذه الؿسللة هبـذا البحـث القسـقر،
لتؽقن مسائؾ هـذا البـاب ّ
محـؾ العـايـة طــد الؼـارئقـ يف التػسـقر ٓ ،سـقؿا الؿعتــقـ
بالتػسقر بالؿلثقر ،ولقؽقن هذا البحث بداية لؾؽتابة يف هذا الـقع مـ مسائؾ الخالف
التػسقري مؿا سلذكره يف التقصقات آخر البحث بنذن اهلل-

أهدا البحث:
 ,8إبراز صريؼة مـ صرق التعامؾ مع آختالف يف التػسقر-
 ,0بقان اكضباط السؾػ يف تػسقرهؿ واختقاراتؿ-
 ,5إضفار طـاية ابـ جرير يف هذا الباب-
( )8قؾت هذا لظـل أكف لؿ ُيؽتب فقف بعد بحث وكظر -واهلل أطؾؿ-
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الدراسات السابؼة:
بعد البحث والسمال لؿ أجد مـ كتب يف هذه الؿسللة-

خطة البحث:
استدطت صبقعة البحث تؼسقؿف إلك مؼدمة ،وتؿفقد ،ومقاضـع الدراسـة وهـل يف
أربعة طشر مقض ًعا ،ثؿ الخاتؿة ،وأهؿ الـتائج والتقصقات ،ثؿ الػفارس-

حدود البحث:
سؿ ُة البحقث الؿح ّؽؿة تسـتدطل اقتضـاب الؽـالم واختصـار الؿسـائؾ ،وٕجـؾ
ذلؽ فؼد جؿعت الؿقاضع التل فقفا إققال الؿتالزمة مــ خـالل تػسـقر ابــ جريـر
لسقرة البؼرة ،وقد بؾغت أربعة طشر مقض ًعا-

مـفج البحث:
 ,8جعؾت كؾ آية مـ مقاضع البحث يف بداية الدراسة-
 ,0أدرجت أيات يف البحث برسؿ مصحػ الؿديـة الـبقية-
 ,5كؾ مقضع مـ أيـات ٓ تؼـؾ الؿسـائؾ فقـف طــ مسـللتقـ ،ولـذلؽ ذكـرت
أققال السؾػ طـد كؾ مسللة-
 ,1إن كاكــت إقــقال التػســقرية متؼاربــة أو لــقس يف الخــالف فقفــا كبقــر أثــر يف
مقضقع البحث أغػؾتفا أو دمجتفا مع مسللة أخرى وأشرت إلك ذلؽ يف الحاشقة-
 ,2لــؿ أذكــر مـصــقص أقــقال الســؾػ لطـ ٍ
ـقل يف بعضــفا أو ٓختصــار بعضــفا،
بحقــث يحتــاج إلــك مزيــد إيضــاح ،فعؿــدت إلــك التصـ ّـرف يف لػظفــا دون اإلخــالل
مجؿـال،
ً
بؿعـاها ،كؿا يػعؾ ابـ جرير طـد ذكر كؾ ققل يف الخالف التػسقري يـذكره
ثؿ يذكر مـ قال بف-
 ,3حرصت طؾك كسبة إققال إلك قائؾقفا-
 ,4وضعت كتقجة ب ّقــت فقفـا وجـف الـتالزم بـقـ آقـقال التػسـقرية يف الؿسـائؾ
الؿدرجة تحت أيات-
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 ,5وٕن مادة الدراسة مــ تػسـقر ابــ جريـر فنكـف هـق الؿرجـع الـرئقس يف هـذا
البحث ،فال أذكر إٓ إققال التل رواها ابـ جرير دون الـظر إلك آققال يف الؿراجع
التل ُأحقؾ طؾقفا-
بـصف طــدما يشـقر إلـك الـتالزم بـقـ قـقلقـ ،وذلـؽ يف
 ,6كؼؾت كالم ابـ جرير ّ
بعض الؿقاضع-

***
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التنَٔد
إن الـاضر يف كتب التػسقر يرى أن ضاهرة الخالف يف إققال التػسقرية بادية ٕول
وهؾة ،ويدرك ذلؽ مـ لف أدكك ا ّصالع فقفا ،وهذا الخالف يؿؽـ أن يؼال :إكف ضـاهرة
صح ّقة يعقد أكثرها ٕسباب مؼبقلة كاحتؿال إلػاظ لعدّ ة معاين بسبب آشرتاك ،أو
ٓختالف الؼراءات أو بسبب دٓلة السقاق السابؼ طؾك معـك ،والسقاق الالحؼ طؾك
يدل طؾك معـك ،وآية ّ
معـك آخر ،أو ٕن هـاك حدي ًثا ّ
تدل طؾك معـك آخر ،وغقر ذلؽ
مـ أسباب الخالف التل يدرك الؿشتغؾ يف التػسـقر أسـباهبا -وقـد يؽـقن الخـالف
تػسر أية بؽؾ لػظ ورد مـ هـذا البـاب ،وربؿـا كـان
مـ باب ّ
التـقع الذي يصؾح أن ّ
الخالف متضـا ًّدا ٓ يؿؽــ تػسـقر أيـة بؽـؾ قـقل وٓ بـد مــ الؼـقل بلحـدهؿا دون
أخر-
كثقرا ما تؽقن يف أكثر مـ لػظة أو جؿؾـة يف أيـة القاحـدة ،أو يف
وهذه إسبابً ،
آيتقـ أو أكثر مـ ذلؽ ،بحقـث يؽـقن هــاك,طؾـك سـبقؾ الؿثـؾ,لػظتـان أو جؿؾتـان
ُ
اختؾِػ يف معـك إولك مـفؿا طؾـك قـقلقـ ،وكـذلؽ اخ ُتؾـػ يف الثاكقـة طؾـك قـقلقـ،
تـرجح أو تختـار يف الجؿؾـة الثاكقـة أحـد الؼـقلقـ دون الـظـر يف الؼـقلقـ يف
قصح أن ّ
ف ّ
الجؿؾة إولك ،وهذا إمر يسقر ،وأما ما لقس بقسقر فلن تؽقن الجؿؾة الثاكقة مرتبطة
بالجؿؾــة إولــك ،فــال يصــح أن تختــار أحــد إقــقال يف الجؿؾــة الثاكقــة حتــك تـظــر
ٓختقارك يف الجؿؾة إولك 7لئال يؼع الخؾط يف آختقـار بـقـ إقـقال ،ولـذلؽ فـنذا
( )8طؼد ابـ جزي يف مؼدمة تػسقره بابًا ذكر فقف اثـل طشر وجفًا ٕسباب خالف الؿػسريـ ،اكظر التسفقؾ
لعؾـقم التـزيـؾ ،الؽؾبــل ،محؿـد بـــ أحؿـد( ،الؿتـق 418 :هـــ) ،تحؼقـؼ :الــدكتقر طبـد اهلل الخالــدي،
الـاشر :شـركة دار إرقـؿ بــ أبـل إرقـؿ – بقـروت ،الطبعـة :إولـك  8183 ,هــ ،)85 .8( ،وذكـر
الزركشل جؿؾة مـ أسباب الخالف يف التػسقر ،اكظر الربهان يف طؾـقم الؼـرآن ،الزركشـل ،أبـق طبـد اهلل
بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل( ،الؿتق 461 :هـ) ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،الطبعـة :إولـك،
 8543هـ  8624 ,م ،الـاشر :دار إحقاء الؽتب العربقة-)21 .0( ،
( )0اكظر مؼدمة يف أصقل التػسقر ،ابـ تقؿقة الحراين ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ (الؿتق 405 :هـ) ،الـاشر :دار
مؽتبة الحقاة ،بقروت ،لبـان ،الطبعة8162 :هـ8652 .م ،الـاشر :دار الؼؾؿ ،دمشؼ( ،ص-)88 :
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راطقت هذا إمر فستجد أكؽ تؾتزم ً
ققٓ يف الجؿؾة الثاكقةٕ 7كؽ اخـرتت يف الجؿؾـة
إولك ً
ققٓ ُيعدّ أحد الؼقلقـ يف الجؿؾة الثاكقة ٓز ًمـا لـف ،مثـؾ اخـتالففؿ يف قـقل اهلل
تعــالك :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ[ إطؾــك ،]82 – 81 :ققــؾ الؿــراد
بالتزكّل :طؿقم الصدقات ،وققؾ :زكاة الػطر -وأما الصالة فؼقـؾ :طؿـقم الصـؾقات،
وققؾ صالة طقد الػطر-
فالذي يختار أن الؿراد بالزكاة طؿقم الزكقات فعؾقف أن يختار أن الؿـراد بالصـالة
طؿقم الصؾقات ،ومـ اختار ,أن الؿراد بالتزكل ,زكاة الػطر خاصة فقؾزمف يف الؼقل
الثاين أن يؼقل :الؿراد بالصالة صالة طقد الػطر-
وهذا الؾزوم غقر ما يذكره العؾؿاء طــد اخـتالف التــقع أو مـا يؿؽــ حؿـؾ أيـة
طؾك الؿعاين الؿذكقرة فقفا ،كؿا طـد ابـ كثقر حقـؿا ذكر الخالف يف طقد الضؿقر يف
ققلف تعالك :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [البؼرة ]18 :فؼد حؽك قـقلقـ :الؼـقل إول:
أن الضؿقر طائد طؾك الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،والؼـقل لثـاين :أن الضـؿقر طائـد
طؾك الؼرآن ،ثؿ قال" :وكال الؼقلقـ صحقحٕ 7هنؿا متالزمانٕ 7ن مـ كػـر بـالؼرآن
فؼد كػر بؿحؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ومـ كػر بؿحؿـد صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ فؼـد
كػر بالؼرآن"-
وكؼقل ابــ الؼـقؿ يف الخـالف يف طـقد الضـؿقر يف قـقل اهلل تعـالك :ﭽ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [البؼرة ]032 :قـال" :إمـا أن يرجـع إلـك الجــة ،أو إلـك الربـقة،
وهؿا متالزمان ، "-فنن هذا الـقع مـ التالزم لقس مقضقع هذا البحث ،كؿا يظفـر
( )8اكظــر الجــامع ٕحؽــام الؼــرآن (تػســقر الؼرصبــل) ،الؼرصبــل ،محؿــد بـــ أحؿــد( ،الؿتــق 348 :هـــ)،
تحؼقـؼ :أحؿـد الـربدوين وإبــراهقؿ أصػـقش ،الـاشـر :دار الؽتـب الؿصــرية – الؼـاهرة ،الطبعـة :الثاكقــة،
8551هـ  8631 ,م )08 .02( ،تػسقر الؼرآن العظقؿ (تػسقر الؼـرآن العظـقؿ ،ابــ كثقـر الدمشـؼل،)،
الدمشؼل ،إسؿاطقؾ بـ طؿر( ،الؿتق 441 :هـ) ،تحؼقؼ :سامل بــ محؿـد سـالمة ،الـاشـر :دار صقبـة
لؾـشر والتقزيع ،الطبعة :الثاكقة 8102هـ  8666 ,م-)558 .5( ،
( )0تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر الدمشؼل-)015 .8( ،
( )5صريــؼ الفجــرتقـ وبــاب الســعادتقـ ،الجقزيــة ،محؿــد بـــ أبــل بؽــر( ،الؿتــق 428 :هـــ) ،الـاشــر :دار
السؾػقة ،الؼاهرة ،مصر ،الطبعة :الثاكقة8561 ،هـ( ،ص-)542 :
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مـ الػرق بقـ هـذيـ الؿثـالقـ والؿثـال الـذي قبؾفؿـا ،ويؿؽــ أن ُكطؾـؼ طؾـك مسـللة
البحث لؾتػريؼ بقـ مضؿقكف وبقـ استعؿال التالزم طـد الؿػسريـ بـ(تتابع الؾـزوم يف
اختقار إققال التػسقرية)-

التعريف بعـوان البحث (تتابع الؾزوم يف اختقار إقوال التػسقرية):
وجــقب إخــذ بلحــد إقــقال يف مســللة تػســقرية بســبب اختقــار ق ـقل يف مســللة
تػسقرية سابؼة-
ولؼد اخرتت تػسقر ابـ جرير ل سباب التالقة:
 ,8إمامة ابـ جرير ففق فارس مقدان التػسقر وإمام الؿػسريـ-
 ,0أن تػسقره أول تػسقر يـؼؾ أققال السؾػ مع تقجقففا وبقان الراجح مـفا-
 ,5أكف يشقر يف مقاضع إلك تالزم إققال التػسقرية مـ هذا الباب-
 ,1أن ذلؽ أدطك لؾحصـر ،فؾـق كاكـت الدراسـة تـدور حـقل سـقرة البؼـرة دون
لتعسر الؼطع بحصر إققال التل تستؼقؿ مع شرط البحث,وهـق
التؼ ّقد بتػسقر مع ّقـ ّ
حصر ٕققال يف سقرة البؼرةٕ 7,ن التػاسقر كثقرة ،وأوراق البحث يسقرة-
وقد جؿعت أربعة طشر ً
ققٓ مـ سقرة البؼرة طـد ابـ جرير ،وٓ أضـف فاتـل شلء
مـفا يف هذا الباب-

الؿوضع إول:
قـــــال اهلل تعـــــالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
( )8احرتت يف اصطالح تسؿقة لفذا الـقع مـ الؿسائؾ ،وقد استشرت بعـض الـزمالء مؿــ أحسـبفؿ أطؾـؿ
استؼرت لدي هذه التسـؿقة،
مـل يف تؼاسقؿ طؾقم الؼرآن واصطالحاتف ،فاحتاروا معل يف تسؿقتف ،حتك
ّ
ومـ التسؿقات الؿؼرتحة:
 ,8ما يؾزم مـ الؼقل التػسقري الؼقل بؿا يقافؼف يف الؿعـك-
 ,0تسؾسؾ الؾزوم يف اختقار إققال التػسقرية-
 ,5تعاكؼ آختقار يف إققال التػسقرية-
 ,1صرد آختقار يف إققال التػسقرية-
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ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [البؼرة]02 :
يف هذه أية مسـللتان :الؿسـللة إولـك يف ققلـف تعـالك :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭼ ،والؿسللة الثاكقة يف ققلف :ﭽﭬ ﭭ ﭮﭼ.

الؿسللة إولى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ اختؾػ السؾػ يف الققت الـذي
طـاه أهؾ الجـة بؼقلفؿ ﭽ ﭩ ﭪﭼ هؾ هق يف الدكقا أو يف الجـة ،طؾك ققلقـ؟
الؼقل إول :أن ذلؽ يف الدكقا ،قال ابـ طباس" :إهنؿ ُأ ُتقا بالثؿرة يف الجـة ،فؾؿـا
كظروا إلقفا قالقا :هذا الـذي رزقــا مــ قبـؾ يف الـدكقا "-وهـق قـقل قتـادة وابــ زيـد
والسدي وغقرهؿ-
الؼقل الثاين :أن ذلؽ يف الجـة ،أي هذا الذي أتاكا مـ ثؿر هق كـالثؿر الـذي سـبؼف
وكحـ يف الجـة  ،قال ابـ جرير :قال أبق طبقدة بـ طبد اهلل بـ مسعقد " :كخؾ الجـة
كضقد مـ أصؾفا إلك فرطفا ،وثؿرها مثؾ الؼالل ،كؾؿا كزطت مـفا ثؿرة طادت مؽاهنا
أخرى -قـالقا :فنكؿـا اشـتبفت طــد أهـؾ الجــةٕ ،ن التـل طـادت كظقـرة التـل كزطـت
فلكؾت يف كؾ معاكقفا -قالقا :ولذلؽ قال اهلل جؾ ثـاؤه :ﭽﭬ ﭭ ﭮﭼٓ .شتباه
جؿقعف يف كؾ معاكقف" وروي كحقه طـ يحقك بـ أبل كثقر-

( )8جامع البقـان طــ تلويـؾ آي الؼـرآن (تػسـقر الطـربي) ،الطـربي ،محؿـد بــ جريـر (الؿتـق 582 :هــ)،
تحؼقــؼ :الــدكتقر طبــد اهلل بـــ طبــد الؿحســـ الرتكــل ،الـاشــر :دار هجــر لؾطباطــة والـشــر والتقزيــع
واإلطــالن ،الطبعــة :إولــك 8100 ،هـــ  0228 ,م )125 .8( ،ا الــدر الؿـثــقر يف التػســقر بالؿــلثقر،
السققصل ،طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر( ،الؿتق 688 :هـ) ،الـاشر :دار الػؽر – بقروت-)63 .8( ،-
( )0اكظر الؿصدر السابؼ ( )125 .8تػسقر الؼرآن العظقؿ (تػسقر ابـ أبل حاتؿ) الرازي ،طبد الـرحؿـ بــ
محؿد( ،الؿتق 504 :هـ) ،تحؼقؼ :أسعد محؿد الطقب ،الـاشر :مؽتبة كزار مصطػك الباز  ,الؿؿؾؽـة
العربقة السعقدية ،الطبعة :الثالثة  8186 ,هـ-)33 .8( ،
( )5اكظر تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان ،البؾخل ،مؼاتؾ بـ سؾقؿان( ،الؿتق 822 :هـ) ،تحؼقؼ :طبد اهلل محؿقد
شحاتف ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث – بقروت ،الطبعة :إولـك  8105 ,هــ ،)61 .8( ،الـدر الؿـثـقر يف
التػسقر بالؿلثقر ،السققصل ()63 .8
( )1جامع البقان ،الطربي )182 .8( ،الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،السققصل)63 .8( ،
( )2اكظر الؿصدريـ السابؼقـ-
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الؿسللة الثاكقة :ﭽﭬ ﭭ ﭮﭼ .اختؾػ السؾػ يف معـك التشابف طؾـك أربعـة
أققال:
الؼقل إول :متشابف يف الؾقن ،ومختؾـػ يف الطعـؿ -قالـف ابــ طبـاس ،ومجاهـد،
ومؼاتؾ بـ سؾقؿان-
ـارا ك ّؾـف لــقس فقــف مـرذول -قالــف الحســـ،
الؼـقل الثــاين :متشــابف يف كـقن الثؿــر خقـ ً
وقتادة-
الؼقل الثالث :متشابف يف الؾـقن والطعـؿ -قالـف مجاهـد يف روايـة طــف ،ويحقـك بــ
سعقد-
الؼقل الرابع :متشابف يف إسؿاء ،مختؾػ يف الؾقن والطعؿ -قالف ابـ طباس-
الـتقجة:
طـد التلمؾ يف الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة فنكف يؿؽـ أن يحؿؾ طؾـك قـقل مــ
أيضـا
قال يف الؿسللة إولك :إن الؿراد بؿا أتقه مـ َق ْبؾ ،أي يف الدكقا ،ويؿؽـ حؿؾـف ً
طؾك مـ قال :إن ذلؽ يف الجـة-
خقارا ك ّؾـف لـقس فقـف مـرذول ,والؼـقل
وأما الؼقل الثاين,أكف متشابف يف كقن الثؿر ً
الثالث ,متشابف يف الؾقن والطعؿ=,فال يؿؽـ أن يؽقكا إٓ ً
ققٓ لؿـ قال يف الؿسـللة
إولك :إن الؿراد بالققت الذي أوتقه فقف هذا الثؿر وهؿ يف الجـةٕ 7ن الؼـقل الثـاين
خقارا ك ّؾـف لـقس فقـف مـرذول" ٓ ،يؿؽــ أن
وهق ققل مـ قال" :متشابف يف كقن الثؿر ً
ُيحؿؾ طؾك ثؿار الدكقإ 7ن يف ثؿار الدكقا الؿرذول وغقر الؿرذول -وكذلؽ ققل مــ
( )8اكظر تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان ( )61 .8جامع البقان ،الطربي )181 .8( ،الؽشـػ والبقـان طــ تػسـقر
الؼرآن (تػسقر الثعؾبل) ،الثعؾبل ،أحؿد بـ محؿد (الؿتق 104 :هــ) ،تحؼقـؼ :اإلمـام أبـل محؿـد بــ
طاشقر ،الـاشر :دار إحقـاء الـرتاث العربـل ،بقـروت – لبــان ،الطبعـة :إولـك  ،8100هــ  0220 ,م،
()848 .8
( )0اكظر جامع البقان ،الطربي )185 .8( ،الؽشػ والبقان ،الثعؾبل)848 .8( ،
( )5اكظر جامع البقان ،الطربي )182 .8( ،الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،السققصل)63 .8( ،
( )1اكظر جامع البقان ،الطربي )183 .8( ،الؽشػ والبقان ،الثعؾبل)848 .8( ،
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قــال" :متشــابف يف الؾــقن والطعــؿ" ،فــال يؿؽـــ أن يؽــقن ثؿــر الجـــة متشــاهبًا يف لقكــف
وصعؿف لؾقن وصعؿ ثؿار الدكقا-
وأما الؼقل الرابع,أكف متشابف يف إسؿاء ،مختؾػ يف الؾقن ,فال يؿؽـ أن ُيحؿؾ
إٓ طؾك الؼقل إول يف الؿسللة إولك وهق ققل مـ قال :إن مراد أهؾ الجـة بالـذي
أتقه مـ قبؾ يف الدكقا ،ويشـفد لفـذا قـقل ابــ طبـاس,الؿتؼـدّ م :,لـقس يف الـدكقا مــ
الجـة شلء إٓ إسؿاء-
إ ًذا الؼقل الثاين والثالث مـ لقازم الؼقل الثاين يف الؿسللة إولك-
والؼقل الرابع مـ لقازم الؼقل إول يف الؿسللة إولك-

الؿوضع الثا :
قال اهلل تعالك :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ

[البؼرة]885 :
يف هذه أية ثالث مسائؾ :الؿسللة إولـك يف ققلـف تعـالك :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ ،الؿسللة الثاكقة يف ققلف تعـالك :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ،

والؿسللة الثالثة يف ققلف تعالك :ﭽﯶ ﯷ ﭼ-
الؿســـللة إولـــى :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ اختؾـــػ الســـؾػ يف
الؼائؾقـ ذلؽ طؾك ثالثة أققال:
الؼقل إول :الـصارى -قالف مجاهد-
الؼقل الثاين :القفقد -قالف ابـ طباس-
الؼقل الثالث :كػار العرب -قالف قتادة-
الؿسللة الثاكقة :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ اخ ُتؾػ كـذلؽ يف الؼـائؾقـ هــا
( )8اكظر أققال هذه الؿسللة تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان )851 .8( ،جامع البقان ،الطربي )141 .0( ،تػسقر
الؼرآن العظقؿ ،ابـ أبل حاتؿ الرازي)082 .8( ،
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طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :القفقد -قالف مجاهد-
الؼقل الثاين :القفقد والـصارى -قالف قتادة-
الؿســـللة الثالثـــة :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﭼ اخ ُتؾـــػ يف الؿعـقـــقـ بتشـــابف الؼؾـــقب
طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :القفقد والـصارى -قالف مجاهد-
الؼقل الثاين :العرب والقفقد والـصارى وغقرهؿ -قالف قتادة-
الـتقجة:
الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة الؼائـؾ بـلهنؿ القفـقد ٓزم الؼـقل إول يف الؿسـللة
إولك الؼائؾ بلن الذيـ قالقا :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﭼ هؿ الـصـارى ٕ 7ن القفـقد كـاكقا
قبؾ الـصارى ،والؼقل الثاين يف الؿسللة الثاكقة ,وهق أن الؿراد بالؼـائؾقـ مــ قـبؾفؿ:
القفقد والـصارىٓ ,زم الؼـقل الثـاين يف الؿسـللة إولـك,وهـق أن الؼـائؾقـ :ﭽﯧ

ﯨ ﯩ ﭼ مشركق العربٕ 7,ن القفقد والـصارى كاكقا قبؾ العرب-
ـح أن يؼــقل قائــؾ يف الؿســللة إولــك :إن الؼــائؾقـ :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﭼ
وٓ يصـ ّ
القفقد ،ثؿ يؼقل يف الؿسللة الثاكقة :إن الؿعـل بالؼائؾقـ يف ققلف تعالك :ﭽ ﯮ ﯯ

واضــحإ 7ن
ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ القفــقد أو الـصــارىٕ 7ن يف ذلــؽ خطــ ًل تاريخ ًّقــا
ً
الـصارى لؿ يؽقكقا قبـؾ القفـقد ،إٓ إن ققـؾ :إن الؿـراد القفـقد الـذيـ يف زمــ الـبـل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
( )8اكظر قق َلل هذه الؿسللة ،جامع البقان ،الطربي)144 .0( ،
( )0اكظر أققال هذه الؿسـللة تػسـقر مجاهـد ،الؿخزومـل ،مجاهـد بــ جـرب( ،الؿتـق 821 :هــ) ،تحؼقـؼ:
الدكتقر محؿد طبد السالم أبق الـقـؾ ،الـاشـر :دار الػؽـر اإلسـالمل الحديثـة ،مصـر ،الطبعـة :إولـك،
 8182هــ 8656 ,م( ،ص ،)080 :جـامع البقـان ،الطـربي )145 .0( ،زاد الؿسـقر يف طؾـؿ التػسـقر،
لجؿال الديـ أبق الػرج طبد الرحؿـ بــ طؾـل بــ محؿـد الجـقزي (الؿتـق 264 :هــ) ،تحؼقـؼ :طبـد
الرزاق الؿفدي ،الـاشر :دار الؽتاب العربل – بقروت ،الطبعة :إولك  8100 ,هـ-)822 .8( ،
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والؼـــقل إول يف الؿســـللة الثالثـــة,وهـــق أن مــــ تشـــاهبت قؾـــقهبؿ هـــؿ القفـــقد
والـصارىٓ ,زم الؼقل إول يف ٍّ
كؾ مـ الؿسللتقـ الثاكقة وإولكٕ 7كــا إذا قؾــا إن
الؼـــائؾقـ :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﭼ هـــؿ الـصـــارى ،وقؾــــا :إن الؿعـ ّقـــقـ بؼقلـــف تعـــالك:
ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ هــؿ القفــقد ،فالــذيـ تشــاهبت قؾــقهبؿ هــؿ القفــقد
مثال أن كؼقل بالؼقل الثاين يف الؿسللة الثالثـة,والـذي فقـف ذكـر
يصح ً
والـصارى ،وٓ ّ
العرب مؿـ تشاهبت قؾـقهبؿٕ 7,ن العـرب ٓ ذكـر لفـؿ يف الؼـقل إول يف الؿسـللة
إولك والثاكقة-
والؼ ـقل الثــاين مـــ الؿســللة الثالثــة,وهــق أن الؿــراد بالؿتشــاهبة قؾــقهبؿ القفــقد
والـصارى والعربٓ ,زم الؼقل الثاين مـ الؿسللة الثاكقة,وهـق أن الؿـراد بالؼـائؾقـ
يف ققلف تعـالك :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ القفـقد والـصـارى ,وكـذلؽ ٓزم
الؼقل الثالـث مــ الؿسـللة إولـك,وهـق أن الؼـائؾقـ ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﭼ هـؿ كػـار
العربٕ 7,كـا إذا قؾـا :إن الؼـائؾقـ هـؿ مشـركق العـرب لؽـان الـذيـ مــ قـبؾفؿ هـؿ
القفقد والـصارى ،ولزم مــف الؼـقل بـلن الؿـراد بالـذيـ تشـاهبت قؾـقهبؿ هـؿ العـرب
والقفقد والـصارى-

الؿوضع الثالث:
قــال اهلل تعــالك :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﭼ [البؼرة]802 :
يف أية مسللتان ،إولك يف ققل اهلل تعالك :ﭽ ﯰ ﭼ  ،والثاكقة يف ققلف تعالك:
ﭽ ﯱﭼ

الؿسللة إولى :ﭽ ﯰ ﭼ اخ ُتؾػ يف الؿراد بالطائػقـ طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :هؿ الغرباء الذيـ يلتقن البقت الحرام مـ غربة -قالف سعقد بـ جبقر-
الؼقل الثاين :هؿ الذيـ يطقفقن بف غرباء كاكقا أو مـ أهؾف -قالف ططاء
( )8اكظر أققال هذه الؿسللة جامع البقان ،الطربي )251 .0( ،تػسقر الؼرآن العظقؿٓ ،بـ أبل حـاتؿ.8( ،
 )005تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر الدمشؼل ()186 .8
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الؿسللة الثاكقة :ﭽ ﯱﭼ اخ ُتؾِػ يف الؿراد بالعاكػقـ طؾك أربعة أققال:
الؼقل إول :هؿ أهؾ البؾد الحرام -قالف سعقد بـ جبقر-
الؼقل الثاين :الجالسقن يف البقت الحرام بغقر صقاف وٓ صالة -قالف ططاء-
الؼقل الثالث :الؿجاورون -قالف طؽرمة-
الؼقل الرابع :هؿ الؿص ّؾقن -قالف ابـ طباس-
الـتقجة:
الؼـقل إول يف الؿسـللة الثاكقـة,وهـق أن العـاكػقـ هـؿ أهـؾ البؾـد الحـرامٓ,زم
الؼــقل إول يف الؿســللة إولــك,وهــق أن الطــائػقـ هــؿ الغربــاء 7,فــنن الؼــقل بــلن
خاصة-
الطائػقـ هؿ الغرباء يؾزم مـف الؼقل بلن العاكػقـ هؿ أهؾ البؾد الحرام ّ
وأما إققال الثاين والثالث والرابع ,وهـل الجالسـقن والؿجـاورون والؿصـؾقن,يف
الؿسللة الثاكقة ،فعـد التلمؾ فقفا كجد أهنا ت ّتػؼ طؾك أن الغرباء وأهؾ الحرم كؾفؿ داخؾـقن
يف معـك العاكػقـٕ 7ن إققال كؾفا مطؾؼة لؿ ُتؼ ّقد العاكػقـ بلهنؿ أهؾ الحرم أو الغربـاء،
وطؾقف فنن هذه إققال الثالثة ٓزم الؼقل الثاين يف الؿسللة إولك,وهق أن الطائػقـ كـؾ
مـ صاف بالحرم غري ًبا كـان أو مــ أهـؾ الحـرمٕ,كـف إذا ققـؾ :الؿـراد بالطـائػقـ هـؿ مــ
يطــقف بالبقــت غربــاء كــاكقا أو مـــ أهــؾ الحــرم ،فنكــف يؾــزم أن يؼــال :إن العــاكػقـ هــؿ
الؿجاورون أو الجالسقن سقاء كاكقا غرباء أم مـ أهؾ الحرم-

الؿوضع الرابع:
قال اهلل تعـالك :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ [البؼرة]803 :
( )8اكظــر جــامع البقــان ،الطــربي )252 .0( ،تػســقر الؼــرآن العظــقؿٓ ،بـــ أبــل حــاتؿ )005 .8( ،تػســقر
الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر الدمشؼل )186 .8( ،وقد ذكر ابـ جرير هذه إققال طؾـك خـالف مـا ذكرتـف
مـ ترتقب ،فؼد ذكرها طؾك الـحق التـالل :الؼـقل إول :الجالسـقن يف البقـت الحـرام بغقـر صـقاف وٓ
صالة -الؼقل الثاين :الؿجاورون -الؼقل الثالث :هؿ أهؾ البؾد الحـرام -ولؽــ ر ّتبتفـا يف الؿـتـ لققافـؼ
ترتقب الؿسللة إولك-
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يف أية مسللتان ،إولـك يف ققلـف تعـالك :ﭽﰈ ﰉ ﰊﭼ ،والثاكقـة يف ققلـف تعـالك:
ﭽﰋﭼ

الؿسللة إولى :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊﭼ اخ ُتؾػ يف الؼائؾ هـا طؾك ققلقـ:
ُ
بل بـ كعب-
الؼقل إول :أن الؼائؾ اهلل تعالك -قالف أ ّ
الؼقل الثاين :أن الؼائؾ إبراهقؿ طؾقف السالم -قالف ابـ طباس-
الؿسللة الثاكقة :ﭽ ﰋ ﭼ اختؾِػ يف قراءتا كؿا طـد ابـ جرير :
الؼقل إول :قرئت ﭽ ﰋ ﭼ بصقغة الخرب-
الؼقل الثاين :قرئت { َف َل ْمتِ ْع ُف} بصقغة الدطاء -
ويف ﭽ ﰎﭼ ا لؼقل فقفا كـالؼقل يف هـذه الؿسـللة فؼـد قرئـت بؼـراءتقـ بصـقغة
الخرب وبصقغة الدطاء-
( )8اكظر جامع البقان ،الطربي )212 .0( ،تػسقر ابــ أبـل حـاتؿ ( )052 .8الفدايـة إلـك بؾـقغ الـفايـة ،يف
طؾؿ معاين ال ؼرآن وتػسقره ،وأحؽامف ،وجؿؾ مـ فـقن طؾقمف ،الؼقسل ،مؽل بـ أبل صالب( ،الؿتق :
154هـ) ،تحؼقؼ :مجؿقطة رسائؾ جامعقة بؽؾقة الدراسات العؾقا والبحث العؾؿل  ,جامعة الشـارقة،
بنشراف أ -د :الشاهد البقشقخل ،الـاشر :مجؿقطة بحقث الؽتاب والسـة  ,كؾقة الشريعة والدراسات
اإلسالمقة  ,جامعة الشارقة ،الطبعة :إولك 8106 ،هـ  0225 ,م)153 .8( ،
( )0ذكــر ابـــ جريــر هــاتقـ الؼــراءتقـ والثاكقــة شــا ّذة ،والؿشــفقر يف قــراءة {فلمتعــف} أهنــا قرئــت بؼــراءتقـ
صحقحتقـ :فؼرأها ابـ طامر بتسـؽقـ الؿـقؿ وكسـر التّـاءُ { :فل ْمتِ ُعـ ُف} فتؽـقن خػقػـة مــ َأمتعـت ،وقـرأ
الباققن بػتح الؿقؿ وتشديد التّاءَ { :ف ُل َمت ُع ُف} فتؽقن مث ّؼؾة مــ متّعـت -ومعـاهؿـا واحـد إٓ أن الخـالف
فقفؿا مـ جفة الؽثرة والؼ ّؾة -اكظر كتاب السبعة يف الؼراءات ،البغـدادي ،أحؿـد بــ مقسـك( ،الؿتـق :
501هـ) ،تحؼقؼ :شققل ضقػ ،الـاشر :دار الؿعارف – مصر ،الطبعة :الثاكقة8122 ،هـ( ،ص)842 :
الؿبسقط يف الؼراءات العشـر ،الـقسـابقري ،أحؿـد بــ الحسـقـ( ،الؿتـق 558 :هــ) ،،تحؼقـؼ :سـبقع
حؿزة حاكقؿل ،الـاشر :مجؿع الؾغة العربقـة – دمشـؼ ،طـام الـشـر 8658 :م( ،ص )853 :الحجـة يف
الؼراءات السـبع ،ابــ خالقيـف ،الحسـقـ بــ أحؿـد( ،الؿتـق 542 :هــ) ،تحؼقـؼ :د -طبـد العـال سـالؿ
مؽــرم ،إســتاذ الؿســاطد بؽؾقــة أداب  ,جامعــة الؽقيــت ،الـاشــر :دار الشــروق – بقــروت ،الطبعــة:
الرابعة 8128 ،هـ( ،ص )55 :الحجة لؾؼراء السبعة ،الػارسل ،الحسـ بـ أحؿد( ،الؿتق 544 :هـ)،
تحؼقؼ :بدر الديـ قفقجل  ,بشقر جقيجابل ،الـاشر :دار الؿلمقن لؾرتاث  ,دمشؼ  .بقروت ،الطبعة:
الثاكقة 8185 ،هـ 8665 ,م)008 .0( ،
( )5اكظر جامع البقان ،الطربي)212 .0( ،
( )1اكظر الؿصدر السابؼ ()213 .0
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الـتقجة:
هذه أية لقست كأيات السابؼة 7فنن أيـات يف الؿقاضـع السـابؼة الؾـزوم فقفـا
يؽقن باتباع أققال مسائؾ الؼقل الثاين ٕققال مسائؾ الؿقضـع إول ،ولؽــ يف هـذه
أيــة تبعــت إقــقال يف مســللة الؿقضــع إول إقــقال يف مســللة الؿقضــع الثــاين7
فالؼقل بلن الؼائؾ اهلل تعالك بالـظر إلك قراءة ﭽ ﰋ ﭼ بصقغة الخـرب ،وأمـا إذا قؾــا:
إن الؼراءة بصقغة الدطاء فالؼائؾ إبراهقؿ طؾقف السالم-

الؿوضع الخامس:
قــــــال اهلل تعــــــالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ[البؼرة-]804 :
يف هــذه أيــة مســللتان ،إولــك يف ققلــف تعــالك :ﭽﭑ ﭒ ﭼ ،والثاكقــة يف ققلــف
تعالك :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ-
الؿسللة إولى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ اخ ُتؾػ يف فاطؾ يرفع طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :إبراهقؿ وإسؿاطقؾ -قالف ابـ طباس-
صـغقرا -يف خـرب رواه طؾـل
الؼقل الثاين :رفعفا إبراهقؿ وحدهٕ 7ن إسؿاطقؾ كان
ً
رضل اهلل طـف-
الؿسللة الثاكقة :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ اخ ُتؾِـػ يف الـداطل هبـذا
الدطاء طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :إبراهقؿ وإسؿاطقؾ-
الؼقل الثاين :إسؿاطقؾ وحده-
الـتقجة:
الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة,وهق أن الداطل إبراهقؿ وإسؿاطقؾٓ ,زم لؾؼـقل
( )8اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقان ،الطربي)224 .0( ،
( )0اكظر الؿصدر السابؼ
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إول يف الؿســللة إولــك,وهــق أن الرافــع لؾؼقاطــد إبــراهقؿ وإســؿاطقؾ ،,وكــذلؽ
الؼقل الثاين يف الؿسللة الثاكقة,وهق أن الداطل إسؿاطقؾ وحدهٓ,زم الؼقل الثـاين يف
الؿسللة إولك,وهق أن الرافـع إبـراهقؿ وحـده ،وٓ يؿؽــ أن يؼـال بـالعؽس ،وقـد
صرح ابـ جرير هبذا الؾزوم فؼال" :وأما طؾك التلويؾ الذي روي طـ طؾل أن إبراهقؿ
ّ
هق الذي رفع الؼقاطد دون إسؿاطقؾ ،فال يجقز أن يؽقن الؿضؿر مـ الؼـقل طــد
ذلؽ إٓ إلسؿاطقؾ خاصة"-
وطؾقـــف فـــنذا قؾــــا إن مــــ رفـــع الؼقاطـــد إبـــراهقؿ وإســـؿاطقؾ فـــالقاو يف ققلـــف
ﭽﭗﭼ واو طاصػــة ،ويؽـ ُ
ـقن قق ُلــف :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ يف محـ ّـؾ ك َْصــب بنضــؿار
ِ
ٍ
الؼقل ،وذلؽ الؼقل يف ّ
كصب طؾك الحـال مــ إبـراهقؿ وإسـؿاطقؾ ،والتؼـدير:
محؾ
يؼقٓن :ر َّبـَا تؼ َّبؾ مـّا-
وطؾك الؼقل بلن الرافع لؾؼقاطد إبراهقؿ وحده ،والداطل إسؿاطقؾ وحده ،فالقاو
واو الحال ،وتؽقن إسؿاطقؾ مبتدأ ،وخربه الؼقل الؿحذوف ،والتؼـدير :وإسـؿاطقؾ
يؼقل :ربـا تؼبؾ مـا-

الؿوضع السادس:
قــال اهلل تعــالك :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [البؼرة]825 :
يف هذا الؿقضع مسللتان فؼفقتان ،حقث اختؾػ السؾػ فقفؿاّ ،
وكؾ مسللة مـفؿا
ـديرا يف الؽــالم ّ
والؿؼــدَّ ر يؼــقل ،أي يؼــقل
دل طؾقــف الســقاقُ ،
( )1الؿــراد بالؿضــؿر مـــ الؼ ـقل أن هـــا تؼـ ً

إسؿاطقؾ :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
( )0جامع البقان ،الطربي)235 .0( ،
( )5اكظر البحر الؿحقط يف التػسقر ،إكدلسل ،أبق حقان محؿـد بــ يقسـػ( ،الؿتـق 412 :هــ) ،تحؼقـؼ:
صدقل محؿد جؿقؾ ،الـاشر :دار الػؽـر – بقـروت ،الطبعـة 8102 :هــ ( ،)386 .8الـدر الؿصـقن يف
طؾقم الؽتاب الؿؽـقن ،الحؾبل ،أحؿد بـ يقسػ( ،الؿتق 423 :هـ) ،تحؼقؼ :الدكتقر أحؿـد محؿـد
الخراط ،الـاشر :درا الؼؾؿ,دمشؼ ،الطبعة الثاكقة8101 ،هـ 0225 ,م)881 .0( ،
( )1اكظر الؿصدريـ السابؼقـ-
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ٓزمة لؾؼقل أخر -ووجف دخقل هذه الؿسائؾ يف البحث هــا ،أن إحؽـام الػؼفقـة
صريؼفا آستـباط ،وآستـباط مـ التػسقر-
الؿسللة إولى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ ،ا ّتػؼ السـؾػ طؾـك مشـروطقة
الطقاف إٓ أهنؿ اختؾػقا يف القجقب مـ طدمف طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :وجقب الطقاف -قالتف طائشة ،والثقري ،ومالؽ بـ أكس-
الؼقل الثاين :أن الطقاف هبؿا تطقع ،وٓ شلء طؾك مـ تركف -قالف أكس بـ مالؽ،
وطبد اهلل بـ الزبقر-
بالؿتطقع بف طؾك ققلقـ:
الؿسللة الثاكقة :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ اخ ُتؾػ يف الؿراد
ّ
تطقع بحجة أو طؿرة بعد أدائف مـا وجـب
الؼقل إول :الحج أو العؿرة ،أي :مـ ّ
حج أو طؿرة-
طؾقف مـ ّ
تطـقع بـالطقاف والسـعل بـقـ
الؼقل الثاين :السعل بقـ الصـػا والؿـروة ،أي :مــ ّ
الصػا والؿروة بحقث إكف فعؾ ذلؽ ولؿ يرتكف ،مع جقاز ترك السعل بقـفؿا يف الحـج
أو العؿرة-
الـتقجة:
التطقع ٓ يراد بف الطقاف بعقـف ،وإكؿا
الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة يدل طؾك أن
ّ
يراد بـف الحـج والعؿـرة الؿتضـؿـتان السـعل بـقـ الصـػا والؿـروة ،وهـذا الؼـقل ٓزم
الؼـقل إول يف الؿســللة إولــك,وهــق أن الطــقاف هبؿــا واجــبٕ 7,ن الســعل بــقـ
تطق ًطا مــ
الصػا والؿروة واجب سقاء كان الحج والعؿرة واجبقـ طؾك الؿؽ ّؾػ أو ّ
( )8طؾك خالف يف ققة هذا القجقب ،فؿـ العؾؿاء مـ يرى أكف ٓ يسؼط بحال وٓ يتؿ الحـج أو العؿـرة إٓ
بف ،ومـفؿ مـ يرى أكف واجب ،وطؾك مـ تركف فدية وحجف تام -اكظر جامع البقان ،الطربي)402 .0( ،
أحؽام الؼرآن الؽريؿ ،الطحاوي أحؿد بـ محؿد( ،الؿتق 508 :هــ) ،تحؼقـؼ :الـدكتقر سـعد الـديـ
أوكــال ،الـاشــر :مركــز البحــقث اإلســالمقة التــابع لققــػ الدياكــة الرتكــل  ،اســتاكبقل ،الطبعــة إولــك:
8183هـ  8662 ,م )63 .0( ،الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل)850 .0( ،
( )0اكظر الؿصادر السابؼة-
( )3اكظر قق َلل هذه الؿسللة :جامع البقان ،الطربي )406 .0( ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ أبل حاتؿ الرازي
()035 .8
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الـاسؽٕ 7ن مـ دخؾ الـسؽ وجب طؾقف اإلتؿـام ،ومــ ذلـؽ وجـقب السـعل بـقـ
الصػا والؿروة يف كؾ كسؽ-
بـالؿتطقع بـف الطـقاف هبؿـا
وأما الؼقل الثـاين يف الؿسـللة الثاكقـة,وهـق أن الؿـراد
َّ
فؿبـل طؾك الؼقل الثاين يف الؿسللة إولك,وهـق أن الطـقاف والسـعل بـقـ الصـػا
,
ٌّ

والؿروة ســة ولـقس بقاجـب ,وإذا كـان إمـر كـذلؽ فـنن الؿـراد بؼـقل اهلل تعـالك:

ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﭼ أي مـــ لــؿ يــرتك الســعل بــقـ الصــػا والؿــروة -وهــذا الؼــقل ٓزم
لؾؼقل بعدم وجقب السعل بقـ الصػا والؿروة -وقد ذكر ابـ جرير هذا التالزم فؼال:
"وأما الذيـ زطؿقا أن الطقاف هبؿا تطقع ٓ واجب ،فـنن الصـقاب أن يؽـقن تلويـؾ
ذلؽ طؾك ققلفؿ :فؿـ تطقع بالطقاف هبؿا فنن اهلل شاكرٕ 7ن لؾحاج والؿعتؿر طؾك
ققلفؿ الطقاف هبؿا إن شاء وترك الطقاف ،فقؽقن معـك الؽالم طؾـك تـلويؾفؿ :فؿــ
تطقع بـالطقاف بالصـػا والؿـروة ،فـنن اهلل شـاكر تطقطـف ذلـؽ طؾـقؿ بؿـا أراد وكـقى
الطائػ هبؿا"

الؿوضع السابع:
قــــال اهلل تعــــالك :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ [البؼرة]845 :
يف هــذه أيــة ثــالث مســائؾ ،إولــك يف ققلــف :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ،
والثاكقة يف ققلف:ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ،والثالثـة يف ققلـف :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﭼ.

الؿســللة إولــى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ اخ ُتؾِــػ يف الؿــراد بالؼصــاص

طؾك ققلقـ:

( )8جامع البقان ،الطربي)405 .0( ،
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الؼقل إول :أن الؿراد بالؼصاص الؼتؾ ،أي قتؾ الؿعتدي-
مؼاصة ديـات بعـض الؼتؾـك بـديات
الؼقل الثاين :أن معـك الؼصاص يف هذه أية
ّ
بعض -قال بف السدي يف قصة ذكرها -وقد ُو ّجف معـك هذا الؼقل بلن ُتسؼط الديات
طؿقا-
مـ حزبقـ تؼاتؾقا يف ّ
روي أن أية كزلت يف حزبقـ تحاربقا طؾك طفد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،
بعضـا ،فـلمر الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ أن ُيصـ َؾح بقــفؿ ،بـلن ُتسـؼط
فؼتؾ بعضفؿ ً
ديات كساء أحد الحـزبقـ بـديات كسـاء أخـريـ ،وديـات رجـالفؿ بـديات رجـالفؿ،
قصاصــا ،فــذلؽ طـــدهؿ معـــك الؼصــاص يف هــذه
وديــات طبقــدهؿ بــديات طبقــدهؿ
ً
أية-
الحـر،
حرا أخـذوا ديـة
ّ
وجف آخر :أن كؾ حزب يلخذ دية قتاله ،فنن كان الؿؼتقل ًّ
وإن كاكت أكثك أخذوا دية إكثك ،بحقث ٓ يبغل بعضفؿ طؾـك بعـض فقلخـذ البـاغل
حر-
حريـ يف قتؾ ّ
حر يف قتؾ أكثك أو دية ّ
دية ّ
رجـال
ً
وجف ثالث :أهنؿ يرجعقن بالػاضؾ مـ ديـة الؿؼتـقل ،كـلن يؽـقن الؿؼتـقل
وقد قتؾتف امرأة ،ف ولقاء الدم أن يؼتؾقا الؿرأة ثؿ يلخذون مـ أهؾفا كصػ الديةٕ 7ن
دية الؿرأة طؾك الـصػ مـ دية الرجؾ -وهذا مروي طـ طؾل بـ أبل صالب -
مؼاصة بالديات-
الؿؼاصة فقف
فالؿؼصقد أن الؿراد هبذا الؼقل الؿراد أن
ّ
ّ
ــق طــــف
الؿســـللة الثاكقـــة :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ اخ ُتؾِـــػ يف الشـــلء الؿعػـ ّ
طؾك ققلقـ:
()8
()0

()5
()1
()2

اكظر جامع البقان ،الطربي )822 .5( ،الؽشػ والبقان ،الثعؾبل)21 .0( ،
قال« :اقتتؾ أهؾ مؾتقـ مـ العـرب أحـدهؿا مسـؾؿ وأخـر معاهـد يف بعـض مـا يؽـقن بـقـ العـرب مــ
إمر ،فلصؾح بقـفؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ ،وقـد كـاكقا قتؾـقا إحـرار ،والعبقـد ،والـسـاء طؾـك أن
يمدي الحر دية الحر ،والعبد دية العبد ،وإكثك دية إكثك ،فؼاصفؿ بعضفؿ مـ بعـض» جـامع البقـان،
الطربي )64 .5( ،الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،السققصل)186 .8( ،
جامع البقان ،الطربي)61 .5( ،
اكظر الؿصدر السابؼ ()65 .5
الؿصدر السابؼ ()66 .5
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الؼقل إول :طػق القلل طـ الؼاتؾ بلن ٓ ُيؼتؾ -قالف ابـ طباس ،ومجاهد-
الؿؼاصة 7وذلؽ طؾك
طؿا فضؾ مـ الدية أو أرش الجـاية طـد
ّ
الؼقل الثاين :العػق ّ
الؿؼاصـة شـل ٌء مــ الـديات وأرش
اطتبار أن الحزبقـ الذيـ اقتتال قد فضؾ لفؿ بعـد
ّ
الجـايات -قال السدي كحقه-
الؿســـللة الثالثـــة :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ اخ ُتؾِـــػ يف مقضـــع التخػقـــػ
طؾك ققلقـ:
الؼقد إلك قبقل الديةٕ 7ن ذلـؽ لـؿ يؽــ يف
الؼقل إول :التخػقػ بآكتؼال مـ َ
إمؿ السابؼة ،قال ابـ طباس" :كان يف بـل إسرائقؾ الؼصاص ولؿ تؽـ فقفؿ الدية"،
وقال قتادة" :كان لؾـصارى الؼصاص أو العػق ولؿ يؽـ لفؿ الدية"-
الؼقد وكؼؾفؿ
الؼقل الثاين :أن التخػقػ هـا هق أن اهلل رفع طـ الحزبقـ الؿتؼاتؾقـ َ
لؾديات-
الـتقجة:
سلجعؾ الـتقجة ً
أوٓ يف الؿسللة إولك والثاكقة:
الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة,وهق طػق القلل طـ الؼاتؾ أن ُيؼتـؾٓ ,زم الؼـقل
الؿؼاصــة يف الؼتــؾ,والؼــقل الثــاين يف الؿســللة
إول يف الؿســللة إولــك,وهــق أن
ّ
الثاكقة,وهق أن العػق يف وضع الدياتٓ,زم الؼقل الثاين يف الؿسللة إولك,وهق أن
الؿؼاصة يف الديات فؼط-,
ّ
وقد أشار ابـ جرير إلك هذا التالزم فؼـال" :والقاجـب طؾـك تلويـؾ الؼـقل الـذي
مؼاصـة
رويـا طـ طؾل ،والحسـ يف ققلف :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ أكـف بؿعــك
ّ
دية الـػس الذكر مـ دية الــػس إكثـك ،والعبـد مــ الحـر ،والرتاجـع بػضـؾ مـا بـقـ
( )8اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقـان ،الطـربي )826 .5( ،الؽشـػ والبقـان ،الثعؾبـل )21 .0( ،الـدر
الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،السققصل)186 .8( ،
( )0اكظر جامع البقان ،الطربي )885 .5( ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ أبل حاتؿ الرازي)063 .8( ،
( )5هذا الؼقل ذكره ابـ جرير طؾك وجف الؾزوم ولؿ يـسبف لؼائؾ ،كؿـا سـقل  -اكظـر جـامع البقـان ،الطـربي،
()881 .5
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ديتــل أكػســفؿا أن يؽــقن معـــك ققلــف :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ فؿـــ طػــل لــف مـــ
القاجب ٕخقف طؾقف مـ قصاص دية أحدهؿا بدية كػس أخر إلك الرضـا بديـة كػـس
الؿؼتقل ،فا ّتباع مـ القلل بالؿعروف ،وأداء مـ الؼاتؾ إلقف ذلؽ بنحسان"
فػل ذلؽ إشارة إلك أكف ٓ يؿؽـ أن يؼقل قائؾ :إن العػق هـا طـ الؼتؾ ،وقـد قـال
قبؾ ذلؽ :إن الؿراد بالؼصاص قصاص الديات-
وأما الؿسللة الثالثة فـالؾزوم يف ققلقفـا كـالؾزوم الحاصـؾ يف الؿسـللة الثاكقـة 7فـنن
الؼقد إلك قبقل الدية,
الؼقل إول يف الؿسللة الثالثة,وهق أن التخػقػ بآكتؼال مـ َ
ٓزم لؾؼقل إول يف ٍّ
كؾ مـ الؿسللة إولك والثاكقة ،وكذلؽ الؼقل الثاين يف الثالثة,
الؼقد وكؼؾفؿ لؾـديات,
وهق أن الؿراد بالتخػقػ أن اهلل رفع طـ الحزبقـ الؿتؼاتؾقـ َ
ٓزم لؾؼقل الثاين يف ٍّ
كؾ مـ الؿسللة إولك ،وقـد أشـار ابــ جريـر إلـك لـزوم الؼـقل
الثاين يف الؿسللة الثالثة لؾؼـقل الثـاين يف الؿسـللة إولـك والثاكقـة ،فؼـال" :وأمـا طؾـك
ققل مـ قال :الؼصاص يف هذه أية معـاه :قصاص الديات بعضفا مـ بعض طؾك ما
قالف السدي ،فنكف يـبغل أن يؽـقن تلويؾـف :هـذا الـذي فعؾـت بؽـؿ أيفـا الؿممــقن مــ
قصاص ديات قتؾك بعضـؽؿ بـديات بعـض وتـرك إيجـاب الؼـقد طؾـك البـاققـ مــؽؿ
تخػقـػ مــل طــؽؿ ثؼـؾ مـا كـان طؾـقؽؿ مــ حؽؿـل
بؼتقؾف الذي قتؾف وأخذه بديتف،
ٌ
طؾقؽؿ بالؼقد ،أو الدية ورحؿة مـل لؽؿ"

الؿوضع الثامن:
قال اهلل تعالك :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

ﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣﭼ [البؼرة-]863 :
( )8جامع البقان ،الطربي)826 .5( ،
( )0جامع البقان ،الطربي)881 .5( ،
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يف هــذه أيــة مســللتان ،إولــك يف ققلــف تعــالك :ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ ،والثاكقــة :ﭽ ﯷ
ﯸﭼ.

الؿسللة إولى :ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ اخ ُتؾِػ يف سبب الحصر طؾك ثالثة أققال:
العدو الؿحـرم مــ القصـقل إلـك
بعدو فؼط ،وهق أن يؿـع
ُّ
الؼقل إول :الحصر ٍّ
البقت -قالف ابـ طباس-
الؼقل الثاين :الحصر بؿرض أو كسر وكحقهؿا -قال كحقه السدي-
طـدوا أو خق ًفـا -قالـف
الؼقل الثالث :أي شلء يحبس الؿحرم سقاء كان ً
مرضـا أو ّ
مجاهد ،وططاء ،وقتادة-
الؿسللة الثاكقة :ﭽ ﯷ ﯸ ﭼ اخ ُتؾػ يف الذي قد ُأمـ مـف طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :فنذا برأتؿ مـ مرضؽؿ الذي أحصـركؿ طــ حجؽـؿ ،أو طؿـرتؽؿ-
قالف طروة بـ الزبقر ،وطؾؼؿة-
الؼقل الثاين :إذا أمـ مـ خقفف وبرئ مـ مرضف -قالف قتادة ،والربقع-
الـتقجة:
الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة,وهق أن إمـ هق الـربء مــ مـرض وكحـقهٓ,زم
الؼقل الثاين يف الؿسللة إولك,وهق أن اإلحصار بالؿرض,والؼقل الثاين يف الؿسللة
الثاكقة,وهق أن إمـ الربء مـ الؿـرض والسـالمة مــ العـدوٓ,زم الؼـقل الثالـث,
وهق أن إمـ يشؿؾ الربء مـ الؿرض والسالمة مـ الخقف أو العدو-
ويالحظ أن الؿسللة إولك فقفا ثالثة أقـقال ،ويف الؿسـللة الثاكقـة قـقٓن ،ففؽـذا
حؽاية ابـ جرير الطربي لفذه إققال ،إٓ أن الؼـقل إول يف الؿسـللة إولـك يؾـزم
مـف أن يؽقن الؼقل يف ققلف تعالك ﭽ ﯷ ﯸ ﭼ إمـ مـ العدو فؼط ،وهذا لؿ يذكره
( )8اكظر أققال هذه الؿسللة جامع البقـان ،الطـربي ُ)512 .5( ،الؽشـػ والبقـان ،الثعؾبـل )65 .0( ،الـدر
الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،السققصل)288 .8( ،
( )0اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقان ،الطربي )188 .5( ،الؽشػ والبقان ،الثعؾبل)820 .0( ،
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ابـ جرير ،ولؽـ روى ابـ أبـل حـاتؿ طــ مؼاتـؾ بــ حقـان أكـف قـال :فـنذا أمــتؿ مــ
العدو-
ّ

الؿوضع التاسع:
قال اهلل تعالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [البؼرة]864 :
يف أية مسللتان ،إولك يف ققلف تعـالك :ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ ،والثاكقـة يف ققلـف ﭽ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭼ

الؿسللة إولى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ اختؾػ السؾػ يف الؿراد بالػسقق طؾك أققال:
الؼقل إول :الؿعاصل كؾفا -قالف ابـ طباس ،وططاء ،والحسـ وغقرهؿ-
الؼقل الثاين :الؿحظقرات التل هل معاصل طؾك الؿحـرم ،مؿـا ُح ّـرم طؾقـف حـال

إحرامف مثؾ الصقد وأخذ الشعر و َق ْؾؿ إضافر وكحق ذلؽ -روي طـ ابـ طؿر كحقه-
الؼقل الثالث :السباب -قالف مجاهد ،والسدي ،وغقرهؿا-
الؼقل الرابع :الذبح ل صـام -قالف ابـ زيد-
الؼقل الخامس :التـابز بإلؼاب -قالف الضحاك-

قال ابـ جرير بعد ذكر هذه إققال ُم َر ّج ًحا الؼـقل الثـاين " :وأولـك إقـقال التـل
ذكركا بتلويؾ أية يف ذلؽ ،قـقل مــ قـال :معــك ققلـف :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ الـفـل
طـ معصقة اهلل يف إصابة الصقد وفعؾ ما هنك اهلل الؿحـرم طــ فعؾـف يف حـال إحرامـف،
وذلـــؽ أن اهلل جـــؾ ثــــاؤه قـــال :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭼ يعـل بذلؽ فال يرفث ،وٓ يػسؼ :أي ٓ يػعؾ مـا هنـاه اهلل طــ فعؾـف يف حـال
( )8تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ أبل حاتؿ الرازي)128 .0( ،
( )0جامع البقان ،الطربي )143 ،141 ،145 ،142 .5( ،تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ ،ابــ أبـل حـاتؿ الـرازي،
( )514 .8الفداية الك بؾقغ الـفاية ،الؼقسل)338 .8( ،
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حـرم
إحرامف ،وٓ يخرج طــ صاطـة اهلل يف إحرامـف -وقـد طؾؿــا أن اهلل جـؾ ثــاؤه قـد ّ
حر ًما كان أو غقر ُم ِ
معاصقف طؾك كؾ أحدُ ،م ِ
حـرم التــابز بإلؼـاب يف
حـرم ،وكـذلؽ ّ
حــال اإلحــرام وغقرهــا بؼقلــف :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ [الحجــرات:
 ]88وحرم طؾك الؿسؾؿ سباب أخقف يف كؾ ٍ
حالَ ،ف َر َض الحج أو لؿ يػرضف -فنذ كان
ّ
ذلؽ كذلؽ ،فال شؽ أن الذي هنك اهلل طـف العبد مـ الػسقق يف حال إحرامف وفرضف
الحج هق ما لؿ يؽـ فسق ًقا يف حال إحاللف وقبؾ إحرامف بحجة 7كؿا أن الرفث الـذي
هناه طـف يف حال فرضف الحج ،هق الذي كان لف مطؾؼا قبؾ إحرامـفٕ 7كـف ٓ معــك ْ
ٕن
حرم اهلل طؾك خؾؼف يف كؾ إحقال ٓ :يػعؾـ أحـدكؿ يف حـال اإلحـرام
يؼال فقؿا قد ّ

ما هق حرام طؾقف فعؾف يف ّ
طـؿ
كؾ حالٕ 7ن خصقص حال اإلحرام بف ٓ وجف لف وقد ّ
بف جؿقع إحقال مـ اإلحالل واإلحرام -فنذ كان ذلؽ كذلؽ ،فؿعؾقم أن الذي ُكفل
فخـص بـف حـال إحرامـف ،وققـؾ لـف :إذا فرضـت الحـج فـال
طـف الؿحرم مـ الػسـقق
ّ
تػعؾف ،هق الذي كان لف مطؾ ًؼا قبؾ حال فرضف الحج"
الؿســــللة الثاكقــــة :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ اخ ُتؾــــػ يف الؿــــراد بالجــــدال طؾــــك
أربعة أققال:
الؼقل إول :أن يؿاري الرجؾ صاحبف حتك يغضبف -قالـف ابــ طبـاس ،ومجاهـد،
وسعقد بـ جبقر-
خاص بالحج ،وذلـؽ أن ً
قريشـا وغقـرهؿ
الؼقل الثاين :الؿؼصقد كقع مـ الجدال
ّ
حجؽؿ -قالف محؿد بـ
أتؿ مـ ّ
كاكقا إذا اجتؿعقا يف الحج قال كؾ ققم لمخرُّ :
حجـا ّ
كعب الؼرضل-
الؼــقل الثالــث :أن يتجــادلقا ويختؾػــقا فقؼــقل بعضــفؿ :القــقم الحــج ،ويؼــقل
أخرون :غدً ا الحج -قالف الؼاسؿ بـ محؿد-
الؼقل الرابع :أن ذلؽ خربٌ مـ اهلل تعـالك طــ اسـتؼامة وقـت الحـج طؾـك مقؼـات

( )8جامع البقان ،الطربي)144 .5( ،
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واحد ٓ يتؼدّ مـف ،وٓ يتـلخر طــف ،وأن الـسـلء الـذي كـاكقا يتعـامؾقن بـف يف تـلخقر
شفرا أو تؼديؿف قد أبطؾف اهلل-
وقت الحج ً
وهـاك أققال أخرى بؿعـك هذا الؼقل ،وهق أن الجدال الؿـفل طـف جدال خـاص
بلمر الحج-
الـتقجة:
كالحظ أن الؼقل بلن الجدال هق طؿقم الجـدال كـالؼقل يف الؿسـللة إولـك
بلن الػسقق هق طؿقم الػسقق ،فقدخؾ فقفؿا الػسقق والجدال الخاص بالحج ومـا
رجح ابـ جرير الؼقل بلن الػسقق هق كؾ ما ُكفل طـف
خاصا بالحج ،لؽـ طـدما ّ
لقس ًّ
الؿحـرم حــال إحرامـف فؼــط ،ولـقس طؿــقم الؿعاصـل ،التــزم هـذا الرتجــقح يف معـــك
ـرجح كــذلؽ أكــف جــدال خــاص بــالحج وهــق الج ـدال يف وقــت الحــجٓ ،
الجــدال فـ ّ
الجدال الؿـفل طـف كؾ وقت مثؾ السباب والتـابز بإلؼاب-
مرج ًحا الؼـقل الرابـع :
قال رحؿف اهلل
مشقرا لفذا الؾزوم الذي التزمف يف اختقاره ّ
ً
" وأولك هذه إققال يف ققلف ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ بالصقاب ،ققل مــ قـال :معــك
ذلــؽ :قــد بطــؾ الجــدال يف الحــج ووقتــف ،واســتؼام أمــره ،ووقتــف طؾــك وقــت واحــد،
ومـاسؽ متػؼة غقر مختؾػة ،وٓ تـازع فقف ،وٓ مراء ،وذلؽ أن اهلل تعالك ذكـره أخـرب
أن وقت الحج أشفر معؾقمات ،ثؿ كػك طـ وقتف آختالف الذي كاكت الجاهؾقـة يف
( )8ومعـك الـسلء وتػصقؾ الروايات يف صػتف مذكقرة يف ققل اهلل تعالك :ﭽ ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [التقبة]54 :
( )0جامع البقان ،الطربي )155 ،545 ،143 .5( ،تػسقر الؼرآن ،السؿعاين ،مـصقر بـ محؿد( ،الؿتق :
156هـــ) ،تحؼقــؼ :ياســر بـــ إبــراهقؿ وغـــقؿ بـــ طبــاس بـــ غـــقؿ ،الـاشــر :دار الــقصـ ،الريــاض –
السعقدية ،الطبعة :إولـك8185 ،هــ8664 ,م )022 .8( ،معـالؿ التـزيـؾ يف تػسـقر الؼـرآن (تػسـقر
البغقي) البغـقي ،الحسـقـ بــ مسـعقد( ،الؿتـق 282 :هــ) ،تحؼقـؼ :محؿـد طبـد اهلل الـؿـر  ,طثؿـان
جؿعة ضؿقرية  ,سؾقؿان مسؾؿ الحرش ،الـاشر :دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،الطبعة :الرابعـة 8184 ،هــ
 8664 ,م)004 .8( ،
( )5ويؿؽـ أن يؽقن الثالث والثاين داخؾقـ يف هذا-
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شركفا تختؾػ فقف -وإكؿا اخرتكـا هـذا التلويـؾ يف ذلـؽ ورأيــاه أولـك بالصـقاب مؿـا
خالػف لؿا قد قدمـا مـ البقـان آكػـا يف تلويـؾ ققلـف :ﭽﭛ ﭜ ﭼ أكـف غقـر جـائز أن
يؽــقن اهلل خــص بــالـفل طـــف يف تؾــؽ الحــال إٓ مــا هــق مطؾــؼ مبــاح يف الحــال التــل
يخالػفا ،وهل حال اإلحالل"

الؿوضع العاشر:
قال اهلل تعالك :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ [البؼرة]022 – 021 :

يف هذه أية ثالث مسائؾ ،إولك :فقؿـ كزلت فقف هذه أيات ،والثاكقـة :الؿـراد
باإلفســاد يف ققلــف تعــالك :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ،والثالثــة :الؿــراد
بنهالك الحرث والـسؾ-
الؿسللة إولى :اخ ُتؾػ فقؿـ كزلت هذه أيات طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :كزلت يف إخـس بـ َشريؼ ،قال السـدي " :كزلـت يف إخــس بــ
شــريؼ الثؼػــل ،وهــق حؾقــػ لبـــل ُز ْهـ َـرة -وأقبــؾ إلــك الـبــل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ
بالؿديـة ،فلضفر لف اإلسالم ،ف َلطجب الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ذلـؽ مــف ،وقـال:
واهلل يعؾــؿ أين صــادق -وذلــؽ ققلــف :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
إكؿــا جئــت أريــد اإلســالمُ ،

فؿر بزرع لؼقم مـ الؿسـؾؿقـ،
ﭼ ﭼ ثؿ خرج مـ طـد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَّ ،
الح ُؿر"-
وح ُؿر ،فلحرق الزرع ،وطؼر ُ
ُ
الؼقل الثاين :أهنا كزلت يف مـافؼقـ كاكقا يلتقن إلك الرسقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ
ويحؾػقن لف أهنؿ طؾك اإليؿان -قال كحقه مجاهد وقتادة-
( )8اكظر جامع البقان ،الطربي)154 .5( ،
( )0جامع البقان ،الطربي )240 .5( ،تػسقر الؼـرآن العظـقؿ ،ابــ أبـل حـاتؿ الـرازي )531 .0( ،الؽشـػ
والبقان ،الثعؾبل)886 .0( ،
( )5اكظر جامع البقان ،الطربي )242 .5( ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ أبل حـاتؿ الـرازي )535 .0( ،أكـقار

=
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الؿسللة الثاكقة :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ اخ ُتؾـػ يف معــك اإلفسـاد
يف أية طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :الؿراد باإلفساد ،قطع الطريؼ ،وإخافة السبقؾ-
الؼقل الثاين :قطع الرحؿ ،وسػؽ الدماء-

الؿســـللة الثالثـــة :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊﭼ اخ ُتؾِـــػ يف كقػقـــة إهـــالك الحـــرث
والـسؾ طؾك ققلقـ:
حـرق
الؼقل إول :أكف يباشـر ذلـؽ بـػسـف وهـذا مـا حصـؾ مــ إخــس طــدما ّ
الح ُؿر -قالف السدي-
الزروع وطؼر ُ

ُ
الحرث ويـؼطع الـسؾ ،قال مجاهـد:
الؼقل الثاين :أكف يتس ّبب بػعؾف إلك أن َيفؾؽ
"إذا تــق ّلك ســعك يف إرض بالعــدوان والظؾــؿ ،فقحــبس اهلل بــذلؽ الؼطــر ،فقفؾــؽ
الحرث والـسؾ"-
الـتقجة:
كـرى أن الؼـقل إول يف الؿسـائؾ الثالثـة متالزمــة ٕهنـا كؾفـا تتحـدّ ث طــ قصــة

إخـس بـ شريؼ ،وهذا الؾزوم جاء مـ سـبب الــزول ،فـإولك طــد التػسـقر لفـذه
أية إذا اط ُت ِؿد هذا السبب أٓ ُيغػؾ هذا الجاكب مـ التالزم-
وأما الؼقل الثاين يف الؿسائؾ الثالثة فؼد جاءت متػ ّؼة يف كقن أية كزلت يف طؿقم
حال الؿـافؼقـ الذيـ يظفرون لؾرسقل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ إسـالمفؿ ،ولـذلؽ لـؿ
يؽـ مـفؿ مباشرة إلهالك الحرث والـسؾ 7فجاء التػسقر لؾؿسائؾ الثالثة بالـظر إلك
معـك العؿقم-
=

التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي ،طبد اهلل بـ طؿر( ،الؿتق 352 :هـ) ،تحؼقؼ :محؿد طبـد الـرحؿـ
الؿرطشؾل ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت ،الطبعة :إولك  8185 ,هـ-)855 .8( ،
( )8اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقان ،الطربي )258 .5( ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ أبل حاتؿ الرازي،
( )534 .0معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن ،البغقي-)053 .8( ،
( )0كؿا تؼدّ م يف الؼقل إول مـ الؿسللة إولك-
( )5جــامع البقــان ،الطــربي )255 .5( ،تػســقر الؼــرآن العظــقؿ ،ابـــ أبــل حــاتؿ الــرازي ( )534 .0تػســقر
الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر الدمشؼل)231 .8( ،
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الؿوضع الحادي طشر:
قـــــــال اهلل تعـــــــالك :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭼ [البؼرة]003 :
اإليالء :الحؾػ ،يؼال :آلقت ،أي حؾػت ،وآسؿ إل ّقة-
يف هذه أية مسللتان ،إولك يف ققلف تعالك :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ ،والثاكقـة يف
ققلف تعالك :ﭽﭩ ﭪﭼ-
الؿســللة إولــى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ اختؾــػ الســؾػ يف صــػة القؿــقـ التــل
يؽقن بف الرجؾ ممل ًقا طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :أن يحؾػ طؾـك زوجتـف أٓ يجامعفـا -قالـف طؾـل بــ أبـل صالـب،
وابـ طباس-
الؼقل الثاين :أن يحؾػ طؾك ُمساءة امرأتف سقاء برتك جؿاطفا ،أو ترك كالمفا ،أو
إغضاهبا ،أو حؾػ طؾك ضرهبا -قالف الشعبل ،وسعقد بـ الؿسقب-
الؿسللة الثاكقة :ﭽﭩ ﭪﭼ الػلء يف الؾغـة الرجـقع والعـقد ،والؿـراد الرجـقع
فقؿا حؾػ طؾقف-
وقد اخ ُتؾػ فقؿا يتح ّؼؼ فقف الرجقع طؾك ققلقـ:
()8

()0
()5
()1

اكظر غريب الؼرآن ،ابـ قتقبة الديـقري ،محؿد بـ طبد اهلل( ،الؿتـق 043 :هــ) ،تحؼقـؼ :أحؿـد صـؼر،
الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة (لعؾفا مصقرة طــ الطبعـة الؿصـرية) ،الســة 8565 :هــ 8645 ,م( ،ص:
 )52كزهة الؼؾـقب (غريـب الؼـرآن لؾسجسـتاين) السجسـتاين ،محؿـد بــ ُطزيـر( ،الؿتـق 552 :هــ)،
تحؼقؼ :محؿد أديب طبد القاحد جؿران ،الـاشـر :دار قتقبـة – سـقريا ،الطبعـة  :إولـك  8183 ،هــ ,
 8662م( ،ص)206 :
ويف هذا الؼقل ققٓن :هؾ يؽقن ذلؽ إذا حؾػ غض ًبا هق طام يف الغضب والرضا؟
اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقـان ،الطـربي )15 .1( ،الؽشـػ والبقـان ،الثعؾبـل )835 .0( ،الـدر
الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،لؾسققصل ()313 .8
معاين الؼرآن ،الػراء ،يحقـك بــ زيـاد( ،الؿتـق 024 :هــ) ،تحؼقـؼ :أحؿـد يقسـػ الـجـا  ،وآخـريـ،
الـاشر :دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة – مصر ،الطبعة :إولك )48 .5( ،غريب الؼـرآنٓ ،بــ قتقبـة
(ص)53 :
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الؼــقل إول ٓ :يتح ّؼــؼ إٓ بالجؿــاع  -قالــف ابـــ طبــاس ،وســعقد بـــ جبقــر،
والشعبل-
الؼقل الثاين :يحصؾ الػلء بالؾسان -قالف إبراهقؿ الـخعل ،والحسـ البصري-
الـتقجة:
الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة,وهق أن الػلء ٓ يتحؼؼ إٓ بالجؿاعٓ,زم لؾؼقل
إول يف الؿسللة إولـك,وهـق أكـف ٓ إيـالء إٓ يف جؿـاع ,وكـذلؽ الؼـقل الثـاين يف
الؿسللة الثاكقة,وهق أن الػلء يحصؾ بالؾسـانٓ ,زم الؼـقل الثـاين,وهـق أن اإليـالء
يؽقن برتك الؽالم وكحقه ،,وقـد ذكـر ابــ جريـر سـبب الخـالف يف الؿسـللة الثاكقـة
وأشار إلك الؾزوم فقفا ،فؼال" :وإكؿا اختؾػ الؿختؾػـقن يف تلويـؾ الػـلء طؾـك قـدر
اختالففؿ يف معـك القؿقـ التل تؽقن إيال ًء ،فؿـ كـان مــ ققلـف :إن الرجـؾ ٓ يؽـقن
ممل ًقــــا مـــــ امرأتــــف اإليــــالء الــــذي ذكــــره اهلل يف كتابــــف إٓ بــــالحؾػ طؾقفــــا أن ٓ
يجامعفا=جعـــؾ الػـــلء الرجـــقع إلـــك فعـــؾ مـــا حؾـــػ طؾقـــف أن ٓ يػعؾـــف مــــ
جؿاطفا---،وأما مـ كان مـ ققلف :إكف قد يؽقن ممل ًقا مـفا بالحؾػ طؾك ترك كالمفا،
أو طؾك أن يسقءها ،أو يغقظفا ،أو ما أشبف ذلؽ مـ إيؿان=فنن الػلء طـده الرجقع
إلك ترك ما حؾػ طؾقف أن يػعؾف مؿا فقف مساءتا بالعزم طؾك الرجقع طـف وإبداء ذلؽ
بؾساكف يف كؾ حال طزم فقفا طؾك الػلء"-

الؿوضع الثا طشر:
قال اهلل تعالك :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     
         ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
مريضا أو مسجقكًا ،فؼقؾٓ :
( )8الذيـ قالقا هذا الؼقل اختؾػقا فقؿا إذا كان ٓ يؼدر طؾك الجؿاع كلن يؽقن ً
ُيعذر وتطؾؼ مـف الؿرأة ،وبعضفؿ قال :إكف ُيعذر ويسؼط طـف الجؿاع و ُتعترب فقئتف بالؾسان-
( )0اكظر ققلل الؿسللة اكظر جامع البقان ،الطربي )25 ،21 .1( ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر الدمشؼل،
()321 .8
( )5جامع البقان ،الطربي)26 .1( ،
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ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ [البؼرة]052 – 006 :
يف هاتقـ أيتقـ مسللتان ،إولك يف ققلف تعالك :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ،والثاكقـة يف
ققلف تعالك :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ.

الؿسللة إولى :ذكر اهلل أن لؾزوج أن يطؾؼ تطؾقؼتقـ ثؿ لف الخقار ،إما أن يؿسـؽ
سرحفا بنحسان ،وهذا ُّ
محؾ اتػاق ،إٓ يف الؿـراد بؼقلـف تعـالك:
زوجتف يف العدة ،أو ُي ّ
ﭽ ﮫ ﮬ ﮭﭼ فؼد اخ ُتؾػ يف ذلؽ طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :أن الؿراد بالتسريح الطؾؼة الثالثة -قالف ططاء ،ومجاهد-
الؼقل الثاين :الؿراد بالتسريح تركفا بعـد الطؾؼـة الثاكقـة حتـك تـؼضـل طـدّ تا ،وٓ
ُيراجعفا لقطؾؼفا الثالثة فقطقؾ طؾقفا العدة كؿا يػعؾ بعـض إزواج ،ففـذا هـق الـرتك
بنحسان -قالف السدي ،والضحاك-
الؿسللة الثاكقة :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ اخ ُتؾِـػ يف أصـؾ هـذه الطؾؼـة مـع آتػـاق
طؾك أهنا الطؾؼة الثالثة طؾك ققلقـ:
الؼـــقل إول :أن هـــذه الطؾؼـــة هـــل الؿؼصـــقدة يف قـــقل اهلل تعـــالك :ﭽ ﮫ ﮬ

ﮭﭼ ،قـــال مجاهـــد " :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ طـــاد إلـــك
ققلـــف :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ" والػـــاء يف ققلـــف تعـــالك :ﭽﯚ ﯛﭼ

طؾك هذا الؼقل تػريعقة ،يراد مـفا تػريع حؽؿ طؾك ما بعد الطؾؼة الثالثة-
الؼقل الثاين :أن هـذه الطؾؼـة صؾؼـة مسـتلكػة ،أي ٓ طالقـة لفـا بؼقلـف :ﭽ ﮫ ﮬ

ﮭﭼ -قال كحقه الضحاك ،والسدي -والػـاء طؾـك هـذا الؼـقل تعؼقبقـة ،فقؽـقن
( )8اكظر جامع البقان ،الطربي )850 ،852 .1( ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ أبل حـاتؿ الـرازي ()186 .0
زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقرٓ ،بـ الجقزي ()020 .8
( )0جامع البقان ،الطربي )834 .1( ،الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،السققصل)343 .8( ،
( )5اكظر جامع البقان ،الطربي )834 .1( ،الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل )804 .5( ،الـدر الؿـثـقر يف
التػسقر بالؿلثقر ،السققصل ()343 .8
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التؼدير فنن ص ّؾؼفا صؾؼة ثالثة بعد الطؾؼتقـ فالحؽؿ كذا وكذا-
الـتقجة:
كؿا يظفر أن الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة,وهق أن الؿراد هبذه الطؾؼـة التسـريح
الؿذكقر آك ًػآ ,زم الؼقل إول يف الؿسللة إولك,وهق أن الؿراد بالتسريح الطؾؼة
الثالثة ,وقد قال هبؿا مجاهد ،وأمـا الؼـقل الثـاين يف الؿسـللة الثاكقـة,وهـق أن الؿـراد
بالطؾؼة صؾؼة مستلكػة ٓ طالقة لفا بالتسريح الؿذكقر,فالزم الؼقل الثاين يف الؿسـللة
إولــك,وهــق أن الؿــراد بالتســريح تركفــا حتــك تـتفــل العــدة ،ولــذلؽ ال َت ـزم هــذيـ
الؼقلقـ ٌّ
كؾ مـ الضحاك ،والسدي-

الؿوضع الثالث طشر:
قال اهلل تعالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [البؼرة]016 :
يف هذه أية مسللتان ،إولك يف ققل اهلل تعالك :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭼ ،والثاكقة يف ققلف تعالك :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ.

الؿسللة إولى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ اختُؾػ يفشلن الؽػار
هؾ جاوزوا الـفر مع صالقت بعد اتػاقفؿ طؾك أن الؿممـقـ قد تجاوزوا؟
الؼقل إول :تجاوز الؽػار مع صالقت -قالف ابـ طباس ،والسدي-
الؼقل الثاين :أكف لؿ يتجاوز معف إٓ مممـ -قالف الرباء بـ طازب ،وقتادة-
الؿسللة الثاكقة :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ.اخ ُتؾِـػ يف الؼـائؾقـ
هذا الؼقل:
( )8اكظر الؼقلقـ جامع البقان ،الطربي)162 .1( ،
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الؼــقل إول :الؽػــارٕ 7ن اهلل قــال بعــدها طؾــك لســان الؿــممـقـ :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﭼ ّ
يظـ لؼاء اهلل ،وهـذا
فدل طؾك أن أخريـ لؿ يؽقكقا مؿـ ّ
كػر -وهذا الؼقل ققل ابـ طباس والسدي-
الؼقل الثاين :أن الؼائؾقـ ذلؽ مـ أهؾ اإليؿـان ،إٓ أن إيؿـاهنؿ كـان ضـعق ًػا -قـال
قتــادة" :ويؽــقن الؿممـــقن بعضــفؿ أفضــؾ جــدً ا ،وطز ًمــا مـــ بعــض ،وهــؿ مممـــقن
كؾفؿ"-
الـتقجة:
ـارآ,زم الؼـقل إول
الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة,وهـق أن الؼـائؾقـ كـاكقا ك ّػ ً
يف الؿسللة إولـك,وهـق أن الؽػـار تجـاوزوا الـفـر ,وذلـؽ ضـاهر مــ التـزام قتـادة
لذلؽ بؼقلف كال الؼقلقـ-
والؼقل الثاين يف الؿسللة الثاكقة,أن الؼائؾقـ ذلؽ مـ الؿممـقـٓ,زم الؼقل الثاين
يف الؿسللة إولك,وهق أكف لؿ يتجاوز إٓ مممـ,وذلؽ ضـاهر كـذلؽ يف التـزام ابــ
طباس ،والسدي لذلؽ-

الؿوضع الرابع طشر:
قال اهلل تعالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﭣ ﭼ [البؼرة،]032 :
يف هــذه أيــة مســللتان ،الؿســللة إولــك يف ققلــف تعــالك :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭼ ،والثاكقة يف ققلف تعالك :ﭽ ﭡ ﭢﭣ ﭼ-
الؿســللة إولــى :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ اخ ُتؾِــػ يف الســبب الــذي دطــا
إبراهقؿ إلك أن يدطق هبذه الدطقة طؾك ثالثة أققال:
الؼقل إول :أكف رأى دا ّبة قـد تؼاسـؿتفا السـباع والطقـر ،فسـلل اهلل أن يريـف كقـػ
( )8اكظر جامع البقان ،الطربي ()165 .1
( )0الؿصدر السابؼ)161 .1( ،
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تػرق لحؿفا يف بطقن الطقر والسباع -قالف قتادة ،والضحاك-
يحققفا بعد أن ّ
الؿحاجـة التـل كاكـت بقــف وبـقـ الـؿـرود 7فـنن
الؼقل الثاين :أن ذلؽ كـان بسـبب
ّ
حاج الـؿرود ،وا ّدطك الـؿرود أكـف يحقـل ويؿقـت ،وقـال لـف بقؼقــف :إن
إبراهقؿ طـدما ّ
اهلل هق الذي يحقل ويؿقت ،أراد إبراهقؿ أن يرى ذلؽ مـ اهلل طقاكًا-
قال ابـ جرير" :وهذان الؼقٓن ،أطــل إول وهـذا أخـر متؼاربـا الؿعــك يف أن
مسللة إبراهقؿ ر ّبف أن يريف كقػ يحقل الؿقتك ،كاكت لقرى طقاكًا ما كان طـده مـ طؾؿ
ذلؽ خربًا"
خؾقال ،فسلل ر ّبف
ً
الؼقل الثالث :أن ذلؽ كان بسبب إخبار اهلل إلبراهقؿ بلكف ا ّتخذه
خؾـقال-
ً
طاجال مـ العالمة لف طؾك ذلؽ لقطؿئـ قؾبـف بلكـف قـد اصـطػاه لـػسـف
ً
أن يريف
قالف السدي-
الؿسللة الثاكقة :ﭽ ﭡ ﭢﭣ ﭼ اخ ُتؾِػ يف إمر الذي أراد إبراهقؿ الطؿلكقـة مــ
أجؾف طؾك ققلقـ:
الؿرجقة كاكـت لطؾـب القؼـقـ يف إحقـاء الؿـقتك -قالـف
الؼقل إول :أن الطؿلكقـة
ّ
ابـ طباس-
يطؿئـ قؾبف بالخ ّؾة -قالف سعقد بـ جبقر-
الؼقل الثاين:
ّ
الـتقجة:
الخــالف يف إقــقال الســابؼة كــاتج طـــ اخــتالف الروايــات اإلســرائقؾقة ،وطؾــك
ضقئفا جاء الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة,وهق أن الطؿلكقـة الؿرجقة كاكـت لطؾـب
( )8اكظر الؼقلقـ جامع البقان ،الطربي )303 ،301.1( ،القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،القاحدي ،طؾـل
ابـ أحؿد( ،الؿتق 135 :هـ)،تحؼقؼ :صػقان طدكان داوودي ،دار الـشر :دار الؼؾؿ  ،الـدار الشـامقة ,
دمشؼ،بقروت ،الطبعة :إولك8182،هـ( ،ص )853 :الدر الؿـثـقر يف التػسـقر بالؿـلثقر ،السـققصل،
()55 .0
( )0جامع البقان ،الطربي)303 .1( ،
( )5جامع البقان ،الطربي )304 .1( ،الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،السققصل)55 .0( ،
( )1جامع البقان ،الطربي )352 ،305 .1( ،الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،السققصل)55 .0( ،
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القؼقـ يف إحقاء اهلل الؿـقتكٓ,ز ًمـا لؾؼـقل إول يف الؿسـللة إولـك,وهـق أن سـبب
ســمال إبــراهقؿ كــان لزيــادة القؼــقـ ,وكــذلؽ الؼــقل الثــاين يف الؿســللة الثاكقــة,أن
الطؿلكقـة الؿرجقة كاكت لؾقؼقـ يف شلن ُ
الخ ّؾةٓ,ز ًما لؾؼقل الثاين يف الؿسللة إولك-

***
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اخلامت٘
تتؿ الصـالحات ،وأسـللف تعـالك أن يؽـقن هـذا العؿـؾ مــ
الحؿد هلل الذي بـعؿتف ّ
تحصؾ لل بعـد كتابـة هـذا
ذخرا لعبده يقم الؿعاد ،وبعد ،فؼد ّ
الصالحات التل تؽقن ً
بعض الـتائج والتقصقات ،وهذه أهؿفا:
البحث ُ

الـتائج:
 ,8كثرة الؿسائؾ يف باب البحث ،فػل سـقرة واحـدة وطــد مػسـر واحـد وقػــا
طؾك هذه الؿقاضع ،ولق اس ُتؼصقت كتب التػسقر إخرى لربؿا ُوجد أضعاف ذلؽ-
 ,0طـاية ابـ جرير يف هذا الباب ،وذلؽ مـ خالل اإلشارة إلك تتـابع الؾـزوم يف
إققال التػسقرية-
 ,5اختالف أسباب التالزم ،بقـ أسباب كزول ،وقـراءات ،واسـتـباصات فؼفقـة،
وأخبار إسرائقؾقة-
 ,1آلتزام يف اختقار ققل بسبب اختقار ققل سابؼ دلقـؾ طؾـك اكضـباط الؿػسـر
يف آختقار-
 ,2تداخؾ بعض إققال يف آلتزام ،كؿا أشرت إلك ذلؽ يف مسائؾ-
يــص ،لؽــف يظفـر يف ترجقحـف
يـص الؿػسر طؾك تالزم إقـقال وقـد ٓ ُّ
 ,3قد ُّ
التزا ُمف لذلؽ-

أهم التوصقات:
 ,8الؽتابــة يف هــذا البــاب مـــ جفــة تلصــقؾقة ،وذلــؽ بدراســة طـايــة العؾؿــاء يف
اإلشارة إلقف ،والتزامفؿ بف ،وأسباب إخذ بالؾزوم-
أيضا مـ جفة تطبقؼقة ،إما يف تػسقر أو طدّ ة تػاسقر-
 ,0الؽتابة ً
مؼسؿة باطتبار تسؾسؾ أيـات والسـقر،
 ,5إمؽاكقة أن تؽقن الدراسة التطبقؼقة ّ
أو باطتبار إسباب الؿذكقرة يف الـتائج-
 ,1تقضقػ ققاطد التػسـقر يف هـذا البـاب ،ودراسـة أثرهـا يف لـزوم آختقـارات
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بقـ إققال-
 ,2الـظر يف أثر هذا الباب يف آستـباط-
 ,3تقضقػ هذا الباب يف كؼد آختقارات التػسقرية طـد مـ تتعارض اختقاراتـف
التػسقرية-

***
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املضادر ّاملزاجع
 -8أحؽــام الؼــرآن الؽــريؿ ،الطحــاوي أحؿــد بـــ محؿــد( ،الؿتــق 508 :هـــ)،
تحؼقؼ :الدكتقر سعد الديـ أوكال ،الـاشـر :مركـز البحـقث اإلسـالمقة التـابع
لققػ الدياكة الرتكل  ،استاكبقل ،الطبعة إولك 8183 :هـ  8662 ,م
 -0أكــقار التـزيــؾ وأســرار التلويــؾ ،البقضــاوي ،طبــد اهلل بـــ طؿــر( ،الؿتــق :
352هـ) ،تحؼقؼ :محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل ،الـاشـر :دار إحقـاء الـرتاث
العربل – بقروت ،الطبعة :إولك  8185 ,هـ
 -5البحر الؿحقط يف التػسقر ،إكدلسل ،أبق حقان محؿد بـ يقسـػ( ،الؿتـق :
412هـ) ،تحؼقؼ :صدقل محؿد جؿقؾ ،الـاشر :دار الػؽر – بقروت ،الطبعة:
8102هـ
 -1الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،أبق طبد اهلل بدر الديـ محؿد بــ طبـد اهلل،
(الؿتــق 461 :هـــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ ،الطبعــة :إولــك،
 8543هـ  8624 ,م ،الـاشر :دار إحقاء الؽتب العربقة-
 -2التســفقؾ لعؾــقم التـزيــؾ ،الؽؾبــل ،محؿــد بـــ أحؿــد( ،الؿتــق 418 :هـــ)،
تحؼقؼ :الدكتقر طبد اهلل الخالدي ،الـاشر :شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقـؿ –
بقروت ،الطبعة :إولك  8183 ,هـ
 -3تػسقر الؼرآن العظقؿ (تػسقر ابـ أبل حاتؿ) الرازي ،طبد الرحؿـ بــ محؿـد،
(الؿتق 504 :هـ) ،تحؼقؼ :أسعد محؿد الطقب ،الـاشر :مؽتبة كزار مصطػك
الباز  ,الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،الطبعة :الثالثة  8186 ,هـ
 -4تػســقر الؼــرآن العظــقؿ (تػســقر ابـــ كثقــر) ،الدمشــؼل ،إســؿاطقؾ بـــ طؿــر،
(الؿتق 441 :هـ) ،تحؼقؼ :سامل بـ محؿد سالمة ،الـاشر :دار صقبـة لؾـشـر
والتقزيع ،الطبعة :الثاكقة 8102هـ  8666 ,م
 -5تػسقر الؼرآن ،السؿعاين ،مـصقر بـ محؿد( ،الؿتق 156 :هـ) ،تحؼقؼ :ياسر
ابـــ إبــراهقؿ وغـــقؿ بـــ طبــاس بـــ غـــقؿ ،الـاشــر :دار الــقصـ ،الريــاض –

58

د .بـدر بن سؾقم طقد الشراري

تتابع الؾزوم يف اختقار إقوال التػسقرية

السعقدية ،الطبعة :إولك8185 ،هـ8664 ,م
 -6تػسقر مجاهـد ،الؿخزومـل ،مجاهـد بــ جـرب( ،الؿتـق 821 :هــ) ،تحؼقـؼ:
الدكتقر محؿد طبد السالم أبق الـقؾ ،الـاشـر :دار الػؽـر اإلسـالمل الحديثـة،
مصر ،الطبعة :إولك 8182 ،هـ 8656 ,م-
 -82تػسقر مؼاتؾ بـ سـؾقؿان ،البؾخـل ،مؼاتـؾ بــ سـؾقؿان( ،الؿتـق 822 :هــ)،
تحؼقؼ :طبد اهلل محؿقد شحاتف ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث – بقروت ،الطبعـة:
إولك  8105 ,هـ
 -88جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن (تػسقر الطربي) ،الطربي ،محؿد بــ جريـر
(الؿتــق 582 :هـــ) ،تحؼقــؼ :الــدكتقر طبــد اهلل بـــ طبــد الؿحســـ الرتكــل،
الـاشــر :دار هجــر لؾطباطــة والـشــر والتقزيــع واإلطــالن ،الطبعــة :إولــك،
8100هـ  0228 ,م
 -80الجــامع ٕحؽــام الؼــرآن (تػســقر الؼرصبــل) ،الؼرصبــل ،محؿــد بـــ أحؿــد،
(الؿتق 348 :هــ) ،تحؼقـؼ :أحؿـد الـربدوين وإبـراهقؿ أصػـقش ،الـاشـر :دار
الؽتب الؿصرية – الؼاهرة ،الطبعة :الثاكقة8551 ،هـ  8631 ,م
 -85الحجــة يف الؼــراءات الســبع ،ابـــ خالقيــف ،الحســقـ بـــ أحؿــد( ،الؿتــق :
542هـ) ،تحؼقؼ :د -طبد العال سالؿ مؽرم ،إستاذ الؿساطد بؽؾقة أداب ,
جامعة الؽقيت ،الـاشر :دار الشروق – بقروت ،الطبعة :الرابعة 8128 ،هـ
 -81الحجــة لؾؼــراء الســبعة ،الػارســل ،الحســـ بـــ أحؿــد( ،الؿتــق 544 :هـــ)،
تحؼقؼ :بدر الديـ قفقجل  ,بشقر جقيجابل ،الـاشر :دار الؿـلمقن لؾـرتاث ,
دمشؼ  .بقروت ،الطبعة :الثاكقة 8185 ،هـ 8665 ,م-
 -82الــدر الؿصــقن يف طؾــقم الؽتــاب الؿؽـــقن ،الحؾبــل ،أحؿــد بـــ يقســػ،
(الؿتــق 423 :هـــ) ،تحؼقــؼ :الــدكتقر أحؿــد محؿــد الخــراط ،الـاشــر :درا
الؼؾؿ,دمشؼ ،الطبعة الثاكقة8101 ،هـ 0225 ,م-
 -83الــدر الؿـثــقر يف التػســقر بالؿــلثقر ،الســققصل ،طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل بؽــر،
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(الؿتق 688 :هـ) ،الـاشر :دار الػؽر – بقروت-
 -84زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،لجؿال الديـ أبق الػرج طبد الرحؿـ بـ طؾـل بــ
محؿد الجقزي (الؿتق 264 :هـ) ،تحؼقؼ :طبد الرزاق الؿفدي ،الـاشر :دار
الؽتاب العربل – بقروت ،الطبعة :إولك  8100 ,هـ
 -85صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ ،الجقزيـة ،محؿـد بــ أبـل بؽـر( ،الؿتـق :
428هـ) ،الـاشر :دار السؾػقة ،الؼاهرة ،مصر ،الطبعة :الثاكقة8561 ،هـ
 -86غريب الؼرآن ،ابـ قتقبة الـديـقري ،محؿـد بــ طبـد اهلل( ،الؿتـق 043 :هــ)،
تحؼقؼ :أحؿد صؼر ،الـاشر :دار الؽتـب العؾؿقـة (لعؾفـا مصـقرة طــ الطبعـة
الؿصرية) ،السـة 8565 :هـ  8645 ,م
 -02كتاب السبعة يف الؼراءات ،البغدادي ،أحؿد بــ مقسـك( ،الؿتـق 501 :هــ)،
تحؼقـــؼ :شـــققل ضـــقػ ،الـاشـــر :دار الؿعـــارف – مصـــر ،الطبعـــة :الثاكقـــة،
8122هـ
 -08الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن (تػسقر الثعؾبل) ،الثعؾبل ،أحؿد بـ محؿـد
(الؿتق 104 :هـ) ،تحؼقؼ :اإلمام أبل محؿد بــ طاشـقر ،الـاشـر :دار إحقـاء
الرتاث العربل ،بقروت – لبـان ،الطبعة :إولك  ،8100هـ  0220 ,م
 -00الؿبســقط يف الؼــراءات العشــر ،الـقســابقري ،أحؿــد بـــ الحســقـ( ،الؿتــق :
558هـــ) ،،تحؼقــؼ :ســبقع حؿــزة حــاكقؿل ،الـاشــر :مجؿــع الؾغــة العربقــة –
دمشؼ ،طام الـشر 8658 :م
 -05معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن (تػسقر البغقي) البغقي ،الحسقـ بــ مسـعقد،
(الؿتق 282 :هـ) ،تحؼقؼ :محؿد طبد اهلل الـؿر  ,طثؿـان جؿعـة ضـؿقرية ,
سؾقؿان مسؾؿ الحـرش ،الـاشـر :دار صقبـة لؾـشـر والتقزيـع ،الطبعـة :الرابعـة،
 8184هـ  8664 ,م
 -01معــاين الؼــرآن ،الػــراء ،يحقــك بـــ زيــاد( ،الؿتــق 024 :هـــ) ،تحؼقــؼ :أحؿــد
يقسػ الـجا  .محؿد طؾل الـجار  .طبد الػتاح إسؿاطقؾ الشؾبل ،الـاشـر:
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دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة – مصر ،الطبعة :إولك-
 -02مؼدمة يف أصقل التػسقر ،ابـ تقؿقة الحراين ،أحؿد بـ طبـد الحؾـقؿ (الؿتـق :
405هـــ) ،الـاشــر :دار مؽتبــة الحقــاة ،بقــروت ،لبـــان ،الطبعــة8162 :هـــ.
8652م ،الـاشر :دار الؼؾؿ ،دمشؼ
 -03كزهــة الؼؾــقب (غريــب الؼــرآن لؾسجســتاين) السجســتاين ،محؿــد بـــ ُطزيــر،
(الؿتق 552 :هـ) ،تحؼقؼ :محؿد أديـب طبـد القاحـد جؿـران ،الـاشـر :دار
قتقبة – سقريا ،الطبعة  :إولك  8183 ،هـ  8662 ,م
 -04الفداية إلك بؾقغ الـفاية ،يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،وأحؽامف ،وجؿؾ مــ
فـــقن طؾقمــف ،الؼقســل ،مؽــل بـــ أبــل صالــب( ،الؿتــق 154 :هـــ) ،تحؼقــؼ:
مجؿقطة رسائؾ جامعقة بؽؾقـة الدراسـات العؾقـا والبحـث العؾؿـل  ,جامعـة
الشارقة ،بنشراف أ -د :الشاهد البقشقخل ،الـاشر :مجؿقطة بحـقث الؽتـاب
والســـة  ,كؾقــة الشــريعة والدراســات اإلســالمقة  ,جامعــة الشــارقة ،الطبعــة:
إولك 8106 ،هـ  0225 ,م
 -05الــقجقز يف تػســقر الؽتــاب العزيــز ،القاحــدي ،طؾــل بـــ أحؿــد( ،الؿتــق :
135هـ)،تحؼقؼ :صػقان طدكان داوودي ،دار الـشر :دار الؼؾؿ  ،الدار الشامقة
,دمشؼ،بقروت ،الطبعة :إولك8182،هـ

***
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طؾي وراويقه
الؼول العؾي يف قراءة الؽسائي ّ

الو َفاء (ت <:5هـ)
الؿ َوقع بن أبي َ
لؿحؿد بن ُ
دراس ًة وتحؼقؼًا

دراسة وتحؼقؼ

إستاذ الؿشارك بجامعة أم الؼرى – قسؿ الؼراءات
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ملخط البخح
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ وبعد:
طؿدت يف بحثل هذا إلك تحؼقؼ ودراسة كتاب" :الؼقل العؾل يف قـراءة الؽسـائل
الق َفاء (ت 642هـ) ،والفدف مــ البحـث:
الؿ َققع بـ أبل َ
طؾل وراويقف" لؿحؿد بـ ُ
تحؼقؼ هذا الؽتـاب تحؼقؼـًا طؾؿقـًا أصـقالً ،وإخراجـف لطؾبـة العؾـؿ لالسـتػادة مــف،
حقث يحقي قراءة الؽسائل كامؾة أصـق ً
ٓ وفرشـًا ،مــ صريـؼ التقسـقر ،وسـؾؽت يف
تحؼقؼف صريؼة البحث العؾؿل الصحقح-
وخطة البحث كالتالل :الؿؼدمة ،التؿفقد وفقف كبذة طـ الؿملػ ،الـص الؿحؼؼ،
الخاتؿة وتقصؾت إلك كتائج وتقصقات مـفا:
 ,8كثرة الؿخطقصات إصقؾة يف طؾؿ الؼراءات وفروع طؾقمف لؿ تحؼؼ بعد-
ؾتػـت
الؿققع طدَّ ة مخطقصات يف الؼراءات والتجقيد لؿ ُي ُ
 ,0لؾؿملػ محؿد بـ ُ
إلقفا بعد-
 ,5طؾــك صــالب طؾــؿ الؼــراءات اإلبحــار أكثــر والغــقص يف أطؿــاق هــذا العؾــؿ7
لقستخرجقا درره وجقاهره-
 ,1آطتـاء بؿا ُلخص وما أسفب يف الؼراءات ،فؽالهؿا يؽؿالن بعضفؿا-
 ,2آهتؿــام بالروايــات الؿختؾػــة لؾؼــارئ كػســف ومعرفــة الصــحقح مـفــا وغقــر
الؿؼروء بف-

64

د .مشاطل سالم طبد اهلل باجابر

طؾي وراويقه
الؼول العؾي يف قراءة الؽسائي ّ

املكدم٘
بسؿ اهلل القاحد إحد ،الؿؾؽ الصؿد ،الذي لؿ يتخذ صـاحب ًة وٓ ولـد ،الؿتػـرد
بالؽؿــال والجــالل ،العــالل يف مؾؽــف ذي الجؿــال ،والصــالة والســالم طؾــك خــاتؿ
إكبقاء ،وإما ِم إتؼقاء ،وسقد ولد أبق إكبقاء ،محؿد طؾقف أفضؾ الصالة والسالم-
وبعد:
يعد الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف مـ أساس العؾقم التل طؾقفا الؿعتؿـد يف الـديـ والـدكقا،
ومـ أهـؿ مـا يشـتغؾ بـف صالـب العؾـؿ ،ولؿـا كـان طؾـؿ الؼـراءات مــ أساسـقات طؾـقم
الؼرآن ،وهق مـ العؾقم التل َّقؾ مـ يتؼـفا ويشتغؾ هبا مـ صؾبة العؾؿ ،وهق مــ العؾـقم
الصحقحة التل تعتؿد طؾك الدراية والرواية بسـد متصؾ ،فؾذلؽ بحثـت طــ مخطـقط
صغقر يف هذا العؾؿ ٕحؼؼف تحؼقؼًا طؾؿقًا أكاديؿقًا وأدرسف وأطتـل بف 7لقظفـر لطالـب
طؾؿ الؼراءات و ُيستػاد مـ ،فقجدت هذا الؿخطقط الذي هق بعـقان" :الؼقل العؾل يف
الق َف ـاء (ت 642هـــ)،
الؿ َقق ـع بـــ أبــل َ
قــراءة الؽســائل طؾــل وراويقــف" ،لؿحؿــد بـــ ُ
فاستعـت باهلل طؾك تحؼقؼف ،وأسلل اهلل بف اإلخالص والؼبقل ،وأن يـػع بف-

الدراسات السابؼة:
بحثت يف الؿجالت العؾؿقة الؿح َّؽؿـة ،والؿقاقـع اإللؽرتوكقـة ،وسـللت مشـايخل طــ
هذا الؿقضقع فؾؿ أجد حسب طؾؿل الؼاصر مـ حؼؼف أو كشره ،فبادرت بـسخف وتحؼقؼف-

خطة البحث:
الؿؼدمــة :وفقفــا الدراســات الســابؼة ،وخطــة البحــث ،ووصــػ الـســخة الخطقــة
وبقاكاتا ،ومؿقزات الؽتاب ،ومـفج الؿملػ فقف ،ومـفجل يف التحؼقؼ-
الؿملػ-
التؿفقد :وفقف كبذة طـ َ
التحؼقق :وفقف الـص الؿحؼؼ وتحؼقؼف-
الخاتؿة :وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات-
ففرس الؿراجع والؿصادر.
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وصف الؿخطوط:
تتؽقن مـ أربعة طشر لقحًا مـ غقر لقح العـقان ،لؽؾ لقح جاكبقـ أيؿـ وأيسر،
يف ك ٍؾ مـفؿا إحدى وطشرون سطر ًا ،ويف كـؾ سـطر مـا يؼـارب خؿـس طشـرة كؾؿـة،
و ُكتبت بؾقكقـ إحؿر لؾعـاويـ وإسقد لؾؿتـ-
وجــدت مـــف كســخة واحــدة فؼــط يف مؽتبــة إزهــر بــرقؿ :قــراءات .852412
ص ،0836وهذه الـسخة الخطقة صحقحة الؽتابة واضحة ٓ صؿس فقفا ،وٓ سؼط،
وٓ رصقبة ،وهبا بعض العققب كتؽرار الجؿؾ كادر ًا ،وفقفا أغالط سفؾة قد تؽقن مـ
الـاسخ ولقس الؿملػ وطدلتفا وأشرت إلقفا ،ولؾؿخطقط كسخ أخرى أشرت إلقفا
طـد مم َّلػات الؿملػ ،ولؿ أستطع التقصؾ إلقفا-

