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ًية ّ شعود اإلشال َ حمٌد ب ًا عة اإل ًه جبًا ْ وعوو  أشتاذ اهكرآ

* * * 

َ اأشتاذ  ًعة أ  هكرىاهكراءات جبا

ًه  ْ وعوو عة اهكصٍي أشاذ اهكرآ  جبًا

ًعة املوم شعود باهرياض ُية جبا  أشتاذ اهدراشات اهكرآ
 

ًعة  ُية جبا ّ أشتاذ اهدراشات اهكرآ َ ب األًري شطا
 عبداهعسيس

 
ًعة املوم شعودأشتاذ  ُية جبا  اهدراشات اهكرآ

 
ًعة اهطائفأشتاذ   اهكراءات جبا

 
ت أشتاذ  ُورة ِب عة األًرية  ْ جبًا َ اهكرآ اهتفصري وعوو

 عبداهرمحّ

 
ًه اهكرْآ أشتاذ ّ املوعوو َ حمٌد اب ًا ًعة اإل شارن  جبا

ًية  شعود اإلشال
* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

 

 

ًية ّ شعود اإلشال ٌد ب َ حم ًا ًعة اإل ًه جبا ْ وعوو  أشتاذ اهكرآ

ِبوي ْ املصجد اه َ هشؤو  وكيى اهرئيض اهعا

ًعة املوم شعود باهرياض ُية جبا  أشتاذ اهدراشات اهكرآ

َ وأشتاذ  ًا عة اإل ه جبًا ْ وعوًو ٍ اهكرآ رئيض قص
ّ عبداهللكرشي املوم  ٍ عبداه اب ْ اهلري عسيس هوكرآ

ًيةجبًا ّ شعود اإلشال َ حمٌد اب ًا  عة اإل

ًية واهعربية ٌيد كوية اهدراشات اإلشال -ع
ر  عة األٓز  ًصر –جًا

 
عة  ًية جبًا ٌيد أكادميية اهدراشات اإلشال ع

 ًااليا مباهيسيا

ِابوي برتكيا ًعة إشت ِاء جبا  رئيض جموض اأًل

ٍ اهعاهي ّ -كوية األداب-اشتاذ اهتعوي عة اب جًا
ر  ممولة املغرب-ٓز

 
ًعة تلريت-األشتاذ بلوية اهرتبية  اهعراق ,جا

 
ِات  ًركس بي ُيةاملشرف عوى  ٌولة األرد ُية بامل  هودراشات اهكرآ

* * * 

 

للدراسات القرآنيةتبيانجملة

 ههوكرآْ اهلريٍ وعووً ية اهصعوديةاجلٌعية اهعوٌ رئيض جموض إدارة
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 يف جملة )تبيان( للدراسات القرآنية

 : الؿواصػات العؾؿقة والؿـفجقة

 إماكة العؾؿقة- -

 .إصالة وآبتؽار -

 سالمة آتجاه- -

 سالمة مـفج البحث- -

 والطباطة-، مالءواإل، وسالمة الؾغة، مراطاة أصقل البحث العؾؿل يف آقتباس والتقثقؼ -

، وأهدافف، وحدوده، ومشؽؾتف، )مقضقع البحث: كتابة مؼدمة تحتقي طؾك -

وإضافتف  إن وجدت  والدراسات السابؼة ، وخطة البحث، وإجراءاتف، ومـفجف

 العؾؿقة طؾقفا(-

حسب ما يـاسب صبقعة البحث ، تؼسقؿ متـ البحث إلك فصقل ومباحث ومطالب -

 مقضقطف ومحتقاه- 

 ؿة بخالصة شامؾة لؾبحث تتضؿـ أهؿ )الـتائج( و)التقصقات(-كتابة خات -

 وفؼ الؿقاصػات الػـقة الؿشار إلقفا ٓحؼًا-، كتابة قائؿة بؿراجع البحث -

 : شروط تسؾقم البحث

 أٓ يؽقن البحث قد سبؼ كشره- -

ويف حال كان ، أٓ يؽقن مستالًّ مـ بحث أو رسالة كال هبا الباحث درجة طؾؿقة -

لتـظر هقئة ، ن سبؼ كشرهوأن ٓ يؽق، لباحث أن يشقر إلك ذلؽكذلؽ يجب طؾك ا

 مدى الػائدة العؾؿقة مـ كشره- التحرير

بعد التؼقد بالؿواصػات  -مع الؿؾحؼات كاملً -صػحة  85أنٓ  يزيد طدد الصػحات طن  -

ـقة لطباطة البحث من حقث كوع الخط  والفوامش.، والؿسافات، وحجؿه، الػ

اإللؽرتوكقة لؾؿجؾة كسخة إلؽرتوكقة مـ البحث بصقغة  رفع البحث طرب البقابة -

(Word) ،( وكسخة أخرى بصقغةBDF-بدون بقاكات الباحث ) 

 : مرفؼات البحث طـد تسؾقؿه

 رفع مؾػ يشتؿؾ طؾك طـقان البحث والسقرة الذاتقة- -

ويتضؿـ ، ( كؾؿة022ٓ يزيد طـ )، رفع مؾػ مؾخص البحث بالؾغة العربقة -
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، مقضقع البحث، اسؿ الباحث ورتبتف العؾؿقة، )طـقان البحث: العـاصر التالقة

وأهؿ التقصقات(- مع كؾؿات دالة )الؿػتاحقة( ، وأهؿ الـتائج، ومـفجف، وأهدافف

بحقث ٓ يتجاوز طددها ، والؼضايا التل تـاولفا، معربة بدقة طـ مقضقع البحث

 ( كؾؿات- 3)

والؽؾؿات ، حث ورتبتفرفع مؾػ ترجؿة الؿؾخص وطـقان الؿقضقع واسؿ البا -

ويجب أن يعتؿد الؿؾخص الؿرتجؿ مـ قبؾ مركز ، الدالة إلك الؾغة اإلكجؾقزية

 ترجؿة متخصص-

 : إجراءات التحؽقم

فنن كان مطابؼا لؾشروط ، تـظر هقئة التحرير يف مدى تحؼقؼ البحث لشروط الـشر -

 حقل لؾتحؽقؿ-

 لضعفجواكب ا الدرجة الػعؾقة الدرجة التامة معقار التؼققم

   58 ققؿة الؿوضوع العؾؿقة

   58 جدة الؿوضوع واإلضافة العؾؿقة

   58 سلمة مـفجقة البحث

   58 شخصقة الباحث وحسن معالجته لؾؿوضوع

   455 الؿجؿوع

 -تمخذ الـتقجة بؿتقسط درجات أطضاء هقئة التحرير -

 %- 32يجتاز البحث الؼبقل إولل لؾعرض طؾك الؿحؽؿقـ إذا تجاوز  -

ؿ البحقث مـ قبؾ محؽؿقـ اثـقـ طؾك إقؾتُ  - برتبة طؾؿقة تساوي أو تزيد ، حؽَّ

 طـ الباحث-

ؿ البحقث وفؼ الؿعايقر التالقة -  : ُتحؽَّ

 جواكب الضعف الدرجة الػعؾقة الدرجة التامة معقار التؼققم

ـــوان ـــودة الصـــقا ة: العـ ـــوان ، ج ـــة العـ مطابؼ

 لؾؿضؿون
8   

، تؿــةخا، مؼدمــة، مؾخــص: مؾحؼــات البحــث

ــوفر العـاصــر ، توصــقات ــع ت ــة مراجــع. م قائؿ

 إساسقة لؽل مـفا.

8   

وضـــوح العلقـــة ، وافقـــة: الدراســـات الســـابؼة

 اإلضافة العؾؿقة محدد، بالبحث
8   
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 جواكب الضعف الدرجة الػعؾقة الدرجة التامة معقار التؼققم

   8 الطباطة، اإلملء، الـحو: الؾغة

ــة ــزام، الســلمة، الوضــوح: الؿـفجق ــة ، آلت دق

 سلمة التوزيع، الخطة
45   

   55 الترابط، الوضوح، اإليجاز، الةالجز: إسؾوب

ـــــي ـــــوان : الؿضـــــؿون العؾؿ ـــــة لؾعـ الؿطابؼ

اإلضــافة ، الؼــوة، ؿقــةؾالســلمة الع، وإهــدا 

 العؾؿقة ضاهرة وققؿة.

55   

   48 إهؿقة.، التجديد، إصالة: اإلضافة العؾؿقة

   8 الشؿول، التـوع، الحداثة، إصالة: الؿصادر

   8 الدقة، الشؿول، ؿوضوعمبـقة طؾى ال: الـتائج

ــة، مـبثؼــة طــن الؿوضــوع: التوصــقات ، الواقعق

 الشؿول
8   

   455 الـتقجة

 : قرار التحؽقؿ يعتؿد طؾك متقسط درجات الؿحؽؿـق ويتضؿـ آحتؿآت التالقة -

o  62يف حال اجتقاز البحث درجة ًٓ  لؾـشر طؾك حالف- % يعترب البحث مؼبق

o 56 –%  32بحث طؾك درجة ما بقـ يحتاج لتعديؾ يف حال حصقل ال -% 

o  32مرفقض يف حال حصقل البحث طؾك درجة أقؾ مـ -% 

ويؼقم هق ، يف حال الحاجة لؾتعديؾ يعاد البحث مع التعديالت الؿطؾقبة لؾباحث -

 بدوره بالتعديؾ وإن بؼل طؾك رأيف يرد طؾك مالحظة الؿحؽؿ بؿا يقضحف ويؼقيف-

ويتضؿـ ، لبحث لؾؿحؽؿ لؾحؽؿ الـفائلبعد أن يجري الباحث التعديؾ يعاد ا -

 : الحؽؿ أحد احتؿالقـ

o  فؿا فقق-62مؼبقل لؾـشر يف حال حصقلف طؾك % 

o  فؿا دون-56مرفقض يف حال حصقلف طؾك % 

 : شروط الـشر

وٓ يجقز كشره فـل ، فـل حال قبقل البحث لؾـشر تمول كافة حؼقق الـشر لؾؿجؾة -

دون إذن كتابل مـ رئقس هقئة تحرير  ،أي مـػذ كشر آخر ورققًا أو إلقؽرتوكقًا

ولؾؿجؾة الحؼ يف كشر البحث طؾك مققع الجؿعقة وغقره مـ أوطقة الـشر ، الؿجؾة

 اإللؽرتوين-
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، يف مققع الؿجؾة ويف الؿجؾة كػسفا حسب أولقية الـشر يـشر البحث إلؽرتوكقًا -

ؾ تـقع واطتبارات تحددها هقئة التحرير مث، وهذه تعتؿد طؾك تاريخ قبقل البحث

 إبحاث يف العدد القاحد-

وطـد رفض البحث لؾـشر ، يف حال قبقل البحث لؾـشر يرسؾ لؾباحث قبقل الـشر -

 يرسؾ لف اطتذار طـ الـشر-

 : بدفع تؽالقػ التؼققؿ يف الحآت التالقة الباحث يؾزم -

o -إذا ثبت طدم صدق اإلقرار 

o إذا أخؾ الباحث بالتعفد- 

o ققؿ-إذا سحب الباحث بحثف بعد التؼ 

o -إذا لؿ يؾتزم بتسؾقؿ البحث بصقغتف الـفائقة وفؼ شروط الـشر الؿعتؿدة يف الؿجؾة 

يؾتزم الباحث طـد الؿقافؼ طؾك كشره بتؼديؿة بالصقغة الـفائقة الؿشار إلقفا يف  -

 الؿقاصػات الػـقة الؿعتؿدة-

 : الؿواصػات الػـقة لؾبحث

( أبقض لؾؿتـ 85ؿ )( لؾغة العربقة بحجTraditional Arabicيستخدم خط ) -

 ( أبقض لؾحاشقة والؿؾخص-81وبحجؿ )، وأسقد لؾعـاويـ

( أبقض لؾؿتـ 88( لؾغة اإلكجؾقزية بحجؿ )Times New Romanيستخدم خط ) -

 ( أبقض لؾحاشقة والؿستخؾص-82وبحجؿ )، وأسقد لؾعـاويـ

 (.A4) صػحة( 85طدد صػحات البحث ) -

 سؿ-8ترتك مسافة بداية كؾ فؼرة ٓ تزيد طؾك  -

 -الؿسافة بقـ السطقر مػرد -

 سؿ-2-5سؿ ومـ القؿقـ 2-0الفقامش الصػحة مـ إطؾك وإسػؾ والقسار  -

أيات الؼرآكقة تؽتب وفؼ الؿصحػ اإللؽرتوين لؿجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة  -

د( 81الؿصحػ الشريػ بحجؿ   -بؾقن طادي )غقر مسقَّ
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 صريؼة التوثقق

 : توثقق أيات

ؼب الـص الؼرآين مباشرة بذكر السقرة متبقطة بـؼطتقـ ثؿ تقثؼ أيات يف الؿتـ ط -

 [-022: البؼرة]: هؽذا، رقؿ أية داخؾ حاصرتقـ

 : توثقق الـصوص

 يؾحؼ الـص الؿراد تقثقؼة داخؾ الؿتـ برقؿ صغقر طؾقي بعد طالمة الرتققؿ- -

وتضبط الحقاشل ، يربط بحاشقة سػؾقة أسػؾ الصػحة برتققؿ مستؼؾ لؽؾ صػحة -

 يدويًا- آلقا ٓ

 طـد ورود الؿصدر أول مرة وكذلك يف قائؿة الؿراجع يف كفاية البحث.: أوٓ

ثؿ آسؿ ، اسؿ العائؾة متبقطا بػاصؾة، متبقطا بػاصؾةطـوان الؽتاب بخط  امق 

ثؿ الـاشر متبقطا ، إول والثاين وتاريخ وفاة الؿملػ بقـ ققسقـ متبقطا بػاصؾة

ثؿ تاريخ ، ثؿ رقؿ الطبعة متبقطا بػاصؾة، ػاصؾةثؿ مؽان الـشر متبقطا ب، بػاصؾة

 ثؿ الجزء والصػحة متبقطة بـؼطة-، الـشر متبقطا بػاصؾة

 : مثال

، غػقر ططاطبدالتحؼقؼ أحؿد ، (هـ8022إسؿاطقؾ بـ حؿاد )، الجقهري، الصحاح

 -0.13، م8651، هـ8121، الطبعة الثاكقة، بقروت، دار العؾؿ لؾؿاليقـ

 جع مرة ثاكقة إذا ورد الؿر: ثاكقا

ثؿ الجزء ، بػاصؾة اسؿ العائؾة متبقطًا، بػاصؾة متبقطًاطـوان الؽتاب بخط  امق 

 والصػحة متبقطة بـؼطة- 

 : مثال

 -0.13، الجقهري، الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة

، ويضاف رقؿ الحديث، تتبع ذات الخطقات السابؼة: توثقق الحديث الـبوية -

 والحؽؿ طؾقف-

، يضاف لؿا سبؼ طـقان البحث بعد اسؿ الؿجؾة بخط غامؼ: حث يف مجؾةتقثقؼ ب ,

 ثؿ رقؿ العدد-

 

* * * 
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 رئقس هقئة التحرير: جؿقع الؿراسالت وصؾبات آشرتاك باسؿ

 الرياض –الؿؿؾؽة العربقة السعقدية : طؾك الـحق التالل 

ة العؾؿقة الجؿعق –كؾقة أصقل الديـ –جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة 

 لؾدراسات الؼرآكقةتبقانمجؾة  ,السعقدية لؾؼرآن الؽريؿ وطؾقمف

 

 : الربيد اإللؽرتوين

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: بقك الػقس

  https: //twitter.com/quranmag1: تقيرت

 +(633)880250422: هاتػ الؿجؾة

 2213334818 ,+(633)880250362: هاتػ وفاكس الجؿعقة

 مققع الجؿعقة

www.alquran.org.sa 

 

* * * 

mailto:quranmag@gmail.com
mailto:quranmag@gmail.com
http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
http://www.alquran.org.sa/
http://www.alquran.org.sa/
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 العـوان

 

 الصػحة

 افتتاحقة العدد

 طبداهلل بـ طبدالرحؿـ الشثريأ-د-  : رئقس هقئة تحرير الؿجؾة
 

 البحوث 
 

4: 

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

 (البؼرة، أكؿوذجًا

54 

 بـدر بـ سؾقؿ طقد الشراريد- 

ع بـن ؿحؿـد بـن الؿوّقـراءة الؽسائي طؾّي وراويقـه، لالؼول العؾي يف ق  .5

 دراسة وتحؼقؼًا -( هـ 5:>)ت أبي الوفاء

96 

 مشاطؾ سالؿ طبد اهلل باجابرد- 

ــواردة يف حــق الؿــممـقن والؽــافرين يف الؼــرآن الؽــريم   .6 ــادات ال  -الزي

 دراسة موضوطقة

48< 

 بدرية سعقد القادطلد - 

ؾك ففد برواية ورش الوقف الفبطي ما خالَف فقه مصحف مجؿع الؿ  .7

 (دراسة إحصائقة تحؾقؾقة مؼاركة لوقو  سورة البؼرة) طـد الؿغاربة

54: 

 محؿد بـ مرضل الفزّيؾ د- – زكرياء تقكايند- 

ــر  .8 ــواترة والشــاّذة اخــتل  أث ــراءات الؿت ــة يف الؼ ــة  أحؽــام كػؼ الؿطؾؼ

 دراسة موضوطقة -والؿرضع 

5:4 

 ؿـلبشرى حسـ هادي القد- 

 :64 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:

ل التـي يحبفـا اهلل فنن العـاية بؽتاب اهلل تعالى وكشر طؾومه وبقان هدايته من أجـل  إطؿـا

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 

ــوز  ــم أن كـ ــة، وكعؾ ـــي الدراســات الؼرآكق ــاحثقن ف ــع ٓ يـضــب لؾب ــي، وكب ـــقض ٓ يـتف ــرآن ف  الؼ

ٓ 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 

الــػس لتعؾـو هؿتفـا وترقـى ر بتفـا الؼرآكقة ذات إصالة والعؿق العؾؿي والبعـد الؿعرفــي، وإن 

 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 

العظــقم أن كالــت هــذا الشــر   -الؿؿؾؽــة العربقــة الســعودية  -طؾــى هــذه الــبلد الؿباركــة 

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، 

ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ إلــى جاكــب الســـة الـبويــة الؿبقـــة لؾؼــرآن، كؿــا قــال اهلل تعــالى:

أية، فؽان من ثؿرات ذلك أن بسط اهلل لفا إمن وآستؼرار، وأكعم  ..﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ

 طؾقفا بآجتؿاع وتآلف الؼؾوب وحػظفا من لوثات البدع والضلٓت.

وما هذه الؿجؾـة الغـراء إٓ لبــة فــي خدمـة الؼـرآن العظـقم وبقـان هدايتـه وإبـراز طؾومـه 

وتسقر طؾـى كفـج هـذا الشـر  الرفــقع وقراءاته، وها هي تصدر فـي طددها السابع والثلثقن 

 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 

قرة مــا أكػؼــوا فـــي ســبقؾفا مــن وقــت وجفــد، وأفاضــوا طؾقفــا مــن معــقن أفؽــارهم الؿســتـ

 وأطؿالفم الؿباركة.

ــادة خــادم الحــرمقن  ــتؼرارها بؼق ــا واس ــظ أمـف ــا ويحػ ــديم طزه ــا وي ــق دولتـ وأســلل اهلل أن يوف

مقن   .-حػظفم اهلل  -الشريػـقن وخادم الؼرآن الؿؾك سؾؿان بن طبد العزيز وسؿو ولي طفده ٕا

وطؾـى آلـه وآخر دطواكا أن الحؿد هلل رب العـالؿقن وصـؾى اهلل وسـؾم طؾـى كبقــا محؿـد 

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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 تػسقر ابـ جرير لسقرة البؼرة، أكؿقذًجا

 إطداد

 إستاذ الؿساطد يف قسؿ الؼرآن وطؾقمف 

جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة
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 ملخط البخح

 ا()تػسقر سورة البؼرة، أكؿوذًج  تتابع الؾزوم يف اختقار إقوال التػسقرية

تبًعــا  يةيفــدف البحــث إلــك إبــراز مســللة وجــقب إخــذ بلحــد إقــقال التػســقر

ٓ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 

 يف أكثر مـ مسللة طـد دراسة مسللة معقـة- يةلتػسقرا

ُ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-

ـ ُطـل هبذا الجاكب وأشار إلك وتتؾخص أهؿ الـتائج إلك أن ابـ جرير يعترب أول م

ن التزام العالؿ بإخذ بلحد إققال كظًرا ٕخذه بؼقل سابؼ إمقاضع مـف يف تػسقر، و

 ُيعّد ذلؽ دلقاًل طؾك اكضباصف يف اختقاراتف-

ما أهؿ التقصقات فنن الؽتابـة يف هـذا الؿقضـقع مــ إهؿقـة بؿؽـان، وتؽـقن أو

 لقازم إققال مـ خالل سقر معقـة أو مـ خالل الؽتابة فقف بعدة مـاهج، إما الـظر يف

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- 

ــة ــات الؿػتاحق ــقح  ,) ققاطــد  :الؽؾؿ ــقال , الؾــزوم –الرتج  – ارآختقــ – إق

 (التػسقر
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 املكدم٘

   :الحؿد هلل رّب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ، أما بعد

الـذي جعؾـف  ،فنن أطظؿ طؾؿ يشتغؾ بف الؿتعؾؿقن هق تػسـقر كـالم رب العـالؿقـ

إلك أطظـؿ سـبقؾ وأقـقم  يدهدى لؾـاس أجؿعقـ، فؿـ اشتغؾ بتػسقره والعـاية بف هُ 

يـدور  حـديثفؿ نأضؾ اهلل طؾك الؿتخصصقـ يف التػسقر وطؾقم الؼرآن ـ فومِ  صريؼ-

وأوقــاتؿ ُتصــرف بــقـ الؼـرآن وكــالم خقــر إكــام وصــحابتف الؽــرام  ،حـقل كــالم اهلل

وإئؿة إطالم، فقجدون يف ذلؽ بركة يف الققت، ورغبة يف العؾؿ، ورقـة يف الؼؾـب، 

كـؾ باحـث يؽتـب يف الؼـرآن  مطؿـع وٓ دوكـف مؼــع، ولعـّؾ  راءهلـقس و,واهلل,وهذا

حتك يؼّربف لذلؽ  ،أو يشّؿ رائحتفا ولق مـ بعقد ،وطؾقمف يرجق أن يـال تؾؽ الؿطامع

 أطؾؿ بـقة العبد-هق أريد، واهلل مـ وراء الؼصد ووربُّ العبقد، وهذا ما أرجق 

ة إن الؿعتـل بؼراءة التػسقر بالؿلثقر يؾحظ تعّدد إققال التػسقرية يف أية القاحد

طـد مؼام الخالف بـقـ السـؾػ يف  فلػت اكتباهل أك بؾ يف الجؿؾة بؾ يف الؽؾؿة، ومؿا

ا فتػسقر أيات تظفر أققاٌل تػسـقرية مرتبطـة بـلققال سـابؼة لفـا، تلخـذ بلطــاق بعضـ

ر طـــد الرتجــقح أكـف مؾتــزم بإخــذ بلحــد إقــقال بســبب حتــك يجــد الؿػّســ ،الـبعض

أن أشقر إلك هذه الؿسللة هبـذا البحـث القسـقر،  ترجقح أو اختقار سابؼ، فعزمت طؾك

الؿعتــقـ ، ٓ سـقؿا لتؽقن مسائؾ هـذا البـاب محـّؾ العـايـة طــد الؼـارئقـ يف التػسـقر

بالتػسقر بالؿلثقر، ولقؽقن هذا البحث بداية لؾؽتابة يف هذا الـقع مـ مسائؾ الخالف 

 مؿا سلذكره يف التقصقات آخر البحث بنذن اهلل- التػسقري

 أهدا  البحث:

إبراز صريؼة مـ صرق التعامؾ مع آختالف يف التػسقر- ,8

بقان اكضباط السؾػ يف تػسقرهؿ واختقاراتؿ- ,0

إضفار طـاية ابـ جرير يف هذا الباب- ,5

                                                 
قؾت هذا لظـل أكف لؿ ُيؽتب فقف بعد بحث وكظر- واهلل أطؾؿ-  (8)
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 الدراسات السابؼة:

 لؿ أجد مـ كتب يف هذه الؿسللة-بعد البحث والسمال 

 خطة البحث:

ومقاضـع الدراسـة وهـل يف  ،تؿفقدو ،مؼدمةإلك  فصبقعة البحث تؼسقؿاستدطت 

 -وأهؿ الـتائج والتقصقات، ثؿ الػفارس ،مقضًعا، ثؿ الخاتؿة أربعة طشر

 حدود البحث:

وٕجـؾ  ل اقتضـاب الؽـالم واختصـار الؿسـائؾ،طسؿُة البحقث الؿحّؽؿة تسـتد

ذلؽ فؼد جؿعت الؿقاضع التل فقفا إققال الؿتالزمة مــ خـالل تػسـقر ابــ جريـر 

 مقضًعا- أربعة طشر بؾغتقد و ،لسقرة البؼرة

 مـفج البحث:

جعؾت كؾ آية مـ مقاضع البحث يف بداية الدراسة- ,8

ـة الـبقية-رسؿ مصحػ الؿديبأدرجت أيات يف البحث  ,0

ولـذلؽ ذكـرت  ،كؾ مقضع مـ أيـات ٓ تؼـؾ الؿسـائؾ فقـف طــ مسـللتقـ ,5

طـد كؾ مسللة- السؾػأققال 

كبقــر أثــر يف  الخــالف فقفــا و لــقس يفإن كاكــت إقــقال التػســقرية متؼاربــة أ ,1

مقضقع البحث أغػؾتفا أو دمجتفا مع مسللة أخرى وأشرت إلك ذلؽ يف الحاشقة-

 ،يف بعضــفا أو ٓختصــار بعضــفا أقــقال الســؾػ لطــقلٍ  مـصــقصلــؿ أذكــر  ,2

بحقــث يحتــاج إلــك مزيــد إيضــاح، فعؿــدت إلــك التصــّرف يف لػظفــا دون اإلخــالل 

 يـذكره مجؿـاًل، ـد ذكر كؾ ققل يف الخالف التػسقريكؿا يػعؾ ابـ جرير ط، بؿعـاها

ثؿ يذكر مـ قال بف-

حرصت طؾك كسبة إققال إلك قائؾقفا- ,3

وضعت كتقجة بّقــت فقفـا وجـف الـتالزم بـقـ آقـقال التػسـقرية يف الؿسـائؾ  ,4

الؿدرجة تحت أيات-
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وٕن مادة الدراسة مــ تػسـقر ابــ جريـر فنكـف هـق الؿرجـع الـرئقس يف هـذا  ,5

فال أذكر إٓ إققال التل رواها ابـ جرير دون الـظر إلك آققال يف الؿراجع حث، الب

التل ُأحقؾ طؾقفا-

كؼؾت كالم ابـ جرير بـّصف طــدما يشـقر إلـك الـتالزم بـقـ قـقلقـ، وذلـؽ يف  ,6

-بعض الؿقاضع

 

* * * 
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 التنَٔد

ية بادية ٕول إن الـاضر يف كتب التػسقر يرى أن ضاهرة الخالف يف إققال التػسقر

، وهذا الخالف يؿؽـ أن يؼال: إكف ضـاهرة قفاوهؾة، ويدرك ذلؽ مـ لف أدكك اّصالع ف

ثرها ٕسباب مؼبقلة كاحتؿال إلػاظ لعّدة معاين بسبب آشرتاك، أو أكصحّقة يعقد 

ٓختالف الؼراءات أو بسبب دٓلة السقاق السابؼ طؾك معـك، والسقاق الالحؼ طؾك 

وآية تدّل طؾك معـك آخر، وغقر ذلؽ  ،ن هـاك حديًثا يدّل طؾك معـكمعـك آخر، أو ٕ

وقـد يؽـقن الخـالف  مـ أسباب الخالف التل يدرك الؿشتغؾ يف التػسـقر أسـباهبا-

ؿـا كـان بمـ باب التـّقع الذي يصؾح أن تػّسر أية بؽؾ لػظ ورد مـ هـذا البـاب، ور

ا ٓ يؿؽــ تػسـقر أيـة ب وٓ بـد مــ الؼـقل بلحـدهؿا دون ؽـؾ قـقل الخالف متضـادًّ

 أخر-

ؽقن يف أكثر مـ لػظة أو جؿؾـة يف أيـة القاحـدة، أو يف توهذه إسباب، كثقًرا ما 

لػظتـان أو جؿؾتـان ,طؾـك سـبقؾ الؿثـؾ,آيتقـ أو أكثر مـ ذلؽ، بحقـث يؽـقن هــاك

ـ، وكـذلؽ اخُتؾـػ يف الثاكقـة طؾـك قـقلق ،اُختؾِػ يف معـك إولك مـفؿا طؾـك قـقلقـ

ح أو تختـار يف الجؿؾـة الثاكقـة أحـد الؼـقلقـ دون الـظـر يف الؼـقلقـ يف أن تـرّج  قصّح ف

لن تؽقن الجؿؾة الثاكقة مرتبطة فما لقس بقسقر  ، وأماالجؿؾة إولك، وهذا إمر يسقر

ــار أحــد إقــقال يف الجؿؾــة الثاكقــة حتــك تـظــر  ،بالجؿؾــة إولــك فــال يصــح أن تخت

نذا فـولك7 لئال يؼع الخؾط يف آختقـار بـقـ إقـقال، ولـذلؽ ٓختقارك يف الجؿؾة إ

                                                 
اكظر التسفقؾ اثـل طشر وجفًا ٕسباب خالف الؿػسريـ،  فبابًا ذكر فق هطؼد ابـ جزي يف مؼدمة تػسقر ( 8)

هـــ(، تحؼقـؼ: الــدكتقر طبـد اهلل الخالــدي، 418لعؾـقم التـزيـؾ، الؽؾبــل، محؿـد بـــ أحؿـد، )الؿتـق : 

 وذكـر ،(85. 8) هــ، 8183 , إولـك: الطبعـة بقـروت، –الـاشر: شـركة دار إرقـؿ بــ أبـل إرقـؿ 

، الزركشـل، أبـق طبـد اهلل  التػسقر، اكظر الربهان يف طؾـقم الؼـرآنيف الخالف أسباب مـ جؿؾة الزركشل

هـ(، تحؼقؼ: محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ، الطبعـة: إولـك، 461بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل، )الؿتق : 

(-21. 0م، الـاشر: دار إحقاء الؽتب العربقة، ) 8624 ,هـ  8543

هـ(، الـاشر: دار 405: اكظر مؼدمة يف أصقل التػسقر، ابـ تقؿقة الحراين، أحؿد بـ طبد الحؾقؿ )الؿتق  ( 0)

-(88م، الـاشر: دار الؼؾؿ، دمشؼ، )ص: 8652هـ. 8162مؽتبة الحقاة، بقروت، لبـان، الطبعة: 
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ًٓ يف الجؿؾة الثاكقة ٕكؽ اخـرتت يف الجؿؾـة  7راطقت هذا إمر فستجد أكؽ تؾتزم قق

ًٓ ُيعّد أحد الؼقلقـ يف الجؿؾة الثاكقة ٓزًمـا لـف مثـؾ اخـتالففؿ يف قـقل اهلل ، إولك قق

ــالك: ــچی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب چ  تع ــراد ، [82 – 81ك: ] إطؾ ــؾ الؿ قق

وأما الصالة فؼقـؾ: طؿـقم الصـؾقات، - وققؾ: زكاة الػطر ،: طؿقم الصدقاتّكلبالتز

 وققؾ صالة طقد الػطر-

ن يختار أن الؿـراد بالصـالة أفعؾقف  طؿقم الزكقات الؿراد بالزكاة أن لذي يختارفا

ة فقؾزمف يف الؼقل زكاة الػطر خاص ,أن الؿراد بالتزكل,طؿقم الصؾقات، ومـ اختار 

 - الؿراد بالصالة صالة طقد الػطر :الثاين أن يؼقل

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 

ؼد حؽك قـقلقـ: الؼـقل إول: ف [18لبؼرة: ]ا چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ  ققلف تعالك:

لرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، والؼـقل لثـاين: أن الضـؿقر طائـد اأن الضؿقر طائد طؾك 

ٕن مـ كػـر بـالؼرآن  7وكال الؼقلقـ صحقح7 ٕهنؿا متالزمان"طؾك الؼرآن، ثؿ قال: 

فؼد كػر بؿحؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومـ كػر بؿحؿـد صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ فؼـد 

  "ؼرآن-كػر بال

ڀ ڀ چ  قـقل اهلل تعـالك: وكؼقل ابــ الؼـقؿ يف الخـالف يف طـقد الضـؿقر يف

إمـا أن يرجـع إلـك الجــة، أو إلـك الربـقة، "قـال: [ 032لبؼرة: ]ا چ ڀ ٺ ٺ

فنن هذا الـقع مـ التالزم لقس مقضقع هذا البحث، كؿا يظفـر ، "وهؿا متالزمان-

                                                 
هـــ(، 348(، الؼرصبــل، محؿــد بـــ أحؿــد، )الؿتــق : تػســقر الؼرصبــلاكظــر الجــامع ٕحؽــام الؼــرآن ) ( 8)

 الثاكقــة،: الطبعـة الؼـاهرة، –ية تحؼقـؼ: أحؿـد الـربدوين وإبــراهقؿ أصػـقش، الـاشـر: دار الؽتـب الؿصــر

( تػسقر الؼرآن العظقؿ )تػسقر الؼـرآن العظـقؿ، ابــ كثقـر الدمشـؼل،(، 08. 02) ،م 8631 , هـ8551

هـ(، تحؼقؼ: سامل بــ محؿـد سـالمة، الـاشـر: دار صقبـة 441الدمشؼل، إسؿاطقؾ بـ طؿر، )الؿتق : 

-(558. 5م، ) 8666 ,هـ 8102لؾـشر والتقزيع، الطبعة: الثاكقة 

-(015. 8تػسقر الؼرآن العظقؿ، ابـ كثقر الدمشؼل، ) ( 0)

هـــ(، الـاشــر: دار 428صريــؼ الفجــرتقـ وبــاب الســعادتقـ، الجقزيــة، محؿــد بـــ أبــل بؽــر، )الؿتــق :  ( 5)

 -(542هـ، )ص: 8561السؾػقة، الؼاهرة، مصر، الطبعة: الثاكقة، 
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طؾـؼ طؾـك مسـللة قبؾفؿـا، ويؿؽــ أن كُ  مـ الػرق بقـ هـذيـ الؿثـالقـ والؿثـال الـذي

الؾـزوم يف  بـ)تتابع البحث لؾتػريؼ بقـ مضؿقكف وبقـ استعؿال التالزم طـد الؿػسريـ

 -(إققال التػسقريةاختقار 

 :بعـوان البحث )تتابع الؾزوم يف اختقار إقوال التػسقرية( التعريف

يف مســللة  قلقــقــار ســبب اختب بلحــد إقــقال يف مســللة تػســقرية إخــذ وجــقب

 ة-سابؼ يةتػسقر

 ولؼد اخرتت تػسقر ابـ جرير ل سباب التالقة:

إمامة ابـ جرير ففق فارس مقدان التػسقر وإمام الؿػسريـ- ,8

أن تػسقره أول تػسقر يـؼؾ أققال السؾػ مع تقجقففا وبقان الراجح مـفا- ,0

 أكف يشقر يف مقاضع إلك تالزم إققال التػسقرية مـ هذا الباب- ,5

دون  أن ذلؽ أدطك لؾحصـر، فؾـق كاكـت الدراسـة تـدور حـقل سـقرة البؼـرة ,1

وهـق ,لتعّسر الؼطع بحصر إققال التل تستؼقؿ مع شرط البحث التؼّقد بتػسقر معّقـ

7 ٕن التػاسقر كثقرة، وأوراق البحث يسقرة-,حصر ٕققال يف سقرة البؼرة

ًٓ مـ سقرة البؼرة طـد ابـ جري ر، وٓ أضـف فاتـل شلء وقد جؿعت أربعة طشر قق

 مـفا يف هذا الباب-

 :الؿوضع إول

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ  قـــــال اهلل تعـــــالك:

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

                                                 
حسـبفؿ أطؾـؿ أسائؾ، وقد استشرت بعـض الـزمالء مؿــ احرتت يف اصطالح تسؿقة لفذا الـقع مـ الؿ ( 8)

، حتك استؼّرت لدي هذه التسـؿقة ،مـل يف تؼاسقؿ طؾقم الؼرآن واصطالحاتف، فاحتاروا معل يف تسؿقتف

 ومـ التسؿقات الؿؼرتحة:

 ما يؾزم مـ الؼقل التػسقري الؼقل بؿا يقافؼف يف الؿعـك- ,8

 رية-تسؾسؾ الؾزوم يف اختقار إققال التػسق ,0

 تعاكؼ آختقار يف إققال التػسقرية- ,5

 صرد آختقار يف إققال التػسقرية-  ,1
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 [02لبؼرة: ]ا چڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ ققلـف تعـالك: يف هذه أية مسـللتان: الؿسـللة إولـك يف 

 .چڤ ڤ ڦچ لف:قق والؿسللة الثاكقة يف، چڤ

اختؾػ السؾػ يف الققت الـذي  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ  الؿسللة إولى:

 هؾ هق يف الدكقا أو يف الجـة، طؾك ققلقـ؟ چٹ ڤچ طـاه أهؾ الجـة بؼقلفؿ 

إهنؿ ُأُتقا بالثؿرة يف الجـة، فؾؿـا "الؼقل إول: أن ذلؽ يف الدكقا، قال ابـ طباس: 

وهـق قـقل قتـادة وابــ زيـد "مــ قبـؾ يف الـدكقا-كظروا إلقفا قالقا: هذا الـذي رزقــا 

 والسدي وغقرهؿ-

الؼقل الثاين: أن ذلؽ يف الجـة، أي هذا الذي أتاكا مـ ثؿر هق كـالثؿر الـذي سـبؼف 

كخؾ الجـة  ": بـ طبد اهلل بـ مسعقد قال أبق طبقدةقال ابـ جرير: ، وكحـ يف الجـة

ؼالل، كؾؿا كزطت مـفا ثؿرة طادت مؽاهنا كضقد مـ أصؾفا إلك فرطفا، وثؿرها مثؾ ال

أخرى- قـالقا: فنكؿـا اشـتبفت طــد أهـؾ الجــة، ٕن التـل طـادت كظقـرة التـل كزطـت 

ٓشتباه  .چڤ ڤ ڦچفلكؾت يف كؾ معاكقفا- قالقا: ولذلؽ قال اهلل جؾ ثـاؤه: 

 وروي كحقه طـ يحقك بـ أبل كثقر- "جؿقعف يف كؾ معاكقف

                                                 
هــ(، 582جامع البقـان طــ تلويـؾ آي الؼـرآن )تػسـقر الطـربي(، الطـربي، محؿـد بــ جريـر )الؿتـق :  ( 8)

ــة والـشــر والت ــد الؿحســـ الرتكــل، الـاشــر: دار هجــر لؾطباط ـــ طب ــد اهلل ب ــدكتقر طب ــؼ: ال ــع تحؼق قزي

يف التػســقر بالؿــلثقر،  ( ا الــدر الؿـثــقر125. 8م، ) 0228 ,هـــ  8100واإلطــالن، الطبعــة: إولــك، 

-(63. 8)-، بقروت –الـاشر: دار الػؽر ، هـ(688طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، )الؿتق : السققصل، 

لرازي، طبد الـرحؿـ بــ ( تػسقر الؼرآن العظقؿ )تػسقر ابـ أبل حاتؿ( ا125. 8اكظر الؿصدر السابؼ ) ( 0)

الؿؿؾؽـة  ,هـ(، تحؼقؼ: أسعد محؿد الطقب، الـاشر: مؽتبة كزار مصطػك الباز 504محؿد، )الؿتق : 

 -(33. 8هـ، ) 8186 ,العربقة السعقدية، الطبعة: الثالثة 

محؿقد هـ(، تحؼقؼ: طبد اهلل 822اكظر تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان، البؾخل، مؼاتؾ بـ سؾقؿان، )الؿتق :  ( 5)

الـدر الؿـثـقر يف  ،(61. 8) هــ، 8105 , إولـك: الطبعة بقروت، –شحاتف، الـاشر: دار إحقاء الرتاث 

(63. 8) ، السققصلالتػسقر بالؿلثقر

 (63. 8) ، السققصل،( الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر182. 8جامع البقان، الطربي، )( 1)

 اكظر الؿصدريـ السابؼقـ- ( 2)
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أربعـة  اختؾػ السؾػ يف معـك التشابف طؾـك. چڤ ڦڤ چ الؿسللة الثاكقة:

 :أققال

الؼقل إول: متشابف يف الؾقن، ومختؾـػ يف الطعـؿ- قالـف ابــ طبـاس، ومجاهـد، 

 ومؼاتؾ بـ سؾقؿان-

خقــاًرا كّؾـف لــقس فقــف مـرذول- قالــف الحســـ،  الؼـقل الثــاين: متشــابف يف كـقن الثؿــر

 وقتادة-

والطعـؿ- قالـف مجاهـد يف روايـة طــف، ويحقـك بــ الؼقل الثالث: متشابف يف الؾـقن 

 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  

أي يف الدكقا، ويؿؽـ حؿؾـف أيًضـا  ،ؾبْ قال يف الؿسللة إولك: إن الؿراد بؿا أتقه مـ قَ 

 طؾك مـ قال: إن ذلؽ يف الجـة-

والؼـقل  ,أكف متشابف يف كقن الثؿر خقاًرا كّؾـف لـقس فقـف مـرذول,وأما الؼقل الثاين

ًٓ لؿـ قال يف الؿسـللة ,متشابف يف الؾقن والطعؿ ,الثالث =فال يؿؽـ أن يؽقكا إٓ قق

فقف هذا الثؿر وهؿ يف الجـة7 ٕن الؼـقل الثـاين إولك: إن الؿراد بالققت الذي أوتقه 

، ٓ يؿؽــ أن "متشابف يف كقن الثؿر خقاًرا كّؾـف لـقس فقـف مـرذول"وهق ققل مـ قال: 

ٕن يف ثؿار الدكقا الؿرذول وغقر الؿرذول- وكذلؽ ققل مــ  7ُيحؿؾ طؾك ثؿار الدكقا

                                                 
( الؽشـػ والبقـان طــ تػسـقر 181. 8( جامع البقان، الطربي، )61. 8ػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان )اكظر ت( 8)

هــ(، تحؼقـؼ: اإلمـام أبـل محؿـد بــ 104الؼرآن )تػسقر الثعؾبل(، الثعؾبل، أحؿد بـ محؿد )الؿتق : 

 م، 0220 , هــ ،8100 إولـك: الطبعـة لبــان، –طاشقر، الـاشر: دار إحقـاء الـرتاث العربـل، بقـروت 

(8 .848 ) 

 (848. 8( الؽشػ والبقان، الثعؾبل، )185. 8جامع البقان، الطربي، )اكظر ( 0)

( 63. 8) ، السققصل،( الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر182. 8جامع البقان، الطربي، )اكظر ( 5)

( 848. 8( الؽشػ والبقان، الثعؾبل، )183. 8جامع البقان، الطربي، )اكظر  ( 1)
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متشــاهبًا يف لقكــف فــال يؿؽـــ أن يؽــقن ثؿــر الجـــة  ،"متشــابف يف الؾــقن والطعــؿ"قــال: 

 وصعؿف لؾقن وصعؿ ثؿار الدكقا-

فال يؿؽـ أن ُيحؿؾ  ,أكف متشابف يف إسؿاء، مختؾػ يف الؾقن,وأما الؼقل الرابع

إٓ طؾك الؼقل إول يف الؿسللة إولك وهق ققل مـ قال: إن مراد أهؾ الجـة بالـذي 

لـقس يف الـدكقا مــ  :,الؿتؼـّدم,أتقه مـ قبؾ يف الدكقا، ويشـفد لفـذا قـقل ابــ طبـاس

 الجـة شلء إٓ إسؿاء-

 -إًذا الؼقل الثاين والثالث مـ لقازم الؼقل الثاين يف الؿسللة إولك

 والؼقل الرابع مـ لقازم الؼقل إول يف الؿسللة إولك-

 :الؿوضع الثا 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ چقال اهلل تعالك: 

 چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 [885: لبؼرة]ا

ۉ ې ې ې چققلـف تعـالك:  يف هذه أية ثالث مسائؾ: الؿسللة إولـك يف

 ،چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ ققلف تعـالك: ، الؿسللة الثاكقة يفچې ى ى 

 -چېئ ېئ چ ققلف تعالك: والؿسللة الثالثة يف

اختؾـــػ الســـؾػ يف  چۉ ې ې ې ې ى ى چ الؿســـللة إولـــى:

 الؼائؾقـ ذلؽ طؾك ثالثة أققال:

 لـصارى- قالف مجاهد-الؼقل إول: ا

 الؼقل الثاين: القفقد- قالف ابـ طباس-

 الؼقل الثالث: كػار العرب- قالف قتادة-

اخُتؾػ كـذلؽ يف الؼـائؾقـ هــا  چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  چ: الؿسللة الثاكقة

                                                 
تػسقر ( 141. 0( جامع البقان، الطربي، )851. 8) ،اكظر أققال هذه الؿسللة تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان ( 8)

( 082. 8) الؼرآن العظقؿ، ابـ أبل حاتؿ الرازي،
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 طؾك ققلقـ:

 الؼقل إول: القفقد- قالف مجاهد-

 الؼقل الثاين: القفقد والـصارى- قالف قتادة-

 اخُتؾـــػ يف الؿعـق ـــقـ بتشـــابف الؼؾـــقب  چۈئ ېئ ېئ چ: لثالثـــةالؿســـللة ا

 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 

 كـاكقاهؿ الـصـارى 7 ٕن القفـقد  چې ى ى چ :ولك الؼائؾ بلن الذيـ قالقاإ

بالؼـائؾقـ مــ قـبؾفؿ:  وهق أن الؿراد,قبؾ الـصارى، والؼقل الثاين يف الؿسللة الثاكقة 

 ېچ :وهـق أن الؼـائؾقـ,ٓزم الؼـقل الثـاين يف الؿسـللة إولـك ,القفقد والـصارى

 ـصارى كاكقا قبؾ العرب-7 ٕن القفقد وال,مشركق العرب چى ى 

 چې ى ى چ :وٓ يصــّح أن يؼــقل قائــؾ يف الؿســللة إولــك: إن الؼــائؾقـ

وئ وئ  چ تعالك: ثؿ يؼقل يف الؿسللة الثاكقة: إن الؿعـل بالؼائؾقـ يف ققلف ،القفقد

ــ چۇئ ۇئ ۆئ  ــؽ خط ــقد أو الـصــارى7 ٕن يف ذل ــ لً القف 7 ٕن اواضــحً  اتاريخقًّ

، إٓ إن ققـؾ: إن الؿـراد القفـقد الـذيـ يف زمــ الـبـل الـصارى لؿ يؽقكقا قبـؾ القفـقد

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

                                                 
 ( 144. 0جامع البقان، الطربي، )اكظر ققَلل هذه الؿسللة، ( 8)

: ، تحؼقـؼهــ(821)الؿتـق : ، جـرب مجاهـد بــ، الؿخزومـل، اكظر أققال هذه الؿسـللة تػسـقر مجاهـد ( 0)

الطبعـة: إولـك، ، الـاشـر: دار الػؽـر اإلسـالمل الحديثـة، مصـر، الدكتقر محؿد طبد السالم أبق الـقـؾ

( زاد الؿسـقر يف طؾـؿ التػسـقر، 145. 0جـامع البقـان، الطـربي، ) ،(080)ص: ، م8656 ,هــ  8182

هــ(، تحؼقـؼ: طبـد 264لجـقزي )الؿتـق : لجؿال الديـ أبق الػرج طبد الرحؿـ بــ طؾـل بــ محؿـد ا

 -(822. 8) هـ، 8100 , إولك: الطبعة بقروت، –الرزاق الؿفدي، الـاشر: دار الؽتاب العربل 
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وهـــق أن مــــ تشـــاهبت قؾـــقهبؿ هـــؿ القفـــقد ,والؼـــقل إول يف الؿســـللة الثالثـــة

ٓزم الؼقل إول يف كؾٍّ مـ الؿسللتقـ الثاكقة وإولك7 ٕكــا إذا قؾــا إن  ,والـصارى

تعـــالك:  بؼقلـــف قـالؿعـّقـــإن  وقؾــــا: ،هـــؿ الـصـــارى چې ى ى چ :الؼـــائؾقـ

هــؿ القفــقد، فالــذيـ تشــاهبت قؾــقهبؿ هــؿ القفــقد  چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ

والـذي فقـف ذكـر ,والـصارى، وٓ يصّح مثاًل أن كؼقل بالؼقل الثاين يف الؿسللة الثالثـة

7 ٕن العـرب ٓ ذكـر لفـؿ يف الؼـقل إول يف الؿسـللة ,ؿالعرب مؿـ تشاهبت قؾـقهب

 إولك والثاكقة-

ــ ــةوالؼ ــاين مـــ الؿســللة الثالث ــقهبؿ القفــقد ,قل الث وهــق أن الؿــراد بالؿتشــاهبة قؾ

وهـق أن الؿـراد بالؼـائؾقـ ,ٓزم الؼقل الثاين مـ الؿسللة الثاكقة ,والـصارى والعرب

وكـذلؽ ٓزم  ,القفـقد والـصـارى چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چيف ققلف تعـالك: 

هـؿ كػـار  چې ى ى چ وهـق أن الؼـائؾقـ,الؼقل الثالـث مــ الؿسـللة إولـك

إن الؼـائؾقـ هـؿ مشـركق العـرب لؽـان الـذيـ مــ قـبؾفؿ هـؿ  :7 ٕكـا إذا قؾـا,العرب

القفقد والـصارى، ولزم مــف الؼـقل بـلن الؿـراد بالـذيـ تشـاهبت قؾـقهبؿ هـؿ العـرب 

 والقفقد والـصارى-

 :الؿوضع الثالث

ــالك:  ــال اهلل تع ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ ق

 [802لبؼرة: ]ا چۆئ ۈئ 

، والثاكقة يف ققلف تعالك:  چۇئ چ مسللتان، إولك يف ققل اهلل تعالك:  يف أية

 چۇئچ 

 اخُتؾػ يف الؿراد بالطائػقـ طؾك ققلقـ: چۇئ چ : الؿسللة إولى

 الؼقل إول: هؿ الغرباء الذيـ يلتقن البقت الحرام مـ غربة- قالف سعقد بـ جبقر-

 و مـ أهؾف- قالف ططاءالؼقل الثاين: هؿ الذيـ يطقفقن بف غرباء كاكقا أ

                                                 
. 8) ،( تػسقر الؼرآن العظقؿ، ٓبـ أبل حـاتؿ251. 0اكظر أققال هذه الؿسللة جامع البقان، الطربي، ) ( 8)

 ( 186. 8) لدمشؼلا ابـ كثقر الؼرآن العظقؿ، ( تػسقر005
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 اخُتؾِػ يف الؿراد بالعاكػقـ طؾك أربعة أققال: چۇئ چ الؿسللة الثاكقة: 

 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-

 ل الرابع: هؿ الؿصّؾقن- قالف ابـ طباس-الؼق

 الـتقجة: 

ٓزم ,وهـق أن العـاكػقـ هـؿ أهـؾ البؾـد الحـرام,الؼـقل إول يف الؿسـللة الثاكقـة

7 فــنن الؼــقل بــلن ,وهــق أن الطــائػقـ هــؿ الغربــاء,الؼــقل إول يف الؿســللة إولــك

 الحرام خاّصة- الطائػقـ هؿ الغرباء يؾزم مـف الؼقل بلن العاكػقـ هؿ أهؾ البؾد

يف ,وهـل الجالسـقن والؿجـاورون والؿصـؾقن ,وأما إققال الثاين والثالث والرابع

ػؼ طؾك أن الغرباء وأهؾ الحرم كؾفؿ داخؾـقن الؿسللة الثاكقة، فعـد التلمؾ فقفا كجد أهنا تتّ 

، غربـاءػقـ بلهنؿ أهؾ الحرم أو اليف معـك العاكػقـ7 ٕن إققال كؾفا مطؾؼة لؿ ُتؼقّد العاك

وهق أن الطائػقـ كـؾ ,وطؾقف فنن هذه إققال الثالثة ٓزم الؼقل الثاين يف الؿسللة إولك

ٕكـف إذا ققـؾ: الؿـراد بالطـائػقـ هـؿ مــ ,مـ صاف بالحرم غريبًا كـان أو مــ أهـؾ الحـرم

ــزم أن يؼــال: إن العــاكػقـ هــؿ  ــف يؾ ــاء كــاكقا أو مـــ أهــؾ الحــرم، فنك يطــقف بالبقــت غرب

 و الجالسقن سقاء كاكقا غرباء أم مـ أهؾ الحرم- الؿجاورون أ

 :الؿوضع الرابع

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ چ قال اهلل تعـالك: 

 [803لبؼرة: ]ا چجب حبخب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جثمث ىث يث حج 

                                                 
( تػســقر 005. 8) ،( تػســقر الؼــرآن العظــقؿ، ٓبـــ أبــل حــاتؿ252. 0اكظــر جــامع البقــان، الطــربي، ) ( 8)

( وقد ذكر ابـ جرير هذه إققال طؾـك خـالف مـا ذكرتـف 186. 8الؼرآن العظقؿ، ابـ كثقر الدمشؼل، )

يف البقـت الحـرام بغقـر صـقاف وٓ  مـ ترتقب، فؼد ذكرها طؾك الـحق التـالل: الؼـقل إول: الجالسـقن

صالة- الؼقل الثاين: الؿجاورون- الؼقل الثالث: هؿ أهؾ البؾد الحـرام- ولؽــ رّتبتفـا يف الؿـتـ لققافـؼ 

 ترتقب الؿسللة إولك-
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 والثاكقـة يف ققلـف تعـالك: ،چمب ىب يبچ  يف أية مسللتان، إولـك يف ققلـف تعـالك:

 چجتچ

 اخُتؾػ يف الؼائؾ هـا طؾك ققلقـ: چىب يب مبچ : الؿسللة إولى

 بـ كعب-تعالك الؼقل إول: أن الؼائؾ اهلل
ّ
 - قالف ُأبل

 - قالف ابـ طباس-طؾقف السالم الؼقل الثاين: أن الؼائؾ إبراهقؿ

 :اختؾِػ يف قراءتا كؿا طـد ابـ جرير چجت چ : الؿسللة الثاكقة

 بصقغة الخرب- چجت چ الؼقل إول: قرئت 

 -بصقغة الدطاء {َفَلْمتِْعفُ }قرئت ؼقل الثاين: ال

لؼقل فقفا كـالؼقل يف هـذه الؿسـللة فؼـد قرئـت بؼـراءتقـ بصـقغة ا چمت چ ويف

 الخرب وبصقغة الدطاء-

                                                 
( الفدايـة إلـك بؾـقغ الـفايـة، يف 052. 8( تػسقر ابــ أبـل حـاتؿ )212. 0اكظر جامع البقان، الطربي، )( 8)

ؼرآن وتػسقره، وأحؽامف، وجؿؾ مـ فـقن طؾقمف، الؼقسل، مؽل بـ أبل صالب، )الؿتق : طؾؿ معاين ال

جامعة الشـارقة،  ,هـ(، تحؼقؼ: مجؿقطة رسائؾ جامعقة بؽؾقة الدراسات العؾقا والبحث العؾؿل 154

كؾقة الشريعة والدراسات  ,بنشراف أ- د: الشاهد البقشقخل، الـاشر: مجؿقطة بحقث الؽتاب والسـة 

( 153. 8م، ) 0225 ,هـ  8106جامعة الشارقة، الطبعة: إولك،  ,إلسالمقة ا

أهنــا قرئــت بؼــراءتقـ  {فلمتعــف}ذكــر ابـــ جريــر هــاتقـ الؼــراءتقـ والثاكقــة شــاّذة، والؿشــفقر يف قــراءة  ( 0)

رأ فتؽـقن خػقػـة مــ َأمتعـت، وقـ {فُلْمتُِعـفُ }صحقحتقـ: فؼرأها ابـ طامر بتسـؽقـ الؿـقؿ وكسـر الّتـاء: 

فتؽقن مثّؼؾة مــ مّتعـت- ومعـاهؿـا واحـد إٓ أن الخـالف  {َفُلَمت ُعفُ }الباققن بػتح الؿقؿ وتشديد الّتاء: 

فقفؿا مـ جفة الؽثرة والؼّؾة- اكظر كتاب السبعة يف الؼراءات، البغـدادي، أحؿـد بــ مقسـك، )الؿتـق : 

( 842: ص) هـ،8122 الثاكقة، :الطبعة مصر، –هـ(، تحؼقؼ: شققل ضقػ، الـاشر: دار الؿعارف 501

هــ(،، تحؼقـؼ: سـبقع 558الؿبسقط يف الؼراءات العشـر، الـقسـابقري، أحؿـد بــ الحسـقـ، )الؿتـق : 

( الحجـة يف 853: ص) م، 8658: الـشـر طـام دمشـؼ، –حؿزة حاكقؿل، الـاشر: مجؿع الؾغة العربقـة 

ـ(، تحؼقـؼ: د- طبـد العـال سـالؿ هـ542الؼراءات السـبع، ابــ خالقيـف، الحسـقـ بــ أحؿـد، )الؿتـق : 

: الطبعــة بقــروت، –جامعــة الؽقيــت، الـاشــر: دار الشــروق  ,مؽــرم، إســتاذ الؿســاطد بؽؾقــة أداب 

هـ(، 544( الحجة لؾؼراء السبعة، الػارسل، الحسـ بـ أحؿد، )الؿتق : 55هـ، )ص:  8128الرابعة، 

دمشؼ . بقروت، الطبعة:  ,الؿلمقن لؾرتاث بشقر جقيجابل، الـاشر: دار  ,تحؼقؼ: بدر الديـ قفقجل 

 ( 008. 0م، )8665 ,هـ  8185الثاكقة، 

( 212. 0اكظر جامع البقان، الطربي، ) ( 5)

(213. 0اكظر الؿصدر السابؼ ) ( 1)
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 الـتقجة:

الؾـزوم فقفـا السـابؼة  يف الؿقاضـع هذه أية لقست كأيات السابؼة7 فنن أيـات

ين ٕققال مسائؾ الؿقضـع إول، ولؽــ يف هـذه يؽقن باتباع أققال مسائؾ الؼقل الثا

ــاين7  ــة تبعــت إقــقال يف مســللة الؿقضــع إول إقــقال يف مســللة الؿقضــع الث أي

بصقغة الخـرب، وأمـا إذا قؾــا:  چجت چ فالؼقل بلن الؼائؾ اهلل تعالك بالـظر إلك قراءة 

 إن الؼراءة بصقغة الدطاء فالؼائؾ إبراهقؿ طؾقف السالم-

 :لخامسالؿوضع ا

ــــــال اهلل تعــــــالك:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ چ ق

 -[804لبؼرة: ]اچٺ ٺ ٺ 

ــالك:  ــف تع ــك يف ققل ــة مســللتان، إول ــف ، چٱ ٻ چ يف هــذه أي ــة يف ققل والثاكق

 -چپ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ تعالك: 

 اخُتؾػ يف فاطؾ يرفع طؾك ققلقـ: چٱ ٻ چ : الؿسللة إولى

 قالف ابـ طباس- الؼقل إول: إبراهقؿ وإسؿاطقؾ-

الؼقل الثاين: رفعفا إبراهقؿ وحده7 ٕن إسؿاطقؾ كان صـغقًرا- يف خـرب رواه طؾـل 

 رضل اهلل طـف-

اخُتؾِـػ يف الـداطل هبـذا  چپ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ  الؿسللة الثاكقة:

 الدطاء طؾك ققلقـ:

 الؼقل إول: إبراهقؿ وإسؿاطقؾ-

 الؼقل الثاين: إسؿاطقؾ وحده-

 الـتقجة:

ٓزم لؾؼـقل  ,وهق أن الداطل إبراهقؿ وإسؿاطقؾ,الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة

                                                 
(224. 0اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقان، الطربي، ) ( 8)

 اكظر الؿصدر السابؼ ( 0)
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37 

، وكــذلؽ ,وهــق أن الرافــع لؾؼقاطــد إبــراهقؿ وإســؿاطقؾ,إول يف الؿســللة إولــك

ٓزم الؼقل الثـاين يف ,وهق أن الداطل إسؿاطقؾ وحده,الؼقل الثاين يف الؿسللة الثاكقة

بـراهقؿ وحـده، وٓ يؿؽــ أن يؼـال بـالعؽس، وقـد وهق أن الرافـع إ,الؿسللة إولك

وأما طؾك التلويؾ الذي روي طـ طؾل أن إبراهقؿ "صّرح ابـ جرير هبذا الؾزوم فؼال: 

طــد  هق الذي رفع الؼقاطد دون إسؿاطقؾ، فال يجقز أن يؽقن الؿضؿر مـ الؼـقل

 "ذلؽ إٓ إلسؿاطقؾ خاصة-

ـــر ـــع الؼقاطـــد إب ـــا إن مــــ رف ـــنذا قؾـ ـــف ف ـــف وطؾق ـــالقاو يف ققل اهقؿ وإســـؿاطقؾ ف

ــف:  چپچ يف محــّؾ َكْصــب بنضــؿار  چپ پ ڀ چ واو طاصػــة، ويؽــقُن ققُل

الؼقِل، وذلؽ الؼقل يف محّؾ كصٍب طؾك الحـال مــ إبـراهقؿ وإسـؿاطقؾ، والتؼـدير: 

 -مـّا يؼقٓن: ربَّـَا تؼبَّؾ

ده، فالقاو وطؾك الؼقل بلن الرافع لؾؼقاطد إبراهقؿ وحده، والداطل إسؿاطقؾ وح

واو الحال، وتؽقن إسؿاطقؾ مبتدأ، وخربه الؼقل الؿحذوف، والتؼـدير: وإسـؿاطقؾ 

 ربـا تؼبؾ مـا- :يؼقل

 :الؿوضع السادس

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

 [825لبؼرة: ]ا چگ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 مـفؿا قفؿا، وكّؾ مسللةاختؾػ السؾػ ف حقثيف هذا الؿقضع مسللتان فؼفقتان، 

                                                 
ــ ( 1) ـــ الؼ ــقل الؿــراد بالؿضــؿر م ــقل، أي يؼ ر يؼ ــدَّ ــف الســقاق، والُؿؼ ــديًرا يف الؽــالم دّل طؾق ــا تؼ قل أن هـ

  چپ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ  :إسؿاطقؾ

 ( 235. 0جامع البقان، الطربي، )( 0)

هــ(، تحؼقـؼ: 412اكظر البحر الؿحقط يف التػسقر، إكدلسل، أبق حقان محؿـد بــ يقسـػ، )الؿتـق :  ( 5)

الـدر الؿصـقن يف  ،(386. 8) هــ 8102: الطبعـة بقـروت، –الػؽـر  صدقل محؿد جؿقؾ، الـاشر: دار

هـ(، تحؼقؼ: الدكتقر أحؿـد محؿـد 423طؾقم الؽتاب الؿؽـقن، الحؾبل، أحؿد بـ يقسػ، )الؿتق : 

(881. 0م، )0225 ,هـ 8101دمشؼ، الطبعة الثاكقة، ,الخراط، الـاشر: درا الؼؾؿ

اكظر الؿصدريـ السابؼقـ- ( 1)
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أن إحؽـام الػؼفقـة  ،ٓزمة لؾؼقل أخر- ووجف دخقل هذه الؿسائؾ يف البحث هــا

 -مـ التػسقرصريؼفا آستـباط، وآستـباط 

السـؾػ طؾـك مشـروطقة  اّتػؼ، چک گ گ گ گ ڳڳ چ : الؿسللة إولى

 الطقاف إٓ أهنؿ اختؾػقا يف القجقب مـ طدمف طؾك ققلقـ:

 ومالؽ بـ أكس- ،ٕول: وجقب الطقاف- قالتف طائشة، والثقريالؼقل ا

وٓ شلء طؾك مـ تركف- قالف أكس بـ مالؽ،  ،الؼقل الثاين: أن الطقاف هبؿا تطقع

 وطبد اهلل بـ الزبقر-

 اخُتؾػ يف الؿراد بالؿتطّقع بف طؾك ققلقـ: چڳ ڳ ڳ ڱ چ  الؿسللة الثاكقة:

ي: مـ تطّقع بحجة أو طؿرة بعد أدائف مـا وجـب الؼقل إول: الحج أو العؿرة، أ

 طؾقف مـ حّج أو طؿرة- 

الؼقل الثاين: السعل بقـ الصـػا والؿـروة، أي: مــ تطـّقع بـالطقاف والسـعل بـقـ 

الصػا والؿروة بحقث إكف فعؾ ذلؽ ولؿ يرتكف، مع جقاز ترك السعل بقـفؿا يف الحـج 

 أو العؿرة-

 الـتقجة:

الثاكقة يدل طؾك أن التطّقع ٓ يراد بف الطقاف بعقـف، وإكؿا الؼقل إول يف الؿسللة 

يراد بـف الحـج والعؿـرة الؿتضـؿـتان السـعل بـقـ الصـػا والؿـروة، وهـذا الؼـقل ٓزم 

7 ٕن الســعل بــقـ ,وهــق أن الطــقاف هبؿــا واجــب,الؼـقل إول يف الؿســللة إولــك

ؽّؾػ أو تطّقًطا مــ الصػا والؿروة واجب سقاء كان الحج والعؿرة واجبقـ طؾك الؿ

                                                 
ف يف ققة هذا القجقب، فؿـ العؾؿاء مـ يرى أكف ٓ يسؼط بحال وٓ يتؿ الحـج أو العؿـرة إٓ طؾك خال ( 8)

( 402. 0بف، ومـفؿ مـ يرى أكف واجب، وطؾك مـ تركف فدية وحجف تام- اكظر جامع البقان، الطربي، )

الـديـ هــ(، تحؼقـؼ: الـدكتقر سـعد 508أحؽام الؼرآن الؽريؿ، الطحاوي أحؿد بـ محؿد، )الؿتق  : 

أوكــال، الـاشــر: مركــز البحــقث اإلســالمقة التــابع لققــػ الدياكــة الرتكــل ، اســتاكبقل، الطبعــة إولــك: 

(850. 0( الجامع ٕحؽام الؼرآن، الؼرصبل، )63. 0م، ) 8662 ,هـ 8183

اكظر الؿصادر السابؼة-( 0)

  رآن العظقؿ، ابـ أبل حاتؿ الرازيالؼ( تػسقر 406. 0)، الطربي، جامع البقان: اكظر ققَلل هذه الؿسللة ( 3)

(8 .035) 
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الـاسؽ7 ٕن مـ دخؾ الـسؽ وجب طؾقف اإلتؿـام، ومــ ذلـؽ وجـقب السـعل بـقـ 

 الصػا والؿروة يف كؾ كسؽ-

 ع بـف الطـقاف هبؿـاوهـق أن الؿـراد بـالؿتطقَّ ,وأما الؼقل الثـاين يف الؿسـللة الثاكقـة

 طؾك الؼقل الثاين يف الؿسللة إولك ,
ٌّ
الصـػا  وهـق أن الطـقاف والسـعل بـقـ,فؿبـل

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

أي مـــ لــؿ يــرتك الســعل بــقـ الصــػا والؿــروة- وهــذا الؼــقل ٓزم  چڳ ڳ ڱ چ

وجقب السعل بقـ الصػا والؿروة- وقد ذكر ابـ جرير هذا التالزم فؼال:  ملؾؼقل بعد

ٓ واجب، فـنن الصـقاب أن يؽـقن تلويـؾ  وأما الذيـ زطؿقا أن الطقاف هبؿا تطقع"

ذلؽ طؾك ققلفؿ: فؿـ تطقع بالطقاف هبؿا فنن اهلل شاكر7 ٕن 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 

 "لطائػ هبؿاا

 :الؿوضع السابع

ــــال اهلل تعــــالك:  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ چق

ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 

 [845لبؼرة: ]ا چہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

ــ ــائؾ، إول ــالث مس ــة ث ــذه أي ــف: كيف ه ، چڑ ڑ ک ک ک  چ يف ققل

ہ ہ ۀ ہ چ ققلـف: الثالثـة يف و، چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چققلف:الثاكقة يف و

 .چہھ 

 اخُتؾِــػ يف الؿــراد بالؼصــاص  چڑ ڑ ک ک ک  چ الؿســللة إولــى:

 طؾك ققلقـ:

                                                 
(405. 0جامع البقان، الطربي، )( 8)
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 الؼقل إول: أن الؿراد بالؼصاص الؼتؾ، أي قتؾ الؿعتدي-

الؼقل الثاين: أن معـك الؼصاص يف هذه أية مؼاّصة ديـات بعـض الؼتؾـك بـديات 

هذا الؼقل بلن ُتسؼط الديات وقد ُوّجف معـك  بعض- قال بف السدي يف قصة ذكرها-

 -مـ حزبقـ تؼاتؾقا يف طّؿقا

 ،روي أن أية كزلت يف حزبقـ تحاربقا طؾك طفد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ح بقــفؿ، بـلن ُتسـؼط فؼتؾ بعضفؿ بعًضـا، فـلمر الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ أن ُيصـؾَ 

بـديات رجـالفؿ،  ديات كساء أحد الحـزبقـ بـديات كسـاء أخـريـ، وديـات رجـالفؿ

وديــات طبقــدهؿ بــديات طبقــدهؿ قصاًصــا، فــذلؽ طـــدهؿ معـــك الؼصــاص يف هــذه 

 أية-

ا  وجف آخر: أن كؾ حزب يلخذ دية قتاله، فنن كان الؿؼتقل ديـة الحـّر،  أخـذواحرًّ

وإن كاكت أكثك أخذوا دية إكثك، بحقث ٓ يبغل بعضفؿ طؾـك بعـض فقلخـذ البـاغل 

 و دية حّريـ يف قتؾ حّر-دية حّر يف قتؾ أكثك أ

وجف ثالث: أهنؿ يرجعقن بالػاضؾ مـ ديـة الؿؼتـقل، كـلن يؽـقن الؿؼتـقل رجـاًل 

وقد قتؾتف امرأة، ف ولقاء الدم أن يؼتؾقا الؿرأة ثؿ يلخذون مـ أهؾفا كصػ الدية7 ٕن 

 -دية الؿرأة طؾك الـصػ مـ دية الرجؾ- وهذا مروي طـ طؾل بـ أبل صالب 

 مؼاّصة بالديات-فقف الؿؼاّصة أن الؼقل الؿراد الؿراد هبذا ن أد فالؿؼصق 

ـــة: ـــف  چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ  الؿســـللة الثاكق ـــّق طـ ـــػ يف الشـــلء الؿعػ  اخُتؾِ

 طؾك ققلقـ:

                                                 
( 21. 0( الؽشػ والبقان، الثعؾبل، )822. 5اكظر جامع البقان، الطربي، ) ( 8)

اقتتؾ أهؾ مؾتقـ مـ العـرب أحـدهؿا مسـؾؿ وأخـر معاهـد يف بعـض مـا يؽـقن بـقـ العـرب مــ »قال:  ( 0)

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ، وقـد كـاكقا قتؾـقا إحـرار، والعبقـد، والـسـاء طؾـك أن إمر، فلصؾح بقـفؿ 

جـامع البقـان، « يمدي الحر دية الحر، والعبد دية العبد، وإكثك دية إكثك، فؼاصفؿ بعضفؿ مـ بعـض

( 186. 8) ، السققصل،( الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر64. 5الطربي، )

(61. 5طربي، )جامع البقان، ال ( 5)

 (65. 5اكظر الؿصدر السابؼ ) ( 1)

(66. 5الؿصدر السابؼ ) ( 2)
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 الؼقل إول: طػق القلل طـ الؼاتؾ بلن ٓ ُيؼتؾ- قالف ابـ طباس، ومجاهد-

ـاية طـد الؿؼاّصة7 وذلؽ طؾك أو أرش الج ا فضؾ مـ الديةالؼقل الثاين: العػق طؿّ 

اطتبار أن الحزبقـ الذيـ اقتتال قد فضؾ لفؿ بعـد الؿؼاّصـة شـلٌء مــ الـديات وأرش 

 الجـايات- قال السدي كحقه-

ـــػ يف مقضـــع التخػقـــػ  چۀ ہ ہ ہ ہھ چ  الؿســـللة الثالثـــة:  اخُتؾِ

 طؾك ققلقـ:

ٕن ذلـؽ لـؿ يؽــ يف  الؼقل إول: التخػقػ بآكتؼال مـ الؼَقد إلك قبقل الدية7

، "كان يف بـل إسرائقؾ الؼصاص ولؿ تؽـ فقفؿ الدية"إمؿ السابؼة، قال ابـ طباس: 

 "-كان لؾـصارى الؼصاص أو العػق ولؿ يؽـ لفؿ الدية"وقال قتادة: 

أن اهلل رفع طـ الحزبقـ الؿتؼاتؾقـ الؼَقد وكؼؾفؿ  هق الؼقل الثاين: أن التخػقػ هـا

 لؾديات-

 جة: الـتق

ًٓ يف الؿسللة إولك والثاكقة:  سلجعؾ الـتقجة أو

ٓزم الؼـقل  ,وهق طػق القلل طـ الؼاتؾ أن ُيؼتـؾ,الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة

ــك ــؾ,إول يف الؿســللة إول ــة يف الؼت ــاين يف الؿســللة ,وهــق أن الؿؼاّص ــقل الث والؼ

وهق أن ,يف الؿسللة إولكٓزم الؼقل الثاين ,وهق أن العػق يف وضع الديات,الثاكقة

 -,الؿؼاّصة يف الديات فؼط

والقاجـب طؾـك تلويـؾ الؼـقل الـذي "وقد أشار ابـ جرير إلك هذا التالزم فؼـال: 

أكـف بؿعــك مؼاّصـة  چڑ ڑ ک ک ک  چرويـا طـ طؾل، والحسـ يف ققلف: 

دية الـػس الذكر مـ دية الــػس إكثـك، والعبـد مــ الحـر، والرتاجـع بػضـؾ مـا بـقـ 

                                                 
( الـدر 21. 0( الؽشـػ والبقـان، الثعؾبـل، )826. 5اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقـان، الطـربي، ) ( 8)

(186. 8) ، السققصل،الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر

 ( 063. 8) الرازي، ابـ أبل حاتؿ الؼرآن العظقؿ، سقر( تػ885. 5اكظر جامع البقان، الطربي، ) ( 0)

هذا الؼقل ذكره ابـ جرير طؾك وجف الؾزوم ولؿ يـسبف لؼائؾ، كؿـا سـقل - اكظـر جـامع البقـان، الطـربي،  ( 5)

(5 .881 )
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فؿـــ طػــل لــف مـــ  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چيتــل أكػســفؿا أن يؽــقن معـــك ققلــف: د

القاجب ٕخقف طؾقف مـ قصاص دية أحدهؿا بدية كػس أخر إلك الرضـا بديـة كػـس 

  "الؿؼتقل، فاّتباع مـ القلل بالؿعروف، وأداء مـ الؼاتؾ إلقف ذلؽ بنحسان

هـا طـ الؼتؾ، وقـد قـال  فػل ذلؽ إشارة إلك أكف ٓ يؿؽـ أن يؼقل قائؾ: إن العػق

 قبؾ ذلؽ: إن الؿراد بالؼصاص قصاص الديات-

وأما الؿسللة الثالثة فـالؾزوم يف ققلقفـا كـالؾزوم الحاصـؾ يف الؿسـللة الثاكقـة7 فـنن 

,وهق أن التخػقػ بآكتؼال مـ الؼَقد إلك قبقل الدية,الؼقل إول يف الؿسللة الثالثة

,ة إولك والثاكقة، وكذلؽ الؼقل الثاين يف الثالثةٓزم لؾؼقل إول يف كؾٍّ مـ الؿسلل

 ,وهق أن الؿراد بالتخػقػ أن اهلل رفع طـ الحزبقـ الؿتؼاتؾقـ الؼَقد وكؼؾفؿ لؾـديات

ٓزم لؾؼقل الثاين يف كؾٍّ مـ الؿسللة إولك، وقـد أشـار ابــ جريـر إلـك لـزوم الؼـقل 

وأمـا طؾـك "، فؼـال: والثاكقـة إولـكالثاين يف الؿسللة الثالثة لؾؼـقل الثـاين يف الؿسـللة 

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 

تؾف وأخذه بديتف، تخػقـٌػ مــل طــؽؿ ثؼـؾ مـا كـان طؾـقؽؿ مــ حؽؿـل بؼتقؾف الذي ق

 "طؾقؽؿ بالؼقد، أو الدية ورحؿة مـل لؽؿ

 :الؿوضع الثامن

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  چقال اهلل تعالك: 

ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

يث  حت ختمت ىت يت جثمث ىث ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

 [-863لبؼرة: ]ا چحج مج جح مح جخ حخمخ جس حس خس مس حص مص جض حض 

                                                 
 (826. 5جامع البقان، الطربي، )( 8)

(881. 5جامع البقان، الطربي، )( 0)
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ــف تعــالك:  ــة مســللتان، إولــك يف ققل ــة:  ،چ ۇ ۇ چيف هــذه أي ېئ  چوالثاكق

 .چېئ

 

 اخُتؾِػ يف سبب الحصر طؾك ثالثة أققال: چ ۇ ۇ چ: الؿسللة إولى

الؼقل إول: الحصر بعدوٍّ فؼط، وهق أن يؿـع العدوُّ الؿحـرم مــ القصـقل إلـك 

 لبقت- قالف ابـ طباس-ا

 الؼقل الثاين: الحصر بؿرض أو كسر وكحقهؿا- قال كحقه السدي-

الؼقل الثالث: أي شلء يحبس الؿحرم سقاء كان مرًضـا أو طـدّوا أو خقًفـا- قالـف 

 قتادة-، ووططاء ،مجاهد

 اخُتؾػ يف الذي قد ُأمـ مـف طؾك ققلقـ: چ ېئ ېئ چ: الؿسللة الثاكقة

برأتؿ مـ مرضؽؿ الذي أحصـركؿ طــ حجؽـؿ، أو طؿـرتؽؿ- الؼقل إول: فنذا 

 وطؾؼؿة- ،قالف طروة بـ الزبقر

 والربقع- ،الؼقل الثاين: إذا أمـ مـ خقفف وبرئ مـ مرضف- قالف قتادة

 الـتقجة: 

ٓزم ,وهق أن إمـ هق الـربء مــ مـرض وكحـقه,الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة

والؼقل الثاين يف الؿسللة ,وهق أن اإلحصار بالؿرض,الؼقل الثاين يف الؿسللة إولك

,ٓزم الؼـقل الثالـث,وهق أن إمـ الربء مـ الؿـرض والسـالمة مــ العـدو,الثاكقة

 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 

وهذا لؿ يذكره  ،إمـ مـ العدو فؼط چ ېئ ېئ چن يؽقن الؼقل يف ققلف تعالك أمـف 

                                                 
( الـدر 65. 0ُ( الؽشـػ والبقـان، الثعؾبـل، )512. 5ع البقـان، الطـربي، )اكظر أققال هذه الؿسللة جام( 8)

(288. 8) ، السققصل،الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر

 ( 820. 0( الؽشػ والبقان، الثعؾبل، )188. 5اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقان، الطربي، ) ( 0)
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ابـ جرير، ولؽـ روى ابـ أبـل حـاتؿ طــ مؼاتـؾ بــ حقـان أكـف قـال: فـنذا أمــتؿ مــ 

 العدّو-

 :الؿوضع التاسع

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ  تعالك: قال اهلل

ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ 

 [864لبؼرة: ]ا چڦ ڦ ڄ 

ڀ چ والثاكقـة يف ققلـف ، چڀ ڀ چ يف أية مسللتان، إولك يف ققلف تعـالك: 

 چٺ ٺ ٺ

 اختؾػ السؾػ يف الؿراد بالػسقق طؾك أققال: چڀ ڀ چ  الؿسللة إولى:

 والحسـ وغقرهؿ- ،وططاء ،ؾفا- قالف ابـ طباسالؿعاصل ك الؼقل إول:

الؼقل الثاين: الؿحظقرات التل هل معاصل طؾك الؿحـرم، مؿـا ُحـّرم طؾقـف حـال 

 إحرامف مثؾ الصقد وأخذ الشعر وَقْؾؿ إضافر وكحق ذلؽ- روي طـ ابـ طؿر كحقه-

 وغقرهؿا- ،والسدي ،الؼقل الثالث: السباب- قالف مجاهد

 ل صـام- قالف ابـ زيد-الؼقل الرابع: الذبح 

 الؼقل الخامس: التـابز بإلؼاب- قالف الضحاك-

وأولـك إقـقال التـل  "قال ابـ جرير بعد ذكر هذه إققال ُمَرّجًحا الؼـقل الثـاين: 

الـفـل  چڀ ٺ ٺ ٺچ ذكركا بتلويؾ أية يف ذلؽ، قـقل مــ قـال: معــك ققلـف: 

اهلل الؿحـرم طــ فعؾـف يف حـال إحرامـف،  طـ معصقة اهلل يف إصابة الصقد وفعؾ ما هنك

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ وذلـــؽ أن اهلل جـــؾ ثــــاؤه قـــال: 

يعـل بذلؽ فال يرفث، وٓ يػسؼ: أي ٓ يػعؾ مـا هنـاه اهلل طــ فعؾـف يف حـال  چٺٺ 

                                                 
(128. 0)الرازي، تػسقر الؼرآن العظقؿ، ابـ أبل حاتؿ  ( 8)

 الـرازي،ابــ أبـل حـاتؿ الؼـرآن العظـقؿ،  ( تػسـقر143، 141، 145، 142. 5جامع البقان، الطربي، )( 0)

(338. 8) ، الؼقسل،( الفداية الك بؾقغ الـفاية514. 8)
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إحرامف، وٓ يخرج طــ صاطـة اهلل يف إحرامـف- وقـد طؾؿــا أن اهلل جـؾ ثــاؤه قـد حـّرم 

م، وكـذلؽ حـّرم التــابز بإلؼـاب يف حـرِ ُمحِرًما كان أو غقر مُ معاصقف طؾك كؾ أحد، 

ــف:  ــا بؼقل ــرام وغقره لحجــرات: ]ا چی جئ حئ مئ ىئ يئجب چ حــال اإلح

وحّرم طؾك الؿسؾؿ سباب أخقف يف كؾ حاٍل، َفَرَض الحج أو لؿ يػرضف- فنذ كان  [88

وفرضف ذلؽ كذلؽ، فال شؽ أن الذي هنك اهلل طـف العبد مـ الػسقق يف حال إحرامف 

الحج هق ما لؿ يؽـ فسقًقا يف حال إحاللف وقبؾ إحرامف بحجة7 كؿا أن الرفث الـذي 

 هناه طـف يف حال فرضف الحج، هق الذي كان لف مطؾؼا قبؾ إحرامـف7 ٕكـف ٓ معــك ٕنْ 

يؼال فقؿا قد حّرم اهلل طؾك خؾؼف يف كؾ إحقال: ٓ يػعؾـ أحـدكؿ يف حـال اإلحـرام 

 ٕن خصقص حال اإلحرام بف ٓ وجف لف وقد طـؿّ  7يف كّؾ حال ما هق حرام طؾقف فعؾف

فل بف جؿقع إحقال مـ اإلحالل واإلحرام- فنذ كان ذلؽ كذلؽ، فؿعؾقم أن الذي كُ 

طـف الؿحرم مـ الػسـقق فخـّص بـف حـال إحرامـف، وققـؾ لـف: إذا فرضـت الحـج فـال 

 "تػعؾف، هق الذي كان لف مطؾًؼا قبؾ حال فرضف الحج

ــــة الؿســــللة ــــرااختُ  چڀ ٺ ٺ ٺچ : الثاكق ــــػ يف الؿ ــــك  دؾ  بالجــــدال طؾ

 أربعة أققال:

 ،ومجاهـد ،الؼقل إول: أن يؿاري الرجؾ صاحبف حتك يغضبف- قالـف ابــ طبـاس

 وسعقد بـ جبقر-

الؼقل الثاين: الؿؼصقد كقع مـ الجدال خاّص بالحج، وذلـؽ أن قريًشـا وغقـرهؿ 

ـا أتّؿ مـ حّجؽؿ- قالف محؿد بـ كاكقا إذا اجتؿعقا يف الحج قال كؾ ققم لم خر: حجُّ

 كعب الؼرضل-

ــقل  ــقم الحــج، ويؼ ــقل بعضــفؿ: الق ــقا فقؼ ــادلقا ويختؾػ ــث: أن يتج ــقل الثال الؼ

 أخرون: غًدا الحج- قالف الؼاسؿ بـ محؿد-

الؼقل الرابع: أن ذلؽ خربٌ مـ اهلل تعـالك طــ اسـتؼامة وقـت الحـج طؾـك مقؼـات 

                                                 
 (144. 5جامع البقان، الطربي، ) ( 8)
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الـذي كـاكقا يتعـامؾقن بـف يف تـلخقر  ، وأن الـسـلءطــف واحد ٓ يتؼّدمـف، وٓ يتـلخر

 وقت الحج شفًرا أو تؼديؿف قد أبطؾف اهلل-

، وهق أن الجدال الؿـفل طـف جدال خـاص وهـاك أققال أخرى بؿعـك هذا الؼقل

 بلمر الحج-

  
 الـتقجة:  

كالحظ أن الؼقل بلن الجدال هق طؿقم الجـدال كـالؼقل يف الؿسـللة إولـك  

الػسقق هق طؿقم الػسقق، فقدخؾ فقفؿا الػسقق والجدال الخاص بالحج ومـا  بلن

ا بالحج، لؽـ  فل طـف الؼقل بلن الػسقق هق كؾ ما كُ  ابـ جرير طـدما رّجحلقس خاصًّ

الرتجــقح يف معـــك  االتــزم هـذ، ولـقس طؿــقم الؿعاصـل ،الؿحـرم حــال إحرامـف فؼــط

، ٓ الحــج دال يف وقــتالجــدال فــرّجح كــذلؽ أكــف جــدال خــاص بــالحج وهــق الجــ

 الجدال الؿـفل طـف كؾ وقت مثؾ السباب والتـابز بإلؼاب-

: مرّجًحا الؼـقل الرابـعقال رحؿف اهلل مشقًرا لفذا الؾزوم الذي التزمف يف اختقاره 

بالصقاب، ققل مــ قـال: معــك  چڀ ٺ ٺ ٺچ وأولك هذه إققال يف ققلف  "

اســتؼام أمــره، ووقتــف طؾــك وقــت واحــد، ذلــؽ: قــد بطــؾ الجــدال يف الحــج ووقتــف، و

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 

                                                 

ٻ ٻپ  ٱ ٻ ٻچ ومعـك الـسلء وتػصقؾ الروايات يف صػتف مذكقرة يف ققل اهلل تعالك:  ( 8)

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

[54]التقبة:  چڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

( تػسقر الؼرآن، السؿعاين، مـصقر بـ محؿد، )الؿتق : 155، 545، 143. 5جامع البقان، الطربي، ) ( 0)

ــاض 156 ــقصـ، الري ــقؿ، الـاشــر: دار ال ـــ غـ ــاس ب ـــ طب ــقؿ ب ــراهقؿ وغـ ـــ إب ــؼ: ياســر ب  –هـــ(، تحؼق

( معـالؿ التـزيـؾ يف تػسـقر الؼـرآن )تػسـقر 022. 8) م،8664 ,هــ8185 إولـك،: الطبعة عقدية،الس

طثؿـان  ,هــ(، تحؼقـؼ: محؿـد طبـد اهلل الـؿـر 282البغقي( البغـقي، الحسـقـ بــ مسـعقد، )الؿتـق : 

هــ  8184سؾقؿان مسؾؿ الحرش، الـاشر: دار صقبة لؾـشر والتقزيع، الطبعة: الرابعـة،  ,جؿعة ضؿقرية 

 ( 004. 8م، ) 8664 ,

ويؿؽـ أن يؽقن الثالث والثاين داخؾقـ يف هذا- ( 5)
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ا شركفا تختؾػ فقف- وإكؿا اخرتكـا هـذا التلويـؾ يف ذلـؽ ورأيــاه أولـك بالصـقاب مؿـ

أكـف غقـر جـائز أن  چڀ ڀ چ خالػف لؿا قد قدمـا مـ البقـان آكػـا يف تلويـؾ ققلـف: 

يؽــقن اهلل خــص بــالـفل طـــف يف تؾــؽ الحــال إٓ مــا هــق مطؾــؼ مبــاح يف الحــال التــل 

 "يخالػفا، وهل حال اإلحالل

 :الؿوضع العاشر

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ قال اهلل تعالك: 

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

[022 – 021لبؼرة: ]ا چک ک ک 

يف هذه أية ثالث مسائؾ، إولك: فقؿـ كزلت فقف هذه أيات، والثاكقـة: الؿـراد 

ــالك:  ــف تع ــاد يف ققل ــراد  ،چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چباإلفس ــة: الؿ والثالث

 بنهالك الحرث والـسؾ-

 اخُتؾػ فقؿـ كزلت هذه أيات طؾك ققلقـ: الؿسللة إولى:

كزلـت يف إخــس بــ  "ل إول: كزلت يف إخـس بـ َشريؼ، قال السـدي: الؼق

ــَرة- وأقبــؾ إلــك الـبــل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ  شــريؼ الثؼػــل، وهــق حؾقــػ لبـــل ُزْه

بالؿديـة، فلضفر لف اإلسالم، فَلطجب الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ذلـؽ مــف، وقـال: 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ وذلــؽ ققلــف: إكؿــا جئــت أريــد اإلســالم، واهلُل يعؾــؿ أين صــادق- 

ثؿ خرج مـ طـد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؿرَّ بزرع لؼقم مـ الؿسـؾؿقـ،  چچ 

 "وُحُؿر، فلحرق الزرع، وطؼر الُحُؿر-

الؼقل الثاين: أهنا كزلت يف مـافؼقـ كاكقا يلتقن إلك الرسقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ 

 وقتادة-ويحؾػقن لف أهنؿ طؾك اإليؿان- قال كحقه مجاهد 

                                                 
 (154. 5اكظر جامع البقان، الطربي، ) ( 8)

( الؽشـػ 531. 0) الـرازي، ابــ أبـل حـاتؿ الؼـرآن العظـقؿ، ( تػسقر240. 5جامع البقان، الطربي، )( 0)

 ( 886. 0والبقان، الثعؾبل، )

( أكـقار 535. 0) الـرازي، ابـ أبل حـاتؿ الؼرآن العظقؿ، ( تػسقر242. 5لطربي، )اكظر جامع البقان، ا( 5)

= 
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اخُتؾـػ يف معــك اإلفسـاد  چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ: الؿسللة الثاكقة

 يف أية طؾك ققلقـ:

 الؼقل إول: الؿراد باإلفساد، قطع الطريؼ، وإخافة السبقؾ-

 الؼقل الثاين: قطع الرحؿ، وسػؽ الدماء-

اخُتؾِـــػ يف كقػقـــة إهـــالك الحـــرث  چڈ ڈ ژچ : الؿســـللة الثالثـــة

 :والـسؾ طؾك ققلقـ

ـػسـف وهـذا مـا حصـؾ مــ إخــس طــدما حـّرق ب ذلـؽ الؼقل إول: أكف يباشـر

 الزروع وطؼر الُحُؿر- قالف السدي-

الؼقل الثاين: أكف يتسّبب بػعؾف إلك أن َيفؾؽ الحرُث ويـؼطع الـسؾ، قال مجاهـد: 

ــؽ " ــذلؽ الؼطــر، فقفؾ ــؿ، فقحــبس اهلل ب ــقّلك ســعك يف إرض بالعــدوان والظؾ إذا ت

 "والـسؾ-الحرث 

 الـتقجة:

كـرى أن الؼـقل إول يف الؿسـائؾ الثالثـة متالزمــة ٕهنـا كؾفـا تتحـّدث طــ قصــة 

إخـس بـ شريؼ، وهذا الؾزوم جاء مـ سـبب الــزول، فـإولك طــد التػسـقر لفـذه 

 هذا السبب أٓ ُيغػؾ هذا الجاكب مـ التالزم- إذا اطُتِؿدأية 

ثالثة فؼد جاءت متػّؼة يف كقن أية كزلت يف طؿقم وأما الؼقل الثاين يف الؿسائؾ ال

، ولـذلؽ لـؿ سـالمفؿحال الؿـافؼقـ الذيـ يظفرون لؾرسقل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ إ

بالـظر إلك  ةيؽـ مـفؿ مباشرة إلهالك الحرث والـسؾ7 فجاء التػسقر لؾؿسائؾ الثالث

 معـك العؿقم-

                                                 
= 

: محؿد طبـد الـرحؿـ ، تحؼقؼهـ(352)الؿتق : ، طبد اهلل بـ طؿر ، البقضاوي،التـزيؾ وأسرار التلويؾ

 -(855. 8)، هـ 8185 ,الطبعة: إولك ، بقروت –الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل ، الؿرطشؾل

الرازي،  ابـ أبل حاتؿ الؼرآن العظقؿ، ( تػسقر258. 5اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقان، الطربي، )  (8)

 -(053. 8)، البغقي، ( معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن534. 0)

-الؼقل إول مـ الؿسللة إولك كؿا تؼّدم يف ( 0)

( تػســقر 534. 0) الــرازي ابـــ أبــل حــاتؿؿ، الؼــرآن العظــق( تػســقر 255. 5جــامع البقــان، الطــربي، ) ( 5)

(231. 8الؼرآن العظقؿ، ابـ كثقر الدمشؼل، )
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 :الؿوضع الحادي طشر

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچقـــــــال اهلل تعـــــــالك: 

  [003لبؼرة: ]ا چڦ

 اإليالء: الحؾػ، يؼال: آلقت، أي حؾػت، وآسؿ إلّقة-

والثاكقـة يف  ،چٺ ٿ ٿ ٿ چ يف هذه أية مسللتان، إولك يف ققلف تعالك: 

 -چٹ ڤچققلف تعالك: 

اختؾــػ الســؾػ يف صــػة القؿــقـ التــل  چٺ ٿ ٿ ٿ چ  الؿســللة إولــى:

 ا طؾك ققلقـ:يؽقن بف الرجؾ مملقً 

 ،قالـف طؾـل بــ أبـل صالـب الؼقل إول: أن يحؾػ طؾـك زوجتـف أٓ يجامعفـا-

 وابـ طباس-

أو  ،أو ترك كالمفا ،الؼقل الثاين: أن يحؾػ طؾك ُمساءة امرأتف سقاء برتك جؿاطفا

 وسعقد بـ الؿسقب- ،أو حؾػ طؾك ضرهبا- قالف الشعبل ،إغضاهبا

والؿـراد الرجـقع  ء يف الؾغـة الرجـقع والعـقد،الػل چٹ ڤچ: الؿسللة الثاكقة

 فقؿا حؾػ طؾقف-

 وقد اخُتؾػ فقؿا يتحّؼؼ فقف الرجقع طؾك ققلقـ:

                                                 
هــ(، تحؼقـؼ: أحؿـد صـؼر، 043اكظر غريب الؼرآن، ابـ قتقبة الديـقري، محؿد بـ طبد اهلل، )الؿتـق :  ( 8)

م، )ص: 8645 ,هــ  8565الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة )لعؾفا مصقرة طــ الطبعـة الؿصـرية(، الســة: 

هــ(، 552( كزهة الؼؾـقب )غريـب الؼـرآن لؾسجسـتاين( السجسـتاين، محؿـد بــ ُطزيـر، )الؿتـق  : 52

 , هــ 8183 ، إولـك:  الطبعـة سـقريا، –تحؼقؼ: محؿد أديب طبد القاحد جؿران، الـاشـر: دار قتقبـة 

( 206: ص) م، 8662

ام يف الغضب والرضا؟ويف هذا الؼقل ققٓن: هؾ يؽقن ذلؽ إذا حؾػ غضًبا هق ط ( 0)

( الـدر 835. 0( الؽشـػ والبقـان، الثعؾبـل، )15. 1اكظر ققلل هذه الؿسللة جامع البقـان، الطـربي، ) ( 5)

 (313. 8الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر، لؾسققصل )

، ، وآخـريـهــ(، تحؼقـؼ: أحؿـد يقسـػ الـجـا 024معاين الؼرآن، الػراء، يحقـك بــ زيـاد، )الؿتـق :  ( 1)

( غريب الؼـرآن، ٓبــ قتقبـة 48. 5) إولك،: الطبعة مصر، –اشر: دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة الـ

 ( 53)ص: 
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ــاع ــؼ إٓ بالجؿ ــقل إول: ٓ يتحّؼ ــرالؼ ـــ جبق ــعقد ب ــاس، وس ـــ طب ــف اب  ،- قال

 والشعبل-

 الؼقل الثاين: يحصؾ الػلء بالؾسان- قالف إبراهقؿ الـخعل، والحسـ البصري-

 لـتقجة:ا

ٓزم لؾؼقل ,ن الػلء ٓ يتحؼؼ إٓ بالجؿاعأوهق ,الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة

وكـذلؽ الؼـقل الثـاين يف  ,إيـالء إٓ يف جؿـاع وهـق أكـف ٓ,إول يف الؿسللة إولـك

وهـق أن اإليـالء ,ٓزم الؼـقل الثـاين ,وهق أن الػلء يحصؾ بالؾسـان,الؿسللة الثاكقة

، وقـد ذكـر ابــ جريـر سـبب الخـالف يف الؿسـللة الثاكقـة ,قهيؽقن برتك الؽالم وكح

وإكؿا اختؾػ الؿختؾػـقن يف تلويـؾ الػـلء طؾـك قـدر "وأشار إلك الؾزوم فقفا، فؼال: 

اختالففؿ يف معـك القؿقـ التل تؽقن إيالًء، فؿـ كـان مــ ققلـف: إن الرجـؾ ٓ يؽـقن 

بــــالحؾػ طؾقفــــا أن ٓ مملًقــــا مـــــ امرأتــــف اإليــــالء الــــذي ذكــــره اهلل يف كتابــــف إٓ 

يجامعفا=جعـــؾ الػـــلء الرجـــقع إلـــك فعـــؾ مـــا حؾـــػ طؾقـــف أن ٓ يػعؾـــف مــــ 

جؿاطفا،---وأما مـ كان مـ ققلف: إكف قد يؽقن مملًقا مـفا بالحؾػ طؾك ترك كالمفا، 

أو طؾك أن يسقءها، أو يغقظفا، أو ما أشبف ذلؽ مـ إيؿان=فنن الػلء طـده الرجقع 

يػعؾف مؿا فقف مساءتا بالعزم طؾك الرجقع طـف وإبداء ذلؽ  إلك ترك ما حؾػ طؾقف أن

 "بؾساكف يف كؾ حال طزم فقفا طؾك الػلء-

 :الؿوضع الثا  طشر

﮲  چ قال اهلل تعالك:  ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ

﮾ ﮿ ﯀﯁         ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ 

         ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
                                                 

الذيـ قالقا هذا الؼقل اختؾػقا فقؿا إذا كان ٓ يؼدر طؾك الجؿاع كلن يؽقن مريًضا أو مسجقًكا، فؼقؾ: ٓ  (8)

 الجؿاع وُتعترب فقئتف بالؾسان- ُيعذر وتطؾؼ مـف الؿرأة، وبعضفؿ قال: إكف ُيعذر ويسؼط طـف

( تػسقر الؼرآن العظقؿ، ابـ كثقر الدمشؼل، 25، 21. 1اكظر ققلل الؿسللة اكظر جامع البقان، الطربي، )( 0)

(8 .321 )

(26. 1جامع البقان، الطربي، )( 5)
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خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىثيث حج ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب 

 [052 – 006البؼرة: ] چمج جح مح جخ حخ مخ 

، والثاكقـة يف چھ ھ ھچ يف هاتقـ أيتقـ مسللتان، إولك يف ققلف تعالك: 

 .چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ ققلف تعالك:

 إما أن يؿسـؽ ،: ذكر اهلل أن لؾزوج أن يطؾؼ تطؾقؼتقـ ثؿ لف الخقارالؿسللة إولى

إٓ يف الؿـراد بؼقلـف تعـالك:  ،اتػاق بنحسان، وهذا محؾُّ  فاسّرحأو يُ  ،يف العدة زوجتف

 فؼد اخُتؾػ يف ذلؽ طؾك ققلقـ: چھ ھ ھچ 

 الؼقل إول: أن الؿراد بالتسريح الطؾؼة الثالثة- قالف ططاء، ومجاهد-

تا، وٓ الؼقل الثاين: الؿراد بالتسريح تركفا بعـد الطؾؼـة الثاكقـة حتـك تـؼضـل طـدّ 

ؼفا الثالثة فقطقؾ طؾقفا العدة كؿا يػعؾ بعـض إزواج، ففـذا هـق الـرتك جعفا لقطؾاُير

 والضحاك- ،بنحسان- قالف السدي

الطؾؼـة مـع آتػـاق  أصـؾ هـذه اخُتؾِـػ يف چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ الؿسللة الثاكقة:

 طؾك أهنا الطؾؼة الثالثة طؾك ققلقـ:

ھ ھ چ : الؼـــقل إول: أن هـــذه الطؾؼـــة هـــل الؿؼصـــقدة يف قـــقل اهلل تعـــالك

ـــد: چھ ـــال مجاه ـــك  چجئ حئ مئ ىئ يئ جب ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ "، ق ـــاد إل ط

 چۆ ۈچ :والػـــاء يف ققلـــف تعـــالك "چہ ھ ھ ھ ھچ ققلـــف:

 ما بعد الطؾؼة الثالثة-طؾك طؾك هذا الؼقل تػريعقة، يراد مـفا تػريع حؽؿ 

ھ ھ چ  :الؼقل الثاين: أن هـذه الطؾؼـة صؾؼـة مسـتلكػة، أي ٓ طالقـة لفـا بؼقلـف

والػـاء طؾـك هـذا الؼـقل تعؼقبقـة، فقؽـقن  كحقه الضحاك، والسدي-- قال چھ

                                                 
( 186. 0) زيالـراابـ أبل حـاتؿ  الؼرآن العظقؿ، ( تػسقر850، 852. 1اكظر جامع البقان، الطربي، ) ( 8)

 (020. 8زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر، ٓبـ الجقزي )

 ( 343. 8)، السققصل، ( الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر834. 1جامع البقان، الطربي، )( 0)

( الـدر الؿـثـقر يف 804. 5( الجامع ٕحؽام الؼرآن، الؼرصبل، )834. 1اكظر جامع البقان، الطربي، ) ( 5)

 ( 343. 8) ، السققصلثقرالتػسقر بالؿل
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 التؼدير فنن صّؾؼفا صؾؼة ثالثة بعد الطؾؼتقـ فالحؽؿ كذا وكذا-

 الـتقجة:

وهق أن الؿراد هبذه الطؾؼـة التسـريح ,كؿا يظفر أن الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة

وهق أن الؿراد بالتسريح الطؾؼة ,ولكٓزم الؼقل إول يف الؿسللة إ ,الؿذكقر آكًػا

وهـق أن الؿـراد ,مـا الؼـقل الثـاين يف الؿسـللة الثاكقـةأوقد قال هبؿا مجاهد، و ,الثالثة

فالزم الؼقل الثاين يف الؿسـللة ,بالطؾؼة صؾؼة مستلكػة ٓ طالقة لفا بالتسريح الؿذكقر

هــذيـ  زموهــق أن الؿــراد بالتســريح تركفــا حتــك تـتفــل العــدة، ولــذلؽ الَتــ,إولــك

 -والسدي ،مـ الضحاك كؾٌّ  قـالؼقل

 :الؿوضع الثالث طشر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ قال اهلل تعالك: 

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 

 [016البؼرة: ] چک ک ک 

ولك يف ققل اهلل ٔية مسللتان، ٕا ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  چ تعالك: يف هذه ا

 .چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ  چوالثاكقة يف ققلف تعالك: ، چڄ 

ٕولى اختُؾػ يف شلن الؽػار  چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  چ: الؿسللة ا

 هؾ جاوزوا الـفر مع صالقت بعد اتػاقفؿ طؾك أن الؿممـقـ قد تجاوزوا؟

 والسدي- ،الؼقل إول: تجاوز الؽػار مع صالقت- قالف ابـ طباس

 اين: أكف لؿ يتجاوز معف إٓ مممـ- قالف الرباء بـ طازب، وقتادة-الؼقل الث

اخُتؾِـػ يف الؼـائؾقـ .چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ: الؿسللة الثاكقة

 هذا الؼقل:

                                                 
( 162. 1اكظر الؼقلقـ جامع البقان، الطربي، ) ( 8)
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ــال بعــدها طؾــك لســان الؿــممـقـ: چ ڇ ڇ  چ الؼــقل إول: الؽػــار7 ٕن اهلل ق

ـّ لؼاء اهلل، چڇ ڇ ڍ ڍ  وهـذا  فدّل طؾك أن أخريـ لؿ يؽقكقا مؿـ يظ

 كػر- وهذا الؼقل ققل ابـ طباس والسدي-

الؼقل الثاين: أن الؼائؾقـ ذلؽ مـ أهؾ اإليؿـان، إٓ أن إيؿـاهنؿ كـان ضـعقًػا- قـال 

ويؽــقن الؿممـــقن بعضــفؿ أفضــؾ جــًدا، وطزًمــا مـــ بعــض، وهــؿ مممـــقن "قتــادة: 

 -"كؾفؿ

 الـتقجة:

ٓزم الؼـقل إول ,اكقا كّػـاًراوهـق أن الؼـائؾقـ كـ,الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة

وذلـؽ ضـاهر مــ التـزام قتـادة  ,زوا الـفـرووهـق أن الؽػـار تجـا,يف الؿسللة إولـك

 لذلؽ بؼقلف كال الؼقلقـ-

ٓزم الؼقل الثاين ,أن الؼائؾقـ ذلؽ مـ الؿممـقـ,والؼقل الثاين يف الؿسللة الثاكقة

ضـاهر كـذلؽ يف التـزام ابــ وذلؽ ,وهق أكف لؿ يتجاوز إٓ مممـ,يف الؿسللة إولك

 والسدي لذلؽ- س،طبا

 :الؿوضع الرابع طشر

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

 [،032البؼرة: ] چٺ ٿٿ 

ــالك: ــف تع ــك يف ققل ــة مســللتان، الؿســللة إول ٻ ٻ پ پ  چ يف هــذه أي

 -چٺ ٿٿ چ والثاكقة يف ققلف تعالك: ، چپپ

ــللة إولــى: ــػ يف الســبب الــذي دطــا  چپ پپ  ٻ ٻ پ چ الؿس اخُتؾِ

 إبراهقؿ إلك أن يدطق هبذه الدطقة طؾك ثالثة أققال:

فسـلل اهلل أن يريـف كقـػ  ،الؼقل إول: أكف رأى داّبة قـد تؼاسـؿتفا السـباع والطقـر

                                                 
(165. 1) جامع البقان، الطربي اكظر  ( 8)

 (161. 1، )الؿصدر السابؼ ( 0)
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 والضحاك- ،يحققفا بعد أن تػّرق لحؿفا يف بطقن الطقر والسباع- قالف قتادة

بب الؿحاّجـة التـل كاكـت بقــف وبـقـ الـؿـرود7 فـنن الؼقل الثاين: أن ذلؽ كـان بسـ

واّدطك الـؿرود أكـف يحقـل ويؿقـت، وقـال لـف بقؼقــف: إن  ،الـؿرود إبراهقؿ طـدما حاّج 

 مـ اهلل طقاًكا-ذلؽ اهلل هق الذي يحقل ويؿقت، أراد إبراهقؿ أن يرى 

ك يف أن وهذان الؼقٓن، أطــل إول وهـذا أخـر متؼاربـا الؿعــ"قال ابـ جرير: 

مسللة إبراهقؿ رّبف أن يريف كقػ يحقل الؿقتك، كاكت لقرى طقاًكا ما كان طـده مـ طؾؿ 

 "ذلؽ خربًا

الؼقل الثالث: أن ذلؽ كان بسبب إخبار اهلل إلبراهقؿ بلكف اّتخذه خؾقاًل، فسلل رّبف 

- أن يريف طاجاًل مـ العالمة لف طؾك ذلؽ لقطؿئـ قؾبـف بلكـف قـد اصـطػاه لـػسـف خؾـقاًل 

 قالف السدي-

الطؿلكقـة مــ  أراد إبراهقؿ إمر الذياخُتؾِػ يف  چٺ ٿٿ چ  الؿسللة الثاكقة:

 أجؾف طؾك ققلقـ:

 الؼقل إول: أن الطؿلكقـة الؿرجّقة كاكـت لطؾـب القؼـقـ يف إحقـاء الؿـقتك- قالـف 

 ابـ طباس- 

ـّ قؾبف بالخّؾة- قالف سعقد بـ جبقر-  الؼقل الثاين: يطؿئ

 تقجة:الـ 

ــاتج طـــ اخــتالف الروايــات اإلســرائقؾقة، وطؾــك  الخــالف يف إقــقال الســابؼة ك

وهق أن الطؿلكقـة الؿرجقة كاكـت لطؾـب ,ضقئفا جاء الؼقل إول يف الؿسللة الثاكقة

                                                 
، القاحدي، طؾـل ( القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز303، 1.301اكظر الؼقلقـ جامع البقان، الطربي، ) ( 8)

,دار الـشر: دار الؼؾؿ ، الـدار الشـامقة ، تحؼقؼ: صػقان طدكان داوودي،هـ(135 )الؿتق : بـ أحؿد،ا

 ، السـققصل،( الدر الؿـثـقر يف التػسـقر بالؿـلثقر853)ص:  ،هـ8182الطبعة: إولك،، دمشؼ،بقروت

(0 .55  )

(303. 1جامع البقان، الطربي، )( 0)

( 55. 0) ، السققصل،ػسقر بالؿلثقر( الدر الؿـثقر يف الت304. 1جامع البقان، الطربي، )( 5)

 (55. 0) ، السققصل،( الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر352، 305. 1جامع البقان، الطربي، )( 1)
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وهـق أن سـبب ,ٓزًمـا لؾؼـقل إول يف الؿسـللة إولـك,القؼقـ يف إحقاء اهلل الؿـقتك

ــقـ ــادة القؼ ــان لزي ــراهقؿ ك ــة ,ســمال إب ــاين يف الؿســللة الثاكق ــقل الث ــذلؽ الؼ أن ,وك

 ٓزًما لؾؼقل الثاين يف الؿسللة إولك-,الطؿلكقـة الؿرجقة كاكت لؾقؼقـ يف شلن الُخّؾة

 

* * * 
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 اخلامت٘

الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتّؿ الصـالحات، وأسـللف تعـالك أن يؽـقن هـذا العؿـؾ مــ 

، وبعد، فؼد تحّصؾ لل بعـد كتابـة هـذا الصالحات التل تؽقن ذخًرا لعبده يقم الؿعاد

 البحث بعُض الـتائج والتقصقات، وهذه أهؿفا:

 الـتائج:

كثرة الؿسائؾ يف باب البحث، فػل سـقرة واحـدة وطــد مػسـر واحـد وقػــا  ,8

طؾك هذه الؿقاضع، ولق اسُتؼصقت كتب التػسقر إخرى لربؿا ُوجد أضعاف ذلؽ-

خالل اإلشارة إلك تتـابع الؾـزوم يف  طـاية ابـ جرير يف هذا الباب، وذلؽ مـ ,0

إققال التػسقرية-

اختالف أسباب التالزم، بقـ أسباب كزول، وقـراءات، واسـتـباصات فؼفقـة،  ,5

وأخبار إسرائقؾقة-

آلتزام يف اختقار ققل بسبب اختقار ققل سابؼ دلقـؾ طؾـك اكضـباط الؿػسـر  ,1

يف آختقار-

إلك ذلؽ يف مسائؾ-تداخؾ بعض إققال يف آلتزام، كؿا أشرت  ,2

، لؽــف يظفـر يف ترجقحـف  ,3 قد يـصُّ الؿػسر طؾك تالزم إقـقال وقـد ٓ يــصُّ

التزاُمف لذلؽ-

 أهم التوصقات:

الؽتابــة يف هــذا البــاب مـــ جفــة تلصــقؾقة، وذلــؽ بدراســة طـايــة العؾؿــاء يف  ,8

اإلشارة إلقف، والتزامفؿ بف، وأسباب إخذ بالؾزوم-

ؼقة، إما يف تػسقر أو طّدة تػاسقر-الؽتابة أيًضا مـ جفة تطبق ,0

إمؽاكقة أن تؽقن الدراسة التطبقؼقة مؼّسؿة باطتبار تسؾسؾ أيـات والسـقر،  ,5

أو باطتبار إسباب الؿذكقرة يف الـتائج-

 تقضقػ ققاطد التػسـقر يف هـذا البـاب، ودراسـة أثرهـا يف لـزوم آختقـارات  ,1
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57 

بقـ إققال-

باط-الـظر يف أثر هذا الباب يف آستـ ,2

تقضقػ هذا الباب يف كؼد آختقارات التػسقرية طـد مـ تتعارض اختقاراتـف  ,3

التػسقرية-

 

* * * 
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 املضادر ّاملزاجع

، هـــ(508)الؿتــق  : ، أحؿــد بـــ محؿــد، الطحــاوي أحؽــام الؼــرآن الؽــريؿ -8

مركـز البحـقث اإلسـالمقة التـابع  :الـاشـر، تحؼقؼ: الدكتقر سعد الديـ أوكال

 م 8662 ,هـ  8183الطبعة إولك: ، رتكل ، استاكبقللققػ الدياكة ال

ــؾ  -0 ــرار التلوي ــؾ وأس ــقار التـزي ــر ، البقضــاوي،أك ـــ طؿ ــد اهلل ب ــق : ، طب )الؿت

الـاشـر: دار إحقـاء الـرتاث ، : محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل، تحؼقؼهـ(352

 هـ 8185 ,الطبعة: إولك ، بقروت –العربل 

)الؿتـق :  ،محؿد بـ يقسـػل، أبق حقان ، إكدلسالبحر الؿحقط يف التػسقر -5

الطبعة: بقروت،  –الـاشر: دار الػؽر ، تحؼقؼ: صدقل محؿد جؿقؾ، هـ(412

 هـ8102

، طبد اهلل بدر الديـ محؿد بــ طبـد اهلل ، الزركشل، أبقالربهان يف طؾقم الؼرآن -1

الطبعــة: إولــك، ، تحؼقــؼ: محؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ، هـــ(461)الؿتــق : 

 -الـاشر: دار إحقاء الؽتب العربقة، م 8624 ,هـ  8543

ــؾ -2 ــقم التـزي ــل، التســفقؾ لعؾ ـــ أحؿــد، الؽؾب ــق : ، محؿــد ب ـــ(418)الؿت ، ه

 –الـاشر: شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقـؿ ، تحؼقؼ: الدكتقر طبد اهلل الخالدي

 هـ 8183 ,الطبعة: إولك ، بقروت

، طبد الرحؿـ بــ محؿـدزي، ( الراتػسقر ابـ أبل حاتؿ) تػسقر الؼرآن العظقؿ -3

الـاشر: مؽتبة كزار مصطػك ، تحؼقؼ: أسعد محؿد الطقب، هـ(504)الؿتق : 

هـ 8186 ,الطبعة: الثالثة ، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ,الباز 

ــرآن العظــقؿ -4 ــر(، الدمشــؼل، تػســقر الؼ ـــ كثق ـــ طؿــر )تػســقر اب ، إســؿاطقؾ ب

الـاشر: دار صقبـة لؾـشـر ، ةتحؼقؼ: سامل بـ محؿد سالم، هـ(441)الؿتق : 

 م 8666 ,هـ 8102الطبعة: الثاكقة ، والتقزيع

تحؼقؼ: ياسر ، هـ(156)الؿتق : ، مـصقر بـ محؿد، السؿعاين، تػسقر الؼرآن -5

ــقؿا ـــ غـ ــاس ب ـــ طب ــقؿ ب ــراهقؿ وغـ ـــ إب ــاض ، ب ــقصـ، الري  –الـاشــر: دار ال
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 م8664 ,هـ8185الطبعة: إولك، ، السعقدية

: ، تحؼقـؼهــ(821)الؿتـق : ، مجاهـد بــ جـربخزومـل، ، الؿتػسقر مجاهـد -6

الـاشـر: دار الػؽـر اإلسـالمل الحديثـة، ، الدكتقر محؿد طبد السالم أبق الـقؾ

 -م8656 ,هـ  8182الطبعة: إولك، ، مصر

، هــ(822)الؿتـق : ، مؼاتـؾ بــ سـؾقؿان، البؾخـل، تػسقر مؼاتؾ بـ سـؾقؿان -82

الطبعـة: ، بقروت –: دار إحقاء الرتاث الـاشر، تحؼقؼ: طبد اهلل محؿقد شحاتف

 هـ 8105 ,إولك 

حؿد بــ جريـر م (، الطربي،تػسقر الطربي) جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن -88

ــق :  ــد الؿحســـ الرتكــل، هـــ(582)الؿت ـــ طب ــد اهلل ب ــدكتقر طب ــؼ: ال ، تحؼق

ــالن ــع واإلط ــر والتقزي ــة والـش ــر لؾطباط ــك، ، الـاشــر: دار هج ــة: إول الطبع

م 0228 ,ـ ه8100

ــرآن -80 ــام الؼ ــل،  الجــامع ٕحؽ ــل(، الؼرصب ــد)تػســقر الؼرصب ـــ أحؿ ــد ب ، محؿ

الـاشـر: دار ، تحؼقـؼ: أحؿـد الـربدوين وإبـراهقؿ أصػـقش، هــ(348)الؿتق : 

 م 8631 ,هـ 8551الطبعة: الثاكقة، ، الؼاهرة –الؽتب الؿصرية 

ــبع -85 ــراءات الس ــة يف الؼ ــف، االحج ـــ خالقي ــد، اب ـــ أحؿ ــقـ ب ــق، لحس  : )الؿت

 ,تحؼقؼ: د- طبد العال سالؿ مؽرم، إستاذ الؿساطد بؽؾقة أداب ، هـ(542

 هـ 8128الطبعة: الرابعة، ، بقروت –الـاشر: دار الشروق ، جامعة الؽقيت

، هـــ(544)الؿتــق : ، حســـ بـــ أحؿــد، الػارســل، الالحجــة لؾؼــراء الســبعة -81

 ,لؿـلمقن لؾـرتاث الـاشر: دار ا، بشقر جقيجابل ,تحؼقؼ: بدر الديـ قفقجل 

 -م8665 ,هـ  8185الطبعة: الثاكقة، ، دمشؼ . بقروت

، أحؿــد بـــ يقســػ، الحؾبــل، الــدر الؿصــقن يف طؾــقم الؽتــاب الؿؽـــقن -82

ــق :  ــدكتقر أحؿــد محؿــد الخــراط، هـــ(423)الؿت ــؼ: ال ، الـاشــر: درا تحؼق

م- 0225 ,هـ 8101دمشؼ، الطبعة الثاكقة، ,الؼؾؿ

ــقر -83 ـــ أبــل بؽــر، لؿــلثقر، الســققصل، يف التػســقر با الــدر الؿـث ــد الــرحؿـ ب طب
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-بقروت –الـاشر: دار الػؽر ، هـ(688)الؿتق : 

جؿال الديـ أبق الػرج طبد الرحؿـ بـ طؾـل بــ ، لزاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر -84

الـاشر: دار ، تحؼقؼ: طبد الرزاق الؿفدي، هـ(264محؿد الجقزي )الؿتق : 

 هـ 8100 ,ولك الطبعة: إ، بقروت –الؽتاب العربل 

)الؿتـق : ، محؿـد بــ أبـل بؽـر، الجقزيـة، صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ -85

 هـ8561الطبعة: الثاكقة، ، الـاشر: دار السؾػقة، الؼاهرة، مصر، هـ(428

، هــ(043)الؿتـق :  ،طبـد اهللبــ محؿـد ، ابـ قتقبة الـديـقري، غريب الؼرآن -86

ؿقـة )لعؾفـا مصـقرة طــ الطبعـة الـاشر: دار الؽتـب العؾ، تحؼقؼ: أحؿد صؼر

 م 8645 ,هـ  8565السـة: ، الؿصرية(

، هــ(501)الؿتـق : ، أحؿد بــ مقسـك، البغدادي، كتاب السبعة يف الؼراءات -02

الطبعـــة: الثاكقـــة، ، مصـــر –الـاشـــر: دار الؿعـــارف ، تحؼقـــؼ: شـــققل ضـــقػ

 هـ8122

بـ محؿـد  أحؿد)تػسقر الثعؾبل(، الثعؾبل،  الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن -08

الـاشـر: دار إحقـاء ، تحؼقؼ: اإلمام أبل محؿد بــ طاشـقر، هـ(104)الؿتق : 

 م 0220 ,، هـ 8100الطبعة: إولك ، لبـان –الرتاث العربل، بقروت 

)الؿتــق : ، أحؿــد بـــ الحســقـ، الـقســابقري، الؿبســقط يف الؼــراءات العشــر -00

 –غــة العربقــة الـاشــر: مجؿــع الؾ، تحؼقــؼ: ســبقع حؿــزة حــاكقؿل،، هـــ(558

 م 8658طام الـشر: ، دمشؼ

، الحسقـ بــ مسـعقد)تػسقر البغقي( البغقي،  معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن -05

 ,طثؿـان جؿعـة ضـؿقرية  ,: محؿد طبد اهلل الـؿر ، تحؼقؼهـ(282)الؿتق : 

الطبعـة: الرابعـة، ، الـاشـر: دار صقبـة لؾـشـر والتقزيـع، سؾقؿان مسؾؿ الحـرش

 م 8664 ,هـ  8184

تحؼقــؼ: أحؿــد ، هـــ(024)الؿتــق : ، يحقــك بـــ زيــاد، الػــراء، معــاين الؼــرآن -01

الـاشـر: ، يقسػ الـجا  . محؿد طؾل الـجار . طبد الػتاح إسؿاطقؾ الشؾبل
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-الطبعة: إولك، مصر –دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة 

ق : أحؿد بـ طبـد الحؾـقؿ )الؿتـ، ابـ تقؿقة الحراين، مؼدمة يف أصقل التػسقر -02

ـــ(405 ــان، ه ــروت، لبـ ــاة، بق ــة الحق ــر: دار مؽتب ــة: ، الـاش ـــ. 8162الطبع ه

 الـاشر: دار الؼؾؿ، دمشؼ، م8652

 ،محؿــد بـــ ُطزيــرلؾسجســتاين( السجســتاين،  غريــب الؼــرآنكزهــة الؼؾــقب ) -03

الـاشـر: دار ، تحؼقؼ: محؿد أديـب طبـد القاحـد جؿـران، هـ(552)الؿتق  : 

 م 8662 ,هـ  8183لك ، الطبعة : إو، سقريا –قتقبة 

يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره، وأحؽامف، وجؿؾ مــ  ،الفداية إلك بؾقغ الـفاية -04

تحؼقــؼ: ، هـــ(154)الؿتــق : ، مؽــل بـــ أبــل صالــب، الؼقســل، فـــقن طؾقمــف

جامعـة  ,مجؿقطة رسائؾ جامعقة بؽؾقـة الدراسـات العؾقـا والبحـث العؾؿـل 

الـاشر: مجؿقطة بحـقث الؽتـاب ، لالشارقة، بنشراف أ- د: الشاهد البقشقخ

الطبعــة: ، جامعــة الشــارقة ,كؾقــة الشــريعة والدراســات اإلســالمقة  ,والســـة 

 م 0225 ,هـ  8106إولك، 

ــز -05 ــاب العزي ــقر الؽت ــقجقز يف تػس ــد،ال ـــ أحؿ ــل ب ــق :  ، القاحــدي، طؾ )الؿت

دار الـشر: دار الؼؾؿ ، الدار الشامقة ، تحؼقؼ: صػقان طدكان داوودي،هـ(135

 هـ8182الطبعة: إولك،، دمشؼ،بقروت,

* * * 
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 (هـ 5:>)ت اءفَ ع بن أبي الوَ ق  وَ ؿحؿد بن الؿُ ل

دراسًة وتحؼقؼًا

 دراسة وتحؼقؼ

 قسؿ الؼراءات –إستاذ الؿشارك بجامعة أم الؼرى 
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 ط البخحملخ

 الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ وبعد:

الؼقل العؾل يف قـراءة الؽسـائل "طؿدت يف بحثل هذا إلك تحؼقؼ ودراسة كتاب: 

(، والفدف مــ البحـث: هـ 642)ت اءفَ ع بـ أبل القَ ق  قَ ؿحؿد بـ الؿُ ل "طؾل وراويقف

أصـقالً، وإخراجـف لطؾبـة العؾـؿ لالسـتػادة مــف،  تحؼقؼ هذا الؽتـاب تحؼقؼـًا طؾؿقـًا

ًٓ وفرشـًا، مــ صريـؼ التقسـقر، وسـؾؽت يف  حقث يحقي قراءة الؽسائل كامؾة أصـق

 تحؼقؼف صريؼة البحث العؾؿل الصحقح-

وخطة البحث كالتالل: الؿؼدمة، التؿفقد وفقف كبذة طـ الؿملػ، الـص الؿحؼؼ، 

 ا: الخاتؿة وتقصؾت إلك كتائج وتقصقات مـف

كثرة الؿخطقصات إصقؾة يف طؾؿ الؼراءات وفروع طؾقمف لؿ تحؼؼ بعد- ,8

ة مخطقصات يف الؼراءات والتجقيد لؿ ُيؾتػـُت  ,0 لؾؿملػ محؿد بـ الُؿقق ع طدَّ

إلقفا بعد-

طؾــك صــالب طؾــؿ الؼــراءات اإلبحــار أكثــر والغــقص يف أطؿــاق هــذا العؾــؿ7  ,5

لقستخرجقا درره وجقاهره-

ص  ,1 وما أسفب يف الؼراءات، فؽالهؿا يؽؿالن بعضفؿا-آطتـاء بؿا ُلخ 

آهتؿــام بالروايــات الؿختؾػــة لؾؼــارئ كػســف ومعرفــة الصــحقح مـفــا وغقــر  ,2

 الؿؼروء بف-
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 املكدم٘

بسؿ اهلل القاحد إحد، الؿؾؽ الصؿد، الذي لؿ يتخذ صـاحبًة وٓ ولـد، الؿتػـرد 

ــالل يف مؾؽــف ذي الجؿــال، والصــالة وا ــك خــاتؿ بالؽؿــال والجــالل، الع لســالم طؾ

 إكبقاء، وإماِم 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 

وهق مـ العؾقم التل قؾَّ مـ يتؼـفا ويشتغؾ هبا مـ صؾبة العؾؿ، وهق مــ العؾـقم  الؼرآن،

الصحقحة التل تعتؿد طؾك الدراية والرواية بسـد متصؾ، فؾذلؽ بحثـت طــ مخطـقط 

صغقر يف هذا العؾؿ ٕحؼؼف تحؼقؼًا طؾؿقًا أكاديؿقًا وأدرسف وأطتـل بف7 لقظفـر لطالـب 

الؼقل العؾل يف "ت هذا الؿخطقط الذي هق بعـقان: طؾؿ الؼراءات وُيستػاد مـ، فقجد

ــف ــراءة الؽســائل طؾــل وراويق ـــ الؿُ ، ل"ق ــقَ ؿحؿــد ب ــل القَ ق  ـــ أب ــع ب (، هـــ 642)ت اءَف

 فاستعـت باهلل طؾك تحؼقؼف، وأسلل اهلل بف اإلخالص والؼبقل، وأن يـػع بف-

 الدراسات السابؼة:

ؿـة، والؿقاقـع اإل لؽرتوكقـة، وسـللت مشـايخل طــ بحثت يف الؿجالت العؾؿقة الؿحؽَّ

 هذا الؿقضقع فؾؿ أجد حسب طؾؿل الؼاصر مـ حؼؼف أو كشره، فبادرت بـسخف وتحؼقؼف-

 خطة البحث:

وفقفــا الدراســات الســابؼة، وخطــة البحــث، ووصــػ الـســخة الخطقــة  الؿؼدمــة:

 وبقاكاتا، ومؿقزات الؽتاب، ومـفج الؿمل ػ فقف، ومـفجل يف التحؼقؼ-

 كبذة طـ الؿَمل ػ-وفقف  التؿفقد:

 وفقف الـص الؿحؼؼ وتحؼقؼف- التحؼقق:

 وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات- الخاتؿة:

 ففرس الؿراجع والؿصادر.
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 وصف الؿخطوط:

تتؽقن مـ أربعة طشر لقحًا مـ غقر لقح العـقان، لؽؾ لقح جاكبقـ أيؿـ وأيسر، 

طشـرة كؾؿـة، يف كٍؾ مـفؿا إحدى وطشرون سطرًا، ويف كـؾ سـطر مـا يؼـارب خؿـس 

 وُكتبت بؾقكقـ إحؿر لؾعـاويـ وإسقد لؾؿتـ-

ــراءات  ــرقؿ: ق ــة إزهــر ب ــف كســخة واحــدة فؼــط يف مؽتب . 852412وجــدت مـ

، وٓ سؼط ا،صؿس فقف ٓ واضحة الؽتابة ةصحقح الـسخة الخطقة، وهذه 0836ص

ن مـ قد تؽق سفؾةط فقفا أغالكادرًا، و لجؿؾاتؽرار العققب كهبا بعض وٓ رصقبة، و

إلقفا، ولؾؿخطقط كسخ أخرى أشرت إلقفا الـاسخ ولقس الؿملػ وطدلتفا وأشرت 

ػات الؿمل ػ، ولؿ أستطع التقصؾ إلقفا-  طـد مملَّ

 كسبة الؽتاب لؿملػه: 

كتب طـقان الؽتاب واسؿ الؿملػ يف أول الؿخطقط وآخره بخط واضح وبـػس 

لؾؿملػ يف كتب الػفارس  الخط والؼؾؿ الذي كتب بف كصُّ الؽتاب، كذلؽ هق مثبت

 -بـػس آسؿ كؽتاب خزاكة الؿخطقصات

 مؿقزات الؽتاب:

 ، رصقـ إسؾقب وفقف اختصار بال إخالل، وبقان بال إسفاب-ققي العبارة ,8

 -اتلؼراءبعض االؾغة العربقة يظفر ذلؽ جؾقًا يف تقجقفف لطؾؿ بلؾؿملػ  ,0

، ػاتـف يف هـذا الػــلؾؿملػ باع يف الؼراءات ويتضح ذلؽ مـ خالل كثـرة ممل ,5

 وإتؼاكف لف، وطؾؿف بالؿقاضع-

ًٓ وفرشًا، مع تقجقففا ,1  يف بعض إحقان- ذكر قراءة الؽسائل كامؾة أصق

، كالتقسقر والبقـان، وغقـره اطتؿد طؾك الؿراجع والؽتب إصقؾة يف هذا الػـ ,2

 مـ كتب أصقل الـشر-

ا يريــد أن أشــار إلــك بعــض مملػاتــف التــل ألػفــا هــق يف بعــض إحقــان، طـــدم ,3

 يقضح حؽؿ سبؼ وأسفب فقف يف كتاب آخر-

                                                 
(-11231) :الرقؿ التسؾسؾل (8. 38خزاكة الرتاث )يـظر:  (8)
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والبــاقل  ،العـــاويـ الرئقســقة بــإحؿر ،الـســخة الؿقجــقدة كتبــت بؾــقكقـ -:

 -بإسقد

 ه:مـفج الؿملف يف كتاب

ــؾ ,8 ــراءة الؽســائل بشــؿقل ووضــقح، دون إســفاب وتطقي ــذكر ق أو تؼصــقر  ي

-وإخالل

ًٓ و ,0 فرشًا-يذكر تقجقف قراءة الؽسائل يف أكثر إحقان أصق

يعؾؼ يف بعض إحقان طؾك تقجقف الؽؾؿة، ويذكر رأيف يف تقجقففا- ,5

يشقر إلك الؿقضقع الذي أسفب فقف يف كتاب آخر لف، فقذكر ذلؽ- ,1

َّٓ فقذكر مــ هـق لـف مــ راويقـف، كؿـا ذكـر  ,2 الخالف إذا كان لإلمام أضؿره، وإ

هذا الؿـفج يف مؼدمتف-

ل: )التحتقـة( وهـ الؼديؿـة الحـروف الؿصـطؾحات بقـان استخدم الؿملػ يف ,3

-أي: القاء، )الػقققة( أي: التاء، )الؿثؾثة( أي: الثاء، )الؿقحدة( أي: الباء

الؽؾؿات الػرشقة التل سبؼ ذكرها ثؿ ترد يف مقضع آخـر ٓ يعقـد ذكرهـا وٓ  ,4

يشقر إلقفا-

يجؿع بقـ الؽؾؿات الؿتشاهبة يف الشؽؾ والحؽؿ طــد أول مقضـع تـرد فقـف،  ,5

لؿ أَر مـ سبؼف لجؿعفا، وإكؿا ذكرت يف الؽتب يف مقاضعفا متػرقةوبعض الؿقاضع 

يؽتب الؽؾؿة الؿختؾػ فقفا طؾك قراءة الؽسائل أحقاكًا، وأحقاكا يؽتبفا طؾك  ,6

خالف قراءة الؽسائل-

 مـفجي يف البحث:

أكتب الـص بالخط اإلمالئل الحديث، وٓ أكتبف بؿثؾ خـط الؿملـػ7 حقـث  ,8

ل-يؽتب أكثر الفؿزات باإلبدا

ــل يف  ,0 ــك الخط ــقر إل ــت الصــقاب، وأش ــفق يف مقضــع، فلثب ــل أو س إذا ورد خط

-حاشقةال
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 حقاشـلٔيات القاردة يف الـص بعد الؽؾؿة مباشـرة7 حتـك ٓ أثؼـؾ الاج أخر   ,5

ــة الصــػحات، ويف إصــقل أ ــد كؿق ــكوتزي ــقر إل ــقـ  ش ــة ب ــؿ أي اســؿ الســقرة ورق

ــر ــذا ]البؼ ـــص إساســل هؽ ـــ خــط ال [، وإذا أورد 8ة: معؽــقفتقـ بخــط أصــغر م

رقـؿ أيـة  شـقر إلـكرقؿ أية فؼط، ويف الػـرش أببعدها  شقرالؿملػ اسؿ السقرة فل

[-8فؼط بقـ معؽقفتقـ إذا أثبت الؿملػ اسؿ السقرة يف بداية الؽؾؿات هؽذا ]

أثبت ترققؿ أيات بالعدد الؽقيف، ٕن الؿخطقط طؾك قراءة الؽسائل وهق كقيف- ,1

آكقــة الؿــذكقرة لفــا طــدة مقاضــع، فلكتــب يف التخــريج إذا كاكــت الؽؾؿــة الؼر ,2

-فؼط، والباقل يف الحاشقة، وأحقاكًا أذكرها بعدها مباشرة مقضعفا إول

أرسؿ الؽؾؿة الؼرآكقة كؿا ذكرها الؿملػ سقاء طؾـك قـراءة الؽسـائل أو طؾـك  ,3

فـا قراءة غقره، وإذا كان رسـؿفا يحتؿـؾ الؼـراءتقـ فلثبفـا طؾـك قـراءة الؽسـائل، وأثبت

ر ذلؽ- بالرسؿ العثؿاين ما تقسَّ

أكتب مراجـع الــص الؿؽتـقب، ٕكثـر مــ كؾؿـة مختؾـػ فقفـا مـع بعضـفا،  ,4

-حقاشلحتك ٓ أثؼؾ ال ةمستؼؾ حاشقةولقس كؾ جؿؾة ب

ــراءات  ,5 ــة لؾؿتخصــص يف الؼ ــات الؿصــطؾحات الؿعروف ــك تعريػ ٓ أشــقر إل

ؼ، والتػخقؿ، وغقرها-كالػتح، والتؼؾقؾ، واإلمالة، والتسفقؾ، والتحؼقؼ، والرتقق

أضع طالمات الرتققؿ الؿـاسبة يف مقاضعفا- ,6

أضع إشارة طــد هنايـة كـؾ لـقح مشـقرة لـرقؿ الؾـقح بـقـ معؽـقفتقـ، هؽـذا  ,82

.ل[-8]

إلك الؿصطؾحات التـل اسـتخدمفا الؿملـػ يف طباراتـف يف مــفج هـا أشرت  ,88

الؿملػ، فال أكرر ذلؽ أثـاء البحث-

وٓ هاء ضـؿقر إذا "ا ورد يف باب الققػ: بعض التؽرار لؾجؿؾ مثؾ م هـاك ,80

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

وأشقر إلك ذلؽ يف الحاشقة- فال أكتب ما تؽرر فنذا ورد التؽرار سفقاً 
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 التنَٔد

  عقَِّْذلند بً امُلغٔخ الكاضٕ الىبذٗ عً 

 اسؿه وكسبه: 

ري ادِ ل الَؼـبِـؾَ عل الحَ اء أحؿد الشـافِ فَ ع بـ أبل القَ ق  قَ ؿال الديـ محؿد بـ الؿُ كَ هق 

 -شافعل ،مصري إصؾ، حؾبل الؿقلد، صقيف، الؿعروف بابـ الُؿَقق ع

 سقرته وحقاته: 

عًا طــد خقـر بـؽ كافـؾ حؾـب، كان أبقه مقق  ، صالٌح  إمام طالؿٌ ابـ الؿقق ع الشقخ 

سـافر  ت دولة الجراكسـةضولؿا اكؼولؿ أقػ يف كتب الرتاجؿ طؾك تاريخ وٓدتف، 

ـ طؾؿـاء طــ جؿاطـة مـ وأخـذ ،يف صؾب العؾؿ الشقخ كؿال الديـ إلك الؼاهرة، وجدَّ 

والتػســقر،  تبحــر يف طؾــؿ إصــقل،" :الشــعراويطـــف قــال  الؼــاهرة يف تؾــؽ الػــرتة،

والؼراءات، والـحـق، والؿعـاين، ولـف طـدة مملػـات يف هـذه العؾـقم، وإجـازة العؾؿـاء 

باإلفتاء، والتدريس، فدرس العؾؿ مدة واكؼطع يف بقتـف لؾعبـادة ومـا سـؿعتف قـط يـذكر 

وٓ رأيتف يرتدد إلك أحد مـ القٓة وأبـاء الدكقا وٓ يزاحؿ طؾك شلء مـ  ،أحدًا بسقء

 تفك-اك "مـاصبفا

 آثاره ومملػاته:

الديـقـة واإلكسـاكقة يف تخصصـات مختؾػـة  بعـض العؾـقم فاضـؾ مشـارك يفطالٌؿ 

 ومـ مملػاتف:

حػـــة الؿجـــقديـ لؽـــالم رب العـــالؿقـ، ولـــؿ ُيـــذكر يف كتـــب ففـــارس ت ,8

                                                 
-(62. 80معجؿ الؿملػقـ ) (8)

أول سالصقـ الدولة  الظاهر برققق بعد سؾطـة، بدأت دولة الجراكسة: هل الػرع الثاين لدولة الؿؿالقؽ (0)

هــ(، وكـان 600هـ(، واستؿرت حتك فتحت الدولة العثؿاكقـة مصـر طـام )454طام )مصر،  الربجقة يف

(-828. 5و ) (058. 3شذرات الذهب ) آخر سالصقـفا إشرف صقمان باي- يـظر:

-(34 ,33. 5الؽقاكب السائرة بلطقان الؿئة العاشرة ) (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
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- أحؽام الـقن الساكـة والتـقيـباب آخر يف هـا ف الؿملػ لـػسف أثبتالؿخطقصات، و

ؾ الؿتعؾؼـة بالتجقيـد، وذكـره الؿملـػ هــا طــد بـاب الدر الـضقد يف الؿسـائ  ,0

-الققػ

-ف الؿملػ هـا لـػسف يف هناية سقرة البؼرةأثبتالدر الـثقر يف قراءه ابـ كثقر،  ,5

ــة  ,1 ــػ يف هناي ــره الؿمل ــراءات الســبعة الؿرضــقة وذك  الشــؿعة الؿضــقة بـشــر ق

 سقرة الزمر-

 ي كحـ بصدد تحؼقؼف،، وهق الؽتاب الذمام الؽسائلالؼقل العؾل يف قراءه اإل ,2

، وكــذلؽ (30) 8.25 :الفـــد. رامبــقر. مؽتبــة رضــا، رقــؿ الحػــظ: كســخف يفلــف 

- هـ8252 ,و( ] 856 , 8.855رامبقر 

، مؽتبـة رامبـقر، الفــد، بـ حبقب ةمام حؿزاإل ةفتح الؼريب الؿجقب يف قراء ,3

- (38) 8.20 :رقؿ الحػظرضا، 

ة، أصػق ةالؿؽتب، حقدرآباد ،الفـد، مام حػصاإل ةطـ روايتسفقؾ الػحص   ,4

- (02) 8.063 :رقؿ الحػظ

طؿـده  ، ويؼال لف:فشاء السر الؿصقن مـ ضؿقر تصحقح ابـ قاضل طجؾقنإ ,5

، وهق مطبقع، ولف كسـخ مخطقصـة مـفـا يف: الؿدقؼقـ يف ففؿ طبارات مغـل الراغبقـ

 12 :رقـؿ الحػـظ ،مؽتبـف الحـرم الؿؽـل ة،الؿؽرمـ ةمؽـة، السـعقدي قةالعرب ةالؿؿؾؽ

-شافعل

 :رقؿ الحػظة، زهريإ ةالؿؽتبة، الؼاهر ،مصر، ابـ الؿققع يف التجقيد ةرسال ,6

-55531 ة[ صعايد8005]

                                                 
(-11231) :الرقؿ التسؾسؾل .1خزاكة الرتاث ) (8)

(-11235) :الرقؿ التسؾسؾل. 1)خزاكة الرتاث  (0)

 :الرقؿ التسؾسـؾل .1خزاكة الرتاث )، و(055. 8إيضاح الؿؽـقن يف الذيؾ طؾك كشػ الظـقن )يـظر:  (5)

(11662)-

(-23268) :الرقؿ التسؾسؾل .2خزاكة الرتاث ) (1)

-(828455) :الرقؿ التسؾسؾل .82خزاكة الرتاث )(، و43. 8يـظر: أسباب حدوث الحروف ) (2)
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ــ ةالؿؿؾؽــ ،يف الؿــد ةرســال  ,82 ــ ة،الؿؽرمــ ةمؽــ ة،الســعقدي ةالعربق  ةمؽــ ةمؽتب

 -42.0 :رقؿ الحػظة، الؿؽرم

-ة يؼقَّ د  الص   لؿـازُل قة واك  دُ الحؽؿ الؾَّ   ,88

-سؿاء الحسـك القاردة يف الصحقحالتؾقيح بؿعاين إ ,80

 -شباحرواح وبثفا يف إكزال إإلفام الػتاح بحؽؿة إ ,85

 مـفا:مـ اثـقـ وأربعقـ بقتًا ولف تائقة  ,81

ــــقَ أَ أَ  ــــؾٍ لَ  ارُ ك ــــستَ يَ  ق ــــفجَ ؿُ لِ  لءُ ِض ــأَ  **  لتِ ــالثَّ  َب م الحَب ــيَ  يُّ رِ ْغ  دُ ْب
ــؾَ ؼْ ؿُ و لِ  لتِ

ــم البُ أَ  ــ عُ رُق ـْ  رَ ػَ ْســأَ  قريُّ الـُّ ــ اءَ قرًا َضــحَ ُســ عادِ ُســ ** ؿــك حِ  طــ ــفِ ــبُ  ؾ  ل ُك  ةِ ؼَع

ــلَ  ْت َؼــمَ رَ  ذْ ُمــ لنْ د َكــا َقــذَ  ؾُّ ؿ، ُكــَعــكَ  ــــطُ  ** ا ـَ ـــــَ طِ قنُ ُق ــــلَ بِ  اِت اَي ــــرَ  ـِ حَس  ةِ مَؼ

ـــورَ  ـــلَ  ْت قَّ ـــالفَ  ؿـــرِ َخ  ةاَســـا كَ ـَ  ةِ ؾقَ ُخ  ِت قْ ل وَ فِ  شِ قالعَ  اءِ ػَ ان َص حَ بِ  ** ا َفـــا بِ ـَ

ــزَ وَ  ــا كقَســلَ  ْت فَّ ــائِ َح  ؾِ ْصــوَ  اِت ـ ــــفرَ بَ مُ  ** ل بِ ب ــــ ةً َج ــــل ُح فِ ــــةِ ُح  بعــــدَ  ةٍ ؾَّ  ؾ

ــجَ تَ  ــتُ  ** ـــا الفَ  عِ ل خَؾــفـِـ قاُب ْكــا إَ ـَــلَ  ْت ؾَّ ــكَ رُ امِ َس ـُ ا الَع ــ ق ــفِ ـِ ل ِح ــػْ غَ  ق  ةِ َؾ

 لف طدة شققخ أخذ طـفؿ العؾؿ، ومـفؿ: شقوخه: 

ــق ,8 ـــ دمحؿــ الســعقد أب ــف الؼــاهري الجــارحل دغــقؿ ب ــد الصــقيف الػؼق  الؿتعب

 الؼـرآن وحػـظ خقـر طؾـك السـعقد أبـق الشـقخ كشـل وحقــف، طصره يف فريد الؿتـسؽ،

ــف يف واشــتغؾ العظــقؿ ــؿ والـحــق، الػؼ ــؾ ث ــك أقب ــادة طؾ ــقيف والؿجاهــدة، العب طــام  ت

 العاص  بـ طؿرو بجامع هـ(، ودفـ606)

 ويعـرف الشـافعل، الؼـاهري الســباصل، الحـؼ طبـد بــ محؿـد بـ الحؼ طبد ,0

                                                 
(-45522) :الرقؿ التسؾسؾل .4خزاكة الرتاث ) (8)

(-055 .8)يضاح الؿؽـقن وإ، 342، 150، 826كشػ الظـقن  (0)

(-055 .8)يضاح الؿؽـقن وإ، 342، 150، 826كشػ الظـقن  (5)

(-055 .8)يضاح الؿؽـقن وإ، 342، 150، 826كشػ الظـقن  (1)

، وإطــالم الـــبالء بتـــاريخ حؾــب الشـــفباء (34 ,33. 5ئــة العاشـــرة )االؽقاكــب الســائرة بلطقـــان الؿ (2)

(3.50)-

-(834 , 833. 5) الذهب ، شذرات(34 ,33. 5ئة العاشرة )االؽقاكب السائرة بلطقان الؿ (3)
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إلـك  أبقف قدم مع ثؿ الػرطل وهق صغقر، والؿـفاج الؼرآن حػظ الحؼ، طبد بابـ كلبقف

 وتؾخـقص إصـؾل، والؿـفـاج والشـاصبقتقـ، وإلػقتقـ، العؿدة، هبا فحػظ الؼاهرة

 - هـ(658طام ) الؿشرفة بؿؽة تقيف والخزرجقة، الػرائض، يف والجعربية الؿػتاح،

 الـديـ شـؿس طؾـل أبق الرحؿـ، طبد بـ طؾل بـ محؿد هق :طراق بـ محؿد ,5

مقؿـقن،  بــ طؾـل سـقدي أصـحاب وأحد الؿـقرة، الؿديـة كزيؾ- الدمشؼل طراق بـ

-  هـ(655طام ) هبا، مات أن بعد بؿؽة دفـ

 وفاته:

يمرخ لؿ م(، و8235( )هـ 642)سـة  الؼرن العاشر، يف يف الشقخ ابـ الؿقق ع تقيف

قــال مملــػ كتــاب أطقــان الؿائــة العاشــرة: ابـــ الحـبؾــل وفاتــف لتــلخره طـــ وفاتــف، و

 - "وقػت لف طؾك إجازة يف سـة ثالثة وسبعقـ وتسعؿائة رحؿف اهلل تعالك"

 

* * * 
 

                                                 
-(846. 5) الذهب ، وشذرات(34 ,33. 5ئة العاشرة )االؽقاكب السائرة بلطقان الؿ (8)

-(34 ,33. 5)كػس الؿرجع  ، وكذلؽ(34 , 33. 8) ئة العاشرةاالؽقاكب السائرة بلطقان الؿ (0)

-(34 ,33. 5ئة العاشرة )االؽقاكب السائرة بلطقان الؿ (5)
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 اليط احملكل

 بسم اهلل الرحؿن الرحقم

  وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ --

ه مـف لؿا اقتصر الحؿد هلل لؿـ فت   مؽـقن سر 
ح باب الؼؾب إلقف وأمده بنضفار خػل

يف جـان الشفقد سقى ذلؽ الرشاد الؿشـفقد، والؿـػـرد  طؾقف، وأشفد أن ٓ مدغؿ

 حضرتف بالركقع والسجقد، وأشفد أن أفضؾ مـ أمال مطفـر جـاكـف إلـك سـؾقك 
َ
طؾل

ه طرايس َ طؾك ِسر 
صباطـة، وحؼـؼ  ه ورّق رَ دْ ؿ َقـفـفطرفاكـف مــ  سبقؾ إيؼاكف7 لقجؾل

مــف شـػاطة محؿـد صـؾك اهلل  هفتؿ لف ذلؽ الـقر الحاصؾ لغقر ،بدال مقٓه بؿا طداهإ

تباطـف إطؾقف وسؾؿ، ومجـد وشـرف وكـرم وطؾـك آلـف وصـحبف وأزواجـف ومــ حســ 

 ف ققيؿ مـفاجف وبعد :شقبؿ

وايتـل صـدقائل أن أفـرد لـف قـراءة اإلمـام الؽسـائل مــ رأفؼد التؿس مــل بعـض 

  فحـلحاإوبؿزيـد  ،حػص الـدوري والؾقـث أبـل الحـارث
َّ
قـقي مــل الباطـث  طؾـل

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

وأسـبغ  "رحؿـه اهلل وراويقـه مـام الؽسـائي طؾـيّ يف قـراءه اإل الؼول العؾيّ "وسؿقتفا: 

 
َّ
َّٓ  ،إلمـام أضـؿرُت لؾـؿ أن الخـالف إذا كـان وطؾقفؿا وطؾقف، واط ضالل لطػف طؾل  وإ

يتؽرر ولؿ أصؾ  ماكـف ماأول أذكر يف أ ،فبذكر مـ هق لف مـ راويقف، مظفر الؿرام وايف

واهلل وحده هق الؿسئقل يف أن يتؾؼاها كغقرهـا  ،حصرأسقاه  ٕن هذا مؿا 7طؾقف غالبًا

 كف جقاد كريؿ وبعباده لطقػ رحقؿ-إ ،بالؼبقل

                                                 
اإلدغام: هق اإلدخال، أي: ٓ مدخؾ يف الجـان غقر الرشاد والفدى وصاطـة اهلل ورسـقلف صـؾك اهلل طؾقـف  (8)

 -)020. 80) العرب وسؾؿ- يـظر: لسان

 الؾقـؾ، وققـؾ هـق: الشـجر أول يــزل أي: ويعرس هناره يسقر الذي والؿعرس: إصؾ، مـبت العريسل: (0)

(851. 3) العرب خقسف- يـظر: لسان يف إسد ملوى وهق الؿؾتػ

(5) -  ُكتبت يف الؿخطقط الحاجة، وقد يؽقن ذلؽ سفق مـ الـاسخ، والصقاب ما أثبتُّ
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 ة:ستعاذآ

دهــا يف و)أطــقذ بــاهلل مـــ الشــقطان الــرجقؿ( لقر :ن الصــقغة الؿختــارة لفــاأطؾــؿ ا

كـان أو غقرهـا،  ةويجـقز الققـػ طؾقفـا ووصـؾفا بؿـا بعـدها بسـؿؾ ،الؼرآن العظقؿ

 -طـد افتتاح الؼرآن ًاومذهبف الجفر هبا استحباب

 :البسؿؾة

ن يؽـقن أمـا إ :ولٕوا ،ثـائفـاأأو  ةول سـقرأاطؾؿ أن الؿؼروء ٓ يخؾـق مــ كقكـف 

و ٓ، وكؾ مـفؿا إما أن يؽـقن مسـبقق بخاتؿـة السـقرة الؿاضـقة أو ٓ، الؼسـؿ أبراءة 

ر فقـف الؼـارئ بـقـ إيجادهـا وطدمـف وإول بحالتقـف مــ ق ـول ُخ الثاين مــ التؼسـقؿ إ

تقاهنا لتـزيؾ براءة بالسقػ، والثاين بحالتقـف مــف أيضـًا ٓبـد فقـف مــ إإول يؿتـع فقف 

  .تقاهناإ

فقف ثالثة أوجف: أحـدهؿا: وصـؾ لحـرف الؿاضـقة بالبسـؿؾة وهـل  وأول هذيـ

بطرف الالحؼة- ثاكقفا: قطع كؾ مـفا طـ البسؿؾة- ثالثفا: قطـع إول طـفـا ووصـؾفا 

 بالثاين وطؽس هذا الثابت طؼالً مؿتـع7 إذ البسؿؾة ٕول السقرة ٓ ٔخرها-

 :سورة أم الؽتاب

كقــػ وقــع بصــاد  [3الػاتحــة: ] چٹ چ  بــللػ، [1تحــة: الػا] چٺچ :قــرأ

                                                 

(65الـحؾ: ) چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ  وذلؽ يف ققلف تعالك: (8)

ََداء أهـؾ َبـقـ خالًفـا أطؾـؿ ٓ"وذلؽ مثؾ مذهب الجؿفقر، ولؿ يرد طـف كصٌّ فقفا، وقال الـداين:  (0) ْٕ  فِـل ا

ْبتِـَداء َوطــد اْلؼـَرآن اْفتَِتـاح ِطـْـد هبَـا اْلَجْفر
ِ
- يـظـر: "اْلَجَؿاَطـة َمـْذَهب فِـل َوَغقرَهـا إجـزاء بـرؤوس آ

(-84 .8) السبع الؼراءات يف التقسقر

ؿفا كالتالل: البسؿؾة قسؿقـ: إول: أول السقرة: أ: سقرة براءة: مسبقق بخاتؿة السقرة الؿاضـقة، قسَّ  (5)

أو غقر مسبقق، حؽؿفا: يؿتـع فقف إتقاهنا لتـزيؾ براءة بالسقػ- ب: غقـر سـقرة بـراءة: مسـبقق بخاتؿـة 

 السقرة الؿاضقة، أو غقر مسبقق، حؽؿفا: ٓبد فقف مـ إتقاهنا-

(، والشـؿعة 13. 8يـظر: العــقان ) ر فقف الؼارئ بقـ إيجادها وطدمف-ق  السقرة، حؽؿفا: ُخ  الثاين: أثـاء

(-810. 8الؿضقة بـشر قراءات السبعة الؿرضقة )

أي: البسؿؾة يف أول السقرة، الؿسبققة بخاتؿة السقرة السابؼة، يجقز فقفا إحقال الثالثة التل ذكرهـا-  (1)

 -(815 ,810. 8اءات السبعة الؿرضقة )الشؿعة الؿضقة بـشر قريـظر: 
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ســؽان مــقؿ إو بؽســر الفــاء وقػــًا ووصــالً  چۅچ و چجئ چ و چڦ چ  ،ةخالصــ

 چہ ہچ  ن لـؿ يؽــ بعـدها سـاكـ كحـق:إ وإن لؿ يؽـ قبؾفـا هـاء ،الجؿع فقفؿا

 :كحـق ةفـال يخؾـق مــ أن يؽـقن قبـؾ الؿـقؿ هـاء قبؾفـا تحتقـ فنن كان [34البؼرة: ]

البؼــــرة: ] چہ ھچ: أو كســــرة كحــــق [،013البؼــــرة: ] چڇ ڍچ

 .ضؿ الفاء والؿقؿ وصالً   فنن كان ،أو ٓ [،833

 :هاء الؽـاية

 قوهق ٓ يخؾ ،آسؿ الذي يؽـك بف طـ الؿذكر الغائب :هل طـد أهؾ هذا الػـ

چ ڱ ڱ ںچ  [02الحديد: ]چ  ٹ ٹچ :مـ كقكف بقـ متحركقـ كحق

أو بعــد متحـرك وقبــؾ  [،82الػـتح: ] چٹ ٹ چ  :ـ كحــقأو سـاكـق [،052البؼـرة: ]

الؼؾـؿ: ] چڳ ڳ چ  :أو طؽسـف كحـق [،12التقبـة: ] چہ ہ چ  :ساكـ كحق

ول بحرف مجاكس لحركتـف إن ضـؿة فاتػؼ الؼراء رحؿفؿ اهلل طؾك صؾتف يف إ [،22

ـــاء ـــرة فق ـــقاو، أو كس ـــران: ] چڻ چ  :ٓ يفإ ،ف ـــًا [42آل طؿ آل ] چڻ چ و مع

الـســاء: ] چڇچو ، [882الـســاء: ] چچچو ،حقــث أتــك [812طؿــران: 

ـــراف: ] چگچ، و [882 ـــعراء:  ,888إط ـــًا [53الش ـــف: ] چخب چ و ،مع ص

 [،4الزمر: ] چڈ چ و ، [05الـؿؾ: ] چگچ و [،20الـقر: ] چی چ و [،42

 ،ففق مؿـ يؼرأ هبـا فـقفـ ،ختؾػقا فقفـاف ،حريف الزلزال [4,5الزلزلة: ] چڑ چ و

                                                 
إن كان بعد الؿقؿ الجؿع ساكـ- (8)

إن كان قبؾ الؿقؿ هاء وقبؾ الفاء ياء ساكـة أو كسرة وبعـد الؿـقؿ سـاكـ فؾـف وصـالً ضـؿُّ الفـاء والؿـقؿ،  (0)

 ووقػًا كسـر الفـاء وسـؽقن الؿـقؿ، وإن كـان بعـد الؿـقؿ متحـرك سـقاًء قبؾفـا هـاء أو ٓ فؾـف كسـر الفـاء

وسؽقن الؿقؿ وصالً ووقػًا-

(-16,25. 8(، وشرح صقبة الـشر )82. 8(، والتقسقر )38,30. 8يـظر: التبصرة ) (5)

هل: هاء الضؿقر التل ُيؽـك هبا طـ الؿػرد الؿذكر الغائب، وتسؿك هـاء الضـؿقر أو هـاء الؽـايـة- يـظـر:  (1)

(-521. 8الـشر )

هـذه الؽؾؿـة إٓ يف مقضـع واحـد، وقـد يؽـقن ذلـؽ سـفقًا مــ  كتبت كؾؿة )معـًا( بعـد )يلتـف( ولـؿ تـرد (2)

الـاسخ أو الؿملػ، فلثبُتفا قبؾ )يلتف( حقث كؾؿة )أرجف( وردت يف مقضعقـ- 
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 .ٓ ابـ كثقر فؼرأ هبا فقفإخقر القسطقـ وكذا يف إ وطؾك طدمفا يف

 :الؿد والؼصر

 ة، وواو وتحتقـةٓ ساكـة وقبؾفـا فتحـإألػ وٓ يؽقن  ،حرف الؿد ثالثةأن أاطؾؿ 

فقفا مــ الطبقعـل الؿؼـدر  ويشرتط لزيادة الؿد طؾك ما ،ااكسفؿجإن وجد قبؾفؿا م

حـدها يف أن يؽـقن مـع أمـا إالفؿـز و ،أو سـؽقن وجقد هؿز ،حركتقـ :لػ وهللب

ــــاينأ ةكؾؿــــ ــــرة: ] چٹ ٹچ :الؿـػصــــؾ كحــــق :و ٓ، الث  چىئ يئ جبچ [1البؼ

[، وإول: إمـــا أن يؽـــقن الفؿـــز 08]الـــذاريات:  چڻ ڻچ [22الـــذاريات: ]

[ 15الـســـاء: ] چۋ چ  [ ، أو ٓ كحـــق:58]البؼـــرة:  چڦ چ كحـــق:  متؼـــدمًا

 تـفالؿتصـؾ وقـدر زياد الثـاين [،36الزمر: ] چڦچ[ 836البؼرة: ] چىئچ

 ،و ٓأدغـام ، والسـؽقن إمـا اإلالقاجبة طـده يف الؿـػصـؾ والؿتصـؾ ألػـان تؼريبـًا

 :ٓ كحـــق وأ [،23يقســػ: ] چڈ ڈ چ  :ن يجـــقز فؽــف كحـــقأمــا إ :فــإول

وطـارض لـف  (،كـاف وكـقن ومـقؿ) :إما ٓزم كحـق :والثاين [،831البؼرة: ] چڦچ

                                                 
(-012. 8(، واإلقـاع )858. 8يـظر: السبعة ) (8)

تحتقة-أي: القاو الساكـة الؿضؿقم ما قبؾفا، والقاء الساكـة الؿؽسقر ما قبؾفا، وهل الؿراد بال (0)

طؾة وجقب الؿد إذا كان بعده هؿزة: أن حروف الؿد هل غايِة الخػاِء والخػِة والفؿزة يف غايِة الظفـقِر،  (5)

. 8ففؿــا ضــدان، فجــاء الؿــدُّ مؼربــًا لفــذه الحــروف ومظفــرًا لخػائفــا- يـظــر: الؿقضــح يف التجقيــد )

805-)

كؾؿة واحدة كحق: )السؿاء(- يـظر: التؿفقـد يف أي: الؿد الؿتصؾ، وهق أن يل  الفؿز بعد حرف الؿد يف  (1)

(-63. 8(، وغاية الؿريد )838. 8طؾؿ التجقيد )

هق: مد البدل، وهق أن يتؼدم الفؿز فقف طؾك حرف الؿد- يـظر: الروضـة الـديـة شـرح الؿؼدمـة الجزريـة  (2)

(8 .55-)

ػـس الؽؾؿـة، وجـاءت الفؿـزة بعـد أي: الثاين مـ الؼسؿ إول وهق ما كاكت الفؿزة مع حرف الؿـد يف ك (3)

حرف الؿد، وهق الؿتصؾ- 

 الـطـؼ حؼقؼـة"ألػان: أي بؿؼدار أربعة حركات، وكان هذا ققـاس الؿـد طــد الؿتؼـدمقـ، وقـال الـداين:  (4)

هـ ضعػل الثالثة إحرف تؿد أن بذلؽ رون والؼراء إول، الضرب يف مد  أو  ألػـقـ، مؼـدار ذلـؽ يؼد 

 يف - التحديد"وتػاضؾف تحؼقؼف طؾك دٓلةً  الؿد وإشباع التؿؽقـ، زيادة مـ دخؾتف الؿ واويـ، أو ياءيـ،

 ( بتصرف يسقر-822 .8) والتجقيد اإلتؼان
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 چۋچو [52البؼـرة: ] چٻچ :الققـػ كحـق :ثاكقفؿـاو ،ولفؿـاأتؼدم  :سببان

 لػـؽ اً ؿا طداه جـائزقء فاولؽؾ الؼر[، 0الػاتحة: ] چپچو [05آل طؿران: ]

، فؼقؾ طؾك قدر مراتبفؿ يف الؿتصؾ وققؾ وهق الؿختار اكف لؾؽؾ طؾك حد سقاء الؿد

: وهق ألػان تؼريبًا ويزيدون فقؿا هق لؾققػ ولق كان الؿقققف طؾقف حرف لـقـ كحـق

ـــرة: ] چٺچو [02البؼـــرة: ] چڳچ ـــف ويف  [55البؼ ـــقؿ)التقســـط، وفق ذا إ (م

صـف: ] چڄچ :ويف كحـق ،يضـًاأ ل[.8]طؿران والعـؽبـقت الؼصـر آل ول أفتحت 

 -ثاكقًا فوحرف ًٓ لعدم وجقد سبب الؿد أوَّ  7لػ الؼصر فؼطأ [8

 :الفؿزات

  :قـ أو ثالثةن يؽقن هؿزها واحدًا أو اثـأاطؾؿ أن الؽؾؿة ذات الفؿز إما 

أو وســطفا كحــق:  [،31صــف: ] چمئچإمــا أن يؽــقن أول كؾؿتــف كحــق:  :ٕولاو

ويف  ،زة وتــارًة ٓؿــأو آخرهــا ولفــذا حــآن: تــارًة تؾقــف ه [،85يقســػ: ] چۈئچ

أو كســرًا  [،51إطــراف: ] چڻ ۀچإمــا أن تتػؼــا فتحــًا كحــق:  :أقســام إول

ــالبؼرة چچ چچوهــق:  ــة:  ب ــالـ چڎ ڈچو [58]آي ــة قرب أو ضــؿًا  [،55: ]آي

  -فؼط فقفؿا [50إحؼاف: ] چگڳ ڳچوهق: 

أو تختؾػـا إمـا بضـؿ  [،3البؼـرة: ] چپ چ إما أن تتػؼا فتحًا كحـق:  :والثا 

الؼؿـر: ] چىئچ[ 5ص: ] چڳچ[ 82آل طؿران: ] چۋچ :الثاكقة وهق

                                                 
(، والشؿعة الؿضـقة 856,814. 8(، وترتقب إداء وبقان الجؿع يف اإلقراء )100. 8يـظر: الؽامؾ ) (8)

(8 .543-)

ؾقف هؿزة بداية الؽؾؿة الثاكقة-وهق الفؿز الؿػرد يف آخر الؽؾؿة، وي (0)

وردت أمثؾـــة كثقـــرة طؾـــك الفؿـــزتقـ الؿػتـــقحتقـ مــــ كؾؿتـــقـ، ولؽــــ الؿؽســـقرتقـ مثـــآن فؼـــط،  (5)

والؿضــؿقمتقـ مقضــع واحــد فؼــط وقــد ذكرهــا الؿملــػ، ولؾؽســائل فقفــا التحؼقــؼ- يـظــر: التبصــرة 

(8.58,55)

الـاسخ، ولؿ يرد يف الؼرآن مـ كقع الفؿزتقـ مـ كؾؿـة  ُكتب هـا قبؾ )أؤكبؽؿ( كؾؿة: )أئِـؽؿ(، سفقًا مـ (1)

ــا كؾؿـة: )أئـِــؽؿ( مؽســقرة  والثاكقـة مضــؿقمة إٓ يف هـذه الؿقاضــع الـثالث التــل ذكرهــا الؿملـػ، وأمَّ

ًٓ لؿا بعدها فحذفتفا مـ هـا وأثبتفا يف مقضعفا الصحقح-  الفؿزة الثاكقة، وهل مثا
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ومـا وجـدت ،  [2الرطد: ] چۅچ [86إكعام: ] چٹچ: أو كسرها كحق[، 02

  ة-ولك فقفؿا إٓ مػتقحإُ 

ما وجد مــف إٓ إولقـان الؿػتقحتـان مـع الثالثـة السـاكـة الؿبدلـة ألـػ  :والثالث

 والشـعراء [48: ]آيـة وصـف[ 805: ]آيـةبـإطراف  ثالثـًا چڀچباتػاق وهق: 

فحؼؼ ذلؽ كؾف مـ غقر إدخال ألػ  [،25: ]آيةبالزخرف چۅچ، و[16: ]آية

كقــػ أتــك فلبــدل هؿــزه  [85يقســػ: ] چۈئچٓ مـــ إ ،تػصــؾ بــقـ الفؿــزتقـ

بقـ ٓم ساكـة وهؿزة آستػفام فعـ كؾفـؿ إبـدالفا  وإذا تقسطت هؿزة وصؾٍ  ،ياء

 ،يضـًاأطـفؿ  وهذا أولك مـ تسفقؾفا بقـفا وبقـ حركتفا الؿرويُّ  ،ألػًا وتؿؽقـ مدها

 عـاممعـًا بإك چڀ چ : وذلؽ يف ثالث كؾؿات باتػاق وقعت يف ستة مقاضع

: ]آيـة هبـا چہچو [،68و  28: ]آيـة معًا بققكس چۈئچو [،811و  815: ]آية

بـل أ ةءايف قـر [58يـقكس: ] چڤچ وكؾؿة رابعـة ،يضًاأ [26: ]آية وبالـؿؾ [26

 -طؿرو

 :ذال إذ

ــؿ  ــؾ ســتة أاطؾ ــع قب ــة :حــرفأهنــا تؼ ــدال والســقـ والصــاد  ،والجــقؿ ،الػققق وال

،  [833البؼـرة: ] چں ڻ چ  كحـق: ،فؼـط فلضفرها طـد الجـقؿ ،والزاي ،الؿفؿالت

ــرة: ] چٴۇ ۋچ ــقر: ] چڄ ڄچ،  [20الحجــر: ] چٱ ٻچ[، 802البؼ الـ

                                                 
ة بؼـدر هؿـزة قرأها الؽسائل يف الؿقاضع الثالثة  (8) هبؿـزتقـ طؾـك آسـتػفام مـع تحؼقؼفؿـا، وبعـدهؿا مـدَّ

(، والؿـبفج 513. 8مخػػة، ٕهنا ثالث هؿزات فؾؿا حؼؼقا إولقـ خػػـقا الثالثـة- يـظـر: اإلرشـاد )

(8 .825-)

,03. 8(، والؿػتـاح )08,01. 8هذا حؽؿ الؽسائل يف كؾ هذه الفؿزات الؿتؼدمة- يـظر: العــقان ) (0)

06-)

(-04. 8(، والعـقان )840. 8حقث وقعت كؾؿة )الذئب(- يـظر: الفادي ) (5)

 مــ وأجؿـع واإلطـالن، والشاصبقة التقسقر يف الثاين الؼقل باإلبدال هق اختقار الداين والشاصبل، والقجف (1)

 آستػفام، والقجفان جقدان كؿـا أخـرب هؿزة وبقـ بقـفؿا ألػ إدخال يجقز ٓ أكف طـفؿ تسفقؾفا أجاز

-(105. 8) (، والـشر504. 8بذلؽ الداين- جامع البقان )
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 - [15إكػال: ] چڄ ڄچ[، 06إحؼاف: ] چٱ ٻچ،  [80

 :دال قد

 ،والـزاي ،والـذال والظـاء الؿعجؿتـقـ ،الجـقؿ :حـرفأهنا تؼع قبـؾ ثؿاكقـة أاطؾؿ 

 چھ ھچ كحـق: ،غؿفا فقفـ كؾفــفاد ،والضاد ،والصاد ،والشقـ ،والسقـ

ڈ چ [،01ص: ] چہ ہچ[، 846إطــراف: ] چٱ ٻچ[، 60البؼــرة: ]

[، 52يقسػ: ] چجب حبچ،  858آل طؿران:  چٱ ٻ چ [، 2الؿؾؽ: ] چڈ

 -[25الروم: ] چۉ ۉچ[، 820آل طؿران: ] چچ چچ

 :تاء التلكقث

قـ والصــاد والســ ،والــزاي ،والجــقؿ ،الؿثؾثــة :حــرفأ ةســتهنــا تؼــع قبــؾ أاطؾــؿ 

الشـعراء: ] چڦ ڦچ كحـق: ،فادغؿفا فقفـ كؾفـ ة،والظاء الؿعجؿ ،الؿفؿؾتقـ

ېئ چ[، 64اإلسـراء: ] چڤ ڦچ[، 23الـساء: ] چگ گچ[، 818

إكبقاء: ] چٻ پچ[، 62الـساء: ] چہ ھچ[، 53التقبة:  چېئ

88]- 

 :ٓم هل وبل

ــؾ ســتة أاطؾــؿ  ــة :حــرفأهنــا تؼــع قب ــزاي ،والجــقؿ ،الؿثؾث ســقـ والصــاد وال ،وال

فالتـاء والــقن يشـرتك فقفؿـا ٓم  ،دغؿفا فقفـ كؾفــلف ،والظاء الؿعجؿة ،الؿفؿؾتقـ

                                                 
(، والفـادي 828. 8أضفرها طـد الجقؿ، وأدغؿفا طـد بؼقة الحروف الؿختؾـػ فقفـا- يـظـر: اإلرشـاد ) (8)

(8 .26-)

(-814. 8(، واإلقـاع )820. 8يـظر: اإلرشاد ) (0)

الستة ومثَّؾ طؾقفـا جؿقعـًا، والصـقاب مـا أثبتُّـف، ُكتبت يف الؿخطقط )ثالثة(، سفقًا مـ الـاسخ ثؿ أثبت  (5)

(-10. 8وهق ما ورد يف كتب الؼراءات- يـظر: التقسقر )

إحـرف الؿختؾـػ فقفـا طـــد تـاء التلكقـث سـتة أحــرف وهـل مـا ذكرهـا الؿملــػ ومثَّـؾ طؾقفـا، وأدغــؿ  (1)

ها ثالثـة، وهـل: التـاء، الؽسائل التاء طـدها جؿقعا، وإحرف= =الؿتػؼ طؾك إدغـام تـاء التلكقـث طــد

(-81. 8(، والؿػتاح )825,823. 8الطاء، الدال- يـظر: اإلرشاد )
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ٻ چ[، 12إكبقـاء: ] چڎ ڎچ[، 5الؿؾـؽ: ] چڃ ڃچكحـق:  هؾ وبـؾ

ــقـ: ] چپ ــد: ] چىئ یچ[، 53الؿطػػ [، 85يقســػ: ] چڌ ڌچ[، 55الرط

 الػــتح:] چڳ ڳچ[، 05إحؼــاف: ] چىئ يئچ[، 822الـســاء: ] چٺ ٺچ

 -[82الحجر: ] چوئ وئ چ [، 825الؽفػ: ] چگ گچ[، 80

 :ذكر حرو  قربت مخارجفا

الؿقحدة  :ضفارها هلإدغامفا وإن الحروف التل وقع الخؾػ بقـ الؼقم يف أاطؾؿ 

الرطـد: ] چٴۇ ۋ ۋچمـفؿـا يف أخـر كحـق:  دغؿ كـالً فـلَ  ،والػاء الساكـتان

 چہ ہچ: ؿ مـدغؿفا يف الؿقلوالؿقحدة ف[، 6سبل: ] چڦ ڄچ[، و2

ـــ [،10هــقد: ] ــرة چڑ ک چ : وم ـــ البؼ ــة م ــة  [،051: ]آي ــذال الؿعجؿ وال

[، 63صــــف: ] چۆچ[، و04غــــافر: ] چٹ چ  :دغؿفـــا يف الػقققــــة مــــلف

دغؿفـا لوالػقققة ف ،تقاأكقػ  [04الػرقان: ] چںچ[، و03فاصر: ] چگچو

ڤ چ :دغؿفا يف الـقاو مــلوالـقن ف[، 15إطراف: ] چحبچ: يف الؿثؾثة مـ

ــــس: ] چڤ ڦ ــــؿ: ] چڈژ ژچ[، و0 , 8ي ــــقؿ [،8الؼؾ ـــــ ويف الؿ : م

ڱ ں چ: دغؿفـــا يف الؿثؾثـــة مــــلوالـــدال الؿفؿؾـــة ف [،8الشـــعراء: ] چٱچ

ٱ ٻ چ: مـ ويف الذال الؿعجؿة ،تكأحقث  [812آل طؿران: ] چں

ــة ف [،8,0مــريؿ: ] چٻ ــالوالؿثؾث ــا يف الؿثـ ــرة: ] چۆچ: مـــ ةدغؿف  [026البؼ

والــالم  [،843إطــراف: ] چۋۋ ۅچ: مـــ الــذال الؿعجؿــة ويف ،تــكأكقـػ 

                                                 
وقعت ٓم بؾ فؼط قبؾ )الزاي، السقـ، الضاد، الظاء، الطاء(، وٓم هؾ فؼـط قبـؾ )الثـاء(، وجـاءت ٓم  (8)

هؾ وبؾ قبؾ )التاء، والـقن(-

(-2. 8لعـقان )(، وا53. 8أدغؿفا الؽسائل كؾفا- يـظر: التقسقر ) (0)

(-021. 8قرأها الؽسائل بالجزم، فبعد ذلؽ لف إدغامفا يف الؿقؿ- يـظر: جامع ابـ فارس ) (5)

أي: الـقن يف الؿقؿ- (1)

أي الدال يف الذال- (2)

(-56,12. 8الؽالم معطقف طؾك الثاء، أي: الثاء يف الذال- يـظر: الؽايف ) (3)
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البؼـرة: ] چٿ ٿچ: دغامفـا يف الـذال الؿعجؿـة مــإالؿجزومة فـاكػرد الؾقـث يف 

058] - 

 :حؽام الـون الساكـة والتـوينأ

 (راءالـالـالم و)يف  ةبـال غــ (،يرمؾـقن)حـرف أدغامفا يف إجؿعقا طؾك أهنؿ أاطؾؿ 

[، 2البؼـــرة: ]چ ڃ ڃچ[، 0البؼـــرة: ] چڀ ڀچ[، 83الجــــ: ] چٿچ :كحـــق

القاو والقاء  ٓ خؾػًا فاكف يرتكفا يفإ ،(يقمـ)وهبا يف [، 886الؿائدة: ] چحتخت متچ

 چې ېچ[، 4 , 3اإلكســـان: ] چپ پ پچ[، 5البؼـــرة: ] چڦ ڦچ: كحـــق

ے چ[، 831البؼـــرة: ] چٹ ٹچ[، 5اإلكســـان: ] چٿ ٹچ[، 88الرطـــد: ]

  [-0اإلكسان: ] چەئ وئچ[، 1حؾ: الـ] چۓ ڭچ[، 01الطقر: ] چۓ

وطــد  [،66إكعـام: ] چھچ:ضفار الـقن الساكـة طـد القاو مــ كحـقإوطؾك 

 [- 52البؼرة: ]چڈچ:التحتقة مـ كحق

ــك  ــقيـ إوطؾ ــار التـ ــد  يضــًاأضف ــتأطـ ــؼ الس  چپ پچ: كحــق ةحــرف الحؾ

ــــرة: ] ــــد: ] چىب يب چ ،  [30البؼ ــــة: ] چڳ ڳچ [،55الرط ڀ چ[، 826التقب

الؿجادلـة: ] چپ ڀچ[، 822إطـراف: ] چٱ ٻچ[، 62لؿائدة: ا] چڀ

ــــة: ] چڈ ڈچ[، 00 ــــراف: ] چې ى چ [، 88الؼارط  چڤ ڤ چ [، 15إط

                                                 
ي الؽسائل بندغامفا، ووردت يف ستة مقاضع يف الؼرآن- يـظر: سراج اكػرد الؾقث وهق: أبق الحارث راو (8)

(-85. 0(، والـشر )885. 8الؼارئ الؿبتدي )

وهبــا، أي: بالغـــة، وجؿــع أحــرف اإلدغــام بغـــة يف كؾؿــة )يــقمـ(، وذكــر هــذه الؽؾؿــة كؿــا يف الؿؼدمــة  (0)

(-43. 8الجزرية- يـظر: الروضة الـدية شرح متـ الجزرية )

: )قـقان( و)صـقان( و)الدكقا( و)بـقـان(، هذا  (5) َـّ هق اإلضفار الؿطؾؼ، وورد يف أربع كؾؿات يف الؼرآن وه

ـال"فؾـق أدغؿـت ٓلتـبس بــ  "فعـالن"والؽؾؿتقـ إولتـقـ طؾـك وزن  الؿضـعػ العـقـ، وكـذلؽ  "فِعَّ

ـال"فؾــق أدغؿـت ٓلتـبس بـــ "ُفعـالن")بـقـان( طؾـك وزن  . 8الـؿقــر ) - يـظـر: الــدر الـثقـر والعـذب"ُفعَّ

122-)

التـقيـ معطقف طؾك الـقن يف حؽؿ اإلضفار، أي: إضفار الـقن والتـقيـ طـد أحرف الحؾؼ الستة- (1)
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 [- 0الغاشقة: ] چڤ ڤچ[، 33هقد: ] چگ گچ[، 26البؼرة: ]

 چھ ھچ: كحـق ،وطؾك قؾبفؿا بغـة مقؿ يف الؾػظ سـاكـة مخػـاه طــد الؿقحـدة

 [- 38الحج: ] چۀ ہ چ [،04البؼرة: ]

وقد ذكرت حد الـقن الساكـة والتـقيـ  ،خػائفؿا بغـة طـد باق الحروفإوطؾك 

تحػـة الؿجـقديـ "ـــ ب ةحؽام الؿذكقرة يف مؼـدمتل الؿسـؿامثؾة إأوفقائد وبسطت 

 - "لؽالم رب العالؿقـ

 ة:مالالػتح واإل

لـك إؼسؿ وهل تـ ،ٓ لسببإوٓ تؽقن  ،خالفف ةمالواإل ،صؾن الػتح إأاطؾؿ 

 ،قـربألـك الؽسـر إكاكت  ما بؿحضة يضًاأر طـفا الؿعبَّ  :فإولك ،صغرى وكربى

 :ولكوضابط إ ،رائقف ويائقف :لكإ يضًاأوتـؼسؿ  :الثاكقة ,رحؿف اهلل تعالك,ومذهبف 

ــؾ راء مؽســقرة أكــؾ  ــػ قب ــرة: ] چڤچهــل ٓم الػعــؾ كحــق:  .ل[0]ل [ 56البؼ

آل طؿـران: ] چەئچو [805 التقبـة:] چپچو [2اإلسراء: ] چڱچو

: ، وضابط الثاكقة: كؾ ألػ مـؼؾبة طـ ياء أصؾقة كاكت، وتقجد يف آسؿ كحـق[865

رف يف إول عـ، وت[815البؼرة: ] چڑچ :والػعؾ كحق [802البؼرة: ] چٺچ

 :، بخـالف كحـق(يُت دَ َهـ)، ويف الثاين: بنسـاده إلقؽ فتؼـقل: (انيَ دَ الفُ )بتثـقتف فتؼقل: 

                                                 
,883. 8(، وســراج الؼــارئ الؿبتــدي )134,142. 8(، والؿســتـقر )18,10. 8يـظــر: الؽــايف ) (8)

885-)

ات، وأثبتفا هـا لـػسف-هذا مـ مملػات الؿمل ػ التل لؿ ترد يف كتب ففارس الؿخطقص (0)

ـ وهـق  (5) هذا مـا طؾقـف الجؿفـقر، وذهـب جؿاطـة إلـك أصـالة كـؾ مـفؿـا، ورأي إكثـر أن الػـتح لغـة الحجـازيق

ٓ طـد وجقد سببفا، فـنن ُوجـد سـببفا جـاز فقـف  ٓ تل  إ إصؾ7 لعدم تققػف طؾك أمر زائد، واإلمالة فرع7 ٕهنا 

 ويف العرب مـ يػتحفا ولـقس العؽـس، وهـذا دلقـؾ طؾـك أصـالة الػـتح الػتح واإلمالة، وما مـ كؾؿة تؿال إٓ

(-241. 8وفرطقة اإلمالة، وهل لغة ققس وأسد وبـل تؿقؿ- يـظر: لطائػ اإلشارات )

ـ  (1) الؿحضة: هل اإلمالة الؽربى، ويؼال لفا أيضًا: البطح، واإلضجاع، وهل الؿرادة طــد اإلصـالق، وهـذا سـفق مـ

ـ الؿملػ حقث أصؾؼفا ط ـق ـقـ، أي: ب ـ الؾػظ ـق ـقـ، وب ـ ب ؿا اإلمالة الصغرى يؼال لفا: التؼؾقؾ، وبق ؾك الصغرى، بـق

ظر: لطائػ اإلشارات ) (-240. 8الػتح وبقـ اإلمالة الؽربى- ـي
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ــا چ ــ [،820آل طؿــران: ] چڻچوچَطَص ــا واويَّ ــا: إذ هؿ ــقل فقفؿ ــؽ تؼ ان ٕك

طؾك إصـؾقة  أو لؾتلكقث وإن كاكت زائدة غقر مـؼؾبة حؿالً ،  (قُت ػَ طَ )و (قانَص طَ )

 (فعؾـك)الؿـؼؾبة طــ يـاء7 بجـامع قؾبفؿـا يـاء يف التثـقـة والجؿـع، وتؽـقن يف مـقزون 

، [4إكػــال: ] چہچو [بؾــكُح ]و [15الـســاء: ] چۆچمثؾــث الػــاء كحــق: 

البؼـرة: ] چۓچو[ 28البؼـرة: ] چڄچو [4مـريؿ: ] چژچوألحؼ بف كحق: 

 [888البؼرة: ]چ ۇئچمػتقح الػاء ومضؿقمفا كحق:  [فعالك]، ويف مقزون  [54

  -[810الـساء: ] چڍچو

 [081البؼرة: ] چائچو [،005البؼرة: ] چېچوأمال أيضًا ما رسؿ بقاء كحق: 

7 لشـــبف [58البؼـــرة: ] چڱچو [،806طـــراف: إ] چىچو ،آســـتػفامققـ

وقؾـب ألـػ الثـاين يف تثـقتـف يـاء7 وٕن الثالـث فعـؾ يـائل بـدلقؾ  7إول بَػعؾك لػظـًا

إسـاده إلقؽ7 وإكؿا أفردتف بالذكر مع أكف داخؾ يف الضابط الؿتؼدم لـرد قـقل بعضـفؿ 

لضعػفا وجؿقدها  أكف حرف، وأما الرابع: وإن كان حرفًا واإلمالة قؾقؾة يف الحروف7

لتلكقـث 7 ]---[كؿـا زيـد التـاء يف  زيـد طؾقـف ألـػ التلكقـث (بـؾ)لؿا ققؾ أن أصؾف 

 [02]آية:  إذ الذي بققسػ [85: ]آية بغافر چٹچ الؽؾؿة، واستثـك ما رسؿ بالقاء

 چۓچو [،803البؼـــرة: ] چىتچو [،08: ]آيـــة بـــالـقر چٹ ٹچو ،رســـؿ بـــللػ

                                                 
لؿ ترد يف الؼرآن هؽذا مجردة طــ الضـؿقر، وأصؾؼفـا هــا ويريـد هبـا كؾؿـة )طصـا( كقػؿـا جـاءت مثـؾ:  (8)

- (884إطراف: )چ ۇئچ، و(824إطراف: ) چڄ چ

: )زكـك، دحاهـا، تالهـا، صحاهـا، سـجك(، وقـد  (0) َـّ استثـل لف مـ إفعال ذوات القاو خؿسـة أفعـال وهـ

جـُت مقاضـعفا- يـظـر:  ذكرها الؿملػ لف بعد ذلـؽ مـع أفعـال الثالثـل الؿزيـد، ومـا رسـؿ بالقـاء، وخرَّ

(-515. 8الروضة )

يف هذه الؽؾؿات، ومدى صحة إلحاقفا بؿقزون )فعؾك( مثؾث وقد ذكر صاحب اإلقـاع تػصقالً جؿقال  (5)

(-853. 8(، والؿبفج )855,854. 8الػاء- يـظر: اإلقـاع )

(-8.802(، وسراج الؼارئ الؿبتدي )11. 8يـظر: الؽايف ) (1)