كسبة الؽتاب لؿملػه:
كتب طـقان الؽتاب واسؿ الؿملػ يف أول الؿخطقط وآخره بخط واضح وبـػس
كص الؽتاب ،كذلؽ هق مثبت لؾؿملػ يف كتب الػفارس
الخط والؼؾؿ الذي كتب بف ُّ
بـػس آسؿ كؽتاب خزاكة الؿخطقصات -

مؿقزات الؽتاب:
 ,8ققي العبارة ،رصقـ إسؾقب وفقف اختصار بال إخالل ،وبقان بال إسفاب-
 ,0لؾؿملػ طؾؿ بالؾغة العربقة يظفر ذلؽ جؾقًا يف تقجقفف لبعض الؼراءات-
 ,5لؾؿملػ باع يف الؼراءات ويتضح ذلؽ مـ خالل كثـرة مملػاتـف يف هـذا الػــ،
وإتؼاكف لف ،وطؾؿف بالؿقاضع-
 ,1ذكر قراءة الؽسائل كامؾة أصق ً
ٓ وفرشًا ،مع تقجقففا يف بعض إحقان-
 ,2اطتؿد طؾك الؿراجع والؽتب إصقؾة يف هذا الػـ ،كالتقسقر والبقـان ،وغقـره
مـ كتب أصقل الـشر-
 ,3أشــار إلــك بعــض مملػاتــف التــل ألػفــا هــق يف بعــض إحقــان ،طـــدما يريــد أن
يقضح حؽؿ سبؼ وأسفب فقف يف كتاب آخر-
( )8يـظر :خزاكة الرتاث ( )8 .38الرقؿ التسؾسؾل-)11231( :
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طؾي وراويقه
الؼول العؾي يف قراءة الؽسائي ّ

 -:الـســخة الؿقجــقدة كتبــت بؾــقكقـ ،العـــاويـ الرئقســقة بــإحؿر ،والبــاقل
بإسقد-

مـفج الؿملف يف كتابه:
 ,8يــذكر قــراءة الؽســائل بشــؿقل ووضــقح ،دون إســفاب وتطقيــؾ أو تؼصــقر
وإخالل-
 ,0يذكر تقجقف قراءة الؽسائل يف أكثر إحقان أصق ً
ٓ وفرشًا-
 ,5يعؾؼ يف بعض إحقان طؾك تقجقف الؽؾؿة ،ويذكر رأيف يف تقجقففا-
 ,1يشقر إلك الؿقضقع الذي أسفب فقف يف كتاب آخر لف ،فقذكر ذلؽ-
 ,2الخالف إذا كان لإلمام أضؿرهَّ ،
وإٓ فقذكر مــ هـق لـف مــ راويقـف ،كؿـا ذكـر
هذا الؿـفج يف مؼدمتف-
 ,3استخدم الؿملػ يف بقـان الحـروف الؿصـطؾحات الؼديؿـة وهـل( :التحتقـة)
أي :القاء( ،الػقققة) أي :التاء( ،الؿثؾثة) أي :الثاء( ،الؿقحدة) أي :الباء-
 ,4الؽؾؿات الػرشقة التل سبؼ ذكرها ثؿ ترد يف مقضع آخـر ٓ يعقـد ذكرهـا وٓ
يشقر إلقفا-
 ,5يجؿع بقـ الؽؾؿات الؿتشاهبة يف الشؽؾ والحؽؿ طــد أول مقضـع تـرد فقـف،
وبعض الؿقاضع لؿ َأر مـ سبؼف لجؿعفا ،وإكؿا ذكرت يف الؽتب يف مقاضعفا متػرقة
 ,6يؽتب الؽؾؿة الؿختؾػ فقفا طؾك قراءة الؽسائل أحقاكًا ،وأحقاكا يؽتبفا طؾك
خالف قراءة الؽسائل-

مـفجي يف البحث:
 ,8أكتب الـص بالخط اإلمالئل الحديث ،وٓ أكتبف بؿثؾ خـط الؿملـػ 7حقـث
يؽتب أكثر الفؿزات باإلبدال-
 ,0إذا ورد خطــل أو ســفق يف مقضــع ،فلثبــت الصــقاب ،وأشــقر إلــك الخطــل يف
الحاشقة-
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 ,5أخرج أيات القاردة يف الـص بعد الؽؾؿة مباشـرة 7حتـك ٓ أثؼـؾ الحقاشـل
وتزيــد كؿقــة الصــػحات ،ويف إصــقل أشــقر إلــك اســؿ الســقرة ورقــؿ أيــة بــقـ
معؽــقفتقـ بخــط أصــغر مـــ خــط الـــص إساســل هؽــذا [البؼــرة ،]8 :وإذا أورد
الؿملػ اسؿ السقرة فلشقر بعدها برقؿ أية فؼط ،ويف الػـرش أشـقر إلـك رقـؿ أيـة
فؼط بقـ معؽقفتقـ إذا أثبت الؿملػ اسؿ السقرة يف بداية الؽؾؿات هؽذا [-]8
 ,1أثبت ترققؿ أيات بالعدد الؽقيفٕ ،ن الؿخطقط طؾك قراءة الؽسائل وهق كقيف-
 ,2إذا كاكــت الؽؾؿــة الؼرآكقــة الؿــذكقرة لفــا طــدة مقاضــع ،فلكتــب يف التخــريج
مقضعفا إول فؼط ،والباقل يف الحاشقة ،وأحقاكًا أذكرها بعدها مباشرة-
 ,3أرسؿ الؽؾؿة الؼرآكقة كؿا ذكرها الؿملػ سقاء طؾـك قـراءة الؽسـائل أو طؾـك
قراءة غقره ،وإذا كان رسـؿفا يحتؿـؾ الؼـراءتقـ فلثبفـا طؾـك قـراءة الؽسـائل ،وأثبتفـا
تقسر ذلؽ-
بالرسؿ العثؿاين ما َّ
 ,4أكتب مراجـع الــص الؿؽتـقبٕ ،كثـر مــ كؾؿـة مختؾـػ فقفـا مـع بعضـفا،
ولقس كؾ جؿؾة بحاشقة مستؼؾة حتك ٓ أثؼؾ الحقاشل-
 ٓ ,5أشــقر إلــك تعريػــات الؿصــطؾحات الؿعروفــة لؾؿتخصــص يف الؼــراءات
كالػتح ،والتؼؾقؾ ،واإلمالة ،والتسفقؾ ،والتحؼقؼ ،والرتققؼ ،والتػخقؿ ،وغقرها-
 ,6أضع طالمات الرتققؿ الؿـاسبة يف مقاضعفا-
 ,82أضع إشارة طــد هنايـة كـؾ لـقح مشـقرة لـرقؿ الؾـقح بـقـ معؽـقفتقـ ،هؽـذا
[.8ل]-
 ,88أشرت هـا إلك الؿصطؾحات التـل اسـتخدمفا الؿملـػ يف طباراتـف يف مــفج
الؿملػ ،فال أكرر ذلؽ أثـاء البحث-
 ,80هـاك بعض التؽرار لؾجؿؾ مثؾ ما ورد يف باب الققػ" :وٓ هاء ضـؿقر إذا
كان قبؾفا ضؿ أو كسـر أو واو أو يـاء كحـق :يعؾؿـف اهلل وبؿزحزحـف وطؼؾـقه وٕخقـف،
[وٓ هاء ضؿقر إذا كان قبؾفا] ،وأجازهؿا بعضفؿ مطؾؼًا ولؿ يستثـ شقئًا مؿا ذكر"،
فنذا ورد التؽرار سفق ًا فال أكتب ما تؽرر وأشقر إلك ذلؽ يف الحاشقة-
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التنَٔد
ىبذٗ عً الغٔخ الكاضٕ ذلند بً املُ َْقِّع
اسؿه وكسبه:

هق َكؿال الديـ محؿد بـ الؿققع بـ أبل الق َفاء أحؿد الشـافِعل الح َؾبِـل ال َؼـ ِ
ادري
َ
َ
َُ

الؿ َققع ،مصري إصؾ ،حؾبل الؿقلد ،صقيف ،شافعل -
الؿعروف بابـ ُ

سقرته وحقاته:
صالح ،كان أبقه مققعًا طــد خقـر بـؽ كافـؾ حؾـب،
طالؿ
ٌ
الشقخ ابـ الؿققع إمام ٌ
ولؿ أقػ يف كتب الرتاجؿ طؾك تاريخ وٓدتف ،ولؿا اكؼضت دولة الجراكسـة سـافر
الشقخ كؿال الديـ إلك الؼاهرة ،وجدَّ يف صؾب العؾؿ ،وأخـذ طــ جؿاطـة مــ طؾؿـاء
الؼــاهرة يف تؾــؽ الػــرتة ،قــال طـــف الشــعراوي" :تبحــر يف طؾــؿ إصــقل ،والتػســقر،
والؼراءات ،والـحـق ،والؿعـاين ،ولـف طـدة مملػـات يف هـذه العؾـقم ،وإجـازة العؾؿـاء
باإلفتاء ،والتدريس ،فدرس العؾؿ مدة واكؼطع يف بقتـف لؾعبـادة ومـا سـؿعتف قـط يـذكر
أحد ًا بسقء ،وٓ رأيتف يرتدد إلك أحد مـ القٓة وأبـاء الدكقا وٓ يزاحؿ طؾك شلء مـ
مـاصبفا" اكتفك-

آثاره ومملػاته:
طالؿ فاضـؾ مشـارك يف بعـض العؾـقم الديـقـة واإلكسـاكقة يف تخصصـات مختؾػـة
ٌ
ومـ مملػاتف:
 ,8تحػـــة الؿجـــقديـ لؽـــالم رب العـــالؿقـ ،ولـــؿ ُيـــذكر يف كتـــب ففـــارس
( )8معجؿ الؿملػقـ (-)62 .80
( )0دولة الجراكسة :هل الػرع الثاين لدولة الؿؿالقؽ ،بدأت بعد سؾطـة الظاهر برققق أول سالصقـ الدولة
الربجقة يف مصر ،طام (454هـ) ،واستؿرت حتك فتحت الدولة العثؿاكقـة مصـر طـام (600هــ) ،وكـان
آخر سالصقـفا إشرف صقمان باي -يـظر :شذرات الذهب ( )058 .3و (-)828 .5
( )5الؽقاكب السائرة بلطقان الؿئة العاشرة (-)34 ,33 .5
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الؿخطقصات ،وأثبتف الؿملػ لـػسف هـا يف آخر باب أحؽام الـقن الساكـة والتـقيـ-
 ,0الدر الـضقد يف الؿسـائؾ الؿتعؾؼـة بالتجقيـد ،وذكـره الؿملـػ هــا طــد بـاب
الققػ-
 ,5الدر الـثقر يف قراءه ابـ كثقر ،أثبتف الؿملػ هـا لـػسف يف هناية سقرة البؼرة-
 ,1الشــؿعة الؿضــقة بـشــر قــراءات الســبعة الؿرضــقة وذكــره الؿملــػ يف هنايــة
سقرة الزمر-
 ,2الؼقل العؾل يف قراءه اإلمام الؽسائل ،وهق الؽتاب الذي كحـ بصدد تحؼقؼف،
لــف كســخف يف :الفـــد .رامبــقر .مؽتبــة رضــا ،رقــؿ الحػــظ ،)30( 25.8 :وكــذلؽ
و) 8252 ,هـ -

رامبقر [ 856 , 855.8

 ,3فتح الؼريب الؿجقب يف قراءة اإلمام حؿزة بـ حبقب ،الفــد ،رامبـقر ،مؽتبـة
رضا ،رقؿ الحػظ- )38( 20.8 :
 ,4تسفقؾ الػحص طـ رواية اإلمام حػص ،الفـد ،حقدرآباد ،الؿؽتبة أصػقة،
رقؿ الحػظ- )02( 063.8 :
 ,5إفشاء السر الؿصقن مـ ضؿقر تصحقح ابـ قاضل طجؾقن ،ويؼال لف :طؿـده
الؿدقؼقـ يف ففؿ طبارات مغـل الراغبقـ ،وهق مطبقع ،ولف كسـخ مخطقصـة مـفـا يف:
الؿؿؾؽة العربقة السـعقدية ،مؽـة الؿؽرمـة ،مؽتبـف الحـرم الؿؽـل ،رقـؿ الحػـظ12 :
شافعل -
 ,6رسالة ابـ الؿققع يف التجقيد ،مصر ،الؼاهرة ،الؿؽتبة إزهرية ،رقؿ الحػظ:
[ ]8005صعايدة - 55531
( )8خزاكة الرتاث ( .1الرقؿ التسؾسؾل-)11231( :
( )0خزاكة الرتاث ( .1الرقؿ التسؾسؾل-)11235( :
( )5يـظر :إيضاح الؿؽـقن يف الذيؾ طؾك كشػ الظـقن ( ،)055 .8وخزاكة الرتاث ( .1الرقؿ التسؾسـؾل:
(-)11662
( )1خزاكة الرتاث ( .2الرقؿ التسؾسؾل-)23268( :
( )2يـظر :أسباب حدوث الحروف ( ،)43 .8وخزاكة الرتاث ( .82الرقؿ التسؾسؾل-)828455( :
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 ,82رســالة يف الؿــد ،الؿؿؾؽ ـة العربق ـة الســعقدية ،مؽ ـة الؿؽرم ـة ،مؽتب ـة مؽ ـة
الؿؽرمة ،رقؿ الحػظ- 0.42 :
ُ
لؿـازل الصديؼ َّقة -
 ,88الحؽؿ ال َّؾدُ كقة وا
 ,80التؾقيح بؿعاين إسؿاء الحسـك القاردة يف الصحقح -
 ,85إلفام الػتاح بحؽؿة إكزال إرواح وبثفا يف إشباح -
 ,81ولف تائقة مـ اثـقـ وأربعقـ بقتًا مـفا:
َأ َأكــــقار َلقــــ ٍؾ يس َت ِضــــلء ل ِؿ ِ
ب ال َّث ْغــ ِر ُّي َي ْبــدُ و ل ِ ُؿ ْؼ َؾتِــل
فجتــــل ** َأم الح َبــ َ
ُ ُ َ
َ
َ ُ
َأم البر ُق ـع الـُّ ـقري َأس ـ َػر طـــ ِحؿــك ** س ـ ِ
عاد ُس ـ َحقر ًا َض ـا َء فِـل ُك ـؾ ُبؼ َع ـ ِة
ُّ ْ َ ْ
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
َك َعـؿُ ،كـ ُّؾ َذا َقـد َكـ ْ
حســــ ِـ َرم َؼــــ ِة
لن ُمـ ْذ َر َم َؼـ ْت َلـَـا ** ُط ُقــــقن ُطـَا َيــــات بِ َل َ
ِ
ِ
اء العق ِ ِ
اســـة َخؿـ ِ
ؾق ِة
ش فل َو ْقت ُخ َ
الفـَـــا بِ َفـــا ** بِ َحان َص َػ َ
ــر َ
ور َّقـــ ْت َلـَـــا َك َ
َ
ات وص ـ ِؾ حبــائِبِل ** مبفرجــــ ًة فِــــل ح َّؾــــ ٍة بعــــدَ حؾـ ِ
ِ
ـــة
ُ
ُ
َُ َ َ
َ
كقس ـ َ ْ
َو َز َّف ـ ْت َلـــا َ
ِ
ِ
قـ فِ ـل ِح ـ ِ
قـ َغ ْػ َؾ ـ ِة
الفـــا ** ُت َس ـام ُر َكا ال َع ـ ُ
قاب فـل خ َؾـ ِع َ
َت َج َّؾـ ْت َلـَـا إَ ْكـ ُ

شقوخه :لف طدة شققخ أخذ طـفؿ العؾؿ ،ومـفؿ:
 ,8أبــق الســعقد محؿ ـد بـــ دغــقؿ الجــارحل الؼــاهري الػؼقــف الصــقيف الؿتعبــد
الؿتـسؽ ،فريد يف طصره وحقــف ،كشـل الشـقخ أبـق السـعقد طؾـك خقـر وحػـظ الؼـرآن
العظــقؿ واشــتغؾ يف الػؼــف والـحــق ،ثــؿ أقبــؾ طؾــك العبــادة والؿجاهــدة ،تــقيف طــام
(606هـ) ،ودفـ بجامع طؿرو بـ العاص
 ,0طبد الحؼ بـ محؿـد بــ طبـد الحـؼ الســباصل ،الؼـاهري الشـافعل ،ويعـرف
( )8خزاكة الرتاث ( .4الرقؿ التسؾسؾل-)45522( :
( )0كشػ الظـقن  ،342 ،150 ،826وإيضاح الؿؽـقن (-)055 .8
( )5كشػ الظـقن  ،342 ،150 ،826وإيضاح الؿؽـقن (-)055 .8
( )1كشػ الظـقن  ،342 ،150 ،826وإيضاح الؿؽـقن (-)055 .8
( )2الؽقاكــب الســائرة بلطقـــان الؿائــة العاشـــرة ( ،)34 ,33 .5وإطــالم الـــبالء بتـــاريخ حؾــب الشـــفباء
(-)50.3
( )3الؽقاكب السائرة بلطقان الؿائة العاشرة ( ،)34 ,33 .5شذرات الذهب (-)834 , 833 .5
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كلبقف بابـ طبد الحؼ ،حػظ الؼرآن والؿـفاج الػرطل وهق صغقر ،ثؿ قدم مع أبقف إلـك
الؼاهرة فحػظ هبا العؿدة ،وإلػقتقـ ،والشـاصبقتقـ ،والؿـفـاج إصـؾل ،وتؾخـقص
الؿػتاح ،والجعربية يف الػرائض ،والخزرجقة ،تقيف بؿؽة الؿشرفة طام (658هـ) -
 ,5محؿد بـ طراق :هق محؿد بـ طؾل بـ طبد الرحؿـ ،أبق طؾـل شـؿس الـديـ
بـ طراق الدمشؼل -كزيؾ الؿديـة الؿـقرة ،وأحد أصـحاب سـقدي طؾـل بــ مقؿـقن،
دفـ بؿؽة بعد أن مات هبا ،طام (655هـ) -

وفاته:
تقيف الشقخ ابـ الؿققع يف الؼرن العاشر ،يف سـة ( 642هـ) (8235م) ،ولؿ يمرخ
ابـــ الحـبؾــل وفاتــف لتــلخره طـــ وفاتــف ،وقــال مملــػ كتــاب أطقــان الؿائــة العاشــرة:
"وقػت لف طؾك إجازة يف سـة ثالثة وسبعقـ وتسعؿائة رحؿف اهلل تعالك" -

***

( )8الؽقاكب السائرة بلطقان الؿائة العاشرة ( ،)34 ,33 .5وشذرات الذهب (-)846 .5
( )0الؽقاكب السائرة بلطقان الؿائة العاشرة ( ،)34 , 33 .8وكذلؽ كػس الؿرجع (-)34 ,33 .5
( )5الؽقاكب السائرة بلطقان الؿائة العاشرة (-)34 ,33 .5
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اليط احملكل
بسم اهلل الرحؿن الرحقم
وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ --
الحؿد هلل لؿـ فتح باب الؼؾب إلقف وأمده بنضفار خػل مؽـقن سره مـف لؿا اقتصر
طؾقف ،وأشفد أن ٓ مدغؿ يف جـان الشفقد سقى ذلؽ الرشاد الؿشـفقد ،والؿـػـرد
طؾل حضرتف بالركقع والسجقد ،وأشفد أن أفضؾ مـ أمال مطفـر جـاكـف إلـك سـؾقك
َ
ِ
سبقؾ إيؼاكف 7لقجؾل طؾك سره طرايس طرفاكـف مــ ففـؿ َقـدْ َره ّ
ورق صباطـة ،وحؼـؼ
َ
إبدال مقٓه بؿا طداه ،فتؿ لف ذلؽ الـقر الحاصؾ لغقره مــف شـػاطة محؿـد صـؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ ،ومجـد وشـرف وكـرم وطؾـك آلـف وصـحبف وأزواجـف ومــ حســ إتباطـف
بؿشقف ققيؿ مـفاجف وبعد :
فؼد التؿس مــل بعـض أصـدقائل أن أفـرد لـف قـراءة اإلمـام الؽسـائل مــ روايتـل
طؾـل قـقي مــل الباطـث
حػص الـدوري والؾقـث أبـل الحـارث ،وبؿزيـد إلحاحـف
َّ

مستؿد ًا مـ الحؼ التقفقؼ لؿا هـق الحـؼ ،طسـك بـذوي السؾسـؾة الؿطفـرة أن ألحـؼ،

طؾـي رحؿـه اهلل وراويقـه" وأسـبغ
وسؿقتفا" :الؼول
العؾي يف قـراءه اإلمـام الؽسـائي ّ
ّ

أضـؿرتَّ ،
وإٓ
طؾل وطؾقفؿا وطؾقف ،واطؾـؿ أن الخـالف إذا كـان لإلمـام
ُ
ضالل لطػف َّ

فبذكر مـ هق لف مـ راويقف ،مظفر الؿرام وايف ،أذكر يف أول أماكـف ما يتؽرر ولؿ أصؾ

طؾقف غالبًإ 7ن هذا مؿا سقاه أحصر ،واهلل وحده هق الؿسئقل يف أن يتؾؼاها كغقرهـا
بالؼبقل ،إكف جقاد كريؿ وبعباده لطقػ رحقؿ-
( )8اإلدغام :هق اإلدخال ،أي ٓ :مدخؾ يف الجـان غقر الرشاد والفدى وصاطـة اهلل ورسـقلف صـؾك اهلل طؾقـف
وسؾؿ -يـظر :لسان العرب (-(020 .80
( )0العريسل :مـبت إصؾ ،والؿعرس :الذي يسقر هناره ويعرس أي :يــزل أول الؾقـؾ ،وققـؾ هـق :الشـجر
الؿؾتػ وهق ملوى إسد يف خقسف -يـظر :لسان العرب ()851 .3
أثبت-
ما
والصقاب
(ُ )5كتبت يف الؿخطقط الحاجة ،وقد يؽقن ذلؽ سفق مـ الـاسخ،
ُّ
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آستعاذة:
اطؾــؿ أن الصــقغة الؿختــارة لفــا( :أطــقذ بــاهلل مـــ الشــقطان الــرجقؿ) لقرودهــا يف
الؼرآن العظقؿ  ،ويجـقز الققـػ طؾقفـا ووصـؾفا بؿـا بعـدها بسـؿؾة كـان أو غقرهـا،
ومذهبف الجفر هبا استحبابًا طـد افتتاح الؼرآن -

البسؿؾة:
اطؾؿ أن الؿؼروء ٓ يخؾـق مــ كقكـف أول سـقرة أو أثـائفـا ،وإول :إمـا أن يؽـقن
براءة أو ٓ ،وكؾ مـفؿا إما أن يؽـقن مسـبقق بخاتؿـة السـقرة الؿاضـقة أو ٓ ،الؼسـؿ
الثاين مــ التؼسـقؿ إول ُخقـر فقـف الؼـارئ بـقـ إيجادهـا وطدمـف وإول بحالتقـف مــ
إول يؿتـع فقف إ تقاهنا لتـزيؾ براءة بالسقػ ،والثاين بحالتقـف مــف أيضـًا ٓبـد فقـف مــ
إتقاهنا .

وأول هذيـ فقف ثالثة أوجف :أحـدهؿا :وصـؾ لحـرف الؿاضـقة بالبسـؿؾة وهـل
بطرف الالحؼة -ثاكقفا :قطع كؾ مـفا طـ البسؿؾة -ثالثفا :قطـع إول طـفـا ووصـؾفا
بالثاين وطؽس هذا الثابت طؼالً مؿتـع 7إذ البسؿؾة ٕول السقرة ٓ ٔخرها-

سورة أم الؽتاب:
قــرأ :ﭽﭞﭼ [الػاتحــة ]1 :بــللػ ،ﭽ ﭨ ﭼ [الػاتحــة ]3 :كقــػ وقــع بصــاد
( )8وذلؽ يف ققلف تعالك :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (الـحؾ)65 :
ِ
كص فقفا ،وقال الـداين ٓ" :أطؾـؿ خال ًفـا َبـقـ أهـؾ ْإَ َداء فـل
( )0وذلؽ مثؾ مذهب الجؿفقر ،ولؿ يرد طـف ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقرهـا فـل َم ْـذ َهب ا ْل َج َؿاطَـة" -يـظـر:
ؼـرآن َوطــد آ ْبتِـدَ اء بـرؤوس إجـزاء َوغ َ
ا ْل َج ْفر هبَـا طـْـد ا ْفتتَـاح ا ْل َ
التقسقر يف الؼراءات السبع (-)84 .8
قس ؿفا كالتالل :البسؿؾة قسؿقـ :إول :أول السقرة :أ :سقرة براءة :مسبقق بخاتؿة السقرة الؿاضـقة،
(َّ )5
أو غقر مسبقق ،حؽؿفا :يؿتـع فقف إتقاهنا لتـزيؾ براءة بالسقػ -ب :غقـر سـقرة بـراءة :مسـبقق بخاتؿـة
السقرة الؿاضقة ،أو غقر مسبقق ،حؽؿفآ :بد فقف مـ إتقاهنا-
الثاين :أثـاء السقرة ،حؽؿفاُ :خقر فقف الؼارئ بقـ إيجادها وطدمف -يـظر :العــقان ( ،)13 .8والشـؿعة
الؿضقة بـشر قراءات السبعة الؿرضقة (-)810 .8
( )1أي :البسؿؾة يف أول السقرة ،الؿسبققة بخاتؿة السقرة السابؼة ،يجقز فقفا إحقال الثالثة التل ذكرهـا-
يـظر :الشؿعة الؿضقة بـشر قراءات السبعة الؿرضقة (-)815 ,810 .8
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خالصـة ،ﭽ ﭮ ﭼ وﭽ ﰀ ﭼ وﭽ ﯡﭼ بؽســر الفــاء وقػــًا ووصـالً وإســؽان مــقؿ
الجؿع فقفؿا ،وإن لؿ يؽـ قبؾفـا هـاء إن لـؿ يؽــ بعـدها سـاكـ كحـق :ﭽ ﮦ ﮧﭼ

[البؼرة ]34 :فنن كان فـال يخؾـق مــ أن يؽـقن قبـؾ الؿـقؿ هـاء قبؾفـا تحتقـة كحـق:
ﭽﮁ ﮂﭼ [البؼــــرة ،]013 :أو كســــرة كحــــق :ﭽﮩ ﮪﭼ [البؼــــرة:
 ،]833أو ٓ ،فنن كان

ضؿ الفاء والؿقؿ وصالً .

هاء الؽـاية:
هل طـد أهؾ هذا الػـ :آسؿ الذي يؽـك بف طـ الؿذكر الغائب  ،وهق ٓ يخؾق
مـ كقكف بقـ متحركقـ كحق :ﭽﭨ ﭩ ﭼ [الحديد ]02 :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

[البؼـرة ،]052 :أو سـاكـقـ كحــق :ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ [الػـتح ،]82 :أو بعــد متحـرك وقبــؾ
ساكـ كحق :ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ [التقبـة ،]12 :أو طؽسـف كحـق :ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ [الؼؾـؿ:
 ،]22فاتػؼ الؼراء رحؿفؿ اهلل طؾك صؾتف يف إول بحرف مجاكس لحركتـف إن ضـؿة
فـــقاو ،أو كســـرة فقـــاء ،إٓ يف :ﭽ ﮣ ﭼ [آل طؿـــران ]42 :معـــًا وﭽ ﮡ ﭼ [آل
طؿــران ]812 :حقــث أتــك ،وﭽﭻﭼ [الـســاء ، ]882 :وﭽﭾﭼ [الـســاء:
 ، ]882وﭽﮓﭼ [إطـــراف ,888 :الشـــعراء ]53 :معـــًا  ،وﭽ ﰇ ﭼ [صـــف:
 ،]42وﭽ ﯿ ﭼ [الـقر ،]20 :وﭽ ﮔﭼ [الـؿؾ ، ]05 :وﭽ ﮈ ﭼ [الزمر،]4 :
وﭽ ﮌ ﭼ [الزلزلة ]5,4 :حريف الزلزال ،فاختؾػقا فقفـ ،ففق مؿـ يؼرأ هبـا فـقفـ،
( )8إن كان بعد الؿقؿ الجؿع ساكـ-
ضـؿ الفـاء والؿـقؿ،
( )0إن كان قبؾ الؿقؿ هاء وقبؾ الفاء ياء ساكـة أو كسرة وبعـد الؿـقؿ سـاكـ فؾـف وصـالً ُّ
ووقػًا كسـر الفـاء وسـؽقن الؿـقؿ ،وإن كـان بعـد الؿـقؿ متحـرك سـقا ًء قبؾفـا هـاء أو ٓ فؾـف كسـر الفـاء
وسؽقن الؿقؿ وصالً ووقػًا-
( )5يـظر :التبصرة ( ،)30,38 .8والتقسقر ( ،)82 .8وشرح صقبة الـشر (-)25,16 .8
( )1هل :هاء الضؿقر التل ُيؽـك هبا طـ الؿػرد الؿذكر الغائب ،وتسؿك هـاء الضـؿقر أو هـاء الؽـايـة -يـظـر:
الـشر (-)521 .8
ً
( )2كتبت كؾؿة (معـًا) بعـد (يلتـف) ولـؿ تـرد هـذه الؽؾؿـة إٓ يف مقضـع واحـد ،وقـد يؽـقن ذلـؽ سـفقا مــ
الـاسخ أو الؿملػ ،فلثب ُتفا قبؾ (يلتف) حقث كؾؿة (أرجف) وردت يف مقضعقـ-
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وطؾك طدمفا يف القسطقـ وكذا يف إخقر إٓ ابـ كثقر فؼرأ هبا فقف .

الؿد والؼصر:
اطؾؿ أن أحرف الؿد ثالثة ،ألػ وٓ يؽقن إٓ ساكـة وقبؾفـا فتحـة ،وواو وتحتقـة
إن وجد قبؾفؿا مجاكسفؿا  ،ويشرتط لزيادة الؿد طؾك ما فقفا مــ الطبقعـل الؿؼـدر
بللػ وهل :حركتقـ ،وجقد هؿز أو سـؽقن  ،والفؿـز إمـا أن يؽـقن مـع أحـدها يف
كؾؿــــة أو ٓ ،الثــــاين :الؿـػصــــؾ كحــــق :ﭽﭨ ﭩﭼ [البؼــــرة ]1 :ﭽﰃ ﰄ ﰅﭼ

[الـــذاريات ]22 :ﭽﮢ ﮣﭼ [الـــذاريات ،]08 :وإول :إمـــا أن يؽـــقن الفؿـــز
متؼـــدمًا كحـــق :ﭽ ﭱ ﭼ [البؼـــرة ، ]58 :أو ٓ كحـــق :ﭽ ﯟ ﭼ [الـســـاء]15 :
ﭽﯻﭼ [البؼرة ]836 :ﭽﭯﭼ [الزمر ،]36 :الثـاين الؿتصـؾ وقـدر زيادتـف
القاجبة طـده يف الؿـػصـؾ والؿتصـؾ ألػـان تؼريبـًا  ،والسـؽقن إمـا اإلدغـام أو ٓ،
فــإول :إمــا أن يجـــقز فؽــف كحـــق :ﭽ ﮈ ﮉ ﭼ [يقســػ ،]23 :أو ٓ كحـــق:
ﭽﭱﭼ [البؼرة ،]831 :والثاين :إما ٓزم كحـق( :كـاف وكـقن ومـقؿ) ،وطـارض لـف
( )8يـظر :السبعة ( ،)858 .8واإلقـاع (-)012 .8
( )0أي :القاو الساكـة الؿضؿقم ما قبؾفا ،والقاء الساكـة الؿؽسقر ما قبؾفا ،وهل الؿراد بالتحتقة-
ِ
والخػة والفؿزة يف ِ
ِ
( )5طؾة وجقب الؿد إذا كان بعده هؿزة :أن حروف الؿد هل ِ
غاية الظفـقرِ،
الخػاء
غاية
ففؿــا ضــدان ،فجــاء الؿــدُّ مؼربــًا لفــذه الحــروف ومظفــر ًا لخػائفــا -يـظــر :الؿقضــح يف التجقيــد (.8
-)805
( )1أي :الؿد الؿتصؾ ،وهق أن يل الفؿز بعد حرف الؿد يف كؾؿة واحدة كحق( :السؿاء) -يـظر :التؿفقـد يف
طؾؿ التجقيد ( ،)838 .8وغاية الؿريد (-)63 .8
( )2هق :مد البدل ،وهق أن يتؼدم الفؿز فقف طؾك حرف الؿد -يـظر :الروضـة الـديـة شـرح الؿؼدمـة الجزريـة
(-)55 .8
( )3أي :الثاين مـ الؼسؿ إول وهق ما كاكت الفؿزة مع حرف الؿـد يف كػـس الؽؾؿـة ،وجـاءت الفؿـزة بعـد
حرف الؿد ،وهق الؿتصؾ-
( )4ألػان :أي بؿؼدار أربعة حركات ،وكان هذا ققـاس الؿـد طــد الؿتؼـدمقـ ،وقـال الـداين" :حؼقؼـة الـطـؼ
بذلؽ أن تؿد إحرف الثالثة ضعػل مدهـ يف الضرب إول ،والؼراء يؼدرون ذلـؽ مؼـدار ألػـقـ ،أو
ياءيـ ،أو واويـ ،لؿا دخؾتف مـ زيادة التؿؽقـ ،وإشباع الؿد دٓل ًة طؾك تحؼقؼف وتػاضؾف" -التحديد يف
اإلتؼان والتجقيد ( )822 .8بتصرف يسقر-
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سببان :تؼدم أولفؿـا ،وثاكقفؿـا :الققـػ كحـق :ﭽﭒﭼ [البؼـرة ]52 :وﭽﯞﭼ

[آل طؿران ]05 :وﭽﭙﭼ [الػاتحة ،]0 :ولؽؾ الؼراء فقؿا طداه جـائز ًا لػـؽ
الؿد  ،فؼقؾ طؾك قدر مراتبفؿ يف الؿتصؾ وققؾ وهق الؿختار اكف لؾؽؾ طؾك حد سقاء
وهق ألػان تؼريبًا ويزيدون فقؿا هق لؾققػ ولق كان الؿقققف طؾقف حرف لـقـ كحـق:
ﭽﮙﭼ [البؼـــرة ]02 :وﭽﭞﭼ [البؼـــرة ]55 :التقســـط ،وفقـــف ويف (مـــقؿ) إذا
فتحت أول آل طؿران والعـؽبـقت الؼصـر [.8ل] أيضـًا ،ويف كحـق :ﭽﭵﭼ [صـف:
 ]8ألػ الؼصر فؼط 7لعدم وجقد سبب الؿد َّأو ً
ٓ وحرفف ثاكقًا -

الفؿزات:
اطؾؿ أن الؽؾؿة ذات الفؿز إما أن يؽقن هؿزها واحد ًا أو اثـقـ أو ثالثة:
وإول :إمــا أن يؽــقن أول كؾؿتــف كحــق :ﭽﰂﭼ [صــف ،]31 :أو وســطفا كحــق:
ﭽﯵﭼ [يقســػ ،]85 :أو آخرهــا ولفــذا حــآن :تــار ًة تؾقــف هؿـزة وتــار ًة ٓ ،ويف
إول أقســام :إمــا أن تتػؼــا فتحــًا كحــق :ﭽﮣ ﮤﭼ [إطــراف ،]51 :أو كســر ًا
وهــق :ﭽﭻ ﭼﭼ بــالبؼرة [آيــة ]58 :وﭽﮇ ﮈﭼ بــالـقر [آيــة ،]55 :أو ضــؿًا
وهق :ﭽﮕﮖ ﮗﭼ [إحؼاف ]50 :فؼط فقفؿا -
والثا  :إما أن تتػؼا فتحًا كحـق :ﭽ ﭖ ﭼ [البؼـرة ،]3 :أو تختؾػـا إمـا بضـؿ
الثاكقة وهق  :ﭽﯞﭼ [آل طؿران ]82 :ﭽﮘﭼ [ص ]5 :ﭽﯻﭼ [الؼؿـر:
( )8يـظر :الؽامؾ ( ،)100 .8وترتقب إداء وبقان الجؿع يف اإلقراء ( ،)814,856 .8والشؿعة الؿضـقة
(-)543 .8
( )0وهق الفؿز الؿػرد يف آخر الؽؾؿة ،ويؾقف هؿزة بداية الؽؾؿة الثاكقة-
( )5وردت أمثؾـــة كثقـــرة طؾـــك الفؿـــزتقـ الؿػتـــقحتقـ مــــ كؾؿتـــقـ ،ولؽــــ الؿؽســـقرتقـ مثـــآن فؼـــط،
والؿضــؿقمتقـ مقضــع واحــد فؼــط وقــد ذكرهــا الؿملــػ ،ولؾؽســائل فقفــا التحؼقــؼ -يـظــر :التبصــرة
()55,58.8
ِ
ً
(ُ )1كتب هـا قبؾ (أؤكبؽؿ) كؾؿة( :أئـؽؿ) ،سفقا مـ الـاسخ ،ولؿ يرد يف الؼرآن مـ كقع الفؿزتقـ مـ كؾؿـة
والثاكقـة مضــؿقمة إٓ يف هـذه الؿقاضــع الـثالث التــل ذكرهــا الؿملـػ ،وأ َّمــا كؾؿـة( :أئِـــؽؿ) مؽســقرة
الفؿزة الثاكقة ،وهل مثا ً
ٓ لؿا بعدها فحذفتفا مـ هـا وأثبتفا يف مقضعفا الصحقح-

77

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )6:هـ

 ،]02أو كسرها كحق :ﭽﭧﭼ [إكعام ]86 :ﭽﯡﭼ [الرطد ، ]2 :ومـا وجـدت
إُولك فقفؿا إٓ مػتقحة-
والثالث :ما وجد مــف إٓ إولقـان الؿػتقحتـان مـع الثالثـة السـاكـة الؿبدلـة ألـػ
باتػاق وهق :ﭽﭜﭼ ثالثـًا بـإطراف [آيـة ]805 :وصـف [آيـة ]48 :والشـعراء
[آية ،]16 :وﭽﯡﭼ بالزخرف[آية ،]25 :فحؼؼ ذلؽ كؾف مـ غقر إدخال ألػ
تػصــؾ بــقـ الفؿــزتقـ  ،إٓ مـــ ﭽﯵﭼ [يقســػ ]85 :كقــػ أتــك فلبــدل هؿــزه
ياء  ،وإذا تقسطت هؿزة وص ٍؾ بقـ ٓم ساكـة وهؿزة آستػفام فعـ كؾفـؿ إبـدالفا
الؿروي طـفؿ أيضـًا،
ألػًا وتؿؽقـ مدها ،وهذا أولك مـ تسفقؾفا بقـفا وبقـ حركتفا
ُّ
وذلؽ يف ثالث كؾؿات باتػاق وقعت يف ستة مقاضع :ﭽ ﭜ ﭼ معـًا بإكعـام
[آية 815 :و  ،]811وﭽﯴﭼ معًا بققكس [آيـة 28 :و  ،]68وﭽﮩﭼ هبـا [آيـة:
 ]26وبالـؿؾ [آية ]26 :أيضًا ،وكؾؿة رابعـة ﭽﭪﭼ [يـقكس ]58 :يف قـراءة أبـل
طؿرو -

ذال إذ:
اطؾــؿ أهنــا تؼــع قبــؾ ســتة أحــرف :الػقققــة ،والجــقؿ ،والــدال والســقـ والصــاد
الؿفؿالت ،والزاي ،فلضفرها طـد الجـقؿ فؼـط ،كحـق :ﭽﮟ ﮠ ﭼ [البؼـرة، ]833 :
ﭽﯝ ﯞﭼ [البؼــرة ،]802 :ﭽﭑ ﭒﭼ [الحجــر ، ]20 :ﭽﭳ ﭴﭼ [الـــقر:
( )8قرأها الؽسائل يف الؿقاضع الثالثة هبؿـزتقـ طؾـك آسـتػفام مـع تحؼقؼفؿـا ،وبعـدهؿا مـدَّ ة بؼـدر هؿـزة
مخػػةٕ ،هنا ثالث هؿزات فؾؿا حؼؼقا إولقـ خػػـقا الثالثـة -يـظـر :اإلرشـاد ( ،)513 .8والؿـبفج
(-)825 .8
( )0هذا حؽؿ الؽسائل يف كؾ هذه الفؿزات الؿتؼدمة -يـظر :العــقان ( ،)01,08 .8والؿػتـاح (,03 .8
-)06
( )5حقث وقعت كؾؿة (الذئب) -يـظر :الفادي ( ،)840 .8والعـقان (-)04 .8
( )1الؼقل باإلبدال هق اختقار الداين والشاصبل ،والقجف الثاين يف التقسقر والشاصبقة واإلطـالن ،وأجؿـع مــ
أجاز تسفقؾفا طـفؿ أكف ٓ يجقز إدخال ألػ بقـفؿا وبقـ هؿزة آستػفام ،والقجفان جقدان كؿـا أخـرب
بذلؽ الداين -جامع البقان ( ،)504 .8والـشر (-)105 .8
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 ، ]80ﭽﭑ ﭒﭼ [إحؼاف ،]06 :ﭽﭴ ﭵﭼ [إكػال- ]15 :

دال قد:
اطؾؿ أهنا تؼع قبـؾ ثؿاكقـة أحـرف :الجـقؿ ،والـذال والظـاء الؿعجؿتـقـ ،والـزاي،
والسقـ ،والشقـ ،والصاد ،والضاد ،فادغؿفا فقفـ كؾفــ ،كحـق :ﭽﮬ ﮭﭼ
[البؼــرة ،]60 :ﭽﭑ ﭒﭼ [إطــراف ،]846 :ﭽﮨ ﮩﭼ [ص ،]01 :ﭽﮈ

ﮉﭼ [الؿؾؽ ،]2 :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ آل طؿران ، 858 :ﭽﰅ ﰆﭼ [يقسػ،]52 :
ﭽﭼ ﭽﭼ [آل طؿران ،]820 :ﭽﯢ ﯣﭼ [الروم- ]25 :

تاء التلكقث:
اطؾــؿ أهنــا تؼــع قبــؾ ســتة أحــرف :الؿثؾثــة ،والجــقؿ ،والــزاي ،والسـقـ والصــاد
الؿفؿؾتقـ ،والظاء الؿعجؿة ،فادغؿفا فقفـ كؾفـ ،كحـق :ﭽﭮ ﭯﭼ [الشـعراء:
 ،]818ﭽﮒ ﮓﭼ [الـساء ،]23 :ﭽﭭ ﭮﭼ [اإلسـراء ،]64 :ﭽﯷ

ﯸﭼ التقبة ،]53 :ﭽﮩ ﮪﭼ [الـساء ،]62 :ﭽﭕ ﭖﭼ [إكبقاء:
- ]88

ٓم هل وبل:
اطؾــؿ أهنــا تؼــع قبــؾ ســتة أحــرف :الؿثؾثــة ،والجــقؿ ،والــزاي ،والســقـ والصــاد
الؿفؿؾتقـ ،والظاء الؿعجؿة ،فلدغؿفا فقفـ كؾفــ ،فالتـاء والــقن يشـرتك فقفؿـا ٓم
( )8أضفرها طـد الجقؿ ،وأدغؿفا طـد بؼقة الحروف الؿختؾـػ فقفـا -يـظـر :اإلرشـاد ( ،)828 .8والفـادي
(-)26 .8
( )0يـظر :اإلرشاد ( ،)820 .8واإلقـاع (-)814 .8
(ُ )5كتبت يف الؿخطقط (ثالثة) ،سفق ًا مـ الـاسخ ثؿ أثبت الستة وم َّثؾ طؾقفـا جؿقعـًا ،والصـقاب مـا أثبتُّـف،
وهق ما ورد يف كتب الؼراءات -يـظر :التقسقر (-)10 .8
َّ
( )1إحـرف الؿختؾـػ فقفـا طـــد تـاء التلكقـث سـتة أحــرف وهـل مـا ذكرهـا الؿملــػ ومثـؾ طؾقفـا ،وأدغــؿ
الؽسائل التاء طـدها جؿقعا ،وإحرف= =الؿتػؼ طؾك إدغـام تـاء التلكقـث طــدها ثالثـة ،وهـل :التـاء،
الطاء ،الدال -يـظر :اإلرشاد ( ،)823,825 .8والؿػتاح (-)81 .8
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هؾ وبـؾ كحـق :ﭽﭸ ﭹﭼ [الؿؾـؽ ،]5 :ﭽﮆ ﮇﭼ [إكبقـاء ،]12 :ﭽﭕ

ﭖﭼ [الؿطػػــقـ ،]53 :ﭽﯻ ﯼﭼ [الرطــد ،]55 :ﭽﮄ ﮅﭼ [يقســػ،]85 :
ﭽﭟ ﭠﭼ [الـســاء ،]822 :ﭽﰃ ﰄﭼ [إحؼــاف ،]05 :ﭽﮖ ﮗﭼ [الػــتح:
 ،]80ﭽﮔ ﮕﭼ [الؽفػ ،]825 :ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ [الحجر- ]82 :

ذكر حرو قربت مخارجفا:
اطؾؿ أن الحروف التل وقع الخؾػ بقـ الؼقم يف إدغامفا وإضفارها هل :الؿقحدة
والػاء الساكـتان ،فـ َلدغؿ كـالً مـفؿـا يف أخـر كحـق :ﭽﯝ ﯞ ﯟﭼ [الرطـد:
 ،]2وﭽﭱ ﭲﭼ [سبل ،]6 :والؿقحدة فلدغؿفا يف الؿقؿ مـ :ﭽﮨ ﮩﭼ

[هــقد ،]10 :ومـــ :ﭽ ﮍ ﮎ ﭼ مـــ البؼــرة [آيــة ،]051 :والــذال الؿعجؿــة
فلدغؿفـــا يف الػقققــــة مــــ :ﭽ ﭨ ﭼ [غــــافر ،]04 :وﭽﯚﭼ [صــــف،]63 :
وﭽﮕﭼ [فاصر ،]03 :وﭽﮞﭼ [الػرقان ]04 :كقػ أتقا ،والػقققة فلدغؿفـا
يف الؿثؾثة مـ :ﭽﰆﭼ [إطراف ،]15 :والـقن فلدغؿفا يف الـقاو مــ :ﭽﭬ

ﭭ ﭮﭼ [يــــس ،]0 , 8 :وﭽﮉﮊ ﮋﭼ [الؼؾــــؿ ،]8 :ويف الؿــــقؿ مـــــ:
ﭽﭑﭼ [الشـــعراء ،]8 :والـــدال الؿفؿؾـــة فلدغؿفـــا يف الؿثؾثـــة مــــ :ﭽﮝ ﮞ
ﮟﭼ [آل طؿران ]812 :حقث أتك ،ويف الذال الؿعجؿة مـ :ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭼ [مــريؿ ،]0,8 :والؿثؾثــة فلدغؿفــا يف الؿثـــاة مـــ :ﭽﯙﭼ [البؼــرة]026 :
كقـػ أتــك ،ويف الــذال الؿعجؿــة مـــ :ﭽﯞﯟ ﯠﭼ [إطــراف ،]843 :والــالم
( )8وقعت ٓم بؾ فؼط قبؾ (الزاي ،السقـ ،الضاد ،الظاء ،الطاء) ،وٓم هؾ فؼـط قبـؾ (الثـاء) ،وجـاءت ٓم
هؾ وبؾ قبؾ (التاء ،والـقن)-
( )0أدغؿفا الؽسائل كؾفا -يـظر :التقسقر ( ،)53 .8والعـقان (-)2 .8
( )5قرأها الؽسائل بالجزم ،فبعد ذلؽ لف إدغامفا يف الؿقؿ -يـظر :جامع ابـ فارس (-)021 .8
( )1أي :الـقن يف الؿقؿ-
( )2أي الدال يف الذال-
( )3الؽالم معطقف طؾك الثاء ،أي :الثاء يف الذال -يـظر :الؽايف (-)12,56 .8
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الؿجزومة فـاكػرد الؾقـث يف إدغامفـا يف الـذال الؿعجؿـة مــ :ﭽﭢ ﭣﭼ [البؼـرة:
- ]058

أحؽام الـون الساكـة والتـوين:
اطؾؿ أهنؿ أجؿعقا طؾك إدغامفا يف أحـرف (يرمؾـقن) ،بـال غــة يف (الـالم والـراء)
كحـــق :ﭽﭣﭼ [الجــــ ،]83 :ﭽﭚ ﭛﭼ [البؼـــرة ،]0 :ﭽﭶ ﭷﭼ [البؼـــرة،]2 :
ﭽﰌﰍ ﰎﭼ [الؿائدة ،]886 :وهبا يف (يقمـ)  ،إٓ خؾػًا فاكف يرتكفا يف القاو والقاء
كحـــق :ﭽﭮ ﭯﭼ [البؼـــرة ،]5 :ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ [اإلكســـان ،]4 , 3 :ﭽﯥ ﯦﭼ
[الرطـــد ،]88 :ﭽﭥ ﭦﭼ [اإلكســـان ،]5 :ﭽﭦ ﭧﭼ [البؼـــرة ،]831 :ﭽﮯ

ﮰﭼ [الطقر ،]01 :ﭽﮱ ﯓﭼ [الـحؾ ،]1 :ﭽﯭ ﯮﭼ [اإلكسان-]0 :
وطؾك إضفار الـقن الساكـة طـد القاو مــ كحـق:ﭽﮬﭼ [إكعـام ،]66 :وطــد
التحتقة مـ كحق:ﭽﮈﭼ [البؼرة-]52 :
وطؾــك إضفــار التـــقيـ أيضــًا طـــد أحــرف الحؾــؼ الســتة كحــق :ﭽﭘ ﭙﭼ
[البؼــــرة ، ]30 :ﭽ ﰉ ﰊ ﭼ [الرطــــد ،]55 :ﭽﮖ ﮗﭼ [التقبــــة ،]826 :ﭽﭚ

ﭛﭼ [الؿائدة ،]62 :ﭽﭑ ﭒﭼ [إطـراف ،]822 :ﭽﭙ ﭚﭼ [الؿجادلـة:
 ،]00ﭽﮈ ﮉﭼ [الؼارطــــة ،]88 :ﭽ ﯧ ﯨ ﭼ [إطــــراف ،]15 :ﭽ ﭪ ﭫ ﭼ

( )8اكػرد الؾقث وهق :أبق الحارث راوي الؽسائل بندغامفا ،ووردت يف ستة مقاضع يف الؼرآن -يـظر :سراج
الؼارئ الؿبتدي ( ،)885 .8والـشر (-)85 .0
( )0وهبــا ،أي :بالغـــة ،وجؿــع أحــرف اإلدغــام بغـــة يف كؾؿــة (يــقمـ) ،وذكــر هــذه الؽؾؿــة كؿــا يف الؿؼدمــة
الجزرية -يـظر :الروضة الـدية شرح متـ الجزرية (-)43 .8
( )5هذا هق اإلضفار الؿطؾؼ ،وورد يف أربع كؾؿات يف الؼرآن وه َّـ( :قـقان) و(صـقان) و(الدكقا) و(بـقـان)،
والؽؾؿتقـ إولتـقـ طؾـك وزن "فعـالن" فؾـق أدغؿـت ٓلتـبس بــ "فِ َّعـال" الؿضـعػ العـقـ ،وكـذلؽ
(بـقـان) طؾـك وزن " ُفعـالن" فؾــق أدغؿـت ٓلتـبس بـــ" ُف َّعـال" -يـظـر :الــدر الـثقـر والعـذب الـؿقــر (.8
-)122
( )1التـقيـ معطقف طؾك الـقن يف حؽؿ اإلضفار ،أي :إضفار الـقن والتـقيـ طـد أحرف الحؾؼ الستة-
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[البؼرة ،]26 :ﭽﮒ ﮓﭼ [هقد ،]33 :ﭽﭪ ﭫﭼ [الغاشقة-]0 :
وطؾك قؾبفؿا بغـة مقؿ يف الؾػظ سـاكـة مخػـاه طــد الؿقحـدة ،كحـق :ﭽﮪ ﮫﭼ

[البؼرة ،]04 :ﭽﮥ ﮦ ﭼ [الحج-]38 :
وطؾك إخػائفؿا بغـة طـد باق الحروف  ،وقد ذكرت حد الـقن الساكـة والتـقيـ
وفقائد وبسطت أمثؾة إحؽام الؿذكقرة يف مؼـدمتل الؿسـؿاة بـــ "تحػـة الؿجـقديـ
لؽالم رب العالؿقـ" -

الػتح واإلمالة:
اطؾؿ أن الػتح إصؾ ،واإلمالة خالفف ،وٓ تؽقن إٓ لسبب  ،وهل تـؼسؿ إلـك
صغرى وكربى ،فإولك :الؿع َّبر طـفا أيضًا بؿحضة ما كاكت إلـك الؽسـر أقـرب،
ومذهبف ,رحؿف اهلل تعالك ,الثاكقة :وتـؼسؿ أيضًا إلك :رائقف ويائقف ،وضابط إولك:
كــؾ ألــػ قبــؾ راء مؽســقرة [.0ل] هــل ٓم الػعــؾ كحــق :ﭽﭪﭼ [البؼــرة]56 :
وﭽﮛﭼ [اإلسراء ]2 :وﭽﭘﭼ [التقبـة ]805 :وﭽﯭﭼ [آل طؿـران:
 ، ]865وضابط الثاكقة :كؾ ألػ مـؼؾبة طـ ياء أصؾقة كاكت ،وتقجد يف آسؿ كحـق:
ﭽﭠﭼ [البؼرة ]802 :والػعؾ كحق :ﭽﮍﭼ [البؼرة ،]815 :وتعـرف يف إول
يت) ،بخـالف كحـق:
الفدَ َيان) ،ويف الثاين :بنسـاده إلقؽ فتؼـقلَ ( :هـدَ ُ
بتثـقتف فتؼقلُ ( :
( )8يـظــر :الؽــايف ( ،)10,18 .8والؿســتـقر ( ،)142,134 .8وســراج الؼــارئ الؿبتــدي (,883 .8
-)885
( )0هذا مـ مملػات الؿملػ التل لؿ ترد يف كتب ففارس الؿخطقصات ،وأثبتفا هـا لـػسف-
( )5هذا مـا طؾقـف الجؿفـقر ،وذهـب جؿاطـة إلـك أصـالة كـؾ مـفؿـا ،ورأي إكثـر أن الػـتح لغـة الحجـازيقـ وهـق
إصؾ 7لعدم تققػف طؾك أمر زائد ،واإلمالة فرعٕ 7هنا ٓ تل إٓ طـد وجقد سببفا ،فـنن ُوجـد سـببفا جـاز فقـف
الػتح واإلمالة ،وما مـ كؾؿة تؿال إٓ ويف العرب مـ يػتحفا ولـقس العؽـس ،وهـذا دلقـؾ طؾـك أصـالة الػـتح
وفرطقة اإلمالة ،وهل لغة ققس وأسد وبـل تؿقؿ -يـظر :لطائػ اإلشارات (-)241 .8
( )1الؿحضة :هل اإلمالة الؽربى ،ويؼال لفا أيضًا :البطح ،واإلضجاع ،وهل الؿرادة طــد اإلصـالق ،وهـذا سـفق مــ
الؿملػ حقث أصؾؼفا طؾك الصغرى ،بقـؿا اإلمالة الصغرى يؼال لفا :التؼؾقؾ ،وبقـ بـقـ ،وبـقـ الؾػظـقـ ،أي :بـقـ
الػتح وبقـ اإلمالة الؽربى -يـظر :لطائػ اإلشارات (-)240 .8
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ﭽ َط َصــاﭼ وﭽﮡﭼ [آل طؿــران ،]820 :إذ هؿــا واو َّي ـان ٕكــؽ تؼــقل فقفؿــا:
قت)  ،أو لؾتلكقث وإن كاكت زائدة غقر مـؼؾبة حؿالً طؾك إصـؾقة
( َط َصقان) و( َط َػ ُ
الؿـؼؾبة طــ يـاء 7بجـامع قؾبفؿـا يـاء يف التثـقـة والجؿـع ،وتؽـقن يف مـقزون (فعؾـك)
مثؾــث الػــاء كحــق :ﭽﯚﭼ [الـســاء ]15 :و[ ُحبؾــك] وﭽﮩﭼ [إكػــال،]4 :
وألحؼ بف كحق :ﭽﮋﭼ [مـريؿ ]4 :وﭽﭲﭼ [البؼـرة ]28 :وﭽﮰﭼ [البؼـرة:
 ، ]54ويف مقزون [فعالك] مػتقح الػاء ومضؿقمفا كحق :ﭽﯰﭼ [البؼرة]888 :
وﭽﮃﭼ [الـساء- ]810 :
وأمال أيضًا ما رسؿ بقاء كحق :ﭽﯦﭼ [البؼرة ،]005 :وﭽﯫﭼ [البؼرة]081 :
آســـتػفامققـ ،وﭽﯨﭼ [إطـــراف ،]806 :وﭽﮛﭼ [البؼـــرة 7 ]58 :لشـــبف
إول ب َػعؾك لػظـًا 7وقؾـب ألـػ الثـاين يف تثـقتـف يـاء 7وٕن الثالـث فعـؾ يـائل بـدلقؾ
إسـاده إلقؽ 7وإكؿا أفردتف بالذكر مع أكف داخؾ يف الضابط الؿتؼدم لـرد قـقل بعضـفؿ
أكف حرف ،وأما الرابع :وإن كان حرفًا واإلمالة قؾقؾة يف الحروف 7لضعػفا وجؿقدها
لؿا ققؾ أن أصؾف (بـؾ) زيـد طؾقـف ألـػ التلكقـث كؿـا زيـد التـاء يف [ 7 ]---لتلكقـث
الؽؾؿة ،واستثـك ما رسؿ بالقاء ﭽﭦﭼ بغافر [آية ]85 :إذ الذي بققسػ [آية]02 :
رســـؿ بـــللػ ،وﭽﭨ ﭩﭼ بـــالـقر [آيـــة ،]08 :وﭽﰏﭼ [البؼـــرة ،]803 :وﭽﮰﭼ

( )8لؿ ترد يف الؼرآن هؽذا مجردة طــ الضـؿقر ،وأصؾؼفـا هــا ويريـد هبـا كؾؿـة (طصـا) كقػؿـا جـاءت مثـؾ:
ﭽﭲ ﭼ (إطراف ،)824 :وﭽﯰﭼ (إطراف- )884 :
( )0استثـل لف مـ إفعال ذوات القاو خؿسـة أفعـال وهـ َّـ( :زكـك ،دحاهـا ،تالهـا ،صحاهـا ،سـجك) ،وقـد
جـت مقاضـعفا -يـظـر:
وخر ُ
ذكرها الؿملػ لف بعد ذلـؽ مـع أفعـال الثالثـل الؿزيـد ،ومـا رسـؿ بالقـاءَّ ،
الروضة (-)515 .8
( )5وقد ذكر صاحب اإلقـاع تػصقالً جؿقال يف هذه الؽؾؿات ،ومدى صحة إلحاقفا بؿقزون (فعؾك) مثؾث
الػاء -يـظر :اإلقـاع ( ،)854,855 .8والؿبفج (-)853 .8
( )1يـظر :الؽايف ( ،)11 .8وسراج الؼارئ الؿبتدي (-)802.8
( )2يـظر :شرح صقبة الـشر ٓبـ الجزري ( ،)83 .8وإيجاز البقان طـ معاين الؼرآن (-)825 .8
( )3هـا كؾؿة لؿ أتؿؽـ مـ قراءتا-
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[البؼـــرة ،]22 :وﭽﭴﭼ [البؼـــرة ]2 :فؾـــؿ يؿقؾفـــا 7إذ يؼـــال يف إولـــقـ( :لـــدوان)
و(زكقت) ،وما بعدهؿا أحرف ٓ َّ
حظ لفا يف اإلمالة -
جـك) وﭽﮦﭼ
وأمال أيضًا كؾ ثالثـل مزيـد كــ ﭽﭳﭼ [الشـؿس ]6 :و( َأ ْك َ

(البؼــرة 7)801 :لؼؾــب ألػفــا حقـئــذ يــاء إذا أســـدت إلقــؽ ،وإن كاكــت يف مجرداتــا
واو ًا  ،و(أحقــا) كقــػ أتــك  ،وﭽﯺﭼ [يقســػ ، ]15 :وﭽﭳﭼ [اإلســراء:
 ،]32وﭽﮦﭼ [البؼــــرة ،]024 :و (خطايــــا) كقــــػ أتقــــا ،و ﭽﯬﭼ

[الجاثقــــة ، ]08 :وﭽﭪﭼ [آل طؿــــران ،]820 :وﭽﮢﭼ [إكعــــام،]838 :
و( َأ ْك َســــــــاكِل)  ،وﭽﭾﭼ [إبــــــــراهقؿ ،]53 :وﭽﮗﭼ [مــــــــريؿ،]58 :
وﭽﯼﭼ [هــــقد ،]05 :وﭽﭖﭼ [الشــــؿس ،]0 :وﭽﭦﭼ [الشــــؿس،]3 :
وﭽﮞﭼ [الـازطـــــــــات ،]52 :وﭽﮙﭼ [الـازطـــــــــات ،]06 :وﭽﭲﭼ
[الضـــحك ،]8 :وﭽﭶﭼ [الضـــحك ،]0 :وﭽﭓﭼ [البؼـــرة ،]042 :وﭽﭨﭼ

[الـــجؿ ،]2 :وإن كاكــت واويــة 7لؿـاســبة مــا قبؾفــا ومــا بعــدها مـــ الػقاصــؾ القائقــة
الؿؿالــة ،وذلــؽ ســبب معــروف طـــد العــرب وبؽســر أول (الرب ـا) الؿـاســب أيضــًا
لإلمالة -
وأواخــر إحــدى طشــرة ســقرة :صــف ،والـــجؿ ،والؿعــارج ،والؼقامــة ،والـازطــات،
وطبس ،وإطؾك ،والشؿس ،والؾقؾ ،والضحك ،واقرأ ،وإن كان بعض ذلـؽ واويـًا7

( )8يـظر :الفادي ( ،)58 .8والروضة ( ،)520 .8والؿستـقر (-)201 .8
( )0لؿ ترد يف الؼرآن هؽذا مجردة طـ الضـؿقر ،وأصؾؼفـا هــا ويريـد هبـا كؾؿـة (أكجـك) كقػؿـا جـاءت مثـؾ:
ﭽﮕﭼ (إكعام ،)35 :وﭽﭚﭼ (إبراهقؿ-)3 :
جردتا مـ الزيادة وأسـدتا إلقؽ ،تؽقن ألػفا واو ًا-
( )5أي :إذا َّ

( )1وقد جاءت مضافة لضؿقر ،مثؾ :ﭽﯢﭼ (البؼرة-)05 :
( )2لؿ ترد يف الؼرآن هؽذا مجردة طـ الضؿقر ،وإكؿا جاءت بضؿائر مثؾ :ﭽﭢﭼ (البؼرة-)25 :
( )3يف ققلف تعالك :ﭽﭨﭼ (الؽفػ-)35 :
( )4يـظر :الدر الـثقر والعذب الـؿقر (-)135 .8
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مر -
لؿا ّ
وﭽﯛﭼ معًا بسبحان [اإلسراء- ]40 :
وكؾ ألػ تلكقث أو مـؼؾبة طـ ياء ٌ
كؾ مـفؿا بعد راء  ،فإولك كحـق :ﭽﭓﭼ
[اإلســراء ،]8 :وﭽﯽﭼ [إكعــام ،]62 :وﭽﮚﭼ [البؼــرة ،]64 :والثاكقــة
كحق :ﭽﮝﭼ [البؼرة ،]811 :وﭽﮍﭼ [إكعام-]60 :
وكقن وهؿزة :ﭽﯙﭼ معًا [اإلسراء, 55 :و ,فصؾت- ]28 :
وﭽﮤﭼ [إحـــزاب ،]25 :وﭽﮦﭼ [اإلســـراء 7]05 :لؽســـرة كافــــف أو
اكؼالب ألػف طـ ياء وهذا مذهب سقبقيف -
وﭽﯸﭼ [الؿائدة ،]58 :وﭽﯾﭼ [الزمر ،]23 :وﭽﯡﭼ [يقسػ:
- ]51
وﭽﰄﭼ [يـــقكس ،]02 :وﭽﮗﭼ [التقبـــة ،]826 :وكـــؾ ذي رائـــقـ كحـــق:
ﭽﯭﭼ [آل طؿران ،]865 :وﭽﭚﭼ [ص- ]30 :
ويف الققػ فؼط :ﭽ ﮣ ﭼ [صف ،]25 :وﭽﮞﭼ [الؼقامة-]53 :
واكػــرد الــدوري بنمالــة كــؾ ألــػ قبــؾ راء مؽســقرة وإن لــؿ تؽـــ صرفــًا ،كحــق:
ﭽﮞﭼ [آل طؿران ،]85 :وﭽﮧﭼ [الـساء ،]53 :وﭽﭓﭼ [الشقرى:
( )8أي :لؿشاكؾة الػقاصؾ يف اإلمالة ،يـظر :الؿػتاح ( ،)20 .8والؽـز (-)064 .8
( )0يـظر :التقسقر ( ،)12 .8شرح شعؾة طؾك الشاصبقة (-)833 .8
( )5وذلؽ يف إسؿاء وإفعال الثالثقة مــ كـؾ مػـرد ومضـاف ،أو زائـدة طــ الثالثـة -يـظـر :الؿـبفج (.8
-)025
( )1لؾؽسائل إمالة الـقن وإلػ فقفا يف الؿقضعقـ ،بال خالف ،فلمال إلػ لؽقهنا مـؼؾبة طـ ياء ،وأمال
الـقن إتباطًا إلمالة إلػ -يـظر :شرح شعؾة طؾك الشاصبقة (-)835 .8
( )2يـظر :الؿستـقر ( ،)282 .8وسراج الؼارئ الؿبتدي (-)802.8
( )3يـظر :جامع البقان ( ،)116 .8والؿستـقر (-)204 .8
( )4يـظر :الروضة ( ،)521 .8والؽايف ( ،)12 .8واكػرد صاحب العــقان بروايـة ذلـؽ طــ أبـل الحـارث
وحده ،وهذه الرواية لقست مـ صرق الـشر -يـظر :العـقان (-)18 .8
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 ،]50وﭽﯠﭼ [الؿائـــدة ،]00 :وﭽﭥﭼ [البؼـــرة ،]4 :وﭽﯳﭼ [آل
طؿــران ،]20 :وﭽﭒﭼ [آل طؿــران ،]855 :وﭽﯱﭼ [الؿممـــقن،]23 :
وﭽﯦﭼ [آل طؿــــــران ،]881 :وﭽﯦﭼ [الحشــــــر ،]01 :وﭽﮡﭼ

[البؼرة ٓ ،]21 :كحق :ﭽﮢﭼ [الغاشقة ،]82 :وﭽﮏﭼ [الؽفػ- ]00 :
وﭽﯱﭼ [البؼـــرة ،]82 :وﭽﭰﭼ [فصـــؾت ،]2 :وﭽﭵﭼ [البؼـــرة:
 ،]86وﭽﭕﭼ [يقسػ ،]2 :وﭽﭥﭼ [يقسػ ،]05 :وﭽﯗﭼ [إكعام:
 ،]830وﭽﮰﭼ [الـــــقر ،]52 :وﭽﭜﭼ [البؼــــرة ،]55 :وﭽﰎﭼ [آل
طؿــران ]822 :ذي القــاء معرفــًا ومـؽــر ًا  ٓ ،كحــق :ﭽﮐﭼ [آل طؿــران:
 ،]811وﭽﯗﭼ [إح ـزاب ]52 :إتباطــًا ل ثــر ،وٓ ﭽﮇﭼ [البؼــرة:
 ]18الؿػرد 7قالقإ :ن لقس فقف ما يف الجؿع مـ تـقالل كسـرتقـ ويـاء ،قؾـت :وهـذا
ـح أن يؽــقن لعــدم إمالــة ﭽﭹﭼ [إطــراف ]12 :ذي الــقاو أيضــًا،
التعؾقــؾ يصـ ُّ
ومؼتضقًا إلمالة كحق :ﭽﮐﭼ وإن لؿ أرهـؿ أشـاروا إلـك ذلـؽ ،فـإَولك أن
ؼتصر طؾك إتباع إثر -
ُي َ
وأمال أيضًا ﭽﯳﭼ وﭽﯿﭼ كالهؿا بالؿائدة [آية ]58 :يف أحد وجفقف
وف َت َحفؿــا يف َ
أخ ـر ،ك ــ ﭽﭺﭼ بــإطراف [آيــة ]03 :الؼــاصع فقــف بــالػتح إتباطــًا
ل ثر  ،و َث َّؿ كؾؿات ُأخر كذكرها يف محالفا إن شاء اهلل تعالك-
ٓ يؿـع اإلسؽان العارض لؾققػ اإلمالة لؾؽسرة -
(ٕ )8ن الراء فقفؿا طقـ الؽؾؿة ،أما يف (كؿارق) فظاهر ،وأما يف (تؿار) ف ن ٓم الػعؾ ياء وحذفت لؾجزم،
وذكر أبق شامة تػصقالً يف ذلؽ -يـظر :إبراز الؿعاين مـ حرز إماين (-(500 .8
( )0اكػرد الدوري طـ الؽسائل بنمالة هذه الؽؾؿات -يـظر :شرح شعؾة طؾـك الشـاصبقة ( ،)840 .8والؽــز
(-)825,820 .8
( )5يـظر :الفادي ( ،)58 .8والروضة (-)531 .8
( )1أي :الدوري طـ الؽسائل-
( )2يـظر :الؽـز ( ،)825 .8وسراج الؼارئ الؿبتدي (-)852.8
( )3أي :كؾ مـ قرأ باإلمالة يف القصؾ لعؾة ،ففق يؼـػ كؿـا يصـؾ ،وكـؾ مـا امتـعـت فقـف اإلمالـة يف القصـؾ

=
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ومــا ُيؿـــع إمالتــف وصــالً لســاكـ بعــده كحــق :ﭽﮈ ﮉﭼ [البؼــرة،]25 :
وﭽﮇ ﮈﭼ [سبل ،]85 :يققػ طؾقف باإلمالة ،والؿـقن الؿقققف طؾقف :مـ أهـؾ
إداء مـ قطع بنمالة ألػف مطؾؼًا ،ومـفؿ مـ قطـع بعـدمفا كـذلؽ ،ومــفؿ مــ وافـؼ
إول يف حالتل الرفع والجر ،والثاين يف حالة الـصب  7وطؾة ذلـؽ كؾـف تطؾـب مــ
متقين لؼراءة حؿـزة  ،فـالؿجرور والؿرفـقع كحـق :ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [الـدخان:
 ،]18والؿـصقب كحق :ﭽﯬ ﯭﭼ [آل طؿران-]823 :

هاء التلكقث الؿوقو طؾقفا:
اطؾؿ أكف رحؿف اهلل اختص بنمالة هاء التلكقث وما قبؾفا إذا وقػ طؾقفا 7تشبقفًا لفا
بللػف إذا لؿ يؽـ ما قبؾفا أحد أحـرف {حـؼ ضـغاط طـص خظـا} كحـق :ﭽﭾﭼ
[البؼـــــرة ،]824 :وﭽﯚﭼ [البؼـــــرة ،]52 :وﭽﮦﭼ [الـســـــاء ،]1 :وﭽﮍﭼ

[البؼـــرة ،]038 :فؾـــق كـــان امتـعـــت مطؾؼـــًا كحـــق :ﭽﭟﭼ [الؿائـــدة،]5 :
ﭽﮯﭼ [الحاقــة ،]8 :ﭽﯖﭼ [صــف ، ]63 :ﭽﯫﭼ [الؼؿــر ،]2 :ﭽﭡﭼ
[البؼرة ،]5 :ﭽﮭﭼ [البؼرة ،]014 :ﭽﭜﭼ [الؼارطة ،]8 :ﭽﯽﭼ

[الحشر ،]6 :ﭽﯸﭼ [طبس ،]55 :ﭽﮝﭼ [البؼرةٕ 7]33 :ن مـفا أحرف
آستعالء السبعة الؿاكعة مـ إمالة إلػ يف محال كثـرة ،والحـاء والعـقـ الؿفؿؾتـان
ألحؼتا بالؿعجؿتقـ لؼرهبا مخرجًا ،وإلػ ساكـة فال تؿال ،ولق أمقؾ ما قبؾفا 7ل ُظ َّـ
َّ
أن اإلمالة ل لػ ٓ لفا-
=

ٕجؾ ساكـ أو تـقيـ ،فاإلمالة فقف سائغة يف الققػ لعدم العؾة -يـظر :تؾخقص العبارات (-)52 .8
( )8ذكر الداين يف جامعف هذه إققال الثالثـة وبـ َّقـ أن إكثـر مــ أهـؾ إداء يف ذلـؽ طؾـك مـذهب أهنـؿ يف
الققػ كالقصؾ سقاء ،وذكر لـذلؽ طؾـؾ طديـدة ،مـفـا :أن الققـػ طـارض والعـارض ٓ يعتـدُّ بـف ،أن
يػرق بقـ الؿؿال لعؾة وما ٓ يؿال أصالً -يـظر جامع البقان ()155,150 .8
َّ
( )0لؾؿملػ كتاب يف قراءة حؿـزة ،ولؽــ لـؿ أحصـؾ طؾقـف وهـق" :فـتح الؼريـب الؿجقـب يف قـراءه اإلمـام
حؿزة بـ حبقب"-
( )5أي :لق كان قبؾفا أحد أحرف (حؼ ضغاط طص خظا)
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وكذا تؿتـع إذا كان قبؾفا أحـد أحـرف {أكفـر} ولـقس قبؾـف يـاء سـاكـة وٓ كسـرة
كحــــــق :ﭽﮯﭼ [العـؽبــــــقت ،]02 :ﭽﮨﭼ [البؼــــــرة ،]862 :ﭽﯶﭼ

[إطراف ،]33 :ﭽﮎﭼ [طبس 7]83 :لشبف الفؿزة والفاء ل لػ [.5ل] ،والؽاف
لؾؼاف مخرجًا ،والراء لؿا فقفا مـ التؽرير فللحؼت هبا يف الؿـع ،فؾق كـان قبـؾ مـا
ذكر ياء ساكـة أو كسرة أمالفا ولق فصـؾ بقـفـا وبـقـ الؽسـرة سـاكـ ولـق كـان حـرف
اســتعالء 7لضـــعػ الشـــبف الؿـــذكقر حقـئـــذ بؼـــقة الســـبب ،أمثؾـــة ذلـــؽ :ﭽﯣﭼ

[الشعراء ،]843 :ﭽﯢﭼ [البؼرة ،]026 :ﭽﭫﭼ [البؼرة-]815 :
وأمالفــا بعــد الخؿســة طشــر حرفــًا الباققــة بــال شــرط  ،أمثؾــة ذلــؽ :ﭽﮅﭼ
[البؼــــرة ،]038 :ﭽﮏﭼ [إكعــــام ،]58 :ﭽﮦﭼ [الغاشــــقة ،]83 :ﭽﮠﭼ
[البؼــــرة ،]005 :ﭽﯩﭼ [الحــــج ،]2 :ﭽﭝﭼ [الؿائــــدة ،]5 :ﭽﭥﭼ

[الؽفـــػ ،]14 :ﭽﮮﭼ [الؿائـــدة ،]08 :ﭽﭰﭼ [آل طؿـــران،]852 :
ﭽﯔﭼ [البؼــرة ،]025 :ﭽﰑﭼ [البؼــرة ،]863 :ﭽﭜﭼ [البؼــرة،]088 :
ﭽﯝﭼ [الؿائـدة ،]85 :ﭽﯝﭼ [إكػــال ،]32 :ﭽﮖﭼ [الحاقــة ،]85 :ومــا
روي مـــ جــقاز إمالتفــا بعــد الػــتح والضــؿ ضــعقػ ولــق كــان بعــد حــاجز ســاكـ،
وبعضفؿ أجازها مطؾؼًا إٓ بعد ألـػ ،كؿـا أمـال غقرهـا مـع ألـػ التلكقـث إذ اإلمالـة
مؿؽـة معفا بخالففا مع إلػ لتعذرها -
فائـدة :كفـاء التلكقـث فقؿـا ذكـر مـا شـاهبفا لػظـًا كحـق :ﭽﮙﭼ [الــجؿ،]25 :
وﭽﮈﭼ [يقســــػ ، ]825 :وﭽﭥﭼ [الفؿــــزة ،]8 :وﭽﭤﭼ [الفؿــــزة:

( )8بعد كؾؿة التؽرير كتبت جؿؾة "حرف آستعالء لضعػ الشـبف" تصـحقػ مــ الـاسـخ ،وهـل تؽـرار لؾجؿؾـة
كػسفا يف السطر الذي يؾقف-
( )0مجؿقطة يف " :فجثت زيـب لذود شؿس"
( )5يـظر :الفادي ( ،)55,50 .8والتبصرة ( ،)814,812 .8والؿبفج (-)082,025 .8

88

د .مشاطل سالم طبد اهلل باجابر

طؾي وراويقه
الؼول العؾي يف قراءة الؽسائي ّ

 ، ]8وٓ يؿال هاء السـؽت طؾـك الؿشـفقر كحـق :ﭽﯵﯶﭼ [الحاقـة ،]05 :وﭽﮅ

ﮆﭼ [الؼارطة-]82 :

الوقف:
اطؾؿ أن الققػ قسؿان ،إول :مـ حقث كقػقتف ،والثا  :مـ حقث الرسؿ-
فإول :إصؾ فقف أن يؽقن بالسؽقن ،و ُكص واس ُت ِ
حسـ طؾـك أن يؽـقن بنشـؿام
َّ
وهق :إصباق الشػاه بعد إسؽان الؿقققف طؾقف وضؿفا مــ غقـر صـقت ويـدرك هـذا
البصقر فؼط ،وبـروم وهـق :إضـعاف حركـة الؿققـقف طؾقـف بحقـث يسـؿعفا الؼريـب
فؼط ،وفعؾفؿا ورد يف الضؿ والرفع ،والثاين يف الؽسر والجر أيضًا ،ولؿ يره يف الػتح
والـصب قارئ 7لعدم وروده فقـف كؼـالً  ،ورآه طــده سـقبقيف إمـام الـحـق أيضـًا ٓ
مؽاهنؿا ،وأكت خبقر بلن الؼراءة ٓ مدخؾ لؾؼقاس فقفا وإكؿا سبقؾفا اإلتباع وما ُيذكر
لفا مـ التقاجقف والعؾؾ إكؿا هل محسـات فؼط-
تـبقه :الروم واإلشؿام ٓ يدخالن هاء تلكقث كحق :ﭽﯶﭼ [آل طؿـران ،]5 :إٓ
ما رسؿ مـفا مجرور ًا يف مذهب مـ يؼػ طؾقفا بالتاء ،وٓ مـقؿ جؿـع كحـق :ﭽﮩﭼ

[البؼرة ]833 :وﭽﯤﭼ [البؼرة ،]38 :وٓ حركة طارضة لؾتخؾص مــ سـاكـقـ
كحــق :ﭽﰅ ﰆﭼ [إطــراف ،]862 :أو لـؼــؾ كحــق :ﭽﭑ ﭒﭼ [الجـــ ،]8 :وٓ
هــاء ضــؿقر إذا كــان قبؾفــا ضــؿ أو كســر أو واو أو يــاء كحــق :ﭽﭚ ﭛﭼ [البؼــرة:
 ،]042وﭽﭿﭼ [البؼــــــرة ،]63 :وﭽﯳﭼ [البؼــــــرة ،]42 :وﭽﮤﭼ

[إطراف ، ]810 :وأجازهؿا بعضفؿ مطؾؼًا ،ولؿ يستثـ شقئًا مؿا ذكر -
( )8كؾفؿ طؾك إجراء الفاء التل تدخؾ لؾؿبالغة مجرى هاء التلكقث ،كحق إمثؾـة الؿـذكقرة -يـظـر :التبصـرة
(-)813 .8
( )0يـظر :جامع البقان ( ،)02 .0وتحبقر التقسقر (-)038 .8
( )5هق :طؿرو بـ طثؿان بـ قـرب أبق بشر سقبقيف الػارسل البصري ،إمـام الـحـق ،تـقيف 852هــ -يـظـر :غايـة
الـفاية (-)320 .8
( )1تؽرر بعد هذه الؽؾؿة جؿؾة سبؼ ذكرها وهل" :وٓ هاء ضؿقر إذا كان قبؾفا"-
( )2يـظر :تحبقر التقسقر (-)030 .8
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الؼسم الثا  :اطؾؿ أكف رحؿف اهلل راطك الرسـؿ الؼـرآين يف وقـػ آختبـار ،وإن لـؿ
يؽـــ وقــػ اختقــار ،وقــد خــالػ ذلــؽ يف أحــرف هــل :ﭽﮮﭼ [الـــجؿ،]86 :
وﭽﮦﭼ [البؼــرة ،]024 :وﭽﮍ ﮎﭼ [الـؿــؾ ،]32 :وﭽﭥ ﭦﭼ

[ص ،]5 :وﭽﯗﭼ معًا [الؿممـقن ،]53 :وكؾ ما رسؿ تاء مـ هاء التلكقث مؿـا
قد بقـتف يف "الدر الـضقد" وغقره ،فققػ طؾك ذلؽ كؾف بالفاء -
وﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ [الـســــــاء ،]45 :ﭽﮇ ﮈ ﮉﭼ [الؽفــــــػ،]16 :
ﭽﮓ ﮔ ﮕﭼ [الػرقان ،]4 :ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ [الؿعارج ]53 :فققػ طؾك [مـا]
يف أحد وجفقف وطؾك [الالم] يف أخر-
وﭽﮯﭼ وﭽﯢﭼ [الؼصص ]50 :فققػ طؾك القاء-
وطؾك القاء مـ ﭽﮒ ﮓﭼ [الـؿؾ ]85 :طؾك إصؾ وإن لؿ ترسؿ -
وقد بؼل مـ هذا الؼسؿ كؾؿات كذكرها يف محالفا إن شاء اهلل تعالك-

ياءات اإلضافة:
اطؾؿ أهنا :يا َء الؿتؽؾؿ الالحؼة لالسؿ والػعؾ والحرف ،كحق :ﭽﭫﭼ [يقكس:
 ،]82وﭽﭥﭼ [الػجر ،]05 :وﭽﭪﭼ [البؼرة ،]52 :والؿـراد مـفـا هــا فتحفـا
إصؾل وإسؽاهنا العارض لؾخػة  ،وكالهؿا شائع لغة ،والؿراد إتباع إثر-
وجؿؾة ما اختؾػ الؼراء فقف مـفا( :مائتا ياء وثـتا طشرة ياء)( ،تسع وتسعقن) قبؾ
هؿــز مػتــقح ،و(ثـتــا وخؿســقن) قبــؾ هؿــز مؽســقر ،و(طشــر) قبــؾ هؿــز مضــؿقم،
و(أربع طشرة) قبـؾ ال ،و(سـبع) قبـؾ الفؿـز فؼـط ،و(ثالثـقن) قبـؾ بـاقل الحـروف،
الــدر الـضــقد" ،ولــؿ أجــده لــف يف ففــارس
( )8هــق مـــ ممَ لػــات الؿملــػ التــل أثبتفــا لـػســف واســؿف " ُّ
الؿخطقصات-
( )0يـظر :شرح شعؾة طؾك الدرة (-)865 .8
( )5يـظر :شرح شعؾة طؾك الدرة ( ،)020,022 .8وسراج الؼارئ الؿبتدي (-)816,815 .8
( )1ياء اإلضافة الؿختؾػ فقفـا ٓ تؽـقن إٓ زائـدة ،ضـؿقر ًا لؾؿـتؽؾؿ ،يصـح أن يؼـع مؽاهنـا كـاف الضـؿقر،
وهاؤه كحق :فطرين ،فتؼقل :فطره ،فطرك -يـظر :الؽـز (-)801 .8
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فس َّؽـ ذلؽ كؾف وصالً ووقػًا  ،وسرتاها مبقـة أواخر سقرها إن شاء اهلل تعالك -

القاءات الزوائد:
اطؾؿ أهنا :ياءات وجدت لػظًا ٓ خ َّطًا يف الؿصحػ الؽريؿ ففل زائـدة طؾقـف ،
وجؿؾة ما اختؾػقا فقف مـفا أيضًا (ثـتان وستقن ياء) وهل:
ﭽﯲﭼ [البؼـــــــرة ،]853 :وﭽﯴﭼ [البؼـــــــرة ،]853 :وﭽﭯ ﭰﭼ

بالبؼرة [آية-]864 :
وﭽﮜﭼ [آل طؿران ،]02 :وﭽﭩﭼ بآل طؿران [آية-]842 :
وﭽﮝ ﮞﭼ بالؿائـــــدة [آيـــــة ،]11 :وﭽﯜﭼ بإكعـــــام [آيـــــة،]52 :
وﭽﰉﭼ بإطراف [آية-]862 :
وﭽﭞﭼ [هــــقد ،]13 :وﭽﯗﭼ [هــــقد ،]45 :وﭽﯕﭼ هبــــقد [آيــــة:
-]822
وﭽﯦﭼ [يقسػ ،]80 :وﭽﮈﭼ [يقسػ ،]33 :وﭽﮛﭼ بققسػ [آيـة:
-]62
وﭽﮏﭼ بالرطد [آية ،]6 :وﭽﮡﭼ [إبـراهقؿ ،]81 :وﭽﯕﭼ

[إبراهقؿ ،]00 :وﭽﯫﭼ بنبراهقؿ [آية-]12 :
وﭽﭕﭼ [اإلسراء ،]64 :وﭽﮚﭼ باإلسراء [آية-]30 :

( )8يـظر :اإلقـاع ( ،)552 .8والـشر (-)830 .0
( )0وهذا مذهب أكثر الؿتؼدمقـ يف التللقػ يف الؼـراءات ،بـلن يـذكروا يـاءات اإلضـافة بعـد كـؾ سـقرة دون
إجؿال حؽؿفا يف باب مستؼؾ ،والؿملػ هـا جؿع بقـ الؿـفجقـ ،فذكر حؽؿفا هـا إجؿا ً
ٓ لؾؽسائل،
وذكر مقاضعفا تػصقال قل هناية السقر-
( )5هل ياء متطرفة زادت يف التالوة طؾك رسؿ الؿصـاحػ العثؿاكقـة ،وتؽـقن يف إسـؿاء ،ويف إفعـال ،وهـل
ٓم الؽؾؿة ،وتؽقن أيضًا ياء إضافة يف مقضع الجر والـصب ،وأصؾقة ،وزائدةٌ ،
وكؾ مـفؿا فاصؾة ،وغقـر
فاصؾة -يـظر :لطائػ اإلشارات (-)482.8
( )1الؽسائل مؿـ قرأها بنسؽان الالم وكسر الـقن -يـظر :التقسقر (-)55 .8
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وﭽﮂﭼ [الؽفػ ،]84 :وﭽﮓﭼ [الؽفػ ،]56 :وﭽﮝﭼ [الؽفػ:
 ،]12وﭽﭸﭼ [الؽفــــــــــــــــــــــػ ،]31 :وﭽﮓﭼ [الؽفــــــــــــــــــــــػ،]33 :
وﭽﮮﭼ [الؽفػ ]01 :الست [بالؽفػ-
وﭽﮏ ﮐﭼ [صـــــــــــف ،]65 :وﭽﭕﭼ ،وﭽﭘﭼ [آيـــــــــــة،]53 :
وﭽﯡﭼ [الـؿؾ ]]50 :بالـؿؾ-
[وﭽ ﯞ ﭼ [الؼصص ، ]]55 :وﭽﯮﭼ بالؼصص [آية-]51 :
وﭽﯪﭼ [سبل ،]85 :وﭽﯟﭼ بسبل [آية ،]12 :وهل بػاصر -
وﭽﯨﭼ بقس [آية ،]05 :وﭽﭭﭼ بالصافات [آيـة ،]23 :وﭽﮦ ﮧﭼ

بــــالزمر [آيــــة ،]84 :وﭽﯕﭼ [غــــافر ،]55 :وﭽﯻﭼ بغــــافر [آيــــة،]50 :
وﭽﭗﭼ بالزخرف [آية-]38 :
وﭽﭡﭼ [الدخان ،]02 :وﭽﭧﭼ بالدخان [آيـة ،]]08 :وﭽ ﯲ ﭼ معـًا
[ق ،]12,81 :وﭽﮓﭼ بـ ق [آية- ]18 :
وﭽﯶﭼ معــًا [الؼؿــر ،]5,3 :وﭽﮜﭼ س ـتًَّا بــالؼؿر [آيــة,08,85,83 :
-]56,54,52
وﭽﮕﭼ [الؿؾــؽ ،]85 :وﭽﮌﭼ بالؿؾــؽ [آيــة ،]84 :وﭽﭓﭼ بشــقرى
[آية-]50 :

( )8هـــا ســفق مـــ الؿملــػ ،أو ســؼط يف الـســخة ،فؽتــب هـــا (تســللـ) وهــذه لقســت يف الؽفــػ ،والؿثــال
السادس يف الؽفػ هق ما أثبتُّف-
(ُ )0كتب هـ ا (الست بالـؿؾ) ،والصقاب ما أثبتف ،ففـا سؼطت كؾؿة الؽفػ ،ومقضع صف ومقاضـع الـؿـؾ،
وذكرتا هـا بقـ معؽقفتقـ -يـظر :لطائػ اإلشارات ()488,482.8
( )5سؼط هذا الؿقضع هـا حقـث كتـب الؿملـػ "ويفـديـ ويؽـذبقن بالؼصـص" والصـقاب ":يفـديـ" يف
الشعراء ويف الشعراء أيضًا ست طشرة يـاء ،ولقسـت "يفـديـ" فؼـط ،لؿقاضـع الشـعراء جؿقعـًا يـظـر:
الؽـز (-)855 .8
( )1الضؿقر يعقد طؾك كؾؿة (كؽقر) مقضع فاصر (آية-)03 :
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وﭽﭛﭼ [الػجــــر ،]1 :وﭽﭺﭼ [الػجــــر ،]6 :وﭽﮝﭼ [الػجــــر،]82 :
وﭽﮨﭼ [الػجر ]83 :إربع بالػجر -
ولــقس لــف مـــ هــذه الزوائــد إٓ :ﭽﯔ ﯕﭼ هبــقد [آيــة ،]822 :وﭽﭶ ﭷ ﭸﭼ

بالؽفػ [آية ]31 :فؼط ،فلثبتفؿـا وصـالً وحـذففؿا وقػـًا  ،وسـرتاها مبقــة أواخـر
سقرها أيضًا إن شاء اهلل تعالك-

( )8هـاك بعض الؿقاضع لؿ يـذكرها الؿملـػ ،ولـقس لؾؽسـائل فقفـا شـلء ،ولؾتلمـؾ فقفـا يـظـر :تؾخـقص
العبارات ( ،)15,10 .8واإلقـاع ( ،)511,518 .8والؽـز ( ،)856,855 .8ولطائػ اإلشارات
(-)408,482 .8
( )0يـظر :التقسقر ( 56 .8و  ،)828ولطائػ اإلشارات (-)480 .8
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رفزش احلزّفد
صْرٗ البكزٗ
قرأ ﭽ ﭽ ﭼ الثاين [ ]6بؾػظف ،ﭽﮏﭼ [ ]82بػتح تحتقتة مخػػًا -
أشـــؿ حركـــة [ .1ل] أوائـــؾ ﭽﮒﭼ [البؼـــرة ،]88:وﭽﯰﭼ [هـــقد،]11:
وﭽﭯﭼ [الزمــــــر ،]36 :وﭽﮎﭼ [ســــــبل ،]21:وﭽﮗﭼ [هــــــقد،]44:
ضــؿًا 7بــلن يخؾــط إحـــدى
وﭽﮃﭼ [الزمــر ،]48:وﭽﭔﭼ [الؿؾــؽ]04:
َّ
الحركتقـ بإخرى فقتقلد مـفؿا حركة ٓ هل كسرة خالصة وٓ ضؿة -
كذلؽ أسؽـ هاء :ﭽﯬﭼ [ ،]06وﭽﯔﭼ [ ]856بعد واو ،أو فاء ،أو ٓم ،أو ثؿ-
ﭽﯨﭼ [ ]53مــثؼال بــال ألــػ ،ﭽﯿﭼ [ ]54مرفقطــًا ،ﭽﰂﭼ []54
مـصقبًا ،ﭽﯹﭼ [ ]15إولك بتحتقة ،ﭽﭱﭼ [ ]28حقث أتك بللػ -
أشــــــبع حركــــــة راء ﭽﮚﭼ [ ،]21وﭽﮦﭼ [ ،]34وﭽﭒﭼ []50
بػقققـــة وتحتقـــة ،وﭽﮈﭼ [ ]832وﭽﯹﭼ [ ،]826ﭽﭠﭼ هــــا []25
وبإطراف [ ]838بـقن مػتقحة وكسر فائف-
ﭽﯳﭼ [ ،]38وﭽﮡﭼ [آل طؿران ،]880 :وﭽﭷﭼ [آل طؿران:
 ،]46وﭽﯨﭼ [آل طؿـــران ]35 :حقـــث أتـــت بـــال هؿـــز ،ﭽﭗﭼ [،]30
وﭽﯝﭼ [الؿائدة ]36 :مفؿقز ًا ،ﭽ ُه ُز َؤاﭼ [ ]34بضؿ ثاكقف -
( )8يـظر :اإلرشاد ( ،)015 .8والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة (-)823 .8
( )0كقػقتف :أن يل بجزء الضؿ مؼدَّ م وهق أقؾ ويتبعف جزء الؽسر وهق إكثر ،وفقف إشـارة إلـك أصـؾ حركـة
ضؿ ف هنـا طؾـك وزن
أوائؾ الػعؾ الثالثل إجقف الؿبـل لؾؿػعقل ،وقال أبق مـصقر إزهري" :مـ َّ
( ُف ِعــؾ) ،ومـــ كســر فالســتثؼال الضــؿة مــع كســرة الــقاو" -يـظــر :معــاين الؼــراءات ( ،)10 .8وحجــة
الؼراءات ٕبل زُ رطة ( ،)10 .8وجامع البقان (-)58 .0
( )5كؾؿات :تـصب بؽسر التاء -يـظر :غاية آختصار ( ،)125,124 .0والؽـز (-)816 .8
( )1قرأ( :هزؤا) بضؿ الزاي مع إثبات الفؿـز ،والؽؾؿـات السـابؼة التـل أشـبع حركتفـا والتـل حؼـؼ هؿزتـا
والتل حذف هؿزتا هق مقافؼ لؼراءة الؽقفققـ فقفا -يـظر :الؽايف ( ،)35,30 .8وتؾخقص العبـارات
(-)12 .8

94

د .مشاطل سالم طبد اهلل باجابر

طؾي وراويقه
الؼول العؾي يف قراءة الؽسائي ّ

ﭽﯠﭼ [ ]52 ,41قبـــــؾ :ﭽﯣﭼ [ ]42وقبـــــؾ :ﭽﮗﭼ []53
بػقققة-
ﭽﮡﭼ [ ]58مػرد ًا ،ﭽ َٓ َي ْع ُبدُ َ
ونﭼ [ ]55بتحتقة ،ﭽ َح َسـًاﭼ [ ]55بػتح
أولف وثاكقف-
ﭽﭫﭼ هــــــــا [ ،]52وﭽﮙﭼ بـــــــالتحريؿ [ ]1بتخػقـــــــػ الظـــــــاء،
ﭽﭱﭼ وﭽﭲﭼ [ ]52بؾػظفؿا وضؿ أولفؿا ،ﭽﯗﭼ [ ]54حقث
حقث أتك بضؿ دالف-
ﭽ ُيـَز ُلﭼ [ ]62الؿضارع الرباطل مشتدا ما طدا ﭽﯰ ﯱﭼ بؾؼؿان []51
وشقرى [ ]05مخػػة-
ﭽ َج ْب َرئِ ْق َؾﭼ هـا [ ]65 , 64وبالتحريؿ [ ]1بػـتح جقؿـف ورائـف ففؿـزة مؽسـقرة
ــؾﭼ [ ]65هبؿــزة فتحتقـــة ،ﭽ َو َلؽِ ِ
فتحتقــة ســاكـة ،ﭽمِ ْق َؽائِ ْقـ َ
ـــﭼ [ ]820مخػػـــًا،
ﭽ َّ
الش َقاصِ ْق ُـﭼ [ ]820مرفقطًا -
ﭽﭓﭼ [ ]823بػـــتح كقكـــف إولـــك وســـقـف ،ﭽﭗﭼ [ ]823بضـــؿ كقكـــف
إولك وكسر سقـف غقـر مفؿـقز ،ﭽﯧﭼ [ ]888بـقاو أولـف ،ﭽﯡﭼ []884
حقث أتك مرفقطًا ،ما طدا مقضعل الـحؾ [ ]12ويس [ ]50فؿـصـقبقـ ،وأجؿعـقا
طؾك رفعف بإكعام [ ]45وثاين آل طؿران [- ]26
ﭽﰆﭼ [ ]886بضــؿ أولــف وآخــرة ،ﭽﮧﭼ [ ]801حقــث أت ـك بتحتقــة إثــر
كسرة ،وﭽﯣﭼ [ ]802بؽسر خاءه ،ﭽﭕﭼ [ ]032كقـػ أتـك بنشـباع كسـرة
ثاكقف ،ﭽﰋﭼ []803ﭽﮦﭼ [ ]850مثؼؾقـ-
ﭽﯘﭼ [ ]812بػقققــــة ،ﭽﮙﭼ [ ]815حقــــث أتــــك بؼصــــر هؿزتــــف،
( )8قرأها بؾػظفا مع إمالة إلػ بعد الراء -
( )0يـظر :العـقان ( ،)28,22 .8والؽـز (-)825,828 .8
( )5يـظر :الؿػتاح ( ،)38.8والؿبفج (-)055,058.8
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ﭽﯣﭼ [ ]811قبـــؾ ﭽﯥﭼ [ ،]812وقبـــؾ ﭽﮕ ﮖﭼ [ ]822بػقققـــة،
ﭽﭭﭼ [ ]815بتحتقة إثر كسرة ،ﭽﮙﭼ معًا [ ]851,825بتحتقة وتثؼقؾ صائف
وجزم آخره -
ﭽﭳﭼ مػـــرد ًا هــــا [ ،]831وبـــإطراف [ ،]24وإبـــراهقؿ [ ،]85والؽفـــػ
[ ،]12والـؿــؾ [ ،]35وفــاصر [ ،]6والشــقرى [ ،]55والجاثقــة [ ،]2وثــاين الــروم
[ ،]15واجؿعقا طؾك جؿع أولفا [- ]13
ﭽﮐﭼ [ ]832بتحتقـــة ،ﭽﮔﭼ [ ]832بػـــتح تحتقتـــف ،ﭽﯱﭼ []835
حقث أتك بضؿ صائف -
قاطدة:
ضؿ أول كؾ ساكـقـ التؼقا وكان ثالث ثالثفؿا مضؿقمًا ضؿ َا ٓزمًا كحق :ﭽﮙ
ُّ

ﮚﭼ [ ،]845وﭽﭞ ﭟﭼ [يقســـــــػ ، ]58 :وﭽﰅ ﰆﭼ [إطـــــــراف:
 ،]862وﭽﭚ ﭛﭼ [الؿزمؾ- ]5 :
ۡ

ﭽٱىببب ِ رُّﭼ إول [ ]844مرفقطـــًا كالثـــاين [ ]856يف الؿجؿـــع طؾقـــف بـــذلؽ،

ﭽﯠﭼ معًا [ ]856,844مثؼالً ،ﭽﭓﭼ معًا [ ]856,844مـصقبًا -

( )8يـظر :غاية آختصار ( ،)185,182.0والتبصرة (-)830 ,832 .8
( )0كذلؽ أجؿعقا طؾك إفراد الريح يف مقضعل الحج ( )58والذاريات ( ،)18أ َّما بؼقة الؿقاضع الؿختؾـػ
فقفا التل لؿ يذكرها الؿملػ مقضع الحجر ( ،)00واإلسراء ( ،)36وإكبقـاء ( ،)58والػرقـان (،)15
وسبل ( ،)80وص ( ،)53قرأها الؽسائل جؿقعًا باإلفراد إٓ مقضع الحجر قرأه بالجؿع ،وطدد جؿقع
مقاضعفا ثؿاكقة طشر مقضعًا كؿا ذكرها صـاحب الؿـبفج ،وذكـر ابــ فـارس أن الؿقاضـع الؿختؾـػ
فقفا فؼط خؿسة طشر مقضعًا ،ولؿ يذكر الؿجؿع طؾقفا -يـظر :جامع ابـ فارس ( ،)051.8والؿبفج
(-)055,054.8
( )5يـظر :التبصرة ( ،)835.8وسراج الؼارئ الؿبتدي (-)851.8
( )1هذه الؼاطدة يف خؿسة أحرف يجؿعفا (لق دكت) إذا سؽـت وكان بعـدها ألـػ وصـؾ بـقـت طؾـك ثالـث
الػعؾ الؿضارع -يـظر :الؿستـقر ( ،)22,16.0واإلقـاع (-)545.8
( )2قرأ الؽسائل( :ولؽ َّـ البِ َّر) بـصـب الــقن مـع التشـديد وكصـب الـرب يف الؿقضـعقـ الؿـذكقريـ بـالبؼرة-
يـظر :الؿبفج (-)062.8
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ّ
صﭼ [ ]850مثؼالً ،ﭽﮄﭼ [ ]851مـقكًا ،ﭽﮅﭼ [ ]851مرفقطًا،
ﭽ رٌ َُّٔ ُّ

ﭽﮆﭼ [ ]851مػــــرد ًا ،ﭽﮝﭼ [ ]852كقــــػ وقــــع بتحؼقــــؼ هؿزتــــف،
ﭽﯟﭼ [ ]852مخػػــًا ،ﭽﯝﭼ [ ]856كقــػ وقــع بؽســر مقحدتــف،
ِ
ََُ ُ ۡ
َُُْ ُ ۡ
َُُْ ُۡ
فـ مـ ال َؼ ْتؾ -
ﭽ ُّت ُّل ُّخئْ ًُّﭼ وﭽ ُّح ُّل ُّخئك ًُّﭼ وﭽ ُّرخئك ًُّﭼ [ ]868بؾػظ َّ
ﭽﭚﭼ وﭽﭜﭼ [ ]864مػتقحتقـ كــ ﭽﭞﭼ [ ]864الؿجؿع طؾقـف
ۡ

بـــذلؽ ،ﭽٱلصبببي ًُِّﭼ هــــا [ ،]025وبإكػـــال [ ،]38والؼتـــال [ ]52بػـــتح ســـقـف،
َ
َ
ج ُُّعﭼ [ ]082حقث أتـك مبـقـًا لؾػاطـؾ ،ﭽﯦﭼ [ ]081مـصـقبًا ،ﭽنرِب ُّرﭼ
ﭽُّح ۡر ُِّ

[ ]086بؿث َّؾثة  ،ﭽﯷﭼ [ ]086مـصقبًا ،ﭽﭫﭼ [ ]002بتحؼقؼ هؿزتف،

ﭽﮯﭼ [ ]000مــــــثؼالً ،ﭽ﮹ﭼ [ ]006بػــــــتح أولــــــف ،ﭽﯥﭼ []055
مـصقبًا ،ﭽﰈﭼ هـا [ ،]055وبالروم [ ]56بؿـد هؿزتـف ،ﭽُّحُ َم َٰ رص ُ
بَُّْٔﭼ []053
ٌ

حقث أتك بضؿ فقققتف وبللػ ،ﭽ﮲ﭼ معًا [ ]053بػتح دالف ،ﭽ َو ِصبَّ ُّثﭼ []012

مرفقطًا -

ﭽﮐﭼ [ ]012كقــػ وقــع بــإلػ والتخػقــػ ورفــع الػعــؾ إلــك فقؿــا يـبفــف
طؾقــف ،ﭽﯱﭼ [ ،]012وﭽﮭﭼ [ ]014بصــاد فقفؿــا ،ﭽﭩﭼ هـــا
[ ،]013وبالؼتــال [ ]00بػــتح ســقـف ،ﭽﭧﭼ [ ]016بضــؿ أولــف ،ﭽﮱﭼ هـــا
[ ،]028وبالحج [ ]12بػتح دالف وسؽقن فائف ،ﭽﮘﭼ وﭽ ﮛﭼ وﭽﮝﭼ هــا
[ ،]021وﭽﯖﭼ وﭽﯙﭼ بنبراهقؿ [ ،]58وﭽﮤﭼ وﭽﮧﭼ بـالطقر []05
برفعفؿ كقكف -
( )8يـظر :الؿستـقر ( ،)25 ,28 .0والتجريد (-)863 ,862 .8
( )0أي :بالثاء الؿثؾثة ،مــ الؽثـرة ،والؼـراءة الثاكقـة بالبـاء مــ إمـر الؽبقـر ،وٓ خـالف بعـدها يف (وإثؿفؿـا أكـرب)
بالباء -يـظر :الفادي (-)882.8
( )5يـظر :التقسقر ( ،)38 ,32.8والتجريد (-)864 ,863.8
( )1أي :بــالتـقيـ بــالرفع يف الؽؾؿــات الســبع -يـظــر :جــامع ابـــ فــارس ( ،)012 ,015.8واإلقـــاع (.8
-)558
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قاطدة:
ِ
يحذف وصالً ألػ ﭽﮁﭼ قبؾ هؿز مضؿقم كحق :ﭽﮁﮂﭼ [ ،]025ومػتقح
كحق :ﭽﯣ ﯤﭼ [إكعام ،]835 :ومؽسـقر كحـق :ﭽﭨ ﭩ ﭪﭼ [إطـراف،]855 :
وأجؿعقا طؾك إثباتا وقػًا -
ﭽﯩﭼ [ ]026بـــال هـــاء وصـــالً وهبـــاء وقػـــًا ،ﭽﯶﭼ [ ]026بـــزاي
معجؿف ،ﭽ ﯿ ﭼ [ ]026أمر ًا ،ﭽﭩﭼ [ ]032بضؿ صاده ،ﭽﭱﭼ []032

كقــػ أتــك بنســؽان ثاكق ـف ،ﭽ ُر ۡب َ
ببٔ ٍُّﭼ هـــا [ ،]032وبــالؿممـقـ [ ]22بضــؿ أولــف،