(-825. 8(، وإيجاز البقان طـ معاين الؼرآن )83. 8يـظر: شرح صقبة الـشر ٓبـ الجزري ) (2)

ؾؿة لؿ أتؿؽـ مـ قراءتا-هـا ك (3)
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 (لـــدوان)إذ يؼـــال يف إولـــقـ:  7فؾـــؿ يؿقؾفـــا [2 البؼـــرة:] چڄچو [،22البؼـــرة: ]

  -، وما بعدهؿا أحرف ٓ حظَّ لفا يف اإلمالة(زكقت)و

 چہچو ك(َجـكْ أَ )و [6الشـؿس: ] چڄچـ وأمال أيضًا كؾ ثالثـل مزيـد كـ

7 لؼؾــب ألػفــا حقـئــذ يــاء إذا أســـدت إلقــؽ، وإن كاكــت يف مجرداتــا (801البؼــرة: )

اإلســراء: ] چڄچو ، [15يقســػ: ] چىئچو ،تــككقــػ أ (أحقــاو)، واواً 

ــــرة: ] چہچو [،32 ــــا)و  [،024البؼ ــــا، و (خطاي ــــػ أتق  چەئچ كق

 [،838إكعــــام: ] چڻچو [،820آل طؿــــران: ] چڤچو ، [08الجاثقــــة: ]

ــــــــكْ أَ )و ــــــــراهقؿ: ] چڇچو ،(لاكِ َس ــــــــريؿ: ] چڳچو [،53إب  [،58م

ــــقد: ] چیچو ــــؿس: ] چپچو [،05ه ــــؿس: ] چٹچو [،0الش  ،[3الش

ـــــــــات: ] چںچو ـــــــــات: ] چڳچو [،52الـازط  چڄچو[، 06الـازط

 چٹچو [،042البؼـــرة: ] چٻچو [،0الضـــحك: ] چڃچو [،8الضـــحك: ]

وإن كاكــت واويــة7 لؿـاســبة مــا قبؾفــا ومــا بعــدها مـــ الػقاصــؾ القائقــة  [،2الـــجؿ: ]

الؿـاســب أيضــًا  ا(الربــ)ؽســر أول بوذلــؽ ســبب معــروف طـــد العــرب و ،الؿؿالــة

 -لإلمالة

 ،والـازطــات ،والؼقامــة ،والؿعــارج ،والـــجؿ ،أواخــر إحــدى طشــرة ســقرة: صــفو

وإن كان بعض ذلـؽ واويـًا7  ،قرأاو ،والضحك ،والؾقؾ ،والشؿس ،وإطؾك ،وطبس

                                                 
(-201. 8(، والؿستـقر )520. 8(، والروضة )58. 8يـظر: الفادي ) (8)

لؿ ترد يف الؼرآن هؽذا مجردة طـ الضـؿقر، وأصؾؼفـا هــا ويريـد هبـا كؾؿـة )أكجـك( كقػؿـا جـاءت مثـؾ:  (0)

- (3إبراهقؿ: ) چڀچ، و(35إكعام: ) چگچ

دتا مـ الزيادة وأس (5) ـدتا إلقؽ، تؽقن ألػفا واوًا- أي: إذا جرَّ

-(05البؼرة: )چ ۉچوقد جاءت مضافة لضؿقر، مثؾ:  (1)

-(25البؼرة: )چ ٿچلؿ ترد يف الؼرآن هؽذا مجردة طـ الضؿقر، وإكؿا جاءت بضؿائر مثؾ:  (2)

-(35الؽفػ: ) چٹچيف ققلف تعالك:  (3)

(-135. 8يـظر: الدر الـثقر والعذب الـؿقر ) (4)
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  -لؿا مرّ 

  -[40اإلسراء: ] معًا بسبحان چۈچو

 چٻچفإولك كحـق:  ،وكؾ ألػ تلكقث أو مـؼؾبة طـ ياء كٌؾ مـفؿا بعد راء

ــراء: ا] ــام: ] چیچو [،8إلس ــرة: ] چڱچو [،62إكع ــة [64البؼ ، والثاكق

 [-60إكعام: ] چڑچو [،811البؼرة: ] چڱچكحق: 

  - [28 :فصؾت ,و, 55اإلسراء: ] معًا چۆچ: هؿزةكقن وو

لؽســـرة كافــــف أو [7 05اإلســـراء: ] چہچ[، و25إحـــزاب: ] چۀچو

  -اكؼالب ألػف طـ ياء وهذا مذهب سقبقيف

يقسػ: ] چۅچو [،23الزمر: ] چیچو [،58الؿائدة: ] چېئچو

51]-  

ـــقكس: ] چيئچو ـــة: ] چڳچو [،02ي ـــقـ كحـــق: [826التقب ـــؾ ذي رائ ، وك

  -[30ص: ] چڀچو [،865آل طؿران: ] چەئچ

  [-53الؼقامة: ] چںچو ،[25صف: ] چڻ چ ويف الققػ فؼط: 

 :كحــق ،صرفــًاواكػــرد الــدوري بنمالــة كــؾ ألــػ قبــؾ راء مؽســقرة وإن لــؿ تؽـــ 

الشقرى: ] چٻچو [،53الـساء: ] چہچو [،85آل طؿران: ] چںچ

                                                 
(-064. 8(، والؽـز )20. 8شاكؾة الػقاصؾ يف اإلمالة، يـظر: الؿػتاح )أي: لؿ (8)

(-833. 8(، شرح شعؾة طؾك الشاصبقة )12. 8يـظر: التقسقر ) (0)

. 8وذلؽ يف إسؿاء وإفعال الثالثقة مــ كـؾ مػـرد ومضـاف، أو زائـدة طــ الثالثـة- يـظـر: الؿـبفج ) (5)

025-)

فقفا يف الؿقضعقـ، بال خالف، فلمال إلػ لؽقهنا مـؼؾبة طـ ياء، وأمال لؾؽسائل إمالة الـقن وإلػ  (1)

(-835. 8الـقن إت باطًا إلمالة إلػ- يـظر: شرح شعؾة طؾك الشاصبقة )

(-8.802(، وسراج الؼارئ الؿبتدي )282. 8يـظر: الؿستـقر ) (2)

(-204. 8(، والؿستـقر )116. 8يـظر: جامع البقان ) (3)

(، واكػرد صاحب العــقان بروايـة ذلـؽ طــ أبـل الحـارث 12. 8(، والؽايف )521. 8الروضة ) يـظر: (4)

(-18. 8وحده، وهذه الرواية لقست مـ صرق الـشر- يـظر: العـقان )
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ـــدة: ] چۅچو [،50 آل ] چۆئچو [،4البؼـــرة: ] چٿچو [،00الؿائ

 [،23الؿممـــقن: ] چۇئچو [،855آل طؿــران: ] چٻچو [،20طؿــران: 

 چڻچو [،01الحشــــــر: ] چېچو [،881آل طؿــــــران: ] چېچو

 -[00الؽفػ: ] چکچ، و[82الغاشقة: ] چڻچٓ كحق:  [،21البؼرة: ]

البؼـــرة: ] چڄچو [،2فصـــؾت: ] چڦچو [،82البؼـــرة: ] چۇئچو

إكعام: ] چۇچو [،05يقسػ: ] چٿچو [،2يقسػ: ] چٻچو [،86

آل ] چمتچو [،55البؼــــرة: ] چڀچو [،52الـــــقر: ] چۓچو [،830

ــاء معرفــًا[ 822 طؿــران: آل طؿــران: ] چکچ: ٓ كحــق ،ومـؽــراً  ذي الق

البؼــرة: ] چڎچوٓ  ،باطــًا ل ثــرإت  [ 52زاب: إحــ] چۇچو [،811

الؿػرد7 قالقا: ٕن لقس فقف ما يف الجؿع مـ تـقالل كسـرتقـ ويـاء، قؾـت: وهـذا  [18

 ،ذي الــقاو أيضــًا [12إطــراف: ] چڃچالتعؾقــؾ يصــحُّ أن يؽــقن لعــدم إمالــة 

ولك أن فـإَ  ،وإن لؿ أرهـؿ أشـاروا إلـك ذلـؽ چکچ :ومؼتضقًا إلمالة كحق

  -باع إثرطؾك إت   ُيؼتصرَ 

يف أحد وجفقف [ 58: ]آيةكالهؿا بالؿائدة  چیچو چۆئچوأمال أيضًا

ــة بــإطراف چچچـ كــ ،رفؿــا يف أَخــحَ وفتَ  ــالػتح إت   [03: ]آي باطــًا الؼــاصع فقــف ب

 فا إن شاء اهلل تعالك-خر كذكرها يف محال  كؾؿات أُ  ، وَثؿَّ ل ثر

  -اإلمالة لؾؽسرة ٓ يؿـع اإلسؽان العارض لؾققػ

                                                 
لؾجزم،  وحذفت ياء الػعؾ ٓم يف )تؿار( ف ن يف )كؿارق( فظاهر، وأما أما الؽؾؿة، طقـ فقفؿا الراء ٕن (8)

-)500. 8) إماين حرز مـ الؿعاين إبراز تػصقالً يف ذلؽ- يـظر:وذكر أبق شامة 

(، والؽــز 840. 8اكػرد الدوري طـ الؽسائل بنمالة هذه الؽؾؿات- يـظر: شرح شعؾة طؾـك الشـاصبقة ) (0)

(8 .820,825-)

(-531. 8(، والروضة )58. 8يـظر: الفادي ) (5)

أي: الدوري طـ الؽسائل- (1)

(-8.852(، وسراج الؼارئ الؿبتدي )825. 8يـظر: الؽـز ) (2)

أي: كؾ مـ قرأ باإلمالة يف القصؾ لعؾة، ففق يؼـػ كؿـا يصـؾ، وكـؾ مـا امتـعـت فقـف اإلمالـة يف القصـؾ  (3)

= 
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ــده كحــق:  ــف وصــالً لســاكـ بع ــع إمالت ــا ُيؿـ ــرة: ] چڈ ڈچوم  [،25البؼ

مـ أهـؾ  :يققػ طؾقف باإلمالة، والؿـقن الؿقققف طؾقف [،85سبل: ] چڎ ڈچو

إداء مـ قطع بنمالة ألػف مطؾؼًا، ومـفؿ مـ قطـع بعـدمفا كـذلؽ، ومــفؿ مــ وافـؼ 

7 وطؾة ذلـؽ كؾـف تطؾـب مــ يف حالة الـصب والثاين ،إول يف حالتل الرفع والجر

الـدخان: ] چپ پ ڀ ڀ ڀچ، فـالؿجرور والؿرفـقع كحـق: متقين لؼراءة حؿـزة

 -[823آل طؿران: ] چەئ ەئچ، والؿـصقب كحق: [18

 :هاء التلكقث الؿوقو  طؾقفا

تشبقفًا لفا  7اطؾؿ أكف رحؿف اهلل اختص بنمالة هاء التلكقث وما قبؾفا إذا وقػ طؾقفا

چ ڇچكحـق:  {حـؼ ضـغاط طـص خظـا}للػف إذا لؿ يؽـ ما قبؾفا أحد أحـرف ب

ـــــرة: ] ـــــرة: ] چۆچو [،824البؼ ـــــاء: ]چ ہچو [،52البؼ  چڑچو [،1الـس

 [،5الؿائـــدة: ] چٺچامتـعـــت مطؾؼـــًا كحـــق:  ، فؾـــق كـــان[038البؼـــرة: ]

 چٺچ [،2الؼؿــر: ]چ ائچ ، [63صــف: ] چڭچ [،8الحاقــة: ] چےچ

چ یچ [،8الؼارطة: ] چڀچ [،014: البؼرة] چھچ[، 5البؼرة: ]

7 ٕن مـفا أحرف [33البؼرة: ] چڱچ [،55طبس: ] چېئچ [،6الحشر: ]

آستعالء السبعة الؿاكعة مـ إمالة إلػ يف محال كثـرة، والحـاء والعـقـ الؿفؿؾتـان 

 َـّ ولق أمقؾ ما قبؾفا7 لظُ  ،ألحؼتا بالؿعجؿتقـ لؼرهبا مخرجًا، وإلػ ساكـة فال تؿال

  -مالة ل لػ ٓ لفااإل أنَّ 

                                                 
= 

(-52. 8ٕجؾ ساكـ أو تـقيـ، فاإلمالة فقف سائغة يف الققػ لعدم العؾة- يـظر: تؾخقص العبارات )

ال الثالثـة وبـقَّـ أن إكثـر مــ أهـؾ إداء يف ذلـؽ طؾـك مـذهب أهنـؿ يف ذكر الداين يف جامعف هذه إقق (8)

الققػ كالقصؾ سقاء، وذكر لـذلؽ طؾـؾ طديـدة، مـفـا: أن الققـػ طـارض والعـارض ٓ يعتـدُّ بـف، أن 

ق بقـ الؿؿال لعؾة وما ٓ يؿال أصالً- يـظر جامع البقان ) (150,155. 8يػرَّ

مـام فـتح الؼريـب الؿجقـب يف قـراءه اإل"ولؽــ لـؿ أحصـؾ طؾقـف وهـق: ( لؾؿمل ػ كتاب يف قراءة حؿـزة، 0)

-"بـ حبقب ةحؿز

أي: لق كان قبؾفا أحد أحرف )حؼ ضغاط طص خظا( (5)
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ولـقس قبؾـف يـاء سـاكـة وٓ كسـرة  {أكفـر}وكذا تؿتـع إذا كان قبؾفا أحـد أحـرف 

 چېئچ [،862البؼــــــرة: ] چہچ [،02العـؽبــــــقت: ] چےچكحــــــق: 

، والؽاف ل[.5]7 لشبف الفؿزة والفاء ل لػ [83طبس: ] چکچ [،33إطراف: ]

ؼت هبا يف الؿـع، فؾق كـان قبـؾ مـا فللح والراء لؿا فقفا مـ التؽرير ،لؾؼاف مخرجًا

ذكر ياء ساكـة أو كسرة أمالفا ولق فصـؾ بقـفـا وبـقـ الؽسـرة سـاكـ ولـق كـان حـرف 

 چۉچلضـــعػ الشـــبف الؿـــذكقر حقـئـــذ بؼـــقة الســـبب، أمثؾـــة ذلـــؽ:  7اســتعالء

  [-815البؼرة: ] چڤچ [،026البؼرة: ] چۉچ[، 843الشعراء: ]

 چڌچ :، أمثؾــة ذلــؽطبــال شــر وأمالفــا بعــد الخؿســة طشــر حرفــًا الباققــة

 چڻچ [،83الغاشــــقة: ] چہچ [،58إكعــــام: ] چکچ [،038البؼــــرة: ]

ــــرة: ] ــــدة: ] چڀچ [،2الحــــج: ] چىچ [،005البؼ  چٿچ [،5الؿائ

[، 852آل طؿـــران: ] چڦچ [،08الؿائـــدة: ] چےچ [،14الؽفـــػ: ]

ــرة: ] چڭچ ــرة: ] چجثچ [،025البؼ ــرة: ] چڀچ [،863البؼ  [،088البؼ

، ومــا [85الحاقــة: ] چڳچ [،32إكػــال: ] چٴۇچ [،85ئـدة: الؿا] چٴۇچ

ــق كــان بعــد حــاجز ســاكـ  ،روي مـــ جــقاز إمالتفــا بعــد الػــتح والضــؿ ضــعقػ ول

كؿـا أمـال غقرهـا مـع ألـػ التلكقـث إذ اإلمالـة  ،إٓ بعد ألـػ وبعضفؿ أجازها مطؾؼًا

 -مؿؽـة معفا بخالففا مع إلػ لتعذرها

 [،25الــجؿ: ] چڳچكـر مـا شـاهبفا لػظـًا كحـق: كفـاء التلكقـث فقؿـا ذ فائـدة:

الفؿــــزة: ] چٿچو [،8الفؿــــزة: ] چٿچو ، [825يقســــػ: ] چڈچو

                                                 
ـ الـاسـخ، وهـل تؽـرار لؾجؿؾـة  "حرف آستعالء لضعػ الشـبف"بعد كؾؿة التؽرير كتبت جؿؾة  (8) تصـحقػ مـ

كػسفا يف السطر الذي يؾقف-

"جثت زيـب لذود شؿسف"مجؿقطة يف :  (0)

(-025,082. 8(، والؿبفج )812,814. 8(، والتبصرة )50,55. 8يـظر: الفادي ) (5)
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ڌ چو [،05الحاقـة: ] چۈئېئچ، وٓ يؿال هاء السـؽت طؾـك الؿشـفقر كحـق: [8

 -[82الؼارطة: ] چڎ

 :الوقف

  -مـ حقث الرسؿ والثا :مـ حقث كقػقتف،  إول:اطؾؿ أن الققػ قسؿان، 

ـ طؾـك أن يؽـقن بنشـؿام حِس واستُ  صَّ وكُ  ،إصؾ فقف أن يؽقن بالسؽقن :فإول

وهق: إصباق الشػاه بعد إسؽان الؿقققف طؾقف وضؿفا مــ غقـر صـقت ويـدرك هـذا 

البصقر فؼط، وبـروم وهـق: إضـعاف حركـة الؿققـقف طؾقـف بحقـث يسـؿعفا الؼريـب 

يضًا، ولؿ يره يف الػتح فؼط، وفعؾفؿا ورد يف الضؿ والرفع، والثاين يف الؽسر والجر أ

إمـام الـحـق أيضـًا ٓ  ه طــده سـقبقيفآ، ورلعدم وروده فقـف كؼـالً  7والـصب قارئ

مؽاهنؿا، وأكت خبقر بلن الؼراءة ٓ مدخؾ لؾؼقاس فقفا وإكؿا سبقؾفا اإلتباع وما ُيذكر 

 لفا مـ التقاجقف والعؾؾ إكؿا هل محسـات فؼط-

، إٓ [5آل طؿـران: ]چ ېئچن هاء تلكقث كحق: الروم واإلشؿام ٓ يدخال تـبقه:

 چہچوٓ مـقؿ جؿـع كحـق:  ،ما رسؿ مـفا مجرورًا يف مذهب مـ يؼػ طؾقفا بالتاء

، وٓ حركة طارضة لؾتخؾص مــ سـاكـقـ [38البؼرة: ] چېچو [833البؼرة: ]

، وٓ [8الجـــ: ] چٱ ٻچ، أو لـؼــؾ كحــق: [862إطــراف: ] چجب حبچكحــق: 

البؼــرة: ]چ ڀ ڀچ فــا ضــؿ أو كســر أو واو أو يــاء كحــق:هــاء ضــؿقر إذا كــان قبؾ

ــــــرة: ] چڇچو [،042 ــــــرة: ] چۆئچو [،63البؼ  چۀچو [،42البؼ

 -ولؿ يستثـ شقئًا مؿا ذكر ،، وأجازهؿا بعضفؿ مطؾؼًا[810إطراف: ]

                                                 
كؾفؿ طؾك إجراء الفاء التل تدخؾ لؾؿبالغة مجرى هاء التلكقث، كحق إمثؾـة الؿـذكقرة- يـظـر: التبصـرة  (8)

(8 .813-)

(-038. 8(، وتحبقر التقسقر )02. 0يـظر: جامع البقان ) (0)

هــ- يـظـر: غايـة 852هق: طؿرو بـ طثؿان بـ قـرب أبق بشر سقبقيف الػارسل البصري، إمـام الـحـق، تـقيف  (5)

(-320. 8الـفاية )

-"وٓ هاء ضؿقر إذا كان قبؾفا"تؽرر بعد هذه الؽؾؿة جؿؾة سبؼ ذكرها وهل:  (1)

(-030. 8يـظر: تحبقر التقسقر ) (2)
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وإن لـؿ  ،اطؾؿ أكف رحؿف اهلل راطك الرسـؿ الؼـرآين يف وقـػ آختبـار الؼسم الثا :

ــار ــػ اختق ــل:  ،يؽـــ وق ــؽ يف أحــرف ه ــد خــالػ ذل ـــجؿ: ] چےچوق  [،86ال

 چٿ ٹچو [،32الـؿــؾ: ] چڑ کچو [،024البؼــرة: ] چہچو

وكؾ ما رسؿ تاء مـ هاء التلكقث مؿـا  [،53الؿممـقن: ]معًا  چۇچو [،5ص: ]

  -وغقره، فققػ طؾك ذلؽ كؾف بالفاء "الدر الـضقد"قد بقـتف يف 

ــــــاء: ] چی ی یچو ــــــػ: ] چڎ ڈ ڈچ [،45الـس  [،16الؽف

فققػ طؾك ]مـا[  [53الؿعارج: ] چی ی یچ [،4الػرقان: ] چگ گ گچ

  -يف أحد وجفقف وطؾك ]الالم[ يف أخر

  -فققػ طؾك القاء [50الؼصص: ] چۉچو چےچو

  -طؾك إصؾ وإن لؿ ترسؿ [85الـؿؾ: ] چگ گچوطؾك القاء مـ 

 اهلل تعالك-وقد بؼل مـ هذا الؼسؿ كؾؿات كذكرها يف محالفا إن شاء 

 :ياءات اإلضافة

يقكس: ]چ ڤچكحق:  ،ياَء الؿتؽؾؿ الالحؼة لالسؿ والػعؾ والحرف :اطؾؿ أهنا

والؿـراد مـفـا هــا فتحفـا  [،52البؼرة: ] چڤچو [،05الػجر: ] چٿچو [،82

 والؿراد إتباع إثر- ،وكالهؿا شائع لغة ،إصؾل وإسؽاهنا العارض لؾخػة

قبؾ  (تسع وتسعقن)، (مائتا ياء وثـتا طشرة ياء) :قف مـفاوجؿؾة ما اختؾػ الؼراء ف

قبــؾ هؿــز مضــؿقم،  (طشــر)قبــؾ هؿــز مؽســقر، و (ثـتــا وخؿســقن)هؿــز مػتــقح، و

قبـؾ بـاقل الحـروف،  (ثالثـقن)و ،قبـؾ الفؿـز فؼـط (سـبع)قبـؾ ال، و (أربع طشرة)و

                                                 
، ولــؿ أجــده لــف يف ففــارس "الــدرُّ الـضــقد"تفــا لـػســف واســؿف هــق مـــ مَملػــات الؿملــػ التــل أثب (8)

الؿخطقصات-

(-865. 8يـظر: شرح شعؾة طؾك الدرة ) (0)

(-815,816. 8(، وسراج الؼارئ الؿبتدي )022,020. 8يـظر: شرح شعؾة طؾك الدرة ) (5)

مؽاهنـا كـاف الضـؿقر،  ياء اإلضافة الؿختؾػ فقفـا ٓ تؽـقن إٓ زائـدة، ضـؿقرًا لؾؿـتؽؾؿ، يصـح أن يؼـع (1)

(-801. 8وهاؤه كحق: فطرين، فتؼقل: فطره، فطرك- يـظر: الؽـز )
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ـ ذلؽ كؾف وصالً ووقػًا  -تعالك ، وسرتاها مبقـة أواخر سقرها إن شاء اهللفسؽَّ

 :القاءات الزوائد

، ياءات وجدت لػظًا ٓ خطًَّا يف الؿصحػ الؽريؿ ففل زائـدة طؾقـف :اطؾؿ أهنا

 وهل:  (ثـتان وستقن ياء)وجؿؾة ما اختؾػقا فقف مـفا أيضًا 

 چڦ ڦچو [،853البؼـــــــرة: ] چۈئچو [،853البؼـــــــرة: ] چۆئچ

  [-864: ]آية بالبؼرة

 [- 842: يةآ]ؿران بآل ط چٹچو [،02آل طؿران: ]چ ڱچو

ـــــدة چڱ ںچو ـــــة بالؿائ ـــــامچ ۈچ، و[11: ]آي ـــــة بإكع ، [52: ]آي

  [-862: ]آية بإطراف چىبچو

: ]آيــــة هبــــقد چڭچو [،45هــــقد: ] چۇچو[، 13هــــقد: ] چٺچو

822-]  

: ]آيـة بققسػ چڱچو [،33يقسػ: ] چڈچو [،80يقسػ: ] چېچو

62-]  

 چڭچو [،81إبـراهقؿ: ] چڻچ، و[6: ]آية بالرطد چکچو

  [-12: ]آية بنبراهقؿ چائچو [،00إبراهقؿ: ]

  [-30: ]آية باإلسراء چڱچو [،64اإلسراء: ]چ ٻچو

                                                 
(-830. 0(، والـشر )552. 8يـظر: اإلقـاع ) (8)

وهذا مذهب أكثر الؿتؼدمقـ يف التللقػ يف الؼـراءات، بـلن يـذكروا يـاءات اإلضـافة بعـد كـؾ سـقرة دون  (0)

ًٓ لؾؽسائل، إجؿال حؽؿفا يف باب مستؼؾ، والؿملػ هـا  جؿع بقـ الؿـفجقـ، فذكر حؽؿفا هـا إجؿا

وذكر مقاضعفا تػصقال قل هناية السقر-

هل ياء متطرفة زادت يف التالوة طؾك رسؿ الؿصـاحػ العثؿاكقـة، وتؽـقن يف إسـؿاء، ويف إفعـال، وهـل  (5)

مـفؿا فاصؾة، وغقـر  ٓم الؽؾؿة، وتؽقن أيضًا ياء إضافة يف مقضع الجر والـصب، وأصؾقة، وزائدة، وكٌؾ 

(-8.482فاصؾة- يـظر: لطائػ اإلشارات )

(- 55. 8الؽسائل مؿـ قرأها بنسؽان الالم وكسر الـقن- يـظر: التقسقر ) (1)
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الؽفػ: ] چڱچو [،56الؽفػ: ] چگچو[، 84الؽفػ: ]چ ڍچو

ــــــــــــــــــــــػ: ]چ ڃچو [،12 ــــــــــــــــــــــػ: ] چگچو[، 31الؽف [، 33الؽف

 ]بالؽفػ-  الست[ 01الؽفػ: ]چےچو

[، 53: ]آيـــــــــــة چپچو ،چٻچ[، و65صـــــــــــف: ] چک کچو

 -بالـؿؾ [[50الـؿؾ: ] چۅچو

  [-51: ]آيةبالؼصص  چوئچ، و[[55الؼصص: ] چۋ چ ]و

  -، وهل بػاصر[12: ]آية بسبل چۋچو [،85سبل: ] چائچو

 چہ ہچ، و[23: ]آيـة بالصافات چڤچ، و[05: ]آية بقس چىچو

ــــالزمر ــــة ب ــــافر: ] چڭچ، و[84: ]آي ــــافر چىئچو [،55غ ــــة بغ ، [50: ]آي

  [-38: ]آية بالزخرفچ پچو

معـًا  چۆئ چ [، و[08: ]آيـة بالدخان چٹچو [،02الدخان: ] چٺچو

  - [18: ]آية بـ ق چگچو [،81,12ق: ]

,83,85,08: ]آيــة ســتًَّا بــالؼؿر چڱچو [،3,5الؼؿــر: ] معــًا چېئچو

52,54,56-]  

ــؽ: ] چگچو  بشــقرى چٻچ، و[84: ]آيــة بالؿؾــؽ چڑچو [،85الؿؾ

  [-50: ]آية

                                                 
هـــا ســفق مـــ الؿملــػ، أو ســؼط يف الـســخة، فؽتــب هـــا )تســللـ( وهــذه لقســت يف الؽفــػ، والؿثــال  (8)

السادس يف الؽفػ هق ما أثبتُّف-

ا )الست بالـؿؾ(، والصقاب ما أثبتف، ففـا سؼطت كؾؿة الؽفػ، ومقضع صف ومقاضـع الـؿـؾ، ُكتب هـ (0)

(8.482,488وذكرتا هـا بقـ معؽقفتقـ- يـظر: لطائػ اإلشارات )

يف  "يفـديـ"والصـقاب : "ويفـديـ ويؽـذبقن بالؼصـص"سؼط هذا الؿقضع هـا حقـث كتـب الؿملـػ  (5)

فؼـط، لؿقاضـع الشـعراء جؿقعـًا يـظـر:  "يفـديـ"اء، ولقسـت الشعراء ويف الشعراء أيضًا ست طشرة يـ

(-855. 8الؽـز )

(-03الضؿقر يعقد طؾك كؾؿة )كؽقر( مقضع فاصر )آية:  (1)
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 [،82الػجــــر: ] چڱچو [،6جــــر: الػ] چچچو [،1الػجــــر: ] چڀچو

  -إربع بالػجر [83الػجر: ] چہچو

ــد إٓ ـــ هــذه الزوائ ــف م ــقس ل ــة هبــقد چڭ ڭچ :ول  چڃ ڃ ڃچو [،822: ]آي

، وسـرتاها مبقــة أواخـر فلثبتفؿـا وصـالً وحـذففؿا وقػـًا ،فؼط[ 31: ]آية بالؽفػ

 سقرها أيضًا إن شاء اهلل تعالك-

                                                 
هـاك بعض الؿقاضع لؿ يـذكرها الؿملـػ، ولـقس لؾؽسـائل فقفـا شـلء، ولؾتلمـؾ فقفـا يـظـر: تؾخـقص  (8)

(، ولطائػ اإلشارات 855,856. 8ز )(، والؽـ518,511. 8(، واإلقـاع )10,15. 8العبارات )

(8 .482,408-)

 (-480. 8(، ولطائػ اإلشارات )828و  56. 8يـظر: التقسقر ) (0)
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 رفزش احلزّفد

  صْرٗ البكزٗ

  -ة مخػػًاتبػتح تحتق [82] چکچبؾػظف،  [6]الثاين  چچ چ قرأ  

ـــؾ 1أشـــؿ حركـــة ] ـــرة] چگچ. ل[ أوائ  [،11هـــقد:] چۇئچو [،88:البؼ

 [،44هــــــقد:] چڳچو [،21ســــــبل:] چکچو [،36الزمــــــر: ] چڦچو

ًا7 بــلن يخؾــط إحـــدى  [04الؿؾــؽ:] چٻچو [،48الزمــر:] چڍچو ضــؿَّ

  -هل كسرة خالصة وٓ ضؿةالحركتقـ بإخرى فقتقلد مـفؿا حركة ٓ 

  -أو ثؿ ،أو ٓم ،أو فاء ،بعد واو [856] چڭچو [،06] چەئچ :كذلؽ أسؽـ هاء

ــػ،  [53] چىچ ــال أل ــثؼال ب ــًا، [ 54] چیچم [ 54] چمئچمرفقط

 - حقث أتك بللػ [28] چڦچإولك بتحتقة،  [15] چىئچمـصقبًا، 

 [50] چٻچو [،34] چہچو [،21] چڱچأشــــــبع حركــــــة راء 

 [25] هــــا چٺچ ،[826] چىئچو [832] چڈچقـــة وتحتقـــة، وبػقق

  -بـقن مػتقحة وكسر فائف [838] وبإطراف

آل طؿران: ] چڃچو [،880آل طؿران: ] چڻچو [،38] چۆئچ

 [،30] چپچحقـــث أتـــت بـــال هؿـــز،  [35آل طؿـــران: ] چىچو [،46

  -فبضؿ ثاكق [34]چ ُهُزَؤاچمفؿقزًا،  [36الؿائدة: ] چٴۇچو

                                                 
 (-823. 8(، والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة )015. 8يـظر: اإلرشاد ) (8)

م وهق أقؾ ويتبعف جزء الؽسر وهق إكثر، و (0) فقف إشـارة إلـك أصـؾ حركـة كقػقتف: أن يل  بجزء الضؿ مؼدَّ

مـ ضؿَّ ف هنـا طؾـك وزن "أوائؾ الػعؾ الثالثل إجقف الؿبـل لؾؿػعقل، وقال أبق مـصقر إزهري: 

(، وحجــة 10. 8- يـظــر: معــاين الؼــراءات )")ُفِعــؾ(، ومـــ كســر فالســتثؼال الضــؿة مــع كســرة الــقاو

 (-58. 0(، وجامع البقان )10. 8الؼراءات ٕبل ُزرطة )

 (-816. 8(، والؽـز )124,125. 0ات: تـصب بؽسر التاء- يـظر: غاية آختصار )كؾؿ (5)

قرأ: )هزؤا( بضؿ الزاي مع إثبات الفؿـز، والؽؾؿـات السـابؼة التـل أشـبع حركتفـا والتـل حؼـؼ هؿزتـا  (1)

(، وتؾخقص العبـارات 30,35. 8والتل حذف هؿزتا هق مقافؼ لؼراءة الؽقفققـ فقفا- يـظر: الؽايف )

(8 .12-) 
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ـــــؾ[ 52 ,41] چۅچ ـــــؾ[ 42] چۉچ :قب  [53] چڳچ :وقب

  -بػقققة

بػتح  [55] چَحَسـًاچبتحتقة،  [55] چَيْعُبُدونَ  َٓ چمػردًا،  [58] چڻچ

  -أولف وثاكقف

ـــــــا چڤچ ـــــــالتحريؿ چڳچو [،52] هـ ـــــــػ الظـــــــاء،  [1] ب بتخػق

حقث  [54] چۇچبؾػظفؿا وضؿ أولفؿا،  [52] چڄچو چڦچ

  -حقث أتك بضؿ دالف

 [51] بؾؼؿان چۇئ ۇئچع الرباطل مشتدا ما طدا الؿضار[ 62] چُل ز  ـَ يُ چ

  -مخػػة [05] وشقرى

بػـتح جقؿـف ورائـف ففؿـزة مؽسـقرة  [1] وبالتحريؿ[ 65 , 64]هـا  چَجْبَرئِْقَؾ چ

ـِ چ ،هبؿــزة فتحتقـــة [65] چمِْقَؽائِْقـــَؾ چفتحتقــة ســاكـة،  مخػػـــًا،  [820] چَوَلؽِــ

ـُ چ َقاصِْق   -مرفقطًا [820] چالشَّ

كقكـــف  بضـــؿ [823] چپچولـــك وســـقـف، كقكـــف إ بػـــتح [823] چٻچ

 [884] چۅچ ،ولـفأبـقاو  [888] چېچولك وكسر سقـف غقـر مفؿـقز، إ

 اؿعـقأجفؿـصـقبقـ، و [50] ويس [12] طدا مقضعل الـحؾ ما ،تك مرفقطًاأحقث 

  -[26] ل طؿرانآوثاين  [45] طؾك رفعف بإكعام

ثــر إك بتحتقــة تــأحقــث [ 801] چہچخــرة، آولــف وأبضــؿ  [886] چحبچ

تـك بنشـباع كسـرة أكقـػ  [032] چٻچبؽسر خاءه،  [802] چۉچكسرة، و

  -مثؼؾقـ [850] چہچ[803] چجتچ، فثاكق

تــــك بؼصــــر هؿزتــــف، أحقــــث  [815] چڳچبػقققــــة،  [812] چۇچ

                                                 
 قرأها بؾػظفا مع إمالة إلػ بعد الراء - (8)

 (-828,825. 8(، والؽـز )22,28. 8يـظر: العـقان ) (0)

 (-8.058,055(، والؿبفج )8.38يـظر: الؿػتاح ) (5)
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ـــؾ  [،812] چېچقبـــؾ [ 811] چۉچ ـــة،  [822] چگ ڳچوقب بػققق

وتثؼقؾ صائف  بتحتقة[ 825,851]معًا  چڳچثر كسرة، إبتحتقة  [815] چڤچ

  -خرهآوجزم 

 والؽفـــػ [،85] بـــراهقؿإو [،24] وبـــإطراف [،831] مػـــردًا هــــا چڄچ

ــاصر [،35] والـؿــؾ [،12] ــة  [،55] والشــقرى [،6] وف ــروم[، 2]والجاثق ــاين ال  وث

  - [13] ولفاأواجؿعقا طؾك جؿع  [،15]

 [835] چۇئچبػـــتح تحتقتـــف،  [832] چگچ، ةبتحتقـــ [832] چکچ

 -بضؿ صائفتك أحقث 

 قاطدة:

ڳ چلتؼقا وكان ثالث ثالثفؿا مضؿقمًا ضؿَا ٓزمًا كحق: اول كؾ ساكـقـ أ ضؿُّ 

ـــــــراف: ] چجب حبچو ، [58: يقســـــــػ] چٺ ٺچو [،845] چڱ إط

  -[5الؿزمؾ: ] چڀ ڀچ[، و862

ـــاين [844] إول چٱۡىبببِ رُّچ ـــًا كالث ـــذلؽ [856] مرفقط ـــف ب ـــع طؾق  ،يف الؿجؿ

  -مـصقبًا[ 844,856]معًا  چٻچ ،ؼالً مث[ 844,856]معًا  چۅچ

                                                 
 (-830 ,832. 8(، والتبصرة )0.182,185يـظر: غاية آختصار ) (8)

ا بؼقة الؿقاضع الؿختؾـػ 18( والذاريات )58)كذلؽ أجؿعقا طؾك إفراد الريح يف مقضعل الحج  (0) (، أمَّ

(، 15(، والػرقـان )58(، وإكبقـاء )36(، واإلسراء )00فقفا التل لؿ يذكرها الؿملػ مقضع الحجر )

(، قرأها الؽسائل جؿقعًا باإلفراد إٓ مقضع الحجر قرأه بالجؿع، وطدد جؿقع 53(، وص )80وسبل )

ذكرها صـاحب الؿـبفج، وذكـر ابــ فـارس أن الؿقاضـع الؿختؾـػ مقاضعفا ثؿاكقة طشر مقضعًا كؿا 

(، والؿبفج 8.051فقفا فؼط خؿسة طشر مقضعًا، ولؿ يذكر الؿجؿع طؾقفا- يـظر: جامع ابـ فارس )

(8.054,055-) 

 (-8.851(، وسراج الؼارئ الؿبتدي )8.835يـظر: التبصرة ) (5)

سؽـت وكان بعـدها ألـػ وصـؾ بـقـت طؾـك ثالـث  هذه الؼاطدة يف خؿسة أحرف يجؿعفا )لق دكت( إذا (1)

 (-8.545(، واإلقـاع )0.16,22الػعؾ الؿضارع- يـظر: الؿستـقر )

( بـصـب الــقن مـع التشـديد وكصـب الـرب يف الؿقضـعقـ الؿـذكقريـ بـالبؼرة-  (2) َـّ البِرَّ قرأ الؽسائل: )ولؽ

 (-8.062يـظر: الؿبفج )
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َُّٔچ ٌُّر مرفقطًا،  [851] چڌچمـقكًا،  [851] چڌچمثؼالً،  [850] چّص 

ــــردًا،  [851]چ ڎچ ــــف،  [852] چڱچمػ ــــؼ هؿزت ــــع بتحؼق ــــػ وق كق

 كقــػ وقــع بؽســر مقحدتــف، [856] چٴۇچمخػػــًا،  [852] چۋچ

ًُّۡخُُّلُّْتَُّچ ُْ ًُّۡخُُّلُّْحَُّچو چئُ ًُّۡرَُّچو چئُُك َـّ ظِ بؾػ [868] چَخئُُك  -ؾتْ مـ الؼَ  ف

الؿجؿع طؾقـف  [864] چٺچــ مػتقحتقـ ك[ 864] چڀچو چڀچ

بببچبـــذلؽ،  ًُِّٱلص  بػـــتح ســـقـف،  [52] والؼتـــال [،38] وبإكػـــال [،025]هــــا  چۡي

 چَنرِب رُّچمـصـقبًا،  [081] چېچتـك مبـقـًا لؾػاطـؾ، أحقث  [082] چعُُّرۡجُِّحَُّچ

بتحؼقؼ هؿزتف،  [002] چڤچمـصقبًا،  [086] چېئچ، ةثبؿثؾَّ [ 086]

 [055] چېچبػــــــتح أولــــــف،  [006] چ﮹چ ،مــــــثؼالً  [000] چےچ

َ ُّحُُّچ، بؿـد هؿزتـف [56] وبالروم [،055] هـا چمبچمـصقبًا،  ُْ بٔ  [053] چَمَٰصر

 [012] چَوِصبَّ ثٌُّچبػتح دالف، [ 053]معًا  چ﮲چفقققتف وبللػ،  تك بضؿ  أحقث 

  -مرفقطًا

رفــع الػعــؾ إلــك فقؿــا يـبفــف كقــػ وقــع بــإلػ والتخػقــػ و [012] چکچ

هـــا  چٹچبصــاد فقفؿــا،  [014] چھچو [،012] چۇئچطؾقــف، 

ــا  چۓچبضــؿ أولــف،  [016] چٹچبػــتح ســقـف،  [00] وبالؼتــال[، 013] هـ

 هــاچ ڱچو چڱچ وچ ڳچبػتح دالف وسؽقن فائف،  [12]وبالحج  [،028]

 [05] بـالطقر چہچو چۀچو[، 58]براهقؿ نب چۆچو چڭچو [،021]

 -كفبرفعفؿ كق

                                                 
 (-863 ,862. 8د )(، والتجري25 ,28. 0يـظر: الؿستـقر ) (8)

أي: بالثاء الؿثؾثة، مــ الؽثـرة، والؼـراءة الثاكقـة بالبـاء مــ إمـر الؽبقـر، وٓ خـالف بعـدها يف )وإثؿفؿـا أكـرب(  (0)

 (-8.882بالباء- يـظر: الفادي )

 (-864 ,8.863(، والتجريد )38 ,8.32يـظر: التقسقر ) (5)

. 8(، واإلقـــاع )012 ,8.015جــامع ابـــ فــارس ) أي: بــالتـقيـ بــالرفع يف الؽؾؿــات الســبع- يـظــر: (1)

558-) 
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 : قاطدة

ومػتقح  [،025] چڇڍچقبؾ هؿز مضؿقم كحق:  چڇچف وصالً ألػ يحذِ 

، [855إطـراف: ] چٹ ٹ ڤچومؽسـقر كحـق:  [،835إكعام: ] چۉ ېچكحق: 

  -ثباتا وقػًاإطؾك  اوأجؿعق

ي بـــزا [026] چېئچبـــال هـــاء وصـــالً وهبـــاء وقػـــًا،  [026]چ ىچ

 [032] چڦچ، هضؿ صادب [032] چٹچمرًا، أ [026] چی چ ، فمعجؿ

ــأكقــػ  ــك بنســؽان ثاكق َٔ ٍُّچ، فت ــا چُرۡببب ــالؿممـقـ [،032] هـ ــف، أبضــؿ  [22] وب ول

بتخػقــػ فقققتــف  [034] چڻ ڻچكقــػ أتــك بضــؿ كافــف،  [032] چڄچ

الـدر الـثقـر "بـــ ةالؿسؿا  ات التل يشددها البزي الؿذكقرة يف مػردءوكذا جؿقع التا

اَُُّچ، "ابـ كثقر ةيف قراء  ٍ شـباع كسـرة إبػتح كقكف و[ 25]وبالـساء  [،048] هـا چػِ

كقــػ أتــك بؽســر  [048] چُبََُّيِۡصببچبـــقن مجزومــًا،  [048] چَُُسّفِببرُّْچطقـــف، 

  -سقـف

ــف،  [046] چۇچ ــتح ذال ــف وف ــتح ســقـف،  [052] چەئچبنســؽان هؿزت بػ

ُّْچ ٔا كُ د  حقث أتك مبـقًا لؾؿػعـقل،  [058] چىئچبتثؼقؾ صاده، [ 052] چحَص 

 چحَِجَٰبَرةٌُّچمثؼالً مـصـقبًا،  [050] چڱچبػتح هؿزتف،  [050] چڳ ڳچ

ةٌُّچو  چپچ، [06] بالـســـاء چۋچوبـصـــب  ،برفعفؿـــا [050] چَحببباِةَ

ْبُّچو چَذََّۡؾفِبرُّْچبؽسر رائف وفتح هائـف فـللػ،  [055] بجزمفؿـا،  [051] چَوُيَػبّذِ

  -مػرداً [ 80]وبالتحريؿ [ 052]هـا  چۀچ

                                                 
 (-32. 8(، والؿؽرر )51. 8مـ مد إلػ فقصقر مـ قبقؾ الؿد الؿـػصؾ -يـظر: معاين الؼراءات ) (8)

هذه مـ الؿملػات التل أثبتفا الؿمل ػ لـػسف، ولؿ أجدها يف ففارس الؿخطقصات لـف، ووجـدتا بــػس  (0)

 ففـرس , الـرتاث هـ- يـظر: خزاكـة651الغزي ت محؿد بـ محؿد بـ لؿحؿد الرتاث، آسؿ يف خزاكة

(-822. 13، 11663) مخطقصات

 (-35 ,34. 8(، والؿػتاح )836,840. 8يـظر: التبصرة ) (5)

 (-520 ,522. 8(، والؿبفج )26 ,25. 8يـظر: العـقان ) (1)
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 چوئچ،[801] چۆچ، [55 , 52] معــــًا چڤ ڤچ :مضــــاففا ثؿــــان

چ چ ،[016] چٿ ٿچ[، 853] چىئ ىئچ ،[820] چىچ،[802]

 -[025] چچ

ـــــــلث: ـــــــدها ث  چڦ ڦچ[، 853] چۈئچ و[، 853] چۆئچ مزي

[864]- 

  صْرٗ آل عنزاٌ

ـــــرأ  ـــــك باإل [5] چٿچق ـــــػ أت ـــــكق ـــــروم:] چۇچ ،ةمال  [،5 ال

 چۇئچبتحتقـة فـقفـ،  [85] چکچو [،55]إكعـام:  چژچو

ــــك  [82] ــــػ أت ــــف،  ل[.2]كق ُّچبؽســــر أول
َ
ََُّأ ُّٱّلِيبببب ــــف،  [86] چن  ــــتح هؿزت بػ

 -بػتح تحتقتف وسؽقن قافف وضؿ فقققتف مـ غقر ألػ [08] الثاين چۋچ

ـــثؼالً  [04] چۈئچ ـــات م ـــان م ـــك إن ك ـــػ أت َّٓ  ،كق ـــامإ ـــا بإكع  [800]  م

ۈ ڇ ، [52]الزمـر: چحئ مئ ىئ يئ چ  :ؿ يؿـت كحـقلـ ، وما[80] والحجرات

َّٓ بتثؼ[ 84]إبراهقؿ: چ ۈ ٴۇ ـمعرَّ [ 845]البؼرة: چکچ قؾف، وإ  ،راً فًا ومـؽَّ

  -فػقػخفلجؿعقا طؾك ت [16]الػرقان: چڳ ڳچ و

 چېئچمثؼالً، [ 54] چېئچ، بػتح طقـف وإسؽان فقققتف[ 53] چَوَطَػۡجُّچ

                                                 
( و)ربـل الـذي( فػتحفؿـا، والزوائـد ياءات اإلضافة أسؽـفا الؽسائل جؿقعًا ماطـدا )طفـدي الظـالؿقـ (8)

 (-520. 8(، والؿبفج )26. 8(، والعـقان )022. 8بغقر ياء يف الحالقـ- يـظر: جامع ابـ فارس )

(-45 ,42. 0(، والؿستـقر )844 ,843. 8يـظر: التبصرة ) (0)

فًا ومـؽرًا حقث جاءت، قرئت بالتشديد لؾؽسائل ومقا (5) ضعفا هل: هـا يف آل أي: )الؿق ت( و)َمق ت( معرَّ

[- يـظــر: 6[، وفــاصر ]86[، والــروم ]58[، ويــقكس ]24[، وإطــراف ]62[، وإكعــام ]04طؿــران ]

(-554. 8اإلقـاع )

، أي: لـؿ ؿ يؿـتلـ ، ومـا[80] والحجـرات [800] إكعـامما استثـل مـفا يؽقن مخػػًا وهـق: مقضـع  (1)

بؿقتـف وكحـق ذلـؽ، و)الؿْقتـة( و)مْقتـة(، و)بؾـدًة  يؿت يف سقاق الؽالم وإكؿا يؽقن طؾك سبقؾ اإلخبـار

(-002. 0(، والـشر )32. 8مْقتا(، حقث جاءت هذه الؽؾؿات- يـظر: العـقان )
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َِادَُّچحقث أتك بال هؿز، [ 54] ََُّٰذ [ 56] چٻ ٻچ، ةبللػ بعـد دالـف مؿالـ[ 56] چُُّّى

ببيَُّچبػــتح هؿزتــف،   [،0] والؽفــػ [،6] وباإلســراء [،12 ,56] معــًاهـــا  چۡبُشُ

[ 64 ,4]وبؿريؿ معًا  [،25] وأول الحجر [،08] وبالتقبة ،مخػػا [05] والشقرى

ُُّّجُُّوَُّچ ،[21] وأجؿعـقا طؾـك تثؼقـؾ ثـاين الحجـر ،مثؼالً  ب ٍُ  چڌچ بــقن،[ 15] چَػّيِ

ــؾ [16] ــف،  چڌچ قب ــتح هؿزت ــاچ کچبػ ــدة[ 16] هـ ــة،  [882] وبالؿائ بتحتق

ًََُُُُّّّّۡٔذَُّچ ِٓ   -بـقن[ 24] ڇـَِّّ

ٕكـف قـرأ  7ففـاء طــده لؾتـبقـف ة،محؼؼـ حقث أتك بللػ ففؿـز[ 33] چڱچ

ويحتؿؾ أن يؽقن مبـدٓ مــ  ،أن يػصؾ بقـ الفؿزتقـ هبا فلػ ولقس مـ مذهببإ

أن إلػ قد تزاد بعـد  :تقاكف بللػ وإن لؿ يؽـ ذلؽ مـ مذهبفإوالعذر طـ  ،هؿزة

 -ستػفامآ ةهؿز

، اًل بضؿ فػـتح فؽسـر مـثؼّ [ 46] چڎچخربًا،  ةػردم ةهبؿز [45] چڃ چچ

ُمرُُّچ
ۡ
ًَُّۡوََلُّيَأ [ 58] چ ڻچ بػـتح ٓمـف، [ 58] چڻچمرفقطـًا، [ 52] چُز

بؽسـر [ 64] چےچفقفؿـا،  ةبػققق [55] چيُرَۡجُػٔنَُّچوچ ۡتُؾٔنَُّحَُّچ بضؿقر الؿػرد، 

ــف،أ بباُّچ ُّول ٌَ ُّْتََُّو ٔا ــ [882] چـَيَببَُّيُۡسَفببُروهُ ُّچ  چۡفَػيُبب  چەئچفقفؿــا،  ةبتحتق

 [،881] بإكعـام چلرُّنٌَُُُّّچو[، 801] چڃچبضؿ ضاده وثالثف مـثؼالً، [ 802]

ٌِ َُّچ ،مخػػـــات [51] بـــالعـؽبقت چکچو  ٔ  ،بػـــتح واوه[ 802] چُمَصببب

 چھچولـف، أبضـؿ  [812] كقـػ أتـك چۡرحرُّكُُّچبقاو أولـف، [ 855] چٻچ

                                                 
(-23 ,22. 8(، وتؾخقص العبارات )40 ,48. 8يـظر: الؿػتاح ) (8)

-(، ولؿ أكررها يف الـسخصقرًا هـا وبالؿائدة) :تؽررت هـا سفقًا مـ الـاسخ جؿؾة (0)

أي: بإلػ، والؿراد لقس مذهبف إدخال ألػ بقـ الفؿزتقـ مـ كؾؿة- (5)

أي: الفاء مبدلة مـ هؿزة آستػفام، واستحسـ هذا الرأي أبق مـصقر إزهـري يف كتابـف- يـظـر: معـاين  (1)

(-  821. 8الؼراءات )

(، 34. 8والتقسـقر ) (،65. 8وهل طـده مـ قبقؾ الؿد الؿـػصؾ- يـظر: حجة الؼـراءات ٓبــ زكجؾـة ) (2)

(-45. 8والؿؽرر )
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بـللػ وفـتح [ 813] چۓچ، كـقنو ةبػـتح هؿزتـف وتحتقـ  تـكأحقث  [813]

، ةبػقققــ[ 821] چپچتــك بضــؿ طقـــف، أكقــػ [ 828]چ َبُّٱلررُغببچأولــف وثالثــف، 

  -مـصقبًا[ 821] چڄچ

بؽسـر  كقػ أتك[ 825 ,824] چےچ ،بتحتقة[ 823] چې ېچ 

ُػٔنَُّچأولف،  ٍَ [ 835] چۈئچبضـؿ فػـتح، [ 838] چو َُّؾبحُُّچبػقققة، [ 825] چََتۡ

 [24الـــقر: ,10إبــراهقؿ: ,855 ,836] ًاأربعــ چگچمخػػــًا،  حقــث أتــك

كقــػ أتــك [ 843]چ  ڦچ بؽســر هؿزتـف، [ 848]چ  ڀ ٺچ لفـــ، بػقققـة أوَّ 

 - فيوضؿ زا فبػتح تحتقت

  فائدة:

  [-825] يف إكبقاء چڀ ڀچاتػؼقا طؾك هذا الضبط يف 

ٍََُُّّحُُّچبػقققة،  [852] چىثچقبؾ  چۆچ  [54] وبإكػال [،846] هـا چّيِ

ـــقن مػتقحـــ [858] چڀچح فؽســـر مـــثؼالً، بضـــؿ فػـــت ـــف،  ةبـ وضـــؿ فقققت

 چڱچ چگچبـــــقن،  [858] چٿچمـصـــقبًا،  [858] چٺچ

َُٔببيََُّوََلُّچ چبََِّّبُ  َُّلُُّچأولفؿـا،  ةبِـال مقحـد [851] ٍُ  چڄچو، [854]ُّچّۡسُخ

َـّ  [855] ُّْچإخقر،  ةوفتح مقحد بػقققة أولف ٔا ََٰخيُ ٔاَُّْوَق ويف بـراءة [، 862]هــا  چكُخِيُ

                                                 
-، ولؿ أكررها يف الـسخ"بضؿ أولف وكلي حقث أتك" :سفقًا مـ الـاسخ جؿؾة تؽررت هـا (8)

ؾة والققػ طؾك الـقن "وتحتقة مـقكة"كتب هـا  (0)  (-35. 8يـظر: التقسقر ) -والصقاب: فتحتقة مثؼَّ

(-836 ,835. 8(، والؽـز )525 ,522. 8يـظر: اإلرشاد ) (5)

( يف ]مــريؿ: 50كــذلؽ )متـــا( يف ]الؿممـــقن: (1) [ وبابــف حقــث 51، وإكبقــاء: 33 ,05وغقرهــا[، و)مــتُّ

(- 850. 8جاءت- يـظر: القجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة )

م لف كسر السقـ يف البؼرة آية:  (2) قـرأ  ، وإذا أراد الؿملػ أربعًا يف آل طؿران فذلؽ خطل حقث045وقد تؼدَّ

 السـقرة هـذه يف مـا قـرأ كـؾ [ بالقاء، وذكر ابـ مجاهد: أن الؽسـائل852و  845الؽسائل الؿقضعقـ ]

 [852يبخؾـقن( ] الـذيـ يحسبـ و)ٓ [،845كػروا( ] الذيـ يحسبـ )وٓ وهل ققلف: حرفقـ إٓ بالتاء

- يـظــر: الســبعة بالقــاء، وكَســر فنهنؿــا َـّ (، 804. 8دي )(، والفــا8.002) الؼــراءات يف الســقـ فــقف

(- 65. 0والؿستـقر )

(-65 ,68. 0(، والؿستـقر )804 ,802. 8يـظر: الفادي ) (3)
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  -بتلخقر الؿبـل لؾػاطؾ طؾك الؿبـل لؾؿػعقل فقفؿا[ 888] چَيۡلُخئُنَُّوََُُُّّّۡلَخئُنَُّذَُّچ

، [53] چى ڱچ ،[52] چےے ۓچ ،[02]چ ڳ ڱچ: مضــــاففا ســــت

 :مزيــــــــدها ثـتــــــــان- [20] چۆئ ۈئچ، [16] چڌ ڌچ، [18] چک کچ

 - [842] چٹچ [،02] چڱچ

  صْرٗ اليضاٛ

ـــرأ ـــًا، [ 8] چٹچ ق رَۡحبببامَُّچمخػػ
َ
ـــا چۈچ، مـصـــقبًا[ 8] چٱۡۡل  [2] هـ

نَُّچبــللػ بعــد تحتقــة،  [64] وبالؿائــدة ۡٔ  چہچ، تــفبػــتح تحتق[ 82] چَشََّۡصببيَ

ُِِّّـَِلُِّچمـصقبًا، [ 88] فؾـق  ،بؽسـر هؿزتـف إن كطـؼ هبـا هؽـذا متصـالً [ 88]معًا  چٌّ

بؽسـر  [80 ,88] معـًا چوئچفؼط ضـؿ الفؿـز كغقـره يف الحـالقـ،  چکچــكطؼ ب

مـــع  [84] وبـــالػتح [،88] وبـــالطالق [81 ,85] معـــًا هــــا چۋچصـــاده، 

َـّ  چ یچ مع  [6] وبالتغابـ، چژچ   -، السبعة بتحتقة أولف

ـــــا چٹچ ـــــف چوئچو[، 83] هـ ـــــج [35] بط  چٴۇچو[، 86] والح

بتخػقـػ  [06] بػصـؾت چىئچو [50] بالؼصص چہچو[، 04]الؼصص:

َـّ  ـــقهن ـــك[ 86] چپچ، ك ـــث أت ـــف،  حق  چںچو[، 86] چ﮿چبضـــؿ أول

كقػ أتك بؽسر صاده إٓ [ 02] چَنٍَٰجُُُّمِۡصُّچأتقا بؽسر تحتقتفؿا،  حقث [51]الـقر:

َ ُّچفبػتحفــا مبـقــًا لؾؿػعــقل، و[ 01]إول مـــ هــذه الســقرة  ۡحَصبب
َ
مبـقــًا [ 02] چأ

  -بضؿ أولف [28] وبالحج [58] هـاچ ڱچلؾػاطؾ، 

ًء اأو فـ اً إذا كـان مدخقلـف واو چسللچكؼؾ حركة الفؿز إلك ما قبؾف يف أمر  قاطدة:

                                                 
(-125 ,123. 0(، وغاية آختصار )58 ,52. 8يـظر: الؽايف ) (8)

(-562. 8قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة، وحذف القائقـ الزائدتقـ- يـظر: اإلقـاع ) (0)

(-026 ,025. 8(، وسراج الؼارئ الؿبتدي )822 ,821. 8لؼراءات الثؿان )يـظر: التؾخقص يف ا (5)

(-568. 8(، واإلقـاع )822. 8يـظر: الؽػاية الؽربى ) (1)
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َُّوَشَُّچ  :الؿػرد أو جؿع كحق سقاء ٔاُّْٱّلل  ًُّۡيُّۡوَشَُّچ[، 50]چ يُ   - [853]إطراف: چُٓ

بػـــتح  [01] وبالحديـــد[، 54] هــــا چوَُِّخبببٱۡلَُّچبـــال ألـــػ، [ 55] چىچ

َُّچمـصقبًا، [ 12]چ ڇچمقحدتف وخائف،  ىَُّٰت  ٔ بػتح فقققتف وتخػقـػ [ 10] چَص

ًُُّچســـقـف،  ۡصبببُخ ٍَ َ ـــاچ ل ـــدة [15] هـ ـــػ،  [3] وبالؿائ ـــال أل [ 33] چٺ ٺ ٺچب

َ ُّحَُّچمرفقطًا،   [58] چٿچبتحتقة فقفؿا،  [44] الثاين چۇ ۆچ[، 45] چُس

 -مـ غقر إدغام تفبػتح فققق

و  54] چٺچ :ؿ كـؾ صـاد سـاكـة قبـؾ دال لصـقت الـزاي كحـقؿأش قاطدة:

ـــــــــام:چ ڄچ  و[، 800 ـــــــــال: چڦچ، [824و  13]إكع ، [52]إكػ

 - [6]الـحؾ:چ ڦچو

َُُُِّّّْ ُّبََُّذخَُّچ بؿثؾثة بعـد الػقققـة وفقققـة بعـد مقحـدة،  [3] وبالحجرات [61] معًا هـاچ ٔا

ْوِلَُُّّدبۡ َُّچبللػ بعد ٓمـف،  [61] إخقر چڭچ
ُ
 چڤچبـصـب رائـف، [ 62] چأ

مبـقـــقـ  [32] بغـــافر چٹچوحقـــث أتـــك، [ 801] چژچ، نبــــق [881]

 [852] چڦچبضؿ تحتقتف وسؽقن صاده وكسر ٓمـف، [ 805] چڀچلؾػاطؾ، 

مبـقـقـ [ 853] چڎ ڈچو چڍ ڍچولفؿـا مضـؿقمة، أسؽقن ٓمـف وواويــ ب

ڱ چبسؽقن رائـف، [ 812] چڭچمبـقًا لؾؿػعقل، [ 812] چَوكَۡدُُُّّزَِلُّچلؾػاطؾ، 

بسؽقن طقــف  [821] چىئ ىئچ بـقن فقفؿا،[ 830] چىبچ و[، 820] چڱ

   -فيبػتح زاكقػ أتك[ 835] چڤچوتخػقػ دالف، 

                                                 
(-831. 0يـظر: جامع البقان ) (8)

(-842 ,841. 8(، والؽـز )45 ,40. 8يـظر: التقسقر ) (0)

(-008. 8يـظر: إيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز ) (5)

[-822[، و)الزبقر( يف ]إكبقاء: 22وردت هـا، ويف ]اإلسراء: (1)

(-810 ,812. 8(، والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة )853 ,851. 8يـظر: الفادي ) (2)
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 صْرٗ املاٜدٗ

 بػتح هؿزتف[ 0] چې ېچبػتح أولك كقكقف، [ 5 ,0]معًا  چۉچقرأ 

بـال ألـػ وتثؼقـؾ تحتقتـف، [ 85] چث ُّكَِصَّ ُّچمـصـقبًا،  [3] چٺچ ،[ل.3]

، [38]التقبـــة: چۅچكقـــػ أتـــك إذا كـــان بعـــد ٓمـــف حرفـــان، و[ 50] چڦچ

حُُّچو َـّ [ 10] چِجُّٱلصر [ 12] چَوٱۡۡلُبُروحُُّچ چٱۡىَػبۡ ُُّچ، كقػ أتقا بضؿ ثاين كؾ مــف

َـّ رفعبقـفؿا ب وما  -ف

 چژچ، ةبتحتقـ [22] چجئچبسؽقن ٓمف وجزم مقؿـف،  [14] چڤچ

بارُِّچخـره الؿشـدد، آبػتح  [21] چڻچلف، مرفقطًا وبقاو أوَّ [ 25] [ 24] چَوٱۡىُهف 

 چڈچمـصقبًا، [ 32] چڈچبػتح مقحدتف، [ 32] چڎچ مخػقضًا، 

[ 48] چحَُسبٔنُُّچ، جؿعـًا [811] وإطـراف [،801] وبإكعـام ،مػرداً  [34] هـا

  -مرفقطًا

ًُُّچ  ،مــقكقـ [62] چېئچو[، 62] چېچبال ألػ مخػػًا، [ 56] چَخَلدتر

ــقطقـ[ 62] چېئچ و[، 62] چىچ ــا چېئچطؾــك جؿــع  اتػؼــقاو ،مرف  هـ

 چٿچ ،مثـك[ 824] چېچمبـقًا لؾؿػعقل، [ 824] چق ُّحُِّٱۡشخُُّچ [،62]

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

َُّچبــللػ وكســر حائــف،  [3] والصــػ [ 880] چَمَُّرب ببچ، ةبػقققــ [880] چۡصببَخِػَّعَُّي

نُِّچ، مـصقبًا اٌُ َٓ ُ  - مرفقطًا[ 886] چیچمخػػًا، [ 882] چل

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

                                                 

صبفا ورفع مـا بعـدها وهـق ققلـف تعـالك:  (8) صبفا، فؼرأها الؽسائل ـب ػس( ـب ُّٱنل ۡفبَسُّچلؿ يذكر الؿملػ كؾؿة )اـل ن 
َ
أ

ُُؿُُّّۡفِسُّوَٱىَۡػۡ ُُّةِٱنل ُّ
َ
ُّوَٱۡۡل ذُنُُُّّةِٱىَۡػۡ ِ

ُ
ُِؿُّوَٱۡۡل

َ
َرُُّّةِٱۡۡل ب ذُِنُّوَٱلّصِ

ُ
ُّوَٱۡۡلُبُروحُُُّّةِٱۡۡل ِ َّ ب [- 12]الؿائـدة: چ كَِصباصر ُُّّةِٱلّصِ

(-31. 8(، وتؾخقص العبارات )586 ,585. 8اإلرشاد )

(-813 ,812. 8(، والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة )50. 8يـظر: الؿػتاح ) (0)

(-41 ,45. 8(، والعـقان )866 ,865. 8يـظر: التبصرة ) (5)
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 :مزيــــــــــــدها[- 883] چک ک چ، [883] چڎ ڎچ، [882] چڄ ڄچ

  - [11] چڱ ںچ

 رٗ األىعاوصْ

ًُّۡـِۡخجَبخَُّچ، ةبتحتقـ[ 05] چُسبَيَُّچ بػتح أولف وكسر ثالثـف،[ 83] چيَۡۡصِۡفُّچ  چُٓ

ُبُّچمـصــقبقـ، [ 05]چ َِبباَرب ُّچ و[ 05] ــقطقـ، [ 04] چَوَُُسببٔنُُّچ چَُُسببّذِ مرف

ــــا چَحۡػلِيُببببٔنَُّچمرفقطــــًا،  [50] چہچبالمــــقـ،  [50] چہچ  [50] هـ

 چََلُّيُۡسبِذةََُُٔمُّچفـقفـ،  بتحتقـة [30] ويـس [826] ويقسػ [836] وبإطراف

بـال هؿـز إذا كـان قبـؾ الـراء  كقػ أتك[ 14 ,13 ,12] چٺچمخػػًا، [ 55]

  -هؿزة

 هــا چېئچ، مخػػـًا [88] والؼؿـر [63] وبإطراف [11] هـاچ یچ

ــالؽفػ [20] ــػ،  [05] وب ــف وأل ــف ودال ــتح طقـ ــر  [21] چکچو چحبچبػ بؽس

[ 24] چِضَُّحلُّۡچ مرفقطـًا، [ 22] چَشبَُِّوُّچ، ةتحتقب[ 22] چۡصتَتِ َُّحََُّوىُِّچهؿزتقفؿا، 

 -تباطًا لؾرسؿإبسؽقن قافف وبضاد معجؿف مؽسقرة وبال تحتقة وقػًا 

ـ ُّچ َٔ َُّٰحَ َُّٔچو [38] چُُّّى ۡٓ َُّٰٱۡشَخ  چگچسـاكـف بعـد ألػـًا فقفؿـا،  ةبػققق [48] چُُّّى

ـــا ـــإطراف [35] هـ ـــف،  [22] وب ـــللػ بعـــد جقؿـــف [35] چگچبضـــؿ أول ، ب

                                                 
ل ) (8) . 0قرأ الؽسائل: بنسؽان ياءات اإلضافة هـا، وبحذف يائل الزوائد يف الحالقـ- يـظر: روضة الؿَعـدَّ

045, 046-)

لؼـرآن، ثالثـة أي: مضافًا إلك ضؿقر أو مجردًا طـ الضؿقر، وقد جاءت يف ثالثة وطشـرون مقضـعًا يف ا (0)

مـفا يف إكعام-

(-143,146. 0(، وغاية آختصار يف الؼراءات العشر )818,810. 8يـظر: الفادي ) (5)

[ لـؿ يـذكرها الؿملـػ هــا 45و  48[ بالتخػقػ، ومقضعْل الزمر ]آيـة: 63كذلؽ مقضع إكبقاء ]آية:  (1)

(-52. 8(، والؿػتاح )0.356ولفا كػس الحؽؿ- يـظر: الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشر )

(-501 ,505. 8(، وشرح شعؾة طؾك الشاصبقة )0.858يـظر: الؿستـقر ) (2)

بللػ مؿالة بعد جقؿف طؾك أصؾف، ولفا مقاضع أخرى مشاهبة يذكرها الؿملػ يف سقرها- (3)
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 - مخػػًا[ 35] چحب چ مثؼالً،  [82] وبالصػ [31] هـا چںچ

 [43] چڦ ڦچ :قبــؾ محــرك كحــق، حقــث أتــك [45 ,44 ,43] چڦچ

لـؿ  [44] چڇ ڇ چ فؾـق أتـك قبـؾ سـاكـ كحـق:  ،أمال فتحة رائـف وهؿـزه جؿقعـًا

 [21]يـقكس: چٺچو[ 80]الػرقـان: چٻچيؿقؾ واحدًا مـفؿا وصـالً كـحـق: 

 [52] چۇچ فؾــق وقــػ أمالفــا، [38ســاء:]أولــف يف الـ مطؾؼــًا چچ چ و

 وبصـاد [53] هــا چَوٱى ۡحَصعَُّچمـقكـًا،  [43] وبققسػ [55] هـا چٿچمثؼالً، 

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

ۥچ ،وهباء وقػـًا ُّ اَُّوُيۡخُفبٔنَُّچو ،چََيَۡػئَُُ َٓ بػقققـف [ 60] چژ چ [، 68] چُحۡتُدوَج

  -ـفقف

ۡببَوُّچفعــالً ماضــقًا،  [63]ُّچَجَػببَوُّچ، مـصــقبًا [61] چيب چ   [63]ُّچ ٱل 

ببرِهِ ُّٓچبػــتح قافــف،  [65] چڑچ مػعقلــف، ٍُ ــف  حقــث أتــك[ 66] چُث بضــؿ مثؾث

بال ألػ وسؽقن سقـف وفتح [ 822] چڎچمخػػًا، [ 822] چەئچومقؿف، 

 هــا چڀچبتحتقـة، [ 882] چی یچبػـتح هؿزتـف، [ 826] چىئچفقققتـف، 

  -بضؿ قافف ومقحدتف [22] وبالؽفػ [888]

 چڀچبــاإلفراد،  [3] وغــافر[ 63و 55]وبقــقكس معــًا  [882] هـــا چھچ

[، 886]هــا  چٹچمبـقـًا لؾؿػعـقل،  [886] چُحبّرِمَُّچ مبـقًا لؾػاطؾ، و[ 886]

 [3] ولؼؿــان[ 6]بــالحج  چچچ و[، 52] وإبــراهقؿ [55] بقــقكس چۈئچو

 چٺ چ مثؼالً،  [85] وبالػرقان [802] هـا چٺ چ بضؿ تحتقتفـ، [ 5]والزمر 

                                                 
(-342 ,341. 8(، والؿصباح الزاهر )554 ,553. 8يـظر: الؿبفج ) (8)

قضعًا يف الؼرآن، ثالثة مـفا يف إكعام-ورد يف ثالثة طشر م (0)

(-522 ,065. 8(، وجامع ابـ فارس )023 ,022. 8يـظر: التبصرة ) (5)

[-52[، و]يس: 10[، و]الؽفػ: 818و  66وردت يف أربعة مقاضع ]إكعام:  (1)

(-010 ,012. 8(، وإيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز )002 , 086. 8يـظر: التجريد ) (2)
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 چڱچ ألـػ، بؽسر صاده وطقــف بـدون[ 802] چٿ چ بػتح رائف، [ 802]

  -فقفـ ةبػققق هبا چٻچمع [ 12] وبسبل[، 1] وبثاين يقكس [،804] هـا

ــا چڇچ و[، 850] چٹچ  ــقفـ، [ 54]وبالؼصــص [، 852] هـ ــة ف بتحتق

بــــاإلفراد،  [34] بــــقس چۈچو، حقــــث أتــــك [852] چچچ

ًُّۡچ ِٓ ٍِ  مبـقــًا لؾػاطــؾ، [854] چڭچف، يــبضــؿ زا [855و  853] معــًا چةِببزُۡغ

 چۆچ لقـــف، إمضـــافا  [854] چۇچمػعقلـــف،  [854] چۇچ

مـصــقبًا،  [812و  856] معــًا چچچ، ةبتحتقــ [856] چمجچ ،فاطــؾ [854]

 چۀچبســـؽقن طقــــف، [ 815] چپچبؽســـر أولـــف، [ 818] چِحَصبببادِهِ چ

 -بتخػقػ ذالف حقث أتك ةالؿبدوء بػققق[ 820] چڃچ ،ةبتحتق[ 812]

 وبالـحـؾ [825] هـا چۇئچ بؽسر هؿزتف وتثؼقؾ كقكف،[ 825] چچڻ چ 

ُّْچ، ةبتحتق [55] ٔا ََٰركُ [ 838] چہچبللػ مخػػـًا،  [50] وبالروم [826] هـا چَف

 - بؽسر قافف وفتح تحتقتف مخػػة

[، 41] چڀ ڀچ[، 82] چۈ ۈچ[، 81] چھ ھچ مضـــــاففا ثؿـــــان:

ۇ چ[، 838] چڻ ۀچ[، 825] چچ چچ[، 46] چہ ہچ

َِ ُّچ :مزيدها[- 830] چۇ َٰ َدى   -فؼط چَْ

                                                 
ا، أي: بسقرة سبل-هب (8)

. 8(، والؿؽــرر فقؿــا تــقاتر مـــ الؼــراءات الســبع وتحــرر )853. 8يـظــر: الؽـــز يف الؼــراءات العشــر ) (0)

802, 808-)

[-56[، و]الزمر: 808و  65وردت يف أربعة مقاضع، هـا، و]هقد:  (5)

(-62. 8(، والؽايف )886 ,885. 8يـظر: الؿبسقط ) (1)

(-553. 8(، واإلرشاد )45. 8اءات العشر )يـظر: الغاية يف الؼر (2)

حذف الؽسائل القاء الزائد يف الحالقـ، ولف يف جؿقع ياءات اإلضافة هـا اإلسؽان ما طدا )ومحقاي( فؾف  (3)

(-554. 8فقفا الػتح- يـظر: اإلرشاد )
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 صْرٗ األعزاف

 [88] وبـــالزخرف [02] هــــا چڄ چ بػقققـــة فؼـــط، [ 5] چڦ چ قـــرأ 

 چڃ چ و[ 03] چ َوِلَبباَسُّچ مبـقــًا لؾػاطــؾ، [ 06] وأول الــروم [52] والجاثقــة

بػتحقـــف [ 12] چَفبببَخُ ُّحََُُّلُّچ بػقققـــة،  [55] الثـــاين چڱ ڱ چ مـصـــقبقـ،  [50]

بؽسـر طقــف،  حقـث أتـك[ 11] چٿچ ،  چپچبقاو قبـؾ [ 15] چگ گچمخػػًا، 

ُّچمـصقبًا،  [11] چگچؾف، مثؼَّ [ 11] چکچ  [5] وبالرطـد [21] هــا چُحَؾّشِ

  -بـصبفـ [80] وبالـحؾ[ 21]بقـفؿا هـا  وما چڱ چ  و چڳ چ مثؼالً، 

َُّچ  [ 26] چ ىئچ وســؽقن شــقـف،  ةبـــقن مػتقحــ حقــث أتــك[ 24] چۡشَ بب ُّن

 ،مثؼالً  [05] وبإحؼاف[، 35و  30]هـا معًا  چکچبؽسر رائف،  حقث أتك

اسـتػفامًا، [ 58] چٹ چ  ، چٻ چ واو قبـؾ  بـال [42] صـالح ةيف قص چٻ چ 

رِۡجِّ چ لػ بعد ٓمف، لب[ 822] چٱ ٻ چ بػتح واوه،  [65] چڦ چ 
َ
 هــا چأ

 [880] هـــا چی چ بتحتقــة غقــر مفؿــقز،  هائــف ةبصــؾ [53] وبالشــعراء [،888]

  -استػفامًا [885] چٺ ٺ چ ال مثؼالً، بزكة فعَّ  [46] وبققكس

ببحَيَُّچ  ــث [ 884] چُؿُّل  ــكأحق ِببُخًآءَُّچ مــثؼالً،  ت ــا چ ٌَ [ 48] وبطــف [805] هـ

بضــؿ كقكــف  [804] چڻ چ ط يف الفؿــزات، قومبســ اســتػفامًا، [16] والشــعراء

[، 35] وبالـحـــؾ[، 854] هــــا چۈئ چ ده، فـــتح قافـــف وكســـر فقققتـــف مشـــدَّ و

  -.ل[4] بؽسر ثاين كٍؾ مـفؿا [855] چ َحۡػِهُفٔنَُّچو

                                                 
(-128. 8(، واإلقـاع )832 ,826. 8يـظر: القجقز ) (8)

[-35[، و]الـؿؾ: 15]الػرقان: وردت يف ثالثة مقاضع، هـا، و (0)

[، 51و  38و  22[، و]هــقد: 52و  45و  32و  26وردت كؾؿــة )غقــره( بعــد )إلــف( هـــا يف ]إطــراف:  (5)

[-50و 05و]الؿممـقن: 

(-845 ,848. 8(، والؽػاية الؽربى )022 , 015. 0يـظر: جامع البقان ) (1)

(-852 ,8.846الثؿان ) (، والتؾخقص يف الؼراءات53. 8يـظر: العـقان ) (2)
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تف وفتح قافـف بضؿ تحتقَّ  [818] چڈ چ بـقن العظؿة،  [818] چڇ چ 

هبؿـــز غقـــر مــــقن،  [65] وبـــالؽفػ [815] هــــا چ ڀچ ده، تـــف مشـــدَّ وكســـر فقققَّ 

ــف وشــقـف[ 813] چدَُِّشببٱلر ُّچ ــتح رائ ًُّۡحُِّچ ،بػ ِٓ ــاع،  [815] چيِببَِّّ ــف لإلتب بؽســر أول

َِاحَُّچ  چۡؾفِرُّۡتَُّوَُّچ ُُّّچمـصقبًا،  [816] چَِاَرب ُّچفقفؿا،  ةبػققق[ 816] چرََۡحۡ ََ ُّإُِّٱۡب  چم 

  -بؽسر مقؿف [61] وبطف[ 822]هـا 

مـصــقبًا  ةجؿــع ســالم[ 838]چ  گچ مػــردًا، [ 824] چڑچ

ۡػِذَرةٌُّچ ، ؽسرةالب بػـتح مقحدتـف مفؿـقزًا [ 832] چڄچ ،مرفقطـًا[ 831] چٌَ

 [18] وبـقس [840] هــا چڦ چ مـثؼالً،  [842] چىئ چ ، زكة َرئِـقس طؾك

بػقققـة،  [845و 840] معـًا چى چ مؽررًا بـاإلفراد مـصـقبًا،  [08] وثاين الطقر

ــبضــؿ تحتقَّ  چچچ ــات ــف هـ ــا [، 12ت ]وبػصــؾ[، 852] ف وكســر حائ وبػتحف

بضؿ فػـتح [862] چڳ چ مجزومًا،  ةبتحتق [853] چائ چ ، [825] بالـحؾ

 [001] بالشـعراء چۆ چ  و [865] هــا چ ڭ ڭچ ففؿز مؿدودًا غقر مـقن، 

َُّّۡببغَُّچ ؾــقـ،مثؼَّ  ــف،  ةبتحتقــ [028] چؿر ــف بػــتح تحتقَّ [ 020] چڳ چبعــد صائ ت

  - وضؿ دالف

 چٺ ٿ ٿ چ  [،26] چڄ ڄ چ [، 55] چڍ ڌ چ  مضــاففا ســبع:

 چڀڀ ٺ چ [، 813] چڃ ڃ چ[، 811] چٻٻ چ  [،822]

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

                                                 
(-43 ,42. 8(، وتؾخقص العبارات بؾطقػ اإلشارات )803 , 802. 8يـظر: الؿبسقط ) (8)

ًُّۡچكذلؽ قرأ الؽسائل  (0) چ ج ۡؾفِۡرُّىَُس
 
(-54. 8[- يـظر: التقسقر )838]

(-861 ,865. 8(، والؽـز يف الؼراءات العشر )55 ,54. 8يـظر: التقسقر ) (5)

[-50[ يف ]إكعام:836[ ، و)يعؼؾقن( ]11[ يف ]إكعام:63تحـا( ]سبؼ ذكر )ف (1)

(-55. 8ياءات اإلضافة أسؽـفا الؽسائل، والقاء الزائدة حذففا الؽسائل يف الحالقـ- يـظر: التقسقر ) (2)
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 صْرٗ األىفال

تـف وفـتح غقــف بضـؿ تحتقَّ [ 88] چڄ چ بؽسر دالـف، [ 6] چڀ چ قرأ 

َُِّچ  ،مـصقبًا[ 88] چڄ چ ؾف، وكسر شقـف مثؼَّ  مخػػًا ومـا  [84] معًا چَوَلَِٰس

ٌَُّچ بعدهؿا مرفقطـًا،  ِْٔ  چ َنَّۡبدَُّچ بسـؽقن واوه وتخػقـػ هائـف مـقكـًا، [ 85] چُم

بضـؿ [ 10]معـًا  چڃ چ بؽسـر هؿزتـف، [ 86] چڀ ٺ چ مـصـقبًا، [ 85]

ــف،  ــ[ 10] چگ گ چ طقـ ــ ةمػتقحــ ةواحــد ةبتحتق ــ [22] چڭچ، ةمثؼؾ  ةبتحتق

بؽسـر هؿزتـف، [ 26] چڭ چ ، ةػقققـب [23] وبـالـقر [26] هـا چگچفػقققف، 

 هــا چافًُّػُُّْطُّچفقفـ،  ةبتحتق [34] چۋچو [33] الثوالث [32] الثاين چڎ چ 

بػتح هؿزتف وسؽقن [ 42] چپچبضؿ أولف،  [21] بالروم ثالثة[و] [33]

 - بػتح واوه [40] چگ چ سقـف، 

 - [15] چگ گچ [، 15] چک ک چ  مضاففا ثـتان:

 صْرٗ التْب٘

ڭ چ قـفؿـا، ب بـللٍػ  تقـ بال فصؾٍ حؼؼهبؿزتقـ م تكأحقث  [80] چۓچقرأ 

الؿجؿـع  [85] جؿعًا كالثاين [84] إول چژ چ بػتح هؿزتف،  [80] چۇ 

ٔنَُّچمـقكـًا، [ 52] چڱچمػردًا،  [01] چڍچطؾقف بذلؽ،  ُٓ [ 52] چيَُضَٰب

 چپ چ سـاكـف ففؿـز مؿـدودًا،  ةبتحتقـ[ 54] چٻچبضؿ هائف مـ غقر هؿـز، 

                                                 
كتبــت يف الؿخطــقط )وثالثــا(، والصــقاب مــا أثبتــف، حقــث وردت الؽؾؿــة بــالخالف يف الــروم يف ثالثــة  (8)

يف كػس أية-مقاضع 

(-010 ,012. 8(، وسراج الؼارئ الؿبتدي )031 ,038. 8يـظر: إيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز ) (0)

ل ) (5) (-062. 0أسؽـ الؽسائل يائْل اإلضافة يف السقرة، ولقس فقفا ياء زائدة- يـظر: روضة الؿعدَّ

[، و]السجدة: 18و  2[، و]الؼصص: 45[، ويف ]إكبقاء: 80وردت يف خؿسة مقاضع، هـا يف ]التقبة:  (1)

01-]
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 چُحۡػبَؿُّچمرفقطـًا، [ 38] چائ چ ، ةبتحتقـ[ 21] چڄ چ بضؿ فػـتح، [ 54]

ۡبُّچو  [33] چَغآنَِفُۢةچمبـققـ لؾؿػعقل وبتذكقر إول وتلكقث الثـاين،  [33] چُتَػذ 

بسؽقن [ 66] چۇئ چ بػتح سقـف،  [80] وبثاين الػتح [65] هـاچ ۇچمرفقطًا، 

  -رائف

 هـــا چۀ چ ،  چٿ چ بػــتح فقققتــف الثاكقــة مـــ غقــر [ 822] چٿ چ 

بــال  [28] بــإحزاب چ حُرِۡجبب ُُّچ و[ 823] چۆئ چ مػــردًا،  [54] وهبــقد [825]

ـــا،  ـــز فقفؿ ـــف، [ 824] چٱ ٻ چ هؿ ـــقاو قبؾ ـــًا  چڈ چ ب  825]مع

[  826] چڳ چ مػعقلف بف،  [826و  825] معًا چڈ چ مبـقًا لؾػاطؾ [ 826و

 چڌ چ ، ةبػقققـ[ 884] چ حَزِيبؼُُّچ بضـؿ فقققتـف، [ 882] چژ چ بضؿ ثاكقـف، 

 - ةبتحتق[ 803]

  - [55] چ ڻ ۀچ  و چں ڻ چ  مضاففا ثـتان:

 صْرٗ ْٓىط علُٔ الضالٗ

ــ ــرأ بنضــجاع فتح ــ چراچ ةق ــقاتح الرائق ـــ الػ ــدة[ 0] چڦ چ ، ةم ــا بالؿائ  كؿ

، [48] والؼصـص [15] وبإكبقـاء[ 2]قبـؾ إلـػ هــا  ةبتحتق چۈ چ ، [882]

مرفقطـًا، [ 88] چگچمبـقًا لؾؿػعقل، [ 88] چۇئچبـقن، [ 2] چیچ

كؿـا يف  ،بللػ إثـر الـالم [8] إول مـ الؼقامة چژ ژچ و[، 83] چڌ ڌچ

 - الؿجؿع طؾقف بذلؽ [0] الؼقامة

                                                 
(-124 ,123. 8(، واإلقـاع )855 ,850. 8يـظر: الؿبسقط ) (8)

(-022 ,866. 8(، والؽـز يف الؼراءات العشر )58. 8يـظر: تؾخقص العبارات بؾطقػ اإلشارات ) (0)

ل ) (5) (-065. 0أسؽـفؿا الؽسائل- يـظر: روضة الؿعدَّ

(، والــقجقز يف شــرح 066 ,063. 0لــػ الثاكقـة يف )أدراكــؿ(- يـظـر: جــامع البقـان )لـف أيضــًا إمالـة إ (1)

(-842. 8قراءات الؼراء الثؿاكقة )
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ـــا چۅ چ  ـــالروم [85] هـ ـــة،  [5و  8] ومقضـــعل الـحـــؾ [12] وب بػققق

 چڭ چ ، ةمؽسـقرة مثؼؾـ ةوتحتقـ ةمضؿقمة وسقـ مفؿؾ ةبتحتق[ 00] چڤ چ

ُّْخُّۡتَُّچ بسؽقن ثاكقف، [ 04] چاُّكِۡػػ ُّچ مرفقطًا، [ 05] ٔا  چڤ چ بػـقققتقـ، [ 52] چ يُ

َُِّچبػتح فسؽقن فؽسـر مخػػـًا، [ 52] [ 11] چٱنل باُسُّچمخػػـًا،  [11] چَوَلَِٰسب

ــــًا،  ــــًا چۈئچمرفقط ــــزات،  [68و  28] مع ــــاه يف الفؿ [ 25] چڱ چ ذكرك

  -ةبتحتق

ـــا چ ُبَُّحۡػبببزُِّچ  ـــبؽســـر زا[ 5]وبســـبل  [38] هـ [ 38] چمت چ  و چيب چ ف، ي

بعــد  چحب چ بتثؼقــؾ كقكــف، [ 56] چپ چ خــرب، [ 58]چ  ڤچ مـصــقبقـ، 

 [825] الثاين چڭ چ ، ةبتحتق[ 822] چۈئ چ بؽسر هؿزتف،  [62] چڤ چ

 - لرسؿف ةً مقافؼ ةػؼ الجؿقع طؾك الققػ طؾك هذا بال تحتقاتبـقكقـ مخػػًا، و

[، 82] چڄ ڄ چ [، 82] چڤڤ ڤ چ [، 82] چٹ ٹ چ  مضـــــاففا خؿـــــس:

 -  [40] چچ چ [، 25] چىت يت چ

 علُٔ الضالٗ ّالضالوصْرٗ ٍْد 

ُّچ قرأ 
َ
ُّخ ًۡ ُّىَُس بعـد دال،  ةمػتقحـ ةبتحتقـ[ 04] چ ئَُّةَادِچ بػتح هزتـف، [ 02] چّّنِ

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

ــقيـ،  [04] ــال تـ ــف و[ 18] چگچب ــتح مقؿ ــإبػ  [ 10] چَيَُٰتببَ ُِّّچ، ةمحضــ ةمال

ـــح ـــكق ـــف، بؽســـر تحتقَّ  ث أت ـــالً ماضـــ[ 13] چڄ چ ت [ 13] چَدبببۡ َُّچًا، قفع

                                                 
(-856 ,855. 8(، والؽػاية الؽربى )64. 8يـظر: العـقان ) (8)

ـــة يف الؼـــراءات العشـــر ) (0) ــــ زكجؾـــة 61. 8(، والتقســـقر )53. 8يـظـــر: الغاي (، وحجـــة الؼـــراءات ٓب

(8.005-)

ل ) (5) (- 064 ,063. 0قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة- يـظر: روضة الؿعدَّ

[ أكف بالتخػقػ وفتح العقـ- 33وٓ خالف بقـ الؼراء يف مقضع الؼصص ] (1)

[- 820[، و]الصافات:84 ,83 ,85[، و]لؼؿان: 2هـا، و]يقسػ: (2)
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 -رائف ـصب[ب]

ـــا چڀ ٺ چ ـــالؽفػ [13] هـ ـــف مخػػـــ [42] وب ، ةبســـؽقن ٓمـــف وكســـر كقك

ٔدًُّچ بػتح مقؿف،  [88] والؿعارج [56] وبالـؿؾ [33] هـا چىچ ٍُ  [35] هـا چاَث

ـــجؿ [55] والعـؽبــقت [55] وبالػرقــان ببٔ ٍُّچو[، 28] وال ٍُ َ ــا  چّّلِ [ 35]يضــًا أهـ

بؽســر ســقـف وســؽقن ٓمــف،  [02] وبالــذاريات [36] هـــا چًرُّكَبباَلُِّشببيُّۡچـقيـ، بــالت

بؼطــع  كقــػ أتــك[ 58] چىئچمرفقطــًا،  [48] چٱ چ  قبــؾ چَحۡػُلببُٔبُّچ

 چچ ڇچبضـــؿ أولـــف،  [825] چی چ ،مـصـــقبًا [58] چختچهؿزتـــف، 

بباچمــثؼالً، [ 888] ٍَ ــا چل  ــقس [888] هـ  [1] والطــارق [52] والزخــرف [50] وب

خــر آو [805] هـــا چڈ چ ثــؿ كســر،  ػــتح[ب] [805] چُعُّرِۡجببيَُّچ  مخػػــًا،

 - ةبتحتق [65] الـؿؾ

، [82] چڭڭ ڭ چ  [51، و03، و5] ثالثـًا چھ ے چ  مضاففا ثؿـا  طشـرة:

 چٿ ٹ چ ، [51] چڭ ڭچ، [58] چگ گ چ ، [06] چٹ ٹ چ 

ــا چپ پ چ ، [14] چڦ ڦ چ ، [13] ، [28] چەئەئ وئ چ ، [28، و06] مع

ىئ ىئ چ ، [45] چۆۆ ۈ چ  ،[51] چچ ڇ چ ، [21] چ ڀ ڀچ 

 چٺ چ  مزيدها ثـلث:- [60] چژ ڑ چ ، [56] چٻ ٻ چ ، [55] چىئ 

  -.ل[5]  [822] چڭ چ [، 45] چۇ چ ، [13]

                                                 
(، 834,835. 8ا أثبتـف-يـظر: الفـادي )، سـفق مــ الؿملـػ والصـقاب مـ"برفع"كتبت يف الؿخطقط  (8)

(-865 ,864. 8والتؾخقص يف الؼراءات الثؿان )

[-20[، و]الشعراء: 44[، و]صف: 05[، و]الدخان:32هـا، و]الحجر: (0)

(-201. 8، والصقاب ما أثبتف- يـظر: غاية آختصار يف قراءات العشر )"بضؿ"كتبت يف الؿخطقط  (5)

(-024 ,025. 0(، والؿستـقر )884 ,882. 8يـظر: الؿػتاح ) (1)

 ,828. 8قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة جؿقعفا، وبغقر يـاء يف يـاءات الزوائـد- يـظـر: العــقان ) (2)

820-)
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 ,طؾقف الصالة والسالم,صْرٗ ْٓصف 

ـــرأ  ـــث [ 822و  1] چېچ ق ـــكأحق ـــاء  ت ـــف بالت ـــػ طؾق ـــف ووق بؽســـر فقققت

 - [82و  82] معًا چھچطؽس  ،ًاجؿع [4] چڍچالؿجرورة، 

اتػـؼ السـبعة بـؾ وخؾـػ يف اختقـاره ويعؼـقب مــ العشـرة طؾـك اخـتالس  فائدة:

يضـًا أوروي طــفؿ  ،إولك الؿستؾزم لػصؾفا مـ الثاكقة [88] چۈ چ حركة كقن 

بــق جعػــر مـــ أوأمــا اإلدغــام الؿجــرد طـــف فؾــؿ يؼــرأ بــف إٓ  ،شــؿاماإلدغــام مــع اإل

فشا هذا القجف طــ الســة فؼفـًا زماكــا الـذيـ ٓ يحســقن هـذا الػــ وقد  ،العشرة

  -لقف خطل صريح كؿا طؾؿتإ تفبل طؿرو مع أن كسبأ ةءازاطؿقـ اكف قر

 چ ُبُّيبٱلُِّّچ ، [80] چيَۡيَػبۡبُّچول أو ،أولـف ةمجزومـًا وبتحتقـ[ 80] چَُۡرَتۡعُّچ 

ــة [ 86] چڱ چ بغقــر هؿــز، [ 84و 81و 85] ك وزن خــره لػضــًا طؾــآبــال تحتق

 چڇچخـره غقــر مفؿــقز، آبػــتح أولــف و [05] چڀ چ فعؾـك بضــؿ فائـف، 

 معـًا چٹچ ،بػـتح ٓمفؿـا [28] بؿريؿ چىث چ  و، ف حقث أتكالؿعرَّ [ 01]

ُّدَُّچ  ،بال ألػ يف الحالقـ [28و  58]
ۡ
 [16] چہ چ بسؽقن هؿزتـف،  [14] چ اة ُّخ

ََُّحَُّۡدُّچ ة،بػققق   -ابتحتقة فقفؿ [35] چجب چ  و[ 23] چَشآءُُّن

ـــقن،  [30] چائچ ـــللػ وك ـــؾ، [ 31]چ  ٺچ ب  چٺ چ اســـؿ فاط

                                                 
ــــريؿ: (8) ــــا مقضــــعان، و]م ــــة مقاضــــع، هـ [، 03[، و]الؼصــــص:12و  11و  15و  10وردت يف ثؿاكق

[-820و]الصافات:

أكثـر إئؿـة كـابـ مجاهـد، وأكثـر الـؼؾـة كـابـ مفـران وابــ غؾبـقن، ووجـف  وجف اإلشـؿام هـق مـا طؾقـف (0)

ــداين- يـظــر: الســبعة ) ــا ذكــره ال ــراءات العشــر )512. 8آخــتالس هــق م ــة يف الؼ (، 56. 8(، والغاي

(- 550. 0(، وجامع البقان )545. 8واإلرشاد )

 ,31. 8الؽــز يف الؼـراءات العشـر ) كذلؽ قرأ ورش وأبق طؿرو وأبق جعػر بنبدال الفؿـز فقفـا- يـظـر: (5)

32-)

[، و]ص: 836و  832و  805و  41و  12[، و]الصافات: 12وردت يف ثؿاكقة مقاضع هـا، و]الحجر: (1)

55-]

(-554 ,552. 8(، الؿبفج )486,402. 0يـظر: الروضة ) (2)
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 ،الجؿقع هــا[ 882] چۇ چ  [54] چٺ ٺ چ  [54] چپ پ چ [ 52]

[ 62] چژ ژ چ بتؼــــديؿ التحتقــــة طؾــــك الفؿــــز،  [58] بالرطــــد چڑچو

بتحتقة وفتح  [4] وإول مـ إكبقاء [15] وبالـحؾ [826] هـا چڭچ ،استػفامًا

ــف ــك نوب حائ ــف طؾ ــًا،  [882] چٴۇچ، صــؾفأمالت ُِببچمخػػ ــقكقـ  چِجََُِّذ بـ

 - مخػػًا

ــاء: ــرون ي ــان وطش  [،05] چٿ ٿ ٿ چ  [،85] چوئ وئ چ  مضــاففا ثـت

 [،53] چۈ ٴۇ ۋچ [،65] چڄڄ ڃچ [،25] چڀٺ ٺ چ  [،54] چيئجب حب چ

ٻ چ ،فقفؿـــا چېچو چۉچ :القـــاء مــــ :طــــلأ، [53] چۉ ې ېچ

ۓ چ  [،25] چپ ٻٻچ  [،13] چڃ ڃچ [،15] چى ىچ  [،55] چٻ

 چچچ  :القاء مـ :طـلأو [،52] چچ ڇ ڇ چ  [،36] چخب مب ىب چ  [،26] چۓ 

ۓۓ چ[، 822] چڻ ڻ چ [، 63] چٺ ٺ چ [، 53] چی ی چ ، چڇ چ  و

 چڱ چ [ 33] چڈ چ  مزيــــدها ثـتــــان:- [825] چڍ ڍ چ  [،822] چ﮲

[62] - 

 صْرٗ الزعد 

بػقققـة، [ 1] چتُۡصَقَُّٰچبخػضـفـ،  [1] بقـفؿا وما چ وََدۡ ُِّچ  ، و چَوَزۡرٍعُّچ قرأ 

ُوُّچ   -بتحتقة[ 1] چَوُيَفّظِ

حد طشـر مقضـعًا يف كـؾ أوجؿؾتف  [2] چېچ چۅچكرر استػفامف كحق:  ما

                                                 
بعـدها- يـظـر: الؽـايف يف  [ بــقن وكسـر الحـاء ويـاء سـاكـة02قرأ الؽسائل الؿقضع الثاين مــ إكبقـاء ] (8)

 (-884. 8الؼراءات السبع )

(-866 ,865. 8(، والؽػاية الؽربى )885 ,884. 8يـظر: الؽايف يف الؼراءات السبع ) (0)

(-822 ,66. 8قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة، وحذف يائل الزوائد- يـظر: التقسقر ) (5)

َٔانرُّچ بقـفؿا كؾؿتل:  (1) ِۡ ُِّص فقؼرأ بؽسر الؽؾؿات إربع-ُّچَوََنَِّور

(-860. 8(، والؿؽرر فقؿا تقاتر مـ الؼراءات السبع وتحرر )433. 8يـظر: الؿصباح الزاهر ) (2)
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[، 05,06] والعـؽبـقت[، 34] والـؿـؾ [،50] والؿممــقن[، 2] هـذه السـقرة :مـ

 سـبحان ويف كـؾ مــ[، 82] والـازطات مقضـع[، 14] والقاقعة[، 82] والسجدة

ولفؿا استػفامًا أكف يجعؾ أ :، فؼاطدتف[25و  83] مقضعان والصافات[، 65و  16]

وفاقــًا  7يضــًاأفجعؾــف اســتػفامًا  [05] ٓ ثــاين العـؽبــقتإهبؿــزتقـ وثاكقفؿــا خــربًا، 

  -الخرب [34] يف ثاين الـؿؾ ًاوزاد كقك ،جؿاع طؾقف بذلؽلإل

حقث أتت   [54و  51] چمخچ و، [88] چېچ و،  [55و  4] چڃ چ 

بتحتقـة فقفؿـا، [ 84] چۈچو ،[83] چٻچوقػًا،  ةـقيـ وصالً وبال تحتقتب

قبـــؾ  چُجُّّتِبببَوُيثَُّچبضـــؿ الصـــاد،  [54] بغـــافر چۀ چ [، 55] هــــا چجئ چ 

ــــثؼالً،  [56] چۈچ ــــًا- [ 10] چيتچم ــــدهاجؿع  [6] چک چ  :مزي

 -فؼط

 ,طؾقف الصالة والسالم,بزأٍه إصْرٗ 

 هـــا چڀچيف الحــالقـ،  [8] چڄچبعـد [ 0] چڄچء قـرأ بخػــض هــا

 [00] چےچ، بعـده اسؿ فاطؾ مرفقطًا وخػـض مـا[ 12] وبالـقر [86]

وُلُّىَُّچبعد فائف،  ةهبؿز[ 54] چگچتف، بػتح تحتقَّ   - خرهآولف ورفع أبػتح  چََتُ

 چڌ ڌ چ  [،58] چۀ ہ چ  [،00] چڱ ڱ چ  مضــــاففا ثــــلث:

[54] - 

                                                 
أي: اإلسراء- (8)

(-565 ,564. 8(، وشرح الشعؾة )526 , 525. 8يـظر: جامع ابـ فارس ) (0)

[-55[، و]غافر: 53و  05وردت كذلؽ يف ]الزمر:  (5)

[-08كذلؽ يف ]غافر: وردت  (1)

(، القجقز يف شرح قراءات الؼراء 013 ,012. 8لؾؽسائل الحذف يف الحالقـ يف يائفا- يـظر: التبصرة ) (2)

(-868 ,862. 8الثؿاكقة )

َمََٰنَٰتُِّ چأي: كؾؿة  (3) (-016. 8قرأها بالخػض- يـظر: التجريد ) چ ٱلص 

(-080. 8(، والؽـز )016. 8يـظر: التجريد ) (4)
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ـــلث  ـــدها ث  چائ چ  [،00] چڭ چ ،  [81] چڻ  چ يضـــًا:أمزي

[12] - 

 صْرٗ احلجز

اچقرأ  ٍَ ب   ةوثاكقتفؿا مػتقح ةولفؿا مضؿقمأبـقكقـ [ 5] چکچمثؼالً، [ 0] چرر

 چڈچمـثؼالً، [ 82] چەئچمـصـقبًا، [ 5] چکچ، ةف مثؼؾـيوكسر زا

بػـتح [ 21] چڤ چ بؽسـر طقــف،  تـكأكقـػ [ 12] چۆچجؿعًا، [ 00]

ًُّۡچبؽسـر كقكــف،  كقـػ أتـك[ 23] چُعَُُِِّّحۡلببچكقكـف خػقػـة،  ُْ ُِجبٔ ٍُ َ [، 26] هـــا چل

ُُِّّجُِّنَلُُّچو ِ ببب ـــقت: چََّ ُِجبببٔچو [50]العـؽب ـــالعـؽبقت چكٌَُُّ ـــقػفـ،  [55] ب بتخػ

ــا چگچ ــة [24] وبالـؿــؾ [32] هـ ــثؼَّ  [05] والؿرســالت [32] والقاقع الً م
  -

 چٻ ٻ چ  [،56] چېئ ېئ چ [، و16] چۈئ ېئ ېئ چ  ربــــــع:أ  [فاضــــــافم]

[48]-  

 صْرٗ اليخل

[ 04] چپچ بػقققـة، [ 02] چڇ چ  ،بتحتقة[ 88] چحُۢنتُِجُّچ قرأ 

ــف،  ةهبؿــز ــؾ تحتقت ــف، [ 04] چڀچقب  [50و 05] معــًا چٹ چ بػــتح كقك

ُّْچبػتح ثؿ كسـر، [ 54] چڱ چ ، بػقققة ًٓ أ چيََرۡوا [ 46]بػقققـة وثاكقـًا  [15] و

                                                 
(-183. 8لؾؽسائل إسؽان ياءات اإلضافة، والحذف يف الزوائد- يـظر: اإلقـاع ) (8)

[، 20و  02[، و]الـدخان: 51[، و]يـس: 814و  851و  24وردت يف طشر مقاضـع هــا، و]الشـعراء:  (0)

[-18[، و]الؿرسالت: 80[، و]الؼؿر: 82و]الذاريات: 

َُِػٔنَُّچُّوردت (5) [-53يف ]الروم: ُّچَحۡل

(-035 ,030. 8(، وسراج الؼارئ الؿبتدئ )821,822. 8الؿبسقط ) يـظر: (1)

7 سفقًا مـ الؿملػ، والصقاب ما أثبتُّف، وقـرأ الؽسـائل بنسـؽان يـاءات اإلضـافة فقفـا- "مزيدها"كتبت  (2)

(-022. 8يـظر: الؿػتاح )

[-فقفؿا ةهبؿز چپچ ورد هـا سفقًا مـ الـاسخ جؿؾة مؽررة وهل :] (3)
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ُّْتَُّچ مع   -ـبتحتقة فقف[ 48] چیچ [، 15] چ َخَفَّ ُؤا

رۡصلَُِّسًچ، بػتح رائف[ 30] چەئچ بضـؿ  [08] وبالؿممـقن [33] هـا چن

ًُّۡإُِّچكقكف،  َهَٰخُِس ن قطعـف إوبضـؿفا  چُبُػبٔنُِّچـــ ن وصـؾف بإبؽسـر هؿزتـف [ 45] چٌ 

ًُّۡچطـف،    -بسؽقن طقـف [52] چَظۡػُِِس

ادٍُّچكؿا يف  [63] چةَاق ُّچ  05، والزمر: 55و 4] مـ سقرة الرطد بعده وما چَْ

  [-55، وغافر: 53و

َ ُّچ ُّْچ، ةبتحتقــ [63] چَلَۡجببزَِي ٔا ُِبب  هـــا چَطببَّۡق ُّچمبـقــًا لؾؿػعــقل،  [882] چـُخِ

 -بػتح أولف [42] وبالـؿؾ [804]

 صْرٗ اإلصزاٛ

ُّْچقرأ  ُُّّچمـصـقبًا،  ةبــقن وهؿـز[ 4]ُّچءَُُّصٔجَُّىُِّچبػقققـة، [ 0] چَتخ ِخُذوا َٰب  چ يَۡيَلى

الؿتػؼ طؾك  فوكسر كقك فبللػ بعد غقـ[ 01] چََُِّّحۡتيَُغَُّٰچ، بػتح أولف مخػػًا[ 85]

ُّچتثؼقؾفا،  ّفِ
ُ
بؽسـر [ 58] چأُّ بُِّخۡطُّچن، بؽسـر فائـف غقـر مــقَّ حقث أتـك[ 05]ُّچأ

 [850] وبالشـعراء [52] هــاُّچ ةِٱۡىلِۡصبَػاِسُّچبػقققـة، [ 55] چ تُۡۡسِبفچفسؽقن، 

  -بؽسر قافف

ُُّّچ ُّْنُُِّلَبذُّۡچئب الؿذكر، بضؿ هؿزتف وبضؿقر القاحد الغا[ 55] چَشّحُِئ  هــا چ ُروا

                                                 
(-521 ,525. 8(، وإيضاح الرمقز )822 ,821. 8قسقر )يـظر: الت (8)

روى قتقبة طـ الؽسائل بؽسر الراء، فقؿا رواه ابـ مفران وسبط الخقاط، وأما مـ صريؼ التقسقر والـشـر  (0)

(، 128. 8(، والؿـبفج )822. 8(، والتقسـقر )824. 8فؾؾؽسائل فتح الراء فؼـط- يـظـر: الؿبسـقط )

(-521. 0والـشر )

(-825. 8- يـظر: الؿبسقط )وقػًا ةـقيـ وصالً وبال تحتقتبذكر حؽؿفا يف سقرة الرطد وهق:  سبؼ (5)

(-522. 8(، وإيضاح الرمقز )552 ,545. 0يـظر: جامع البقان ) (1)

مع اإلمالة طؾك أصؾف- (2)

(-84، وإحؼاف: 34أي: يف جؿقع مقاضعفا، ووقعت )هـا، ويف إكبقاء:  (3)

(-008, 002. 8(، والتؾخقص )413 ,411. 0ة )يـظر: الروض (4)
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 [15و 10] معًا چُلٔلُٔنَُّحَُّچبسؽقن ذالف وضؿ كافف مخػػًا،  [22] وبالػرقان [18]

ُّچََيِۡصببَؿُّچبســؽقن جقؿــف، [ 35] چيِببَمَُّورَجُّۡچبػقققــة فــقفـ، [ 11] چيَُصببّتِ ُُّچو
ًُّۡچو[ 35]  معــًاُّچَذُ ِۡشببَوُّچو[ 36]ُّچَُّۡؾببرِكَُسًذَُّچ.ل[ ويف 6] [36]ُّچيُػَِّببَدُز

  -لخؿس ابتحتقة يف [36و35]

 وبػصـؾت [55] هــا چأَُّبَُّوَنُّچبؽسر أولف وفـتح ثاكقـف فـللػ، [ 43]ُّچ ِخَلََٰفَمُّچ

بػتح فسؽقن فضؿ وأجؿعقا طؾك تثؼقـؾ  [62] إولُّچ َتۡفُجرَُّچفللػ،  ةهبؿز [28]

بســؽقن ســقـف  [6] وســبل [854] وبالشــعراء [60] هـــا چًفانِۡصببچ، [68] الثــاين

ببُجُّچفعــؾ أمــر،  [65] چ ُشببۡتَحانَُّچقبــؾ ُّچ َلُّاكَببچ، [15] وبػتحفــا بــالروم ٍۡ  چ َغيِ

  -بضؿ فقققتف[ 820]

 صْرٗ الهَف

ََٔجباچقرأ بعـدم السـؽت طؾـك إلـػ مبدلـة مــ تــقيـ  ٌِبَُّچ، وألـػ [8] چ ِغ
ۡركَبببِدَُا بببَُّر ُّچوكـــقن  [،20] بـــقسُّچ ٌ  ُّچ انَُّةَبببوُّر ُُّّچوٓم  [،04] بالؼقامـــة چاق ٌَُّ
ُُّچ، [81] بالؿطػػقـ ُُّّل  بُّچ ،بضؿ دالـف وهائـف وسـؽقن كقكـف[ 0] چُۡ ِۡرـَل  [ 83]ُّچ اٌّ

يِۡئَجُُّّچف محؼؼف، يبللػ بعد زا[ 84] چ ح َزََٰورُُُّّچبؽسر ثؿ فتح،  ٍُ َ مخػػًا، [ 85]ُّچ َول

ًُُّّۡچ رِكُِس َٔ ِ [ 03] چۈئ چ غقـر مــقن، [ 02]ُّچِشبجِ ٌَُُِّّاْئَثُِّچبؽسر رائف، [ 86]ُّچ ة

اچ ،مرفقطًا ةبتحتق َٓ ِۡ ِ   -بضؿقر الؿمكثة الؿػردة[ 53]ُّچ َخۡ  ُّچبعد ُّچٌّ

َُّٔچ بب ُْ هُّ ِ ببا َِٰه ثباتــا وقػــًا، إجؿعــقا طؾــك أبــال ألــػ بعــد كقكــف وصــالً و[ 55]ُّچ ل 

مرفقطـًا، [ 11]ُّچٱۡۡلَبقرُّچبؽسـر واوه، [ 11]ُّچ َلَََّٰثُُّٱلُِّۡٔچ ،بتحتقـة[ 15]ُّچَيَسُُّچ

ُُّچبضؿ ثاكقة، [ 11]ُّچ اُخُلت ُّچ َتباَلُّٱچُّبـقن مبـقـًا لؾػاطـؾ،[ 14]ُّچ نَُصّ ِ [ 14] چۡۡلِ

                                                 
(-028, 022. 8(، والقجقز )61. 8يـظر: الغاية ) (8)

(- 228, 216. 0(، وغاية آختصار )858. 8يـظر: الؿػتاح ) (0)

(-521, 520. 8(، والؿصباح الزاهر )868, 862. 8يـظر: الفادي ) (5)
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ِٓببًچ، ةبتحتقــ[ 20] چائچمػعقلــف،  يَِه ۡٓ ٍُ ِ ــفْ مُ چ و[ 26]ُّچل [ 16]الـؿــؾ:  چَؽ َؾ

  -مالبضؿ الؿقؿ وفتح ال

نصَُّچ
َ
َُّٰأ ََُُّّغيََُِّّّۡچو[ 35]ُّچَُِِِّّّى ُّچَقُّۡؾرَُِّلَُّچفؿا وصالً، ئها بؽسر[ 82]بالػتح  چٱّلل 

يُُّچوفتح رائف،  ةبتحتقة مػتقح[ 48] ْۡ
َ
اأ بال ألػ [ 41] چكَِّ َۢةزَُّچمرفقطًا، [ 48]ُّچَٓ

ُّچبسـؽقن كافـف،  [5] وبالطالق [54و 51] هـا معًاُّچ ُرۡسر ُّچمثؼالً،  ّّنِ ُ
[ 43] چل 

اُّچبتشديد فقققتف وفتح خائف، [ 44]ُّچََل َخۡذَتُّچبضؿ دالف وتشديد كقكف،  ٍَ ُٓ َ ُّچ ُحۡتبِدل
ۡتَتعَُّچمخػػًا ،  [50] ون [2] وبالتحريؿ [58] هـا

َ
بؼطـع  [60و 56و 52] ثالثًاُّچخ

 -هؿزتف وسؽقن فقققتف

[ 55]ُّچآءًَُّجبزَُّچغقـر مفؿـقز،  ةبللػ بعد حائف وبتحتقة مػتقح[ 53] چث ٍَََُُُِّّّّحَُّٰچ

ببچمـقكــًا مـصــقبًا،  َُِّٱلصر يۡ ببۡفلُِّحُُّچ ،بضــؿ ســقـف[ 65]ُّچد  بضــؿ تحتقتــف [ 65]ُّچٔنَُُّٓ

ُجَٔجُّچوكسر قافف، 
ۡ
ُجٔجَُّيَأ

ۡ
أ ٌَ  [61] هــاُّچاَشبّد ُّچبـال هؿـز،  تقـاأحقـث [ 61]ُّچَو

ُّچبػتح سقـف،  [6] وبقس معًا ِ ّ
ه   چَءاحُِٔنُّچبـقن واحده مؽسقرة مثؼؾف، [ 62] چٌَ

بَدَذۡ ُِّچبؼطع هؿزتف فـللػ يف الحـالقـ،  [63] معًا بػـتح صـاده ودالـف، [ 63]ُّچٱلص 

ُّْچ ٔٓا اُّٱۡشَطَُٰػ ٍَ  - بتحتقة[ 826] چَِفدَُّيَُّچبتخػقػ صائف، [ 64]ُّچَذ

 چڱ ڱچ [،10و 55] امعـــ چڍ ڍچ [، 00] چڎ ڎچ مضــاففا تســع:

ــــالث چڱ ڱچ[، 12]  چژ ژچ [،36] چہ ھچ [،42و 40و 34] ث

[820] - 

 چڱچ[، 56] چگچ[، 01] چےچ[، 84]چڍچ مزيدها سبع:

                                                 
(-083, 082. 8)(، والؽػاية الؽربى 826. 8يـظر: التقسقر ) (8)

(-551, 550. 8(، وجامع ابـ فارس )124, 121. 8يـظر: اإلرشاد ) (0)

-[63أي: الؽؾؿتقـ، ووردت يف مقضعقـ هـا، و]إكبقاء: (5)

(-002, 001. 8(، والؽـز )800, 808. 8يـظر: العـقان ) (1)
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  - [42] چۇچ[، 33]چگچ[، 31] چڃچ[، 12]

  صْرٗ مزٓه

[ 3] چيَبرِذِۡ َُّوَيبرِۡثُّچ ، [8] چٱ چ قرأ بنضجاع فتحتل هاء ويـاء مــ 

ُِّچ[ 36و 5] چاِغخَِّّ بچبـقن العظؿـة، [ 6] چ َمَُّنَُّٰيَلُّۡخَُّچ بجزمفؿا،  بَوب [ 25] چاِسَّّ 

بَبُّچبؽسـر أوائؾفــ، [ 42] چاِصيَِّّ ُّچ[ و40، و35] چاِجرَِّّ ُّچو َْ
َ
 ةهبؿـز[ 86] چ ِۡل

ُِّچبعد ٓمـف،  ةمػتقح ُّٓچ، فبؽسـر أولـ[ 05] چاۡصبَّ ُّن با َٓ  بؽسـر مقؿـف[ 01]ُّچ ٌِبََُّحۡخِ

  -وفقققتف الثاكقة

ُّّچ ببت ــ[ 02] چۡعُّلَُّبَُّٰص  ــثؼالً، بػ ــف م ــف وثاكق ُلُّچتح أول ۡٔ ــؾ  چكَبب [ 51] چٱۡۡلَببقُِّّچقب

[ 41] چۋچاستػفامًا، [ 33] چٺچبؽسر هؿزتف، [ 53] چوئ وئچمرفقطًا، 

اچ، ةفتحتق ةهبؿز  [58] بؽؾ مـ الزخرف[، و60و  68و  55و  44] أربعًا هـا چَوَلً

 [2] وبالشـقرى [62] هــا چڱ چ بضـؿ واوه وسـؽقن ٓمـف،  ًا،حـداو [08] وكقح

 -  وفتح صائف مثؼؾف ةمػتقح ةبتحتق [،2] وبالشقرى [62] هـا چۈچ، ةبتحتق

ڑ چ [،85] چژ ڑچ [،2] چڄ ڄچ مضـــــا  مـــــريم ســـــت:

 - [14] چۈٴۇ ۋچ [،12] چڱ ڱچ [،52] چک

                                                 
ما طدا )كبـغ( فلثبتفـا الؽسـائل أسؽـ الؽسائل ياءات اإلضافة، وحذف ياءات الزوائد هـا وصالً ووقػًا  (8)

(، والؽـــز 805. 8وصــالً، وكــذلؽ كؾؿــة )تســللـل( فــاتػؼ الؼــراء طؾــك إثباتــا هـــا- يـظــر: العـــقان )

(8.021-)

(-000, 008. 8(، والؽػاية الؽربى )865, 864. 8يـظر: الفادي ) (0)

(-005, 004. 8(، والؽـز )881, 885. 8يـظر: التقسقر ) (5)

(-005. 8ائل بنسؽان ياءات اإلضافة، ما طدا )آتاين( فبػتحفا- يـظر: الؽـز )قرأ الؽس (1)
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 صْرٗ طُ 

 بؽسـر[، 8] ٕصـؾف هــا وبالؼصـص [8] چڄچ قرأ بنضجاع فتحتل صاء وهـاء

هــا  چۈئچإول،  هبؽسـر هؿـز[ 80] چائ ەئچ، [الثاكقـة[ 82] چۇچ]ها 

َُاچمـقكًا،  [83] وبالـازطات[ 80]
َ
حَُمُّچمخػػـًا، [ 85] چَوخ بضـؿقر [ 85] چٱۡخََتۡ

 چېئچبقصـؾ هؿزتـف وصـالً وبضـؿفا ابتـداًء، [ 58] چۆئچالؿتؽؾؿ الؿػرد، 

ٔ ُّچ ،بػتح فسؽقن [82] وبالزخرف [25] هـا چٿچبػتح هؿزتف، [ 50]  چىِشب

مثؼالً، [ 35] چٱچ، وكسر حائف تفبضؿ تحتقَّ [ 38] چۋچبؽسر أولف، [ 25]

بؼطع هؿزتف وكسـر [ 31] چىئچبللػ بعد ذالف وتخػقػ كقكف، [ 35] چوئچ

بؽسـر [ 36] چِشبۡحر ُّچمجزومـًا، [ 36] چحَۡيَلبۡؿُّچ، ةبتحتق[ 33] چٿچمقؿف، 

  -بللػ مرفقطًا[ 44] چٺ ٺچفسؽقن، 

جنََّۡبببُخُسًچ
َ
ًُّۡچو[ 52] چأ ًَُّۡرزَۡربببخُُّچو [52]چ وََغبببدحرُس ـــ[ 58] چُس  ةبػققق

بضـؿ ٓمـف إولـك، [ 58] چََيۡيُبۡوُّچائـف، حبضؿ [ 58] چَذََُّحو ُّچ، فقفـ ةمضؿقم

َِببباچ ۡيِه ٍُ ِ ُّٓچبضـــؿ مقؿـــف، [ 54] چة َِبببا ، ةومقؿـــف مخػػـــ بػـــتح حائـــف[ 54]ُّچََحَۡي

ُّْچ ببوا  ةبتحتقــ[ 820] چڄ چ بػــتح ٓمــف، [ 64] چوئچبػقققـة، [ 63] چَتۡتُۡصُ

ــتح  ةمضــؿقم ــوف ــللػ مرفقطــًا،  [880] چجب حبچ، ففائ [ 886] چک کچب

ًِٓچبضؿ أولف، [ 852] چڱچبػتح هؿزتف،  ِ ح
ۡ
 - ةبتحتق[ 855] چيَأ

 چائ ەئچ [،82] چۈ ٴۇچ [،82] چۆ ۆ چ :ةثلث طشر فامضاف

 [،85] چڎ ڈچ [،82 , 81] چٺ ٿ ٿچ [،81] چپ پچ [،80]

                                                 
دون ذكـر الؽؾؿـة الؿـراد كسـر هائفـا، والصـقاب مـا  "بؽسر هائف الثاكقـة"كتب هـا تصحقػًا مـ الـاسخ  (8)

 (-8.184أثبت- يـظر: السبعة )

 (-565, 561. 8(، وجامع ابـ فارس )822. 8يـظر: الغاية ) (0)

 تصحقػ مـ الـاسخ والصقاب ما أثبتف- "قافف"تبت يف الؿخطقط ك (5)

 (-884, 883. 8(، والتقسقر )462, 452. 0يـظر: الروضة ) (1)
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 [،12, 56] چڦ ڦڦچ [،58 , 52] چۇئ ۇئ ۆئچ [،03] چۋ ۋچ

 چڱڱ ڱچ [،15, 10] چڻ ڻ ڻچ [،10, 18] چڳ ڳ ڳچ

 - [802] چىئ يئچ [،61]

 -فؼط[ 65] چکچ :مزيدها

 ىبٔاٛ صْرٗ األ

بقاو بقـ [ 52] چگ گچأمرًا،  [880] خرهاآماضقًا و[ 1أولفا ] چڃچقرأ 

 مرفقطــًا هـــا چپچوفــتح مقؿــف،  ةتحتقــة مػتقحــ[ ب12] چپ پچهؿزتــف، 

، [20] والروم [52] ؾبالـؿ چڦچمضؿقمة وكسر الؿقؿ وكصب  ةوبػققق [،12]

بؽســـر أولـــف، [ 25] چَذًَٰذاِجبببچمـصـــقبًا،  [83] وبؾؼؿـــان [14] هــــا چڃچ

َُِسًچ [ 62] چۡرمٌُّوَِحبچبــقكقـ مخػػـًا، [ 55] چھچ ة،بتحتقـ[ 52] چِلُۡحِص

ــا چڌچبؽســر فســؽقن،  ــالزمر معــًا  [63] هـ ــل [45و  48] وب  [86] وبالـب

 - جؿعًا[ 821] چڤچ .ل[ مخػػًا، 82]

ـــــــــــا ـــــــــــع: أففا مض [، 55] چٿچ [،06] چڎ ڈچ [،01] چمئچرب

 - [822] چڎچ

 صْرٗ احلج

[، 82] چمثچبػـــتح ســـقـف وســـؽقن كافـــف،  [0] معـــًا چۡهَرىََُّٰشبببچقـــرأ 

بســــؽقن أوائؾفـــــ، [ 06] چھچو[، 06] چۓچ[، 06] چےچ

                                                 
 (-884. 8أسؽـ الؽسائل ياءات اإلضافة، وحذف القاء الزائدة- يـظر: التقسقر ) (8)

 (-61وسبؼ ذكر حؽؿ كؾؿتل )يلجقج وملجقج( يف سقرة )الؽفػ:  (0)

 (-122, 125. 8(، وجامع ابـ فارس )104, 102. 8اإلرشاد ) يـظر: (5)

 (-828. 8قرأ الؽسائل بػتح )مسـل( و)طبادي( وأسؽـ الباققتقـ- يـظر: الؿػتاح ) (1)
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ُُّچ وبـصـبف يف  [02] برفـع هــا چٻچمخػقضـًا،  [55] وبػاصر [05] هـا چۡؤلُؤٍَُّول

جچمخػػــقـ، [ 58] چٺچ[ 06] چےچ، [08] الجاثقـة معــًا  چك ُِّصببٌَ

  -بؽسر سقـف[ 34و  51]

ذِنَُّچ بضؿ تحتقتف وفتح دالـف فـللػ وكسـر فائـف، [ 55] چیچ
َ
بػـتح [ 56] چ أ

 چۇ چ مـثؼالً، [ 12] چڦ چ بؽسـر فقققتـف، [ 56] چۉ چ ولـف، أ

ــقن العظؿــة، [ 12] ونَُّچ بـ ًٓ  چے چ  و[ 14] چ َحُػببدر ــا أو  وبؾؼؿــان [30] هـ

بـــللػ  [55و  2] ومعـــًا بســـبل [،28] هــــا چڍچبتحتقـــة فـــقفـ، معـــًا  [52]

 - وتخػقػ جقؿف

ــــط- [ 03] چڇچ  مضــــاففا: ــــان:فؼ ــــدها ثـت  چڭچ [، 02] چڤچ  مزي

[11]- 

 صْرٗ املؤميٌْ

ــرأ  ــا چڇچق ــارج [5] هـ  چےچ و[ 81] چھچ و [،50] وبالؿع

ًُّۡچجؿعًا، [ 81] ِٓ ِ ح َٰٔ
[ 02] چڄچأولـف، بػتح [ 02] چڄچمػردًا، [ 6] چَصيَ

 چے ےچ ،بال تـقيـ[ 11] چڀچبضؿ ثؿ فتح، [ 06] چٿچبػتح ثؿ ضؿ، 

 -بػتح ثؿ ضؿ[ 34] چڻچبؽسر هؿزتف وتثؼقؾ كقكف، [ 20]

مجـرورًا بـالم أولـف كـإول  چائچبعد  [56و  54] إخقريـ چەئچ

[ 60] چںچ ،الؿجؿـــع طؾقـــف بـــذلؽ كرســـؿف يف كـــؾ مــــ الؿصـــاحػ هؽـــذا

                                                 
 (-051. 8(، والؽـز )828. 8يـظر: الؿػتاح ) (8)

 (-004, 003. 8(، والقجقز )158, 152. 8يـظر: اإلرشاد ) (0)

 (-180. 8افة، وحذف القائقـ الزائدتقـ- يـظر: جامع ابـ فارس )قرأ بنسؽان ياء اإلض (5)

 (-053, 052. 8(، والؽػاية الؽربى )854, 853. 8يـظر: العـقان ) (1)

أثبــت الــداين أهنــا رســؿت )هلل( هؽــذا يف كــؾ الؿصــاحػ- يـظــر: الؿؼـــع يف رســؿ مصــاحػ إمصــار  (2)

(8.01-) 
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َِاَقَُّٰشَُّچمرفقطًا،  ُت  صــ وب [882] هـا چوئچبػتح شقـف وقافف فللػ، [ 823] چَٔ

ــالزخرف [35] ــف كالــذي ب ــذلؽ،  [50] بضــؿ أول ــف ب  [888] چںچالؿجؿــع طؾق

ــفِ [ 881] چۀۡوُّكُببچ[ 880] چگۡوُّكُببچبؽســر هؿزتــف،   عَؾ
ْ
 چحَرِۡجُػببٔنَُّچ ،مــقرأ ل

 -بػتح ثؿ كسر [882]

 - فؼط[ 822] چۓ چ  :مضاففا

 صْرٗ اليْر

 [04] بسؽقن هؿزتف كالذي بالحديد[ 0] چٹچمخػػًا، [ 8] چٻچأ قر

 - مرفقطقـ [6] الثاين چۅچ [3] إول چۆچ الؿجؿع طؾقف بذلؽ،

  [-4] إول چۅ چ ورفع [، 5] الثاين چۇئ چ طؾك كصب  اجؿعقأ :فائدة

َ ُّجُِّچمــثؼالً،  [6و  4] معــًا چۉچ ِٓ ِ  [58] چېچ ،بؽســر جقؿــف[ 58] چَُّببٔب

، خالفــًا لؾرســؿ [58] والــرحؿـ [16] وبــالزخرف [58] هـــا چیچمجــرور، 

بؽســر [ 52] چٓيءٌُّدِّرُِّچ، ةبتحتقــ [88] وبــالطالق [13و  51] معــًا هـــا چںچ

ٔكَببدُُّچخــره مؿــدودًا، آأولــف وهؿــز  واوه  قنوســؽ فمضــؿقمة كدالــ ةبػقققــ[ 52] چحُ

ـــًامخػ ـــف[ 53] چجت چ ، ػ ـــر مقحدت ـــًا، [ 12] چڱچ، بؽس  چڱچمـقك

 ،مــــثؼالً [ 22] چڇچ مبـقــــًا لؾػاطــــؾ، [ 22] چڃچ ،مرفقطــــًا[ 12]

                                                 
 (-584, 583. 0(، والؿستـقر )800. 8يـظر: التقسقر ) (8)

[ يف سـقرة ]إطـراف: 50و 05[، و)مــ إلـف غقـره( ]33[ يف سـقرة ]الـحـؾ: 08سبؼ ذكر )كسؼقؽؿ( ] (0)

[ يف باب الققػ، و)إلك 53[، و)هقفات هقفات( ]12[ يف سقرة ]هقد: 04[، و)مـ كؾ زوجقـ( ]26

 [-61فػ: [ يف سقرة ]الؽ40[، و)أم تسللفؿ خرجا( ]032[ يف سقرة ]البؼرة: 22ربقة( ]

 (-585. 0قرأها الؽسائل باإلسؽان- يـظر: الؿستـقر ) (5)

 (-254. 0(، وغاية آختصار )82. 8يـظر: الؿػتاح ) (1)

 (-255. 8يؼػ طؾقفا الؽسائل بللػ خالفًا لؾرسؿ- يـظر: غاية آختصار ) (2)
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ًُّۡإُِّچمـصـــقبًا،  [25] ثاكقــًا چۆچ َهَٰبببخُِس ـــــ بؽســـر هؿزتـــف إن وصـــؾف ب[ 38] چٌ 

 -وبضؿفا إن قطعف طـف چڳچ

 صْرٗ الفزقاٌ

ُزبببُوُّچقـــرأ 
ۡ
ًُّۡچو[ 5] چحَأ ُْ ببب [ 82] چۇئچبــــقن أولفؿـــا،  [84] چ ََيُۡشُ

اُّچ[ و84] چکچمجزومـًا،  ٍَ ََُّذ  چڌچأولفؿـا،  ةبتحتقـ[ 86] چٔنَُّۡصبَخِػَّػُُّي

خـــره مـــثؼالً، آوفـــتح  بــــقن فـــرداً [ 02] چڈچ ،مخػػـــًا [11] قـــــ وب [02] هــــا

ـــًا[ 02] چڈچ ـــًا، [ 15] چڈچ، مرفقط ُمُرَُبببايَُّچجؿع
ۡ
ـــة،  [32] چأ بتحتق

بچ بػـتح تحتقتـف وضـؿ فقققتـف، [ 34] چی چ بضـؿ سـقـف ورائـف، [ 38] چ اُُسُج 

َِباَوُذّرُِّچ مجزومقـ،  [36] چڦ چ  چٹ چ ِ نََُّويَُّچ مػـردًا، [ 41] چ ي ت ۡٔ  چ ۡيَلب

 - بػتح فسؽقن مخػػًا[ 42]

 - [52] چۈچ [،04] چڱچ مضاففا ثـتان:

 صْرٗ الغعزاٛ 

، [8] الـؿــؾ چٱچ و [،8] والؼصــص[، 8] هـــا چٱچ ةضــجاع فتحــنقــرأ ب

بػتح فسؽقن،  [854] چۡيقُُّخَُّچبللػ فقفؿا، [ 816] چڻچ و[ 23] چیچ

وصـؾ وقطـع وخػـض  ةبسـؽقن ٓمـف بـقـ هؿـز [85] بصو [843] هـا چائچ

مــثؼالً، [ 865] چڀچ[، 81] وق [45] فقققتــف كــالؿجؿع طؾقــف هبــذا يف الحجــر

                                                 
 (-502, 502. 0(، والؿستـقر )156, 154. 8يـظر: اإلرشاد ) (8)

ــر ) (0) ــرة:08[، و)خطــقات( ]01[ يف ســقرة ]الـســاء:1الؿحصـــات( ]ســبؼ ذك [، 835[ يف ســقرة ]البؼ

 [-86[ يف سقرة ]إبراهقؿ:12و)خالؼ( ]

 (-506, 501. 0(، والروضة )803, 802. 8يـظر: التقسقر ) (5)

 (-015. 8قرأ الؽسائل بنسؽان يائل اإلضافة- يـظر: الؽػاية الؽربى ) (1)
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وحَُّچ ٌِببب َُّچ و چٱلبببرر
َ
ـــ[ 864] چھ چ مـصـــقبقـ،  [865] چٱۡۡل  چےچ، ةبتحتق

ُّۡچمـصقبًا، [ 864] َّٔك   - بقاو[ 084] چَذَخ

 [،20] چى ائ چ  [،852و 80] معــا چھ ے چ  :ةمضــاففا ثــلث طشــر

 [،885] چڇ ڇ چ  [،53] چٺ ٺ چ  [،44] چۅ ۉ چ  [،30] چٺ ٺ چ

 -[855] چڄ ڄ چ [، 852 ,831 ,812 ,804 ,826] خؿسًا چخت مت چ

 صْرٗ الينل

ُهبَدُّچ ،بـقن فردة ثؼقؾة[ 08] چوئچ[ مـقن، 4]چک چ قرأ  ٍَ [ 00] چَذ

ـــف،  ـــا چیچبضـــؿ كاف ََلُّچ، مـصـــرفًا[ 82] بســـبلو [00] هـ
َ
[ 02] چُّْۤاوُدُجۡسَخ

ََلُّچـ بتخػقػ ٓمف ف
َ
 ،يفا الـاسأاستػتاحقة وياء حرف كداء والؿـادى مؼدر كحق:  چخ

  -كف فعؾ أمرأطؾك  (اسجدوا) ئويبتد (ياء)ويؼػ طؾك 

ُِٔنَُّحُُّچ و چُفٔنََُُّيُّۡچ بؿـا ذكركـاه يف هـاء [ 05] چگچ بػقققة فقفؿا، [ 02] چۡػيِ

 و[، 55]ص: چںچو[، 11] چىتچدغام، إبال [ 53] چٻچالؽـاية، 

بػقققة [ 16] چکچثؿ [ 16] چژچبال هؿز فقفـ، [ 06]الػتح: چچچ

[، 26] چڇچ بػـتح هؿزتــف، [ 28] چۀ ۀچفقفؿـا وضـؿ خامســفؿا، 

ُرونَُّچو ن    -بػقققة فقفؿا[ 30] چيَذ 

                                                 
 (-060, 054. 8(، الؿؽرر فقؿا تقاتر مـ الؼراءات )542, 548. 8يـظر: الؿصباح الزاهر ) (8)

[، 881[ يف ســقرة ]إطــراف:10[، و)قــال كعـؿ( ]888[ يف ســقرة ]إطـراف:53سـبؼ ذكــر )أرجـف( ] (0)

[، و)أن أسـر( 805[ يف سـقرة ]إطـراف:16[، و)ءامـتؿ( ]884[ يف سقرة ]إطراف:12و)تؾؼػ( ]

[ يف سـقرة 850[، و)بالؼسـطاس( ]12[ يف سقرة ]الحجـر:24قن( ][، و)طق58[ يف سقرة ]هقد:20]

 [-865[ يف سقرة ]إطراف:001[، و)يتبعفؿ الغاوون( ]52]اإلسراء:

 (- 805. 8قرأ الؽسائل بنسؽان جؿقع القاءات- التقسقر ) (5)

 (-512. 0أي: قرأ الؽسائل بالخػض مع التـقيـ- يـظر: الؿستـقر ) (1)

 (-545. 8ققم اسجدوا هلل- يـظر: حجة الؼراءات ) هل بؿعـك: أٓ يا (2)

. 8(، وجـامع ابــ فـارس )115. 8يف )يذكرون( قرأها الؽسائل بالتاء مع التخػقـػ- يـظـر: اإلرشـاد ) (8)

158 ,155-) 
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ِ ُّچوصـؾ وألـػ مـثؼالً،  ةهبؿز[ 33] چڃچ ِ ن
َ
ۡخرَُجبٔنََُِّبأ ٍُ َ بــقكقـ، [ 34] چاُّل

بؿقحدة مؽسقرة وفتح هائف فللػ ووقػ طؾقف  [25] وبالروم[، 58] هـا چڃچ

ـــ ـــف، [ 50] چک کچمخػقضـــًا فقفؿـــا،  چڃچ ، ةفقفؿـــا بتحتق ـــتح هؿزت بػ

 چپ چ ػقققــة، [ ب55] چىثچبؿــد هؿزتــف وضــؿ فقققتــف، [ 54] چٔهُُّحُببَءاچ

 -   مـقكًا [56]

ڻ چ  [،02] چۋ ۅ ۅ چ  [،86] چہ ہ چ  [،4] چڈ ژ چ  :مضــاففا

 - [12]چۀ ہ چ  [،06] چڻ

 - [53]چپ چ  [،53] چٻ چ  مزيدها ثـتان:

 صْرٗ الكضط

باچمػتقحـة كرائـف،  ةبتحتقـ[ 3] چَوَيبَريَُّٰچقرأ  ٍَ ُْ ُُِٔد ُّوَُج َُ ُنَُّوَ ََٰمَٰب ۡٔ [ 3]ُّچـِرَۡغب
 چ ِجۡذَو  ُّچ بضؿ ثؿ كسر، [ 05] چڄچبضؿ فسؽقن، [ 5]ُّچ ُحۡزًُاچبرفعفـ، 

بببُِّچبؽســر أولــف، [ 06] ْۡ [ 51] چى چ  ،بضــؿ رائــف وســؽقن هائــف[ 50] چٱلرر

ۡكِ ُّٓچ بسؽقن دالف مفؿـقزًا،  بـقاو قبـؾ [ 54] چٿ ٿ چ مجزومـًا، [ 51] چيَُصّدِ

بؽســر ســقـف [ 15] چۓ چ بػــتح ثــؿ كســر، [ 56] چيَرِۡجُػببَٔنُّچ ،  چٻ چ 

                                                 
ل طــف يف روضـتف الخـالف- يـظـر: التقسـقر  (8) (، وروضـة 806. 28هذا مـ صريـؼ التقسـقر، وروى الؿعـدَّ

ل )  -(538. 0الؿعدَّ

 كتبت يف الؿخطقط )تعؼؾقن( والصقاب ما أثبتف كؿا هق يف كتب الؼراءات- (0)

 (-014, 013. 8(، والؽـز )555, 558. 8يـظر: الؿصباح الزاهر ) (5)

[، و)ضـقؼ( 24[ يف سـقرة ]إطـراف:35[، و)بشـرًا( ]831[ يف سـقرة ]البؼـرة:35سبؼ ذكر )الريح( ] (1)

ــ804[ يف ســقرة ]الـحــؾ:42] ــقن( ]33[ يف ســقرة ]هــقد:56ذ( ][، و)يقمئ [ يف ســقرة 65[، و)يعؿؾ

 [-805]هقد:

قرأ الؽسائل بنسـؽان يـاءات اإلضـافة طـدا )مـالَل ٓ( فؾـف الػـتح، ولـف حـذف القـاءيـ الزائـدتقـ- يـظـر:  (2)

ل )  ( 538, 526. 0روضة الؿعدَّ
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وقد ذكركـاه  چۅ چ كؿا يف  [26]چۈئ ېئ چ بتحتقة، [ 24] چھ چ وسؽقن، 

 -  بضؿ فؽسر[ 50] چ ََلُِصَؿُّچبػقققة، [ 32] چٺچ ، [88] يف الـساء

ـتا طشرة:  چۇئ ۇئ چ  [،04] چۇ ۇ چ  [،00] چپ پ چ  مضاففا ث

 چې ى چ [، 52]چچ چ چ  [،06] چٿ ٿ چ  [،06] چٺ ٺ چ  [،04]

ڈ ژ چ  ،.ل[88][ 52و 54] معًا چٿ ٹ چ  [،51] چائ ەئ چ [، 51]

 - [51]چوئ چ  :مزيدها- [45]چپپ پ چ [، 55]چ

 حشابىل صْرٗ األإمً صْرٗ العيهبْت 

ُّْحَُّچ قرأ  تـكأحقـث  [02العـؽبـقت:] چےچبػقققة، [ 86:]العـؽبقت چَرۡوا

ــػ،  ــر أل ـــ غق ــقـف م ةُُّچبســؽقن ش َٔد  بب ــقت چٌ  ــقيـ، [ 02:]العـؽب ــال تـ ــًا ب مرفقط

ًُّۡچ بػقققـة،  [10العـؽبـقت:] چڳچمخػقضـًا،  [02:]العـؽبـقت چةَۡحُِِس

ــــــقت:] چہچ ــــــر [22العـؽب ــــــقت:] چڦچدًا، مػ ــــــة،  [22العـؽب بتحتق

ـــــا  چيُرَۡجُػبببببٔنَُّچ ـــــقت:هـ ـــــالروم [24]العـؽب ـــــة،  [88] وب  چژچبػققق

ْ َُّوْلَُّچ، ةػقــػ واوه وبتحتقــة مػتقحــخبؿثؾثــة ســاكـف وت [25العـؽبــقت:] ٔا خ ُػبب ٍَ  چَخ

 بسؽقن ٓمف-  [33]العـؽبقت:

ـــــــــلث: ـــــــــوت ث  [، 23] چڄچ[، 03] چڑک کچ مضـــــــــا  العـؽب

                                                 
 ؿثال-كتبت يف الؿخطقط ]يف كؿا يف[ سؼطت كؾؿة )أمفا( سفقًا، وأثبت ذلؽ يف ال (8)

 (-325, 323. 0) (، وغاية آختصار833, 832. 8يـظر: الؿػتاح ) (0)

[، و)هاتقـ( 1[ يف سقرة ]يقسػ:03[، و)يا أبت( ]862[ يف سقرة ]إطراف:86سبؼ ذكر )يبطش( ] (5)

[ يف سـقرة 54[، و)مــ تؽـقن( ]83[ يف سـقرة ]الـسـاء:50[، و)فذاكؽ( ]83[ يف سقرة ]الـساء:04]

 -[2[ يف سقرة ]يقكس:48[، و)بضقاء( ]06[ يف سقرة ]البؼرة:38، و)ثؿ هق( ][852]إكعام:

ل ) (1)  (-531, 0.535قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة، وحذف الزائدة- يـظر: روضة الؿعدَّ

 -[30[، و]القاقعة: 14وردت كذلؽ يف ]الـجؿ:  (2)

 -قرأها )لـُْثقَيـَّفؿ( (3)
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 - [23] چڃچ

ٍِ َُّچ ،مـصقبًا [82الروم:]الثاين  چہچ قرأ بػتح ٓمـف  [00]الروم: چّىِۡيَعَٰيَ

ــــرة،  ــــروم:] چۓچإخق ــــ[ 56ال ــــة مػتقح  چخبچوكصــــب واوه،  ةبتحتق

 چیچبتحتقــة فقفؿــا، [ 20]وبغــافر  [24الــروم:]هـــا  چۆچو [،18الــروم:]

  جؿعًا- [22الروم:]

 چرُّۡغُِّاحَُصُّچبـصـبفـ،  [3لؼؿان:] چچچ [،5لؼؿان:] چپ پچ قرأ

ببببچبــــللػ مخػػــــًا،  [85لؼؿــــان:] ٍَ  چىئچ، مػــــرداً  [02لؼؿــــان:] چثًَُُِّػ

 - مرفقطًا[ 04لؼؿان:]

بػـتح تحتقتـف،  [84السـجدة:] چۀچبػتح ٓمـف،  [4السجدة:] چہچ قرأ

ُِّچ ال  -بؽسر ٓمف مخػػًا [01]السجدة: چٍَ

                                                 
(، وتؾخـقص العبـارات 138 ,125. 8يـظـر: اإلرشـاد ) -افة الؿـذكقرةلؾؽسائل إسـؽان يـاءات اإلضـ (8)

(8 .800-) 

قرأها كافع وأبق طؿرو وحػص طؾك الجؿع والتـذكقر، أي بػـتح العـقـ وهـاء ضـؿقر مـذكر مضـؿقم مـع  (0)

الصؾة، والباققن: باإلفراد والتلكقث، أي: بسؽقن العقـ وتـاء تلكقـث مـصـقبة مـقكـة وصـالً وتبـدل هـاء 

 (-853. 8يـظر: التقسقر ) -والؽسائل طؾك أصؾف وقػًا باإلمالةوقػًا، 

[ 83]لؼؿان: چمْثَؼاَل چ[، وكذلؽ كؾؿة 886[ يف سقرة ]إكعام:3]لؼؿان: چلُِقِضؾَّ چسبؼ ذكر كؾؿة  (5)

[ 51]لؼؿـان: چُيـْـِزُل چ [، و30[ يف سـقرة ]الحـج:52]لؼؿان: چَيْدُطقنَ چ[، و14يف سقرة ]إكبقاء:

   -[62]البؼرة: ذكرها يف سقرة

 (-826 ,823. 8(، والعـقان )524 ,525. 8يـظر: التبصرة ) (1)
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 ىل صْرٗ ٓطإّمً صْرٗ األحشاب 

ئُنَُّحَُّچ قرأ ٍَ حقـث  [1إحـزاب:] چڍچ، ةبػقققـ [6 ,0]إحـزاب:معًا  چۡػ

ــة،  ةتــك هبؿــزأ ببحَُّچفتحتق َٓ ــا چُرونََُّظَٰ ــف هـ ــف وتخػقــػ ضائ ــف وهائ ــتح فقققت ــللػ وف  ب

ـــــة [،1إحـــــزاب:] ـــــا بالؿجادل  [،82إحـــــزاب:] چگچ، [5 ,0] وبتثؼقؾف

بال ألػ فـقفـ وصـالً  [34إحزاب:] چڈچو [،33إحزاب:] چڇچو

ويف ثـاين  [85إحـزاب:] هــا چَلبامٌََُُّّچ ،دلؾرسؿ إذ هـق فقـف آكـ ًاتباطإوهبا وقػًا 

َٔةٌُّإُِّچبؿـــد هؿزتـــف،  [81إحـــزاب:] چۇئچبػـــتح أولـــف،  [20] الـــدخان ُّچۡشببب
بتحتقـة  [52]إحـزاب: چيَُضَٰبَػۡؿُّچبؽسـر هؿزتـف،  تـكأحقـث  [08]إحزاب:

ـــػ،  ـــف وأل ـــف محؼؼ ـــتح طقـ بببۡوُّحَُّچمرفقطـــًا،  چٱۡىَػبببَذاُبُّچوف ٍَ ُّٓيُُّچو چۡػ بببا َٓ ِ  چۡؤح

ـــــزاب: ـــــزاب:] چڀچو، [58]إح ـــــقفـ،  [53إح ـــــة ف  چَوكِبببببۡرنَُّچبتحتق

ُِّچبؽسر قافـف،  [55إحزاب:]  چچ چچبؽسـر فقققتـف،  [12]إحـزاب: چًََُّخباح

ـــزاب:] ـــ [20إح ُِّاَشبببادَُّچ، ةبتحتق ـــزاب: چَِاح ـــرداً  [34]إح  چ َنرِببب  ُّچ ،مػ

  -بؿثؾثف [35]إحزاب:

                                                 
، ففـق طؾـك هـذا صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿذكر الؿمل ػ هـا ويف الؿقضع الذي يؾقف بعد كؾؿـة )يـس( ققلـف:  (8)

وهذا ققل غقـر صـحقح، وقـد حـذفتفا ، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿيعترب أن كؾؿة )يس( اسؿ مـ أسؿاء الـبل 

مــ َأسـؿاء  (صـف)و (يـس)يـذكرُه العـقام َأن مـا ا َوأمَّ "الـص هـا ويف الؿقضع التالل، قال ابـ الؼق ؿ:  مـ

ثـر أوٓ  ،وٓ مرسؾ ،وٓ حسـ ، حديث صحقحيفلقس ذلؽ  ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فغقر صحقح الـَّبِل

ود بلحؽام الؿقلـقد تحػة الؿقد -"وكحقها (والر , وحؿ ,الؿ )روف مثؾ حوإكَّؿا هذه ال ،َطـ صاحب

(8. 804-) 

َّٓ تؽقن ألـػ يف اسـؿ فقـف إلـػ والـالم، وإت بـاع الؿصـحػ يف  (0) فقؽقن جؿع إمران: ققاس العربقة يف أ

 (-8.182يـظر: حجة الؼراءات ٓبـ زكجؾة ) -إثبات إلػ

 -[3 ,1ورد هـا وحرفقـ يف الؿؿتحـة ] (5)

 -ءة الجؿاطةالؽسائل مػردًا وبـصب التاء، مثؾ قرا (1)

 -(035 ,038. 8(، والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة )845 ,843. 8يـظر: الؿػتاح ) (2)
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مُِّغَُّچقرأ  ِلب ٍُّچـــ ، كده مخػقضـًابـللػ بعـد ٓمـف مشـدَّ  [5]سـبل: چَّل 
َ
هــا  چأ

ُّي ُّچ، [88] وبالجاثقة [2]سبل:
ۡ
ُُّچوُّچِصۡؿََُّيُّۡچو چَشأ بتحتقة فقفـ،  [6]سبل: چۡصلِۡعُّي

ًَُّۡمۡصِهُِِّچ، ةمػتقحـ ةهبؿز [81سبل:]چ يئچمـصقبًا،  [80سبل:] چڻچ  چِٓ

ــبل:] ــف[ 82س ــر كاف ــقـف وكس ــؽقن س ــبل:] چڄ ڄچ ،بس باإلضــافة،  [83س

 [86سـبل:] چڳچمـصقبًا،  [84]سبل: چُفٔرُُّٱۡىهَُّچف، يبـقن وكسر زا چيَُّٓجَٰزَُّيُُّچ

ُّچُّمــثؼالً، [02ســبل:] چھچبــللػ مخػػــًا، 
ُ
بضــؿ هؿزتــف،  [05ســبل:] چذِنَُّأ

ــبل:] چڀچ َِبباؤُُشُّچجؿعــًا،  [54ســبل:] چۉچبضــؿ فؽســر،  [05س ُّچٱَل 
 - هبؿز [20]سبل:

- [22] چٹٹ ٹچ [، 14] چخبچ[، 85] چۈئچ مضـــا  ســـبل ثـــلث:

 - [12] چۋچ[، 85] چائچ مزيدها ثـتان:

 چ﮷چف، يـوكسـر زا ةبــقن مػتقحـ چ﮶چمخػقضًا،  [5]فاصر: چَدۡ ُِّچقرأ 

َِبچمـصـقبًا،  [53فاصر:] ِ  [15فـاصر:] إولچ ۅچجؿعـًا،  [12]فـاصر: چت ُّاةَّح

 -[03فاصر:] چڱچ مضا  فاصر:بؽسر هؿزتف- 

 ىل صْرٗ فضلتإّمً صْرٗ ٓط 

قبًا، مـصــ [2يــس:] چڃچ، [8يــس:] چڤچبنضــجاع فتحــة تحتقــة قــرأ 

ٍِيَببجچمــثؼالً،  [81يـس:] چٺچ يــس: ] چەئچ ،بــال هــاء [52]يــس: چَغ

                                                 

 -يف سقرة يقكس [5]سبل: چَيْعزُب چتؼدم ذكر كؾؿة  (8)

[ وسـبؼ ذكرهـا 82[، وكؾؿة )لسبل( ]سـبل:60[، وسبؼ ذكرها يف ]اإلسراء:6وقبؾفا كؾؿة )كسػا( ]سبل: (0)

 [-00يف ]الـؿؾ:

 -(032,030. 8(، والؽػاية الؽربى )114. 8يـظر: اإلقـاع ) (5)

يـظـر:  -قرأ الؽسائل بنسؽان يائل )أجري( و)ربل( وفتح ياء )طبادي(، وحذف يائل الزوائد يف الحالقـ (1)

 الؿرجع السابؼ-

 -(520. 8(، وسراج الؼارئ الؿبتدي )058. 8يـظر: التؾخقص يف الؼراءات الثؿان ) (2)
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 چپچبؽســـر خائـــف وتثؼقـــؾ صـــاده،  [16يـــس:] چڭچ، مـصـــقبًا [56

ُّتُُُّجبچبضـؿ أولـف مــ غقـر ألـػ،  [23]يـس: چيَبوٍُّظُُّچبضـؿ ثاكقـف،  [22يس:]  چَّل 

ُُّّهُُُِّّْجَُّچبضــؿ أولــف وثاكقــف مخػػــًا،  [30]يــس: بســاكـ بــقـ مػتــقح  [35]يــس: چۡصبب

ُُّچؿقم، فؿض  - ةبتحتق [80] حؼافوبإ [42] هـا چِِذرََُّّلِ

ــلث: ــس ث  چۇئ ۇئچ[، 01] چائ ائچ[، 00] چۓ ۓ ﮲چ مضــا  ي

 -[05] چىچ :مزيدها -[02]

 هــا أيضـًا چپچو [،0الصـافات:] هـا چٻچو [،8الصافات:] چٻچ قرأ

ــــذاريات چېچو ،[2] وبالؿرســــالت [،5] ــــات چڱچو ،[8] بال  [5] بالعادي

َِبثُِّچُّقبؾفـ طــدهـ، ققةبنضفار الػق  چڤچغقـر مــقن،  [3]الصـافات: چةِزِي

بتشـــديد ســـقـف ومقؿـــف،  [5الصـــافات:] چڄ ڄچمخػقضـــًا،  [3الصـــافات:]

 وبالقاقعـة [،84الصـافات:] هـا چۇچبتاء تؽؾؿ،  [80]الصافات:ُّچَغِجۡتُجُّچ

ف، يــبؽســر زا [86] وبالقاقعــة [،14الصــافات:] هـــا چـُببٔنَُّيُنُِّچبػــتح واوه،  [15]

 چۅچبضـــؿ فؽســــر،  چي ُّرُِّحُبببچتـــف، بػـــتح تحتقَّ  [61الصـــافات:] چھچ

 چۇئ ۇئ ۆئچقبؾفـا،  (إنَّ ـــ)هبؿزة مؽسقرة ثابتة وإن ُوصؾت ب [805الصافات:]

بؽسر هؿزتـف وإسـؽان  [852الصافات:] چٺ ٿچ ،بـصبفـ [803الصافات:]

 ٓمف متصؾة بؿا بعدها- 

ـــــــلث:  [،820] چىئ يئچ[، 820] چی جئچ مضـــــــا  الصـــــــافات ث

                                                 
َيَتفؿ( ]يس:لؿ يذ (8)  -[840[، لسبؼ ذكرها يف ]إطراف:18كر الؿمل ػ هـا كؾؿة: )ذر 

 -(355 ,305. 8(، وغاية آختصار )835,836. 8يـظر: الؽايف ) (0)

ل  -قرأ الؽسائل بػتح ياء )مالل( وإسؽان القاءيـ إخريقـ، وبحـذف القـاء الزائـدة (5) يـظـر: روضـة الؿعـدَّ

(0 .555-) 

 -التاء التل قبؾ الصاد والذال والزاي يف أوائؾ هذه الؽؾؿات أي: بنضفار (1)

 -أي: بـصب الؽؾؿات الثالث (2)
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 -[23]چڤچ مزيدها:- [820] چيت ىتچ

جؿعـًا،  [12ص:] چڦ چقبـؾ  چڦچبضؿ أولـف،  [82]ص: چَٔاق ُّـُُّچقرأ 

ـــًا،  [13ص:] چڃچ ـــا  چھچمـقك ــــ وب،  [25ص:]هـ ـــة،  [86] قـ بػققق

ــا چېچ ــل چۋچ [،24ص:] هـ ــقـ،  [02] بالـب  [25ص:] چىچمثؼؾ

ًُّۡچبػــتح هؿزتــف فــللػ،  ُٓ َببۡذَََٰٰ ســقرة ابتــداًء، هبؿــزة وصــؾ مثبتــة مؽ [35]ص: چٱَّت 

 مـصقبًا-  [51]ص: چـَٱۡۡلَق ُّچ

  [،52] چۇۇ ۆچ [،50] چک کچ[، 05] چں ںچ مضا  ص ست:

 -[45] چجئحئچ [،36] چژ ژ ڑچ [،18] چحب خبچ 

ًُّۡإُِّچ قرأ َهَٰخُِس وإن قطعف طــف،  [3الزمر:] چُبُػٔنُِّچُّــبؽسر هؿزتف إن وصؾ ب چٌ 

ۥ ُّاَتبغُِّچفتح ٓمـف، بال ألػ و [06الزمر:] چۆئچمثؼالً،  [6الزمر:] چېچ ُّچَدهُ
ــــــر: َم ــــــ چۉچو، چۈچجؿعــــــًا،  [53]الزُّ  ،چۈچـمضــــــافقـ ل

َمـر:] چِضَُّكُُّچ، [55الزمر:] چۉچو ُٔۡتُّچ ،مبـقـًا لؾؿػعـقل [10الزُّ ب ٍَ ۡ  چٱل

َمر:] َفازَُّچمرفقطًا،  [10الزُّ ٍَ ِ ًُّۡاة ِٓ ِ َمر:ُّچح  [31الزمـر:] چھچجؿعًا،  [38]الزُّ

 بـقن فردة ثؼقؾة- 

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

ـــــدها:- [31] چھ ھچ[، 25] چۀ ہچ[، 55]  چہ ہچ مزي

                                                 
(، واإلقــاع 120 ,564. 0يـظـر: الؿسـتـقر ) -قرأ الؽسائل بنسـؽان يـاءات اإلضـافة، وحـذف الزائـدة (8)

(8 .122, 128-) 

فؾف فقفا الػتح وصـالً- يـظـر: الؿػتـاح قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة هـا ما طدا )مسـل الشقطان(  (0)

 (-043 ,042. 8(، والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة )854 ,853. 8)

. 8أي: قــرأ بغقــر تـــقيـ يف )كاشــػات( و)مؿســؽات(، وخػــض )ضــره( و)رحؿتــف(- يـظــر: التقســقر ) (5)

812)- 

 (-813. 8يـظر: التقسقر ) -أي: قرأ بضؿ الؼاف وكسر الضاد وفتح القاء (1)

(، 014 ,013. 8يـظـر: الفـادي ) -قرأ الؽسائل بنسؽان ياءات اإلضافة هـا ما طدا )أرادين اهلل( فؼرأها بـالػتح (2)

 (-033 ,032. 8والؽـز )
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وقـد بقــت وجـف قـقل كـؾ مـفؿـا يف  طؾك خالف فقفا بـقـ الشـاصبل والـداين [84]

 ويف غقره أيضًا- "الشؿعة الؿضقة بـشر قراءات السبعة الؿرضقة"كتابل 

[ 02غـافر:] چڇ چ ،بعةمــ فاتحـة الحـقامقؿ السـ (ح)بنضـجاع فتحـة  قرأ

نُّحَُّچ، ]بالفــاء[ [08غــافر:] چڱچبعــد  چڱچيــدطقن بتحتقــة، 
َ
ببأ َٓ  چرَُّۡظ

وُّۡچبــ  [03]غافر:
َ
، [03]غـافر: مرفقطـًا چٱۡىَفَصبادُُّچقبؾفا وفتح التحتقـة والفـاء،  چأ

يِعُُّچبـــال تــــقيـ،  [52غـــافر:] چڈچ غ 
َ
 چہچمرفقطـــًا،  [54غـــافر:] چـَبببأ

ُرونَُّحَُّچ ،ائفبػتح هؿزتف وكسر خ [13غافر:] ا ُّشُِّچبػقققتقـ،  [25]غافر: چَخَذن  ٔخ   چَُّ

 -بؽسر شقـف

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

 ،[ل. 80] [11] چڈ ژچ [،18] چٻ ٻ ٻچ [،53] چگ گچ

ــــلث:- [32] چٺ ٺ ٺچ ــــدها ث  [،50] چىئچ [،82] چائچ مزي

  -[55] چڭچ

                                                 
الخالف بقـفؿا يف كقهنا مــ الزوائـد أو ٓ، فتحـذف أو تسـؽـ وقػـًا لؾسقسـل طــ أبـل طؿـرو، ولـقس  (8)

(، وسـراج 812. 8فا يف الحـالقـ إتباطـًا لؾرسـؿ- يـظـر: التقسـقر )بقـفؿا خالف طـد الؽسائل فؾف حذف

 -(835. 8الؼارئ الؿبتدي )

ــػ لـػســف هــذا الؽتــاب ولــؿ أجــده يف ففــارس الؽتــب والؿخطقصــات، وكتــاب الطــبالوي  (0) أثبــت الؿمل 

تالف طامًا، هق بـػس آسؿ وإسؾقب والطريؼة وفقف اخـ 12ه، بعد ابـ الؿققع بؼرابة 8281الؿتق  

 -بسقط طـ أسؾقب ابـ الؿققع

 -السقر التل تبدأ بـ )حؿ( هل: )غافر، فصؾت، الشقرى، الزخرف، الدخان، الجاثقة، إحؼاف( (5)

كتبت ]بؽاف[ وكذلؽ الؽؾؿة كتبت ]مـؽؿ[، وهذا خطل7 وأثبتُّ الصقاب، حقث ُقرئـت بالؽـاف ٓبــ  (1)

(، 8.121(، واإلقــاع )236. 8ر: السـبعة )طامر وحده كؿا ورد ذلـؽ يف كتـاب الـشـر وأصـقلف- يـظـ

 (-532. 0والـشر )

(2) [ ) [، 12[، و)َيـدُخؾقَن( ]54لؿ يذكر الؿمل ػ كؾؿات يف هذه السقرة حقث سبؼ ذكرها، وهل : )وُصـدَّ

(، 503 ,502. 8يـظــــر: التبصــــرة ) -[35[، و)فقؽــــقن( ]32[، و)ســــَقدُخؾقَن( ]20و)ٓ يـػــــع( ]

 -(842 ,841. 8والعـقان )

 قرأ بنسؽان ياءات اإلضافة هـا، وحذف القاءات الزوائد يف الحالقـ- يـظر: الؿرجع السابؼ- (3)
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 ند ّمً صْرٗ فضلت إىل صْرٗ ذل

ــرأ ــال  ،بؽســر الحــاء [83فصــؾت:] چھچ ق ــة الســقـ ق ـــ إمال ــا روي م وم

ؿ ل"، وقال الداين: وهق بالخاء الؿعجؿة أي: ُترك ولؿ ُيعؿؾ بف "اَل ؿِ ْخ أُ "الشاصبل: 

ــف و ــرأ ب ــًاأأق ــبف وْهؿ ــقـف،  چۆئچ، "حس ــتح ش ــة مضــؿقمة وف  چۈئچبتحتق

رُّأءَُّچمرفقطًا،  [86فصؾت:] ومذهبف فقفؿـا مؼـدر يف  هبؿزتقـ [11فصؾت:] چۡغَجِمّ

رَُّچالفؿزات،  ٍَ  - مػرداً  چ ٍَُّث

 -[22] چڱ ں چ [،14] چٹ ڤچ مضا  فصؾت اثـتان:

بػقققة،  [02الشقرى:] چڳچبؽسر حائف،  [5الشقرى:] چپ چ  قرأ

 چحبچو[، 52الشـقرى:] چڦچبػاء قبؾ مقحدتف،  [52الشقرى:] چحئچ

ًُِّٱۡلُِّچقبــؾ  چتِبب َُّنَُّچبـصــبفـ،  [28الشــقرى:] چمب ىبچو  [54] هـــا چذۡبب

 -[50] چٻچ الشورى: مضا - مػرداً  [50] وبالـجؿ

ُّإُِِِّفُّٓچ قــرأ  ــاه يف  [1الزخــرف:] چّمِ ِببُِّّـَِلُّچبؿــا ذكرك نُّإُِّچ ،[88] بالـســاء چ ٌّ
ًُّۡ بضـؿ تحتقتـف وفـتح كقكـف وتثؼقـؾ  [85الزخـرف:] چہچبؽسر هؿزتـف،  چُنُِخ

                                                 
ـ الشـاصبقة ) (8) ٓ يؼـرأ بـف- يـظـر: مـت (، 8282ُروي إمالة السقـ ٕبل الحارث طــ الؽسـائل، وهـق قـقل مـرتوك 

 -(526. 8وسراج الؼارئ الؿبتدي )

 -(815. 8التقسقر ) (0)

[ 28[، و)كئـا بجاكبـف( ]852[ حقث سبؼ ذكرها يف ]إطـراف:12ػ كؾؿتل )يؾحدون( ]لؿ يذكر الؿمل   (5)

 -[55سبؼ ذكرها يف ]اإلسراء:

 (-124 ,123. 8(، وإيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز )222 ,165. 8يـظر: ) -أسؽـفؿا (1)

ذكرها يف ]آل [ لــ05[، و)يبشــر( ]62[ لــذكرها يف ]مــريؿ:2لــؿ يــذكر الؿملــػ هـــا كؾؿتــل )يتػطــرن( ] (2)

 -[56طؿران:

 -، والصقاب )مزيدها("مضاففا"كتب هـا  (3)

 -(854. 8(، وتؾخقص العبارات )228 ,222. 8يـظر: اإلرشاد ) (4)

 -[88قرأهؿا حؿزة والؽسائل بؽسر الفؿزة يف الؿقاضع إربعة وُذكرت يف ]الـساء: (5)



  مشاطل سالم طبد اهلل باجابر د.                                                          الؼول العؾي يف قراءة الؽسائي طؾّي وراويقه

 
137 

 چۇچ ،بؿقحـــــدة جؿعـــــًا مرفقطـــــًا [86الزخـــــرف:] چڭچشـــــقـف، 

ُّٔۡكُُّچ ،هبؿزة مػتقحة وفتح شقـف [86الزخرف:] َ َول
َ
فعـؾ أمـر، [ 01الزخرف:] چَوُّأ

مػـــردًا،  [55الزخـــرف:] چچچبضـــؿ أولـــف وثاكقـــف،  [55الزخـــرف:] چحئچ

َشببچ
َ
رُّاأ خــُرف: چوَِرة ايُُُّشبببچبػـــتح ســقـف فــللػ،  [25]الزُّ بضــؿ أولــف وثاكقـــف،  چف 

ونَُّيَُصُّچ خُرف:ُّچدر بؿـا ذكركـاه  [25الزخـرف:] چۅچبضؿ صـاده،  [24]الزُّ

 چرَۡجُػبببٔنَُّيُُّچبـــال هـــاء آخـــره،  [48الزخـــرف:] چتَۡشبببَخِ ُّچ ،يف الفؿـــزات

خــــُرف: ببببٔنَُّچو ،[52]الزُّ ٍُ خــــُرف: چَحۡػيَ  چُُّّرَِّيَببببچبتحتقــــة فقفؿــــا،  [56]الزُّ

خُرف:  - بػتح ٓمف وضؿ هائف [55]الزُّ

 مزيــــدها:- [35] چۀچ[، 28] چڍڍ ڌچ مضــــا  الزخــــر  ثـتــــان:

 -[38] چپپچ

بػقققـــة،  [12]الـــدخان: چۡؾبببِ ُّتَُّچمخػقضـــًا،  [4الـــدخان:] چڃچ قـــرأ

ٔهچ ُّچبؽسر فقققتف،  [14]الدخان: چـَٱۡغخِيُ
َ
 بػتح هؿزتف-  چُ َمُّخ

مزيــدها ثـتــان - [08] چٹ ٹچ[، 86] چپ پچ مضــا  الــدخان ثـتــان:

 -[08] چٹچ [،02] چٺ ٺچ أيضًا:

بػقققـة،  [3الجاثقـة:] چڑچ، مـصـقبًا [1,2]الجاثقة:معا  چَءاَيٍَٰجُّچقرأ 

                                                 
 (-822. 8يـظر: التقسقر ) -ن مـصقبًاقرأها كافع وابـ كثقر وابـ طامر )طـَد الرحؿـ( بالـق (8)

 -ولؿ أكررها يف الـص "طباد بؿقحدة جؿعا مرفقطًا"تؽرر هـا سفقًا جؿؾة  (0)

 (-828. 8يـظر: التقسقر ) -لؾؽسائل تحؼقؼ الفؿزتقـ وألػ بعدهؿا (5)

 -(185 ,182. 8(، وإيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز )856 ,855. 8يـظر: تؾخقص العبارات ) (1)

. 8يـظـر: التقسـقر ) -قرأ الؽسائل بنسؽان القاء يف )تحتل(، وحذففا يف الحالقـ يف )ياطباد( و)واتبعقن( (2)

820-) 

[ يف ســقرة 28أســؽـ الؽســائل يــائل اإلضــافة، وحــذف الزائــدتان يف الحــالقـ، وســبؼ ذكــر )يف مؼــام( ] (3)

 (-050. 8(، والؽػاية الؽربى )855. 8[، يـظر: العـقان )802]البؼرة:

 -مـصقب بؽسر التاء (4)
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[ 50الجاثقة:] چىثچبػتح فسؽقن،  چَٔة ُّشُّْؽَُّچ[بـقن، 81الجاثقة:] چڀچ

 -مرفقطًا

 [83إحؼــاف:] چژچ چڌچبؾػظــف،  [82إحؼــاف:] چٻچ قــرأ

ـــــا مػتقحـــــة،  ـــــقن أولفؿ ـــــاف:] چڎچبـ  چڱچمـصـــــقبًا،  [83إحؼ

بــقن،  [86إحؼـاف:] چەئچ ،مؽسـقرتقـ بـال إدغـام قـبـقك [84إحؼاف:]

بػقققة مػتقحة،  [02:إحؼاف] چَرى ُّحَََُّلُّچهبؿزة خرب،  [02إحؼاف:] چىئچ

َُِّچ َسَِٰه ٌَُّ ًۡ  مـصقبًا-  [02:إحؼاف] چُٓ

 چٿ ٹچ[، 84] چڱچ [،82] چڤ چ  مضـــا  إحؼــــا  أربــــع:

 -[05] چڍچ[، 08]

  إىل صْرٗ الزمحً ّمً صْرٗ ذلند 

ُّْحَُّاكَببچ قــرأ ٔا  [83محؿــد:] چېچو [،82محؿــد:] چکچ، و[1محؿــد:] چيُ

ــد أوا ــللػ بع ــك، ئب ــة إول ــتح فققق ـــ وف ــًا لؾػاطــؾ،  [02محؿــد:] چہچؾف مبـق

ــــف،  [03محؿــــد:] چۈچ  چٹچو، چٿچو، چٺچبؽســــر هؿزت

 -بـقن فقفـ [58محؿد:]

ــرأ ُُّچ ق ُّّْلِ ٔا ُِبب ٌِ ُُّۚ ُّوَُّ َّٔكُِروهُُُّيببَػببّزُِروهُُّوَُّيُُّوَُّچُّچۡؤ ٔهُُّي ــتح:ُّچَصببّتُِح ــقفـ، [6]الػ ــة ف  بػققق

 چًََُّكِبببچبضـــؿ أولـــف،  [88الػـــتح:] چاُةرُّچبتحتقـــة،  [82الػـــتح:] چٹچ

                                                 
[، وكـذلؽ كؾؿـة )ٓ َيخُرُجـقن( 02[ لؾؽسائل بالـصـب يف سـقرة ]الحـج:08سبؼ ذكر كؾؿة )سقاء( ] (8)

ــاءات02[ يف ســقرة ]إطــراف:52] ـــ الق ــقس يف الســقرة شــلء م (، 825. 8يـظــر: التقســقر ) -[، ول

 (-521. 8والتؾخقص يف الؼراءات الثؿان )

 -[4[ بالقـاء يف ]يـس:80اءات اإلضـافة يف السـقرة، وسـبؼ ذكـر كؾؿـة )لقــذر( ]قرأ الؽسائل بنسـؽان يـ (0)

 (-042 ,041. 8(، والؽـز )554 ,553. 8يـظر: التبصرة )

ــؾؿ( ] (5) (، وســراج الؼــارئ 138,130. 8[ بــالػتح لــف يف ســقرة ]:[- يـظــر: اإلقـــاع )52ســبؼ ذكــر )السَّ

 (-582 ,581. 8الؿبتدي )
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 [06الػـتح:] چڃچبػقققـة،  [01الػـتح:] چٿچبؽسـر ٓمـف،  [82الػتح:]

  -بللػ إثر هؿزتف [06الػتح:] چڃچبسؽقن صائف، 

ــرأ  ــر مفؿــقز،  [81الحجــرات:] چڻ ڻچ ق  [85الحجــرات:] چىثچغق

 -بػقققة

ق  مضــا ، هؿزتــف بػــتح [12ق:] چڑچبـــقن،  [52ق:] چېئچ قــرأ

 - [18] چگچ[، 81,12] معًا چۆئچ ثلث:

 وقـبـؾ مــ صريـؼ ابــ مجاهـد ،وقػ غقر البزي مـ صريـؼ أبـل ربقعـة فائدة:

 -بغقر تحتقة إتباطًا لؾرسؿ [18ق:] چگچطؾك 

ِۡرُوُّچقرأ  ػُّْچمرفقطًا،  [05]الذاريات: چٌّ بسؽقن طقـف  [11]الذاريات: چَلثُُّٱلص 

ٔۡمُِّچ ،ألػمـ غقر   -بؽسر مقؿف [13]الذاريات:ُّچُُٔح َُُّّوكَ

ًُّۡچ قرأ ُٓ َتَػۡخ  هبؿـزة وصـؾ وفـتح فقققتـف وطقــف فػقققـة سـاكـة، [08]الطـقر: چَوٱت 

                                                 
ــة:3ســبؼ ذكــر )الســقء( ] (8) ــُف اهلل( ]65[ يف ]التقب ــف( 35[ يف ]الؽفــػ:82[، و)طؾق ــف( و)كعذب [، و)كدخؾ

 [-11[ يف ]الـؿؾ:06[ يف الـساء طـد رأس اثـتل طشرة آية مـفا، وكذلؽ سبؼ ذكر )سققف( ]84]

[، وكـذلؽ وردت يف هــذه 04[ يف ]آل طؿــران:80[، و)مقتـًا( ]61[ يف ]الـســاء:3سـبؼ ذكــر )فتبقــقا( ] (0)

[ وهــل: )وٓ 034ثــة مقاضــع مـــ التــاءات التــل أدغؿفــا البــزي وســبؼ ذكرهــا يف ]البؼــرة:الســقرة ثال

 [-85[، و)لتعارفقا( ]80[، و)وٓ تجسسقا(]88تـابزوا( ]

 [-02[ يف ]الػرقان:11[، و)تشؼؼ( ]20[ يف ]ص:50سبؼ ذكر )تقطدون( ] (5)

 ـ القاءات ياءات زوائد-، والصقاب أن يؽتب زوائد حقث ما ذكر م"مضاف"كتب الؿملػ هـا  (1)

 (065 ,062. 8(، والقجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة )283 ,285. 8يـظر: اإلرشاد ) (2)

هــ- يـظـر: غايـة 061هق: محؿد بـ إسحاق الربعل، وهـق شـقخ أبـق الحســ البـزي راوي ابــ كثقـر، ت (3)

 (- 0.66، 0516الـفاية )

ه- يـظر: غايـة 501، وهق شقخ قـبؾ الراوي الثاين ٓبـ كثقر، تهق: أبق بؽر أحؿد بـ مقسك بـ مجاهد (4)

 (-8.856، 335الـفاية )

ذكر الؿملػ حؽؿ الؽؾؿة هـا ٓبـ كثقر براويقـف مــ صـرق صـحقحة وهـل الطـرق التـل وردت يف كتـب  (5)

مــ لـؿ أصقل الـشر كالتجريد وغقره، وقد بقَّـ ابـ الجزري يف الـشر مـ أثبـت القـاء وقػـًا ٓبــ كثقـر و

,0.856(، والـشـر )8.580(، والتجريد )8.221يثبتفا ومـ لف القجفان- يـظر: جامع ابـ فارس )

812-) 

 [-36[ يف ]هقد:02سبؼ ذكر )قال سالم( ] (6)
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ـــًا  چڈچ ـــقر:]مع ـــاين،  [08الط ـــع إول وكصـــب الث ـــاإلفراد ورف  چکچب

ُّچبػــتح ٓمــف،  [08الطــقر:]
َ
ۥخ ُّ ٍُصَۜببَِّۡػُرونَُّچبػــتح هؿزتــف،  [05]الطــقر: چُ بب ۡ  چٱل

ــــقر: ــــقة:] چېچ، و [54]الط  چۡصببببَػُلٔنَُّيَُّچبصــــاد خالصــــة،  [00الغاش

 -بػتح تحتقتف [12]الطقر:

َذخَُّچمخػػـًا،  [88الـجؿ:] چڍ ڍچقرأ 
َ
ۥٍُّْأ ُّ بػـتح فقققتـف  [80]الــجؿ: چُروَُب

ةَُّچ وسؽقن مقؿف، َٰٔ َِ غقـر مفؿـقزيـ،  [00]الــجؿ: چِطبَيى ُّچو ،[02]الــجؿ: چٌَ

ًۡ ُّإُِّچ َهَٰخُِس وبضـؿفا  چُبُػبٔنُِّچ بـــ أمفاتؽؿ بؽسر هؿزتف إن وصؾف [50]الـجؿ: چٌ 

وَلَُّٰچإن قطعـف طــف، 
ُ
بـالتـقيـ وسـؽقن ٓمـف إولـك وهؿـزة  [22]الــجؿ:ُّچََعًداُّٱۡۡل

  -محؼؼة بعدها

ــرأ ــر:] چىئچ ق ــف،  [3الؼؿ ــر:] چًػاِشبباخَُّچبضــؿ كاف ــؾ،  [4الؼؿ اســؿ فاط

 - بتحتقة [03الؼؿر:] چجبچ

 ,08 ,85 ,83] سـتًا چُُبُذرُِّچ[، 5 ,3]عًا م چېئچ الؼؿر ثؿان: مضا 

52, 54, 56]- 

 إىل صْرٗ امللو ّمً صْرٗ الزمحً 

ُّچ قــرأ ۡيَحببانُُّچمـصــقبقـ،  چُذوچوُّچٱۡۡلَبببر  مخػقضــًا، [80]الــرحؿـ: چَوٱلر 

جَشُّچبػتح ثؿ ضـؿ،  [00]الرحؿـ: چََيُۡرجُُّچ ٍُ ۡ بػـتح شـقـف،  [01]الـرحؿـ: چاُتَُُُّّّٔٱل

                                                 
. 8(، والتبصـرة )285 ,8.284[- يـظر: اإلرشاد )55[ يف ]البؼرة:05سبؼ ذكر )لغق فقفا وٓ تلثقؿ( ] (8)

511,512-) 

[ يف 14[، و)الـشلة( ]54[ يف ]الشقرى:50[، وُذكر )كبائر اإلثؿ( ]86ققػ طؾك )الالت( ]سبؼ ذكر ال (0)

 [-02]العـؽبقت:

 ,035. 8[ يف إصــقل- يـظــر: الفــادي )02[، و)أألؼــل( ]11[ يف ]إكعــام:88ســبؼ ذكــر )فػتحـــا( ] (5)

 (-515 ,8.513(، والتبصرة )031

ائد، حقث القاءات هــا زوائـد ولقسـت يـاءات إضـافة، والصقاب أن يؽتب: زو "مضاف"كتب الؿملػ  (1)

 وقرأها الؽسائل بحذف القاء يف الحالقـ- يـظر: الؿرجع السابؼ-
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َِۡفُرغُُّچ ُّچحتقة، بت [58]الرحؿـ:ُّچَش َٔاظر ُّچبضؿ أولف،  [52]الرحؿـ: چُش  چُُنَاسر

بچ مرفقطـًا، [52]الرحؿـ: ٍُ َ َُّحۡػ ُٓ بضـؿ مقؿـف طؾـك  [41 , 23]الـرحؿـ:معـًا  چۡر

ــال  ــا ق ــر كؿ ــذا التخقق ــا ويف أحــدهؿا وه ــًا فقفؿ ــرًا وخالف ــف تخقق ـــ روايتق خــالف م

ُّوذُِّچ،7 إذ فقــف جؿــع الؾغتــقـ وأخــذ بــف بعــض أئؿــة أهــؾ إداء"وجقــف"الشــاصبل: 
 -بتحتقة [45]الرحؿـ:الثاين  چٱۡۡلََلَٰوُِّ

 [54]القاقعـة:ُّچُغُرًبباچمخػقضـقـ،  [00]القاقعـة: چِخب ٍُّچو، چُحٔرٍُّچقرأ 

ۡؾَرُمببٔنَُّچبػــتح أولــف،  [22القاقعــة:] چَبَُّشُّۡچبضــؿ ثاكقــف،  ٍُ َ  [33]القاقعــة: چإُِ بباُّل

ُّْٔچُّهبؿزة واحدة مؽسقرة، ٍَ ِ  -مػرداً  [42]القاقعة:ُّچكِعُِّة

مـصقبقـ،  وكالًّ  [5الحديد:] چےچمبـقًا لؾػاطؾ،  [5الحديد:] چھچ قرأ

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

ــة، ــد:] چَلَُُّببز ُّچ بتحتق ــد:] چیچ چیچو[، 83الحدي  [85الحدي

بـــقـ  چمئچأثبـــت  ،بـــللػ إثـــر هؿزتـــف [05الحديـــد:] چوئچبتثؼـــقؾفـ، 

 -[01الحديد:] چىئ چ و چحئچ

نَُّحَُّچقــرأ  ۡٔ جُّْچبػقققــة فـــقن مػتــقحتقـ فــللػ وفــتح جقؿــف،  چَخَنََٰجبب ٍَ ۡ  چيِببِسُّٱل

ــة:] ــردًا،  [88الؿجادل ببچمػ ُّْٱنِشُ ــًا  چوا ــة:]مع ــقـف-  [88الؿجادل مضــا  بؽســر ش

  -[08الؿجادلة:] چجحمح جخچ الؿجادلة:

 چُدوىَبَۢةچبتحتقـة،  [4الحشـر:] چيَُسٔنَُّچمخػػًا،  [0الحشر:] چۈچقرأ 

 مضـا  الحشـر:بضـؿ جقؿـف ودالـف-  [81الحشـر:] چۓچمـصـقبًا، ُّ[4الحشر:]

                                                 
 (-221. 8يـظر: حجة الؼراءات ٓبـ زكجؾة ) (8)

 (-654,612. 0(، والروضة )032,033. 8يـظر: الفادي ) (0)

 (-8282 ,8.8288) (، والؿصباح الزاهر202 ,285. 8يـظر: جامع ابـ فارس ) (5)

 (-864. 8(، والؽايف )805. 8يـظر: الغاية ) (1)

 (-8208 ,8286. 8(، والؿصباح الزاهر )522. 8قرأ الؽسائل بنسؽاهنا- يـظر: التبصرة ) (2)
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 - [83الحشر:] چىئ یچ

ــرأ  ببفَُّحُُّچق ــة:] چُوُِّصّ ــف وكســر صــاده مــثؼالً، [ 5الؿؿتحـ  چۈئچبضــؿ تحتقت

 مخػػًا- [82الؿؿتحـة:]

ُّچقـــرأ  ًر بببخِ  چُُبببٔرِهِ چ، مضـــافقـ [81الصـــػ:]چجئچو [5]الصـــػ:ُّچٌُ

 - . ل[85مضافًا إلقفؿا، ] چحئچو

 - [81الصػ:] چىبچ[، 3لصػ:ا] چٹچ مضا  الصف ثـتان:

مــثؼالً،  [2الؿـــافؼقن:] چپ چ بســؽقن شــقـف، [ 1الؿـــافؼقن:] چبرُُّخْشببچ قــرأ

ُزَچ
َ
 بػقققة- [88الؿـافؼقن:] چۆئچبال واو مجزومًا،  [82]الؿـافؼقن:ُّچَوأ

ۡمرَُّچمـقكًا،  [5]الطالق: چَبَٰيِؼٌُّچ قرأ
َ
ُّأ   مـصقبًا- [5]الطالق: چهِ  

 -بػتح أولف [5التحريؿ:] چپچخػػًا، م [5التحريؿ:] چَغَرَفُّچ قرأ

 ّمً صْرٗ امللو إىل صْرٗ اليبأ

ُُّّٔچ قرأ اُشحُُّچبال ألػ مثؼالً،  [5]الُؿؾؽ: چت  َُّتَف بضـؿ حائـف،  [88]الُؿؾـؽ: چل 

ٌُِِخًچ
َ
ٔنَََُُّّّـََصبچهبؿزتقـ محؼؼتقـ ولق وصـؾفا بؿـا قبؾفـا،  [83]الُؿؾؽ: چَءأ ٍُ  چۡػيَ

 بتحتقة-  [06]الُؿؾؽ: الثاين

يََهِ َُّ چ الؿؾك ثـتان:مضا   ْۡ
َ
بِ ُّْچ ،[05] چأ  مزيـدها ثـتـان أيضـًا:- [05] چٌ 

 -[85] چَُِس ُِّچ، [84] چَُِذيرُِّچ

نََُّكنَُّچ قرأ
َ
 بضؿ تحتقتف- چيُۡزىُِلََُٔمُّچهبؿزة واحدة،  [81]الؼؾؿ: چأ

                                                 
 (-822. 8(، وتؾخقص العبارات )616. 0قرأ الؽسائل بنسؽاهنا- يـظر: الروضة ) (8)

 ,042. 8ولـقس يف سـقرة الجؿعـة كؾؿـات فرشـقة- يـظـر: الفـادي )قرأ الؽسائل بنسؽان القاء فقفؿـا،  (0)

 (-828. 8(، وتؾخقص العبارات )848

 (-526,538. 8(، والتبصرة )082 ,026. 8يـظر: الؿػتاح ) (5)

قرأ الؽسـائل يـاء اإلضـافة إولـك بـالػتح، والثاكقـة باإلسـؽان، والزوائـد بالحـذف يف الحـالقـ- يـظـر: العــقان  (1)

(-028. 8والؽايف )(، 8.028)
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ۥتَُّكُِّچ قرأ ُّ  [85]الحاقـة: چَفَََُّٰيۡبچبؽسـر قافـف وفـتح مقحدتـف،  [6]الحاقـة: چيَ

ُّچبتحتقة،  ّۡۡۜ اِلَ ُّّۡچو ،[05]الحاقـة: چٌَ ََِّ چ ڻچوكـالً مــ  ،[06]الحاقـة: چُشۡيَطَِٰ

 چڌ ڎچو، إربعــة هـــا [02,03الحاقــة:]معــًا  چہچ و [86,02]الحاقــة:

ُِبٔنَُّچهباء سؽت يف الحالققـ،  [82] بالؼارطة ٌِ ُرونَُّچو، [18]الحاقـة: چحُۡؤ  چحَبَذن 

 -بػقققة فقفؿا [10]الحاقة:

بتحتقــة، [ 1الؿعــارج:] چۡػببُرجُُّحَُّچبعــد ســقـف،  ةهبؿــز [8الؿعــارج:] چڭچ قــرأ

اَغبببثٌُّچ ًُّۡچمرفقطـــًا، [ 83الؿعـــارج:] چَُز  ِٓ ِ ، مػـــرداً [ 55الؿعـــارج:] چبَِشبببَهََٰدح