ﭽﭲﭼ [ ]032كقــػ أتــك بضــؿ كافــف ،ﭽﮡ ﮢﭼ [ ]034بتخػقــػ فقققتــف
وكذا جؿقع التاءات التل يشددها البزي الؿذكقرة يف مػرد الؿسؿاة بـــ"الـدر الـثقـر
َ

يف قراءة ابـ كثقر"  ،ﭽُُّػٍِاﭼ هـا [ ،]048وبالـساء [ ]25بػتح كقكف وإشـباع كسـرة
َ

ّ

ۡ
ُ َ
بﭼ [ ]048كقــػ أتــك بؽســر
برﭼ [ ]048بـــقن مجزومــًا ،ﭽَيصِ ب ُ ُّ
طقـــف ،ﭽُس ِفب ُّْ

سقـف -

ﭽﯗﭼ [ ]046بنســؽان هؿزتــف وفــتح ذالــف ،ﭽﯭﭼ [ ]052بػــتح ســقـف،
ُ ْ

ﭽحَصدك ُّٔاﭼ [ ]052بتثؼقؾ صاده ،ﭽﯺﭼ [ ]058حقث أتك مبـقًا لؾؿػعـقل،

ﭽﮘ ﮙﭼ [ ]050بػتح هؿزتف ،ﭽﮛﭼ [ ]050مثؼالً مـصـقبًا ،ﭽح َِجَٰ َ
برُّةٌﭼ
ِ َ
ببباةُّةٌﭼ [ ]050برفعفؿـــا ،وبـصـــب ﭽﯞﭼ بالـســـاء [ ،]06ﭽﭙﭼ
وﭽ َح
ّ
َ ۡ
ِبﭼ [ ]051بجزمفؿـا،
برﭼ وﭽ َو ُي َػبذ ُّْ
[ ]055بؽسر رائف وفتح هائـف فـللػ ،ﭽذ ََّؾفِ ُّْ

ﭽﮤﭼ هـا [ ]052وبالتحريؿ [ ]80مػرد ًا -
( )8مـ مد إلػ فقصقر مـ قبقؾ الؿد الؿـػصؾ -يـظر :معاين الؼراءات ( ،)51 .8والؿؽرر (-)32 .8
( )0هذه مـ الؿملػات التل أثبتفا الؿملػ لـػسف ،ولؿ أجدها يف ففارس الؿخطقصات لـف ،ووجـدتا بــػس
آسؿ يف خزاكة الرتاث ،لؿحؿد بـ محؿد بـ محؿد الغزي ت651هـ -يـظر :خزاكـة الـرتاث  ,ففـرس
مخطقصات (-)822 .13 ،11663
( )5يـظر :التبصرة ( ،)840,836 .8والؿػتاح (-)35 ,34 .8
( )1يـظر :العـقان ( ،)26 ,25 .8والؿبفج (-)520 ,522 .8
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مضــــاففا ثؿــــان :ﭽﭪ ﭫﭼ معــــًا [ ،]55 , 52ﭽﯚﭼ [،]801ﭽﯯﭼ

[،]802ﭽﯩﭼ [ ،]820ﭽﯹ ﯺﭼ [،]853

ﭽﭣ ﭤﭼ [ ،]016ﭽﭼ

ﭽﭼ [-]025
مزيـــــــدها ثـــــــلث :ﭽﯲﭼ [ ،]853و ﭽﯴﭼ [ ،]853ﭽﭯ ﭰﭼ

[- ]864

صْرٗ آل عنزاٌ
قـــــرأ ﭽﭤﭼ [ ]5كقـــــػ أتـــــك باإلمالـــــة ،ﭽﯘﭼ [الـــــروم،]5 :
وﭽﮊﭼ [إكعـام ،]55 :وﭽﮎﭼ [ ]85بتحتقـة فـقفـ ،ﭽﯰﭼ
[ ]82كقــــػ أتــــك [.2ل] بؽســــر أولــــف ،ﭽُّأَن ّ
ِيببببَﭼ [ ]86بػــــتح هؿزتــــف،
َُّ
ُّٱل

ﭽﯞﭼ الثاين [ ]08بػتح تحتقتف وسؽقن قافف وضؿ فقققتف مـ غقر ألػ -
ﭽﯴﭼ [ ]04كقـــػ أتـــك إن كـــان مـــات مـــثؼالً َّ ،إٓ مـــا بإكعـــام []800
والحجرات [ ،]80وما لـؿ يؿـت كحـق :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [الزمـر ،]52:ﭿ ﯛ

ﯜ ﯝ ﭼ [إبراهقؿ ]84:بتثؼقؾفَّ ،
معرفًا ومـ َّؽـر ًا،
وإٓ ﭽﮏﭼ [البؼرةَّ ]845:
و ﭽﮗ ﮘﭼ [الػرقان ]16:فلجؿعقا طؾك تخػقػف -

َ
جﭼ [ ]53بػتح طقـف وإسؽان فقققتف ،ﭽﯷﭼ [ ]54مثؼالً ،ﭽﯸﭼ
ﭽ َوط َػ ۡ ُّ

( )8ياءات اإلضافة أسؽـفا الؽسائل جؿقعًا ماطـدا (طفـدي الظـالؿقـ) و(ربـل الـذي) فػتحفؿـا ،والزوائـد
بغقر ياء يف الحالقـ -يـظر :جامع ابـ فارس ( ،)022 .8والعـقان ( ،)26 .8والؿبفج (-)520 .8
( )0يـظر :التبصرة ( ،)844 ,843 .8والؿستـقر (-)45 ,42 .0
معرفًا ومـؽر ًا حقث جاءت ،قرئت بالتشديد لؾؽسائل ومقاضعفا هل :هـا يف آل
( )5أي( :الؿقت) و( َمقت) َّ
طؿــران [ ،]04وإكعــام [ ،]62وإطــراف [ ،]24ويــقكس [ ،]58والــروم [ ،]86وفــاصر [ -]6يـظــر:
اإلقـاع (-)554 .8
( )1ما استثـل مـفا يؽقن مخػػًا وهـق :مقضـع إكعـام [ ]800والحجـرات [ ،]80ومـا لـؿ يؿـت ،أي :لـؿ
يؿت يف سقاق الؽالم وإكؿا يؽقن طؾك سبقؾ اإلخبـار بؿقتـف وكحـق ذلـؽ ،و(الؿ ْقتـة) و(م ْقتـة) ،و(بؾـد ًة
م ْقتا) ،حقث جاءت هذه الؽؾؿات -يـظر :العـقان ( ،)32 .8والـشر (-)002 .0
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َ

َ
ادُّى َٰ ُُّّﭼ [ ]56بللػ بعـد دالـف مؿالـة ،ﭽﭓ ﭔﭼ []56
[ ]54حقث أتك بال هؿز ،ﭽذ َِ ُّ

بػــتح هؿزتــف ،ﭽُّيَ ۡب ُ ُ
شببﭼ هـــا معــًا [ ،]12 ,56وباإلســراء [ ،]6والؽفــػ [،]0

والشقرى [ ]05مخػػا ،وبالتقبة [ ،]08وأول الحجر [ ،]25وبؿريؿ معًا []64 ,4
ُ ّ
بّﭼ [ ]15بــقن ،ﭽﮄﭼ
مثؼالً ،وأجؿعـقا طؾـك تثؼقـؾ ثـاين الحجـر [ ،]21ﭽ َُّو ُّج َػي ٍُِ ُُّ

[ ]16قبــؾ ﭽﮅﭼ بػــتح هؿزتــف ،ﭽﮎﭼ هـــا [ ]16وبالؿائــدة [ ]882بتحتقــة،
َ ّ

ﭽ ُّذ َُُّّ َُّٔـَِّ ِٓ ًُّۡﭾ [ ]24بـقن -

ﭽﮜﭼ [ ]33حقث أتك بللػ ففؿـز محؼؼـة ،ففـاء طــده لؾتـبقـفٕ 7كـف قـرأ

بإلػ ولقس مـ مذهبف أن يػصؾ بقـ الفؿزتقـ هبا  ،ويحتؿؾ أن يؽقن مبـدٓ مــ
هؿزة  ،والعذر طـ إتقاكف بللػ وإن لؿ يؽـ ذلؽ مـ مذهبف :أن إلػ قد تزاد بعـد
هؿزة آستػفام -
ﭽﭹ ﭺﭼ [ ]45هبؿزة مػردة خرب ًا ،ﭽﮆﭼ [ ]46بضؿ فػـتح فؽسـر مـث ّؼ ًال،
َ

ۡ

ﭽ َوَلُّيَأ ُم ُُّر ُ
ز ًُّۡﭼ [ ]52مرفقطـًا ،ﭽﮠﭼ [ ]58بػـتح ٓمـف ،ﭽ ﮡ ﭼ []58
َ

َ

ُ
ٔنﭼ [ ]55بػقققة فقفؿـا ،ﭽﮯﭼ [ ]64بؽسـر
ٔنﭼ وﭽيُ ۡر َج ُػ ُّ
بضؿقر الؿػرد ،ﭽ َُّح ۡتؾ ُّ

ََ َۡ َُ ْ
ََ ُ ۡ
س َف ُ
وهُﭼ [ ]882بتحتق ـة فقفؿــا ،ﭽﯭﭼ
ببر ُّ
ببٔاﭼ ﭽ ـيببَُّي
أولــفُّ،ﭽ وٌبباُّ ُّتفػي ُّ
ُ َر
ن ُّلﭼ بإكعـام [،]881
[ ]802بضؿ ضاده وثالثف مـثؼالً ،ﭽﭷﭼ [ ،]801وﭽ ٌُّ ُّ

وﭽﮏﭼ بـــالعـؽبقت [ ]51مخػػـــات ،ﭽ ُم َصبببٔ ٌِ َُّﭼ [ ]802بػـــتح واوه،
ُ
حﭼ كقـػ أتـك [ ]812بضـؿ أولـف ،ﭽﮭﭼ
ﭽﭒﭼ [ ]855بقاو أولـف ،ﭽ ُّك ۡر رُّ

( )8يـظر :الؿػتاح ( ،)40 ,48 .8وتؾخقص العبارات (-)23 ,22 .8
( )0تؽررت هـا سفق ًا مـ الـاسخ جؿؾة( :صقر ًا هـا وبالؿائدة) ،ولؿ أكررها يف الـسخ-
( )5أي :بإلػ ،والؿراد لقس مذهبف إدخال ألػ بقـ الفؿزتقـ مـ كؾؿة-
( )1أي :الفاء مبدلة مـ هؿزة آستػفام ،واستحسـ هذا الرأي أبق مـصقر إزهـري يف كتابـف -يـظـر :معـاين
الؼراءات (-)821 .8
( )2وهل طـده مـ قبقؾ الؿد الؿـػصؾ -يـظر :حجة الؼـراءات ٓبــ زكجؾـة ( ،)65 .8والتقسـقر (،)34 .8
والؿؽرر (-)45 .8
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[ ]813حقث أتـك

بػـتح هؿزتـف وتحتقـة وكـقن  ،ﭽﮰﭼ [ ]813بـللػ وفـتح

أولــف وثالثــف ،ﭽ ر
بﭼ [ ]828كقــػ أتــك بضــؿ طقـــف ،ﭽﭙﭼ [ ]821بػقققـة،
ٱلر ُغب َ ُّ

ﭽﭳﭼ [ ]821مـصقبًا -
ﭽﯤ ﯥﭼ [ ]823بتحتقة ،ﭽﮮﭼ [ ]825 ,824كقػ أتك بؽسـر
َ

َ

َ

ۡ
ٔنﭼ [ ]825بػقققة ،ﭽ ُُّحؾبوُّﭼ [ ]838بضـؿ فػـتح ،ﭽﯴﭼ []835
أولف ،ﭽَت ٍَ ُػ ُّ

حقــث أتــك مخػػــًا ،ﭽﮕﭼ أربعـًا [ ,855 ,836إبــراهقؿ ,10:الـــقر]24:
بػقققـة َّأولفـــ ،ﭽ ﭝ ﭞ ﭼ [ ]848بؽســر هؿزتـف ،ﭽ ﭯ ﭼ [ ]843كقــػ أتــك
بػتح تحتقتف وضؿ زايف -
فائدة:
اتػؼقا طؾك هذا الضبط يف ﭽﭜ ﭝﭼ يف إكبقاء [-]825

يﭼ هـا [ ،]846وبإكػال []54
ﭽﯙﭼ قبؾ ﭽﰓﭼ [ ]852بػقققة ،ﭽ ُُّح ٍَُّ ّ ِ َُّ

بضـــؿ فػـــتح فؽســـر مـــثؼالً ،ﭽﭝﭼ [ ]858بــــقن مػتقحـــة وضـــؿ فقققتـــف،
ﭽﭠﭼ [ ]858مـصـــقبًا ،ﭽﭤﭼ [ ]858بـــــقن ،ﭽﮒﭼ ﭽﮚﭼ
َ
َ ُ
ۡ َ
لُبَ َِّّب ُّﭼ ﭽ َوَلُُّّيَس ُخ ٍُُٔبّﭼُّ[ ،]854وﭽﭵﭼ
[ ]851بِـال مقحـدة أولفؿـا ،ﭽ ُّ
ُ ُ ْ َ ُ ْ
[ ]855بػقققة أولفـ وفتح مقحدة إخقر ،ﭽكخِئا َُّوق َٰ َخي ُّٔاﭼ هــا [ ،]862ويف بـراءة

َّ

( )8تؽررت هـا سفق ًا مـ الـاسخ جؿؾة" :بضؿ أولف وكلي حقث أتك" ،ولؿ أكررها يف الـسخ-
( )0كتب هـا "وتحتقة مـقكة" والصقاب :فتحتقة مث َّؼؾة والققػ طؾك الـقن -يـظر :التقسقر (-)35 .8
( )5يـظر :اإلرشاد ( ،)525 ,522 .8والؽـز (-)836 ,835 .8
ـت) يف [مــريؿ ،33 ,05:وإكبقــاء ]51 :وبابــف حقــث
( )1كــذلؽ (متـــا) يف [الؿممـــقن 50:وغقرهــا] ،و(مـ ُّ
جاءت -يـظر :القجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة (-)850 .8
( )2وقد تؼدَّ م لف كسر السقـ يف البؼرة آية ،045 :وإذا أراد الؿملػ أربعًا يف آل طؿران فذلؽ خطل حقث قـرأ
الؽسائل الؿقضعقـ [ 845و  ]852بالقاء ،وذكر ابـ مجاهد :أن الؽسـائل قـرأ كـؾ مـا يف هـذه السـقرة
بالتاء إٓ حرفقـ وهل ققلف( :وٓ يحسبـ الذيـ كػروا) [ ،]845و(ٓ يحسبـ الـذيـ يبخؾـقن) []852
وكســر الســقـ فــقف َّـ -يـظــر :الســبعة يف الؼــراءات ( ،)002.8والفــادي (،)804 .8
فنهنؿــا بالقــاءَ ،
والؿستـقر (-)65 .0
( )3يـظر :الفادي ( ،)804 ,802 .8والؿستـقر (-)65 ,68 .0
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َ ۡ ُ َ

ۡ ُ َ

ٔنﭼ [ ]888بتلخقر الؿبـل لؾػاطؾ طؾك الؿبـل لؾؿػعقل فقفؿا -
ٔنُّ َُّو َيل ُخي ُّ
ﭽ ُّذ َُّل َخي ُّ
مضــــاففا ســــت :ﭽﮙ ﮚﭼ [ ،]02ﭽﮮﮯ ﮰﭼ [ ،]52ﭽﮚ ﯩﭼ [،]53
ﭽﮎ ﮏﭼ [ ،]18ﭽﮄ ﮅﭼ [ ،]16ﭽﯳ ﯴﭼ [ -]20مزيــــــــدها ثـتــــــــان:
ﭽﮜﭼ [ ،]02ﭽﭩﭼ [- ]842

صْرٗ اليضاٛ
َۡ

بببامﭼ [ ]8مـصـــقبًا ،ﭽﯜﭼ هــــا []2
قـــرأ ﭽﭦﭼ [ ]8مخػػـــًا ،ﭽٱۡل ۡر َح َُّ

َ َ
نﭼ [ ]82بػــتح تحتقتــف ،ﭽﮩﭼ
وبالؿائــدة [ ]64بــللػ بعــد تحتقــة ،ﭽ َش ََّ ۡصببي ۡٔ ُّ
َ
ل ّ ٌِ ُِّّﭼ معًا [ ]88بؽسـر هؿزتـف إن كطـؼ هبـا هؽـذا متصـالً ،فؾـق
[ ]88مـصقبًا ،ﭽـ ِ ُِّ

كطؼ بــﭽﮎﭼ فؼط ضـؿ الفؿـز كغقـره يف الحـالقـ ،ﭽﯮﭼ معـًا [ ]80 ,88بؽسـر
صـــاده ،ﭽﯞﭼ معـــًا هــــا [ ]81 ,85وبـــالطالق [ ،]88وبـــالػتح [ ]84مـــع
أولفـ -
ﭽﮊﭼ ،وبالتغابـ [ ]6مع ﭽ ﯾ ﭼ  ،السبعة بتحتقة
َّ
ﭽﭩﭼ هــــــا [ ،]83وﭽﯯﭼ بطـــــف [ ]35والحـــــج [ ،]86وﭽﯝﭼ

[الؼصص ،]04:وﭽﮨﭼ بالؼصص [ ]50وﭽﯻﭼ بػصـؾت [ ]06بتخػقـػ
كـــقهنـ ،ﭽﭘﭼ [ ]86حقـــث أتـــك بضـــؿ أولـــف ،ﭽ﮿ﭼ [ ،]86وﭽﮞﭼ
َّ
ُۡ
جﭼ [ ]02كقػ أتك بؽسر صاده إٓ
ص َنَٰ ٍ ُّ
[الـقر ]51:حقث أتقا بؽسر تحتقتفؿا ،ﭽُم ُِّ
َ
إول مـــ هــذه الســقرة [ ]01فبػتحفــا مبـقــًا لؾؿػعــقل ،وﭽأ ۡح َصببَُّﭼ [ ]02مبـقــًا

لؾػاطؾ ،ﭽﮜﭼ هـا [ ]58وبالحج [ ]28بضؿ أولف -
قاطدة :كؼؾ حركة الفؿز إلك ما قبؾف يف أمر ﭽسللﭼ إذا كـان مدخقلـف واو ًا أو فـا ًء
( )8يـظر :الؽايف ( ،)58 ,52 .8وغاية آختصار (-)125 ,123 .0
( )0قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة ،وحذف القائقـ الزائدتقـ -يـظر :اإلقـاع (-)562 .8
( )5يـظر :التؾخقص يف الؼراءات الثؿان ( ،)822 ,821 .8وسراج الؼارئ الؿبتدي (-)026 ,025 .8
( )1يـظر :الؽػاية الؽربى ( ،)822 .8واإلقـاع (-)568 .8
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ۡ

ُ ْ

ُّٱّللﭼ [ ،]50ﭽ َو َُّش ُّي ُٓ ًُّۡﭼ [إطراف- ]853:
شئا َُّ
سقاء الؿػرد أو جؿع كحق :ﭽ َو َُّ
ۡ َ

ٱلَخببب ُِّوﭼ هــــا [ ،]54وبالحديـــد [ ]01بػـــتح
ﭽﯩﭼ [ ]55بـــال ألـــػ ،ﭽ ُّ
َ

ىﭼ [ ]10بػتح فقققتف وتخػقـػ
مقحدتف وخائف ،ﭽﭿﭼ [ ]12مـصقبًا ،ﭽُّت َصٔ َُّٰ
َ

ســـقـف ،ﭽل ٍَ ۡص ُ
بببخ ًُُّﭼ هــــا [ ]15وبالؿائـــدة [ ]3بـــال ألـــػ ،ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ []33
َ ُ
سَُّﭼ [ ،]45ﭽﯘ ﯙﭼ الثاين [ ]44بتحتقة فقفؿا ،ﭽﭥﭼ []58
مرفقطًا ،ﭽُّح

بػتح فقققتف مـ غقر إدغام -

قاطدة :أشؿؿ كـؾ صـاد سـاكـة قبـؾ دال لصـقت الـزاي كحـق :ﭽﭠﭼ [ 54و
 ،]800و ﭽ ﭳﭼ [إكعـــــــــام 13:و  ،]824ﭽﭯﭼ [إكػـــــــــال،]52:
وﭽﭮﭼ [الـحؾ- ]6:
َ

ْ

ﭽذ َُّخ ُّبََُّّ ُُِّ ُّٔاﭼمعًا هـا [ ]61وبالحجرات [ ]3بؿثؾثة بعـد الػقققـة وفقققـة بعـد مقحـدة،

َ ُ
لﭼ [ ]62بـصـب رائـف ،ﭽﭪﭼ
ﭽﯓﭼ إخقر [ ]61بللػ بعد ٓمـف ،ﭽدب ۡ َُُّّأ ْو ِ ُّ

[ ]881بــــقن ،ﭽﮊﭼ [ ]801حقـــث أتـــك ،وﭽﭨﭼ بغـــافر [ ]32مبـقـــقـ

لؾػاطؾ ،ﭽﭝﭼ [ ]805بضؿ تحتقتف وسؽقن صاده وكسر ٓمـف ،ﭽﭱﭼ []852
بسؽقن ٓمـف وواويــ أولفؿـا مضـؿقمة ،ﭽﮂﮃﭼ وﭽﮇﮈﭼ [ ]853مبـقـقـ

َ ُ َ
لؾػاطؾ ،ﭽ َوك ۡدُُّ ّ ِز ُّلﭼ [ ]812مبـقًا لؾؿػعقل ،ﭽﯕﭼ [ ]812بسؽقن رائـف ،ﭽﮜ

ﮝﭼ [ ،]820وﭽﰉﭼ [ ]830بـقن فقفؿا ،ﭽﯺﯻﭼ [ ]821بسؽقن طقــف
وتخػقػ دالف ،ﭽﭬﭼ [ ]835كقػ أتك بػتح زايف -

( )8يـظر :جامع البقان (-)831 .0
( )0يـظر :التقسقر ( ،)45 ,40 .8والؽـز (-)842 ,841 .8
( )5يـظر :إيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز (-)008 .8
( )1وردت هـا ،ويف [اإلسراء ،]22:و(الزبقر) يف [إكبقاء-]822 :
( )2يـظر :الفادي ( ،)853 ,851 .8والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة (-)810 ,812 .8
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صْرٗ املاٜدٗ
قرأ ﭽﯣﭼ معًا [ ]5 ,0بػتح أولك كقكقف ،ﭽﯥ ﯦﭼ [ ]0بػتح هؿزتف
َ

[.3ل] ،ﭽﭟﭼ [ ]3مـصـقبًا ،ﭽكصِ َُّّثُّﭼ [ ]85بـال ألـػ وتثؼقـؾ تحتقتـف،
ﭽﭯﭼ [ ]50كقـــػ أتـــك إذا كـــان بعـــد ٓمـــف حرفـــان ،وﭽﯡﭼ [التقبـــة،]38:
ۡ

ۡ

وﭽ ر
ٱۡل ُ
مــفـ ،ﭽٱى َػب ۡ ُُّﭼ ﭽ َو ُ
وحﭼ []12
بر ُُّ
جﭼ [ ]10كقػ أتقا بضؿ ثاين كؾ
ح ُِّ
ٱلص ُُّ
َّ

فـ -
وما بقـفؿا برفع َّ

ﭽﭭﭼ [ ]14بسؽقن ٓمف وجزم مقؿـف ،ﭽﰀﭼ [ ]22بتحتقـة ،ﭽﮊﭼ
ۡ ُ
بارِﭼ []24
أولف ،ﭽﮠﭼ [ ]21بػتح آخـره الؿشـدد ،ﭽ َوٱىهف ُّ
[ ]25مرفقطًا وبقاو َّ

مخػقضًا ،ﭽ ﮇﭼ [ ]32بػتح مقحدتف ،ﭽﮈﭼ [ ]32مـصقبًا ،ﭽﮈﭼ
َ ُ ُ
بٔنﭼ []48
س ُّ
هـا [ ]34مػرد ًا ،وبإكعـام [ ،]801وإطـراف [ ]811جؿعـًا ،ﭽح

مرفقطًا -
َ ر

ﭽ َخلدت ًُُّﭼ [ ]56بال ألػ مخػػًا ،ﭽﯧﭼ [ ،]62وﭽﯶﭼ [ ]62مــقكقـ،

ﭽﯨﭼ [ ،]62وﭽ ﯷﭼ [ ]62مرفــقطقـ ،واتػؼــقا طؾــك جؿــع ﭽﯸﭼ هـــا
[ ،]62ﭽ ۡ
حقُّﭼ [ ]824مبـقًا لؾؿػعقل ،ﭽﯥﭼ [ ]824مثـك ،ﭽﭢﭼ
ٱش ُُّخ ُِّ

[ ]826حقث أتـك بضـؿ غقــف ،ﭽﭲﭼ هــا [ ،]882وبقـقكس [ ،]46وهـقد [،]4

َ
والصــػ [ ]3بــللػ وكســر حائــف ،ﭽُّي َ ۡصب َ
مﭼ []880
َّعﭼ [ ]880بػقققـة ،ﭽ َرب ب ُّ
بخ ِػ َُّ
ُ

نل َٓاﭼ [ ]882مخػػًا ،ﭽﯿﭼ [ ]886مرفقطًا -
مـصقبًا ،ﭽ ٌُ ُِّ

مضــاففا ســت :ﭽﮧ ﮨﭼ [ ،]05ﭽﮫ ﮬﭼ [ ،]05ﭽﮱ ﯓﭼ [،]06

( )8لؿ يذكر الؿملػ كؾؿة (الـػس) بـصبفا ،فؼرأها الؽسائل بـصبفا ورفع مـا بعـدها وهـق ققلـف تعـالك :ﭽأَنُّٱنل ۡف َ
بسُّ
ۡ َ َُۡۡ َۡۡ َ َۡ ُ َۡ
َ ُُۡ ُ
ِبَُّة ّ
نُّة ۡٱۡلُ ُذن َُّو ّ
ٱلص ّ
ٱلص ر
ٱۡل ُ
ِبَ َُّو ۡ ُ
باصﭼ [الؿائـدة-]12:
وحُّك َِص ر ُّ
بر ُُّ
ُّ
ُّ
ذ
ٱۡل
ُّو
ُؿ
ُؿُّةِٱۡل
ةِٱنلُّف ِسُّوٱىػ ُُّّةِٱىػ ِ ُّوٱۡل ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلرشاد ( ،)586 ,585 .8وتؾخقص العبارات (-)31 .8
( )0يـظر :الؿػتاح ( ،)50 .8والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة (-)813 ,812 .8
( )5يـظر :التبصرة ( ،)866 ,865 .8والعـقان (-)41 ,45 .8
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ﭽﭳ ﭴﭼ [ ،]882ﭽﮆ ﮇﭼ [ ،]883ﭽﮐ ﮑ ﭼ [ -]883مزيــــــــــــدها:
ﭽﮝ ﮞﭼ [- ]11

صْرٗ األىعاو
َ ۡ ۡ
َۡ
ُ
بخ ُٓ ًُّۡﭼ
فﭼ [ ]83بػتح أولف وكسر ثالثـف ،ﭽُّيَسبَﭼ [ ]05بتحتقـة ،ﭽـ ِخج َُّ
ۡص ُّ
ﭽي ِ
ُ َ ّ
ََ ُ ُ
ببٔنﭼ [ ]04مرفــقطقـ،
س ُّ
ِبﭼ ﭽوُ
[ ]05و ﭽ َربُّ َِبباﭼ [ ]05مـصــقبقـ ،ﭽُسببذ ُ ُّ
ُ

َ

ببببٔنﭼ هـــــا []50
ُّ
ﭽﮨﭼ [ ]50بالمــــقـ ،ﭽﮩﭼ [ ]50مرفقطــــًا ،ﭽ َح ۡػلِي

َ
ۡ
َ َ
مﭼ
وبإطراف [ ]836ويقسػ [ ]826ويـس [ ]30بتحتقـة فـقفـ ،ﭽَل ُّيُسبذِةُُٔ ُّ

[ ]55مخػػًا ،ﭽﭟﭼ [ ]14 ,13 ,12كقػ أتك بـال هؿـز إذا كـان قبـؾ الـراء
هؿزة -
ﭽﯽﭼ هـا [ ]11وبإطراف [ ]63والؼؿـر [ ]88مخػػـًا  ،ﭽﯷﭼ هــا
[ ]20وبــالؽفػ [ ]05بػــتح طقـــف ودالــف وألــػ ،ﭽﰆﭼ وﭽﮏﭼ [ ]21بؽســر
ُ
ۡ
َ
ضﭼ []24
َّوﭼ [ ]22مرفقطـًا ،ﭽ َح ُّل ِ ُّ
هؿزتقفؿا ،ﭽ َو ُّىِحَُّ ۡصتتِ َُّﭼ [ ]22بتحتقة ،ﭽ َشبِ ُّ

بسؽقن قافف وبضاد معجؿف مؽسقرة وبال تحتقة وقػًا إتباطًا لؾرسؿ -

ﭽحَ َٔـُّ ُّى َٰ ُُّّﭼ [ ]38وﭽ ۡ
ٱش َخ ۡٓ َُُّّٔى َٰ ُُّّﭼ [ ]48بػقققة سـاكـف بعـد ألػـًا فقفؿـا ،ﭽﮓﭼ

هــــا [ ]35وبـــإطراف [ ]22بضـــؿ أولـــف ،ﭽﮕﭼ [ ]35بـــللػ بعـــد جقؿـــف ،
( )8قرأ الؽسائل :بنسؽان ياءات اإلضافة هـا ،وبحذف يائل الزوائد يف الحالقـ -يـظر :روضة الؿ َعـدَّ ل (.0
-)046 ,045
( )0أي :مضافًا إلك ضؿقر أو مجرد ًا طـ الضؿقر ،وقد جاءت يف ثالثة وطشـرون مقضـعًا يف الؼـرآن ،ثالثـة
مـفا يف إكعام-
( )5يـظر :الفادي ( ،)810,818 .8وغاية آختصار يف الؼراءات العشر (-)146,143 .0
ومقضعل الزمر [آيـة 48 :و  ]45لـؿ يـذكرها الؿملـػ هــا
( )1كذلؽ مقضع إكبقاء [آية ]63 :بالتخػقػ،
ْ
ولفا كػس الحؽؿ -يـظر :الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشر ( ،)356.0والؿػتاح (-)52 .8
( )2يـظر :الؿستـقر ( ،)858.0وشرح شعؾة طؾك الشاصبقة (-)501 ,505 .8
( )3بللػ مؿالة بعد جقؿف طؾك أصؾف ،ولفا مقاضع أخرى مشاهبة يذكرها الؿملػ يف سقرها-
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ﭽﮞﭼ هـا [ ]31وبالصػ [ ]82مثؼالً ،ﭽ ﰆ ﭼ [ ]35مخػػًا -
ﭽﭰﭼ [ ]45 ,44 ,43حقــث أتــك  ،قبــؾ محــرك كحــق :ﭽﭰ ﭱﭼ []43
أمال فتحة رائـف وهؿـزه جؿقعـًا ،فؾـق أتـك قبـؾ سـاكـ كحـق :ﭽ ﭿ ﮀ ﭼ [ ]44لـؿ
يؿقؾ واحد ًا مـفؿا وصـالً كـحـق :ﭽﭒﭼ [الػرقـان ]80:وﭽﭟﭼ [يـقكس]21:
وﭽ ﭺ ﭼ مطؾؼــًا [أولــف يف الـســاء ]38:فؾــق وقــػ أمالفــا ،ﭽﯘﭼ []52
مثؼالً ،ﭽﭥﭼ هـا [ ]55وبققسػ [ ]43مـقكـًا ،ﭽ َوٱى ۡح َص َُّعﭼ هــا [ ]53وبصـاد

[ ]15بالم ثؼقؾة وسؽقن تحتقتف ،ﭽﯲﭼ [ ]62بال هـاء سـؽت بعـد دالـف وصـالً
َ

ُ َ

ۡ ُ

َ

َ

ۡ
َي َػئُ ُّۥﭼ ،وﭽ ُح ۡت ُدوج َٓ َ
بٔنﭼ [ ،]68ﭽ ﮋ ﭼ [ ]60بػقققـف
اُّو ُيخف ُّ
وهباء وقػـًا ،ﭽ

فقفـ -

َ

َ

ببوﭼُّ[ ]63فعــالً ماضــقًا ،ﭽ ۡ
ببو ﭼُّ[]63
ٱل ُّ
ﭽ ﰊ ﭼ [ ]61مـصــقبًا ،ﭽ َج َػ ُّ
ُ

ُ
بره ِ ُّٓﭼ [ ]66حقــث أتــك بضــؿ مثؾثــف
مػعقلــف ،ﭽﮍﭼ [ ]65بػــتح قافــف ،ﭽثٍب ِ

ومقؿف ،ﭽﯬﭼ [ ]822مخػػًا ،ﭽﮇﭼ [ ]822بال ألػ وسؽقن سقـف وفتح
فقققتـف ،ﭽﯺﭼ [ ]826بػـتح هؿزتـف ،ﭽﯽ ﯾﭼ [ ]882بتحتقـة ،ﭽﭝﭼ هــا
[ ]888وبالؽفػ [ ]22بضؿ قافف ومقحدتف -
ﭽﮫﭼ هـــا [ ]882وبقــقكس معــًا [ 55و ]63وغــافر [ ]3بــاإلفراد ،ﭽﭛﭼ
ُ ّ
بر َُّمﭼ [ ]886مبـقـًا لؾؿػعـقل ،ﭽﭧﭼ هــا [،]886
[ ]886مبـقًا لؾػاطؾ ،و ﭽح ِ

وﭽﯵﭼ بقــقكس [ ]55وإبــراهقؿ [ ،]52و ﭽﭼﭼ بــالحج [ ]6ولؼؿــان []3
والزمر [ ]5بضؿ تحتقتفـ ،ﭽ ﭠ ﭼ هـا [ ]802وبالػرقان [ ]85مثؼالً ،ﭽ ﭡ ﭼ

( )8يـظر :الؿبفج ( ،)554 ,553 .8والؿصباح الزاهر (-)342 ,341 .8
( )0ورد يف ثالثة طشر مقضعًا يف الؼرآن ،ثالثة مـفا يف إكعام-
( )5يـظر :التبصرة ( ،)023 ,022 .8وجامع ابـ فارس (-)522 ,065 .8
( )1وردت يف أربعة مقاضع [إكعام 66 :و  ،]818و[الؽفػ ،]10 :و[يس-]52 :
( )2يـظر :التجريد ( ،)002 , 086 .8وإيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز (-)010 ,012 .8
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[ ]802بػتح رائف ،ﭽ ﭣ ﭼ [ ]802بؽسر صاده وطقــف بـدون ألـػ ،ﭽﮝﭼ

هـا [ ،]804وبثاين يقكس [ ،]1وبسبل [ ]12مع ﭽﭕﭼ هبا بػقققة فقفـ -
ﭽ ﭧﭼ [ ،]850و ﭽﮀﭼ هـــا [ ،]852وبالؼصــص [ ]54بتحتقــة فــقفـ،
ﭽﭽﭼ [ ]852حقــــث أتــــك  ،وﭽﯛﭼ بــــقس [ ]34بــــاإلفراد،
ﭽة ُ
ببز ۡغ ٍِ ِٓ ًُّۡﭼ معــًا [ 853و  ]855بضــؿ زايــف ،ﭽﯓﭼ [ ]854مبـقــًا لؾػاطــؾ،
ِ
ﭽﯗﭼ [ ]854مػعقلـــف ،ﭽﯘﭼ [ ]854مضـــافا إلقـــف ،ﭽ ﯙﭼ

[ ]854فاطــؾ ،ﭽﰖﭼ [ ]856بتحتق ـة ،ﭽﭻﭼ معــًا [ 856و  ]812مـصــقبًا،
ﭽح َ
ِصبببادِه ِ ﭼ [ ]818بؽســـر أولـــف ،ﭽﭘﭼ [ ]815بســـؽقن طقــــف ،ﭽﮥﭼ

[ ]812بتحتقة ،ﭽﭸﭼ [ ]820الؿبدوء بػقققة بتخػقػ ذالف حقث أتك -
ﭽ ﮣ ﭻﭼ [ ]825بؽسر هؿزتف وتثؼقؾ كقكف ،ﭽﯰﭼ هـا [ ]825وبالـحـؾ
َ ُ ْ

[ ]55بتحتقة ،ﭽف َٰ َرك ُّٔاﭼ هـا [ ]826وبالروم [ ]50بللػ مخػػـًا ،ﭽﮨﭼ []838
بؽسر قافف وفتح تحتقتف مخػػة -

مضـــــاففا ثؿـــــان :ﭽﮬ ﮭﭼ [ ،]81ﭽﯛ ﯜﭼ [ ،]82ﭽﭛ ﭜﭼ [،]41
ﭽﮧ ﮨﭼ [ ،]46ﭽﭼ ﭽﭼ [ ،]825ﭽﮣ ﮤﭼ [ ،]838ﭽﯗ
َ
َﭼ فؼط -
ﯘﭼ [ -]830مزيدها :ﭽْ َدى َٰ ُِّ

( )8هبا ،أي :بسقرة سبل-
( )0يـظــر :الؽـــز يف الؼــراءات العشــر ( ،)853 .8والؿؽــرر فقؿــا تــقاتر مـــ الؼــراءات الســبع وتحــرر (.8
-)808 ,802
( )5وردت يف أربعة مقاضع ،هـا ،و[هقد 65 :و  ،]808و[الزمر-]56 :
( )1يـظر :الؿبسقط ( ،)886 ,885 .8والؽايف (-)62 .8
( )2يـظر :الغاية يف الؼراءات العشر ( ،)45 .8واإلرشاد (-)553 .8
( )3حذف الؽسائل القاء الزائد يف الحالقـ ،ولف يف جؿقع ياءات اإلضافة هـا اإلسؽان ما طدا (ومحقاي) فؾف
فقفا الػتح -يـظر :اإلرشاد (-)554 .8
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قـــرأ ﭽ ﭯ ﭼ [ ]5بػقققـــة فؼـــط ،ﭽ ﭲ ﭼ هــــا [ ]02وبـــالزخرف []88

باس ﭼ [ ]03وﭽ ﭶ ﭼ
والجاثقــة [ ]52وأول الــروم [ ]06مبـقــًا لؾػاطــؾ ،ﭽ َو ِلَب َ ُّ
[ ]50مـصـــقبقـ ،ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ الثـــاين [ ]55بػقققـــة ،ﭽ ََلُّ ُُّح َفب َ
ببخ ُ ُّﭼ [ ]12بػتحقـــف

مخػػًا ،ﭽﮔ ﮕﭼ [ ]15بقاو قبـؾ ﭽﭘﭼ  ،ﭽ ﭥﭼ [ ]11حقـث أتـك بؽسـر طقــف،

َ ّ
شﭼ هــا [ ]21وبالرطـد []5
ﭽﮐﭼ [ ]11مث َّؼؾف ،ﭽﮕﭼ [ ]11مـصقبًا ،ﭽ ُحؾ ِ ُّ

مثؼالً ،ﭽ ﮘ ﭼ و ﭽ ﮛ ﭼ وما بقـفؿا هـا [ ]21وبالـحؾ [ ]80بـصبفـ -
َۡ

ﭽُّن َ
ش ب ُّﭼ [ ]24حقــث أتــك بـــقن مػتقح ـة وســؽقن شــقـف ،ﭽ ﯻ ﭼ []26

حقث أتك بؽسر رائف ،ﭽﮏﭼ هـا معًا [ 30و  ،]35وبإحؼاف [ ]05مثؼالً،
ﭽ ﭒ ﭼ يف قصة صـالح [ ]42بـال واو قبـؾ ﭽ ﭒ ﭼ  ،ﭽ ﭧ ﭼ [ ]58اسـتػفامًا،
َ

ﭽ ﭮ ﭼ [ ]65بػتح واوه ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ [ ]822بللػ بعد ٓمف ،ﭽ أ ۡر ِجِّ ﭼ هــا
[ ،]888وبالشــعراء [ ]53بصــؾة هائــف بتحتقــة غقــر مفؿــقز ،ﭽ ﯾ ﭼ هـــا []880

وبققكس [ ]46بزكة ف َّعال مثؼالً ،ﭽ ﭞﭟ ﭼ [ ]885استػفامًا -
َ

ُ

َ
ؿﭼ [ ]884حقــث أتــك مــثؼالً ،ﭽ َُّءآ ٌَ ُ
ِببخً ﭼ هـــا [ ]805وبطــف []48
ﭽ ح ُّيلبب ُّ

والشــعراء [ ]16اســتػفامًا ،ومبس ـقط يف الفؿــزات ،ﭽ ﮠ ﭼ [ ]804بضــؿ كقكــف
وفـــتح قافـــف وكســـر فقققتـــف مشـــدَّ ده ،ﭽ ﯴ ﭼ هــــا [ ،]854وبالـحـــؾ [،]35
ُ َ

ٔن ﭼ [ ]855بؽسر ثاين ك ٍؾ مـفؿا [.4ل]-
وﭽ َح ۡػهِف ُّ

( )8يـظر :القجقز ( ،)832 ,826 .8واإلقـاع (-)128 .8
( )0وردت يف ثالثة مقاضع ،هـا ،و[الػرقان ،]15 :و[الـؿؾ-]35 :
( )5وردت كؾؿــة (غقــره) بعــد (إلــف) هـــا يف [إطــراف 26 :و  32و  45و  ،]52و[هــقد 22 :و  38و ،]51
و[الؿممـقن 05 :و-]50
( )1يـظر :جامع البقان ( ،)022 , 015 .0والؽػاية الؽربى (-)845 ,848 .8
( )2يـظر :العـقان ( ،)53 .8والتؾخقص يف الؼراءات الثؿان (-)852 ,846.8
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ﭽ ﮁ ﭼ [ ]818بـقن العظؿة ،ﭽ ﮉ ﭼ [ ]818بضؿ تحت َّقتف وفتح قافـف
وكســـر فقق َّقتـــف مشـــدَّ ده ،ﭽ ﭜ ﭼ هــــا [ ]815وبـــالؽفػ [ ]65هبؿـــز غقـــر مــــقن،
َ

حي ّ
ِببَِّ ِٓ ًُّۡﭼ [ ]815بؽســر أولــف لإلتبــاع،
ﭽٱلرُّشبب ُِّدﭼ [ ]813بػــتح رائــف وشــقـف ،ﭽ ُِّ
َۡ
َ َۡ
ﭽ َُّو ُّتؾفِ ُّۡرﭼ ﭽ ُّح ۡرَح َِاﭼ [ ]816بػقققة فقفؿا ،ﭽ َربُّ َِاﭼ [ ]816مـصقبًا ،ﭽُّ ۡٱب ََُُّّإِمُّﭼ

هـا [ ]822وبطف [ ]61بؽسر مقؿف -

ﭽﮍﭼ [ ]824مػــرد ًا ،ﭽ ﮔ ﭼ [ ]838جؿــع ســالمة مـصــقبًا

بالؽسرة  ،ﭽ ٌَ ۡػذ َِرُّةٌﭼ [ ]831مرفقطـًا ،ﭽﭵﭼ [ ]832بػـتح مقحدتـف مفؿـقز ًا
طؾك زكة َرئِـقس ،ﭽ ﯻ ﭼ [ ]842مـثؼالً ،ﭽ ﭮ ﭼ هــا [ ]840وبـقس []18
وثاين الطقر [ ]08مؽرر ًا بـاإلفراد مـصـقبًا ،ﭽ ﯨ ﭼ معـًا [ 840و ]845بػقققـة،
ﭽﭻﭼ بضــؿ تحت َّقت ـف وكســر حائــف هـــا [ ،]852وبػصــؾت [ ،]12وبػتحفــا
بالـحؾ [ ،]825ﭽ ﯪ ﭼ [ ]853بتحتقة مجزومًا ،ﭽ ﮖ ﭼ []862بضؿ فػـتح
ففؿز مؿدود ًا غقر مـقن ،ﭽ ﯔ ﯕ ﭼ هــا [ ]865و ﭽ ﯙ ﭼ بالشـعراء []001
ر

ؿﭼ [ ]028بتحتق ـة بعــد صائــف ،ﭽﮗ ﭼ [ ]020بػــتح تحت َّقتــف
غ َّۡبب ُّ
مث َّؼؾــقـ ،ﭽ َُّ

وضؿ دالف -

مضــاففا ســبع :ﭽ ﮃ ﮄ ﭼ [ ،]55ﭽ ﭳ ﭴ ﭼ [ ،]26ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
[ ،]822ﭽ ﭓ ﭔﭼ [ ،]811ﭽﭸ ﭹ ﭼ [ ،]813ﭽ ﭜﭝ ﭞ ﭼ

[ ،]822ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ [ ،]823مزيدها :ﭽ ﰉ ﭼ [ ]862فؼط -

( )8يـظر :الؿبسقط ( ،)803 , 802 .8وتؾخقص العبارات بؾطقػ اإلشارات (-)43 ,42 .8
ۡ َ ُ
( )0كذلؽ قرأ الؽسائل ﭽجؾف ِۡرُّىس ًُّۡ ﭼ [ -]838يـظر :التقسقر (-)54 .8

( )5يـظر :التقسقر ( ،)55 ,54 .8والؽـز يف الؼراءات العشر (-)861 ,865 .8
( )1سبؼ ذكر (فتحـا) [ ]63يف [إكعام ، ]11:و(يعؼؾقن) [ ]836يف [إكعام-]50:
( )2ياءات اإلضافة أسؽـفا الؽسائل ،والقاء الزائدة حذففا الؽسائل يف الحالقـ -يـظر :التقسقر (-)55 .8
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قرأ ﭽ ﭛ ﭼ [ ]6بؽسر دالـف ،ﭽ ﭳ ﭼ [ ]88بضـؿ تحت َّقتـف وفـتح غقــف
َ

َﭼ معًا [ ]84مخػػًا ومـا
س ُِّ
وكسر شقـف مث َّؼؾف ،ﭽ ﭴ ﭼ [ ]88مـصقبًا ،ﭽ َول َٰ ِ

َ
بد ﭼ
َِﭼ [ ]85بسـؽقن واوه وتخػقـػ هائـف مـقكـًا ،ﭽ ن َّۡ َُّ
بعدهؿا مرفقطـًا ،ﭽ ُمْٔ ٌُّ

[ ]85مـصـقبًا ،ﭽ ﭝ ﭞ ﭼ [ ]86بؽسـر هؿزتـف ،ﭽ ﭷ ﭼ معـًا [ ]10بضـؿ
طقـــف ،ﭽ ﮒ ﮓ ﭼ [ ]10بتحتقــة واحــدة مػتقحــة مثؼؾــة ،ﭽﯓﭼ [ ]22بتحتقــة
فػقققف ،ﭽﮕﭼ هـا [ ]26وبـالـقر [ ]23بػقققـة ،ﭽ ﯔ ﭼ [ ]26بؽسـر هؿزتـف،
ً

ط ُّْػ ُّفاﭼ هــا
ﭽ ﮇ ﭼ الثاين [ ]32والثالث [ ]33وﭽﯟﭼ [ ]34بتحتقة فقفـ ،ﭽ ُُّ

[[ ]33وثالثة] بالروم [ ]21بضؿ أولف ،ﭽﭘﭼ [ ]42بػتح هؿزتف وسؽقن
سقـف ،ﭽ ﮓ ﭼ [ ]40بػتح واوه -
مضاففا ثـتان :ﭽ ﮎ ﮏ ﭼ [ ،]15ﭽ ﮓ ﮔﭼ [- ]15

صْرٗ التْب٘
ٍ
بـللػ بقـفؿـا ،ﭽ ﯖ
قرأ ﭽﮱﭼ [ ]80حقث أتك هبؿزتقـ محؼؼتقـ بال فص ٍؾ
ﯗ ﭼ [ ]80بػتح هؿزتف ،ﭽ ﮊ ﭼ إول [ ]84جؿعًا كالثاين [ ]85الؿجؿـع
َ

طؾقف بذلؽ ،ﭽﮂﭼ [ ]01مػرد ًا ،ﭽﮝﭼ [ ]52مـقكـًا ،ﭽيُ َض َٰ ُ
ٔنﭼ []52
بٓ ُّ
بضؿ هائف مـ غقر هؿـز ،ﭽﭒﭼ [ ]54بتحتقـة سـاكـف ففؿـز مؿـدود ًا ،ﭽ ﭗ ﭼ

( )8كتبــت يف الؿخطــقط (وثالثــا) ،والصــقاب مــا أثبتــف ،حقــث وردت الؽؾؿــة بــالخالف يف الــروم يف ثالثــة
مقاضع يف كػس أية-
( )0يـظر :إيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز ( ،)031 ,038 .8وسراج الؼارئ الؿبتدي (-)010 ,012 .8
يائل اإلضافة يف السقرة ،ولقس فقفا ياء زائدة -يـظر :روضة الؿعدَّ ل (-)062 .0
( )5أسؽـ الؽسائل ْ
( )1وردت يف خؿسة مقاضع ،هـا يف [التقبة ،]80 :ويف [إكبقاء ،]45 :و[الؼصص 2 :و  ،]18و[السجدة:
-]01
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َ
بؿﭼ
[ ]54بضؿ فػـتح ،ﭽ ﭵ ﭼ [ ]21بتحتقـة ،ﭽ ﯫ ﭼ [ ]38مرفقطـًا ،ﭽ ُح ۡػ ُّ
ٓ َ
ُ
بﭼ [ ]33مبـققـ لؾؿػعقل وبتذكقر إول وتلكقث الثـاين ،ﭽ َغانِفُۢةﭼ []33
وﭽت َػذ ۡ ُّ

مرفقطًا ،ﭽﯘﭼ هـا [ ]65وبثاين الػتح [ ]80بػتح سقـف ،ﭽ ﯰ ﭼ [ ]66بسؽقن

رائف -
ﭽ ﭢ ﭼ [ ]822بػــتح فقققتــف الثاكقــة مـــ غقــر ﭽ ﭢ ﭼ  ،ﭽ ﮥ ﭼ هـــا

[ ]825وهبــقد [ ]54مػــرد ًا ،ﭽ ﯲ ﭼ [ ]823وﭽ حُ ۡر ِج ب ُُّ ﭼ بــإحزاب [ ]28بــال
هؿـــز فقفؿـــا ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ [ ]824بـــقاو قبؾـــف ،ﭽ ﮈ ﭼ معـــًا [825

و ]826مبـقًا لؾػاطؾ ﭽ ﮉ ﭼ معًا [ 825و  ]826مػعقلف بف ،ﭽ ﮖ ﭼ []826
َ ُ
يبؼ ﭼ [ ]884بػقققـة ،ﭽ ﮅ ﭼ
بضؿ ثاكقـف ،ﭽ ﮊ ﭼ [ ]882بضـؿ فقققتـف ،ﭽ حزِ ُّ

[ ]803بتحتقة -

مضاففا ثـتان :ﭽ ﮟ ﮠ ﭼ و ﭽ ﮣ ﮤ ﭼ [- ]55

صْرٗ ْٓىط علُٔ الضالٗ
قــرأ بنضــجاع فتحــة ﭽراﭼ مـــ الػــقاتح الرائقــة ،ﭽ ﭱ ﭼ [ ]0كؿــا بالؿائــدة
[ ،]882ﭽ ﯛ ﭼ بتحتقة قبـؾ إلـػ هــا [ ]2وبإكبقـاء [ ]15والؼصـص [،]48
ﭽﯼﭼ [ ]2بـقن ،ﭽﯰﭼ [ ]88مبـقًا لؾؿػعقل ،ﭽﮓﭼ [ ]88مرفقطـًا،
ﭽﮄ ﮅﭼ [ ،]83وﭽ ﮊ ﮋﭼ إول مـ الؼقامة [ ]8بللػ إثـر الـالم ،كؿـا يف
الؼقامة [ ]0الؿجؿع طؾقف بذلؽ -

( )8يـظر :الؿبسقط ( ،)855 ,850 .8واإلقـاع (-)124 ,123 .8
( )0يـظر :تؾخقص العبارات بؾطقػ اإلشارات ( ،)58 .8والؽـز يف الؼراءات العشر (-)022 ,866 .8
( )5أسؽـفؿا الؽسائل -يـظر :روضة الؿعدَّ ل (-)065 .0
( )1لـف أيضــًا إمالـة إلــػ الثاكقـة يف (أدراكــؿ) -يـظـر :جــامع البقـان ( ،)066 ,063 .0والــقجقز يف شــرح
قراءات الؼراء الثؿاكقة (-)842 .8
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ﭽ ﯡ ﭼ هــــا [ ]85وبـــالروم [ ]12ومقضـــعل الـحـــؾ [ 8و  ]5بػقققـــة،
ﭽﭬ ﭼ [ ]00بتحتقة مضؿقمة وسقـ مفؿؾة وتحتقـة مؽسـقرة مثؼؾـة ،ﭽ ﯓ ﭼ
َُۡ ْ
ٔا ﭼ [ ]52بػـقققتقـ ،ﭽ ﭪ ﭼ
[ ]05مرفقطًا ،ﭽ ك ِۡػػُّاُّﭼ [ ]04بسؽقن ثاكقف ،ﭽ ُّت ُّخي ُّ
َ

باسﭼ []11
بَﭼ [ ]11مخػػـًا ،ﭽٱنل ُ ُّ
س ُِّ
[ ]52بػتح فسؽقن فؽسـر مخػػـًا ،ﭽ َول َٰ ِ
مرفقطــــًا ،ﭽﯴﭼ معــــًا [ 28و  ]68ذكركــــاه يف الفؿــــزات ،ﭽ ﮚ ﭼ []25

بتحتقة -

ب ﭼ هــــا [ ]38وبســـبل [ ]5بؽســـر زايـــف ،ﭽ ﰊ ﭼ و ﭽ ﰎ ﭼ []38
بببز ُ ُّ
ﭽ َح ۡػ ُِّ

مـصــقبقـ ،ﭽ ﭪ ﭼ [ ]58خــرب ،ﭽ ﭗ ﭼ [ ]56بتثؼقــؾ كقكــف ،ﭽ ﰆ ﭼ بعــد
ﭽﭭ ﭼ [ ]62بؽسر هؿزتف ،ﭽ ﯴ ﭼ [ ]822بتحتقة ،ﭽ ﯓ ﭼ الثاين []825
بـقكقـ مخػػًا ،واتػؼ الجؿقع طؾك الققػ طؾك هذا بال تحتقة مقافؼ ًة لرسؿف -
مضـــــاففا خؿـــــس :ﭽﭦ ﭧ ﭼ [ ،]82ﭽ ﭫﭬ ﭭ ﭼ [ ،]82ﭽﭴ ﭵ ﭼ [،]82
ﭽﰏ ﰐ ﭼ [ ،]25ﭽ ﭼ ﭼ [- ]40

صْرٗ ٍْد علُٔ الضالٗ ّالضالو
َّ َ

َ

قرأ ﭽ ُّخّنُّى ُ
ئ ﭼ [ ]04بتحتقـة مػتقحـة بعـد دال،
س ًُّۡﭼ [ ]02بػتح هزتـف ،ﭽ ةَادِ ُّ
ِ

ﭽ ﰀﭼ [ ]05بضـؿ طقـــف وتثؼقــؾ مقؿــف  ،ﭽﭯ ﭰﭼ هـــا [ ]12وبــالؿممـقن

[ ]04بــال تـــقيـ ،ﭽﮓﭼ [ ]18بػــتح مقؿــف وإمالــة محضــة ،ﭽ َي َٰ ُتبب َ ُِّّﭼ []10
َ

حقـــث أتـــك بؽســـر تحت َّقتـــف ،ﭽ ﭳ ﭼ [ ]13فعـــالً ماضـــقًا ،ﭽدببب ۡ َُّﭼ []13
( )8يـظر :العـقان ( ،)64 .8والؽػاية الؽربى (-)856 ,855 .8
( )0يـظـــر :الغايـــة يف الؼـــراءات العشـــر ( ،)53 .8والتقســـقر ( ،)61 .8وحجـــة الؼـــراءات ٓبــــ زكجؾـــة
(-)005.8
( )5قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة -يـظر :روضة الؿعدَّ ل (-)064 ,063 .0
( )1وٓ خالف بقـ الؼراء يف مقضع الؼصص [ ]33أكف بالتخػقػ وفتح العقـ-
( )2هـا ،و[يقسػ ،]2:و[لؼؿان ،]84 ,83 ,85 :و[الصافات-]820:
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[بـصب] رائف-
ﭽﭝ ﭞ ﭼ هــــا [ ]13وبـــالؽفػ [ ]42بســـؽقن ٓمـــف وكســـر كقكـــف مخػػـــة،
َ

ً
ٔداﭼ هـا []35
ﭽﯩﭼ هـا [ ]33وبالـؿؾ [ ]56والؿعارج [ ]88بػتح مقؿف ،ﭽ ث ٍُ ُّ
ّ

وبالػرقــان [ ]55والعـؽبــقت [ ]55والـــجؿ [ ،]28وﭽ ِّلَ ٍُببٔ ٍُّﭼ هـــا أيضــًا []35
َ َ

ۡ

بي رًُّﭼ هـــا [ ]36وبالــذاريات [ ]02بؽســر ســقـف وســؽقن ٓمــف،
بــالتـقيـ ،ﭽكببالُّ ِشب ُّ
ُ

ببٔبﭼ قبــؾ ﭽ ﭑ ﭼ [ ]48مرفقطــًا ،ﭽﰃﭼ [ ]58كقــػ أتــك بؼطــع
ﭽ َح ۡػل ُ ُّ
هؿزتـــف ،ﭽﰍﭼ [ ]58مـصـــقبًا ،ﭽﯾ ﭼ [ ]825بضـــؿ أولـــف ،ﭽﭽ ﭾﭼ
[ ]888مــثؼالً ،ﭽل ٍَبباﭼ هـــا [ ]888وبــقس [ ]50والزخــرف [ ]52والطــارق []1

مخػػــًا ،ﭽ ُّيَ ۡر ِج ب ُعُّﭼ [[ ]805بػــتح] ثــؿ كســر ،ﭽ ﮈ ﭼ هـــا [ ]805وآخــر

الـؿؾ [ ]65بتحتقة -

مضاففا ثؿـا طشـرة :ﭽ ﮭ ﮮ ﭼ ثالثـًا [ ،5و ،03و ]51ﭽ ﯓﯔ ﯕ ﭼ [،]82
ﭽ ﭦ ﭧ ﭼ [ ،]06ﭽ ﮓ ﮔ ﭼ [ ،]58ﭽﯔ ﯕﭼ [ ،]51ﭽ ﭥ ﭦ ﭼ

[ ،]13ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ [ ،]14ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ معــا [ ،06و ،]28ﭽ ﯬﯭ ﯮ ﭼ [،]28
ﭽ ﭚ ﭛ ﭼ [ ،]21ﭽ ﭽ ﭾ ﭼ [ ،]51ﭽ ﯙﯚ ﯛ ﭼ [ ،]45ﭽ ﯹ ﯺ
ﯻ ﭼ [ ،]55ﭽ ﭔ ﭕ ﭼ [ ،]56ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ [ -]60مزيدها ثـلث :ﭽ ﭞ ﭼ

[ ،]13ﭽ ﯗ ﭼ [ ،]45ﭽ ﯕ ﭼ []822

[.5ل]-

( )8كتبت يف الؿخطقط "برفع" ،سـفق مــ الؿملـػ والصـقاب مـا أثبتـف-يـظر :الفـادي (،)835,834 .8
والتؾخقص يف الؼراءات الثؿان (-)865 ,864 .8
( )0هـا ،و[الحجر ،]32:و[الدخان ،]05:و[صف ،]44 :و[الشعراء-]20 :
( )5كتبت يف الؿخطقط "بضؿ" ،والصقاب ما أثبتف -يـظر :غاية آختصار يف قراءات العشر (-)201 .8
( )1يـظر :الؿػتاح ( ،)884 ,882 .8والؿستـقر (-)024 ,025 .0
( )2قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة جؿقعفا ،وبغقر يـاء يف يـاءات الزوائـد -يـظـر :العــقان (,828 .8
-)820
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صْرٗ ْٓصف ,طؾقف الصالة والسالم,
قـــرأ ﭽ ﯦﭼ [ 1و  ]822حقـــث أتـــك بؽســـر فقققتـــف ووقـــػ طؾقـــف بالتـــاء
الؿجرورة ،ﭽﮃﭼ [ ]4جؿعًا ،طؽس ﭽﮭﭼ معًا [ 82و -]82
فائدة :اتػـؼ السـبعة بـؾ وخؾـػ يف اختقـاره ويعؼـقب مــ العشـرة طؾـك اخـتالس
حركة كقن ﭽ ﯜ ﭼ [ ]88إولك الؿستؾزم لػصؾفا مـ الثاكقة ،وروي طــفؿ أيضـًا
اإلدغــام مــع اإلشــؿام  ،وأمــا اإلدغــام الؿجــرد طـــف فؾــؿ يؼــرأ بــف إٓ أبــق جعػــر مـــ
العشرة  ،وقد فشا هذا القجف طــ الســة فؼفـًا زماكــا الـذيـ ٓ يحســقن هـذا الػــ
زاطؿقـ اكف قراءة أبل طؿرو مع أن كسبتف إلقف خطل صريح كؿا طؾؿت-

ۡ
ّ
َ َ
بﭼ
ٱليب ُ ُّ
ببﭼ [ ،]80ﭽ ُِّ
ﭽ ُ ۡرت ۡع ُّﭼ [ ]80مجزومـًا وبتحتقـة أولـف ،وأول ﭽيَي َػ ۡ ُّ

[ 85و 81و ]84بغقــر هؿــز ،ﭽ ﮛ ﭼ [ ]86بــال تحتقــة آخــره لػضــًا طؾ ـك وزن
فعؾـك بضــؿ فائـف ،ﭽ ﭛ ﭼ [ ]05بػــتح أولــف وآخـره غقــر مفؿــقز ،ﭽﮁﭼ

الؿعرف حقث أتك  ،و ﭽ ﰓ ﭼ بؿريؿ [ ]28بػـتح ٓمفؿـا ،ﭽﭨﭼ معـًا
[]01
َّ
ۡ

[ 58و  ]28بال ألػ يف الحالقـ ،ﭽ َُّدُّخةُّا ﭼ [ ]14بسؽقن هؿزتـف ،ﭽ ﮧ ﭼ []16
ََ ٓ

َۡ ُ
دُُّّنشا ُُّءﭼ [ ]23و ﭽﰅ ﭼ [ ]35بتحتقة فقفؿا -
بػقققة ،ﭽحَّ

ﭽﯫﭼ [ ]30بـــللػ وكـــقن ،ﭽ ﭟ ﭼ [ ]31اســـؿ فاطـــؾ ،ﭽ ﭠ ﭼ
( )8وردت يف ثؿاكقــــة مقاضــــع ،هـــــا مقضــــعان ،و[مــــريؿ 10:و  15و  11و  ،]12و[الؼصــــص،]03:
و[الصافات-]820:
( )0وجف اإلشـؿام هـق مـا طؾقـف أكثـر إئؿـة كـابـ مجاهـد ،وأكثـر الـؼؾـة كـابـ مفـران وابــ غؾبـقن ،ووجـف
آخــتالس هــق مــا ذكــره الــداين -يـظــر :الســبعة ( ،)512 .8والغايــة يف الؼــراءات العشــر (،)56 .8
واإلرشاد ( ،)545 .8وجامع البقان (-)550 .0
( )5كذلؽ قرأ ورش وأبق طؿرو وأبق جعػر بنبدال الفؿـز فقفـا -يـظـر :الؽــز يف الؼـراءات العشـر (,31 .8
-)32
( )1وردت يف ثؿاكقة مقاضع هـا ،و[الحجر ،]12:و[الصافات 12 :و  41و  805و  832و  ،]836و[ص:
-]55
( )2يـظر :الروضة ( ،)402,486 .0الؿبفج (-)554 ,552 .8
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[ ]52ﭽﭗ ﭘ ﭼ [ ]54ﭽﭞﭟ ﭼ [ ]54ﭽ ﯘ ﭼ [ ]882الجؿقع هــا،
وﭽﮍﭼ بالرطــــد [ ]58بتؼــــديؿ التحتقــــة طؾــــك الفؿــــز ،ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ []62
استػفامًا ،ﭽﯓﭼ هـا [ ]826وبالـحؾ [ ]15وإول مـ إكبقاء [ ]4بتحتقة وفتح
َ

جﭼ بـــقكقـ
حائــف وبنمالتــف طؾــك أصــؾف  ،ﭽﯝﭼ [ ]882مخػػــًا ،ﭽذ ُِببِ ِ َُّ
مخػػًا -

مضــاففا ثـتــان وطشــرون يــاء :ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ [ ،]85ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [،]05
ﭽﰄﰅ ﰆ ﭼ [ ،]54ﭽ ﭝﭞ ﭟ ﭼ [ ،]25ﭽﭴﭵ ﭶﭼ [ ،]65ﭽﯜ ﯝ ﯞﭼ [،]53
ﭽﯣ ﯤ ﯥﭼ [ ،]53أطــــل :القـــاء مــــ :ﭽﯣﭼ وﭽﯤﭼ فقفؿـــا ،ﭽﭓ
ﭔﭼ [ ،]55ﭽ ﯨ ﯩﭼ [ ،]15ﭽﭷ ﭸﭼ [ ،]13ﭽ ﭔﭕ ﭖﭼ [ ،]25ﭽ ﮰ
ﮱ ﭼ [ ،]26ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ [ ،]36ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [ ،]52وأطـل :القاء مـ :ﭽ ﭽﭼ
و ﭽ ﭾ ﭼ ،ﭽ ﯼ ﯽ ﭼ [ ،]53ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ [ ،]63ﭽ ﮠ ﮡ ﭼ [ ،]822ﭽﮰﮱ
﮲ﭼ [ ،]822ﭽ ﮂ ﮃ ﭼ [ -]825مزيــــدها ثـتــــان :ﭽ ﮈ ﭼ [ ]33ﭽ ﮛ ﭼ

[- ]62

صْرٗ الزعد
َ

ُ َ

قﭼ [ ]1بػقققـة،
قرأ ﭽ َو َز ۡرعٍُّﭼ  ،و ﭽ َود ۡ ُِّ ﭼ وما بقـفؿا [ ]1بخػضـفـ ،ﭽت ۡص َُّٰ
َ

ُ

ﭽ َو ُيف ِّظ ُّوﭼ [ ]1بتحتقة -

ما كرر استػفامف كحق :ﭽﯡﭼ ﭽﯤﭼ [ ]2وجؿؾتف أحد طشـر مقضـعًا يف كـؾ
( )8قرأ الؽسائل الؿقضع الثاين مــ إكبقـاء [ ]02بــقن وكسـر الحـاء ويـاء سـاكـة بعـدها -يـظـر :الؽـايف يف
الؼراءات السبع (-)884 .8
( )0يـظر :الؽايف يف الؼراءات السبع ( ،)885 ,884 .8والؽػاية الؽربى (-)866 ,865 .8
( )5قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة ،وحذف يائل الزوائد -يـظر :التقسقر (-)822 ,66 .8
َ ر
ر
انﭼُّفقؼرأ بؽسر الؽؾؿات إربع-
( )1بقـفؿا كؾؿتل :ﭽ َوَنَِّوُّصِ ِۡ َٔ ُّ
( )2يـظر :الؿصباح الزاهر ( ،)433 .8والؿؽرر فقؿا تقاتر مـ الؼراءات السبع وتحرر (-)860 .8
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مـ :هـذه السـقرة [ ،]2والؿممــقن [ ،]50والـؿـؾ [ ،]34والعـؽبـقت [،]06,05
والسجدة [ ،]82والقاقعة [ ،]14والـازطات مقضـع [ ،]82ويف كـؾ مــ سـبحان
[ 16و  ،]65والصافات مقضعان [ 83و  ،]25فؼاطدتف :أكف يجعؾ أولفؿا استػفامًا
هبؿــزتقـ وثاكقفؿــا خــرب ًا ،إٓ ثــاين العـؽبــقت [ ]05فجعؾــف اســتػفامًا أيضــًا 7وفاقــًا
لإلجؿاع طؾقف بذلؽ ،وزاد كقكًا يف ثاين الـؿؾ [ ]34الخرب -
ﭽ ﭸ ﭼ [ 4و  ، ]55و ﭽﯦﭼ [ ،]88و ﭽﰛﭼ [ 51و ]54

حقث أتت

بتـقيـ وصالً وبال تحتقة وقػًا ،ﭽﭒﭼ [ ،]83وﭽﯜﭼ [ ]84بتحتقـة فقفؿـا،
َ

جﭼ قبـــؾ
ﭽ ﰀ ﭼ هــــا [ ،]55ﭽ ﮥ ﭼ بغـــافر [ ]54بضـــؿ الصـــاد ،ﭽ َو ُي ُّث ّتِببب ُ ُّ
ﭽﯛﭼ [ ]56مــــثؼالً ،ﭽﰐﭼ [ ]10جؿعــــًا -مزيــــدها :ﭽ ﮏ ﭼ []6

فؼط -
صْرٗ إبزأٍه ,طؾقف الصالة والسالم,
قـرأ بخػــض هــاء ﭽﭴﭼ [ ]0بعـد ﭽﭲﭼ [ ]8يف الحــالقـ ،ﭽﭚﭼ هـــا
[ ]86وبالـقر [ ]12اسؿ فاطؾ مرفقطًا وخػـض مـا بعـده  ،ﭽﮯﭼ []00
ََ ُ

بػتح تحتقتف ،ﭽﮓﭼ [ ]54هبؿزة بعد فائف ،ﭽ ُّى ُ
ولﭼ بػتح أولف ورفع آخره -
َت ُّ
َّ
مضــــاففا ثــــلث :ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ [ ،]00ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ [ ،]58ﭽ ﮄ ﮅ ﭼ

[-]54
( )8أي :اإلسراء-
( )0يـظر :جامع ابـ فارس ( ،)526 , 525 .8وشرح الشعؾة (-)565 ,564 .8
( )5وردت كذلؽ يف [الزمر 05 :و  ،]53و[غافر-]55 :
( )1وردت كذلؽ يف [غافر-]08 :
( )2لؾؽسائل الحذف يف الحالقـ يف يائفا -يـظر :التبصرة ( ،)013 ,012 .8القجقز يف شرح قراءات الؼراء
الثؿاكقة (-)868 ,862 .8
ت ﭼ قرأها بالخػض -يـظر :التجريد (-)016 .8
( )3أي :كؾؿة ﭽ ٱلص َم َٰ َن َٰ ُِّ
( )4يـظر :التجريد ( ،)016 .8والؽـز (-)080 .8
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مزيـــدها ثـــلث أيضـــًا :ﭽ ﮡ ﭼ [ ، ]81ﭽ ﯕ ﭼ [ ،]00ﭽ ﯫ ﭼ

[- ]12

صْرٗ احلجز
قرأ ﭽ ررب ٍَاﭼ [ ]0مثؼالً ،ﭽﮎﭼ [ ]5بـقكقـ أولفؿا مضؿقمة وثاكقتفؿا مػتقحة
وكسر زايف مثؼؾـة ،ﭽﮏﭼ [ ]5مـصـقبًا ،ﭽﯬﭼ [ ]82مـثؼالً ،ﭽﮉﭼ

[ ]00جؿعًا ،ﭽﯙﭼ [ ]12كقـػ أتـك بؽسـر طقــف ،ﭽ ﭪ ﭼ [ ]21بػـتح
َ

ۡ

ِج ُ
عﭼ [ ]23كقـػ أتـك بؽسـر كقكــف ،ﭽل ٍُ ُ
بْٔ ًُّۡﭼ هـــا [،]26
كقكـف خػقػـة ،ﭽ َحلب ُِِّ ُ ُّ
َ

بببّﭼ [العـؽبـــقت ]50:وﭽ ٌُ ُ
كﭼ بـــالعـؽبقت [ ]55بتخػـــقػفـ،
ِجبببٔ َُّ
ج ََِّ ُُّ
نلُِ ُِّ
وﭽ ُّ

ﭽﮓﭼ هـــا [ ]32وبالـؿــؾ [ ]24والقاقعــة [ ]32والؿرســالت [ ]05مــث َّؼالً -

[مضــــــاففا]

أربــــــع :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ [ ،]16وﭽ ﯶ ﯷ ﭼ [ ،]56ﭽ ﭓ ﭔ ﭼ

[-]48

صْرٗ اليخل
ُ
جﭼ [ ]88بتحتقة ،ﭽ ﮀ ﭼ [ ]02بػقققـة ،ﭽ ﭗﭼ []04
قرأ ﭽ حۢنتِ ُ ُّ

هبؿــزة قبــؾ تحتقتــف ،ﭽﭚﭼ [ ]04بػــتح كقكــف ،ﭽ ﭩ ﭼ معــًا [ 05و]50
ْ

بػقققة  ،ﭽ ﮚ ﭼ [ ]54بػتح ثؿ كسـر ،ﭽيَ َر ۡوُّاﭼ أو ً
ٓ [ ]15بػقققـة وثاكقـًا []46
( )8لؾؽسائل إسؽان ياءات اإلضافة ،والحذف يف الزوائد -يـظر :اإلقـاع (-)183 .8
( )0وردت يف طشر مقاضـع هــا ،و[الشـعراء 24 :و  851و  ،]814و[يـس ،]51 :و[الـدخان 02 :و ،]20
و[الذاريات ،]82 :و[الؼؿر ،]80 :و[الؿرسالت-]18 :
ۡ
َ
ٔنﭼُّيف [الروم-]53 :
( )5وردتُّﭽ َحل َِ ُػ ُّ
( )1يـظر :الؿبسقط ( ،)822,821 .8وسراج الؼارئ الؿبتدئ (-)035 ,030 .8
( )2كتبت "مزيدها" 7سفق ًا مـ الؿملػ ،والصقاب ما أثبتُّف ،وقـرأ الؽسـائل بنسـؽان يـاءات اإلضـافة فقفـا-
يـظر :الؿػتاح (-)022 .8
( )3ورد هـا سفق ًا مـ الـاسخ جؿؾة مؽررة وهل  [:ﭽﭗﭼ هبؿزة فقفؿا]-
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َ َ

ْ

مع ﭽ ُّت َخفَّ ُؤُّا ﭼ [ ،]15ﭽ ﯿﭼ [ ]48بتحتقة فقفـ -
ر

ُ
ۡ
َّسًﭼ هـا [ ]33وبالؿممـقن [ ]08بضـؿ
ﭽﯬﭼ [ ]30بػتح رائف  ،ﭽنصلِ

ُ
بٔنﭼ وبضـؿفا إن قطعـف
كقكف ،ﭽُّإٌِ َهَٰخِس ًُّۡﭼ [ ]45بؽسـر هؿزتـف إن وصـؾف بـــ ﭽ ُب ُػ ُِّ
َ ۡ ُ
ِس ًُّۡﭼ [ ]52بسؽقن طقـف-
طـف ،ﭽظػِ

ﭽةَاقُّﭼ [ ]63كؿا يف ﭽ َْا ٍُّدﭼ وما بعده مـ سقرة الرطد [ 4و ،55والزمر05 :

و ،53وغافر-]55 :
َ

ُ

ْ

َ ۡ
بٔاﭼ [ ]882مبـقــًا لؾؿػعــقل ،ﭽ َطب ۡ
بَّقُّﭼ هـــا
بز َيَُّﭼ [ ]63بتحتقـة ،ﭽـخِ ُِب ُّ
ﭽلجب ِ

[ ]804وبالـؿؾ [ ]42بػتح أولف -

صْرٗ اإلصزاٛ
َ ُ ْ
َۡ
َ
بّ ﭼ
واﭼ [ ]0بػقققـة ،ﭽ ُّىِ ُّج ُصٔ َُّءﭼُّ[ ]4بــقن وهؿـزة مـصـقبًا ،ﭽيَيلى َٰ ُُّ
خذ ُّ
قرأ ﭽتخ ِ
َُ
َﭼ [ ]01بللػ بعد غقـف وكسر كقكف الؿتػؼ طؾك
غ َٰ ُِّّ
[ ]85بػتح أولف مخػػًا  ،ﭽ َح ۡتي ُّ
ُّ
ۡ ب
ِط ُّاﭼ [ ]58بؽسـر
مــقن ،ﭽخ ُّٔ
تثؼقؾفا ،ﭽأ ِ ُّ
فﭼُّ[ ]05حقث أتـك بؽسـر فائـف غقـر َّ
ۡ
ُۡ
ٱىلِ ۡص َ
اس ﭼُّهــا [ ]52وبالشـعراء []850
بػ ِ ُّ
ۡسبف ﭼ [ ]55بػقققـة ،ﭽة ِ
فسؽقن ،ﭽت ِ

بؽسر قافف -

ۡ ُ

ْ

بذ ُّن ُر ُّوا ﭼ هــا
ﭽ َش ّح ِ ُئ ُُّّﭼ [ ]55بضؿ هؿزتف وبضؿقر القاحد الغائب الؿذكر ،ﭽ ِلَ ُّ

( )8يـظر :التقسقر ( ،)822 ,821 .8وإيضاح الرمقز (-)521 ,525 .8
( )0روى قتقبة طـ الؽسائل بؽسر الراء ،فقؿا رواه ابـ مفران وسبط الخقاط ،وأما مـ صريؼ التقسقر والـشـر
فؾؾؽسائل فتح الراء فؼـط -يـظـر :الؿبسـقط ( ،)824 .8والتقسـقر ( ،)822 .8والؿـبفج (،)128 .8
والـشر (-)521 .0
( )5سبؼ ذكر حؽؿفا يف سقرة الرطد وهق :بتـقيـ وصالً وبال تحتقة وقػًا -يـظر :الؿبسقط (-)825 .8
( )1يـظر :جامع البقان ( ،)552 ,545 .0وإيضاح الرمقز (-)522 .8
( )2مع اإلمالة طؾك أصؾف-
( )3أي :يف جؿقع مقاضعفا ،ووقعت (هـا ،ويف إكبقاء ،34 :وإحؼاف-)84 :
( )4يـظر :الروضة ( ،)413 ,411 .0والتؾخقص (-)008, 002 .8
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ُ ُ َ

ٔنﭼ معًا [ 10و]15
[ ]18وبالػرقان [ ]22بسؽقن ذالف وضؿ كافف مخػػًا ،ﭽ َُّحلٔل ُّ

َۡ َ
ََ ۡ َ
وﭽي ُ َصب ّ
بؿﭼُّ
بمﭼ [ ]35بســؽقن جقؿــف ،ﭽَيصِ ب ُّ
جيِب ُّ
بتِ ُُّﭼ [ ]11بػقققــة فــقفـ ،ﭽور ُّ
َ
َ
َُۡ َ ُ
ُ َ ُ ۡ
بوﭼُّمعــًا
بركسًﭼُّ[ ]36وﭽذ ُ ۡ ِشب ُّ
[ ]35وﭽيػَِّببدز ًُّﭼُّ[.6[ ]36ل] ويف ﭽ ُّذَّؾب ِ

[35و ]36بتحتقة يف الخؿس -

َب

ََ

َ
م ﭼُّ[ ]43بؽسر أولف وفـتح ثاكقـف فـللػ ،ﭽ َو َ
نُّٔ ُّاﭼ هــا [ ]55وبػصـؾت
ﭽخِلَٰف ُّ
َۡ

[ ]28هبؿزة فللػ ،ﭽتف ُج َُّر ﭼُّإول [ ]62بػتح فسؽقن فضؿ وأجؿعقا طؾك تثؼقـؾ
ً

الثــاين [ ،]68ﭽن ِۡصببفاﭼ هـــا [ ]60وبالشــعراء [ ]854وســبل [ ]6بســؽقن ســقـف
َ َ
ُ ۡ َ َ
بج ﭼ
ان ﭼ [ ]65فعــؾ أمــر ،ﭽ َغي ٍِۡب ُ ُّ
ح ُّ
وبػتحفــا بــالروم [ ،]15ﭽكببا ُّل ﭼُّقبــؾ ﭽشببت

[ ]820بضؿ فقققتف -

صْرٗ الهَف
قرأ بعـدم السـؽت طؾـك إلـػ مبدلـة مــ تــقيـ ﭽغ َِٔ َجبا ﭼ [ ،]8وألـػ ﭽٌِبَُّ
َ
َ َ
ان ﭼُّ
ٌ ۡركبببدُِا ﭼُّبـــقس [ ،]20وكـــقن ﭽ ٌَبببَُّرُّاقُّﭼ بالؼقامـــة [ ،]04وٓم ﭽُّةَبببوُّرُّ ُّ
َ
ُۡ
لُ ُُّّﭼ [ ]0بضؿ دالـف وهائـف وسـؽقن كقكـف ،ﭽُّ ٌّ ِۡرـلبا ﭼُّ[]83
بالؿطػػقـ [ ،]81ﭽ ُّ
َ

ج ﭼُّ[ ]85مخػػًا،
بؽسر ثؿ فتح ،ﭽُّح َز َٰ َو ُُّر ﭼ [ ]84بللػ بعد زايف محؼؼف ،ﭽُّ َول ٍُي ِۡئ َ ُّ
ْ

ﭽُّة َٔرك ُ
ِس ًُّۡ ﭼُّ[ ]86بؽسر رائف ،ﭽٌِائَثُُِّّشِبج ِ َُّﭼُّ[ ]02غقـر مــقن ،ﭽ ﯵ ﭼ []03
ِ ِ

بتحتقة مرفقطًا ،ﭽ ٌّ ِِۡ َٓاﭼُّبعد ﭽ َخ ۡ ُّ ﭼُّ[ ]53بضؿقر الؿمكثة الؿػردة -
ه

ﭽلَٰهِِببا ُ
بٔ ﭼُّ[ ]55بــال ألــػ بعــد كقكــف وص ـالً وأجؿعــقا طؾــك إثباتــا وقػــًا،
ُّْب َُّ
ۡ

ۡ َ ُ

سَﭼُّ[ ]15بتحتقـة ،ﭽٱل ُّٔل َٰ ََّ ُّث ﭼُّ[ ]11بؽسـر واوه ،ﭽ َ
بقﭼُّ[ ]11مرفقطـًا،
ٱۡل رُّ
ﭽيَ ُُّ
ِ
ُ

ۡ

ُ

َ

ُ
َ ُّ
بالﭼ []14
ۡل َت ُّ
ﭽخلتُّا ﭼُّ[ ]11بضؿ ثاكقة ،ﭽنص ِ ُّ ﭼُّ[ ]14بـقن مبـقـًا لؾػاطـؾُّ،ﭽٱ ِ
( )8يـظر :الغاية ( ،)61 .8والقجقز (-)028, 022 .8
( )0يـظر :الؿػتاح ( ،)858 .8وغاية آختصار (-)228, 216 .0
( )5يـظر :الفادي ( ،)868, 862 .8والؿصباح الزاهر (-)521, 520 .8
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َ

ه ِٓببًﭼُّ[ ]26و ﭽ ُم ْف َؾ ـ َؽﭼ [الـؿــؾ]16 :
مػعقلــف ،ﭽﯪﭼ [ ]20بتحتق ـة ،ﭽل ٍُِ ۡٓي ِ

بضؿ الؿقؿ وفتح الالم -

َ
ََ
ۡ َ
قﭼُّ
لَؾ َُّر ُّ
ٱّللﭼ بالػتح [ ]82بؽسر هائفؿا وصالً ،ﭽ ُِّ
نص ُّى ََِِّٰ ُِّّﭼُّ[ ]35وﭽغي َّۡ ُِّّ ُّ َُّ
ﭽأ َُّ
َ ُ
[ ]48بتحتقة مػتقحة وفتح رائف ،ﭽأ ْۡ ُّي َٓاﭼُّ[ ]48مرفقطًا ،ﭽ َُّزكََِّۢةﭼ [ ]41بال ألػ
ّ
ر ۡ
ّنﭼ []43
مثؼالً ،ﭽُسرُّ ﭼُّهـا معًا [ 51و ]54وبالطالق [ ]5بسـؽقن كافـف ،ﭽ ُل ِ ُّ
َ
َ َ ۡ
تﭼُّ[ ]44بتشديد فقققتف وفتح خائف ،ﭽُّ ُح ۡتبدِل ُٓ ٍَا ﭼُّ
بضؿ دالف وتشديد كقكف ،ﭽَلخذ َُّ
َۡ

هـا [ ]58وبالتحريؿ [ ]2ون [ ]50مخػػًا  ،ﭽخت َت َُّعﭼُّثالثًا [ 52و 56و ]60بؼطـع
هؿزتف وسؽقن فقققتف -
ٓ

بزا ًُّءﭼُّ[]55
ح َٰ ٍُِّ ََُّّثُّﭼ [ ]53بللػ بعد حائف وبتحتقة مػتقحة غقـر مفؿـقز ،ﭽ َج َُّ
ﭽ َُّ
ۡ

َ

مـقكــًا مـصــقبًا ،ﭽ ر
ٔنﭼُّ[ ]65بضــؿ تحتقتــف
َﭼُّ[ ]65بضــؿ ســقـف ،ﭽ ُُّحف ُِّل ُٓ ب ُّ
ٱلص بديۡ ُِّ
ۡ

ۡ

وكسر قافف ،ﭽيَأ ُج َ
بداﭼُّهــا []61
ٔجﭼُّ[ ]61حقـث أتقـا بـال هؿـز ،ﭽ َش ُّّ
ٔجُّ َو ٌَأ ُج َُّ

ُ
ٔنﭼ
وبقس معًا [ ]6بػتح سقـف ،ﭽ ٌَه ِّ ُّﭼ [ ]62بـقن واحده مؽسقرة مثؼؾف ،ﭽ َءاح ِ ُّ
َ َ
بدذ ۡ ُِّﭼُّ[ ]63بػـتح صـاده ودالـف،
معًا [ ]63بؼطع هؿزتف فـللػ يف الحـالقـ ،ﭽٱلص
ْ
َ
ﭽ َذ ٍَ ۡ
اُّٱش َطَٰ ُػ ُّٓٔاﭼُّ[ ]64بتخػقػ صائف ،ﭽُّيَِف َُّدﭼ [ ]826بتحتقة -
مضــاففا تســع :ﭽﮆ ﮇﭼ [ ،]00ﭽ ﮂ ﮃﭼ معـــا [ 55و ،]10ﭽﮛ ﮜﭼ
[ ،]12ﭽﮜ ﮝﭼ ثــــالث [ 34و 40و ،]42ﭽﮩ ﮪﭼ [ ،]36ﭽﮊ ﮋﭼ

[-]820
مزيدها سبع :ﭽﮂﭼ[ ،]84ﭽﮮﭼ [ ،]01ﭽﮓﭼ [ ،]56ﭽﮝﭼ
( )8يـظر :التقسقر ( ،)826 .8والؽػاية الؽربى (-)083, 082 .8
( )0يـظر :اإلرشاد ( ،)124, 121 .8وجامع ابـ فارس (-)551, 550 .8
( )5أي :الؽؾؿتقـ ،ووردت يف مقضعقـ هـا ،و[إكبقاء-]63:
( )1يـظر :العـقان ( ،)800, 808 .8والؽـز (-)002, 001 .8
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[ ،]12ﭽﭸﭼ [ ،]31ﭽﮓﭼ[ ،]33ﭽﯘﭼ [- ]42

صْرٗ مزٓه 
ۡ

ۡ

ََ
َ
برثُّﭼ []3
برذ ِ ُّوي ِ
قرأ بنضجاع فتحتل هاء ويـاء مــ ﭽ ﭑ ﭼ [ ،]8ﭽ ي ِ
َۡ

َ َ َ
س َّّباﭼ []25
نَٰ ُّ
خي ُّل ُّ
بجزمفؿا ،ﭽ ُّ
م ﭼ [ ]6بـقن العظؿـة ،ﭽ ِغخِ َّّباﭼ [ 5و ]36ﭽ َو ُّب ِ ِ
َ

َ
بب ﭼ [ ]86هبؿـزة
صي َُِّّّاﭼ [ ]42بؽسـر أوائؾفــ ،ﭽ ِۡلْ َ ُّ
جرِ َُّّّاﭼ [ ،35و ]40وﭽ ِ
وﭽ ِ
َ

ٓ

ۡ
با ﭼُّ[ ]01بؽسـر مقؿـف
مػتقحة بعد ٓمـف ،ﭽُّن ِ ۡصبَُّّاﭼ [ ]05بؽسـر أولـف ،ﭽٌِبَُّحخِ َٓ ُّ

وفقققتف الثاكقة -

ّ
َ
عﭼ [ ]02بػ ـتح أولــف وثاكقــف مــثؼالً ،ﭽكَ ۡ
ببٔ ُُّلﭼ قبــؾ ﭽ ۡ َ
ببقﭼ []51
ٱۡل ُِّّ
ﭽُّتصبب َُّٰب ُّل ۡ ُّ

مرفقطًا ،ﭽﯮ ﯯﭼ [ ]53بؽسر هؿزتف ،ﭽﭡﭼ [ ]33استػفامًا ،ﭽﯞﭼ []41
َ

هبؿزة فتحتقة ،ﭽ َو ًلاﭼ هـا أربعًا [ 44و  55و  68و  ،]60وبؽؾ مـ الزخرف []58
وكقح [ ]08واحـد ًا ،بضـؿ واوه وسـؽقن ٓمـف ،ﭽ ﮝ ﭼ هــا [ ]62وبالشـقرى []2
بتحتقة ،ﭽﯛﭼ هـا [ ]62وبالشقرى [ ،]2بتحتقة مػتقحة وفتح صائف مثؼؾف -
مضـــــا

مـــــريم ســـــت :ﭽﭲ ﭳﭼ [ ،]2ﭽﮋ ﮌﭼ [ ،]85ﭽﮍ

ﮎﭼ [ ،]52ﭽﮛ ﮜﭼ [ ،]12ﭽﯜﯝ ﯞﭼ [- ]14

( )8أسؽـ الؽسائل ياءات اإلضافة ،وحذف ياءات الزوائد هـا وصالً ووقػًا ما طدا (كبـغ) فلثبتفـا الؽسـائل
وصـالً ،وكــذلؽ كؾؿــة (تســللـل) فــاتػؼ الؼــراء طؾــك إثباتــا هـــا -يـظــر :العـــقان ( ،)805 .8والؽـــز
(-)021.8
( )0يـظر :الفادي ( ،)865, 864 .8والؽػاية الؽربى (-)000, 008 .8
( )5يـظر :التقسقر ( ،)881, 885 .8والؽـز (-)005, 004 .8
( )1قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة ،ما طدا (آتاين) فبػتحفا -يـظر :الؽـز (-)005 .8
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صْرٗ طُ 
قرأ بنضجاع فتحتل صاء وهـاء ﭽﭵﭼ [ٕ ]8صـؾف هــا وبالؼصـص [ ،]8بؽسـر
[ها ﭽﯗﭼ [ ]82الثاكقـة ] ،ﭽﯫ ﯬﭼ [ ]80بؽسـر هؿـزه إول ،ﭽﯴﭼ هــا
ََ

َ

ۡ ُۡ َ
مﭼ [ ]85بضـؿقر
َتح ُّ
[ ]80وبالـازطات [ ]83مـقكًا ،ﭽ َوخُاﭼ [ ]85مخػػـًا ،ﭽٱخ
الؿتؽؾؿ الؿػرد ،ﭽﯲﭼ [ ]58بقصـؾ هؿزتـف وصـالً وبضـؿفا ابتـدا ًء ،ﭽﯶﭼ
[ ]50بػتح هؿزتف ،ﭽﭢﭼ هـا [ ]25وبالزخرف [ ]82بػتح فسؽقن ،ﭽشِبُّٔىﭼ

[ ]25بؽسر أولف ،ﭽﯟﭼ [ ]38بضؿ تحت َّقتف وكسر حائف ،ﭽﭑﭼ [ ]35مثؼالً،
ﭽﯯﭼ [ ]35بللػ بعد ذالف وتخػقػ كقكف ،ﭽﯻﭼ [ ]31بؼطع هؿزتف وكسـر
َۡ ۡ

َ
بؿﭼ [ ]36مجزومـًا ،ﭽش ۡ
ِبحرُّﭼ [ ]36بؽسـر
مقؿف ،ﭽﭤﭼ [ ]33بتحتقة ،ﭽحيل ُّ

فسؽقن ،ﭽﭞ ﭟﭼ [ ]44بللػ مرفقطًا -
َ

ۡ

بببخ ُ
سًﭼ [ ]52وﭽ َو َغبببدحر ُ
بببخ ُ
ﭽأجنَ َّۡ ُ
س ًُّۡﭼ [ ]58بػقققـــة
س ًُّۡ ﭼ[ ]52وﭽ َر َزر ُُّ
َ ُ ۡ

َ

ۡ
مضؿقمة فقفـ ،ﭽذ ََّ ُ
بوﭼ [ ]58بضـؿ ٓمـف إولـك،
حوُّﭼ [ ]58بضؿ حائـف ،ﭽَيي ُّ
ۡ

ۡ

ٓ

ﭽة ٍُيه َِِببباﭼ [ ]54بضـــؿ مقؿـــف ،ﭽ َ َ
بباﭼُّ[ ]54بػـــتح حائـــف ومقؿـــف مخػػـــة،
َحي َِب ُّ
ِ
َ

ْ

ﭽت ۡت ُ ُ
بواﭼ [ ]63بػقققـة ،ﭽﯯﭼ [ ]64بػــتح ٓمــف ،ﭽ ﭳ ﭼ [ ]820بتحتقـة
ۡصب ُّ

مضــؿقمة وفــتح فائ ـف  ،ﭽﰅ ﰆﭼ [ ]880بــللػ مرفقطــًا ،ﭽﮐ ﮑﭼ []886
ۡ

بػتح هؿزتف ،ﭽﮚﭼ [ ]852بضؿ أولف ،ﭽيَأح ِ ًِٓﭼ [ ]855بتحتقة -

مضاففا ثلث طشرة :ﭽ ﯙ ﯚﭼ [ ،]82ﭽﯜ ﯝﭼ [ ،]82ﭽﯫ ﯬﭼ

[ ،]80ﭽﭗ ﭘﭼ [ ،]81ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ [ ،]82 , 81ﭽﮇ ﮈﭼ [،]85
( )8كتب هـا تصحقػًا مـ الـاسخ "بؽسر هائف الثاكقـة" دون ذكـر الؽؾؿـة الؿـراد كسـر هائفـا ،والصـقاب مـا
أثبت -يـظر :السبعة (-)184.8
( )0يـظر :الغاية ( ،)822 .8وجامع ابـ فارس (-)565, 561 .8
( )5كتبت يف الؿخطقط "قافف" تصحقػ مـ الـاسخ والصقاب ما أثبتف-
( )1يـظر :الروضة ( ،)462, 452 .0والتقسقر (-)884, 883 .8
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ﭽﯞ ﯟﭼ [ ،]03ﭽﯰ ﯱ ﯲﭼ [ ،]58 , 52ﭽﭮ ﭯﭰﭼ [،]12, 56
ﭽﮗ ﮘ ﮙﭼ [ ،]10, 18ﭽﮠ ﮡ ﮢﭼ [ ،]15, 10ﭽﮛﮜ ﮝﭼ

[ ،]61ﭽﰃ ﰄﭼ [-]802
مزيدها :ﭽﮐﭼ [ ]65فؼط -

صْرٗ األىبٔا ٛ
قرأ ﭽﭷﭼ أولفا [ ]1ماضقًا وآخرها [ ]880أمر ًا ،ﭽﮓ ﮔﭼ [ ]52بقاو بقـ
هؿزتــف ،ﭽﭖ ﭗﭼ [ ]12بتحتقــة مػتقحـة وفــتح مقؿــف ،ﭽﭘﭼ مرفقطــًا هـــا
[ ،]12وبػقققة مضؿقمة وكسر الؿقؿ وكصب ﭽﭯﭼ بالـؿؾ [ ]52والروم [،]20
َ ً

ﭽﭶﭼ هــــا [ ]14وبؾؼؿـــان [ ]83مـصـــقبًا ،ﭽ ِجبببذَٰذاﭼ [ ]25بؽســـر أولـــف،
ﭽلُ ۡحص َِ ُ
سًﭼ [ ]52بتحتقـة ،ﭽﮭﭼ [ ]55بــقكقـ مخػػـًا ،ﭽ َوحِب ۡر ٌُّمﭼ []62
ِ ِ

بؽســر فســؽقن ،ﭽﮅﭼ هـــا []63

وبــالزمر معــًا [ 48و  ]45وبالـبــل []86

[.82ل] مخػػًا ،ﭽ ﭭﭼ [ ]821جؿعًا -
مضـــــــــــاففا أربـــــــــــع :ﭽﰂﭼ [ ،]01ﭽﮇ ﮈﭼ [ ،]06ﭽﭥﭼ [،]55
ﭽﮆﭼ [- ]822

صْرٗ احلج
ۡ

ىﭼ معـــًا [ ]0بػـــتح ســـقـف وســـؽقن كافـــف ،ﭽﰒﭼ [،]82
قـــرأ ﭽ َشبببه َر َُّٰ
ﭽﮯﭼ [ ،]06ﭽﮱﭼ [ ،]06وﭽﮭﭼ [ ]06بســــؽقن أوائؾفـــــ،
( )8أسؽـ الؽسائل ياءات اإلضافة ،وحذف القاء الزائدة -يـظر :التقسقر (-)884 .8
( )0وسبؼ ذكر حؽؿ كؾؿتل (يلجقج وملجقج) يف سقرة (الؽفػ-)61 :
( )5يـظر :اإلرشاد ( ،)104, 102 .8وجامع ابـ فارس (-)122, 125 .8
( )1قرأ الؽسائل بػتح (مسـل) و(طبادي) وأسؽـ الباققتقـ -يـظر :الؿػتاح (-)828 .8
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ُ ُ

ﭽ َوُّل ۡؤل ٍُّؤﭼ هـا [ ]05وبػاصر [ ]55مخػقضـًا ،ﭽﭔﭼ برفـع هــا [ ]02وبـصـبف يف
الجاثقـة [ ،]08ﭽﮯﭼ [ ]06ﭽﭞﭼ [ ]58مخػػــقـ ،ﭽ ٌَجصِ بكُّﭼ معــًا
[ 51و  ]34بؽسر سقـف -

َ َ
ﭽﯿﭼ [ ]55بضؿ تحتقتف وفتح دالـف فـللػ وكسـر فائـف ،ﭽ أذ ُِّن ﭼ [ ]56بػـتح

أولـف ،ﭽ ﯢ ﭼ [ ]56بؽسـر فقققتـف ،ﭽ ﭯ ﭼ [ ]12مـثؼالً ،ﭽ ﯘ ﭼ
َُ ر َ
ون ﭼ [ ]14و ﭽ ﮯ ﭼ هـــا أو ً
ٓ [ ]30وبؾؼؿــان
ببد ُّ
[ ]12بـــقن العظؿــة ،ﭽ حػ

[ ]52بتحتقـــة فـــقفـ ،معـــًا ﭽﮃﭼ هــــا [ ،]28ومعـــًا بســـبل [ 2و  ]55بـــللػ
وتخػقػ جقؿف -
مضــــاففا :ﭽ ﮁﭼ [ ]03فؼــــط -مزيــــدها ثـتــــان :ﭽ ﭪﭼ [ ،]02ﭽ ﯓﭼ

[- ]11

صْرٗ املؤميٌْ
قــرأ ﭽﮀﭼ هـــا [ ]5وبالؿعــارج [ ،]50و ﭽﮭﭼ [ ]81و ﭽﮯﭼ
َ
[ ]81جؿعًا ،ﭽ َصي َٰٔح ِ ِٓ ًُّۡﭼ [ ]6مػرد ًا ،ﭽﭲﭼ [ ]02بػتح أولـف ،ﭽﭳﭼ []02

بػتح ثؿ ضؿ ،ﭽﭤﭼ [ ]06بضؿ ثؿ فتح ،ﭽﭜﭼ [ ]11بال تـقيـ ،ﭽﮮ ﮯﭼ

[ ]20بؽسر هؿزتف وتثؼقؾ كقكف ،ﭽﮡﭼ [ ]34بػتح ثؿ ضؿ -
ﭽﯬﭼ إخقريـ [ 54و  ]56بعد ﭽﯫﭼ مجـرور ًا بـالم أولـف كـإول
الؿجؿـــع طؾقـــف بـــذلؽ كرســـؿف يف كـــؾ مــــ الؿصـــاحػ هؽـــذا  ،ﭽﮞﭼ []60
( )8يـظر :الؿػتاح ( ،)828 .8والؽـز (-)051 .8
( )0يـظر :اإلرشاد ( ،)158, 152 .8والقجقز (-)004, 003 .8
( )5قرأ بنسؽان ياء اإلضافة ،وحذف القائقـ الزائدتقـ -يـظر :جامع ابـ فارس (-)180 .8
( )1يـظر :العـقان ( ،)854, 853 .8والؽػاية الؽربى (-)053, 052 .8
( )2أثبــت الــداين أهنــا رســؿت (هلل) هؽــذا يف كــؾ الؿصــاحػ -يـظــر :الؿؼـــع يف رســؿ مصــاحػ إمصــار
(-)01.8
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َ َ

مرفقطًا ،ﭽ ُّش ُّقَٰ َٔ ُت َِاﭼ [ ]823بػتح شقـف وقافف فللػ ،ﭽﯮﭼ هـا [ ]882وبــ ص
[ ]35بضــؿ أولــف كالــذي بــالزخرف [ ]50الؿجؿــع طؾقــف بــذلؽ ،ﭽﮞﭼ []888
ُ ۡ
ُ ۡ
َ
ِ
َۡ
بٔنﭼ
ج ُػب ُّ
بؽســر هؿزتــف ،ﭽكببوُّﮓﭼ [ ]880ﭽكببوُّﮤﭼ [ ]881فع َؾ ـ ْل أمــقر ،ﭽحر ِ
[ ]882بػتح ثؿ كسر -
مضاففا :ﭽ ﮱ ﭼ [ ]822فؼط -

صْرٗ اليْر
قرأ ﭽﭓﭼ [ ]8مخػػًا ،ﭽﭧﭼ [ ]0بسؽقن هؿزتف كالذي بالحديد []04
الؿجؿع طؾقف بذلؽ ،ﭽﯙﭼ إول [ ]3ﭽﯡﭼ الثاين [ ]6مرفقطقـ -
فائدة :أجؿعقا طؾك كصب ﭽ ﯰ ﭼ الثاين [ ،]5ورفع ﭽ ﯡ ﭼ إول [-]4
ج َُّببٔب ِ َُِّٓﭼ [ ]58بؽســر جقؿــف ،ﭽﯤﭼ []58
ﭽﯢﭼ معــًا [ 4و  ]6مــثؼالً ،ﭽ ُِّ

مجــرور ،ﭽﯿﭼ هـــا [ ]58وبــالزخرف [ ]16والــرحؿـ [ ]58خالفــًا لؾرســؿ ،
ﭽﮞﭼ معــًا هـــا [ 51و  ]13وبــالطالق [ ]88بتحتقـة ،ﭽد ُِّّرِ ٓي ٌُّءﭼ [ ]52بؽســر
َ

ُ
بدﭼ [ ]52بػقققـة مضــؿقمة كدالـف وســؽقن واوه
أولــف وهؿــز آخــره مؿــدود ًا ،ﭽحٔكب ُُّ

مخػػـــًا ،ﭽ ﰋ ﭼ [ ]53بؽســـر مقحدتـــف ،ﭽﮚﭼ [ ]12مـقكـــًا ،ﭽﮜﭼ

[ ]12مرفقطــــًا ،ﭽﭷﭼ [ ]22مبـقــــًا لؾػاطــــؾ ،ﭽ ﮁﭼ [ ]22مــــثؼالً،

( )8يـظر :التقسقر ( ،)800 .8والؿستـقر (-)584, 583 .0
( )0سبؼ ذكر (كسؼقؽؿ) [ ]08يف سـقرة [الـحـؾ ،]33 :و(مــ إلـف غقـره) [ 05و ]50يف سـقرة [إطـراف:
 ،]26و(مـ كؾ زوجقـ) [ ]04يف سقرة [هقد ،]12 :و(هقفات هقفات) [ ]53يف باب الققػ ،و(إلك
ربقة) [ ]22يف سقرة [البؼرة ،]032 :و(أم تسللفؿ خرجا) [ ]40يف سقرة [الؽفػ-]61 :
( )5قرأها الؽسائل باإلسؽان -يـظر :الؿستـقر (-)585 .0
( )1يـظر :الؿػتاح ( ،)82 .8وغاية آختصار (-)254 .0
( )2يؼػ طؾقفا الؽسائل بللػ خالفًا لؾرسؿ -يـظر :غاية آختصار (-)255 .8
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ُ
َ
س ًُّۡﭼ [ ]38بؽســـر هؿزتـــف إن وصـــؾف بـــــ
ﭽﯙﭼ ثاكقــًا [ ]25مـصـــقبًا ،ﭽُّإٌِهَٰبببخِ

ﭽﮘﭼ وبضؿفا إن قطعف طـف

-

صْرٗ الفزقاٌ
ۡ

ُ

َ

ۡ
شب ُ
َ ُ
َي ُ ُ
ببْ ًُّۡ ﭼ [ ]84بــــقن أولفؿـــا ،ﭽﯰﭼ []82
ببوﭼ [ ]5وﭽ
قـــرأ ﭽحأزب ُّ

ََ َۡ َ ُ َ
ٔنﭼ [ ]86بتحتقـة أولفؿـا ،ﭽﮅﭼ
َّػ ُّ
مجزومـًا ،ﭽﮐﭼ [ ]84وﭽذٍاُُّّيصبخ ِػ ُّ

هــــا [ ]02وبـــــ ق [ ]11مخػػـــًا ،ﭽﮈﭼ [ ]02بــــقن فـــرد ًا وفـــتح آخـــره مـــثؼالً،
ۡ

َ

ﭽﮉﭼ [ ]02مرفقطـــًا ،ﭽﮉﭼ [ ]15جؿعـــًا ،ﭽُّيَأ ُم ُرُببباﭼ [ ]32بتحتقـــة،
ﭽُ ُ
ُسجبا ﭼ [ ]38بضـؿ سـقـف ورائـف ،ﭽ ﯽ ﭼ [ ]34بػـتح تحتقتـف وضـؿ فقققتـف،
ُ
َََۡ ۡ َ
نﭼ
بٔ ُّ
ﭽﭩ ﭼ ﭽ ﭮ ﭼ [ ]36مجزومقـ ،ﭽ َوذ ُّّرِيت ِ َِبا ﭼ [ ]41مػـرد ًا ،ﭽ و ُّييل