 بػتح فسؽقن- [15]الؿعارج: چب ُّْصَُُُّّچ

 - ةجؿع سالم [02كقح:] چۋچ،بػتح أولف [05كقح:] چھ چ  قرأ

ـــــلث: ـــــوح ث ـــــا  ك  چمب خبچ [،6] چۈئ ېئچ [،3] چۈ ٴۇچ مض

[05] - 

بػـتح  [5الجــ:] چڤ ڤچ :ل ذلـؽوأوَّ  ،لؾـقاو ةالؿصـاحب چنأَ چ جؿقـع قرأ

 هؿزتف- 

 [،85الجـــ:] چڃ ڃچ مـــ چنأَ چ ةاتػــؼ الؼــراء طؾــك فــتح هؿــز فائــدة:

يؼتضـقف  يف هـذه السـقرة مجـردًا طــ الـقاو بحسـب مـا وطؾك فـتح أو كسـر جؿقـع مـا

ۡلُّاكَبچلـف، بؽسـر أوَّ  [86الجــ:] چڈچ، ةبتحتقـ [84الجـ:] چڄچالعربقة، 
ُّٓ ا ٍَ  - [02] چۆئ ۆئ چ : مضا  الجن- فعالً ماضقًا چإِج 

                                                 
,068. 8(، والؽــز )825,821. 8مع تخػقػ )تَذكرون ( طؾـك أصـؾف- يـظـر: تؾخـقص العبـارات ) (8)

060-)

ًُّۡچلؿ يذكر كؾؿة  (0) ِٓ َمََٰنَٰخِ
َ
(-202. 8، فؼرأها الؽسائل بالجؿع فقفا- يـظر: الؿبفج )[50]الؿعارج: چِۡل

ــة  (5) ــذكر كؾؿ ــؿ ي ــقح:] چڱچل ــائل بضــؿ [08ك ــا الؽس ــقان  قرأه ــالم- يـظــر: العـ ــقاو وســؽقن ال ال

(8.025-)

(-502. 8أسؽـ الؽسائل القاءات الثالثة- يـظر: القجقز يف شرح قراءات الؼراء الثؿاكقة ) (1)

(، وســـراج الؼـــارئ 362 ,361. 8يــاء اإلضـــافة فقفـــا أســـؽـفا الؽســـائل- يـظــر: غايـــة اإلختصـــار ) (2)

(8.502-)
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بخػض مقحدتف،  [6الؿزمؾ:] چر ّبُِّچبػتح فسؽقن،  [3الؿزمؾ:] چڦچ قرأ

ــــــؾ:] چپچ ــــــف،  [02الؿزم ــــــؾ:] چڀچبضــــــؿ ٓم  چڀچ ،[02الؿزم

 مـصقبقـ- [ 02الؿزمؾ:]

ثر: چۡجزََُّوٱلّرُِّچ قرأ ثر: چاإِذَُّچبؽسر مفؿؾتف،  [2]الؿدَّ بػتح ذالف فللػ،  [55]الؿدَّ

ثر: چةَرَُّدَُّچ بؽسـر فائـف،  [22الؿـدثر:] چٺچبال هؿـز وفـتح أولـف،  [55]الؿدَّ

 بتحتقة- [23الؿدثر:] چڇچ

 چپچو [،02الؼقامــــة:] چٻچبؽســــر رائــــف،  [4الؼقامــــة:] چھچ قــــرأ

َ َُّٰتُُّچ و[، 08الؼقامة:]  -بػقققة فقفـ [54]الؼقامة: چٍۡ

َٔارِيَراًُّچ و ،[1اإلكسان:] چَشَلَِٰصََّلًُّچقرأ  بتــقيـفـ  [83 ,82]اإلكسـان:معـًا ُّچ كَ

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

ٍق ُُُّّخۡضٍُّچ  بػقققة-[ 52اإلكسان:] چڃچمخػقضقـ،  چ ِإَوۡشتَۡ َ

ــــرأ  ــــالت:] چڻچق ــــف،  [3الؿرس ــــؽقن ذال ــــالت:] چۇچبس  [88الؿرس

  -مػرداً [ 55الؿرسالت:] چڳ چ ، مفؿقزاً 

 ىل صْرٗ األعلٙإّمً صْرٗ اليبأ 

 ،مخػػـًا [52]الـبـل: الثـاين چة انِبَذَُّٰچبللػ بعد ٓمـف،  [05الـبل:] چۓچ قرأ

ــل: واجؿعــقا طؾــك تشــديد إول ــل:] چڤچ، [05]الـب ــف،  [54الـب بخػــض مقحدت

َُ ُّچ  برفع كقكف- چٱلر ۡحَمَٰ

                                                 
(- 120 ,128. 8وإيضاح الرمقز ) (،213 ,211. 8يـظر: اإلرشاد ) (8)

[، يؼرؤها الؽسـائل بالتشـديد- 05] چۡرَُاَذَلد ُّچبؼل هـا كؾؿة يف الؿرسالت لؿ يذكرها الؿملػ وهل:  (0)

(- 024. 8يـظر: العـقان )

خالػ الؿملػ هـا أصؾف ورسؿ الؽؾؿة بالجؿع طؾك خالف قراءة الؽسائل- (5)

ل )518,510. 8ن )يـظر: التؾخقص يف الؼراءات الثؿا (1) (-141 ,145. 0(، وروضة الؿعدَّ
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 مخػػًا- [85الـازطات:] چٿچللػ، ب [88]الـازطات: چِخَرة ُّاُ ُّچ قرأ

 چۇ ۆچمخػػـًا، [ 3طـبس:] چٹچمرفقطـًا،  [1]طـبس: چَُُّّذَخَِفػُُّچ قـرأ

  بػتح هؿزتف- [02طبس:]

ُُّچو [،3التؽـقير:] چٹچ قرأ بن َ  چَرۡتُُّشبػُِّچمثؼؾـقـ،  [82]التؽـقير: چۡتُِّشّ

ُِّچُّمخػػًا، [80]التؽقير:  -ةمشال بظاء [01]التؽقير:ُّچِِ  ُّظَُّة

 مـصقبًا- [86آكػطار:] چھچمخػػا،  [4كػطار:آ] چڦچ قرأ

ۥاخَُّچ قــرأ ُّ بب ٍُ ػــقـ: چَت بػــتح خائــف وجعــؾ إلــػ قبــؾ الػقققــة،  [58]الؿطػ 

ِٓ َُّاـَُّچ ػقـ: چنِ  بللػ بعد الػاء- [58]الؿطػ 

ََُّٰصُّيُُّچقرأ  َنَب ُّچتحتقتف وفتح صاده وتثؼقؾ ٓمف،  بضؿ   [80]آكشؼاق: چ   ُّچىَََتۡ
 مقحدتف-بػتح  [86]آكشؼاق:

َِّدرُّچ قرأ  - مخػقضقـ [00الربوج:] چۈئچو، [08]الربوج: چَّم 

 خز الكزآٌ العظٔهآىل إّمً صْرٗ األعلٙ 

 بػقققة- [83إطؾك:] چٻچ مخػػًا، [5]إطؾك: چكََدرَُّچ

، ةبػقققـة مػتقحـ [88الغاشـقة:] چگچبػتح أولـف،  [1الغاشقة:] چڦچ قرأ

 - مـصقبًا [88الغاشقة:] چگچ

                                                 
(-582 ,581. 8(، والؽػاية الؽربى )088 ,082. 8يـظر: الؽايف ) (8)

التـل  :وأما الضـاد فقؼـال طـفـا السـاقطة، أيا(، هل التل فقفا طصك مشال مرفقع هؽذا ) :الظاء الؿشالة (0)

 دون العـرب بـف اكػـردت مؿـا الؿشـالة ءالظـا"مـفا، قال الزبقدي صاحب تـاج العـروس:  سؼط العصك

 -)583. 5) العروس - يـظر: تاج"العجؿ

(-840 ,848. 8(، والتقسقر )055 ,050. 8يـظر: الفادي ) (5)

اچلؿ يذكر الؿملـػ  (1) َٓ اَُّغيََّۡ ٍَ [- يـظـر: 888[ وقرأهـا بتخػقـػ الؿـقؿ، لسـبؼ ذكرهـا يف ]هـقد:1]الطـارق: چل 

(-840. 8التقسقر )

 [-54[ يف ]الطقر:00)بؿصقطر( ]سبؼ ذكر  (8)
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مخػػــًا،  [83الػجــر:] چڻ ۀچبؽســر واوه،  [5]الػجــر: چحۡرُِّٱلۡببُِّٔچ قــرأ

 چۇچو [،85الػجـــــــر:] چڭچو [،84الػجـــــــر:] چےچ

ــة فــقفـ [02الػجــر:] چٴۇچو[، 86الػجــر:] ــاين وضــؿ  ،بػققق ــللػ يف الث وب

  -بػتح ثالثفؿا چقُُّئُثَُّچو ،[02]الػجر: چُبُُّحَػذ ُّچ ،أولف

 [،1] چڀچ ربــع:أمزيــدها - [83 ,82] معــًا چڱچ مضــا  الػجــر ثـتــان:

 -[83] چہچ [،82] چڱچ [،6] چچچ

ُّچو ،[85]البؾــد: چـَببم ُّچ قـرأ
َ
ًَُّأ  چَرَرَتببثًُّچفعؾــقـ ماضــققـ،  [81]البؾــد: چۡغَػبب

ًٓ بف،  [85]البؾد:  بقاو- [5] زةؿَ وبالفُ  [02]هـا  چَصَدةُ ٌُُّّْٔرُّچمػعق

 بقاو- [82الشؿس:] چگ گچ قرأ

 زة-بللػ إثر الفؿ [4العؾؼ:] چڱ چ قرأ

ۡػيُِّچ قرأ  بؽسر ٓمف- [2الؼدر:] چعٌَُِّ

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

 چۀچ :وأجؿعـقا طؾـك فتحفـا مــ ،تـفبضؿ فقققَّ  [3]التؽاثر: چُون ُّىََُتَُّچ قرأ

 -[4التؽاثر:]

  بضؿ طقـف ومقؿف- [6]الُفَؿزة:ُّچد ٍُُُّّخُُّچ،  مثؼالً  [0]الُفَؿزة: چعََُّج ُّچ قرأ

ثباتـا طؼبفـا يف إواتػؼـقا طؾـك  ،بتحتقـة طؼـب الفؿـزة [8:قريش] چٱچ قرأ

 مع اتػاقفؿ طؾك سؼقصفا يف الرسؿ مـف دون إول-  [،0قريش:] چٻچ

 

                                                 
كتبت يف الؿخطقط )فؼدركا( تصحقػ مـ الـاسخ، والصقاب ما أثبتف- (8)

قن( ضؿ أولفا وهـق التـاء، والصـقاب أن قراءتـف بػـتح التـاء والحـاء مثـؾ طاصـؿ  (0) لؿ يرد يف كؾؿة )َتَحاضُّ

(-122. 0وحؿزة- يـظر: الـشر )

(-832. 8قص العبارات )(، وتؾخ088 ,082. 8يـظر: العـقان ) (5)

(-845. 8أسؽـ الؽسائل ياَئْل اإلضافة، وحذف ياءات الزوائد- يـظر: التقسقر ) (1)

(-003 ,001. 8(، والؿػتاح )256 ,255. 0يـظر: الؿستـقر ) (2)
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 -[3] چڦچ مضا  الؽافرون:

 مرفقطًا- [1]الَؿَسد: چَح اىَثُُّچإول بػتح هائف،  [8الؿسد:] چژچ قرأ

  -بضؿ ثاكقف مفؿقزاً  [1]اإلخالص: چاؤًُُّنفُُّچ قرأ

إن شـاء اهلل  ةيداع هذه الؿعاين لؿا لفـا مــ مبـاين مؾتحؼـإهـا تؿ لـا الؿراد مـ  وها

سـتاذكا أسـقدكا ومقٓكـا و :وجد بخط مقٓكا مملػف هـق قرة ماصتعالك بالسداد، هذه 

لك اهلل تعالك ومالذكا، الشقخ اإلمام العـالؿ العالمـة، الحـرب البحـر الػفامـة، إوقدوتـا 

ذو الػــقن العديـدة، والتصـاكقػ الرائؼـة الؿحـررة  ،بـقده وأطالمـفالرافع لف التحؼقؼ 

 ،واكف، ذو الـػس الزكقـةأو هالؿػقدة، شقخ طصره يف مصره، فريد زماكف، شاصبل طصر

ومؿقـز الحـؼ مــ الباصـؾ، مػتـل الؿسـؾؿقـ، مقٓكـا  ،العؾقة، مقضع الدٓئؾ ةوالفؿ

صـال أع الشافعل القفاء الؿقق  والديـ، كجؾ الؿرحقم الؼاضل أبل  ةالشقخ كؿال الؿؾ

  -آمقـ ،اهلل حقاتف

مســتفؾ شــعبان  ،ذان ضفــر هنــار الســبت الؿبــاركأوكــان الػــراغ مـــ تللقػفــا بعقــد 

حســـ اهلل تؼضــقتفا طؾــك خقــر آمــقـ أربعــقـ وتســعؿائة، أمـــ ســـة ثــالث و ،الؿؽــرم

 .ل[81هلل وحده-] والحؿد

ثـاء رابـع طشـر شـعبان الخقـر الوكان الػراغ مـ كتابة هذا الؽتاب الؿبارك يـقم الث

 مـ شفقر سـف ستة طشر بعد ألػ-

 

* * * 
 

                                                 
(842. 8قرأ الؽسائل بنسؽان القاء فقفا، يـظر: التقسقر ) (8)

(-154 ,152. 8) (، واإلقـاع568 ,556. 8يـظر: التبصرة ) (0)
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 اخلامت٘

الحؿد هلل هادي الؿممـقـ إلك صريؼ الرشاد، ومضلء الؼؾقب بالفـدى والسـداد، 

ر صرق الحؼ  لؿـ أرادها مــ العبـاد، والصـالة والسـالم طؾـك مــ ُبعـث رحؿـة  ومقس 

اد، طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وذرياتف صؾقات لؽؾ البالد، كبقـا محؿد وشػقعـا يقم التـ

 ترتى لققم الؿعاد، وبعد:

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

دون ريبــة، واجتفــاد بــقـ كتــب الؼــراءات الحبقبــة، اكتفقــت مـــ تحؼقــؼ ودراســة هــذا 

 "الؽتاب الؿبارك والذي هق بعـقان: 
ّ
 وراويقـف الؼقل العؾـل

ّ
 "يف قـراءة الؽسـائل طؾـل

(، فؼضقت معف أجؿؾ إوقات، وأمتـع هـ 642)ت اءفَ ع بـ أبل القَ ق  قَ ؿحؿد بـ الؿُ ل

ًٓ وفرشـًا، مــ صريـؼ التقسـقر،  الساطات، حقث يحـقي قـراءة الؽسـائل كامؾـة أصـق

 وسؾؽت يف تحؼقؼف صريؼة البحث العؾؿل الصحقح-

 الل:وتقصؾت إلك كتائج وتقصقات وهل كالت

 أهمُّ الـتائج: 

كثرة الؿخطقصات إصقؾة يف طؾؿ الؼراءات وفروع طؾقمف والتل لؿ تحؼؼ بعد- ,8

يتؿقز أسؾقب الؿمل ػ بآختصار الؿجِؿؾ وغقر الؿخؾ- ,0

كتب الؿملػ لؽؾ قارئ مػردة، طؾك هنج مػردات الداين- ,5

اســتخدم أســؾقب الســرد لؽــؾ طـــقان يف إصــقل، وكــذلؽ الػــرش فرتــب  ,1

ورتب الؽؾؿات التل فقفا مع ذكر كقػ قرأها الؽسائل-السقر، 

لؿ يتعرض لؾؼراءات إخرى إٓ كزر يسقر- ,2

يذكر التقجقف يف بعض إحقان، وذلؽ يدل طؾك سعة طؾؿف يف الؾغة- ,3

لؾؿملػ صريؼة مؿقزة يف جؿع الؿقاضع الؿتشـاهبة ذات كػـس الحؽـؿ، فػـل  ,4

بعض الؿقاضع لؿ يسبؼف أحد لؿثؾ جؿعف-
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لتوصقات:أهمُّ ا

طؾــك صــالب طؾــؿ الؼــراءات اإلبحــار أكثــر والغــقص يف أطؿــاق هــذا العؾــؿ7  ,8

لقستخرجقا درره وجقاهره-

ص وما أسفب يف الؼراءات، فؽالهؿا يؽؿالن بعضفؿا- ,0 آطتـاء بؿا ُلخ 

آهتؿام بالتللقػ يف الروايات الؿختؾػة لؽؾ قـارئ، ومعرفـة الصـحقح مـفـا  ,5

وغقر الؿؼروء بف-

لتللقػ والبحث يف التحريرات التل تخدم هذا العؾؿ، وهل ضرورة آطتـاء با ,1

لتؽؿقؾ طؾؿ الؼراءات لبقان إوجف الجائزة وغقر الجائزة فقف-

ة كتب مـ مملػاتف، أشار إلقفا يف زوايا مختؾػـة  ,2 لؾؿمل ػ محؿد بـ الؿقق ع طدَّ

فقجب التلكد  مـ هذا البحث، وذلؽ يساطدكا وُيرشدكا لبؼقة كتبف التل لؿ تحؼؼ بعد،

مـ ذلؽ، وآطتـاء هبا، وتحؼقؼفا7 لتظفر لطالب هذا العؾؿ، ففل ُتعد مرجعًا مفؿًا 

يف طؾؿ الؼراءات-

 

* * * 
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 املضادر ّاملزاجع

: أبق الؼاسـؿ شـفاب الـديـ طبـدالرحؿـ تللقػابراز الؿعاين مـ حرز إماين،  ,8

الؽتــب  هـــ(، ن: دار332بـــ إســؿاطقؾ الؿؼدســل الؿعــروف بــلبل شــامة)تا

بقروت- ,العؾؿقة

: أبـل العـز محؿـد تـللقػارشاد الؿبتدي وتذكرة الؿـتفل يف الؼراءات العشر،  ,0

هـ(، حؼؼف: جؿال الديـ محؿد شرف، ن: دار 208بـ الحسقـ الؼالكسل )تا

صـطا-,الصحابة لؾرتاث

: أبل الطقب طبدالؿـعؿ بـ طبقد اهلل تللقػآرشاد يف الؼراءات إئؿة السبعة،  ,5

هـــ(، حؼؼــف: د- بشــقر أحؿــد دطــبس، ن: دار 556غؾبــقن الؿؼــرئ)تابـــ 

هـ-8150صـطا، ط: إولك  ,الصحابة لؾرتاث 

: أبــل طؾــل الحســقـ بـــ طبــد اهلل بـــ ســقـا تــللقػأســباب حــدوث الحــروف،  ,1

هـ(، حؼؼف: محؿد حسان الطقان، ويحل مقـر طؾـؿ، ن: مجؿـع الؾغـة 105)ت

دمشؼ- ,العربقة 

: محؿد راغب الطباخ الحؾبـل، ن: تللقػؾب الشفباء، إطالم الـبالء بتاريخ ح ,2

-0دار الؼؾؿ العربل، ط:

: أبــل جعػــر أحؿــد ابـــ طؾــل بـــ خؾــػ تــللقػاإلقـــاع يف الؼــراءات الســبع،  ,3

 ,هـ(، حؼؼف: أحؿد فريد الؿزيدي، ن: دار الؽتب العؾؿقة212إكصاري )ت

م-0226بقروت، ط: الثاكقة 

ــران،  ,4 ــاين الؼ ـــ مع ــان ط ــلإيجــاز البق ــقد الـقســابقري لقػت ــان الحــؼ محؿ : بق

,الغزكقي، حؼؼف: د- حـقـػ بــ حســ الؼاسـؿل، ن: دار الغـرب اإلسـالمل

هـ-8182بقروت، ط: إولك 

: شؿس الديـ تللقػإيضاح الرمقز ومػتاح الؽـقز يف الؼراءات إربع طشرة،  ,5

هـ(، حؼؼف: جؿال الديـ محؿد شـرف، ن: 516محؿد بـ خؾقؾ الؼباقبل )ت

هـ-8105صـطا، ط:آولك  ,حابة لؾرتاثدار الص
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: إسـؿاطقؾ بــ محؿـد تـللقػإيضاح الؿؽـقن يف الذيؾ طؾك كشـػ الظــقن،  ,6

هـ(، طـل بتصحقحف: محؿد شرف الديـ بالتؼايا، 8566الباباين البغدادي)ت:

بقروت- ,والؿعؾؿ رفعة بقؾؽفالؽؾقسك، ن: دار إحقاء الرتاث العرب

ــراءات الســبع،  ,82 ــللالتبصــرة يف الؼ ــرواين قػت ــل محؿــد مؽــل الؼقســل الؼق : أب

هــ(، حؼؼـف: جؿـال الـديـ محؿـد شـرف، ن: دار الصـحابة 154الؼرصبل )ت

هـ-8104صـطا، ط: آولك ,لؾرتاث

: أبل الؼاسؿ طبد الرحؿـ بــ تللقػالتجريد لبغقة الؿريد يف الؼراءات السبع،  ,88

راهقؿ هــ(، حؼؼـف: د- ضـاري إبـ283طتقؼ الؿعروف بـ ابـ الػحـام الصـؼؾل )

هـ-8151طّؿان، ط: إولك:  ,الدوري، ن: دار طؿار لؾـشر

ــراءات العشــر،   ,80 ــر التقســقر يف الؼ ــللقػتحبق ـــ ت ــر اب ــق الخق ــديـ أب : شــؿس ال

هــ(، حؼؼـف: د- أحؿـد محؿـد 555الجزري، محؿد بـ محؿد بـ يقسػ )ت

ان، ط: إولك  ,مػؾح الؼضاة، ن: دار الػرقان  هـ- 8108َطؿَّ

: طثؿــان بـــ ســعقد أبــق طؿــرو الــداين تــللقػان والتجقيــد، التحديــد يف اإلتؼــ ,85

بغـداد، ط: ,هـ(، حؼؼف: د- غاكؿ قدوري حؿد، ن: مؽتبـة دار إكبـار111)ت

هـ-8124إولك 

تللقػ: أبل الحسـ طؾل بـ سؾقؿان بـ ترتقب إداء وبقان الجؿع يف اإلقراء،  ,81

أكقـؽ، ن:  هـ(، حؼؼف: طبد اهلل بــ محؿـد452أحؿد إكصاري الؼرصبل )ت

هـ-8151الرباط، ط: إولك  ,دار إمان لؾـشر والتقزيع 

محؿـد بــ أبـل بؽـر بــ أيـقب بــ تحػة الؿقدود يف أحؽام الؿقلقد، تـللقػ:  ,82

: طبــد الؼــادر فحؼؼــ، هـــ(428ســعد شــؿس الــديـ ابـــ قــقؿ الجقزيــة )ت

 هـ-8568ط: إولك، ، دمشؼ –ن: مؽتبة دار البقان، إركاؤوط

: أبـل طؾـل تـللقػت بؾطقـػ اإلشـارات يف الؼـراءات السـبع، تؾخقص العبارا ,83

هـــ(، طؾــؼ طؾقــف: جؿــال الــديـ محؿــد 281الحســـ بـــ خؾــػ بـــ بؾقؿــة )ت

صـطا-,شرف، ن: دار الصحابة لؾرتاث

: أبل معشر طبد الؽريؿ بــ طبـد الصـؿد تللقػالتؾخقص يف الؼراءات الثؿان،  ,84
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صـطـا، ,حابة لؾـرتاثطداد: جؿال الديـ محؿد شرف، ن: دار الصـإالطربي، 

هـ-8105ط:

ــــد،  ,85 ــــؿ التجقي ــــد يف طؾ ــــللقػالتؿفق ـــــ ت ــــر اب ــــق الخق ــــديـ أب ــــؿس ال : ش

,هــ(، حؼؼـف: د-طؾـل حسـقـ البـقاب، ن: مؽتبـة الؿعـارف555الجزري)ت

هـ-8122الرياض، ط: إولك 

ــبع،  ,86 ــراءات الس ــقر يف الؼ ــللقػالتقس ــداين ت ــعقد ال ـــ س ــان ب ــرو طثؿ ــل طؿ : أب

 ,ـ محؿـد شـرف، ن: دار الصـحابة لؾـرتاثهـ(، حؼؼف: جؿـال الـدي111)ت

هـ-8104صـطا، ط: إولك 

: أبـل طؿـرو طثؿـان بــ سـعقد الـداين تـللقػجامع البقان يف الؼراءات السـبع،  ,02

هـ(، حؼؼف: طبد الرحقؿ الطرهقين و د- يحقك مراد، ن: دار الحـديث 111)ت

-هـ8104 إولك: ط الؼاهرة، –

طؿـش الؿعـروف بــ: جـامع ابــ فـارس، الجامع يف الؼراءات العشر وقراءة إ ,08

هــ(، 120: أبل الحسـ طؾل بـ محؿد بـ فارس الخقاط البغـدادي )تتللقػ

بقــروت، ط: إولــك  ,حؼؼــف: د- خالــد حســـ أبــق الجــقد، ن: دار ابـــ حــزم

هـ-8154

ل،  ,00 : مقسك ابــ تللقػالجامع ل داء روضة الحػاظ الؿعروف بـ روضة الؿعدَّ

هـ(، حؼؼـف: د- خالـد حســ ابـق 222لؿصري )تالحسقـ الحسقـل الؿعدل ا

هـ-8153بقروت، ط: إولك  ,الجقد، ن: دار ابـ حزم

: أبــل ُزرطــة طبــدالرحؿـ بـــ محؿــد بـــ زكجؾــة تــللقػحجــة الؼــراءات،  ,05

بقـروت، ط:  ,هـ(، حؼؼـف: محؿـد العـزازي، ن: دار الؽتـب العؾؿقـة102)ت

هـ-8156إولك 

أبل طؾـل الحســ بــ أحؿـد بــ أبـان  :تللقػالحجة يف طؾؾ الؼراءات السبع،  ,01

ومحؿـد فـماد،  ،وإبراهقؿ جابر ،هـ(، حؼؼف: محؿد إبراهقؿ544الػارسل )ت

هـ-8152صـطا، ط: إولك ,ن: دار الصحابة لؾرتاث

ــرتاث  ,02 ــة ال ــللقػففــرس مخطقصــات،  ,خزاك ــؽ ت ــام باصــداره مركــز الؿؾ : ق
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ــات والخز ــات اإلســالمقة يف الؿؽتب ــارس الؿخطقص ــذة: فف ــات فقصــؾ، كب اك

ومراكــز الؿخطقصــات يف العــالؿ تشــتؿؾ طؾــك معؾقمــات طـــ أمــاكـ وجــقد 

الؿخطقصات وأرقام حػظفا يف الؿؽتبات والخزائـ العالؿقة ، ]الؽتاب مرقؿ 

آلقا[-

: محؿــقد بـــ محؿــد العبــد، تــللقػالروضــة الـديــة شــرح الؿؼدمــة الجزريــة،  ,03

 ,ة لؾـرتاثصححف وطؾؼ طؾقف: السـادات السـقد أحؿـد، ن: الؿؽتبـة إزهريـ

هـ-8100الؼاهرة، ط: إولك 

: أبـل طؾــل الحســ بــ محؿــد تـللقػالروضـة يف الؼـراءات اإلحـدى طشــرة،  ,04

هـ(، حؼؼف: د- مصطػك طدكان محؿد سـؾؿان، ن: 155البغدادي الؿالؽل)ت

سـقريا، ط:  ,الؿديـة الؿـقرة، ودار العؾـقم والحؽـؿ ,مؽتبة العؾقم والحؽؿ

هـ-8101إولك 

: ابـــ مجاهــد، حؼؼــف: د- شــققل ضــقػ، ن: دار تــللقػراءات، الســبعة يف الؼــ ,05

-1الؼاهرة، ط: ,الؿعارف

: أحؿـد بــ مقسـك التؿقؿـل أبـق بؽـر بــ مجاهـد تـللقػالسبعة يف الؼراءات،  ,06

مصـر، ط:  ,هـ(، حؼؼـف: شـققل ضـقػ، ن: دار الؿعـارف501البغدادي )ت

هـ-8122الثاكقة 

وهـق شـرح مـظقمـة حـرز  سراج الؼـارئ الؿبتـدي وتـذكار الؿؼـرئ الؿـتفـل، ,52

: أبل الؼاسؿ طؾل بــ طثؿـان الؿعـروف تللقػإماين ووجف التفاين لؾشاصبل 

ــابـ الؼاصــح العــذري البغــدادي )ت ــادر 528ب ــد الؼ هـــ(، حؼؼــف: محؿــد طب

هـ-8150بقروت، ط: الثالثة  ,شاهقـ، ن: دار الؽتب العؾؿقة

العؽـربي : طبـد الحـل بــ أحؿـد تـللقػشذرات الذهب يف أخبار مـ ذهـب،  ,58

هـ(، حؼؼف: محؿقد إركاؤوط، خرج احاديثف: 8256الحـبؾل أبق الػالح )ت

هـ-8123دمشؼ، ط: إولك ,طبد الؼادر إركاؤوط، ن: دار ابـ كثقر

: تـللقػشرح شعؾة طؾك الشاصبقة الؿسؿك كــز الؿعـاين شـرح حـرز إمـاين،  ,50

الديـ  هـ(، حؼؼف: جؿال323محؿد بـ أحؿد الؿقصؾل الؿعروف بشعؾة )ت
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هـ-8105صـطا، ط: إولك: ,محؿد شرف، ن: دار الصحابة لؾرتاث

محؿد بـ محؿد بـ يقسػ بـ أحؿد بـ  ابـ الـاضؿ: تللقػشرح صقبة الـشر،  ,55

هـ(، ضبطف وطؾؼ طؾقـف: الشـقخ أكـس مفـرة، ن: دار الؽتـب 526الجزري )ت

هـ-8102بقروت، ط: الثاكقة  ,العؾؿقة

ؼراءات الؿسؿك بـ الدر الـثقر والعذب الـؿقـر، شرح كتاب التقسقر لؾداين يف ال ,51

هــ(، 422: طبدالقاحد بـ محؿد بـ طؾل الؿالؽل الشفقر بالؿالؼل )تتللقػ

حؼؼــف: طــادل أحؿــد طبــد الؿقجــقد، وطؾــل محؿــد معــقض، ن: دار الؽتــب 

-هـ8101 إولك: ط بقروت، –العؾؿقة 

السعد مـصقر بــ  : أبقتللقػالشؿعة الؿضقة بـشر الؼراءات السبع الؿرضقة،  ,52

هـــ( حؼؼــف: د- طؾــل ســقد أحؿــد جعػــر، ن: 8281أبــل الـصــر الطــبالوي )ت

هـ-8105 الرياض، ط: إولك ,مؽتبة الرشد السعقدية

: أبـل صـاهر إسـؿاطقؾ بــ خؾـػ الؿؼـرئ تـللقػالعـقان يف الؼراءات السـبع،  ,53

هـ(، حؼؼف: جؿال الـديـ محؿـد شـرف، ن:دار 122إكصاري إكدلسل )ت

هـ-8152صـطا، ط: إولك  ,ة لؾرتاثالصحاب

: أبـل العـالء الحســ تـللقػغاية آختصار يف قراءات العشرة أئؿة إمصار،  ,54

هـ(، حؼؼف: د- أشرف محؿـد صؾعـت، ن: 236بـ أحؿد الفؿذاين العطار )تا

هـ-8104 إولك: ط صـطا، –دار الصحابة لؾرتاث

ــد،  ,55 ــؿ التجقي ــد يف طؾ ــة الؿري ــللقػغاي ــؾ كت ــة قاب ــاهرة، ط: : ططق صــر، ن: الؼ

السابعة-

ــــراء،  ,56 ــــات الؼ ــــة يف صبؼ ــــة الـفاي ــــللقػغاي ــــر ت ــــق الخق ــــديـ أب : شــــؿس ال

هـ(، ن:مؽتبـة ابــ تقؿقـة، ط: طــل بـشـرة برجسرتاسـر طـام 555الجزري)ت

هـ-8528

: أبــل بؽــر أحؿــد بـــ الحســقـ بـــ مفــران تــللقػالغايــة يف الؼــراءات العشــر،  ,12

ــف: جؿــال ا558الـقســابقري)ت ــؼ طؾق ـــ(، طؾ ــديـ محؿــد شــرف، ن: دار ه ل

صـطا- ,الصحابة لؾرتاث
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الؼراءات الثؿاين لؾؼران الؽريؿ الؿسؿك بالؽتاب إوسط يف طؾؿ الؼـراءات،  ,18

هـ(، حؼؼف: محؿـد بــ طقـد 222: الحسـ بـ طؾل العؿاين الؿؼرئ )تتللقػ

هـ-8105صـطا، ط: إولك  ,الشعباين، ن: دار الصحابة لؾرتاث

ــ ,10 ــراءات الس ــايف يف الؼ ــللقػبع، الؽ ــبقؾل ت ــل اإلش ـــ شــريح الرطقـ ــد ب : محؿ

,هـ(، حؼؼف: جؿـال الـديـ محؿـد شـرف، ن: دار الصـحابة لؾـرتاث143)ت

صـطا-

: يقسـػ بــ طؾـل تـللقػالؽامؾ يف الؼراءات العشر وإربعقـ الزائدة طؾقفا،  ,15

هــ(، حؼؼـف: جؿـال بــ السـقد 132بـ جبارة أبق الؼاسؿ الفذلل الؿغربل)تا

هـ-8105سؿا لؾتقزيع والـشر، ط: إولك  الشايب، ن: ممسسة

: مصــطػك بـــ طبــد اهلل تــللقػكشــػ الظـــقن طـــ أســامل الؽتــب والػـــقن،  ,11

,هـ(، ن: مؽتبة الؿثـك8234الؼسطـطقـل الؿشفقر باسؿ: حاجل خؾقػة )ت

م-8618بغداد 

: أبــل العــز محؿــد بـــ الحســقـ تــللقػالؽػايــة الؽــربى يف الؼــراءات العشــر،  ,12

(،حؼؼف: جؿـال الـديـ محؿـد شـرف، ن: دار الصـحابة هــ208الؼالكسل )ت

هـ-8104صـطا، ط: ,لؾرتاث

هـــ(، 412: طبــد اهلل بـــ طبــد الؿــممـ )تتــللقػالؽـــز يف الؼــراءات العشــر،  ,13

صـطا- ,حؼؼف: جؿال الديـ محؿد شرف، ن: دار الصحابة لؾرتاث

: كجـؿ الـديـ محؿـد الغـزي تـللقػالؽقاكب السـائرة بلطقـان الؿئـة العاشـرة،  ,14

بقـروت، ط:  ,هـ(، حؼؼف: خؾقؾ الؿـصقر، ن: دار الؽتب العؾؿقة8238ت:)

هـ-8185آولك 

محؿد بـ مؽرم بـ مـظـقر إفريؼـل الؿصـري، ن: دار  :تللقػلسان العرب،  ,15

بقروت، ط: إولك- ,صادر

: أبـل العبـاس أحؿـد بــ محؿـد تـللقػلطائػ اإلشارات يف فـقن الؼـراءات،  ,16

جؿال الديـ محؿـد شـرف، ن: دار الصـحابة  هـ(، حؼؼف:605الؼسطالين )ت

هـ-8156صـطا، ط: إولك ,لؾرتاث
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: أبل بؽر أحؿد بــ الحسـقـ بــ مفـران تللقػالؿبسقط، يف الؼراءات العشر،  ,22

هـ(، حؼؼف: جؿال الديـ محؿد شـرف، ن:دار الصـحابة 558الـقسابقري )ت

صـطا- ,لؾرتاث

إطؿــش ويعؼــقب الؿــبفج يف الؼــراءات الســبع الؿتؿؿــة بــابـ محقصـــ و ,28

هـ(، حؼؼـف: 218: سبط الخقاط البغدادي طبد اهلل بـ طؾل )تتللقػوخؾػ، 

-صـطا –محؿد بـ طقد الشعباين، ن: دار الصحابة لؾرتاث 

: أبل صاهر أحؿد بـ طؾل بـ طبقد اهلل بــ تللقػالؿستـقر يف الؼراءات العشر،  ,20

دار البحـقث هــ(، حؼؼـف: د- طؿـار أمـقـ الـددو، ن: 163سقار البغـدادي )ت

هـ-8103اإلمارات العربقة، ط: إولك  ,لؾدراسات اإلسالمقة

: الؿبـارك بــ الحســ بــ تـللقػالؿصباح الزاهر يف الؼراءات العشر البقاهر،  ,25

هـ(، حؼؼف: جؿال الديـ محؿد شرف، 222أحؿد أبل الؽرم الشفرزوري )ت

هـ-8158صـطا، ط: إولك  ,ن: دار الصحابة لؾرتاث 

هــ(، 542: أبل مـصقر محؿد بـ أحؿد إزهـري )تتللقػاءات، معاين الؼر ,21

ــة ــد الؿزيــدي، ن: دار الؽتــب العؾؿق ــة  ,حؼؼــف: أحؿــد فري بقــروت، ط: الثاكق

م-0282

 ودار، بقـروت –: طؿر رضا كحالة، ن: مؽتبـة الؿثــكتللقػمعجؿ الؿملػقـ،  ,22

بقروت- ,حقاء الرتاث العربلإ

ل الؼاســؿ طبــد القهــاب بـــ محؿــد : أبــتــللقػالؿػتــاح يف الؼــراءات الســبع،  ,23

 ,هـ(، حؼؼف: أحؿد فريد الؿزيـدي، ن: دار الؽتـب العؾؿقـة138الؼرصبل )ت

هـ-8104بقروت، ط: إولك 

: طثؿان بـ سعقد أبـق طؿـرو الـداين تللقػالؿؼـع يف رسؿ مصاحػ إمصار،  ,24

هـ(، حؼؼف: محؿد الصادق قؿحاوي، ن: مؽتبة الؽؾقات إزهريـة، 111)ت 

الؼاهرة-

: أبـل حػـص طؿـر بــ تـللقػالؿؽرر يف ما تقاتر مـ الؼراءات السبع وتحرر،  ,25

قاسؿ إكصاري الؿعـروف بالـشـار مــ طؾؿـاء الؼـرن التاسـع، حؼؼـف: أحؿـد 
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بقــروت، ط: إولــك  ,محؿــقد الشــافعل الحػقــان، ن: دار الؽتــب العؾؿقــة

هـ-8100

ؾـل ابــ بـزداد : أبـل طؾـل الحســ بــ طتـللقػالؿقجز يف أداء الؼراء السـبعة،  ,26

إهقازي، حؼؼف: طبد العظقؿ طؿران، ن: مؽتبة أوٓد الشقخ لؾرتاث-

هــ(، 138: طبد القهاب بـ محؿـد الؼرصبـل )تتللقػالؿقضح يف التجقيد،  ,32

ان، ط: إولك  ,حؼؼف: غاكؿ قدوري الحؿد، ن: دار طؿار هـ-8108َطؿَّ

ابـــ الجــزري، : شــؿس الــديـ أبــق الخقــر تــللقػالـشــر يف الؼــراءات العشــر،   ,38

ـــ يقســػ )ت ـــ محؿــد ب ــل محؿــد الضــباع  555محؿــد ب ــف: طؾ هـــ(، حؼؼ

هـ(، ن: الؿطبعة التجارية الؽربى-  8552)ت

: محؿد بـ سػقان الؼقرواين، حؼؼف: جؿـال تللقػالفادي يف الؼراءات السبع،  ,30

هـ-8150صـطا، ط: إولك  ,الديـ محؿد شرف، ن: دار الصحابة لؾرتاث

: أبـل تـللقػءات الؼـراء الثؿاكقـة أئؿـة إمصـار الخؿسـة، القجقز يف شرح قرا ,35

هــ(، حؼؼـف: جؿـال الـديـ 133)ت طؾل الحسـ بـ طؾل ابـ بزداد إهقازي

 هـ-8103صـطا، ط: إولك ,شرف، ن: دار الصحابة لؾرتاث

 

* * * 
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 إطداد

استاذ التػسقر وطؾقم الؼرآن الؿساطد بجامعة كجران
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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، 

دف البحث  إلك دراسة مقاضع الزيادة ٕهؾ اإليؿان وأهؾ الؽػر والعالقة بقـفا، ويف

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

ادة لؾؽافريـأن الؽػر هق أصؾ كؾ زي •

 وأما توصقات البحث فؽان مـفا :

-آهتؿام بدراسة مقضقطات الؼرآن الؿتعؾؼة باإليؿان لطؾب الزيادة 8 

-حث صالب العؾؿ وخصقصًا حؿؾـة الؼـرآن طؾـك الـربط بـقـ مقاضـع الزيـادة 0

القاردة يف الؼرآن 

 بالغقة-دراسة آيات الزيادة ومتعؾؼاتا دراسة بالغقة ٓستخراج إسرار ال5

 الزيادة ، الؽػر ، اإليؿان، الرجس- الؽؾؿات الؿػتاحقة :
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 مكدم٘

ــقال  ــك طظــقؿ الـ ــة طؾ ــف الشــؽر والؿـ الحؿــد هلل طــدد الحــروف والؽؾؿــات ،ول

والفبات والصالة والسالم إتؿان إكؿـالن مـا تعاقـب الـَّقـران ،ومادامـت إرض 

 .والسؿقات

معقـ مبارك يػقض بؽؾ كقر وهـدى ، إن هذا الؼرآن كقر يستضاء بف ويستفدى ، و

وحقـ يؽرم اهلل طبـده بؿعرفـة سـبقؾف واتبـاع هنجـف يسـتؾزم ذلـؽ مــف تدارسـف وففؿـف 

 ،فتْشُرف بؿتعؾؼف العؾقم ، وتستؿطر بدراستف الفداية والرشاد-

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿ : قـــال تعـــالك

طرقفــا وهــذا شــامؾ يف كــؾ الؿقاضــقع التــل ي [6اإلســراء:] ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 الؼرآن7 ففق يفدي يف جؿقعفا إلك التل هل أققم وأرشد وأهدى سبقالً-

الـقاردة ومـ الؿقضقطات التل لػتت كظري يف الؼرآن الؽريؿ مقضقع الزيـادات 

 -افريـ يف الؼرآن الؽريؿالؽ وحؼحؼ الؿممـقـ يف 

فرغبت يف جؿع تؾؽ أيات وتـاولفا بالدراسة والبحث7 ٓسـتخراج مؽـقكاتـا، 

حــؼ الؿــممـقـ الــقاردة يف اســتـباط هــداياتا وفقائــدها، وذلــؽ بعـــقان: )الزيــادات و

 دراسة مقضقطقة- (افريـ يف الؼرآن الؽريؿ الؽو

أهؿقة الؿوضوع وأسباب اختقاره: 

تل  أهؿقة الؿقضقع ٓرتباصف بآيـات الؼـرآن الؽـريؿ التـل أوجـب اهلل طؾقــا فقفـا 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :قــال اهلل تعــالك ، كؿــا يفتــدبر الؼــرآن

 -[06ص:]  ﴾ چ چ

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 

تحتـاج إلـك طؾك هذيـ إمريـ مــ زيـادات مرتابطـة ومتعاقبـة، مــ الؿقضـقطات التـل 

 التلمؾ والدراسة7 لتحديدها وبقان العالقة بقـفا وبقـ أصؾفا وهق اإليؿان أو الؽػر -
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 أما أهدا  البحث : 

 تحرير معـك الزيادة ومقاضع ورودها يف الؼرآن الؽريؿ- -8

 جؿع مقاصـ الزيادة التل تؽقن ٕهؾ اإليؿان لؾرتغقب فقفا - -0

 حذير مـفا -جؿع مقاصـ الزيادة التل تؽقن لؾؽافريـ لؾت -5

 الدراسات السابؼة:

)مػفـوم لػظتـي الزيـادة والـؼصـان يف الؼـران الؽـريم(  بعــوانوقػت طؾك دراسـة 

ــالل الؽــقالين دراســة موضــوطقة( ) ــز إســؿاطقؾ الســقد حؿــد الحق ــدر طبــد العزي لحق

ــداد، وشــؿؾت الدراســة : ــة اإلســالمقة ببغ ــادة  الحســـل، بالجامع ــك الزي ــاول معـ تـ

الدالــة طؾقفؿــا، ثــؿ الؿعــاين الحؿقــدة والذمقؿــة لؾػظــل الزيــادة والـؼصــان وإلػــاظ 

ــة  ــادة والـؼصــان، والؿباحــث العؼدي ــة لؾزي والـؼصــان ،والؿعــاين الدكققيــة وإخروي

 الؿتضؿـة لؿعـك الزيادة والـؼصان -

وقد تؼاصعت هذه إصروحة مع بحثل يف بعـض الـؼـاط الؿـقجزة ، ولؽــ بحثـل 

ــد والتقضــقح ال ــاول بالتحدي ــادات فؼــط والتــل وردت يف حــؼ الؿــممـقـ وحــؼ تـ زي

 الؽافريـ-

 خطة البحث:

ـــك  ـــارس طؾ ـــة وفف ـــقـ، وخاتؿ ـــد ومبحث ـــة وتؿفق ــــ مؼدم ـــقن البحـــث م  ويتؽ

 الـحق التالل:

ــاره ،وأهــداف  الؿؼدمــة ــة الؿقضــقع ، وأســباب اختق ــان أهؿق : وتشــتؿؾ طؾــك بق

 البحث، وخطة البحث ، والدراسات السابؼة ، ومـفج البحث-

 د وفقه : قالتؿف

 -تعريػ الزيادة لغة واصطالحا-8

-معاين الزيادة ومرادفاتا يف الؼرآن الؽريؿ -0

 يف الؼرآن الؽريؿ وتصريػاتا - "زاد"-مادة 5
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 مطالب:ثؿاكقة وفقف الؿبحث إول: الزيادات الواردة يف حق الؿممـقن: 

 الؿطؾب إول: زيادة اإليؿان - 

 الؿطؾب الثاين: زيادة الفدى - 

 لؿطؾب الثالث: زيادة الخشقعا - 

 الؿطؾب الرابع: الزيادة مـ فضؾ اهلل - 

 الؿطؾب الخامس: الزيادة يف الحسـة - 

 جزاء مـ أراد بعؿؾف أخرة - الؿطؾب السادس: الزيادة يف

 - الؿطؾب السابع: الزيادة يف اإلحسان

 - الؿطؾب الثامـ : الزيادة يف كعقؿ الجـة

 :طؾبًا م أحد طشروفقف لواردة يف حق الؽػار: الؿبحث الثا : الزيادات ا

 الؿطؾب إول: زيادة الؿرض يف قؾقهبؿ - 

 الؿطؾب الثاين: زيادة الؽػار رجسا إلك رجسفؿ - 

  الؽػر -الؿطؾب الثالث: الزيادة يف

 - الؿطؾب الرابع: الزيادة يف الطغقان

 - الؿطؾب الخامس:الزيادة يف الضالل 

 ر كػقرًا وفرارًا : زيادة الؽػالسادسالؿطؾب ا-

 زيادة الؽػار خسارة وهالكًالسابعالؿطؾب ا : - 

 الزيادة يف طذاهبؿ وسعقرهؿ يف جفـؿثامـالؿطؾب ال : - 

 الزيادة يف اإلثؿتاسعالؿطؾب ال : -

 - الؿطؾب العاشر : الزيادة يف الخبال

 - الؿطؾب الحادي طشر: الزيادة يف الرهؼ 

 مـفج البحث:

 فج آستؼرائل القصػل التحؾقؾل: سؾؽت يف هذا البحث الؿـ

 وتصـقػفا- افالؿـفج آستؼرائل يف استخراج أيات القاردة يف الزيادة وجؿعف
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ــؾ  ــة والتحؾق ــا بالدراس ــات وتـاولف ــرض أي ــل يف ط ـــفج القصــػل التحؾقؾ والؿ

 واستـباط الػقائد-

قــة، بالؼقاطــد والضــقابط العؾؿقــة الؿعروفــة يف كتابــة البحــقث العؾؿ مــع آلتــزام

 كالتالل:

مــع كتابتفــا بالرســؿ  اســؿ الســقرة ثــؿ رقــؿ أيــة،طــزو أيــات الؼرآكقــة بــذكر  -8

العثؿاين-

تخريج إحاديث الـبقية، فنن كان الحديث يف الصحقحقـ اكتػقت هبؿا، وإن  -0

يف غقرهؿا خرجتف مـ مظاكف مع ذكر درجتف والحؽؿ طؾقف- كان

-تقثقؼ كصقص العؾؿاء وآرائفؿ مـ كتبفؿ مباشرة -5

آلتزام بعالمات الرتققؿ وققاطد اإلمالء الحديثة- -1
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 التنَٔد

 أوًٓ : تعريف الزيادة لغة واصطلحًا:

الـؿق، وكذلؽ الزوادة- والزيادة: خالف الـؼصان- زاد الشلء يزيد زيدا  ":الزيادة

 - "وزيدا وزيادة وزيادا ومزيدا ومزادا أي ازداد- والزيد والزيد: الزيادة

والؿــزاد، والزيــدان ، بػــتح  ،والزيــادة ، بالؽسـر والؿزيــد"التــاج : وقـال صــاحب 

  -"ذلؽ )بؿعـك( ، أي بؿعـك الـؿق والزكاء فسؽقن، كؾ

َياَدةُ  "قال ابـ طاشقر:  َيـاَدةِ  وتطؾؼ، ذواتال يف وتقفر ؿاءُ ـَ ال أصؾفا : الز   أيضـًا الز 

ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿: لكتعـا كؼقلف، غقره إلك حال تغققر أو، حال طؾك حال صرو طؾك

 ﴾ېئ ېئ 

الزيادة يف آصطلح:

فِت الزيادة بتعريػات كثقرة ، وبؿعاٍن مختؾػة ، كؾ معــك مـفـا يعطـل مػفقمـًا  ُطرَّ

جديــدًا لؿعـــك الزيــادة بحســب مققعفــا وأثرهــا البــالغ فقــف لقســتؼقؿ الؿعـــك الؿــراد، 

 وجاءت طؾك الـحق أ  : 

َياَدةُ  "قال الراغب:  -8 -  "إلك ما طؾقِف الشلُء يف كػسِف شلُء آخر  أن َيـَْضؿَ  الز 

ــاَدةُ "وقــال البؼــاطل طـــ الحرالــل : -0 َي  قدِ ـقجــمَ  يف ؽـــيَ  لــؿ أمــرٍ  اســتحداُث  الز 

-"الشلء

َياَدةُ  "وقال أبق حقان إكدلسل:  -5  -  " الؿعؾقم الؿؼدار تجاوز الز 

َياَدةُ  "وقال أيضا :   -" الؿعؾقم الؼدر طـ ارتػاع الز 

                                                 
  (865. 5لسان العرب ) (8)

 (822. 5تاج العروس ) (0)

 (-3.350التحرير والتـقير )( 5)

 (-8.083مػردات غريب الؼران)  (1)

 (3.102كظؿ الدرر ) (5)

 (-  8.26البحر الؿحقط ) (6)

-الؿصدر كػسف (4)



 هـ4774( :6لؾدراسات الؼرآكقة العدد )قانتب مجؾة

 
166 

َياَدة وفـرةُ  "وقال ابـ طاشقر:  -1  طـدد وفـرة مثـؾ مخصـقص، شـلء مؼـدار الز 

، " الؿديـة سؽان ووفرة الؿقزون، ووزن الؿعدود،

َياَدة "وقال أيضا :  ، " دحوا رضـغ أو واحد جـس مـ رهـغق كـإل شلء ضؿ الز 

ة -وهق الؿـاسب فقؿا سبؼ مـ تعريػات لتقافؼف مع التعريػ الؾغقي لؾزياد

 ثاكقًا :مرادفات الزيادة يف الؼرآن الؽريم :

 وردت يف الؼرآن الؽريؿ ألػاظ مرادفة لؾػظ الزيادة وهل:

 الشلءُ  َرباوهق يف الؾغة، بؿعـك: الزيادة والـؿاء- وهق ملخقذ مـ  لػظة الربا،- 8

قتف: وَأْرَبْقتف، وكؿا زاد: وِرباءً  ُرُبّقاً  َيْرُبق  لؽـ الؿال رأس ؾكط الزيادة الربا، فَكؿَّ

ھ ﴿ :قال تعالك الزيادة وباطتبار ، وجف دون وجف طؾك بالزيادة الشرع يف خص

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  ﮸ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 -[56الروم:] ﴾ ﯁  

 -  وهق يف الؾغة بؿعـك: الزيادة  :الَؽْورُ لػظة - 0

 - "القصقل إلك الزيادة  الَؽْقرُ "ويف آصطالح :  

 -  ( الَؽْقرِ  َبْعدَ  الَحْقرِ  مـ باهللّ  أطقذالحديث : )ويف  

 فسـادبعد آسـتؼامة ، ووالرجقع ،  بعد الزيادة الـُّؼصانمـ  باهللّ  أطقذومعـاه :  

دإمـقر بعد صالحفا،   بعد التؼدم فقفا- الحال يف والرتدُّ

 وققلف لعؿامة،ا كؽقر بعض إلك بعضف وضؿ،  إدارتف لءالش ْقرَ ـكَ "قال الراغب : 

ـــــــــــالك  ائۉ ې ې ې ې ى ى ائ ۉۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: تع

                                                 
 -(5.510) التحرير والتـقير (8)

 (- 8.1365الؿصدر كػسف )   (0)

 ( ، مادة )ربا( -81.521لسان العرب )  (5)

( - 2.821مادة )كقر( لسان العرب )  (1)

( -445الؽؾقات ٕبل البؼاء الؽػقي )  (2)

 ( ، وقال : حديث حسـ صحقح -5538(: برقؿ ) 88.50أخرجف الرتمذي يف ُســف ،) (3)

 (- 822. 1) (، والؾباب يف طؾقم الؽتاب8.5136( وتاج العروس )2.821لسان العرب ) (4)
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ــــر: ﴾ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ۈئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ وئەئ ەئ وئ  [ 2]الزم

 -  وازديادهؿا والـفار الؾقؾ واكتؼاص مطالعفا يف الشؿس جريان إلك رةشافن

ٻ  ٱ ﴿ ، كؿا يف ققلف تعالك:  لؾزيادة اسؿوهق يف الؾغة:  :الـََّػل.لػظة 6

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پٻ پ پ پ ٻٻ

 -[8إكػال:]  ﴾ ٿ ٹ

 ولـذا الزيـادة،:  أي ، ؾْػـالـَ  مــ الؾغـة أصـؾ يف وهق،  جؿع إكػال "قال الراغب

 7 كافؾـة القلـد لقلـد:  ؾـوقق-  الػرض وهق إصؾ طـ زيادة ٕكف 7 كافؾة لؾتطقع : ققؾ

 -  "--- القلد طؾك زيادة فـٕك

، إَصــؾ طؾــك زيــادة كــان مــا والـافِؾــة َػــؾالـَّ  معـــك وِجؿــاعُ  ":  مـصــقر َأبــق قــال

قتو ًٓ  الغـائؿُ  سؿ  ؾقا الؿسؾؿقـ َٕن7  َأْكػا  لفؿ تحؾَّ  لؿ الذيـ إَُمؿِ  سائر طؾك هبا ُفض 

ع وصالةُ ،  الَغـائؿ  مـا ثـقاب مــ لفـؿ ُكتِـَب  مـا طؾـك لفؿ َأْجرٍ  زيادة ٕهَنا7  كافِؾةٌ  التطقُّ

 -   " طؾقفؿ فرض

 - والسعادة  الـَّؿاءوهل يف الؾغة: تدل طؾك الزيادة و :َكةِ الَبرَ . لػظة 7

ھ  ہں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ :قال تعالك

 - [88ق:] ﴾ ﮺﮸ ﮹  ﮷﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮲ۓ ۓ  ےھ ھ ھ ے 

 وطؾكيؽقن محسقسًا،  ٓ حقث مـ يصدراإللفل، الذي  الخقرتشقر أية إلك  "

 -  "يحصر وٓ يحصك ٓ وجف

 ،لءالش يف زيد بارك: يؼال فال ، اهلل إلك إٓ الربكة فعؾ يسـد وٓ "قال يف الػروق:

                                                 
 (8.115 )معجؿ ألػاظ غريب الؼران (8)

 (88.342)مادة ) كػؾ( يـظر : لسان العرب  (0)

 (- 8.220معجؿ ألػاظ غريب الؼران )  (5)

 (-1.34التفذيب ) (1)

 (-82.562مادة )برك( لسان العرب ) (2)

(-8.11يـظر: مػردات ألػاظ غريب الؼرآن)  (3)
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 -  " بركة زيادة كؾ ولقس ، زيادة بركة كؾ فنذن،  فقف اهلل بارك:  يؼال وإكؿا

َكاةُ . لػظة 8  -  وهل يف الؾغة ، بؿعـك: الزيادة والـؿاء  : الزَّ

ــ َزكــاءً  ْزكــقيَ  َزكــا: يؼــال الّزيــادة، الّزكــاة حؼقؼــة "قــال ابـــ ســقده: ــك كوزّك  وَتَزكَّ

اه  - "وَزكَّ

 فسـؿقت والـؿـاء، الزيـادة:  العـرب كـالم يف الزكـاة معــك ":  إكبـاري ابــ وقال

 هـذا: ويؼـال،  أفـات مـ وتؼقف ، وتقفره ، مـف تخرج الذي الؿال يف تزيد ٕهنا ،زكاة

 -  " مـف فضالً  أزيد:  أي ، ذاك مـ أزكك

) كؾ شلء يزداد ففق يزكق زكـاة ، ويسـؿك مـا يخـرج مــ  ح :والزكاة يف آصطل

الؿال لؾؿساكقـ بنيجاب الشرع زكاة 7 ٕهنا تزيد يف الؿـال الـذي تخـرج مــف وتـقفره 

وتؼقف مـ أفات ، والثابت بـدلقؾ قطعـل أصـؾف ، والؿؼـدار بلخبـار أحـاد، ولـذلؽ 

 - أصؾؼ طؾقفا لػظ القاجب(

 يف الؼرآن الؽريم، وبقان اشتؼاقاتفا وتصريػاتفا.ورود مادة )زاد( ثالثًا: 

 - ( مقضعًا26وردت مادة )زاد( يف الؼرآن الؽريؿ يف )

 وتـقطت اشتؼاقات هذه الؿادة يف هذه الؿقاضع إلك ثالث اشتؼاقات رئقسة هل:

وجاء بتصـريػف يف الؿاضـل )زاد( ويف الؿضـارع )يزيـد( ويف  :الػعؾ الؿجرد (8

إمر )زد(-

وجاء بتصريػف يف الؿاضل )ازداد( ويف الؿضارع )يزداد(- :دالػعؾ الؿزي (0

وجاء بصقغة )زيادة( و )مزيد(- :الؿصدر  (5

ــات التــل وردت فقفــا مــادة )زاد( مصـــػة طؾــك اشــتؼاقاتا  وفقؿــا يؾــل ســرد لمي

 وتصريػاتا-

                                                 
 (-  8.826(، والؼامقس الػؼفل )  81.525ب )يـظر مادة )زكا( لسان العر (8)

 (- 8.63الػروق الؾغقية، ٕبل هالل العسؽري)  (8)

(- 5.833الؾغة ) يف الؿخصص (0)

 ( - 8.22)  زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر( ، و8.18) والعققن الـؽت (5)

 (- 153الؽؾقات ٕبل البؼاء الؽػقي )ص:  (1)
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 )زاد( وتصريػاته::أوًٓ: الػعل الؿجرد

 )زاد( بصقغة الؿاضي:

 [82]البؼرة: ﴾ڎ ڎ ڈڈ  ﴿ -8

 [:57:]البؼرة ﴾ھ ے ے ۓۓ  ھ ﴿ .5

 [845:]طؿران ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  ﴿ -5

 [36:]إطراف ﴾ ڦڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ -1

 [0:]إكػال ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ -2

 [14:]التقبة ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ -3

 [801:]التقبة ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ -4

 [802:]التقبة ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿ -5

 [828:]هقد ﴾ڈ ڈ ژ ژ  ﴿ -6

 [32:]الػرقان ﴾گ گ  ﴿ -82

 [00:اب]إحز ﴾ىت يت جث مث ىث  ﴿ -88

 [10:]فاصر ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿ -80

 [84:]محؿد ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ -85

 [3:]الجـ ﴾ک ک  ﴿ -81

 )زاد( بصقغة الؿاضي الؿسـد إلى ضؿقر الؿتؽؾم:

 [55:]الـحؾ ﴾پ پ پ ڀ  ﴿ -8

 [64:]اإلسراء ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ -0

 -[85:]الؽفػ ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ -5

 .)يزيد( بصقغة الؿضارع الؿرفوع

 -[25:]البؼرة ﴾ٿ ٿ  ﴿ -8
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 -[845:لـساء]ا ﴾ ھہ ہ ھ ھ ھ ﴿ -0

 -[31:الؿائدة] ﴾ جئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿ -5

 -[35:]الؿائدة ﴾ ۓہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ -1

 -[838:]إطراف ﴾ڳ ڳ  ﴿ -2

 -[35:]هقد ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ -3

ڄ ڄ ڃ ڃ  ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ -4

 -[4:]إبراهقؿ ﴾ ڃڃ

 -[18:]اإلسراء ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ -5

 -[32:]اإلسراء ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ -6

 -[50:]اإلسراء ﴾ۓ ھ ے ے ۓ  ﴿ -82

 -[826:]اإلسراء ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ -88

 -[43:]مريؿ ﴾ جئىئ ی ی ی ی ﴿ -80

 -[55:]الـقر ﴾ ڦٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ -85

 -[8:]فاصر ﴾ ﮲ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ -81

 -[52:]فاصر ﴾ جئىئ ی ی ی ی ﴿ -82

 -[56:]فاصر ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿ -83

 -[814:]الصافات ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ -84

 -[03:الشقرى] ﴾ ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ -85

 -[82:]الؿدثر ﴾ يئ جب حب خب ىئ ﴿ -86

 -[52:الـبل] ﴾ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ -02

 .)يزيد( بصقغة الؿضارع الؿجزوم

 -[20:]هقد ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ﴿ -8
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 -[02:]الشقرى ﴾ ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ -0

 -[05:]الشقرى ﴾ ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ -5

 -[3:]كقح ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ -1

 -[08:]كقح ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿ -2

 -[01:]كقح ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ -3

 -[05:]كقح ﴾جت حت خت مت ىت  ﴿ -4

 )زد( بصقغة إمر 

 -[881:]صف ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿ -8

 -[38:]ص ﴾ىت يت جث مث ىث  ﴿ -0

 -[1:]الؿزمؾ ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ -5

 الػعل الؿزيد )ازداد( وتصريػاته::ثاكقًا

 )ازداد(

 -[62:طؿرانآل ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ -8

 -[854:]الـساء ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ -0

 -[02:]الؽفػ ﴾ۈ ٴۇ  ﴿ -5

 يزداد()

آل ] ﴾ۀ ہ ہ  ۀں ڻ ڻ ڻ ڻ ںڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ -8

 -[845:طؿران

 -[32:]يقسػ ﴾ڇ ڇ ڇ  ڇچ چ چ ﴿ -0

 -[5:]الرطد ﴾ ڌچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ -5
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-[1:]الػتح ﴾ ڃڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ -1

 -[58:]الؿدثر ﴾ ڻژ ڱ ڱ ں ں ﴿ -2

 :الؿصدر:ثالثًا

 )زيادة(

 -[54:]التقبة ﴾ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ -8

 -[03:]يقكس ﴾ پٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ -0

 )مزيد(

 -[52:]ق ﴾ جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴿ -8

-[52:]ق ﴾ حضحس خس مس حص مص جض  ﴿ -0

 

* * * 
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 الشٓادات الْاردٗ يف حل املؤميني:املبخح األّل

 مطالب: ثؿاكقةوفقف 

 سٓادٗ اإلمياٌ.:املطلب األّل

، أهؾ السـة والجؿاطة مـ مسؾؿات العؼقدة طـدالؼقل بزيادة اإليؿان وكؼصاكف هق 

 وهق معتؼد السؾػ والخؾػ -

مـــ أصــقل أهــؾ الســـة "قــال الشــقخ محؿــد بـــ صــالح العثقؿــقـ ـ رحؿــف اهلل ــــ 

وكـؾ --- ، أن اإليؿان يزيد ويــؼص- وقـد دل طؾـك ذلـؽ الؽتـاب والســة:والجؿاطة

كص يدل طؾك زيادة اإليؿان، فنكف يتضؿـ الدٓلة طؾك كؼصف7 وبـالعؽس ٕن الزيـادة 

وقد ثبت لػظ الزيادة والـؼص مـف ،  والـؼص متالزمان، ٓ يعؼؾ أحدهؿا دون أخر

طـ الصحابة، ولؿ يعرف مـفؿ مخالػ فقف، وجؿفقر السؾػ طؾك ذلؽ قال ابـ طبد 

وطؾــك أن اإليؿــان يزيــد ويـــؼص جؿاطــة أهــؾ أثــار والػؼفــاء أهــؾ الػتقــا يف ":الــرب

 - "إمصار

ل إلـك فاإليؿان يف قؾقب العباد ٓ يستؼر طؾك مقزان واحد طؾك الدوام ،فؼـد يرتؼـ

 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-

ې ې ې ى ى  ﴿: ققلف تعالك الزيادة بسبب بعض أطؿال الؼؾوب.4

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿ ﴾ ۆئ ۈئ ۈئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ وئائ ائ ەئ ەئ

آل ] ﴾ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 .[840,845طؿران:

حقث كان التقكؾ طؾك اهلل سببًا يف زيادة إيؿاهنؿ، فؾؿ يؾتػتقا إلك تخقيػ الـاس "

                                                 
بتصرف-(802الحؿقية )ص:  فتح رب الربية بتؾخقص يـظر: (8)
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لفؿ، ولؿ يضعػقا بؾ ثبت بف يؼقـفؿ باهلل وازداد إيؿاهنؿ وأضفروا حؿقة اإِلسالم 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  ﴿: ققلف تعالك -"وأخؾصقا الـقة طـده

 . [00:]إحزاب ﴾ ىت يت جث مث ىث يث متيب جت حت خت

ــا طــايـ الؿممـــقن بــاهلل ورســقلف جؿاطــات الؽػــار استســؾؿقا ٕمــر اهلل، ":أي لؿَّ

وأيؼــقا بــلن ذلـؽ إكجــاز وطـده لفــؿ، الـذي وطــدهؿ7 فلحســ اهلل طؾــقفؿ بـذلؽ مـــ 

طؾـقفؿ إٓ إيؿاكـا بـاهلل يؼقـفؿ، وتسؾقؿفؿ ٕمره الثـاء، فؿـا زادهـؿ اجتؿـاع إحـزاب 

 -"وتسؾقؿا لؼضائف وأمره، ورزقفؿ بف الـصر والظػر طؾك إطداء

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ :ومثؾ ذلـؽ أيضـًا ققلـف تعـالك

 [-1:]الػتح ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چڃ ڃ چ چ ڃڃ

وهؿ الصحابة يقم الحديبقة، الذيـ استجابقا هلل ولرسقلف واكؼـادوا ":قال ابـ كثقر

ــا مــع لحؽــؿ اهلل و ــذلؽ، واســتؼرت، زادهــؿ إيؿاك ــقهبؿ ل ــت قؾ رســقلف، فؾؿــا اصؿلك

 -"إيؿاهنؿ

ـَ  ،وحؼقؼة السؽقـة ُهَق الّسُؽقن إَِلك وطد اهلل والثؼة وُهَق َما ألفؿ اهلل َتَعاَلك اْلُؿممـِق

ْبر والتقكؾ َطَؾْقِف فِل إمقر كؾَفا  - مـ الصَّ

ژ  ﴿ :كؿا ورد ذلؽ يف ققلـف تعـالك ،اإليؿان والتصديق سبب يف زيادة اإليؿان -0

 -[58:]الؿدثر ﴾ ڻڱ ڱ ں ں

ولقزداد الذيـ آمــقا بـاهلل تصـديؼا إلـك تصـديؼفؿ بـاهلل وبرسـقلف بتصـديؼفؿ :أي"

ـــؿ ــة جف ــّدة خزك ــا وصــدققا، ازداد بع ــآمـقا هب ــة، ف ــزل اهلل آي ــا أك ــالؿممـقن كؾؿ ، ف

 -إيؿاهنؿ

                                                 
-(16. 0يـظر: أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ) (8)

-(053. 02يـظر: جامع البقان ت شاكر ) (0)

 -(505. 4تػسقر ابـ كثقر ت سالمة ) (5)

 -( )بتصرف(868. 2تػسقر السؿعاين ) (1)

 -(58. 01جامع البقان ت شاكر ) (2)

 -(564تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص:  (3)
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ممـقـ، وطؾـك ققتـف وضـعػف يؽـقن ولذلؽ يعترب اإليؿان هق قاطدة كؾ زيـادة لؾؿـ

 تػاوت العطاء لغقره مـ الزيادات -

 :لديفم  كزول أيات الؼرآكقة وتلوتفا طؾى الؿممـقن من أسباب زيادة اإليؿان .6

 -[0:]إكػال ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ :قال تعالك

ــد " ــؽ يزي ــد ذل ــدبره فعـ ــقهبؿ لت ــؿع ويحضــرون قؾ ــف الس ــقن ل ــؿ يؾؼ ــؽ أهن وذل

ن التدبر مـ أطؿال الؼؾقب، وٕكف ٓ بد أن يبقـ لفؿ معـك كاكقا يجفؾقكف، إيؿاهنؿ،-ٕ

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

ڦ ڦ  ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :وقــــال أيضــــًا

 -[801:]التقبة ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

وهذه أية مـ أكرب الدٓئؾ طؾك أن اإليؿان يزيد ويـؼص، كؿا هق ":قال ابـ كثقر

مذهب أكثر السؾػ والخؾػ مـ أئؿة العؾؿاء، بؾ قد حؽك اإلجؿاع طؾك ذلـؽ غقـر 

 -"واحد

زادتؿ إيؿاًكـا :ققؾ فؽقػ زادتؿ السقرة تصديًؼا وإقراًرا؟:فنن ققؾ "قال الطربي:

حقـ كزلت، ٕهنؿ قبؾ أن تـزل السقرة لؿ يؽـ لزمفؿ فرُض اإلقـرار هبـا والعؿـؾ هبـا 

بعقـفا، إٓ يف جؿؾة إيؿاهنؿ بلن كؾ ما جاءهؿ بف كبقفؿ صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ مــ طــد 

- فؾؿا أكزل اهلل السقرة، لزمفؿ فرض اإلقرار بلهنا بعقـفا مـ طـد اهلل، وو جب اهلل فحؼٌّ

طؾـقفؿ فــرض اإليؿــان بؿــا فقفـا مـــ أحؽــام اهلل وحــدوده وفرائضـف، فؽــان ذلــؽ هــق 

 -" الزيادة التل زادتؿ كزول السقرة حقـ كزلت مـ اإليؿان والتصديؼ هبا

                                                 
 -(582تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص:  (8)

تقسـقر العزيـز الحؿقـد يف  (822رسالة إلك أهؾ الثغر بباب إبقاب )ص: و  (056. 1تػسقر ابـ كثقر ) (0)

 ورد فقفؿا حؽاية اإلجؿاع-(152شرح كتاب التقحقد الذى هق حؼ اهلل طؾك العبقد )ص: 

 -(244. 81جامع البقان ت شاكر ) (5)
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وجاء مصرحًا بـؼصف كؿا جاء يف أحاديـث الشـػاطة يف الصـحقحقـ كؼقلـف صـؾك 

 اهلل وكان يف قؾبف مـ الخقر ما يـزن ٓ إلف إٓ:يخرج مـ الـار مـ قال"اهلل طؾقف وسؾؿ :

ٓ إلف إٓ اهلل وكان يف قؾبف مـ الخقر ما يزن برة، ثؿ :شعقرة، ثؿ يخرج مـ الـار مـ قال

 - "ٓ إلف إٓ اهلل وكان يف قؾبف ما يزن مـ الخقر ذرة :يخرج مـ الـار مـ قال

 سٓادٗ اهلدٚ:املطلب الجاىٕ 

لؼـرآن الؽـريؿ زيـادة الفـدى لؾـذيـ قصـدوا مـ الزيـادات التـل وردت هبـا آيـات ا

الفداية وسؾؽقا صريؼف، فقزيدهؿ اهلل هدًى جـزاء مــف وفاقـًا، وذلـؽ ســة اهلل يف كؿـاء 

 -  إشقاء وزكاتا وزيادتا

والفدى يشؿؾ العؾؿ الــافع، والعؿـؾ الصـالح فؽـؾ مــ سـؾؽ صريؼـا يف العؾـؿ "

ف طؾقف ويسره لف، ووهب لف أمقرا أخـر، واإليؿان والعؿؾ الصالح زاده اهلل مـف، وسفؾ

 -"ٓ تدخؾ تحت كسبف

 وقد وردت زيادة الفدى يف الؼرآن الؽريؿ يف ثالث آيات:

[، 84:]محؿــد ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ :ققلـف تعـالك:إولـى

والــذيـ قصــدوا الفدايــة وفؼفــؿ اهلل لفــا ففــداهؿ إلقفــا، وثبــتفؿ طؾقفــا وزادهــؿ :أي"

 -مـفا

الك طؾــك زيــادة الفــدى لؾؿفتــديـ إيتــاء التؼــقى التــل تحؿــل وقــد ططــػ اهلل تعــ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  ﴿ : تعالك المـسقب الفداية وتغذيف ،وطؾقف يبـك الػالح ق

                                                 
( ، 85. 8( ، ) 00 صحقحف ، بـاب : )تػاضـؾ أهـؾ اإليؿـان يف إطؿـال ( ، بـرقؿ ) أخرجف البخاري يف (8)

( طـ أبـل 8.840( ، ) 521وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف ، باب : )إثبات الشػاطة لؾؿقحديـ ( ، برقؿ )

ودٓلتـف طؾـك الزيـادة والــؼص بؿؼـدار الػـرق بـقـ حجـؿ حبـة الخـردل سعقد الخدري رضل اهلل طـف ، 

 ر وحبة الذرة-وحبة الشعق

 (-58. 2يـظر: أيسر التػاسقر لؾجزائري ) (0)

 -(166تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص:  (5)

 (-582. 4تػسقر ابـ كثقر ) (1)
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 -[2البؼرة:] ﴾ چ چ

ــة ــالك:والثاكق ــف تع حئ مئ ىئ يئ  جئىئ ی ی ی ی ﴿ :يف ققل

 -[43:]مريؿ ﴾ جب حب خب مب ىب

رشــد، فــآمـ بربــف، ويزيــد اهلل مـــ ســؾؽ قصــد الؿحجــة، واهتــدى لســبقؾ ال:أي"

وصّدق بآياتف، فعؿؾ بؿا أمره بف، واكتفك طؿا هناه طـف هدى بؿا يتجّدد لف مـ اإليؿـان 

بالػرائض التل يػرضفا طؾقف، ويؼّر بؾزوم فرضفا إياه، ويعؿؾ هبا، فذلؽ زيادة مـ اهلل 

 -يف اهتدائف بآياتف هدى طؾك هداه

ــة ــة الؽفــػ:الثالث ــة طـــ فتق ــف تعــالك حؽاي ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇ ﴿ :ققل

 [85]الؽفػ: ﴾ٴۇ

ــك  ــدائفؿ إل ــة إيؿــاهنؿ، وزادهــؿ هــدى، بســبب أصــؾ اهت فشــؽر اهلل لفــمٓء الػتق

 -اإليؿان

 طـز اهلل بؼـقل وكؼصـاكف اإليؿـان زيـادة طؾـك البخـاري سـتدلوا"قال ابــ رجـب :

ــادة ويف ﴾ۈ ٴۇ  ﴿ :وجــؾ ىئ ی  ﴿ :تعــالك كؼقلــف آخــر إيؿــان الفــدى زي

 اإليؿـان مــ الؼؾـقب يف بؿـا الفـدى ذاهـ ويػسـر ،[ 43:مريؿ] ﴾ جئی ی ی

 -ذلؽ وتػاصقؾ أخر والققم ورسؾف ومالئؽتف باهلل

 بـالؼؾقب الؼائؿـة إمـا الصـالحة، إطؿـال مــ ذلـؽ طؾـك يرتتب ما بزيادة ويػسر

 الؿػعقلـة أو ذلـؽ، وكحق طؾقف والتقكؾ بؼضائف والرضا ورجائف ومحبتف هلل كالخشقة

 بـالؿعروف وإمـر والـذكر والجفـاد والحـج قةوالصـد والصـقام كالصالة بالجقارح

 السـؾػ طــد اإليؿـان مسـؿك يف داخـؾ ذلـؽ وكـؾ ذلـؽ، وكحـق الؿـؽـر طـ والـفل

 -"وافؼفؿ ومـ الحديث وأهؾ

                                                 
 (-011. 85جامع البقان ت شاكر ) (8)

( )بتصرف(-148تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص:  (0)

 -(835. 8) رجب ٓبـ الباري فتح (5)
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 سٓادٗ اخلغْع :املطلب الجالح

ـــس    ــــ خؿ ـــر م ـــريؿ يف أكث ـــرآن الؽ ـــتؼاتف يف الؼ ـــقع ومش ـــظ الخش  ورد لػ

 طشرة مرة-

                                                 
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٹٱٹٱُّٱ (1)

 جض خصمص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت
 866آل طؿران:  َّ حط مض خض حض

 خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ 
 62إكبقاء:  َّخف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض

 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ 
 ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 12الشقرى:  َّ ٌّ ٰى ٰر

 هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي ٹٱٹٱُّٱ
 825صف:  َّ جت

 4الؼؿر:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٹٱٹٱُّ

 ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱ
 08الحشر:  َّ من زن رن مم ام يل

 826اإلسراء:  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث ٹٱٹٱُّٱ

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ٹٱٹٱُّٱ
 مب خب حب جب هئ مئ خئ
 مث هت مت خت حت جت هب
 52إحزاب:  َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ٹٱٹٱُّٱ 
 مب خب حب جب هئ مئ خئ
 مث هت مت خت حت جت هب
 52إحزاب:  َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ 
 56فصؾت:  َّ ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين

 15الؼؾؿ:  َّ خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ 

 ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱ 
= 
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ـــقع وأصـــؾ ـــؽقن :الخش ـــ ،الس ـــالك اهلل الق  ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿  :تع

 [-825]صف: ﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 -تعالك اهلل صاطة إلك ساكـ فالخاشع

 -"الّضراطة، وأكثر ما يستعؿؾ الخشقع فقؿا يقجد طؾك الجقارح:الُخُشقع"

 ذلـالً  ":قـال الحســ وطــ ،"الؼؾب يف الالزم الخقف هق الخشقع ":مجاهد قال

  "تعالك اهلل ٕمر

 زيادة الخشقع-:مـ الزيادات القاردة يف الؼرآن الؽريؿ يف حؼ الؿممـقـو

 وورد ذلك بسبب تلوة الؼرآن الؽريم واستؿاطه بتعؼل وتدبر.

 [-826:]اإلسراء ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ :قال تعالك

ويخّر همٓء الذيـ أوتقا العؾؿ مـ مممـل أهؾ الؽتابقـ مـ قبـؾ  "قال ابـ جرير :

ُيْتَؾـك طؾـقفؿ الؼـرآن ٕذقـاهنؿ يبؽـقن، ويزيـدهؿ مـا يف الؼـرآن مــ  كزول الػرقان، إذا

 -"الؿقاطظ والعرب خشقطا، يعـل خضقطا ٕمر اهلل وصاطتف، واستؽاكة لف

أن تالوة الؼرآن تزيد :وهذا مـ فضؾ الؼرآن العظقؿ وخصائصف ومزاياه7 التل مـفا

                                                 
= 

 01 زن رن مم ام يل

 11 – 8الؿعارج:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰىٹٱٹ

 ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱ 
 08الحشر:  َّ من زن رن مم ام يل

 6الـازطات:  َّ حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ 

 0الغاشقة:  َّ يت ىت نت مت ٹٱٹٱُّٱ 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ٹٱٹٱُّٱ 
 َّ جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 83الحديد: 

 ففرس جذور كؾؿات الؼرآن )جذر: خشع( (8)

(055( الؿػردات يف غريب الؼرآن )ص: 0)

 (525. 2صقبة ) ,تػسقر البغقي  (123. 5تػسقر السؿعاين ) ،(246. 84جامع البقان ت شاكر ) (5)

 (246. 84جامع البقان ت شاكر ) (1)
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شارة الؿسـعدة والــذارة ، كقػ ٓ ؟ وفقف البالؿممـ بف خشقطًا وخضقطًا وتقاضعًا

 الؿخقفِة -

 - باهلل ويؼقـا طؾؿا يزيدهؿ كؿا ُخُشقطًايزيدهؿ  الؼرآن سؿاعو 

 .الشٓادٗ مً فضل اهلل:املطلب الزابع

زيـادة فضـؾ اهلل تعـالك :ومـ الزيادات القاردة يف الؼرآن الؽريؿ يف حـؼ الؿـممـقـ

 لفؿ7 جزاء طؾك بعض إطؿال التل قامقا هبا-

ضؾ اهلل تعالك لؾؿممـقـ هق ما يزيده تعالك طؾـك مـا وطـدهؿ مــ الجـزاء وزيادة ف

طؾك أطؿالفؿ الصالحة والثقاب طؾقفا، مـ الػضؾ والزيادة ما لؿ يعّرففؿ مبؾغف، ولؿ 

يحّد لفؿ مـتفاه7 وذلؽ أن اهلل وطـد مــ جـاء مــ طبـاده الؿـممـقـ بالحســة القاحـدة 

أجر كـؾ  طامـؾ طؾـك طؿؾـف الصـالح مــ  طشَر أمثالفا مـ الثقاب والجزاء، فذلؽ هق

ؾ مـ اهلل طؾقفؿ، وإن كـان كـؾ  أهؾ اإليؿان الؿحدود مبؾغف، والزيادة طؾك ذلؽ تػضُّ

غقَر أن الذي وطد طباَده الؿممـقـ أن ُيقفقفؿ فال يـؼصـفؿ ، ذلؽ مـ فضؾف طؾك طباده

دة طؾـك ذلـؽ مـ الثقاب طؾك أطؿالفؿ الصالحة، هق ما َحدُّ مبؾغف مـ الَعْشـر، والزيـا

غقر محدود مبؾغفا، فقزيد مـ شاء مـ خؾؼف طؾـك ذلـؽ قـدر مـا يشـاء، ٓ حـّد لَؼـْدره 

 -يققػ طؾقف

 وأيات التي جاءت يف زيادة فضل اهلل تعالى أربع آيات، هي:

 ، وهؿا :يف زيادة فضؾ اهلل تعالك ٕهؾ اإليؿان وإطؿال الصالحة ما ورد -أ

ـــالك -8 ـــف تع ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿: ققل

 -[845:]الـساء ﴾ ھھ

ڻ ڻ  ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ :وققلف تعـالك -0

                                                 
 (042. 5) البقضاوي تػسقر (8)

 -(103. 6جامع البقان ت شاكر ) (0)
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[-03:]الشقرى ﴾ ۀ ۀ ہ

ما ورد يف فضؾ الرجال الذيـ ٓ تؾفقفؿ تجارة وٓ بقع طـ ذكر اهلل وإقام  -ب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: ققلف تعالك هقو:الصالة وإيتاء الزكاة 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺڀ ڀ

 -[55:]الـقر ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦڤ ڤ

 :وجفقـ يحتؿؾ ﴾ جئی ی ی ﴿" ,رحؿف اهلل ,قال اإلمام الؿاوردي 

 - "جزاء غقر مـ بف يتػضؾ ما:الثاين- أمثالفا بعشر الحسـة مـ يضاطػف ما:أحدهؿا

يف زيــادة فضــؾ اهلل تعــالك لؾتــالقـ لؽتــاب اهلل الــذيـ يؼقؿــقن الصــالة مــا ورد  -ج

ىئ ی  ﴿   :ل قـــقل اهلل تعـــالكأمـــقالفؿ يف وجـــقه الخقـــر، وهـــ ويـػؼـــقن

 [-52:]فاصر ﴾ حئ مئ ىئ يئ جئی ی ی

 :وقد ذكر الؿػسرون يف معـك الزيادة مـ فضؾ اهلل طدة أققال 

 - قبقرهؿ يف لفؿ يػسح-8

 -الدكقا يف إلقفؿ أحسـ فقؿـ يشػعفؿ- 0

  -حسـاتؿ لفؿ يضاطػ-5

 - القسقر والشؽر الؽثقر غػر- 1

ــقفقفؿ-2 ــك أجــقرهؿ ي ــؾ طؾ ــات فع ــدهؿو الطاط ـــ يزي ــك فضــؾف م ــاب طؾ  اجتـ

 -الؿعاصل

 - الثـاء الحسـ يف الدكقا وأخرة3

ــدهؿ طؾــك مــا وطــدهؿ مـــ الجــزاء طؾــك أطؿــالفؿ  "قــال اإلمــام الطــربي : ويزي

الصالحة والثقاب طؾقفا، مـ الػضؾ والزيـادة مـا لـؿ يعـّرففؿ مبؾغـف، ولـؿ يحـّد لفـؿ 

 -  "مـتفاه

                                                 
 -(825. 1) الؿاوردي تػسقر  (8)

 (3268. 82الفداية الك بؾقغ الـفاية ) (،2.832، زاد الؿسقر )(103. 6تػسقر الطربي ) (0)

 (103. 6جامع البقان ت شاكر ) (5)
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ـْ  يَدُهؿْ َوَيزِ  "وقال اإلمام البقضاوي :  أطؿـالفؿ طؾـك هبـا يعدهؿ لؿ أشقاء َفْضؾِفِ  مِ

 -  "ببالفؿ تخطر ولؿ

 الشٓادٗ يف احلضي٘ :املطلب اخلامط

زيـادة :مـ الزيادات التل وردت هبا آيات الؼرآن الؽريؿ يف حؼ طباد اهلل الؿـممـقـ

ٿ ٹ  ﴿: وقــد ورد ذلــؽ يف ققلــف تعــالك، الحســـة لػــاطؾل الطاطــات والحســـات

 -[05:]الشقرى ﴾ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

وآقرتاف ،فـــالن يؼـــرف لعقالـــف، أي يؽســـب:الؽســـب، يؼـــال:فرْ وأصـــؾ الَؼـــ

 ، ولقس خاصًا باكتساب السقء وإن كان قد غؾب فقف- آكتساب

[-885]إكعام: ﴾ژ ڑ ڑ ک  ﴿: قال تعالك 

الػعؾة ذات الحسـ صػة مشبفة غؾبت يف استعؿال الؼرآن والسـة طؾـك :والحسـة

 ، وهل مشتؼة مـ الحسـ وهق جؿال الصقرة - والؼربةالطاطة 

 -والؿراد بزيادة الحسـة هـا هل مضاطػة الثقاب طؾقفا

كضاطػ طؿؾف ذلؽ الحسـ، فـجعؾ لف مؽان القاحد طشرا إلك ما شـئـا :والؿعـك

 -مـ الجزاء والثقاب

يعؿؾـف غقـره ويتعقـ أن الزيادة فقفا زيادة مــ غقـر طؿؾـف وٓ تؽـقن الزيـادة بعؿـؾ 

ٕهنا تصقر طؿال يستحؼ الزيادة أيضـا فـال تـتفـل الزيـادة فتعـقـ أن الؿـراد الزيـادة يف 

 -جزاء أمثالفا طـد اهلل

ک ک ک ک گ  ﴿ :كؿا أن هذا الؿعـك مقضح يف آيات أخرى كؼقلف تعالك

                                                 
 (518. 86تػسقر حدائؼ الروح والريحان يف روابل طؾقم الؼرآن ) (826. 1) البقضاوي تػسقر (8)

 (-01. 83تػسقر الؼرصبل ) (0)

 (-51. 02التحرير والتـقير ) (5)

 (55. 85اين )(، روح الؿع01. 83يـظر: تػسقر الؼرصبل ) (1)

 (-252. 08جامع البقان ت شاكر ) (2)

 (-52. 02التحرير والتـقير ) (3)
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وققلــــف  [،832:]إكعــــام ﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں گگ

 -[  12الـساء:] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿: تعالك

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 

[ ، وصار الؿعـك كزد لـف فقفـا 15:]الروم ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿: كحق ققلف تعالك

 - مؿاثال لفا

ــة بؼقلــف تعــالكوقــد ختؿــت هــذه ا ففــق يغػــر لفــؿ  ﴾حئ مئ ىئ  ﴿  :ٔي

 ويشؽر لفؿ الطاطات - الذكقب،

الحســة بعـدها، ومــ :)مـ ثقاب الحسـة:ويستلكس مـ أية بؼقل بعض السؾػ

 - السقئة بعدها(:جزاء السقئة

 الشٓادٗ يف جشاٛ مً أراد بعنلُ اآلخزٗ :املطلب الضادظ

الزيـادة يف الحـرث :آكقة يف حؼ الؿـممـقـمـ الزيادات التل وردت هبا أيات الؼر

 لؿـ أراد حرث أخرة-

ــــــــقل اهلل تعــــــــالك ــــــــؽ يف ق  ﴾ ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: وذل

 [-02:]الشقرى

، وهق يف إصؾ إلؼـاء البـذر يف إرض ويؼـال لؾـزرع الؽسب:الحرث يف الؾغة

                                                 
 (-  40. 4(، أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن )52. 02التحرير والتـقير )(8)

 (-52. 02التحرير والتـقير ) (0)

 و (064. 0إركـموط )جامع العؾقم والحؽـؿ ت ووردت بصقغة ققؾ يف : ،(021. 4تػسقر ابـ كثقر ) (5)

دون كسبة ، ولقسـت طؾـك إصالقفـا بـؾ مــ الجـزاء  (216. 1دلقؾ الػالحقـ لطرق رياض الصالحقـ )

 الؿتققع كالجزاء مـ جـس العؿؾ -

 (-856. 4( تػسقر البغقي )053. 8غريب الحديث ٓبـ قتقبة ) (1)
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عـة ، ففق مستعار مـ حرث إرض ٕن الحـراث يعؿـؾ ويـتظـر الؿـػالحاصؾ مـف

 -بؿا طؿؾ

كــف فائــدة تحصــؾ بعؿــؾ الــدكقا ولــذلؽ إمـــ حقــث الؿبــارك بــالزرع الثــقاب  شــبف

، وهذا الثقاب ٓبد لؾحصـقل طؾقـف مــ الؿشـؼة والؿتابعـة  الدكقا مزرطة أخرة:ققؾ

 والتعب ، كؿا يتعب الزارع يف مزرطتف حتك يحصد الخقر القفقر مـفا -

 إلــك بالـســبة مرجقحــة والـســقئة كؼــد اوالــدكق كســقئةأخــرة " :وقــد قــال الــرازي

 - "الـؼد

وأكثر الؿػسريـ طؾك أن الزيادة يف الحرث تؽقن بالتضعقػ بالقاحـد طشـرة إلـك 

 - ما شاء اهلل مـ الزيادة

مــــ كـــان يريـــد بعؿؾـــف أخـــرة كـــزد لـــف يف :يؼـــقل تعـــالك ذكـــره":قـــال الطـــربي

طشرا، إلك مـا شـاء ربــا مــ  كزد لف يف طؿؾف الحسـ، فـجعؾ لف بالقاحدة:يؼقل:حرثف

 -"الزيادة

ــك ــؾ الؿعـ ــرات والطاطــات ":وقق ــفقؾ ســبؾ الخق ــف وإطاكتــف وتس كزيــد يف تقفقؼ

 -"طؾقف

 شاء مـ أخرة كقة طؾك يعطل تعالك اهلل أن:أحدهؿا:وجفان فقف"قال الؿاوردي :

 - قتادة قالف الدكقا، إٓ الدكقا كقة طؾك يعطل وٓ الدكقا، أمر مـ

                                                 
 (-46. 2أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ) (8)

 (-014. 0( التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ )003الؼرآن )ص:  الؿػردات يف غريب (0)

 ولقس هذا طؾك إصالقف-(260. 04) الرازي تػسقر (5)

(، أكـقار التـزيـؾ 3246. 82(، الفدايـة إلـك بؾـقغ الـفايـة )556يـظر: غريـب الؼـرآن ٓبــ قتقبـة )ص:  (1)

 (-805. 5(، صػقة التػاسقر )52. 2وأسرار التلويؾ )

 (208. 08شاكر )جامع البقان ت  (2)

 (260. 04التػسقر الؽبقر ) (3)
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 -"أمثالفا طشر بالحسـة اهلل أططاه لمخرة طؿؾ مـ معـاه:الثا 

 :الـذي قصـده الحـافظ ابــ كثقـر بؼقلـف هـذا ، ولعـؾاينوإولك الجؿع بـقـ الؿعـ

ــف ":أي ﴾ ںڱڱ ڱ ڱ﴿ ــر كؿــاءه، وكجزي ــف طؾــك مــا هــق بصــدده، وكؽث ــف وكعقـ كؼقي

 -"بالحسـة طشر أمثالفا إلك سبعؿائة ضعػ، إلك ما يشاء اهلل

ًٓ وطرب يف مــ العؿـؾ لؾدٓلـة طؾـك أن إخـالص الـقـة يف العؿـؾ   أية باإلرادة بـد

، بــؾ وحتــك قبــقل العؿــؾ ، فالعؿــؾ بــال كقــة وٓ إرادة  ســبب لزيــادة إجــر والثــقاب

 -متقجفف ٓ يـتػع هبا العبد يف آخرتف 

 الشٓادٗ يف اإلحضاٌ:املطلب الضابع 

اإلكسان الؿعروف، ويؽػ إذى ،  ضد اإلساءة، وهق أن يبذل :اإلحسان يف الؾغة

فقبذل الؿعروف لعباد اهلل يف مالف، وجاهـف، وطؾؿـف، وبدكـف ، والؿحاســ يف إطؿـال 

ـُتف وَأحَسـُْت إلقف:ضد الؿساوي ، ويف الؾغة يؼال  ـُْت الشلَء تْحسقـًا َزيَّ  -  حسَّ