[ ]42بػتح فسؽقن مخػػًا -

مضاففا ثـتان :ﭽﮝﭼ [ ،]04ﭽﯜﭼ [- ]52

صْرٗ الغعزاٛ
قــرأ بنضــجاع فتحـة ﭽﭑﭼ هـــا [ ،]8والؼصــص [ ،]8و ﭽﭑﭼ الـؿــؾ [،]8
ۡ

َ
خي ُُّقﭼ [ ]854بػتح فسؽقن،
ﭽﯾﭼ [ ]23و ﭽﮣﭼ [ ]816بللػ فقفؿا ،ﭽ ُّ

ﭽﯪﭼ هـا [ ]843وبص [ ]85بسـؽقن ٓمـف بـقـ هؿـزة وصـؾ وقطـع وخػـض
فقققتــف كــالؿجؿع طؾقــف هبــذا يف الحجــر [ ]45وق [ ،]81ﭽﭛﭼ [ ]865مــثؼالً،
( )8يـظر :اإلرشاد ( ،)156, 154 .8والؿستـقر (-)502, 502 .0
( )0ســبؼ ذكــر (الؿحصـــات) [ ]1يف ســقرة [الـســاء ،]01:و(خطــقات) [ ]08يف ســقرة [البؼــرة،]835:
و(خالؼ) [ ]12يف سقرة [إبراهقؿ-]86:
( )5يـظر :التقسقر ( ،)803, 802 .8والروضة (-)506, 501 .0
( )1قرأ الؽسائل بنسؽان يائل اإلضافة -يـظر :الؽػاية الؽربى (-)015 .8
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َۡ
ﭽ ر
وحﭼ و ﭽٱۡلٌِببب َُّﭼ [ ]865مـصـــقبقـ ،ﭽ ﮭ ﭼ [ ]864بتحتقـــة ،ﭽﮯﭼ
ٱلبببر َُّ
َ ۡ
ّكﭼ [ ]084بقاو -
[ ]864مـصقبًا ،ﭽذ َخ َٔ ُّ

مضــاففا ثــلث طشــرة :ﭽ ﮭ ﮮ ﭼ معــا [ 80و ،]852ﭽ ﯩ ﯪ ﭼ [،]20
ﭽﭞ ﭟ ﭼ [ ،]30ﭽ ﯡ ﯢ ﭼ [ ،]44ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ [ ،]53ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ

[،]885

ﭽﰍ ﰎ ﭼ خؿسًا [ ،]852 ,831 ,812 ,804 ,826ﭽﭲ ﭳ ﭼ [- ]855

صْرٗ الينل
َ ُ

َ
بدﭼ []00
قرأ ﭽ ﮑ ﭼ[ ]4مـقن ،ﭽﯯﭼ [ ]08بـقن فردة ثؼقؾة ،ﭽذ ٍَه ُّ
ََ

َلُّْۤاوُدُجۡسَﭼ []02
بضـــؿ كافـــف ،ﭽﯾﭼ هــــا [ ]00وبســـبل [ ]82مـصـــرفًا  ،ﭽخ ُّ
ََ

َلﭼ استػتاحقة وياء حرف كداء والؿـادى مؼدر كحق :أيفا الـاس،
بتخػقػ ٓمف فـ ﭽخ ُّ
ويؼػ طؾك (ياء) ويبتدئ (اسجدوا) طؾك أكف فعؾ أمر -
ُُۡ َ

َ

ٔنﭼ [ ]02بػقققة فقفؿا ،ﭽ ﮔﭼ [ ]05بؿـا ذكركـاه يف هـاء
ٔنﭼ و ﭽ ُُّح ۡػي ُِِ ُّ
َيف ُّ
ﭽ ُّ

الؽـاية ،ﭽﭕﭼ [ ]53بال إدغام ،ﭽﰏﭼ [ ،]11وﭽﮞﭼ [ص ،]55:و
ﭽﭼﭼ [الػتح ]06:بال هؿز فقفـ ،ﭽﮋﭼ [ ]16ثؿ ﭽﮎﭼ [ ]16بػقققة
فقفؿـا وضـؿ خامســفؿا ،ﭽﮤ ﮥﭼ [ ]28بػـتح هؿزتــف ،ﭽ ﭿﭼ [،]26
َ

ونﭼ [ ]30بػقققة فقفؿا -
وﭽيَذن ُر ُّ
( )8يـظر :الؿصباح الزاهر ( ،)542, 548 .8الؿؽرر فقؿا تقاتر مـ الؼراءات (-)060, 054 .8
( )0سـبؼ ذكــر (أرجـف) [ ]53يف ســقرة [إطـراف ،]888:و(قــال كعـؿ) [ ]10يف ســقرة [إطــراف،]881:
و(تؾؼػ) [ ]12يف سقرة [إطراف ،]884:و(ءامـتؿ) [ ]16يف سـقرة [إطـراف ،]805:و(أن أسـر)
[ ]20يف سقرة [هقد ،]58:و(طققن) [ ]24يف سقرة [الحجـر ،]12:و(بالؼسـطاس) [ ]850يف سـقرة
[اإلسراء ،]52:و(يتبعفؿ الغاوون) [ ]001يف سقرة [إطراف-]865:
( )5قرأ الؽسائل بنسؽان جؿقع القاءات -التقسقر (-)805 .8
( )1أي :قرأ الؽسائل بالخػض مع التـقيـ -يـظر :الؿستـقر (-)512 .0
( )2هل بؿعـك :أٓ يا ققم اسجدوا هلل -يـظر :حجة الؼراءات (-)545 .8
( )8يف (يذكرون) قرأها الؽسائل بالتاء مع التخػقـػ -يـظـر :اإلرشـاد ( ،)115 .8وجـامع ابــ فـارس (.8
-)155, 158
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َ

َ ۡ

َ

بٔنﭼ [ ]34بــقكقـ،
ﭽﭸﭼ [ ]33هبؿزة وصـؾ وألـػ مـثؼالً ،ﭽأنُِِّ َِباُّل ٍُخ َر ُج ُّ

ﭽﭷﭼ هـا [ ،]58وبالروم [ ]25بؿقحدة مؽسقرة وفتح هائف فللػ ووقػ طؾقف
فقفؿـــا بتحتقـــة  ،ﭽ ﭸﭼ مخػقضـــًا فقفؿـــا ،ﭽﮐ ﮑﭼ [ ]50بػـــتح هؿزتـــف،
ُ
ٔهُﭼ [ ]54بؿــد هؿزتــف وضــؿ فقققتــف ،ﭽﰓﭼ [ ]55بػقققــة ،ﭽ ﭙ ﭼ
ﭽ َءاحب ُّ

[ ]56مـقكًا

-

مضــاففا :ﭽ ﮉ ﮊ ﭼ [ ،]4ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ [ ،]86ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [ ،]02ﭽ ﮠ

ﮡﭼ [ ،]06ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ[-]12
مزيدها ثـتان :ﭽ ﭕ ﭼ [ ،]53ﭽ ﭘ ﭼ[- ]53

صْرٗ الكضط
ُّو ُج ُِ ُ
بَ َ
بٔ ُن َ
يﭼ [ ]3بتحتقـة مػتقحـة كرائـف ،ﭽـ ِۡر َغ ۡ
ُّو َ َٰ َم َٰ ُ
قرأ ﭽ َو َي َ
ٔد ُْ ٍَباﭼُّ[]3
بر َُّٰ

ۡ
ًُۡ
جذ َو ُّ ﭼ
برفعفـ ،ﭽحزُا ﭼُّ[ ]5بضؿ فسؽقن ،ﭽﭵﭼ [ ]05بضؿ ثؿ كسر ،ﭽ ِ
رۡ
بببﭼ [ ]50بضــؿ رائــف وســؽقن هائــف ،ﭽ ﯨ ﭼ []51
ٱلرْ ُِّ
[ ]06بؽســر أولــف ،ﭽ
ۡ
بسؽقن دالف مفؿـقز ًا ،ﭽ يُ َص ّدِك ِ ُّٓﭼ [ ]51مجزومـًا ،ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ [ ]54بـقاو قبـؾ
َ

ﭽ ﭒ ﭼ  ،ﭽ يَ ۡر ِج ُػببٔنُّﭼ [ ]56بػــتح ثــؿ كســر ،ﭽ ﮱ ﭼ [ ]15بؽســر ســقـف

( )8هذا مـ صريـؼ التقسـقر ،وروى الؿعـدَّ ل طــف يف روضـتف الخـالف -يـظـر :التقسـقر  ،)806 .28وروضـة
الؿعدَّ ل (-)538 .0
( )0كتبت يف الؿخطقط (تعؼؾقن) والصقاب ما أثبتف كؿا هق يف كتب الؼراءات-
( )5يـظر :الؿصباح الزاهر ( ،)555, 558 .8والؽـز (-)014, 013 .8
( )1سبؼ ذكر (الريح) [ ]35يف سـقرة [البؼـرة ،]831:و(بشـر ًا) [ ]35يف سـقرة [إطـراف ،]24:و(ضـقؼ)
[ ]42يف ســقرة [الـحــؾ ،]804:و(يقمئ ـذ) [ ]56يف ســقرة [هــقد ،]33:و(يعؿؾــقن) [ ]65يف ســقرة
[هقد-]805:
(مـالل ٓ) فؾـف الػـتح ،ولـف حـذف القـاءيـ الزائـدتقـ -يـظـر:
( )2قرأ الؽسائل بنسـؽان يـاءات اإلضـافة طـدا
َ
روضة الؿعدَّ ل ()538, 526 .0
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وسؽقن ،ﭽ ﮬ ﭼ [ ]24بتحتقة ،ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ[ ]26كؿا يف ﭽ ﯡ ﭼ وقد ذكركـاه
َ

َ

يف الـساء [ ،]88ﭽ ﭡﭼ [ ]32بػقققة ،ﭽ ُ
صِؿ ﭼ [ ]50بضؿ فؽسر
َل ُّ

-

مضاففا ثـتا طشرة :ﭽ ﭗ ﭘ ﭼ [ ،]00ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ [ ،]04ﭽ ﯰ ﯱ ﭼ
[ ،]04ﭽ ﭠ ﭡ ﭼ [ ،]06ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ [ ،]06ﭽ ﭼ ﭽ ﭼ[ ،]52ﭽ ﯧ ﯨ ﭼ
[ ،]51ﭽ ﯫ ﯬ ﭼ [ ،]51ﭽ ﭥ ﭦ ﭼ معًا[54و.88[]52ل]،ﭽ ﮉ ﮊ

ﭼ[ ،]55ﭽ ﭖﭗ ﭘ ﭼ[ -]45مزيدها :ﭽ ﯮ ﭼ[- ]51

مً صْرٗ العيهبْت إىل صْرٗ األحشاب
ْ

قرأ ﭽُّحَ َر ۡوُّاﭼ [العـؽبقت ]86:بػقققة ،ﭽﮯﭼ [العـؽبـقت ]02:حقـث أتـك

بســؽقن شــقـف مـــ غقــر ألــػ ،ﭽٌ َ
ببٔد ُّةُﭼ [العـؽبــقت ]02:مرفقطــًا بــال تـــقيـ،

ﭽةَ ۡحِ ُ
ِس ًُّۡﭼ [العـؽبـقت ]02:مخػقضـًا ،ﭽﮙﭼ [العـؽبـقت ]10:بػقققـة،

ﭽﮧﭼ [العـؽبــــــقت ]22:مػــــــرد ًا ،ﭽﭮﭼ [العـؽبــــــقت ]22:بتحتقــــــة،
َ
بببببٔنﭼ هــــــا [العـؽبـــــقت ]24:وبـــــالروم [ ]88بػقققـــــة ،ﭽﮊﭼ
ُّ
ﭽيُ ۡر َج ُػ
َ ََْ َ ُ ْ
بٔاﭼ
لخٍخػب ُّ
[العـؽبــقت ]25:بؿثؾثــة ســاكـف وتخػقــػ واوه وبتحتقــة مػتقحـة  ،ﭽو ُّ

[العـؽبقت ]33:بسؽقن ٓمف-

مضـــــــــا العـؽبـــــــــوت ثـــــــــلث :ﭽﮍﮎ ﮏﭼ [ ،]03ﭽﭴﭼ [،]23
( )8كتبت يف الؿخطقط [يف كؿا يف] سؼطت كؾؿة (أمفا) سفق ًا ،وأثبت ذلؽ يف الؿثال-
( )0يـظر :الؿػتاح ( ،)833, 832 .8وغاية آختصار (-)325, 323 .0
( )5سبؼ ذكر (يبطش) [ ]86يف سقرة [إطراف ،]862:و(يا أبت) [ ]03يف سقرة [يقسػ ،]1:و(هاتقـ)
[ ]04يف سقرة [الـساء ،]83:و(فذاكؽ) [ ]50يف سـقرة [الـسـاء ،]83:و(مــ تؽـقن) [ ]54يف سـقرة
[إكعام ،]852:و(ثؿ هق) [ ]38يف سقرة [البؼرة ،]06:و(بضقاء) [ ]48يف سقرة [يقكس-]2:
( )1قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة ،وحذف الزائدة -يـظر :روضة الؿعدَّ ل (-)531, 535.0
( )2وردت كذلؽ يف [الـجؿ ،]14 :و[القاقعة-]30 :
( )3قرأها (لـُ ْثق َيـَّفؿ)-
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ﭽﭸﭼ [- ]23
ّۡ َ

قرأ ﭽﮧﭼ الثاين [الروم ]82:مـصقبًا ،ﭽىِي َعَٰي ٍِ َُّﭼ [الروم ]00:بػتح ٓمـف
إخقــــرة ،ﭽﮰﭼ [الــــروم ]56:بتحتقــــة مػتقحــــة وكصــــب واوه ،ﭽﰇﭼ
[الــروم ،]18:وﭽﯚﭼ هـــا [الــروم ]24:وبغــافر [ ]20بتحتقــة فقفؿــا ،ﭽﯽﭼ

[الروم ]22:جؿعًا-
ُ
غ ُّۡرﭼ
صا ُِّ
قرأ ﭽﭘ ﭙﭼ [لؼؿان ،]5:ﭽﭼﭼ [لؼؿان ]3:بـصـبفـ ،ﭽح َ ُّ

ً
[لؼؿــــان ]85:بــــللػ مخػػــــًا ،ﭽُ َِػ ٍَبببب ُّثﭼ [لؼؿــــان ]02:مػــــرد ًا  ،ﭽﯺﭼ

[لؼؿان ]04:مرفقطًا -
قرأ ﭽﮨﭼ [السجدة ]4:بػتح ٓمـف ،ﭽﮤﭼ [السـجدة ]84:بػـتح تحتقتـف،
ﭽُّل ِ ٍَاﭼ [السجدة ]01:بؽسر ٓمف مخػػًا -

( )8لؾؽسائل إسـؽان يـاءات اإلضـافة الؿـذكقرة -يـظـر :اإلرشـاد ( ،)138 ,125 .8وتؾخـقص العبـارات
(-)800 .8
( )0قرأها كافع وأبق طؿرو وحػص طؾك الجؿع والتـذكقر ،أي بػـتح العـقـ وهـاء ضـؿقر مـذكر مضـؿقم مـع
الصؾة ،والباققن :باإلفراد والتلكقث ،أي :بسؽقن العقـ وتـاء تلكقـث مـصـقبة مـقكـة وصـالً وتبـدل هـاء
وقػًا ،والؽسائل طؾك أصؾف وقػًا باإلمالة -يـظر :التقسقر (-)853 .8
( )5سبؼ ذكر كؾؿة ﭽل ِ ُق ِض َّؾﭼ [لؼؿان ]3:يف سقرة [إكعام ،]886:وكذلؽ كؾؿة ﭽم ْث َؼ َالﭼ [لؼؿان]83:
يف سقرة [إكبقاء ،]14:وﭽ َيدْ ُط َ
قنﭼ [لؼؿان ]52:يف سـقرة [الحـج ،]30:و ﭽ ُيـ ِْـز ُلﭼ [لؼؿـان]51:
ذكرها يف سقرة [البؼرة-]62:
( )1يـظر :التبصرة ( ،)524 ,525 .8والعـقان (-)826 ,823 .8
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ّمً صْرٗ األحشاب إىل صْرٗ ٓط
ُ َ

ٔنﭼ معًا [إحـزاب ]6 ,0:بػقققـة ،ﭽﮂﭼ [إحـزاب ]1:حقـث
قرأ ﭽ َُّح ۡػ ٍَي ُّ
َ

ََ
ونﭼ بــللػ وفــتح فقققتــف وهائــف وتخػقــػ ضائــف هـــا
أتــك هبؿــزة فتحتقــة ،ﭽُّحظَٰ َٓبب ُر ُّ

[إحـــــزاب ،]1:وبتثؼقؾفـــــا بالؿجادلـــــة [ ،]5 ,0ﭽﮔﭼ [إحـــــزاب،]82:
وﭽﭿﭼ [إحزاب ،]33:وﭽﮈﭼ [إحزاب ]34:بال ألػ فـقفـ وصـالً
َ

بامﭼ هــا [إحـزاب ]85:ويف ثـاين
وهبا وقػًا إتباطًا لؾرسؿ إذ هـق فقـف آكـد  ،ﭽ ٌَُّل َُّ

الـــدخان [ ]20بػـــتح أولـــف ،ﭽﯰﭼ [إحـــزاب ]81:بؿـــد هؿزتـــف ،ﭽُّإ ۡشب َ
ببُّٔةٌﭼُّ
ِ
ُ َ َٰ َ ۡ
ؿﭼ [إحـزاب ]52:بتحتقـة
بػ ُّ
[إحزاب ]08:حقـث أتـك بؽسـر هؿزتـف ،ﭽيض
ۡ
ُۡ َ ٓ
ۡ
َ
ببباﭼ
بببوﭼ وﭽُّيؤح ِٓ ُّ
ابﭼ مرفقطـــًا ،ﭽ َُّح ۡػ ٍَ ُّ
وفـــتح طقــــف محؼؼـــف وألـــػ ،ﭽٱى َػبببذ ُ ُّ
ۡ َ
نﭼ
ِبببببر ُّ
[إحـــــزاب ،]58:وﭽﭜﭼ [إحـــــزاب ]53:بتحتقـــــة فـــــقفـ ،ﭽ َوك
َ
[إحزاب ]55:بؽسر قافـف ،ﭽخباُّح ِ ًَُّﭼ [إحـزاب ]12:بؽسـر فقققتـف ،ﭽﭺ ﭻﭼ
َ
َ
ببباداُّح ِ َِاﭼ [إحـــزاب ]34:مػـــرد ًا  ،ﭽنرِببب ُّ ﭼ
[إحـــزاب ]20:بتحتقـــة ،ﭽ َش ُّ

[إحزاب ]35:بؿثؾثف -
( )8ذكر الؿملػ هـا ويف الؿقضع الذي يؾقف بعد كؾؿـة (يـس) ققلـف :صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ،ففـق طؾـك هـذا
يعترب أن كؾؿة (يس) اسؿ مـ أسؿاء الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،وهذا ققل غقـر صـحقح ،وقـد حـذفتفا
مـ الـص هـا ويف الؿقضع التالل ،قال ابـ الؼقؿَ " :وأ َّما مـا يـذكر ُه العـقام َأن (يـس) و(صـف) مــ َأسـؿاء
الـَّبِل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فغقر صحقح ،لقس ذلؽ يف حديث صحقح ،وٓ حسـ ،وٓ مرسؾ ،وٓ أثـر
َطـ صاحب ،وإكَّؿا هذه الحروف مثؾ (الؿ  ,وحؿ  ,والر) وكحقها" -تحػة الؿقدود بلحؽام الؿقلـقد
(-)804 .8
( )0فقؽقن جؿع إمران :ققاس العربقة يف َّأٓ تؽقن ألـػ يف اسـؿ فقـف إلـػ والـالم ،وإتبـاع الؿصـحػ يف
إثبات إلػ -يـظر :حجة الؼراءات ٓبـ زكجؾة (-)182.8
( )5ورد هـا وحرفقـ يف الؿؿتحـة [-]3 ,1
( )1الؽسائل مػرد ًا وبـصب التاء ،مثؾ قراءة الجؿاطة-
( )2يـظر :الؿػتاح ( ،)845 ,843 .8والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة (-)035 ,038 .8
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َ

قرأ ﭽ َُّغَّل ُِّمﭼ [سـبل ]5:بـللػ بعـد ٓمـف مشـدَّ ده مخػقضـًا  ،كـــ ﭽأ ِلب ٍُّﭼ هــا
َ ۡ

َۡ ۡ

عﭼ [سبل ]6:بتحتقة فقفـ،
صِؿﭼُّوﭽُّي ُ ۡصلِ ۡ ُّ
َي ُّ
[سبل ]2:وبالجاثقة [ ،]88ﭽيُّش ُّأﭼ وﭽ ُّ
ه ُِِّ ِٓ ًُّۡﭼ
ﭽﮣﭼ [سبل ]80:مـصقبًا ،ﭽﰄﭼ [سبل ]81:هبؿزة مػتقحـة ،ﭽ َم ۡص ِ

[ســبل ]82:بســؽقن ســقـف وكســر كافــف  ،ﭽﭲ ﭳﭼ [ســبل ]83:باإلضــافة،
ۡ َُ

ﭽُّيُ َ
ٔرﭼ [سبل ]84:مـصقبًا ،ﭽﮙﭼ [سـبل]86:
هف ُُّ
يﭼ بـقن وكسر زايف ،ﭽٱى ُّ
جَٰ َُّز ُّٓ
ُ َ

بــللػ مخػػــًا ،ﭽﮭﭼ [ســبل ]02:مــثؼالًُّ،ﭽُّأذ ُِّنﭼ [ســبل ]05:بضــؿ هؿزتــف،

ُُ
شﭼُّ
ﭽﭜﭼ [ســبل ]05:بضــؿ فؽســر ،ﭽﯣﭼ [ســبل ]54:جؿعــًا ،ﭽٱَل َِبباؤ ُّ

[سبل ]20:هبؿز -

مضـــا ســـبل ثـــلث :ﭽﯵﭼ [ ،]85ﭽﰇﭼ [ ،]14ﭽ ﭧﭨ ﭩﭼ [-]22
مزيدها ثـتان :ﭽﯪﭼ [ ،]85ﭽﯟﭼ [- ]12

َ
قرأ ﭽد ۡ ُِّﭼ [فاصر ]5:مخػقضًا ،ﭽ﮶ﭼ بــقن مػتقحـة وكسـر زايـف ،ﭽ﮷ﭼ
[فاصر ]53:مـصـقبًا ،ﭽةَ ّح ِ َِباتُّﭼ [فـاصر ]12:جؿعـًا ،ﭽﯡﭼ إول [فـاصر]15:

بؽسر هؿزتف -مضا فاصر :ﭽﮛﭼ [فاصر- ]03:

ّمً صْرٗ ٓط إىل صْرٗ فضلت
قــرأ بنضــجاع فتحــة تحتقــة ﭽﭬﭼ [يــس ،]8:ﭽﭹﭼ [يــس ]2:مـصــقبًا،
َ

ﭽﭟﭼ [يـس ]81:مــثؼالً ،ﭽ َغ ٍِيببجﭼ [يــس ]52:بــال هــاء ،ﭽﯬﭼ [يــس:
زبﭼ [سبل ]5:يف سقرة يقكس-
( )8تؼدم ذكر كؾؿة ﭽ َي ْع ُ
( )0وقبؾفا كؾؿة (كسػا) [سبل ،]6:وسبؼ ذكرها يف [اإلسراء ،]60:وكؾؿة (لسبل) [سـبل ]82:وسـبؼ ذكرهـا
يف [الـؿؾ-]00:
( )5يـظر :اإلقـاع ( ،)114 .8والؽػاية الؽربى (-)030,032 .8
( )1قرأ الؽسائل بنسؽان يائل (أجري) و(ربل) وفتح ياء (طبادي) ،وحذف يائل الزوائد يف الحالقـ -يـظـر:
الؿرجع السابؼ-
( )2يـظر :التؾخقص يف الؼراءات الثؿان ( ،)058 .8وسراج الؼارئ الؿبتدي (-)520 .8
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 ]56مـصـــقبًا  ،ﭽﯓﭼ [يـــس ]16:بؽســـر خائـــف وتثؼقـــؾ صـــاده ،ﭽﭖﭼ
ُ َ
بوﭼ [يـس ]23:بضـؿ أولـف مــ غقـر ألـػ ،ﭽ ُجب ُُّتَّلُّﭼ
ظي ٍُّ
[يس ]22:بضـؿ ثاكقـف ،ﭽ ُّ
َْ ُ
بّﭼ [يــس ]35:بســاكـ بــقـ مػتــقح
ه ۡصب ُُّ
[يــس ]30:بضــؿ أولــف وثاكقــف مخػػــًا ،ﭽ ُّج ُِّ ُّ
ّ
فؿضؿقم ،ﭽ َُِّلُِذ َُِّرﭼ هـا [ ]42وبإحؼاف [ ]80بتحتقة -

مضــا

يــس ثــلث :ﭽﮰ ﮱ ﮲ﭼ [ ،]00ﭽﯪ ﯫﭼ [ ،]01ﭽﯰ ﯱﭼ

[ -]02مزيدها :ﭽﯨﭼ [- ]05
قرأ ﭽﭒﭼ [الصافات ،]8:وﭽﭕﭼ هـا [الصـافات ،]0:وﭽﭘﭼ هــا أيضـًا
[ ،]5وبالؿرســــالت [ ،]2وﭽﯥﭼ بالــــذاريات [ ،]8وﭽﮜﭼ بالعاديــــات []5
بنضفار الػقققة قبؾفـ طــدهـُّ،ﭽةز َ
يِبثُِّﭼ [الصـافات ]3:غقـر مــقن ،ﭽﭫﭼ
ِِ

[الصـــافات ]3:مخػقضـــًا ،ﭽﭳ ﭴﭼ [الصـــافات ]5:بتشـــديد ســـقـف ومقؿـــف،

َ
جﭼُّ[الصافات ]80:بتاء تؽؾؿ ،ﭽﯗﭼ هـا [الصـافات ،]84:وبالقاقعـة
ج ۡت ُ ُّ
ﭽغ ِ
ُ

َ

بٔنﭼ هـــا [الصــافات ،]14:وبالقاقعــة [ ]86بؽســر زاي ـف،
نـب ُّ
[ ]15بػــتح واوه ،ﭽيُ ُِّ

ُ
ﭽﮭﭼ [الصـــافات ]61:بػـــتح تحت َّقتـــف ،ﭽحببب ُِّريُّﭼ بضـــؿ فؽســــر ،ﭽﯠﭼ

[الصافات ]805:هبؿزة مؽسقرة ثابتة وإن ُوصؾت بـــ( َّ
إن) قبؾفـا ،ﭽﯰ ﯱ ﯲﭼ
[الصافات ]803:بـصبفـ  ،ﭽﭡ ﭢﭼ [الصافات ]852:بؽسر هؿزتـف وإسـؽان
ٓمف متصؾة بؿا بعدها-
مضـــــــا الصـــــــافات ثـــــــلث :ﭽﯿ ﰀﭼ [ ،]820ﭽﰃ ﰄﭼ [،]820

( )8لؿ يذكر الؿملػ هـا كؾؿة( :ذر َيتَفؿ) [يس ،]18:لسبؼ ذكرها يف [إطراف-]840:
( )0يـظر :الؽايف ( ،)836,835 .8وغاية آختصار (-)355 ,305 .8
( )5قرأ الؽسائل بػتح ياء (مالل) وإسؽان القاءيـ إخريقـ ،وبحـذف القـاء الزائـدة -يـظـر :روضـة الؿعـدَّ ل
(-)555 .0
( )1أي :بنضفار التاء التل قبؾ الصاد والذال والزاي يف أوائؾ هذه الؽؾؿات-
( )2أي :بـصب الؽؾؿات الثالث-
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ﭽﰏ ﰐﭼ [ -]820مزيدها :ﭽﭭﭼ[- ]23
ُ

قرأ ﭽ ُّـ َٔاقُّﭼ [ص ]82:بضؿ أولـف ،ﭽﭯﭼ قبـؾ ﭽ ﭰﭼ [ص ]12:جؿعـًا،
ﭽﭹﭼ [ص ]13:مـقكـــًا ،ﭽﮫﭼ هــــا [ص ، ]25:وبـــــ ق [ ]86بػقققـــة،
ﭽﯧﭼ هـــا [ص ،]24:ﭽﯟﭼ بالـبــل [ ]02مثؼؾــقـ ،ﭽﯩﭼ [ص]25:
َ َۡ

بػــتح هؿزتــف فــللػ ،ﭽٱَّتببذََٰٰ ُٓ ًُّۡﭼ [ص ]35:هبؿــزة وصــؾ مثبتــة مؽســقرة ابتــدا ًء،
َ ۡ

ﭽـ َ
ٱۡلقُّﭼ [ص ]51:مـصقبًا-

مضا ص ست :ﭽﮞ ﮟﭼ [ ،]05ﭽﮎ ﮏﭼ [ ،]50ﭽﯗﯘ ﯙﭼ [،]52
ﭽ ﰆ ﰇﭼ [ ،]18ﭽﮊ ﮋ ﮌﭼ [ ،]36ﭽﰀﰁﭼ [- ]45

قرأ ﭽُّإٌ َهَٰخ ُ
ٔنﭼ [الزمر ]3:وإن قطعف طــف،
س ًُّۡﭼ بؽسر هؿزتف إن وصؾ بــُّﭽ ُب ُػ ُِّ
ِ ِ

َ
غ َتبادهُۥُّﭼُّ
ﭽﯦﭼ [الزمر ]6:مثؼالً ،ﭽﯳﭼ [الزمر ]06:بال ألػ وفتح ٓمـف ،ﭽ ُِّ

[الز َمــــــر ]53:جؿعــــــًا ،ﭽﯛﭼ ،وﭽﯢﭼ مضــــــافقـ لـــــــﭽﯜﭼ،
ُّ

ُ
الزمـر ]10:مبـقـًا لؾؿػعـقل  ،ﭽٱل ۡ ٍَ ۡ
تﭼ
بٔ ُُّ
وﭽﯣﭼ [الزمر ، ]55:ﭽ ُّك ِ َُّ
ضﭼ [ ُّ َ
َ
[الز َمر ]38:جؿعًا ،ﭽﮪﭼ [الزمـر]31:
الز َمر ]10:مرفقطًا ،ﭽة ِ ٍَف َُّ
ازاح ِ ِٓ ًُّۡﭼُّ ُّ
[ ُّ

بـقن فردة ثؼقؾة-
مضــــا

الزمــــر خؿــــس :ﭽﭢ ﭣﭼ [ ،]85ﭽﭒ ﭓﭼ [ ،]88ﭽﯖ ﯗﭼ

[ ،]55ﭽﮥ ﮦﭼ [ ،]25ﭽﮪ ﮫﭼ [ - ]31مزيـــــدها :ﭽﮦ ﮧﭼ
( )8قرأ الؽسائل بنسـؽان يـاءات اإلضـافة ،وحـذف الزائـدة -يـظـر :الؿسـتـقر ( ،)120 ,564 .0واإلقــاع
(-)128 ,122 .8
( )0قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة هـا ما طدا (مسـل الشقطان) فؾف فقفا الػتح وصـالً -يـظـر :الؿػتـاح
( ،)854 ,853 .8والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة (-)043 ,042 .8
( )5أي :قــرأ بغقــر تـــقيـ يف (كاشــػات) و(مؿســؽات) ،وخػــض (ضــره) و(رحؿتــف) -يـظــر :التقســقر (.8
-)812
( )1أي :قرأ بضؿ الؼاف وكسر الضاد وفتح القاء -يـظر :التقسقر (-)813 .8
( )2قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة هـا ما طدا (أرادين اهلل) فؼرأها بـالػتح -يـظـر :الفـادي (،)014 ,013 .8
والؽـز (-)033 ,032 .8
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[ ]84طؾك خالف فقفا بـقـ الشـاصبل والـداين وقـد بقــت وجـف قـقل كـؾ مـفؿـا يف
كتابل "الشؿعة الؿضقة بـشر قراءات السبعة الؿرضقة" ويف غقره أيضًا-
قرأ بنضـجاع فتحـة (ح) مــ فاتحـة الحـقامقؿ السـبعة ،ﭽ ﭾ ﭼ [غـافر]02:

َ َۡ
نُّحظ َٓبب َُّرﭼ
يــدطقن بتحتقــة ،ﭽﮜﭼ بعــد ﭽﮛﭼ [غــافر[ ]08:بالفــاء]  ،ﭽأ ُّ
َ
َۡ
ُ
بادﭼ مرفقطـًا [غـافر،]03:
[غافر ]03:بــ ﭽأ ُّۡوﭼ قبؾفا وفتح التحتقـة والفـاء ،ﭽٱىف َص ُّ
َ َ
ﭽﮈﭼ [غـــافر ]52:بـــال تــــقيـ ،ﭽـبببأغي ُُِّعﭼ [غـــافر ]54:مرفقطـــًا ،ﭽﮧﭼ
َ
َ
ش َُّٔخاُّﭼ
ونﭼ [غافر ]25:بػقققتقـ ،ﭽ ُِّ
[غافر ]13:بػتح هؿزتف وكسر خائف ،ﭽ َُّح َخذن ُر ُّ

بؽسر شقـف -
مضا

افر ثؿـان :ﭽﭙ ﭚﭼ ثالثـًا [ ،]50 ,52 ,03ﭽﭓ ﭔﭼ [،]03

ﭽﮒ ﮓﭼ [ ،]53ﭽﭓ ﭔ ﭕﭼ [ ،]18ﭽﮉ ﮊﭼ [ .80[ ]11ل]،
ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼ [ -]32مزيــــدها ثــــلث :ﭽﯫﭼ [ ،]82ﭽﯻﭼ [،]50
ﭽﯕﭼ [- ]55

( )8الخالف بقـفؿا يف كقهنا مــ الزوائـد أو ٓ ،فتحـذف أو تسـؽـ وقػـًا لؾسقسـل طــ أبـل طؿـرو ،ولـقس
بقـفؿا خالف طـد الؽسائل فؾف حذففا يف الحـالقـ إتباطـًا لؾرسـؿ -يـظـر :التقسـقر ( ،)812 .8وسـراج
الؼارئ الؿبتدي (-)835 .8
( )0أثبــت الؿملــػ لـػســف هــذا الؽتــاب ولــؿ أجــده يف ففــارس الؽتــب والؿخطقصــات ،وكتــاب الطــبالوي
الؿتق 8281ه ،بعد ابـ الؿققع بؼرابة  12طامًا ،هق بـػس آسؿ وإسؾقب والطريؼة وفقف اخـتالف
بسقط طـ أسؾقب ابـ الؿققع-
( )5السقر التل تبدأ بـ (حؿ) هل( :غافر ،فصؾت ،الشقرى ،الزخرف ،الدخان ،الجاثقة ،إحؼاف)-
وأثبت الصقاب ،حقث ُقرئـت بالؽـاف ٓبــ
( )1كتبت [بؽاف] وكذلؽ الؽؾؿة كتبت [مـؽؿ] ،وهذا خطل7
ُّ
طامر وحده كؿا ورد ذلـؽ يف كتـاب الـشـر وأصـقلف -يـظـر :السـبعة ( ،)236 .8واإلقــاع (،)121.8
والـشر (-)532 .0
ـدخ َ
(وصـدَّ ) [ ،]54و( َي ُ
ؾقن) [،]12
( )2لؿ يذكر الؿملػ كؾؿات يف هذه السقرة حقث سبؼ ذكرها ،وهل ُ :
دخ َ
و(ٓ يـػــــع) [ ،]20و(ســــ َق ُ
ؾقن) [ ،]32و(فقؽــــقن) [ -]35يـظــــر :التبصــــرة (،)503 ,502 .8
والعـقان (-)842 ,841 .8
( )3قرأ بنسؽان ياءات اإلضافة هـا ،وحذف القاءات الزوائد يف الحالقـ -يـظر :الؿرجع السابؼ-
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ّمً صْرٗ فضلت إىل صْرٗ ذلند 
قــرأ ﭽﮬﭼ [فصــؾت ]83:بؽســر الحــاء ،ومــا روي مـــ إمالــة الســقـ قــال
الشاصبلُ " :أ ْخ ِؿ َال" وهق بالخاء الؿعجؿة أيُ :ترك ولؿ ُيعؿؾ بف  ،وقال الداين" :لؿ
وهؿــًا"  ،ﭽﯳﭼ بتحتقــة مضــؿقمة وفــتح شــقـف ،ﭽﯴﭼ
أقــرأ بــف وأحســبف ْ
[فصؾت ]86:مرفقطًا ،ﭽ َُّءأ ۡغ َ
مﭼ [فصؾت ]11:هبؿزتقـ ومذهبف فقفؿـا مؼـدر يف
ج ِ ّرُّ
َ
الفؿزات ،ﭽث ٍَ َُّر ٍُّﭼ مػرد ًا -

مضا فصؾت اثـتان :ﭽﭩ ﭪﭼ [ ،]14ﭽﮝ ﮞ ﭼ [- ]22
قرأ ﭽ ﭖ ﭼ [الشقرى ]5:بؽسر حائف ،ﭽﮗﭼ [الشقرى ]02:بػقققة،
ﭽﰁﭼ [الشقرى ]52:بػاء قبؾ مقحدتف ،ﭽﭱﭼ [الشـقرى ،]52:وﭽﰆﭼ
َ
ۡ ۡ
بًﭼ هـــا []54
ٱلذب ُِّ
نتِب َُّﭼ قبــؾ ﭽ ُِّ
وﭽﰈ ﰉﭼ [الشــقرى ]28:بـصــبفـ ،ﭽ ُّ

وبالـجؿ [ ]50مػرد ًا  -مضا

الشورى :ﭽﭓﭼ [- ]50

َ
قــرأ ﭽ ِ ٓ
ل ٌِّبب ُِّّﭼ بالـســاء [ ، ]88ﭽُّإِنُّ
ِفُُّّإِ ِ ّمُّﭼ [الزخــرف ]1:بؿــا ذكركــاه يف ﭽـ ِ ُّ
ُن ُ
ِخ ًُّۡﭼ بؽسر هؿزتـف ،ﭽﮦﭼ [الزخـرف ]85:بضـؿ تحتقتـف وفـتح كقكـف وتثؼقـؾ

(ُ )8روي إمالة السقـ ٕبل الحارث طــ الؽسـائل ،وهـق قـقل مـرتوك ٓ يؼـرأ بـف -يـظـر :مـتـ الشـاصبقة (،)8282
وسراج الؼارئ الؿبتدي (-)526 .8

( )0التقسقر (-)815 .8
( )5لؿ يذكر الؿملػ كؾؿتل (يؾحدون) [ ]12حقث سبؼ ذكرها يف [إطـراف ،]852:و(كئـا بجاكبـف) []28
سبؼ ذكرها يف [اإلسراء-]55:
( )1أسؽـفؿا -يـظر ،)222 ,165 .8( :وإيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز (-)124 ,123 .8
( )2لــؿ يــذكر الؿملــػ هـــا كؾؿتــل (يتػطــرن) [ ]2لــذكرها يف [مــريؿ ،]62:و(يبشــر) [ ]05ل ـذكرها يف [آل
طؿران-]56:
( )3كتب هـا "مضاففا" ،والصقاب (مزيدها)-
( )4يـظر :اإلرشاد ( ،)228 ,222 .8وتؾخقص العبارات (-)854 .8
( )5قرأهؿا حؿزة والؽسائل بؽسر الفؿزة يف الؿقاضع إربعة و ُذكرت يف [الـساء-]88:
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شـــــقـف ،ﭽﯔﭼ [الزخـــــرف ]86:بؿقحـــــدة جؿعـــــًا مرفقطـــــًا  ،ﭽﯘﭼ
َُ َ َ
[الزخرف ]86:هبؿزة مػتقحة وفتح شقـف  ،ﭽ ُّكوُّأ َول ُّۡٔﭼ [الزخرف ]01:فعـؾ أمـر،

ﭽﰁﭼ [الزخـــرف ]55:بضـــؿ أولـــف وثاكقـــف ،ﭽﭼﭼ [الزخـــرف ]55:مػـــرد ًا،
َ

ُ

ر
خــرف ]25:بػـــتح ســقـف فــللػ ،ﭽ ُشببب ُّيفاﭼ بضــؿ أولــف وثاكقـــف،
ﭽأ َشبباوِ َرُّةﭼ ُّ
[الز ُ
َ

خرف ]24:بضؿ صـاده ،ﭽﯡﭼ [الزخـرف ]25:بؿـا ذكركـاه
ص رد ُّ
ﭽيَ ُ ُّ
ونﭼُّ ُّ
[الز ُ
َ
يف الفؿـــزات  ،ﭽت َ ۡش َ
بببٔنﭼ
ُّ
بببخ ِ ُّﭼ [الزخـــرف ]48:بـــال هـــاء آخـــره ،ﭽُّيُ ۡر َج ُػ
َ
َ
َ
ـــرف ]56:بتحتقــــة فقفؿــــا ،ﭽرَِّيبببب ُُّّﭼ
ـــرف ،]52:وﭽ َح ۡػي ٍُب ُّ
بببٔنﭼ ُّ
ُّ
[الزخـ ُ
[الزخـ ُ

خرف ]55:بػتح ٓمف وضؿ هائف -
ُّ
[الز ُ
مضــــا الزخــــر ثـتــــان :ﭽﮂﮃ ﮄﭼ [ ،]28ﭽﮤﭼ [ -]35مزيــــدها:
ﭽﭗﭘﭼ [- ]38
َ

َۡ

قـــرأ ﭽﭷﭼ [الـــدخان ]4:مخػقضـــًا ،ﭽ ُّتؾببب ِ ُّﭼ [الـــدخان ]12:بػقققـــة،
َ

ُ

ۡ
َ
مﭼ بػتح هؿزتف-
ﭽـٱغخِئهﭼ [الدخان ]14:بؽسر فقققتف ،ﭽ ُّخُ ُّ

مضــا الــدخان ثـتــان :ﭽﭗ ﭘﭼ [ ،]86ﭽﭦ ﭧﭼ [ -]08مزيــدها ثـتــان
أيضًا :ﭽﭠ ﭡﭼ [ ،]02ﭽﭧﭼ [- ]08

َ
جﭼ معا [الجاثقة ]2,1:مـصـقبًا  ،ﭽﮌﭼ [الجاثقـة ]3:بػقققـة،
قرأ ﭽ َءاي َٰ ٍ ُّ

( )8قرأها كافع وابـ كثقر وابـ طامر (طـدَ الرحؿـ) بالـقن مـصقبًا -يـظر :التقسقر (-)822 .8
( )0تؽرر هـا سفق ًا جؿؾة "طباد بؿقحدة جؿعا مرفقطًا" ولؿ أكررها يف الـص-
( )5لؾؽسائل تحؼقؼ الفؿزتقـ وألػ بعدهؿا -يـظر :التقسقر (-)828 .8
( )1يـظر :تؾخقص العبارات ( ،)856 ,855 .8وإيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز (-)185 ,182 .8
( )2قرأ الؽسائل بنسؽان القاء يف (تحتل) ،وحذففا يف الحالقـ يف (ياطباد) و(واتبعقن) -يـظـر :التقسـقر (.8
-)820
( )3أســؽـ الؽســائل يــائل اإلضــافة ،وحــذف الزائــدتان يف الحــالقـ ،وســبؼ ذكــر (يف مؼــام) [ ]28يف ســقرة
[البؼرة ،]802:يـظر :العـقان ( ،)855 .8والؽػاية الؽربى (-)050 .8
( )4مـصقب بؽسر التاء-
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َ ْ

ش َٔةُّﭼ بػتح فسؽقن ،ﭽﰓﭼ [الجاثقة]50:
ؽ ُّ
ﭽﭚﭼ [الجاثقة]81:بـقن ،ﭽ ُّ
مرفقطًا -

قــرأ ﭽﭔﭼ [إحؼــاف ]82:بؾػظــف ،ﭽﮅﭼ ﭽﮊﭼ [إحؼــاف]83:
بــــــقن أولفؿـــــا مػتقحـــــة ،ﭽﮇﭼ [إحؼـــــاف ]83:مـصـــــقبًا ،ﭽﮜﭼ

[إحؼاف ]84:بـقكقـ مؽسـقرتقـ بـال إدغـام ،ﭽﯭﭼ [إحؼـاف ]86:بــقن،
َ

ﭽﯹﭼ [إحؼاف ]02:هبؿزة خرب ،ﭽَلُُّّحَ َرىُّﭼ [إحؼاف ]02:بػقققة مػتقحة،
ﭽ ٌَ َ َٰ
سه َُِِّ ُٓ ًُّۡﭼ [إحؼاف ]02:مـصقبًا-

مضـــا إحؼــــا

أربــــع :ﭽ ﭪ ﭼ [ ،]82ﭽﮜﭼ [ ،]84ﭽﭥ ﭦﭼ

[ ،]08ﭽﮂﭼ [- ]05

ّمً صْرٗ ذلند  إىل صْرٗ الزمحً
َ

ُ ْ

قــرأ ﭽكباُّحَي ُّٔاﭼ [محؿــد ،]1:وﭽﮑﭼ [محؿــد ،]82:وﭽﯦﭼ [محؿــد]83:
بــللػ بعــد أوائؾفـــ وفــتح فقققــة إولــك ،ﭽﮨﭼ [محؿــد ]02:مبـقــًا لؾػاطــؾ،
ﭽﯛﭼ [محؿــــد ]03:بؽســــر هؿزتــــف ،ﭽﭠﭼ ،وﭽﭢﭼ ،وﭽﭦﭼ

[محؿد ]58:بـقن فقفـ -
ّ

ْ

ّ

ۡ
ببت ُ
وهُۚ َُّ ُ َ ّ
ََُ ّ
ٔهُﭼُّ[الػــتح ]6:بػقققــة فــقفـ،
ح ُّ
ُّو ُيبب َٔك ُِر ُّ
ببز ُروهُ َُّ
لُؤٌ ُِِ ُّ
قــرأ ﭽ ُِّ
ُّوُّيص ِ
ببٔاﭼُّﭽ ُّو ُّيػ ِ

َ
ةاﭼ [الػـــتح ]88:بضـــؿ أولـــف ،ﭽكِببب ًَُّﭼ
ﭽﭩﭼ [الػـــتح ]82:بتحتقـــة ،ﭽ ُ رُّ
خر ُجـقن)
( )8سبؼ ذكر كؾؿة (سقاء) [ ]08لؾؽسائل بالـصـب يف سـقرة [الحـج ،]02:وكـذلؽ كؾؿـة (ٓ َي ُ
[ ]52يف ســقرة [إطــراف ،]02:ولــقس يف الســقرة شــلء مـــ القــاءات -يـظــر :التقســقر (،)825 .8
والتؾخقص يف الؼراءات الثؿان (-)521 .8
( )0قرأ الؽسائل بنسـؽان يـاءات اإلضـافة يف السـقرة ،وسـبؼ ذكـر كؾؿـة (لقــذر) [ ]80بالقـاء يف [يـس-]4:
يـظر :التبصرة ( ،)554 ,553 .8والؽـز (-)042 ,041 .8
(الســؾؿ) [ ]52بــالػتح لــف يف ســقرة [ -]:يـظــر :اإلقـــاع ( ،)130,138 .8وســراج الؼــارئ
( )5ســبؼ ذكــر َّ
الؿبتدي (-)582 ,581 .8
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[الػتح ]82:بؽسـر ٓمـف ،ﭽﭣﭼ [الػـتح ]01:بػقققـة ،ﭽﭷﭼ [الػـتح]06:
بسؽقن صائف ،ﭽﭸﭼ [الػتح ]06:بللػ إثر هؿزتف -
قــرأ ﭽ ﮡ ﮢﭼ [الحجــرات ]81:غقــر مفؿــقز ،ﭽﰓﭼ [الحجــرات]85:
بػقققة -
قــرأ ﭽﯸﭼ [ق ]52:بـــقن ،ﭽﮍﭼ [ق ]12:بػــتح هؿزتــف  ،مضــا

ق

ثلث :ﭽﯲﭼ معًا [ ،]12,81ﭽﮓﭼ [- ]18
فائدة :وقػ غقر البزي مـ صريـؼ أبـل ربقعـة  ،وقـبـؾ مــ صريـؼ ابــ مجاهـد
طؾك ﭽﮒﭼ [ق ]18:بغقر تحتقة إتباطًا لؾرسؿ -

َُ

ُۡ

قرأ ﭽ ٌِّر ُّوﭼ [الذاريات ]05:مرفقطًا ،ﭽٱلص ُّْػل ُّثﭼ [الذاريات ]11:بسؽقن طقـف
َ

مـ غقر ألػ ،ﭽ َوك ۡٔ ُِّمُُُّٔحُّﭼُّ[الذاريات ]13:بؽسر مقؿف -

قرأ ﭽ َوٱت َت َػ ۡخ ُٓ ًُّۡﭼ [الطـقر ]08:هبؿـزة وصـؾ وفـتح فقققتـف وطقــف فػقققـة سـاكـة،

( )8ســبؼ ذكــر (الســقء) [ ]3يف [التقبــة ،]65:و(طؾق ـ ُف اهلل) [ ]82يف [الؽفــػ ،]35:و(كدخؾــف) و(كعذبــف)
[ ]84يف الـساء طـد رأس اثـتل طشرة آية مـفا ،وكذلؽ سبؼ ذكر (سققف) [ ]06يف [الـؿؾ-]11:
( )0سـبؼ ذكــر (فتبقــقا) [ ]3يف [الـســاء ،]61:و(مقتـًا) [ ]80يف [آل طؿــران ،]04:وكـذلؽ وردت يف هــذه
الســقرة ثالثــة مقاضــع مـــ التــاءات التــل أدغؿفــا البــزي وســبؼ ذكرهــا يف [البؼــرة ]034:وهــل( :وٓ
تـابزوا) [ ،]88و(وٓ تجسسقا)[ ،]80و(لتعارفقا) [-]85
( )5سبؼ ذكر (تقطدون) [ ]50يف [ص ،]20:و(تشؼؼ) [ ]11يف [الػرقان-]02:
( )1كتب الؿملػ هـا "مضاف" ،والصقاب أن يؽتب زوائد حقث ما ذكر مـ القاءات ياءات زوائد-
( )2يـظر :اإلرشاد ( ،)283 ,285 .8والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة ()065 ,062 .8
( )3هق :محؿد بـ إسحاق الربعل ،وهـق شـقخ أبـق الحســ البـزي راوي ابــ كثقـر ،ت061هــ -يـظـر :غايـة
الـفاية (-)66.0 ،0516
( )4هق :أبق بؽر أحؿد بـ مقسك بـ مجاهد ،وهق شقخ قـبؾ الراوي الثاين ٓبـ كثقر ،ت501ه -يـظر :غايـة
الـفاية (-)856.8 ،335
( )5ذكر الؿملػ حؽؿ الؽؾؿة هـا ٓبـ كثقر براويقـف مــ صـرق صـحقحة وهـل الطـرق التـل وردت يف كتـب
أصقل الـشر كالتجريد وغقره ،وقد ب َّقـ ابـ الجزري يف الـشر مـ أثبـت القـاء وقػـًا ٓبــ كثقـر ومــ لـؿ
يثبتفا ومـ لف القجفان -يـظر :جامع ابـ فارس ( ،)221.8والتجريد ( ،)580.8والـشـر (,856.0
-)812
( )6سبؼ ذكر (قال سالم) [ ]02يف [هقد-]36:
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ﭽﮈﭼ معـــًا [الطـــقر ]08:بـــاإلفراد ورفـــع إول وكصـــب الثـــاين ،ﭽﮎﭼ
َ
[الطــقر ]08:بػــتح ٓمــف ،ﭽ َُّخُ ُ
ببّۥﭼ [الطــقر ]05:بػــتح هؿزتــف ،ﭽٱل ۡ ٍُص ۡ
ونﭼ
َۜببَّ ِػ ُر ُّ
َُ َ
ٔنﭼ
ببببػل ُّ
[الطــــقر ، ]54:وﭽﯦﭼ [الغاشــــقة ]00:بصــــاد خالصــــة ،ﭽُّيَ ۡص

[الطقر ]12:بػتح تحتقتف -

قرأ ﭽﮂ ﮃﭼ [الـجؿ ]88:مخػػـًا ،ﭽأَ َذ َُّخ ٍُّْ ُروَُ ُ
بّۥﭼ [الــجؿ ]80:بػـتح فقققتـف
ََ َ
ط َ
بيىُّﭼ [الــجؿ ]00:غقـر مفؿـقزيـ،
وسؽقن مقؿف ،ﭽٌِ َُّٰٔةﭼ [الــجؿ ،]02:وﭽ ِ
ﭽُّإٌ َهَٰخ ُ
بٔنﭼ وبضـؿفا
س ًُّۡﭼ [الـجؿ ]50:أمفاتؽؿ بؽسر هؿزتف إن وصؾف بـــ ﭽ ُب ُػ ُِّ
ِ ِ
ً ُۡ َ
ولﭼُّ[الــجؿ ]22:بـالتـقيـ وسـؽقن ٓمـف إولـك وهؿـزة
إن قطعـف طــف ،ﭽ ََعداُّٱۡل َُّٰ

محؼؼة بعدها -

َ
خاشِبب ًػاﭼ [الؼؿــر ]4:اســؿ فاطــؾ،
قــرأ ﭽﯹﭼ [الؼؿــر ]3:بضــؿ كافــف ،ﭽ ُّ

ﭽﰅﭼ [الؼؿر ]03:بتحتقة -

ُ

مضا

الؼؿر ثؿان :ﭽﯶﭼ معًا [ ،]5 ,3ﭽُُبذ ُّرِﭼ سـتًا [,08 ,85 ,83

-]56 ,54 ,52

ّمً صْرٗ الزمحً  إىل صْرٗ امللو
ۡ

ُ

َ ۡ َ ُ
قــرأ ﭽ َ
بانﭼ [الــرحؿـ ]80:مخػقضــًا،
حب ُّ
ببﭼُّوﭽذوﭼ مـصــقبقـ ،ﭽوٱلري
ٱۡلب ر ُّ
ۡ

َۡ

َ

جﭼ [الرحؿـ ]00:بػتح ثؿ ضـؿ ،ﭽٱل ٍُ َ
اتﭼ [الـرحؿـ ]01:بػـتح شـقـف،
جشُّٔ ُُّ
ﭽَي ُر ُُّ
( )8سبؼ ذكر (لغق فقفا وٓ تلثقؿ) [ ]05يف [البؼرة -]55:يـظر :اإلرشاد ( ،)285 ,284.8والتبصـرة (.8
-)512,511
( )0سبؼ ذكر الققػ طؾك (الالت) [ ،]86و ُذكر (كبائر اإلثؿ) [ ]50يف [الشقرى ،]54:و(الـشلة) [ ]14يف
[العـؽبقت-]02:
( )5ســبؼ ذكــر (فػتحـــا) [ ]88يف [إكعــام ،]11:و(أألؼــل) [ ]02يف إصــقل -يـظــر :الفــادي (,035 .8
 ،)031والتبصرة (-)515 ,513.8
( )1كتب الؿملػ "مضاف" والصقاب أن يؽتب :زوائد ،حقث القاءات هــا زوائـد ولقسـت يـاءات إضـافة،
وقرأها الؽسائل بحذف القاء يف الحالقـ -يـظر :الؿرجع السابؼ-
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ۡ ُ
ُ
ُ ر
اسﭼ
اظﭼ [الرحؿـ ]52:بضؿ أولف ،ﭽُنَ ر ُّ
غﭼُّ[الرحؿـ ]58:بتحتقة ،ﭽش َٔ ُّ
ﭽ َش َِف ُر ُّ
ۡ
[الرحؿـ ]52:مرفقطـًا ،ﭽ َح ۡػ ٍُبر َُُّٓﭼ معـًا [الـرحؿـ ]41 , 23:بضـؿ مقؿـف طؾـك

خــالف مـــ روايتقــف تخققــر ًا وخالفــًا فقفؿــا ويف أحــدهؿا وهــذا التخققــر كؿــا قــال

الشــاصبل" :وجقــف" 7إذ فقــف جؿــع الؾغتــقـ وأخــذ بــف بعــض أئؿــة أهــؾ إداء ،ﭽ ُّذِوُّ
َۡ َ
ٱۡلل َٰ ُِّوﭼ الثاين [الرحؿـ ]45:بتحتقة -
ٔرﭼ ،وﭽخِب ٍُّﭼ [القاقعـة ]00:مخػقضـقـ ،ﭽ ُغ ُر ًبباﭼُّ[القاقعـة]54:
قرأ ﭽ ُح ٍُّ
َ ۡ
َ
َ
بٔنﭼ [القاقعــة]33:
بﭼ [القاقعــة ]22:بػــتح أولــف ،ﭽإُِبباُّل ٍُؾ َر ُمب ُّ
ش َ ُّ
بضــؿ ثاكقــف ،ﭽ ُّۡ
هبؿزة واحدة مؽسقرةُّ،ﭽة ِ ٍَ ُّْٔك ُِِّعﭼُّ[القاقعة ]42:مػرد ًا -

قرأ ﭽﮭﭼ [الحديد ]5:مبـقًا لؾػاطؾ ،ﭽﮮﭼ [الحديد ]5:وكالًّ مـصقبقـ،

ﭽﭯﭼ [الحديـــد ]85:هبؿـــزة وصـــؾ وضـــؿ ضائـــف ،ﭽﮜ ﮝﭼ [الحديـــد]82:
َ

َ

بتحتقــة ،ﭽُببزُّ ُّلﭼ [الحديــد ،]83:وﭽﯾﭼ ﭽﯿﭼ [الحديــد]85:
بتثؼـــقؾفـ ،ﭽﯯﭼ [الحديـــد ]05:بـــللػ إثـــر هؿزتـــف ،أثبـــت ﭽﰂﭼ بـــقـ
ﭽﰁﭼ وﭽ ﰃ ﭼ [الحديد- ]01:

ۡ
َ َ َ َٰ َ ۡ َ
بسﭼ
جيِب ِ ُّ
نﭼ بػقققــة فـــقن مػتــقحتقـ فــللػ وفــتح جقؿــف ،ﭽٱل ٍَ ُّْ
بٔ ُّ
قــرأ ﭽ ُّحخنجب
ُ ْ
ٱنشبب ُّواﭼ معــًا [الؿجادلــة ]88:بؽســر شــقـف -مضــا
[الؿجادلــة ]88:مػــرد ًا ،ﭽ ِ

الؿجادلة :ﭽﰗﰘ ﰙﭼ [الؿجادلة- ]08:

َ
َ ُ َ
ٔنﭼ [الحشـر ]4:بتحتقـة ،ﭽ ُدوىبَۢةﭼ
س ُّ
قرأ ﭽﯜﭼ [الحشر ]0:مخػػًا ،ﭽي

[الحشرُّ]4:مـصـقبًا ،ﭽﮰﭼ [الحشـر ]81:بضـؿ جقؿـف ودالـف -مضـا الحشـر:
( )8يـظر :حجة الؼراءات ٓبـ زكجؾة (-)221 .8
( )0يـظر :الفادي ( ،)033,032 .8والروضة (-)612,654 .0
( )5يـظر :جامع ابـ فارس ( ،)202 ,285 .8والؿصباح الزاهر (-)8282 ,8288.8
( )1يـظر :الغاية ( ،)805 .8والؽايف (-)864 .8
( )2قرأ الؽسائل بنسؽاهنا -يـظر :التبصرة ( ،)522 .8والؿصباح الزاهر (-)8208 ,8286 .8
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ﭽﯻ ﯼﭼ [الحشر- ]83:

ُ
َ
وﭼ [الؿؿتحـــة ]5:بضــؿ تحتقتــف وكســر صــاده مــثؼالً ،ﭽﯴﭼ
قــرأ ﭽ ُُّح ُّف ّ ِصبب ُّ

[الؿؿتحـة ]82:مخػػًا-

ُ
قـــرأ ﭽ ٌُبببخِ رًُّﭼُّ[الصـــػ ]5:وﭽﰀﭼ[الصـــػ ]81:مضـــافقـ ،ﭽُبببٔرِه ِ ﭼ

وﭽﰁﭼ مضافًا إلقفؿا .85[ ،ل]-

مضا الصف ثـتان :ﭽﭦﭼ [الصػ ،]3:ﭽﰉﭼ [الصػ- ]81:
ْ

بﭼ [الؿـــافؼقن ]1:بســؽقن شــقـف ،ﭽ ﭙ ﭼ [الؿـــافؼقن ]2:مــثؼالً،
قــرأ ﭽ ُخشب رُّ
َ

ﭽ َوأ ُ
زَﭼُّ[الؿـافؼقن ]82:بال واو مجزومًا ،ﭽﯲﭼ [الؿـافؼقن ]88:بػقققة-
َ

قرأ ﭽ َبَٰي ٌُِّؼﭼ [الطالق ]5:مـقكًا ،ﭽأ ۡم َُّره ِ ُّﭼ [الطالق ]5:مـصقبًا-
َ

فﭼ [التحريؿ ]5:مخػػًا ،ﭽﭘﭼ [التحريؿ ]5:بػتح أولف -
قرأ ﭽ َغ َر ُّ

ّمً صْرٗ امللو إىل صْرٗ اليبأ
ََ

ُّ
[الؿؾـؽ ]88:بضـؿ حائـف،
[الؿؾؽ ]5:بال ألػ مثؼالً ،ﭽ ُش ُُّ
حلاﭼ ُ
قرأ ﭽتف ُّٔتُّﭼ ُ

َ
َ َ
ﭽ َءأٌَ ُ
ٔنﭼ
[الؿؾؽ ]83:هبؿزتقـ محؼؼتقـ ولق وصـؾفا بؿـا قبؾفـا ،ﭽـ َصب ََُّّ ۡػي ٍُ ُّ
ﭼ
ً
ِِخ
ُ

[الؿؾؽ ]06:بتحتقة-
الثاين ُ

َ َ َ
مضا الؿؾك ثـتان :ﭽ أ ْۡيه ِ َُّﭼ [ ،]05ﭽٌب ِ ُّْﭼ [ -]05مزيـدها ثـتـان أيضـًا:
َ
َ
س ُِّﭼ [- ]85
ﭽُذ ُِّ
ِيرﭼ [ ،]84ﭽُ ِ
َ َ َ
ُ َ َ
مﭼ بضؿ تحتقتف-
نﭼ [الؼؾؿ ]81:هبؿزة واحدة ،ﭽيُ ۡزىِلُٔ ُّ
قرأ ﭽأنَُّك ُّ

( )8قرأ الؽسائل بنسؽاهنا -يـظر :الروضة ( ،)616 .0وتؾخقص العبارات (-)822 .8
( )0قرأ الؽسائل بنسؽان القاء فقفؿـا ،ولـقس يف سـقرة الجؿعـة كؾؿـات فرشـقة -يـظـر :الفـادي (,042 .8
 ،)848وتؾخقص العبارات (-)828 .8
( )5يـظر :الؿػتاح ( ،)082 ,026 .8والتبصرة (-)538,526 .8
( )1قرأ الؽسـائل يـاء اإلضـافة إولـك بـالػتح ،والثاكقـة باإلسـؽان ،والزوائـد بالحـذف يف الحـالقـ -يـظـر :العــقان
( ،)028.8والؽايف (-)028 .8
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َ

َۡ َ

فﭼ [الحاقـة]85:
قرأ ﭽ ُّك َُِّتي ُّۥﭼ [الحاقـة ]6:بؽسـر قافـف وفـتح مقحدتـف ،ﭽَيب َُّٰ

ۡ
الَ ُّّۡۜۡﭼ [الحاقـة ،]05:وﭽ ُشي َطَِٰ ََِّ ُّّۡﭼ [الحاقـة ،]06:وكـالً مــ ﭽﮠﭼ
بتحتقة ،ﭽ ٌَ ِ

[الحاقــة ]02,86:و ﭽﮦﭼ معــًا [الحاقــة ]03,02:إربعــة هـــا ،وﭽﮅ ﮆﭼ
َ َ
َ
َ
ُۡ
ونﭼ
بٔنﭼ [الحاقـة ،]18:وﭽحبذن ُر ُّ
بالؼارطة [ ]82هباء سؽت يف الحالققـ ،ﭽحؤٌ ُِِ ُّ

[الحاقة ]10:بػقققة فقفؿا -

قــرأ ﭽﯕﭼ [الؿعــارج ]8:هبؿــزة بعــد ســقـف ،ﭽ َُّح ۡػب ُ
جﭼ [الؿعــارج ]1:بتحتقــة،
بر ُُّ

َ َ ٌ
ببثﭼ [الؿعـــارج ]83:مرفقطـــًا ،ﭽب َشب َ
ببه َٰ َدح ِ ِٓ ًُّۡﭼ [الؿعـــارج ]55:مػـــرد ًا ،
اغب ُّ
ﭽُز
ِ
َ

صبُّﭼ [الؿعارج ]15:بػتح فسؽقن-
ﭽُُّ ُّْ

قرأ ﭽ ﮫ ﭼ [كقح ]05:بػتح أولف ،ﭽﯟﭼ [كقح ]02:جؿع سالمة-
مضـــــا

كـــــوح ثـــــلث :ﭽﯜ ﯝﭼ [ ،]3ﭽﯵ ﯶﭼ [ ،]6ﭽﰇ ﰈﭼ

[- ]05
وأول ذلـؽ :ﭽﭪ ﭫﭼ [الجــ ]5:بػـتح
قرأ جؿقـع ﭽ َأنﭼ الؿصـاحبة لؾـقاوَّ ،
هؿزتف-
فائــدة :اتػــؼ الؼــراء طؾــك فــتح هؿــزة ﭽ َأنﭼ مـــ ﭽﭷ ﭸﭼ [الجـــ،]85:
وطؾك فـتح أو كسـر جؿقـع مـا يف هـذه السـقرة مجـرد ًا طــ الـقاو بحسـب مـا يؼتضـقف

َ ۡ
أولـف ،ﭽكبالُّ
العربقة ،ﭽﭳﭼ [الجـ ]84:بتحتقـة ،ﭽﮉﭼ [الجــ ]86:بؽسـر َّ
ٓ
إِج ٍَُّاﭼ فعالً ماضقًا -مضا الجن :ﭽ ﯲ ﯳ ﭼ [- ]02
( )8مع تخػقػ َ
(تذكرون ) طؾـك أصـؾف -يـظـر :تؾخـقص العبـارات ( ،)821,825 .8والؽــز (,068 .8
-)060
َ
َ
َ
ۡ
( )0لؿ يذكر كؾؿة ﭽ ِۡلمَٰنَٰخ ِ ِٓ ًُّﭼ [الؿعارج ،]50:فؼرأها الؽسائل بالجؿع فقفا -يـظر :الؿبفج (-)202 .8
( )5لــؿ يــذكر كؾؿــة ﭽﮝﭼ [كــقح ]08:قرأهــا الؽســائل بضــؿ الــقاو وســؽقن الــالم -يـظــر :العـــقان
(-)025.8
( )1أسؽـ الؽسائل القاءات الثالثة -يـظر :القجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة (-)502 .8
( )2يــاء اإلضـــافة فقفـــا أســـؽـفا الؽســـائل -يـظــر :غايـــة اإلختصـــار ( ،)362 ,361 .8وســـراج الؼـــارئ
(-)502.8
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بﭼ [الؿزمؾ ]6:بخػض مقحدتف،
قرأ ﭽﭱﭼ [الؿزمؾ ]3:بػتح فسؽقن ،ﭽر ّ ُِّ

ﭽﭙﭼ [الؿزمــــــؾ ]02:بضــــــؿ ٓمــــــف ،ﭽﭛﭼ [الؿزمــــــؾ ،]02:ﭽﭜﭼ

[الؿزمؾ ]02:مـصقبقـ-

َ

ٱلر ۡج َُّزﭼ [الؿدَّ ثر ]2:بؽسر مفؿؾتف ،ﭽإِ ُّذاﭼ [الؿدَّ ثر ]55:بػتح ذالف فللػ،
قرأ ﭽ َو ُِّّ

ﭽ َُّدةَ َُّرﭼ [الؿدَّ ثر ]55:بال هؿـز وفـتح أولـف ،ﭽﭞﭼ [الؿـدثر ]22:بؽسـر فائـف،
ﭽﭾﭼ [الؿدثر ]23:بتحتقة-
قــــرأ ﭽﮭﭼ [الؼقامــــة ]4:بؽســــر رائــــف ،ﭽﭓﭼ [الؼقامــــة ،]02:وﭽﭖﭼ
[الؼقامة ،]08:و ﭽ ُُّت ٍۡ َ َُّٰﭼ [الؼقامة ]54:بػقققة فقفـ -
َ ًَ
ََ ًَ
يرُّا ﭼُّمعـًا [اإلكسـان ]83 ,82:بتــقيـفـ
قرأ ﭽ َشلَٰصِ ُّ
َّلﭼ [اإلكسان ،]1:و ﭽكٔارِ

وصالً وبللػ مبدلة مــف وقػـًا ،ﭽﯭﭼ [اإلكسـان ]08:بػـتح تحتقتـف وضـؿ هائـف،

ۡ َ
ۡ
ق ﭼ مخػقضقـ ،ﭽﭹﭼ [اإلكسان ]52:بػقققة-
ِإَوشت ۡ َ ٍُّ
ضُّ
ﭽ ُخ ٍُّ

قــــرأ ﭽﮢﭼ [الؿرســــالت ]3:بســــؽقن ذالــــف ،ﭽﯗﭼ [الؿرســــالت]88:

مفؿقز ًا  ،ﭽ ﮗ ﭼ [الؿرسالت ]55:مػرد ًا -

ّمً صْرٗ اليبأ إىل صْرٗ األعلٙ
َ

ِبذ َٰةاﭼ الثـاين [الـبـل ]52:مخػػـًا،
قرأ ﭽﮱﭼ [الـبل ]05:بللػ بعد ٓمـف ،ﭽن ُّ
واجؿعــقا طؾــك تشــديد إول [الـبــل ،]05:ﭽﭫﭼ [الـبــل ]54:بخػــض مقحدتــف،

َﭼ برفع كقكف-
ﭽٱلر ۡح َم َٰ ُُّ

( )8يـظر :اإلرشاد ( ،)213 ,211 .8وإيضاح الرمقز (-)120 ,128 .8
ََ َ
( )0بؼل هـا كؾؿة يف الؿرسالت لؿ يذكرها الؿملػ وهل :ﭽذلدُّ ۡرُاﭼ [ ،]05يؼرؤها الؽسـائل بالتشـديد-
يـظر :العـقان (-)024 .8
( )5خالػ الؿملػ هـا أصؾف ورسؿ الؽؾؿة بالجؿع طؾك خالف قراءة الؽسائل-
( )1يـظر :التؾخقص يف الؼراءات الثؿان ( ،)510,518 .8وروضة الؿعدَّ ل (-)141 ,145 .0

144

د .مشاطل سالم طبد اهلل باجابر

طؾي وراويقه
الؼول العؾي يف قراءة الؽسائي ّ

قرأ ﭽُُّاخ َِرةُّﭼ [الـازطات ]88:بللػ ،ﭽﭣﭼ [الـازطات ]85:مخػػًا-

َ َ
قـرأ ﭽذ َخِف ُُّػ ُُّّﭼ [طـبس ]1:مرفقطـًا ،ﭽﭨﭼ [طـبس ]3:مخػػـًا ،ﭽﯘ ﯙﭼ

[طبس ]02:بػتح هؿزتف-

ۡ
ُّ َ ۡ
تﭼ
تﭼ [التؽـقير ]82:مثؼؾـقـ ،ﭽ ُشبػُِّ َر ُّ
شب ُّ
قرأ ﭽﭧﭼ [التؽـقير ،]3:وﭽُّن ِ
[التؽقير ]80:مخػػًاُّ،ﭽُّة ِ َُّظِِ ُّﭼُّ[التؽقير ]01:بظاء مشالة -

قرأ ﭽﭱﭼ [آكػطار ]4:مخػػا ،ﭽﮪﭼ [آكػطار ]86:مـصقبًا-
َ

َ

َ
خات ٍُ ُ
ببّۥﭼ [الؿطػػــقـ ]58:بػــتح خائــف وجعــؾ إلــػ قبــؾ الػقققــة،
قــرأ ﭽ ُّ

ﭽ ُّـانِ ِٓ َُّﭼ [الؿطػػقـ ]58:بللػ بعد الػاء-

ََۡ َ
بﭼُّ
َتن َ ُّ
ص َُّٰﭼ [آكشؼاق ]80:بضؿ تحتقتف وفتح صاده وتثؼقؾ ٓمف ،ﭽى
قرأ ﭽيُُّ َ ُّ

[آكشؼاق ]86:بػتح مقحدتف-

ر
َّدﭼ [الربوج ،]08:وﭽﯵﭼ [الربوج ]00:مخػقضقـ
َّم ُّ
قرأ ﭽ ِ

-

ّمً صْرٗ األعل ٙإىل آخز الكزآٌ العظٔه
َ

ﭽك َد َُّرﭼ [إطؾك ]5:مخػػًا ،ﭽﭒﭼ [إطؾك ]83:بػقققة-
قرأ ﭽﭰﭼ [الغاشقة ]1:بػتح أولـف ،ﭽﮓﭼ [الغاشـقة ]88:بػقققـة مػتقحـة،
ﭽﮕﭼ [الغاشقة ]88:مـصقبًا -
( )8يـظر :الؽايف ( ،)088 ,082 .8والؽػاية الؽربى (-)582 ,581 .8
( )0الظاء الؿشالة :هل التل فقفا طصك مشال مرفقع هؽذا (ا) ،وأما الضـاد فقؼـال طـفـا السـاقطة ،أي :التـل
سؼط العصك مـفا ،قال الزبقدي صاحب تـاج العـروس" :الظـاء الؿشـالة مؿـا اكػـردت بـف العـرب دون
العجؿ" -يـظر :تاج العروس (-(583 .5
( )5يـظر :الفادي ( ،)055 ,050 .8والتقسقر (-)840 ,848 .8
َ ََ
ُّغي َّۡ َٓاﭼ [الطـارق ]1:وقرأهـا بتخػقـػ الؿـقؿ ،لسـبؼ ذكرهـا يف [هـقد -]888:يـظـر:
( )1لؿ يذكر الؿملـػ ﭽلٍا
التقسقر (-)840 .8
( )8سبؼ ذكر (بؿصقطر) [ ]00يف [الطقر-]54:
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ۡ

ۡ

ببِٔح ُِّرﭼ [الػجــر ]5:بؽســر واوه ،ﭽﮣ ﮤﭼ [الػجــر ]83:مخػػــًا،
قــرأ ﭽٱل ُّ

ﭽﮮﭼ [الػجـــــــر ،]84:وﭽﯓﭼ [الػجـــــــر ،]85:وﭽﯘﭼ

[الػجــر ،]86:وﭽﯝﭼ [الػجــر ]02:بػقققــة فــقفـ ،وبــللػ يف الثــاين وضــؿ
َ

ٔث ُُّقﭼ بػتح ثالثفؿا -
بﭼ [الػجر ،]02:وﭽيُ ُّ
أولف  ،ﭽ ُح َػذُّ ُ ُّ
مضــا الػجــر ثـتــان :ﭽﮜﭼ معــًا [ -]83 ,82مزيــدها أربــع :ﭽﭛﭼ [،]1
ﭽﭺﭼ [ ،]6ﭽﮝﭼ [ ،]82ﭽﮨﭼ [- ]83

َ
َ ً
َ
بثﭼ
بًﭼ [البؾــد ]81:فعؾــقـ ماضــققـ ،ﭽ َرر َتب ُّ
قـرأ ﭽـببمُّﭼ [البؾــد ،]85:وﭽُّأ ۡغ َػب َُّ
[البؾد ]85:مػعق ً
ٓ بف ،ﭽ رٌُّ ُّْٔ َص َد ُّةُﭼ هـا [ ]02وبالفؿزة [ ]5بقاو-

ُ َ

قرأ ﭽﮒ ﮓﭼ [الشؿس ]82:بقاو-
قرأ ﭽﮚ ﭼ [العؾؼ ]4:بللػ إثر الفؿزة-
قرأ ﭽ ٌَ ۡػ ُّيِ ُِّعﭼ [الؼدر ]2:بؽسر ٓمف-

قرأ ﭽﯛﭼ معًا [البقـة ]4 ,3 :بتحتقة مشدده -

َُ
َت ُونُّﭼ [التؽاثر ]3:بضؿ فقق َّقتـف ،وأجؿعـقا طؾـك فتحفـا مــ :ﭽﮥﭼ
قرأ ﭽى َُّ

[التؽاثر-]4:

َ
ج َُّعﭼ [الفؿزة ]0:مثؼالً ،ﭽ ُُّ ُ
[الف َؿزة ]6:بضؿ طقـف ومقؿف-
قرأ ﭽ ُّ
خ ٍُّدُّﭼُّ ُ
ُ َ

قرأ ﭽﭑﭼ [قريش ]8:بتحتقـة طؼـب الفؿـزة ،واتػؼـقا طؾـك إثباتـا طؼبفـا يف
ﭽﭔﭼ [قريش ،]0:مع اتػاقفؿ طؾك سؼقصفا يف الرسؿ مـف دون إول-

( )8كتبت يف الؿخطقط (فؼدركا) تصحقػ مـ الـاسخ ،والصقاب ما أثبتف-
اضقن) ضؿ أولفا وهـق التـاء ،والصـقاب أن قراءتـف بػـتح التـاء والحـاء مثـؾ طاصـؿ
( )0لؿ يرد يف كؾؿة ( َت َح ُّ
وحؿزة -يـظر :الـشر (-)122 .0
( )5يـظر :العـقان ( ،)088 ,082 .8وتؾخقص العبارات (-)832 .8
( )1أسؽـ الؽسائل يائ َْل اإلضافة ،وحذف ياءات الزوائد -يـظر :التقسقر (-)845 .8
( )2يـظر :الؿستـقر ( ،)256 ,255 .0والؿػتاح (-)003 ,001 .8
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مضا الؽافرون :ﭽﭮﭼ [- ]3

َُ

[الؿ َسد ]1:مرفقطًا-
قرأ ﭽﮋﭼ [الؿسد ]8:إول بػتح هائف ،ﭽَحاى ُّثﭼ َ
ُ

ُ
قرأ ﭽن ُّف ًُّؤاﭼ [اإلخالص ]1:بضؿ ثاكقف مفؿقز ًا -

وها هـا تؿ لـا الؿراد مـ إيداع هذه الؿعاين لؿا لفـا مــ مبـاين مؾتحؼـة إن شـاء اهلل
تعالك بالسداد ،هذه صقرة ما وجد بخط مقٓكا مملػف هـق :سـقدكا ومقٓكـا وأسـتاذكا
وقدوتـا إلك اهلل تعالك ومالذكا ،الشقخ اإلمام العـالؿ العالمـة ،الحـرب البحـر الػفامـة،
الرافع لف التحؼقؼ بـقده وأطالمـف ،ذو الػــقن العديـدة ،والتصـاكقػ الرائؼـة الؿحـررة
الؿػقدة ،شقخ طصره يف مصره ،فريد زماكف ،شاصبل طصره وأواكف ،ذو الـػس الزكقـة،
والفؿة العؾقة ،مقضع الدٓئؾ ،ومؿقـز الحـؼ مــ الباصـؾ ،مػتـل الؿسـؾؿقـ ،مقٓكـا
الشقخ كؿال الؿؾة والديـ ،كجؾ الؿرحقم الؼاضل أبل القفاء الؿققع الشافعل أصـال
اهلل حقاتف ،آمقـ-
وكــان الػــراغ مـــ تللقػفــا بعقــد أذان ضفــر هنــار الســبت الؿبــارك ،مســتفؾ شــعبان
الؿؽــرم ،مـــ ســـة ثــالث وأربعــقـ وتســعؿائة ،أحســـ اهلل تؼضــقتفا طؾــك خقــر آمــقـ
والحؿد هلل وحده.81[-ل]
وكان الػراغ مـ كتابة هذا الؽتاب الؿبارك يـقم الثالثـاء رابـع طشـر شـعبان الخقـر
مـ شفقر سـف ستة طشر بعد ألػ-

***

( )8قرأ الؽسائل بنسؽان القاء فقفا ،يـظر :التقسقر ()842 .8
( )0يـظر :التبصرة ( ،)568 ,556 .8واإلقـاع (-)154 ,152 .8
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اخلامت٘
الحؿد هلل هادي الؿممـقـ إلك صريؼ الرشاد ،ومضلء الؼؾقب بالفـدى والسـداد،
ومقسر صرق الحؼ لؿـ أرادها مــ العبـاد ،والصـالة والسـالم طؾـك مــ ُبعـث رحؿـة
لؽؾ البالد ،كبقـا محؿد وشػقعـا يقم التـاد ،طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وذرياتف صؾقات
ترتى لققم الؿعاد ،وبعد:

بعد سقر حثقث طـد اهلل أحتسبف ،وجدٍّ يف بقان ٍ
خط أكتبف ،ومقاصـؾة الؾقـؾ بالـفـار

دون ريبــة ،واجتفــاد بــقـ كتــب الؼــراءات الحبقبــة ،اكتفقــت مـــ تحؼقــؼ ودراســة هــذا
طؾـل وراويقـف"
الؽتاب الؿبارك والذي هق بعـقان" :الؼقل
العؾـل يف قـراءة الؽسـائل ّ
ّ

الق َفاء (ت 642هـ) ،فؼضقت معف أجؿؾ إوقات ،وأمتـع
الؿ َققع بـ أبل َ
لؿحؿد بـ ُ
الساطات ،حقث يحـقي قـراءة الؽسـائل كامؾـة أصـق ً
ٓ وفرشـًا ،مــ صريـؼ التقسـقر،
وسؾؽت يف تحؼقؼف صريؼة البحث العؾؿل الصحقح-
وتقصؾت إلك كتائج وتقصقات وهل كالتالل:

أهم الـتائج:
ُّ
 ,8كثرة الؿخطقصات إصقؾة يف طؾؿ الؼراءات وفروع طؾقمف والتل لؿ تحؼؼ بعد-
ِ
الؿجؿؾ وغقر الؿخؾ-
 ,0يتؿقز أسؾقب الؿملػ بآختصار
 ,5كتب الؿملػ لؽؾ قارئ مػردة ،طؾك هنج مػردات الداين-
 ,1اســتخدم أســؾقب الســرد لؽــؾ طـــقان يف إصــقل ،وكــذلؽ الػــرش فرتــب
السقر ،ورتب الؽؾؿات التل فقفا مع ذكر كقػ قرأها الؽسائل-
 ,2لؿ يتعرض لؾؼراءات إخرى إٓ كزر يسقر-
 ,3يذكر التقجقف يف بعض إحقان ،وذلؽ يدل طؾك سعة طؾؿف يف الؾغة-
 ,4لؾؿملػ صريؼة مؿقزة يف جؿع الؿقاضع الؿتشـاهبة ذات كػـس الحؽـؿ ،فػـل
بعض الؿقاضع لؿ يسبؼف أحد لؿثؾ جؿعف-

148

د .مشاطل سالم طبد اهلل باجابر

طؾي وراويقه
الؼول العؾي يف قراءة الؽسائي ّ

أهم التوصقات:
ُّ
 ,8طؾــك صــالب طؾــؿ الؼــراءات اإلبحــار أكثــر والغــقص يف أطؿــاق هــذا العؾــؿ7
لقستخرجقا درره وجقاهره-
 ,0آطتـاء بؿا ُلخص وما أسفب يف الؼراءات ،فؽالهؿا يؽؿالن بعضفؿا-
 ,5آهتؿام بالتللقػ يف الروايات الؿختؾػة لؽؾ قـارئ ،ومعرفـة الصـحقح مـفـا
وغقر الؿؼروء بف-
 ,1آطتـاء بالتللقػ والبحث يف التحريرات التل تخدم هذا العؾؿ ،وهل ضرورة
لتؽؿقؾ طؾؿ الؼراءات لبقان إوجف الجائزة وغقر الجائزة فقف-
 ,2لؾؿملػ محؿد بـ الؿققع طدَّ ة كتب مـ مملػاتف ،أشار إلقفا يف زوايا مختؾػـة
مـ هذا البحث ،وذلؽ يساطدكا و ُيرشدكا لبؼقة كتبف التل لؿ تحؼؼ بعد ،فقجب التلكد
مـ ذلؽ ،وآطتـاء هبا ،وتحؼقؼفا 7لتظفر لطالب هذا العؾؿ ،ففل ُتعد مرجعًا مفؿًا

يف طؾؿ الؼراءات-

***
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املضادر ّاملزاجع
 ,8ابراز الؿعاين مـ حرز إماين ،تللقػ :أبق الؼاسـؿ شـفاب الـديـ طبـدالرحؿـ
ابـــ إســؿاطقؾ الؿؼدســل الؿعــروف بــلبل شــامة(ت332هـــ) ،ن :دار الؽتــب
العؾؿقة ,بقروت-
 ,0ارشاد الؿبتدي وتذكرة الؿـتفل يف الؼراءات العشر ،تـللقػ :أبـل العـز محؿـد
ابـ الحسقـ الؼالكسل (ت208هـ) ،حؼؼف :جؿال الديـ محؿد شرف ،ن :دار
الصحابة لؾرتاث,صـطا-
 ,5آرشاد يف الؼراءات إئؿة السبعة ،تللقػ :أبل الطقب طبدالؿـعؿ بـ طبقد اهلل
ابـــ غؾبــقن الؿؼــرئ(ت556هـــ) ،حؼؼــف :د -بشــقر أحؿــد دطــبس ،ن :دار
الصحابة لؾرتاث  ,صـطا ،ط :إولك 8150هـ-
 ,1أســباب حــدوث الحــروف ،تــللقػ :أبــل طؾــل الحســقـ بـــ طبــد اهلل بـــ ســقـا
(ت105هـ) ،حؼؼف :محؿد حسان الطقان ،ويحل مقـر طؾـؿ ،ن :مجؿـع الؾغـة
العربقة  ,دمشؼ-
 ,2إطالم الـبالء بتاريخ حؾب الشفباء ،تللقػ :محؿد راغب الطباخ الحؾبـل ،ن:
دار الؼؾؿ العربل ،ط-0:
 ,3اإلقـــاع يف الؼــراءات الســبع ،تــللقػ :أبــل جعػــر أحؿــد ابـــ طؾــل بـــ خؾــػ
إكصاري (ت212هـ) ،حؼؼف :أحؿد فريد الؿزيدي ،ن :دار الؽتب العؾؿقة,
بقروت ،ط :الثاكقة 0226م-
 ,4إيجــاز البقــان طـــ معــاين الؼــران ،تــللقػ :بقــان الحــؼ محؿــقد الـقســابقري
الغزكقي ،حؼؼف :د -حـقـػ بــ حســ الؼاسـؿل ،ن :دار الغـرب اإلسـالمل,
بقروت ،ط :إولك 8182هـ-
 ,5إيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز يف الؼراءات إربع طشرة ،تللقػ :شؿس الديـ
محؿد بـ خؾقؾ الؼباقبل (ت516هـ) ،حؼؼف :جؿال الديـ محؿد شـرف ،ن:
دار الصحابة لؾرتاث ,صـطا ،ط:آولك 8105هـ-
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 ,6إيضاح الؿؽـقن يف الذيؾ طؾك كشـػ الظــقن ،تـللقػ :إسـؿاطقؾ بــ محؿـد
الباباين البغدادي(ت8566:هـ) ،طـل بتصحقحف :محؿد شرف الديـ بالتؼايا،
والؿعؾؿ رفعة بقؾؽفالؽؾقسك ،ن :دار إحقاء الرتاث العرب ,بقروت-
,82التبصــرة يف الؼــراءات الســبع ،تــللقػ :أبــل محؿــد مؽــل الؼقســل الؼقــرواين
الؼرصبل (ت154هــ) ،حؼؼـف :جؿـال الـديـ محؿـد شـرف ،ن :دار الصـحابة
لؾرتاث,صـطا ،ط :آولك 8104هـ-
 ,88التجريد لبغقة الؿريد يف الؼراءات السبع ،تللقػ :أبل الؼاسؿ طبد الرحؿـ بــ
طتقؼ الؿعروف بـ ابـ الػحـام الصـؼؾل (283هــ) ،حؼؼـف :د -ضـاري إبـراهقؿ
طؿان ،ط :إولك8151 :هـ-
الدوري ،ن :دار طؿار لؾـشرّ ,
 ,80تحبقــر التقســقر يف الؼــراءات العشــر ،تــللقػ :شــؿس الــديـ أبــق الخقــر ابـــ
الجزري ،محؿد بـ محؿد بـ يقسػ (ت555هــ) ،حؼؼـف :د -أحؿـد محؿـد
مػؾح الؼضاة ،ن :دار الػرقان َ ,ط َّؿان ،ط :إولك  8108هـ-
,85التحديــد يف اإلتؼ ـان والتجقيــد ،تــللقػ :طثؿــان بـــ ســعقد أبــق طؿــرو الــداين
(ت111هـ) ،حؼؼف :د -غاكؿ قدوري حؿد ،ن :مؽتبـة دار إكبـار,بغـداد ،ط:
إولك 8124هـ-
,81ترتقب إداء وبقان الجؿع يف اإلقراء ،تللقػ :أبل الحسـ طؾل بـ سؾقؿان بـ
أحؿد إكصاري الؼرصبل (ت452هـ) ،حؼؼف :طبد اهلل بــ محؿـد أكقـؽ ،ن:
دار إمان لؾـشر والتقزيع  ,الرباط ،ط :إولك 8151هـ-
,82تحػة الؿقدود يف أحؽام الؿقلقد ،تـللقػ :محؿـد بــ أبـل بؽـر بــ أيـقب بــ
ســعد شــؿس الــديـ ابـــ قــقؿ الجقزيــة (ت428هـــ) ،حؼؼــف :طبــد الؼــادر
إركاؤوط ،ن :مؽتبة دار البقان– دمشؼ ،ط :إولك8568 ،هـ-
,83تؾخقص العبارات بؾطقـػ اإلشـارات يف الؼـراءات السـبع ،تـللقػ :أبـل طؾـل
الحســـ بـــ خؾــػ بـــ بؾقؿــة (ت281هـــ) ،طؾــؼ طؾقــف :جؿــال الــديـ محؿــد
شرف ،ن :دار الصحابة لؾرتاث,صـطا-
,84التؾخقص يف الؼراءات الثؿان ،تللقػ :أبل معشر طبد الؽريؿ بــ طبـد الصـؿد
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الطربي ،إطداد :جؿال الديـ محؿد شرف ،ن :دار الصـحابة لؾـرتاث,صـطـا،
ط8105:هـ-
,85التؿفقــــد يف طؾــــؿ التجقيــــد ،تــــللقػ :شــــؿس الــــديـ أبــــق الخقــــر ابـــــ
الجزري(ت555هــ) ،حؼؼـف :د-طؾـل حسـقـ البـقاب ،ن :مؽتبـة الؿعـارف,
الرياض ،ط :إولك 8122هـ-
,86التقســقر يف الؼــراءات الســبع ،تــللقػ :أبــل طؿــرو طثؿــان بـــ ســعقد الــداين
(ت111هـ) ،حؼؼف :جؿـال الـديـ محؿـد شـرف ،ن :دار الصـحابة لؾـرتاث,
صـطا ،ط :إولك 8104هـ-
,02جامع البقان يف الؼراءات السـبع ،تـللقػ :أبـل طؿـرو طثؿـان بــ سـعقد الـداين
(ت111هـ) ،حؼؼف :طبد الرحقؿ الطرهقين و د -يحقك مراد ،ن :دار الحـديث
– الؼاهرة ،ط :إولك 8104هـ-
,08الجامع يف الؼراءات العشر وقراءة إطؿـش الؿعـروف بــ :جـامع ابــ فـارس،
تللقػ :أبل الحسـ طؾل بـ محؿد بـ فارس الخقاط البغـدادي (ت120هــ)،
حؼؼــف :د -خالــد حســـ أبــق الجــقد ،ن :دار ابـــ حــزم ,بقــروت ،ط :إولــك
8154هـ-
,00الجامع ل داء روضة الحػاظ الؿعروف بـ روضة الؿعدَّ ل ،تللقػ :مقسك ابــ
الحسقـ الحسقـل الؿعدل الؿصري (ت222هـ) ،حؼؼـف :د -خالـد حســ ابـق
الجقد ،ن :دار ابـ حزم ,بقروت ،ط :إولك 8153هـ-
,05حجــة الؼــراءات ،تــللقػ :أبــل ُزرطــة طبــدالرحؿـ بـــ محؿــد بـــ زكجؾــة
(ت102هـ) ،حؼؼـف :محؿـد العـزازي ،ن :دار الؽتـب العؾؿقـة ,بقـروت ،ط:
إولك 8156هـ-
,01الحجة يف طؾؾ الؼراءات السبع ،تللقػ :أبل طؾـل الحســ بــ أحؿـد بــ أبـان
الػارسل (ت544هـ) ،حؼؼف :محؿد إبراهقؿ ،وإبراهقؿ جابر ،ومحؿـد فـماد،
ن :دار الصحابة لؾرتاث,صـطا ،ط :إولك 8152هـ-
,02خزاكــة الــرتاث  ,ففــرس مخطقصــات ،تــللقػ :قــام باصــداره مركــز الؿؾــؽ
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فقصــؾ ،كبــذة :ففــارس الؿخطقصــات اإلســالمقة يف الؿؽتبــات والخزاكــات
ومراكــز الؿخطقصــات يف العــالؿ تشــتؿؾ طؾــك معؾقمــات طـــ أمــاكـ وجــقد
الؿخطقصات وأرقام حػظفا يف الؿؽتبات والخزائـ العالؿقة [ ،الؽتاب مرقؿ
آلقا]-
,03الروضــة الـديــة شــرح الؿؼدمــة الجزريــة ،تــللقػ :محؿــقد بـــ محؿــد العبــد،
صححف وطؾؼ طؾقف :السـادات السـقد أحؿـد ،ن :الؿؽتبـة إزهريـة لؾـرتاث,
الؼاهرة ،ط :إولك 8100هـ-
,04الروضـة يف الؼـراءات اإلحـدى طشــرة ،تـللقػ :أبـل طؾــل الحســ بــ محؿــد
البغدادي الؿالؽل(ت155هـ) ،حؼؼف :د -مصطػك طدكان محؿد سـؾؿان ،ن:
مؽتبة العؾقم والحؽؿ ,الؿديـة الؿـقرة ،ودار العؾـقم والحؽـؿ ,سـقريا ،ط:
إولك 8101هـ-
,05الســبعة يف الؼـراءات ،تــللقػ :ابـــ مجاهــد ،حؼؼــف :د -شــققل ضــقػ ،ن :دار
الؿعارف ,الؼاهرة ،ط-1:
,06السبعة يف الؼراءات ،تـللقػ :أحؿـد بــ مقسـك التؿقؿـل أبـق بؽـر بــ مجاهـد
البغدادي (ت501هـ) ،حؼؼـف :شـققل ضـقػ ،ن :دار الؿعـارف ,مصـر ،ط:
الثاكقة 8122هـ-
,52سراج الؼـارئ الؿبتـدي وتـذكار الؿؼـرئ الؿـتفـل ،وهـق شـرح مـظقمـة حـرز
إماين ووجف التفاين لؾشاصبل تللقػ :أبل الؼاسؿ طؾل بــ طثؿـان الؿعـروف
بــابـ الؼاصــح العــذري البغــدادي (ت528هـــ) ،حؼؼــف :محؿــد طبــد الؼــادر
شاهقـ ،ن :دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت ،ط :الثالثة 8150هـ-
,58شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهـب ،تـللقػ :طبـد الحـل بــ أحؿـد العؽـربي
الحـبؾل أبق الػالح (ت8256هـ) ،حؼؼف :محؿقد إركاؤوط ،خرج احاديثف:
طبد الؼادر إركاؤوط ،ن :دار ابـ كثقر,دمشؼ ،ط :إولك 8123هـ-
,50شرح شعؾة طؾك الشاصبقة الؿسؿك كــز الؿعـاين شـرح حـرز إمـاين ،تـللقػ:
محؿد بـ أحؿد الؿقصؾل الؿعروف بشعؾة (ت323هـ) ،حؼؼف :جؿال الديـ
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محؿد شرف ،ن :دار الصحابة لؾرتاث,صـطا ،ط :إولك8105 :هـ-
,55شرح صقبة الـشر ،تللقػ :ابـ الـاضؿ أحؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ يقسػ بـ
الجزري (ت526هـ) ،ضبطف وطؾؼ طؾقـف :الشـقخ أكـس مفـرة ،ن :دار الؽتـب
العؾؿقة ,بقروت ،ط :الثاكقة 8102هـ-
,51شرح كتاب التقسقر لؾداين يف الؼراءات الؿسؿك بـ الدر الـثقر والعذب الـؿقـر،
تللقػ :طبدالقاحد بـ محؿد بـ طؾل الؿالؽل الشفقر بالؿالؼل (ت422هــ)،
حؼؼــف :طــادل أحؿــد طبــد الؿقجــقد ،وطؾــل محؿــد معــقض ،ن :دار الؽتــب
العؾؿقة – بقروت ،ط :إولك 8101هـ-
 ,52الشؿعة الؿضقة بـشر الؼراءات السبع الؿرضقة ،تللقػ :أبق السعد مـصقر بــ
أبــل الـصــر الطــبالوي (ت8281هـــ) حؼؼــف :د -طؾــل ســقد أحؿــد جعػــر ،ن:
مؽتبة الرشد السعقدية ,الرياض ،ط :إولك 8105هـ-
,53العـقان يف الؼراءات السـبع ،تـللقػ :أبـل صـاهر إسـؿاطقؾ بــ خؾـػ الؿؼـرئ
إكصاري إكدلسل (ت122هـ) ،حؼؼف :جؿال الـديـ محؿـد شـرف ،ن:دار
الصحابة لؾرتاث ,صـطا ،ط :إولك 8152هـ-
,54غاية آختصار يف قراءات العشرة أئؿة إمصار ،تـللقػ :أبـل العـالء الحســ
ابـ أحؿد الفؿذاين العطار (ت236هـ) ،حؼؼف :د -أشرف محؿـد صؾعـت ،ن:
دار الصحابة لؾرتاث– صـطا ،ط :إولك 8104هـ-
,55غايــة الؿريــد يف طؾــؿ التجقيــد ،تــللقػ :ططقــة قابــؾ كصــر ،ن :الؼــاهرة ،ط:
السابعة-
,56غايــــة الـفايــــة يف صبؼــــات الؼــــراء ،تــــللقػ :شــــؿس الــــديـ أبــــق الخقــــر
الجزري(ت555هـ) ،ن:مؽتبـة ابــ تقؿقـة ،ط :طــل بـشـرة برجسرتاسـر طـام
8528هـ-
,12الغايــة يف الؼــراءات العشــر ،تــللقػ :أبــل بؽــر أحؿــد بـــ الحســقـ بـــ مفــران
الـقســابقري(ت558هـــ) ،طؾــؼ طؾقــف :جؿــال الــديـ محؿــد شــرف ،ن :دار
الصحابة لؾرتاث ,صـطا-
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 ,18الؼراءات الثؿاين لؾؼران الؽريؿ الؿسؿك بالؽتاب إوسط يف طؾؿ الؼـراءات،
تللقػ :الحسـ بـ طؾل العؿاين الؿؼرئ (ت222هـ) ،حؼؼف :محؿـد بــ طقـد
الشعباين ،ن :دار الصحابة لؾرتاث ,صـطا ،ط :إولك 8105هـ-
,10الؽــايف يف الؼــراءات الســبع ،تــللقػ :محؿــد بـــ شــريح الرطقـــل اإلشــبقؾل
(ت143هـ) ،حؼؼف :جؿـال الـديـ محؿـد شـرف ،ن :دار الصـحابة لؾـرتاث,
صـطا-
,15الؽامؾ يف الؼراءات العشر وإربعقـ الزائدة طؾقفا ،تـللقػ :يقسـػ بــ طؾـل
ابـ جبارة أبق الؼاسؿ الفذلل الؿغربل(ت132هــ) ،حؼؼـف :جؿـال بــ السـقد
الشايب ،ن :ممسسة سؿا لؾتقزيع والـشر ،ط :إولك 8105هـ-
,11كشــػ الظـــقن طـــ أســامل الؽتــب والػـــقن ،تــللقػ :مصــطػك بـــ طبــد اهلل
الؼسطـطقـل الؿشفقر باسؿ :حاجل خؾقػة (ت8234هـ) ،ن :مؽتبة الؿثـك,
بغداد 8618م-
,12الؽػايــة الؽــربى يف الؼــراءات العشــر ،تــللقػ :أبــل العــز محؿــد بـــ الحســقـ
الؼالكسل (ت208هــ)،حؼؼف :جؿـال الـديـ محؿـد شـرف ،ن :دار الصـحابة
لؾرتاث,صـطا ،ط8104 :هـ-
,13الؽـــز يف الؼــراءات العشــر ،تــللقػ :طبــد اهلل بـــ طبــد الؿــممـ (ت412هـــ)،
حؼؼف :جؿال الديـ محؿد شرف ،ن :دار الصحابة لؾرتاث ,صـطا-
,14الؽقاكب السـائرة بلطقـان الؿئـة العاشـرة ،تـللقػ :كجـؿ الـديـ محؿـد الغـزي
(ت8238:هـ) ،حؼؼف :خؾقؾ الؿـصقر ،ن :دار الؽتب العؾؿقة ,بقـروت ،ط:
آولك 8185هـ-
,15لسان العرب ،تللقػ :محؿد بـ مؽرم بـ مـظـقر إفريؼـل الؿصـري ،ن :دار
صادر ,بقروت ،ط :إولك-
,16لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼـراءات ،تـللقػ :أبـل العبـاس أحؿـد بــ محؿـد
الؼسطالين (ت605هـ) ،حؼؼف :جؿال الديـ محؿـد شـرف ،ن :دار الصـحابة
لؾرتاث,صـطا ،ط :إولك 8156هـ-
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,22الؿبسقط ،يف الؼراءات العشر ،تللقػ :أبل بؽر أحؿد بــ الحسـقـ بــ مفـران
الـقسابقري (ت558هـ) ،حؼؼف :جؿال الديـ محؿد شـرف ،ن:دار الصـحابة
لؾرتاث ,صـطا-
,28الؿــبفج يف الؼــراءات الســبع الؿتؿؿــة بــابـ محقصـــ وإطؿــش ويعؼــقب
وخؾػ ،تللقػ :سبط الخقاط البغدادي طبد اهلل بـ طؾل (ت218هـ) ،حؼؼـف:
محؿد بـ طقد الشعباين ،ن :دار الصحابة لؾرتاث – صـطا-
,20الؿستـقر يف الؼراءات العشر ،تللقػ :أبل صاهر أحؿد بـ طؾل بـ طبقد اهلل بــ
سقار البغـدادي (ت163هــ) ،حؼؼـف :د -طؿـار أمـقـ الـددو ،ن :دار البحـقث
لؾدراسات اإلسالمقة ,اإلمارات العربقة ،ط :إولك 8103هـ-
,25الؿصباح الزاهر يف الؼراءات العشر البقاهر ،تـللقػ :الؿبـارك بــ الحســ بــ
أحؿد أبل الؽرم الشفرزوري (ت222هـ) ،حؼؼف :جؿال الديـ محؿد شرف،
ن :دار الصحابة لؾرتاث  ,صـطا ،ط :إولك 8158هـ-
,21معاين الؼراءات ،تللقػ :أبل مـصقر محؿد بـ أحؿد إزهـري (ت542هــ)،
حؼؼــف :أحؿــد فريــد الؿزيــدي ،ن :دار الؽتــب العؾؿقــة ,بقــروت ،ط :الثاكقــة
0282م-
,22معجؿ الؿملػقـ ،تللقػ :طؿر رضا كحالة ،ن :مؽتبـة الؿثــك– بقـروت ،ودار
إحقاء الرتاث العربل ,بقروت-
,23الؿػتــاح يف الؼــراءات الســبع ،تــللقػ :أب ـل الؼاســؿ طبــد القهــاب بـــ محؿــد
الؼرصبل (ت138هـ) ،حؼؼف :أحؿد فريد الؿزيـدي ،ن :دار الؽتـب العؾؿقـة,
بقروت ،ط :إولك 8104هـ-
,24الؿؼـع يف رسؿ مصاحػ إمصار ،تللقػ :طثؿان بـ سعقد أبـق طؿـرو الـداين
(ت 111هـ) ،حؼؼف :محؿد الصادق قؿحاوي ،ن :مؽتبة الؽؾقات إزهريـة،
الؼاهرة-
,25الؿؽرر يف ما تقاتر مـ الؼراءات السبع وتحرر ،تـللقػ :أبـل حػـص طؿـر بــ
قاسؿ إكصاري الؿعـروف بالـشـار مــ طؾؿـاء الؼـرن التاسـع ،حؼؼـف :أحؿـد
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محؿــقد الشــافعل الحػقــان ،ن :دار الؽتــب العؾؿقــة ,بقــروت ،ط :إولــك
8100هـ-
,26الؿقجز يف أداء الؼراء السـبعة ،تـللقػ :أبـل طؾـل الحســ بــ طؾـل ابــ بـزداد
إهقازي ،حؼؼف :طبد العظقؿ طؿران ،ن :مؽتبة أوٓد الشقخ لؾرتاث-
,32الؿقضح يف التجقيد ،تللقػ :طبد القهاب بـ محؿـد الؼرصبـل (ت138هــ)،
حؼؼف :غاكؿ قدوري الحؿد ،ن :دار طؿارَ ,ط َّؿان ،ط :إولك 8108هـ-
 ,38الـشــر يف الؼــراءات العشــر ،تــللقػ :شــؿس الــديـ أبــق الخقــر ابـــ الجــزري،
محؿــد بـــ محؿــد بـــ يقســػ (ت 555هـــ) ،حؼؼــف :طؾــل محؿــد الضــباع
(ت 8552هـ) ،ن :الؿطبعة التجارية الؽربى-
,30الفادي يف الؼراءات السبع ،تللقػ :محؿد بـ سػقان الؼقرواين ،حؼؼف :جؿـال
الديـ محؿد شرف ،ن :دار الصحابة لؾرتاث ,صـطا ،ط :إولك 8150هـ-
 ,35القجقز يف شرح قراءات الؼـراء الثؿاكقـة أئؿـة إمصـار الخؿسـة ،تـللقػ :أبـل
طؾل الحسـ بـ طؾل ابـ بزداد إهقازي (ت133هــ) ،حؼؼـف :جؿـال الـديـ
شرف ،ن :دار الصحابة لؾرتاث ,صـطا ،ط :إولك8103هـ-

***
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ملخط البخح
تـاول البحث جؿع ما وطد اهلل بـف الؿـممـقـ مــ الزيـادات الؿتتابعـة والؿرتابطـة،
وما أوطد اهلل بف الؽػار مـ الزيادات الؿتقالقة والؿتعاقبة ودراستفا دراسة مقضقطقة،
ويفدف البحث إلك دراسة مقاضع الزيادة ٕهؾ اإليؿان وأهؾ الؽػر والعالقة بقـفا،
وقد سؾؽت يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل القصػل التحؾقؾل -

وكان من أهم كتائج البحث:
• أن قــقة اإليؿــان أو ضــعػف تــتحؽؿ يف بؼقــة الزيــادات الؿعطــاة لؾؿــممـقـ قــقة
وضعػًا
• أن الؽػر هق أصؾ كؾ زيادة لؾؽافريـ

وأما توصقات البحث فؽان مـفا :
-8آهتؿام بدراسة مقضقطات الؼرآن الؿتعؾؼة باإليؿان لطؾب الزيادة
- 0حث صالب العؾؿ وخصقصًا حؿؾـة الؼـرآن طؾـك الـربط بـقـ مقاضـع الزيـادة
القاردة يف الؼرآن
-5دراسة آيات الزيادة ومتعؾؼاتا دراسة بالغقة ٓستخراج إسرار البالغقة
الؽؾؿات الؿػتاحقة  :الزيادة  ،الؽػر  ،اإليؿان ،الرجس-
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مكدم٘
الحؿــد هلل طــدد الحــروف والؽؾؿــات ،ولــف الشــؽر والؿـــة طؾــك طظــقؿ الـــقال
والفبات والصالة والسالم إتؿان إكؿـالن مـا تعاقـب الـَّقـران ،ومادامـت إرض
والسؿقات.