 أن فضـؾوإ ، ومحبـة فضـالً  الخقر مـ يػعؾ أن يـبغل ما فعؾ هق)  :واصطلحًا

 اهلل إلـك ةـقربـ وٕكـف 7 بالػضـائؾ طؿـؾ ٕكـف 7 اكؼطاع أو كؼص دون دائؿًا ذاتقًا يؽقن

 - ( تعالك

 :زيادة اإلحسان وردت بحسب الـزول يف موضعقن، وهذا تػصقؾفا 

  وطد اهلل لبـي إسرائقل بزيادة اإلحسان لفم حال اتباطفم لألوامر

ول: ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿  :قال تعالك الؿوضع ٕا

 ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ

[-25]البؼرة:

                                                 
 (028. 2) الؿاوردي تػسقر (8)

 (-865. 4تػسقر ابـ كثقر ) (0)

 -(85. 83تػسقر الؼرصبل )يـظر :  (5)

 - 8.544( يـظر : لسان العرب : 1)

 ، مادة )اإلحسان( - د-أبق زيد العجؿك ، صبعة وزارة إوقاف الؿصرية مػاهقؿ إسالمقة :  (2)
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لؾؿحســقـ  يسـتجقب اهلل إن"قال الؿػسرون يف زيادة اإلحسان يف هذا الؿقضـع :

 - "حسـاتؿ لفؿ ويضاطػ ، ذكقهبؿ طـفؿ ويؽػر ،دطاءهؿ

 وقـت وتعتـربوا لتتعظقا إسرائقؾ بـل يا اذكرواوأية تشقر إلك التقجقف اإللفل أن 

 أن بحــا لفـؿوأ ، التقـة مــ خـروجفؿ بعـد الؿؼـدس بقـت بـدخقل أسالفؽؿ كاأمر أن

 هلل شـؽراً  راكعـقـ باهبـا مــ ادخؾـقا: لفـؿ وقؾــا سـعة ذا هـقئًا أكالً  خقراتا مـ يلكؾقا

 بـلن , سبحاكف , إلقف متقسؾقـ الؿؼدسة إرض فتح كعؿة مـ طؾقؽؿ بف أكعؿ ما طؾك

 غػركـا الؼؾقـؾ الؼـقل هـذا وقؾـتؿ القسـقر ؿؾالع ذلؽ فعؾتؿ فنن ، ذكقبؽؿ طـؽؿ يحط

 إحســاكف، جــزاء خقــراً  مـــفؿ الؿحســـ وزدكــا ســقئاتؽؿ، طـــؽؿ وكػركــا ذكــقبؽؿ لؽــؿ

ًٓ  بف اهلل أمرهؿ الذي بالؼقل فبدلقا أوامره، اوخالػق اهلل كعؿ جحدوا ولؽـفؿ  آخـر قق

 -طذابف، فلصاهبؿ غضب اهلل ووآستفزاء العـاد وجف طؾك أكػسفؿ طـد مـ بف أتقا

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿  :الؿوضع الثا 

ڳ ڳ  گڑ ک ک ک ک گ گ گ

 -[838إطراف:] ﴾ ڳ

 وقـال بالقاو،  ﴾ٿ ٿ  ﴿: وكؾحظ يف تعبقر الؼرآن يف الؿقضع إول 

 وطــد تعــالك أكــف الــقاو حــذف يف الػائــدةو بحــذففا، ﴾ڳ  ﴿ :يف الؿقضــع الثــاين

 ٕكـف بـذلؽ يخـؾ ٓ الـقاو وإسؼاط الثقاب مـ لؾؿحسـقـ وبالزيادة بالغػران:بشقئقـ

، الؿحســقـ سقزيد إكف: فؼقؾ الغػران بعد ماذا الؼائؾ ققل تؼدير طؾك مرتب استئـاف

 التػّضـؾ مـقصـ يف الـقاو تـل  ولـذلؽ والتـقيعآهتؿام،  طؾك تدل هـا القاو نضافةف

 - الـعؿ وذكر

                                                 
الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن ، (042.  8 )تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبــ كثقـر (،0.823)جامع البقان لؾطربي (8)

 -( 8.63)والتػسقر القسقط ، (8.503 )روح الؿعاين لاللقسل ( 182. 8 )لؾؼرصبل

 الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن، (042.  8 )تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبــ كثقـر (،0.823)جامع البقان لؾطربي (0)

 -( 8.63)والتػسقر القسقط ، (8.503 )روح الؿعاين لاللقسل ( 182. 8 )لؾؼرصبل

 ( -545 .8لؿسات بقاكقة يف كصقص مـ التـزيؾ )  (5)
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 :وققؾ يف الزيادة الؿرادة يف أيتقـ طشرة أققال

 - العجؾ يعبد لؿ مـ إحسان: ؼول إولال

 لؿ مـ إحسان يف وسـزيد،  لؾغد والسؾقى الؿـ رفع مـ خطايا يغػر: الؼول الثا 

 - لؾغد يرفع

 - محسـ هق مـ إحسان يف وسقزيد،  طاص هق مـ خطايا يغػر:الؼول الثالث

 -  فضؾـا مـ ثقابًا: الؼول الرابع

ـْ : الؼول الخامس  - إِْحَساكِفِ  فِل يدَ زِ  ُمْحِسـًا َكانَ  َم

 -  طاصٍ  هق مـ خطايا كرفع: الؼول السادس

 جعـؾ كؿـا زيـادة أو إحسـاكًا، باإلحسـان جازيــاه محســًا كان مـ: الؼول السابع

 - وأكثر طشراً  لؾحسـة

 طؾك وكزيده َخَطاياه، كغػر فنكا والتقبة، الطاطة هبذه محسـًا كان مـ: الؼول الثامن

 - الجزيؾ الثقاب إططاءَ  الذكقب ُغْػران

 بـؾ خاصئًا، يؽـ لؿ ومـ الػعؾ، هبذا ذكبف لف غػركًا خاصئًا كان مـ: الؼول التاسع

 - إحساكف يف زدكا محسـًا كان

 مــــ الؿـــراد أن وذلـــؽ ، ســـعةً  أو ثقابـــًا أو إحســـاكًا ســــزيدهؿ:الؼـــول العاشـــر

 بطاطـات محسـ هق مـ وإما ، التؽؾقػ هذا يف بالطاطة محسـ هق مـ إما الؿحسـقـ

  - التؽالقػ سائر يف أخرى

                                                 
(-0.052( زاد الؿسقر )8.820(، وتػسقر ابـ أبل حاتؿ)8.182يـظر: الجامع ٕحؽام الؼران )   (8)

 - 8.505تػسقر الؾباب ٓبـ طادل:   (0)
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 :الشٓادٗ يف ىعٔه اجلي٘ :املطلب الجامً

مئ  حئ ﴿: وردت الزيادة يف الـعقؿ يف الجـة يف مقضعقـ وهل ققلف تعالك

مت ىت يت جث مث ىث يث   ختخب مب ىب يب جت حت   حبىئ يئ جب 

 -[58,52]ق: ﴾ حضحس خس مس حص مص جض   جسجخ حخ مخ  محمج جح  حج

 :يف هذا الؿقضع، ثالثة أققال الَجـَّةُ قال الؿػسرون يف معـك زيادة 

 - العقـ الحقرهق أن يزوجفؿ ب الؿزيد:الؼول إول

 - _ وجؾ طز _ إلقف الـظرالؿزيد هق تجؾل اهلل لفؿ بعد :الؼول الثا 

 طؾـك يخُطـر ولـؿ أذن بف تسؿع لؿ مّؿا وسللقا تؿـَّقه ما طؾك الؿزيد:الؼول الثالث

 -  بشر قؾب

ٺ ٺ  ڀپ پ پ ڀ ڀ ڀ پٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :الؿوضــع الثــا  

 [03]يقكس: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 زيادة الَجـَُّة يف هذا الؿوضع ، فقفا سبعة أقوال :

أن الحسـك الجـة، والزيادة الـظر إلك وجف اهلل تعالك، وهذا ققل أبل :الؼول إول 

بؽر الصديؼ، وحذيػة بـ القؿـان، وأبـل مقسـك إشـعري، وابــ طبـاس، وطؽرمـة، 

 -  طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك، والسدي، ومؼاتؾوقتادة، والضحاك، و

أن الحســـك واحــدة مـــ الحســـات، والزيــادة مضــاطػتفا إلــك طشــر :الؼــول الثــا 

 - أمثالفا ، قالف ابـ طباس

أن الحســـك حســـة مثــؾ حســـة ، والزيــادة مغػــرة ورضــقان ، قالــف :الؼــول الثالــث

 -مجاهد

                                                 
وزاد الؿسقر ٓبـ  (،82.806)والبحر الؿحقط ٓبـ حقان  ، (534. 00 )جامع البقان لؾطربي : ريـظ  (8)

 -( 86.515)لقسل وروح الؿعاين ل  ، (2.182 )الجقزي

 ( -31ـ  35. 82جامع البقان لؾطربي )  (0)

 - (833. 0 )الـؽت العققن لؾؿاوردي   (5)

 -( 065. 8)تػسقر مجاهد  (1)
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ٔخـرة، والزيـادة أن مـا أططـاهؿ يف الـدكقا ٓ أن الحسـك الجـزاء يف ا:الؼول الرابع 

 - يحاسبفؿ بف يف الؼقامة ، قالف ابـ زيد

 - أن الحسـك الثقاب ، والزيادة الدوام ، قالف ابـ بحر :الؼول الخامس 

 - أن الحسـك ما يتؿـقكف، والزيادة ما يشتفقكف، قالف الؿاوردي:الؼول السادس 

غرفة مـ لملمة واحدة لفا أربعة أبقاب ، رواه الحؽؿ طـ أن الزيادة :الؼول السابع 

 بـ أبل صالب
ّ
 -اإلمام طؾل

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

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

تل وردت يف هذا الشلن والتل مـفا ما أخرجف ومستـدهؿ يف ذلؽ إحاديث الـبقية ال

  تـال هـذه أيـة :  أن رسـقل اهلل ,رضـل اهلل طــف  ,مسؾؿ يف صحقحف طـ صـفقب 

)إذا دخؾ أهؾ الجـة الجـة ، وأهؾ الـار الــار ،  :، وقال  ﴾ پٻ ٻ ٻ ٻ﴿

ا مـ:يا أهؾ الجـة إن لؽؿ طــد اهلل مقطـدا - يريـد أن يـجزكؿـقه ، فقؼقلـقن :كادى مـاد 

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 (

حس خس ﴿ : إلك ققلف تعالك ﴾ حبحئ مئ ىئ يئ جب  ﴿  :وققلف:كثقر اـب قالو

پ پ  پٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ : كتعال – كؼقلف   ﴾ حض مس حص مص جض

ـظر أهنا،   ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀپ ڀ ڀ ڀ  اهلل وجف إلك ال

                                                 
 - (034. 5 )ٓبـ الجقزي زاد الؿسقر  (8)

 - (520. 0 )تػسقر ابـ طبد السالم ( 0)

 - (833. 0 )الـؽت العققن لؾؿاوردي  (5)

وكسبف إلك سعقد بـ مـصقر وابـ جريـر وابــ الؿــذر ،  (1.525 ) إثر ذكره السققصل يف الدر الؿـثقر( 1)

 - وابـ أبل حاتؿ وأبل الشقخ والبقفؼل يف الرؤية

 ( -2.058( ، والدر الؿـثقر لؾسققصل )  5.04ر ابـ أبل حاتؿ ) ( يـظر : تػسق2)

 033برقؿ : (835. 8)أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف باب : إثبات رؤية الؿممـقـ يف أخرة رهبؿ  (3)
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الؿزيد  :ولديـا مزيد- قال بعض العؾؿاء، وقال اإلمام الشـؼقطل يف أضقائف :الؽريؿ

لؾذيـ أحسـقا الحسـك :الـظر إلك وجف اهلل الؽريؿ، ويستلكس لذلؽ بؼقلف تعالك

 - الحسـك الجـة، والزيادة الـظر، والعؾؿ طـد اهلل تعالكوزيادة ، ٕن 

ــل كعطــقفؿ فــقق مــا يشــتفقن   ﴾ مص جض ﴿  وقــال الشــقخ ابـــ طثقؿــقـ : يعـ

 ولفذا استدل شـقخ اإلسـالم ابــ تقؿقـة   ويتؿـقن- ومـ الزيادة الـظر إلك وجف اهلل

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

ــال  ــام الطــربيق ــال:اإلم ــؽ بالصــقاب أن يؼ ــقال يف ذل ــك إق ــارك :وأول إن اهلل تب

وتعالك َوَطد الؿحسـقـ مـ طباده طؾك إحساهنؿ الحسـك، أن يجـزيفؿ طؾـك صـاطتفؿ 

إّياه الجـة، وأن تبقض وجقهفؿ، ووطدهؿ مع الحســك الزيـادة طؾقفـا- ومــ الزيـادة 

ـظر إلقف، وأن يعطقفؿ ُغرفا مـ ٔلئ، وأن يزيَدهؿ طؾك إدخالفؿ الجـة أن يؽرمفؿ بال

غػراكا ورضقاًكا، كؾ ذلؽ مـ زيادات ططاء اهلل إياهؿ طؾك الحســك التـل جعؾفـا اهلل 

، فؾـؿ "الحســك")وزيـادة( ، الزيـادات طؾـك :ٕهؾ جـاتف- وطّؿ ربـا جؾ ثـاؤه بؼقلـف

ؿـع ذلـؽ لفـؿ، بـؾ يخصص مـفا شقًئا دون شلء، وغقر مستـَؽٍر مـ فضـؾ اهلل أن يج

، كؿـا  ذلؽ كؾف مجؿقع لفؿ إن شـاء اهلل- فـلولك إقـقال يف ذلـؽ بالصـقاب، أن ُيَعـؿَّ

ف طز ذكره- طؿَّ

* * * 
 

 

                                                 
 -( 4.124 )يـظر: تػسقر الؼران العظقؿ   (8)

 -(158. 4أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن )  (0)

(825الحديد )ص:  ,لعثقؿقـ: الحجرات تػسقر ا  (5)

 -(48. 82تػسقر الطربي ) (1)
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 الشٓادات الْاردٗ يف حل الهفار:املبخح الجاىٕ

 :أحد طشر مطؾبًا وفقف 

 .سٓادٗ املزض يف قلْبَه:املطلب األّل

زيـادة الؿـرض يف :حـؼ الؽػـار والؿــافؼقـمؿا وردت بف آيات الؼـرآن الؽـريؿ يف 

 قؾقب الذيـ يف قؾقهبؿ مرض-

ــاف طـــ الحــديث ســقاق يف –وذلــؽ يف قــقل اهلل تعــالك  ڍ ڌ ڌ  ﴿ :ؼقـالؿـ

 [-82:]البؼرة ﴾ڎ ڎ ڈڈ 

الخــروج طـــ آطتــدال الخــاّص باإلكســان، وهــق طؾــك كــقطقـ َمــَرٌض :اْلَؿــَرُض 

 
ٌّ
، ومرض قؾبل

ٌّ
 - جسؿل

فؿ يف أمـر محؿـد :اهلل جؾ ثـاؤه أّكف يف اطتؼاد قؾقهبؿفالؿرُض الذي ذكر " هق شـؽُّ

وما جاء بف مـ طـد اهلل، وتحقُُّرهؿ فقـف، فـال هـؿ بـف مققــقن إيؼـان إيؿـان، وٓ هـؿ لـف 

 -  "مـؽرون إكؽاَر إشراك

الّضعػ والػتقر والسؼؿ- فسّؿل الشؽ يف الّديـ والـػاق مـرض :وأصؾ الؿرض

وٕكف يمدي إلك الفـالك بالعـذاب، كؿـا أن الؿـرض يف  بف يضعػ البدن ويـؼص ققاه

 - البدن يمدي إلك الفالك والؿقت

وقد جاء الؿرض كؽرة يف الؿقضعقـ لقدل طؾك تؽثقـر وتـقيـع الؿـرض ، سـقاًء "

 اهلل إلـك قؾـقهبؿ مـرض زيـادة أســدت وإكؿـاالؿرض إصؾل أو الؿـرض الؿرتتـب، 

 التقلـد هـذا خؾـؼ لؿـا تعـالك اهلل ٕن7  ذاتـا مــ الؼؾبقـة إمـراض زيادة أن مع تعالك

 وإطؿـال الخبقثـة الـقايا يف آسرتسال خطر طؾك الـاس كبف خػقا أمرا وكان وأسبابف

وتجذرًا يف الؼؾـب ،فقتعـذر اإلقـالع  تؿؽـا الـقايا تؾؽ يزيد أن شلكف مـ وأكف الؿـؽرة،

                                                 
 -(432يـظر: الؿػردات يف غريب الؼرآن )ص:  (8)

 -(046. 8جامع البقان ت شاكر ) (0)

(-821. 8الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن ) (5)
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 -طـفا ، ويتعسر العالج مـفا ( 

 جؾ ثـاؤه طـفؿ أكَّف زادهؿ طؾك مرضفؿ، هق كظقُر ما كان والؿرض الذي أخربَ اهلل

ؽ  والحْقرة قبؾ الزيادة، فزادهؿ اهلل مـ الشؽ والحقرة بؿـا أحـدث  يف قؾقهبؿ مـ الشَّ

مـ حدوده وفرائِضف التل لؿ يؽــ فرَضـفا، كؿـا زاد الؿـممـقـ بـف إلـك إيؿـاهنؿ الـذي 

والحـدود إْذ آمــقا بـف، إلـك  كاكقا طؾقف قبـؾ ذلـؽ، بالـذي أحـدث لفـؿ مــ الػـرائض

 - إيؿاًكا –إيؿاهنؿ بالسالػ مـ ُحُدوده وفرائضف 

 ،الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ طؾـقفؿ  دطاءوذكر يف سبب الزيادة أهنا جاءت بسبب 

 -  ذلؽ هبؿ فعؾ قد اهلل أن خرب هق وققؾ

 اوكؾؿـ طؿـك الؿــافؼقـ هـمٓء طؾـك كاكـت الرباهقـ،وضفرت  وكؾؿا كزل القحل

، وتؿرض إجساد مـ مرض الؼؾقب وتعتؾ  الؿرضوأصؿقا آذاهنؿ كؾؿا زاد  كذبقا

بعؾؾفا فتؽسؾ طـ العبادة والصالة والجفاد ، وتتؿؾص مـ كؾ التقجقفـات وتتـصـؾ 

مـ كؾ التحذيرات الرباكقة7 فستحؼقا زيادة الرجس كؿا سقل  يف الؿطؾب التالل -

ن لحؽؿتف تعالك يف تؼدير الؿعاصل بقا ﴾ڍ ڌ ڌ  ﴿  ويف ققلف طـ الؿـافؼقـ

طؾـك العاصــقـ، وأكـف بســبب ذكـقهبؿ الســابؼة، يبتؾـقفؿ بالؿعاصــل الالحؼـة الؿقجبــة 

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ وئى ائ ائ ەئ ەئ ﴿:  لعؼقباتـــــا كؿـــــا قـــــال تعـــــالك

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿: وقــال تعــالك[ 2]الصــػ:

[ فعؼقبة الؿعصقة، الؿعصقة بعدها، كؿـا 802:]التقبة﴾  ڇ ڇ ڍ ڍ

 جئىئ ی ی ی ی ﴿ :مـــ ثــقاب الحســـة، الحســـة بعــدها، قــال تعــالكأن 

 -[43:]مريؿ ﴾ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

                                                 
 -(8.058,050) التحرير والتـقير (8)

 (058. 8جامع البقان ت شاكر ) (0)

 (60. 8) ططقة ابـ قرتػس (5)

بصقغة )ققؾ( ولؿ أجد لفا طزو فقؿا لدي مـ الؿراجع ، وهل كؿعــك  (10تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص:  (1)

الجزاء مـ جـس العؿؾ -
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 سٓادٗ الهفار رجضا إىل رجضَه:املطلب الجاىٕ

كؿا أكف بسبب وجقد الؿرض ،كزول أيات الؼرآكقة سبب لزيادة رجس الؿـافؼقـ 

 قب-لقجقد السالمة يف الؼؾ سبب لزيادة اإليؿان طـد الؿممـقـ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿  :وورد ذلؽ يف ققلف تعالك

ڃ ڃ ڃ چ چ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦڤ

والرجس يف ، [802:]التقبة ﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

الؾغة يجلء بؿعـك الؼذر ويجلء بؿعـك العذاب، وحال همٓء الؿـافؼقـ هل قذر 

 -وهل طذاب طاجؾ كػقؾ بآجؾ

ْجُس   وإّمـا العؼـؾ، جفة مـ وإّما الّطبع، حقث مـ اإمّ :أوجف أربعة طؾك يؽقن والر 

، فـنّن الؿقتـة تعـاف صبعـا وطؼـال وشـرطا، كالؿقتـة ذلؽ كّؾ  مـ وإّما الشرع، جفة مـ

ْجُس مـ جفة الّشرع إّن ذلـؽ رجـس مــ جفـة العؼـؾ، :الخؿر والؿقسـر، وققـؾ:والر 

[ ، ّٕن كّؾ مـا 086:]البؼرة ﴾وئ وئ ۇئ ۇئۆئ  ﴿ :وطؾك ذلؽ كّبف بؼقلف تعالك

يقيف إثؿـف طؾـك كػعـف فالعؼـؾ يؼتضـل تجـّبـف، وجعـؾ الؽـافريـ رجسـا مــ حقـث إّن 

 -  الّشرك بالعؼؾ أقبح إشقاء

ــت،:أي ــقرة إذا كزل ــَزاَدْتُفْؿ الس ــك كػــرهؿ، :، أي﴾چ ڇ ڇ  ﴿ َف ــرًا إل كػ

ولـؿ يممــقا هبـا، فـازدادوا كػـرًا طؾـك  فسـبحاك وذلؽ أهنؿ شـؽقا يف أهنـا مــ طــد اهلل

 - دمكػرهؿ الؿتؼ

والتعؿــؼ والرســقخ  وزيادتــف طبــارة طـــ تعؿؼفــؿ يف الؽػــر وخــبطفؿ يف الضــالل

 والتؿؽـ وآستحؽام -

إثؿـا إلـك إثؿفـؿ- وقـال :أراد كػرا إلك كػرهؿ- وقال مؼاتـؾ:قال قطرب والزجاج

                                                 
(-65. 5الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ) (8)

 (510: ص) الؼرآن غريب يف الؿػردات (0)

(-5863. 1الفداية إلك بؾقغ الـفاية ) (5)
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أراد مـا أطـد لفـؿ مــ الخـزي :شـؽا إلـك شـؽفؿ- وقـال ابــ طبـاس:السدي والؽؾبل

 - كؾ وقت يف الدكقا وأخرة والعذاب الؿتجدد طؾقفؿ يف

 .هفزالالشٓادٗ يف :املطلب الجالح

الزيادة يف كػر الؽافريـ مؿا وردت بف آيات الؼرآن الؽريؿ7 وذلؽ جزاًء وفاقا مــ 

الؿؾؽ العادل، والؽػر أصؾ كؾ زيادة يف حؼ الؽافريـ، وهق الشجرة الؿسؿقمة التل 

 وغقرها-أكتجت كؾ زيادة يف الضالل والرجس والطغقان 

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 

أن تؽقن لؿثؾ هـذا زيـادة غـل إلـك غقـف، وصغقـان إلـك صغقاكـف، هبا، وشؽرا هلل طؾقفا، 

وكػر إلك كػره، وذلؽ بسبب إطراضف طـفا، ورده لفا، ومعاكدتف إياها، ومعارضتف لفا 

 - بالشبف الباصؾة

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  وئى ائ ائ ەئ ەئ ىۉ ې ې ې ې ﴿ :قال تعالك

 مبحئ مئ ىئ يئ جب حب خب جئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ۈئۈئ

 ﴾ حج مج جح مح جخ يثيت جث مث ىث ىتىب يب جت حت خت مت

 -[31:]الؿائدة

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿ :وقال أيضًا

ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ۓہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۀڻ ڻ ۀ

  -[ 35:]الؿائدة ﴾ ﮵ ﮶

لقزيدن كثقرا مـ همٓء القفقد والـصارى الـذيـ قـص قصصـفؿ :وأقسؿ:والؿعـل

تجاوزا وغؾقا :يف هذه أيات، الؽتاب الذي أكزلتف إلقؽ، يا محؿد صغقاكا وكػرًا، أي

                                                 
 (-206. 2البحر الؿحقط يف التػسقر ) (8)

 -(055تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص:  (0)
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 -يف التؽذيب لؽ، وجحقدًا 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 

 - اهبؿ طـ اهلل، وتؽذيبفؿ إياهطـ هبؿ يف ذه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؿْقِجدة

فقفؿ مـ آمـ باهلل ومـ ٓ يطغـك كـؾ أن يدل طؾك  ﴾ېئ ېئ  ﴿ بـوالتعبقر الؼرآين "

  - "الطغقان

 وهذا يدل طؾك طدل اهلل تعالك يف طدم تعؿقؿ ذلؽ طؾك جؿقع أهؾ الؽتاب-

 سٓادٗ الطغٔاٌ :املطلب الزابع 

ريـ الطغـاة صغقاكـًا وكػـرًا مـا جـاء يف ومؿا وردت بف آيات الؼـرآن يف زيـادة الؽـاف

سقاق الحديث طـ كػار قريش وتعـتفؿ وتؿـاديفؿ يف الغـل والضـالل يف قـقل الحـؼ 

ـــــالك ـــــارك وتع ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :تب

 [-32:]اإلسراء ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چڃ ڃ چ چ چ

 ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ قـــــال تعـــــالك::مــــــ صغقـــــان الؿـــــاء وهـــــق

 [-88]الحاقة:

، والؿؽـابرة وطـدم آكـرتاث إشـقاء يف لؾحد والؿجاوزة الؿبالغةق يدل طؾك فف

 بؾقم الالئؿقـ وكصح الؿشػؼقـ -

وكخــقف هــمٓء الؿشــركقـ بؿــا كتقطــدهؿ مـــ العؼقبــات والـؽــال، فؿــا ":يؼــقل

إٓ تؿاديا وغقـا كبقـرا يف كػـرهؿ وذلـؽ أهنـؿ :يزيدهؿ تخقيػـا إٓ صغقاكا كبقرا، يؼقل

 تزقؿــقا  :ـــار التــل صعــامفؿ فقفــا الزقــقم دطــقا بــالتؿر والزبــد، وقــالقالؿــا خقفــقا بال

 - "مـ هذا

                                                 
 -(141. 82( )124. 82يـظر: جامع البقان ت شاكر ) (8)

 (124. 82جامع البقان ت شاكر ) (0)

(083. 0يـظر: الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ) (5)

 (154. 84جامع البقان ت شاكر ) (1)
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مؿــا يــدل طؾــك ســقء العاقبــة والخــذٓن الؿــالزم لفــؿ الؿختــقم بجفـــؿ وســاءت 

 [-00]الـبل: ﴾ ے ے ۓ  ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ :مصقرًا قال اهلل تعالك

التخقيــػ ويزيــدهؿ ٓقتضــائف تؽــرر  ،وقــد اختقــر الػعــؾ الؿضــارع يف كخــقففؿ"

 - "وتجدده، وأكف كؾؿا تجدد التخقيػ تجدد صغقاهنؿ وطظؿ

سقزيدهؿ صغقاكًا هق بؿثابة تسـؾقة وتجفقـز لؼؾـب الـبـل طؾقـف  لويف بقان أن ما يـز

الصالة والسالم ومـ معف أن الؽافر إذا لؿ يسـتجب ولـؿ يـممـ بآيـات اهلل التـل تتؾـك 

ٿ  ﴿ :يف قؾبـف، كؿـا قـال تعـالك طؾقف فنكؿا هذا دلقؾ طؾك تجذر الؽػـر والضـالل

 [-3]الؽفػ: ﴾ ڦٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 الشٓادٗ يف الضالل.:املطلب اخلامط

 وردت كؾؿة الضالل يف الؼرآن بسؾسة مـ آستعؿآت والؿعاين-

ۇ ۆ  ﴿ :يف سقاق دطقة كـقح طؾقـف السـالم طؾـك ققمـف، قـائالً بالزيادة  توردوقد 

 [-01:]كقح ﴾ۆ ۈ ۈ 

ًٓ وذلؽ أن اهلل تعالك أخـربه لــ وهذا دطاٌء " مـ كقٍح طؾقفؿ بلن يزيدهؿ اهلل ضال

ــالل  َّٓ مـــ قــد آمـــ فؾؿــا أيــس كــقح مـــ إيؿــاهنؿ دطــا طؾــقفؿ بالضَّ يــممـ مـــ ققمــف إ

 -  "والفالك

ــف تعــالك  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ﴿ٱ:وورد ذلــؽ يف ققل

 [53هقد:] ﴾ حئ مئ ىئ يئ جب

ـــك:أي " ـــقا طؾ ـــك يؿقت ـــقفؼفؿ حت ضـــاللتفؿ فؽؾؿـــا طاشـــقا ازدادوا إثؿـــًا  ٓ ت

 ًٓ  ، وذلؽ جزاء وفاقًا لتعـتفؿ وتؿاديفؿ وطـادهؿ يف الغل-"وضال

فالؽافر الظالؿ فؼد صريؼ الحؼ، ولؿ يفتـد إلـك السـبقؾ، فؽـان كػـره سـبب فؼـده 

                                                 
 (-816. 82حرير والتـقير )الت (8)

 (8854القجقز لؾقاحدي )ص:  (0)

 (4413. 80الفداية إلك بؾقغ الـفاية ) (5)
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 لطريؼ الحؼ-

ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿ دطا مقسك طؾك فرطقن ومثؾف يف ققلف: وقد

ىئ ىئ ی ی ی ىئ  ېئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 -[55:]يقكس ﴾ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 -وقد استجاب اهلل لؽؾ مـ الـبققـ يف ققمف، وأغرق أمتف بتؽذيبفؿ لؿا جاءهؿ بف

ققمف الذيـ طصقه فؽـان مؼتضـك الظـاهر التعبقـر طــفؿ :هـا )الظالؿقـ(بـوالؿراد 

[ فعدل طـ 3:]كقح ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ :بالضؿقر طائدا طؾك ققمل مـ ققلف

اإلضفار طؾك خالف مؼتضك الظاهر لؿا يمذن بف وصـػ الظـالؿقـ مــ  ؿار إلكاإلض

، وكـذلؽ لـتعؿ الـدطقة كـؾ مــ  استحؼاقفؿ الحرمـان مــ طـايـة اهلل هبـؿ لظؾؿفـؿ

 - جرى مجراهؿ

 .سٓادٗ الهفار ىفْرًا ّفزارًا :الضادظاملطلب 

تعــالك أن اهلل مـــ ســـة اهلل يف الؽــافريـ الــذيـ يتقلــقن ويعرضــقن طـــ آيــات اهلل 

 يزيدهؿ كػقرا وفرارًا7 فال يـػعفؿ سؿاع الؼرآن وٓ إكذار الؿـذريـ-

فــنذا صؾــب مـــفؿ الســجقد هلل تعــالك امتـعــقا واســتؽربوا7 فقزيــدهؿ ذلــؽ كػــقرا 

 وإطراضا- 

ــــــالك ــــــال تع ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ﴿ :ق

 [-32]الػرقان: ﴾ڳ

وا لؾــرحؿـ مـــ إخــالص اســجد:وزاد هــمٓء الؿشــركقـ قــقل الؼائــؾ لفــؿ:أي"

السجقد هلل، وإفراد اهلل بالعبادة تباطدًا طـ اإليؿان وكػقرًا طـف، وقد كـان مــ حؼـف أن 

 - "يؽقن باطثا لفؿ طؾك الؼبقل ثؿ الػعؾ

                                                 
 -(053. 5تػسقر ابـ كثقر ت سالمة ) (8)

 -(088 , 082. 06التحرير والتـقير ) (0)

 -(543. 2الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ) (5)

(، تػسـقر 880. 1(، البحـر الؿديـد يف تػسـقر الؼـرآن الؿجقـد )055. 86يـظر: جامع البقان ت شاكر ) (1)

 -(55. 86الؿراغل )
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وإســاد زيـادة  ،وأصؾـؼ هــا طؾـك ٓزمـف وهـق البعـد ،الػرار مــ الشـلء:والـػقر"

اكقا أصحاب كػقر مـ سـجقد هلل فؾؿـا الـػقر إلك الؼقل ٕكف سبب تؾؽ الزيادة ففؿ ك

 -"أمروا بالسجقد لؾرحؿان زادوا بعدا مـ اإليؿان

ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿ :قـال تعـالك ،كؿا أن مجلء الرسؾ الؿـذريـ لؿ يزدهؿ إٓ كػقرا

ما زادهؿ مجلء الـذير مـ اإليؿان باهلل واتباع الحؼ :[، أي10:]فاصر ﴾ۆ ۆ ۈ 

، رغؿ أهنـؿ قبـؾ مجـلء الرسـقل صـّؾك اهلل  وسؾقك هدى الطريؼ، إٓ كػقرا وهربا

طؾقف وسّؾؿ 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 

هتـدوا وازدادوا مــ الخقـر الظـ هبؿ لؿا أقسؿقا قسؿفؿ ذلؽ أهنؿ إذا جاءهؿ الـذير ا

إن كاكقا طؾك شلن مـ الخقر فنن البشر ٓ يخؾق مـ جاكب مـ الخقر ققي أو ضـعقػ 

 - فنذا هبؿ صاروا كافريـ مـ الديـ الذي جاءهؿ

ۆ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ :طؾقف السالم كقح لسان طؾك –وقال تعالك 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 - [2,4:]كقح ﴾ ائ ەئ ەئ وئ

فؾؿ يزدهؿ دطائل إياهؿ إلك ما دطقتؿ إلقـف مــ الحـؼ الـذي أرسـؾتـل بـف :يؼقل"

 - "لفؿ إٓ إدبارا طـف وهربا مـف وإطراضا طـف

ٕن دطــاءه إيــاهؿ كــان ســببا يف تزايــد 7 وإســـاد زيــادة الػــرار إلــك الــدطاء مجــاز "

 - "إطراضفؿ وققة تؿسؽفؿ بشركفؿ

                                                 
 -(35. 86التحرير والتـقير ) (8)

 (155. 02جامع البقان ت شاكر ) (0)

 (-524. 88التػسقر القسقط لطـطاوي ) (5)

(555. 00التحرير والتـقير ) (1)

 (358. 05جامع البقان ت شاكر ) (2)

 (523. 2(، ويـظر: فتح الؼدير لؾشقكاين )861. 06ـقير )التحرير والت (3)
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والتذكر ٓ يزيد مـ أطرض طـف وتقلك إٓ كػـقرًا  كؿا أن هذا الؼرآن الؿـزل لؾتدبر

 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿: قــال تعــالك، مـــف جــزاًء وفاقــًا

 -[18:]اإلسراء

ــرب :أي" ــرآن الع ــذا الؼ ــك اهلل يف ه ــرتيـ طؾ ــمٓء الؿشــركقـ الؿػ ــد صــرفـا لف ولؼ

تؾؽ وأيات والحجج، وضربـا لفؿ فقف إمثال، وحذركاهؿ فقف وأكذركاهؿ لقتذكروا 

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 

وذلؽ "،  "والـذر، وما يزيدهؿ تذكقركا إياهؿ إٓ ذهابا طـ الحؼ، وبعدا مـف وهربا

 - "كف حقؾة وسحر وكفاكة وشعرٕهنؿ اطتؼدوا يف الؼرآن أ

 زاىًا ّتتبٔبًا ّتبارًا.سٓادٗ الهفار خض:ضابعاملطلب ال

 زيادتؿ خسارة-:مـ الزيادات القاردة يف الؼرآن يف حؼ الؽػار والظالؿقـ

 كؼصان التجارة- :مصدران لـ )خسر(، وهق:والخسار والخسارة

فنذا اكؼضك يف غقر صاطة اهلل  والخساُر خساُر العؿر، كلنَّ العؿر رأس مال اإِلكسان

فؼــد خســره، واســتعاض بــف بــدل الــربح ســخط اهلل وغضــبف، بحقــث صــار إلــك الـــار 

 - الؿمبدة

 :ومؿا ورد يف الؼرآن أن سبب زيادة خسارة الؽافرين الظالؿقن

7 فالؼرآن الؽريؿ وقد أكـزل رحؿـة لؾؿـممـقـ وفقـف شـػاء لفـؿ مــ كزول الؼرآن. 4

ن إٓ أكف ٓ يزيد الظالؿقـ إٓ خسارًا7 حقث ٓ يستػقدون مـف أمراض الؼؾقب وإبدا

 - يف شلء، ويؽقن وبآ طؾقفؿ، وأفة مـ الؽافر ٓ مـ الؼرآن

                                                 
 (125. 84جامع البقان ت شاكر ) (8)

 (032. 82تػسقر الؼرصبل ) (0)

 (250 , 258. 0صػقة التػاسقر ) (5)

(880. 2تػسقر ابـ كثقر) (1)
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ــالك ــال تع ھ ے ے ۓ ۓ  ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :ق

 -[50:]اإلسراء ﴾ ﮲

وٓ يزيد هذا الذي كـزل طؾقـؽ مــ الؼـرآن الؽـافريـ بـف إٓ خسـارا ، ٕهنـؿ :أي"

كزل فقف أمر مـ اهلل بشلء أو هنك طـ شلء كػـروا بـف، فؾـؿ يـلتؿروا ٕمـره، ولـؿ كؾؿا 

-"يـتفقا طؿا هناهؿ طـف، فزادهؿ ذلؽ خسارا إلك ما كاكقا فقف قبؾ ذلؽ مـ الخسار

 مـا لزيـادة خسـاراً  يزيـدهؿوتشتؿؾ هذه أيات الؿـزلة تقضقحًا وتبقـًا لفؿ ففـق 

 -طذاهبؿ مـ فقف يرد

الؼرآن مشتؿؾة طؾك ما يزيد غقظ الؿستؿريـ طؾك الظؾـؿ7 فقـزدادون أو أن آيات "

بالغقظ كراهقة لؾؼرآن فقزدادون بذلؽ خسارا بزيادة آثامفؿ واسـتؿرارهؿ طؾـك فاسـد 

 - "أخالقفؿ وبعد ما بقـفؿ وبقـ اإليؿان

ٹ  ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ :قـال تعـالك، كػر الؽافرين باهلل تعالى .5

 -[56:]فاصر ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

يخسرون أكػسفؿ وأهؾقفؿ وأطؿالفؿ ومـازلفؿ يف الجــة، فالؽـافر ٓ يـزال يف :أي

 - زيادة مـ الشؼاء والخسران، والخزي طـد اهلل وطـد خؾؼف والحرمان

فؽؾؿا استؿروا يف الؽػر خسروا أكػسفؿ وأهؾقفؿ يقم الؼقامة، بخـالف الؿـممـقـ 

درجتـف ومـزلتـف يف الجــة، وزاد  فنهنؿ كؾؿا صال طؿر أحدهؿ وحسـ طؿؾف، ارتػعـت

 - أجره وأحبف خالؼف وبارئف رب العالؿقـ

گ گ  ﴿ :، كؿا ورد ذلؽ طؾك لسان كقح طؾقف السالم أموال الؽػار وأوٓدهم .6

 -[08:]كقح ﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

                                                 
 (256 , 255. 84جامع البقان ت شاكر ) (8)

 -(862. 82التحرير والتـقير ) (0)

 -(368ؽريؿ الرحؿـ )ص: تقسقر ال (5)

 -(224. 3تػسقر ابـ كثقر ت سالمة ) (1)
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واتبعقا يف معصقتفؿ إياي مـ دطاهؿ إلك ذلؽ، مؿـ كثر مالـف وولـده، فؾـؿ :يؼقل

 -رة مالف وولده إٓ خسارا، بعدا مـ اهلل، وذهابا طـ محجة الطريؼتزده كث

والسبب يف ذلؽ أهنؿ استعؿؾقها يف تليقد الؽػر والػساد فزادتؿ خسارا إذ لـق لـؿ 

 -تؽـ لفؿ أمقال وٓ أوٓد لؽاكقا أقؾ ارتؽابا لؾػساد

ـــا. 1 ـــان وطبادتف ــــام وإوث ـــاع إص ـــال تعـــالك ،اتب  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ﴿ :ق

 -[828:قد]ه

وما زادتؿ آلفـتفؿ طــد مجـلء أمـر :أي، آستؿرار يف الخسران:الَتبُّ والتََّباُب 

 -ربؽ همٓء الؿشركقـ بعؼاب اهلل غقر تخسقر وتدمقر وإهالك

إما بلن تلهقؾفا والثؼـة هبـا والتعـب يف :وصقرة زيادة إصـام التتبقب، إكؿا يتصقر

ـظر يف الشرع وطاقتفا، فؾحؼ طـ ذلؽ طــت طبادتا شغؾت كػقسفؿ وصرفتفا طـ ال

 -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 

شـقئا  الؿضار ثؿ إكف تعالك أخرب أهنؿ طـد مساس الحاجة إلك الؿعقـ ما وجـدوا مـفـا

ٓ 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

حئ مئ ىئ يئ جب حب  ﴿ :ودطا كبل اهلل كقح طؾقف السالم طؾك ققمف بؼقلف

 [-05:]كقح ﴾ خت مت ىت يت خب مب ىب يب جت حت

ٍر تربا:والتبار  َ كؾُّ مَؽسَّ
ل  -الفالك، وكؾ شلء أهؾؽ فؼد ترب، ولذلؽ ُسؿ 

                                                 
-(355. 05جامع البقان ت شاكر ) (8)

 -(024. 06يـظر: التحرير والتـقير ) (0)

 -(830الؿػردات يف غريب الؼرآن )ص:  (5)

-(140. 82جامع البقان ت شاكر ) (1)

 -(023. 5الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ) (2)

 -(563. 85التػسقر الؽبقر ) (3)

 -(058. 2معاين الؼرآن وإطرابف لؾزجاج ) (8)
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ٓ تزد الؿتصػقـ بالظؾؿ إٓ هالكا وخسراكا ودمارا، وقد شؿؾ دطاؤه هذا كؾ :أي

ضالؿ إلك يقم الؼقامة، كؿا شؿؾ دطاؤه لؾؿممـقـ والؿممـات كؾ مممـ ومممــة إلـك 

 -يقم الؼقامة

 الشٓادٗ يف عذابَه ّصعريٍه يف جَيه:الجامًاملطلب 

 الزيادة يف طذاهبؿ يقم الؼقامة-:مـ الزيادات القاردة يف حؼ الؽػار

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ قــال تعــالك:

 [-55:]الـحؾ ﴾ ڀ ٺ

الذيـ جحدوا يا محؿد كبقتؽ وكذبقك فقؿا جئتفؿ بف مـ طـد :يؼقل تعالك ذكره"

اإليؿان باهلل وبرسقلف، مـ أراده زدكاهؿ طذابا يقم الؼقامة يف جفـؿ ربؽ، وصدوا طـ 

 -"فقق العذاب الذي هؿ فقف قبؾ أن يزادوه

والعذاب إول هق طذاب طؾك كػرهؿ، والثاين طذاب طؾك صدهؿ الــاس طــ "

 - "اتباع الحؼ

ه فقق العذاب تعريػ الجـس الؿعفقد حقث تؼدم ذكر:والتعريػ يف ققلف تعالك"

ــــــــف تعــــــــالك  ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ :يف ققل

[، ٕن طذاب كػرهؿ لؿا كان معؾقما بؽثرة الحديث طـف صار كالؿعفقد 52:]الـحؾ

 -"وأما طذاب صدهؿ الـاس فال يخطر بالبال فؽان مجفقٓ فـاسبف التـؽقر

، قـال كؿا أن اهلل يزيدهؿ مـ سعقر جفـؿ يقم الؼقامة كؾؿا خبت كارها والعقاذ باهلل

ڤ ڤ  ڤٹ ڤ ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :اهلل تعـــــــالك

 -جديداً  خؾؼًا وأطقدوا ، قققدال والزيادة فقفا أي زيادة [64:]اإلسراء ﴾ڦ ڦ 

                                                 
-(530. 2فتح الؼدير لؾشقكاين ) (8)

-(043. 84جامع البقان ت شاكر ) (0)

 -(001. 5(، فتح الؼدير لؾشقكاين )265. 1يـظر: تػسقر ابـ كثقر ت سالمة ) (5)

 -(016. 81التحرير والتـقير ) (1)
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زدكا همٓء الؽػار استعارًا بالـار يف جؾقدهؿ، ولقس خبقتا فقف كؼص مـ  :أي"

ھ  ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ :طذاهبا وٓ راحة لفؿ وإكؿا هؿ يف زيادة أبداً لؼقلف

﮳  ﮹  ﮴ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮸  ﮷  ﮶   ﴾ ﮵

 -"[ ٓ يػرت طـفؿ53:]فاصر

أن معـك أية جار طؾك صريؼ التفؽؿ وبادىء اإلصؿاع :وطـدي":قال ابـ طاشقر

الؿسػر طـ خقبة، ٕكف جعؾ ازدياد السعقر مؼرتكا بؽؾ زمان مـ أزمـة الخبق، كؿا 

هره إصؿاع بحصقل خبق تػقده كؾؿة )كؾؿا( التل هل بؿعـك كؾ زمان- وهذا يف ضا

لقرود لػظ الخبق يف الظاهر، ولؽـف يمول إلك يلس مـف إذ يدل طؾك دوام سعقرها يف 

كؾ إزمان، ٓقرتان ازدياد سعقرها بؽؾ أزمان خبقها- ففذا الؽالم مـ قبقؾ 

ـ قبقؾ ققلف تعالك ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ﴿ :التؿؾقح، وهق م

 ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ڻڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 - [12:طراف]إ

 آشـتعال وازديـاد فـالخبقإن الزيادة متعؾؼة بسـعقر أجسـادهؿ والتفاهبـا ،"وققؾ :

 طؾـك زدكـاهؿ فعـؾ سـؾط الـؽتـة ولفـذه- جفــؿ كار أصؾ يف ٓ أجسادهؿ إلك بالـسبة

 خبـت كؾؿـا:ققـؾ فؽلكـف فـقفؿ، كـان السـعقر ازديـاد أن طؾك لؾدٓلة الؿشركقـ ضؿقر

 -"سعقرا زدكاهؿ:يؼؾ ولؿ سعقرا، زدكاهؿ فقفؿ

 -  تخبقا:وأرادوا تخبق، أن تؿـقا كؾؿا معـاه:وققؾ لفقبفا7 سؽـ معـاه:ققؾ

ــالك ــف تع ــذاب لؾؽــافريـ ققل ــادة الع ــا ورد يف زي ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ﴿ :ومؿ

 -[52:]الـبل ﴾ېئ

ذوققا أيفا الؼقم مـ :يؼال لفمٓء الؽػار يف جفـؿ إذا شربقا الحؿقؿ والغساق :أي

                                                 
 -(1064. 3لك بؾقغ الـفاية )الفداية إ (8)

 -(085. 82التحرير والتـقير ) (0)

-(085. 82التحرير والتـقير ) (5)

 (-54.522( تاج العروس)1)
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ذي كـتؿ بف يف الدكقا تؽذبقن، فؾـ كزيدكؿ إٓ طـذابا طؾـك العـذاب الـذي طذاب اهلل ال

 - أكتؿ فقف، ٓ تخػقػا مـف، وٓ ترففا

إنَّ هذه أية أشد ما يف الؼرآن " :قال ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –وقد روي أن الـبل 

7 ٕن فقفــا اإليــاس مـــ الخــروج، فؽؾؿــا اســتغاثقا مـــ كــقع مـــ "طؾــك أهــؾ الـــار

لعذاب -- أغقثقا بلشد مـف، فتؽقن كؾ مرتبة مـف متـاهقة يف الشدة، وإن كاكـت مراتبـف ا

 غقر متـاهقة بحسب العدد والؿدة-

هذه الزيادة إن كاكت غقر مستحؼة -- كاكت ضؾًؿا، وإن كاكت مسـتحؼة -- :فنن ققؾ

 كان تركفا يف أول إمر إحساًكا، والؽريؿ ٓ يؾقؼ بف الرجقع يف إحساكف-

أهنا مستحؼة، ودوامفا زيـادة لثؼـؾ العـذاب، وأيًضـا تـرك الؿسـتحؼ يف :قابفالج

بعــض إوقــات ٓ يقجــب اإلبــراء واإلســؼاط حتــك يؽــقن إيؼاطــف بعــده رجقًطــا يف 

صـؾك اهلل  ,وأيًضا كاكقا يزيدون كػرهؿ وتؽذيبفؿ وأذيـتفؿ لرسـقل اهلل  "اإلحسان"

 طــذاهبؿ لزيــادة آســتحؼاق، ، وأصــحابف رضــل اهلل طـــفؿ، فقزيــد اهلل ,طؾقــف وســؾؿ 

 -فال ضؾؿ

فصـقغ التعبقـر طــ هـذا الؿعــك ":وطـ بالغة هذه أية الؼرآكقة يؼقل ابـ طاشـقر

هبــذا الرتكقــب الــدققؼ، إذ ابتــدئ بـػــل الزيــادة بحــرف تلبقــد الـػــل وأردف آســتثـاء 

الؿؼتضل ثبقت كؼقض حؽؿ الؿستثـك مـف لؾؿستثـك فصـارت دٓلـة آسـتثـاء طؾـك 

سـزيدكؿ طذابا ممبدا- وهـذا مــ تلكقـد الشـلء بؿـا يشـبف ضـده وهـق أسـؾقب :معـك

 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 

ســبة الؿـػقــة وهــل مــا دل طؾقــف ( الؿػقــد تلكقــد الـلــنبحــرف كػــل الؿســتؼبؾ، وهــق )

                                                 
-(836. 01جامع البقان ت شاكر ) (8)

(والطربي مـ حـديث طبـد اهلل بــ 5562. 82أبل حاتؿ مـ صريؼ أبل برزة إسؾؿل مرفقطا ) (رواه ابـ0)

رواه الطـرباين، وفقـف شـعقب  : وقال الفقثؿل يف الؿجؿع (53. 01البقان ط هجر ) جامع طؿرو مقققفا

 -(855. 4مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد )- اكظر بـ بقان وهق ضعقػا

-(52. 58تػسقر حدائؼ الروح والريحان يف روابل طؾقم الؼرآن ) (5)
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يف جاكب  )لن(مجؿقع الـػل وآستثـاء، فنن ققد تلبقد كػل الزيادة الذي يػقده حرف 

الؿستثـك مـف يسري إلك إثبات زيادة العذاب يف جاكب الؿستثـك، فقؽقن معـك جؿؾة 

سـزيدكؿ طـذابا أبـدا، وهـق معــك الخؾـقد يف العـذاب- ويف هـذا إسـؾقب :آستثـاء

داء مطؿع باكتفاء مميس وذلؽ أشد حزكـا وغؿـا بؿـا يـقهؿفؿ أن مـا ألؼـقا فقـف هـق ابت

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

 :بعضفؿ لـبعضلعـ أصحاب الـار اب يف  العذ زيادة ورد ويف لعـ أصحاب الـار

 -[38]ص: ﴾ ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث ﴿

 الشٓادٗ يف اإلثه:التاصعاملطلب 

زيـادة اإلثـؿ لفـؿ :مـ الزيادات التل أوردتـا آيـات الؼـرآن الؽـريؿ يف حـؼ الؽػـار

 بسبب إمفالفؿ يف كػرهؿ وطصقاهنؿ-

ں ڻ ڻ ڻ  ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ :قـــــال اهلل تعـــــالك

 -[845:طؿرانآل ] ﴾ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ

وٓ يظـ الذيـ كػروا برهبؿ وكابذوا ديـف، وحاربقا رسقلف أن تركـا إيـاهؿ يف :أي"

هذه الدكقا، وطدم استئصالـا لفؿ، وإمالءكا لفؿ خقر ٕكػسفؿ، ومحبـة مــا لفـؿ7 كـال 

لقس إمر كؿا زطؿقا، وإكؿا ذلـؽ لشـر يريـده اهلل هبـؿ، وزيـادة طـذاب وطؼقبـة إلـك 

 -"7 ٕهنؿ يؽتسبقن الؿعاصل فتزداد آثامفؿ وتؽثرؿطذاهب

و )إكؿا( هذه كؾؿة مركبة مـ )إن( حرف التقكقد و )ما( الزائدة الؽافة وهل أداة "

 ما كؿؾل لفؿ إٓ لقزدادوا إثؿا، أي فقؽقن أخذهؿ بف أشد ففق قصر قؾب-:حصر أي

                                                 
-(15 , 10. 52التحرير والتـقير ) (8)

-(825)ص: تقسقر الؽريؿ الرحؿـ  (0)

 -(105. 4جامع البقان ت شاكر ) (5)
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ڃ ڃ ڃ  ﴿ الك:والالم يف لقزدادوا إثؿا ٓم العاقبة كؿا هل يف ققلـف تعـ

إكؿا كؿؾل لفؿ فقزدادون إثؿا، فؾؿا كـان  :[ أي5]الؼصص: ﴾ ڇچ چ چ چ

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

 ل از :الشٓادٗ يف اخلباملطلب العاع

ل اواضحة طــ معــك الَخْبـ ةل، وجب طؾقـا إططاء فؽرباقبؾ بقان معـك زيادة الخَ 

 :يف الؾغة، وهق يدل طؾك طدة معان مـفا

 -الَػساد وذهاُب الشلء :الخبال، بؿعـك ,8

 الؿرض الؿمثر يف العؼؾ والػؽر- :الخبال، بؿعـك ,0

 -الـؼصان :الخبال، بؿعـك  ,5

 الفالك- :ل، بؿعـك الخبا ,1

 -الَعـَاُء :الخبال، بؿعـك ,2

 -الجـقن :الخبال، بؿعـك ,3

 - الشر:الخبال، بؿعـك ,4

الَخَبــُؾ الػســاد الــذي يؾحــؼ اإلكســان، فققرثــف اضــطرابًا، كــالجـقن :واصــطالحًا

 - والؿرض الؿمثر يف العؼؾ والػؽر

ة اْلَخَبـال جـاءت يف ومـ خالل آصـالع طؾـك الـصـقص الؼرآكقـة ، كجـد أن زيـاد

                                                 
 (844 , 843. 1التحرير والتـقير ) (8)

( ،ولسـان 0.163( ،وتـذيب الؾغـة) 0.010(،ومؼـايقس الؾغـة ) 8.502يـظر لفذه إققال : العقـ)  (0)

 (1.30(تػسقر الؿاوردي)0.013(، زاد الؿسقر) 88.863العرب )

 -(8.524التعاريػ لؾؿـاوي )  (5)
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ــالك ــف تع ــق ققل ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ مقضــع واحــد ، وه

 [-14]التقبة: ﴾ ى ائ ائ ەئ ىۉ ۉ ې ې ې ې

وحذف مػعقل زادوكؿ لدٓلـة الخـروج طؾقـف، أي مـا زادوكـؿ "قال ابـ طاشقر :

مؿـا تػقـد زيادتـف يف الغـزو كصـرا طؾـك العـدو، ثـؿ اسـتثـل مــ الؿػعـقل  ققة أو شقئًا

فـنن الخبـال يف  7التفؽؿ بتلكقد الشلء بؿـا يشـبف ضـده بال طؾك صريؼةالؿحذوف الخ

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-
الؿؾتـئؿ، فـلصؾؼ هــا طؾـك اضـطراب  الػساد، وتػؽـؽ الشـلء الؿؾـتحؿ:والخبال

 - "الجقش واختالل كظامف

 زيادة اْلَخَباُل يف هذا الؿقضع ، يف معـاه ستة أققال :

 اضطرابًا ، حؽاه ابـ طقسك -:الؼول إول 

 فسادًا ، قالف ابـ طباس -:الؼول الثا  

 الؿؽر والغدر ، قالف الضحاك:الؼول الثالث  

 ف الؽؾبل وابـ قتقبة - الشر ، قال:الؼول الرابع 

 الجبـ والػشؾ ، قالف البغقي -:الؼول الخامس 

 -   إيؼاع آختالف وإراجقػ ، ذكره أبق حقان:الؼول السادس  

                                                 
 (083. 82التحرير والتـقير )( 8)

معـالؿ التـزيـؾ (، 823. 5 )الؼـران لؾؼرصبـل ٕحؽاموالجامع  (045. 81)يـظر: جامع البقان لؾطربي( 0)

(-5.851 )زاد الؿسقر ٓبـ الجقزي(، 3.833 )البحر الؿحقط ٕبل حقان(، 23. 1 )لؾبغقي
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 الشٓادٗ يف الزٍل.:املطلب احلادٖ عغز 

َهؼ مصدر يف الؾغة مـ مادة )َرَهَؼ( وهق يدل طؾك معاٍن كثقرة مـفا  :الرَّ

ٌة يف َطْؼؾِف - الَجْفؾ يف:بؿعـك  ,8   اإلكسان وِخػَّ

 اإلثؿ - :بؿعـك  ,0

 الطغقان - :بؿعـك  ,5

 الظؾؿ- :بؿعـك  ,1

 السرطة إلك الشر- :بؿعـك  ,2

 الػساد- :بؿعـك  ,3

 بؿعـك الِغْشقان- ,4

 بؿعـك العجؾة -  ,5

 الفالك - :بؿعـك  ,6

 بؿعـك الذل -  ,82

 -(8)بؿعـك الضعػ  ,88

اسٌؿ مـ اإِلرهاق ، وهق أن َيْحِؿَؾ اإِلكساُن طؾك كػسف ما  "َهؼالرَّ ":وقال إزهري 

 -(0) َأْطَجْؾُتف طـفا:، أي  "َأْرَهْؼُتف طـ الصالة  ":ٓ ُيطقؼ ، ويؼال 

زيــادة يف ســقئاتؿ أو كــربًا أو طتــقًا، :، أي ﴾ک ک  ﴿ :أن ققلــف :ويف الؽؾقــات

 - (5)وأصؾ الرهؼ غشقان الشلء

َهـؼ جـاءت يف ومـ خالل آصالع طؾك ا لـصقص الؼرآكقة، وجـدت أن زيـادة الرَّ

                                                 
والؿحؽــؿ ، (8.044 )لؾصــاحب ابــ طبـاد والؿحـقط يف الؾغـة  ، (8.016 )يـظـر :العـقـ لؾػراهقــدي  (8)

 )ولسان العرب ٓبــ مـظـقر(،  8.021)ومعجؿ الػاظ غريب الؼران ، (0.850 )والؿحقط آطظؿ 

- ( 8.5864)والدر الؿصقن  (،82.805

-( 0.053 )تذيب الؾغة لالزهري  (0)

- (8.155 )الؽؾقات ٕبل البؼاء الؽػقي (5)
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ــالك ــف تع ــق ققل ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿ :مقضــع واحــد، وه

 -[3]الجـ: ﴾گ

:ًٓ َهؼ يف هذا الؿقضع، يف معـاها اثـا طشر قق زيادة الرَّ

 بؿعـك : خطقئًة وإثؿًا ، قالف ابـ طباس وقتادة -  الؼول إول :

 كًا ، قالف مجاهد -بؿعـك : صغقا الؼول الثا  :

 بؿعـك : فرقًا وخقفًا ، قالف أبق العالقة والربقع وابـ زيد - الؼول الثالث :

 بؿعـك : كػرًا ، قالف سعقد بـ جبقر- الؼول الرابع :

 بؿعـك : أذًى ، قالف السدي - الؼول الخامس :

 بؿعـك : غّقًا ، قالف مؼاتؾ - الؼول السادس :

 ًة ، قالف الؽؾبل -بؿعـك : طظؿ الؼول السابع :

 بؿعـك : سػفًا ، حؽاه ابـ طقسك - الؼول الثامن :

ًٓ ، قالف ابـ قتقبة -  الؼول التاسع :  بؿعـك : ضال

 بؿعـك : جراءًة ، قالف إبراهقؿ الـخعل -  الؼول العاشر :

 بؿعـك: شرًا ، حؽاه الخازن - الؼول الحادي طشر:

 -  ، حؽاه إطؼؿ القؿاين هالكًا وجفالً  الؼول الثا  طشر : بؿعـى :

والرهؼ غشـقان الؿحـارم ، والؿعــك : أن اإِلكـس باسـتعاذتؿ  "قال الزمخشري : 

زادوهؿ كػرًا وتؽربًا، وذلؽ أن الرجؾ مـ العرب كـان إذا أمسـك  ,أي بالجـ  ,هبؿ 

يف واد قػـر يف بعـض مســايره، وخـاف طؾـك كػســف قـال: أطـقذ بســقد هـذا الـقادي مـــ 

يريد الجـ وكبقرهؿ، فنذا سـؿعقا ذلـؽ اسـتؽربوا وقـالقا: سـدكا الجــ  سػفاء ققمف،

ُـّ واإِلكـــَس رهؼـــًا بنغقائــــفؿ وإضـــاللفؿ  واإِلكـــس، فـــذلؽ رهؼفـــؿ، أو فـــزاد الجـــ

 - ٓستـعاذتؿ هبؿ ( 

                                                 
والجــامع  ، ( 555. 1 )والـؽــت والعقــقن لؾؿــاوردي (، 012. 5 )كثقــر تػســقر الؼــران العظــقؿ ٓبـــ ( 8)

وتػســقر  ، (3.842)ولبــاب التلويــؾ  (، 58. 3)وزاد الؿســقر  (82. 86 )ٕحؽــام الؼــران لؾؼرصبــل 

 -( 0.015 )آطؼؿ 

-  4.820تػسقر الؽشاف :  (0)
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 ٘اخلامت

 :وفقفا أهؿ كتائج البحث مع التقصقات 

  وردت الزيادة يف حؼ الؿممـقـ بزيـادة :ًٓ دى، والخشـوع، اإليؿـان، والفـأو

 وفضل اهلل، والحسـة، والحرث.

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

أن الجزاء مـ جـس العؿؾ-  (8

أن اإليؿان هق أصؾ كؾ زيادة لؾؿممـقـ  (0

أن ققة اإليؿـان أو ضـعػف تـتحؽؿ يف بؼقـة الزيـادات الؿعطـاة لؾؿـممـقـ قـقة  (5

وضعػًا

 – الغــة الؼرآكقــة يف التعبقــر طـــ مضــاطػة الثــقاب بــلكثر مـــ لػــظ : حســـاالب (1

حرثف- ,فضؾف

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

رجسفؿ، والزيادة يف كػرهؿ وصغقاهنؿ وضاللفؿ، وزيادتؿ كػـقرًا وفـرارًا، وخسـارة 

يف جفـؿ، والزيادة يف اإلثؿ- وهالكًا، والزيادة يف طذاهبؿ وسعقرهؿ

  ــادة يف الـػــقر ــف يرتتــب الزي ــادة لؾؽــافريـ وطؾق أن الؽػــر هــق أصــؾ كــؾ زي

والضالل والرجس والطغقان-

  أن الرجس وصػ مالزم ٕصحاب الؽػـر ، وكـزول أيـات وتؽـذيبفؿ هبـا

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

س يف قؾقهبؿ -الرج

توصقات البحث :

ــادة يف -8 ــب الزي ــان لطؾ ــة باإليؿ ــرآن الؿتعؾؼ ــة مقضــقطات الؼ ــام بدراس آهتؿ

-متعؾؼاتف وكتائجف

الحرص طؾك التعرض لـػحات الػضؾ والزيـادة مــ اهلل بؿـا يسـتؼر يف الؼؾـب -0
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مـ إيؿان وتقحقد باهلل 

غقـان وغقــره لؾحــذر الـظـر يف مســببات زيـادة العبــد يف الـرجس والضــالل والط-5

مـفا-

طؾـك الـربط بـقـ مقاضـع الزيـادة  العؾؿ وخصقصًا حؿؾـة الؼـرآنحث صالب -1

 القاردة يف الؼرآن ٓستـباط هدايات تربط الؼؾقب باهلل تعالك -

-دراســة آيــات الزيــادة ومتعؾؼاتــا دراســة بالغقــة ٓســتخراج إســرار البالغقــة 2

 لؾتعبقر الؼرآين فقفا -

 

* * * 
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 ر ّاملزاجعاملضاد 

ــؾ، ) تػســقر  -8 ــؾ وأســرار التلوي ــقار التـزي ــديـ أك ــللقػ: كاصــر ال البقضــاوي( ت

سعقد طبد اهلل بـ طؿر البقضاوي، تحؼقؼ: محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل، أبق

ـ-ه 8185 , إولك: الطبعة بقروت، –الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل 

: جـابر بــ مقسـك بــ طبـد أيسر التػاسقر لؽالم العؾـل الؽبقـر، تـللقػ الشـقخ -0

الؼادر بـ جابر أبـق بؽـر الجزائـري، الـاشـر: مؽتبـة العؾـقم والحؽـؿ، الؿديــة 

 م-0225هـ.8101الؿـقرة، الطبعة الخامسة، 

البحر الؿحـقط، لؿحؿـد بــ يقسـػ الشـفقر بـلبل حقـان إكدلسـل، تحؼقـؼ:  -5

 -هـ 8102: الطبعة بقروت، –صدقل محؿد جؿقؾ، الـاشر: دار الػؽر 

حر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد، تللقػ: أبل العبـاس أحؿـد بــ محؿـد الب -1

بـ الؿفـدي بــ طجقبـة الحســل ، تحؼقـؼ: أحؿـد طبـد اهلل الؼرشـل رسـالن، ا

-هـ 8186: الطبعة الؼاهرة، –الـاشر: الدكتقر حسـ طباس زكل 

التحرير والتـقير، الشـقخ محؿـد الطـاهر بــ طاشـقر، الـاشـر: الـدار التقكسـقة  -2

 م-8651 ,تقكس  ,ؾـشر ل

التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ، تللقػ: أبل الؼاسؿ، محؿـد بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ  -3

طبد اهلل، ابــ جـزي الؽؾبـل الغركـاصل ، تحؼقـؼ: الـدكتقر طبـد اهلل الخالـدي، 

 ,ة: إولــك الطبعــ بقــروت، –الـاشــر: شــركة دار إرقــؿ بـــ أبــل إرقــؿ 

هـ-8183

ـ طؾـل إطؼـؿ ،الـاشـر :دار الحؽؿـة القؿاكقـة تػسقر إطؼؿ ، تللقػ :أحؿد ب -4

بصـعاء-

تػسقر الؼرآن العظقؿ، تللقػ: أبل الػداء إسؿاطقؾ بــ طؿـر بــ كثقـر الؼرشـل  -5

البصري، تحؼقؼ: سامل بـ محؿد سالمة، الـاشر: دار صقبة لؾـشـر والتقزيـع، 

م-8666 ,هـ 8102الطبعة: الثاكقة 

بـ محؿد بـ طبد الجبار السـؿعاين،  تػسقر الؼرآن، لإلمام أبل الؿظػر مـصقر -6
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ــقؿ ـــ غـ ــاس ب ـــ طب ــقؿ ب ــراهقؿ و غـ ـــ إب ــؼ: ياســر ب ــقصـ ، تحؼق  –ط: دار ال

 م-8664 ,هـ8185 الرياض،

التػسقر الؽبقر، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ طؿـر بــ الحســ بــ الحسـقـ التقؿـل  -82

 –الــرازي الؿؾؼــب بػخــر الــديـ الــرازي، الـاشــر: دار إحقــاء الــرتاث العربــل 

هـ 8102 , الثالثة: الطبعة وت،بقر

تػسقر الؿراغل، تللقػ: أحؿـد بــ مصـطػك الؿراغـل، الـاشـر: شـركة مؽتبـة  -88

 ,هــ  8532ومطبعة مصطػك البابك الحؾبل وأوٓده بؿصر، الطبعة: إولك، 

م- 8613

 ,التػسقر القسقط لؾؼرآن الؽريؿ، د- محؿد سقد صـطـاوى، الـاشـر: السـعادة  -80

 م- 8645هـ ، 8565 ,الؼاهرة 

تػسقر حدائؼ الروح والريحان يف روابل طؾقم الؼرآن، تللقػ: الشقخ العالمـة  -85

محؿد إمقـ بـ طبد اهلل إرمل العؾقي الفرري الشافعل، إشراف ومراجعة: 

الــدكتقر هاشــؿ محؿــد طؾــل بـــ حســقـ مفــدي، الـاشــر: دار صــقق الـجــاة، 

م 0228 , هـ 8108 إولك،: الطبعة لبـان، –بقروت 

ػسقر غريب الؼرآن، ٕبل محؿد طبداهلل بــ مسـؾؿ بــ قتقبـة، تحؼقـؼ: السـقد ت -81

هـ(-8565أحؿد صؼر، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، سـة)

تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان، لؾشقخ: طبـد الـرحؿـ بــ كاصـر  -82

بـــ الســعدي، تحؼقــؼ: طبــد الــرحؿـ بـــ معــال الؾقيحــؼ، الـاشــر: ممسســة ا

 م- 0220,هـ 8105سالة، الطبعة إولك، الر

جامع البقان يف تلويؾ آي الؼرآن، محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقـر بــ غالـب،  -83

م- ممسســة الرســالة، تحؼقــؼ  0222 ,هـــ 8102، 8أبــق جعػــر الطــربي، ط: 

وتعؾقؼ: محؿقد محؿد شاكر، تخريج: أحؿد محؿد شاكر-

بــ أحؿـد بــ أبـل بؽـر بــ فـرح الجامع ٕحؽام الؼـرآن، أبـق طبـد اهلل محؿـد  -84

 الريــاض، –إكصـاري الخزرجـل شــؿس الـديـ الؼرصبـل، دار طــالؿ الؽتـب 

 -البخاري سؿقر هشام: ت- م0225 ,هـ8105
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ــل الصــابقين، الـاشــر: دار الصــابقين  -85 ــد طؾ ــػ: محؿ ــقر، الؿمل صــػقة التػاس

 -م 8664 , هـ 8184 إولك،: الطبعة الؼاهرة، –لؾطباطة والـشر والتقزيع 

فتح الؼدير الجامع بقـ فـّل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسقر، محؿد بــ طؾـل  -86

 ,بـ محؿد بـ طبـد اهلل الشـقكاين، الـاشـر: دار ابــ كثقـر، دار الؽؾـؿ الطقـب ا

 هـ- 8181 ,دمشؼ، بقروت، الطبعة: إولك 

الؽشػ والبقـان طــ تػسـقر الؼـرآن، الؿملـػ: أحؿـد بــ محؿـد بــ إبـراهقؿ  -02

ق إسحاق، تحؼقؼ: اإلمام أبل محؿد بـ طاشقر، مراجعـة وتـدققؼ: الثعؾبل، أب

 لبــان، –إستاذ كظقر الساطدي، الـاشـر: دار إحقـاء الـرتاث العربـل، بقـروت 

-م 0220 , هـ8100 إولك: الطبعة

الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز، الؿملػ: أبـق محؿـد طبـد الحـؼ بــ  -08

ططقة إكدلسل، الؿحؼؼ: طبد السالم طبد غالب بـ طبد الرحؿـ بـ تؿام بـ 

ــة  ــب العؾؿق ــد، الـاشــر: دار الؽت ــروت، –الشــايف محؿ ــة بق ــك: الطبع  , إول

-هـ8100

ابل الحسـ طؾل بـ اسـؿاطقؾ بــ سـقده  :تللقػ ،الؿحؽؿ والؿحقط آطظؿ  -00

الؿرســل، تحؼقــؼ : طبــد الحؿقــد هـــداوي ، دار الؽتــب العؾؿقــة بقــروت ســـة 

-ولكم ، الطبعة ا0222ٓ

 الؾغــقي إســؿاطقؾ بـــ طؾــل ، الحســـ أبــل ســقده، ٓبـــ الؾغــة يف الؿخصــص -05

هارون- طبد السالم ففارس مع مصر، هـ( ، صبعة 125)ت

معالؿ التـزيؾ، لإلمام محقل السـة، أبق محؿـد الحسـقـ بــ مسـعقد البغـقي،  -01

سؾقؿان  ,طثؿان جؿعة ضؿقرية  ,حؼؼف وخرج أحاديثف: محؿد طبد اهلل الـؿر 

م- 8664 ,هـ 8184، 1الحرش، دار صقبة لؾـشر والتقزيع، طمسؾؿ 

ــري الزجــاج،  -02 معــاين الؼــرآن وإطرابــف ، تــللقػ: أبــل إســحاق إبــراهقؿ بـــ السَّ

بقـروت، الطبعـة  ,تحؼقؼ: د- طبد الجؾقؾ طبده شؾبل، الـاشر: طـالؿ الؽتـب، 

 م- 8655 ,هـ  8125إولك 

ـ محؿد الؿعروف بالراغـب الؿػردات يف غريب الؼرآن أبق الؼاسؿ الحسقـ ب -03
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هـ(، الؿحؼـؼ: صـػقان طـدكان الـداودي، الـاشـر: 220إصػفاكك )الؿتق : 

 هـ 8180 ,دمشؼ بقروت، الطبعة: إولك  ,دار الؼؾؿ، الدار الشامقة 

الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره، وأحؽامف، وجؿـؾ مــ  -04

ـ أبــل صالــب الؼقــرواين الؼرصبــل، فـــقن طؾقمــف، تــللقػ: أبــق محؿــد مؽــل بــ

جامعـة  ,مجؿقطة رسائؾ جامعقة بؽؾقـة الدراسـات العؾقـا والبحـث العؾؿـل 

الشــارقة، بنشــراف أ-د : الشــاهد البقشــقخل، ط. مجؿقطــة بحــقث الؽتــاب 

، 8جامعــة الشــارقة، ط ,كؾقــة الشــريعة والدراســات اإلســالمقة  ,والســـة 

 م-0225 ,هـ 8106

العزيز، تللقػ: أبل الحسـ طؾل بـ أحؿد القاحدي،  القجقز يف تػسقر الؽتاب -05

تحؼقؼ: صػقان داوودي، الـاشر: دار الؼؾؿ والـدار الشـامقة، الطبعـة إولـك، 

 هـ-8182

* *  *
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قٌَّة َتْحؾِقؾِقٌَّة ُمَؼاِرَكٌة لُِقُققِف ُسقَرِة اْلَبَؼَرةِ دِ )
 (َراَسٌة إِْحَصائِ

 

 إطداد

ُْسَتاُذ اْلُؿَساِطُد بَِجامَِعِة اْلَجْقِف  ْٕ  ا

 
ٌّ
 َباِحٌث َرئِقِسل

ُْسَتاُذ اْلُؿَساِطُد بَِجامِ  ْٕ  َعِة اْلَجْقِف ا

 َباِحٌث ُمَساِطدٌ 
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 ملخط البخح

 ةاسـالّدر لهـا7 وهبـ ةايــعال ّؾـتق ةفـجو ـمـ ّقـةآكرؼال قفققال ثحبا الذه سردي

 :ـقتـاث ـقتفج ـقب ؽلذ7 وةكارؼؿال

 -شرو ةايورب دفف ؽؾؿال ّؿعجم ػحصى مدل ةدؿتعؿال آنرؼال قفق: وىولإ

 التطبفال ةعؿل جبأ ـاب قفق: وةقالّثاك
ّ
-برعال برغؿال ؾها أفقؾط جرل دل

ّ
 ل

 :ةثالث قرمٕ ـقتفجال ـقاته ـقب ةكارؼؿالب ةايـعال تاكا كّكؿإو

  شرو ةايــور لهــ، وةبــارغؿال دـــا طفــقؾط ّقلعــؿال ةايــ الّروا يفؿفاكرت: اشــاهدحــأ

 -عافك ـط

 قلصـك أؾـط عافكـ ـطـ شرو ةايـور ةاطـب صيف دفـف ؽؾـؿال ّؿـعجم ادؿـت: اطاقفاكث

 ـمـ ؿهرقـغ ققػـاًكـا يؼتإ ةايـالّرو هذفـل ةبـارغؿال انؼـت7 إلطالّضـبو ؿ الّرسيف ةبارغؿال

-مالساإل ؿالعال اندؾب
ّ
 ل

 قعبــطؿال ػحصــؿؾل ةدؿـتعؿال قفقــق اليف, دفـف ؽؾــؿال ّؿـعجم ةؼــافق: مافـثالث

 مطبفال قفققل ,شرو ةايورب ؿفيدل
ّ
 :ـقفجو ـل

، وطبفال ػققال زم ريف فل ؿفتؼافق: مّولإ
ّ
 (-ص) ةمالط قهل

، وطبفال ػقو عاضقم ـم قرثؽل ؿفتؼافق: مالّثا 
ّ
 ّؾ-ق إيف ٌؾ اصح فالخالل

 هذهـ لشــم، وـقػققالـ ـقبـ فالخـال عاضـقم ـطـ ػشـؽؾل ةاسـالّدر هذه تاءجف

 قحجالّتـر دؼـّؿ ط، ثـفػـقا وفقؾا طؿفـم داحّؾ وك كـل بالت ّقةؿؾعال ّقةػؾخال، وةػالخؿال

 ا-ؿفـقب

 :ثحبؾل ّقةاحتػؿال اتؿؾؽال

 مجؿع، ففد، ورش، الفبطل، الققػ، البؼرة، مؼاركة-
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 املكدم٘

 فبحصـو فك آلـؾـط، وّؿـدحا مّقـبك كؾط مالّسالو ةالّصال، وقـؿالعّب الر هلل دؿحال

 -قـعؿجأ

 :دعّما بأ

 فرشـأ ّقـةآكرؼال قمؾـعال تاكـ7 كقمؾـعؿال فرشـًعـا لابت ؿؾـعال فرشـ انكـّؿا ل ّكفنف

 ك-العتو فاكحبس فمالك آنرؼال ذ7 إفلالّؾ جج اهللا بفّؾؼعتا7 لّؾفجأو قمؾعال

 اكردّتك إلتــ يٓ ذ7 إاءدتـبآو ػقــقال ؿؾـا: طّؿفــهأو آنرؼـال قمؾــط ؼائقـد ـّن مـإو

ّي: اوزالـّؽـ الا قـؿـ، كؿؾعال اذهب اّمةت ةاصحنّٓ با إهارح بيف صقغالو ّقةآكرؼ الاينعؿال

 ٓو آنرؼـ الاينعـم ةفـرعم دحّتك ٕلت يٓ فكّ 7 ٕرطخال قؾؾج ردؼال قؿظط ػققال ابب»

 -«ؾاصقػال ةفرعؿّٓ بإ فـم ّقةطالّشر ّلةدإ اطبـتاس

 ؿفـمـ، ّقـةآكرؼال قفقـق اليف ؿاتارقتا اخقهّؿـًبا ضتك اءؿؾعال ـٌة ماطؿج بتك دقو

 «-و قوال لؾط: »فابت كّي يفدكاوالّسج ؾعا فؿ، كتقالؾالّتعو ّلةدإا بفّشحو ـم

 ؾعـا فؿـ، كاتارقـتخآ ؽؾـت قـؾؾعك تؾـّص طكـ وند ـمـ هارقـتاخ درس ـم ؿفـمو

 حطبفال ةعؿل جبأ ـاب ةاّلمعال
ّ
 ةبـارغؿال جرد دقـ، و«فقوال قدقؼت» يف تبثالـؿ بسل

 -ؿفػاحصقا معبص فقؾط، وفػقو اعك اّتبؾط

ًٓ بك أـت7 اطاهلل فؿحر دفف ؽؾؿال ّؿعجم ئشكّؿا أّؿ لث  يػلّشرا ػحصؿال ةاطبطّو

 ػاحصــؿال ةاطــبك صلــإ فقــؾط قـؿائؼــال رظــك ّســعقّؿ ت، ثــؿاصــط ـطــ صػــح ةايــورب

وا دؿـتاط، وشرو ةايورًػا بحصقا معبط، فّقةمالساإل ارصم إيف ةرفتشؿال اتايالّروب

 الطبفال ػققال زمك رؾط
ّ
 طـبفقا العابتـ، و«ص» ةمالط قهو ةبارغؿال دـط وفرعؿل

ّ
ل

 ا-فضع بيف قهػالخ، وفقفقو رثك أيف

 قـفرشـؿال اءؿؾعال تطل دالت اببسإ ـط لاءستي قػصحال ثاحبال ؾعجّؿا يم

-طبفال قفقو ةػالخك ملإ عافك ـط شرو ةايور ػحصم ةاطبك صؾط
ّ
 ل

                                                 
 (-8.055) آنرؼال قمؾ طيف انؼت: اإلرظـي (8)
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 وطبفال ـقب قفققال فالخ ـاصق ميف رؾـّظا لـتايـط تّجفقا7 تذفل
ّ
 ػحصم ـقبل

 ذ7 إةرؼـبال ةقرسـ قفقـقل ثحـبا الذا هــّصصـخ، وشرو ةايـورب دفـف ؽؾـؿال ّؿعجم

 ّقـزك حلـإ قثحـبال ّقزح ـط جرخيّدا، وج قلطّؿا يم آنرؼال رقّؾ س كيف رالـّظ قعسقت

 -قـثاحبالو قـسالّدار ـم قرثك قدفج ػاتؽك تلإ ةرؼتػؿال اتقطسقؿال

 :ةاسالّدر هذه انقـط قنؽي نا أكرتاخو

  ةةببارارغغؿؿالال  ددــّي طّي طططببففالال  ففققووالال  ششرروو  ةةايايوورربب  ددفففف  ككؾؾؿؿالال  ّؿعّؿعججمم  ففححصصمم  قهقهفف  ففالالا خا خمم

 -ةرؼبال ةورس و قوٌة لكارؼّقٌة مقؾؾحّقٌة تائصحٌة إاسرد-

 :وعضوـؿال ّؿّقـةه* أ

 : لا يقؿا فهزقجٌة، كقربّؿّقٌة كهأ قعضقؿا الذفل

ًٓ أأ ًٓ ّو  ثق7 حاهلل فؿحر دفف ؽؾؿال ّؿعجم ػحصا مفقؾط ّبعرل تالت ةقربؽال ةقؿؼ: الّو

ًرا دصـم قنؽـي نل أغـبـّؿا ي، معافك ـط شرو ةايوا: رفـٌة، مّقطـتم اٌت ايور فـم تعبص

 -ّقةؿؾعال اتاسؾّدرًؿا لفؾم

 دالك بـلـإ دفـف ؽؾـؿال ّؿـعجم ـطـ ةرالّصـاد شرو ةايـور ػاحصم قلص: وـًقاـًقااكاكثث

7 اسـبرعال برغؿال
ّ
 رقـك غؾـا طاهنـيرجا7 لفـقفقو ابرغتاسـ الـّـاس ضعـب ـك مـطدتل

 -ةللسؿال هذ هيف ابّؾقا الّصقجي نأ قـثاحبـ الل مضتؼّؿا ي، مؿهدـط قدفعؿال

ــ ــث ــًثاًثاـالـالث ــارؼم اتاســرد قدجــو مد: ط ــطاّصال بســح, ةك ــ ,اـ ــو ـقب ــبفال قفق  ط
ّ
 ل

 -هرقغ قفقوو

 ؽؾـؿال ّؿـعجم ػحصـؿب ّؾؼعتت ,اـطاّصال بسح, ّقةؿؾط اتاسرد امدع: اكًعاًعاابابرر

 و قـو»ـ: بـ فكـقـي طذالـ الّطّقـار داطسـم قرتالـّدك ابتّٓ ك، إّقةؿؾعال فّؿّقتهأ ؿغر دفف

، مالـاّلز ػقـقال ل7 هـآينّرؼـال ػقـقال ـمـ اعقكـأ ةثـالث سرد دؼ، ف«قرس الّتػيف آنرؼال

 ةايـورب ّؿـعجؿال ػحصـم قفقـك وؾـط دؿـتاط، وقعــؿؿال ػقـقال، وؼاكالّتع ػقوو

 -ؿاصط ـط صػح



   ليّ زفي الضرم نب دؿّ حم، د.ا وكت اءيّ ركزد.    ةبارغؿال دـط يّ طبفال فقوال شرو ةايورب دفف كؾؿال عؿّ جم فحصم قهف فالا خم
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 : وعضوؿال ارقتاخ اببس* أ

 ل:ؾا يؿف قعضقؿا الذه ارقتاخ اببسأ ؾؿجك

ًٓ أأ ًٓ ّو ، بـرعال برغـؿ اليف شرو ةايور ػحصؿل دفف ؽؾؿال ّؿعجم ةعبص ارشت: اكّو
ّ
ل

7 مطبفال ػققال ـم ةبارغؿال هادتا اطؿٌة لػالخقٌف مقو قففو
ّ
ّقًة ؿؾط تآؽشإ قرثّؿا يل

 -ـايا الّتبذه ببس ـط

 ؿفيدلـ قعبطؿال ػحصؿؾل ةدؿتعؿال قفقق اليف دفف ؽؾؿال ّؿعجم ةؼافق: مـًقاـًقااكاكثث

 مطبفال قفققل شرو ةايورب
ّ
 :ـقفجو ـل

 «-ص» ةمالط قه، وػققال زم ريف فل ؿفتؼافق: ماؿهدحأ

، وطبفال قفقو رثكٕ ؿفتؼافق: مرخأو
ّ
 ا-فضع بيف فل ؿفتػالخمل

 ا-ؿفـقب قزق الّتؿّقًة يفد ّؾبطتّؿا يم فابالّتش ّقةؼا7 لؿفـقب ةكارؼؿال قنؽت نا أكرآثف

ا فـعم اجتـحّؿا يّقٌة، مآكرقّيٌة وقحكّقٌة وغالب باكقج فباذجتت قعضقؿا الذّن ه: أًثاًثاالالثث

 -قػللتو طبك ضلإ

 :وعضوـؿال ّقةالؽش* إ

 :انّقتالؽشإ قعضقـؿا الذه باذجتت

ًٓ أأ ًٓ ّو  وطبفال ػققال ـقب فالتخآو ؼافى الّتقدا م: مّو
ّ
 ةايـور ػحصـم ػقو ـقبل

 ؟اهلل فؿحر دفف ؽؾؿال ّؿعجم ـط رالّصاد شرو

ــا: ًقــا: اكاكثث ــٌة قدأٌت وقالؾــعت قفقــقال هذفــل ؾهــًق ــر ـؽــؿي ؾهــا؟ وفــقؾط تامــّل  قحجالّت

 ا؟ؿفـقب

 :ةؼالّساب اتاس* الّدر

 جطبفال ػقق اليف تبتك
ّ
 ا:فـ، ماتابتؽال ـٌة مؾؿل

 ـبـ يـدابـعال خالّشـق ةقؾضـػ، لآنرؼـال ا قـو أيف يّ طـبفال ةعؿي جبأ ناب ّقةجفـم ,

 م-0223هـ .  8104 امط ؽالم امماإل ارد ـط رائزجالقٌع ببطاٌب متك قه، وّقةػـح

 ّيــةٌ دؼك ّقةٌ ػصـو ةٌ اســرد – هوفـقّي وطــبفال اممـا اإلفــقؾى طــي بالتــ اّمـةعال سسـإ ,
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 ةعـامة، جقـافقطب حالّصـال ّؿـدح: مثاحـبال ـٌة مّدمؼم قرتساجم ةالسر له، وّقةٌ قؾؾحت

 م-0226 ام، طرائزجال

قٌر شـاٌل مؼ، ماينقكت اءيّ ركز قرتؾّدك، لّقةٌ قؾؾحّقٌة تػصٌة واسرد - ّقةطبفال و قوال ,

-84 ددع، الرائزجالب ّقةلالّدو يؿرؽال آنرؼال ةاطذإ ّؾةج ميف

 قٌر يفشــم قهـ، ولالؿش قعبر قرتؾّدك، لّيةٌ دؼّقٌة كػصٌة واسرد - ّقةطبفال و قوال ,

 ،فؼبا سـك مؾط ّقلط دقم- و0285، ـالّثام ددع، الةارضحالو ّقةمالساإل قمؾعال ّؾةجم

 ّيـاءركز قرتؾّدكل «ّقةٌ قؾؾحت ّقةٌ ػصو ةٌ اسرد – ّقةطبفال قفققال» الؼم كؾط فيؾقعت اّقؿس ٓ

 الؿجإ وزط عم وأ ًة،ارت فقلإ وزعال مدط عم افوفرحب ةً قرثك اترؼف فـم ذخأ دؼف ،اينقكت
ّ
 ل

 ا!!فوفرحب اترؼف ذخأ ّكفأ عاققال نّ أ عم طؼف فـم رؽػال ةادػتاس ؿقهي

 ةاســالّدر هذهــ ـقبــ حالّطــر ـايبــت :قثحــبلا هذهــ يـاوـــط لالخــ ـمــ رفــظيو ا،ذهــ

 -نارؼؿال ثحبال ا:فـم ءلش يف سقل اتاسالّدر هذه نّ أو ،اتاسالّدر ـم اهرقغو

 خطة البحث:

 :ةقتأ ّطةخال يف ؿظتـي نأ ثحبال ةقعبص تضتاق دقو ا،ذه

 ٌة.ّدمؼم

 .هّؿّقتهأو فقوال يفرع: تّولإ ثحبؿال

 ًة.غل فقوال يفرع: تّولإ بؾطؿال

 ًحا.لطاص فقوال يفرع: تالّثا  بؾطؿال

 .فقوال ّؿّقةه: أثالّثال بؾطؿال

 

 .فقوال اعوك: أالّثا  ثحبؿال

 الّتاّم. فقو: الّولإ بؾطؿال

 .ايفؽال فقو: الالّثا  بؾطؿال

 .نسحال فقو: الثالّثال بؾطؿال

 .قحبؼال فقو: العالّراب بؾطؿال
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 .هوفقوّي وطبفال ةعؿي جبأ ناب ةّلمعالب يفر: الّتعثالّثال ثحبؿال

 ّي.طبفال ةعؿي جبأ ناب ةؿجر: تّولإ بؾطؿال

ّي.طبفال و قوب يفر: الّتعالّثا  بؾطؿال

 ّي.طبفال و قو مالع: مثالّثال بؾطؿال

 

 ةػالخؿال شرو ةايورب دفف كؾؿال ّؿعجم فحصم و قو ةاسر: دعالّراب ثحبؿال

 ّي.طبفال و قول

 -اتقصالّتقو جائّؿ الـّتها أقفف، وةـؿـاتخال

 

، نافـرطو رؽشـ ةؿـؾا كـفه ّجؾس7 كفبالطمو ثحبال ثاحبم رك ذيف وعالّشر ؾبقو

ــ دؼــف ــق ـمــ وعرشــؿا الذهــ ؿطــّؿ دت  رثــحب وعرشــم تحــت فقجــال ةعــامج ؾب
ّ
 ؿقــل

 -يؾزجال رالّشؽ فقجال ةعامجؾ(7 ف55/75)

 

* * * 
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ّٔتٍأّ فقْال ٓفزع: تّّلاأل حخبامل  .ُّن

 ةقؼـؼح انقـ: ب,ؽلـذ ّقـعـتي ؾب,ا هدـط قفققال ؾؿجل يا التياضؼال ةؾؿج ـّن مإ

 -فّؿّقتهأو فتقؿق ارفضإو فثحب ادرؿال ءالّشل

ٌع رفـ ءالّشلك ؾط ؿؽحّن ال: أقلؼع الّر يفؼتاس دق ّكفن7 ففتقؼؼح انقب قهو ّولّما إأ

 -هّقرصت ـط

ّن : أاءؿـؾعال دــط ةّررؼـؿال داطـقؼال ـّن مـن7 ففّؿّقتهأو فتقؿق ارفضإ قه وّما الّثاينأو

 -لذبا يم فقؾط انه بؾطا يم فرط ـم

 يػرالّتعا بذا هـثحا بكأدا بذل، وةؼامس ةاكؽؿب ّؿّقةهإ ـم انّقتئزجال اناته تاكؽف

 -فّؿّقتهأ انقبو ػققالب

 ً٘.غل فقْال ٓفزع: تّّلاأل بلطامل

ــقال ــػؾٌر لدصــ: مة الّؾغــيف ػق ، وثــالّثال« فقــو» ؾع
ّ
ــلل  ,«فقــو», ؾعــػا الذف

 :نآؿعتاس

 لاسقٌر قدصم قه، وػقق: الهردصؿّدًيا، فعتم قنؽي ن: أاؿهدحأ
ّ
 ثـالّثال ؾعـػؾل

ّ
ل

 :ؽالم ـاب الا قؿّدي، كعتؿال

 «ّدار« »دّ ر»ـ ك ةثالي ثذ ـّدى معؿال ردصم اسقق«: ٌل عف»

 -قفقق: الهردصؿًما، فزٓ قنؽي ن: أاؿقفاكث

ّي رهقجـا الفػصـ، وقـفٌة فغل لفف« فقوأ»ّما أ، و,ؼبا سؿك,« فقو» قه ؾعػالو

 رمـإ ـطـ تػقوأ: »ؿفلقق قهو، داحو فر حّٓ يفإ مالؽ اليف درت ؿا لّكفأ، وةاءالّردب

 -«تعؾق: أي، أقفف تـي كالذ

                                                 
 (-8.133) ّي اوـؿؾل يردؼال ضق: فرظـي (8)

 (-1.8112) ّي رهقجؾل ةقّ برعال اححصو ةغالؾّ  اج: ترظـي (0)

 (-0.126) ؽالم ـاب ةقّ ػلك أؾط قينّؿشإ حر: شرظـي (5)

 (-1.8112) ةقّ برعال اححصو ةغالؾّ  اجت (1)



   ليّ زفي الضرم نب دؿّ حم، د.ا وكت اءيّ ركزد.    ةبارغؿال دـط يّ طبفال فقوال شرو ةايورب دفف كؾؿال عؿّ جم فحصم قهف فالا خم
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: اينّبو الّشـقرؿـق طبـأ ال، قـقتالّسؽ فـم، وءالّشل ـط اكسم: اإلاهـعم ػققالو

: قلؼــت فـــط ؽســؿت ءلّؾ شــكــ، وتؽســم: أي، أؿفـطــ تػــقوّؿ أثــ ؿفتّؾؿــ: كالؼــي»

 -«تػقوأ

 حاا.الطاص فقْال ٓفزعٕ: تالّجاى بلطامل

، ف الّصـريف، وفؼـػ اليف ؾؿعتاسـ7 فةػؾتخم قمؾ طًحا يفالطاص« ػققال» ؾؿعتاس

 -آنرؼال قمؾ طيفو

 -ةعػـؿال قؾبستو ؾصإ قسبحت ق: هفؼػ اليف ػققالف

 -ةؿؾؽال رآخ دـط ؼالـّط عطق ق: هف الّصريف ػققالو

 :انقـعم ف: ل,اكقدصؼم قهو, آنرؼال قمؾ طيف ػققالو

 -ػققال دـط ةكرحال وأ فرحالب ؼالـّط ّقةػق: كاؿهدحأ

 -ةي أك يفـعؿال فب ّثرلتي يالذ ػقق: الاؿقفاكث

 -ّولإ ون د: الّثاينثحبا الذ هيف قدصؼؿالو

ٍّٔ٘: أحالّجال بلطامل  .فقْال ّن

 وفرحـ قنّؾؿـعتا يؿـك فقكـّؾؿعتي ػالّسـؾ انا كـذلـٌة، وغـالّؿّقـٌة بهأ آينّرؼال ػققؾل

ا ؿـفـط اهلل لضر رؿط ـاب ـط« ا ـتئآو عطؼال» ابت كيف ى الـّّحاسور دؼ، فآنرؼال

 لزــت، وآنرؼـال ؾبـق انيؿـك اإلتمقـا لكدحـّن أإا، وكـرهد ـًة مـهـرا بـشط دؼل: »الق ّكفأ

 نل أغـبـا يمـا وفـامرحا وفـلالح ّؾؿعتقـ، فّؾؿسـو فقـؾط ّؾك اهللصـ ّؿـدحك مؾـط ةالّسقر

                                                 
و رؿـق طبأ فكّ أ ؿفضعب ؿهّ قت، فقبسـم رقو غرؿل طبأ ـ( ط1.8112) احح الّص يف ّي رهقجال فـط فؾؼكو (8)

 -اينّبقو الّش رؿق طبأ فكّ : أابقالّص !، وقرخ ل ؿجرت ؿّ ، ثءالعال ـب

 ؿالسـ ـبـ اهلل دبـ: طثاحـبؾل اهقرتـكد ةوحـرص، أقـبكرالتّ ك وـعؿالا بـفـتقالطو آنرؼـال قفقـ: وب نارؼي

 (-4)ص ّل الؿالثّ 

 (-5.062) قؿجال (0)

 (-3.852) رؿل طبأ ـبٓ عـؼؿال ـتك مؾط قربؽال حر: الّش رظـي (5)

 (-823)ص ّي والؿحؾل فرالّص  ـّ  فيف فرعا الذ: شرظـي (1)

 (-81)ص ارقّ ؾطّ ل قرسػ التّ ا يفهرثأو آنرؼال قفق: ورظـي (2)
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ًٓ يـجـر مققـال تيـأر دؼـل، وآنرؼـال مققـال ؿتكـأ قنّؾؿـعتا تؿـا، كفـم هدـط ػققي ك تما

 هرمـا أي مـردا يم فتؿاتك خلإ ابتؽال ةحاتف ـقا بم أرؼق، فانيؿاإل ؾبق آنرؼال ؿهدحأ

 -«ؾالّدق رثك هرثـي، وفـم هدـط ػققي نل أغبـا ي مٓو هراج زٓو

 قنّؾؿـعتقا ياكك ؿّكفك أؾّل طدي يثدحا الذفف: »ربخا الذك هؾّؾًؼا طعم الـّّحاس الق

ّن أ كؾـّل طدي« رالّده ـًة مهرا بـشط دؼل: »رؿط ـاب لقق، وآنرؼال قنّؾؿعتا يؿك امالّتؿ

 -«ةابالّصح ـاٌع مؿجإ ؽلذ

 :ةقتأ اط الـّؼيف ػققال ةفرعم دائقف ضعب ؾؿجك نأ ـؽؿيو

ًٓ * أ ك العـت اهلل رمـاٌل ٕثـت: امةفرعؿال هذك هضتؼؿب ؾؿعالو قفققال ةفرعّن م: أّو

ِل اْلُؼْرآَن َتْرتِقًل : ﴿فلقق يف  رؾـط ـطـ يور دؼ، ف[7:ّزّملؿ]ال﴾ َوَرت 
ّ
 ّكـفأ فــط اهلل لضـل

 -«قفققال ةفرعمو وفرحال يدقج: تقؾتالّتر: »الق

 ـابـ ال، قـاءؿـؾعال ـٌة مـاطـؿج اءدتـبآو ػقـقال ةفرعم قبجك وؾّص طا كذلو

 :اهلل فؿحّي ررزجال

 و قوال ةفرعم نـّد م بٓ و رحؾل كيدـوجت دعبو

 ................ ....................... اءدتبآو

ا ؿـ، كيؿرؽـال آنرؼـ الاينعـؿب ةفـرعؿال امؿت ـم اءدتبآو ػققال ةفرعّن م: أًقااك* ث

 -ّي اربكإ ـاب فالق

 -ّي رزجال ـاب فقؾّص طا كؿ- كآنرؼال ازجطإ رفظي اءدتبآو ػققالّن ب: أًثاال* ث

ا7 قفـف ؿاتّرفصـ تيف، وؿاتّلػـم ميف اءؿـؾعال قصصـ كيف رظـك ـمـٌع، وــؼا مذ هيفو

 -اءدتبآو ػققال ةفرعم دائقف ـى مرخأ ةؾؿك جؾط ػقو

                                                 
 (-8.80) اسحّ ؾـّل افـتئآو عطؼال (8)

 -فسػك ردصؿال (0)

 (-8.050) ّل قصقؾّس ل آنرؼال قمؾ طيف انؼتاإل (5)

 (-8.002) رشعال اتاءرؼ اليف رش: الـّرظـي (1)

 (-5)ص فؿؾعي نأ آنرؼال ئارك قؾط بجا يقؿف ةمدّ ؼؿ: الرظـي (2)

 (-8.825) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (3)

 (-8.002) رشعال اتاءرؼ اليف رش: الـّرظـي (4)
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 .فقْال اعْىٕ: أالّجاى حخبامل

 قفقـقؿال اربـتاطب، وػاقـقال اربتاطب ؿسؼـق7 فةػؾتخم اتاربتاطب ػققال ؿسؼـي

ــؾط ــتاطب، وفق ــقؿال ارب ــ قفق ـــم رصــتؼـس، وفب ــثح با يفف ــا طـ ــؾ ــ فباســـا يك م  هذهــ ـم

 -فقؾط قفققؿال اربتاطب ػققال قؿسؼت قه، واتاربتطآ

 ػققالالّتاّم، و ػقق: الل7 هاعقكأ ةعبرا أّكفأ اربتطا آذه امسق أيف الققإ رفشأو

 -ّصفخي بؾط ميف عقّؾ كك ؾعجـس، وقحبؼال ػققال، وـسحال ػققال، وايفؽال

 الّتاّو. فقْ: الّّلاأل بلطامل

 ـسـحي يالـذ: »ؽلـ ذيف الق دؼ، فايفؽال ػققال ّرفط ـم مدقّي أاربكإ ـّؾ ابعل

 -«فب ّؾؼعتا يم هدعب قنؽ يٓ، وهدعا بؿب اءدتبآو فقؾط ػققال

ل التـ« مّ تيـ» ـًٓ طدالّتاّم ب يػرع تيف« نسحي: »فلقق: »الّطّقارٌد اطسم قرتالّدك الق

 حؾطصـم هادرمـ سقلـ، ورقـ غ ٓيفّرعـاّم العال ـسحال فب ادر، يامك الّتؿـعؿب ؼصلأ له

 -«هدعب اءج ّؿـمالّتاّم  ّرفط ـم ارا سذه كؾط، وـسحال

 -فـط هدعا بم اعطؼاك، وظالّؾػ امؿت7 لؿسا آذالّتاّم هب ػققال ّؿلسو

ّن ٕ»7 [8:ةرؼـب]ال ﴾َوُأوَلئَِك ُهُم اْلُؿْػِؾُحـونَ ك: ﴿العت فلقك قؾط ػقق: الفالثمو

 -«فؾبي قالذ ـٌع مطؼـٌأ مدتبٌم مالك [9:ةرؼب]ال﴾ الِذيَن َكَػُرواإِنَّ : ﴿فلقق

 

                                                 
، ّل قطؼـالّشـ اهلل دبط ـب قؿحالرّ  دبط قرتكؾدّ ، لةقّ آكرؼال اتاءرؼ اليف فب ػققا يم اربتاطب ػققال اعقك: أرظـي (8)

 (-62,63، )صرشط عابالرّ  ددع، الةقّ آكرؼال اتاسرؾدّ ل ّل باصالّش  دفعم ةؾّ ج مقٌر يفشـم

 (-8.816) اءدتبآو ػققال احيضإ (0)

 (-880)ص قرسػ التّ ا يفهرثأو آنرؼال قفقو (5)

 (-810)ص ةمدّ ؼؿال حر شيف ةؿؽحؿال ؼائق: الدّ رظـي (1)

 (-022)ص ّل شطرؿؾل ّؾ ؼؿال دف: جرظـي (2)

 (-165)ص اءدتبآو ػققال احيضإ (3)
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 .ايفهال فقْٕ: الالّجاى بلطامل

: فؿؽح، و«فجقك بـعؿ الّؾٌؼ يفعت فب فل، وظ الّؾػيف هدعّؿا بم ؾصػي اكالذ» قهو

 -هدعا بؿب اءدتبآ، وفقؾط ػققّح الصي ّكفأ

 قنؽـ يٓ نل7 بـفـط هدعا بم اءـغتاس، وهدعّؿا بط فائػتكًقا7 ٓافك ػققا الذه ّؿلسو

 -ظالّؾػ ةفج ـم فّقًدا لؼم

: فاكحبسـ فلـقق قهـا وهدعـا بّن مٕ [9:ةرؼب]ال﴾ ْمِمـُونَ َٓ يُ ك ﴿ؾط ػقق: الفالثمو

 -ةيؿرؽال اتيأ هذه ؿفـط ّدثحتت يـالذ يـرافؽالب [::ةرؼب]ال﴾ َخَتَم اهللُ ﴿

 .ًضاحل فقْ: الحالّجال بلطامل

، فقـؾط ػقـقال ـسـحي ّكـف: أفؿـؽح7 و«ـًـكعمًظا وػل هدعا بؿب ّؾؼعي تالذ: »قهو

 -هدعا بؿب اءدتبآ ـسح يٓو

ك الّتاّم لإ قلصقال ؾبق فسػك تاقا ضّبؿر، فئارؼك الؾط رمإ عّتسقل وهركا ذّكؿإو»

 سػ كيف قرثك مالؽب ّؾؿؽتي نأ قعطتس يّؿ ٓث ةرجـحال ّقؼض انك ـا مّقؿ س، ٓايفؽال وأ

 فعامسـل ؾصـحت ؿلـ مالك كـؾـط قفقـقال ـك مـلـوأ قفـ، فزائجـك الؾـط ػؼـق، فداحو

-«ةٌ دائف

 ػقـقال قزجـق، ف[4:ةحـاتػ]ال﴾ اْلَحْؿـُد هللِ ك ﴿ؾـط ػقق: الـسحال ػققال الثمو

 فكــقؽ7 لهدعـا بؿــب اءدتـبآ ـسـح يٓ ـؽــل، وفسـػـّؾ بؼتسـقٌم مفــػم اهــعّن م7 ٕفقـؾط

 -ـًكعمًظا وػل فؾبا قؿّؾًؼا بعتم

                                                 
 (-848)ص ّي رزجال ـبٓ يدقجالتّ  ؿؾ طيف قدفؿالتّ  (8)

 (-82)ص شرؼال الؿجل اءدتبآو ػققال ةفرع ميف انقبال اءقض: أرظـي (0)

 (-022)ص ّل شطرؿؾل ّؾ ؼؿال دف: جرظـي (5)

 (-15)ص ةقشالقؾل ةمدّ ؼؿال ةيّ رزجال حر شيف ةؿفػؿال دائقػال (1)

 (-8.822) اءدتبآو ػققال احيضإ (2)

 (-16)ص ةقشالقؾل ةؿفػؿال دائقػال (3)

 (-886)ص ّي رهزإ ؿائالدّ  دبعل ةؿؾعؿال اتازر: الطّ رظـي (4)
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 .ٔذبكال فقْ: العالّزاب بلطامل

 ػقـقا الذهـ انا كـذإًدا، واسـًك فعا مفقؾط ػققال ؿقهي ةؿؾك كؾط ػققي نأ قهو

 -حبقأ ان7 كمالؽال امؿت مدط عم

 -ـًكعم فـم عالّسام ؿفػ يٓ ظػل كؾط ػقق: القحبؼال ػققال ـمو

ــم ــق: الّولإ الث ــإ»ك ؾــط ػق ــ« هل ــقق ـم َّٓ اهللُ ك: ﴿العــت فل ــَه إِ َٓ إَِل ــُه  ــاْطَؾْم َأكَّ  ﴾َف

 ًؼا-ؾطم فلاإل لػك قهًدا، واسـًك فعم ؿفػي فقؾط ػققّن الن7 ف[55ّؿٌد:ح]م

ك ؾـط ػقـق: ال,ـًـكعم فــم عالّسـام ؿفـػ يٓ ظػـك لؾط ػققال قهو, الّثاين الثمو

 ؿفـػ يٓ فقـؾط ػقـقّن الن7 فـ[4:ةحـاتػ]ال ﴾اْلَحْؿـُد هللِ ك: ﴿العـت فلـقق ـ﴾ ماْلَحْؿُد ﴿

 -ةؾؿج اليف ادـساإل يفرك صؾط ػاققال ارصتقاّما7 ٓـًك تعم

 

* * * 
 

                                                 
 (-026)ص ّل شطرؿؾل ّؾ ؼؿال دف: جرظـي (8)

 (-56)ص اءدتهآ ؿالع: مرظـي (0)
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 حالّجال حخبامل

 ُْفقّّٕ ّطباهل ٘عٕ مجبأ ًاب ٍ٘لامعالب ٓفزالّتع

ــب دعــب ــةهأو ػقــقال ةقؼــؼح انق ــعال ّؿّق ــ ؿؾ ــب، وفب  ـســح7 يةقرفشــؿال فامســقأ انق

 طبفال ةاّلمعال قهو, ةاسّؾ الّدرحم قي هالذ ػققال باحصب يػرالّتع
ّ
 ػققالب، و,ل

 -ةبارغؿال دـط ةدؿتعؿال له، وّقةطبفال قفققا: القفف الؼقف فقلإ بسـي يالذ

 ّٕ.طباهل ٘عٕ مجبأ ًاب ٘مجز: تلّّاأل بلطامل

 :داصؼم ةسؿ خيف فتؿجرت ـط مالؽال ؾؿجكو

 .هبسّر ك: جّولإ دصؼؿال

 طـبفـ: البـ فرعـي، واهلل دبـل طبــ: أك بـــؽ، يا ّالّصؿ ةعؿل جبأ ـب ّؿدحم قه
ّ
، ل

  ةاتؿسـ ةقؾـبق لهـ7 وةاصـبهأ رشـدك ملـًة إبسـ: كقؾق، وةوفرعؿال طبفال البك جلًة إبسك

.-برغؿال الؿشب لبجال لائبى قدحإ,

 .هدلوم يخار: تالّثا  دصؼؿال

ــفو أدبــي، ويــددالّتح ةفــك جؾــط فتــدٓو يخارتــ ؿؾــع يٓ  نرؼــال ػصــتـ ميف دلــو ّك

 -عالّتاس

 .هقذملتو هوخق: شثالّثال دصؼؿال

 ططـبفال ّؾـؿعت: »ّصـفا كمـ« برغؿ اليف اتاءرؼالو ّراءؼال» ابت كيف اءج
ّ
 ةادك طـؾـل

                                                 
ل اضـق ـبـٓ اسف ةيـدم مالطإ ـم ّؾ ح ـم رك ذيف اسبتقآ ةوذ: جرظـا- يًض يأ قـالّس ب الؼي، وادالّص ب (8)

 (-8.52) ّي رادؼال بقّ الطّ  ـب ٓاينالثّ و رشي طادحال نرؼال ؾه ٕاينثؿال رشك(، و508)ص ّل اسـؽؿال

، 8.520) اينّّتــؽؾل اسػـب اءحؾالّصـو اءؿـؾعال ـمـ ربقـأ ـؿــب اسقـكإ ةثـادحمو اسػـكإ ةقؾ: سـرظــي (0)

 (-032:ؿقر ةؿجرالتّ 

 (-0.028) ّي رجفال ـامالثّ  نرؼال دعا بقؿف اءرّ ؼال ؿاجرتب ءالضػال عتام: إرظـي (5)

 (-843)ص ابراط قدعسل برغؿالب اتاءرؼالو اءرّ ؼ: الرظـي (1)
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 ـمـ ذئـتقو قـربؽال رصؼال ةيـدم تاكك، وهّقدجو آنرؼال ظػح، فّتابؽ اليف ةيادبال اءـبأ

 -«فتاسرا دك هبهنأ، واسك فل--- إ ؾحّؿ ر--- ث برغؿالب ّقةافالّثؼ زاكرؿّؿ الهأ

 فقخقشـ قـقـعك تؾّص طـت ؿل ؿاجالّتر بتّن كّٓ أ، إرثك قخقش ـّؼك طؾت دق قنؽقف

 الطبفال ّقدق فـط، ويازغ ـاب اهلل دبق طبأ قًدا هاحًخا وقّٓ شإ
ّ
 -ػققل

 بـؾـط ـبـ ّؿـدحم اهلل دبق طبّٓ أإ فؿاسّصا بك ؿفـم ركذي ؿؾ7 فهقذمالّما تأو
ّ
 ّدةطـ ـل

 سلدكإ
ّ
 -ل

 .هاتـّػصم تب: ثعالّراب دصؼؿال

7 هـطـبفؾل ةقبســؿال اتـّػصـؿال رفشأ
ّ
، «قمظـعال آنرؼـال فقـو قـدقؼت: »ابتـك قل

 قبهــقؿال خالّشــق ةبــتؽؿب ةقضــػحؿال ّطّقــةخال ةخالـّســ ةّدمــؼ ميف درو ؿســآا ذهبــو

 (-رائزج)ال ةايجبب اتقصطخؿؾل قببحولأ

، قـثاحبـال ـقٌف بـالخـ قـف؟ ففــط فقكؿضـم ّقـدق وأ فاتـّػصـم ـم ابتؽا الذه ؾهو

 ّؾ!ؼتسم ثحك بلإ اجتحي قفف لقؼال قؼؼحتو

 الؾعال ةادب طيف قرؼػال ةدؿ: طابتك فقلإ بسّؿا كمو
ّ
 -قربؽل

 .هاتفو يخار: تسامخال دصؼؿال

 ةعـالطوٌف برعـم هربقـ، واهبـ ـفـدو اسػب ةائؿعستو قـثالث ةـس اهلل فؿحر ّفلقت

 -ةاكطبالّزر برق اسف

 

                                                 
 (-843,844)ص فسػك عجرؿال (8)

 (-525)ص اسػكإ ةقؾ: سرظـي (0)

 -قفا ف م لقس(، و8.52 )اينثؿال رش: كرظـي (5)

 (-0.020) ءالضػال اعتم: إرظـي (1)

 (-1.856ق )قتّ ؿي حادفال دبعل ةبارغؿال دـط عافك ةاءر: قرظـي (2)

 (-0.820) ّل اسـؽؿل الاضؼال ـبٓ الجالرّ  اءؿس أيف الجحال ةرّ : درظـي (3)

 (-8.525) اسػكإ ةقؾ: سرظـي (4)
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 ّٕ.طباهل ْفقْب ٓفزٕ: الّتعالّجاى بلطامل

 مطبفال قفقو
ّ
 «-قؿظعال آنرؼال ػقو قدقؼت: »فؿاس ابت كٌة يفتبثل

 كطبفال قػـصت ـم قه ؾ: هابتؽا الذ هيف ػؾتاخ دقو
ّ
ا هبرق؟ أفـط ّقدق و، أفسػل

 ةالّصــال، وهلل دؿــحال: »ّصــفا كمــ ابتــؽؾل ّطّقــةخال خى الـّســدحــ إيف درو دؼــ7 فالّثــاين

 -اهلل قلسك رؾط مالّسالو

 ـب ّؿدحي مّقدس اذتسإ خالّشق ـط ةبالّطؾ ضعب هّقد، ققؿظعال آنرؼال ػقو قدقؼت

 رطبفال ةعؿل جبأ
ّ
 -«قـ، آمقــ، آمقـ، آمفا بـعػكو اهلل فؿحل

ا ّن مأ اربتاطب فاتّلػمم ـم ّكفأ قه، واربتطا آذهب فقلإ بسـي نأ عـؿ يال7 فؽلذ عمو

-هدقب هيررحت ـط رالـّظ عطؼ، بقه فؿؾط ـم قفف

 قفققؿال ةؿؾؽك الؾط ارصتقآ ق: هآنرؼال قفقو ضر طيف ابتؽا الذه ةيؼرصو

 اًل: ثم قفف اءجا7 ففقؾط

 -  قـ- الّضال قـعتس- ك : الّديـةحاتػال ةقرس»

ــبال ةقرســ ــؿ - ٓةرؼ ــ ر: أل ــػـ- ي بي ــ قنؼ ــر ـ- م ــمم ي- ٓ قنحــؾػؿ- ال ؿّبف -  قنـ

 الخ- «ةٌ اوش- غؿفعؿس

 ّٕ.طباهل ْفقّ املع: محالّجال بلطامل

 وطـبفال ةعـؿل جبــأ ـابـ ةاّلمـعك الــب
ّ
 ـطــ ئبــ، تؿالعـؿال ـمــ ةؾـؿك جؾـط فقفــقل

 -فبأد رافو، وفطاّصال ةعسو هرظك قفػش

ل صـؼتس كٓ، وفقفـقا وفـقؾك طــل بالتـ ؿالعـؿال ؽؾـت ـًة مـؾـؿ ج لا يـقؿـف ركذكو

 ّدا-ج قلطي ؽلّن ذ7 ٕؽلذ

                                                 
ر، ائـزجة، الايـج، باتقصـطخؿؾل قـببحولأ قبهـقؿال خقالّش  ةبتؽم ةخس، كّل طبفؾل ػققال قدقؼ: ترظـي (8)

 [-8: ؿقر ةقرق]ال

 -فسػك ردصؿال (0)
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 :ؿالعؿال ؽؾت ـؿف

: آأ ًٓ  ّي.قرسالّتػ ارقتخّو

َة َأْهِؾَفـا َقاَلْت إِنَّ اْلُؿُؾوَك إَِذا َدَخُؾوا َقْرَيًة َأْفَس ك: ﴿العت اهلل لقؼك ُدوَها َوَجَعُؾوا َأِطـزَّ

 -[67:ل]الـّؿ ﴾َأِذلًَّة َوَكَذلَِك َيْػَعُؾونَ 

ٌل ققـ قه و، ألبس ةؽؾم قسؼؾب لقق امؿت ـ﴾ مَوَكَذلَِك َيْػَعُؾونَ : ﴿ؾه ػؾتاخ دؼف

 رطـبفال ةعـؿل جبأ ـاب ةاّلمعال هارتخي يالذ، وكالعت اهلل مالك ـٌػ مكلتسم
ّ
 فؿـحل

ـك لـإ دشـري- وقسؼـؾب مالكـ امؿت ـم قه سقل، واهلل مالك ـٌػ مكلتسٌل مقق ّكفأ قه اهلل

 -﴾َوَكَذلَِك َيْػَعُؾونَ ـ: ﴿ب ءدبّؿ ال﴾ ثَأِذلَّةٍ ﴿ ةؿؾك كؾط فؾـعي جالذ ـػققا: الذه

 .ةػؾتخؿال اتوفقوالب هابشتؿال قزقؿًقا: تاكث

 ّقـز7 مةاءرؼـال دــط ظافحـك الؾـط طؾتخـاّل تئ7 لةاهبشتؿال عاضقؿال طبض قؾفستؾف

 بطبفال
ّ
 :ؽلذ ـؿ، فةػؾتخم قفققا بفـقل

َٓ ُبْشـَرى َيْوَمئِـٍذ لِْؾُؿْجـرِِمقَن َوَيُؼوُلـوَن ِحْجـًرا ك: ﴿العـت فلقق َيـْوَم َيـَرْوَن اْلَؿَلئَِؽـَة 

، [56-55:انقرػ]ال ﴾َمْحُجوًرا * َوَقِدْمـَا إَِلى َما َطِؿُؾوا ِمْن َطَؿٍل َفَجَعْؾـَاُه َهَباًء َمـُْثوًرا

َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َطْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْؾٌح ُأَجـاٌج َوَجَعـَل ك: ﴿العـت فلقق عم

َبْقـَُفَؿا َبْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا * َوُهَو الَِّذي َخَؾَق ِمَن اْلَؿاِء َبَشًرا َفَجَعَؾُه َكَسًبا َوِصـْفًرا 

 -[87-86:انقرػ]ال ﴾َوَكاَن َربَُّك َقِديًرا

ــــف ــــي ّولإ عضــــقؿل الػ  ططــــبفال ػؼ
ّ
ــــل ــــقق دـ ــــًرا: ﴿فل  ػكلتســــي﴾، وِحْج

ـــقؼب ـــوًرا:﴿فل ـــاين عضـــقؿال فالخـــ﴾- بَمْحُج ـــق فالّث ـــط ػؼ ـــوًرا﴿ دـ ـــَمْحُج ّؿ ﴾ ث

 ﴾-َوُهَو الِذي َخَؾَق ...:﴿ػكلتسي

ًطــا: ؾغ أرؼــي ثقــحب انتــيأ هدـــط ؾاخدتــت نأ دعــا7 بذفــل ظافحــال رضــحتا اسذإو

                                                 
 آنرؼـال ةاطـذإ ةّؾـج مقٌر يفشــم، اينقكـت اءيّ ركز قرتكؾدّ ٌة، لقّ قؾؾحٌة تقّ ػصٌة واسرد , ةقّ طبفال قفقق: الرظـي (8)

 -84 ددع، الرائزجالب ةقّ لوالدّ  يؿرؽال

 (-1.026) ةقّ طط ـبٓ قزجقال ررّ حؿ: الرظـي (0)

 (-86.033) يرقـالتّ و يررح التّ يف قراشط ـاب ةماّل عال فقلإ المو (5)
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 «-... قؾي خالذ وهوًرا * وجحًرا مجح ونولؼيو»

 .لصوالى بـعؿال ادسًثا: فالث

ـِه ك: ﴿العـت اهلل لققـ ـ﴾مَقْوُلُفمْ ك: ﴿ؾط فػققك َة لِؾَّ َٓ َيْحُزْكـَك َقـْوُلُفْم* إِنَّ اْلِعـزَّ َو

 -[98:سوك]ي ﴾َجِؿقًعا

ـٌ طعـتم ػقـقّن النف  فالخـ ؿقهيـك وــعؿال دسـػي ؾصـقّن الن﴾7 فـَقـْوُلُفمْ ك ﴿ؾـّق

ّؿـا ؾقًعـا، فؿج هلل ّزةعـّن القا: إالقـ ّػارؽّن ال: أؾصقك الؾك طـعؿال قنؽي ذ7 إقدصؼؿال

 صــالـّبــ نزا حــقهــالق
ّ
ــذ ببســب ّؾؿســو فقــؾط ّؾك اهللل  ؾجــٕ نزحــال ـطــ لفــ! فـؽل

 ٌر-اهض قا هؿ، كادسػال ةاي غا يفذه! وؿفتالؼم

 ؽل ؿفيبذؽتو اهللب ؿهرػك ,قلا الّرسّيفأ, ؽكزح يالف: »ةيمل قحك الّصحـعؿالو

 -«ؽلك ذؾط ؿيفازجـس، وونرفظا يمو قنػخا يم ؿؾعّكا ك7 إؽب ؿهاؤزفتاسو

 .ّوةالـّب امؼم عم بدإ ةظحلًعا: مابر

َوَشِفَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِؾَفا إِْن َكـاَن َقِؿقُصـُه ُقـدَّ ِمـْن ُقُبـٍل َفَصـَدَقْت ك: ﴿العت اهلل لقؼك

ــاِدقِقنَ   ﴾َوُهــَو ِمــَن اْلَؽــاِذبِقَن * َوإِْن َكــاَن َقِؿقُصــُه ُقــدَّ ِمــْن ُدُبــرٍ َفَؽــَذَبْت َوُهــَو ِمــَن الصَّ

 طبفال ةعؿل جبأ ـّن ابن، ف[:5-59:فوس]ي
ّ
ك: العت اهلل لقق دـّٓ طإ هدـط ػق وٓل

ّن ك ألـإ ةلـؾّد7ٓ لةآيـ سأا رّكفأ ع﴾ مَوُهَو ِمَن اْلَؽاِذبِقنَ ك ﴿ؾط ػؼي ؿؾ﴾، فَفَؽَذَبْت ﴿

 لققـ دــط ػقـو ـّفؽل اًل،صأ دارو رقغ قـباذؽال ـم مالّسال فقؾط ػقسي نقك الؿتاح

 ئدتبّؿ ي، ثيززعال ةأرام بذك قهو ؿؽحالب مزجك اللإ ةارشإل﴾لَفَؽَذَبْت ك: ﴿العت اهلل

اِدقِقنَ ﴿أرؼقف مالّسال فقؾط ػقسي قدصب رًؿا آخؽح  ﴾- َوُهَو ِمَن الصَّ

 

* * * 
 

                                                 
 (-112)ص رّس قؿال قرسػتّ ال (8)
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 عالّزاب حخبامل

 ٘فالخامل شرّ ٘آّزب دَف ولامل ّنعدل فخضم ْفقّ ٘اصرد

 ّٕ.طباهل ْفقْل

 ةقر سـيف ةدارقالـ عافكـ ـطـ شرو ةايورب دفف ؽؾؿال ّؿعجم ػحصم قفقو ّبعتتب

 يفطبفال ةعؿل جبأ ـاب قفققًة لػالخم ّؿتّن ثأ دج7 كةرؼبال
ّ
ًػـا قو قـسـؿخو ةعسـ تل

 -اتيك ألإ رالـّظا بفعاضقم درسـسًة، وآي قـسؿخو ـقتـك اثؾًة طّزطقم

ــأ ــإ ةي ــ: ﴿ىّول ــاِدُطوَن اهللَ َوالَّ ــواُيَخ ــا  *ِذيَن آَمـُ ــُفْم َوَم َّٓ َأْكُػَس ــاِدُطوَن إِ ــا َيَخ َوَم

 -[;:ةرؼب]ال ﴾َيْشُعُروَن*

 ططــبفؾل انػــقو ةيــأ هذ هــيف
ّ
ـٌ مــبــم قا هــك مــؾــل  فؼــاف- وةيــ أيف اتمــالعال ـّق

 ّولإ ػقـق اليف فػـالخ، وةيـأ رآخـ ػقـو قهـو داحـو ػقـ ويف ّؿـعجؿال ػحصم

 -فطؼسلف

 دــط افكـ، وّي اربـكإ ـابـ دـــٌ طسـٌػ حقـ﴾ وَوالـِذيَن آَمـُـواك ﴿ؾـط ػققالو

 -الّداينّ

 :ـقفجو ؾؿتح﴾ تَوَما ُيَخاِدُطونَ  ﴿يف« اووال»و

 ـابـ ةاّلمـعال هركـا ذؿـاٌل، كحـ بصـك عضـق ميف ةؾؿجالّقًة، فالح قنؽت ن: أّولإ

ا مـ ّؾؼعتـًا7 لس﴾ حَوالِذيَن آَمـُواك ﴿ؾط ػققال نقؽب فبشا أذه، وهقرسػ تيف قراشط

 ـًك-عمًظا وػل فؾبا قؿب هدعب

                                                 
 ـقبو فـقب ةػالخؿال ـقّ بك ؿّ ، ثّل طبفال ػقك وؾط ةيأ دقركا: )*(، وذؽ7 هةؿجك ةمالط ػققؾل ؾعجـسو (8)

 -دفف ؽؾؿال عؿّ جم ػحصم

 دّ عـؾل ؼافقؿال فكّ 7 ٕدفف ؽؾؿال عؿّ جم ػحص ميف دارقال تدؿتاط، ويأ قؿقر تيف انػحصؿال ػؾتاخ (0)

ٌع افكـ اممـاإل فقـؾط انا كـم ػالخي دّ ط قه7 وقيفّؽال دّ عوا الدؿتاط دؼف رائزجال ػحصم فالخ، بينّدؿال

 -اهلل فؿحر

 (-8.163) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (5)

 (-86ك )صػتؽؿ: الرظـي (1)

 (-8.043) يرقـالتّ و يررح: التّ رظـي (2)
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 فقـلإ ارشـا أؿـ، كابرطـاإل ـا مـفـّؾ لحـ مٓ ةؾـؿجالّقًة، فافـئتاسـ قنؽت ن: أالّثا و

ًقا7 اف﴾ كَوالِذيَن آَمـُواك ﴿ؾط ػققال نقؽب فبشا أذه، و«آنرؼال ابرطإ» يف الـّّحاس

ـــؼعت يٓ ذإ ـــب هدعـــا بمـــ ّؾ ـــػل فؾـــبا قؿ ـــإ، وابرطـــاإل ةفـــج ـًظـــا م   ةفـــج ـا مـــّكؿ

 -طؼك فـعؿال

، ـؽما أم الّتصك آؾط مالؽال ؾؿحي نأ ؾصّن إّقٌة7 ٕالح« اوقال»ّن أ برقإو

 ـابـ دــط قا هـؿــًا كسـح ػقـقال قنؽـقا، فذك هـؾط داطسّقٌة يالح« اوقال»ّن لب لقؼالو

 -و الّداينرؿق طبأ فقلإ بها ذؿًقا كاف كّي ٓاربكإ

 ى يفققأ ّؿعجؿال ػقو قنؽق7 فـسحال ػققال ـّؿ متأ ايفؽال ػققّن الأ بي رٓو

 وطبفال ػقو ـم ارقتخآ
ّ
 جطبفال ػقو انك نإل

ّ
 ًزا-ائل

َفَزاَدُهُم اهللُ َمَرًضا* َوَلُفْم َطَذاٌب َالِقٌم بَِؿا َكـاُكوا  *فِي ُقُؾوبِِفْم َمَرٌض : ﴿ةقالّثاك ةيأ

ُبوَن*  -[>:ةرؼب]ال﴾ ُيَؽذ 

 ططبفؾل قفقو ةثالث ةيأ هذ هيف
ّ
ـٌ مـبم قا هك مؾل  فؼـاف- وةيـ أيف اتمـالعال ـّق

 -فطؼسلف ّولإ ػقق اليف فػالخ، وـقـاث ـقػق ويف ّؿعجؿال ػحصم

 دــط افك، وّي اربكإ ـاب دــٌ طسٌػ حق﴾ وفِي ُقُؾوبِِفْم َمَرٌض ك ﴿ؾط ػققالو

 -﴾َفَزاَدُهُم اهللُ َمَرًضاك ﴿ؾط ػققال هدـط فـك مػكأ، والّداين

 :ـقفجو ؾؿتح﴾ تَفَزاَدُهمْ  ﴿يف« اءػال»و

 ًة-ػاصط قنؽت ن: أّولإ

 -ؿفقؾاًء ططا دهدعب ةؾؿجالو ّقًة،افـئتاس قنؽت ن: أالّثا و

 :ـقفجو ـم ؾصإ ـ طالّثاين وجرخك7 للوأ ّولإو

                                                 
 (-8.06) اسحّ ؾـّل آنرؼال ابرط: إرظـي (8)

 (-8.164) ءادتبآو ػققال احيض: إرظـي (0)

 (-86ا )صدتبآو ػقق الك يفػتؽؿ: الرظـي (5)

، كس: حّي اربكإ ـاب دـطو (1)  -فؾبي قالذ ػققالـٌ

 (-8.50) يشورؾدّ ل فاكقبو آنرؼال ابرط: إرظـي (2)

 ا-يبً رق فقلإ ةارش اإل لٌث، تالٌف ثجو قففو (3)
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 ؼصــلأ ػطــعال، والّتصــك آؾــط فؾــؿح داحــقال مالؽــ اليف ؾصــّن إ: أاؿهدحــأ

 -افـئتسآ ـم الّتصآب

 قهـو,ّي ازجــًك معك مؾط فٌؾ لؿح قه، واءك الّدطؾط ربخال ؾؿح قفّن ف: أاؿقفاكث

ك ؾـط فؾـؿح ـمـ غؾـبا أــفه ربخـك الؾـط مالؽـال ؾؿـّن حأا وّقؿ س، ٓ,ؾصإ فالخ

 ربخـال ةقر صـيف اءالـّدط اجرخـّن إ: إقـؾا قذّٓ إ، إالّثـاين وند ّولإ ّؼـؼحت7 لاءالّدط

 -فقطقو ّؼؼح: تفتتؽك

ك ؾـط، وزٌ ائٌػ جـقـو« ٌض رمـ»ك ؾـط ػقـقّن الن7 ف«اءػال» يف ـققـعؿ الالك كؾطو

، وطبفال ػقو قا هؿك، كلوأ« ٌض رم»ك ؾط ػققالّقًة7 فافـئتاس اءػال نقك
ّ
ا ــؾؿا حذإل

 -انياوستم ـقفجقّن الن7 فػطعك الـعك مؾط« اءػال»

 :ـقفجق7 ل«ٌض رم»ك ؾط ػققال ثاحبال ارتخيو

ـــقّن ال: أاؿهدحـــأ ـــط ػق ـــة ؾؿـــجك الؾ ـــوا أقفـــاكعم الّتاّم ــــّػيف عق  ك طـــدأو س ال

 -عالّسام ؿفػل

 عضقؿا الذه ؾث ميف ؾؿجال ػطط، وؾؿجال ػطط ـم ػطعا الذّن ه: أاؿقفاكثو

 -ةادفاإلب ةؾؿّؾ جك لالؼتسًؿا7 ٓؽح ـققـعؿال الصػاكب ءلش فبشأ

ـا َأَضـاَءْت َمـا َحْوَلـهُ : ﴿ةثالّثال ةيأ َذَهـَب اهللُ  *َمَثُؾُفْم َكَؿَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َكاًرا َفَؾؿَّ

َٓ ُيْبِصُروَن*  -[49:ةرؼب]ال﴾ بِـُوِرِهْم َوَتَرَكُفْم فِي ُضُؾَؿاٍت 

 ططـبفؾل انػـقو ةيأ هذ هيف
ّ
 فؼـاف- وةيـ أيف اتمـالعال ـّضـٌح مـقم قا هـك مـؾـل

                                                 
ق طديـ اهلل نّ ك: أــعك مؾـط ةيـأ ؾؿـك حتّ لتـ يٓ ذ7 إقــممؿـال ةـسـلك أؾـا طًيـارج اءً طـد قنؽـي ذئقـح فكّ ٕ (8)

ا اًتـك ذؾـطإ ّل ؾـعال ق هـالطـو ّؾ جـ فالؾّ ك، وؾطك ألك إكدأ ـم رادالّص  رمإ قه اءطالدّ  نّ ٕ ؽل7 ذؿفقؾط

 فّكـأ، واهلل رقـغ مالكـ ـمـ ّل ؽـحم اءطا الـدّ ذهـ نّ : أ,ؿؾـطأ اهللو,ك ـعؿال قنؽقا، فرً فقا ورً دق، واتػصو

 -قـؼافـؿلك اؾط اءطالدّ  ةقّ ػقك قــممؿؾقٌؿ لؾعت

ك ؾــط ةيــ أيف« اءػــال» ؾؿــح ػع ضــا يفؿــهركذ ؼبسـ ـيذالّؾــ ـقفجقك الــلــإ افضــٌث يالــٌف ثجــا وذهـو

، فالؾّ  رقغ مالك ـٌة مقّ ؽحا مفكّ ك أؾط ةيأ ؾؿح قه7 وفقلإ اجتح يي ٓالذ يؾولالتّ  ـم قفا فؿ7 لافـئتسآ

 -ؾصإ فالخ قهو

 -عـؿال ؾابؼا يا: مـه ازقجالل بـعكو (0)
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  ّولإ ػقـق اليف فػـالخ، وةيـأ رآخـ ػقـو قهـو داحـو ػقـ ويف ّؿـعجؿال ػحصم

 -هدؿتعي ؿؾف

ا َأَضاَءْت َما َحْولَ ك ﴿ؾط ػققالو ّي دكاو الّسـجّٓي واربكإ ـاب هركذي ؿ﴾7 لهُ َفَؾؿَّ

 -ػققؾاّل لحم سقل عضقؿا الذّن هك أؾ طقينّؿشّص إك ؾ، ب الّداينّٓو

: القـ ثقـ7 ح«ّشـافؽال» ّي يفرشـخالّزم ػقـقؾاّل لحـم فكـقك الؿـتك احلإ ارشأو

 قنؽ: يتؾ﴾؟ قَذَهَب اهللُ بِـُوِرِهمْ ﴿ ّؾؼعتي ؿبوًفا7 فذحم ابقجال ّدرا قذن: فتؾق ننف»

 ضرت7 اطـهاركـ تئـػي صالذ دققتسؿال الحب ؿفالح تّبفّؿا شل ؿّكفلًػا، ككلتسًما مالك

 اهلل بهـ: ذفلـ قـؾؼ؟ فدققتسـؿا الذهـ الحـ ؿفالحـ تفبشـأ دقـ ؿفالا ب: مالؼفٌؾ، ائس

 -«ؿهقرـب

7 فلـقا حمـ تاءضـّؿـا أؾ: فمالؽـال يردؼـت، و«ّؿال» ابقجـ فذحب لقؼك الؾا طذفف

 ؿقهيـ فؾصـو، وافٌػ كـقـ﴾ وَحْوَلـهُ ك ﴿ؾـط ػقـقّن الن7 فـؽلذكـ انا كـذن- فتدؿخ

 -قدصؼؿال فالخ

﴾ َحْوَلـهُ ﴿ قنؽـ يال7 فـ«ّؿـال» ابقجـ ق﴾ هـَذَهـَب اهللُ بِـُـوِرِهمْ ّن ﴿لب لقؼك الؾطو

 -ػققؾاّل لحم

 ّولإ فالخـ، بقـفف فذ حـٓ ّكـف7 ٕالّثـاين ق: هـبرقـإٌؾ، وؿتحم ـقلقؼ الالكو

 ك-لوأ يردالّتؼ مدعف فمدطو يردالّتؼ ـقب مالؽال ارا دذإ، ووفذحم يردؼت فـم مزؾقف

 -,هيررؼت ؼبي سك الذـعؿك الؾط,ٌز ائج ػققالك، ولوأ ؾصقّن ال: أؾاصحالو

ْلـَـا َطَؾـى َطْبـِدَكا َفـاُتوا بُِسـوَرٍة ِمـْن ِمْثِؾـهِ : ﴿ةعالّراب ةيأ ـا َكزَّ ي َرْيٍب ِمؿَّ
 *َوإِْن ُكـُْتْم فِ

 -[55:ةرؼب]ال﴾ َواْدُطوا ُشَفَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ إِْن ُكـُْتْم َصاِدقِقَن*

 كطبفؾل انػقو ةيأ هذ هيف
ّ
 ػحصـم فؼاف- وةي أيف اتمالعالب فقلاٌر إشم قا هؿل

 -هدؿتعي ؿؾف ّولإ ػقق اليف فػالخ، وةيأ رآخ ػقو قهو داحو ػق ويف ّؿعجؿال

                                                 
 (-51ى )صدفال ارـ: مرظـي (8)

 (-8.45) افّش ؽ: الرظـي (0)
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 ـابــ القــ، وّي دكاوالّســج دـــط ةورؾّضــرّخٌص لر﴾ مــهِ ِمــْن ِمْثِؾــك ﴿ؾــط ػقــقالو

 القـ، و«فقـؾٌؼ طسـ﴾ كَواْدُطـواّن ﴿اّم7 ٕتـب سق﴾ لـِمْثِؾـهِ ك ﴿ؾط ػققالو»ّي: اربكإ

 َفــْلُتواك ﴿ؾــ﴾ طُطــواَوادْ ﴿ ػطــط نإ ػقــقب سقلــٌز، وائ﴾ جــِمــْن ِمْثِؾــهِ ﴿»: قينّؿشــإ

 -ػققال عاضق م يفالّداينّ هركذي ؿل، و«﴾بُِسوَرةٍ 

ّي اربـكإ ـاب مال كا يفؿك, فؾبا قك مؾقًفا ططعم هدعا بم نقؽ7 لؾصقك: اللوإو

 -طالّشر ابقج امؿت ـم قف7 ف,هركذ ؼالّساب

ُثـمَّ  *َكْقـَف َتْؽُػـُروَن بِـاهللِ َوُكـْـُتُم و َأْمَواًتـا َفَلْحَقـاُكْم ُثـمَّ ُيِؿقـُتُؽمْ : ﴿ةسامخال ةيأ

 -[:5:ةرؼب]ال﴾ ُيْحقِقُؽْم ُثمَّ إَِلْقِه ُتْرَجُعوَن*

 كطبفؾل انػقو ةيأ هذ هيف
ّ
 ػقـ ويف ّؿـعجؿال ػحصم فؼاف- وفقؾّؾٌؿ طعم قا هؿل

 رآخــ عضــق ميف فؾــعجف ّولإ ػقــق اليف فػــالخ، وةيــأ رآخــ ػقــو قهــو داحــو

 ﴾-َوُكـُْتُم و َأْمَواًتا َفَلْحَقاُكمْ ﴿قهو

ٌػ قو قه ؿاتل حبأ دـط، وّي دكاوالّسج دـٌز طائ﴾ جَفَلْحَقاُكمْ ك ﴿ؾط ػققالو

 فقكــفرعا يؿــب» ّػـارؽال ّبــخّؾ وجـّز وطــ اهلل، فـافـئتســك آؾـط هدعــا بؿـاًل لؿــ7 حافكـ

 بالصـ أًػـا يفطقا كاككـ ذاًتـا7 إقمقا أاككـ ؿّكفلبـ ّرونؼـقا ياككـ ؿّكفـأ ؽلذ، وفب ّرونؼيو

ك العـت الؼـ، فتقؿـال دعـب اةقـحالب قنفـرتعقا يقكـؽي ؿل، وػالـّط ـا مققحّؿ أث ؿفائآب

مَّ ُثــ: ﴿الؼــف أدتــّؿ اب﴾، ثــَكْقــَف َتْؽُػــُروَن بِــاهللِ َوُكـْــُتْم َأْمَواًتــا َفَلْحَقــاُكمْ : ﴿ؿفــّبًخــا لقم

 -«﴾ُيِؿقُتُؽْم ُثمَّ ُيْحقِقُؽْم ُثمَّ إَِلْقِه ُتْرَجُعونَ 

ّن إ ذ﴾7 إُثـمَّ ُيِؿقـُتُؽمْ : ﴿فلـقق دــط ػقـقال ةايـػك قنؽت ن: أقؾؾا الّتعذه ـم مزؾيو

                                                 
ّ اعطؼاك وأ مالؽال قلطب ؾؾّ عي يالذ قه هدـط ةوررؾّض ل صّخ رؿال(- و8.868) قفققال ؾؾ: طرظـي (8)  -سػاـل

 (-8.225) اءدتبآو ػققال احيضإ (0)

 (-53ى )صدفال ارـ: مرظـي (5)

 (-02ك )صػتؽؿ: الرظـي (1)

 (-8.865) قفققال ؾؾ: طرظـي (2)

 (-54ى )صدفال ارـ: مرظـي (3)

 -فسػك عجرؿال (4)
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 ك اهلللـإ ؿفقطجرو ؿتقم دعب ؿفائقحإ ـم هدعا بم، وفب قنفرتعا يم ةؾؿج ـم ؿفتاتمإ

 -فؾبا قم وند فقؾط قخبالّتق قنؽي نى أرحل، ففب قنفرتع يا ٓم قّؾ: هجّز وط

﴾ َفَلْحَقـاُكمْ : ﴿ـقعضـقؿال دحك أؾٌز طائج ػققّن ال: أ,اهلل دـط ؿؾعالو, رالّظاهف

 لطبفال ػقو ّقةحجرأ ع﴾، مُثمَّ ُيْحقِقُؽمْ ﴿ وأ
ّ
 -هركذ ؼالّساب قؾؾؾّتعل

ــأ ــَجُدوا : ﴿ةســالّساد ةي َدَم َفَس ِٔ ــُجُدوا  ــِة اْس ــا لِْؾَؿَلئَِؽ ــى  *َوإِْذ ُقْؾـَ ــقَس َأَب َّٓ إِْبِؾ إِ

 -[66:ةرؼب]ال﴾ افِرِيَن *َواْسَتْؽَبَر َوَكاَن ِمَن اْلؽَ 

 كطبفؾل انػقو ةيأ هذ هيف
ّ
 ػحصـم فؼـافو دقـ- وـقتارمـإب فقـلاٌر إشـم قا هـؿـل

﴾ َفَسـَجُدوا﴿ ّولإ ػقق اليف فػالخ، وةيأ رآخ ػقو قهو داحو ػق ويف ّؿعجؿال

 -ّؾّقةؽالب ففذحف

 ٓ، و الـّداينّٓ، وّي اربكإ ـ: ابػققؾّؾ لح﴾ مَفَسَجُدوا﴿ فلقّن قأ ركذي ؿلو

ــّي دكاو الّســجٓ، وقينّؿشــإ ــكإ ـّص ابــكــ ؾ، ب  ٓ فقــؾط ػقــقّن الك أؾــّي طارب

َّٓ إِْبِؾـقَس ّن ﴿7 ٕامت رق﴾ غَفَسَجُدوا: ﴿فلقك قؾط ػققالو: »الؼ، فّح صي ك ـثتسـ﴾ مإِ

 -«اءـثتسآ وند فـك مـثتسؿك الؾط ػققّؿ الت يٓ، وقدالّسج ـم

 ططبفال ػقو فجوو
ّ
ّن : أفــك مـثتسـؿال ـك طــثتسـؿال ؾصـف﴾ وَفَسـَجُدواك ﴿ؾل

 ػققال ازج قؾبؼا الذه ـم انا كم، وةؽئالؿال ـم سقل قسؾبّن إإ ذٌع7 إطؼـم اءـثتسآ

 -فـك مـثتسؿال ونك دـثتسؿك الؾط

ك ؾـّلقا طدتاسـ، واءؿـؾعال ضعبٌل لـقق قه ةؽئالؿال ـم ـؽي ؿل قسؾبّن إلب لقؼالو

َّٓ إِْبِؾـقَس َكـاَن ِمـَن ك: ﴿العـت فلـقؼب ؽلذ َدَم َفَسـَجُدوا إِ ِٔ َوإِْذ ُقْؾـَـا لِْؾَؿَلئَِؽـِة اْسـُجُدوا 

 -فّقتؽئالم لػ كيف ةيحالّصرا كّكفن7 ف[85:ففؽ]ال ﴾اْلِجن  َفَػَسَق َطْن َأْمرِ َرب هِ 

                                                 
 (-8.282) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (8)

 (-08ك )صػتؽؿ: الرظـي (0)

 (-55ى )صدفال ارـ: مرظـي (5)

 (-8.865,866) قفققال ؾؾ: طرظـي (1)

 (-8.282) اءدتبآو ػققال احيضإ (2)

 (-0.558) باجحال ـل ابالم: أرظـي (3)
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 يفحؿال الّديـ لالج الق
ّ
َّٓ إِْبِؾـقَس َكـاَن ِمـَن ك: ﴿العـت فلـقق قرسـػ تّؾـل َفَسـَجُدوا إِ

 قسؾـبإٌع، وطـؼـم ق: هـقؾقٌؾ، وّتصم اءـثتسآ، فةؽئالؿال ـٌع مقك ق: هقؾق»﴾: اْلِجن  

، فجق البأ قه  -«ؿفل ّرّية ذٓ ةؽئالؿال، ودعب فعم تركّرّيٌة ذذ فؾـّ

ّح صـقف فقـؾط، وةؽـئالؿال ـمـ سقلـ قسؾـبّن إأ قهـ7 والّثاين لقؼال ق: هبرقإو

 طبفال ػقو
ّ
 ك-لوإ قه ؾ﴾ بَفَسَجُدواك ﴿ؾط ل

ــأ َكــاةَ : ﴿ةعالّســاب ةي ــوا الزَّ ــَلَة َوآُت قُؿــوا الصَّ
اكِِعقَن* *َوَأقِ ﴾ َواْرَكُعــوا َمــَع الــرَّ

 -[75:ةرؼب]ال

 ططــبفؾل انػــقو ةيــأ هذ هــيف
ّ
ـٌ مــبــم قا هــك مــؾــل  فؼــاف- وةيــ أيف اتمــالعال ـّق

 ّولإ ػقـق اليف فػـالخ، وةيـأ رآخـ ػقـو قهـو داحـو ػقـ ويف ّؿـعجؿال ػحصم

 -فطؼسلف

َكاةَ ك ﴿ؾط ػققالو  ٓ، وّي اربـكإ ـ ابٓ، وّي دكاوالّسج هركذي ؿ﴾ لَوآُتوا الزَّ

، ازقجال بـقينّؿشـإ فقـؾط ؿؽح، وامؿتب سقٌػ لقو ّكفأ ّص الـّّحاسك، والّداينّ

 -ّي ارصكّيا إركا زذكو

َكاةَ ك ﴿ؾط ػققّن ال: أرفضإو  ـمـ ؼبا سؿك7 للوأ قنؽي دق ؾٌز، بائ﴾ جَوآُتوا الزَّ

ّؾ كـ لالؼتسـًؿـا7 ٓؽح ـققــعؿال الصـػاكب ءلشـ فبشـا أذهـ ؾث ميف ؾؿجال ػطّن طأ

- ةادفاإلب ةؾؿج

ـَلةَ ك ﴿ؾـط ػقـقال ّقـةحجرلب ؿؽحك نأ فـم مزؾا يذّن ه: إقلق ننف قُؿـوا الصَّ
﴾7 َوَأقِ

                                                 
 (-555)ص ـقلالجال قرسػت (8)

 (-62,68)ص قـؿقثط ـبٓ ػفؽال ةقرس قرسػ: ترظـي (0)

 (-8.028,020) قفققال ؾؾ: طرظـي (5)

 (-8.283) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (1)

 (-08ك )صػتؽؿ: الرظـي (2)

 (-8.22) افـتئآو عطؼ: الرظـي (3)

 (-56ى )صدفال ارـ: مرظـي (4)

 (-56)ص دشرؿ الا يفم قصخؾتل دصؼؿ: الرظـي (5)
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 ّؾٌة- ؼتسٌة مؾؿا جّكفٕ

 :ـقببس7 لفمزتؾ كٓو ؽلذ قلؼ كا ّٓكـ: أابوجالو

 ال، فـعضـقؿا الذك هـؾـط ػقـقال ازقك جـؾـط ؿؾـعا كقؿٌد فحّص أـي ؿل ّكف: أاؿفّولأ

 -فب لقؼك الؾط راسجتك

 ـقبـ ةمـزالؿال ّدةشـ قهـى7 وققـٌض أارعـم فضـارط دق ؼالّساب قؾؾّن الّتع: أاؿقفاكث

 -ػققال مدطو ؾصقال بسكإ انؽ، فاهلل ابت كيف اةالّزكو ةالّصال

اكِِعقنَ ﴿ ؾقصــي نأ لضــتيؼ الّثــاين بّن الّســب: إًضــايأ قــلق ننفــ ﴾ َواْرَكُعــوا َمــَع الــرَّ

َكاةَ ـ﴿ب  ﴾-َوآُتوا الزَّ

 اةالّزك عم مالساإل انكرأ ـم لل هالت ةالّصال ـقٌة بؾاصح ةمزالؿّن ال: أابوجالف

اكِِعقنَ َوارْ ك: ﴿العت فلقّما قًضا، أيأ مالساإل انكرأ ـم لل هالت ٌر مـأ قفػ﴾فَكُعوا َمَع الرَّ

 -ؿؾطأ اهلل- وهدعّؿا بط فؾصف ؾؿج، فؽلك ذؾٌد طائز

ـــأ ـــالّثام ةي ـــاَب : ﴿ةـ ـــى اْلؽَِت ـــا ُموَس ـــُدوَن* *َوإِْذ آَتْقـَ ـــْم َتْفَت ُؽ ـــاَن َلَعؾَّ ﴾ َواْلُػْرَق

 -[85:ةرؼب]ال

 كطبفؾل انػقو ةيأ هذ هيف
ّ
 ّؿـعجؿال ػحصـم فؼـاف- وةي أيف فقؾّؾٌؿ طعم قا هؿل

 -ففذحف ّولإ ػقق اليف فػالخ، وةيأ رآخ ػقو قهو داحو ػق ويف

 الـّّحـاس طسّؿ ب، ثػّراءال للقق ـًٓ مقق الـّّحاس اهؽ﴾ حاْلؽَِتاَب ك ﴿ؾط ػققالو

 ٓ، وّي دكاو الّسـجٓ، وػقـقاّل الحـم ـّي ماربكإ ـاب هركذي ؿل، وقفف لقؼال

 -قينّؿش إٓ، والّداينّ

 ططبفال ػقو فجّؾ وعلو
ّ
7 ةيـك أـع ميف برطق لقق قفا فحك فكّ ﴾ أاْلؽَِتاَب ك ﴿ؾل

                                                 
 (-22ص) ـؿحالرّ  يؿرؽال قرسق: ترظـي (8)

 (-25,26)ص افـتئآو عطؼ: الرظـي (0)

 (-8.285) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (5)

 (-8.020) قفققال ؾؾ: طرظـي (1)

 (-08ك )صػتؽؿ: الرظـي (2)

 (-56ى )صدفال ارـ: مرظـي (3)
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 ّراءػــال لققــ قهــ، و«انقــرػّؿــًدا الحم، وابتــؽك القســا مـــقآت: »هدـــك طـــعؿّن النفــ

 -فّح بصقًفا يجقت« قطسبال» ّي يفداحقال ركذ- وًضايأ

 :ـقـاث ـقفجو ـقٌح مجرم ّراءػالٌب ورطق هركا ذمو

 اققســ اةاطـرم- ومالّسـال فقـؾك طقسـم ـ: طـدعـبو ؾبـق اتيـأ اققّن سـ: أاؿـفّولأ

 يف طؾغ دؼف ّؾؿؽتؿال اقق سيف رالـّظ ؾػغأ ـم ؾ، بمالؽال فب ؿفػا يم ؿظطأ ـم مالؽال

 -فتراضـ ميف طالغو هرظك

 مالؽالوٌج برخ ّؾؿسو فقؾط ّؾك اهللص ّؿدحا مّقـبك ـط يثدحك اللإ مالؽال اجرخنف

 -فاققس ـط

 ـقبـ رمـإ ارا دذإ- وفقلإ قرصؿال ّقـعت ياٌر ٓؿضإ فقؾط ّتبرتي فب لقؼّن ال: أاؿقفاكث

 ك-لوأ ارؿضاإل مدع7 ففمدطو ارؿضاإل

 ا:ــه فبـ ادرؿـّن الأ رالّظـاهو»ك، قسـم فقوتا أم ةؾؿج ـا مـفه انقرػّن الأ رفضإو

 ػطط« ابتؽال»ك ؾٌػ ططط« انقرػال»ّن : إالق ـم لقّما قأ، و«ّجةحال وأ ةزجعؿال

 رقـا غذهـ، وقفصـقؿك الؾـط ةالّصػ تػطط دق ذئقـح قنؽي ّكفٌر7 ٕظك قفػ، فقرسػت

 -زٌ ائج

ٌؾ صـف قـفا فؿـقٌح7 لجـر﴾ ماْلؽَِتـاَب ك ﴿ؾـط ػققّن الن7 فهيررؼت ؼبا سك مؾاًء طـبو

 ّؿـعجم ػحصـم ػقـو فقـؾا طؿـّح كصـأ ؾصـقال، وفقـؾط قفطعؿالو قفطعؿال ـقب

 -دفف ؽؾؿال

                                                 
 (-8.811) ةقّ طط ـبٓ قزجقال ررّ حؿال (8)

 (-8.54) اءرّ ػؾل آنرؼ الاينع: مرظـي (0)

 (-0.205) ّي داحقؾل قطسبال قرسػ: التّ رظـي (5)

 (-1.8581) دائقػال عائد: برظـي (1)

 (-8.220) قراشط ـبٓ يرقـالتّ و يررحالتّ  (2)

 (-80)ص ـقلالجال قرسػ: ترظـي (3)

 (-8.220) يرقـالتّ و يررح: التّ رظـي (4)
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ْؾـَا َطَؾقْ : ﴿ةعالّتاس ةيأ ـْؾَوى* ُكُؾـوا ِمـْن َوَضؾَّ ُؽُم اْلَغَؿاَم َوَأْكَزْلـَا َطَؾـْقُؽُم اْلَؿـنَّ َوالسَّ

 -[89:ةرؼبَوَلؽِْن َكاُكوا َأْكُػَسُفْم َيْظِؾُؿوَن*﴾ ]ال *َصق َباِت َما َرَزْقـَاُكْم* َوَما َضَؾُؿوَكا

 كطـبفؾل قفقـو ةعـبرأ ةيأ هذ هيف
ّ
 فؼـاف- وةيـ أيف قزالّرما بـفـقلإ ارٌ شـم قا هـؿـل

 ػقــقال قهــ7 وففــذحف داحــو ػقــ ويف فػــالخ، وقفقــو ةثــال ثيف ّؿــعجؿال ػحصــم

 ﴾-َوَما َضَؾُؿوَكاك﴿ؾط

 ٓ، وػقـقاّل الحـم ـّي مـاربـكإ ـابـ هركذيـ ؿ﴾ لَوَما َضَؾُؿوَكاك ﴿ؾط ػققالو

 فكــقؽب ّيــاهًػا إاصــو الـّّحــاس فتــبثأ- و الــّداينّٓ، وقينّؿشــ إٓ، وّي دكاوالّســج

 -ةيأ سأر دـط امالّتؿ ؾعجًحا، والًػا صقو

 اكردتسـآ ةلـٓد ةــريؼ7 ب,عؿـجؿال فقـؾطا ؿـك,حجـرا أــه ؾصـقّن الأ رالّظاهو

 ـطـ ؾصـػ يك ٓـثتسؿّن الا أؿؽ، فاءـثتسآ ّقة قيف اكردتسآ، و«نؽل» ـم ادػتسؿال

 ا-ؿفـقب فالّشب برؼل اكردتسآ ةفك جؾط عقا وم ؽلذؽ، ففـك مـثتسؿال

ــأ ــرَ : ﴿ةراشــعال ةي ــاَك اْلَحَج ــرِْب بَِعَص ــا اْض ــِه َفُؼْؾـَ ــى لَِؼْوِم ــَؼى ُموَس  *َوإِِذ اْسَتْس

َفاْكَػَجَرْت ِمـُْه اْثـََتا َطْشَرَة َطْقـًا* َقْد َطِؾَم ُكلُّ ُأَكاٍس َمْشـَرَبُفْم* ُكُؾـوا َواْشـَرُبوا ِمـْن ِرْزِق 

َْرِض ُمْػِسِديَن*﴾ ]الاهللِ  ْٕ َٓ َتْعَثْوا فِي ا  -[>8:ةرؼب* َو

 كطبفؾل قفقو ةسؿخ ةيأ هذ هيف
ّ
 فؼـاف- وةيـ أيف قزالّرما بـفـقؾّؾـٌؿ طعم قا هـؿل

 ػقــقال قهــ7 وففــذحف داحــو ػقــ ويف فػــالخ، وقفقــو ةعــبر أيف ّؿــعجؿال ػحصــم

 ﴾-اْلَحَجرَ ك﴿ؾط

، ػقـقال عاضـقم ـمـ ّكـفك أؾـّي طاربكإ ـّص ابـي ؿ﴾ لاْلَحَجرَ ك ﴿ؾط ػققالو

                                                 
 ا-هر آخ يفّٓ إ ةيأ هذ هيف هدـط ػق وٓ(- و8.285) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (8)

 (-8.025) قفققال ؾؾ: طرظـي (0)

 (-12ى )صدفال ارـ: مرظـي (5)

 (-08ك )صػتؽؿ: الرظـي (1)

 (-8.26) افـتئآو عطؼ: الرظـي (2)

 دعـبي ذا7 إفــا طفسـ فؾّ عؾ، فاًل صأ ةيأ هذ ها يفػً قو ركذي ؿل(- و8.285) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (3)

 -ػقو ـا مهقّ ؾخ
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 - الّداينّٓ، و الـّّحاسٓو

7 فذحّؼ الحل: »الق، وٌؼ ؾطٌػ مقو ّكف: أيأ« ط»ـ ب فل زمرّي ودكاوالّسج هركذو

ا ّكؿـإو: »ؽلّؾاًل ذعم القو ازقجال بقينّؿشإ فقؾط ؿؽح، و«ترجػاكف برض: فيأ

 برضـــ: فريدالّتؼــ، ووفذحــؿال اءزجـــك الؾــٌة طؾــاخد اءػـــّن ال7 ٕفتــبترم ّطــتحاك

 -«ترجػاكف

ــاْكَػَجَرْت ﴿ قنؽــي نأ ؾؿــتحيو ــا يفاق﴾ وَف ــ، تّدرؼــم طرشــ ابق جــًع ــهيردؼ  نن: ف

 ةقحصـػال اءػـالًة، وقحصـاًء ففـ فجقا الذك هؾط اءػال قنؽت، وترجػاك دؼف تبرض

 -«قغؾب مال كّٓ يفإ عؼ تٓ»

ّن ا: إــؾاٌء قق7 سـفّقتـحجرأ﴾ واْلَحَجـرَ ك ﴿ؾـط ػقـقال ّقة: قـقثاحبؾل رفظي يالذو

 ٌة-قحصف وٌة أػاصط اءػال

، ,ّدمؼـا تؿـك, وفذحـك مؾـط قا هـّكؿـا إهبـ ػطعالًة7 فـػـاصط تاكـك نإ اءػّن الٕ

 -ؽلك ذؾط ةلؾّدٓل ـقبأ ػققالف

 فابـقجو وفذحـؿال طالّشـر ـًة مـّقكـؽاّمـًة مت ةؾـؿجال قنؽـتًة7 فقحصف تاكك نإو

 -ؿؾطأ اهللك- ولوأ فقؾط ػققالف اهـعؿّؾ بؼتا اسم7 وقركذؿال

َٓ : ﴿ةرشط ةيادحال ةيأ َفا َبَؼَرٌة  ُه َيُؼوُل إِكَّ َقاُلوا اْدُع َلـَا َربََّك ُيَبق ْن َلـَا َما ِهَي* َقاَل إِكَّ

َٓ بِْؽرٌ   -[:9:ةرؼبَطَواٌن َبْقَن َذلَِك* َفاْفَعُؾوا َما ُتْمَمُروَن*﴾ ]ال *َفاِرٌض َو

 ططبفؾل قفقو ةعبرأ ةيأ هذ هيف
ّ
ـٌ مـبم قا هك مؾل  فؼـاف- وةيـ أيف اتمـالعال ـّق

                                                 
 (-8.32) افـتئآو عطؼ: الرظـي (8)

 (-00ك )صػتؽؿ: الرظـي (0)

 قفقـ: ورظــي(، و8.021) قفقـقال ؾؾيف ط فقؾط ّص ا كؿك«- هدعا بؿب اءدتبآ ـسحا يم: »هدـط اهـعمو (5)

 (-851,852)ص ارقّ ؾطّ ل قرسػ التّ ا يفهرثأو آنرؼال

 (-8.021) قفققال ؾؾط (1)

 (-12ى )صدفال ارـم (2)

 (-8.811) ّي رشخمؾزّ ل افّش ؽ: الرظـي (3)

 -فسػك عجرؿال (4)
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 -فطؼسل فالّثاين ػقق اليف فػالخ، وةثال ثيف ّؿعجؿال ػحصم

 اءؿـؾعال ـم ةاطؿجل فبسكو الـّّحاس رػعق جبأ فقؾّص ط﴾ كبِْؽرٌ ك ﴿ؾط ػققالو

 شػخإ ةػالخم الـّّحاس دروّؿ أ، ثقبؼعي، ورؿط ـك بقسطٌد، واهجمٌع، واف: كؿفـم

 ـمـ- وقـدعب فجـقب اءجـ د7 قـةاطـؿجال هذهـ شػـخإ ةػـالخم عم: »فلقؼب فقؾط ّؾؼطو

 -«ّتةبال قزج يا ٓم اءجو لطخ: أقلؼي ـم ّيقـقالـّح

 فلـ زمرو ّي دكاوالّسج، وّي اربكإ ـًضا: ابي﴾ أبِْؽرٌ ك ﴿ؾط ػققك الؾّص طكو

 -ّراءػال ػققا الذك هلإ ارشأ، والّداينّ، وقينّؿشإ، و«ط»ـ ب

، ﴾َبَؼــَرةٌ ـ ﴿ًتــا لــع﴾ كَطــَوانٌ ﴿ ؾعــج ّكـف7 أهرقــغو شػــخإ ـقبــ فالخــال لشــمو

 اٌن-قط ل: ههيردؼ، توفذحم أدتبؿا لربًا خفؾعج هرقغو

ك ؾـاّدا طّي راربـكإ ـابـ الٌت، قع ك ٓربٌ﴾ خَطَوانٌ ّن ﴿: أرثكإ فقؾا طم ابالّصقو

 ؿّؿـا لـؾا، ففـقلا إفيؿدؼـت بجا7 وفًتا لعك تاكا كذا إّكفٌط7 ٕؾا غذهو: »شػخإ ةالؼم

ّن 7 ٕفلـقق زجـي ؿ، لـ«رٌ ؽـ بٌٓض وار فـٓ ؽلـذ ـقاٌن بقٌة طرؼا بّكفإ: »قلؼت نأ ـسحي

7 ّدم الّتؼـيف ؾطّؿا بؾ، فرك الّظاهؾـّك طؽؿال ّدمؼت يال، فرؽبالو ضارػال ـٌة طايـك ؽلذ

 -«ّخر الّتليف ؾطب

ا مـ ؼافق يٓ فمالّن كا أدج7 و«آنرؼ الا عم» يف شػخإ مالؽل ـقثاحبال قعجربو

ك ــعؿ الٌة يفػصـ هذّن هٕ: »الق ّكف7 ٕرآخ ابت كيف ؽلذ انا كذّٓ إّؿ إ، الّؾففقلإ بسك

                                                 
 (-8.30) افـتئآو عطؼ: الرظـي (8)

 -فسػك ردصؿال (0)

 (-8.286,202) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (5)

 (-8.024,025) قفققال ؾؾ: طرظـي (1)

 ا-يبً رق فب ادرؿال مدّ ؼت دقو (2)

 (-18ى )صدفال ارـ: مرظـي (3)

 (-00ك )صػتؽؿ: الرظـي (4)

 (-8.11) اءرّ ػؾل آنرؼ الاينع: مرظـي (5)

 (-8.800) فاكقبو آنرؼال ابرط إيف يشورد يـالدّ  لحم هارتاخو (6)

 (-8.202) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (82)
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ك ـعؿ اليف أدتبؿؾٌػ لصو ربخّن ال7 ٕةاطؿجال فقؾا طم ؼافقي هراهظا بذه، و«ةرؼبؾل

 ان7 كـوفذحـم أدتبؿا لربًا خاهـؾعا جذ﴾ إَطَوانٌ ّن ﴿قٌم أؾعم، وابرطاإل ةاطـ ص يفٓ

 ﴾-َبَؼَرةٌ :﴿فعجرقٌر مؿض« يه»، و,يًبارق ّدمؼا تؿك,« انٌ قط له: »هيردؼت

 ّقلعـؿال انا كـذٌر إظـك قـفف شػخ ل لقؼا الذه ةبسّن كأ انثاحبى الرقا7 فذك هؾطو

 -ؿؾطأ اهلل- ووهركا ذك مؾّل طد يٓ ّكف7 ٕآنرؼ الاينع ميف فمالك ةبالـّس هذك هؾط

، بقصـأّح وصـ﴾ أبِْؽـرٌ ك ﴿ؾط ػققالٌة، وػكلتسٌة مؾؿ﴾ جَطَوانٌ ّن ﴿: أؾاصحالو

-طبفال فقؾا طؿك
ّ
 ل

ٌق لَِؿا َمَعُفْم َوَكـاُكوا ِمـْن : ﴿ةرشط ةقالّثاك ةيأ ا َجاَءُهْم كَِتاٌب ِمْن ِطـِْد اهللِ ُمَصد  َوَلؿَّ

ا َجاَءُهْم َما َطَرُفوا َكَػـُروا بِـِه* َفَؾْعـَـُة اهللِ َطَؾـى  *ُل َيْسَتْػتُِحوَن َطَؾى الَِّذيَن َكَػُرواَقبْ  َفَؾؿَّ

 -[;;:ةرؼباْلَؽافِرِيَن*﴾ ]ال

 كطــبفؾل قفقــو ةثــالث ةيــأ هذ هــيف
ّ
 فؼــافو دقــ- واتارمــإب فقــلاٌر إشــم قا هــؿــل

 -ففذح﴾ فَكَػُروا ﴿الّثاين ػقق اليف فػالخ، وـقـاث ـقػق ويف ّؿعجؿال ػحصم

 قينّؿشـّص إكـو،  الـّداينّٓ، والـّّحـاس هركذيـ ؿ﴾ لـَكَػـُرواك ﴿ؾط ػققالو

 -ػققؾاّل لحم سقل ّكفك أؾط

ـ بـ فًزا لـامر ازقجالب فقؾط ؿؽحّي ودكاوالّسج، وّي اربكإ ـ: ابفاتبثك إؾّص طكو

 -ّزالغال فـسحتاسو ،زقجأ ؾصقال ؾعج، و«ج»

« ّؿـال» ابقج»ّن ﴾: أَكَػُرواك﴿ؾط ػققال ؿهركذ مدك طؾط قـّولإ ؾؿي حالذو

 -«ةقالّثاك ابقج فقؾّل طك دولإ

                                                 
 (-8.882) شػخ ل آنرؼ الاينعم (8)

 (-8.42) افـتئآو عطؼ: الرظـي (0)

 (-05ك )صػتؽؿ: الرظـي (5)

 (-11ى )صدفال ارـ: مرظـي (1)

 (-8.201) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (2)

 (-8.081) قفققال ؾؾ: طرظـي (3)

 (-830)ص ّي قرابسقالـّ الزّ غؾل اءدتبآو ػقق: الرظـي (4)

 (-11ى )صدفال ارـم (8)
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 ّددرّؾ تـحا مذ؟ هػققال مك ألوأ ؾصقال ؾ: هرظـّؿ يٌز، ثائج ػققّن ال: أرالّظاهو

 :ـقثاحبال

ا اهبــقجو تّررؽــت« ّؿــال»ّن أ ـمــ ّي دكاوالّســج هركــا ذمــ ّقيــفؼي ؾصــقال ّيــةقلولف

 -ةتالـّؽ هذًما هبالطك7 إلوأ ,اذك هؾط, ؾصقال قنؽقٌد، فمّتح

7 وغالٌظ بحؾم ّقيفؼي ػققال ّيةقلوأو
ّ
 ةلـٓدل فذك حـولـإ« ّؿال» ابقّن جأ قهل

 ركـذ ؾبـق ػقـا وذإ فقـلّقًقا إشـت س الــّػيف ثعـبي فذحـا الذهـ7 وفقـؾط ةقـالّثاك ابقجـ

 ـًا-سّؽـًا حؿتًعا مققا مفـم عؼق7 ففقلّبًة إئرشًسا مػك فادص ركا ذذن، فةقالّثاك ابقج

 -ابالّصقب ؿؾطأ اهللو

قَل َلُفْم آِمـُوا بَِؿـا َأْكـَزَل اهللُ َقـاُلوا ُكـْمِمُن بَِؿـا ُأْكـِزَل َطَؾْقـَـا : ﴿ةرشط ةثالّثال ةيأ
َوإَِذا قِ

ًقا لَِؿا َمَعُفْم* ُقْل َفِؾَم َتْؼُتُؾوَن َأْكبَِقاَء اهللِ  *َوَيْؽُػُروَن بَِؿا َوَراَءهُ   ِمْن َقْبـُل َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصد 

 -[5>:ةرؼبإِْن ُكـُْتْم ُمْمِمـِقَن*﴾ ]ال

 كطبفؾل قفقو ةثالث ةيأ هذ هيف
ّ
 يف ّؿـعجؿال ػحصـم فؼاف- وفقؾّؾٌؿ طعم قا هؿل

 -ففذحف ّولإ ػقق اليف فػالخ، وـقـاث ـقػقو

 هّقزجــ، وحالّصــالب فقـؾط ؿؽــحو الـّّحــاس فقـؾّص ط﴾ كــَوَراَءهُ ك ﴿ؾــط ػقـقالو

 -«اهلل مالك ـقبو ةايؽحال ـقب فؾصػل: »فلقؼب ؽلذ يزقجّؾاًل تع مقينّؿشإ

 ٓ، و الــّداينّٓ، وّي دكاو الّســجٓ، وّي اربــكإ ـابــ ػقــقا الذهــ ركذيــ ؿلــو

 فلـقّن قّؾ: أحـؿا الذ هـيف ػقـقال ؿهركـذ مدطـ فجـّن و: أـقثاحبـؾل رفظي- وّزالغال

 ـ طـربٌخـ الحـالو، الحـك الؾـط بصـك عضـق مٌة يفؾـؿ﴾ جَوُهـَو اْلَحـقُّ ﴿ دعـك بالعـت

                                                 
 (-8.081) قفققال ؾؾ: طرظـي (8)

 (-8.42) افـتئآو عطؼ: الرظـي (0)

 (-11ى )صدفال ارـم (5)

 ا-هر آخ يفّٓ إ ةيأ هذ هيف هدـط ػق وٓ(- و8.201) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (1)

 (-8.084) قفققال ؾؾ: طرظـي (2)

 (-01ك )صػتؽؿ: الرظـي (3)

 (-832)ص الزّ غؾل اءدتبآو ػقق: الرظـي (4)
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 -فـط ؾصػ يٓ نل أغبـقك، فـعؿ اليف فباحص

 -هركذ ؼبي س الذقينّؿشإ قؾؾعت فقلإ قرشا يؿّقًة كافـئتاس اوقال قنؽت نأ ـؽؿيو

ّن لبـ لقؼـالك، ولـوأ الّتصـك آؾـط مالؽـال ؾؿـّن ح7 ٕرفـضأ الحـؾل اوقال نقكو

 جطبفال ػقوك، ولوأ ّؿعجؿال ػقو قنؽق، فؾؿحا الذفل بسكّقٌة أالح اوقال
ّ
 ًزا-ائل

ُؽُم الطُّوَر* ُخُذوا َمـا آَتْقـَـاُكْم َوإِْذ َأَخْذَكا ِمقَثاَقُؽْم َوَرَفْعـَا َفْوقَ : ﴿ةرشط ةعالّراب ةيأ

ٍة َواْسَؿُعوا* َقاُلوا َسِؿْعـَا َوَطَصـْقـَا َوُأْشـرُِبوا فِـي ُقُؾـوبِِفُم اْلِعْجـَل بُِؽْػـرِِهْم* ُقـْل  *بُِؼوَّ

 -[5>:ةرؼببِْئَسَؿا َيْلُمُرُكْم بِِه إِيَؿاُكُؽْم إِْن ُكـُْتْم ُمْمِمـِقَن*﴾ ]ال

 كطـبفؾل قفقـو ةسـؿخ ةيـأ هذ هيف
ّ
ـٌ ببـم قا هـؿـل  ػحصـم فؼـاف- واتمـالعالّق

 -ففذح﴾ فَوَطَصْقـَاك ﴿ؾط ػقق اليف فػالخ، وقفقو ةعبر أيف ّؿعجؿال

ــَوَطَصــْقـَاك ﴿ؾــط ػقــقالو  ٓ، وػقــقاّل الحــم ـّي مــاربــكإ ـابــ هركذيــ ؿ﴾ ل

 - الّداينّٓ، وّزالغ الٓ، و الـّّحاسٓ، وّي دكاوالّسج

 -حالّصالب فػصو وقينّؿشإ ػققال تبثأو

 ك ؾـط ػقـقال ؿؽـا حفـقؾل طــبـي تآؿـتاح ةثـالث ؾؿتح﴾ تَوُأْشرُِبوا ﴿يف اوقالو

 ا:فؾبا قم

 ّقًة-الح قنؽت ن: أافّولأ

 ًة-ػاصط قنؽت ن: أاقفاكثو

 ّقًة-افـئتاس قنؽت ن: أافثالثو

 يفبــؾحال قـالّســؿ ةثــالّثال فجــوإ ركــذ دقــو
ّ
 ـقفجقالــ ركــذ، وقنصــؿ الــّدّر الل

                                                 
 ا-هر آخ يفّٓ إ ةيأ هذ هيف هدـط ػق وٓ(- و8.201) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (8)

 (-8.084) قفققال ؾؾ: طرظـي (0)

 (-8.42) افـتئآو عطؼ: الرظـي (5)

 (-835)ص الزّ غؾل اءدتبآو ػقق: الرظـي (1)

 (-01ك )صػتؽؿ: الرظـي (2)

 (-15ى )صدفال ارـ: مرظـي (3)

 (-0.2) قنـؽؿال ابتؽال قمؾ طيف قنصؿال رّ : الدّ رظـي (4)
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 -فابرط إّي يفربؽعال ثالّثالو ّولإ ركذ، وفابرط إيف يشورد الّديـ لحم ـقّولإ

 بهذا مـذًقا- هـاضـم فكـقؽ7 لؾعػال ؾبق« دق» يردؼت بجقّقًة7 فالا حهنقك كؾّما طلف

 -ّققـقفؽال دـا طهيردؼك تلإ اجتح يٓ، وّيقـرصبال

 انّٓ كإ﴾، وَسِؿْعـَاك ﴿ؾ طٓ ﴾َقاُلوا: ﴿ؾبق فلقك قؾعًة7 فػاصا طهنقك كؾّما طأو

 -ادسػال راهض قه! وؿفقلؼم ةؾؿج ـ﴾ مَوُأْشرُِبوا ...﴿

، فّقتـقحجرك ملـإ ارشـأّي وربؽـعال اءؼـبق البـأ هّقزجـّقًة، فافـئتا اسـهنـقك كؾـّما طأو

ى7 ققأ ,ّقةً الح ةؾؿجال نقك, ّولإًػا- وكلتس﴾ مَوُأْشرُِبوا: ﴿قنؽي نأ قزجيو: »الؼف

ــفٕ ــ ّك ــ دق ــب الق ــذ دع ــْلُمُرُكمْ : ﴿ؽل ــَؿا َي ــْل بِْئَس ــ﴾7 فُق ــ ابقجــ قف ــِؿْعـَا : ﴿ؿفلقق َس

 بـجا أؿفـقب قنؽ يٓ نك: ألوإ﴾، فَوَطَصْقـَا
ّ
 -«ل

 لقؼـك الؾـك طلـو: أ,﴾َوَطَصـْقـَاك ﴿ؾـ: طيأ,﴾ َوُأْشـرُِبوا﴿ ؾبا قك مؾط ػققالو

 ٌة-ػاصط وّقٌة أالح اوقّن اللب لقؼك الؾك طلوأ ؾصقالّقٌة، وافـئتاس اوقالّن لب

 ؾصـقال قنؽـق، فةرشـط ةثـالّثال ةيـ أيف ّدمؼا تؿك7 للوأ اوقال ّقةالك حؾط ؾؿحالو

 قفقـ ويف قا هـك مـؾـط,ًزا ائجـ ػقـقال، و,ّؿـعجؿال ػحصـ ميف قا هك مؾط,ك لوأ

 طبفال
ّ
 -,ل

ـَقاصِقُن َطَؾـى ُمْؾـِك ُسـَؾْقَؿاَن* َوَمـا َكَػـَر : ﴿ةرشط ةسامخال ةيأ َبُعوا َما َتْتُؾو الشَّ َواتَّ

ُؿوَن الـَّاَس  *ُسَؾْقَؿانُ  َقاصِقَن َكَػُروا ُيَعؾ  ْحَر َوَما ُأْكِزَل َطَؾى اْلَؿَؾَؽْقِن بَِبابِـَل  َوَلؽِنَّ الشَّ الس 

ــٌة َفــَل َتْؽُػــْر*  َؿــا َكْحــُن فِْتـَ َٓ إِكَّ َؿــاِن ِمــْن َأَحــٍد َحتَّــى َيُؼــو َهــاُروَت َوَمــاُروَت* َوَمــا ُيَعؾ 

ُقوَن بِِه َبْقَن اْلَؿْرِء َوَزْوِجِه* َوَما ُهْم بِ  ُؿوَن ِمـُْفَؿا َما ُيَػر  َّٓ بِنِْذِن َفَقَتَعؾَّ يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إِ َضار 

ِخـَرِة ِمـنْ  ْٔ َٓ َيـَْػُعُفْم* َوَلَؼْد َطِؾُؿوا َلَؿِن اْشَتَراُه َما َلُه فِي ا ُهْم َو ُؿوَن َما َيُضرُّ  اهللِ* َوَيَتَعؾَّ

 -[454:ةرؼبَخَلٍق* َوَلبِْئَس َما َشَرْوا بِِه َأْكُػَسُفْم َلْو َكاُكوا َيْعَؾُؿوَن*﴾ ]ال

                                                 
 (-8.815) فاكقبو آنرؼال ابرط: إرظـي (8)

 (-8.61) آنرؼال ابرط إيف انقب: التّ رظـي (0)

 -فسػك عجرؿال (5)

 (-0.2) قنـؽؿال ابتؽال قمؾ طيف قنصؿال رّ : الدّ رظـي (1)

 (-8.61) آنرؼال ابرط إيف انقبالتّ  (2)
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 كطبفؾل قفقو ةعست ةيأ هذ هيف
ّ
 ػحصـم فؼـاف- واتمـالعالب فقـلاٌر إشم قا هؿل

 -ففذح﴾ فَوَما َكَػَر ُسَؾْقَؿانُ ك ﴿ؾط ػقق اليف فػالخ، وقفقو ةقاكؿ ثيف ّؿعجؿال

 ٓ،وػقــقال عاضــقم ـّي مــاربــكإ ـابــ هركذيــ ؿ﴾ لــْقَؿانُ ُســؾَ ك ﴿ؾــط ػقــقالو

 -ّزالغ الٓ،وّي دكاوالّسج

 فؾـؼك، وامّ تـ هدــط ػققّن ال أينّدؿال عافك امماإل ـاًل طؼك الـّّحاس ػققال تبثأو

، لـسح قهو: »فلقؼب امالّتؿب ػققال فػصك وؾط كردتاس، ولّداينًّضا ايأ فـط اّم تـب سقـٌ

 ةؿــؾك لهــ، و«نؽــل»ـ بــ ةاءدبــال قــفف لقّؾ قــك كــؾــطو»: قينّؿشــإ ال، قــ«اف كــٓو

 ـقمـالك ـقٌة بـعـاقو، واتبثاإل دعب لالـّػ و، ألالـّػ دعب اتبثا اإلهب كردتسي اكردتاس

 -«ًػاططاًكا وردتا اسفؾبا قؿّؾٌؼ بعتا مهدعا بؿ، فـيرايغتم

ا ؿك,حجرا أـه ؾصقالّن أ رالّظاهو: »ـقثاحبال لقق ,ةعالّتاس ةي أيف, ؼبس دقو

 ّقة قـيف اكردتسـآ، و«نؽـل» ـمـ ادػتسـؿال اكردتسـآ ةلٓد ةـريؼ7 ب,عؿجؿال فقؾط

 ةفـك جؾـط عقـا وم ؽلذؽ، ففـك مـثتسؿال ـط ؾصػ يك ٓـثتسؿّن الا أؿؽ، فاءـثتسآ

 ا-ـه الؼي اكـه قؾا قماهـ، و« اؿفـقب فالّشب برؼل اكردتسآ

 قػعضــت مزؾتســ يٓ ّقــةحجرإب ؾصــقك الؾــط ؿؽــحّن الأ قهــًئا7 وقا شـــــه يــدزكو

ك لوّن إّٓ أ، إ,الّداينّ ـط ّدمؼا تؿك,ـٌ سٌػ حقو قه ؾٌز، بائا جـه ػققال7 فػققال

 -ّؿعجؿال ػقو فقؾا طؿ، كؾصقال قه حجرإو

,ا هـرك ذ أ اتيـ أيف لقؼالكـ قحجا الّتـرذ هيف لقؼّن الك ألإ ةارشّد اإلقا كؿك

 :لهٌة7 وداحو ةاببال ذ7 7 إ,ـقػحصؿال ـقب ػقق اليف فالخل ةّؿـضتؿال

                                                 
 (-8.202) اءدتبآو ػققال احيض: إرظـي (8)

 (-8.000) قفققال ؾؾ: طرظـي (0)

 (-833)ص الزّ غؾل اءدتبآو ػقق: الرظـي (5)

 (-8.40) افـتئآو عطؼ: الرظـي (1)

 (-01ك )صػتؽؿال (2)

 (-12ى )صدفال ارـ: مرظـي (3)
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ــْل : ﴿ةرشــط ةعالّتاســ ةيــأ , ــَواٌت* َب ــي َســبِقِل اهللِ َأْم ــُل فِ ــْن ُيْؼَت ــوا لَِؿ َٓ َتُؼوُل َو

َٓ َتْشُعُروَن* *َأْحَقاءٌ   ػقـق ال: يفـقػحصـؿال ـقب فالخال7 و[486:ةرؼب]ال﴾ َوَلؽِْن 

 وطبفال فتبثل﴾، فَبْل َأْحَقاءٌ ك ﴿ؾط
ّ
 -ّؿعجؿال ففذحل

اِس : ﴿ونرشـعالو ةسالّساد ةيأ , ـِة* ُقـْل ِهـَي َمَواقِقـُت لِؾـَـّ َِهؾَّ ْٕ َيْسـَلُلوَكَك َطـِن ا

* َوَلـْقَس اْلبِـ َؼـى* َوْأُتـوا  *رُّ بِـَلْن َتـْلُتوا اْلُبُقـوَت ِمـْن ُضُفوِرَهـاَواْلَحج  َوَلؽِـنَّ اْلبِـرَّ َمـِن اتَّ

ُؽـْم ُتْػِؾُحـوَن* ُؼـوا اهللَ َلَعؾَّ  ـقبـ فالخـال7 و[;;4:ةرؼـب]ال﴾ اْلُبُقوَت ِمْن َأْبَوابَِفـا* َواتَّ

 وطبفال فتبثل﴾، فاِمْن ُضُفوِرهَ ك ﴿ؾط ػقق ال: يفـقػحصؿال
ّ
 -ّؿعجؿال ففذحل

ــأ , ــالّساد ةي ــالّثالو ةس ــاكُِؽمْ : ﴿قنث ــي َأْيَؿ ْغِو فِ ــالؾَّ ــُذُكُم اهللُ بِ ــْن  *َٓ ُيَماِخ َوَلؽِ

 ـقبـ فالخـال7 و[556:ةرؼـب]ال﴾ ُيَماِخُذُكْم بَِؿا َكَسَبْت ُقُؾوُبُؽْم* َواهللُ َ ُػوٌر َحِؾـقٌم*

 وطبفال فتبثل﴾، ففِي َأْيَؿاكُِؽمْ ك ﴿ؾط ػقق ال: يفـقػحصؿال
ّ
 -ّؿعجؿال ففذحل

َأَلْم َتَر إَِلى الَّـِذيَن َخَرُجـوا ِمـْن ِدَيـاِرِهْم َوُهـْم ُأُلـوٌ  : ﴿قنعبرإو ةيادحال ةيأ ,

اسِ  َحَذَر اْلَؿْوِت َفَؼاَل  َوَلؽِـنَّ  *َلُفُم اهللُ ُموُتوا ُثمَّ َأْحَقاُهْم* إِنَّ اهللَ َلـُذو َفْضـٍل َطَؾـى الـَـّ

َٓ َيْشـُؽُروَن* اِس   ػقـق ال: يفـقػحصـؿال ـقبـ فالخـال7 و[574:ةرؼـب]ال﴾ َأْكَثَر الـَـّ

 وطبفال فتبثل﴾، فَطَؾى الـَّاسِ ك ﴿ؾط
ّ
 -ّؿعجؿال ففذحل

َفَفَزُمـوُهْم بِـنِْذِن اهللِ* َوَقَتـَل َداُووُد َجـاُلوَت َوآَتـاُه اهللُ : ﴿قنعـبرإو ةقـالّثاك ةيأ ,

اَس َبْعَضـُفْم بِـَبْعٍض َلَػَسـَدِت  َٓ َدْفـُع اهللِ الـَـّ ـا َيَشـاُء* َوَلـْو َؿُه ِمؿَّ اْلُؿْؾَك َواْلِحْؽَؿَة َوَطؾَّ