إن هذا الؼرآن كقر يستضاء بف ويستفدى  ،ومعقـ مبارك يػقض بؽؾ كقر وهـدى ،
وحقـ يؽرم اهلل طبـده بؿعرفـة سـبقؾف واتبـاع هنجـف يسـتؾزم ذلـؽ مــف تدارسـف وففؿـف
ْ
،فتش ُرف بؿتعؾؼف العؾقم  ،وتستؿطر بدراستف الفداية والرشاد-
قـــال تعـــالك ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [اإلســراء ]6:وهــذا شــامؾ يف كــؾ الؿقاضــقع التــل يطرقفــا
الؼرآن 7ففق يفدي يف جؿقعفا إلك التل هل أققم وأرشد وأهدى سبقالً-
ومـ الؿقضقطات التل لػتت كظري يف الؼرآن الؽريؿ مقضقع الزيـادات الـقاردة
يف حؼ الؿممـقـ وحؼ الؽافريـ يف الؼرآن الؽريؿ-
فرغبت يف جؿع تؾؽ أيات وتـاولفا بالدراسة والبحثٓ 7سـتخراج مؽـقكاتـا،
واســتـباط هــداياتا وفقائــدها ،وذلــؽ بعـــقان( :الزيــادات الــقاردة يف حــؼ الؿــممـقـ
والؽافريـ يف الؼرآن الؽريؿ ) دراسة مقضقطقة-

أهؿقة الؿوضوع وأسباب اختقاره:
تل أهؿقة الؿقضقع ٓرتباصف بآيـات الؼـرآن الؽـريؿ التـل أوجـب اهلل طؾقــا فقفـا
تــدبر الؼــرآن ،كؿــا يف قــال اهلل تعــالك ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﴾ [ص-]06:
وحقث إن مـفج الؼرآن الؽريؿ يف تقضقح العقاقب أن يعؾؾ إسباب التـل أدت لفـا،
كان ما أطد اهلل لؾؿممـقـ وما تقطد بف الؽافريـ مـ زيادات يف اإليؿان والؽػر ومـا يرتتـب
طؾك هذيـ إمريـ مــ زيـادات مرتابطـة ومتعاقبـة ،مــ الؿقضـقطات التـل تحتـاج إلـك
التلمؾ والدراسة 7لتحديدها وبقان العالقة بقـفا وبقـ أصؾفا وهق اإليؿان أو الؽػر -
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أما أهدا البحث :
 -8تحرير معـك الزيادة ومقاضع ورودها يف الؼرآن الؽريؿ-
 -0جؿع مقاصـ الزيادة التل تؽقن ٕهؾ اإليؿان لؾرتغقب فقفا -
 -5جؿع مقاصـ الزيادة التل تؽقن لؾؽافريـ لؾتحذير مـفا -

الدراسات السابؼة:
وقػت طؾك دراسـة بعــوان (مػفـوم لػظتـي الزيـادة والـؼصـان يف الؼـران الؽـريم)
(دراســة موضــوطقة) لحقــدر طبــد العزيــز إســؿاطقؾ الســقد حؿــد الحقــالل الؽــقالين
الحســـل ،بالجامعــة اإلســالمقة ببغــداد ،وشــؿؾت الدراســة  :تـــاول معـــك الزيــادة
والـؼصــان وإلػــاظ الدالــة طؾقفؿــا ،ثــؿ الؿعــاين الحؿقــدة والذمقؿــة لؾػظــل الزيــادة
والـؼصــان ،والؿعــاين الدكققيــة وإخرويــة لؾزيــادة والـؼصــان ،والؿباحــث العؼديــة
الؿتضؿـة لؿعـك الزيادة والـؼصان -
وقد تؼاصعت هذه إصروحة مع بحثل يف بعـض الـؼـاط الؿـقجزة  ،ولؽــ بحثـل
تـــاول بالتحديــد والتقضــقح الزيــادات فؼــط والتــل وردت يف حــؼ الؿــممـقـ وحــؼ
الؽافريـ-

خطة البحث:
ويتؽـــقن البحـــث مــــ مؼدمـــة وتؿفقـــد ومبحثـــقـ ،وخاتؿـــة وففـــارس طؾـــك
الـحق التالل:
الؿؼدمــة  :وتشــتؿؾ طؾــك بقــان أهؿقــة الؿقضــقع  ،وأســباب اختقــاره ،وأهــداف
البحث ،وخطة البحث  ،والدراسات السابؼة  ،ومـفج البحث-
التؿفقد وفقه :
-8تعريػ الزيادة لغة واصطالحا-
-0معاين الزيادة ومرادفاتا يف الؼرآن الؽريؿ -
-5مادة "زاد" يف الؼرآن الؽريؿ وتصريػاتا -
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الؿبحث إول :الزيادات الواردة يف حق الؿممـقن :وفقف ثؿاكقة مطالب:


الؿطؾب إول :زيادة اإليؿان -



الؿطؾب الثاين :زيادة الفدى -



الؿطؾب الثالث :زيادة الخشقع -



الؿطؾب الرابع :الزيادة مـ فضؾ اهلل -



الؿطؾب الخامس :الزيادة يف الحسـة -



الؿطؾب السادس :الزيادة يف جزاء مـ أراد بعؿؾف أخرة -



الؿطؾب السابع :الزيادة يف اإلحسان -



الؿطؾب الثامـ  :الزيادة يف كعقؿ الجـة -

الؿبحث الثا  :الزيادات الواردة يف حق الؽػار :وفقف أحد طشر مطؾبًا :


الؿطؾب إول :زيادة الؿرض يف قؾقهبؿ -



الؿطؾب الثاين :زيادة الؽػار رجسا إلك رجسفؿ -



الؿطؾب الثالث :الزيادة يف الؽػر -



الؿطؾب الرابع :الزيادة يف الطغقان -



الؿطؾب الخامس:الزيادة يف الضالل -



الؿطؾب السادس :زيادة الؽػار كػقر ًا وفرار ًا -



الؿطؾب السابع :زيادة الؽػار خسارة وهالكًا -



الؿطؾب الثامـ :الزيادة يف طذاهبؿ وسعقرهؿ يف جفـؿ -



الؿطؾب التاسع :الزيادة يف اإلثؿ -



الؿطؾب العاشر  :الزيادة يف الخبال -



الؿطؾب الحادي طشر :الزيادة يف الرهؼ -

مـفج البحث:
سؾؽت يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل القصػل التحؾقؾل:
فالؿـفج آستؼرائل يف استخراج أيات القاردة يف الزيادة وجؿعفا وتصـقػفا-
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والؿـــفج القصــػل التحؾقؾــل يف طــرض أيــات وتـاولفــا بالدراســة والتحؾقــؾ
واستـباط الػقائد-
مــع آلتــزام بالؼقاطــد والضــقابط العؾؿقــة الؿعروفــة يف كتابــة البحــقث العؾؿقــة،
كالتالل:
 -8طــزو أيــات الؼرآكقــة بــذكر اســؿ الســقرة ثــؿ رقــؿ أيــة ،مــع كتابتفــا بالرســؿ
العثؿاين-
 -0تخريج إحاديث الـبقية ،فنن كان الحديث يف الصحقحقـ اكتػقت هبؿا ،وإن
كان يف غقرهؿا خرجتف مـ مظاكف مع ذكر درجتف والحؽؿ طؾقف-
 -5تقثقؼ كصقص العؾؿاء وآرائفؿ مـ كتبفؿ مباشرة-
 -1آلتزام بعالمات الرتققؿ وققاطد اإلمالء الحديثة-
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التنَٔد
أوًٓ  :تعريف الزيادة لغة واصطلحًا:
الزيادة ":الـؿق ،وكذلؽ الزوادة -والزيادة :خالف الـؼصان -زاد الشلء يزيد زيدا
وزيدا وزيادة وزيادا ومزيدا ومزادا أي ازداد -والزيد والزيد :الزيادة" -
وقـال صــاحب التــاج " :والزيــادة  ،بالؽسـر والؿزيــد ،والؿــزاد ،والزيــدان  ،بػــتح
فسؽقن ،كؾ ذلؽ (بؿعـك)  ،أي بؿعـك الـؿق والزكاء" -

قال ابـ طاشقر " :الز َيا َد ُة  :أصؾفا الـَؿا ُء وتقفر يف الذوات ،وتطؾؼ الز َيـا َد ِة أيضـًا

طؾك صرو حال طؾك حال ،أو تغققر حال إلك غقره ،كؼقلف تعـالك ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ﴾
الزيادة يف آصطلح:
ٍ
ُطر ِ
وبؿعان مختؾػة  ،كؾ معــك مـفـا يعطـل مػفقمـًا
فت الزيادة بتعريػات كثقرة ،
َّ
جديــد ًا لؿعـــك الزيــادة بحســب مققعفــا وأثرهــا البــالغ فقــف لقســتؼقؿ الؿعـــك الؿــراد،
وجاءت طؾك الـحق أ :

ِ
 -8قال الراغب " :الزياد ُة أن يـ َْضؿ إلك ما ِ
كػسف شل ُء آخر " -
طؾقف الشل ُء يف
َ َ
َ َ
ـتحداث أمـ ٍـر لــؿ يؽـــ يف مقج ــ ِ
ُ
قد
 -0وقــال البؼــاطل طـــ الحرالــل ":الز َيــا َد ُة اسـ
َ
َ

الشلء"

-

 -5وقال أبق حقان إكدلسل " :الز َيا َد ُة تجاوز الؿؼدار الؿعؾقم " -
وقال أيضا  " :الز َيا َد ُة ارتػاع طـ الؼدر الؿعؾقم " -
( )8لسان العرب ()865 .5
( )0تاج العروس ()822 .5
( )5التحرير والتـقير (-)350.3
( )1مػردات غريب الؼران( -)083.8
( )5كظؿ الدرر ()102.3
( )6البحر الؿحقط (-) 26.8
( )4الؿصدر كػسف-
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 -1وقال ابـ طاشقر " :الز َيا َدة وفـر ُة مؼـدار شـلء مخصـقص ،مثـؾ وفـرة طـدد
الؿعدود ،ووزن الؿقزون ،ووفرة سؽان الؿديـة " ،
وقال أيضا  " :الز َيا َدة ضؿ شلء إلـك غقـره مـ جـس واحد أو غـرض واحد " ،
وهق الؿـاسب فقؿا سبؼ مـ تعريػات لتقافؼف مع التعريػ الؾغقي لؾزيادة -
ثاكقًا :مرادفات الزيادة يف الؼرآن الؽريم :
وردت يف الؼرآن الؽريؿ ألػاظ مرادفة لؾػظ الزيادة وهل:
 -8لػظة الربا ،وهق يف الؾغة ،بؿعـك :الزيادة والـؿاء -وهق ملخقذ مـ َربا الشل ُء
َي ْر ُبق ُر ُب ّق ًا ِ
وربا ًء :زاد وكؿا ،و َأ ْر َب ْقتف :ك ََّؿقتف  ،فالربا الزيادة طؾك رأس الؿال لؽـ
خص يف الشرع بالزيادة طؾك وجف دون وجف  ،وباطتبار الزيادة قال تعالك﴿ :ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

﯁ ﯂  ﴾ [الروم-]56:
 -0لػظة الؽ َْو ُر :وهق يف الؾغة بؿعـك :الزيادة

-

ويف آصطالح " :ال َؽ ْق ُر القصقل إلك الزيادة " -
الح ْق ِر َب ْعدَ ال َؽ ْق ِر ) -
باهلل مـ َ
ويف الحديث ( :أطقذ ّ
باهلل مـ الـُّؼصان بعد الزيادة  ،والرجقع بعد آسـتؼامة  ،وفسـاد
ومعـاه  :أطقذ ّ

إمـقر بعد صالحفا ،والرت ُّدد يف الحال بعد التؼدم فقفا-
قال الراغب َ " :كـ ْق َر الشلء إدارتف  ،وضؿ بعضف إلك بعض كؽقر العؿامة ،وققلف
تعـــــــــــالك ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
( )8التحرير والتـقير( -)510.5
( )0الؿصدر كػسف ( -) 1365.8
( )5لسان العرب ( ، )521.81مادة (ربا) -
( )1مادة (كقر) لسان العرب ( - )821.2
( )2الؽؾقات ٕبل البؼاء الؽػقي (- )445
( )3أخرجف الرتمذي يف ُســف  :)50.88(،برقؿ (  ، )5538وقال  :حديث حسـ صحقح -
( )4لسان العرب ( )821.2وتاج العروس ( ،)5136.8والؾباب يف طؾقم الؽتاب (-) 822 .1
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ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ [الزمــــر]2:
فنشارة إلك جريان الشؿس يف مطالعفا واكتؼاص الؾقؾ والـفار وازديادهؿا
.6لػظة الـَّ َػل :وهق يف الؾغة :اسؿ لؾزيادة

-

 ،كؿا يف ققلف تعالك ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﴾ [إكػال-]8:
قال الراغب" إكػال جؿع  ،وهق يف أصـؾ الؾغـة مــ ال َـ ْػـؾ  ،أي  :الزيـادة ،ولـذا
ققؾ  :لؾتطقع كافؾة ٕ 7كف زيادة طـ إصؾ وهق الػرض  -وققـؾ  :لقلـد القلـد كافؾـة 7
ٕكـف زيادة طؾك القلد - "---
قــال َأبــق مـصــقر ِ " :
ـاع معـــك الـَّ َػــؾ والـافِؾــة مــا كــان زيــادة طؾــك إَصــؾ،
وجؿـ ُ
ٓ َٕ 7ن الؿسؾؿقـ ُفضؾقا هبا طؾك سائر إُ َم ِؿ الذيـ لؿ َّ
الغـائؿ َأكْػا ً
تحؾ لفؿ
وسؿقت
ُ
ِ
ِ
ـب لفـؿ مــ ثـقاب مـا
ال َغـائؿ  ،وصال ُة
التطقع كافؾ ٌة َٕ 7هنا زيادة َأ ْج ٍر لفؿ طؾـك مـا ُكت َ
ُّ
فرض طؾقفؿ " -
 .7لػظة ال َب َرك َِة :وهل يف الؾغة :تدل طؾك الزيادة والـَّؿاء والسعادة

-

قال تعالك ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴾ [ق- ]88:
" تشقر أية إلك الخقر اإللفل ،الذي يصدر مـ حقث ٓ يؽقن محسقسًا ،وطؾك
وجف ٓ يحصك وٓ يحصر" -
قال يف الػروق ":وٓ يسـد فعؾ الربكة إٓ إلك اهلل  ،فال يؼال :بارك زيد يف الشلء،
( )8معجؿ ألػاظ غريب الؼران( )115.8
( )0مادة ( كػؾ) يـظر  :لسان العرب ()342.88
( )5معجؿ ألػاظ غريب الؼران ( -) 220.8
( )1التفذيب (-)34.1
( )2مادة (برك) لسان العرب (-)562.82
( )3يـظر :مػردات ألػاظ غريب الؼرآن( -)11.8
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وإكؿا يؼال  :بارك اهلل فقف  ،فنذن كؾ بركة زيادة  ،ولقس كؾ زيادة بركة "
 .8لػظة الزَّ كَا ُة  :وهل يف الؾغة  ،بؿعـك :الزيادة والـؿاء

-

-

الزيــادة ،يؼــالَ :زكــا َي ْزكــق َزكــا ًء وز ّك ـك و َت َز َّكــك
الزكــاة ّ
قــال ابـــ ســقده ":حؼقؼــة ّ
وزكَّاه" -
َ
وقال ابــ إكبـاري  " :معــك الزكـاة يف كـالم العـرب  :الزيـادة والـؿـاء ،فسـؿقت
زكاةٕ ،هنا تزيد يف الؿال الذي تخرج مـف  ،وتقفره  ،وتؼقف مـ أفـات  ،ويؼـال :هـذا
أزكك مـ ذاك  ،أي  :أزيد فضالً مـف " -
والزكاة يف آصطلح  ( :كؾ شلء يزداد ففق يزكق زكـاة  ،ويسـؿك مـا يخـرج مــ
الؿال لؾؿساكقـ بنيجاب الشرع زكاة ٕ 7هنا تزيد يف الؿـال الـذي تخـرج مــف وتـقفره
وتؼقف مـ أفات  ،والثابت بـدلقؾ قطعـل أصـؾف  ،والؿؼـدار بلخبـار أحـاد ،ولـذلؽ
أصؾؼ طؾقفا لػظ القاجب)

-

ثالثًا :ورود مادة (زاد) يف الؼرآن الؽريم ،وبقان اشتؼاقاتفا وتصريػاتفا.
وردت مادة (زاد) يف الؼرآن الؽريؿ يف ( )26مقضعًا -
وتـقطت اشتؼاقات هذه الؿادة يف هذه الؿقاضع إلك ثالث اشتؼاقات رئقسة هل:
 )8الػعؾ الؿجرد :وجاء بتصـريػف يف الؿاضـل (زاد) ويف الؿضـارع (يزيـد) ويف
إمر (زد)-
 )0الػعؾ الؿزيد :وجاء بتصريػف يف الؿاضل (ازداد) ويف الؿضارع (يزداد)-
 )5الؿصدر  :وجاء بصقغة (زيادة) و (مزيد)-
وفقؿــا يؾــل ســرد لميــات التــل وردت فقفــا مــادة (زاد) مصـــػة طؾــك اشــتؼاقاتا
وتصريػاتا-
( )8يـظر مادة (زكا) لسان العرب ( ،) 525.81والؼامقس الػؼفل ( -) 826.8
( )8الػروق الؾغقيةٕ ،بل هالل العسؽري( -) 63.8
( )0الؿخصص يف الؾغة (-) 833.5
( )5الـؽت والعققن ( ، )18.8وزاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ( - ) 22.8
( )1الؽؾقات ٕبل البؼاء الؽػقي (ص-) 153 :
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أوًٓ :الػعل الؿجرد(:زاد) وتصريػاته:
(زاد) بصقغة الؿاضي:
 ﴿ -8ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﴾ [البؼرة]82:
 ﴿ .5ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﴾ [البؼرة]57::
 ﴿ -5ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ [طؿران]845:
 ﴿ -1ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﴾ [إطراف]36:
 ﴿ -2ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [إكػال]0:
 ﴿ -3ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ [التقبة]14:
 ﴿ -4ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [التقبة]801:
 ﴿ -5ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [التقبة]802:
 ﴿ -6ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [هقد]828:
 ﴿ -82ﮓ ﮔ ﴾ [الػرقان]32:
 ﴿ -88ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ [إحزاب]00:
 ﴿ -80ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [فاصر]10:
 ﴿ -85ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [محؿد]84:
 ﴿ -81ﮐ ﮑ ﴾ [الجـ]3:
(زاد) بصقغة الؿاضي الؿسـد إلى ضؿقر الؿتؽؾم:
 ﴿ -8ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [الـحؾ]55:
 ﴿ -0ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [اإلسراء]64:
 ﴿ -5ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [الؽفػ-]85:
(يزيد) بصقغة الؿضارع الؿرفوع.
 ﴿ -8ﭤ ﭥ ﴾ [البؼرة-]25:
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 ﴿ -0ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﴾ [الـساء-]845:
﴿ -5ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ [الؿائدة-]31:
 ﴿ -1ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾ [الؿائدة-]35:
 ﴿ -2ﮖ ﮗ ﴾ [إطراف-]838:
 ﴿ -3ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [هقد-]35:
﴿ -4ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹ ﴾ [إبراهقؿ-]4:
 ﴿ -5ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [اإلسراء-]18:
 ﴿ -6ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [اإلسراء-]32:
 ﴿ -82ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [اإلسراء-]50:
 ﴿ -88ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮉ ﴾ [اإلسراء-]826:
 ﴿ -80ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ [مريؿ-]43:
 ﴿ -85ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﴾ [الـقر-]55:
 ﴿ -81ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﴾ [فاصر-]8:
 ﴿ -82ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ [فاصر-]52:
 ﴿ -83ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [فاصر-]56:
 ﴿ -84ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ [الصافات-]814:
 ﴿ -85ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﴾ [الشقرى-]03:
 ﴿ -86ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [الؿدثر-]82:
 ﴿ -02ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [الـبل-]52:
(يزيد) بصقغة الؿضارع الؿجزوم.
 ﴿ -8ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [هقد-]20:
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 ﴿ -0ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﴾ [الشقرى-]02:
 ﴿ -5ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﴾ [الشقرى-]05:
 ﴿ -1ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [كقح-]3:
 ﴿ -2ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [كقح-]08:
 ﴿ -3ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [كقح-]01:
 ﴿ -4ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾ [كقح-]05:
(زد) بصقغة إمر
 ﴿ -8ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [صف-]881:
 ﴿ -0ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ [ص-]38:
 ﴿ -5ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [الؿزمؾ-]1:
ثاكقًا:الػعل الؿزيد (ازداد) وتصريػاته:
(ازداد)
 ﴿ -8ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [آل طؿران-]62:
 ﴿ -0ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [الـساء-]854:
 ﴿ -5ﯜ ﯝ ﴾ [الؽفػ-]02:
(يزداد)
 ﴿ -8ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [آل
طؿران-]845:
 ﴿ -0ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [يقسػ-]32:
 ﴿ -5ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﴾ [الرطد-]5:
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 ﴿ -1ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾ [الػتح-]1:
 ﴿ -2ﮊ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﴾ [الؿدثر-]58:
ثالثًا:الؿصدر:
(زيادة)
 ﴿ -8ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﴾ [التقبة-]54:
 ﴿ -0ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﴾ [يقكس-]03:
(مزيد)
 ﴿ -8ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [ق-]52:
 ﴿ -0ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﴾ [ق-]52:

***
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املبخح األّل:الشٓادات الْاردٗ يف حل املؤميني
وفقف ثؿاكقة مطالب:

املطلب األّل:سٓادٗ اإلمياٌ.
الؼقل بزيادة اإليؿان وكؼصاكف هق مـ مسؾؿات العؼقدة طـد أهؾ السـة والجؿاطة،
وهق معتؼد السؾػ والخؾػ -
قــال الشــقخ محؿــد بـــ صــالح العثقؿــقـ ـ رحؿــف اهلل ــــ "مـــ أصــقل أهــؾ الســـة
والجؿاطة:أن اإليؿان يزيد ويــؼص -وقـد دل طؾـك ذلـؽ الؽتـاب والســة ، ---وكـؾ
كص يدل طؾك زيادة اإليؿان ،فنكف يتضؿـ الدٓلة طؾك كؼصف 7وبـالعؽس ٕن الزيـادة
والـؼص متالزمان ٓ ،يعؼؾ أحدهؿا دون أخر  ،وقد ثبت لػظ الزيادة والـؼص مـف
طـ الصحابة ،ولؿ يعرف مـفؿ مخالػ فقف ،وجؿفقر السؾػ طؾك ذلؽ قال ابـ طبد
الــرب":وطؾــك أن اإليؿــان يزيــد ويـــؼص جؿاطــة أهــؾ أثــار والػؼفــاء أهــؾ الػتقــا يف
إمصار" -
فاإليؿان يف قؾقب العباد ٓ يستؼر طؾك مقزان واحد طؾك الدوام ،فؼـد يرتؼـل إلـك
درجات الؽؿال  ،وقد يفقي إلك ققعان الـؼص  ،وربؿا يضعػ حتك يذهب بالؽؾقة -
وقد وردت يف الؼـرآن الؽـريؿ آيـات طديـدة تـدل طؾـك زيـادة اإليؿـان لؾؿـممـقـ،
بسبب بعض إطؿال الؼؾبقة أو البدكقة-
.4الزيادة بسبب بعض أطؿال الؼؾوب ققلف تعالك ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ ﴿ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [آل
طؿران.]845,840:

"حقث كان التقكؾ طؾك اهلل سببًا يف زيادة إيؿاهنؿ ،فؾؿ يؾتػتقا إلك تخقيػ الـاس
( )8يـظر :فتح رب الربية بتؾخقص الحؿقية (ص)802 :بتصرف-
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لفؿ ،ولؿ يضعػقا بؾ ثبت بف يؼقـفؿ باهلل وازداد إيؿاهنؿ وأضفروا حؿقة ِ
اإلسالم
وأخؾصقا الـقة طـده"  -ققلف تعالك ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﴾ [إحزاب. ]00:

لؿــا طــايـ الؿممـــقن بــاهلل ورســقلف جؿاطــات الؽػــار استســؾؿقا ٕمــر اهلل،
أيَّ ":
وأيؼــقا بــلن ذلـؽ إكجــاز وطـده لفــؿ ،الـذي وطــدهؿ 7فلحســ اهلل طؾــقفؿ بـذلؽ مـــ
يؼقـفؿ ،وتسؾقؿفؿ ٕمره الثـاء ،فؿـا زادهـؿ اجتؿـاع إحـزاب طؾـقفؿ إٓ إيؿاكـا بـاهلل
وتسؾقؿا لؼضائف وأمره ،ورزقفؿ بف الـصر والظػر طؾك إطداء" -
ومثؾ ذلـؽ أيضـًا ققلـف تعـالك ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [الػتح-]1:
قال ابـ كثقر":وهؿ الصحابة يقم الحديبقة ،الذيـ استجابقا هلل ولرسقلف واكؼـادوا
لحؽــؿ اهلل ورســقلف ،فؾؿــا اصؿلكــت قؾــقهبؿ لــذلؽ ،واســتؼرت ،زادهــؿ إيؿاكــا مــع
إيؿاهنؿ" -

ِ
قـ
الس ُؽقن إِ َلك وطد اهلل والثؼةُ ،
وه َق َما ألفؿ اهلل َت َعا َلك ا ْل ُؿممـ َ
وحؼقؼة السؽقـة ُه َق ّ
ِ ِ
كؾفا -
الص ْبر والتقكؾ َط َؾ ْقف فل إمقر َ
مـ َّ
 -0اإليؿان والتصديق سبب يف زيادة اإليؿان ،كؿا ورد ذلؽ يف ققلـف تعـالك ﴿ :ﮊ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﴾ [الؿدثر-]58:
"أي:ولقزداد الذيـ آمــقا بـاهلل تصـديؼا إلـك تصـديؼفؿ بـاهلل وبرسـقلف بتصـديؼفؿ
بعــدّ ة خزكــة جفـــؿ  ،فــالؿممـقن كؾؿــا أكــزل اهلل آيــة ،فــآمـقا هبــا وصــدققا ،ازداد
إيؿاهنؿ -
( )8يـظر :أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ (-)16 .0
( )0يـظر :جامع البقان ت شاكر (-)053 .02
( )5تػسقر ابـ كثقر ت سالمة (-)505 .4
( )1تػسقر السؿعاين (( )868 .2بتصرف)-
( )2جامع البقان ت شاكر (-)58 .01
( )3تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ص-)564 :
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ولذلؽ يعترب اإليؿان هق قاطدة كؾ زيـادة لؾؿـممـقـ ،وطؾـك ققتـف وضـعػف يؽـقن
تػاوت العطاء لغقره مـ الزيادات -
 .6كزول أيات الؼرآكقة وتلوتفا طؾى الؿممـقن من أسباب زيادة اإليؿان لديفم :
قال تعالك ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [إكػال-]0:
"وذلــؽ أهنــؿ يؾؼــقن لــف الســؿع ويحضــرون قؾــقهبؿ لتــدبره فعـــد ذلــؽ يزيــد
إيؿاهنؿٕ-،ن التدبر مـ أطؿال الؼؾقب ،وٕكف ٓ بد أن يبقـ لفؿ معـك كاكقا يجفؾقكف،
أو يتذكرون ما كاكقا كسقه ،أو يحدث يف قؾقهبؿ رغبة يف الخقـر ،واشـتقاقا إلـك كرامـة
رهبــؿ ،أو وجــال مـــ العؼقبــات ،وازدجــارا طـــ الؿعاصــل ،وكــؾ هــذا مؿــا يــزداد بــف
اإليؿان" -
وقــــال أيضــــًا ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [التقبة-]801:
قال ابـ كثقر":وهذه أية مـ أكرب الدٓئؾ طؾك أن اإليؿان يزيد ويـؼص ،كؿا هق
مذهب أكثر السؾػ والخؾػ مـ أئؿة العؾؿاء ،بؾ قد حؽك اإلجؿاع طؾك ذلـؽ غقـر
واحد" -
وإقرارا؟ ققؾ:زادتؿ إيؿاكًـا
قال الطربي ":فنن ققؾ:فؽقػ زادتؿ السقرة تصدي ًؼا
ً
فرض اإلقـرار هبـا والعؿـؾ هبـا
حقـ كزلتٕ ،هنؿ قبؾ أن تـزل السقرة لؿ يؽـ لزمفؿ ُ
بعقـفا ،إٓ يف جؿؾة إيؿاهنؿ بلن كؾ ما جاءهؿ بف كبقفؿ صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ مــ طــد
فحؼ -فؾؿا أكزل اهلل السقرة ،لزمفؿ فرض اإلقرار بلهنا بعقـفا مـ طـد اهلل ،ووجب
اهلل ٌّ
طؾـقفؿ فــرض اإليؿــان بؿــا فقفـا مـــ أحؽــام اهلل وحــدوده وفرائضـف ،فؽــان ذلــؽ هــق
الزيادة التل زادتؿ كزول السقرة حقـ كزلت مـ اإليؿان والتصديؼ هبا " -
( )8تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ص-)582 :
( )0تػسقر ابـ كثقر ( )056 .1و رسالة إلك أهؾ الثغر بباب إبقاب (ص )822 :تقسـقر العزيـز الحؿقـد يف
شرح كتاب التقحقد الذى هق حؼ اهلل طؾك العبقد (ص)152 :ورد فقفؿا حؽاية اإلجؿاع-
( )5جامع البقان ت شاكر (-)244 .81

175

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )6:هـ

وجاء مصرحًا بـؼصف كؿا جاء يف أحاديـث الشـػاطة يف الصـحقحقـ كؼقلـف صـؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ ":يخرج مـ الـار مـ قال ٓ:إلف إٓ اهلل وكان يف قؾبف مـ الخقر ما يـزن
شعقرة ،ثؿ يخرج مـ الـار مـ قال ٓ:إلف إٓ اهلل وكان يف قؾبف مـ الخقر ما يزن برة ،ثؿ
يخرج مـ الـار مـ قال ٓ:إلف إٓ اهلل وكان يف قؾبف ما يزن مـ الخقر ذرة " -

املطلب الجاىٕ :سٓادٗ اهلدٚ
مـ الزيـادات التـل وردت هبـا آيـات الؼـرآن الؽـريؿ زيـادة الفـدى لؾـذيـ قصـدوا
هدى جـزاء مــف وفاقـًا ،وذلـؽ ســة اهلل يف كؿـاء
الفداية وسؾؽقا صريؼف ،فقزيدهؿ اهلل ً
إشقاء وزكاتا وزيادتا -
"والفدى يشؿؾ العؾؿ الــافع ،والعؿـؾ الصـالح فؽـؾ مــ سـؾؽ صريؼـا يف العؾـؿ
واإليؿان والعؿؾ الصالح زاده اهلل مـف ،وسفؾف طؾقف ويسره لف ،ووهب لف أمقرا أخـر،
ٓ تدخؾ تحت كسبف" -
وقد وردت زيادة الفدى يف الؼرآن الؽريؿ يف ثالث آيات:
إولـى:ققلـف تعـالك ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [محؿــد،]84:
"أي:والــذيـ قصــدوا الفدايــة وفؼفــؿ اهلل لفــا ففــداهؿ إلقفــا ،وثبــتفؿ طؾقفــا وزادهــؿ
مـفا -
وقــد ططــػ اهلل تع ـالك طؾــك زيــادة الفــدى لؾؿفتــديـ إيتــاء التؼــقى التــل تحؿــل
مـسقب الفداية وتغذيف ،وطؾقف يبـك الػالح قال تعالك  ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
( )8أخرجف البخاري يف صحقحف  ،بـاب ( :تػاضـؾ أهـؾ اإليؿـان يف إطؿـال )  ،بـرقؿ ( ، )85. 8( ، ) 00
وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف  ،باب ( :إثبات الشػاطة لؾؿقحديـ )  ،برقؿ ( )840.8( ، ) 521طـ أبـل
سعقد الخدري رضل اهلل طـف  ،ودٓلتـف طؾـك الزيـادة والــؼص بؿؼـدار الػـرق بـقـ حجـؿ حبـة الخـردل
وحبة الشعقر وحبة الذرة-
( )0يـظر :أيسر التػاسقر لؾجزائري (-)58 .2
( )5تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ص-)166 :
( )1تػسقر ابـ كثقر (-)582 .4
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ﭻ ﭼ ﴾ [البؼرة-]2:
والثاكقــة:يف ققلــف تعــالك ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [مريؿ-]43:
"أي:ويزيــد اهلل مـــ ســؾؽ قصــد الؿحجــة ،واهتــدى لســبقؾ الرشــد ،فــآمـ بربــف،
وصدّ ق بآياتف ،فعؿؾ بؿا أمره بف ،واكتفك طؿا هناه طـف هدى بؿا يتجدّ د لف مـ اإليؿـان
ويؼر بؾزوم فرضفا إياه ،ويعؿؾ هبا ،فذلؽ زيادة مـ اهلل
بالػرائض التل يػرضفا طؾقفّ ،
يف اهتدائف بآياتف هدى طؾك هداه -
الثالثــة:ققلــف تعــالك حؽايــة طـــ فتقــة الؽفــػ ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ﴾ [الؽفػ]85:
فشــؽر اهلل لفــمٓء الػتقــة إيؿــاهنؿ ،وزادهــؿ هــدى ،بســبب أصــؾ اهتــدائفؿ إلــك
اإليؿان -
قال ابــ رجـب ":واسـتدل البخـاري طؾـك زيـادة اإليؿـان وكؼصـاكف بؼـقل اهلل طـز
وجــؾ ﴿ :ﯜ ﯝ ﴾ ويف زيــادة الفــدى إيؿــان آخــر كؼقلــف تعــالك ﴿ :ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ [مريؿ ، ]43:ويػسـر هـذا الفـدى بؿـا يف الؼؾـقب مــ اإليؿـان
باهلل ومالئؽتف ورسؾف والققم أخر وتػاصقؾ ذلؽ-
ويػسر بزيادة ما يرتتب طؾـك ذلـؽ مــ إطؿـال الصـالحة ،إمـا الؼائؿـة بـالؼؾقب
كالخشقة هلل ومحبتف ورجائف والرضا بؼضائف والتقكؾ طؾقف وكحق ذلـؽ ،أو الؿػعقلـة
بالجقارح كالصالة والصـقام والصـدقة والحـج والجفـاد والـذكر وإمـر بـالؿعروف
والـفل طـ الؿـؽـر وكحـق ذلـؽ ،وكـؾ ذلـؽ داخـؾ يف مسـؿك اإليؿـان طــد السـؾػ
وأهؾ الحديث ومـ وافؼفؿ" -

( )8جامع البقان ت شاكر (-)011 .85
( )0تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ص( )148 :بتصرف)-
( )5فتح الباري ٓبـ رجب (-)835 .8
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املطلب الجالح :سٓادٗ اخلغْع
ورد لػـــظ الخشـــقع ومشـــتؼاتف يف الؼـــرآن الؽـــريؿ يف أكثـــر مــــ خؿـــس
طشرة مرة-
( )1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ آل طؿران866 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ إكبقاء62 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ الشقرى12 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡ ﱠ صف825 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ الؼؿر4 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ الحشر08 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ اإلسراء826 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ إحزاب52 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ إحزاب52 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ فصؾت56 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ الؼؾؿ15 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ

=
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وأصـــؾ الخشـــقع :الســـؽقن ،قـــال اهلل تعـــالك ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [صف-]825:
فالخاشع ساكـ إلك صاطة اهلل تعالك-
" ُ
الضراطة ،وأكثر ما يستعؿؾ الخشقع فقؿا يقجد طؾك الجقارح" -
الخ ُشقعّ :
قال مجاهد ":الخشقع هق الخقف الالزم يف الؼؾب" ،وطــ الحســ قـال ":ذلـالً
ٕمر اهلل تعالك"
ومـ الزيادات القاردة يف الؼرآن الؽريؿ يف حؼ الؿممـقـ:زيادة الخشقع-
وورد ذلك بسبب تلوة الؼرآن الؽريم واستؿاطه بتعؼل وتدبر.
قال تعالك ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮉ ﴾ [اإلسراء-]826:
ويخر همٓء الذيـ أوتقا العؾؿ مـ مممـل أهؾ الؽتابقـ مـ قبـؾ
قال ابـ جرير ":
ّ

كزول الػرقان ،إذا ُي ْت َؾـك طؾـقفؿ الؼـرآن ٕذقـاهنؿ يبؽـقن ،ويزيـدهؿ مـا يف الؼـرآن مــ
الؿقاطظ والعرب خشقطا ،يعـل خضقطا ٕمر اهلل وصاطتف ،واستؽاكة لف" -
وهذا مـ فضؾ الؼرآن العظقؿ وخصائصف ومزاياه 7التل مـفا:أن تالوة الؼرآن تزيد
=

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ 01

ﭧﭐﭨﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ الؿعارج11 – 8 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ الحشر08 :
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ الـازطات6 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ الغاشقة0 :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ
الحديد83 :
( )8ففرس جذور كؾؿات الؼرآن (جذر :خشع)
( )0الؿػردات يف غريب الؼرآن (ص)055 :
( )5جامع البقان ت شاكر ( ،)246 .84تػسقر السؿعاين ( )123 .5تػسقر البغقي  ,صقبة ()525 .2
( )1جامع البقان ت شاكر ()246 .84
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الؿممـ بف خشقطًا وخضقطًا وتقاضعًا ،كقػ ٓ ؟ وفقف البشارة الؿسـعدة والــذارة
الؿخقفِة -
و سؿاع الؼرآن يزيدهؿ ُخ ُشقطًا كؿا يزيدهؿ طؾؿا ويؼقـا باهلل -

املطلب الزابع:الشٓادٗ مً فضل اهلل.
ومـ الزيادات القاردة يف الؼرآن الؽريؿ يف حـؼ الؿـممـقـ:زيـادة فضـؾ اهلل تعـالك
لفؿ 7جزاء طؾك بعض إطؿال التل قامقا هبا-
وزيادة فضؾ اهلل تعالك لؾؿممـقـ هق ما يزيده تعالك طؾـك مـا وطـدهؿ مــ الجـزاء
يعرففؿ مبؾغف ،ولؿ
طؾك أطؿالفؿ الصالحة والثقاب طؾقفا ،مـ الػضؾ والزيادة ما لؿ ّ
يحدّ لفؿ مـتفاه 7وذلؽ أن اهلل وطـد مــ جـاء مــ طبـاده الؿـممـقـ بالحســة القاحـدة
طشر أمثالفا مـ الثقاب والجزاء ،فذلؽ هق أجر كـؾ طامـؾ طؾـك طؿؾـف الصـالح مــ
َ
تػضؾ مـ اهلل طؾقفؿ ،وإن كـان كـؾ
أهؾ اإليؿان الؿحدود مبؾغف ،والزيادة طؾك ذلؽ ُّ
غقر أن الذي وطد طبا َده الؿممـقـ أن ُيقفقفؿ فال يـؼصـفؿ
ذلؽ مـ فضؾف طؾك طبادهَ ،
مـ الثقاب طؾك أطؿالفؿ الصالحة ،هق ما َحدُّ مبؾغف مـ ال َع ْشـر ،والزيـادة طؾـك ذلـؽ
غقر محدود مبؾغفا ،فقزيد مـ شاء مـ خؾؼف طؾـك ذلـؽ قـدر مـا يشـاء ٓ ،حـدّ ل َؼـدْ ره
يققػ طؾقف -

وأيات التي جاءت يف زيادة فضل اهلل تعالى أربع آيات ،هي:
أ -ما ورد يف زيادة فضؾ اهلل تعالك ٕهؾ اإليؿان وإطؿال الصالحة ،وهؿا :
 -8ققلـــف تعـــالك ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﴾ [الـساء-]845:
 -0وققلف تعـالك ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

( )8تػسقر البقضاوي ()042 .5
( )0جامع البقان ت شاكر (-)103 .6
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ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ [الشقرى-]03:
ب -ما ورد يف فضؾ الرجال الذيـ ٓ تؾفقفؿ تجارة وٓ بقع طـ ذكر اهلل وإقام

الصالة وإيتاء الزكاة :وهق ققلف تعالك ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [الـقر-]55:
قال اإلمام الؿاوردي  ,رحؿف اهلل ﴿" ,ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ يحتؿؾ وجفقـ:
أحدهؿا:ما يضاطػف مـ الحسـة بعشر أمثالفا -الثاين:ما يتػضؾ بف مـ غقر جزاء" -
ج -مــا ورد يف زيــادة فضــؾ اهلل تعــالك لؾتــالقـ لؽتــاب اهلل الــذيـ يؼقؿــقن الصــالة

ويـػؼـــقن أمـــقالفؿ يف وجـــقه الخقـــر ،وهـــل قـــقل اهلل تعـــالك ﴿ :ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [فاصر-]52:
وقد ذكر الؿػسرون يف معـك الزيادة مـ فضؾ اهلل طدة أققال :
-8يػسح لفؿ يف قبقرهؿ -
 -0يشػعفؿ فقؿـ أحسـ إلقفؿ يف الدكقا-
-5يضاطػ لفؿ حسـاتؿ-
 -1غػر الؽثقر والشؽر القسقر -
-2يــقفقفؿ أجــقرهؿ طؾــك فعــؾ الطاطــات ويزيــدهؿ مـــ فضــؾف طؾــك اجتـــاب
الؿعاصل-
 -3الثـاء الحسـ يف الدكقا وأخرة
قــال اإلمــام الطــربي  ":ويزيــدهؿ طؾــك مــا وطــدهؿ مـــ الجــزاء طؾــك أطؿــالفؿ
يعـرففؿ مبؾغـف ،ولـؿ يحـدّ لفـؿ
الصالحة والثقاب طؾقفا ،مـ الػضؾ والزيـادة مـا لـؿ ّ
مـتفاه"

-

( )8تػسقر الؿاوردي (-)825 .1
( )0تػسقر الطربي ( ،)103 .6زاد الؿسقر ( ،)832.2الفداية الك بؾقغ الـفاية ()3268 .82
( )5جامع البقان ت شاكر ()103 .6

181

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )6:هـ

وقال اإلمام البقضاوي َ ":و َي ِزيدَ ُه ْؿ مِ ْـ َف ْضؾِ ِف أشقاء لؿ يعدهؿ هبـا طؾـك أطؿـالفؿ
ولؿ تخطر ببالفؿ"

-

املطلب اخلامط:الشٓادٗ يف احلضي٘
مـ الزيادات التل وردت هبا آيات الؼرآن الؽريؿ يف حؼ طباد اهلل الؿـممـقـ:زيـادة
الحســـة لػــاطؾل الطاطــات والحســـات ،وقــد ورد ذلــؽ يف ققلــف تعــالك ﴿ :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﴾ [الشقرى-]05:
وأصـــؾ ال َؼـــ ْرف:الؽســـب ،يؼـــال:فـــالن يؼـــرف لعقالـــف ،أي يؽســـب،وآقرتاف
آكتساب  ،ولقس خاصًا باكتساب السقء وإن كان قد غؾب فقف-
قال تعالك  ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [إكعام-]885:
والحسـة:الػعؾة ذات الحسـ صػة مشبفة غؾبت يف استعؿال الؼرآن والسـة طؾـك
الطاطة والؼربة  ،وهل مشتؼة مـ الحسـ وهق جؿال الصقرة -
والؿراد بزيادة الحسـة هـا هل مضاطػة الثقاب طؾقفا -
والؿعـك:كضاطػ طؿؾف ذلؽ الحسـ ،فـجعؾ لف مؽان القاحد طشرا إلك ما شـئـا
مـ الجزاء والثقاب -
ويتعقـ أن الزيادة فقفا زيادة مــ غقـر طؿؾـف وٓ تؽـقن الزيـادة بعؿـؾ يعؿؾـف غقـره
ٕهنا تصقر طؿال يستحؼ الزيادة أيضـا فـال تـتفـل الزيـادة فتعـقـ أن الؿـراد الزيـادة يف
جزاء أمثالفا طـد اهلل -
كؿا أن هذا الؿعـك مقضح يف آيات أخرى كؼقلف تعالك ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
( )8تػسقر البقضاوي ( )826 .1تػسقر حدائؼ الروح والريحان يف روابل طؾقم الؼرآن ()518 .86
( )0تػسقر الؼرصبل (-)01 .83
( )5التحرير والتـقير (-)51 .02
( )1يـظر :تػسقر الؼرصبل ( ،)01 .83روح الؿعاين ()55 .85
( )2جامع البقان ت شاكر (-)252 .08
( )3التحرير والتـقير (-)52 .02

182

الزيادات الواردة يف حق الؿممـقن والؽافرين يف الؼرآن الؽريم

د .بدرية سعقد الوادطي

ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [إكعــــام ،]832:وققلــــف
تعالك ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [الـساء]12:

-

ولؿا كاكت الحسـة ملخقذة مـ الحسـ جعؾت الزيادة فقفا مـ الزيادة يف الحسـ
مراطاة ٕصؾ آشتؼاق فؽان ذكر الحسـ مـ الجـاس الؿعرب طـف بجـاس آشـتؼاق
كحق ققلف تعالك ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [الروم ، ]15:وصار الؿعـك كزد لـف فقفـا
مؿاثال لفا -
وقــد ختؿــت هــذه أيــة بؼقلــف تعــالك ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ ففــق يغػــر لفــؿ
الذكقب ،ويشؽر لفؿ الطاطات -
ويستلكس مـ أية بؼقل بعض السؾػ(:مـ ثقاب الحسـة:الحســة بعـدها ،ومــ
جزاء السقئة:السقئة بعدها) -

املطلب الضادظ :الشٓادٗ يف جشا ٛمً أراد بعنلُ اآلخزٗ
مـ الزيادات التل وردت هبا أيات الؼرآكقة يف حؼ الؿـممـقـ:الزيـادة يف الحـرث
لؿـ أراد حرث أخرة-
وذلــــــــؽ يف قــــــــقل اهلل تعــــــــالك ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﴾
[الشقرى-]02:
الحرث يف الؾغة:الؽسب  ،وهق يف إصؾ إلؼـاء البـذر يف إرض ويؼـال لؾـزرع
()8التحرير والتـقير ( ،)52 .02أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن (-)40 .4
( )0التحرير والتـقير (-)52 .02
( )5تػسقر ابـ كثقر ( ،)021 .4ووردت بصقغة ققؾ يف :جامع العؾقم والحؽـؿ ت إركـموط ( )064 .0و
دلقؾ الػالحقـ لطرق رياض الصالحقـ ( )216 .1دون كسبة  ،ولقسـت طؾـك إصالقفـا بـؾ مــ الجـزاء
الؿتققع كالجزاء مـ جـس العؿؾ -
( )1غريب الحديث ٓبـ قتقبة ( )053 .8تػسقر البغقي (-)856 .4
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الحاصؾ مـف  ،ففق مستعار مـ حرث إرض ٕن الحـراث يعؿـؾ ويـتظـر الؿـػعـة
بؿا طؿؾ -
شــبف الثــقاب بــالزرع الؿبــارك مـــ حقــث إكــف فائــدة تحصــؾ بعؿــؾ الــدكقا ولــذلؽ
ققؾ:الدكقا مزرطة أخرة  ،وهذا الثقاب ٓبد لؾحصـقل طؾقـف مــ الؿشـؼة والؿتابعـة
والتعب  ،كؿا يتعب الزارع يف مزرطتف حتك يحصد الخقر القفقر مـفا -
وقــد قــال الــرازي" :أخــرة كســقئة والــدكقا كؼــد والـســقئة مرجقحــة بالـســبة إلــك
الـؼد" -
وأكثر الؿػسريـ طؾك أن الزيادة يف الحرث تؽقن بالتضعقػ بالقاحـد طشـرة إلـك
ما شاء اهلل مـ الزيادة -
قـــال الطـــربي":يؼـــقل تعـــالك ذكـــره:مــــ كـــان يريـــد بعؿؾـــف أخـــرة كـــزد لـــف يف
حرثف:يؼقل:كزد لف يف طؿؾف الحسـ ،فـجعؾ لف بالقاحدة طشرا ،إلك مـا شـاء ربــا مــ
الزيادة" -
وققــؾ الؿعـــك":كزيــد يف تقفقؼــف وإطاكتــف وتســفقؾ ســبؾ الخقــرات والطاطــات
طؾقف" -
قال الؿاوردي ":فقف وجفان:أحدهؿا:أن اهلل تعالك يعطل طؾك كقة أخرة مـ شاء
مـ أمر الدكقا ،وٓ يعطل طؾك كقة الدكقا إٓ الدكقا ،قالف قتادة-
( )8أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ (-)46 .2
( )0الؿػردات يف غريب الؼرآن (ص )003 :التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ (-)014 .0
( )5تػسقر الرازي ()260 .04ولقس هذا طؾك إصالقف-
( )1يـظر :غريـب الؼـرآن ٓبــ قتقبـة (ص ،)556 :الفدايـة إلـك بؾـقغ الـفايـة ( ،)3246 .82أكـقار التـزيـؾ
وأسرار التلويؾ ( ،)52 .2صػقة التػاسقر (-)805 .5
( )2جامع البقان ت شاكر ()208 .08
( )3التػسقر الؽبقر ()260 .04
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الثا :معـاه مـ طؿؾ لمخرة أططاه اهلل بالحسـة طشر أمثالفا" -
وإولك الجؿع بـقـ الؿعـاين ،ولعـؾ هـذا الـذي قصـده الحـافظ ابــ كثقـر بؼقلـف:
﴿ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﴾ أي":كؼقيــف وكعقـــف طؾــك مــا هــق بصــدده ،وكؽثــر كؿــاءه ،وكجزيــف
بالحسـة طشر أمثالفا إلك سبعؿائة ضعػ ،إلك ما يشاء اهلل" -
وطرب يف أية باإلرادة بـد ً
ٓ مــ العؿـؾ لؾدٓلـة طؾـك أن إخـالص الـقـة يف العؿـؾ
ســبب لزيــادة إجــر والثــقاب  ،بــؾ وحتــك قبــقل العؿــؾ  ،فالعؿــؾ بــال كقــة وٓ إرادة
متقجفف ٓ يـتػع هبا العبد يف آخرتف -

املطلب الضابع :الشٓادٗ يف اإلحضاٌ
اإلحسان يف الؾغة :ضد اإلساءة ،وهق أن يبذل اإلكسان الؿعروف ،ويؽػ إذى ،
فقبذل الؿعروف لعباد اهلل يف مالف ،وجاهـف ،وطؾؿـف ،وبدكـف  ،والؿحاســ يف إطؿـال
حسـ ُْت إلقف -
حسـ ُْت الشل َء ْ
تحسقـًا َز َّيـ ُتف و َأ َ
ضد الؿساوي  ،ويف الؾغة يؼال َّ :
واصطلحًا ( :هق فعؾ ما يـبغل أن يػعؾ مـ الخقر فضـالً ومحبـة  ،وإفضـؾ أن
يؽقن ذاتقًا دائؿًا دون كؼص أو اكؼطاع ٕ 7كـف طؿـؾ بالػضـائؾ  7وٕكـف قربــة إلـك اهلل
تعالك) -
زيادة اإلحسان وردت بحسب الـزول يف موضعقن ،وهذا تػصقؾفا :
وطد اهلل لبـي إسرائقل بزيادة اإلحسان لفم حال اتباطفم لألوامر
الؿوضع إول :قال تعالك ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾
[البؼرة-]25:
( )8تػسقر الؿاوردي ()028 .2
( )0تػسقر ابـ كثقر (-)865 .4
( )5يـظر  :تػسقر الؼرصبل (-)85 .83
( )1يـظر  :لسان العرب - 544.8 :
( )2مػاهقؿ إسالمقة  :د-أبق زيد العجؿك  ،صبعة وزارة إوقاف الؿصرية  ،مادة (اإلحسان) -
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قال الؿػسرون يف زيادة اإلحسان يف هذا الؿقضـع ":إن اهلل يسـتجقب لؾؿحســقـ
دطاءهؿ ،ويؽػر طـفؿ ذكقهبؿ  ،ويضاطػ لفؿ حسـاتؿ" -
وأية تشقر إلك التقجقف اإللفل أن اذكروا يا بـل إسرائقؾ لتتعظقا وتعتـربوا وقـت
أن أمركا أسالفؽؿ بـدخقل بقـت الؿؼـدس بعـد خـروجفؿ مــ التقـة  ،وأبحــا لفـؿ أن
يلكؾقا مـ خقراتا أكالً هـقئًا ذا سـعة وقؾــا لفـؿ :ادخؾـقا مــ باهبـا راكعـقـ شـؽر ًا هلل
طؾك ما أكعؿ بف طؾقؽؿ مـ كعؿة فتح إرض الؿؼدسة متقسؾقـ إلقف  ,سبحاكف  ,بـلن
يحط طـؽؿ ذكقبؽؿ  ،فنن فعؾتؿ ذلؽ العؿؾ القسـقر وقؾـتؿ هـذا الؼـقل الؼؾقـؾ غػركـا
لؽــؿ ذكــقبؽؿ وكػركــا طـــؽؿ ســقئاتؽؿ ،وزدكــا الؿحســـ مـــفؿ خقــر ًا جــزاء إحســاكف،
ولؽـفؿ جحدوا كعؿ اهلل وخالػقا أوامره ،فبدلقا بالؼقل الذي أمرهؿ اهلل بف قق ً
ٓ آخـر
أتقا بف مـ طـد أكػسفؿ طؾك وجف العـاد وآستفزاء ،فلصاهبؿ غضب اهلل وطذابف -
الؿوضع الثا  ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﴾ [إطراف-]838:
وكؾحظ يف تعبقر الؼرآن يف الؿقضع إول ﴿ :ﭤ ﭥ ﴾ بالقاو ،وقـال
يف الؿقضــع الثــاين ﴿ :ﮖ ﴾ بحــذففا ،والػائــدة يف حــذف الــقاو أكــف تعــالك وطــد
بشقئقـ:بالغػران وبالزيادة لؾؿحسـقـ مـ الثقاب وإسؼاط الـقاو ٓ يخـؾ بـذلؽ ٕكـف
استئـاف مرتب طؾك تؼدير ققل الؼائؾ ماذا بعد الغػران فؼقؾ :إكف سقزيد الؿحســقـ،
التػضـؾ
فنضافة القاو هـا تدل طؾك آهتؿام ،والتـقيع ولـذلؽ تـل الـقاو يف مـقصـ
ّ
وذكر الـعؿ -
( )8جامع البقان لؾطربي( ،)823.0تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبــ كثقـر( ، )042 . 8الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن
لؾؼرصبل(  ) 182 .8روح الؿعاين لاللقسل(  ، )503.8والتػسقر القسقط(-) 63.8
( )0جامع البقان لؾطربي( ،)823.0تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبــ كثقـر( ، )042 . 8الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن
لؾؼرصبل(  ) 182 .8روح الؿعاين لاللقسل(  ، )503.8والتػسقر القسقط(-) 63.8
( )5لؿسات بقاكقة يف كصقص مـ التـزيؾ ( - )545 .8
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وققؾ يف الزيادة الؿرادة يف أيتقـ طشرة أققال:
الؼول إول :إحسان مـ لؿ يعبد العجؾ -
الؼول الثا :يغػر خطايا مـ رفع الؿـ والسؾقى لؾغد  ،وسـزيد يف إحسان مـ لؿ
يرفع لؾغد -
الؼول الثالث:يغػر خطايا مـ هق طاص  ،وسقزيد يف إحسان مـ هق محسـ-
الؼول الرابع :ثقابًا مـ فضؾـا -
الؼول الخامس َ :م ْـ ك َ
َان ُم ْح ِسـًا ِزيدَ فِل إِ ْح َساكِ ِف -
ٍ
طاص -
الؼول السادس :كرفع خطايا مـ هق
الؼول السابع :مـ كان محســًا جازيــاه باإلحسـان إحسـاكًا ،أو زيـادة كؿـا جعـؾ
لؾحسـة طشر ًا وأكثر -
الؼول الثامن :مـ كان محسـًا هبذه الطاطة والتقبة ،فنكا كغػر َخ َطاياه ،وكزيده طؾك
ُغ ْػران الذكقب إططا َء الثقاب الجزيؾ -
الؼول التاسع :مـ كان خاصئًا غػركًا لف ذكبف هبذا الػعؾ ،ومـ لؿ يؽـ خاصئًا ،بـؾ
كان محسـًا زدكا يف إحساكف -
الؼـــول العاشـــر:ســــزيدهؿ إحســـاكًا أو ثقابـــًا أو ســـع ًة  ،وذلـــؽ أن الؿـــراد مــــ
الؿحسـقـ إما مـ هق محسـ بالطاطة يف هذا التؽؾقػ  ،وإما مـ هق محسـ بطاطـات
أخرى يف سائر التؽالقػ -

( )8يـظر :الجامع ٕحؽام الؼران (  ،)182.8وتػسقر ابـ أبل حاتؿ( )820.8زاد الؿسقر (-)052.0
( )0تػسقر الؾباب ٓبـ طادل- 505.8 :
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املطلب الجامً:الشٓادٗ يف ىعٔه اجلي٘ :
وردت الزيادة يف الـعقؿ يف الجـة يف مقضعقـ وهل ققلف تعالك ﴿ :ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﴾ [ق-]52,58:
الجـَّ ُة يف هذا الؿقضع ،ثالثة أققال:
قال الؿػسرون يف معـك زيادة َ
الؼول إول:الؿزيد هق أن يزوجفؿ بالحقر العقـ-
الؼول الثا :الؿزيد هق تجؾل اهلل لفؿ بعد الـظر إلقف _ طز وجؾ _-
مؿا لؿ تسؿع بف أذن ولـؿ يخ ُطـر طؾـك
الؼول الثالث:الؿزيد طؾك ما تؿـَّقه وسللقا ّ
قؾب بشر -
الؿوضــع الثــا  ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [يقكس]03:
الجـَّ ُة يف هذا الؿوضع  ،فقفا سبعة أقوال :
زيادة َ
الؼول إول :أن الحسـك الجـة ،والزيادة الـظر إلك وجف اهلل تعالك ،وهذا ققل أبل
بؽر الصديؼ ،وحذيػة بـ القؿـان ،وأبـل مقسـك إشـعري ،وابــ طبـاس ،وطؽرمـة،
وقتادة ،والضحاك ،وطبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك ،والسدي ،ومؼاتؾ

-

الؼــول الثــا :أن الحســـك واحــدة مـــ الحســـات ،والزيــادة مضــاطػتفا إلــك طشــر
أمثالفا  ،قالف ابـ طباس -
الؼــول الثالــث:أن الحســـك حســـة مثــؾ حســـة  ،والزيــادة مغػــرة ورضــقان  ،قالــف
مجاهد -
( )8يـظر :جامع البقان لؾطربي (  ، )534 .00والبحر الؿحقط ٓبـ حقان ( ،)806.82وزاد الؿسقر ٓبـ
الجقزي(  ، )182.2وروح الؿعاين ل لقسل (-) 515.86
( )0جامع البقان لؾطربي ( 35 .82ـ - )31
( )5الـؽت العققن لؾؿاوردي ( - )833 .0
( )1تػسقر مجاهد (-) 065 .8
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الؼول الرابع :أن الحسـك الجـزاء يف أخـرة ،والزيـادة أن مـا أططـاهؿ يف الـدكقا ٓ
يحاسبفؿ بف يف الؼقامة  ،قالف ابـ زيد -
الؼول الخامس :أن الحسـك الثقاب  ،والزيادة الدوام  ،قالف ابـ بحر

-

الؼول السادس :أن الحسـك ما يتؿـقكف ،والزيادة ما يشتفقكف ،قالف الؿاوردي -
الؼول السابع :أن الزيادة غرفة مـ لملمة واحدة لفا أربعة أبقاب  ،رواه الحؽؿ طـ
طؾل بـ أبل صالب -
اإلمام ّ

وتػسقر الزيادة بالـظر إلك وجفف الؽريؿ  ،ملثقر طـ جؿع مـ الصحابة مــفؿ أبـق

بؽر ،وطؾل بــ أبـل صالـب ،وابــ مسـعقد ،وأبـق مقسـك إشـعري وغقـرهؿ

،

ومستـدهؿ يف ذلؽ إحاديث الـبقية التل وردت يف هذا الشلن والتل مـفا ما أخرجف
مسؾؿ يف صحقحف طـ صـفقب  ,رضـل اهلل طــف  ,أن رسـقل اهلل  : تـال هـذه أيـة
﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﴾  ،وقال ( :إذا دخؾ أهؾ الجـة الجـة  ،وأهؾ الـار الــار ،
كادى مـاد :يا أهؾ الجـة إن لؽؿ طــد اهلل مقطـدا  -يريـد أن يـجزكؿـقه  ،فقؼقلـقن :مـا
هق؟ ألؿ يثؼؾ مقازيــا ؟ ألؿ يبقض وجقهـا ويدخؾـا الجـة ويزحزحـا طـ الـار؟ قـال
:فقؽشػ لفؿ الحجاب فقـظرون إلقـف ،فـق اهلل مـا أططـاهؿ اهلل شـقئا أحـب إلـقفؿ مــ
الــظر إلقف  ،وٓ أقر ٕطقـفؿ ) -
وقال ابـ كثقر:وققلف ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ إلك ققلف تعالك﴿ :ﰝ ﰞ
ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ﴾ كؼقلف – تعالك ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ،أهنا الـظرإلك وجفاهلل
( )8زاد الؿسقر ٓبـ الجقزي ( - )034 .5
( )0تػسقر ابـ طبد السالم ( - )520 .0
( )5الـؽت العققن لؾؿاوردي ( - )833 .0
( )1إثر ذكره السققصل يف الدر الؿـثقر (  ، )525.1وكسبف إلك سعقد بـ مـصقر وابـ جريـر وابــ الؿــذر
وابـ أبل حاتؿ وأبل الشقخ والبقفؼل يف الرؤية -
( )2يـظر  :تػسقر ابـ أبل حاتؿ (  ، ) 04.5والدر الؿـثقر لؾسققصل ( - )058.2
( )3أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف باب  :إثبات رؤية الؿممـقـ يف أخرة رهبؿ ( )835 .8برقؿ 033:
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الؽريؿ  ،وقال اإلمام الشـؼقطل يف أضقائف :ولديـا مزيد -قال بعض العؾؿاء :الؿزيد
الـظر إلك وجف اهلل الؽريؿ ،ويستلكس لذلؽ بؼقلف تعالك:لؾذيـ أحسـقا الحسـك
وزيادة ٕ ،ن الحسـك الجـة ،والزيادة الـظر ،والعؾؿ طـد اهلل تعالك -
وقــال الشــقخ ابـــ طثقؿــقـ  ﴿ :ﰡ ﰢ﴾ يعـــل كعطــقفؿ فــقق مــا يشــتفقن
ويتؿـقن -ومـ الزيادة الـظر إلك وجف اهلل  ولفذا استدل شـقخ اإلسـالم ابــ تقؿقـة

 ,رحؿف اهلل  ,وغقره مـ أهؾ العؾؿ هبذه أية طؾك إثبات رؤية اهلل 

-

قــال اإلمــام الطــربي:وأولــك إقــقال يف ذلــؽ بالصــقاب أن يؼــال:إن اهلل تبــارك
وتعالك َو َطد الؿحسـقـ مـ طباده طؾك إحساهنؿ الحسـك ،أن يجـزيفؿ طؾـك صـاطتفؿ
إ ّياه الجـة ،وأن تبقض وجقهفؿ ،ووطدهؿ مع الحســك الزيـادة طؾقفـا -ومــ الزيـادة
طؾك إدخالفؿ الجـة أن يؽرمفؿ بالـظر إلقف ،وأن يعطقفؿ ُغرفا مـ ٔلئ ،وأن يزيدَ هؿ
غػراكا ورضقاكًا ،كؾ ذلؽ مـ زيادات ططاء اهلل إياهؿ طؾك الحســك التـل جعؾفـا اهلل
وطؿ ربـا جؾ ثـاؤه بؼقلـف(:وزيـادة)  ،الزيـادات طؾـك "الحســك" ،فؾـؿ
ٕهؾ جـاتفّ -
يخصص مـفا شق ًئا دون شلء ،وغقر مستـ َؽ ٍر مـ فضـؾ اهلل أن يجؿـع ذلـؽ لفـؿ ،بـؾ
ـؿ ،كؿـا
ذلؽ كؾف مجؿقع لفؿ إن شـاء اهلل -فـلولك إقـقال يف ذلـؽ بالصـقاب ،أن ُي َع َّ
طؿف طز ذكره-
َّ

***

( )8يـظر :تػسقر الؼران العظقؿ ( -) 124.4
( )0أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن (-)158 .4
( )5تػسقر العثقؿقـ :الحجرات  ,الحديد (ص)825 :
( )1تػسقر الطربي (-)48 .82
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املبخح الجاىٕ:الشٓادات الْاردٗ يف حل الهفار
وفقف أحد طشر مطؾبًا :

املطلب األّل:سٓادٗ املزض يف قلْبَه.
مؿا وردت بف آيات الؼـرآن الؽـريؿ يف حـؼ الؽػـار والؿــافؼقـ:زيـادة الؿـرض يف
قؾقب الذيـ يف قؾقهبؿ مرض-
وذلــؽ يف قــقل اهلل تعــالك – يف ســقاق الحــديث طـــ الؿـــافؼقـ ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﴾ [البؼرة-]82:
ـاص باإلكســان ،وهــق طؾــك كــقطقـ َمـ َـر ٌض
ا ْل َؿـ َـر ُض:الخــروج طـــ آطتــدال الخـ ّ
قؾبل -
جسؿل ،ومرض ٌّ
ٌّ
فالؿرض الذي ذكر اهلل جؾ ثـاؤه أكّف يف اطتؼاد قؾقهبؿ:هق شـ ُّؽفؿ يف أمـر محؿـد
"
ُ
وما جاء بف مـ طـد اهلل ،وتح ُّق ُرهؿ فقـف ،فـال هـؿ بـف مققــقن إيؼـان إيؿـان ،وٓ هـؿ لـف
إكؽار إشراك" -
مـؽرون
َ
فسؿل الشؽ يف الدّ يـ والـػاق مـرض
وأصؾ الؿرضّ :
الضعػ والػتقر والسؼؿّ -
بف يضعػ البدن ويـؼص ققاه وٕكف يمدي إلك الفـالك بالعـذاب ،كؿـا أن الؿـرض يف
البدن يمدي إلك الفالك والؿقت -
"وقد جاء الؿرض كؽرة يف الؿقضعقـ لقدل طؾك تؽثقـر وتـقيـع الؿـرض  ،سـقا ًء
الؿرض إصؾل أو الؿـرض الؿرتتـب ،وإكؿـا أســدت زيـادة مـرض قؾـقهبؿ إلـك اهلل
تعالك مع أن زيادة إمـراض الؼؾبقـة مــ ذاتـا ٕ 7ن اهلل تعـالك لؿـا خؾـؼ هـذا التقلـد
وأسبابف وكان أمرا خػقا كبف الـاس طؾك خطر آسرتسال يف الـقايا الخبقثـة وإطؿـال
الؿـؽرة ،وأكف مـ شلكف أن يزيد تؾؽ الـقايا تؿؽـا وتجذر ًا يف الؼؾـب ،فقتعـذر اإلقـالع
( )8يـظر :الؿػردات يف غريب الؼرآن (ص-)432 :
( )0جامع البقان ت شاكر (-)046 .8
( )5الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن (-)821 .8
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طـفا  ،ويتعسر العالج مـفا ) -
كظقر ما كان
والؿرض الذي أخربَ اهلل جؾ ثـاؤه طـفؿ أكَّف زادهؿ طؾك مرضفؿ ،هق ُ
يف قؾقهبؿ مـ َّ
الشؽ والح ْقرة قبؾ الزيادة ،فزادهؿ اهلل مـ الشؽ والحقرة بؿـا أحـدث
ِ
فرضـفا ،كؿـا زاد الؿـممـقـ بـف إلـك إيؿـاهنؿ الـذي
مـ حدوده
وفرائضف التل لؿ يؽــ َ
كاكقا طؾقف قبـؾ ذلـؽ ،بالـذي أحـدث لفـؿ مــ الػـرائض والحـدود إ ْذ آمــقا بـف ،إلـك
إيؿاهنؿ بالسالػ مـ ُحدُ وده وفرائضف – إيؿاكًا -
وذكر يف سبب الزيادة أهنا جاءت بسبب دطاء الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ طؾـقفؿ ،
وققؾ هق خرب أن اهلل قد فعؾ هبؿ ذلؽ

-

وكؾؿا كزل القحل وضفرت الرباهقـ ،كاكـت طؾـك هـمٓء الؿــافؼقـ طؿـك وكؾؿـا
كذبقا وأصؿقا آذاهنؿ كؾؿا زاد الؿرض  ،وتؿرض إجساد مـ مرض الؼؾقب وتعتؾ
بعؾؾفا فتؽسؾ طـ العبادة والصالة والجفاد  ،وتتؿؾص مـ كؾ التقجقفـات وتتـصـؾ
مـ كؾ التحذيرات الرباكقة 7فستحؼقا زيادة الرجس كؿا سقل يف الؿطؾب التالل -
ويف ققلف طـ الؿـافؼقـ ﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ بقان لحؽؿتف تعالك يف تؼدير الؿعاصل
طؾـك العاصــقـ ،وأكـف بســبب ذكـقهبؿ الســابؼة ،يبتؾـقفؿ بالؿعاصــل الالحؼـة الؿقجبــة
لعؼقباتـــــا كؿـــــا قـــــال تعـــــالك ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾
[الصــػ ]2:وقــال تعــالك ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [التقبة ]802:فعؼقبة الؿعصقة ،الؿعصقة بعدها ،كؿـا
أن مـــ ثــقاب الحســـة ،الحســـة بعــدها ،قــال تعــالك ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [مريؿ- ]43:

( )8التحرير والتـقير (-)050,058.8
( )0جامع البقان ت شاكر ()058 .8
( )5تػسقر ابـ ططقة ()60 .8
( )1تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ص )10 :بصقغة (ققؾ) ولؿ أجد لفا طزو فقؿا لدي مـ الؿراجع  ،وهل كؿعــك
الجزاء مـ جـس العؿؾ -
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املطلب الجاىٕ:سٓادٗ الهفار رجضا إىل رجضَه
كزول أيات الؼرآكقة سبب لزيادة رجس الؿـافؼقـ بسبب وجقد الؿرض ،كؿا أكف
سبب لزيادة اإليؿان طـد الؿممـقـ لقجقد السالمة يف الؼؾقب-
وورد ذلؽ يف ققلف تعالك ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [التقبة ،]802:والرجس يف
الؾغة يجلء بؿعـك الؼذر ويجلء بؿعـك العذاب ،وحال همٓء الؿـافؼقـ هل قذر
وهل طذاب طاجؾ كػقؾ بآجؾ -
والر ْج ُس يؽقن طؾك أربعة أوجف:إ ّما مـ حقث ال ّطبع ،وإ ّما مـ جفة العؼـؾ ،وإ ّمـا

مـ جفة الشرع ،وإ ّما مـ ّ
كؾ ذلؽ كالؿقتـةّ ،
فـنن الؿقتـة تعـاف صبعـا وطؼـال وشـرطا،

الشرع:الخؿر والؿقسـر ،وققـؾّ :
والر ْج ُس مـ جفة ّ
إن ذلـؽ رجـس مــ جفـة العؼـؾ،
ٕن ّ
وطؾك ذلؽ ك ّبف بؼقلف تعالك ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﴾ [البؼرةّ ، ]086:
كؾ مـا
يقيف إثؿـف طؾـك كػعـف فالعؼـؾ يؼتضـل تجـّبـف ،وجعـؾ الؽـافريـ رجسـا مــ حقـث ّ
إن
ّ
الشرك بالعؼؾ أقبح إشقاء -
أيَ :ف َــزا َد ْت ُف ْؿ الســقرة إذا كزلــت ﴿ ،ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ،أي:كػــر ًا إلــك كػــرهؿ،

وذلؽ أهنؿ شـؽقا يف أهنـا مــ طــد اهلل سـبحاكف ولـؿ يممــقا هبـا ،فـازدادوا كػـر ًا طؾـك
كػرهؿ الؿتؼدم -
وزيادتــف طبــارة طـــ تعؿؼفــؿ يف الؽػــر وخــبطفؿ يف الضــالل والتعؿــؼ والرســقخ
والتؿؽـ وآستحؽام -
قال قطرب والزجاج:أراد كػرا إلك كػرهؿ -وقال مؼاتـؾ:إثؿـا إلـك إثؿفـؿ -وقـال
( )8الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز (-)65 .5
( )0الؿػردات يف غريب الؼرآن (ص)510 :
( )5الفداية إلك بؾقغ الـفاية (-)5863 .1
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السدي والؽؾبل:شـؽا إلـك شـؽفؿ -وقـال ابــ طبـاس:أراد مـا أطـد لفـؿ مــ الخـزي

والعذاب الؿتجدد طؾقفؿ يف كؾ وقت يف الدكقا وأخرة -

املطلب الجالح:الشٓادٗ يف الهفز.
الزيادة يف كػر الؽافريـ مؿا وردت بف آيات الؼرآن الؽريؿ 7وذلؽ جزا ًء وفاقا مــ
الؿؾؽ العادل ،والؽػر أصؾ كؾ زيادة يف حؼ الؽافريـ ،وهق الشجرة الؿسؿقمة التل
أكتجت كؾ زيادة يف الضالل والرجس والطغقان وغقرها-
وهذا أطظؿ العؼقبات طؾك العبـد ،أن يؽـقن الـذكر الـذي أكزلـف اهلل طؾـك رسـقلف،
الذي فقف حقاة الؼؾب والروح ،وسـعادة الـدكقا وأخـرة ،وفـالح الـداريـ ،الـذي هـق
أكرب مـة امتـ اهلل هبا طؾك طباده ،تقجب طؾقفؿ الؿبادرة إلـك قبقلفـا ،وآستسـالم هلل
هبا ،وشؽرا هلل طؾقفا ،أن تؽقن لؿثؾ هـذا زيـادة غـل إلـك غقـف ،وصغقـان إلـك صغقاكـف،
وكػر إلك كػره ،وذلؽ بسبب إطراضف طـفا ،ورده لفا ،ومعاكدتف إياها ،ومعارضتف لفا
بالشبف الباصؾة -
قال تعالك ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﴾
[الؿائدة-]31:
وقال أيضًا ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

﮵ ﮶ ﴾ [الؿائدة- ]35:
والؿعـل:وأقسؿ:لقزيدن كثقرا مـ همٓء القفقد والـصارى الـذيـ قـص قصصـفؿ
يف هذه أيات ،الؽتاب الذي أكزلتف إلقؽ ،يا محؿد صغقاكا وكػر ًا ،أي:تجاوزا وغؾقا
( )8البحر الؿحقط يف التػسقر (-)206 .2
( )0تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ص-)055 :
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يف التؽذيب لؽ ،وجحقد ًا لعظؿة اهلل تعالك ولـبقتؽ -
وإكؿا أطؾؿ تعالك ذكره كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أهنؿ أهؾ طتق وتؿرد طؾك رهبـؿ،
وأهنؿ ٓ يذطـقن لحؼ وإن طؾؿقا صحتف ،ولؽـفؿ يعاكدوكف ،يسؾل بذلؽ كبقف محؿدا
الؿق ِجدة طـ هبؿ يف ذهاهبؿ طـ اهلل ،وتؽذيبفؿ إياه -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ْ
"والتعبقر الؼرآين بـ ﴿ ﯷ ﯸ ﴾ يدل طؾك أن فقفؿ مـ آمـ باهلل ومـ ٓ يطغـك كـؾ
الطغقان" -
وهذا يدل طؾك طدل اهلل تعالك يف طدم تعؿقؿ ذلؽ طؾك جؿقع أهؾ الؽتاب-

املطلب الزابع :سٓادٗ الطغٔاٌ
ومؿا وردت بف آيات الؼـرآن يف زيـادة الؽـافريـ الطغـاة صغقاكـًا وكػـر ًا مـا جـاء يف
سقاق الحديث طـ كػار قريش وتعـتفؿ وتؿـاديفؿ يف الغـل والضـالل يف قـقل الحـؼ
تبـــــارك وتعـــــالك ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [اإلسراء-]32:
وهـــــق مــــــ صغقـــــان الؿـــــاء:قـــــال تعـــــالك ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾
[الحاقة-]88:
ففق يدل طؾك الؿبالغة والؿجاوزة لؾحد يف إشـقاء ،والؿؽـابرة وطـدم آكـرتاث
بؾقم الالئؿقـ وكصح الؿشػؼقـ -
يؼــقل":وكخــقف هــمٓء الؿشــركقـ بؿــا كتقطــدهؿ مـــ العؼقبــات والـؽــال ،فؿــا
يزيدهؿ تخقيػـا إٓ صغقاكا كبقرا ،يؼقل:إٓ تؿاديا وغقـا كبقـرا يف كػـرهؿ وذلـؽ أهنـؿ
لؿــا خقفــقا بالـــار التــل صعــامفؿ فقفــا الزقــقم دطــقا بــالتؿر والزبــد ،وقــالقا :تزقؿــقا
مـ هذا" -
( )8يـظر :جامع البقان ت شاكر (-)141 .82( )124 .82
( )0جامع البقان ت شاكر ()124 .82
( )5يـظر :الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ()083 .0
( )1جامع البقان ت شاكر ()154 .84
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مؿــا يــدل طؾــك ســقء العاقبــة والخــذٓن الؿــالزم لفــؿ الؿختــقم بجفـــؿ وســاءت
مصقر ًا قال اهلل تعالك﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [الـبل-]00:
"وقــد اختقــر الػعــؾ الؿضــارع يف كخــقففؿ ،ويزيــدهؿ ٓقتضــائف تؽــرر التخقيــػ
وتجدده ،وأكف كؾؿا تجدد التخقيػ تجدد صغقاهنؿ وطظؿ" -
ويف بقان أن ما يـزل سقزيدهؿ صغقاكًا هق بؿثابة تسـؾقة وتجفقـز لؼؾـب الـبـل طؾقـف
الصالة والسالم ومـ معف أن الؽافر إذا لؿ يسـتجب ولـؿ يـممـ بآيـات اهلل التـل تتؾـك
طؾقف فنكؿا هذا دلقؾ طؾك تجذر الؽػـر والضـالل يف قؾبـف ،كؿـا قـال تعـالك ﴿ :ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [الؽفػ-]3:

املطلب اخلامط:الشٓادٗ يف الضالل.
وردت كؾؿة الضالل يف الؼرآن بسؾسة مـ آستعؿآت والؿعاين-
وقد وردت بالزيادة يف سقاق دطقة كـقح طؾقـف السـالم طؾـك ققمـف ،قـائالً ﴿ :ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [كقح-]01:
"وهذا دطا ٌء مـ كقحٍ طؾقفؿ بلن يزيدهؿ اهلل ضال ً
ٓ وذلؽ أن اهلل تعالك أخـربه لــ

يــممـ مـــ ققمــف إ َّ
بالضــالل
ٓ مـــ قــد آمـــ فؾؿــا أيــس كــقح مـــ إيؿــاهنؿ دطــا طؾــقفؿ َّ
والفالك" -
وورد ذلــؽ يف ققلــف تعــالك :ﭐ﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ [هقد]53:

" أي ٓ:تـــقفؼفؿ حتـــك يؿقتـــقا طؾـــك ضـــاللتفؿ فؽؾؿـــا طاشـــقا ازدادوا إثؿـــًا
وضال ً
ٓ"  ،وذلؽ جزاء وفاقًا لتعـتفؿ وتؿاديفؿ وطـادهؿ يف الغل-
فالؽافر الظالؿ فؼد صريؼ الحؼ ،ولؿ يفتـد إلـك السـبقؾ ،فؽـان كػـره سـبب فؼـده
( )8التحرير والتـقير (-)816 .82
( )0القجقز لؾقاحدي (ص)8854 :
( )5الفداية إلك بؾقغ الـفاية ()4413 .80
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لطريؼ الحؼ-
وقد دطا مقسك طؾك فرطقن ومثؾف يف ققلف ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ [يقكس-]55:
وقد استجاب اهلل لؽؾ مـ الـبققـ يف ققمف ،وأغرق أمتف بتؽذيبفؿ لؿا جاءهؿ بف -
والؿراد بـ(الظالؿقـ) هـا:ققمف الذيـ طصقه فؽـان مؼتضـك الظـاهر التعبقـر طــفؿ
بالضؿقر طائدا طؾك ققمل مـ ققلف ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [كقح ]3:فعدل طـ
اإلضؿار إلك اإلضفار طؾك خالف مؼتضك الظاهر لؿا يمذن بف وصـػ الظـالؿقـ مــ
استحؼاقفؿ الحرمـان مــ طـايـة اهلل هبـؿ لظؾؿفـؿ  ،وكـذلؽ لـتعؿ الـدطقة كـؾ مــ
جرى مجراهؿ -

املطلب الضادظ:سٓادٗ الهفار ىفْراً ّفزاراً .
مـــ ســـة اهلل يف الؽــافريـ الــذيـ يتقلــقن ويعرضــقن طـــ آيــات اهلل تعــالك أن اهلل
يزيدهؿ كػقرا وفرار ًا 7فال يـػعفؿ سؿاع الؼرآن وٓ إكذار الؿـذريـ-
فــنذا صؾــب مـــفؿ الســجقد هلل تعــالك امتـعــقا واســتؽربوا 7فقزيــدهؿ ذلــؽ كػــقرا
وإطراضا-
قــــــال تعــــــالك ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮖ﴾ [الػرقان-]32:
"أي:وزاد هــمٓء الؿشــركقـ قــقل الؼائــؾ لفــؿ:اســجدوا لؾــرحؿـ مـــ إخــالص
السجقد هلل ،وإفراد اهلل بالعبادة تباطد ًا طـ اإليؿان وكػقر ًا طـف ،وقد كـان مــ حؼـف أن
يؽقن باطثا لفؿ طؾك الؼبقل ثؿ الػعؾ" -
( )8تػسقر ابـ كثقر ت سالمة (-)053 .5
( )0التحرير والتـقير (-)088 , 082 .06
( )5الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز (-)543 .2
( )1يـظر :جامع البقان ت شاكر ( ،)055 .86البحـر الؿديـد يف تػسـقر الؼـرآن الؿجقـد ( ،)880 .1تػسـقر
الؿراغل (-)55 .86
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"والـػقر:الػرار مــ الشـلء ،وأصؾـؼ هــا طؾـك ٓزمـف وهـق البعـد ،وإســاد زيـادة
الـػقر إلك الؼقل ٕكف سبب تؾؽ الزيادة ففؿ كاكقا أصحاب كػقر مـ سـجقد هلل فؾؿـا
أمروا بالسجقد لؾرحؿان زادوا بعدا مـ اإليؿان" -
كؿا أن مجلء الرسؾ الؿـذريـ لؿ يزدهؿ إٓ كػقرا ،قـال تعـالك ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [فاصر ،]10:أي:ما زادهؿ مجلء الـذير مـ اإليؿان باهلل واتباع الحؼ
وسؾقك هدى الطريؼ ،إٓ كػقرا وهربا  ،رغؿ أهنـؿ قبـؾ مجـلء الرسـقل صـ ّؾك اهلل
طؾقف وس ّؾؿ كاكقا يتؿـقن أن يؽقن الرسقل مـفؿ ٓ ،مـ غقرهؿ ،وأقسـؿقا بـاهلل بـلهنؿ
سقطقعقكف -
ولؿا كان مجلء الرسقل يؼتضل تغقر أحقال الؿرسؾ إلقفؿ إلك ما هق أحسـ كان
الظـ هبؿ لؿا أقسؿقا قسؿفؿ ذلؽ أهنؿ إذا جاءهؿ الـذير اهتـدوا وازدادوا مــ الخقـر
إن كاكقا طؾك شلن مـ الخقر فنن البشر ٓ يخؾق مـ جاكب مـ الخقر ققي أو ضـعقػ
فنذا هبؿ صاروا كافريـ مـ الديـ الذي جاءهؿ -
وقال تعالك – طؾك لسان كقح طؾقف السالم ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [كقح- ]4,2:
"يؼقل:فؾؿ يزدهؿ دطائل إياهؿ إلك ما دطقتؿ إلقـف مــ الحـؼ الـذي أرسـؾتـل بـف
لفؿ إٓ إدبارا طـف وهربا مـف وإطراضا طـف" -
"وإســـاد زيــادة الػــرار إلــك الــدطاء مجــاز ٕ 7ن دطــاءه إيــاهؿ كــان ســببا يف تزايــد
إطراضفؿ وققة تؿسؽفؿ بشركفؿ" -
( )8التحرير والتـقير (-)35 .86
( )0جامع البقان ت شاكر ()155 .02
( )5التػسقر القسقط لطـطاوي (-)524 .88
( )1التحرير والتـقير ()555 .00
( )2جامع البقان ت شاكر ()358 .05
( )3التحرير والتـقير ( ،)861 .06ويـظر :فتح الؼدير لؾشقكاين ()523 .2
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كؿا أن هذا الؼرآن الؿـزل لؾتدبر والتذكر ٓ يزيد مـ أطرض طـف وتقلك إٓ كػـقر ًا
مـــف جــزا ًء وفاقــًا ،قــال تعــالك ﴿ :ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾
[اإلسراء-]18:
"أي:ولؼــد صــرفـا لفــمٓء الؿشــركقـ الؿػــرتيـ طؾــك اهلل يف هــذا الؼــرآن العــرب
وأيات والحجج ،وضربـا لفؿ فقف إمثال ،وحذركاهؿ فقف وأكذركاهؿ لقتذكروا تؾؽ
الحجج طؾقفؿ ،فقعؼؾـقا خطـل مـا هـؿ طؾقـف مؼقؿـقن ،ويعتـربوا بـالعرب ،فقتعظـقا هبـا،
ويـقبــقا مـــ جفــالتفؿ ،فؿــا يعتــربون هبــا ،وٓ يتــذكرون بؿــا يــرد طؾــقفؿ مـــ أيــات
والـذر ،وما يزيدهؿ تذكقركا إياهؿ إٓ ذهابا طـ الحؼ ،وبعدا مـف وهربا" " ،وذلؽ
ٕهنؿ اطتؼدوا يف الؼرآن أكف حقؾة وسحر وكفاكة وشعر" -

املطلب الضابع:سٓادٗ الهفار خضزاى ًا ّتتبٔب ًا ّتباراً.
مـ الزيادات القاردة يف الؼرآن يف حؼ الؽػار والظالؿقـ:زيادتؿ خسارة-
والخسار والخسارة:مصدران لـ (خسر) ،وهق:كؼصان التجارة-
كلن العؿر رأس مال ِ
خسار العؿرَّ ،
اإلكسان فنذا اكؼضك يف غقر صاطة اهلل
والخسار
ُ
ُ
فؼــد خســره ،واســتعاض بــف بــدل الــربح ســخط اهلل وغضــبف ،بحقــث صــار إلــك الـــار
الؿمبدة -
ومؿا ورد يف الؼرآن أن سبب زيادة خسارة الؽافرين الظالؿقن:
 .4كزول الؼرآن 7فالؼرآن الؽريؿ وقد أكـزل رحؿـة لؾؿـممـقـ وفقـف شـػاء لفـؿ مــ
أمراض الؼؾقب وإبدان إٓ أكف ٓ يزيد الظالؿقـ إٓ خسار ًا 7حقث ٓ يستػقدون مـف
يف شلء ،ويؽقن وبآ طؾقفؿ ،وأفة مـ الؽافر ٓ مـ الؼرآن -
( )8جامع البقان ت شاكر ()125 .84
( )0تػسقر الؼرصبل ()032 .82
( )5صػقة التػاسقر ()250 , 258 .0
( )1تػسقر ابـ كثقر()880 .2
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قــال تعــالك ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﴾ [اإلسراء-]50:
"أي:وٓ يزيد هذا الذي كـزل طؾقـؽ مــ الؼـرآن الؽـافريـ بـف إٓ خسـارا ٕ ،هنـؿ
كؾؿا كزل فقف أمر مـ اهلل بشلء أو هنك طـ شلء كػـروا بـف ،فؾـؿ يـلتؿروا ٕمـره ،ولـؿ
يـتفقا طؿا هناهؿ طـف ،فزادهؿ ذلؽ خسارا إلك ما كاكقا فقف قبؾ ذلؽ مـ الخسار" -
وتشتؿؾ هذه أيات الؿـزلة تقضقحًا وتبقـًا لفؿ ففـق يزيـدهؿ خسـار ًا لزيـادة مـا
يرد فقف مـ طذاهبؿ-
"أو أن آيات الؼرآن مشتؿؾة طؾك ما يزيد غقظ الؿستؿريـ طؾك الظؾـؿ 7فقـزدادون
بالغقظ كراهقة لؾؼرآن فقزدادون بذلؽ خسارا بزيادة آثامفؿ واسـتؿرارهؿ طؾـك فاسـد
أخالقفؿ وبعد ما بقـفؿ وبقـ اإليؿان" -
 .5كػر الؽافرين باهلل تعالى ،قـال تعـالك ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [فاصر-]56:
أي:يخسرون أكػسفؿ وأهؾقفؿ وأطؿالفؿ ومـازلفؿ يف الجــة ،فالؽـافر ٓ يـزال يف
زيادة مـ الشؼاء والخسران ،والخزي طـد اهلل وطـد خؾؼف والحرمان -
فؽؾؿا استؿروا يف الؽػر خسروا أكػسفؿ وأهؾقفؿ يقم الؼقامة ،بخـالف الؿـممـقـ
فنهنؿ كؾؿا صال طؿر أحدهؿ وحسـ طؿؾف ،ارتػعـت درجتـف ومـزلتـف يف الجــة ،وزاد
أجره وأحبف خالؼف وبارئف رب العالؿقـ -
 .6أموال الؽػار وأوٓدهم  ،كؿا ورد ذلؽ طؾك لسان كقح طؾقف السالم ﴿ :ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [كقح-]08:
( )8جامع البقان ت شاكر ()256 , 255 .84
( )0التحرير والتـقير (-)862 .82
( )5تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ص-)368 :
( )1تػسقر ابـ كثقر ت سالمة (-)224 .3
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يؼقل:واتبعقا يف معصقتفؿ إياي مـ دطاهؿ إلك ذلؽ ،مؿـ كثر مالـف وولـده ،فؾـؿ
تزده كثرة مالف وولده إٓ خسارا ،بعدا مـ اهلل ،وذهابا طـ محجة الطريؼ -
والسبب يف ذلؽ أهنؿ استعؿؾقها يف تليقد الؽػر والػساد فزادتؿ خسارا إذ لـق لـؿ
تؽـ لفؿ أمقال وٓ أوٓد لؽاكقا أقؾ ارتؽابا لؾػساد -
 .1اتبـــاع إصــــام وإوثـــان وطبادتفـــا ،قـــال تعـــالك﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾
[هقد-]828:
اب:آستؿرار يف الخسران  ،أي:وما زادتؿ آلفـتفؿ طــد مجـلء أمـر
َب وال َّت َب ُ
الت ُّ
ربؽ همٓء الؿشركقـ بعؼاب اهلل غقر تخسقر وتدمقر وإهالك -
وصقرة زيادة إصـام التتبقب ،إكؿا يتصقر:إما بلن تلهقؾفا والثؼـة هبـا والتعـب يف
طبادتا شغؾت كػقسفؿ وصرفتفا طـ الـظر يف الشرع وطاقتفا ،فؾحؼ طـ ذلؽ طــت
وخسران ،وإما بلن طذاهبؿ طؾك الؽػر يزاد إلقف طذاب طؾك مجرد طبادة إوثان -
كؿا أن الؽػار كاكقا يعتؼدون يف إصــام أهنـا تعـقـ طؾـك تحصـقؾ الؿــافع ودفـع
الؿضار ثؿ إكف تعالك أخرب أهنؿ طـد مساس الحاجة إلك الؿعقـ ما وجـدوا مـفـا شـقئا
ٓ جؾب كػع وٓ دفع ضر ،ثؿ كؿا لؿ يجدوا ذلؽ فؼـد وجـدوا ضـده ،وهـق أن ذلـؽ
آطتؼاد زال طـفؿ بف مـافع الدكقا وأخرة وجؾب إلقفؿ مضار الدكقا وأخرة ،فؽـان
ذلؽ مـ أطظؿ مقجبات الخسران -
ودطا كبل اهلل كقح طؾقف السالم طؾك ققمف بؼقلف ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾ [كقح-]05:
والتبار :الفالك ،وكؾ شلء أهؾؽ فؼد ترب ،ولذلؽ ُسؿل ُّ
كؾ م َؽ َّس ٍر تربا -
َ
( )8جامع البقان ت شاكر (-)355 .05
( )0يـظر :التحرير والتـقير (-)024 .06
( )5الؿػردات يف غريب الؼرآن (ص-)830 :
( )1جامع البقان ت شاكر (-)140 .82
( )2الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز (-)023 .5
( )3التػسقر الؽبقر (-)563 .85
( )8معاين الؼرآن وإطرابف لؾزجاج (-)058 .2
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أي ٓ:تزد الؿتصػقـ بالظؾؿ إٓ هالكا وخسراكا ودمارا ،وقد شؿؾ دطاؤه هذا كؾ
ضالؿ إلك يقم الؼقامة ،كؿا شؿؾ دطاؤه لؾؿممـقـ والؿممـات كؾ مممـ ومممــة إلـك
يقم الؼقامة -

املطلب الجامً:الشٓادٗ يف عذابَه ّصعريٍه يف جَيه
مـ الزيادات القاردة يف حؼ الؽػار:الزيادة يف طذاهبؿ يقم الؼقامة-
قــال تعــالك ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﴾ [الـحؾ-]55:
"يؼقل تعالك ذكره:الذيـ جحدوا يا محؿد كبقتؽ وكذبقك فقؿا جئتفؿ بف مـ طـد
ربؽ ،وصدوا طـ اإليؿان باهلل وبرسقلف ،مـ أراده زدكاهؿ طذابا يقم الؼقامة يف جفـؿ
فقق العذاب الذي هؿ فقف قبؾ أن يزادوه" -
"والعذاب إول هق طذاب طؾك كػرهؿ ،والثاين طذاب طؾك صدهؿ الــاس طــ
اتباع الحؼ" -
"والتعريػ يف ققلف تعالك:فقق العذاب تعريػ الجـس الؿعفقد حقث تؼدم ذكره
يف ققلــــــــف تعــــــــالك ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾
[الـحؾٕ ،] 52:ن طذاب كػرهؿ لؿا كان معؾقما بؽثرة الحديث طـف صار كالؿعفقد
وأما طذاب صدهؿ الـاس فال يخطر بالبال فؽان مجفقٓ فـاسبف التـؽقر" -
كؿا أن اهلل يزيدهؿ مـ سعقر جفـؿ يقم الؼقامة كؾؿا خبت كارها والعقاذ باهلل ،قـال
اهلل تعـــــــالك ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﴾ [اإلسراء ]64:والزيادة فقفا أي زيادة القققد  ،وأطقدوا خؾؼًا جديد ًا-
( )8فتح الؼدير لؾشقكاين (-)530 .2
( )0جامع البقان ت شاكر (-)043 .84
( )5يـظر :تػسقر ابـ كثقر ت سالمة ( ،)265 .1فتح الؼدير لؾشقكاين (-)001 .5
( )1التحرير والتـقير (-)016 .81
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"أي :زدكا همٓء الؽػار استعار ًا بالـار يف جؾقدهؿ ،ولقس خبقتا فقف كؼص مـ
طذاهبا وٓ راحة لفؿ وإكؿا هؿ يف زيادة أبداً لؼقلف ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴾
[فاصر ٓ ]53:يػرت طـفؿ" -
قال ابـ طاشقر":وطـدي:أن معـك أية جار طؾك صريؼ التفؽؿ وبادىء اإلصؿاع
الؿسػر طـ خقبةٕ ،كف جعؾ ازدياد السعقر مؼرتكا بؽؾ زمان مـ أزمـة الخبق ،كؿا
تػقده كؾؿة (كؾؿا) التل هل بؿعـك كؾ زمان -وهذا يف ضاهره إصؿاع بحصقل خبق
لقرود لػظ الخبق يف الظاهر ،ولؽـف يمول إلك يلس مـف إذ يدل طؾك دوام سعقرها يف
كؾ إزمانٓ ،قرتان ازدياد سعقرها بؽؾ أزمان خبقها -ففذا الؽالم مـ قبقؾ
التؿؾقح ،وهق مـ قبقؾ ققلف تعالك ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾
[إطراف- ]12:
وققؾ ":إن الزيادة متعؾؼة بسـعقر أجسـادهؿ والتفاهبـا ،فـالخبق وازديـاد آشـتعال
بالـسبة إلك أجسادهؿ ٓ يف أصؾ كار جفــؿ -ولفـذه الـؽتـة سـؾط فعـؾ زدكـاهؿ طؾـك
ضؿقر الؿشركقـ لؾدٓلة طؾك أن ازديـاد السـعقر كـان فـقفؿ ،فؽلكـف ققـؾ:كؾؿـا خبـت
فقفؿ زدكاهؿ سعقرا ،ولؿ يؼؾ:زدكاهؿ سعقرا" -
ققؾ:معـاه سؽـ لفقبفا 7وققؾ:معـاه كؾؿا تؿـقا أن تخبق ،وأرادوا:تخبقا

-

ومؿــا ورد يف زيــادة العــذاب لؾؽــافريـ ققلــف تعــالك ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ﴾ [الـبل-]52:
أي :يؼال لفمٓء الؽػار يف جفـؿ إذا شربقا الحؿقؿ والغساق:ذوققا أيفا الؼقم مـ
( )8الفداية إلك بؾقغ الـفاية (-)1064 .3
( )0التحرير والتـقير (-)085 .82
( )5التحرير والتـقير (-)085 .82
( )1تاج العروس(-)522.54
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طذاب اهلل الذي كـتؿ بف يف الدكقا تؽذبقن ،فؾـ كزيدكؿ إٓ طـذابا طؾـك العـذاب الـذي
أكتؿ فقف ٓ ،تخػقػا مـف ،وٓ ترففا -
وقد روي أن الـبل – صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ,قالَّ " :
إن هذه أية أشد ما يف الؼرآن
طؾــك أهــؾ الـــار" ٕ 7ن فقفــا اإليــاس مـــ الخــروج ،فؽؾؿــا اســتغاثقا مـــ كــقع مـــ
ا لعذاب  --أغقثقا بلشد مـف ،فتؽقن كؾ مرتبة مـف متـاهقة يف الشدة ،وإن كاكـت مراتبـف
غقر متـاهقة بحسب العدد والؿدة-
ضؾؿا ،وإن كاكت مسـتحؼة --
فنن ققؾ:هذه الزيادة إن كاكت غقر مستحؼة  --كاكت ً
كان تركفا يف أول إمر إحساكًا ،والؽريؿ ٓ يؾقؼ بف الرجقع يف إحساكف-
وأيضـا تـرك الؿسـتحؼ يف
فالجقاب:أهنا مستحؼة ،ودوامفا زيـادة لثؼـؾ العـذابً ،
رجقطــا يف
بعــض إوقــات ٓ يقجــب اإلبــراء واإلســؼاط حتــك يؽــقن إيؼاطــف بعــده
ً
وأيضا كاكقا يزيدون كػرهؿ وتؽذيبفؿ وأذيـتفؿ لرسـقل اهلل  ,صـؾك اهلل
"اإلحسان" ً
طؾقــف وســؾؿ  ،,وأصــحابف رضــل اهلل طـــفؿ ،فقزيــد اهلل طــذاهبؿ لزيــادة آســتحؼاق،
فال ضؾؿ -
وطـ بالغة هذه أية الؼرآكقة يؼقل ابـ طاشـقر":فصـقغ التعبقـر طــ هـذا الؿعــك
هبــذا الرتكقــب الــدققؼ ،إذ ابتــدئ بـػــل الزيــادة بحــرف تلبقــد الـػــل وأردف آســتثـاء
الؿؼتضل ثبقت كؼقض حؽؿ الؿستثـك مـف لؾؿستثـك فصـارت دٓلـة آسـتثـاء طؾـك
معـك:سـزيدكؿ طذابا ممبدا -وهـذا مــ تلكقـد الشـلء بؿـا يشـبف ضـده وهـق أسـؾقب
صريػ مـ التلكقد إذ لقس فقف إطادة لػظ فنن زيادة العذاب تلكقد لؾعذاب الحاصؾ-
ولؿـا كــان الؿؼصــقد القطقــد بزيــادة العــذاب يف الؿســتؼبؾ جــلء يف أســؾقب كػقــف
بحــرف كػــل الؿســتؼبؾ ،وهــق (لــن) الؿػقــد تلكقــد الـســبة الؿـػقــة وهــل مــا دل طؾقــف
( )8جامع البقان ت شاكر (-)836 .01
()0رواه ابـ أبل حاتؿ مـ صريؼ أبل برزة إسؾؿل مرفقطا ()5562 .82والطربي مـ حـديث طبـد اهلل بــ
طؿرو مقققفا جامع البقان ط هجر ( )53 .01وقال الفقثؿل يف الؿجؿع  :رواه الطـرباين ،وفقـف شـعقب
ابـ بقان وهق ضعقػ -اكظر مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد (-)855 .4
( )5تػسقر حدائؼ الروح والريحان يف روابل طؾقم الؼرآن (-)52 .58
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مجؿقع الـػل وآستثـاء ،فنن ققد تلبقد كػل الزيادة الذي يػقده حرف (لن) يف جاكب
الؿستثـك مـف يسري إلك إثبات زيادة العذاب يف جاكب الؿستثـك ،فقؽقن معـك جؿؾة
آستثـاء:سـزيدكؿ طـذابا أبـدا ،وهـق معــك الخؾـقد يف العـذاب -ويف هـذا إسـؾقب
ابتداء مطؿع باكتفاء مميس وذلؽ أشد حزكـا وغؿـا بؿـا يـقهؿفؿ أن مـا ألؼـقا فقـف هـق
مـتفك التعذيب حتك إذا ولج ذلؽ أسؿاطفؿ فحزكقا لف ،أتبـع بـلهنؿ يـتظـرهؿ طـذاب
آخر أشـد ،فؽـان ذلـؽ حزكـا فـقق حـزن ،ففـذا مــقال هـذا الــظؿ وهـق مـمذن بشـدة
الغضب" -
ويف لعـ أصحاب الـار ورد زيادة العذاب يف لعـ أصحاب الـار بعضفؿ لـبعض:
﴿ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﴾ [ص-]38:

املطلب التاصع:الشٓادٗ يف اإلثه
مـ الزيادات التل أوردتـا آيـات الؼـرآن الؽـريؿ يف حـؼ الؽػـار:زيـادة اإلثـؿ لفـؿ
بسبب إمفالفؿ يف كػرهؿ وطصقاهنؿ-
قـــــال اهلل تعـــــالك ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [آل طؿران-]845:
"أي:وٓ يظـ الذيـ كػروا برهبؿ وكابذوا ديـف ،وحاربقا رسقلف أن تركـا إيـاهؿ يف
هذه الدكقا ،وطدم استئصالـا لفؿ ،وإمالءكا لفؿ خقر ٕكػسفؿ ،ومحبـة مــا لفـؿ 7كـال
لقس إمر كؿا زطؿقا ،وإكؿا ذلـؽ لشـر يريـده اهلل هبـؿ ،وزيـادة طـذاب وطؼقبـة إلـك
طذاهبؿ ٕ 7هنؿ يؽتسبقن الؿعاصل فتزداد آثامفؿ وتؽثر" -
"و (إكؿا) هذه كؾؿة مركبة مـ (إن) حرف التقكقد و (ما) الزائدة الؽافة وهل أداة
حصر أي:ما كؿؾل لفؿ إٓ لقزدادوا إثؿا ،أي فقؽقن أخذهؿ بف أشد ففق قصر قؾب-
( )8التحرير والتـقير (-)15 , 10 .52
( )0تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ص-)825 :
( )5جامع البقان ت شاكر (-)105 .4
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والالم يف لقزدادوا إثؿا ٓم العاقبة كؿا هل يف ققلـف تعـالك ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﴾ [الؼصص ]5:أي :إكؿا كؿؾل لفؿ فقزدادون إثؿا ،فؾؿا كـان
ازدياد اإلثؿ كاشئا طـ اإلمالء ،كان كالعؾة لف ٓ ،سـقؿا وازديـاد اإلثـؿ يعؾؿـف اهلل ففـق
حقـ أمؾـك لفـؿ طؾـؿ أهنـؿ يـزدادون بـف إثؿـا ،فؽـان آزديـاد مــ اإلثـؿ شـديد الشـبف
بالعؾة" -

املطلب العاعز :الشٓادٗ يف اخلبال
الخبال ،وجب طؾقـا إططاء فؽرة واضحة طــ معــك َ
قبؾ بقان معـك زيادة َ
الخ ْبـال
يف الؾغة ،وهق يدل طؾك طدة معان مـفا:
وذهاب الشلء -
 ,8الخبال ،بؿعـك:ال َػساد
ُ
 ,0الخبال ،بؿعـك:الؿرض الؿمثر يف العؼؾ والػؽر-
 ,5الخبال ،بؿعـك :الـؼصان -
 ,1الخبال ،بؿعـك :الفالك-
 ,2الخبال ،بؿعـك:ال َعـَا ُء -
 ,3الخبال ،بؿعـك:الجـقن -
 ,4الخبال ،بؿعـك:الشر -
واصــطالحًاَ :
الخ َبـ ُـؾ الػســاد الــذي يؾحــؼ اإلكســان ،فققرثــف اضــطرابًا ،كــالجـقن
والؿرض الؿمثر يف العؼؾ والػؽر -
ومـ خالل آصـالع طؾـك الـصـقص الؼرآكقـة  ،كجـد أن زيـادة ا ْل َخ َبـال جـاءت يف
( )8التحرير والتـقير ()844 , 843 .1
( )0يـظر لفذه إققال  :العقـ( ،)502.8ومؼـايقس الؾغـة ( ، )010.0وتـذيب الؾغـة( ، )163.0ولسـان
العرب ( ،) 863.88زاد الؿسقر()013.0تػسقر الؿاوردي()30.1
( )5التعاريػ لؾؿـاوي ( -)524.8
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﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [التقبة-]14:
قال ابـ طاشقر ":وحذف مػعقل زادوكؿ لدٓلـة الخـروج طؾقـف ،أي مـا زادوكـؿ
ققة أو شقئًا مؿـا تػقـد زيادتـف يف الغـزو كصـرا طؾـك العـدو ،ثـؿ اسـتثـل مــ الؿػعـقل
الؿحذوف الخبال طؾك صريؼة التفؽؿ بتلكقد الشلء بؿـا يشـبف ضـده 7فـنن الخبـال يف
الحرب بعض مـ طدم الزيادة يف ققة الجقش ،بؾ هق أشد طدما لؾزيادة ،ولؽـف ادطـل
أكف مـ كقع الزيادة يف فقائد الحرب ،وأكف يجب استثـاؤه مـ ذلؽ الـػل ،طؾك صريؼـة
التفؽؿ-
والخبال:الػساد ،وتػؽـؽ الشـلء الؿؾـتحؿ الؿؾتـئؿ ،فـلصؾؼ هــا طؾـك اضـطراب
الجقش واختالل كظامف" -
زيادة ا ْل َخ َب ُال يف هذا الؿقضع  ،يف معـاه ستة أققال :
الؼول إول :اضطرابًا  ،حؽاه ابـ طقسك -
الؼول الثا :فساد ًا  ،قالف ابـ طباس -
الؼول الثالث :الؿؽر والغدر  ،قالف الضحاك
الؼول الرابع :الشر  ،قالف الؽؾبل وابـ قتقبة -
الؼول الخامس :الجبـ والػشؾ  ،قالف البغقي -
الؼول السادس :إيؼاع آختالف وإراجقػ  ،ذكره أبق حقان -

( )8التحرير والتـقير ()083 .82
( )0يـظر :جامع البقان لؾطربي( )045 .81والجامع ٕحؽام الؼـران لؾؼرصبـل(  ،)823 .5معـالؿ التـزيـؾ
لؾبغقي( ،) 23 .1البحر الؿحقط ٕبل حقان( ،) 833.3زاد الؿسقر ٓبـ الجقزي( -)851.5
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املطلب احلادٖ عغز :الشٓادٗ يف الزٍل.
ٍ
معان كثقرة مـفا:
(ر َه َؼ) وهق يدل طؾك
الر َهؼ مصدر يف الؾغة مـ مادة َ
َّ
 ,8بؿعـك :الجفؾ يف اإلكسان ِ
وخ َّػ ٌة يف َط ْؼؾِف -
َ ْ
 ,0بؿعـك :اإلثؿ -
 ,5بؿعـك :الطغقان -
 ,1بؿعـك :الظؾؿ-
 ,2بؿعـك :السرطة إلك الشر-
 ,3بؿعـك :الػساد-
 ,4بؿعـك ِ
الغ ْشقان-
 ,5بؿعـك العجؾة -
 ,6بؿعـك :الفالك -
 ,82بؿعـك الذل -
 ,88بؿعـك الضعػ -
()8

اإلرهاق  ،وهق أن َي ْح ِؿ َؾ ِ
وقال إزهري ":الر َهؼ" اسؿ مـ ِ
اإل ُ
كسان طؾك كػسف ما
ٌ
َّ

ٓ ُيطقؼ  ،ويؼال َ ":أ ْر َه ْؼ ُتف طـ الصالة "  ،أي َ :أ ْط َج ْؾ ُتف طـفا -
()0

ويف الؽؾقــات:أن ققلــف  ﴿ :ﮐ ﮑ ﴾ ،أي :زيــادة يف ســقئاتؿ أو كــرب ًا أو طتــق ًا،
وأصؾ الرهؼ غشقان الشلء -
()5

الر َهـؼ جـاءت يف
ومـ خالل آصالع طؾك الـصقص الؼرآكقة ،وجـدت أن زيـادة َّ
( )8يـظـر :العـقـ لؾػراهقــدي (  ، )016.8والؿحـقط يف الؾغـة لؾصــاحب ابــ طبـاد ( ، )044.8والؿحؽــؿ
والؿحقط آطظؿ (  ، )850.0ومعجؿ الػاظ غريب الؼران( ،) 021.8ولسان العرب ٓبــ مـظـقر(
 ،)805.82والدر الؿصقن (-) 5864.8
( )0تذيب الؾغة لالزهري ( -) 053.0
( )5الؽؾقات ٕبل البؼاء الؽػقي( - )155.8
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مقضــع واحــد ،وهــق ققلــف تعــالك ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ﴾ [الجـ-]3:
الر َهؼ يف هذا الؿقضع ،يف معـاها اثـا طشر قق ً
ٓ:
زيادة َّ

الؼول إول  :بؿعـك  :خطقئ ًة وإثؿًا  ،قالف ابـ طباس وقتادة -
الؼول الثا  :بؿعـك  :صغقاكًا  ،قالف مجاهد -
الؼول الثالث  :بؿعـك  :فرقًا وخقفًا  ،قالف أبق العالقة والربقع وابـ زيد -
الؼول الرابع  :بؿعـك  :كػر ًا  ،قالف سعقد بـ جبقر-
أذى  ،قالف السدي -
الؼول الخامس  :بؿعـك ً :
الؼول السادس  :بؿعـك  :غ ّقًا  ،قالف مؼاتؾ -
الؼول السابع  :بؿعـك  :طظؿ ًة  ،قالف الؽؾبل -
الؼول الثامن  :بؿعـك  :سػفًا  ،حؽاه ابـ طقسك -
الؼول التاسع  :بؿعـك  :ضال ً
ٓ  ،قالف ابـ قتقبة -
الؼول العاشر  :بؿعـك  :جراء ًة  ،قالف إبراهقؿ الـخعل -
الؼول الحادي طشر :بؿعـك :شر ًا  ،حؽاه الخازن -
الؼول الثا طشر  :بؿعـى  :هالكًا وجفالً  ،حؽاه إطؼؿ القؿاين -
قال الزمخشري  " :والرهؼ غشـقان الؿحـارم  ،والؿعــك  :أن ِ
اإلكـس باسـتعاذتؿ
هبؿ  ,أي بالجـ  ,زادوهؿ كػر ًا وتؽرب ًا ،وذلؽ أن الرجؾ مـ العرب كـان إذا أمسـك
يف واد قػـر يف بعـض مســايره ،وخـاف طؾـك كػســف قـال :أطـقذ بســقد هـذا الـقادي مـــ
سػفاء ققمف ،يريد الجـ وكبقرهؿ ،فنذا سـؿعقا ذلـؽ اسـتؽربوا وقـالقا :سـدكا الجــ
ـــ ِ
ِ
ــس رهؼـــًا بنغقائــــفؿ وإضـــاللفؿ
واإلكـ َ
واإلكـــس ،فـــذلؽ رهؼفـــؿ ،أو فـــزاد الجـ ُّ
ٓستـعاذتؿ هبؿ ) -
( )8تػســقر الؼــران العظــقؿ ٓبـــ كثقــر ( ،) 012 .5والـؽــت والعقــقن لؾؿــاوردي (  ، ) 555 .1والجــامع
ٕحؽــام الؼــران لؾؼرصبــل (  )82 .86وزاد الؿســقر ( ،) 58 .3ولبــاب التلويــؾ ( ، )842.3وتػســقر
آطؼؿ ( -) 015.0
( )0تػسقر الؽشاف - 820.4 :
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اخلامت٘
وفقفا أهؿ كتائج البحث مع التقصقات :


أو ً
ٓ :وردت الزيادة يف حؼ الؿممـقـ بزيـادة اإليؿـان ،والفـدى ،والخشـوع،

وفضل اهلل ،والحسـة ،والحرث.


ثاكقًا :بالـظر إلى أيات الواردة يف الزيادات يف حق الؿممـقن كلحظ ما يؾي:

 )8أن الجزاء مـ جـس العؿؾ-
 )0أن اإليؿان هق أصؾ كؾ زيادة لؾؿممـقـ
 )5أن ققة اإليؿـان أو ضـعػف تـتحؽؿ يف بؼقـة الزيـادات الؿعطـاة لؾؿـممـقـ قـقة
وضعػًا
 )1البالغــة الؼرآكقــة يف التعبقــر طـــ مضــاطػة الثــقاب بــلكثر مـــ لػــظ  :حســـا –
فضؾف ,حرثف-


ثالثًا :وردت الزيادة يف حؼ الؽػار بزيادة :الؿرض يف قؾقهبؿ ،والرجس إلك

رجسفؿ ،والزيادة يف كػرهؿ وصغقاهنؿ وضاللفؿ ،وزيادتؿ كػـقر ًا وفـرار ًا ،وخسـارة
وهالكًا ،والزيادة يف طذاهبؿ وسعقرهؿ يف جفـؿ ،والزيادة يف اإلثؿ-


أن الؽػــر هــق أصــؾ كــؾ زيــادة لؾؽــافريـ وطؾقــف يرتتــب الزيــادة يف الـػــقر

والضالل والرجس والطغقان-


أن الرجس وصػ مالزم ٕصحاب الؽػـر  ،وكـزول أيـات وتؽـذيبفؿ هبـا

يثبت هذا الرجس ويزيده ٕ ،ن طـدم آكتػـاع بؿـا يــزل مــ الؼـرآن هـق كتقجـة ثبـات
الرجس يف قؾقهبؿ -

توصقات البحث :
-8آهتؿــام بدراســة مقضــقطات الؼــرآن الؿتعؾؼــة باإليؿــان لطؾــب الزيــادة يف
متعؾؼاتف وكتائجف-
-0الحرص طؾك التعرض لـػحات الػضؾ والزيـادة مــ اهلل بؿـا يسـتؼر يف الؼؾـب
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مـ إيؿان وتقحقد باهلل
-5الـظـر يف مســببات زيـادة العبــد يف الـرجس والضــالل والطغقـان وغقــره لؾحــذر
مـفا-
-1حث صالب العؾؿ وخصقصًا حؿؾـة الؼـرآن طؾـك الـربط بـقـ مقاضـع الزيـادة
القاردة يف الؼرآن ٓستـباط هدايات تربط الؼؾقب باهلل تعالك -
-2دراســة آيــات الزيــادة ومتعؾؼاتــا دراســة بالغقــة ٓســتخراج إســرار البالغقــة
لؾتعبقر الؼرآين فقفا -

***
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املضادر ّاملزاجع
 -8أكــقار التـزيــؾ وأســرار التلويــؾ ( ،تػســقر البقضــاوي) تــللقػ :كاصــر الــديـ
أبقسعقد طبد اهلل بـ طؿر البقضاوي ،تحؼقؼ :محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل،
الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت ،الطبعة :إولك  8185 ,هـ-
 -0أيسر التػاسقر لؽالم العؾـل الؽبقـر ،تـللقػ الشـقخ :جـابر بــ مقسـك بــ طبـد
الؼادر بـ جابر أبـق بؽـر الجزائـري ،الـاشـر :مؽتبـة العؾـقم والحؽـؿ ،الؿديــة
الؿـقرة ،الطبعة الخامسة8101 ،هـ0225.م-
 -5البحر الؿحـقط ،لؿحؿـد بــ يقسـػ الشـفقر بـلبل حقـان إكدلسـل ،تحؼقـؼ:
صدقل محؿد جؿقؾ ،الـاشر :دار الػؽر – بقروت ،الطبعة 8102 :هـ-
 -1الب حر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد ،تللقػ :أبل العبـاس أحؿـد بــ محؿـد
ابـ الؿفـدي بــ طجقبـة الحســل  ،تحؼقـؼ :أحؿـد طبـد اهلل الؼرشـل رسـالن،
الـاشر :الدكتقر حسـ طباس زكل – الؼاهرة ،الطبعة 8186 :هـ-
 -2التحرير والتـقير ،الشـقخ محؿـد الطـاهر بــ طاشـقر ،الـاشـر :الـدار التقكسـقة
لؾـشر  ,تقكس 8651 ,م-
 -3التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،تللقػ :أبل الؼاسؿ ،محؿـد بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ
طبد اهلل ،ابــ جـزي الؽؾبـل الغركـاصل  ،تحؼقـؼ :الـدكتقر طبـد اهلل الخالـدي،
الـاشــر :شــركة دار إرقــؿ بـــ أبــل إرقــؿ – بقــروت ،الطبعــة :إولــك ,
8183هـ-
 -4تػسقر إطؼؿ  ،تللقػ :أحؿد بـ طؾـل إطؼـؿ ،الـاشـر :دار الحؽؿـة القؿاكقـة
بصـعاء-
 -5تػسقر الؼرآن العظقؿ ،تللقػ :أبل الػداء إسؿاطقؾ بــ طؿـر بــ كثقـر الؼرشـل
البصري ،تحؼقؼ :سامل بـ محؿد سالمة ،الـاشر :دار صقبة لؾـشـر والتقزيـع،
الطبعة :الثاكقة 8102هـ 8666 ,م-
 -6تػسقر الؼرآن ،لإلمام أبل الؿظػر مـصقر بـ محؿد بـ طبد الجبار السـؿعاين،
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تحؼقــؼ :ياســر بـــ إبــراهقؿ و غـــقؿ بـــ طبــاس بـــ غـــقؿ ،ط :دار الــقصـ –
الرياض8185 ،هـ8664 ,م-
 -82التػسقر الؽبقرٕ ،بل طبد اهلل محؿد بـ طؿـر بــ الحســ بــ الحسـقـ التقؿـل
الــرازي الؿؾؼــب بػخــر الــديـ الــرازي ،الـاشــر :دار إحقــاء الــرتاث العربــل –
بقروت ،الطبعة :الثالثة  8102 ,هـ
 -88تػسقر الؿراغل ،تللقػ :أحؿـد بــ مصـطػك الؿراغـل ،الـاشـر :شـركة مؽتبـة
ومطبعة مصطػك البابك الحؾبل وأوٓده بؿصر ،الطبعة :إولك 8532 ،هــ ,
 8613م-
 -80التػسقر القسقط لؾؼرآن الؽريؿ ،د -محؿد سقد صـطـاوى ،الـاشـر :السـعادة ,
الؼاهرة  8565 ,هـ  8645،م-
 -85تػسقر حدائؼ الروح والريحان يف روابل طؾقم الؼرآن ،تللقػ :الشقخ العالمـة
محؿد إمقـ بـ طبد اهلل إرمل العؾقي الفرري الشافعل ،إشراف ومراجعة:
الــدكتقر هاشــؿ محؿــد طؾــل بـــ حســقـ مفــدي ،الـاشــر :دار صــقق الـجــاة،
بقروت – لبـان ،الطبعة :إولك 8108 ،هـ  0228 ,م
 -81تػسقر غريب الؼرآنٕ ،بل محؿد طبداهلل بــ مسـؾؿ بــ قتقبـة ،تحؼقـؼ :السـقد
أحؿد صؼر ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،سـة(8565هـ)-
 -82تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان ،لؾشقخ :طبـد الـرحؿـ بــ كاصـر
ابـــ الســعدي ،تحؼقــؼ :طبــد الــرحؿـ بـــ معــال الؾقيحــؼ ،الـاشــر :ممسســة
الرسالة ،الطبعة إولك8105 ،هـ  0220,م-
 -83جامع البقان يف تلويؾ آي الؼرآن ،محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقـر بــ غالـب،
أبــق جعػــر الطــربي ،ط8102 ،8 :هـــ  0222 ,م -ممسســة الرســالة ،تحؼقــؼ
وتعؾقؼ :محؿقد محؿد شاكر ،تخريج :أحؿد محؿد شاكر-
 -84الجامع ٕحؽام الؼـرآن ،أبـق طبـد اهلل محؿـد بــ أحؿـد بــ أبـل بؽـر بــ فـرح
إكصـاري الخزرجـل شــؿس الـديـ الؼرصبـل ،دار طــالؿ الؽتـب – الريــاض،
8105هـ0225 ,م -ت :هشام سؿقر البخاري-
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 -85صــػقة التػاســقر ،الؿملــػ :محؿــد طؾــل الصــابقين ،الـاشــر :دار الصــابقين
لؾطباطة والـشر والتقزيع – الؼاهرة ،الطبعة :إولك 8184 ،هـ  8664 ,م-
 -86فتح الؼدير الجامع بقـ فـّل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسقر ،محؿد بــ طؾـل
ابـ محؿد بـ طبـد اهلل الشـقكاين ،الـاشـر :دار ابــ كثقـر ،دار الؽؾـؿ الطقـب ,
دمشؼ ،بقروت ،الطبعة :إولك  8181 ,هـ-
 -02الؽشػ والبقـان طــ تػسـقر الؼـرآن ،الؿملـػ :أحؿـد بــ محؿـد بــ إبـراهقؿ
الثعؾبل ،أبق إسحاق ،تحؼقؼ :اإلمام أبل محؿد بـ طاشقر ،مراجعـة وتـدققؼ:
إستاذ كظقر الساطدي ،الـاشـر :دار إحقـاء الـرتاث العربـل ،بقـروت – لبــان،
الطبعة :إولك 8100هـ  0220 ,م-
 -08الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،الؿملػ :أبـق محؿـد طبـد الحـؼ بــ
غالب بـ طبد الرحؿـ بـ تؿام بـ ططقة إكدلسل ،الؿحؼؼ :طبد السالم طبد
الشــايف محؿــد ،الـاشــر :دار الؽتــب العؾؿقــة – بقــروت ،الطبعــة :إولــك ,
8100هـ-
 -00الؿحؽؿ والؿحقط آطظؿ  ،تللقػ :ابل الحسـ طؾل بـ اسـؿاطقؾ بــ سـقده
الؿرســل ،تحؼقــؼ  :طبــد الحؿقــد هـــداوي  ،دار الؽتــب العؾؿقــة بقــروت ســـة
0222م  ،الطبعة آولك-
 -05الؿخصــص يف الؾغــة ٓبـــ ســقده ،أبــل الحســـ  ،طؾــل بـــ إســؿاطقؾ الؾغــقي
(ت 125هـ)  ،صبعة مصر ،مع ففارس طبد السالم هارون-
 -01معالؿ التـزيؾ ،لإلمام محقل السـة ،أبق محؿـد الحسـقـ بــ مسـعقد البغـقي،
حؼؼف وخرج أحاديثف :محؿد طبد اهلل الـؿر  ,طثؿان جؿعة ضؿقرية  ,سؾقؿان
مسؾؿ الحرش ،دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،ط8184 ،1هـ 8664 ,م-
الســري الزجــاج،
 -02معــاين الؼــرآن وإطرابــف  ،تــللقػ :أبــل إســحاق إبــراهقؿ بـــ َّ
تحؼقؼ :د -طبد الجؾقؾ طبده شؾبل ،الـاشر :طـالؿ الؽتـب , ،بقـروت ،الطبعـة
إولك  8125هـ  8655 ,م-
 -03الؿػردات يف غريب الؼرآن أبق الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد الؿعروف بالراغـب
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د .بدرية سعقد الوادطي

إصػفاكك (الؿتق 220 :هـ) ،الؿحؼـؼ :صـػقان طـدكان الـداودي ،الـاشـر:
دار الؼؾؿ ،الدار الشامقة  ,دمشؼ بقروت ،الطبعة :إولك  8180 ,هـ
 -04الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،وأحؽامف ،وجؿـؾ مــ
فـــقن طؾقمــف ،تــللقػ :أبــق محؿــد مؽــل ب ــ أبــل صالــب الؼقــرواين الؼرصبــل،
مجؿقطة رسائؾ جامعقة بؽؾقـة الدراسـات العؾقـا والبحـث العؾؿـل  ,جامعـة
الشــارقة ،بنشــراف أ-د  :الشــاهد البقشــقخل ،ط .مجؿقطــة بحــقث الؽتــاب
والســـة  ,كؾقــة الشــريعة والدراســات اإلســالمقة  ,جامعــة الشــارقة ،ط،8
8106هـ 0225 ,م-
 -05القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،تللقػ :أبل الحسـ طؾل بـ أحؿد القاحدي،
تحؼقؼ :صػقان داوودي ،الـاشر :دار الؼؾؿ والـدار الشـامقة ،الطبعـة إولـك،
8182هـ-

***
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ف
َ َ َ ْ
ُ َ
ْ
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ملخط البخح
يدرس هذا البحث القققف الؼرآك ّقـة مــ وجفـة ق ّؾـت العـايـة هبـا 7وهـل الدّ راسـة
الؿؼاركة 7وذلؽ بقـ جفتقـ اثـتقـ:
إولى :وققف الؼرآن الؿعتؿدة لدى مصحػ مج ّؿع الؿؾؽ ففد برواية ورش-
ال ّثاكقة :وققف ابـ أبل جؿعة الفبط ّل التل درج طؾقفا أهؾ الؿغرب العرب ّل-
وإكّؿا كاكت العـاية بالؿؼاركة بقـ هاتقـ الجفتقـ ٕمقر ثالثة:
الروايـة الؿعـ ّقل طؾقفـا طــد الؿغاربـة ،وهـل روايـة ورش
أحـدها :اشـرتاكفؿا يف ّ
طـ كافع-
ثاكقفا :اطتؿـاد مج ّؿـع الؿؾـؽ ففـد يف صباطـة روايـة ورش طــ كـافع طؾـك أصـقل
الروايـة إتؼاكًـا يػـقق غقـرهؿ مــ
الرسؿ و ّ
الضـبط 7إلتؼـان الؿغاربـة لفـذه ّ
الؿغاربة يف ّ
بؾدان العالؿ اإلسالم ّل-
ثالثفـا :مقافؼـة مج ّؿـع الؿؾـؽ ففـد ,يف الققـقف الؿعتؿـدة لؾؿصـحػ الؿطبـقع
لديفؿ برواية ورش ,لقققف الفبط ّل مـ وجفقـ:
إ ّول :مقافؼتفؿ لف يف رمز الققػ الفبط ّل ،وهق طالمة (ص)-

ال ّثا  :مقافؼتفؿ لؽثقر مـ مقاضع وقػ الفبط ّل ،والخالف حاص ٌؾ يف إق ّؾ-

فجاءت هذه الدّ راسـة لؾؽشـػ طــ مقاضـع الخـالف بـقـ الـققػقـ ،ومـشـل هـذه
الؿخالػة ،والخؾػ ّقة العؾؿ ّقة التل بـك ك ّؾ واحد مـفؿا طؾقفا وقػـف ،ثـ ّؿ طؼـد التّـرجقح
بقـفؿا-
الؽؾؿات الؿػتاح ّقة لؾبحث:
مجؿع ،ففد ،ورش ،الفبطل ،الققػ ،البؼرة ،مؼاركة-
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املكدم٘
السالم طؾك كب ّقـا مح ّؿـد ،وطؾـك آلـف وصـحبف
الحؿد هلل ر ّب العالؿقـ ،و ّ
الصالة و ّ
أجؿعقـ-
أ ّما بعد:
فنكّف ل ّؿا كـان شـرف العؾـؿ تاب ًعـا لشـرف الؿعؾـقم 7كاكـت العؾـقم الؼرآك ّقـة أشـرف

العؾقم وأج ّؾفا 7لتع ّؾؼفا باهلل ج ّؾ جاللف 7إذ الؼرآن كالمف سبحاكف وتعالك-

وإ ّن مــ دقـائؼ طؾـقم الؼـرآن وأه ّؿفـا :طؾـؿ الققـػ وآبتـداء 7إذ ٓ يتـل ّتك إدراك
الؿعاين الؼرآك ّقة والغقص يف بحارها إ ّٓ بنحاصة تا ّمة هبذا العؾؿ ،كؿـا قـال الـّؽـزاو ّي:

«باب الققػ طظقؿ الؼدر جؾقؾ الخطرّ ٕ 7كف ٓ يتل ّتك ٕحد معرفـة معـاين الؼـرآن وٓ

استـباط إد ّلة ّ
الشرط ّقة مـف إ ّٓ بؿعرفة الػقاصؾ» -
وقد كتب جؿاط ٌة مـ العؾؿاء كت ًبا ض ّؿـقها اختقاراتؿ يف الققـقف الؼرآك ّقـة ،مــفؿ

السجاوكد ّي يف كتابف« :طؾل الوقو »-
مـ و ّشحفا بإد ّلة والتّعؾقالت ،كؿا فعؾ ّ

ص طؾـك تعؾقـؾ تؾـؽ آختقـارات ،كؿـا فعـؾ
ومـفؿ مـ سرد اختقـاره مــ دون كـ ّ
الع ّالمة ابـ أبل جؿعة الفبط ّل حسب الـؿثبت يف «تؼققد الوقف» ،وقـد درج الؿغاربـة

طؾك ا ّتباع وقػف ،وطؾقف صبعقا مصاحػفؿ-

ث ّؿ ل ّؿا أكشئ مج ّؿع الؿؾؽ ففد رحؿف اهلل 7اطتـك أ ّو ًٓ بطباطة الؿصحػ ا ّ
لشريػ
برواي ـة حػ ـص ط ــ طاص ـؿ ،ث ـ ّؿ تق ّســع كظ ـر الؼ ـائؿقـ طؾق ـف إل ـك صباط ـة الؿص ـاحػ

الروايات الؿشتفرة يف إمصار اإلسالم ّقة ،فطبعقا مصح ًػا برواية ورش ،واطتؿـدوا
ب ّ
طؾك رمز الققػ الفبط ّل الؿعروف طـد الؿغاربة وهق طالمة «ص» ،وتـابعقا الفبطـ ّل
يف أكثر وققفف ،وخالػقه يف بعضفا-
م ّؿا يجعؾ الباحث الحصقػ يتساءل طـ إسباب التل دطت العؾؿاء الؿشـرفقـ
طؾك صباطة مصحػ رواية ورش طـ كافع إلك مخالػة وققف الفبط ّل-
( )8يـظر :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن (-)055.8
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لفذا 7تق ّجفت طـايتـا لؾـّظر يف مقاصـ خالف القققف بقـ الفبط ّل وبقـ مصحػ

مج ّؿع الؿؾـؽ ففـد بروايـة ورش ،وخ ّصصــا هـذا البحـث لققـقف سـقرة البؼـرة 7إذ
تقسقع الـّظر يف ك ّؾ سقر الؼرآن م ّؿا يطقل جدّ ا ،ويخرج طـ ح ّقز البحـقث إلـك ح ّقـز

الؿقسقطات الؿػتؼرة إلك تؽاتػ جفقد كثقر مـ الدّ ارسقـ والباحثقـ-
واخرتكا أن يؽقن طـقان هذه الدّ راسة:
ما خالف فقه مصحف مج ّؿع الؿؾك ففد برواية ورش الوقف الفبط ّي طـد الؿغاربة
-دراس ٌة إحصائ ّق ٌة تحؾقؾ ّق ٌة مؼارك ٌة لوقو سورة البؼرة-

* أه ّؿ ّقـة الـؿوضوع:
لفذا الؿقضقع أه ّؿ ّق ٌة كبقرةٌ ،كقجزها فقؿا يل :
أ ّو ًٓ :الؼقؿة الؽبقرة التل تر ّبع طؾقفا مصحػ مج ّؿع الؿؾؽ ففد رحؿف اهلل 7حقث
ات متـ ّقطةٌ ،مـفا :رواية ورش طـ كافع ،م ّؿا يـبغـل أن يؽـقن مصـد ًرا
صبعت مـف رواي ٌ
مؾف ًؿا لؾدّ راسات العؾؿ ّقة-
الصـادرة طــ مج ّؿـع الؿؾـؽ ففـد إلـك بـالد
ثاكـ ًقا :وصقل مصاحػ روايـة ورش ّ
الؿغرب العرب ّل 7اسـتدطك مــ بعـض الـّـاس اسـتغراب وققففـا 7لجرياهنـا طؾـك غقـر
الصقاب يف هذه الؿسللة-
الؿعفقد طـدهؿ ،م ّؿا يؼتضل مـ الباحثقـ أن يج ّؾقا ّ

ثـــال ًثا :طــدم وجــقد دراســات مؼاركــة ,حســب ا ّصالطـــا ,بــقـ وقــقف الفبطــ ّل
ووققف غقره-
راب ًعا :اكعدام دراسات طؾؿ ّقة ,حسب ا ّصالطـا ,تتع ّؾؼ بؿصـحػ مج ّؿـع الؿؾـؽ

ففد رغؿ أه ّؿ ّقتف العؾؿ ّقة ،إ ّٓ كتاب الـدّ كتقر مسـاطد ال ّط ّقـار الـذي طـقكـف بــ« :وقـو

الـالزم،
الؼرآن يف التّػسقر» ،فؼد درس ثالثـة أكـقاع مــ الققـػ الؼـرآينّ 7هـل الققـػ ّ
ووقػ التّعاكؼ ،والققـػ الؿؿــقع ،واطتؿـد طؾـك وقـقف مصـحػ الؿج ّؿـع بروايـة
حػص طـ طاصؿ-
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* أسباب اختقار الؿوضوع :
كجؿؾ أسباب اختقار هذا الؿقضقع فؿا يؾل:
أ ّو ًٓ :اكتشار صبعة مج ّؿع الؿؾؽ ففد لؿصحػ رواية ورش يف الؿغـرب العربـ ّل،

قف مخالػ ٌة لؿا اطتاده الؿغاربة مـ الققػ الفبط ّل 7م ّؿا يثقر إشؽآت طؾؿ ّق ًة
وفقف وق ٌ

طـ سبب هذا التّبايـ-

ثاكـ ًقا :مقافؼة مج ّؿع الؿؾؽ ففد يف القققف الؿعتؿدة لؾؿصحػ الؿطبقع لـديفؿ
برواية ورش لقققف الفبط ّل مـ وجفقـ:

أحدهؿا :مقافؼتفؿ لف يف رمز الققػ ،وهق طالمة «ص»-

وأخر :مقافؼتفؿ ٕكثر وققف الفبط ّل ،ومخالػتفؿ لف يف بعضفا-

فآثركا أن تؽقن الؿؼاركة بقـفؿا 7لؼ ّقة التّشابف م ّؿا يتط ّؾب د ّق ًة يف التّؿققز بقـفؿا-

ثال ًثا :أ ّن هذا الؿقضقع تتجاذبف جقاكب بالغ ّق ٌة وكحق ّي ٌة وقرآك ّقةٌ ،م ّؿا يحتـاج معفـا
إلك ضبط وتللقػ-

* إشؽال ّقة الـؿوضوع:
تتجاذب هذا الـؿقضقع إشؽال ّقتان:
أ ّو ًٓ :ما مدى التّقافؼ وآختالف بقـ الققػ الفبط ّل وبقـ وقػ مصـحػ روايـة

الصادر طـ مج ّؿع الؿؾؽ ففد رحؿف اهلل؟
ورش ّ

ثاك ًقــا :ه ـؾ لف ـذه القق ـقف تعؾ ـقال ٌت وأد ّل ـ ٌة قام ـت طؾقف ـا؟ وه ـؾ يؿؽ ــ ال ّتــرجقح

بقـفؿا؟

السابؼة:
* الدّ راسات ّ
كتبت يف الققػ الفبط ّل جؿؾ ٌة مـ الؽتابات ،مـفا:

 ,مـفج ّقة ابن أبي جؿعة الفبطـ ّي يف أوقـا الؼـرآن ،لػضـقؾة ّ
الشـقخ العابـديـ بــ

قع بالجزائر طـ دار اإلمام مالؽ طام  8104هـ 0223 .م-
اب مطب ٌ
حـػ ّقة ،وهق كت ٌ

 ,إسـس الع ّامـة التـي بــى طؾقفـا اإلمـام الفبطـ ّي وقوفـه – دراسـ ٌة وصـػ ّق ٌة كؼد ّيـ ٌة

221

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )6:هـ

الصـالح بقطافقـة ،جامعـة
تحؾقؾ ّق ٌة ،وهل رسالة ماجستقر مؼدّ م ٌة مـ الباحـث :مح ّؿـد ّ
الجزائر ،طام 0226م-
قر
 ,الوقو الفبط ّقة  -دراس ٌة وصػ ّق ٌة تحؾقؾ ّق ٌة ،لؾدّ كتقر زكر ّياء تقكاين ،مؼ ٌال مـش ٌ
يف مج ّؾة إذاطة الؼرآن الؽريؿ الدّ ول ّقة بالجزائر ،العدد -84
قر يف
 ,الوقو الفبط ّقة  -دراس ٌة وصػ ّق ٌة كؼد ّي ٌة ،لؾدّ كتقر ربقع شؿالل ،وهـق مـشـ ٌ

مج ّؾة العؾقم اإلسالم ّقة والحضارة ،العدد ال ّثامـ0285 ،م -وقد ط ّقل طؾك ما سـبؼف،
ٓ س ّقؿا تعقيؾف طؾك مؼال «القققف الفبط ّقة – دراس ٌة وصػ ّق ٌة تحؾقؾ ّق ٌة» لؾدّ كتقر زكر ّيـاء
تقكاين ،فؼد أخذ مـف فؼرات كثقر ًة بحروففا مع طدم العزو إلقف تارةً ،أو مع طزو إجؿال ّل
يقهؿ استػادة الػؽر مـف فؼط مع أ ّن القاقع أكّف أخذ فؼرات بحروففا!!
هـذا ،ويظف ـر مــ خ ـالل طــاويـ ه ـذه البح ـقث :تبـايـ ال ّطــرح بـقـ ه ـذه الدّ راس ـة
وغقرها مـ الدّ راسات ،وأ ّن هذه الدّ راسات لقس يف شلء مـفا :البحث الؿؼارن-

خطة البحث:
هذا ،وقد اقتضت صبقعة البحث أن يـتظؿ يف الخ ّطة أتقة:
مؼدّ مةٌ.
الؿبحث إ ّول :تعريف الوقف وأه ّؿ ّقته.
الؿطؾب إ ّول :تعريف الوقف لغةً.
الؿطؾب ال ّثا  :تعريف الوقف اصطل ًحا.
الؿطؾب ال ّثالث :أه ّؿ ّقة الوقف.
الؿبحث ال ّثا  :أكواع الوقف.
الؿطؾب إ ّول :الوقف التّا ّم.

الؿطؾب ال ّثا  :الوقف الؽايف.
الؿطؾب ال ّثالث :الوقف الحسن.
الرابع :الوقف الؼبقح.
الؿطؾب ّ
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الؿبحث ال ّثالث :التّعريف بالع ّلمة ابن أبي جؿعة الفبط ّي ووقوفه.
الؿطؾب إ ّول :ترجؿة ابن أبي جؿعة الفبط ّي.
الؿطؾب ال ّثا  :التّعريف بوقو الفبط ّي.
الؿطؾب ال ّثالث :معالم وقو الفبط ّي.

الرابع :دراسة وقو مصحف مج ّؿع الؿؾك ففد برواية ورش الؿخالػة
الؿبحث ّ
لوقو الفبط ّي.

الخـاتـؿة ،وفقفا أه ّؿ الـّتائج والتّقصقات-

وقبؾ ّ
الشروع يف ذكر مباحث البحث ومطالبف 7كس ّجؾ هفـا كؾؿـة شـؽر وطرفـان،
فؼ ـد ت ـ ّؿ دط ـؿ ه ـذا الؿش ـروع م ــ قب ـؾ جامع ـة الج ـقف تح ـت مش ـروع بحث ـ ّل رق ـؿ

( 7)75/55فؾجامعة الجقف ّ
الشؽر الجزيؾ-

***
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املبخح األّّل :تعزٓف الْقف ّأٍ ّنّٔتُ.
إ ّن مـ جؿؾة الؼضايا التل يجؿؾ القققف طـدها ,بؾ يتعـ ّقـ ذلـؽ :,بقـان حؼقؼـة
ّ
الشلء الؿراد بحثف وإضفار ققؿتف وأه ّؿ ّقتف-

أ ّما إ ّول وهق بقان حؼقؼتف 7فنكّف قد استؼ ّر يف العؼقل :أ ّن الحؽؿ طؾك ّ
الشلء فـر ٌع
طـ تص ّقره-
وأ ّما ال ّثاين وهق إضفار ققؿتف وأه ّؿ ّقتف 7فن ّن مــ الؼقاطـد الؿؼـ ّررة طــد العؾؿـاء :أ ّن
مـ طرف ما يطؾب هان طؾقف ما يبذل -
فؽاكت هاتان الجزئ ّقتان مـ إه ّؿ ّقة بؿؽاكة سامؼة ،ولذا بدأكا بحثـا هذا بالتّعريػ
بالققػ وبقان أه ّؿ ّقتف-

املطلب األّّل :تعزٓف الْقف لغً٘.
الققــػ يف ال ّؾغــة :مصــد ٌر لؾػعــؾ «وقــف» ال ّثالثــ ّل ،ولفــذا الػعــؾ «,وقــف»,

استعؿآن :

أحدهؿا :أن يؽقن متعدّ ًيا ،فؿصدره :الققػ ،وهق مصد ٌر ققاس ّل لؾػعـؾ ال ّثالثـ ّل
الؿتعدّ ي ،كؿا قال ابـ مالؽ:
«فع ٌل» :ققاس مصدر الؿعدّ ى مـ ذي ثالثة كـ «ر ّد» «ر ّدا»
ثاكقفؿا :أن يؽقن ٓز ًما ،فؿصدره :القققف-
والػعؾ هق «وقف» ,كؿا سبؼ ،,وأ ّما «أوقف» ففل لغ ٌة فقـف ،وصـػفا الجـقهر ّي
الرداءة ،وأكّفا لؿ ترد يف الؽالم إ ّٓ يف حرف واحد ،وهق ققلفؿ« :أوقػت طــ إمـر
ب ّ
الذي كـت فقف ،أي :أقؾعت» -
( )8يـظر :فقض الؼدير لؾؿـاو ّي (-)133.8
( )0يـظر :تاج ال ّؾغة وصحاح العرب ّقة لؾجقهر ّي (-)8112.1
( )5يـظر :شرح إشؿقينّ طؾك ألػ ّقة ابـ مالؽ (-)126.0
( )1تاج ال ّؾغة وصحاح العرب ّقة (-)8112.1
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السؽقت ،قـال أبـق طؿـرو ّ
والققػ معـاه :اإلمساك طـ ّ
الشـقباينّ :
الشلء ،ومـف ّ
«يؼ ـال :ك ّؾؿ ـتفؿ ث ـ ّؿ أوقػ ـت ط ــفؿ ،أي :أمس ـؽت ،وك ـ ّؾ ش ـلء تؿس ـؽ طـ ـف تؼ ـقل:

أوقػت» -

املطلب الجّاىٕ :تعزٓف الْقف اصطالحاا.
الصـرف،
استعؿؾ «الققػ» اصطال ًحا يف طؾقم مختؾػة 7فاسـتعؿؾ يف الػؼـف ،ويف ّ
ويف طؾقم الؼرآن-
فالققػ يف الػؼف :هق تحبقس إصؾ وتسبقؾ الؿـػعة -
الصرف :هق قطع الـّطؼ طـد آخر الؽؾؿة -
والققػ يف ّ
والققػ يف طؾقم الؼرآن ,وهق مؼصقدكا :,لف معـقان :
أحدهؿا :كقػ ّقة الـّطؼ بالحرف أو الحركة طـد الققػ-
ثاكقفؿا :الققػ الذي يتل ّثر بف الؿعـك يف أية-
والؿؼصقد يف هذا البحث :ال ّثاين دون إ ّول-

املطلب الجّالح :أٍ ّنّٔ٘ الْقف.
السـؾػ يتع ّؾؿقكـف كؿـا يتع ّؾؿـقن حـروف
لؾققػ الؼرآينّ أه ّؿ ّقـ ٌة بالغـةٌ ،ولـذا كـان ّ

الؼرآن ،فؼد روى الـ ّّحاس يف كتاب «الؼطع وآئتـا » طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿـا
أكّف قال« :لؼد طشـا برهـ ًة مــ دهركـا ،وإ ّن أحـدكا لقـمتك اإليؿـان قبـؾ الؼـرآن ،وتــزل
السقرة طؾـك مح ّؿـد صـ ّؾك اهلل طؾقـف وسـ ّؾؿ ،فقـتع ّؾؿ حاللفـا وحرامفـا ومـا يـبغـل أن
ّ
الصحاح ( )8112.1طـ أبل طؿرو غقر مـسقب ،فتق ّهؿ بعضفؿ أ ّكف أبق طؿـرو
( )8وكؼؾف طـف الجقهر ّي يف ّ
الصقاب :أ ّكف أبق طؿرو ّ
الشقباينّ-
بـ العالء ،ث ّؿ ترجؿ ل خقر! ،و ّ
يؼارن بـ :وققف الؼـرآن وطالقتفـا بـالؿعـك وال ّتركقـب ،أصروحـة دكتـقراه لؾباحـث :طبـد اهلل بــ سـالؿ
ال ّثؿال ّل (ص-)4
( )0الجقؿ (-)062.5
( )5يـظرّ :
الشرح الؽبقر طؾك متـ الؿؼـع ٓبـ أبل طؿر (-)852.3
الصرف لؾحؿالو ّي (ص-)823
( )1يـظر :شذا العرف يف ف ّـ ّ
( )2يـظر :وققف الؼرآن وأثرها يف ال ّتػسقر لؾ ّط ّقار (ص-)81
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يققػ طـده مـفا ،كؿـا تتع ّؾؿـقن أكـتؿ القـقم الؼـرآن ،ولؼـد رأيـت القـقم رجـ ًآ يـمتك
أحدهؿ الؼرآن قبؾ اإليؿان ،فقؼرأ ما بقـ فاتحة الؽتاب إلك خاتؿتف ما يدري مـا أمـره
وٓ زاجره وٓ ما يـبغل أن يققػ طـده مـف ،ويـثره كثر الدّ قؾ» -
قال الـ ّّحاس مع ّؾ ًؼا طؾك هذا الخرب« :ففذا الحديث يد ّل طؾك أكّفؿ كاكقا يتع ّؾؿـقن
التّؿام كؿا يتع ّؾؿقن الؼرآن ،وققل ابـ طؿر« :لؼد طشـا بره ًة مـ الدّ هر» يد ّل طؾـك أ ّن
الصحابة» -
اع مـ ّ
ذ ل ؽ إج ؿ ٌ
ويؿؽـ أن كجؿؾ بعض فقائد معرفة الققػ يف الـّؼاط أتقة:
* أ ّو ًٓ :أ ّن معرفة القققف والعؿؾ بؿؼتضك هذه الؿعرفة :امتثـ ٌال ٕمـر اهلل تعـالك
آن ت َْرتِ ًقل﴾ [الؿزّ ّمل ،]7:فؼد روي طــ طؾـ ّل رضـل اهلل طــف أكّـف
يف ققلفَ ﴿ :و َرت ِل ا ْل ُؼ ْر َ
قال« :التّرتقؾ :تجقيد الحروف ومعرفة القققف» -
ص طؾك وجقب معرفة الققـػ وآبتـداء جؿاطـ ٌة مــ العؾؿـاء  ،قـال ابــ
ولذا ك ّ
الجزر ّي رحؿف اهلل:
وبعد تجـويدك لؾحرو ٓ بـدّ من معرفة الوقو
وآبتداء ....................... ................
* ثاك ًقا :أ ّن معرفة الققػ وآبتداء مـ تؿام الؿعرفـة بؿعـاين الؼـرآن الؽـريؿ ،كؿـا

قالف ابـ إكبار ّي -
ص طؾقف ابـ الجزر ّي -
* ثال ًثا :أ ّن بالققػ وآبتداء يظفر إطجاز الؼرآن -كؿا ك ّ
ويف هذا مؼــ ٌع ،ومــ كظـر يف كصـقص العؾؿـاء يف مم ّلػـاتؿ ،ويف تصـ ّرفاتؿ فقفـا7
وقػ طؾك جؿؾة أخرى مـ فقائد معرفة الققػ وآبتداء-

( )8الؼطع وآئتـاف لؾـّ ّحاس (-)80.8
( )0الؿصدر كػسف-
ؾسققص ّل (-)050.8
( )5اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ل ّ
( )1يـظر :الـّشر يف الؼراءات العشر (-)002.8
( )2يـظر :الؿؼدّ مة فقؿا يجب طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف (ص-)5
( )3يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)825.8
( )4يـظر :الـّشر يف الؼراءات العشر (-)002.8
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املبخح الجّاىٕ :أىْاع الْقف.
يـؼسؿ الققػ باطتبارات مختؾػة  7فقـؼسؿ باطتبار القاقـػ ،وباطتبـار الؿققـقف
طؾق ـف ،وباطتب ـار الؿقق ـقف ب ـف ،وسـؼتص ـر مـف ـا يف بحثـ ـا طؾ ـك م ـا يـاس ـبف م ــ ه ـذه
آطتبارات ،وهق تؼسقؿ الققػ باطتبار الؿقققف طؾقف-
وأشفر إققال يف أقسام هذا آطتبار أكّفا أربعة أكقاع 7هل :الققػ التّا ّم ،والققػ

الؽايف ،والققػ الحسـ ،والققػ الؼبقح ،وسـجعؾ ك ّؾ كقع يف مطؾب يخ ّصف-

املطلب األّّل :الْقف التّاوّ.
لع ّؾ ابـ إكبار ّي أقدم مـ ط ّرف الققػ الؽايف ،فؼد قال يف ذلـؽ« :الـذي يحســ

الققػ طؾقف وآبتداء بؿا بعده ،وٓ يؽقن بعده ما يتع ّؾؼ بف» -

قال الدّ كتقر مساطدٌ ال ّط ّقار« :ققلف« :يحسن» يف تعريػ التّا ّم بد ًٓ طـ «يـت ّم» التـل
هل ألصؼ بؿعـك التّؿام ،يراد بف الحسـ العا ّم العـريفّ ٓ غقـر ،ولـقس مـراده مصـطؾح
الحسـ ،وطؾك هذا سار مـ ط ّرف التّا ّم م ّؿـ جاء بعده» -

وس ّؿل الققػ التّا ّم هبذا آسؿ 7لتؿام ال ّؾػظ ،واكؼطاع ما بعده طـف -
ومثالف  :الققػ طؾك ققلف تعالكَ ﴿ :و ُأو َلئِ َ
ـون﴾ [البؼـرةّ ٕ« 7]8:ن
ك ُه ُم ا ْل ُؿ ْػ ِؾ ُح َ
ِ
ين َك َػ ُروا﴾ [البؼرة ]9:كال ٌم مبتد ٌأ مـؼط ٌع مـ الذي قبؾف» -
ققلف﴿ :إِ َّن الذ َ

الرحقؿ بـ طبد اهلل ّ
الشــؼقط ّل،
( )8يـظر :أكقاع الققػ باطتبار ما يققػ بف يف الؼراءات الؼرآك ّقة ،لؾدّ كتقر طبد ّ
قر يف مج ّؾة معفد ّ
الرابع طشر( ،ص-)63,62
الشاصب ّل لؾدّ راسات الؼرآك ّقة ،العدد ّ
مـش ٌ
( )0إيضاح الققػ وآبتداء (-)816.8
( )5وققف الؼرآن وأثرها يف ال ّتػسقر (ص-)880
( )1يـظر :الدّ قائؼ الؿحؽؿة يف شرح الؿؼدّ مة (ص-)810
( )2يـظر :جفد الؿؼ ّؾ لؾؿرطش ّل (ص-)022
( )3إيضاح الققػ وآبتداء (ص-)165
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املطلب الجّاىٕ :الْقف الهايف.
وهق «الذي اكػصؾ م ّؿا بعده يف ال ّؾػظ ،ولف بف تع ّؾ ٌؼ يف الؿعـك بقجف»  ،وحؽؿف:
أكّف يص ّح الققػ طؾقف ،وآبتداء بؿا بعده-
وس ّؿل هذا الققػ كاف ًقآ 7كتػائف ط ّؿا بعده ،واستغـاء ما بعده طـف 7بـلن ٓ يؽـقن

مؼ ّقدً ا لف مـ جفة ال ّؾػظ -

ُون﴾ [البؼرةّ ٕ ]9:ن ما بعـدها وهـق ققلـف سـبحاكف:
ومثالف :الققػ طؾك ﴿ َٓ ُي ْم ِمـ َ

﴿ َخت ََم اهللُ﴾ [البؼرة ]::بالؽافريـ الذيـ تتحدّ ث طـفؿ هذه أيات الؽريؿة -

املطلب الجّالح :الْقف احلضً.
وهق« :الذي تع ّؾؼ بؿا بعده لػ ًظا ومعـًـك»  7وحؽؿـف :أكّـف يحســ الققـػ طؾقـف،
وٓ يحسـ آبتداء بؿا بعده -
«وإكّؿا ذكروه لقتّسع إمر طؾك الؼارئ ،فر ّبؿا ضاقت كػسف قبؾ القصقل إلك التّا ّم
أو الؽايف ٓ ،س ّقؿا مـ كان ض ّقؼ الحـجرة ث ّؿ ٓ يستطقع أن يتؽ ّؾؿ بؽالم كثقر يف كػس
واحد ،فقؼـػ طؾـك الجـائز ،ففـق أولـك مــ الققـقف طؾـك كـالم لـؿ تحصـؾ لسـامعف
فائد ٌة» -

ومثال الققػ الحسـ :الققػ طؾـك ﴿ا ْل َح ْؿـدُ هلل ِ﴾ [الػاتحـة ،]4:فقجـقز الققـػ
طؾقـفّ ٕ 7ن معــاه مػفـق ٌم مسـتؼ ّؾ بـػسـف ،ولؽــ ٓ يحســ آبتـداء بؿـا بعـده 7لؽقكـف
متع ّؾ ًؼا بؿا قبؾف لػ ًظا ومعـًك -

( )8ال ّتؿفقد يف طؾؿ ال ّتجقيد ٓبـ الجزر ّي (ص-)848
( )0يـظر :أضقاء البقان يف معرفة الققػ وآبتداء لجؿال الؼرش (ص-)82
( )5يـظر :جفد الؿؼ ّؾ لؾؿرطش ّل (ص-)022
( )1الػقائد الؿػفؿة يف شرح الجزر ّية الؿؼدّ مة لؾقالقشة (ص-)15
( )2إيضاح الققػ وآبتداء (-)822.8
( )3الػقائد الؿػفؿة لؾقالقشة (ص-)16
( )4يـظر :ال ّطرازات الؿعؾؿة لعبد الدّ ائؿ إزهر ّي (ص-)886

228

ما خالف فقه مصحف مج ّؿع الؿؾك ففد برواية ورش الوقف الفبط ّي طـد الؿغاربة د.زكر ّياء توكا  ،د.مح ّؿد بن مرضي الفز ّيل

املطلب الزّابع :الْقف الكبٔذ.
وهق أن يققػ طؾك كؾؿة يقهؿ الققػ طؾقفا معـًك فاسدً ا ،وإذا كـان هـذا الققـػ
مع طدم تؿام الؽالم 7كان أقبح -
السامع مـف معـًك -
ومـ الققػ الؼبقح :الققػ طؾك لػظ ٓ يػفؿ ّ
ـاط َؾ ْم َأ َّك ـ ُه َٓ إِ َل ـ َه إِ َّٓ اهللُ﴾
مث ـال إ ّول :القق ـػ طؾ ـك «إل ـه» م ــ ققل ـف تع ـالكَ ﴿ :فـ ْ

[مح ّؿدٌ  7]55:فن ّن الققػ طؾقف يػفؿ معـًك فاسدً ا ،وهق كػل اإللف مطؾ ًؼا-

السـامع مــف معـًـك :,الققـػ طؾـك
ومثال ال ّثاين ,وهق الققػ طؾك لػـظ ٓ يػفـؿ ّ
﴿ا ْل َح ْؿدُ ﴾ مـ ققلـف تعـالك﴿ :ا ْل َح ْؿـدُ هلل ِ﴾ [الػاتحـة 7]4:فـن ّن الققـػ طؾقـف ٓ يػفـؿ
معـًك تا ّمآ 7قتصار القاقػ طؾك صريف اإلسـاد يف الجؿؾة-

***

( )8يـظر :جفد الؿؼ ّؾ لؾؿرطش ّل (ص-)026
( )0يـظر :معالؿ آهتداء (ص-)56

229

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )6:هـ

املبخح الجّالح
ٕ ّّقْفُ
التّعزٓف بالعلٍام٘ ابً أبٕ مجع٘ اهلبط ّ
بع ـد بق ـان حؼقؼ ـة القق ـػ وأه ّؿ ّقــة العؾ ـؿ ب ـف ،وبق ـان أقس ـامف الؿش ـفقرة 7يحس ــ

التّعريػ بصاحب الققػ الذي هق مح ّؾ الدّ راسة ,وهق الع ّالمة الفبط ّل ،,وبالققػ
الذي يـسب إلقف فقؼال فقفا :القققف الفبط ّقة ،وهل الؿعتؿدة طـد الؿغاربة-

املطلب األّّل :تزمج٘ ابً أبٕ مجع٘ اهلبطّٕ.
وكجؿؾ الؽالم طـ ترجؿتف يف خؿسة مؼاصد:

الؿؼصد إ ّول :ج ّر كسبه.
الصؿا ّ  ،يؽــك بــ :أبـل طبـد اهلل ،ويعـرف بــ :الفبطـ ّل ،
هق مح ّؿد بـ أبل جؿعة ّ
كسب ًة إلك جبال الفبط الؿعروفة ،وققؾ :كسـب ًة إلـك مدشـر أهباصـة 7وهـل قبقؾـة سـؿاتة

,إحدى قبائل الجبل بشؿال الؿغرب. -
الؿؼصد ال ّثا  :تاريخ مولده.
ٓ يعؾ ـؿ ت ـاريخ وٓدت ـف طؾ ـك جف ـة التّحديــد ،ويب ـدو أ ّكــف ول ـد يف مـتص ـػ الؼ ـرن
التّاسع -

الؿؼصد ال ّثالث :شقوخه وتلمقذه.
جاء يف كتاب «الؼ ّراء والؼراءات يف الؿغرب» مـا ك ّصـف« :تع ّؾـؿ الفبطـ ّل طؾـك طـادة
السقـ أي ًضا -يـظر :جذوة آقتباس يف ذكر مـ ح ّؾ مـ إطالم مديـة فاس ٓبــ قاضـل
( )8ب ّ
الصاد ،ويؼال ب ّ
الؿؽـاس ّل (ص ،)508وكشر الؿثاين ٕهؾ الؼرن الحادي طشر وال ّثاين ٓبـ ال ّط ّقب الؼادر ّي (-)52.8
الصـؾحاء بػـاس لؾؽ ّتـاينّ (،520.8
( )0يـظـر :سـؾقة إكػـاس ومحادثـة إكقـاس بؿــ أقـرب مــ العؾؿـاء و ّ
ال ّترجؿة رقؿ-)032:
ّ
( )5يـظر :إمتاع الػضالء برتاجؿ الؼ ّراء فقؿا بعد الؼرن الثامـ الفجر ّي (-)028.0
( )1يـظر :الؼ ّراء والؼراءات بالؿغرب لسعقد اطراب (ص-)843
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أبـاء البادية يف الؽتّاب ،فحػظ الؼرآن وج ّقده ،وكاكت مديـة الؼصر الؽبقـر وقتئـذ مــ
أه ّؿ الؿراكز ال ّثؼاف ّقة بالؿغرب  ---ث ّؿ رحؾ  ---إلك فاس ،وأهنك هبا دراستف» -

ص طؾك تعقـقـ شـققخف
فقؽقن قد تؾ ّؼك طـ شققخ كثر ،إ ّٓ أ ّن كتب التّراجؿ لؿ تـ ّ

إ ّٓ شق ًخا واحدً ا هق أبق طبد اهلل ابـ غازي  ،وطـف ق ّقد الفبط ّل الققػ -

وأ ّما تالمقذه 7فؾؿ يذكر مـفؿ ك ّصا باسؿف إ ّٓ أبق طبد اهلل مح ّؿـد بــ طؾـ ّل بــ طـدّ ة

إكدلس ّل -

الرابع :ثبت مصـّػاته.
الؿؼصد ّ
أشفر الؿصــّػات الؿـسـقبة لؾفبطـ ّل 7هـق كتـاب« :تؼققـد وقـف الؼـرآن العظـقم»،

وهب ـذا آس ـؿ ورد يف مؼدّ م ـة الـّس ـخة الخ ّط ّقــة الؿحػقض ـة بؿؽتب ـة ّ
الشــقخ الؿقه ـقب
أولحبقب لؾؿخطقصات ببجاية (الجزائر)-

ف بـقـ البـاحثقـ،
وهؾ هذا الؽتاب مـ مصــّػاتف أو ق ّقـد مضـؿقكف طــف؟ فقـف خـال ٌ
وتحؼقؼ الؼقل فقف يحتاج إلك بحث مستؼ ّؾ!
وم ّؿا كسب إلقف كتاب :طؿدة الػؼقر يف طبادة العؾ ّل الؽبقر -

الؿؼصد الخامس :تاريخ وفاته.
وف بطالعـة
تق ّفل رحؿف اهلل سـة ثالثقـ وتسعؿائة بػاس ودفــ هبـا  ،وقـربه معـر ٌ
الزربطاكة -
فاس قرب ّ

( )8الؿرجع كػسف (ص-)844,843
( )0يـظر :سؾقة إكػاس (ص-)525
( )5يـظر :كشر الؿثاين ( ،)52.8وسقل ما فقف-
( )1يـظر :إمتاع الػضالء (-)020.0
( )2يـظر :قراءة كافع طـد الؿغاربة لعبد الفادي حؿق ّتق (-)856.1
الرجال ٓبـ الؼاضل الؿؽـاس ّل (-)820.0
( )3يـظر :د ّرة الحجال يف أسؿاء ّ
( )4يـظر :سؾقة إكػاس (-)525.8

231

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )6:هـ

املطلب الجّاىٕ :التّعزٓف بْقْف اهلبطّٕ.
وققف الفبط ّل مثبت ٌة يف كتاب اسؿف« :تؼققد وقػ الؼرآن العظقؿ»-

وقد اختؾػ يف هذا الؽتاب :هؾ هق مـ تصـقػ الفبط ّل كػسف ،أو ق ّقد طـف؟ أقرهبا

الصــالة
ال ّثــاين 7فؼ ـد ورد يف إح ـدى الـّس ـخ الخ ّط ّقــة لؾؽت ـاب م ـا ك ّصــف« :الحؿ ـد هلل ،و ّ
السالم طؾك رسقل اهلل-
و ّ
تؼققد وقػ الؼرآن العظقؿ ،ق ّقده بعض ال ّطؾبة طـ ّ
الشقخ إستاذ س ّقدي مح ّؿد بـ
أبل جؿعة الفبط ّل رحؿف اهلل وكػعـا بف ،آمقـ ،آمقــ ،آمقـ» -

ومع ذلؽ 7فال يؿـع أن يـسب إلقف هبذا آطتبار ،وهق أكّف مـ مم ّلػاتف باطتبار أ ّن ما

فقف مـ طؾؿف هق ،بؼطع الـّظر طـ تحريره بقده-
وصريؼة هذا الؽتاب يف طرض وققف الؼرآن :هق آقتصار طؾك الؽؾؿة الؿقققف
طؾقفا 7فجاء فقف مث ًال:
الضالقـ -
«سقرة الػاتحة :الدّ يـ  -كستعقـ ّ -
س ـقرة البؼ ـرة :ألــؿ  ٓ -ري ـب  -يـػؼ ـقن  -م ــ ر ّبف ـؿ  -الؿػؾح ـقن  ٓ -يممـــقن -
سؿعفؿ -غشاو ٌة» الخ-

املطلب الجّالح :معامل ّقْف اهلبطّٕ.
بــك الع ّالمـة ابــ أبـل جؿعـة الفبطـ ّل وققفـف طؾـك جؿؾـة مــ الؿعـالؿ ،تـبـئ طــ

شػقف كظره وسعة ا ّصالطف ،ووافر أدبف-

وكذكر فقؿـا يـل جؿؾـ ًة مــ تؾـؽ الؿعـالؿ التـل بــك طؾقفـا وققفـف ،وٓ كستؼصـل
ذلؽّ ٕ 7ن ذلؽ يطقل جدّ ا-
( )8يـظر :تؼققد الققػ لؾفبط ّل ،كسخة مؽتبة ّ
الشقخ الؿقهـقب أولحبقـب لؾؿخطقصـات ،بجايـة ،الجزائـر،
[القرقة رقؿ-]8 :
( )0الؿصدر كػسف-
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فؿـ تؾؽ الؿعالؿ :

ي.
أ ّو ًٓ :آختقار التّػسقر ّ

ت إِ َّن ا ْل ُؿ ُؾ َ
وها َو َج َع ُؾوا َأ ِطـزَّ َة َأ ْه ِؾ َفـا
كؼقل اهلل تعالكَ ﴿ :قا َل ْ
وك إِ َذا َد َخ ُؾوا َق ْر َي ًة َأ ْف َسدُ َ
َأ ِذ َّل ًة َوك ََذلِ َ
ون﴾ [الـّؿل-]67:
ك َي ْػ َع ُؾ َ
فؼد اختؾػ هؾَ ﴿ :وك ََذلِ َ
ون﴾ مـ تؿام ققل بؾؼقس مؾؽة سبل ،أو هق قـق ٌل
ك َي ْػ َع ُؾ َ
ػ مـ كالم اهلل تعالك  ،والذي يختاره الع ّالمة ابـ أبل جؿعـة الفبطـ ّل رحؿـف
مستلك ٌ

ػ مـ كالم اهلل ،ولقس هق مـ تؿام كـالم بؾؼـقس -ويرشـد إلــك
اهلل هق أكّف قق ٌل مستلك ٌ
هذا :الققـػ الذي جعـؾف طؾك كؾؿة ﴿ َأ ِذ َّل ٍة﴾ ث ّؿ البدء بـَ ﴿ :وك ََذلِ َ
ون﴾ -
ك َي ْػ َع ُؾ َ

ثاك ًقا :تؿققز الؿتشابه بالوقوفات الؿختؾػة.
فؾتسفقؾ ضبط الؿقاضع الؿتشاهبة 7لئ ّال تخـتؾط طؾـك الحـافظ طــد الؼـراءة 7م ّقـز
الفبط ّل بقـفا بقققف مختؾػة ،فؿـ ذلؽ:
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ـون ِح ْج ًـرا
قن َو َي ُؼو ُل َ
ققلف تعـالكَ ﴿ :ي ْـو َم َي َـر ْو َن ا ْل َؿ َلئؽَـ َة َٓ ُب ْش َـرى َي ْو َمئـذ ل ْؾ ُؿ ْجـرِم َ
ِ ِ
ِ
ورا﴾ [الػرقان،]56-55:
ورا * َو َقد ْمـَا إِ َلى َما َطؿ ُؾوا م ْن َط َؿ ٍل َف َج َع ْؾـَا ُه َه َبا ًء َمـْ ُث ً
َم ْح ُج ً
ِ
ـاج َو َج َع َـل
مع ققلف تعـالكَ ﴿ :و ُه َو ا َّل ِذي َم َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن َه َذا َط ْذ ٌب ُف َر ٌ
ات َو َه َذا م ْؾ ٌح ُأ َج ٌ
بقـَفؿا برزَ ًخا و ِحجرا محجورا * وهو ا َّل ِذي َخ َؾ َق ِمن ا ْلؿ ِ
اء َب َش ًرا َف َج َع َؾ ُه ك ََس ًبا َو ِص ْـف ًرا
َ ْ ً َ ْ ُ ً َ ُ َ
َ َ
َْ ُ َ َْ
َان َر ُّب َ
ك َق ِد ًيرا﴾ [الػرقان-]87-86:
َوك َ
ِ
ـــرا﴾ ،ويســــتلكػ
فػــــل الؿقضــــع إ ّول يؼــــػ الفبطــــ ّل طـــــد ققلــــف﴿ :ح ْجـ ً
ـــورا﴾ ثـــ ّؿ
ـــورا﴾ -بخـــالف الؿقضـــع ال ّثـــاين فقؼـــػ طــــد ﴿ َم ْح ُج ً
بؼقلـــفَ ﴿:م ْح ُج ً
يستلكػ﴿:وهو ِ
الذي َخ َؾ َق -﴾...
َ ُ َ
وإذا استحضـر الح ـافظ لفـذا 7بع ـد أن تت ـداخؾ طــده أيت ـان بحقـث يؼ ـرأ غؾ ًطــا:
قر يف مج ّؾـة إذاطـة الؼـرآن
( )8يـظر :القققف الفبط ّقة  ,دراس ٌة وصػ ّق ٌة تحؾقؾ ّقةٌ ،لؾدّ كتقر زكر ّياء تقكـاين ،مـشـ ٌ
الؽريؿ الدّ ول ّقة بالجزائر ،العدد -84
( )0يـظر :الؿح ّرر القجقز ٓبـ طط ّقة (-)026.1
( )5ومال إلقف الع ّالمة ابـ طاشقر يف ال ّتحرير وال ّتـقير (-)033.86
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ورا * وهو الذي خؾق -»...
«ويؼولون حج ًرا محج ً

ثال ًثا :فساد الؿعـى بالوصل.

كققػف طؾكَ ﴿ :ق ْو ُل ُف ْم﴾مـ قـقل اهلل تعـالكَ ﴿ :و َٓ َي ْحزُ ك َ
ْـك َق ْـو ُل ُف ْم* إِ َّن ا ْل ِعـزَّ َة لِ َّؾ ِـه

َج ِؿق ًعا﴾ [يوكس-]98:

فن ّن الققـػ متعـ ّق ٌـ طؾـك ﴿ َق ْـو ُل ُف ْم﴾ 7فـن ّن القصـؾ يػسـد الؿعــك ويـقهؿ خـالف

الؿؼصقد 7إذ يؽقن الؿعـك طؾك القصؾ :أ ّن الؽ ّػار قـالقا :إ ّن العـ ّزة هلل جؿق ًعـا ،فؾ ّؿـا

قالقه ـا ح ـزن الـّب ـ ّل ص ـ ّؾك اهلل طؾق ـف وس ـ ّؾؿ بس ـبب ذل ـؽ! فـف ـل ط ــ الح ـزن ٕج ـؾ
مؼالتفؿ! وهذا يف غاية الػساد ،كؿا هق ضاه ٌر-

الرسقل ,كػرهؿ باهلل وتؽذيبفؿ لؽ
والؿعـك ّ
الصحقح لمية« :فال يحزكؽ ,أ ّيفا ّ
واستفزاؤهؿ بؽ 7إكّا كعؾؿ ما يخػقن وما يظفرون ،وسـجازيفؿ طؾك ذلؽ» -

راب ًعا :ملحظة إدب مع مؼام الـّب ّوة.

ِ
اهدٌ ِمن َأه ِؾفا إِ ْن ك َ ِ
كؼقل اهلل تعالك﴿ :و َش ِفدَ َش ِ
ـن ُق ُب ٍ
ت
ـل َف َصـدَ َق ْ
ْ ْ َ
قصـ ُه ُقـدَّ م ْ
َـان َقؿ ُ
َ
ِِ
ِ
ِ
وهــو ِمــن ا ْل َؽــا ِذبِقن * وإِ ْن َكـ َ ِ
قن﴾
ـن ُد ُب ـرٍ َف َؽـ َـذ َب ْ
الصــادق َ
ـن َّ
ت َو ُهـ َـو مـ َ
قص ـ ُه ُقــدَّ مـ ْ
ـان َقؿ ُ
َ َ
َ ُ َ َ
[يوسف ،]5:-59:فن ّن ابـ أبل جؿعة الفبط ّل ٓ وقػ طـده إ ّٓ طـد ققل اهلل تعالك:
ِ
قن﴾ مع أكّفا رأس آيـة 7لؾدّ ٓلـة إلـك أ ّن
﴿ َفؽ ََذ َب ْ
ت﴾ ،فؾؿ يؼػ طؾك ﴿ َو ُه َو م َن ا ْلؽَا ِذ ِب َ
السالم مـ الؽاذبقـ غقر وارد أص ًال ،لؽـّف وقـػ طــد قـقل
احتؿال كقن يقسػ طؾقف ّ
ت﴾لإلشارة إلك الجزم بالحؽؿ وهق كذب امرأة العزيز ،ث ّؿ يبتدئ
اهلل تعالكَ ﴿ :فؽ ََذ َب ْ
ِِ
ِ
قن﴾-
الصادق َ
السالم فقؼرأ﴿ َو ُه َو م َن َّ
حؽ ًؿا آخر بصدق يقسػ طؾقف ّ

***

( )8ال ّتػسقر الؿق ّسر (ص-)112
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املبخح الزّابع
دراص٘ ّقْف مضخف دلنّع امللو فَد بزّآ٘ ّرش املخالف٘
لْقْف اهلبطّٕ.
بتت ّبع وققف مصحػ مج ّؿع الؿؾؽ ففد برواية ورش طــ كـافع الـقاردة يف سـقرة

البؼرة 7كجد أ ّن ث ّؿت مخالػ ًة لقققف ابـ أبل جؿعة الفبط ّل يف تسـعة وخؿسـقـ وق ًػـا
مق ّزط ًة طؾك اثـتقـ وخؿسقـ آيةً ،وسـسرد مقاضعفا بالـّظر إلك أيات -
ون اهلل وا َّل ـ ِذين آمـُــوا* ومــا يخَ ـ ِ
ِ
ون إِ َّٓ َأ ْك ُػ َسـ ُـف ْم َو َمــا
ـاد ُط َ
أي ـة إ ّول ـىُ ﴿ :يخَ ــاد ُط َ َ َ
َ َ
ََ َ

ون*﴾ [البؼرة- ];:
َي ْش ُع ُر َ
يف ه ـذه أي ـة وقػ ـان لؾفبط ـ ّل طؾ ـك م ـا ه ـق مب ـ ّق ٌـ م ــ العالم ـات يف أي ـة -وافؼ ـف

مصحػ الؿج ّؿـع يف وقـػ واحـد وهـق وقـػ آخـر أيـة ،وخالػـف يف الققـػ إ ّول
فلسؼطف-

ِ
ػ حسـ ٌـ طــد ابــ إكبـار ّي  ،وكـاف طــد
ين َآمـُـوا﴾ وقـ ٌ
والققػ طؾـك ﴿ َوالـذ َ
الدّ اينّ -
و«الواو» يف ﴿وما يخَ ِ
ون﴾ تحتؿؾ وجفقـ:
اد ُط َ
ََ ُ
إ ّول :أن تؽقن حال ّقةً ،فالجؿؾة يف مقضـع كصـب حـ ٌال ،كؿـا ذكـره الع ّالمـة ابــ
ِ
ين َآمـُوا﴾ حسـًا 7لتع ّؾؼ مـا
طاشقر يف تػسقره  ،وهذا أشبف بؽقن الققػ طؾك ﴿ َوالذ َ
بعده بؿا قبؾف لػ ًظا ومعـًك-
( )8وسـجعؾ لؾققػ طالمة كجؿة 7هؽذا ،)*( :وكقرد أية طؾك وقػ الفبط ّل ،ث ّؿ كب ّقـ الؿخالػة بقـف وبقـ
مصحػ مج ّؿع الؿؾؽ ففد-
( )0اختؾػ الؿصحػان يف ترققؿ أي ،واطتؿدت القارد يف مصحػ مج ّؿع الؿؾؽ ففدّ ٕ 7كف الؿقافؼ لؾعـدّ
الؿدينّ ،بخالف مصحػ الجزائر فؼد اطتؿدوا العدّ الؽقيفّ 7وهق طدّ يخالػ ما كـان طؾقـف اإلمـام كـاف ٌع
رحؿف اهلل-
( )5يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)163.8
( )1يـظر :الؿؽتػك (ص-)86
( )2يـظر :ال ّتحرير وال ّتـقير (-)043.8
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وال ّثا  :أن تؽقن اسـتئـاف ّقةً ،فالجؿؾـة ٓ محـ ّؾ لفـا مــ اإلطـراب ،كؿـا أشـار إلقـف
ِ
ين َآمـُوا﴾ كاف ًقا7
الـ ّّحاس يف «إطراب الؼرآن»  ،وهذا أشبف بؽقن الققػ طؾك ﴿ َوالذ َ
إذ ٓ يتع ّؾـــؼ مـــا بعـــده بؿـــا قبؾـــف لػ ًظـــا مــــ جفـــة اإلطـــراب ،وإكّؿـــا مــــ جفـــة
الؿعـك فؼط-
وإقرب أ ّن «القاو» حال ّقةٌّ ٕ 7ن إصؾ أن يحؿؾ الؽالم طؾك آ ّتصال ما أمؽـ،
والؼقل بل ّن «القاو» حال ّق ٌة يساطد طؾك هـذا ،فقؽـقن الققـػ حســًا كؿـا هـق طــد ابــ
إكبار ّي ٓ كاف ًقا كؿا ذهب إلقف أبق طؿرو الدّ اين-
وٓ ريب أ ّن الققػ الؽايف أت ّؿ مـ الققػ الحسـ 7فقؽقن وقػ الؿج ّؿع أققى يف
آختقار مـ وقػ الفبط ّل وإن كان وقػ الفبط ّل جائ ًزا-
ِ
ِ
قم بِ َؿا كَـاكُوا
أية ال ّثاكقة﴿ :في ُق ُؾوبِ ِف ْم َم َر ٌض* َفزَ ا َد ُه ُم اهللُ َم َر ًضا* َو َل ُف ْم َط َذ ٌ
اب َال ٌ
ون*﴾ [البؼرة-]<:
ُيؽَذ ُب َ
يف هذه أية ثالثة وققف لؾفبط ّل طؾك ما هق مب ّق ٌـ مــ العالمـات يف أيـة -وافؼـف

مصحػ الؿج ّؿع يف وقػقـ اثـقـ ،وخالػف يف الققػ إ ّول فلسؼطف-
ػ حس ٌـ طـد ابـ إكبار ّي  ،وكاف طــد
والققػ طؾك ﴿فِي ُق ُؾو ِب ِف ْم َم َر ٌض﴾ وق ٌ

الدّ اين  ،وأكػك مـف طـده الققػ طؾك ﴿ َفزَ ا َد ُه ُم اهللُ َم َر ًضا﴾ -
و«الػاء» يف ﴿ َفزَ ا َد ُه ْم﴾ تحتؿؾ وجفقـ :
إ ّول :أن تؽقن طاصػةً-
وال ّثا  :أن تؽقن استئـاف ّقةً ،والجؿؾة بعدها دطا ًء طؾقفؿ-
وإ ّول أولك 7لخروج ال ّثاين طـ إصؾ مـ وجفقـ :
( )8يـظر :إطراب الؼرآن لؾـّ ّحاس (-)06.8
( )0يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)164.8
( )5يـظر :الؿؽتػك يف الققػ وآبتدا (ص-)86
( )1وطـد ابـ إكبار ّي :حس ٌـ ،كالققػ الذي قبؾف-
( )2يـظر :إطراب الؼرآن وبقاكف لؾدّ رويش (-)50.8
( )3وفقف وج ٌف ثال ٌث ،تل اإلشارة إلقف قري ًبا-
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أحـدهؿا :أ ّن إصـؾ يف الؽـالم القاحـد حؿؾـف طؾـك آ ّتصـال ،والعطـػ ألص ـؼ
بآ ّتصال مـ آستئـاف-
ثاكقفؿا :أ ّن فقف حؿؾ الخرب طؾك الدّ طاء ،وهق حؿ ٌؾ لف طؾك معـًك مجـاز ّي ,وهـق
خالف إصؾ ٓ ،,س ّقؿا وأ ّن حؿـؾ الؽـالم طؾـك الخـرب هفــا أبؾـغ مــ حؿؾـف طؾـك
الدّ طاء 7لتح ّؼـؼ إ ّول دون ال ّثـاين  ،إ ّٓ إذا ققـؾ :إ ّن إخـراج الـدّ طاء يف صـقرة الخـرب
كؽتتف :تح ّؼؼ وققطف-
ػ جـائ ٌز  ،وطؾـك
وطؾك كال الؿعـققـ يف «الػاء» 7فن ّن الققـػ طؾـك «مـر ٌض» وقـ ٌ
كقن الػاء استئـاف ّقةً 7فالققػ طؾك «مر ٌض» أولك ،كؿا هق وقػ الفبط ّل ،وإذا حؿؾــا
«الػاء» طؾك معـك العطػ 7فن ّن القجفقـ متساويان-
ويختار الباحث الققػ طؾك «مر ٌض» 7لقجفقـ:
أحـــدهؿا :أ ّن الققـــػ طؾـــك الجؿـــؾ التّا ّمـــة معاكقفـــا أوقـــع يف الــــّػس وأدطـــك
السامع-
لػفؿ ّ

وثاكقفؿا :أ ّن هذا العطػ مـ ططػ الجؿؾ ،وططػ الجؿؾ يف مثؾ هذا الؿقضع

أشبف شلء باكػصال الؿعـققـ حؽ ًؿآ 7ستؼالل ك ّؾ جؿؾة باإلفادة-
ِ
َارا َف َؾ َّؿـا َأ َضـا َء ْت َمـا َح ْو َلـ ُه* َذ َه َ
أية ال ّثالثةَ ﴿ :م َث ُؾ ُف ْم ك ََؿ َث ِل ا َّلذي ْاست َْو َقدَ ك ً
ـب اهللُ
ُور ِهم وتَركَفم فِي ُض ُؾؿ ٍ
ون*﴾ [البؼرة-]49:
ات َٓ ُي ْب ِص ُر َ
َ
بِـ ِ ْ َ َ ُ ْ
ـح مــ العالمـات يف أيـة -وافؼـف
يف هذه أية وقػـان لؾفبطـ ّل طؾـك مـا هـق مق ّض ٌ
(ّ ٕ )8كف حقـئذ يؽـقن دطـا ًء جار ًيـا طؾـك ألســة الؿـممـقـ 7إذ ٓ يتـل ّتك حؿـؾ أيـة طؾـك معــك :أ ّن اهلل يـدطق
الصادر مـ أدكك إلك أطؾك ،وال ّؾف جـ ّؾ وطـال هـق العؾـ ّل إطؾـك ذا ًتـا
طؾقفؿ 7ذلؽ ٕ ّن الدّ طاء هق إمر ّ
وصػات ،وقد ًرا وقف ًرا ،فقؽقن الؿعـك ,واهلل أطؾـؿ :,أ ّن هـذا الـدّ طاء محؽـ ّل مــ كـالم غقـر اهلل ،وأكّـف
قؿ لؾؿممـقـ كقػ ّقة الدّ طاء طؾك الؿـافؼقـ-
تعؾ ٌ
وهـذا وجـ ٌف ثالـ ٌث يضـاف إلـك الـقجفقـ ال ّؾـذيـ سـبؼ ذكرهؿـا يف ضـعػ حؿـؾ «الػـاء» يف أيـة طؾـك
آستئـاف 7لؿا فقف مـ ال ّتلويؾ الذي ٓ يحتاج إلقف 7وهق حؿؾ أية طؾك أ ّكفا محؽ ّق ٌة مـ كالم غقر ال ّؾف،
وهق خالف إصؾ-
( )0وكعـل بالجقاز هـا :ما يؼابؾ الؿـع-
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مصحػ الؿج ّؿـع يف وقـػ واحـد وهـق وقـػ آخـر أيـة ،وخالػـف يف الققـػ إ ّول
فؾؿ يعتؿده-
السـجاوكد ّي
والققػ طؾك ﴿ َف َؾ َّؿا َأ َضا َء ْت َما َح ْو َل ُه﴾ 7لؿ يذكره ابـ إكبار ّي وٓ ّ
ص إشؿقينّ طؾك أ ّن هذا الؿقضع لقس مح ّال لؾققػ -
وٓ الدّ اينّ ،بؾ ك ّ
الزمخشـر ّي يف «الؽ ّشـاف» 7حقـث قـال:
وأشار إلك احتؿـال كقكـف محـ ّال لؾققـػ ّ
ب اهللُ ِبـ ِ
ُور ِه ْم﴾؟ قؾت :يؽقن
«فنن قؾت :فنذا قدّ ر الجقاب محذو ًفا 7فبؿ يتع ّؾؼ ﴿ َذ َه َ

كال ًما مستلك ًػا ،كلكّفؿ ل ّؿا ش ّبفت حالفؿ بحال الؿستققد الذي صػئـت كـاره 7اطـرتض

سائ ٌؾ ،فؼال :ما بالفؿ قـد أشـبفت حـالفؿ حـال هـذا الؿسـتققد؟ فؼقـؾ لـف :ذهـب اهلل
بـقرهؿ» -
ففذا طؾك الؼقل بحذف جـقاب «ل ّؿا» ،وتؼـدير الؽـالم :فؾ ّؿـا أضـاءت مـا حقلـف7

ػ كـاف ،ووصـؾف يـقهؿ
خؿدت -فنذا كـان كـذلؽ 7فـن ّن الققـػ طؾـك ﴿ َح ْو َلـ ُه﴾ وقـ ٌ
خالف الؿؼصقد-

ـب اهللُ بِـ ِ
ُـور ِه ْم﴾ هـق جـقاب «ل ّؿـا» 7فـال يؽـقن ﴿ َح ْو َلـ ُه﴾
وطؾك الؼقل بل ّن ﴿ َذ َه َ

مح ّال لؾققػ-
وكال الؼقلقـ محتؿ ٌؾ ،وإقـرب :هـق ال ّثـاينٕ 7كّـف ٓ حـذف فقـف ،بخـالف إ ّول
فقؾزم مـف تؼدير محذوف ،وإذا دار الؽالم بقـ التّؼدير وطدمف فعدم التّؼدير أولك-
والحاصؾ :أ ّن القصؾ أولك ،والققػ جائ ٌز ,طؾك الؿعـك الذي سبؼ تؼريره-,
ب ِمؿـا َكزَّ ْلـَـا ط َؾـى طب ِـدكَا َفـاتُوا بِس ٍ ِ
ِ
ـن ِم ْث ِؾ ِـه*
ـورة م ْ
َْ
َ
ُ َ
الرابعةَ ﴿ :وإِ ْن ُكـْت ُْم في َر ْي ٍ َّ
أية ّ
وادطوا ُشفدَ اءكُم ِمن د ِ ِ
ِِ
قن*﴾ [البؼرة-]55:
ون اهلل إِ ْن ُكـْت ُْم َصادق َ
َ َ ْ ْ ُ
َ ُْ
يف هذه أية وقػان لؾفبط ّل كؿا هق مش ٌار إلقف بالعالمات يف أية -وافؼف مصـحػ

الؿج ّؿع يف وقػ واحد وهق وقػ آخر أية ،وخالػف يف الققػ إ ّول فؾؿ يعتؿده-
( )8يـظر :مـار الفدى (ص-)51
( )0يـظر :الؽ ّشاف (-)45.8
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والققـػ طؾـك ﴿ ِمـ ِ ِ ِ
الســجاوكد ّي  ،وقـال ابــ
صل ّ
ـن م ْثؾـه﴾ مـر ّخ ٌ
ْ
ؾضــرورة طــد ّ
ِ
ِ
إكبار ّي« :والققػ طؾك ﴿م ْث ِؾـه﴾ لـقس بتـا ّمّ ٕ 7ن ﴿ َوا ْد ُطـوا﴾ كسـ ٌؼ طؾقـف»  ،وقـال
ِ
ـن ِم ْث ِؾـ ِـه﴾ جـائ ٌز ،ولـقس بققـػ إن ططـػ ﴿ َوا ْد ُطــوا﴾ طؾـك ﴿ َفـ ْـلتُوا
إشـؿقينّ﴿« :مـ ْ
ور ٍة﴾»  ،ولؿ يذكره الدّ اينّ يف مقاضع الققػ -
بِ ُس َ
وإولك :القصؾ 7لؽقن ما بعده معطق ًفا طؾك ما قبؾف ,كؿا يف كالم ابـ إكبـار ّي
السابؼ ذكره 7,ففق مـ تؿام جقاب ّ
الشرط-
ّ
ون بِـاهلل ِ و ُكـْـتُم و َأمواتًـا َف َلحقـاكُم ُث ِ
أية الخامسةَ ﴿ :ك ْق َ
ـم
ـف َت ْؽ ُػ ُـر َ
ُ َْ
َ
ـم ُيؿقـ ُتؽ ُْم* ُث َّ
ْ َ ْ َّ
ون*﴾ [البؼرة-]5::
ُي ْحقِقؽ ُْم ُث َّم إِ َل ْق ِه ت ُْر َج ُع َ

يف هذه أية وقػان لؾفبط ّل كؿا هق مع ّؾ ٌؿ طؾقف -وافؼف مصحػ الؿج ّؿـع يف وقـػ

واحــد وهــق وقــػ آخــر أيــة ،وخالػــف يف الققــػ إ ّول فجعؾــف يف مقضــع آخــر
وهق﴿ َو ُكـْت ُُم و َأ ْم َواتًا َف َل ْح َقاك ُْم﴾-

ػ
السجاوكد ّي  ،وطـد أبل حاتؿ هق وق ٌ
والققػ طؾك ﴿ َف َل ْح َقاك ُْم﴾ جائ ٌز طـد ّ
كـاف 7حؿـ ًال لؿـا بعـده طؾـك آسـتئـاف ،فـاهلل طـ ّز وجـ ّؾ و ّبــخ الؽ ّػـار «بؿـا يعرفقكـف
ويؼ ّرون بف ،وذلؽ أكّفـؿ كـاكقا يؼـ ّرون بـلكّفؿ كـاكقا أمقا ًتـا 7إذ كـاكقا كط ًػـا يف أصـالب
آبائفؿ ث ّؿ أحققا مـ الـّطػ ،ولؿ يؽقكـقا يعرتفـقن بالحقـاة بعـد الؿـقت ،فؼـال تعـالك
مق ّب ًخــا لفـؿَ ﴿ :ك ْقـ َ
ون بِــاهلل ِ َو ُكـْـت ُْم َأ ْم َوا ًتــا َف َل ْح َقــاك ُْم﴾ ،ثـ ّؿ ابتـدأ فؼـالُ ﴿ :ثـ َّم
ـف َت ْؽ ُػـ ُـر َ
ون﴾» -
ُي ِؿق ُتؽ ُْم ُث َّم ُي ْحقِقؽ ُْم ُث َّم إِ َل ْق ِه ت ُْر َج ُع َ
ـم ُي ِؿقـ ُتؽ ُْم﴾ 7إذ إ ّن
ويؾزم مـ هذا التّعؾقؾ :أن تؽقن كػايـة الققـػ طــد ققلـفُ ﴿ :ث َّ
ؾضرورة طـده هق الذي يع ّؾؾ بطقل الؽالم أو اكؼطاع الـّػس-
( )8يـظر :طؾؾ القققف ( -)868.8والؿر ّخص ل ّ
( )0إيضاح الققػ وآبتداء (-)225.8
( )5يـظر :مـار الفدى (ص-)53
( )1يـظر :الؿؽتػك (ص-)02
( )2يـظر :طؾؾ القققف (-)865.8
( )3يـظر :مـار الفدى (ص-)54
( )4الؿرجع كػسف-
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إماتتفؿ مـ جؿؾة ما يعرتفقن بف ،وما بعده مـ إحقائفؿ بعد مقتؿ ورجقطفؿ إلـك اهلل
ط ّز وج ّؾ :هق ما ٓ يعرتفقن بف ،فلحرى أن يؽقن التّقبقخ طؾقف دون ما قبؾف-

فال ّظاهر ,والعؾؿ طـد اهلل :,أ ّن الققػ جائ ٌز طؾك أحد الؿقضـعقـَ ﴿ :ف َل ْح َقـاك ُْم﴾
السابؼ ذكره-
أو ﴿ ُث َّم ُي ْحقِقؽ ُْم﴾ ،مع أرجح ّقة وقػ الفبط ّل لؾتّعؾقؾ ّ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـقس َأ َبــى
ـجدُ وا * إِ َّٓ إِ ْبؾـ َ
ـجدُ وا ٔ َد َم َف َسـ َ
السادس ـةَ ﴿ :وإِ ْذ ُق ْؾـَــا ل ْؾ َؿ َلئ َؽــة ْاسـ ُ
أي ـة ّ
ِ
واس َت ْؽبر وك َ ِ
ين *﴾ [البؼرة-]66:
َان م َن ا ْل َؽاف ِر َ
َ ْ ََ َ
يف هذه أية وقػان لؾفبط ّل كؿـا هـق مشـ ٌار إلقـف بإمـارتقـ -وقـد وافؼـف مصـحػ

ـجدُ وا﴾
الؿج ّؿع يف وقػ واحد وهق وقػ آخر أية ،وخالػف يف الققػ إ ّول ﴿ َف َس َ

فحذفف بالؽ ّؾ ّقة-

ولؿ يذكر أ ّن ققلف ﴿ َف َس َجدُ وا﴾ مح ّؾ لؾققػ :ابـ إكبار ّي  ،وٓ الـدّ اينّ  ،وٓ
ص اب ــ إكب ـار ّي طؾ ـك أ ّن القق ـػ طؾق ـف ٓ
الســجاوكد ّي  ،ب ـؾ ك ـ ّ
إش ـؿقينّ  ،وٓ ّ
ِ
ـقس﴾ مسـتثـك
يص ّح ،فؼال« :والققػ طؾك ققلفَ ﴿ :ف َس َجدُ وا﴾ غقر تامّ ٕ 7ن ﴿إِ َّٓ إِ ْبؾ َ
السجقد ،وٓ يت ّؿ الققػ طؾك الؿستثـك مـف دون آستثـاء» -
مـ ّ

ـجدُ وا﴾ وفصـؾ الؿسـتثـك طــ الؿسـتثـك مــف :أ ّن
ووجف وقػ الفبط ّل طؾك ﴿ َف َس َ

آستثـاء مـؼط ٌع 7إذ إ ّن إبؾقس لقس مـ الؿالئؽة ،وما كان مـ هذا الؼبقؾ جاز الققػ
طؾك الؿستثـك دون الؿستثـك مـف -
والؼقل بل ّن إبؾقس لؿ يؽـ مـ الؿالئؽة هق قق ٌل لـبعض العؾؿـاء ،واسـتد ّلقا طؾـك
َـة اسـجدُ وا ِٔدم َفسـجدُ وا إِ َّٓ إِب ِؾـقس ك َ ِ
ِ ِ
ِ
ـن
َـان م َ
ْ َ
ََ َ َ
ذلؽ بؼقلـف تعـالكَ ﴿ :وإِ ْذ ُق ْؾـَـا ل ْؾ َؿ َلئؽ ْ ُ
ِ
ا ْل ِ
الصريحة يف كػل مالئؽ ّقتف-
جن َف َػ َس َق َط ْن َأ ْمرِ َربه﴾ [الؽفف 7]85:فنكّفا ك ّ
( )8يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)282.8
( )0يـظر :الؿؽتػك (ص-)08
( )5يـظر :مـار الفدى (ص-)55
( )1يـظر :طؾؾ القققف (-)866,865.8
( )2إيضاح الققػ وآبتداء (-)282.8
( )3يـظر :أمالل ابـ الحاجب (-)558.0
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قال جالل الدّ يـ الؿح ّؾـل يف تػسـقر ققلـف تعـالكَ ﴿ :فسـجدُ وا إِ َّٓ إِب ِؾـقس ك َ ِ
ـن
َـان م َ
ْ َ
َ َ
ّ
ا ْل ِ
جن﴾« :ققؾ :هق كق ٌع مـ الؿالئؽة ،فآستثـاء متّص ٌؾ ،وققؾ :هـق مـؼطـ ٌع ،وإبؾـقس
هق أبق الج ّـ ،فؾف ذ ّر ّي ٌة ذكرت معف بعد ،والؿالئؽة ٓ ذ ّر ّية لفؿ» -

وإقرب :هق الؼقل ال ّثاين 7وهـق أ ّن إبؾـقس لـقس مــ الؿالئؽـة  ،وطؾقـف فقصـ ّح
وقػ الفبط ّل طؾك ﴿ َف َس َجدُ وا﴾ بؾ هق إولك-
ِِ
ِ
قن*﴾
الص َ
الــراكع َ
ــل َة َوآتُــوا الزَّ كَــا َة* َو ْار َك ُعــوا َم َ
قؿــوا َّ
ــع َّ
الســابعةَ ﴿ :و َأق ُ
أيــة ّ
[البؼرة-]75:
يف ه ـذه أي ـة وقػ ـان لؾفبط ـ ّل طؾ ـك م ـا ه ـق مب ـ ّق ٌـ م ــ العالم ـات يف أي ـة -وافؼ ـف

مصحػ الؿج ّؿـع يف وقـػ واحـد وهـق وقـػ آخـر أيـة ،وخالػـف يف الققـػ إ ّول
فلسؼطف-
السجاوكد ّي  ،وٓ ابـ إكبـار ّي  ،وٓ
والققػ طؾك ﴿ َوآتُوا الزَّ كَا َة﴾ لؿ يذكره ّ
ػ لقس بتؿام  ،وحؽؿ طؾقـف إشـؿقينّ بـالجقاز ،
ص الـ ّّحاس أكّف وق ٌ
الدّ اينّ  ،وك ّ
وكذا زكر ّيا إكصار ّي -
وإضفر :أ ّن الققػ طؾك ﴿ َوآتُوا الزَّ كَا َة﴾ جائ ٌز ،بؾ قد يؽقن أولك 7لؿا سبؼ مــ
أ ّن ططػ الجؿؾ يف مثؾ هـذا أشـبف شـلء باكػصـال الؿعـقـقـ حؽ ًؿـآ 7سـتؼالل كـ ّؾ
جؿؾة باإلفادة-

ِ
الص َـل َة﴾7
قؿـوا َّ
فنن ققل :إ ّن هذا يؾزم مـف أن كحؽؿ بلرجح ّقـة الققـػ طؾـك ﴿ َو َأق ُ

( )8تػسقر الجاللقـ (ص-)555
( )0يـظر :تػسقر سقرة الؽفػ ٓبـ طثقؿقـ (ص-)68,62
( )5يـظر :طؾؾ القققف (-)020,028.8
( )1يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)283.8
( )2يـظر :الؿؽتػك (ص-)08
( )3يـظر :الؼطع وآئتـاف (-)22.8
( )4يـظر :مـار الفدى (ص-)56
( )5يـظر :الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد (ص-)56
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ٕكّفا جؿؾ ٌة مستؼ ّؾةٌ-
والجواب :أكّـا ٓ كؼقل ذلؽ وٓ كؾتزمف 7لسببقـ:
ص أحدٌ فقؿا كعؾـؿ طؾـك جـقاز الققـػ طؾـك هـذا الؿقضـع ،فـال
أ ّولفؿا :أكّف لؿ يـ ّ
كتجاسر طؾك الؼقل بف-
السابؼ قد طارضـف معـار ٌض أقـقى 7وهـق شـدّ ة الؿالزمـة بـقـ
ثاكقفؿا :أ ّن التّعؾقؾ ّ
الزكاة يف كتاب اهلل ،فؽان إكسب القصؾ وطدم الققػ-
الصالة و ّ
ّ

ِِ
قن﴾
الســبب ال ّثــاين يؼتضـل أن يقصـؾ ﴿ َو ْار َك ُعــوا َمـ َـع الـ َّـراكع َ
فـنن ققــل أي ًضــا :إ ّن ّ

بـ﴿ َوآتُوا الزَّ كَا َة﴾-
الزكاة
الصالة التل هل مـ أركان اإلسالم مع ّ
فالجواب :أ ّن الؿالزمة حاصؾ ٌة بقـ ّ
ِِ
قن﴾فػقف أمـ ٌر
الراكع َ
التل هل مـ أركان اإلسالم أي ًضا ،أ ّما ققلف تعالكَ ﴿ :و ْار َك ُعوا َم َع َّ
زائدٌ طؾك ذلؽ  ،فجؿؾ فصؾف ط ّؿا بعده -واهلل أطؾؿ-
ِ
ون*﴾
ُـــم ت َْفتَـــدُ َ
َـــاب* َوا ْل ُػ ْر َق َ
وســـى ا ْلؽت َ
ـــان َل َع َّؾؽ ْ
أيـــة ال ّثامــــةَ ﴿ :وإِ ْذ آ َت ْقـَـــا ُم َ
[البؼرة-]85:
يف هذه أية وقػان لؾفبط ّل كؿا هق مع ّؾ ٌؿ طؾقف يف أية -وافؼـف مصـحػ الؿج ّؿـع

يف وقػ واحد وهق وقػ آخر أية ،وخالػف يف الققػ إ ّول فحذفف-
ِ
ػراء ،ث ّؿ بسط الـ ّّحـاس
والققػ طؾك ﴿ا ْلؽت َ
َاب﴾ حؽاه الـ ّّحاس قق ًٓ مـ ققلل ال ّ
السـجاوكد ّي  ،وٓ
الؼقل فقف  ،ولؿ يذكره ابـ إكبار ّي مـ محـ ّال الققـػ  ،وٓ ّ
الدّ اينّ  ،وٓ إشؿقينّ -

ِ
َاب﴾ أ ّكف كحا فقف ققل قطرب يف معـك أيـة7
ولع ّؾ وجف وقػ الفبط ّل طؾك ﴿ا ْلؽت َ

الرحؿـ (ص-)22
( )8يـظر :تقسقر الؽريؿ ّ
( )0يـظر :الؼطع وآئتـاف (ص-)26,25
( )5يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)285.8
( )1يـظر :طؾؾ القققف (-)020.8
( )2يـظر :الؿؽتػك (ص-)08
( )3يـظر :مـار الفدى (ص-)56
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فـن ّن الؿعــك طــده« :آتقــا مقسـك الؽتـاب ،ومح ّؿــدً ا الػرقـان»  ،وهـق قـقل الػ ـ ّراء
أي ًضا  -وذكر القاحد ّي يف «البسقط» تقج ًقفا يص ّح بف -
قح مـ وجفقـ اثـقـ:
وما ذكره قطر ٌب والػ ّراء مرج ٌ

السـالم -ومراطـاة سـقاق
أ ّولفؿـا :أ ّن سـقاق أيـات قبـؾ وبعـد :طــ مقسـك طؾقـف ّ

الؽالم مـ أطظؿ ما يػفؿ بف الؽالم ،بؾ مـ أغػؾ الـّظر يف سقاق الؿتؽ ّؾؿ فؼد غؾط يف
كظره وغالط يف مـاضرتف -
وج بالؽالم
فنخراج الؽالم إلك الحديث طـ كب ّقـا مح ّؿد ص ّؾك اهلل طؾقف وس ّؾؿ خر ٌ
طـ سقاقف-
ثاكقفؿا :أ ّن الؼقل بف يرت ّتب طؾقف إضؿ ٌار ٓ يتع ّقـ الؿصقر إلقف -وإذا دار إمـر بـقـ
اإلضؿار وطدمف 7فعدم اإلضؿار أولك-
وإضفر أ ّن الػرقان هفـا مـ جؿؾة ما أوتقف مقسـك« ،وال ّظـاهر أ ّن الؿـراد بـف هــا:
ػ طؾك «الؽتاب» ططػ
الؿعجزة أو الح ّجة»  ،وأ ّما ققل مـ قال :إ ّن «الػرقان» طط ٌ
الصػة طؾـك الؿقصـقف ،وهـذا غقـر
تػسقر  ،فػقف كظ ٌرٕ 7كّف يؽقن حقـئذ قد ططػت ّ
جائ ٌز -

ِ
قح 7لؿـا فقـف فصـ ٌؾ
َـاب﴾ مرجـ ٌ
وبـا ًء طؾك ما سبؼ تؼريره 7فن ّن الققػ طؾـك ﴿ا ْلؽت َ

بقـ الؿعطقف والؿعطقف طؾقـف ،والقصـؾ أصـ ّح كؿـا طؾقـف وقـػ مصـحػ مج ّؿـع
الؿؾؽ ففد-

( )8الؿح ّرر القجقز ٓبـ طط ّقة (-)811.8
( )0يـظر :معاين الؼرآن لؾػ ّراء (-)54.8
( )5يـظر :ال ّتػسقر البسقط لؾقاحد ّي (-)205.0
( )1يـظر :بدائع الػقائد (-)8581.1
( )2ال ّتحرير وال ّتـقير ٓبـ طاشقر (-)220.8
( )3يـظر :تػسقر الجاللقـ (ص-)80
( )4يـظر :ال ّتحرير وال ّتـقير (-)220.8

243

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )6:هـ

ِ
ـن
السـ ْؾ َوى* ُك ُؾـوا م ْ
أية التّاسعةَ ﴿ :و َض َّؾ ْؾـَا َط َؾ ْقؽ ُُم ا ْلغ ََؿا َم َو َأ ْكزَ ْلـَا َط َؾـ ْقؽ ُُم ا ْل َؿ َّ
ـن َو َّ
َصقب ِ
ون*﴾ [البؼرة-]89:
ات َما َرزَ ْقـَاك ُْم* َو َما َض َؾ ُؿوكَا* َو َلؽِ ْن كَاكُوا َأ ْك ُػ َس ُف ْم َي ْظ ِؾ ُؿ َ
َ
الرمقز يف أيـة -وافؼـف
يف هذه أية أربعـة وقـقف لؾفبطـ ّل كؿـا هـق مشـ ٌار إلقفـا بـ ّ

مصـحػ الؿج ّؿــع يف ثالث ـة وقـقف ،وخالػ ـف يف وق ـػ واحـد فحذف ـف 7وه ـق القق ـػ
طؾك﴿ َو َما َض َؾ ُؿوكَا﴾-
والققػ طؾك ﴿ َو َما َض َؾ ُؿوكَا﴾ لؿ يـذكره ابــ إكبـار ّي مــ محـ ّال الققـػ  ،وٓ

الســجاوكد ّي  ،وٓ إشـؿقينّ  ،وٓ الــدّ اينّ  -وأثبتـف الـ ّّحــاس واصـ ًػا إ ّيــاه بؽقكـف
ّ
وق ًػا صال ًحا ،وجعؾ التّؿام طـد رأس أية -
وال ّظاهر أ ّن القصـؾ هــا أرجـح,كؿـا طؾقـف الؿجؿـع 7,بؼريــة دٓلـة آسـتدراك
الؿستػاد مـ «لؽن» ،وآستدراك يف ق ّقة آستثـاء ،فؽؿا أ ّن الؿستثـك ٓ يػصـؾ طــ
الؿستثـك مـف ،فؽذلؽ ما وقع طؾك جفة آستدراك لؼرب ّ
الشبف بقـفؿا-
اض ـرِ ْب بِ َع َصـ َ
وســى لِ َؼ ْو ِمـ ِـه َف ُؼ ْؾـَــا ْ
ـاك ا ْل َح َجـ َـر*
أي ـة العاش ـرةَ ﴿ :وإِ ِذ ْاست َْس ـ َؼى ُم َ
ِ
ـن ِر ِ
َفا ْك َػ َج َر ْت ِمـْ ُه ا ْثـَتَا َط ْش َر َة َط ْقـًا* َقدْ َط ِؾ َم ك ُُّل ُأك ٍ
زْق
َاس َم ْش َـر َب ُف ْم* ُك ُؾـوا َو ْاش َـر ُبوا م ْ
اهلل ِ* و َٓ َتع َثوا فِي ْإَر ِ ِ ِ
ين*﴾ [البؼرة-]8<:
ض ُم ْػسد َ
َ ْ ْ
ْ
الرمقز يف أيـة -وافؼـف
ـؿ طؾقفـا بـ ّ
يف هذه أية خؿسة وققف لؾفبط ّل كؿا هـق مع ّؾ ٌ
مصـحػ الؿج ّؿــع يف أربعـة وقـقف ،وخالػـف يف وقـػ واحـد فحذفـف 7وهـق الققـػ

طؾك﴿ا ْل َح َج َر﴾-

ص ابـ إكبار ّي طؾـك أكّـف مــ مقاضـع الققـػ ،
والققػ طؾك ﴿ا ْل َح َج َر﴾ لؿ يـ ّ

( )8يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء ( -)285.8وٓ وقػ طـده يف هذه أية إ ّٓ يف آخرها-
( )0يـظر :طؾؾ القققف (-)025.8
( )5يـظر :مـار الفدى (ص-)12
( )1يـظر :الؿؽتػك (ص-)08
( )2يـظر :الؼطع وآئتـاف (-)26.8
ّ
ً
( )3يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء ( -)285.8ولؿ يذكر وقػا يف هذه أية أص ًال ،فؾعؾف سـفا طـفـا 7إذ يبعـد
خؾ ّقها مـ وقػ-
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وٓ الـ ّّحاس  ،وٓ الدّ اينّ -
ػ مطؾ ٌؼ  ،وقال« :لح ّؼ الحذف7
السجاوكد ّي ورمز لف بـ «ط» أي :أكّف وق ٌ
وذكره ّ
أي :فضرب فاكػجرت»  ،وحؽؿ طؾقف إشؿقينّ بالجقاز وقال مع ّؾ ًال ذلؽ« :وإكّؿـا

اكح ّطــت مرتبتــفّ ٕ 7ن الػـــاء داخؾــ ٌة طؾــك الجـــزاء الؿحــذوف ،والتّؼــدير :فضـــرب
فاكػجرت» -
ويحتؿ ـؾ أن يؽ ـقن ﴿ َفــا ْك َػ َج َر ْت﴾ واق ًعــا يف ج ـقاب ش ـرط مؼ ـدّ ر ،تؼ ـديره :ف ـنن
ضربت فؼد اكػجرت  ،وتؽقن الػاء طؾك هذا القجف فـا ًء فصـقحةً ،والػـاء الػصـقحة
«ٓ تؼع إ ّٓ يف كالم بؾقغ» -
والذي يظفر لؾباحثقـ :ق ّقة الققـػ طؾـك ﴿ا ْل َح َج َـر﴾ وأرجح ّقتـف 7سـقا ٌء قؾــا :إ ّن
الػاء طاصػ ٌة أو فصقحةٌ-
ٕ ّن الػاء إن كاكـت طاصػـةً 7فـالعطػ هبـا إكّؿـا هـق طؾـك محـذوف ,كؿـا تؼـدّ م،,
فالققػ أبقـ لؾدّ ٓلة طؾك ذلؽ-
وإن كاكت فصقحةً 7فتؽـقن الجؿؾـة تا ّمـ ًة مؽ ّقكـ ًة مــ ّ
الشـرط الؿحـذوف وجقابـف

الؿذكقر 7وما استؼ ّؾ بؿعـاه فالققػ طؾقف أولك -واهلل أطؾؿ-

ك ُي َبق ْن َلـَا َما ِه َي* َق َال إِ َّك ُه َي ُؼ ُ
أية الحادية طشرةَ ﴿ :قا ُلوا ا ْد ُع َلـَا َر َّب َ
ول إِك ََّفا َب َؼ َر ٌة َٓ
َف ِ
ان َب ْق َن َذلِ َ
ون*﴾ [البؼرة-]9::
ك* َفا ْف َع ُؾوا َما ت ُْم َم ُر َ
ار ٌض َو َٓ بِؽ ٌْر* َط َو ٌ
يف هذه أية أربعة وققف لؾفبط ّل طؾك ما هق مب ّق ٌـ مــ العالمـات يف أيـة -وافؼـف
( )8يـظر :الؼطع وآئتـاف (-)32.8
( )0يـظر :الؿؽتػك (ص-)00
ص طؾقف يف طؾؾ الققـقف ( ،)021.8ويـظـر :وقـقف
( )5ومعـاه طـده« :ما يحسـ آبتداء بؿا بعده» -كؿا ك ّ
الؼرآن وأثرها يف ال ّتػسقر لؾ ّط ّقار (ص-)852,851
( )1طؾؾ القققف (-)021.8
( )2مـار الفدى (ص-)12
( )3يـظر :الؽ ّشاف لؾزّ مخشر ّي (-)811.8
( )4الؿرجع كػسف-
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مصحػ الؿج ّؿع يف ثالثة ،وخالػف يف الققػ ال ّثاين فلسؼطف-
ص طؾقف أبق جعػر الـ ّّحاس وكسبف لجؿاطة مـ العؾؿـاء
والققػ طؾك ﴿بِؽ ٌْر﴾ ك ّ
مـفؿ :كاف ٌع ،ومجاهدٌ  ،وطقسك بـ طؿر ،ويعؼقب ،ث ّؿ أورد الـ ّّحاس مخالػة إخػش

وط ّؾؼ طؾقف بؼقلف« :مع مخالػـة إخػـش هـذه الجؿاطـة 7قـد جـاء بقجـف بعقـد -ومــ
الـّحق ّيقـ مـ يؼقل :أخطل وجاء ما ٓ يجقز البتّة» -
السجاوكد ّي ورمز لـف
وك ّ
ص طؾك الققػ طؾك ﴿ ِبؽ ٌْر﴾ أي ًضا :ابـ إكبار ّي  ،و ّ
بـ «ط»  ،وإشؿقينّ  ،والدّ اينّ  ،وأشار إلك هذا الققػ الػ ّراء -
ان﴾ كع ًتــا لــ ﴿ َب َؼـ َـر ٌة﴾ ،
ومـشـل الخـالف بـقـ إخػـش وغقـره 7أكّـف جعـؾ ﴿ َطـ َـو ٌ
وغقره جعؾفا خربًا لؿبتدأ محذوف ،تؼديره :هل طق ٌ
ان-

ان﴾ خربٌ ٓ كع ٌت ،قال ابــ إكبـار ّي را ّدا طؾـك
الصقاب ما طؾقف إكثر :أ ّن ﴿ َط َو ٌ
و ّ
مؼالة إخػش« :وهذا غؾ ٌطٕ 7كّفا إذا كاكت كعتًا لفا 7وجب تؼـديؿفا إلقفـا ،فؾ ّؿـا لـؿ
يحسـ أن تؼقل« :إكّفا بؼر ٌة طق ٌ
ان بقـ ذلـؽ ٓ فـار ٌض وٓ بؽـ ٌر» ،لـؿ يجـز ققلـفّ ٕ 7ن

ذلؽ كـاي ٌة طـ الػارض والبؽر ،فال يتؼدّ م الؿؽـّك طؾك ال ّظاهر ،فؾ ّؿا بطؾ يف التّؼـدّ م7
بطؾ يف التّل ّخر» -
وبرجقع الباحثقـ لؽالم إخػش يف «معا الؼرآن» 7وجدا أ ّن كالمف ٓ يقافؼ مـا
كسب إلقف ،ال ّؾف ّؿ إ ّٓ إذا كان ذلؽ يف كتاب آخرٕ 7كّف قالّ ٕ« :ن هذه صـػ ٌة يف الؿعــك
( )8يـظر :الؼطع وآئتـاف (-)30.8
( )0الؿصدر كػسف-
( )5يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)202,286.8
( )1يـظر :طؾؾ القققف (-)025,024.8
( )2وقد تؼدّ م الؿراد بف قري ًبا-
( )3يـظر :مـار الفدى (ص-)18
( )4يـظر :الؿؽتػك (ص-)00
( )5يـظر :معاين الؼرآن لؾػ ّراء (-)11.8
( )6واختاره محل الدّ يـ درويش يف إطراب الؼرآن وبقاكف (-)800.8
( )82يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)202.8
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ػ لؾؿبتدأ يف الؿعـك
لؾبؼرة»  ،وهذا بظاهره يقافؼ ما طؾقف الجؿاطةّ ٕ 7ن الخرب وص ٌ
ان﴾ إذا جعؾـاها خربًا لؿبتدأ محـذوف 7كـان
ٓ يف صـاطة اإلطراب ،ومعؾق ٌم أ ّن ﴿ َط َو ٌ

تؼديره« :هل طق ٌ
ان» ,كؿا تؼدّ م قري ًبا ،,و«هي» ضؿ ٌقر مرجعفَ ﴿:ب َؼ َر ٌة﴾-
وطؾك هذا 7فقرى الباحثان أ ّن كسبة هذا الؼقل ل خػش فقـف كظـ ٌر إذا كـان الؿعـ ّقل
طؾك هذه الـّسبة كالمف يف معاين الؼرآنٕ 7كّف ٓ يد ّل طؾك ما ذكروه -واهلل أطؾؿ-
ان﴾ جؿؾ ٌة مستلكػةٌ ،والققػ طؾك ﴿بِؽ ٌْـر﴾ أصـ ّح وأصـقب،
والحاصؾ :أ ّن ﴿ َط َو ٌ
كؿا طؾقف الفبط ّل-
أية ال ّثاكقة طشرة﴿ :و َلؿا جاءهم كِت ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـن
َاب م ْن طـْد اهلل ُم َصد ٌق ل َؿا َم َع ُف ْم َوكَـاكُوا م ْ
ٌ
َ َّ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ين َك َػ ُروا* َف َؾ َّؿا َجا َء ُه ْم َما َط َر ُفوا َك َػ ُـروا بِ ِـه* َف َؾ ْعـَـ ُة اهلل َط َؾـى
َق ْب ُل َي ْس َت ْػتِ ُح َ
ون َط َؾى ا َّلذ َ
ِ
ين*﴾ [البؼرة-];;:
ا ْلؽَافرِ َ
يف هـذه أي ـة ثالث ـة وق ـقف لؾفبط ـ ّل كؿ ـا هـق مش ـ ٌار إلق ـف بإم ـارات -وق ـد وافؼ ـف
مصحػ الؿج ّؿع يف وقػقـ اثـقـ ،وخالػف يف الققػ ال ّثاين ﴿ َك َػ ُروا﴾ فحذفف-
ص إشـؿقينّ
والققػ طؾك ﴿ َك َػ ُـروا﴾ لـؿ يـذكره الـ ّّحـاس  ،وٓ الـدّ اينّ  ،وكـ ّ

طؾك أكّف لقس مح ّال لؾققػ -
السجاوكد ّي وحؽؿ طؾقف بالجقاز رام ًزا لـف بــ
وك ّ
ص طؾك إثباتف :ابـ إكبار ّي  ،و ّ
«ج» ،وجعؾ القصؾ أجقز  ،واستحسـف الغ ّزال -
والذي حؿؾ إ ّولقـ طؾك طدم ذكرهؿ الققػ طؾك﴿ َك َػ ُروا﴾ :أ ّن «جقاب «ل ّؿـا»

إولك د ّل طؾقف جقاب ال ّثاكقة» -

( )8معاين الؼرآن ل خػش (-)882.8
( )0يـظر :الؼطع وآئتـاف (-)42.8
( )5يـظر :الؿؽتػك (ص-)05
( )1يـظر :مـار الفدى (ص-)11
( )2يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)201.8
( )3يـظر :طؾؾ القققف (-)081.8
( )4يـظر :الققػ وآبتداء لؾغزّ ال الـّقسابقر ّي (ص-)830
( )8مـار الفدى (ص-)11
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وال ّظاهر :أ ّن الققػ جائ ٌز ،ث ّؿ يـظر :هؾ القصؾ أولك أم الققػ؟ هذا مح ّؾ تـر ّدد
الباحثقـ:
الســجاوكد ّي مــ أ ّن «ل ّؿــا» تؽـ ّررت وجقاهبـا
فلولق ّيــة القصـؾ يؼ ّقيــف مـا ذكـره ّ
متّحدٌ  ،فقؽقن القصؾ ,طؾك هذا ,أولك 7إطال ًما هبذه الـّؽتة-
وأولق ّية الققػ يؼ ّقيف مؾح ٌظ بالغ ّل 7وهق أ ّن جقاب «ل ّؿا» إولـك حـذف لدٓلـة

جـقاب ال ّثاكقـة طؾقـف 7وهـذا الحـذف يبعـث يف الــّػس تشـ ّق ًقا إلقـف إذا وقـػ قبـؾ ذكـر
جقاب ال ّثاكقة ،فنذا ذكر صادف كػ ًسا مشرئ ّب ًة إلقف 7فقؼع مـفا مقق ًعا متؿ ّؽـًا حسـًا-
الصقاب-
واهلل أطؾؿ ب ّ
أية ال ّثالثة طشرةَ ﴿ :وإِ َذا قِ َ
قل َل ُف ْم ِآمـُوا بِ َؿـا َأ ْكـزَ َل اهللُ َقـا ُلوا ك ُْـم ِم ُن بِ َؿـا ُأك ِْـز َل َط َؾ ْقـَـا
ون َأ ْكبِ َقا َء اهلل ِ ِم ْن َق ْب ُـل
ون ِب َؿا َو َرا َء ُه* َو ُه َو ا ْل َح ُّق ُم َصد ًقا لِ َؿا َم َع ُف ْم* ُق ْل َف ِؾ َم َت ْؼ ُت ُؾ َ
َو َي ْؽ ُػ ُر َ
ِِ
قن*﴾ [البؼرة-]<5:
إِ ْن ُكـْت ُْم ُم ْممـ َ
يف هذه أية ثالثة وققف لؾفبط ّل كؿا هق مع ّؾ ٌؿ طؾقف -وافؼف مصـحػ الؿج ّؿـع يف
وقػقـ اثـقـ ،وخالػف يف الققػ إ ّول فحذفف-

الصــالح ،وجـ ّقزه
ص طؾقـف الـ ّّحــاس وحؽـؿ طؾقـف ب ّ
والققـػ طؾـك ﴿ َو َرا َء ُه﴾ كـ ّ

إشؿقينّ مع ّؾ ًال تجقيز ذلؽ بؼقلف« :لػصؾف بقـ الحؽاية وبقـ كالم اهلل» -

ين  ،وٓ
الســجاوكد ّي  ،وٓ الــدّ ا ّ
ولـؿ يـذكر هـذا القق ـػ ابــ إكبـار ّي  ،وٓ ّ
الغ ّزال  -ويظفر لؾبـاحثقـ :أ ّن وجـف طـدم ذكـرهؿ الققـػ يف هـذا الؿحـ ّؾ :أ ّن ققلـف
تعـالك بعـد ﴿ َو ُه َـو ا ْل َح ُّـق﴾ جؿؾـ ٌة يف مقضـع كصـب طؾـك الحـال ،والحـال خـربٌ طــ
( )8يـظر :طؾؾ القققف (-)081.8
( )0يـظر :الؼطع وآئتـاف (-)42.8
( )5مـار الفدى (ص-)11
( )1يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء ( -)201.8وٓ وقػ طـده يف هذه أية إ ّٓ يف آخرها-
( )2يـظر :طؾؾ القققف (-)084.8
( )3يـظر :الؿؽتػك (ص-)01
( )4يـظر :الققػ وآبتداء لؾغزّ ال (ص-)832
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صاحبف يف الؿعـك ،فقـبغل أن ٓ يػصؾ طـف-
ويؿؽـ أن تؽقن القاو استئـاف ّق ًة كؿا يشقر إلقف تعؾقؾ إشؿقينّ الذي سبؼ ذكره-
وكقن القاو لؾحـال أضفـرّ ٕ 7ن حؿـؾ الؽـالم طؾـك آ ّتصـال أولـك ،والؼـقل بـل ّن
القاو حال ّق ٌة أكسب لفذا الحؿؾ ،فقؽقن وقػ الؿج ّؿع أولك ،ووقػ الفبط ّل جائ ًزا-
ِ
ور* ُخ ُذوا َمـا آ َت ْقـَـاك ُْم
الرابعة طشرةَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ ْذكَا مق َثا َقؽ ُْم َو َر َف ْعـَا َف ْو َقؽ ُُم ال ُّط َ
أية ّ
بِ ُؼ َّو ٍة َو ْاس َؿ ُعوا* َقا ُلوا َس ِؿ ْعـَا َو َط َصـ ْقـَا* َو ُأ ْشـرِ ُبوا فِـي ُق ُؾـوبِ ِف ُم ا ْل ِع ْج َـل بِ ُؽ ْػـرِ ِه ْم* ُق ْـل
ِِ
ِ
قن*﴾ [البؼرة-]<5:
يؿا ُكؽ ُْم إِ ْن ُكـْت ُْم ُم ْممـ َ
بِئ َْس َؿا َي ْل ُم ُرك ُْم بِه إِ َ

يف هذه أيـة خؿسـة وقـقف لؾفبطـ ّل كؿـا هـق مبـ ّق ٌـ بالعالمـات -وافؼـف مصـحػ

الؿج ّؿع يف أربعة وققف ،وخالػف يف الققػ طؾك ﴿ َو َط َص ْقـَا﴾ فحذفف-
والقق ـػ طؾ ـك ﴿ َو َط َص ـ ْقـَا﴾ ل ـؿ ي ـذكره اب ــ إكب ـار ّي م ــ مح ـ ّال القق ـػ  ،وٓ
ين -
السجاوكد ّي  ،وٓ الـ ّّحاس  ،وٓ الغ ّزال  ،وٓ الدّ ا ّ
ّ
الصالح -
وأثبت الققػ إشؿقينّ ووصػف ب ّ
والقاو يف ﴿ َو ُأ ْش ِر ُبوا﴾ تحتؿؾ ثالثـة احتؿـآت يـبــل طؾقفـا حؽـؿ الققـػ طؾـك
ما قبؾفا:
أ ّولفا :أن تؽقن حال ّقةً-
وثاكقفا :أن تؽقن طاصػةً-
وثالثفا :أن تؽقن استئـاف ّقةً-
الســؿقـ الحؾبـ ّل يف الــدّ ّر الؿصـقن  ،وذكـر الـقجفقـ
وقـد ذكـر إوجـف ال ّثالثـة ّ
( )8يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء ( -)201.8وٓ وقػ طـده يف هذه أية إ ّٓ يف آخرها-
( )0يـظر :طؾؾ القققف (-)084.8
( )5يـظر :الؼطع وآئتـاف (-)42.8
( )1يـظر :الققػ وآبتداء لؾغزّ ال (ص-)835
( )2يـظر :الؿؽتػك (ص-)01
( )3يـظر :مـار الفدى (ص-)15
( )4يـظر :الدّ ّر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن (-)2.0
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إ ّولقـ محل الدّ يـ درويش يف إطرابف  ،وذكر إ ّول وال ّثالث العؽرب ّي يف إطرابف -
فل ّما طؾك كقهنا حال ّقةً 7فقجب تؼدير «قد» قبؾ الػعؾ 7لؽقكـف ماضـ ًقا -هـذا مـذهب
البصر ّيقـ ،وٓ يحتاج إلك تؼديرها طـد الؽقف ّققـ -
وأ ّما طؾك كقهنا طاصػةً 7فعؾك ققلف قبؾَ ﴿ :قا ُلوا﴾ ٓ طؾك ﴿ َس ِؿ ْعـَا﴾ ،وإ ّٓ كان
﴿ َو ُأ ْشرِ ُبوا  ﴾...مـ جؿؾة مؼقلفؿ! وهق ضاهر الػساد-
وأ ّما طؾـك كقهنـا اسـتئـاف ّقةً ،فجـ ّقزه أبـق البؼـاء العؽـرب ّي وأشـار إلـك مرجقح ّقتـف،
فؼال« :ويجقز أن يؽقنَ ﴿ :و ُأ ْشرِ ُبوا﴾ مستلك ًػا -وإ ّول ,كقن الجؿؾة حال ّق ًة ,أققى7
ــل ِبئْســؿا ي ْــلمركُم﴾ 7ففــق جــقاب قــقلفؿ﴿ :س ِ
ــؿ ْعـَا
َ
ٕ ّكــف قــد قــال بعــد ذلــؽُ ﴿ :ق ْ َ َ َ ُ ُ ْ
َو َط َص ْقـَا﴾ ،فإولك :أن ٓ يؽقن بقـفؿا أجـب ّل» -
والققػ طؾك ما قبؾ ﴿ َو ُأ ْشـرِ ُبوا﴾ ,أي :طؾـك ﴿ َو َط َصـ ْقـَا﴾ :,أولـك طؾـك الؼـقل
بل ّن القاو استئـاف ّقةٌ ،والقصؾ أولك طؾك الؼقل بل ّن القاو حال ّق ٌة أو طاصػةٌ-
والحؿؾ طؾك حال ّقة القاو أولك 7لؿا تؼدّ م يف أيـة ال ّثالثـة طشـرة ،فقؽـقن القصـؾ
أولك ,طؾك ما هق يف مصـحػ الؿج ّؿـع ،,والققـػ جـائ ًزا ,طؾـك مـا هـق يف وقـقف
الفبط ّل-,
الشـقاصِقن ط َؾـى م ْؾ ِ
ان* َو َمـا َك َػ َـر
ـك ُسـ َؾ ْق َؿ َ
أية الخامسة طشرةَ ﴿ :وا َّت َب ُعوا َما َت ْت ُؾو َّ َ ُ َ
ُ
ان* و َلؽِن َّ ِ
َّاس الس ْح َر َو َما ُأك ِْز َل َط َؾى ا ْل َؿ َؾ َؽ ْق ِن بِ َبابِ َـل
قن َك َػ ُروا ُي َعؾ ُؿ َ
ون الـ َ
الش َقاص َ
ُس َؾ ْق َؿ ُ َ َّ
وت* ومــا يعؾؿـ ِ ِ
ـن فِ ْتـَـ ٌة َفـ َـل َت ْؽ ُػـ ْـر*
ـن َأ َحـ ٍـد َح َّتــى َي ُؼـ َ
ـار َ
ـوٓ إِك ََّؿــا ك َْحـ ُ
ـان مـ ْ
ـار َ َ َ ُ َ َ
وت َو َمـ ُ
َهـ ُ
ِ
ِ
ون ِمـْفؿا ما ي َػر ُق َ ِ
ين بِ ِه ِم ْن َأ َح ٍد إِ َّٓ بِنِ ْذ ِن
زَو ِجه* َو َما ُه ْم بِ َضار َ
ون بِه َب ْق َن ا ْل َؿ ْرء َو ْ
َف َق َت َع َّؾ ُؿ َ ُ َ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـن
اهلل* َو َي َت َع َّؾ ُؿ َ
ون َما َي ُض ُّر ُه ْم َو َٓ َيـْ َػ ُع ُف ْم* َو َل َؼدْ َطؾ ُؿوا َل َؿ ِن ْاشت ََرا ُه َما َل ُه في ْأخ َـرة م ْ
ون*﴾ [البؼرة-]454:
َخ َل ٍق* َو َلبِئ َْس َما َش َر ْوا ِب ِه َأ ْك ُػ َس ُف ْم َل ْو كَاكُوا َي ْع َؾ ُؿ َ
( )8يـظر :إطراب الؼرآن وبقاكف (-)815.8
( )0يـظر :ال ّتبقان يف إطراب الؼرآن (-)61.8
( )5الؿرجع كػسف-
( )1يـظر :الدّ ّر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن (-)2.0
( )2ال ّتبقان يف إطراب الؼرآن (-)61.8
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يف هذه أية تسعة وققف لؾفبط ّل كؿا هق مش ٌار إلقـف بالعالمـات -وافؼـف مصـحػ

ان﴾ فحذفف-
الؿج ّؿع يف ثؿاكقة وققف ،وخالػف يف الققػ طؾك ﴿ َو َما َك َػ َر ُس َؾ ْق َؿ ُ

ان﴾ لـؿ يـذكره ابــ إكبـار ّي مــ مقاضـع الققـػ ،وٓ
والققـػ طؾـك ﴿ ُسـ َؾ ْق َؿ ُ
السجاوكد ّي ،وٓ الغ ّزال -
ّ
وأثبت الققػ الـ ّّحاس كؼ ًال طـ اإلمام كافع الؿدينّ أ ّن الققػ طــده تـا ّم  ،وكؼؾـف
طـف أي ًضا الدّ اينّ ،واستدرك طؾك وصػف الققػ بالتّؿام بؼقلف« :وهق حس ٌـ ،لـقس بتـا ّم
وٓ كـاف»  ،قـال إشـؿقينّ« :وطؾـك كـ ّؾ قـقل فقــف البـداءة بــ «لؽـن» ،وهـل كؾؿـة
استدراك يستدرك هبا اإلثبات بعد الـّػل ،أو الـّػل بعد اإلثبات ،وواقعـ ٌة بـقـ كالمـقـ
متغايريـ ،فؿا بعدها متع ّؾ ٌؼ بؿا قبؾفا استدراكًا وطط ًػا» -
وقد سبؼ ,يف أية التّاسعة ,ققل الباحثقـ« :وال ّظاهر أ ّن القصؾ هـا أرجح,كؿا
طؾقف الؿجؿع 7,بؼريـة دٓلة آسـتدراك الؿسـتػاد مــ «لؽـن» ،وآسـتدراك يف قـ ّقة
آستثـاء ،فؽؿا أ ّن الؿستثـك ٓ يػصؾ طـ الؿستثـك مـف ،فؽذلؽ ما وقـع طؾـك جفـة
آستدراك لؼرب ّ
الشبف بقـفؿا» اهـ ،وما ققؾ هـاك يؼال هـا-
وكزيــد هــا شـق ًئا 7وهـق أ ّن الحؽـؿ طؾـك القصـؾ بإرجح ّقــة ٓ يسـتؾزم تضـعقػ
ػ حس ٌـ ,كؿا تؼدّ م طـ الدّ اينّ ،,إ ّٓ أ ّن إولك
الققػ 7فالققػ هـا جائ ٌز ،بؾ هق وق ٌ
وإرجح هق القصؾ ،كؿا طؾقف وقػ الؿج ّؿع-
كؿا كق ّد اإلشارة إلك أ ّن الؼقل يف هذا التّـرجقح كـالؼقل يف أيـات أ ذكرهـا ,
الؿتض ّؿـة لخالف يف الققػ بقـ الؿصحػقـ 7 7,إذ البابة واحدةٌ 7وهل:
( )8يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء (-)202.8
( )0يـظر :طؾؾ القققف (-)000.8
( )5يـظر :الققػ وآبتداء لؾغزّ ال (ص-)833
( )1يـظر :الؼطع وآئتـاف (-)40.8
( )2الؿؽتػك (ص-)01
( )3يـظر :مـار الفدى (ص-)12
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ِ
ـن ُي ْؼ َتـ ُـل فِــي َس ـبِ ِ
ات* َبـ ْـل
قل اهلل ِ َأ ْمـ َـو ٌ
 ,أي ـة التّاس ـعة طش ـرة َ ﴿ :و َٓ َت ُؼو ُلــوا ل َؿـ ْ
ون*﴾ [البؼرة 7]486:والخالف بقـ الؿصـحػقـ :يف الققـػ
َأ ْح َقا ٌء* َو َلؽِ ْن َٓ ت َْش ُع ُر َ
طؾك ﴿ َب ْل َأ ْح َقا ٌء﴾ ،فلثبتف الفبط ّل وحذفف الؿج ّؿع-
ِ
َك ط ِ ِ ِ
قـت لِؾـ ِ
َّـاس
ـي َم َواقِ ُ
السادسة والعشـرونَ ﴿ :ي ْس َـل ُلوك َ َ
 ,أية ّ
ـن ْإَه َّؾـة* ُق ْـل ه َ
ِ
وا ْلحج* و َلـقس ا ْلبِـر بِ َـل ْن ت َْـلتُوا ا ْلبق َ ِ
ـن ُض ُف ِ
ـن ا ْلبِ َّـر َم ِ
ـن ا َّت َؼـى* َو ْأتُـوا
ور َهـا* َو َلؽ َّ
ـوت م ْ
َ ْ َ
َ َ
ُُ
ُّ
ا ْلبق َ ِ
ـون*﴾ [البؼـرة 7]4;;:والخـالف بـقـ
ُـم ُت ْػ ِؾ ُح َ
وت م ْن َأ ْب َوابِ َفـا* َوا َّت ُؼـوا اهللَ َل َع َّؾؽ ْ
ُُ
الؿصحػقـ :يف الققػ طؾك ﴿ ِم ْن ُض ُف ِ
ور َها﴾ ،فلثبتف الفبط ّل وحذفف الؿج ّؿع-
ِ
ِ
ِ
 ,أيــة السادســة وال ّثالثــقن َٓ ﴿ :ي َم ِ
اخ ُ
ــن
ــذك ُُم اهللُ بِــال َّؾغ ِْو فــي َأ ْي َؿــاكؽ ُْم* َو َلؽ ْ
ّ
ُ
ي َم ِ
ِ
ـقم*﴾ [البؼـرة 7]556:والخـالف بـقـ
اخ ُذك ُْم بِ َؿا ك ََس َب ْ
ور َحؾ ٌ
ت ُق ُؾو ُبؽ ُْم* َواهللُ َ ُػ ٌ
ُ
ِ
ِ
الؿصحػقـ :يف الققػ طؾك ﴿في َأ ْي َؿاكؽ ُْم﴾ ،فلثبتف الفبط ّل وحذفف الؿج ّؿع-
 ,أية الحادية وإربعقنَ ﴿ :أ َلم تَر إِ َلى ا َّل ِـذين َخرجـوا ِمـن ِدي ِ ِ
ـم ُأ ُلـو ٌ
َ َ ُ
ـاره ْم َو ُه ْ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ـل َط َؾـى الـ ِ
اه ْم* إِ َّن اهللَ َل ُـذو َف ْض ٍ
ـن
َّـاس* َو َلؽ َّ
َح َذ َر ا ْل َؿ ْوت َف َؼ َال َل ُف ُم اهللُ ُموتُوا ُث َّم َأ ْح َق ُ
َأ ْك َث َر الـ ِ
ون*﴾ [البؼـرة 7]574:والخـالف بـقـ الؿصـحػقـ :يف الققـػ
َّـاس َٓ َي ْشـؽ ُُر َ
طؾك ﴿ َط َؾى الـ ِ
َّاس﴾ ،فلثبتف الفبط ّل وحذفف الؿج ّؿع-
ـوه ْم بِـنِ ْذ ِن اهللِ* َو َقت ََـل َد ُاوو ُد َجـا ُل َ
 ,أية ال ّثاكقـة وإربعـقنَ ﴿ :ف َفزَ ُم ُ
وت َوآتَـا ُه اهللُ
ِ
ض َل َػسـدَ ِ
ِ
ِ
ا ْل ُؿ ْؾ َ
ت
ك َوا ْلحؽ َْؿ َة َو َط َّؾ َؿ ُه م َّؿـا َي َشـا ُء* َو َل ْـو َٓ َد ْف ُـع اهلل الـ َ
َّـاس َب ْع َض ُـف ْم بِـ َب ْع ٍ َ
ِ
ِ
ــن اهللَ ُذو َف ْض ٍ
قن*﴾ [البؼــرة 7]57< :والخــالف بــقـ
ــل َط َؾــى ا ْل َعــا َلؿ َ
ْإَ ْر ُض* َو َلؽ َّ
الؿصحػقـ :يف الققػ طؾك ﴿ َل َػسدَ ِ
ت ْإَ ْر ُض﴾ ،فلثبتف الفبط ّل وحذفف الؿج ّؿع-
َ
ِ
الر ُس ُل* َف َّض ْؾـَا َب ْع َض ُف ْم* َط َؾى َب ْع ٍ
 ,أية ال ّثالثة وإربعقن﴿ :تِ ْؾ َ
ـن
ض مــ ُْف ْم َم ْ
ك ُّ
ـات* وآ َتقـَــا ِطقســى ابــن مــريم ا ْلبقـَـ ِ
َك َّؾــم اهلل* ور َفــع بع َضــفم درجـ ٍ
ـات َو َأ َّيــدْ كَا ُه بِـ ُـروحِ
َ ْ َ َ ََْ َ
َ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ََ َ
َ ْ
ِ
َـات* َو َلؽِ ِ
ا ْل ُؼدُ ِ
ـن
ين ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َمـا َجـا َءت ُْف ُم ا ْل َبقـ ُ
س* َو َل ْو َشا َء اهللُ َما ا ْق َتت ََل ا َّلذ َ
اخ َت َؾ ُػوا* َف ِؿـ ُْف ْم َم ْن َآم َن َو ِمـ ُْف ْم َم ْن َك َػ َر* َو َل ْو َشا َء اهللُ َما ا ْق َت َت ُؾوا* َو َلؽِ َّن اهللَ َي ْػ َع ُل َمـا
ْ
ُيرِيـــــدُ *﴾ [البؼـــــرة ،]584:والخـــــالف بـــــقـ الؿصـــــحػقـ :يف الققـــــػ طؾـــــك
( )8مـ ال ّترتقب العا ّم لميات ،كؿا سقل ذكره يف الجدول الؿؾحؼ-
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َات﴾ و﴿ َما ا ْق َت َت ُؾوا﴾ ،فلثبتفؿا الفبط ّل وحذففؿا الؿج ّؿع-
﴿ َجا َءت َْف ُم ُا ْل َبقـ ُ
ِ
ِ
السابعة وإربعقنَ ﴿ :ل ْق َس َط َؾ ْق َ
ـن َي َشـا ُء*
ـن اهللَ َي ْفـدي َم ْ
ك ُهـدَ ُاه ْم* َو َلؽ َّ
 ,أية ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َخ ْقـرٍ
َو َما ُتـ ِْػ ُؼوا ِم ْن َخ ْقرٍ َف ِأل َ ْك ُػ ِسؽ ُْم* َو َما ُتـ ِْػ ُؼ َ
ون إِ َّٓ ا ْبتغَا َء َو ْجـه اهلل* َو َمـا ُتـْػ ُؼـوا م ْ
ـون*﴾ [البؼ ـرة 7]5:4:والخ ـالف ب ـقـ الؿص ـحػقـ :يف
ُيـ َـو َّ إِ َل ـ ْقؽ ُْم َو َأ ْك ـت ُْم َٓ ُت ْظ َؾ ُؿـ َ
الققػ طؾك ﴿ ُهدَ ُاه ْم﴾ ،فلثبتف الفبط ّل وحذفف الؿج ّؿع-

السـبع ,ذات الققـقف ال ّثؿاكقـة الؿختؾـػ فقفـا :,القصـؾ فقفـا
فػل هذه أيـات ّ

أولك كؿا طؾقف مصحػ مج ّؿع الؿؾؽ ففد ،والققػ جائ ٌز كؿا طؾقف اختقار الفبط ّل-

وكؽتػل يف التّحؾقؾ هبذه الؿقاضع الخؿس طشرة ,مع ما ألحؼ هبا مــ الؿقاضـع

السبعة ،,وهل مقاضع دا ّل ٌة طؾك ما وراءها-
ّ

وبؼل أن كؾحؼ هبذه الدّ راسة إحصا ًء شام ًال لؽ ّؾ القققف الؿختؾـػ فقفـا بـقـ مصـحػ

الرسـقمات التّقضـقح ّقة الدّ ا ّلـة
مج ّؿع الؿؾؽ ففد واختقار ابـ أبل جؿعة الفبط ّل مـع بعـض ّ

حسب ما تؼتضقف صـاطة الدّ راسة اإلحصائ ّقة يف ققاكقـ البحقث العؾؿ ّقة-
رقم
الوقف

رقم أية
موضع الوقف الفبط ّي

بحسب العدّ
الؿد ّ

4

;

5

<

6

49

7

55

8

5:

موضع الوقف يف مصحف
مج ّؿع الؿؾك ففد

يخـادطون  ...آمــوا* ومـا يخــــــــادطون  ...ومــــــــا
يخدطون  ...يشعرون* يشعرون*
 ...مـــر ٌض*  ...مر ًضـــا*
 ...يؽذبون*
 ...مــــــا حولــــــه* ٓ ...
يبصرون*
 ...مـــــــــن مثؾـــــــــه* ...
صادققن*

فقفا يف أية
8

 ...مر ًضا*  ...يؽذبون*
 ٓ ...يبصرون*

8

 ...صادققن*

8

ترجعون *
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الؿختؾف

8

 ...يؿقتؽم *  ...ترجعون  ...فلحقــــــــــــــاكم * ...
*

طدد الوقو
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رقم
الوقف

رقم أية
بحسب العدّ
الؿد ّ

9

66

:

75

;

85

<

89

45

<8

44

9:

45

;;

46

<5

47

<5

موضع الوقف الفبط ّي
 ...فســـــــــــــــجدوا* ...
الؽافرين*
 ...وآتـــــوا الزّكـــــاة* ...
الراكعقن*
ّ
 ...الؽتـــــــــــــــــاب* ...
تفتدون*
الســــــــــــــؾوى* ...
 ...و ّ
رزقـ ـاكم* وم ـا ضؾؿوك ـا*
 ...يظؾؿون*

موضع الوقف يف مصحف
مج ّؿع الؿؾك ففد

طدد الوقو
الؿختؾف
فقفا يف أية

 ...الؽافرين*

8

الراكعقن*
ّ ...

8

 ...تفتدون*

8

الســــــــــــــؾوى* ...
 ...و ّ
رزقـاكم*  ...يظؾؿون*

8

 ...الحجــــر*  ...طقـًــــا*  ...طقـًـــا*  ...مشـــربفم*
 ...مشـــــــربفم*  ...رزق  ...رزق ال ّؾـــــــــــــــه* ...
ال ّؾه*  ...مػسدين*

8

مػسدين*

 ...يب ـ ّقن لـ ـا م ـا ه ـي*  ... ...يب ـ ّقن لـ ـا م ـا ه ـي* ...
ان بـــــقن ذلـــــك* ..
ان بــــقن طـــــو ٌ
وٓ بؽــــ ٌر* طــــو ٌ
ذلك*  ...تممرون*
 ...طؾــى ا ّلــذين كػــروا*
 ...كػــــــــروا بــــــــه* ...
الؽافرين*

تممرون*
 ...كػــــــــروا بــــــــه* ...
الؽافرين*

 ...بؿــــا وراءه*  ...لؿــــا  ...لؿـــــــا معفـــــــم* ...
معفم*  ...مممـقن*

8

مممـقن*

8

8

 ...ال ّطــــــــــــــــــــور*  ... ...ال ّطــــــــــــــــــــور* ...
واسـؿعوا*  ...وطص ـقـا* واسؿعوا*  ...بؽػـرهم*
 ...بؽػــــــــــــــــرهم*  ... ...مممـقن*
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رقم
الوقف

رقم أية
بحسب العدّ
الؿد ّ

موضع الوقف الفبط ّي

موضع الوقف يف مصحف
مج ّؿع الؿؾك ففد

طدد الوقو
الؿختؾف
فقفا يف أية

مممـقن*
 ...ســـؾقؿان* ومـــا كػـــر
س ـؾقؿان*  ...وم ـاروت*
48

454

49

446

4:

45:

;4

475

<4

486

55

495

54

49:

 ...فــــــــل تؽػــــــــر* ...
وزوج ـه*  ...ب ـنذن ال ّؾــه*
 ...يـــــــػعفم*  ...مــــــن
خلق*  ...يعؾؿون*

 ...ســـــــــــــــــؾقؿان* ...
وماروت*  ...فل تؽػـر*
 ...وزوجـــــه*  ...بـــــنذن
ال ّؾه*  ...يـػعفم*  ...من
خلق*  ...يعؾؿون*

 ...خرابفا*  ...خائػقن*  ...خرابفا*  ...خائػقن*
قم*
 ...خز ٌ
ي*  ...طظ ٌ
 ...مســــــؾؿ ًة لــــــك* ...
مـاســؽـا* وتــب طؾقـــا*
الرحقم*
ّ ...
 ...وســـ ًطا*  ...شـــفقدً ا*
 ...طؼبقــــــه*  ...هــــــدى
ال ّؾـــه*  ...إيؿـــاكؽم* ...
قم*
رح ٌ

قم*
 ...طظ ٌ
 ...مسؾؿ ًة لك*  ...وتـب
الرحقم*
طؾقـا* ّ ...

 ...هـــــــدى ال ّؾـــــــه* ...

الــــــــرحؿن
إ ّٓ هــــــــو*
ّ
الرحقم*
ّ
 ...حــــــل ًٓ ص ّق ًبــــــا* ...
ّ
قن*
الشقطان*  ...مب ٌ
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8

قم*
إيؿاكؽم*  ...رح ٌ

تشعرون*

وإلفؽم إل ٌه واحـدٌ * ٓ إلـه

8

 ...شـــفقدً ا*  ...طؼبقـــه*

ات* ٓ ...
ات* ب ـل أحق ـا ٌء*  ...أمــــــــــــــو ٌ
 ...أم ـو ٌ
 ٓ ...تشعرون*

8

وإلفؽم إل ٌه واحـدٌ * ٓ إلـه
الرحقم*
الرحؿن ّ
إ ّٓ هو ّ
ّ ...
قن*
الشقطان*  ...مب ٌ

8

8

8
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 ...وٓ يـــــــــــزكّقفم* ...
قم*
أل ٌ
 ...والؿغــرب*  ...وآتــى
الزّك ـاة*  ...إذا طاه ـدوا*
 ...وحــــقن البــــلس* ...
صدقوا *  ...الؿتّؼون*
 ...خق ًرا*  ...ح ّؼا* طؾـى
الؿتّؼقن*

موضع الوقف يف مصحف
مج ّؿع الؿؾك ففد
قم*
 ...أل ٌ

طدد الوقو
الؿختؾف
فقفا يف أية
8

 ...إذا طاهــــــــــــدوا* ...
وحـــــــقن البـــــــلس* ...

0

صدقوا*  ...الؿتّؼون*
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 ...أيؿــــــــــــــــاكؽم* ...
69

556

6:

55:

;6

565

<6

564

75

566

74

574

قم*
 ...قؾوبؽم*  ...حؾ ٌ

قؾوبؽم* ...

8

قم*
حؾ ٌ
ال ّطـــــــلق م ّرتـــــــان* ...
بنحســــــان*  ...حــــــدود

ال ّطـــــــلق م ّرتـــــــان* ...
بنحســــــان*  ...حــــــدود

ال ّؾه*  ...افتدت به* تؾـك
ال ّؾــه*  ...افتـدت ب ـه* ...
حــــــدود ال ّؾـــــــه* فـــــــل
تعتدوها*  ...ال ّظالؿون*
تعتدوها*  ...ال ّظالؿون*

8

 ...بــــــــــــالؿعرو *  ... ...بــــــــــــالؿعرو * ...
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خامت ٌ٘
فقؿا سبؼ طرضف يف ثـايا البحث 7يؿؽــا أن كذكر بعض كتائجف:
أ ّو ًٓ :أه ّؿ ّقــة القق ـػ يف إدراك الؿع ـاين الؼرآك ّقــة ،وأ ّن اخـتالف القق ـػ ق ـد يس ـ ّبب

اختال ًفا يف الؿعـك الؿستؽ ّـ يف أيات الؽريؿة-

ثاك ًقا :شػقف كظر الفبط ّل يف وققفف ،وبـاؤه لفا طؾك معالؿ متقـة-

ثالثا :بتت ّبع وققف سقرة البؼرة وغقرها مـ وققف سقر الؼرآن 7تبـ ّقـ أ ّن مصـحػ
مج ّؿع الؿؾؽ الؿطبقع برواية ورش قد جعؾ الققػ الفبط ّل أصـ ًال لـف وإن خالػـف يف
مقاضع-

راب ًعــا :مخالػـة الؿج ّؿــع لققـقف الفبطـ ّل 7كاكـت اطتؿـا ًدا طؾـك كظـرات تػسـقر ّية

غال ًبا-

خام ًسا :مجؿقع وققف الفبط ّل يف سـقرة البؼـرة :سـبع ٌة وثالثـقن ومـائتل ()054

وقػ ،ومجؿقع وقـقف مج ّؿـع الؿؾـؽ ففـد يف سـقرة البؼـرة :ثالثـ ٌة وثؿـاكقن ومائـة
( )855وقػ-
ساد ًسا :ا ّتػؼ الققػان طؾك سبعة وسبعقـ ومائة ( )844وقـػ ،ووقـع آخـتالف
بقـفؿا يف ستّقـ ( )32مقض ًعا مـ سقرة البؼرة-
الستّقن ( )32الؿختؾػ فقفا تـؼسؿ إلك قسؿقـ:
وهذه الؿقاضع ّ

الؼسم إ ّول :ما زاده الفبط ّل طؾك الؿج ّؿع 7وهق سبع ٌة وخؿسقن ( )24وق ًػا-
الؼسم ال ّثا  :ما زاده الؿج ّؿع طؾك الفبط ّل 7وهق ثالثة ( )5وققف فؼط-

ساب ًعا :القققف التل ت ّؿـت دراسـتفا خؿسـة طشـر وق ًػـا 7ضفـر لؾبـاحثقـ رجحـان

وقػ الفبط ّل يف ثؿاكقة ( )5مقاضع ،ورجحان وقـػ الؿج ّؿـع يف سـتّة ( )3مقاضـع،
وتق ّقػا يف ترجقح مقضع واحد 7لتؽافئ الؿر ّجحات يف كظرهؿا-

وإكّـا ,قبؾ أن كضع قؾؿ البحث ,كقصل مـ ي ّطؾع طؾك هذه الدّ راسة مـ الباحثقـ
بجؿؾـة مــ إفؽـار البحث ّقـة التـل يؿؽــ أن يـدلقا فقفـا بـدٓئفؿ ،وأن يـقـروا غقـرهؿ
بالـّتائج التل يتق ّصؾقن إلقفا مـ خالل بحثفا-
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فؿـ ذلؽ:
 أثر الوقو الفبط ّقة يف استجلء الؿعا البل ّقة لؾؼرآن الؽريم- الؿـتؼد من الوقو الفبط ّقة – جؿ ًعا ودراس ًة- إسس التي بـقت طؾقفا وقو مصحف مج ّؿع الؿؾك ففد-وص ّؾى اهلل طؾى كب ّقـا مـح ّؿد وطؾى آله وصحبه أجـؿعقن.

***
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املضادر ّاملزاجع
الرسـؿ ّقة لؾجؿفور ّيـة
 -4الؼرآن الؽريم برواية اإلمام ورش طن اإلمام كافع (ال ّطبعة ّ
الجزائر ّية ،وصبعة مج ّؿع الؿؾك ففد).

الســققص ّل،
 -5اإلتؼـان يف طؾـوم الؼـرآن ،طبـد الـ ّـرحؿـ بــ أبـل بؽـر جـالل الــدّ يـ ّ

تحؼقؼ :مح ّؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،الفقئة الؿصر ّية العا ّمة لؾؽتـاب ،الؼـاهرة,

مصر8561 ،هـ8641 ،م-
 ,5إسـس الع ّامـة التـي بــى طؾقفـا اإلمـام الفبطـ ّي وقوفـه – دراسـ ٌة وصـػ ّق ٌة كؼد ّيـ ٌة
الصــالح بقطافق ـة ،رس ـالة ماجس ـتقر ،جامع ـة الجزائ ـر ،ط ـام
تحؾقؾ ّق ـ ٌة ،مح ّؿــدٌ ّ
0226م-
 ,1أضــواء البقــان يف معرفــة الوقــف وآبتــداء ،جؿــ ٌال الؼــرش[ ،د-ب] ،ال ّطبعــة
إولك8102 ،هـ8103.هـ-
 ,2إطراب الؼرآن ،أحؿـد بــ مح ّؿـد أبـق جعػـر الـ ّّحـاس ،اطتــك بـف :طبـد الؿــعؿ
خؾقؾ إبراهقؿ ،دار الؽتب العؾؿ ّقة ،بقروت ،لبـان ،ال ّطبعة إولك8108 ،هـ-
 ,3إطراب الؼـرآن وبقاكـه ،محقـل الـدّ يـ بــ أحؿـد مصـطػك درويـش ،دار القؿامـة
الرابعة 8182 ،هـ-
(دمشؼ,بقروت) ،دار ابـ كثقر (دمشؼ,بقروت) ،ال ّطبعة ّ
 -4أمالي ابن الحاجب ،طثؿان بـ طؿر ابـ الحاجب ،تحؼقؼ :الدّ كتقر فخر صالح
سؾقؿان ،دار ط ّؿار ،إرد ّن ،ال ّطبعة إولك8126 ،هــ8656 ،م-
ي ،إلقـاس بــ أحؿـد
 ,5إمتاع الػضلء بتراجم الؼ ّراء فقؿا بعد الؼرن ال ّثامن الفجر ّ
حســقـ الربمــاو ّي ،دار الـّــدوة العالؿ ّقــة لؾ ّطباطــة والـّشــر والتّقزيــع ،ال ّطبعــة
إولك8108 ،هـ0222 ،م-
الـرحقؿ بــ
 ,6أكواع الوقف باطتبار ما يوقف به يف الؼراءات الؼرآك ّقة ،الدّ كتقر طبد ّ
الشــؼقط ّل ،مج ّؾـة معفـد ّ
طبد اهلل ّ
الرابـع
الشـاصب ّل لؾدّ راسـات الؼرآك ّقـة ،العـدد ّ
ط شر-
 ,82إيضاح الوقف وآبتداء ،مح ّؿد بـ الؼاسؿ أبق بؽر إكبار ّي ،تحؼقـؼ :محقـل
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الــرحؿـ رمضــان ،مطبقطــات مج ّؿــع ال ّؾغــة العرب ّقــة بدمشــؼ،
الــدّ يـ طبــد ّ
8562هـ8648 ،م-
الزرط ّل ،الؿشفقر بـ :ابـ الؼ ّقؿ ،دار الؽتاب
 ,88بدائع الػوائد ،مح ّؿد بـ أبل بؽر ّ

العرب ّل ،بقروت,لبـان[ ،د-ت]-
 ,80تاج ال ّؾغة وصحاح العرب ّقة ،إسؿاطقؾ بـ ح ّؿاد الجقهر ّي ،تحؼقؼ :أحؿد طبد
الرابعـة8124 ،هــ،
الغػقر ط ّطار ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت,لبـان ،ال ّطبعـة ّ
8654م-
 ,85التّبقان يف إطراب الؼـرآن ،طبـد اهلل بــ الحسـقـ أبـق البؼـاء العؽـرب ّي ،تحؼقـؼ:
طؾ ّل مح ّؿد البجاو ّي ،دار إحقاء الؽتب العرب ّقة طقسك البابل الـحؾب ّل وشركاه،
مصر[ ،د-ت]-

 ,81التّحرير والتّـوير ،مح ّؿدٌ ال ّطاهر ابـ طاشـقر ،الـدّ ار التّقكسـ ّقة لؾـّشـر ،تـقكس،
8651هـ
 ,82التّػسقر البسقط ،طؾ ّل بـ أحؿد أبق الحســ القاحـد ّي ،تحؼقـؼ مجؿقطـة مــ
البـــاحثقـ ،جامعـــة اإلمـــام مح ّؿـــد بــــ ســـعقد اإلســـالم ّقة ،ال ّطبعـــة إولـــك،
8152هـ-
الـرحؿـ بــ
 ,83تػسقر الجللقن ،مح ّؿد بـ أحؿد جالل الـدّ يـ الؿح ّؾ ّـل ،وطبـد ّ
السققص ّل ،دار الحديث ،الؼاهرة,مصر ،ال ّطبعة إولك-
أبل بؽر جالل الدّ يـ ّ
 ,84تػسقر سـورة الؽفـف ،مح ّؿـد بــ صـالح العثقؿـقـ ،دار ابــ الجـقز ّي لؾـّشـر
السعقد ّية ،ال ّطبعة إولك8105 ،هـ-
والتّقزيع ،الؿؿؾؽة العرب ّقة ّ
 ,85التّػس ـقر الؿق ّس ـر ،جؿاط ـ ٌة م ــ أس ـاتذة التّػس ـقر ،مج ّؿــع الؿؾ ـؽ فف ـد لطباط ـة
الؿص ـحػ ّ
الســعقد ّية ،ال ّطبع ـة
الشــريػ ،الؿديـ ـة الـّبق ّيــة,الؿؿؾؽ ـة العرب ّقــة ّ
ال ّثاكقة8152 ،هـ 0226 ،م-

 , 86تؼققــد وق ـف الؼ ـرآن العظ ـقم [مخط ـ ٌ
قط] ،كس ـخة مؽتب ـة ّ
الشــقخ الؿقه ـقب
أولحبقب لؾؿخطقصات ،بجاية ،الجزائر-
 ,02التّؿفقد يف طؾم التّجويـد ،مح ّؿـد بــ مح ّؿـد ابــ الجـزر ّي ،تحؼقـؼ :د -غـاكؿ
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الرسـالة ،بقـروت  ,لبــان ،ال ّطبعـة إولـك،8108 ،
قدّ وري الحؿد ،مم ّسسـة ّ
0228م-
السعد ّي،
الرحؿـ بـ كاصر ّ
الرحؿن يف تػسقر كلم الؿـّان ،طبد ّ
 ,08تقسقر الؽريم ّ
الرسـالة ،بقـروت,لبــان،
الـرحؿـ بــ معـ ّال ال ّؾقيحـؼ ،مم ّسسـة ّ
تحؼقؼ :طبـد ّ

ال ّطبعة إولك8102 ،هـ0222،م-
 ,00جذوة آقتباس يف ذكر مـن حـ ّل مـن إطـلم مديــة فـاس ،أحؿـد بــ مح ّؿـد
الربـاط،
الؿؽـاس ّل الؿشفقر بـ :ابـ الؼاضل ،دار الؿـصقر لؾ ّطباطة والقراقـةّ ،
الؿؿؾؽة الؿغرب ّقة8645 ،م-
 ,05جفـد الــؿؼ ّل ،مح ّؿــد بــ أبـل بؽـر الــؿرطش ّل ،الــؿؾ ّؼب بــ :سـاجؼؾل زاده،
دراسة وتحؼقؼ :د -سالؿ قدّ ور ّي الحؿد ،دار ط ّؿار ،ط ّؿـان  ,إردن ،ال ّطبعـة
ال ّثاكقة0225 ،8106 ،م-

الص ّبان،
الص ّبان طؾى شرح إشؿو ّ ٕلػ ّقة ابن مالك ،مح ّؿد بـ طؾ ّل ّ
 ,01حاشقة ّ
دار الؽتب العؾؿ ّقة ،بقروت,لبـان ،ال ّطبعة إولك8184 ،هـ8664 ،م-
 ,02الــدّ ّر الؿصـون يف طؾـوم الؽتـاب الؿؽــون ،أحؿـد بــ يقسـػ الؿعـروف بــ:
السؿقـ الحؾب ّل ،تحؼقؼ :الدّ كتقر أحؿد مح ّؿد الخـ ّراط ،دار الؼؾـؿ ،دمشـؼ,
ّ

سقر ّيا[ ،د-ت]-

الرجال ،أحؿد بـ مح ّؿد الؿؽـاسـ ّل الؿشـفقر بــ :ابــ
 ,03د ّرة الحجال يف أسؿاء ّ
الؼاضل ،تحؼقؼ :د -مح ّؿـد إحؿـد ّي أبـق الـّـقر ،مؽتبـة دار التّـراث ،ال ّطبعـة
إولك8568 ،هـ8648 ،م-
 ,04الدّ قائق الؿحؽؿة يف شرح الؿؼدّ مة ،زكر ّيا بـ مح ّؿـد إكصـار ّي ،تحؼقـؼ :د-
زكر ّياء تقكاين ،دار اإلمام مالؽ ،البؾقدة ،الجزائر ،ال ّطبعة ال ّثالثة0282 ،م-
الصـؾحاء بػـاس،
 ,05سؾوة إكػاس ومحادثـة إكقـاس بؿـن أقبـر مـن العؾؿـاء و ّ
مح ّؿد بـ جـعػر الؽتّاينّ ،تحؼقؼ :طبد اهلل الؽامؾ الؽتّاينّ ،وحؿـزة بــ مح ّؿـد
ال ّط ّقب الؽتّاينّ ،وحؿزة بــ طؾـ ّل الؽتّـاينّ ،دار ال ّثؼافـة ،الـدّ ار البقضـاء ،ال ّطبعـة
إولك8102 ،هـ0221 ،م-

266

ما خالف فقه مصحف مج ّؿع الؿؾك ففد برواية ورش الوقف الفبط ّي طـد الؿغاربة د.زكر ّياء توكا  ،د.مح ّؿد بن مرضي الفز ّيل

الرسـالة ،بقـروت,
 ,06شذا العر يف فـ ّن ّ
الصـر  ،أحؿـد الحؿـالو ّي ،مم ّسسـة ّ
لبـان ،ال ّطبعة إولك8101 ،هـ0225 ،م-
ّ ,52
الرحؿـ بـ مح ّؿد بــ أحؿـد بــ قدامـة ،تحؼقـؼ الـدّ كتقر
الشرح الؽبقر ،طبد ّ
طبد اهلل بــ طبـد الؿحســ التّركـ ّل ،والـدّ كتقر طبـد الػتّـاح مح ّؿـد الحؾـق ،دار
هجر لؾ ّطباطـة والـّشـر والتّقزيـع واإلطـالن ،الؼـاهرة ،مصـر ،ال ّطبعـة إولـك،
8182هـ8662 ،م-
الصــحابة
 ,58ال ّطــرازات الؿعؾؿ ـة يف ش ـرح الؿؼدّ م ـة ،طب ـد الــدّ ائؿ إزه ـر ّي ،دار ّ
لؾتّراث ،صـطا ،مصر ،ال ّطبعة إولك8103 ،هـ0222 ،م-
الســجاوكد ّي ،دراس ـة وتحؼقــؼ :الــدّ كتقر
 ,50طؾ ـل الوق ـو  ،مح ّؿــد ب ــ صقػ ـقر ّ
الري ـاض,
الرش ـد كاش ـرونّ ،
مح ّؿــد ب ــ طب ـد اهلل ب ــ مح ّؿــد العقــد ّي ،مؽتب ـة ّ
السعقد ّية ،ال ّطبعة ال ّثاكقة8104 ،هـ0223 ،م-
الؿؿؾؽة العرب ّقة ّ

 ,55الػوائد الؿػفؿة يف شرح الجزر ّية الؿؼدّ مة ،مح ّؿد بـ طؾ ّل القالقشة ّ
الشريػ،
الرابعة8524 ،هـ8658 ،م-
الؿطبعة التّقكس ّقة ،تقكس ،ال ّطبعة ّ
الصــغقر ،زي ــ الــدّ يـ طب ـد الـ ّـرؤوف الؿـ ـاو ّي،
 ,51ف ـقض الؼ ـدير ش ـرح الج ـامع ّ
الؿؽتبة التّجار ّية الؽربى ،مصر ،ال ّطبعة إولك8523 ،هـ-
 ,52الؼ ّراء والؼراءات بالؿغرب ،سـعقد اطـراب ،دار الغـرب اإلسـالم ّل ،بقـروت،
لبـان ،ال ّطبعة إولك8182 ،هـ-8662 ،
 ,53قــراءة كــافع طـــد الؿغاربــة مــن روايــة أبــي ســعقد ورش :مؼ ّوماتفــا البـائ ّقــة
ي ،د -طبـد الفـادي حؿقتّـق،
ومدارسفا إدائ ّقة إلى كفاية الؼـرن العاشـر الفجـر ّ

مـشقرات وزارة إوقاف و ّ
الشمون اإلسالم ّقة ،الؿؿؾؽة الؿغرب ّقة8101 ،هـ،
0225م-

 ,54الؼطع وآئتـا  ،أحؿد بـ مح ّؿد بــ إسـؿاطقؾ الـ ّّحـاس ،تحؼقـؼ :الـدّ كتقر
الريـاض,الؿؿؾؽـة
الـرحؿـ بــ إبـراهقؿ الؿطـرود ّي ،دار طـالؿ الؽتـبّ ،
طبد ّ
السعقد ّية ،ال ّطبعة إولك8185 ،هـ8660 ،م-
العرب ّقة ّ

 ,55الؽ ّشــا ط ـن حؼ ـائق ـوامض التّـزيــل وطق ـون إقاويــل يف وج ـوه التّلويــل،
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الزمخشـر ّي ،دار الؽتـاب العربـ ّل ،بقـروت,لبــان ،ال ّطبعـة
محؿقد بــ طؿـرو ّ
ال ّثالثة8124 ،هـ-
 ,56الؿح ّرر الوجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،طبد الحـ ّؼ بــ غالـب الؿعـروف بــ:
الســالم طبـد ّ
الشــايف مح ّؿــد ،دار الؽت ـب
ابــ طط ّقــة إكدلسـ ّل ،تحؼقــؼ :طب ـد ّ
العؾؿ ّقة ،بقروت ،لبـان ،ال ّطبعة إولك8100 ،هـ-

 ,12معالم آهتداء إلى معرفة الوقو وآبتداء ،محؿقد خؾقؾ الحصر ّي ،مؽتبة
السـّة ،ال ّطبعة إولك ،الؼاهرة ،مصر8105 ،هـ0220 ،م-
ّ
 ,18معا الؼرآن ،أبق الحسـ إخػش إوسط ،تحؼقؼ :الدّ كتقرة هدى محؿـقد
قراطة ،مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة ،مصر ،ال ّطبعة إولك8188 ،هـ8662 ،م-
 ,10معا الؼرآن ،يحقك بـ زياد الػ ّراء ،تحؼقؼ :أحؿـد يقسـػ الـّجـا ّ ،ومح ّؿـد

طؾ ّل الـ ّّجار ،وطبد الػتّاح إسؿاطقؾ ّ
الشؾب ّل ،دار الؿصر ّية لؾتّللقػ والتّرجؿة،
مصر ،ال ّطبعة إولك[ ،د-ت]-

 ,15الؿؼدّ مة فقؿـا يجـب طؾـى قـارئ الؼـرآن أن يعؾؿـه ،شـؿس الـدّ يـ مح ّؿـد بــ
مح ّؿد ابـ الجزر ّي ،تحؼقؼ :د -أيؿـ رشدي سقيد ،دار كقر الؿؽتبات ،جدّ ة،
الرابعة8104 ،هـ0223 ،م-
السعقد ّية ،ال ّطبعة ّ
الؿؿؾؽة العرب ّقة ّ
قع هبـامش
 ,11الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد ،زكر ّيا بـ مح ّؿد إكصار ّي (مطبـ ٌ
مـار الفدى) ،مطبعة مصطػك البـابل الحؾبـ ّل وأوٓده ،مصـر ،ال ّطبعـة ال ّثاكقـة،
8565هـ8645 ،م-
 ,12الؿؽتػى يف الوقف وآبتدا ،طثؿان بـ سعقد أبق طؿرو الدّ اينّ ،تحؼقؼ :محقل
الــرحؿـ رمضــان ،دار ط ّؿــار ،ط ّؿــان ،إرد ّن ،ال ّطبعــة إولــك،
الــدّ يـ طبــد ّ
8100هـ0228 ،م-
 ,13مـــار الفــدى يف بقــان الوقــف وآبتــدا ،أحؿــد ب ــ مح ّؿــد بـــ طبــد الؽــريؿ
إش ـؿقينّ ،مطبع ـة مص ـطػك الب ـابل الحؾب ـ ّل وأوٓده ،مص ـر ،ال ّطبع ـة ال ّثاكق ـة،
8565هـ8645 ،م-
 ,14مـفج ّقة ابن أبي جؿعـة الفبطـ ّي يف أوقـا الؼـرآن ،العابـديـ بــ حـػ ّقـة ،وهـق
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قع بالجزائر طـ دار اإلمام مالؽ طام  8104هـ 0223 .م-
اب مطب ٌ
كت ٌ
 ,15الـّش ـر يف الؼ ـراءات العش ـر ،ش ـؿس الــدّ يـ مح ّؿــد ب ــ مح ّؿــد اب ــ الج ـزر ّي،
الض ّباع ،الؿطبعة التّجار ّية الؽربى[ ،د-ت]-
تحؼقؼ :طؾ ّل مح ّؿد ّ
 ,16كشر الؿثا ٕهل الؼـرن الحـادي طشـر وال ّثـا  ،مح ّؿـد بــ ال ّط ّقـب الؼـادر ّي،
تحؼقــؼ :مح ّؿــد ح ّجــل ،وأحؿ ـد التّقفقــؼ ،مطبقط ـات دار الؿغ ـرب لؾ ّتــللقػ
الرباط ،الؿؿؾؽة الؿغرب ّقة8564 ،هـ8644 ،م-
والتّرجؿة والـّشرّ ،
 ,22الوقف وآبتداء ،طؾ ّل بـ أحؿد الغ ّزال الـّقسـابقر ّي ،صـاهر مح ّؿـد الفؿـس،
رسالة ماجستقر ،جامعـة دمشـؼ ،ك ّؾ ّقـة أداب والعؾـقم اإلكسـاك ّقة8108 ،هــ،
0222م-
 ,28وقو الؼرآن وأثرها يف التّػسقر ،مسـاطد بــ سـؾقؿان ال ّط ّقـار ،مج ّؿـع الؿؾـؽ

ففد لطباطة الؿصحػ ّ
السـعقد ّية،
الشريػ ،الؿديـة الـّبق ّية,الؿؿؾؽة العرب ّقـة ّ
8158هـ-

 ,20وقو الؼرآن وطلقتفا بالؿعـى والتّركقب من خلل كتـاب «إيضـاح الوقـف
ي ،طبـد اهلل بــ سـالؿ ال ّثؿـال ّل ،أصروحـة
وآبتداء يف كتـاب اهلل» ٓبـن إكبـار ّ
دكتقراه ،جامعة أ ّم الؼرى ،ك ّؾ ّقة ال ّؾغة العرب ّقة8102 ،هـ-
 ,25الوقو الفبط ّقـة  -دراسـ ٌة وصـػ ّق ٌة تحؾقؾ ّقـ ٌة ،الـدّ كتقر زكر ّيـاء تقكـاين ،بحـ ٌث،
السابع طشر-
مج ّؾة إذاطة الؼرآن الؽريؿ الدّ ول ّقة بالجزائر ،العدد ّ
 ,21الوقو الفبط ّقة  -دراس ٌة وصػ ّق ٌة كؼد ّي ٌة ،الدّ كتقر ربقع شؿالل ،بحـ ٌث ،مج ّؾـة
العؾقم اإلسالم ّقة والحضارة ،العدد ال ّثامـ0285 ،م-

***
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إطداد

أستاذ مساطد بؼسؿ الؼراءات
كؾقة الؼرآن والدراسات اإلسالمقة – جامعة جدة
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ملخط البخح
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،ثؿ الصالة بعد والسالم طؾك سقد الؿرسؾقـ محؿد وآلف
وصحبف والتابعقـ-
ِ
مــ
وبعد رحؾة َج ِفقدَ ة َمتقعة ارتحؾت فقفا بقـ ثـايا هذا البحث وسطقره وبعد أن َّ
اهلل طؾل بنتؿامف وقبـؾ أن أضـع قؾؿـل وأصـقي هـذه الصـػحات د ّوكـت هـذه ِ
الق َريؼـة

واستخؾصت فقفا أبرز ما تـاولتف يف هذا البحث ،وقد أسؿقتف( :أثر اختل الؼراءات
قسـؿتف
الؿتواترة والشا ّذة يف أحؽام كػؼة الؿطؾؼة والؿرضع) (دراسة مقضقطقة) وقـد ّ
إلك :تؿفقد ،وأربعة مباحث:
فلما التؿفقد :فؼد ب ّقـت فقف معـك كػؼة الؿطؾؼة ،وتـاولت بعـض أحؽامفـا مؿـا لـف
طالقة باختالف الؼراءات بشؽؾ مقجز-
ويف الؿبحــث إول :كاقشــت اخــتالف الؼــراءات يف ققلــف تعــالك( :كرهــا) بػــتح
ـت حؽؿ إكراه الؿرأة طؾك آفتـداء مؼابـؾ الطـالق والػـرق بـقـ
الؽاف وضؿفا ،وب ّق ُ
الؾػظــقـ وأثــر ذلــؽ يف الؿعــاين وإحؽــام وطالقــة كــؾ قــراءة بــإخرى ودٓٓتؿــا
مـػردتقـ ومجتؿعتقـ-
ويف الؿبحث الثـاين :تـاولـت حؽـؿ كػؼـة الؿطؾؼـة طــد ثبـقت الػاحشـة طؾقفـا أو
اتامفا بذلؽ ،مـ خالل تقجقف الؼراءات القاردة يف ققلف تعالك( :مبقـة) بتشديد القـاء
وفتحفا وكذلؽ بؽسرها) وأثر ذلؽ يف أحؽام الـػؼة وغقرهـا مــ إحؽـام كشـروط
حد الزكا وحؽؿ إخراج الؿرأة مـ البقت وكقػقة اإلخراج ومتك يؽقن ومتك ٓ يؽقن-
فصؾت مؼدار كػؼة الؿطؾؼة وما تجب فقف وطؾك مـ
ويف الؿبحث الثالث والرابعّ :
تجب ومتك تجب ،وما شروط أدائفا ودوافع مـعفا وسؼقصفا طـ الزوج وتػصقالت
ذلؽ مـ خالل تقجقف الؼراءات القاردة يف( :قدره ،وٓ تؽؾػ ،وآتقتؿ) ،وما جاء فقفا
مـ الؼراءات الؿتقاترة والشاذة وما بقـ هذه الؼراءات مـ التؽامؾ والتعاضد الؾغقي
والؿعـــــقي والتشــــريعل ،وأثــــر ذلــــؽ يف تػصــــقؾ إحؽــــام الػؼفقــــة وتقســــقع
الؿعاين التػسقرية-
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مكدم٘
ٍ
محؿـد
إولـقـ وأخـريـ
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسـالم طؾـك سـقد ّ
وطؾك آلف وأصحابف والتابعقـ ،ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ -
وبعد:
فنكف لؿ تزل صائػة مـ العؾؿاء تـفؾ مـ بحـر الؼـرآن الؽـريؿ ودرره طؾـك العؿـقم،
ومـ اختالف إحـرف السـبعة طؾـك وجـف الخصـقص ،فػـل كـؾ يـقم تتجؾـك معـان
جديدة ودٓٓت متـقطة ،وفقائد ققؿة ،يف التػسـقر والؿعـاين والؾغـة والبقـان ،والبــاء
واإلطــراب ،والتشــريع واإلطجــاز العؾؿــل والشــرطل ،وقــد أدلــك كــؾ طــالؿ بــدلقه،
واسرتسؾ كؾ باحث بسعقف ،وقـد احتـذيت بحـذوهؿ ،وطزمـت السـقر طؾـك إثـرهؿ،
يؿـ طؾـل وأن يـقفؼـل
مسرتشدة بعؾقمفؿ ومستؾفؿة بآرائفؿ وأفؽارهؿ ،لعؾ اهلل أن ّ
بتقسقر هذا البحـث الـذي أصـبق مــ خاللـف إلـك بؾـقغ الؿـرام يف تبقـقـ بعـض وجـقه
الؼراءات الؿختؾػ فقفا مؿا لف طالقة بلحؽام الـػؼة واإلرضاع ،وبعـض مـا يؼـع بـقـ
القالديـ طـد الػراق-
وقـد حاولــت مـــ خــالل هــذا البحــث استؼصــاء بعــض مالمــح تؽامــؾ الؼــراءات
طؿقمــًا ،وأثــر الؼــراءات ّ
الش ـا ّذة يف تػصــقؾ وتبقــقـ مــا احتؿؾتــف الؼــراءات الؿتــقاترة
وطالقتفؿــا بالســـة الـبقيــة وأثرهؿــا يف التػســقر والؿعـــك وصــقر تؽامؾفؿــا الؾػظــل
والؿعـقي والتشريعل خاصة مـ خالل دراسـة أحؽـام كػؼـة الؿطؾؼـة ،وقـد أسـؿقتف:
"أثر اختل الؼراءات الؿتواترة والشا ّذة يف أحؽام كػؼة الؿطؾؼة والؿرضع" (دراسة
موضوطقة).

أهدا البحث:
 ,8اإلشــارة إلــك أن هـــاك كثقــر ًا مـــ أصــقل الؼــراءات لــؿ تـــاقش
مـاقشة طؾؿقة مستؼؾة ،وذلؽ أكف غؾب طؾك كثقر مـ الؿـقجفقـ حؿؾفـا
معـك واحد-
طؾك آختالف يف الؾفجات وإصقات وحؿؾفا طؾك
ً
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 ,0بقــان القحــدة الؿقضــقطقة التــل اشــتؿؾ طؾقفــا تـــقع الؼــراءات
وصقر آختالف يف الؼراءات ودٓٓتا-
 ,5إلؼـــاء الضـــقء طؾـــك الؼـــراءات الشـــاذة ،وأهؿقتفـــا يف تقجقـــف
الؼراءات الؿتقاترة ،وتػصقؾ معاكقفا-
 ,1بقان مدى تلثر معاين وأحؽام أيـات التـل شـرطت لؾـػؼـة حـال
اختالف الزوجقـ وافرتاقفؿا باختالف الؼراءات ،وكذلؽ أحؽـام كػؼـة
الؿرضع-

مـفج البحث:
اتبعت الباحثة الؿـفج القصػل والتحؾقؾل-

الدراسات السابؼة:
وقع بقـ يدي الباحثـة رسـالة لؾـدكتقر .كـاجل حسـقـ صـالح طؾـل،
بعـــقان :اخــتالف الؼــراءات وأثرهــا يف تػســقر آيــات الـؽــاح والطــالق،
جامعـــــــة الؼـــــــرآن الؽـــــــريؿ والعؾـــــــقم اإلســـــــالمقة ،الخرصـــــــقم،
السقدان8154،هـ0283,م ،وقد تــاول الباحـث فقفـا بعـض إحؽـام
الؿتعؾؼــة بالـؽــاح والطــالق بشــؽؾ مقســع يف بعــض كــقاحل البحــث
وضقؼ يف جقاكب أخرى-
وقــد حاولــت مـــ خــالل هــذه الدراســة دراســة بعــض إحؽــام مـــ
زاوية أخرى مع بعض اإلضافات العؾؿقة ،وسد بعـض جقاكـب الــؼص
يف الدراسة السابؼة-

هقؽل البحث :وفقه:
مؼدمة البحث ،وأهدافف ومـفج البحث والدراسات السابؼة-
هقؽل البحث:
التؿفقد :وفقه :التعريف بـػؼة الؿطؾؼة:
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أوٓ :تعريػ الـػؼة وبقان بعض أحؽامفا وما يتعؾؼ هبا:
ثاكقا :تعريػ ال ّطالق ،لغة واصطالحا:
الؿبحث إول :اختل الؼراء يف( كرها) وحؽم إكراه الؿرأة طؾى آفتداء مؼابل
الطلق ،وفقه مطؾبان:
الؿطؾب إول :الؼراءات القاردة يف( كرها) وأققال الؿقجفقـ فقفا:
الؿطؾـب الثـا  :الػـرق بـقـ الؼراءتقـ( ُكرهـا وكَرهـا) وأثـر آخـتالف يف الؿعـــك
وإحؽام:
الؿبحث الثا  :حؽم كػؼة الؿطؾؼة طـد ثبوت الػاحشة طؾقفا من خـلل اخـتل
ومبقـة) :وفقه ثلثة مطالب:
قراءتي(مب َّقـة ُ
ُ
الؿطؾب إول :اختالف الؼراءات يف(مبقـة) وأققال الؿقجفقـ فقفا:
الؿطؾب الثا  :الػرق بقـ الؼراءتقـ(مب َّقـة ومبقـة) وأثره يف أحؽام الـػؼة:
الؿطؾب الثالث :أثر اختالف معـك الؼراءتقـ يف أحؽام إخراج الؿرأة مـ بقتفا:
الؿبحث الثالث :اختل الؼراءات يف(قدره) وأثـره يف ضـبط مؼـدار الـػؼـة ،وفقـه
مطؾبان:
الؿطؾب إول :الؼراءات القاردة يف (قدره) وأققال الؿقجفقـ فقفا:
الؿطؾب الثا  :أثر اختالف معـك الؼراءتقـ يف التّػسقر وأحؽام كػؼة الؿطؾؼة:
الؿبحث الرابع :اختل الؼراءات يف آية الرضاع وأثره يف إحؽـام ،وفقـه خؿسـة
مطالب:
الؿطؾــــب إول :الؼــــراءات الــــقاردة يف :ﭽ﮲﮳﮴ﭼ وأثرهــــا يف الؿعـــــك
وإحؽام:
الؿطؾب الثا  :الؼراءات الـقاردة يف(الرضـاطة) وأثرهـا يف الؿعــك وأحؽـام كػؼـة
الؿطؾؼة:
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التنَٔد
التعزٓف بيفك٘ املطلك٘
 الـػؼة يف الؾغة :اسؿ لؿا ُيـ َػ ُؼ فقذهب ،تؼقل كػؼ الشلء إذا مضك وكػد ،وك َِػؼت
الدراهؿ إذا فـقت ،وأكػؼ الرجؾ إذا افتؼر ،وتجؿع طؾك َك َػ َؼات -
خبزا وإدا ًما وكسق ًة ومسؽـًا وتقابعفا -
وشرطا :كػاية مـ يؿقكف الشخص ً
ً
وإسباب الؿقجبة لؾـػؼة ثالثة :الـؽاح ،والؼرابة ،ومؾؽ القؿقـ  ،وإصؾ يف
وجقب كػؼة الزوجات الؽتاب والسـة اإلجؿاع :أما الؽتاب فؼقل اهلل تعالك :ﭽﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﭼ -
وأمــا الســـة فؿــا روى جــابر أن رســقل اهلل خطــب الـــاس فؼــال" :اتؼــقا اهلل يف
الـساء فنهنـ طقان طــدكؿ ،أخـذتؿقهـ بلماكـة اهلل واسـتحؾؾتؿ فـروجفـ بؽؾؿـة اهلل،
ولفـ طؾقؽؿ رزقفـ وكسـقتـ بـالؿعروف"  ،وأمـا اإلجؿـاع فؼـد كؼؾـف غقـر واحـد
( )8يـظر :مجؿؾ الؾغةٕ ،حؿـد بــ فـارس بــ زكريـا الؼزويــل(ت562:هــ) ،دراسـة وتحؼقـؼ :زهقـر طبـد
الؿحسـ سؾطان ،الـاشر :ممسسة الرسالة ،بقروت ،ط8653 ،0م ،)544 .8( :والؿػردات يف غريب
الؼــرآن ،لؾحســقـ بـــ محؿــد ،الراغــب إصــػفاين(ت220:هـــ) ،تحؼقــؼ :صــػقان طــدكان الــداودي،
الـاشر :دار الؼؾؿ ،الدار الشامقة ،دمشؼ ،بقروت ،ط8180 ،8هـ-)586( :
( )0يـظر :الروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع ،لؿـصقر بـ يقكس بـ صالح الديـ ،البفق (ت8228:هــ)،
ومعف :حاشقة الشقخ العثقؿقـ ،وتعؾقؼات الشقخ السعدي ،خرج أحاديثـف :طبـد الؼـدوس محؿـد كـذير،
الـاشر :دار الؿميد ،ممسسة الرسالة-)385( :
( )5يـظر :القسقط يف الؿـذهب ،لؿحؿـد بــ محؿـد ،أبـل حامـد ،الغزالـل ،الطقسـل(ت222:هــ) تحؼقـؼ:
أحؿــد محؿــقد إبــراهقؿ ،محؿــد محؿــد تــامر ،الـاشــر :دار الســالم ،الؼــاهرة – مصــر ،ط8184 ،8هــ:
( ،)028.3والشرح الؽبقر(الؿطبقع مع الؿؼــع واإلكصـاف) لعبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ
قدامة الؿؼدسل ،شؿس الديـ ،أبل الػرج(ت 350:هـ) ،تحؼقـؼ :د .طبـد اهلل الرتكـل ،د .طبـد الػتـاح
محؿد الحؾق ،الـاشر :هجر لؾطباطـة والـشـر والتقزيـع واإلطـالن ،الؼـاهرة  ,مصـر ،ط8182 ،8هــ ,
8662م-)060,054 .01( :
( )1الطالق-)4( :
( )2حديث صحقح ،رواه مسؾؿ وغقره ،يـظر :صحقح مسؾؿ(الؿســد الصـحقح الؿختصـر بـؼـؾ العـدل طــ
العـــدل إلـــك رســـقل اهلل صـــؾك اهلل طؾقـــف وســـؾؿ) ،لؿســـؾؿ بــــ الحجـــاج أبـــل الحســــ الؼشـــقري
الـقسابقري(ت038:هـ) ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل ،الـاشر :دار إحقاء الـرتاث العربـل ،بقـروت:

=
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مـ الػؼفاء -
 شروط وجوب الـػؼة لؾزوجة:
مؿـ يؿؽـ وصمها :فنن كاكت صغقرة ٓ تحتؿؾ القطء فال
 , 8أن تؽقن الزوجة ّ
كػؼة لفا وهق مذهب جؿفقر الػؼفاء مــ الحـػقـة والؿالؽقـة والصـحقح مــ مـذهب
الشافعقة والحـابؾةّ 7
ٕن الـػؼة تجب بالتؿؽقـ مـ آسـتؿتاع ،وٓ يتصـقر ذلـؽ مـع
تعذر آستؿتاع كؿا لق لؿ تسؾؿ كػسفا 7وٕن مـ ٓ تؿؽـ الزوج مــ كػسـفا ٓ يؾـزم
الزوج كػؼتفا ففذه أولكٕ 7ن تؾؽ يؿؽـ الزوج قفرها وآستؿتاع هبا كرها وهـذه ٓ
يؿؽـ ذلؽ فقفا بحال ،وذهب الشـافعقة يف قـقل إلـك وجـقب كػؼـة الصـغقرة التـل ٓ
يقص ُم مثؾفا إذا سؾؿت كػسفا ،فنن تسؾؿفا الزوج لؿصؾحتف كرطايـة أوٓده أو هبائؿـف
وجبت طؾقف كػؼتفا -
 , 0أن تؿؽـ الزوجة الزوج مـ كػسفا تؿؽقـًـا تا ًمـا ،فـنن مـعـت كػسـفا أو مـعفـا
أولقاؤها أو سؾؿت كػسفا ولؽـفا لؿ تؿؽـ الزوج مـ قرباهنا وكحق ذلؽ فال كػؼة لفا
بآتػــاقٕ 7ن الـػؼــة تجــب يف مؼابؾــة التؿؽــقـ الؿســتحؼ بعؼــد الـؽــاح فــنذا وجــد
استحؼت وإذا فؼد لؿ تستحؼ شقئا-
 مؼــدار مــا يجــب مــن الـػؼــة :اتػــؼ الػؼفــاء طؾــك أن الـػؼــة والؽســقة تجــب
بــالؿعروف ،والجؿفــقر مـــ الحـػقــة والؿالؽقــة والحـابؾــة طؾــك أن الؿعتــرب يف ذلــؽ
الؽػاية وهل تختؾػ باختالف مـ تجـب لفـا ،ويجتفـد الحـاكؿ يف تؼـدير ذلـؽ طــد
=

( ،) 553 .0وســ أبل داود ،لسؾقؿان بــ إشـعث بــ إسـحاق بــ بشـقر ،الس ِج ْسـتاين(ت042:هــ)
مح َّؿــد كامِـؾ قــره بؾؾــل ،الـاشــر :دار الرســالة العالؿقــة ،ط0226 ،8م:
تحؼقــؼ :ش ـ َعقب إركــاؤوطَ ،
(-)052.5
( )8يـظر :مغــل الؿحتـاج إلـك معرفـة معـاين ألػـاظ الؿـفـاج ،لؿحؿـد بــ أحؿـد الخطقـب ،شـؿس الـديـ،
الشربقـل ،الشافعل(ت644:هـ) ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،ط8182 ،8هـ8661 ,م-)828 .2( :
( )0بدائع الصـائع يف ترتقـب الشـرائعٕ ،بـل بؽـر بــ مسـعقد بــ أحؿـد ،الؽاسـاين ،الحـػـل(ت254:هــ)،
الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،ط8653 ،0م ،)86,85.1( :ومغــل الؿحتـاج إلـك معرفـة معـاين ألػـاظ
الؿـفاج ،لؾشربقـل ،)828.2( :وحاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقـر ،لؿحؿـد بــ أحؿـد بــ طرفـة،
الدسققل(ت8052:هـ) الـاشر :دار الػؽر(بدون صبعة وبدون تاريخ)-)226.0( :
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التـــازع ،وإصــؾ يف ذلــؽ ققلــف تعــالك :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢﭼ  ،وما كان دون الؽػاية لؿ يؽـ معروفًا ،وققل رسـقل اهلل لفــد
بـت طتبة" :خذي ما يؽػقؽ وولدك بالؿعروف"  ،واختؾػ الػؼفاء يف تؼدير الـػؼة
هؾ الؿعترب فقف حال الزوج ،أو حال الزوجة ،أو حالفؿا م ًعا ،طؾك ثالثة أققال:
إول :أن آطتبار يف ذلؽ بحال الزوجـة :وهـق مـذهب الؿالؽقـة 7لؼقلـف تعـالك:
ّ
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ  7وٕكــــف ســــقى بــــقـ
الـػؼة والؽسقة  ،والؽسقة طؾك قدر حالفا فؽذلؽ الـػؼة ،ولحديث هـد بـت طتبة
حقـ شؽت شح أبل سـػقان وأكـف ٓ يعطقفـا مــ الـػؼـة مـا يؽػقفـا وولـدها فؼـال لفـا
رســقل اهلل" :خــذي مــا يؽػقــؽ وولــدك بــالؿعروف" فــاطترب كػايتفــا دون حــال
زوجفــا 7وٕن كػؼتفــا حاجتفــا فؽــان آطتبــار بؿــا تـــدفع بــف حاجتفــا دون حــال مـــ
وجبت طؾقف كـػؼة الؿؿالقؽ 7وٕكف واجب لؾؿـرأة طؾـك زوجفـا بحؽـؿ الزوجقـة لـؿ
يؼدر فؽان معتربًا هبا كؿفرها وكسقتا  ،والثا  :أن آطتبار يف تؼـدير الـػؼـة بحـال
الزوج وهق ضاهر الرواية طـد الحـػقة ومذهب الشافعقة  7لؼقل اهلل تعالك :ﭽ ﭶ ﭷ

( )8البؼرة-055 :
( )0صحقح البخاري(الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل وســف وأيامـف) لؿحؿـد بــ
إسؿاطقؾ ،أبل طبد اهلل ،البخاري ،الجعػل ،تحؼقؼ :محؿد زهقر بــ كاصـر الـاصـر ،الـاشـر :دار صـقق
الـجاة (مصقرة طـ السؾطاكقة بنضافة ترققؿ محؿد فماد طبد الباقل)ط8100 ،8هـ-)46.5( :
( )5البؼرة-055 :
( )1بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ،لؾؽاساين ،)00 .1( :وبدايـة الؿجتفـد وهنايـة الؿؼتصـد ،لؿحؿـد بــ
أحؿد بـ محؿـد بــ أحؿـد بــ رشـد ،الؼرصبـل ،الشـفقر بـابـ رشـد الحػقـد(ت262:هــ) الـاشـر :دار
الحديث ،الؼاهرة – مصر0221 ،م-)44,43 .5( :
( )1سقرة البؼرة-055 :
( )1الشرح الؽبقر مع حاشقة الدسققل-)226 .0( :
( )1سقرة البؼرة-055 :
( )2بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ،لؾؽاساين ،)86,85.1( :ومغــل الؿحتـاج إلـك معرفـة معـاين ألػـاظ
الؿـفاج ،لؾشربقـل ،)828.2( :وحاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ،لؾدسققل-)226.0( :
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ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ

والثالــث :أن آطتبــار بحالفؿــا م ًعــا ،وهــق مــذهب الحـابؾــة ومــا طؾقــف الػتــقى طـــد
الحـػقةٕ 7كف بذلؽ يحصؾ الجؿع بقـ إدلـة فؽـان أولـك  ،وهـق الظـاهر ،وسـقل
بقان ذلؽ طـد تػصقؾ أققال العؾؿاء فقؿا جاء مـ الؼراءات وتقجقففا ،إن شاء اهلل ،إذ
إكف محؾ هذه الدراسة-
وٓ تخؾق الؿطؾؼة إما أن يؽقن صالقفا رجع ًقا أو بائـًا ،فنن كان رجع ًقا فال خالف
بقـ الػؼفاء يف وجقب الـػؼة والسؽـك والؽسقة لفا ما دامت يف العدةٕ 7هنا يف حؽؿ
الزوجات لؼقلف تعالك :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ  ،وإن كان صالقفا
بائـًا سقاء كاكت بقـقكة كربى أم بقـقكة صغرى بخؾع أو فسخ ،وكحق ذلؽ ،فنن كاكت
حامال فؾفا الـػؼة باإلجؿاع  ،وإن اختؾػقا هؾ الـػؼة لؾحؿؾ أو لؾحامؾ ٕجؾ
ً
الحؿؾ ،ومستـد اإلجؿاع ققلف تعالك :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭼ

 ،وحديث فاصؿة بـت ققس ٓ" :كػؼة لؽ إٓ أن تؽقين حامالً" 7

( )8الطالق-4 :
( )0يـظــر :الؿغــــلٕ ،بــل محؿـــد مقفــؼ الـــديـ طبــد اهلل بــــ أحؿــد بــــ محؿــد بــــ قدامــة ،الدمشـــؼل،
الحـبؾل(ت302:هـ) ،الـاشر :مؽتبـة الؼـاهرة8635 ،م ،)058,052.6( :والبحـر الرائـؼ شـرح كــز
الدقائؼ ،لزيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد ،الؿعروف بابـ كجـقؿ ،الؿصـري الحـػـل(ت642:هــ) ويف
آخره :تؽؿؾة البحر الرائؼ لؿحؿد بـ حسقـ بـ طؾل الطـقري ،الحـػـل الؼـادري(ت :بعـد8855هــ)،
وبالحاشقة :مـحة الخـالؼ ،محؿـد أمـقـ بــ طؿـر بــ طبـد العزيـز ،ابــ طابـديـ ،الـاشـر :دار الؽتـاب
اإلسالمل ،ط-)862.1( :0
( )5البؼرة-005 :
( )1التؿفقـــد لؿـــا يف الؿقصـــل مــــ الؿعـــاين وإســـاكقد ،لققســـػ بــــ طبـــد اهلل بــــ محؿـــد بــــ طبـــد الـــرب،
الـؿــري(ت135:هـــ) تحؼقــؼ :مصــطػك العؾــقي ،محؿــد البؽــري ،الـاشــر :وزارة طؿــقم إوقــاف
والشمون اإلسالمقة – الؿغرب8554 ،ه-)818, 812.86( :
( )2الطالق-3 :
( )3راوه أبــق دود وغقــره ،وصــححف إلبــاين يف صــحقح وضــعقػ ســــ أبــل داود ،يـظــر :ســــ أبــل داود:
( ،)054.0وصحقح وضعقػ ســ أبل داود ،محؿـد كاصـر الـديـ إلبـاين ،مصـدر الؽتـاب :بركـامج
مـظقمــة التحؼقؼــات الحديثقــة ،مـــ إكتــاج مركــز كــقر اإلســالم ٕبحــاث الؼــرآن والســـة باإلســؽـدرية:
(-)062.2
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وٕن الحؿؾ ولد لؾزوج الؿطؾؼ فؾزمف اإلكػاق طؾقف وٓ يؿؽـف ذلؽ إٓ باإلكػاق
طؾك أمف الحامؾ بف ،وأما إن كاكت غقر حامؾ فؼد اختؾػ الػؼفاء يف حؼفا طؾك ثالثة
إول :لفا الـػؼة والسؽـك وهق مذهب الحـػقة لحديث طؿر بـ الخ ّطاب لؿا
أققالّ :
سؿع حديث فاصؿة بـت ققس تؼقل :صؾؼـل زوجل ثال ًثا طؾك طفد الـبل  فؼال
رسقل اهلل ٓ"سؽـك لؽ وٓ كػؼة" قال طؿر ٓ :كدع كتاب اهلل وسـة رسقلف

لؼقل امرأة ٓ كدري أحػظت أم كسقت ،وكان طؿر يجعؾ لفا السؽـك والـػؼة 7
وٕهنا مطؾؼة فقجبت لفا الـػؼة والسؽـك كالرجعقة ،الثا  :لفا السؽـك دون الـػؼة
وهق مذهب الؿالؽقة والشافعقة ورواية طـد الحـابؾة  7لؼقلف تعالك:

ﭽﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ  ،حقث أوجب سبحاكف لفـ السؽـك مطؾ ًؼا ثؿ خص
الحامؾ باإلكػاق طؾقفا لؼقلف تعالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭼ  ،حقث هنك طـ إخراجفـ مطؾ ًؼا ،والثالث ٓ :كػؼة لفا وٓ سؽـك
وهق الؿذهب طـد الحـابؾة  7لحديث فاصؿة بـت ققس طـ الـبل يف الؿطؾؼة
ثال ًثا قال" :لقس لفا سؽـك وٓ كػؼة"-
( )8حديث صحقح رواه مسؾؿ وغقره ،يـظر :صحقح مسؾؿ ،)8881.0( :وســ الرتمذي(الجامع الؽبقـر)
لؿحؿد بـ طقسك بـ َس ْقرة بـ مقسك بـ الضحاك ،الرتمذي(ت046:هـ) تحؼقؼ :بشار طقاد معروف،
الـاشر :دار الغرب اإلسالمل ،بقروت – لبـان8665 ،م-)142.0( :
( )0يـظـــر :الؽـــايف يف فؼـــف أهـــؾ الؿديــــة ،لققســـػ بــــ طبـــد اهلل بــــ محؿـــد بــــ طبـــد الـــرب بــــ طاصـــؿ،
الـؿـري(ت135:هــ) ،تحؼقـؼ :محؿـد محؿـد أحقــد ولـد ماديـؽ الؿقريتـاين ،الـاشـر :مؽتبـة الريــاض
الحديثة ،الرياض ،ط8652 ،0م-)305,304.0( :
( )5الطالق-3 :
( )1الطالق-8 :
( )2يـظر :اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف ،لعؾل بـ سـؾقؿان ،طـالء الـديـ ،الؿـرداوي ،الدمشـؼل،
الصالحل ،الحـبؾل (ت552:هـ) الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل ،ط( ،0بدون تاريخ)-)538.6( :
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 أســباب ســؼوط الـػؼــة :مـــ أبــرز أســباب ســؼقط الـػؼــة التــل أوردهــا العؾؿــاء
ما يل :
 , 8الـشقز :إذا كشزت الؿـرأة بـلن امتـعـت طــ صاطـة زوجفـا وطــ إجابتـف إلـك
كػسفا سؼطت كػؼتفا حتك تعقد إلـك الطاطـة باإلجؿـاع قـال ابــ الؿــذر" :وأجؿعـقا
طؾك إسؼاط الـػؼة طؾك زوج الـاشر واكػرد الحؽؿ فؼال :لفا الـػؼة" -
 , 5إذا فقتت طؾقف كػسفا كـلن سـافرت لحاجتفـا الخاصـة ،وكحـق ذلـؽ سـؼطت
كػؼتفا فرتة السػرٕ 7هنا بذلؽ فقتت كػسفا طؾك الزوج بسبب مـ جفتفا -
 تعريف ال ّطلق :ال ّطلق لغـة :التحريـر مــ الؼقـد ،و َص َؾؼـت الؿـرأ ُة مــ زوجفـا
صالقًا ،أي :تحؾؾت مـ ققد الزوج ،وخرجت مـ طصؿتف ،وأصؾؼ الشلء ،أي :ح ّؾـف
وحرره ،وأصؾـؼ إسـقر ،أي :حـرره ،وأصؾـؼ لـف العــان ،أي :أرسـؾف وتركـف ،وأصؾـؼ
ّ
حررهــا مـــ ققــد الــزواج ،وال ّطــالق يعـــل :التطؾقــؼ ،وامــرأة صــالؼ ،أي:
الؿــرأة أيّ :
محررة مـ ققد الزواج
 ال ّطلق يف اصطلح الػؼفاء :لؾ ّطالق يف آصطالح طدّ ة تعاريػ مـفا:
حؾ ققد الـّؽاح  ،وقالقا أيضًا يف تعريػف" :ال ّطالق ّ
طرفف الحـابؾة بلكفّ :
حـؾ ققـد
( )8يـظر :اإلجؿاع ،لؿحؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر ،أبل بؽر ،الـقسابقري ،تحؼقؼ :أبق طبد إطؾك خالد بــ
محؿــد بـــ طثؿــان ،الـاشــر :دار أثــار لؾـشــر والتقزيــع ،الؼــاهرة – مصــر،ط8102 ،8هـــ 0221 ,م:
(-)60
( )0يـظر :شرح مختصر الطحاويٕ ،حؿد بـ طؾل ،أبل بؽر ،الرازي ،الجصـاص ،الحـػـل(ت 542 :هــ)
تحؼقــؼ :د .طصــؿت اهلل طـايــت اهلل محؿــد ،وآخــرون ،أطــد الؽتــاب لؾطباطــة وراجعــف وصــححف:
أ-د-ســـائد بؽـــداش ،الـاشـــر :دار البشـــائر اإلســـالمقة  ,ودار الســـراج ،ط8158 ،8هــــ 0282 ,م:
(-)063,062.2
( )5يـظر :لسان العرب ،لؿحؿد بـ مؽرم بـ طؾل بـ أحؿد بـ أبل الؼاسؿ بـ مـظقر ،صبعة جديـدة محؼؼـة
ومشؽقلة شؽالً كامالً ومذيؾة بػفارس مػصؾة ،دار الؿعارف ،الؼاهرة ـ مصر ،)033.82( :والؿعجؿ
القسقط ،إطداد :مجؿع الؾغة العربقة ،بؿصر ،الـاشر :مؽتبة الشروق الدولقـة ،مصـر ،ط8102 ،1هــ –
0221م-)231( :
( )1الؿغـلٓ ،بـ قدامة-)535.4( :
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الـّؽاح ،أو بعضف إذا ص ّؾؼفا صؾؼة رجعقة" -
وطرفف الشافعقة بلكفّ " :
حؾ طؼدة الـّؽاح بؾػظ ال ّطالق وكحقه" -
وقال الحـػقة" :ال ّطالق :دفع ققد الـّؽاح يف الحال بالبائـ ،أو يف الؿآل بالرجعل،
بؾػظ مخصقص هق ما اشتؿؾ طؾك ال ّطالق" ،
ٓ أو مآ ً
وقالقا أيضًا" :هق رفع ققد الـّؽاح حا ً
ٓ بؾػظ مخصقص" -
وقال الؿالؽقة" :ال ّطالق صػة حؽؿقة ترفع حؾ مـػعة الزوج بزوجتف" -

***

( )8يـظر :كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع ،لؿـصقر بــ يـقكس بــ صـالح الـديـ بــ حســ إدريـس البفـق ،
الحـبؾل(ت8228:هـ) ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة-)050.2( :
( )0مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج ،لؾشربقـل-)122.1( :
( )5يـظر :رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار ،لؿحؿد أمقـ بـ طؿر بـ طبد العزيـز طابـديـ الدمشـؼل ،الحـػـل،
الـاشر :دار الػؽر ،بقروت ،ط8180 ،0هـ – 8660م-)005.5( :
( )1الػتاوى الفـدية ،لؾجـة مــ العؾؿـاء ،برئاسـة كظـام الـديـ البؾخـل ،الـاشـر :دار الػؽـر ،ط8582 ،0هــ:
(-)515.8
( )2مقاهــب الجؾقــؾ بشــرح مختصــر خؾقــؾ ،لؿحؿــد بـــ محؿــد بـــ طبــد الــرحؿـ الطرابؾســل ،الؿعــروف
بالحطاب الرطقـل(ت621:هـ) ،الـاشر :دار الػؽر ،ط8180 ،5هـ – 8660م-)85.1( :
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املبخح األّل
اختالف الكزا ٛيف( نزٍا) ّحهه إنزاِ املزأٗ عل ٙاالفتدا ٛمكابل الطالم
وفقف مطؾبان:
قال تعالى :ﭽ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂ﭼ -

املطلب األّل :الكزاٛات الْاردٗ يف( نزٍا) ّأقْال املْجَني فَٔا
قرأ حؿزة والؽسائل ( :أن ترثقا الـساء ُك ْرها) بالضؿ ،وقرأ الباققن :بالـصب ،
واختؾػ الـاس يف الضـؿ والػـتح ،فؼـال ابــ طبـاس" :مــ قـرأ ( ُكرهـا) بالضـؿ ،أي:
بؿشــؼة ،ومـــ قــرأ (كَرهــا) بــالػتح أي :إجبــار ًا ،أيُ :أجــرب طؾقــف ،فجعــؾ ابـــ طبــاس
(ال ُؽره) فعؾ اإلكسان ،و(ال َؽره) ،ما أكره طؾقف صاحبف ،تؼقل :كرهـت الشـلء ُكرهـا،
أو أكرهت طؾك الشلء كَرها ،قال أبق طؿرو –بـ العالء" :,وال ُؽره ما كرهتف ،وال َؽره
ما استؽرهت طؾقف" ويحتج لذلؽ بؼقل اهلل طز وجـؾ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

والضعػ ،وال َػؼر وال ُػؼر" وقال
الضعػ ُ
ﭖﭼ  ،وقال إخػش" :هؿا لغتان مثؾ َ
قــقم :ال َؽــره الؿصــدر ،تؼــقل كرهتــف كَرهــًا مثــؾ شــربتف َشــربًا ،وال ُؽــره اســؿ ذلــؽ
الشلء"  ،وقال ابـ أبل مريؿ " :ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ بضؿ الؽـاف قرأهـا حؿـزة

( )8الـساء-86 :
( )0وكــذلؽ خؾــػ هـــا ،أي :يف الـســاء ويف التقبــة وإحؼاف(مقضــعقـ) ،ووافؼفــؿ يف إحؼــاف طاصــؿ
ويعؼقب وابـ ذكقان ،يـظر :الـشر يف الؼـراءات العشـر ،محؿـد بــ محؿـد بــ يقسـػ ،ابــ الجـزري،
تحؼقؼ :طؾل محؿد الضباع ،الـاشر :الؿطبعة التجارية-)015.0( :
( )5يـظر :الؿصدر السابؼ-)015.0( :
( )1البؼرة-083 :
( )2حجة الؼراءاتٕ ،بل زرطة ،طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ زكجؾة ،تحؼقؼ :سعد إفغاين ،الـاشر :ممسسـة
الرسالة ،بقروت ،ط8185 ،2هـ – 8664م-)863,862( :
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والؽســـائل وخؾـــػ العاشـــر وكـــذلؽ يف التقبـــة ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ  ،ويف
إحؼاف ﭽ ﭖ ﭗ ﭘﭼ  ،وقرأ طاصؿ وابـ طـامر ويعؼـقب يف الـسـاء والتقبـة
ﭽكَرهـــاﭼ :بـــالػتح ،ويف إحؼـــاف :بالضـــؿ ،وقـــرأ ابــــ كثقـــر وكـــافع وأبـــق طؿـــرو
ﭽك َْر َهاﭼ :بػـتح الؽـاف يف إربعـة إحـرف  ،وال َؽـر ُه و ال ُؽـر ُه لغتـان ،مثـؾ ال َػؼـر
وفـرق بعضـفؿ بقـفؿـا ،فؼـال :ال ُؽـره بالضـؿ ،الؿشـؼة،
والضعػ ُ
وال ُػؼر َ
والضـعػَّ ،
ِ
استؽرهت طؾقف " -
وال َؽره ،بالػتح ،ما
والضعػَ ،
والشفد
والضعػ ُ
وقال مؽل" :هؿا لغتان مشفقرتان ،كال َػؼر وال ُػؼرَ ،
ِ
ُ
لؾؿشؼة ،وبالػتح ،اإلجبار ،وققؾ :ال ُؽره بالضؿ،
والشفد ،وقد ققؾ :إن ال ُؽره بالضؿ،
ما كرهتف بؼؾبؽ ،وبالػتح اإلجبار ،وققؾ :ال ُؽره بالضؿ ،ما طؿؾتف وأكـت كـار ٌه لـف مــ
غقر أن تجرب طؾقف ،وبالػتح ما أجربت طؾقف" -
وقال ابـ خالقيف" :ال ُؽره بالضـؿ ،لالسـؿ ،وبـالػتح لؾؿصـدر ،وققـؾ :الػـتح لؿـا
والضؿ لؿا استؽرهت طؾقف أو شؼ طؾقؽ"  ،وققؾ" :ال َؽره بالػتح :اإلكراه،
كَرهت ُف،
ُ
وبالضؿ :الؿشؼة ،فؿا ُأكره طؾقف ففـق كَـره بـالػتح ،ومـا كـان مــ قبـؾ كػسـف ففـق ُكـره
( )8التقبة -25 :
( )0إحؼاف-82 :
( )5الـشر يف الؼراءات العشرٓ ،بـ الجزري-)015.0( :
( )1الؿقضح يف وجقه الؼراءات وطؾؾفا ،كصر بـ طؾـل بــ محؿـد بــ أبـل مـريؿ ،تحؼقـؼ د .طؿـر حؿـدان
الؽبقسل ،ط8665 ،8م 126.8( :ـ  ،)182والجامع ٕحؽام الؼرآن والؿــُبقـ لؿـا تضـؿـف مــ الســة
وآي الػرقان ،محؿد بـ أحؿد بـ أبـل بؽـر الؼرصبـل ،تحؼقـؼ :د .طبـد اهلل بــ طبـد الؿحســ الرتكـل،
ممسسة الرسالة ،ط0223 ،8م ،)822.3( :يـظر :والتحرير والتـقير ،لؿحؿـد بــ محؿـد الطـاهر بــ
طاشقر ،الـاشر :الدار التقكسقة لؾـشر ،تقكس8651 ،م ،)551.1( :وإتحاف فضالء البشـر بـالؼراءات
إربعة طشـرٕ ،حؿـد بــ محؿـد البـّـا ،تحؼقـؼ :د .شـعبان محؿـد إسـؿاطقؾ ،الـاشـر :طـالؿ الؽتـب،
بقروت ،ومؽتبة الؽؾقات إزهرية ،الؼاهرة ،ط8654 ،8م 223.8( :ـ -)224
( )2الؽشػ طـ وجقه الؼراءات السبع وطؾؾفا وحججفا ،لؿؽل بـ أبل صالب الؼقسل ،تحؼقؼ :د .محقـل
الديـ رمضان ،مطبقطات مجؿع الؾغة العربقة بدمشؼ8561 ،هـ – 8641م 550.8( :ـ -)555
( )3الحجة يف الؼراءات السبع ،لؾحسقـ بـ أحؿد بـ خالقيف ،تحؼقؼ :د .طبـد العـال سـالؿ مؽـرم ،الـاشـر:
دار الشروق ،بقروت ،ط8566 ،5هـ – 8646م-)800( :
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بالضؿ ،أي :مـ فعؾؽ تػعؾـف ،كارهـًا لـف مــ غقـر مؽـره ،كإشـقاء التـل فقفـا مشـؼة
وتعب" -

املطلب الجاىٕ
الفزم بني الكزاٛتني(نُزٍا ّنَزٍا) ّأثز االختالف يف املعيٙ
ّاألحهاو:
خالصة ما ذهب إلقف الؿقجفقن يف الؿطؾب السابؼ ،هق أن الؼراءتقـ تحتؿالن وجفـقـ
مختؾػقـ ،ففؿا إما أن تؽقكـا لغتـان بؿعــك واحـد ،وإمـا أن تؽقكـا بؿعـقـقـ مختؾػـقـ ،وكـؾ
بسقاقل أية ،إما الؼبؾل وإما البعدي-
وجف مـ القجفقـ السابؼقـ لف ارتباط
ّ

ويؿؽن تػصقل آختل بقن الؼراءتقن وأثره من خلل الوجفقن أتققن:

إول :جعؾ الؼراءتقـ بؿعـك واحـد ،وهـذا القجـف مقافـؼ لسـبب الــزول،
الوجه ّ
فقؽقن معـك أية ،الـفل طـ ورث أولقاء الزوج لؾزوجة ،كؿـا كـان يف الجاهؾقـة ،إٓ
أن أصحاب هذا الرأي اختؾػقا يف الضـؿقر يف تعضـؾقهـ ،فؿــفؿ مــ قـال الؿـراد بـف
أولقاء الزوجة ،ومـفؿ مـ قال هؿ إزواج ،وقالقا أن يف كال الرأيقـ تعسػ -
الوجه الثـا  :التػريـؼ بـقـ الؼـراءتقـ مــ حقـث الؿعــك ،ومعــك الؼـراءتقـ طــد
همٓء يحتؿؾ أن تؽقن إحداهؿا :مـ اإلكراه الؿـراد بـف اإلجبـار ،والثاكقـة :أن تؽـقن
مـــ كراهــة الـــػس لؾشــلء مـــ غقــر إجبــار ،وهــذيـ الؿعـقــقـ لفؿــا مــا يميــدهؿا مـــ
السقاققـ الؼبؾل والبعدي ،فلما اإلكراه الذي لقس فقف إجبار فقميده الـفل طـ العضـؾ
الؿراد بف الؿضارة مـ أجؾ الػداء ،وكذلؽ يميده وجف الؼراءة (مبقــة) ،أي :اشـرتاط
( )8يـظر :مػاتقح الغقب(تػسـقر الػخـر الـرازي) لؿحؿـد بــ طؿـر بــ الحسـقـ الـرازي ،الـاشـر :دار الػؽـر
لؾطباطة والـشر ،بقروت – لبـان ،ط8128 ،8هـ – 8658م ،)88.82( :والبحر الؿحقطٕ ،بل حقان،
محؿد بـ يقسػ إكدلسـل ،دراسـة وتحؼقـؼ :الشـقخ .طـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد ،والشـقخ .طؾـل
محؿد معقض ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8185 ،8هـ – 8665م-)080.5( :
( )0فــتح الؼــدير الجــامع بــقـ فـــل الروايــة والدرايــة مـــ طؾــؿ التػســقر ،لإلمــام محؿــد بـــ طؾــل بـــ محؿــد
الشــقكاين ،الـاشــر :شــركة دار الـــقادر الؽقيتقــة ،الؽقيــت ،صبعــة خاصــة لــقزارة الشــمون اإلســالمقة
وإوقاف  ،يف السعقدية8158 ،هـ 0282,م-)118 – 112.8( :
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جقاز إخـذ بـلن تؽـقن الػاحشـة مبقــة ٓسـتحؼاق إخـذ  ،وكـذلؽ يميـده ققلـف:
ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ  .وأمــا الــذي فقــف إكــراه ،فؿؿــا
يميده قراءة ﭽ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ مب َّقـة ﭼ ،أي :أن تؽقن الػاحشة مب َّقـة ،فقشـرتط فقفـا
البقـة ،كالزكا ،وكحقه ،فنكف ُمققِع لؾؽراهة بقـ الزوجقـ ،وكذلؽ فنن يف إثباتف مـ قبؾ
الزوج كثقر مـ الصعقبة ،وقد أبدى بعض الصحابة تعذر إقامة البقـة لؿـ وجـد طؾـك
زوجتف غقره  ،فجاز لف حقـفا العضؾ ٕخذ ما أططاها -
وبـا ًء طؾك ذلؽ فؼد كان ٓختالف الؼراءات أثر واضح يف رفع ما ذهب إلقف بعض
إولقـاء ،أو طؾـك
الؿػسريـ ،بلن هـاك تعسػ يف حؿؾ الضؿقر يف تعضؾقهـ ،طؾـك ّ
إزواج ،يف حقـ أن الؼراءتقـ قد أثبتتا جؿقع القجقه الؿحتؿؾ وققطفا بقـ الزوجقـ
إولقـاء ،كؿـا أن اخـتالف الؼـراءتقـ زاد
مـ جفة ،وكذلؽ احتؿال وققطفا مــ قبـؾ ّ
معـك أية اتساطًا ووضقحًإ 7ن هـاك مـ إزواج مـ يعضؾ زوجتـف ٕخـذ مالفـا
بغقر حؼ ،وضاهر هذا مقافؼ لسـبب الــزول ،ومــفؿ مــ يعضـؾفا بسـبب كشـقزها أو
إتقاهنا بالػاحشة ٕخذ بعض ما أخذت مـف ،وقد أجاز لف بعض العؾؿاء ذلـؽ ،وهــاك
إولقاء مـ يعضؾ الؿرأة ويؿـعفـا مــ الرجـقع لزوجفـا بؼصـد أخـذ مالفـا ،أي:
مـ ّ
مقراثفا بدطقى أن هذا الؿقراث يذهب لؾزوج وهق يف كظرهؿ غريب ٓ يستحؼ ذلؽ
جفالً مــفؿ بشـرطة الؿقاريـث بـقـ الـزوجقـ ،أو تعـديًا مــفؿ طؾـك حـدود الشـارع،
وغالب ذلؽ كائـ وطائد لؿا هق متقارث بـقـ الــاس وغؾـب طؾقـف العـرف الخـاصئ،
وهذا مشاهد ومؾؿقس -
( )8يـظر :البحر الؿحقطٕ ،بل حقان-)085.5( :
( )0الـساء-86 :
( )5يـظر :أسباب كزول الؼرآنٕ ،بل الحسـ طؾل بـ أحؿد القاحـدي ،تحؼقـؼ :كؿـال بسـققين زغؾـقل ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت  ,لبـان ،ط8188 ،8هـ – 8668م-)505 – 504( :
( )1يـظر :الحجة لؾؼراء السبعة أئؿة إمصار بالحجاز والعراق والشام الذيـ ذكـرهؿ أبـق بؽـر بــ مجاهـد،
ٕبل طؾل الحسـ بـ طبـد الغػـار الػارسـل ،إطـداد :طبـد العزيـز ربـاح ،الـاشـر :دار الؿـلمقن لؾـرتاث،
بقروت ،ط8666 ،8م ،)813 – 812 .5( :والبحر الؿحقطٕ ،بل حقان-)085.5( :

286

أثر اختل الؼراءات الؿتواترة والشا ّذة يف أحؽام كػؼة الؿطؾؼة والؿرضع

د .بشرى حسن هادي القؿـي

وإذ ًا فنن الزوج قد يؽقن ُم ِ
ؽرهًا لؾزوجة مبتغقًا أخذ مالفا بغقر حـؼ ،وقـد يؽـقن
ؽرها طؾك فعؾ ذلـؽ بسـبب كشـقزها ،وقـد تؽـقن الزوجـة كارهـة لؾـزوج راغبـة يف
ُم َ
مؽرهة مـ أولقائفا مجربة طؾك فعؾ ذلؽ ،فجاءت الؼراءات بالـفل
فراقف ،وقد تؽقن َ
طـ جؿقع هذه القجقه الؿحتؿؾة ،مػصؾة إياها تػصقالً دققؼًا ،ولـؿ يؽــ هـذا لِقتبـقـ
لقٓ اختالف الؼراءات ،واهلل أطؾؿ -
وأما أثر اختالف معـك الؼراءتقـ يف إحؽام فقظفر مــ خـالل أقـقال الؿـقجفقـ
واجتفاداتؿ يف تخريج هاتقـ الؼراءتقـ حقث إن كثقـر ًا مــفؿ لـؿ يــقه إلـك أثرهؿـا يف
أحؽام اإلرث بقـ الزوجقـ أو أحؽام كػؼة الؿطؾؼة ،إٓ ما ُذكِر يف أسباب كزولفـا مــ
تحريؿ العادات الجاهؾقة التل كاكت تؼتضل بلن تقرث الؿرأة كؿا يقرث الؿتاع-
ؽـره
ومـ خالل استؼراء أققال البعض أخر وتخريجاتؿ أن ال ُؽره جائز طــدما ُي َ
ٍ
راض طــ فعؾـف ،إٓ أن يريـد اسـرتداد ًا لـبعض
الزوج طؾك حبس الؿرأة وإن كان غقر
حؼققف التل قدمفا لؾزوجة إذا أتت بػاحشة مبقـة ،أو كشزت أو ضارتف بغقة الخـالص
مـف والذهاب بحؼف يف اإلرث وكحقه ،وٓ شؽ أن إحؽام الػؼفقة مختؾػة طـ حـال
الزوج الذي َيؽـره زوجتـف ويؿسـؽفا بؼصـد صؾـب اإلرث واإلضـرار هبـا أو الـذهاب
ببعض ما آتاها بغقر وجف حؼ ،وأيات الدالة طؾك حرمة أخذ ما ُأ لؾـساء بغقر حـؼ
أو طضؾفـ تمكد ذلؽ ،ولعؾ الحؽؿة مــ اخـتالف الؼـراءات يف (كرهـا) مــ حقـث
اإلجبار وطدمف ،ترك مجال لؿـ تضرر مـ إزواج بلن يسرتد بعض ما ُأخذ مـف بغقـر
حؼ مع الؽراهة لذلؽ ،ولؽـف الحؾ إمثؾ-
ومجؿــؾ الؽــالم أن صــالق الػــار الؼاصــد اإلضــرار بــالؿرأة ٓ يؼــع طـــد بعــض
الػؼفــاء ،وهــل تــرث مـــف ،وققاســًا طؾقــف فــنن الؿــرأة إذا فعؾــت الػاحشــة أو كشــزت
قاصدة,أو ولقفا ,بػعؾفؿ إجبار الزوج طؾك التطؾقؼ وحرمان الزوج مـ اإلرث ،فنن
لؾزوج آمتـاع طـ التطؾقؼ ،واهلل أطؾؿ -
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املبخح الجاىٕ
حهه ىفك٘ املطلك٘ عيد ثبْت الفاحغ٘ علَٔا مً خالل اختالف
قزاٛتٕ(مُبَّٔي٘ ّمُبِّٔي٘)
وفقف ثالثة مطالب:
قــــــــال تعــــــــالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂ ﭼ -

املطلب األّل :اختالف الكزاٛات يف(مبٔي٘) ّأقْال املْجَني فَٔا
قرأ ابـ كثقر وشعبة( :فاحشة ُم َب َّقـة) وقرأ الباققنُ ( :م َبقــة) بؽسـر القـاء  ،جـاء يف
التّػسقر أن مـ قرأ :بالؽسر ،فؿعـاهـا :ضـاهرة ،ومــ قـرأ بـالػتح :فؿعـاهـا مؽشـقفة،
مظفرة ،أي ِ
أوضح أمرها ،فنكؽ إذا كسرتا جعؾتفـا فاطؾـة ،أي :هـل التـل ُتبـقـ طؾـك
ُ
صاحبفا فعؾفا ،وإذا فتحتفا :جعؾتفا مػعق ً
ٓ هبا والػاطؾ محذوف ،وكان التؼدير :هق
ب َّقـفا ففل مب َّقــة ،وهـذا الؼـقل ٕبـل زرطـة – ابــ زكجؾـة ، ,ووافؼـف مؽـل بــ أبـل
صالب -
وقــال ابـــ خالقيــف" :ﭽبػاحشــة مب ّقـــةﭼ يؼــرأ بؽســر القــاء وفتحفــا هاهـــا ،ويف
إحزاب وال ّطالق  ،فالحجة لؿـ كسر :أكف جعؾ الػاحشة هـل الػاطؾـة والؿبقــة
طؾك فاطؾفا ،والحجة لؿـ فتح :أكف جعؾ الػاحشة مػعق ً
ٓ هبا ،واهلل تعالك بقـفا ،فلمـا
( )8الـساء-86 :
( )0يـظر :الـشر يف الؼراءات العشرٓ ،بـ الجزري-)016 – 015.0( :
( )5حجة الؼراءاتٕ ،بل زرطة-)863( :
( )1يـظر :الؽشػ طـ وجقه الؼراءات ،لؿؽل-)551 – 555.8( :
( )2ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ إحزاب- 52 :
( )3ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭼ ،ال ّطالق- 8 :
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مػســـرات ،والؽســـر بؿعــــك:
ققلـــف تعـــالك :ﭽﮞﭼ  ،فـــالػتح فقفـــا ،بؿعــــكَّ :
ُمػصالت" -
وذهب أبق طؾل الػارسل إلك جعؾفؿـا بؿعــك واحـد حقـث يؼـقل " :قـالقا :أبـان
وحز ْك ُتـف ،يف
إمر وأبـ ُت ُف واستبان واستبـ ُتف ،والؿعـك واحـد ،وهـل هــا بؿـزلـةَ :ح ِـز َن َ
َفعؾـت ،وكــذلؽَ :بـ َّقـ وب َّقـ ُتـف ، --وققــؾ يف ققلــف :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭼ  ،ققٓن :أحدهؿا :إٓ أن يزكقـ فقخرجـ إلقامة الحد طؾقفـ ،وققؾ :إٓ أن
يلتقـ بػاحشة ُمب َّقـة يف خروجفـ مــ البقـقت ،فؿــ فـتح يف مب َّقــة كـان الؿعــكُ :يبـ َّقـ

حجـ ٌة
ُفحشــفا ،ففــلُ :مب َّقـــة ،والثــا  :إكــف جــاء يف التّػســقر :فاحشــة :ضــاهرة ،فظــاهر ٌة ّ
لؿبقـة" -
وقال أبق حقان(" :مب َّقـة) أيُ :يبقـُفا مـ يدطقفا ويقضـحفا ،وبالؽسـر(مبقـة) بقــة
يف كػسفا ضاهرة---والػاحشة هـا :الزكـا ،قـال الحســ :إذا زكـت البؽـر جؾـدت مائـة،
وكػقت سـة ،وردت إلك زوجفا ما أخذت مـف ،وقـال أبـق قالبـة(ت821:ه) إذا زكـت
السـدي :إذا فعؾــ
امرأة الرجؾ فال بلس أن يضارها ،و ُيشؼ طؾقفا حتك تػتدي ،وقال ّ

ذلـؽ – الزكـا – فخــذوا مفـقرهـ ،وقـال قتــادة ٓ :يحـؾ لـف أن يحبســفا ضـرار ًا حتــك
تػتدي ،يعـل :وإن زكت ،وقال ابـ طبـاس وطائشـة وغقـرهؿ :الػاحشـة هــا الـشـقز،

فنذا كشزت حؾ لف أن يلخذ مالفا ،وقال ققم :الػاحشة البذأ ,البذاءة ,بالؾسان وسقء
ُ
ً
بل( :إٓ أن يػحشـ طؾقؽؿ)" -
العشرة ققٓ وفعالً ،ويدل طؾك ذلؽ قراءة أ ّ
( )8ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ الــــــــقر ، 13 ،51 :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ ال ّطالق88 :
( )0الحجة يف الؼراءات السبعٓ ،بـ خالقيف-)808( :
( )5يـظر :الؽتاب ،لعؿـرو بــ طثؿـان بــ قــرب الشـفقر بسـقبقيف(ت852:هــ) :تحؼقـؼ :طبـد السـالم محؿـد
هارون ،الـاشر :مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة ،ط8125 ،5هـ – 8655م-)23 – 22.1( :
( )1ال ّطالق-8 :
( )2الحجة لؾؼراء السبعةٕ ،بل طؾل الػارسل-)813 – 812.5( :
( )3يـظر :البحر الؿحقطٕ ،بل حقان-)085.5( :
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املطلب الجاىٕ
الفزم بني الكزاٛتني(مبَّٔي٘ ّمبِّٔي٘) ّأثزِ يف أحهاو اليفك٘
مـ خالل استعراض أققال الؿقجفقـ يف الؼراءتقـ السابؼتقـ ،يتبقـ أن الؼـراءتقـ
إول :أن يؽقكا بؿعـك واحد ،فتؽقن الػاحشة مبقـة ومب َّقـة ،وهـذا
تحتؿالن وجفانّ ،
مــذهب ســقبقيف وأبـل طؾــل الػارســل ،وغقرهؿــا  ،والثــا  :وهــق مــذهب كثقــر مـــ
الؿــقجفقـ ،وهــؿ يــرون أن الؼــراءتقـ تحــتؿالن معــان مختؾػــة ،وضــاهر أقــقالفؿ أن
الؿراد بالػاحشة إما البذاءة والـشقز وسقء العشرة ،وإما الزكـا ،فلمـا البـذاءة والـشـقز
فشلء ضـاهر لؾعقـان بـ ّقـ ٓ ُيحتـاج إلـك بقــة مــ شـفقد وغقـره إلضفـاره ،ففل(بقــة)
ضــاهرة وواضــحة قــد بقـــت كػســفا ،وهــذا طؾــك وجــف قــراءة( :مبقـــة) ،ففــل مبقـــة
ٓستحؼاق الؿرأة لإلخراج ،وسؼقط الـػؼة طؾقفا طـد الـشقز  -وأما الػاحشة التـل
بؿعـــك الزكــا فتختؾــػ طـــ إولــكٕ 7ن الزكــا ٓ يثبــت إٓ بشــفقد أربعــة طــدول،
وإخــراجفـ طؾــك هــذا الؿعـــك غقــر جــائز ،إٓ بشــفادة الشــفقد  ،أو بــاإلقرار ،أو
الؾعان  ،وهذا يحؿؾ طؾك وجف قراءة( :مب َّقـة) أي :يجـب أن ُيبـقـ الزكـا مــ يدطقـف7
( )8يـظر :الؽتـاب ،لسـقبقيف ،)23 – 22.1( :والحجـة لؾؼـراء السـبعةٕ ،بـل طؾـل الػارسـل– 812.5( :
-)813
( )0يـظر :أحؽام الؼرآن ،أحؿد بـ طؾل الرازي الجصاص ،تحؼقؼ :محؿد الصادق قؿحـاوي ،الـاشـر :دار
إحقـاء الــرتاث العربــل ،بقـروت8660 ،م ،)516.2( :وكتــاب الؿبســقطٕ ،بــل بؽـر ،محؿــد بـــ أبــل
سفقؾ السرخسل ،تحؼقؼ :مجؿقطـة مــ العؾؿـاء ،دار الؿعرفـة ،بقـروت8656 ،م ،)50.3( :والبـايـة
شرح الفداية ،لؿحؿقد بـ أحؿد بــ مقسـك ،الغقتـابل ،العقــل ،الـاشـر :دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
ط0222 ،8م ،)360.2( :وشرح فتح الؼدير طؾـك الفدايـة شـرح بدايـة الؿبتـديٓ ،بــ الفؿـام ،ط ّؾـؼ
وخرج أحاديثف ،الشقخ .طبد الرزاق غالب الؿفدي ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت – لبــان،
طؾقف َّ
ط0225 ،8م ،)515.1( :وأثر اختالف الؼراءات يف إحؽام الػؼفقة ،د .طبد اهلل الدوسري ،الـاشر:
دار الفدي الـبقي ،الؿـصقرة  ،ط0222 ،8م-)516 – 515( :
( )5يـظر :الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسـقره ،وأحؽامـف ،لؿؽـل بــ أبـل صالـب الؼقسـل
(ت154 :هــ) ،تحؼقــؼ :مجؿقطـة رســائؾ جامعقــة بؽؾقـة الدراســات العؾقــا والبحـث العؾؿــل ،جامعــة
الشارقة ،ط 8106 ،8هـ  0225 ,م-)2300.6( :
( )1يـظر :الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،لؿؽل-)2212.5( :
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ٕن البعض قد يرمل زوجتف بػاحشـة الزكـا مبتغقـًا بـذلؽ الؿضـارة ،وابتغـا ًء لؾخؾـع،
وغقره --
وإذ ًا فالػرق واضح ،فؼـد جـاءت الؼراءتـان بؿعـقـقـ مـػصـؾقـ ومتؽـامؾقـ ،فـزاد
بذلؽ الؿعـك اتساطًا ،كؿا أن اجتؿاع الؼراءتقـ هـا كان أكثر تػصقالً لؿا قـد يحـدث
بقـ الزوجقـ مـ خالف يف هذه الحال ،فؿا كان بقـًا ُأخـذ بظـاهره ،ومـا كـان ُمـدَّ طًا،
لزم الؿدطل بقاكف بالحجة القاضحة ،وطؾك هذا إصؾ ُتبـك كؾ الدطاوى-
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املطلب الجالح
أثز اختالف معي ٙالكزاٛتني يف أحهاو إخزاج املزأٗ مً بٔتَا
وقد اختؾػ الؿػسـرون مــ الصـحابة والتـابعقـ يف الؿـراد بالػاحشـة التـل يجـقز
لؾزوج أن ُيخـرج مطؾؼتـف مــ بقتفـا بسـببفا :فـذهب الـبعض مــفؿ ابــ مسـعقد وابــ
طباس وغقرهؿ :إلك أهنا الزكا ،فتخرج ويؼـام طؾقفـا الحـد  ،وروي طــ ابــ طبـاس
أيضًا :الـشقز ،وذلؽ أن يطؾؼفا طؾك الـشقز فتتحقل طـ بقتف  ،وروي طـ الشعبل
وقتادة :أن خروجفا مـ بقتفا قبؾ اكؼضاء العـدة هـق الػاحشـة الؿبقــة  ،واختـار ابــ
جريــر الطــربي وتابعــف الجصــاص طؿــقم ذلــؽ ،فقشــؿؾ الزكــا ،والســرقة ،والبــذاءة
بالؾسان ،وخروجفا مـ البقت بتؿرد طؾقف هبرب وكحقه -
وبـا ًء طؾك هذا آختالف اختؾػ الػؼفاء يف إسـباب الؿــُسقغة إلخـراج الؿـرأة
إول :أن الػاحشـة اسـؿ لؾزكـا وغقـره مــ
الؿطؾؼة رجعقًا مــ بقتفـا طؾـك قـقلقـ ّ :
إققال الػاحشة ،وطؾقف فقجقز لف إخراجفا إذا زكت أو بـذت بؾسـاهنا بالسـباب طؾـك
أحؿــاء زوجفــا ،وكحــقه  ،الؼــول الثــا  :أكــف ٓ يجــقز إخــراج الؿــرأة مـــ بقتفــا إٓ
( )8يـظر :بحر العؾقمٕ ،بل الؾقث كصر بـ محؿد بـ أحؿد بـ إبراهقؿ السؿرقـدي ،تحؼقؼ :الشـقخ .طؾـك
محؿد معقض ،والشقخ .طـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد ،الـاشـر :دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت – لبــان،
ط8185 ،8هـ – 8665م ،)541 – 545.5( :وأثر اخـتالف الؼـراءات يف إحؽـام الػؼفقـة ،د .طبـد
اهلل الدوسري-)515( :
( )0يـظر :البحر الؿحقطٕ ،بل حقان-)085.5( :
( )5يـظر :بحر العؾقم ،لؾسؿرقـدي-)541 – 545.5( :
( )1يـظر :جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآنٕ ،بل جعػر محؿد بــ جريـر الطـربي ،تحؼقـؼ :د .طبـد اهلل بــ
طبد الؿحسـ الرتكل ،الـاشر :مركـز البحـقث والدراسـات العربقـة واإلسـالمقة ،)50.05( :وأحؽـام
الؼرآن ،لؾجصاص ،)516.2( :وأثر اختالف الؼـراءات يف إحؽـام الػؼفقـة ،د .طبـد اهلل الدوسـري:
(-)515
( )2يـظر :أثر اختالف الؼراءات يف إحؽام الػؼفقة ،د .طبد اهلل الدوسري-)515( :
( )3يـظــر :أحؽــام الؼــرآن ،لؾجصــاص ،)516.2( :وكتــاب الؿبســقط ،لؾسرخســل ،)50.3( :وبــدائع
الصـائع يف ترتقب الشرائع ،لؾؽاساين ،)022.5( :والبـاية شرح الفداية ،لؿحؿقد العقـل،)360.2( :
وشرح فتح الؼديرٓ ،بـ الفؿام-)515.1( :
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بقققطفا يف فاحشة الزكا ،فتخرج إلقامة الحد طؾقفا -
وذهب البعض مـ الؿتلخريـ إلك أكف ٓ يقجد أي أثر فؼفل ٓخـتالف الؼـراءتقـ
هـا  ،إٓ أكف بعد تتبع أققال الػؼفاء والؿػسريـ تبـ ّقـ أكـف كـان ٓخـتالف الؼـراءتقـ:
( ُمبقـة و ُمب َّقـة) أثر واضح يف تػصقؾ معـك الػاحشـة وتقضـقحف ،بـؾ إن هــاك تؽـامالً
واضحًا بقـ الؼراءتقـ ،حقث إن البذاءة والـشقز وخروج الزوجة مـ البقت بغقر أذن
الزوج كؾفا أسباب ضاهرة لجقاز اإلخراج وإسؼاط الـػؼة ،وغقرها مـ الحؼقق ،ففل
–الػاحشــة– ُمبقـــة ٓســتحؼاق ذلــؽ ،وأمــا الػاحشــة التـل يــراد هبــا الزكــا ،فــنن َجــقاز
اإلخراج هبا يجب أن يؽقن بعد ثبقت الب ّقـة ،مـ قبؾ الزوج ،قـال ابــ طبـاس :إٓ أن
يلتقـ بػاحشة الزكا ُمب َّقـة بلربعة شفقد ،فتخرج فرتجؿ  ،وإٓ كـان طؾقـف حـد الؼـذف
مع بؼاء جؿقع حؼقق الزوجة ،هذا يف حال رجقطف طـ اتامفا بالزكا ،وإٓ فنكف يػـرق
بقـفؿ ـا بالؾعــان ،والــذي تختؾــػ أحؽامــف طـــ أحؽــام ال ّطــالق  ،وهــذا مــا أفادتــف
قراءة ( ُمب َّقـة)-

***

( )8يـظــر :أحؽــام الؼــرآن ،لؾجصــاص ،)516.2( :وكتــاب الؿبســقط ،لؾسرخســل ،)50.3( :وبــدائع
الصــائع يف ترتقــب الشــرائع ،لؾؽاســاين ،)022.5( :الجــامع ٕحؽــام الؼــرآن ،لؾؼرصبــل– 54.08( :
 ،)55والبـاية شرح الفداية ،لؿحؿقد العقـل ،)360.2( :وشرح فتح الؼدير طؾـك الفدايـة شـرح بدايـة
الؿبتديٓ ،بـ الفؿام-)515.1(:
( )0مثؾ :د .طبد اهلل الدوسري ،وخقر الـديـ السـ ّقب ،وغقـرهؿ ،يـظـر :أثـر اخـتالف الؼـراءات يف إحؽـام
الػؼفقة ،د .طبد اهلل الدوسري ،)513( :والؼـراءات الؼرآكقـة وأثرهـا يف اخـتالف إحؽـام الػؼفقـة ،د.
خقر الديـ سقب ،الـاشر :دار ابـ حزم ،بقروت  ,لبـان ،ط8106 ،8ه – 0225م-)864( :
( )5يـظــر :تـــقير الؿؼــابس مـــ تػســقر ابـــ طبــاس ،لؿحؿــد بـــ يعؼــقب الػقروزابــادي ،الـاشــر :دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت – لبـان ،ط8180 ،8ه – 8660م-)0365.52( :
( )1يـظر :الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،لؿؽل-)2212.5( :
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املبخح الجالح
اختالف الكزاٛات يف(قدرِ) ّأثزِ يف ضبط مكدار اليفك٘
وفقف مطؾبان:
قال تعـالى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ -

املطلب األّل :الكزاٛات الْاردٗ يف (قدرِ) ّأقْال املْجَني فَٔا
قرأ أبق جعػر وحؿزة والؽسائل وخؾػ وابــ ذكـقان وحػـص ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ بػتح الـدال يف (قـدَ ره) ،وقـرأ البـاققن :بالسـؽقن،
وحجــتفؿ أن (الؼــدْ ر) مصــدر مثــؾ القســع ،ويف معـــاه ،كؼقلــؽ( :قــدْ ر فــالن ألــػ
درهؿ) ،أي :وسـعف ،وحجـة مــ فـتح أن (الؼـدَ َر) :أن ُتؼـدّ ر الشـلء بالشـلء ،فقؼـال:
(ثقبل طؾك قدر ثقبؽ) فؽلكف اسؿ ،والتلويؾ :طؾك ذي السـعة مـا هـق قـادر طؾقـف مــ
الؿتــاع ،وطؾــك ذي اإلقتــار مــا هــق قــادر طؾقــف مـــ ذلــؽ ،ويؼــقي هــذه الؼــراءة ققلــف:
ﭽﯓ ﯔ ﯕﭼ  ،وكان الػراء يذهب إلك أهنؿا بؿعـك واحـد ،تؼـقل( :هـذا:
قدْ ر ،هذاَ :قدَ ره) -
وقال ابـ خالقيف( " :قـدره) يؼـرأ :بنسـؽان الـدال وحركتفـا – فتحفـا ،,فالحجـة
لؿـــ أســؽـ أكــف أراد الؿصــدر ،والحجــة لؿـــ حـ ّـرك أكــف أراد آســؿ ،وققــؾ :هؿــا
لغتــان"  -وقــال الؼرصبــل" :قــال إخػــش وغقــره :هؿــا بؿعـــك واحــد ،لغتــان
فصــقحتان ،وكــذلؽ حؽــك أبــق زيــد(ت030:ه) ،يؼــقل :خــذ قــدْ ر كــذا وقــدَ ر كــذا،
( )8البؼرة053 :
( )0الرطد- 84 :
( )5حجة الؼراءاتٕ ،بل زرطة-)854( :
( )1الحجة يف الؼراءات السبعٓ ،بـ خالقيف-)65( :
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بؿعـك"  -وقال أبق الحسـ – إخػـش إوسـط  ,مشـقر ًا إلـك وجـقد اخـتالف يف
معـــك الؼــراءتقـ " :يؼــال :ال َؼــدْ ُر وال َؼــدَ ُر ،وهــؿ يختصــؿقن يف ال َؼــدْ ُر وال َؼــدَ ُر ،قــال
الشاطر:

أٓ يا لؼق ٍم لؾـَّقائب ال َؼدْ ِر ** ول مر يل الؿرء مـ حقث ٓ يدري "

وإلك مثؾ ذلؽ ذهب ابـ مـظقر حقث يؼقل " :يؽقكان مـ ال ُؼدْ َرة ،ويؽقكـان مــ

التؼدير"  ،وقال الػقروز ابادي " (ال َؼدَ ُر) الؼضاء والحؽؿ" -

وقــال الســؿقـ الحؾبــل " :قــرئ( :قــدَ ره) بػــتح الــدال يف الؿقضــعقـ ،وقــرئ:
بسؽقهنا ،واختؾػقا ،هؾ هؿا بؿعـك واحد أم مختؾػان؟ فذهب إخػش وأكـرب أئؿـة
العربقة إلك أهنؿا بؿعـك واحد ،وذهب جؿاطة إلك أهنؿـا مختؾػـان ،فالسـاكـ مصـدر
ِ
القسـع،
والؿتحرك اسؿ ،كال َعدّ وال َعـدَ د ،والؿــَدّ والؿــَدَ د ،وكـلن (الؼـدْ ر) بالتسـؽقـ ُ
يؼال :هق يـػؼ طؾك َقدْ ره ،أيُ :وسعف ،وققؾ :بالتسؽقـ الطاقة ،وبالتحريؽ الؿؼـدار،
وقال أبق جعػر الـحـاس " :وأكثـر مـا يسـتعؿؾ بالتحريـؽ إذا كـان مسـاويًا لؾشـلء،
يؼال :هذا طؾك قدَ ر هذا"  ،وقرأ ابـ أبل طبؾة – شا ّذ ًا َ ( : ,قدَ َره) أي :قدَ ره اهلل" -

( )8الجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؾؼرصبل-)833.1( :
( )0شعر هدبة بـ خشرم العذري ،تحؼقؼ :د .يحقك الجبقري ،الـاشر :دار الؼؾؿ ،الؽقيت ،ط8123 ،0هــ
– 8653م-)828( :
( )5حجة الؼراء السبعةٕ ،بل طؾل الػارسل-)556.0( :
( )1لسان العرب ،لؿحؿد بـ مؽرم بـ طؾك ،أبل الػضؾ ،جؿال الديـ ،ابـ مـظقر(ت488:هـ) الـاشر :دار
صادر – بقروت ،ط8181 ،5هـ-)5212.2( :
( )2الؼامقس الؿحقط ،لؿحؿد بـ يعؼقب الػقروزابادي ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ،كسخة مصقرة طـ
الطبعة الثالثة لؾؿطبعة إمقرية8528 ،هـ-)880.0( :
( )3يـظر :إطراب الؼرآنٕ ،حؿد بـ محؿـد بــ إسـؿاطقؾ الـحـاس ،تحؼقـؼ :د .زهقـر غـازي زاهـد ،طـالؿ
الؽتب ،ط8122 ،0هـ – 8652م-)586.8( :
( )4يـظر :الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽــقن أحؿـد بــ يقسـػ السـؿقـ الحؾبـل ،دار الؼؾـؿ ،دمشـؼ،
تحؼقـــؼ د .أحؿـــد محؿـــد الخـــراط ،)156.0( :ومعجـــؿ الؼـــراءات ،د .طبـــد الؾطقـــػ الخطقـــب:
(-)558.8
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املطلب الجاىٕ
أثز اختالف معي ٙالكزاٛتني يف التّفضري ّأحهاو ىفك٘ املطلك٘
مـ خالل تقجقف الؿػسريـ والؾغقيقـ لفاتقـ الؼراءتقـ ُيالحظ أن الؾػظقـ محـؾ
خالف طـد الؿػسريـ ،فؿـفؿ مـ ذهب إلك أهنؿا بؿعـك واحـد ،وهـؿ جؿفـقر أهـؾ
الؾغة ،وكثقر مـ الؿتلخريـ  ،وهؿ مع ذلـؽ يـذهبقن إلـك الؼـقل بـلن الـػؼـة ُمؼـدَّ رة
وتؽقن طؾك قدر آستطاطة ،ففؿ يجعؾـقن الؼـراءتقـ بؿعــك واحـد مــ جفـة ،ومــ
جفــة أخــرى يؼقلــقن بلهنــا مؼــدَّ رة وهــل مشــروصة بآســتطاطة ،والؿالحــظ أن بــقـ
الؾػظقـ اختالف يف إصـؾ والؿعــك جؿقعـًا ،يف حـقـ أن مــ َّفرقـقا بـقـ الؼـراءتقـ

وجعؾقهؿا بؿعـقـقـ مختؾػـقـ قـد ذهبـقا إلـك أن إحـداهؿا مــ ال ُؼـدرة وآسـتطاطة،
وإخرى مـ ال َؼدر الذي بؿعـك الؼضاء والحؽؿ ،ويف ما يؾل مـاقشة الرأيقـ:
إول :الؼول بلكفؿا بؿعـى واحد :واحتج مـ ذهـب إلـك ذلـؽ بؼـراءة فـتح الـدال
الرأي ّ
وإسؽاهنا بؼقلـف تعـالك :ﭽﯓﯔﯕﭼ  ،وقـرئ شـاذ ًا (قـدْ رها)  ،ﭽﮯﮰ
ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ﭼ  ،وقرئ :ﭽقدْ ُرهﭼ  ،وققلـف تعـالك:ﭽﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭼ  ،قال أبـق طؾـل الػارسـل :لـق حركـت  ,قـدره ,كـان جـائز ًا  ،وكـذلؽ:
( )8مثؾ :د .محؿد حبش ،ود.خقر الديـ السقب ،وغقرهؿـا ،يـظـر :الؼـراءات الؿتـقاترة وأثرهـا يف الرسـؿ
الؼرآين وإحؽام الشرطقة ،د .محؿد حبش ،دار الػؽر ،دمشؼ ،ط8186 ،8هـ – 8666م-)055( :
( )0الرطد-84 :
( )5يـظر :مختصر يف شقاذ الؼرآن مـ كتاب البديع ،لؾحسقـ بـ أحؿد بـ خالقيـف ،الـاشـر :مؽتبـة الؿتـبـل،
الؼــاهرة ،)48( :وكتــاب الســبعة يف الؼــراءاتٕ ،حؿــد بـــ مقســك بـــ العبــاس بـــ مجاهــد ،أبـل بؽــر،
التؿقؿل البغدادي ،تحؼقؼ :شققل ضقػ ،الـاشر :دار الؿعارف ،الؼاهرة ،ط8122 ،0هـ-)851( :
( )1البؼرة- 053 :
( )2يـظر :الـشر يف الؼراءات العشرٓ ،بـ الجزري-)005.0( :
( )3إكعام ، 68 :الزمر ،34 :ويف الحج :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ الحج-41 :
( )4يـظر :مختصر يف شقاذ الؼرآن مــ كتـاب البـديعٓ ،بــ خالقيـف ،)11( :والبحـر الؿحـقطٕ ،بـل حقـان:
( ،)010.0والـــدر الؿصـــقن يف طؾـــقم الؽتـــاب الؿؽــــقن ،لؾســـؿقـ الحؾبـــل ،)156.0( :ومعجـــؿ
الؼراءات ،د .طبد الؾطقػ الخطقب-)558.8( :
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ﭽﰐﭼ  ،لــق ُخػػــت جــاز – ققاســًا – إٓ أن رؤوس أي كؾفــا متحركــة ،فقؾــزم
الػتحٕ 7ن قبؾفا متحرك -
وقــال ابـــ خالقيــف وإخػــش وأبــق زيــد :هؿــا لغتــان فصــقحتان  ،إٓ إن مـــ
أصحاب هذا الرأي مـ ذهب إلك التػريؼ بقـفؿا ،فجعؾ الؿتحركة اسـؿًا ،والسـاكـ
مصدر ًا -
الرأي الثا  :أكفؿا بؿعـققن مختؾػقن ومن أصؾقن مختؾػقن:
واحتج همٓء بلن الؿػتقح جـاء يف الؼـرآن جؿقعـف بؿعــك الؼضـاء والحؽـؿ ،ومـا
إول ٓ َيعد أن يؽقن إٓ قراءة شاذة أو ققاسًا ،والؼقاس ٓ
استدل بف أصحاب الرأي ّ
ُيحتج بف طؾك الؼراءات الؿتقاترة ،هذا طــد مــ كـان يـذهب إلـك تضـعقػ الؼـراءات
التل كاكت تخالػ العربقـة  ،وكـذلؽ اسـتدلقا بسـقاق أيـةٕ 7هنـا تحتؿـؾ معـقـقـ
القسـع ،يؼـال :هـق يـػـؼ
مختؾػقـ ،فؼال السؿقـ الحؾبل " :وكلن (الؼدْ ر) بالتسـؽقـ ُ
طؾــك َقــدْ ره ،أيُ :وســعف ،وققــؾ :بالتســؽقـ الطاقــة ،وبالتحريــؽ الؿؼــدار"  ،وقــال
الػقروز ابادي " (ال َؼدَ ُر) الؼضاء والحؽؿ" -
فؿـ خالل استعراض الرأيقـ السـابؼقـ يتبـقـ أن الؼـراءتقـ مختؾػتـان يف الؿعــك
وإصؾٕ 7ن قراءة الػتح قد وردت متـقاترة وبنجؿـاع الؼـراء يف كثقـر مــ الؿقاضـع
وهل بؿعـك :الؼضاء والحؽؿ ،وكذلؽ قراءة اإلسؽان فؼد وردت يف مقاضع أخـرى
كثقرة وبطرق متقاترة أيضًا ولؽـفا بؿعـك مختؾػ ،أي :بؿعـك الؼدرة وآسـتطاطة،
ويف حؿؾ الؼراءات طؾك هذيـ الؿعـققـ – الؼضاء والؼدرة – يزداد الؿعــك اتسـاطًا،
( )8الحجر ،08 :الؿممـقن ،85 :الشقرى ،04 :الزخرف ،88 :الؼؿر-16 :
( )0الحجة لؾؼراء السبعةٕ ،بل طؾل الػارسل-)556.0( :
( )5يـظر :الحجـةٓ ،بــ خالقيـف ، )65( :والجـامع ٕحؽـام الؼـرآن ،لؾؼرصبـل ،)833.1( :وفـتح الؼـدير،
لؾشقكاين-)025.8( :
( )1يـظر :حجة الؼراءاتٕ ،بل زرطة-)00 – 85( :
( )2الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن ،لؾسؿقـ الحؾبل-)156.0( :
( )3الؼامقس الؿحقط ،لؾػقروز ابادي-)880.0( :
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ويؽتؿؾ معــك أيـة ،وهـق أوثـؼ لبقـان قـدر الـػؼـة ،وأكثـر إيضـاحًا لحرمتفـا ،ففـل
كػس إٓ وسعفا ،وهل مػروضة ومؼدّ رة مـ اهلل ،فال تسؼط
معؾقمة الؼدر ،فال ُتؽؾػ ٌ
بحــال ،فبجؿــع معـــك الؼــراءتقـ كجــد أن الؿعـــك قــد ازداد اتســاطًا ،كؿــا أن اجتؿــاع
الؼراءتقـ فقف تقكقد طؾك أن الـػؼة ٓ تسؼط بحال ،إذ لق حؿؾـا الؼراءتقـ طؾـك معــك
الؼدرة وآستطاطة ،فنكف ٓ بد أن تسؼط يف حال العسر والعجز ،وهذا غقر واردٕ 7ن
الػؼفاء قد أجؿعقا طؾك أهنا ٓ تسؼط بحال ،بؾ تظؾ يف ذمة الزوج حتك يمديفا هق أو
ول ّقف ،أو تعػق الزوجة أو ول ّقفا -
وأمــا إذا حؿؾـــا الؼــراءتقـ طؾــك أهنــا بؿعـــك الؼــدر الؿعؾــقم ،فــنن هــذا آحتؿــال
ٍ
بحال ٓ ،لػؼر وٓ لغقـره ،وٓ يخػـك مـا
يؼتضل أن تؽقن مؼدَّ رة ،فال يـؼص مؼدارها
فقف مـ الؿشؼة -
وأما الجؿـع بـقـ الؿعـقـقـ فقؼتضـل أن تؽـقن مؼـدَّ رة مــ اهلل ومػروضـة مــف فـال
تسؼط بحال ،إٓ أكف يراطك فقفـا حـال الؿـػـؼ وقدرتـف ،وطؾـك هـذا فـال يخػـك مـا يف
جؿع معاين الؼراءتقـ مـ التؽامؾ والتقافؼ بقـ الؿعاين وتقسـقع إحؽـام وضـبطفا،
وما يف ذلؽ مـ دٓٓت اإلطجاز التشريعل الؾغقي والبقاين ،إذ أن تغقر وجـف الؼـراءة
ما بقـ فتح الدال وتسؽقـفا قد أثر أثر ًا كبقر ًا يف الؿعاين والتػسقر وإحؽام-

***

( )8يـظر :الجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؾؼرصبل ،)833.1( :وفتح الؼدير ،لؾشقكاين-)025.8( :
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املبخح الزابع
اختالف الكزاٛات يف آٓ٘ الزضاع ّأثزِ يف األحهاو
وفقف خؿسة مطالب:

املطلب األّل
الكزاٛات الْاردٗ يف ﭽ﮲﮳﮴ﭼ ّأثزٍا يف املعيّ ٙاألحهاو
وفقه مسللتان:
الؿسللة إولى :تخريج الؼراءات وأققال الؿقجفقـ فقفا:
قــرأ الجؿفــقر :ﭽ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ ،بالقــاء ،مـــ أتــؿ ،وكصــب الرضــاطة  ،وقــرأ
ِ
الرضاط ُة ) ،بالتاء ورفع الرضاطة،
مجاهد والحسـ وابـ محقصـ وأبق رجاء( :أن تتؿ َّ
وقــرأ أبــق حـقػــة وابـــ أبــل طبؾــة :كــذلؽ – أي :تــتؿ– إٓ أهنــؿ كســروا الــراء مـــ
ِ
والحضـارة ،والبصـريقن يؼقلـقن :بػـتح الـراء مـع
كالحضـارة
الرضاطة  ،وهل لغة َ
(الرضــاطةَ) ،وبؽســرها دون الفــاء (الرضــاط ُة) ،والؽقفقــقن :يعؽســقن ذلــؽ،
الفــاء َّ
(الرضعة) طؾك وزن الؼصعة ،وروي طـ ابـ طباس أكـف
وروي طـ مجاهد أكف قرأَّ :
قــرأ( :أن ُيؽؿــؾ الرضــاطة) بضــؿ القــاء ،وقــرئ( :أن ُيــتِ ُّؿ) برفــع الؿــقؿ ،وكســبفا
السـري الزجـاج ،تحؼقـؼ :د .طبـد الجؾقـؾ طبـده
( )8يـظر :معاين الؼرآن وإطرابفٕ ،بل إسحاق ،إبراهقؿ بـ َّ
شؾبل ،الـاشر :دار الؽتب ،بقروت ،ط8125 ،8هـ – 8655م ،)580.8( :وإطراب الؼرآن ،لؾـحاس:
( ،)583.8والؽشاف طـ حؼائؼ غؿقض التـزيؾ وطققن إقاويـؾ يف وجـقه التلويـؾٕ ،بـل الؼاسـؿ،
محؿقد بــ طؿـر الزمخشـري ،تحؼقـؼ :الشـقخ .طـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد ،والشـقخ .طؾـل محؿـد
طقض ،مؽتبة العبقؽـان ،ط8185 ،8هــ – 8665م ،)122.8( :والؿحـرر الـقجقز يف تػسـقر الؽتـاب
العزيزٕ ،بل محؿد ،طبد الحؼ بـ غالب بـ ططقة ،تحؼقؼ :طبد السالم طبد الشايف محؿـد ،مـشـقرات
محؿــد طؾــل بقضــقن ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت – لبـــان ،ط8100 ،8ه ــ – 0228م،)588.8( :
والجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؾؼرصبل-)826.1( :
( )0يـظر :مختصر يف شقاذ الؼرآنٓ ،بـ خالقيف-)00( :
( )5يـظر :الؿصدر السابؼ-)00( :
( )1يـظر :مختصر يف شقاذ الؼرآن مـ كتاب البديعٓ ،بـ خالقيف-)00( :
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الـحقيقن إلك مجاهد ،وقد جاز رفـع الػعـؾ بعـد أن يف كـالم العـرب يف الشـعر ،قـال
الشاطر :

أن تؼرآن طؾك أسؿاء ويحؽؿا ** مـل السالم وأن ٓ ُتبؾِ َغا أحد ًا

وقال ألقسل" :ﭽ﮲﮳﮴ﭼ ،بقان لؾؿتقجف إلقف الحؽؿ ،فـنن إب يجـب
طؾ قف اإلرضاع كالـػؼـة لـ م ،وإم ترضـع لـف ،وكـقن الرضـاع واجبـًا طؾـك إب ٓ
يـايف أمرهـ لؾـدب 7أو ٕكف يجب طؾقفـ أيضـًا يف الصـقرة السـابؼة ،واسـتدل بأيـة
طؾك أن أقصك مدة اإلرضـاع حـقٓن وٓ يعتـد بـف بعـدهؿا ،وٓ يعطـك حؽؿـف ،وأكـف
ـتؿ) بــالرفع  ،واختؾــػ يف تقجقفــف ،فؼقــؾ:
يجــقز أن يـــؼص مـفؿــا ،وقــرئ( :أن يـ ُ
حؿؾت (أن) الؿصـدرية طؾـك (مـا) أختفـا يف اإلهؿـال ،كؿـا ُحؿؾـت أختفـا طؾقفـا يف
اإلطؿال كؿا يف ققلف " :كؿا تؽقكقن يقلك أو يممر طؾقؽؿ "  ،طؾك رأي-
وققــؾ :أن يتؿــقا بضــؿقر الجؿــع ،باطتبــار معـــك (مـــ) وســؼطت الــقاو يف الؾػــظ
ٓلتؼاء الساكـقـ فتبعفا الرسؿ" -
( )8البقت مجفقل ،كسبف البعض لجرير ،والبعض لؾؼاضل طقاض ،ولـؿ أجـد مرجعـًا مقثققـًا يثبـت ذلـؽ،
وهق يف الخصائصٕ ،بل الػتح طثؿان بـ جـل ( ت560 :هـ) تحؼقؼ :محؿد طؾل الـجار ،الـاشر :دار
الؽتب الؿصرية ،الؿؽتبة العؾؿقة ،)562.8( :وهق أيضًا يف البحر الؿحقطٕ ،بـل حقـان،)005.0( :
وغقرهؿا بدون كسبة-
( )0طـد البصريقـ هل الـاصبة لؾػعؾ الؿضارع ،وترك إطؿالفا حؿالً طؾك أختفا – ما ،التل :بؿعـك الـذي ,
ّ
وشـذ وققطفـا مققـع
يف كقن كؾ مـفؿـا مصـدرية ،وأمـا الؽـقفققـ ففـل طــدهؿ الؿخػػـة ،مــ الثؼقؾـة،
الـاصبة ،ويف هذه الؼاطدة تػصقؾ يطقل شرحف هـا ،يـظر :الؽشـاف ،لؾزمخشـري )122.8( :والبحـر
الؿحقطٕ ،بل حقان-)005.0( :
( )5يـظر :البحر الؿحقطٕ ،بل حقان-)001 – 005.0( :
( )1يـظر :مختصر يف شقاذ الؼرآن مـ كتاب البديعٓ ،بـ خالقيف-)00( :
( )2أخرجف الديؾؿل مـ صريؼ يحقك بـ هاشؿ طـ يقكس بـ أبل إسحاق طــ أبقـف طــ جـده طــ أبـل بؽـرة
مرفقطــا -وضــعػف إلبــاين ،يـظــر :مســـد الشــفاب ،لؿحؿــد بـــ ســالمة بـــ جعػــر بـــ طؾــل الؼضــاطل
الؿصري (ت121 :هـ) ،تحؼقؼ :حؿدي بـ طبـد الؿجقـد  ،الـاشـر :ممسسـة الرسـالة – بقـروت ،ط،0
8124ه – 8653م ،)553.8( :وسؾســؾة إحاديــث الضــعقػة والؿقضــقطة وأثرهــا الســقئ يف إمــة،
لؿحؿــد كاصــر الــديـ ،أبـل طبــد الــرحؿـ ،إلبــاين(ت8102 :هـــ) ،الـاشــر :دار الؿعــارف ،الريــاض،
السعقدية ،ط8180 ،8هـ 8660 ,م-)162.8( :
( )3روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين ،شـفاب الـديـ محؿـقد بــ طبـد اهلل ألقسـل(ت:

=
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وقـال قتـادة والربقـع بــ أكـس" :فـرض اهلل طؾـك القالـدات أن يرضـعـ أوٓدهــ
حــقلقـ كــامؾقـ ،ثــؿ أكــزل الرخصــة والتخػقــػ بعــد ذلــؽ فؼــال :ﭽﮰﮱ﮲﮳

الرضاع ،ولقس فقؿا دون ذلؽ وقت محدود ،وإكؿا هق
﮴ﭼ  ،أي :هذا مـتفك ّ
ـبل ومــا يعــقش بــف"  ،وقــرأ أبــق رجــاء :ﭽلؿـــ أراد أن يــتؿ
طؾــك مؼــدار صــالح الصـ ّ

القكالــة ِ
والقكالــة،
الرضـاطةﭼ بؽســر الــراء ،قـال الخؾقــؾ والػــراء :هؿــا لغتـان ،مثــؾ َ

يتؿ الرضعة)  ،وهل :فعؾة كالؿرة
والدٓلة ،وقرأ مجاهد وابـ محجـ( :لؿـ أراد أن ّ
الرضاطة طؾك
تتؿ الرضاط ُة) بتاء مػتقحة ورفع ّ
القاحدة ،وقرأ طؽرمة ( :لؿـ أراد أن ّ
الرضاطة) -
أن الػعؾ لفا ،وقرأ ابـ طباس ( :أن يؽؿؾ ّ
ـتؿ) يف تػصـقؾ الؿعــك وأحؽـام كػؼـة
الؿسللة الثاكقة :أثر اختالف الؼـراءات يف ( ُي ّ
الؿطؾؼة:
الرضاطةَ) بالقاء مــ أتـؿ وكصـب الرضـاطة وفـتح الـراء ،
تؿ َ
قرأ الجؿفقر( :أن ُي َّ
قال الطربي" :وهل قراءة طامة أهؾ الؿديـة ،والعراق والشام ،وقرأ أبق رجاء وصؾحة
تؿ ِ
الرضاطةَ) وقرأ مجاهد وابـ
بـ مصرف وابـ أبل طبؾة مثؾفا والراء مؽسقرة( :أن ُي َّ
ِ
الرضاطة) برفع الؿقؿ ،وقرأ مجاهد –يف رواية
محقصـ وابـ طباس يف رواية( :أن ُيت ُّؿ َ
تــتؿ الرضــاط ُة) ،الػعــؾ بالتــاء
أخــرى ,والحســـ وابـــ محقصـــ وأبــق رجــاء( :أن ّ
والرضاطة مرفقع بف وهق بػتح الراء  ،وقرأ أبق حـقػة وابـ أبـل طبؾـة والجـارود بــ
=

8042هـ) ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ـ لبـان ،ط8122 ،1هـ ـ 8652م-)813.0( :
( )8البؼرة-055 :
( )0الؽشػ والبقانٕ ،بل إسحاق أحؿد الثعالبل(ت104:ه) ،تحؼقؼ :أبق محؿـد بــ طاشـقر ،الـاشـر :دار
إحقاء الرتاث العربل ،بقروت – لبـان ،ط8100 ،8هـ – 0220م-)858.0( :
( )5يـظــر :مختصــر يف شــقاذ الؼــرآن مـــ كتــاب البــديعٓ ،بـــ خالقيــف ،)00( :الؽشــػ والبقــان ،لؾثعــالبل:
(-)858.0
( )1يـظر :معاين الؼرآن وإطرابف ،لؾزجاج ،)580.8( :وإطراب الؼـرآن ،لؾـحـاس ،)583.8( :والؽشـاف،
لؾزمخشــري ،)122.8( :والؿحــرر الــقجقزٓ ،بـــ ططقــة ،)588.8( :والجــامع ٕحؽــام الؼــرآن،
لؾؼرصبل-)826.1( :
( )8يـظر :البحر الؿحقطٕ ،بل حقان ،)005.0( :والدر الؿصقن ،لؾسؿقـ الحؾبل-)131 – 135.0( :
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تتؿ الرضـاطة) الػعـؾ بالتـاء والرضـاطة مرفـقع،
أبل سربة وأبق رجاء وأبق حققة( :أن َّ
وهق بؽسر الراء ،وقالقا :هل لغة بعض تؿقؿ  ،وروي طــ ابــ طبـاس أكـف قـرأ( :أن
ُيؽؿؾ الرضاطة) ،وروي طـف أيضًا( :أن تؽؿؾقا الرضاطة) -
يؼــقل الؼرصبــل" :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ  ،دلقــؾ طؾــك أن إرضــاع الحــقلقـ
لقس حتؿًا ،فنكف يجقز ِ
الػطام قبؾ الحقلقـ ،ولؽـف تحديدٌ لؼطع التـازع بقـ الزوجقـ
الرضاع ،فـال يجـب طؾـك الـزوج إططـاء إجـرة ٕكثـر مــ حـقلقـ ،وإن أراد
يف ُمدَّ ة ّ

إب ال َػطؿ قبؾ هذه الؿدَّ ة ،ولؿ ترض إم لؿ يؽـ لف ذلؽ ،والزيادة طؾك الحـقلقـ
ُ
والـؼصان إكؿا يؽقن طـد طدم اإلضرار بالؿقلقد وطـد رضك القالديـ" -

وطـد استؼراء الؿعاين الؿرتتبـة طؾـك قـراءة (يـتؿ) وبـقـ مـا أشـار إلقـف الؼرصبـل يف
مساق حديثف طـ خالف القالديـ يف الرضاع ،كجد أن اختالف الؼراءات كـان لـف أثـر
كبقر يف تػصقؾ الؿعـك واإلشارة إلك التػاصـقؾ الؽثقـرة الؿرتتبـة طؾـك مـا يؽـقن بـقـ
القالديـ مـ خالفٕ 7ن الضؿقر يف( ُيتِ َّؿ) قد اختؾـػ بـاختالف الؼـراءة طؾـك وجـقه
معــل بـدفع إجـرة
تؿ) يعقد الضؿقر فقفـا طؾـك القالـد الـذي هـق
طديدة :أحدهاُ ( :ي َّ
ٌ
ل م ،أو لغقرها مـ الؿرضعات ،والثا َ ( :تتِ َّؿ) فنن الضؿقر فقفـا طائـد طؾـك الرضـاع
وهق مرفقع بف ،أي :الرضاع ،وفقف إشارة إلك أن الرضاطة واجبة طؾك إبقيـ كؾقفؿا
لؾؿقلــقد ،وٓ تســؼط طـفؿــا بحــال ،فــنن طجــزا طـفــا ّت َؽ َّؾػفــا الــقارث ،فــنن طجــز،
فقتؽ َّؾػفا بقت الؿال ،والثالثُ ( :يتِ ُّؿ) والضؿقر فقفا طائدٌ إلك القالديـ يف حال الرضا،
وإلك القالد وحده ،أو القارث يف حال التــازع ،الرابـعُ ( :يؽؿـؾ) بـاإلفراد ،والضـؿقر
فقفا طائدٌ طؾك القالد ،الخامسُ ( :يؽؿؾقا) بالجؿع والضؿقر طائـدٌ فقفـا ،طؾـك القالـد
أو القارث ،فنن لؿ يؽـ لؾقالد وٓ القارث مال ،تحقل إلك الؿرأة أو إلك بقت الؿال-
( )8يـظر :معاين الؼرآن وإطرابف ،لؾزجاج-)580.8( :
( )0يـظر :البحر الؿحقطٕ ،بل حقان ،)001 – 005.0( :والدر الؿصـقن ،لؾسـؿقـ الحؾبـل– 135.0( :
-131
( )5البؼرة-055 :
( )1الجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؾؼرصبل-)826.1( :
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السادسُ ( :تتِ َّؿ) وكصب(الرضاطة) طؾك الؿػعقلقة ،وهذه وإن كاكـت جـائزة لغـة،
إٓ أهنا لقست قراءة ،والضؿقر فقفا طائد إلك الؿرأة ،وفقف دٓلـة طؾـك أن الؿـرأة لـقس
ٍ
بـلجرة فـقق مـا يسـتطقع ،فـنن
لفا الحؼ بالرضاطة إذا كان إب معسر ًا وصالبـت هـل
تراضــقا فؾــقس يف ذلــؽ حــرج 7لــذلؽ لــؿ تــرد الؼــراءة طؾــك هــذا الـحــق مــع جقازهــا
ققاسًا -
ففذه القجقه الؿحتؿؾة هل بعـض مـا أشـار إلقـف اخـتالف الؼـراءات هــا ،فبجؿـع
معاين وجقه اختالف هذه القجقه ،الؿختؾػ فقفـا وإن كاكـت شـا ّذة فنهنـا بؽـؾ حـال
تضقػ معـ ًك جديد ًا وحؽؿًا جديد ًا ،ولفا ما يعضدها ويقافؼفا مـ جفتقـ ،إولـك:
أن الؼراءة الؿتقاترة تتضؿـ جؿقع هذه الؿعـاين ولـق احتؿـا ً
ٓ ،وإلقـف ذهـب كثقـر مــ
الؿػسريـ ،والثاكقة :أن ما تضؿـتف مـ الؿعاين هق مذهب جؿفقر الػؼفاء وقد تـاولقه
بؽثقر مــ البسـط يف كتـبفؿ ومملػـاتؿ الػؼفقـة ،محتجـقـ لصـحة معاكقفـا بؽثقـر مــ
إحاديث الـبقية الشريػة طؾك قائؾفا أفضؾ الصالة والسالم-

( )8يـظر :لسان العربٓ ،بـ مـظقر- )115 – 114.8( :
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املطلب الجاىٕ
الكزاٛات الْاردٗ يف (الزضاع٘) ّأثزٍا يف املعيّ ٙأحهاو ىفك٘ املطلك٘
وفقف مسللتان:
الؿســللة إولــى :تخــريج الؼــراءات الــقاردة يف (الرضــاطة) وأقــقال الؿــقجفقـ
فقفا :
قــرأ الجؿفــقر :ﭽ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ ،بالقــاء ،مـــ أتــؿ ،وكصــب الرضــاطة  ،وقــرأ
ِ
الرضاط ُة ) ،ورفع الرضاطة ،وقرأ
مجاهد والحسـ وابـ محقصـ وأبق رجاء( :أن تتؿ َّ
أبق حـقػة وابـ أبل طبؾة :كذلؽ – أي :تتؿ – إٓ أهنؿ كسـروا الـراء مــ الرضـاطة ،
ِ
والحضارة-
كالحضارة
وهل لغة َ
(الرضعة) طؾك وزن الؼصعة ،وقرأ أبق رجاء( :لؿـ
وروي طـ مجاهد أكف قرأَّ :
القكالة ِ
والقكالـة ،والدٓلـة ،وقـرأ
أراد أن يتؿ الرضاطة) بؽسر الراء :هؿا لغتان ،مثؾ َ
يتؿ الرضعة) ،وهل :فعؾة كالؿرة القاحـدة ،وقـرأ
مجاهد وابـ محجـ( :لؿـ أراد أن ّ
الرضاطة طؾك أن الػعـؾ لفـا،
تؿ الرضاط ُة) بتاء مػتقحة ورفع ّ
طؽرمة( :لؿـ أراد أن ت ّ
الرضاطة)" -
وقرأ ابـ طباس( :أن يؽؿؾ َّ
الؿسللة الثاكقة :أثر اختالف الؼراءات يف الؿعـك وأحؽام كػؼة الؿطؾؼة:
قال الطربي" :والؼقل الذي روي طـ طبد اهلل بـ مسعقد وابـ طباس وابـ ُطؿـر،
هق دٓلة طؾك الغاية التل يـتفل إلقفا يف رضاع الؿقلقد إذا اختؾػ والداهَّ ،
وأٓ رضاع
( )8اضطررت لتؽرار بعض تخريجات الؼراءات الؼرآكقة لشدة ترابطفا وتـداخؾ أسـاكقدها وصـرق روايتفـا،
واحتقاج البحث لتخريج كؾ قراءة يف مقضع دراستفا-
( )0يـظر :معاين الؼرآن وإطرابف ،لؾزجاج ،)580.8( :وإطراب الؼـرآن ،لؾـحـاس ،)583.8( :والؽشـاف،
لؾزمخشــري ،)122.8( :والؿحــرر الــقجقزٓ ،بـــ ططقــة ،)588.8( :والجــامع ٕحؽــام الؼــرآن،
لؾؼرصبل-)826.1( :
( )5يـظر :مختصر يف شقاذ الؼرآن مـ كتاب البديعٓ ،بـ خالقيف-)00( :
( )1يـظر :الؿصدر السابؼ-)00( :
( )2يـظر :البحر الؿحقطٕ ،بل حقان-)001 ,000.0( :
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ٍ
لسبعة أو
معـل بف كؾ مقلقد ،لستة أشفر كان ِوٓ ُده أو
بعد الحقلقـ ُيحرم شقئًا ،وأكف ٌّ
ٍ
لتسعة" -
وأما جقاز الرضاع بعد اكؼضاء الحقلقـ واطتبـاره يف التحـريؿ فقؼـقل الطـربي فقـف
أيضًا " :فلما ققلـا :إكف دٓلة طؾك الغايـة التـل ُيـتفـك إلقفـا يف الرضـاع طــد اخـتالف
ِ
كره ,لؿـَّا حدَّ يف ذلؽ حدّ ًا كان غقر جائز أن يؽقن ما
القالديـ فقف 7ف ن اهلل ,تعالك ذ ُ
معــك
وراء حده مقافؼًا يف الحؽؿ ما دوكفٕ 7ن ذلؽ ,لق كان كذلؽ– لؿ ي ُؽـ لؾحد
ً
معؼقل ،وإذا كان ذلؽ كذلؽ ،فال َّ
شؽ أن الذي دون الحقلقـ مــ إجـؾ لؿــَّا كـان
ٍ
الرضـاع
الرضـاع ،وأن تؿـام َّ
وقت َرضا ٍع كان ما وراءه غقر وقت لف ،وأكف وقت لـرتك َّ
لؿـَّا كان تؿام الحقلقـ ،وكان التؿام مـ إشـقاء ٓ معــك لؾزيـادة فقـف ،كـان ٓ معــك
الرضاع لؿـَّا كان ُمحرمًا،
الرضاع طؾك الحقلقـ ،وأن ما دون الحقلقـ مـ َّ
لؾزيادة يف ّ
كان ما وراءه غقر ُمحرم-

ٍ
ٍ
لسـبعة أو
مقلـقد ،لسـتة أشـفر كـان ِوٓ ُده أو
معـل بف كـؾ
وإكؿا قؾـا :هق دٓلة أكف ٌّ
ٍ
طــؿ بؼقلــف :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ  ،ولــؿ
لتســعةٕ 7ن اهلل تعــالك َّ
ُيخصص بف بعض الؿقلقديـ طؾك بعض  ،---وقد د ّل ْؾـا طؾك فساد الؼقل بالخصقص
بغقــر بقــان اهلل ,تعــالك ِذكـ ُـره ,ذلــؽ يف كتابــف ،أو طؾــك لســان رســقلِف  يف غقــر هــذا
الؿقضــع ،فــنن قــال لـــا قائــؾ :فــنن اهلل قــد بــقـ ذلــؽ بؼقلــف :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ

فغقر جائز أن يؽقن ٌ
ورضاع أكثـر
حؿؾ
ٌ
ﭟﭼ  ،فجعؾ ذلؽ حد ًا لؾؿعـققـ كؾقفؿاُ ،
مـ الحدّ الذي حدَّ ه اهلل تعالك ،فؿا كؼص مـ مدة الحؿؾ طـ تسعة أشفر ففق َمزيدٌ يف
جاو َز هبؿا كؾقفؿا مدة ثالثقـ شفر ًا ،كؿا حده اهلل تعالك،
وغقر جائز أن ُي َ
مدة الرضاعُ ،
ققـؾ لـف :فؼـد يجـب أن يؽـقن مــدة الحؿـؾ – طؾـك هـذه الؿؼالـة – إن بؾغـت حــقلقـ
الرضـاع،
كامؾقـّ ،أٓ ُيرضع الؿقلقد إٓ ستة أشفر ،وإن بؾغـت أربـع ســقـ أن َيب ُطـؾ ّ
( )8جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،لؾطربي-)024.1( :
( )0البؼرة-055 :
( )5إحؼاف- 82 :

315

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )6:هـ

ـزطؿ قائـؾ هـذه
فال ُيرضعٕ 7ن الحؿؾ قد
استغر َق الثالثقـ شفر ًا وجاوز غايتـف ،أو َي ُ
َ
الؿؼالة أن مدة الحؿـؾ لــ ُت ِ
جـاوز تسـعة أشـفرَ ،ف ْ
الحجـة ،ويؽـابر
قخ ُـرج مــ جؿقـع
َّ
أي
حجـة طؾــك خطـل دطــقاه ،إن ادطـك ذلــؽ ،فــنلك ّ
الؿقجـقد والؿشــاهد ،فؽػـك هبــا َّ
وضح لذوي ال َػفؿ فسا ُد ققلف"  ،وقال ابــ كثقـر" :
إمريـ لجل قائؾ هذه الؿؼقلة َ
روي طـ ُطؿر وطؾل أهنؿا قآ ٓ :رضاع بعد فِصـال ،فقحتؿـؾ أهنؿـا أرادا الحـقلقـ،
كؼقل الجؿفقر ،سقا ًء فطؿ أم لؿ يػطؿ ،ويحتؿؾ أن يؽقكا أرادا الػعـؾ كؼـقل مالـؽ
أن مدتف سـتان وشفران ويف رواية وثالثة أشفر" -
وأما الزجاج فؼد أشار إلك اختالف الؾػظقـ مـ حقث الصحة وكثرة آسـتعؿال،
وكذلؽ مـ حقث الؿعــك فؼـال " :أرضـعت الؿـرأة ففـل مرضـعة ،وقـقلفؿ( :امـرأة
مرضع بغقر هاء ،معـاها ذات إرضاع ،فنذا أردتؿ اسؿ الػاطؾ طؾك (أرضـعت) ،قؾـت
ِ
ور َض َع ْيرضع ،وإولك أكثر وأوضح،
مرضعة ٓ غقر ،ويؼالُ :رض َع الؿقلقد ُي ْرضعَ ،
الرضاطة والرضاطة – بالػتح والؽسر – والػتح أكثر الؽالم وأصحف -
ويؼالَّ :
ومـــ خــالل اخــتالف أقــقال الؿــقجفقـ والؾغــقيقـ كجــد أن لػــظ الرضــاطة قــد
استعؿؾ يف أكثر مـ معـك ،فؿـفؿ مـ فرق بـقـ الؾػظـقـ ومــفؿ مــ جعؾفؿـا بؿعــك
واحد:
فلما مـ فرق بقـفؿا فؼـد احـتج لـذلؽ بقجـقه ،مـفـا :إول :بـلن الؾػـظ ُيسـتعؿؾ
حؼقؼةً ،وقد يسـتعؿؾ مجـاز ًا ،أو أكـف يطؾـؼ طؾـك الرضـاطة يف الؿـدة الؿحـدودة أو يف
غقرها ،فؿا تعدا الحقلقـ طـدهؿ فؾقس برضاطة ،ثاكقًا :أن الؾػـظ يحتؿـؾ أن يـراد بـف
الرضاطة التل يؽقن فقفا غذاء لؾطػؾ وكؿق جسؿف ،وقد يحتؿؾ أن يـراد بـف الحضـاكة
مع الرضاطة أو مـ غقر رضاطة ،إذ إن رضاطة الطػؾ قد ٓ تؼتصر طؾـك مـا ُيغـقـف مــ
( )8جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،لؾطربي-)025 – 024.1( :
( )0تػسقر الؼرآن العظقؿٕ ،بـل الػـداء إسـؿاطقؾ بــ طؿـر بــ كثقـر الؼرشـل الدمشـؼل ،طؾـؼ طؾقـف :محؿـد
حســقـ شــؿس الــديـ ،مـشــقرات محؿــد طؾــل بقضــقن ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت – لبـــان ،ط،8
8186هـ – 8665م-)145.8( :
( )5يـظر :معاين الؼرآن وإطرابف ،لؾزجاج-)580.0( :
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الجــقع والعطــش ،بــؾ إن حـــان إم وططػفــا هــل أو مـــ يؼــقم مؼامفــا أمــر ٓزم
الؿحرمـة
لؾطػؾ  ،وأما مـ قال بلهنؿا لغتان ،فؿعـاهؿا يحتؿؾ أن يراد بـف الرضـاطة
َّ
لؾـؽاح وغقره -
ثالثًا :أن الؿرضعة والؿرضع :يحتؿؾ معـاها أن تؽقن مـ لفا ولد ُترضعف ،ومــ
لـقس لفــا ولـد ،ويحتؿــؾ أن تؽقكـا مختؾػتــقـ ،فتؽـقن إحــداهؿا مرضـعة ولفــا ولــد،
وإخـرى لــقس لفـا ولــد ولؽـفـا ترضــع لمخـريـ  ،ومــع احتؿـال الؼــراءات لفــذه
الؿعاين إٓ أين لؿ أصؾ مـ خالل بحثل إلك مـا يؿؽــ مــ خاللـف كسـبة كـؾ أثـر إلـك
قراءة معقـة ،وهذا ٓ يعـل بالضرورة أن تؽقن الؼراءات هـا بـػس الؿعــك ،وإن كـان
كذلؽ فؾربؿا كان هـاك فقائد بالغقة ،أو كحقية ،أو صرفقة ،أو غقر ذلؽ ،واهلل أطؾؿ-

***

( )8يـظر :مػاتقح الغقب ،لؾرازي-)803 – 802.3( :
( )0يـظــر :جــامع البقــان طـــ تلويــؾ آي الؼــرآن ،لؾطــربي ،)024.1( :وتػســقر الؼــرآن العظــقؿٓ ،بـــ كثقــر:
(-)145.8
( )5يـظر :معاين الؼرآن وإطرابف  ،لؾزجاج-)580.8( :
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اخلامت٘
قبـؾ أن تطــقى صــػحات هـذا البحــث ويجــػ مـداده ،أحببــت أن ،أدون أبــرز مــا
تقصؾت إلقف مـ الـتائج والتقصقات والؿؼرتحات ،وأسلل اهلل أن يـػعـل هبذا البحث
يف الدكقا وأخرة ،وهل كؿا يؾل:

أوًٓ :أهم الـتائج:
 -4اختؾــػ العؾؿــاء يف تقجقــف الؼــراءات إلــك مــذهبقـ ،إول :جعــؾ كثقــرا مـــ
الؼراءات بؿعـك الؾغات والؾفجات ،والؿذهب الثاين :ذهب إلك تتبع وتؼصل صـقر
آختالف ودٓٓتا البالغقة والؿعـقية-
 -5يؿؽـ مـ خالل دٓٓت الؿعاين الؿختؾػة التل تقسـعت وتـلثرت بـاختالف
الؼــراءات الؼرآكقــة تقجقــف إحؽــام آجتفاديــة لؽثقــر مـــ العؾؿــاء واســتـباط أدلتفــا
الؼطعقة مـ خالل تـقع أسالقب الؼرآن يف طرض الؼراءات الؼرآكقة-
 -6كــان لجؿــع معــاين الؼــراءات الؼرآكقــة وتؽامؾفــا أثــر كبقــر يف تػصــقؾ الؿعــاين
وإحؽام القاردة يف أحؽـام كػؼـة الؿطؾؼـة ،حقـث إن اخـتالف الؼـراءات قـد ّ
شـذب
بعض أراء الػؼفقة وضبط بعضفا ورجح بعض الؿرجقح وضعػ بعـض الـراجح،
فب ّقـ مؼدار الـػؼة وفقؿا تجب ومتك وطؾك مـ تجب ،ومتك تسؼط وشروط سؼقصفا
وحدود ذلؽ كؾف-

ثاكقًا :أهم التوصقات والؿؼترحات:
 ,8جؿــع ودراســة الؼــراءات الؼرآكقــة التــل قصــر بعــض العؾؿــاء دٓٓتــا طؾــك
اختالف الؾفجات العربقة فؼط-
 ,0تحؼقؼ ودراسة أساكقد كثقر مـ الؼـراءات الشـاذة التـل كؼؾـت طــ الصـحابة،
وتبــقـ صــحة معاكقفــا ودٓٓتــا ،ودراســة العالقــة التؽامؾقــة بقـفــا وبــقـ الؼــراءات
الؿتقاترة-
 ,5دراســة إســالقب البالغقــة الؿختؾػــة يف ضــقء اخــتالف الؼــراءات الؼرآكقــة،
وبقان وأثرها يف معاين الؼراءات الؼرآكقة ،وطالقتفا بالعام والخاص والؿطؾؼ والؿؼقد
مـ إلػاظ وإحؽام-
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املضادر ّاملزاجع
 .4الؼرآن الؽريم.
 .5إتحاف فضالء البشر بالؼراءات إربعة طشرٕ ،حؿد بـ محؿد البـّا ،تحؼقؼ:
د .شعبان محؿد إسؿاطقؾ ،الـاشر :طالؿ الؽتـب ،بقـروت ،ومؽتبـة الؽؾقـات
إزهرية ،الؼاهرة ،ط8124 ،8هـ – 8654م-
 .6أثر اختالف الؼراءات يف إحؽام الػؼفقة ،د .طبد اهلل الدوسري ،الـاشـر :دار
الفدي الـبقي ،الؿـصقرة ،ط0222 ،8م-
 .7اإلجؿاع ،لؿحؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر ،أبل بؽـر ،الـقسـابقري ،تحؼقـؼ :أبـق
طبد إطؾك خالد بـ محؿـد بــ طثؿـان ،الـاشـر :دار أثـار لؾـشـر والتقزيـع،
الؼاهرة ،ط8102 ،8هـ 0221 ,م-
 .8أحؽام الؼرآن ،أحؿـد بــ طؾـل الـرازي الجصـاص ،تحؼقـؼ :محؿـد الصـادق
قؿحاوي ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت8660 ،م-
 .9أسباب كزول الؼرآنٕ ،بل الحسـ طؾل بــ أحؿـد القاحـدي ،تحؼقـؼ :كؿـال
بســـققين زغؾـــقل ،دار الؽتـــب العؾؿقـــة ،بقـــروت  ,لبــــان ،ط8188 ،8هــــ –
8668م-
 .:إطراب الؼرآنٕ ،حؿد بــ محؿـد بــ إسـؿاطقؾ الـحـاس ،تحؼقـؼ :د .زهقـر
غازي زاهد ،طالؿ الؽتب ،ط8122 ،0هـ – 8652م-
; .اإلكصــاف يف معرفــة الــراجح مـــ الخــالف ،لعؾــل بـــ ســؾقؿان ،طــالء الــديـ،
الؿــرداوي ،الدمشــؼل ،الصــالحل ،الحـبؾــل(ت552:هـــ) الـاشــر :دار إحقــاء
الرتاث العربل ،ط( ،0بدون تاريخ)-
< .البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ،لزيـ الديـ بـ إبراهقؿ بــ محؿـد ،الؿعـروف
بابـ كجقؿ ،الؿصري(ت642:هـ) ويف آخره :تؽؿؾة البحر الرائؼ لؿحؿـد بــ
حسقـ بـ طؾل الطقري ،الحـػل الؼـادري(ت :بعـد 8855هــ) ،وبالحاشـقة:
مـحة الخالؼ ٓبـ طابديـ ،الـاشر :دار الؽتاب اإلسالمل ،ط-0
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 .45بحر العؾقمٕ ،بل الؾقث كصر بـ محؿـد بــ أحؿـد بــ إبـراهقؿ السـؿرقـدي،
تحؼقؼ :الشقخ .طؾك محؿد معقض ،والشقخ .طادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد،
الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8665 ،8م-
 .44البحر الؿحقط ،لؿحؿد بــ يقسـػ إكدلسـل ،أبـل حقـان ،دراسـة وتحؼقـؼ:
الشــقخ .طــادل أحؿــد طبــد الؿقجــقد ،والشــقخ .طؾــل محؿــد معــقض ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8185 ،8هـ – 8665م-
 .45بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصـد ،لؿحؿـد بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ
رشد ،أبل القلقد ،الؼرصبل ،الشفقر بابـ رشـد الحػقـد (ت262 :هــ) الـاشـر:
دار الحديث ،الؼاهرة – مصر8102 ،هـ 0221 ,م-
 .46بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائعٕ ،بل بؽر بـ مسـعقد بــ أحؿـد ،الؽاسـاين،
الحـػل(ت254 :هـ) ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،ط8123 ،0هـ 8653 ,م-
 .47البـاية شرح الفداية ،لؿحؿقد بـ أحؿد بـ مقسك ،الغقتابل ،العقــل ،الـاشـر:
دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط0222 ،8م-
 .48التحرير والتـقير ،لؿحؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر ،الـاشر :الدار التقكسقة
لؾـشر ،تقكس8651 ،م-
 .49تػســقر الؼــرآن العظــقؿٕ ،بــل الػــداء إســؿاطقؾ بـــ طؿــر بـــ كثقــر الؼرشــل
الدمشؼل ،طؾؼ طؾقـف :محؿـد حسـقـ شـؿس الـديـ ،مـشـقرات محؿـد طؾـل
بقضقن ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8665 ،8م-
 .4:التؿفقــد لؿــا يف الؿقصــل مـــ الؿعــاين وإســاكقد ،لققســػ بـــ طبــد اهلل بـــ
محؿد بــ طبـد الـرب بــ طاصـؿ ،أبـل طؿـر ،الـؿـري ،الؼرصبـل(ت135 :هــ)
تحؼقؼ :مصطػك بـ أحؿد العؾقي ،محؿد طبد الؽبقر البؽري ،الـاشر :وزارة
طؿقم إوقاف والشمون اإلسالمقة – الؿغرب8554 ،هـ-
; .4تـــقير الؿؼــابس مـــ تػســقر ابـــ طبــاس ،لؿحؿــد بـــ يعؼــقب الػقروزابــادي،
الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت – لبـان ،ط8180 ،8هـ – 8660م-
< .4جــامع البقــان طـــ تلويــؾ آي الؼــرآنٕ ،بــل جعػــر محؿــد بـــ جريــر الطــربي،
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تحؼقـــؼ :د -طبـــد اهلل بــــ طبـــد الؿحســــ الرتكـــل ،الـاشـــر :مركـــز البحـــقث
والدراسات العربقة واإلسالمقة-
 .55الجامع ٕحؽام الؼرآن والؿـُبقـ لؿا تضؿـف مـ السـة وآي الػرقان ،محؿد بــ
أحؿد بـ أبل بؽـر الؼرصبـل ،تحؼقـؼ :د .طبـد اهلل بــ طبـد الؿحســ الرتكـل،
ممسسة الرسالة ،ط8104 ،8هـ – 0223م-
 .54حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ،لؿحؿد بـ أحؿـد بــ طرفـة ،الدسـققل،
الؿالؽل(ت8052:هـ) الـاشر :دار الػؽر(بدون صبعة وبدون تاريخ)-
 .55حجة الؼراءاتٕ ،بل زرطة ،طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ زكجؾة ،تحؼقؼ :سـعد
إفغاين ،الـاشر :ممسسة الرسالة ،بقروت ،ط8185 ،2هـ – 8664م-
 .56الحجة يف الؼراءات السبع ،لؾحسقـ بــ أحؿـد بــ خالقيـف ،تحؼقـؼ :د .طبـد العـال
سالؿ مؽرم ،الـاشر :دار الشروق ،بقروت ،ط8566 ،5هـ – 8646م-
 .57الحجة لؾؼراء السبعة أئؿة إمصار بالحجـاز والعـراق والشـام الـذيـ ذكـرهؿ
أبق بؽر بـ مجاهدٕ ،بل طؾل الحسـ بـ طبد الغػـار الػارسـل(ت544 :هــ)
إطداد :طبد العزيز رباح ،الـاشر :دار الؿلمقن لؾرتاث ،بقروت ،ط8186 ،8هـ
– 8666م-
 .58الخصائصٕ ،بل الػتح طثؿان بــ جــل(ت560 :هــ) تحؼقـؼ :محؿـد طؾـل
الـجار ،الـاشر :دار الؽتب الؿصرية ،الؿؽتبة العؾؿقة-
 .59الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن أحؿد بـ يقسػ السؿقـ الحؾبل ،دار
الؼؾؿ ،دمشؼ ،تحؼقؼ د .أحؿد محؿد الخراط-
 .5:رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار ،لؿحؿد أمقـ بـ طؿـر بــ طبـد العزيـز طابـديـ
الدمشؼل ،الحـػل ،الـاشر :دار الػؽر ،بقروت ،ط8180 ،0هـ – 8660م-
; .5روح الؿعاين يف تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ والسـبع الؿثـاين ،لؿحؿـقد بــ طبـد اهلل
ألقســل(ت8042:ه ــ) دار إحقــاء الــرتاث العربــل ،بقــروت ـ لبـــان ،ط،1
8122هـ ـ 8652م-
< .5الروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع ،لؿـصقر بـ يـقكس بــ صـالح الـديـ بــ
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حســـ بـــ إدريــس البفــق الحـبؾــل(ت8228:هـــ) ،ومعــف :حاشــقة الشــقخ
العثقؿقـ ،وتعؾقؼـات الشـقخ السـعدي ،خـرج أحاديثـف :طبـد الؼـدوس محؿـد
كذير ،الـاشر :دار الؿميد ،ممسسة الرسالة-
 .65سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة وأثرها السقئ يف إمة ،لؿحؿد كاصر
الــديـ ،أبــل طبــد الــرحؿـ ،إلبــاين (ت8102:هـــ) ،الـاشــر :دار الؿعــارف،
الرياض ،السعقدية ،ط8180 ،8هـ 8660 ,م-
 .64ســــــــ أبــــــل داود ،لســــــؾقؿان بـــــــ إشــــــعث بـــــــ إســــــحاق إزدي،
الس ِ
مح َّؿد كامِـؾ قـره بؾؾـل،
ج ْستاين(ت042:هـ) تحؼقؼ :ش َعقب إركاؤوطَ ،
الـاشر :دار الرسالة العالؿقة ،ط8152 ،8هـ 0226 ,م-
 .65ســـ الرتمــذي(الجامع الؽبقــر) لؿحؿـد بـــ طقســك بـــ َس ْـقرة بـــ مقســك بـــ
الضحاك ،الرتمذي ،أبـل طقسـك(ت046 :هــ) تحؼقـؼ :بشـار طـقاد معـروف،
الـاشر :دار الغرب اإلسالمل ،بقروت8665 ،م-
 .66الشرح الؽبقر(الؿطبقع مع الؿؼــع واإلكصـاف) لعبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ
أحؿــد بـــ قدامــة الؿؼدســل ،أبــل الػــرج(ت350:هـــ) ،تحؼقــؼ :طبــد اهلل بـــ
طبدالؿحسـ الرتكل ،طبد الػتاح محؿد الحؾق ،الـاشر :هجر لؾطباطة والـشـر
والتقزيع واإلطالن ،الؼاهرة ،ط8182 ،8هـ 8662 ,م-
 .67شرح فتح الؼدير طؾك الفداية شـرح بدايـة الؿبتـديٓ ،بــ الفؿـام ،ط ّؾـؼ طؾقـف
وخـ َّـرج أحاديثــف ،الشــقخ .طبــد الــرزاق غالــب الؿفــدي ،الـاشــر :دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت – لبـان ،ط0225 ،8م-
 .68شــرح مختصــر الطحــاويٕ ،حؿــد بـــ طؾــل أبــل بؽــر ،الــرازي ،الجصــاص،
الحـػــل(ت542:هـــ) تحؼقــؼ :د -طصــؿت اهلل طـايــت اهلل محؿــد ،وآخــرون،
الـاشر :دار البشائر اإلسالمقة ،ط0282 ،8م-
 .69شــعر هدبــة بـــ خشــرم العــذري(ديقان هدبــة بـــ خشــرم) ،تحؼقــؼ :د -يحقــك
الجبقري ،الـاشر :دار الؼؾؿ ،الؽقيت ،ط8123 ،0هـ – 8653م-
 .6:صــحقح البخاري(الجــامع الؿســـد الصــحقح الؿختصــر مـــ أمــقر رســقل اهلل
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صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ وســــف وأيامــف) لؿحؿــد بـــ إســؿاطقؾ ،أبــل طبــد اهلل،
البخاري ،الجعػل ،تحؼقؼ :محؿد زهقر بـ كاصر الـاصـر ،الـاشـر :دار صـقق
الـجاة (مصقرة طـ السؾطاكقة بنضـافة تـرققؿ محؿـد فـماد طبـد البـاقل) ،ط،8
8100هـ-
; .6صحقح مسؾؿ(الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلـك رسـقل
اهلل صـــــؾك اهلل طؾقـــــف وســـــؾؿ) ،لؿســـــؾؿ بــــــ الحجـــــاج ،أبـــــل الحســــــ
الؼشقري(،ت038:هـ) ،تحؼقؼ :محؿد فـماد طبـد البـاقل ،الـاشـر :دار إحقـاء
الرتاث العربل – بقروت-
< .6صحقح وضعقػ ســ أبل داود ،محؿد كاصر الديـ إلباين ،مصدر الؽتـاب:
بركامج مـظقمة التحؼقؼات الحديثقة ،مــ إكتـاج مركـز كـقر اإلسـالم ٕبحـاث
الؼرآن والسـة باإلسؽـدرية-
 .75الػتاوى الفـدية ،لؾجـة مـ العؾؿاء ،برئاسة كظـام الـديـ البؾخـل ،الـاشـر :دار
الػؽر ،ط8582 ،0هـ-
 .74فتح الؼدير الجامع بقـ فـل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسقر ،لؿحؿد بـ طؾل
ابـــ محؿــد الشــقكاين ،الـاشــر :شــركة دار الـــقادر الؽقيتقــة ،الؽقيــت ،صبعــة
خاصة لقزارة الشمون اإلسالمقة وإوقاف والدطقة واإلرشاد ،يف السعقدية،
8158هـ 0282,م-
 .75الؼامقس الؿحقط ،لؿحؿد بـ يعؼقب الػقروزابـادي ،الفقئـة الؿصـرية العامـة
لؾؽتاب ،كسخة مصقرة طـ الطبعة الثالثة لؾؿطبعة إمقرية8528 ،هـ-
 .76الؼراءات الؼرآكقة وأثرها يف اختالف إحؽـام الػؼفقـة ،د -خقـر الـديـ سـقب،
الـاشر :دار ابـ حزم ،بقروت  ,لبـان ،ط8106 ،8هـ – 0225م-
 .77الؼراءات الؿتقاترة وأثرهـا يف الرسـؿ الؼـرآين وإحؽـام الشـرطقة ،د .محؿـد
حبش ،دار الػؽر ،دمشؼ ،ط8186 ،8هـ – 8666م-
 .78الؽــايف يف فؼــف أهــؾ الؿديـــة ،لققســػ بـــ طبــد اهلل بـــ طبــد الــرب بـــ طاصــؿ،
الـؿري(ت135:هـ) ،تحؼقـؼ :محؿـد محؿـد أحقـد ولـد ماديـؽ الؿقريتـاين،
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الـاشر :مؽتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،ط8652 ،0م-
 .79كتاب السبعة يف الؼراءاتٕ ،حؿد بـ مقسك بـ العباس بـ مجاهد ،أبل بؽر،
التؿقؿل البغـدادي ،تحؼقـؼ :شـققل ضـقػ ،الـاشـر :دار الؿعـارف ،الؼـاهرة،
ط8122 ،0هـ-
 .7:كتــاب الؿبســقطٕ ،بــل بؽــر ،محؿــد بـــ أبــل ســفقؾ السرخســل ،تحؼقــؼ:
مجؿقطة مـ العؾؿاء ،دار الؿعرفة ،بقروت8656 ،م-
; .7الؽتــاب ،لعؿــرو بـــ طثؿــان بـــ قـــرب الشــفقر بســقبقيف(ت852:هــ) ،تحؼقــؼ:
طبدالسالم محؿد هارون ،الـاشر :مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة ،ط8125 ،5هـ –
8655م -
< .7كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع ،لؿـصقر بـ يقكس بـ صالح الـديـ بــ حســ
إدريس البفق  ،الحـبؾل(ت8228:هـ) ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة-
 .85الؽشاف طـ حؼائؼ غؿقض التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجقه التلويؾٕ ،بـل
الؼاســؿ ،محؿــقد بـــ طؿــر الزمخشــري ،تحؼقــؼ :الشــقخ .طــادل أحؿــد طبــد
الؿقجقد ،والشقخ .طؾل محؿد طـقض ،مؽتبـة العبقؽـان ،ط8185 ،8هــ –
8665م-
 .84الؽشػ طـ وجقه الؼراءات السبع وطؾؾفا وحججفـا ،لؿؽـل بــ أبـل صالـب
الؼقسـل ،تحؼقـؼ :د -محقـل الـديـ رمضــان ،مطبقطـات مجؿـع الؾغـة العربقــة
بدمشؼ8641 ،م-
 .85الؽشــػ والبقــان ،الؿعروف(تػســقر الثعؾبــل) ٕبــل إســحاق أحؿــد الثعــالبل
(ت104:هـ) تحؼقؼ :أبق محؿد بـ طاشقر ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل،
بقروت – لبـان ،ط8100 ،8هـ – 0220م
 .86لسان العرب ،محؿد بـ مؽرم بـ طؾل بــ أحؿـد ،ابــ مـظـقر ،صبعـة جديـدة
محؼؼــة ومشــؽقلة شــؽالً كــامالً ومذيؾــة بػفــارس مػصــؾة ،دار الؿعــارف،
الؼاهرة ،ودار صادر ،بقروت ط8181 ،5هـ-
 .87مجؿؾ الؾغةٕ ،حؿـد بــ فـارس بــ زكريـا الؼزويــل ،الـرازي ،أبـل الحسـقـ
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د .بشرى حسن هادي القؿـي

(ت562:هـ) ،دراسة وتحؼقؼ :زهقر طبد الؿحسـ سـؾطان ،الـاشـر :ممسسـة
الرسالة ،بقروت – لبـان ،ط8123 ،0هـ 8653 ,م-
 .88الؿحــرر الــقجقز يف تػســقر الؽتــاب العزيــز ،طبــد الحــؼ بـــ غالــب بـــ ططقــة،
تحؼقؼ :طبد السالم طبد الشايف محؿـد ،مـشـقرات محؿـد طؾـل بقضـقن ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت – لبـان ،ط0228 ،8م-
 .89مختصر يف شـقاذ الؼـرآن مــ كتـاب البـديع ،لؾحسـقـ بــ أحؿـد بــ خالقيـف،
الـاشر :مؽتبة الؿتـبل ،الؼاهرة-
 .8:مســد الشـفاب ،لؿحؿـد بــ سـالمة بـــ جعػـر بــ طؾـل الؼضـاطل الؿصــري
(ت121:هـ) ،تحؼقؼ :حؿدي بــ طبـد الؿجقـد ،الـاشـر :ممسسـة الرسـالة –
بقروت ،ط8124 ،0هـ – 8653م-
السـري الزجـاج ،تحؼقـؼ:
; .8معاين الؼـرآن وإطرابـفٕ ،بـل إسـحاق ،إبـراهقؿ بــ َّ
د-طبــد الجؾقــؾ طبــده شــؾبل ،الـاشــر :دار الؽتــب ،بقــروت ،ط8125 ،8هــ –
8655م-
< .8معجؿ الؼراءات ،د -طبد الؾطقػ الخطقب ،الـاشر :دار سـعد الـديـ ،دمشـؼ،
ط0220 –8م-
 .95الؿعجؿ القسقط ،إطداد :مجؿع الؾغة العربقة ،بؿصر ،الـاشر :مؽتبة الشـروق
الدولقة ،مصر ،ط8102 ،1هـ – 0221م -
 .94مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج ،لؿحؿد بــ أحؿـد الخطقـب،
شؿس الديـ ،الشربقـل ،الشافعل(ت644 :هـ) ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقـة،
ط8661 ،8م-
 .95الؿغـــلٕ ،بــل محؿــد مقفــؼ الــديـ طبــد اهلل بـــ أحؿــد بـــ محؿــد بـــ قدامــة،
الدمشؼل ،الحـبؾل(ت302:هـ) ،الـاشر :مؽتبة الؼاهرة8555 ،هـ – 8635م-
 .96مػاتقح الغقب(تػسقر الػخر الـرازي ،الؿشـفقر بالتػسـقر الؽبقـر) لؿحؿـد بــ
طؿر بـ الحسقـ الـرازي ،الـاشـر :دار الػؽـر لؾطباطـة والـشـر ،بقـروت ،ط،8
8658م-
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 .97الؿػـــردات يف غريـــب الؼـــرآن ،لؾحســـقـ بــــ محؿـــد ،الؿعـــروف بالراغـــب
إصػفاين(ت220 :هـ) ،تحؼقؼ :صػقان طدكان الداودي ،الـاشر :دار الؼؾؿ،
الدار الشامقة (دمشؼ ،بقروت) ط 8180 ،8هـ-
 .98مقاهب الجؾقؾ بشرح مختصـر خؾقـؾ ،لؿحؿـد بــ محؿـد بــ طبـد الـرحؿـ
الطرابؾسل ،الؿعروف بالحطـاب الرطقــل(ت621:هــ) ،الـاشـر :دار الػؽـر،
ط8180 ،5هـ – 8660م-
 .99الؿقضح يف وجقه الؼراءات وطؾؾفا ،كصر بـ طؾل بــ محؿـد بــ أبـل مـريؿ،
تحؼقؼ د -طؿر حؿدان الؽبقسل ،ط8181 ،8هـ 8665 ,م-
 .9:الـشــر يف الؼــراءات العشــر ،لؿحؿــد بـــ محؿــد بـــ يقســػ ،أبــل الخقــر ،ابـــ
الجزري(ت555:هـ) ،تحؼقؼ :طؾل محؿد الضباع ،الـاشر :الؿطبعة التجارية
الؽربى-
; .9الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼـرآن وتػسـقره ،وأحؽامـف ،لؿؽـل بــ
أبــل صالــب الؼقســل (ت154:هـــ) ،تحؼقــؼ :مجؿقطــة مـــ البــاحثقـ ،جامعــة
الشارقة ،ط 8106 ،8هـ  0225 ,م-
< .9القســــقط يف الؿــــذهب ،لؿحؿــــد بـــــ محؿــــد ،أبــــل حامــــد ،الغزالــــل،
الطقسل(ت222:هـ) تحؼقـؼ :أحؿـد محؿـقد إبـراهقؿ ،محؿـد محؿـد تـامر،
الـاشر :دار السالم ،الؼاهرة – مصر ،ط8184 ،8هـ-

***
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Impact of Differences between the Authentic Qira’at
(Methods of Recitation) and Anomalous Qira'at
(Methods of Recitation) on the Provisions of the Alimony
provided to a divorcee or a Breastfeeding Woman Objective Study
Dr. Bushra Hassan Hadi al-Yamani

Assistant Teacher - Department of Quranic Studies
Faculty of Quran and Islamic Studies University of Jeddah

Abstract
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and then prayer and peace be
upon the Master of the Messengers – Muhammad and his family and
companions.
After a joyful and pleasant journey, in which I traveled throughout the
folds and lines of this research, and after Allah conferred favor upon me that
He helped me complete this research, and before I put my pen down and fold
these pages, I wrote this abstract summarizing the most prominent things
that I tackled in this research, entitled, “The Impact of the Difference of
the Methods of Quran Recitation on the Provisions of Alimony” (A
Thematic Study). I have divided the research into a preface and four
sections.
As for the preface, I defined the meaning of alimony and dealt with
some of its provisions which are related to the differences of the methods of
recitation.
In the first section, I discussed the different methods of recitation of the
word “Karhan” or “Kurhan” (meaning with hardship), and the provision of
coercion of women to ransom themselves in return for divorce and the
difference between the two words and its impact on the meanings and
provisions. I also explained the relation of each method of recitation to the
other and their separate and collective indications.
In the second section, I investigated the provision of alimony when it is
proven that the divorced woman has committed a clear immorality or she has
been charged with such through explaining the reasons of the methods of
recitation of the word “Mobayiynah”, “Mobayanah” or “Mobeenah”
(meaning clear), and the impact of such difference on the provisions of
alimony and other provisions such as the conditions of the doctrinal
punishment for adultery, the provision of turning the woman out of the
husband’s house, how to turn her out, and when and when not.
In the third section, I detailed the amount of alimony, the case in which
it is applicable, to whom it is due, when it is due, and the conditions of its
payment, the reasons of its prevention or non-applicability, and the details
thereof through the explaining of the methods of recitation of the word
“Qadaroh” or “Qadroh” (meaning his capability).
In the fourth section, I discussed the methods of recitation contained in the
verse of breastfeeding (Al-Baqarah: 233), and I discussed the recurrent methods of
recitation and non-recurrent recitations; the linguistic, semantic and legislative
integration between those recitations; and the impact of such in the elaboration of
jurisprudential provisions and expansion of exegetical meanings.

***
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Differences between the Holy Quran Copy Drafted as
per Warsh’s Qira’ah (Method of Recitation) and issued
by King Fahad Complex and Al-Habti’s Waqf (Pause)
recited by Moroccansa Comparative analytical study of
Waqfs (Pauses) contained in Surah Al-Baqarah
Dr. Zechariah Tounani
Dr. Muhammad ibn Mardi Al-Mantheel

Abstract
This research is focusing on the stopping positions in Quran
We are going to compare between versions.
1-the stopping positions in Quran in a version edited by the
complex of king Fahd.
2-the stopping positions in Quran at Ibn Abi Djoumoua El
habiti version in greater maghreb:
The main aim of this comparison is that both of them are
related to Imam Warrch reading.
Secondly the version edited by the complex of king Fahd is
based on the principals which are adopted in greater Maghreb.
Thirdly, the concordance of both versions with regard to the
stops notably:
The concordance of the stop sign entitled ()
The concordance in stopping positions in divergence points
are very rare.
The main issue is about identifying points of divergence also
revealing the origin of this discrepancy.
Finally, we tried to make a sort of evaluation concerning
both versions.

***
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Occurrences of Additional Reward for Believers and
Additional Punishment for Disbelievers in the Noble
Quran
Dr. Badria Saeed Al-Wadii
Assistant Professor of Interpretation (Tafseer) at the University of Najran

Abstract
This research dealt with the collection of the successive and
interrelated increases that Allah promised to the believers, and the
successive and interrelated increases that Allah promised to the
disbelievers and objectively studies the same. The research aims to
study the positions of increase for the believers and the disbelievers
and the relationship between them. In this research, I used the
descriptive and analytical approach.
The most important outcomes include:
• The strength or weakness of faith controls the rest of
increases given to believers with strength and weakness
• The disbelief is the root of every increase for
disbelievers.
The recommendations of the research:
1. Paying attention to study the topics of the Qur’an
related to faith in order to seek increase.
2. Urging scholars, especially the Qur’an learners, to link
the places of increase mentioned in the Qur’an
3. Study the verses of increase and its related topics
rhetorical study to extract rhetorical secrets
Keywords: increase, disbelief, faith, the impurity.

***
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Al-Qawl Al-Alie Fi Qira’at Al-Kessaei Ali W’
Rawiyayh by Mohammed Bin Al-Mowaqe’ Bin Abi AlWafaa (d. 970 AH) - Study and Investigation
Dr. Mashael Salem Abdullah Bajaber

Abstract
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and peace
be upon the envoy, mercy to the worlds and after:
In this research, I investigated and studied the book: "aliqawl alealii
fi qara'at alkasayiyi ealay" limuhamad bin almuaqqie bin 'abi alwafa'
(970 h). The aim of the research is to achieve the original scientific
investigation and to bring it to the students of science to benefit from
it. Alkasai full of assets and Forsha, through the facilitation, and
proceeded to achieve the right scientific research method.
The research plan is as follows: Introduction, preface, an overview
of the author, the text of the conclusion, and conclusion and reached
conclusions and recommendations:
1 - the abundance of original manuscripts in the science of readings
and branches of science has not yet achieved.
2 - the author Mohammed bin site several manuscripts in the
readings and recitation did not pay attention to it yet.
3. Students of reading science should sail more and dive into the
depths of this science;
4 - Taking care of what is summarized and what is expanded in the
readings, they complement each other.
5 - interest in different narratives of the reader himself and
knowledge of the correct and unreadable.

***
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The Consequential Necessitation of Selecting
Interpretations (Tafsir Ibn Jarir, Surah Al-Baqarah as a
Sample)
Dr. Bandar Bin Salim Eid Al-Sharari
Associated teacher in Department of Holly Quran and its sciences
College of religion principles at Imam Mohammed Bin Saud Islamic University

Abstract
Sequence of requisite in choosing interpretation sayings
The research aims to highlight the issue of the need to adopt one of
the interpretation sayings according to the choice or preference of a
previous statement in a previous issue, so as not to confuse the
selection of two opposing or any opposing words which invalidate
each other
It also aims to develop researchers to express their suggestions and
choices of sayings of interpretation in more than when studying a
particular issue.
These statements were collected and confined to them according to
Ibn Jarir's explanation in Surat Al-Baqarah, without mentioning the
most likely or relaxed research, for not prolonging the presentation of
issues, which may lead to the intent of the research.
The most important results are that Ibn Jarir is the first to be
concerned with this aspect and pointed to some of its cases in the
interpretation, and that the commitment of the world to one of the
words given that he took a previous statement is evidence of his
discipline in his choices.
As for the most important recommendations, writing in this subject
is very important, and the writing is in several approaches, either to
consider the supplies of words through a particular fence or through
an interpreter or through several interpreters, and so on. Through two,
three, four, and so on, or as verses.
Keywords (rules - weighting - necessity - words - test interpretation)

***
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Introduction of edition (37)
All praise is for Allah; and peace and blessings be upon the seal of
prophets and leader of the Messengers, and upon all his family and
companions.
To Proceed:
Dedication to the Book of Allah and spreading sciences and guidance
contained therein serve as one of the noblest deeds loved and accepted by
Allah. The sciences related to the Noble Quran entail a great and high status
derived from the close connection they have with the Book of Allah, the
Almighty.
In fact, Tibian journal serves as a bridge connecting researchers and
readers as well as an overarching link connecting Quranic studies'
researchers. We know that the treasures of Quran are endless and that Quran
serves as an ever-flowing spring with unlimited generosity and giving,
driving diligence and stimulating minds to dig deep into the meanings of its
guidance and to reap its benefits, as it never ceases to show elegance no
matter how frequently it is repeated. Moreover, those in charge of the journal
started to show interest in Quranic research, taking into account originality,
scientific depth, and solidity of knowledge. Indeed, diligence and
willingness are strengthened when searching in and reflecting on the
meanings of the verses of the Book of Allah, the Almighty. As result, one's
soul will ascend to the horizons of glory and honour.
On this occasion, serving the Holy Quran is a source of an unparalleled
honour. Out of Allah's Bounty, this Country, the Kingdom of Saudi Arabia,
has had a great honour through its blessed efforts and hard work to serve the
Noble Quran by printing it, spreading its guidance, teaching it, calling to it
and abiding by its rules. As well as the Sunnah of the Prophet, which
clarifies the Quran, the Kingdom of Saudi Arabia has used the Quran as a
path it never ceases to follow in respect of its affairs and deeds. Allah
Almighty says: ((and We have sent down unto thee (also) the Message;
that thou mayest explain clearly to men what is sent for them)). This has
resulted in security and stability, along with unity, harmony of hearts, and
protection from heresies and delusions that spoil the religion.
Indeed, this honorable journal is nothing but a pillar built to serve the
Noble Quran, which explains its guidance and highlights its sciences and
Qira'at (Methods of Recitation). Here it publishes its thirty-seventh issue,
following the path of honour and publishing scientific research concerned
with the Noble Quran for the benefit of specialists and knowledge seekers.
In conclusion, I thank all those who work for the journal as well as all
reviewers of published research for the time they spend and effort they exert,
and for their endless informed ideas and blessed work.
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I also ask Allah to grant success to our nation, perpetuate its glory, and
maintain its security and stability under the leadership of the Custodian of
the Two Holy Mosques, and the servant of the Quran, King Salman bin
Abdulaziz, and HRH the Crown Prince - may Allah protect them.
In conclusion we say: All praise is for Allah, the Lord of all that exists;
and peace and blessings be upon our prophet Mohammed and upon his
family, companions and followers until the Day of Judgment. I ask Allah for
beneficial knowledge, guidance to the righteous deeds, and good reward
for all.
Only Allah guides to Success.

Prof. Abdullah bin Abdul-Rahman Al-Shathri
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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.

All correspondence and subscription requests to be
addressed to
The editor-in-chief of the Editorial Board
Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh
B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432
Phone: 2582705, Fax: 2582695
E-mail:

quranmag@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Quranmag
Twitter: https: //twitter.com/quranmag1
Association Address:
B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 –
0546667141
Association website:
www.alquran.org.sa

***
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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: [AlBaqarah: 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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o
o
o
-

o
o

The arbitration decision depends on average marks by
arbitrators including the following possibilities:
In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered
accepted to be published on its condition.
If it gets 60% to 89%, it needs amendment.
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:
Accepted for publication in the event of receiving a 90% and
above.
Refused in the event of receiving a 90% or below.

Publishing Conditions:
-

-

o
o
o
o
-

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:
If sincerity of the acknowledgement is not proven.
If researcher violated the undertaking.
If the researcher withdraws his research after the evaluation.
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
25
subject
Correct research methodology
25
Researcher’s character and good treatment
25
of the subject
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

Title: Quality of formation, matching title
with content
Research Annexes: an abstract, introduction,
conclusion, recommendations, references and
basic elements of each of them.
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