 َ ْٕ ــاَلِؿقَن* *ْرُض ا ــى اْلَع ــٍل َطَؾ ــنَّ اهللَ ُذو َفْض
ــب]ال﴾ َوَلؽِ ــال7 و[>57: ةرؼ ــ فالخ  ـقب

َْرُض ك ﴿ؾط ػقق ال: يفـقػحصؿال ْٕ  وطبفال فتبثل﴾، فَلَػَسَدِت ا
ّ
 -ّؿعجؿال ففذحل

ُسُل تِؾْ : ﴿قنعبرإو ةثالّثال ةيأ , ْؾـَا َبْعَضُفْم* َطَؾى َبْعٍض ِمــُْفْم َمـْن  *َك الرُّ َفضَّ

ــْدَكاُه بِــُروِح  ــَم اهللُ* َوَرَفــَع َبْعَضــُفْم َدَرَجــاٍت* َوآَتْقـَــا ِطقَســى اْبــَن َمــْرَيَم اْلَبق ـَــاِت َوَأيَّ َكؾَّ

َوَلؽِـِن  *ْن َبْعِد َمـا َجـاَءْتُفُم اْلَبق ـَـاُت اْلُؼُدِس* َوَلْو َشاَء اهللُ َما اْقَتَتَل الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم مِ 

َوَلؽِنَّ اهللَ َيْػَعُل َمـا  *اْخَتَؾُػوا* َفِؿـُْفْم َمْن آَمَن َوِمـُْفْم َمْن َكَػَر* َوَلْو َشاَء اهللُ َما اْقَتَتُؾوا

ـــــُد* ـــــب]ال﴾ ُيرِي ـــــ فالخـــــال، و[584:ةرؼ ـــــق ال: يفـقػحصـــــؿال ـقب ـــــط ػق ك ؾ

                                                 
 -ؼحؾؿال لودج اليف هرك ذ لقا سؿ، كاتيمل امّ عال قبترالتّ  ـم (8)
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 وطبفا الؿفتبثل﴾، فَما اْقَتَتُؾوا﴿﴾ وَجاَءَتْفُم ُاْلَبق ـَاُت ﴿
ّ
 -ّؿعجؿا الؿففذحل

َوَلؽِـنَّ اهللَ َيْفـِدي َمـْن َيَشـاُء*  *َلْقَس َطَؾْقَك ُهـَداُهمْ : ﴿قنعبرإو ةعالّساب ةيأ ,

َّٓ اْبتَِغاَء َوْجـِه اهللِ* َوَمـا ُتـِْػُؼـوا ِمـْن َخْقـرٍ َوَما ُتـِْػُؼوا ِمْن َخْقرٍ َفأِلَ  ْكُػِسُؽْم* َوَما ُتـِْػُؼوَن إِ

َٓ ُتْظَؾُؿــوَن* ــُتْم  ــْقُؽْم َوَأْك ــَو َّ إَِل  : يفـقػحصــؿال ـقبــ فالخــال7 و[5:4:ةرؼــب]ال﴾ ُي

 طبفال فتبثل﴾، فُهَداُهمْ ك ﴿ؾط ػققال
ّ
 -ّؿعجؿال ففذحول

ا قفـف ؾصـق: ال,اقفـف ػؾـتخؿال ةقـاكالّثؿ قفقـقال اتذ, عالّسـب اتيـأ هذل هػف

-طبفال ارقتاخ فقؾا طؿٌز كائج ػققال، ودفف ؽؾؿال ّؿعجم ػحصم فقؾا طؿك كلوأ
ّ
 ل

 عاضـقؿال ـا مـهب ؼحلا أم عم, ةرشط سؿخال عاضقؿال هذهب قؾؾ الّتحل يفػتؽكو

 ا-هاءرا وك مؾاّلٌة طد عاضقم له، و,ةعالّسب

 ػحصـم ـقا بـقفـف ػؾـتخؿال قفققّؾ الؽاًل لاماًء شصحإ ةاسالّدر هذهب ؼحؾك نأ لؼبو

 مـطبفال ةعؿل جبأ ـاب ارقتاخو دفف ؽؾؿال ّؿعجم
ّ
 الّداّلـة قّةقحضـالتّق اتقمالّرسـ ضعـب عل

 -قّةؿؾعال قثحبال قـاكق قيف قّةائصحاإل ةاسالّدر ةاطـص قفضتؼا تم بسح

 مقر

 فقوال

 ةيأ مقر

ّد عال بسحب

  ّ دؿال

 يّ طبفال فقوال عضوم
 فحص ميف فقوال عضوم

 دفف كؾؿال ّؿعجم

 و قوال ددط

 فؾتخؿال

 ةي أا يفقفف

4 ; 
ا مــو *واـــ... آم ونطادخــي

 *ونرعش... ي ونطدخي

ا مــــــــ... و ونطادخــــــــي

 *ونرعشي
8 

5 < 
ًضـــا* ر... م *ٌض ر... مـــ

 *ونبذؽ... ي
 8 *ونبذؽًضا* ... ير... م

6 49 
ــــــ ــــــوا ح... م  ... ٓ *هل

 *ونرصبي
 8 *ونرصب ي... ٓ

7 55 
...  *هؾـــــــــثم ن... مـــــــــ

 *قنقادص
 8 *قنقاد... ص

8 5: 
 ونعجر... ت * مؽقتؿ... ي

* 

...  * ماكقــــــــــــــحل... ف

 * ونعجرت
0 
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 مقر

 فقوال

 ةيأ مقر

ّد عال بسحب

  ّ دؿال

 يّ طبفال فقوال عضوم
 فحص ميف فقوال عضوم

 دفف كؾؿال ّؿعجم

 و قوال ددط

 فؾتخؿال

 ةي أا يفقفف

9 66 
ـــــــــــــــ... ف ...  *وادجس

 *ينرافؽال
 8 *ينرافؽ... ال

: 75 
ـــــ... و ـــــآت ...  *اةوا الّزك

 *قنعالّراك
 8 *قنع... الّراك

; 85 
ـــــــــــــــــؽ... ال ...  *ابت

 *وندتفت
 8 *وندتف... ت

< 89 

ــــــــــــــؾ... و ى* ... والّس

 *اوكــؿؾا ضمــ* وماكـــقزر

 *ونؿؾظ... ي

ــــــــــــــؾ... و ى* ... والّس

 *ونؿؾظ* ... يماكـقزر
8 

45 8< 

ــــا* ق... ط *رجــــح... ال ـً

 قز* ... رمفبرشـــــــ... م

 *يندسػ* ... مالّؾه

ـــا* ... مق... ط * مفبرشــــً

ـــــــــــــــه قز... ر * ... الّؾ

 *يندسػم

8 

44 9: 

ــ... ي ــل ّقنب ـــ * ... يا هــا م

ــــ بٓو  نقاٌن بــــوطــــ *رٌ ؽ

 *ونرمم* ... تكلذ

ــ... ي ــل ّقنب ـــ * ... يا هــا م

* .. كلـــــذ نقاٌن بـــــوطـــــ

 *ونرممت

8 

45 ;; 

 *وارػــك ينى اّلــذؾــ... ط

ــــــــ... ك ــــــــرػ * ... هوا ب

 *ينرافؽال

ــــــــ... ك ــــــــرػ * ... هوا ب

 *ينرافؽال
8 

46 <5 
ــــ... ب ــــ... ل *هاءرا وؿ ا ؿ

 *قنـمم* ... ممفعم

ـــــــ... ل * ... مفـــــــعا مؿ

 *قنـممم
8 

47 <5 

ــــــــــــــــــــور * ... ... الّط

 *اـقصــطوا* ... وعؿاســو

ــــــــــــــــؽ... ب * ... مهرػ

ــــــــــــــــــــور * ... ... الّط

* مهرػـؽوا* ... بعؿاسو

 *قنـمم... م

8 
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48 454 

ـــ* وانؿقؾ... ســـ ـــا كم  رػ

ــ... و *انؿقؾســ * وتارم

* ... رػــــــــؽ تل... فــــــــ

ــهجــوزو ــه نذن* ... ب * الّؾ

ــــــ ــــــمفعػـ... ي  ن* ... م

 *ونؿؾع* ... يقلخ

* ... انؿقؾ... ســـــــــــــــــ

* رػـؽ تل* ... فوتارمو

 نذن* ... بـــــهجـــــوز... و

 ن* ... ممفعػـ* ... يالّؾه

 *ونؿؾع* ... يقلخ

8 

49 446 
* قنػائا* ... خفابر... خ

 قٌم*ظ... ط *يٌ ز... خ

* قنػائا* ... خفابر... خ

 قٌم*ظ... ط
8 

4: 45: 

ــــــؿؾســــــ... م * ... كًة ل

ا* ـــقؾط بتــو *اـؽاســـم

 *قم... الّرح

 بتـ* ... وكًة لؿؾس... م

 *قما* ... الّرحـقؾط
8 

4; 475 

قًدا* ف... شـــ *ًطاســـ... و

ى د* ... هــــــهقــــــبؼ... ط

ـــه ـــ* ... إالّؾ * ... مؽاكيؿ

 قٌم*حر

ـــبؼقًدا* ... طف... شـــ * هق

ـــــــ ـــــــهد... ه * ... ى الّؾ

 قٌم*ح* ... رمؽاكيؿإ

8 

4< 486 
ــومــ... أ ــحأ لاٌت* ب  *اءٌ ق

 *ونرعش ت... ٓ

ــــــــــــــ... أ  اٌت* ... ٓوم

 *ونرعشت
8 

55 495 

 هلـ إٌد* ٓاحـٌه ولإ مؽفلإو

 نؿالــــــــّرح *وّٓ هــــــــإ

 *قمالّرح

 هلـ إٌد* ٓاحـٌه ولإ مؽفلإو

 *قمالّرح نؿالّرح وّٓ هإ
8 

54 49: 
ــــــآً صل... حــــــ ...  *ّقًب

 قٌن*ب* ... مانطالّشق
 8 قٌن*ب* ... مانط... الّشق
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55 4:6 
...  *مّكقفز يـــــــــــٓ... و

 قٌم*لأ
 8 قٌم*ل... أ

56 4:9 

ــؿال... و ــ... و *برغ ى آت

وا* داهــا طذ... إ *اةالّزكــ

ــــ... و ــــال قنح * ... سلب

 *ونّتؼؿوا * ... القدص

وا* ... داهــــــــــــا طذ... إ

* ... سلبـــــــال قنحـــــــو

 *ونّتؼؿوا* ... القدص

0 

57 4:< 
ى ؾـّؼا* ط... ح *ًراق... خ

 *قنّتؼؿال
 8 *قنّتؼؿى الؾّؼا* ط... ح

58 4;9 

اٌس بــــ* ... لمؽائســـ... ك

ــل ــطّن* ... وف ــػ * مؽـا ط

* مؽـ... ل *نّ وهراش... ب

* ل* ... الّؾقــــرجــــػ... ال

 كؾــــــ* ت داجســــــؿ... ال

ا* وهبرؼ تلف *الّؾه وددح

 *ونّتؼ... ي

اٌس بــــ* ... لمؽائســـ... ك

ــل ــطّن* ... وف ــػ * مؽـا ط

* ... رجـػ* ... المؽ... ل

* ... داجسؿ* ... اللالّؾق

 *ونّتؼا* ... يوهبرؼ تلف

0 

59 4;; 

ّج* حــال* ... وّؾــةه... إ

ــورف... ض ــ *اه ى* ... اّتؼ

ا* ... فـــــــــــــــــــابوب... أ

 *ونحؾػت

ّج* حــال* ... وّؾــةه... إ

 ا*فــــابوبى* ... أ... اّتؼــــ

 *ونحؾػ... ت

8 

5: 554 

 ل* ... فــــاتوددعــــ... م

ى* ... ... اّتؼــ *هقــؾط مثــإ

 *ونرشحت

ى* * ... اّتؼاتوددع... م

 *ونرشح... ت
8 
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 و قوال ددط

 فؾتخؿال

 ةي أا يفقفف

5; 559 
ــةً ... ك ــق *اّف * انط... الّش

 قٌن*ب... م
 8 قٌن*ب* ... مانط... الّشق

5< 55; 
* رم...إ *امؿغال ن... م

 *ورم... إ
 8 *ورم* ... إرم... إ

65 544 

* ... قــــــهوا فػــــــؾت... اخ

* مفـقــًقــا بغ... ب *وهوتــأ

 *قمؼتس* ... مهكذن... ب

ًقــا غ* ... بقــهوا فػـؾت... اخ

* ... هكـــــذن* ... بمفـقـــــب

 *قمؼتسم

8 

64 547 

ٌر قـــ* ... خمؽـــٌه لر... كـــ

 الّؾه* ومؽّر ل* ... شمؽل

 *ونؿؾع تٓ متكأو *مؾعي

ٌر قـــ* ... خمؽـــٌه لر... كـــ

 * .. ٓمؽـّر ل* ... شمؽل

 *ونؿؾعت

8 

65 54: 

* ... رســــــــــــــــقؿال... و

ا* ... ؿــفعػ... ك *ؾـّــاسل

 *وػعال

* ... رســــــــــــــــقؿال... و

 *وػعا* ... الؿفعػك
8 

66 555 

* قضحــؿ... ال *ًذى... أ

 مكرمـــ* ... أنرفـــط... ي

 *ينّفرطتؿ* ... الالّؾه

* ... قضحــــــــــــــؿ... ال

* الّؾـه مكرم* ... أنرفطي

 *ينّفرطتؿ... ال

8 

67 554 

* مؽسػكٕ* ... متئ... ش

* وهقـل... م *وا الّؾـهاّتؼو

 *قنـممؿ... ال

* مؽسػك* ... ٕمتئ... ش

* ... وهقـــــــــــــــــــل... م

 *قنـممؿال

8 

68 555 
ــــــــــــــي... ٕ ...  *مؽاكؿ

 قٌم*ؾ* ... طالـّاس
 8 قٌم*ؾ* ... ط... الـّاس
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69 556 

ــــــــــــــــي... أ ...  *مؽاكؿ

 * ...  مؽوبؾق

 قٌم*ؾح

 8 قٌم*ؾ* ... حمؽوبؾ... ق

6: 55: 

* ... انّرتـــــــم قالّطـــــــل

 ودد* ... حــــــانســــــحنب

 كؾـ* تهب تدت* ... افالّؾه

 لفـــــــ *الّؾـــــــه وددحــــــ

 *ونؿا* ... الّظالوهدتعت

* ... انّرتـــــــم قالّطـــــــل

 ودد* ... حــــــانســــــحنب

* ... هبــ تدتــ* ... افالّؾــه

 *ونؿا* ... الّظالوهدتعت

8 

6; 565 

* ... و رعؿال... بــــــــــــ

 الّؾه* ورفصأ* ... ورخأ

 *ونؿؾع تٓ متكأو *مؾعي

* ... و رعؿال... بــــــــــــ

ــأ ــصأ* ... ورخ * ... رف

 *ونؿؾع تٓ

8 

6< 564 

* ... نقؾامكــــــــــــــــــ... 

* ... ةاطالّرضـــــــــــــــــــــ

ا* فعسـ* ... وو رعؿالب

 لثـــــــ* ... مهدلـــــــو... ب

ـــذ ـــفقؾ* ... طكل ا* ... ؿ

 *وا الّؾـهاّتؼ* وو رعؿالب

 قٌر*ص... ب

* ... نقؾام... كــــــــــــــــــ

* ... ةاطالّرضـــــــــــــــــــــ

ا* فعسـ* ... وو رعؿالب

ـــ ـــوب ه... ل ـــ* ... مهدل  لث

ـــذ ـــفقؾ* ... طكل ا* ... ؿ

 قٌر*ص* ... بو رعؿالب

8 

75 566 

 *ّراســـ * ...مؽســـػك... أ

ـــا* ... أرع... م * هؾـــجوًف

 قٌم*ؾ* ... حوهرذاح... ف

ــــــــــــــــػك... أ * ... مؽس

ـــا* ... أرعم * ... هؾـــجوًف

 قٌم*ؾ* ... حوهرذاحف

8 

74 574 
 ** ... الـّـاسماهقح... أ

 *ونرؽش... ي

ـــــــــــــــــح... أ * ... ماهق

 *ونرؽشي
8 
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75 57< 

* اءشـ* ... يالّؾـه نذن... ب

...  *ضر... إ

 *قنؿالعال

* اءشـ* ... يالّؾـه نذن... ب

 *قنؿالع... ال
8 

76 584 

ــــــــت ...  *لالّرســــــــ كؾ

*  الّؾــه ّؾــم* ... كمفضـعب

ــــــــــــــــر... د * ... اتج

...  *اتّقـب* ... السدؼال

ـــؾتاخ ـــوا* ... كػ * ... رػ

 *يدر... ي *واؾتتاق

 ّؾـــــم* ... كمفضـــــع... ب

ـــه ـــر* ... دالّؾ * ... اتج

وا* ػـــؾت* ... اخسدؼـــال

 *يدر* ... يرػ... ك

5 

77 586 
ّي حـال *وّٓ هـإ هلـ إٓ الّؾه

 *ّقومؼال
 8 *ّقومؼ... ال

78 58; 

* هثــعا* ... بفوشــر... ط

* ... مو* ... يـــتثـــب... ل

* ... ـّهســـــت* ... يامطـــــ

* ... ؾـّـاس... ل *كارؿح

 يٌر*دًؿا* ... قحل

 *افـتوا* ... مفوشر... ط

ــع... ب ــب* ... لهث * ... تث

ـــــــ ـــــــموي * ... ام* ... ط

ـــاس* ... لـّهســـتي * ... ؾـّ

 يٌر*دًؿا* ... قحل

0 

79 595 
* ... ّبـة... ح *لابـ... س

 قٌم*ؾ* ... طاءشي

* ... اءشـــ* ... يّبــة... ح

 قٌم*ؾط
8 

7: 5:4 

ـــ * اءشـــ... ي *ماهد... ه

 هجـــ* ...ومؽســػكأل... ف

 *ونؿؾظ ت* ... ٓالّؾه

* ... اءشــــــــــــــــــــــ... ي

ـــــػكألف  هجـــــ* ... ومؽس

 *ونؿؾظ ت* ... ٓالّؾه

8 

7; 5:7 
ــ ــال ن... م ــّس* ... مؿ  لث

ــ ــا* ... والّرب ــ ّرمح ا* الّرب

ــ ــال ن... م ــّس* ... مؿ  لث

ــ ــا* ... والّرب ــ ّرمح ا* الّرب
8 
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 ةي أا يفقفف

ـــ ـــأو *فؾ... س ـــإ هرم ى ل

 *وندال* ... خالّؾه

* ... ى الّؾــهلــإ هرمــأ... و

 *وندالخ

 *ونؿؾع* ... تةرسق... م >:5 >7
ــــــ* ... خةرســــــق... م ٌر ق

 *ونؿؾع... ت *مؽل
8 

85 5;5 

 *هتـاكمٌة* ... أوضبؼ... م

* ...  ةاد* ... الّشـفّبه.. ر

 قٌم*ؾ* ... طهبؾق

ـــبؼ... م ـــهٌة* ... روض * ّب

ـــف ـــؾ* ... قةاد... الّش * هب

 قٌم*ؾ... ط

8 

84 587 

ـــــــــــممؿال... و * ... ونـ

* ... هؾســـ* ... رهؾســـرو

ــــعصأو ــــا* ... رـ ...  *اّبـ

 *قرصؿال

ـــــــــــممؿال... و * ... ونـ

* ... هؾســـ* ... رهؾســـرو

 *قرصؿا* ... الـعصأو

8 

85 5;8 

 *تبسـا* ... كفعس... و

* ... تبســــــــــــــــت... اك

 ا* ... ٓــؾبا* ... قكلطخأ

 *ـّـاط فاطـ* وها بـل ةاقص

ا* ... ــؿحارو *اـل رػا و

 *ينرافؽال

ـــــــــــــــــــ... و ا*... فعس

ـــلطخ* ... أتبســـتاك  ا*ك

ا ـــل ةاقــ صا* ... ٓـــؾب... ق

ــــ ــــؿحار* ... وهب ا* ... ـ

 *ينرافؽال

5 
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ةرؼبال ةورسل ّؿعجؿالّي وطبفال و قو اءصحإ

              �   
   

             �
                   

 
 ّؿعجؿال فحصم و قو ددطّي وطبفال و قو ددعّي لقحضوّطٌط تخم

              
   

                   
   

  

 
 رخى أؾط نقػقوال دحأ هادا زؿّي لقحضوّطٌط تخم

   �             
   

                 
   

   �             

                 

 
 فحصـم فقوّي وطبفال فقوال نقب  لتخآو اقّتػآ بسـّي لقحضوّطٌط تخم

 ّؿعجؿال
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 ٌ٘امتخ

 :فجائتك ضعب ركذك نا أــؽؿ7 يثحبا الايـ ثيف فضرط ؼبا سقؿف

ًٓ أ  ّببســي دقــ ػقــقال فالتّن اخــأ، وّقــةآكرؼ الاينعــؿال اكرد إيف ػقــقال ّؿّقــةه: أّو

 -ةيؿرؽال اتي أـّ يفؽتسؿك الـعؿ الًفا يفالتاخ

 يفطبفال رظك قفػ: شًقااكث
ّ
 -ةقـتم ؿالعك مؾا طفل هاؤـب، وفقفق ول

 ػحصـّن مأ ّقـبـ7 تآنرؼال قرس قفقو ـا مهرقغو ةرؼبال ةقرس قفقو ّبعتت: بثالثا

 أطبفال ػققال ؾعج دق شرو ةايورب قعبطؿال ؽؾؿال ّؿعجم
ّ
 يف فػـالخ نإو فاًل لـصـل

 -عاضقم

7 كطــبفال قفقــقل ّؿــعجؿال ةػــالخ: مًعــاابر
ّ
 ّيةقرســػت اترظــك كؾــاًدا طؿــتاط تاكــل

 ًبا-الغ

 يفطبفال فققو قعؿج: مًساامخ
ّ
( 054) لتائمـو قنثـالثٌة وعب: سـةرؼـبال ةقر سـل

 ةائـمو قناكؿـثٌة وثـال: ثةرؼـبال ةقر سـيف دفـف ؽؾـؿال ّؿـعجم قفقـو قعؿجم، وػقو

 -ػق( و855)

 فالتخـآ عقـو، وػقـ( و844) ةائمو قـعبسو ةعبك سؾط انػققال ؼ: اّتػًساادس

 -ةرؼبال ةقرس ـًعا مضق( م32) ّتقـ سا يفؿفـقب

 :ـقؿسك قلإ ؿسؼـا تقفف ػؾتخؿ( ال32) الّسّتقن عاضقؿال هذهو

 ططبفال هادا ز: مّولإ مسؼال
ّ
 ًػا-ق( و24) قنسؿخٌة وعبس قه7 وّؿعجؿك الؾل

7 وطبفك الؾط ّؿعجؿال هادا ز: مالّثا  مسؼال
ّ
 -طؼف قفق( و5) ةثالث قهل

 انحـجر ـقثاحبـؾل رفـًػـا7 ضقو رشـط ةسـؿا خفتاسـرد ّؿـتل تالت قفقق: الًعاابس

 يفطبفال ػقو
ّ
، عاضـق( م3) ّتة سـيف ّؿـعجؿال ػقـن واحجر، وعاضق( م5) ةقاكؿ ثل

 ا-ؿهرظ كيف اتّجحرؿال ئافؽت7 لداحو عضقم قحجر تا يفّقػقتو

 قـثاحبال ـم ةاسالّدر هذك هؾط عّطؾي ـمل قصك ,ثحبال ؿؾق عضك نأ ؾبق,ا ّكـإو

 ؿهرقـوا غقـرـي نأ، وؿفئٓدا بـقفـقا فلديـ نأ ـؽـؿل يالتـ ّقـةثحبال ارؽـفإ ـمـ ةؾـؿجب

 ا-فثحب لالخ ـا مفقلإ قنّصؾقتل يالت جائالـّتب
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 :ؽلذ ـؿف

-يمرؽال آنرؼؾل ّقة لب الا عؿال ءلجت اسيف ّقةطبفال و قوال رثأ -

-ةً اسردو ًعاؿج – ّقةطبفال و قوال نم دؼتـؿال -

 -دفف كؾؿال ّؿعجم فحصم و قا وفقؾط تقـي بالت سسإ -

 

 .قنعـؿجأ هبحصو هى آلؾطو ّؿدـحا مقّـبى كؾط ّؾى اهللصو

 

* * * 
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 عاجزاملّ رادضامل

 ّيـةورفؿجؾل ّقةؿالّرسـ ةع)الّطب عافك امماإل نط شرو امماإل ةايورب يمرؽال آنرؼال -4

 (.دفف كؾؿال ّؿعجم ةعبص، وّيةرائزجال

، قصالّســق الــّديـ لالجــ رؽــل ببــأ ـبــ ـؿالــّرح دبــ، طآنرؼــال ومؾــ طيف انؼــتاإل -5
ّ
ل

,ةراهؼـ، الابتـؽؾل اّمةعال ّيةرصؿال ةئقف، القؿاهربإ ؾضػق البأ ّؿدح: مقؼؼحت

 م-8641هـ، 8561، رصم

 ّيــةٌ دؼك ّقةٌ ػصـو ةٌ اســرد – هوفـقّي وطــبفال اممـا اإلفــقؾى طــي بالتــ اّمـةعال سسـإ ,5

ــةٌ قؾؾحت ــٌد الّصــالح، مّق ــزجال ةعــام، جقرتســاجم ةالســة، رقــافقطب حّؿ  ام، طــرائ

 م-0226

ــبال اءوضــأ ,1 ــرع ميف انق ــوال ةف ــبآو فق ــ، جاءدت ــاٌل الؿ ــ، ]د-ب[، الّطبشرؼ  ةع

 هـ- 8103هـ.8102ك، ولإ

 ؿعـؿـال دبـ: طفك بـــت، اطالـّّحـاس رػـعق جبـأ ّؿـدحم ـبـ دؿـح، أآنرؼال ابرطإ ,2

 هـ-8108ك، ولإ ةع، الّطبانـب، لوترق، بّقةؿؾعال بتؽال ار، دقؿاهربإ قؾؾخ

 ةامـؿقال ار، ديـشورك دػطصـم دؿـحأ ـبـ ل الـّديـقـح، مهاكـقبو آنرؼـال ابرطإ ,3

 هـ-8182،  ةعالّراب ةع(، الّطبوترقب,ؼشم)د قرثك ـاب ار(، دوترقب,ؼشم)د

 حالص رخف قرتالّدك: قؼؼحت، باجحال ـاب رؿط ـب انؿثط، باجحال ني ابالمأ -4

 -م8656 ـ،هـ8126ك، ولإ ةع، الّطبنّ درإ ،ارؿّ ط ارد، انؿقؾس

 دؿـحأ ـبـ اسقـل، إيّ رجفال نالّثام نرؼال دعا بقؿف ءّراؼال ماجرتب ءلضػال عتامإ ,5

ــربال ـقســح ــد ارّي، داوم ــةؿالعال ةوالـّ ــؾّطبل ّق ــعزالّتقو رالـّشــو ةاط ــ، الّطبي  ةع

 م-0222هـ، 8108ك، ولإ

 ـبـ قؿالـّرح دبط قرت، الّدكّقةآكرؼال اتاءرؼ اليف هب فوقا يم اربتاطب فقوال اعوكأ ,6

، مقطؼالّشــ اهلل دبط
ّ
 لبالّشـاص دفـعم ّؾـةجل

ّ
 عالّرابـ ددعـ، الّقـةآكرؼال اتاسـؾّدرل

 -رشط

ل قـح: مقـؼؼحّي، تاربكإ رؽق ببأ ؿاسؼال ـب ّؿدح، ماءدتبآو فقوال احيضإ ,82
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، ؼشــمدب ّقــةبرعال ةالّؾغــ ّؿــعجم اتقطــبط، مانضــمر ـؿالــّرح دبــط الــّديـ

 م-8648هـ، 8562

، الطالّزر رؽل ببأ ـب ّؿدح، مدائوػال عائدب ,88
ّ
 ابتؽال ارد، ّقؿؼال ــ: ابب قرفشؿل

، ببرعال
ّ
 ، ]د-ت[-انـبل,وترقل

 دبط دؿح: أقؼؼحّي، ترهقجال ّؿادح ـب قؾاطؿس، إّقةبرعال اححصو ةالّؾغ اجت ,80

،  هــ8124، ةعـابالرّ  ةعـ، الّطبانـبل,وترق، بقـيالؿؾل ؿؾعال ارّطار، دط قرػغال

 م-8654

: قـؼؼحّي، تربؽـعال اءؼـبق البـأ ـقسـحال ـبـ اهلل دبـ، طآنرؼـال ابرط إيف انقالّتب ,85

 مؾط
ّ
 وبؾـحل الاببك القسط ّقةبرعال بتؽال اءقحإ ارّي، داوجبال ّؿدحل

ّ
، اهكرشل

 ، ]د-ت[-رصم

، سقك، تـرؾـّشـل ّقةسـالّتقك ، الـّدارقراشـط ـاب رّؿٌد الّطاهح، ميروالّتـو يررالّتح ,81

 هـ 8651

 بؾ، طقطسبال قرسالّتػ ,82
ّ
 ـمـ ةقطـؿجم قـؼؼحّي، تداحـقال ـسـحق البأ دؿحأ ـل

ك، ولـــإ ةعـــ، الّطبّقةمالســـاإل قدعســـ ـبـــ ّؿـــدحم اممـــاإل ةعـــام، جقـثاحبـــال

 هـ-8152

، وحؿال الـّديـ لالج دؿحأ ـب ّؿدح، منقللجال قرسػت ,83
ّ
 ـبـ ـؿالـّرح دبـطّؾـل

، دقصالّسق الّديـ لالج رؽل ببأ
ّ
 ك-ولإ ةع، الّطبرصم,ةراهؼ، اليثدحال ارل

 رؾـّشـّي لزقجـال ـابـ ارقـ، دؿـقثعال حالصـ ـبـ ّؿـدح، مففـؽال ةورسـ قرسػت ,84

 هـ-8105ك، ولإ ةع، الّطبّيةقدالّسع ّقةبرعال ةؽؾؿؿ، اليعزالّتقو

 ةاطــبطل دفــف ؽؾــؿال ّؿــعج، مقرســالّتػ ةذاتســأ ـٌة مــاطــؿ، جرّســقؿال قرســالّتػ ,85

ــةقالـّب ةيـــدؿ، اليػالّشــر ػحصــؿال ــةبرعال ةؽــؾؿؿال,ّي ــع ّق  ةعــ، الّطبّيةقدالّس

 م- 0226هـ، 8152، ةقالّثاك

ــدقؼت , 86 ــو ق ــال فق ــتؽم ةخســقٌط[، كطــخ]م قمظــعال آنرؼ ــق ةب  قبهــقؿال خالّش

 ر-ائزجة، الايج، باتقصطخؿؾل قببحولأ

 ؿاك: د- غـقـؼؼحّي، ترزجـال ـابـ ّؿـدحم ـبـ ّؿـدح، ميـدوالّتج مؾ طيف قدفالّتؿ ,02
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، 8108ك، ولـإ ةعـ، الّطبانــبل , وترقـ، بةالالّرسـ ةّسسـمد، مؿحي الّدورق

م-0228

ّي، دالّسع راصك ـب ـؿالّرح دب، طـّانؿال ملك قرسػ تيف نؿالّرح يمرؽال قرسقت ,08

، انــبل,وترقـ، بةالالّرسـ ةّسسـم، مؼيحـاّل الّؾقعـم ـبـ ـؿالـّرح دبـ: طقؼؼحت

 م-0222هـ،8102ك، ولإ ةعالّطب

 ّؿـدحم ـبـ دؿـح، أاسفـ ةيــدم ملطـإ نّل مـحـ نمـ رك ذيف اسبتقآ ةوذج ,00

 الاسـؽؿال
ّ
، اطالّربـ ،ةاقـرقالو ةاطؾّطبل قرصـؿال ارل، داضؼال ــ: ابب قرفشؿل

 م-8645، ّقةبرغؿال ةؽؾؿؿال

، الــشطرـؿالــ رؽــل ببــأ ـبــ ّؿــدح، مّل ؼـؿالــ دفــج ,05
ّ
ه، ادل زؾؼاجـ: ســبــ ّؼبؾـؿل

 ةعـ، الّطبندرإ , ّؿـان، طّؿارط ارد، دؿحّي الّدورق ؿال: د- سقؼؼحتو ةاسرد

 م-0225، 8106، ةقالّثاك

 الّصّبانؾط ـب ّؿدح، مكالم ناب ّقةػل ٕو ّؿشإ حرى شؾط الّصّبان ةقاشح ,01
ّ
، ل

 م-8664هـ، 8184ك، ولإ ةع، الّطبانـبل,وترق، بّقةؿؾعال بتؽال ارد

ـ: بــ وفرعــؿال ػقســي ـبــ دؿــح، أونـــؽؿال ابتــؽال ومؾــ طيف ونصــؿالــّدّر ال ,02

، تبؾحال قـالّسؿ
ّ
,ؼشـم، دؿؾـؼال ار، دّراطخـال ّؿدحم دؿحأ قرت: الّدكقؼؼحل

 ّيا، ]د-ت[-قرس

 الاســؽؿال دؿّ حم ـب دؿح، أالالّرج اءؿس أيف الجحال ّرةد ,03
ّ
 ــ: ابـبـ قرفشـؿل

 ةعـ، الّطباثالّتـر ارد ةبـتؽ، مق الـّـقربـّي أدؿـحإ ّؿـدح: د- مقؼؼحل، تاضؼال

 م-8648هـ، 8568ك، ولإ

: د- قـؼؼحّي، تارصـكإ ّؿـدحم ـّيا برك، زةّدمؼؿال حر شيف ةؿؽحؿال قائالّدق ,04

 م-0282، ةثالّثال ةع، الّطبرائزج، الةدقؾب، الؽالم امماإل ار، داينقكت ّياءركز

، اسػـب اءحالّصـؾو اءؿـؾعال نمـ ربـقأ نؿـب اسقـكإ ةثـادحمو اسػكإ ةوؾس ,05

 ّؿـدحم ـبـ ةزؿـح، وّتاينّؽال ؾامؽال اهلل دب: طقؼؼح، تّتاينّؽال رػـعج ـب ّؿدحم

 الؾـط ـبـ ةزؿح، وّتاينّؽال الّطّقب
ّ
 ةعـ، الّطباءضـقبال ، الـّدارةافـالّثؼ ار، دّتـاينّؽل

 م-0221هـ، 8102ك، ولإ



   ليّ زفي الضرم نب دؿّ حم، د.ا وكت اءيّ ركزد.    ةبارغؿال دـط يّ طبفال فقوال شرو ةايورب دفف كؾؿال عؿّ جم فحصم قهف فالا خم

 
267 

,وترقـ، بةالالّرسـ ةّسسـمّي، موالؿـحال دؿـح، أ ّن الّصـر فـيف  رعا الذش ,06

 م-0225هـ، 8101ك، ولإ ةع، الّطبانـبل

 قرتالـّدك قـؼؼح، تةامـدق ـبـ دؿـحأ ـبـ ّؿدحم ـب ـؿالّرح دب، طقربؽال حالّشر ,52

، وكـالّتر ـسـحؿال دبـط ـبـ اهلل دبط
ّ
 ار، دقؾـحال ّؿـدحم ّتـاحػال دبـط قرتالـّدكل

ك، ولـإ ةعـ، الّطبرصـ، مةراهؼـ، النالطـاإلو يـعزالّتقو رالـّشـو ةاطـؾّطبل رجه

 م-8662هـ، 8182

 ةابالّصــح ارّي، درهــزإ ؿالــّدائ دبــ، طةّدمــؼؿال حر شــيف ةؿــؾعؿال اتازالّطــر ,58

 م-0222هـ، 8103ك، ولإ ةع، الّطبرصا، مطـ، صاثؾّترل

 قرت: الــّدكقــؼؼحتو ةاســرّي، ددكاوالّســج قرػــقص ـبــ ّؿــدح، مو قــوال لؾــط ,50

ــ ّؿــدحم ــط ـب ــ اهلل دب ــتؽّي، مقــدعال ّؿــدحم ـب ــونراشــك دالّرشــ ةب ,اض، الّري

 م-0223هـ، 8104، ةقالّثاك ةع، الّطبّيةقدالّسع ّقةبرعال ةؽؾؿؿال

 الؾط ـب ّؿدح، مةّدمؼؿال ّيةرزجال حر شيف ةؿفػؿال دائوػال ,55
ّ
، يػالّشر ةقشالقل

 م-8658هـ، 8524، ةعالّراب ةع، الّطبسقك، تّقةسالّتقك ةعبطؿال

ــ ,51 ــ، زقرالّصــغ عامجــال حرشــ يردؼــال ضقف ــّديـ ـي ــط ال ــّرؤ دب ــؿال وفال ّي، اوـ

 هـ-8523ك، ولإ ةع، الّطبرصى، مربؽال ّيةارالّتج ةبتؽؿال

، بمالسـاإل برغـال ار، دابراطـ قدع، سـبرغؿالب اتاءرؼالو ّراءؼال ,52
ّ
، وترقـل

 -8662هـ، 8182ك، ولإ ةع، الّطبانـبل

ــ ,53 ــ ةاءرق ــط عافك ــارغؿال دـ ــ ةب ــور نم ــأ ةاي ــب ــاتّومؼ: مشرو قدعي س ــةائـبا الف  ّق

قّتـق، ؿي حادفـال دبـ، د- طيّ رجـفال راشـعال نرؼـال ةايفى كلإ ّقةائدا إفساردمو

هـ، 8101، ّقةبرغؿال ةؽؾؿؿ، الّقةمالساإل ونالّشمو افقوإ ةارزو اتقرشـم

 م-0225

 قرت: الـّدكقـؼؼح، تالـّّحـاس قؾاطؿسـإ ـبـ ّؿدحم ـب دؿح، أا ـتئآو عطؼال ,54

 ةؽـؾؿؿال,اض، الّريـبتـؽال ؿالطـ ارّي، دودرطـؿال قؿاهربـإ ـبـ ـؿالـّرح دبط

 م-8660هـ، 8185ك، ولإ ةع، الّطبّيةقدالّسع ّقةبرعال

، يــلوالّتل وهجــ ويف يــلاوقإ ونقــطو يــلزالّتـ ضامو ــ قائؼــح نطــ ّشــا ؽال ,55
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، ببـرعال ابتـؽال ارّي، درشـخو الّزمرؿـط ـبـ قدؿحم
ّ
 ةعـ، الّطبانــبل,وترقـل

 هـ-8124، ةثالّثال

ـ: بـ وفرعـؿال بالـغ ـّؼ بـحـال دب، طيززعال ابتؽال قرسػ تيف قزجوال ّررحؿال ,56

، تســلدكإ ّقــةطط ـابــ
ّ
 بتــؽال ار، دّؿــدح مالّشــايف دبــط مالّســال دبــ: طقــؼؼحل

 هـ-8100ك، ولإ ةع، الّطبانـب، لوترق، بّقةؿؾعال

 ةبتؽّي، مرصحال قؾؾخ قدؿح، ماءدتبآو و قوال ةفرعى ملإ اءدتهآ مالعم ,12

 م-0220هـ، 8105، رص، مةراهؼك، الولإ ةع، الّطبالّسـّة

 قدؿـحى مده ةقرت: الّدكقؼؼح، تطسوإ شػخإ ـسحق الب، أآنرؼ الا عم ,18

 م-8662هـ، 8188ك، ولإ ةع، الّطبرص، مةراهؼل، الجاكخال ةبتؽ، مةاطقر

 ّؿـدحم، وا ّالـّجـ ػقسـي دؿـح: أقؼؼح، تّراءػال اديز ـك بقح، يآنرؼ الا عم ,10

 الـّّجارؾط
ّ
، دبالّشؾ قؾاطؿسإ حّتاػال دبط، ول

ّ
، ةؿجالّترو قػلؾّتلل ّيةرصؿال ارل

 ك، ]د-ت[-ولإ ةع، الّطبرصم

 ـبـ ّؿـدحم الـّديـ سؿ، شـهؿـؾعي نأ آنرؼـال ئارى قـؾـط بجـا يقؿـف ةّدمؼؿال ,15

، ّدة، جاتبتؽؿال قرك ار، دديقي سدشر ـؿيد- أ: قؼؼحّي، ترزجال ـاب ّؿدحم

 م-0223هـ، 8104، ةعالّراب ةع، الّطبّيةقدالّسع ّقةبرعال ةؽؾؿؿال

 شامقٌع هبـبـطّي )مارصكإ ّؿدحم ـّيا برك، زدشرؿ الا يفم قصخؾتل دصؼؿال ,11

 وبـؾحل الاببـك الػطصم ةعبطى(، مدفال ارـم
ّ
، ةقـالّثاك ةعـ، الّطبرصـ، مهدٓوأل

 م-8645هـ، 8565

ل قح: مقؼؼح، تو الّداينّرؿق طبأ قدعس ـب انؿث، طادتبآو فقو الى يفػتؽؿال ,12

ــّديـ ــط ال ــرّ  دب ــارط ار، دانضــمر ـؿحال ــان، طّؿ ــّن، الّطبدر، إّؿ ــإ ةع ك، ول

 م-0228هـ، 8100

ــم ,13 ــال ارـ ــ بى يفدف ــوال انق ــبآو فق ــح، أادت ــ دؿ ــدحم ـب ــ ّؿ ــط ـب ــال دب  يؿرؽ

 بــؾحل الاببــك الػطصــم ةعــبط، مقينّؿشــإ
ّ
ــالّثاك ةعــ، الّطبرصــ، مهدٓوأول ، ةق

 م-8645هـ، 8565

 قهـّقـة، وػـح ـبـ يـدابـع، الآنرؼـال ا قـو أّي يفطـبفال ةعـؿي جبأ ناب ّقةجفـم ,14
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 م-0223هـ .  8104 امط ؽالم امماإل ارد ـط رائزجالقٌع ببطاٌب متك

ّي، رزجــال ـابــ ّؿــدحم ـبــ ّؿــدحم الــّديـ سؿ، شــرشــعال اتاءرؼــ اليف رالـّشــ ,15

 مؾ: طقؼؼحت
ّ
 ى، ]د-ت[-ربؽال ّيةارالّتج ةعبطؿ، الالّضّباع ّؿدحل

ّي، رادؼـال الّطّقـب ـبـ ّؿـدح، مالّثـا و رشـي طادحـال نرؼـال له ٕا ثؿال رشك ,16

ــلل برغــؿال ارد اتقطــبط، مقــؼفالّتق دؿــحأّجــل، وح ّؿــدح: مقــؼؼحت  قػلؾّت

 م-8644هـ، 8564، ّقةبرغؿال ةؽؾؿؿ، الاط، الّربرالـّشو ةؿجالّترو

 ؾ، طاءدتبآو فقوال ,22
ّ
 ،سؿـفال ّؿـدحم راهّي، صـقرابسـالـّق ّزالغال دؿحأ ـب ل

هــ، 8108، ّقةاكسـكاإل قمؾـعالو ابدأ ّؾّقـة، كؼشـمد ةعـام، جقرتساجم ةالسر

 م-0222

 ؽؾـؿال ّؿـعج، مالّطّقـار انؿقؾسـ ـبـ داطسـ، مقرس الّتػا يفهرثأو آنرؼال و قو ,28

، ّيةقدالّسـع ّقـةبرعال ةؽؾؿؿال,ّيةقالـّب ةيـدؿ، اليػالّشر ػحصؿال ةاطبطل دفف

 هـ-8158

 فقـوال احيضـإ» ابتـك للخ نم قبكالّترى وـعؿالا بفتقلطو آنرؼال و قو ,20

، أالالّثؿـ ؿالسـ ـبـ اهلل دبـ، طيّ اربـكإ نبـٓ« اهلل ابتـ كيف اءدتبآو
ّ
 ةوحـرصل

 هـ-8102، ّقةبرعال ةالّؾغ ّؾّقةى، كرؼّم الأ ةعاماه، جقرتكد

ٌث، حـ، باينقكـت ّيـاءركز قرت، الـّدكةٌ ّقـقؾؾحّقٌة تػصـٌة واسـرد - ّقـةطبفال و قوال ,25

-رشط عالّساب ددع، الرائزجالب ّقةلالّدو يؿرؽال آنرؼال ةاطذإ ّؾةجم

 ّؾـةجٌث، محـ، بلالؿش قعبر قرت، الّدكّيةٌ دؼّقٌة كػصٌة واسرد - ّقةطبفال و قوال ,21

م-0285، ـالّثام ددع، الةارضحالو ّقةمالساإل قمؾعال

* * *





ِع الَْؿؾِِك َفْفٍد بِرَِواَيِة َوْرٍش الَْوْقَف الَْفبْطِيَّ ِطـَْد الَْؿَغاِربَةِ  ُد بُْن ُمْرِضي الُْفَزي ُل ، د.َزَكرِيَّاُء ُتوَكاكِيد.    َما َخالََف فِقِه ُمْصَحُف ُمَجؿَّ    ُمَحؿَّ

 
217 

 

 

 





 بشرى حسن هادي القؿـيد.            الؿطؾؼة والؿرضع أحؽام كػؼة يف الؼراءات الؿتواترة والشاّذة اختل  أثر

 
271 

 

 

 

 

 إطداد

 الؼراءاتأستاذ مساطد بؼسؿ 

 جدة جامعة –إلسالمقة كؾقة الؼرآن والدراسات ا

 



 هـ4774( :6لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
272 

 ملخط البخح

والسالم طؾك سقد الؿرسؾقـ محؿد وآلف بعد الحؿد هلل رب العالؿقـ، ثؿ الصالة 

 وصحبف والتابعقـ-

َـّ فقعة ارتحؾت قوبعد رحؾة َجِفقَدة َمتِ  فا بقـ ثـايا هذا البحث وسطقره وبعد أن مـ

كـت هـذه الِقَريؼـة وّ ضـع قؾؿـل وأصـقي هـذه الصـػحات دأاهلل طؾل بنتؿامف وقبـؾ أن 

 )أثر اختل  الؼراءات، وقد أسؿقتف: هذا البحث يف فولتااستخؾصت فقفا أبرز ما تـو

ؿتف قـد قّسـو)دراسة مقضقطقة(  (والؿرضع يف أحؽام كػؼة الؿطؾؼة الؿتواترة والشاّذة

  :وأربعة مباحث ،تؿفقد :إلك

مؿـا لـف عـض أحؽامفـا وتـاولت ب ،فقف معـك كػؼة الؿطؾؼةبّقـت فؼد  :فلما التؿفقد

 بشؽؾ مقجز-طالقة باختالف الؼراءات 

ويف الؿبحــث إول: كاقشــت اخــتالف الؼــراءات يف ققلــف تعــالك: )كرهــا( بػــتح 

الؽاف وضؿفا، وبّقـُت حؽؿ إكراه الؿرأة طؾك آفتـداء مؼابـؾ الطـالق والػـرق بـقـ 

دٓٓتؿــا الؾػظــقـ وأثــر ذلــؽ يف الؿعــاين وإحؽــام وطالقــة كــؾ قــراءة بــإخرى و

 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 

حؽـام كشـروط وفتحفا وكذلؽ بؽسرها( وأثر ذلؽ يف أحؽام الـػؼة وغقرهـا مــ إ

 يؽقن ومتك ٓ يؽقن- تكموكا وحؽؿ إخراج الؿرأة مـ البقت وكقػقة اإلخراج حد الز

ؾت مؼدار كػؼة الؿطؾؼة وما تجب فقف وطؾك مـ : فّص والرابع ويف الؿبحث الثالث

تجب ومتك تجب، وما شروط أدائفا ودوافع مـعفا وسؼقصفا طـ الزوج وتػصقالت 

وما جاء فقفا ٓ تؽؾػ، وآتقتؿ(، و، ذلؽ مـ خالل تقجقف الؼراءات القاردة يف: )قدره

مـ الؼراءات الؿتقاترة والشاذة وما بقـ هذه الؼراءات مـ التؽامؾ والتعاضد الؾغقي 

ــــة وتقســــقع  ــــؽ يف تػصــــقؾ إحؽــــام الػؼفق ــــر ذل ــــقي والتشــــريعل، وأث  والؿعـ

 الؿعاين التػسقرية-
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 مكدم٘

خـريـ محؿـٍد لـقـ وأالحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسـالم طؾـك سـقد إوّ 

 - ، ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـوطؾك آلف وأصحابف والتابعقـ

 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 

سـقر والؿعـاين والؾغـة والبقـان، والبــاء جديدة ودٓٓت متـقطة، وفقائد ققؿة، يف التػ

واإلطــراب، والتشــريع واإلطجــاز العؾؿــل والشــرطل، وقــد أدلــك كــؾ طــالؿ بــدلقه، 

واسرتسؾ كؾ باحث بسعقف، وقـد احتـذيت بحـذوهؿ، وطزمـت السـقر طؾـك إثـرهؿ، 

ـّ طؾـل وأن يـقفؼـل  مسرتشدة بعؾقمفؿ ومستؾفؿة بآرائفؿ وأفؽارهؿ، لعؾ اهلل أن يؿ

البحـث الـذي أصـبق مــ خاللـف إلـك بؾـقغ الؿـرام يف تبقـقـ بعـض وجـقه بتقسقر هذا 

الؼراءات الؿختؾػ فقفا مؿا لف طالقة بلحؽام الـػؼة واإلرضاع، وبعـض مـا يؼـع بـقـ 

 القالديـ طـد الػراق-

استؼصــاء بعــض مالمــح تؽامــؾ الؼــراءات  البحــث هــذا مـــ خــاللوقـد حاولــت 

وتبقــقـ مــا احتؿؾتــف الؼــراءات الؿتــقاترة ة يف تػصــقؾ اذّ طؿقمــًا، وأثــر الؼــراءات الّشــ

وطالقتفؿــا بالســـة الـبقيــة وأثرهؿــا يف التػســقر والؿعـــك وصــقر تؽامؾفؿــا الؾػظــل 

، وقـد أسـؿقتف: والؿعـقي والتشريعل خاصة مـ خالل دراسـة أحؽـام كػؼـة الؿطؾؼـة

ة )دراس "الؿطؾؼة والؿرضع كػؼة أحؽام الؿتواترة والشاّذة يف الؼراءات اختل  أثر"

 موضوطقة(.

 أهدا  البحث:

اإلشــارة إلــك أن هـــاك كثقــرًا مـــ أصــقل الؼــراءات لــؿ تـــاقش   ,8

مـاقشة طؾؿقة مستؼؾة، وذلؽ أكف غؾب طؾك كثقر مـ الؿـقجفقـ حؿؾفـا 

طؾك آختالف يف الؾفجات وإصقات وحؿؾفا طؾك معـًك واحد-
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ــان القحــدة الؿقضــقطقة التــل اشــتؿؾ ,0 طؾقفــا تـــقع الؼــراءات  بق

ختالف يف الؼراءات ودٓٓتا-وصقر آ

ـــف  ,5 ـــا يف تقجق ـــاذة، وأهؿقتف ـــراءات الش ـــك الؼ ـــاء الضـــقء طؾ إلؼ

الؼراءات الؿتقاترة، وتػصقؾ معاكقفا-

معاين وأحؽام أيـات التـل شـرطت لؾـػؼـة حـال بقان مدى تلثر  ,1

، وكذلؽ أحؽـام كػؼـة باختالف الؼراءات اختالف الزوجقـ وافرتاقفؿا

الؿرضع-

 مـفج البحث: 

التحؾقؾل-والؿـفج القصػل  ةحثاالب بعتات

 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، 

ث فقفـا بعـض إحؽـام م، وقد تــاول الباحـ0283,هـ8154السقدان،

ــقاحل البحــث  ــة بالـؽــاح والطــالق بشــؽؾ مقســع يف بعــض ك الؿتعؾؼ

 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:

 فف ومـفج البحث والدراسات السابؼة-مؼدمة البحث، وأهدا

 هقؽل البحث:

وفقه: التعريف بـػؼة الؿطؾؼة: تؿفقد:ال



 بشرى حسن هادي القؿـيد.            الؿطؾؼة والؿرضع أحؽام كػؼة يف الؼراءات الؿتواترة والشاّذة اختل  أثر

 
275 

وبقان بعض أحؽامفا وما يتعؾؼ هبا:الـػؼة أوٓ: تعريػ 

 ، لغة واصطالحا:تعريػ الّطالقثاكقا: 

الؿبحث إول: اختل  الؼراء يف) كرها( وحؽم إكراه الؿرأة طؾى آفتداء مؼابل 

 : فقه مطؾبان، والطلق

 وأققال الؿقجفقـ فقفا:الؼراءات القاردة يف) كرها( الؿطؾب إول: 

الػـرق بـقـ الؼراءتقـ)ُكرهـا وَكرهـا( وأثـر آخـتالف يف الؿعـــك الؿطؾـب الثـا : 

 وإحؽام: 

الؿبحث الثا : حؽم كػؼة الؿطؾؼة طـد ثبوت الػاحشة طؾقفا من خـلل اخـتل  

 : وفقه ثلثة مطالب: قراءتي)ُمبقَّـة وُمبق ـة(

 اختالف الؼراءات يف)مبقـة( وأققال الؿقجفقـ فقفا:الؿطؾب إول: 

 الػرق بقـ الؼراءتقـ)مبقَّـة ومبق ـة( وأثره يف أحؽام الـػؼة:الؿطؾب الثا : 

 : أثر اختالف معـك الؼراءتقـ يف أحؽام إخراج الؿرأة مـ بقتفا:الؿطؾب الثالث

، وفقـه ؼراءات يف)قدره( وأثـره يف ضـبط مؼـدار الـػؼـةالؿبحث الثالث: اختل  ال

 مطؾبان:

 الؼراءات القاردة يف )قدره( وأققال الؿقجفقـ فقفا:الؿطؾب إول: 

 أثر اختالف معـك الؼراءتقـ يف الّتػسقر وأحؽام كػؼة الؿطؾؼة:الؿطؾب الثا :  

وفقـه خؿسـة  ،الؿبحث الرابع: اختل  الؼراءات يف آية الرضاع وأثره يف إحؽـام

 مطالب:

وأثرهــــا يف الؿعـــــك  چ﮲﮳﮴چ: الؼــــراءات الــــقاردة يفالؿطؾــــب إول: 

 وإحؽام:

الؼراءات الـقاردة يف)الرضـاطة( وأثرهـا يف الؿعــك وأحؽـام كػؼـة طؾب الثا : ؿال

 :الؿطؾؼة
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 تنَٔدال

 التعزٓف بيفك٘ املطلك٘

 وَكِػؼت  ذا مضك وكػد،اسؿ لؿا ُيـَػُؼ فقذهب، تؼقل كػؼ الشلء إيف الؾغة:  الـػؼة

 -الدراهؿ إذا فـقت، وأكػؼ الرجؾ إذا افتؼر، وتجؿع طؾك َكَػَؼات

 -كػاية مـ يؿقكف الشخص خبًزا وإداًما وكسقًة ومسؽـًا وتقابعفا وشرًطا:

، وإصؾ يف وإسباب الؿقجبة لؾـػؼة ثالثة: الـؽاح، والؼرابة، ومؾؽ القؿقـ

ڃ ڃ چوالسـة اإلجؿاع: أما الؽتاب فؼقل اهلل تعالك: وجقب كػؼة الزوجات الؽتاب 

 -چڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

اتؼــقا اهلل يف "خطــب الـــاس فؼــال: وأمــا الســـة فؿــا روى جــابر أن رســقل اهلل  

الـساء فنهنـ طقان طــدكؿ، أخـذتؿقهـ بلماكـة اهلل واسـتحؾؾتؿ فـروجفـ بؽؾؿـة اهلل، 

 ، وأمـا اإلجؿـاع فؼـد كؼؾـف غقـر واحـد "سـقتـ بـالؿعروفولفـ طؾقؽؿ رزقفـ وك

                                                 
 هــ(، دراسـة وتحؼقـؼ: زهقـر طبـد562( يـظر: مجؿؾ الؾغة، ٕحؿـد بــ فـارس بــ زكريـا الؼزويــل)ت:8)

(، والؿػردات يف غريب 544. 8م: )8653، 0الؿحسـ سؾطان، الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، ط

هـــ(، تحؼقــؼ: صــػقان طــدكان الــداودي، 220الراغــب إصــػفاين)ت:، الؼــرآن، لؾحســقـ بـــ محؿــد

 (-586هـ: )8180، 8ط ،دمشؼ، بقروت، الـاشر: دار الؼؾؿ، الدار الشامقة

هــ(، 8228البفق )ت:، زاد الؿستؼـع، لؿـصقر بـ يقكس بـ صالح الديـ( يـظر: الروض الؿربع شرح 0)

ومعف: حاشقة الشقخ العثقؿقـ، وتعؾقؼات الشقخ السعدي، خرج أحاديثـف: طبـد الؼـدوس محؿـد كـذير، 

 (-385الـاشر: دار الؿميد، ممسسة الرسالة: )

هــ( تحؼقـؼ: 222قسـل)ت:حامـد، الغزالـل، الط ل( يـظر: القسقط يف الؿـذهب، لؿحؿـد بــ محؿـد، أبـ5)

: ـهــ8184 ،8ط مصــر، –أحؿــد محؿــقد إبــراهقؿ، محؿــد محؿــد تــامر، الـاشــر: دار الســالم، الؼــاهرة 

(، والشرح الؽبقر)الؿطبقع مع الؿؼــع واإلكصـاف( لعبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ 3.028)

طبـد الػتـاح  ل، د.هـ(، تحؼقـؼ: د. طبـد اهلل الرتكـ 350الػرج)ت: أبلقدامة الؿؼدسل، شؿس الديـ، 

 ,هــ 8182، 8مصـر، ط ,محؿد الحؾق، الـاشر: هجر لؾطباطـة والـشـر والتقزيـع واإلطـالن، الؼـاهرة 

 (-054,060. 01م: )8662

 (-4( الطالق: )1)

الؿســد الصـحقح الؿختصـر بـؼـؾ العـدل طــ حديث صحقح، رواه مسؾؿ وغقره، يـظر: صحقح مسؾؿ)( 2)

ـــك رســـقل اهلل صـــؾك اهلل ط ـــدل إل ـــؾؿالع ـــف وس ـــ(، لؾق ــــ الحجـــاج أب الحســــ الؼشـــقري  لؿســـؾؿ ب

: بقـروت، الـاشر: دار إحقاء الـرتاث العربـل، : محؿد فماد طبد الباقل، تحؼقؼهـ(038:تالـقسابقري)

= 
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 - مـ الػؼفاء

 وجوب الـػؼة لؾزوجة:  شروط 

أن تؽقن الزوجة مّؿـ يؿؽـ وصمها: فنن كاكت صغقرة ٓ تحتؿؾ القطء فال  , 8

كػؼة لفا وهق مذهب جؿفقر الػؼفاء مــ الحـػقـة والؿالؽقـة والصـحقح مــ مـذهب 

الـػؼة تجب بالتؿؽقـ مـ آسـتؿتاع، وٓ يتصـقر ذلـؽ مـع  الشافعقة والحـابؾة7 ٕنّ 

تعذر آستؿتاع كؿا لق لؿ تسؾؿ كػسفا7 وٕن مـ ٓ تؿؽـ الزوج مــ كػسـفا ٓ يؾـزم 

الزوج كػؼتفا ففذه أولك7 ٕن تؾؽ يؿؽـ الزوج قفرها وآستؿتاع هبا كرها وهـذه ٓ 

كػؼـة الصـغقرة التـل ٓ يؿؽـ ذلؽ فقفا بحال، وذهب الشـافعقة يف قـقل إلـك وجـقب 

مثؾفا إذا سؾؿت كػسفا، فنن تسؾؿفا الزوج لؿصؾحتف كرطايـة أوٓده أو هبائؿـف  مُ يقص

 -وجبت طؾقف كػؼتفا

أن تؿؽـ الزوجة الزوج مـ كػسفا تؿؽقـًـا تاًمـا، فـنن مـعـت كػسـفا أو مـعفـا  , 0

فال كػؼة لفا أولقاؤها أو سؾؿت كػسفا ولؽـفا لؿ تؿؽـ الزوج مـ قرباهنا وكحق ذلؽ 

بآتػــاق7 ٕن الـػؼــة تجــب يف مؼابؾــة التؿؽــقـ الؿســتحؼ بعؼــد الـؽــاح فــنذا وجــد 

 استحؼت وإذا فؼد لؿ تستحؼ شقئا-

 ــدار ــة:  مؼ ــن الـػؼ ــا يجــب م ــة والؽســقة تجــبم ــك أن الـػؼ ــاء طؾ ــؼ الػؼف  اتػ

بــالؿعروف، والجؿفــقر مـــ الحـػقــة والؿالؽقــة والحـابؾــة طؾــك أن الؿعتــرب يف ذلــؽ 

ية وهل تختؾػ باختالف مـ تجـب لفـا، ويجتفـد الحـاكؿ يف تؼـدير ذلـؽ طــد الؽػا

                                                 
= 

ِجْسـتاين)ت:(، و 553 .0) هــ( 042ســ أبل داود، لسؾقؿان بــ إشـعث بــ إسـحاق بــ بشـقر، الس 

ــ ــد كامِ م: 0226، 8ؾ قــره بؾؾــل، الـاشــر: دار الرســالة العالؿقــة، طتحؼقــؼ: شــَعقب إركــاؤوط، مَحؿَّ

(5.052-) 

مغــل الؿحتـاج إلـك معرفـة معـاين ألػـاظ الؿـفـاج، لؿحؿـد بــ أحؿـد الخطقـب، شـؿس الـديـ، يـظر: ( 8)

(-828 .2: )م8661 ,هـ8182، 8هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، ط644الشربقـل، الشافعل)ت:

هــ(، 254تقـب الشـرائع، ٕبـل بؽـر بــ مسـعقد بــ أحؿـد، الؽاسـاين، الحـػـل)ت:( بدائع الصـائع يف تر0)

(، ومغــل الؿحتـاج إلـك معرفـة معـاين ألػـاظ 1.85,86م: )8653، 0الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، ط

(، وحاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقـر، لؿحؿـد بــ أحؿـد بــ طرفـة، 2.828ؾشربقـل: )، لالؿـفاج

 (-0.226ـاشر: دار الػؽر)بدون صبعة وبدون تاريخ(: )هـ( ال8052الدسققل)ت:
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ــف تعــالك:  ،التـــازع ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ چ وإصــؾ يف ذلــؽ ققل

لفــد  ، وما كان دون الؽػاية لؿ يؽـ معروفًا، وققل رسـقل اهللچۅ ۅ ۉ

ـػؼة واختؾػ الػؼفاء يف تؼدير ال، "خذي ما يؽػقؽ وولدك بالؿعروف"بـت طتبة: 

 هؾ الؿعترب فقف حال الزوج، أو حال الزوجة، أو حالفؿا مًعا، طؾك ثالثة أققال: 

أن آطتبار يف ذلؽ بحال الزوجـة: وهـق مـذهب الؿالؽقـة7 لؼقلـف تعـالك:  إّول:

ــــقـ 7 چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ ــــف ســــقى ب وٕك

هـد بـت طتبة  ، والؽسقة طؾك قدر حالفا فؽذلؽ الـػؼة، ولحديثالـػؼة والؽسقة

ؼـال لفـا فحقـ شؽت شح أبل سـػقان وأكـف ٓ يعطقفـا مــ الـػؼـة مـا يؽػقفـا وولـدها 

ــالؿعروف": رســقل اهلل ــدك ب ــؽ وول ــا يؽػق ــا دون حــال  "خــذي م ــاطترب كػايتف ف

وٕن كػؼتفــا حاجتفــا فؽــان آطتبــار بؿــا تـــدفع بــف حاجتفــا دون حــال مـــ  7زوجفــا

جب لؾؿـرأة طؾـك زوجفـا بحؽـؿ الزوجقـة لـؿ وٕكف وا 7وجبت طؾقف كـػؼة الؿؿالقؽ

أن آطتبار يف تؼـدير الـػؼـة بحـال  الثا :، ويؼدر فؽان معتربًا هبا كؿفرها وكسقتا

ڃ ڃ چ الزوج وهق ضاهر الرواية طـد الحـػقة ومذهب الشافعقة 7 لؼقل اهلل تعالك: 

                                                 
 -055( البؼرة: 8)

وســف وأيامـف( لؿحؿـد بــ ( صحقح البخاري)الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل 0)

طبد اهلل، البخاري، الجعػل، تحؼقؼ: محؿد زهقر بــ كاصـر الـاصـر، الـاشـر: دار صـقق  أبل ،إسؿاطقؾ

 (-5.46: )هـ8100، 8طـ السؾطاكقة بنضافة ترققؿ محؿد فماد طبد الباقل(ط الـجاة )مصقرة

 -055( البؼرة: 5)

بدايـة الؿجتفـد وهنايـة الؿؼتصـد، لؿحؿـد بــ و(، 00. 1، لؾؽاساين: )بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع (1)

: دار هــ( الـاشـر262أحؿد بـ محؿـد بــ أحؿـد بــ رشـد، الؼرصبـل، الشـفقر بـابـ رشـد الحػقـد)ت:

 (-43,44. 5: )م0221، مصر –الحديث، الؼاهرة 

 -055سقرة البؼرة:  (1)

 (-226. 0الشرح الؽبقر مع حاشقة الدسققل: ) (1)

  -055( سقرة البؼرة: 1)

(، ومغــل الؿحتـاج إلـك معرفـة معـاين ألػـاظ 1.85,86( بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، لؾؽاساين: )2)

 (-0.226(، وحاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر، لؾدسققل: )2.828الؿـفاج، لؾشربقـل: )
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 چ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ر بحالفؿــا مًعــا، وهــق مــذهب الحـابؾــة ومــا طؾقــف الػتــقى طـــد أن آطتبــا والثالــث:

، وهـق الظـاهر، وسـقل  الحـػقة7 ٕكف بذلؽ يحصؾ الجؿع بقـ إدلـة فؽـان أولـك

ؾ أققال العؾؿاء فقؿا جاء مـ الؼراءات وتقجقففا، إن شاء اهلل، إذ قبقان ذلؽ طـد تػص

 إكف محؾ هذه الدراسة-

ن صالقفا رجعًقا أو بائـًا، فنن كان رجعًقا فال خالف وٓ تخؾق الؿطؾؼة إما أن يؽق

بقـ الػؼفاء يف وجقب الـػؼة والسؽـك والؽسقة لفا ما دامت يف العدة7 ٕهنا يف حؽؿ 

، وإن كان صالقفا چک ک ک گ گ گ گ ڳچالزوجات لؼقلف تعالك: 

ن كاكت فن ،وكحق ذلؽ ،بائـًا سقاء كاكت بقـقكة كربى أم بقـقكة صغرى بخؾع أو فسخ

، وإن اختؾػقا هؾ الـػؼة لؾحؿؾ أو لؾحامؾ ٕجؾ حاماًل فؾفا الـػؼة باإلجؿاع

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چالحؿؾ، ومستـد اإلجؿاع ققلف تعالك: 

 7 "ٓ كػؼة لؽ إٓ أن تؽقين حامالً "، وحديث فاصؿة بـت ققس:  چٿ

                                                 
 -4( الطالق: 8)

الؿغــــل، ٕبــل محؿـــد مقفــؼ الـــديـ طبــد اهلل بــــ أحؿــد بــــ محؿــد بــــ قدامــة، الدمشـــؼل، ( يـظــر: 0)

البحـر الرائـؼ شـرح كــز (، و6.052,058: )م8635(، الـاشر: مؽتبـة الؼـاهرة، ـه302الحـبؾل)ت:

هــ( ويف 642)ت:الحـػـل ـ إبراهقؿ بـ محؿد، الؿعروف بابـ كجـقؿ، الؿصـريالدقائؼ، لزيـ الديـ ب

هــ(، 8855بعـد ت:آخره: تؽؿؾة البحر الرائؼ لؿحؿد بـ حسقـ بـ طؾل الطـقري، الحـػـل الؼـادري)

الـاشـر: دار الؽتـاب  ،ابــ طابـديـالعزيـز، طبـد  بــ طؿـر بــ محؿـد أمـقـ ،وبالحاشقة: مـحة الخـالؼ

 (-1.862: )0اإلسالمل، ط

 -005( البؼرة: 5)

( التؿفقـــد لؿـــا يف الؿقصـــل مــــ الؿعـــاين وإســـاكقد، لققســـػ بــــ طبـــد اهلل بــــ محؿـــد بــــ طبـــد الـــرب، 1)

ــري)ت: ــاف 135الـؿ ــقم إوق ــد البؽــري، الـاشــر: وزارة طؿ ــقي، محؿ ــؼ: مصــطػك العؾ ـــ( تحؼق ه

 (-818, 86.812: )ه8554 الؿغرب، –والشمون اإلسالمقة 

 -3( الطالق: 2)

ســــ أبــل داود: ه أبــق دود وغقــره، وصــححف إلبــاين يف صــحقح وضــعقػ ســــ أبــل داود، يـظــر: راو( 3)

مصـدر الؽتـاب: بركـامج ، محؿـد كاصـر الـديـ إلبـاين، صحقح وضعقػ ســ أبل داود، و(0.054)

: مـــ إكتــاج مركــز كــقر اإلســالم ٕبحــاث الؼــرآن والســـة باإلســؽـدرية، مـظقمــة التحؼقؼــات الحديثقــة

(2.062-) 
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ذلؽ إٓ باإلكػاق  وٕن الحؿؾ ولد لؾزوج الؿطؾؼ فؾزمف اإلكػاق طؾقف وٓ يؿؽـف

طؾك أمف الحامؾ بف، وأما إن كاكت غقر حامؾ فؼد اختؾػ الػؼفاء يف حؼفا طؾك ثالثة 

لفا الـػؼة والسؽـك وهق مذهب الحـػقة لحديث طؿر بـ الخّطاب لؿا  إّول:أققال: 

فؼال  تؼقل: صؾؼـل زوجل ثالًثا طؾك طفد الـبل  سؿع حديث فاصؿة بـت ققس

 قال طؿر: ٓ كدع كتاب اهلل وسـة رسقلف "ك لؽ وٓ كػؼةٓ سؽـ"رسقل اهلل

7 لؼقل امرأة ٓ كدري أحػظت أم كسقت، وكان طؿر يجعؾ لفا السؽـك والـػؼة

لفا السؽـك دون الـػؼة  الثا :، وٕهنا مطؾؼة فقجبت لفا الـػؼة والسؽـك كالرجعقة

ٱ ٻ  چ قلف تعالك:7 لؼوهق مذهب الؿالؽقة والشافعقة ورواية طـد الحـابؾة

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

ـ السؽـك مطؾؼًا ثؿ خص  چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ، حقث أوجب سبحاكف لف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  چالحامؾ باإلكػاق طؾقفا لؼقلف تعالك: 

پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٓ كػؼة لفا وٓ سؽـك  الثالث:، حقث هنك طـ إخراجفـ مطؾًؼا، وچٹ ٹ

يف الؿطؾؼة  طـ الـبل7 لحديث فاصؿة بـت ققسوهق الؿذهب طـد الحـابؾة 

 -"لقس لفا سؽـك وٓ كػؼة"ثالًثا قال: 

                                                 
ســ الرتمذي)الجامع الؽبقـر( (، و0.8881حديث صحقح رواه مسؾؿ وغقره، يـظر: صحقح مسؾؿ: ) (8)

هـ( تحؼقؼ: بشار طقاد معروف، 046لؿحؿد بـ طقسك بـ َسْقرة بـ مقسك بـ الضحاك، الرتمذي)ت:

 (-0.142: )م8665 لبـان، –الـاشر: دار الغرب اإلسالمل، بقروت 

ؾ الؿديــــة، لققســـػ بــــ طبـــد اهلل بــــ محؿـــد بــــ طبـــد الـــرب بــــ طاصـــؿ، يـظـــر: الؽـــايف يف فؼـــف أهـــ (0)

هــ(، تحؼقـؼ: محؿـد محؿـد أحقــد ولـد ماديـؽ الؿقريتـاين، الـاشـر: مؽتبـة الريــاض 135الـؿـري)ت:

 (-0.304,305م: )8652، 0الحديثة، الرياض، ط

 -3الطالق:  (5)

 -8الطالق:  (1)

لعؾل بـ سـؾقؿان، طـالء الـديـ، الؿـرداوي، الدمشـؼل، يـظر: اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف،  (2)

(-6.538، )بدون تاريخ(: )0هـ( الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل، ط552الصالحل، الحـبؾل )ت:
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  :مـــ أبــرز أســباب ســؼقط الـػؼــة التــل أوردهــا العؾؿــاء أســباب ســؼوط الـػؼــة 

ما يل :

الـشقز: إذا كشزت الؿـرأة بـلن امتـعـت طــ صاطـة زوجفـا وطــ إجابتـف إلـك  , 8

وأجؿعـقا "سؼطت كػؼتفا حتك تعقد إلـك الطاطـة باإلجؿـاع قـال ابــ الؿــذر: كػسفا 

 -"طؾك إسؼاط الـػؼة طؾك زوج الـاشر واكػرد الحؽؿ فؼال: لفا الـػؼة

إذا فقتت طؾقف كػسفا كـلن سـافرت لحاجتفـا الخاصـة، وكحـق ذلـؽ سـؼطت  , 5

 -جفتفاكػؼتفا فرتة السػر7 ٕهنا بذلؽ فقتت كػسفا طؾك الزوج بسبب مـ 

 :التحريـر مــ الؼقـد، وَصَؾؼـت الؿـرأُة مــ زوجفـا  تعريف الّطلق: الّطلق لغـة

صالقًا، أي: تحؾؾت مـ ققد الزوج، وخرجت مـ طصؿتف، وأصؾؼ الشلء، أي: حّؾـف 

وحّرره، وأصؾـؼ إسـقر، أي: حـرره، وأصؾـؼ لـف العــان، أي: أرسـؾف وتركـف، وأصؾـؼ 

والّطــالق يعـــل: التطؾقــؼ، وامــرأة صــالؼ، أي: الؿــرأة أي: حّررهــا مـــ ققــد الــزواج، 

 محررة مـ ققد الزواج

 لؾّطالق يف آصطالح طّدة تعاريػ مـفا: :اصطلح الػؼفاء الّطلق يف 

الّطالق حـّؾ ققـد "، وقالقا أيضًا يف تعريػف: بلكف: حّؾ ققد الـّؽاح طرفف الحـابؾة

                                                 
: أبق طبد إطؾك خالد بــ ، تحؼقؼالـقسابقري ،بؽر لأب ،ؿحؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذرل ،( يـظر: اإلجؿاع8)

: م0221 ,هـــ 8102، 8،طمصــر –ار أثــار لؾـشــر والتقزيــع، الؼــاهرة الـاشــر: د، محؿــد بـــ طثؿــان

(60-) 

هــ(  542بؽر، الرازي، الجصـاص، الحـػـل)ت:  لأب ،يـظر: شرح مختصر الطحاوي، ٕحؿد بـ طؾل (0)

ــد،  ــت اهلل محؿ ــؼ: د. طصــؿت اهلل طـاي ــد الؽوآخــرونتحؼق ــف وصــححف: ، أط ــة وراجع ــاب لؾطباط ت

ـــر: داأ-د- ـــداش، الـاش ـــائد بؽ ـــالمقة س ـــائر اإلس ـــراج، ط ,ر البش ــــ 8158، 8ودار الس م: 0282 ,ه

(2.062,063-) 

ؿحؿد بـ مؽرم بـ طؾل بـ أحؿد بـ أبل الؼاسؿ بـ مـظقر، صبعة جديـدة محؼؼـة ل( يـظر: لسان العرب، 5)

(، والؿعجؿ 82.033ومشؽقلة شؽالً كامالً ومذيؾة بػفارس مػصؾة، دار الؿعارف، الؼاهرة ـ مصر: )

 – ـهـ8102، 1إطداد: مجؿع الؾغة العربقة، بؿصر، الـاشر: مؽتبة الشروق الدولقـة، مصـر، طالقسقط، 

 (-231: )م0221

 (-4.535بـ قدامة: )، ٓ( الؿغـل1)
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  -"الـّؽاح، أو بعضف إذا صّؾؼفا صؾؼة رجعقة

 -"حّؾ طؼدة الـّؽاح بؾػظ الّطالق وكحقه"بلكف:  وطرفف الشافعقة

الّطالق: دفع ققد الـّؽاح يف الحال بالبائـ، أو يف الؿآل بالرجعل، "وقال الحـػقة:  

 ، "بؾػظ مخصقص هق ما اشتؿؾ طؾك الّطالق

ًٓ بؾػظ مخصقص هق رفع ققد الـّؽاح"وقالقا أيضًا:  ًٓ أو مآ  -"حا

 -"ة ترفع حؾ مـػعة الزوج بزوجتفقالّطالق صػة حؽؿ"ؿالؽقة: وقال ال

 

* * * 
 

                                                 
( يـظر: كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع، لؿـصقر بــ يـقكس بــ صـالح الـديـ بــ حســ إدريـس البفـق ، 8)

 (-2.050عؾؿقة: )(، الـاشر: دار الؽتب الـه8228الحـبؾل)ت:

 (-1.122( مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، لؾشربقـل: )0)

( يـظر: رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار، لؿحؿد أمقـ بـ طؿر بـ طبد العزيـز طابـديـ الدمشـؼل، الحـػـل، 5)

 (-5.005: )م8660 – ـه8180، 0الـاشر: دار الػؽر، بقروت، ط

: ـهـ8582، 0جـة مــ العؾؿـاء، برئاسـة كظـام الـديـ البؾخـل، الـاشـر: دار الػؽـر، ط( الػتاوى الفـدية، لؾ1)

(8.515-) 

( مقاهــب الجؾقــؾ بشــرح مختصــر خؾقــؾ، لؿحؿــد بـــ محؿــد بـــ طبــد الــرحؿـ الطرابؾســل، الؿعــروف 2)

 (-1.85: )م8660 – ـه8180، 5(، الـاشر: دار الػؽر، طـه621بالحطاب الرطقـل)ت:
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 املبخح األّل

ٗ علٙ االفتداٛ مكابل الطالم  اختالف الكزاٛ يف) نزٍا( ّحهه إنزاِ املزأ

 : وفقف مطؾبان

﮳﮴﮵  ﮶ ﮷ چ  قال تعالى: ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 -چ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ 

 ّأقْال املْجَني فَٔادٗ يف) نزٍا( املطلب األّل: الكزاٛات الْار

، : )أن ترثقا الـساء ُكْرها( بالضؿ، وقرأ الباققن: بالـصبقرأ حؿزة والؽسائل

مــ قـرأ )ُكرهـا( بالضـؿ، أي: "واختؾػ الـاس يف الضـؿ والػـتح، فؼـال ابــ طبـاس: 

 بؿشــؼة، ومـــ قــرأ )َكرهــا( بــالػتح أي: إجبــارًا، أي: ُأجــرب طؾقــف، فجعــؾ ابـــ طبــاس

)الُؽره( فعؾ اإلكسان، و)الَؽره(، ما أكره طؾقف صاحبف، تؼقل: كرهـت الشـلء ُكرهـا، 

والُؽره ما كرهتف، والَؽره ": ,العالء بـ–أو أكرهت طؾك الشلء َكرها، قال أبق طؿرو 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ ذلؽ بؼقل اهلل طز وجـؾ: لويحتج  "ما استؽرهت طؾقف

وقال  "والُضعػ، والَػؼر والُػؼر هؿا لغتان مثؾ الَضعػ"، وقال إخػش: چپ

قــقم: الَؽــره الؿصــدر، تؼــقل كرهتــف َكرهــًا مثــؾ شــربتف َشــربًا، والُؽــره اســؿ ذلــؽ 

بضؿ الؽـاف قرأهـا حؿـزة چۓ ۓ ﮲ ﮳چ" ، وقال ابـ أبل مريؿ:"الشلء

                                                 
 - 86( الـساء: 8)

وكــذلؽ خؾــػ هـــا، أي: يف الـســاء ويف التقبــة وإحؼاف)مقضــعقـ(، ووافؼفــؿ يف إحؼــاف طاصــؿ  (0)

، ابــ الجـزري ،ويعؼقب وابـ ذكقان، يـظر: الـشر يف الؼـراءات العشـر، محؿـد بــ محؿـد بــ يقسـػ

 (-0.015الـاشر: الؿطبعة التجارية: )، : طؾل محؿد الضباعتحؼقؼ

 (-0.015( يـظر: الؿصدر السابؼ: )5)

 -083( البؼرة: 1)

( حجة الؼراءات، ٕبل زرطة، طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ زكجؾة، تحؼقؼ: سعد إفغاين، الـاشر: ممسسـة 2)

 (-862,863: )م8664 – ـه8185، 2الرسالة، بقروت، ط
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ـــة  العاشـــر والؽســـائل وخؾـــػ ، ويف چے ۓ ۓ ﮲ ﮳چوكـــذلؽ يف التقب

ابـ طـامر ويعؼـقب يف الـسـاء والتقبـة ، وقرأ طاصؿ وچپ پ پچ إحؼاف 

: بـــالػتح، ويف إحؼـــاف: بالضـــؿ، وقـــرأ ابــــ كثقـــر وكـــافع وأبـــق طؿـــرو چَكرهـــاچ

، والَؽـرُه و الُؽـرُه لغتـان، مثـؾ الَػؼـر : بػـتح الؽـاف يف إربعـة إحـرفچَكْرَهاچ

ق بعضـفؿ بقـفؿـا، فؼـال: الُؽـره بالضـؿ، الؿشـؼة،  والُػؼر والَضعػ والُضـعػ، وفـرَّ

  -"والَؽره، بالػتح، ما استؽِرهت طؾقف

هؿا لغتان مشفقرتان، كالَػؼر والُػؼر، والَضعػ والُضعػ، والَشفد "وقال مؽل: 

والُشفد، وقد ققؾ: إن الُؽره بالضؿ، لؾؿشؼِة، وبالػتح، اإلجبار، وققؾ: الُؽره بالضؿ، 

ف وأكـت كـارٌه لـف مــ ما كرهتف بؼؾبؽ، وبالػتح اإلجبار، وققؾ: الُؽره بالضؿ، ما طؿؾت

 -"غقر أن تجرب طؾقف، وبالػتح ما أجربت طؾقف

الُؽره بالضـؿ، لالسـؿ، وبـالػتح لؾؿصـدر، وققـؾ: الػـتح لؿـا "وقال ابـ خالقيف: 

الَؽره بالػتح: اإلكراه، "، وققؾ: "َكرهتُف، والضُؿ لؿا استؽرهت طؾقف أو شؼ طؾقؽ

الػتح، ومـا كـان مــ قبـؾ كػسـف ففـق ُكـره وبالضؿ: الؿشؼة، فؿا ُأكره طؾقف ففـق َكـره بـ

                                                 
 - 25( التقبة : 8)

   -82( إحؼاف: 0)

 (-0.015( الـشر يف الؼراءات العشر، ٓبـ الجزري: )5)

قضح يف وجقه الؼراءات وطؾؾفا، كصر بـ طؾـل بــ محؿـد بــ أبـل مـريؿ، تحؼقـؼ د. طؿـر حؿـدان ( الؿ1)

الجامع ٕحؽام الؼرآن والؿــُبق ـ لؿـا تضـؿـف مــ الســة و ،(182ـ  8.126م: )8665، 8الؽبقسل، ط

وآي الػرقان، محؿد بـ أحؿد بـ أبـل بؽـر الؼرصبـل، تحؼقـؼ: د. طبـد اهلل بــ طبـد الؿحســ الرتكـل، 

لؿحؿـد بــ محؿـد الطـاهر بــ ، التحرير والتـقيرو(، يـظر: 3.822م: )0223، 8مسسة الرسالة، طم

(، وإتحاف فضالء البشـر بـالؼراءات 1.551م: )8651طاشقر، الـاشر: الدار التقكسقة لؾـشر، تقكس، 

إربعة طشـر، ٕحؿـد بــ محؿـد البـّـا، تحؼقـؼ: د. شـعبان محؿـد إسـؿاطقؾ، الـاشـر: طـالؿ الؽتـب، 

 (-224ـ  8.223م: )8654، 8بقروت، ومؽتبة الؽؾقات إزهرية، الؼاهرة، ط

( الؽشػ طـ وجقه الؼراءات السبع وطؾؾفا وحججفا، لؿؽل بـ أبل صالب الؼقسل، تحؼقؼ: د. محقـل 2)

 (-555 ـ 8.550: )م8641 – ـه8561الديـ رمضان، مطبقطات مجؿع الؾغة العربقة بدمشؼ، 

لسبع، لؾحسقـ بـ أحؿد بـ خالقيف، تحؼقؼ: د. طبـد العـال سـالؿ مؽـرم، الـاشـر: ( الحجة يف الؼراءات ا3)

(-800: )م8646 – ـه8566، 5دار الشروق، بقروت، ط
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بالضؿ، أي: مـ فعؾؽ تػعؾـف، كارهـًا لـف مــ غقـر مؽـره، كإشـقاء التـل فقفـا مشـؼة 

 -"وتعب

 املطلب الجاىٕ

الفزم بني الكزاٛتني)ُنزٍا َّنزٍا( ّأثز االختالف يف املعيٙ 

 ّاألحهاو: 

راءتقـ تحتؿالن وجفـقـ خالصة ما ذهب إلقف الؿقجفقن يف الؿطؾب السابؼ، هق أن الؼ

مختؾػقـ، ففؿا إما أن تؽقكـا لغتـان بؿعــك واحـد، وإمـا أن تؽقكـا بؿعـقـقـ مختؾػـقـ، وكـؾ 

 أية، إما الؼبؾل وإما البعدي-
ّ
 وجف مـ القجفقـ السابؼقـ لف ارتباط بسقاقل

 ويؿؽن تػصقل آختل  بقن الؼراءتقن وأثره من خلل الوجفقن أتققن: 

عؾ الؼراءتقـ بؿعـك واحـد، وهـذا القجـف مقافـؼ لسـبب الــزول، ج الوجه إّول:

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 

 -كال الرأيقـ تعسػ أولقاء الزوجة، ومـفؿ مـ قال هؿ إزواج، وقالقا أن يف

التػريـؼ بـقـ الؼـراءتقـ مــ حقـث الؿعــك، ومعــك الؼـراءتقـ طــد  الوجه الثـا : 

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 

والبعدي، فلما اإلكراه الذي لقس فقف إجبار فقميده الـفل طـ العضـؾ السقاققـ الؼبؾل 

الؿراد بف الؿضارة مـ أجؾ الػداء، وكذلؽ يميده وجف الؼراءة )مبق ــة(، أي: اشـرتاط 

                                                 
( يـظر: مػاتقح الغقب)تػسـقر الػخـر الـرازي( لؿحؿـد بــ طؿـر بــ الحسـقـ الـرازي، الـاشـر: دار الػؽـر 8)

 حقان، ٕبل الؿحقط، والبحر ،(82.88: )م8658 – ـه8128 ،8ط لبـان، –لؾطباطة والـشر، بقروت 

. طؾـل والشـقخ الؿقجـقد، طبـد أحؿـد طـادل. الشـقخ: وتحؼقـؼ دراسـة إكدلسـل، يقسػ بـ محؿد

 (-5.080: )م8665 – ـه8185، 8محؿد معقض، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

ؿــد بـــ طؾــل بـــ محؿــد ( فــتح الؼــدير الجــامع بــقـ فـــل الروايــة والدرايــة مـــ طؾــؿ التػســقر، لإلمــام مح0)

ــة، الؽقيــت، صبعــة خاصــة لــقزارة الشــمون اإلســالمقة  الشــقكاين، الـاشــر: شــركة دار الـــقادر الؽقيتق

 (-118 – 8.112م: )0282, ـه8158وإوقاف ، يف السعقدية، 
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، وكـذلؽ يميـده ققلـف: جقاز إخـذ بـلن تؽـقن الػاحشـة مبق ــة ٓسـتحؼاق إخـذ

اه، فؿؿــا وأمــا الــذي فقــف إكــر .چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئچ

، أي: أن تؽقن الػاحشة مبقَّـة، فقشـرتط فقفـا چ مبقَّـة﮻ ﮼ ﮽ ﮾  چيميده قراءة 

البقـة، كالزكا، وكحقه، فنكف ُمققِع لؾؽراهة بقـ الزوجقـ، وكذلؽ فنن يف إثباتف مـ قبؾ 

بعض الصحابة تعذر إقامة البقـة لؿـ وجـد طؾـك  ىالزوج كثقر مـ الصعقبة، وقد أبد

 -جاز لف حقـفا العضؾ ٕخذ ما أططاها، فزوجتف غقره

فؼد كان ٓختالف الؼراءات أثر واضح يف رفع ما ذهب إلقف بعض  وبـاًء طؾك ذلؽ

الؿػسريـ، بلن هـاك تعسػ يف حؿؾ الضؿقر يف تعضؾقهـ، طؾـك إّولقـاء، أو طؾـك 

جقـ إزواج، يف حقـ أن الؼراءتقـ قد أثبتتا جؿقع القجقه الؿحتؿؾ وققطفا بقـ الزو

مـ جفة، وكذلؽ احتؿال وققطفا مــ قبـؾ إّولقـاء، كؿـا أن اخـتالف الؼـراءتقـ زاد 

معـك أية اتساطًا ووضقحًا7 ٕن هـاك مـ إزواج مـ يعضؾ زوجتـف ٕخـذ مالفـا 

بغقر حؼ، وضاهر هذا مقافؼ لسـبب الــزول، ومــفؿ مــ يعضـؾفا بسـبب كشـقزها أو 

ف، وقد أجاز لف بعض العؾؿاء ذلـؽ، وهــاك إتقاهنا بالػاحشة ٕخذ بعض ما أخذت مـ

مـ إّولقاء مـ يعضؾ الؿرأة ويؿـعفـا مــ الرجـقع لزوجفـا بؼصـد أخـذ مالفـا، أي: 

أن هذا الؿقراث يذهب لؾزوج وهق يف كظرهؿ غريب ٓ يستحؼ ذلؽ  ىمقراثفا بدطق

جفالً مــفؿ بشـرطة الؿقاريـث بـقـ الـزوجقـ، أو تعـديًا مــفؿ طؾـك حـدود الشـارع، 

لب ذلؽ كائـ وطائد لؿا هق متقارث بـقـ الــاس وغؾـب طؾقـف العـرف الخـاصئ، وغا

 وهذا مشاهد ومؾؿقس -

                                                 
 (-5.085( يـظر: البحر الؿحقط، ٕبل حقان: )8)

 -86( الـساء: 0)

سـ طؾل بـ أحؿد القاحـدي، تحؼقـؼ: كؿـال بسـققين زغؾـقل، دار ( يـظر: أسباب كزول الؼرآن، ٕبل الح5)

 (-505 – 504: )م8668 – ـه8188، 8لبـان، ط ,الؽتب العؾؿقة، بقروت 

( يـظر: الحجة لؾؼراء السبعة أئؿة إمصار بالحجاز والعراق والشام الذيـ ذكـرهؿ أبـق بؽـر بــ مجاهـد، 1)

: طبـد العزيـز ربـاح، الـاشـر: دار الؿـلمقن لؾـرتاث، ٕبل طؾل الحسـ بـ طبـد الغػـار الػارسـل، إطـداد

 (- 5.085: )حقان ٕبل الؿحقط، والبحر ،(813 – 812. 5م: )8666، 8بقروت، ط
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وإذًا فنن الزوج قد يؽقن ُمؽِرهًا لؾزوجة مبتغقًا أخذ مالفا بغقر حـؼ، وقـد يؽـقن 

لؾـزوج راغبـة يف  كارهـةُمؽَرها طؾك فعؾ ذلـؽ بسـبب كشـقزها، وقـد تؽـقن الزوجـة 

ـ أولقائفا مجربة طؾك فعؾ ذلؽ، فجاءت الؼراءات بالـفل فراقف، وقد تؽقن مؽَرهة م

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 

هاتقـ الؼراءتقـ حقث إن كثقـرًا مــفؿ لـؿ يــقه إلـك أثرهؿـا يف واجتفاداتؿ يف تخريج 

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-

الُؽره جائز طــدما ُيؽـَره  ومـ خالل استؼراء أققال البعض أخر وتخريجاتؿ أن

الزوج طؾك حبس الؿرأة وإن كان غقر راٍض طــ فعؾـف، إٓ أن يريـد اسـرتدادًا لـبعض 

حؼققف التل قدمفا لؾزوجة إذا أتت بػاحشة مبق ـة، أو كشزت أو ضارتف بغقة الخـالص 

مـف والذهاب بحؼف يف اإلرث وكحقه، وٓ شؽ أن إحؽام الػؼفقة مختؾػة طـ حـال 

الذي َيؽـره زوجتـف ويؿسـؽفا بؼصـد صؾـب اإلرث واإلضـرار هبـا أو الـذهاب الزوج 

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 

يسرتد بعض ما ُأخذ مـف بغقـر اإلجبار وطدمف، ترك مجال لؿـ تضرر مـ إزواج بلن 

 حؼ مع الؽراهة لذلؽ، ولؽـف الحؾ إمثؾ-

ــد بعــض   ــالؿرأة ٓ يؼــع طـ ومجؿــؾ الؽــالم أن صــالق الػــار الؼاصــد اإلضــرار ب

الػؼفــاء، وهــل تــرث مـــف، وققاســًا طؾقــف فــنن الؿــرأة إذا فعؾــت الػاحشــة أو كشــزت 

الزوج مـ اإلرث، فنن  بػعؾفؿ إجبار الزوج طؾك التطؾقؼ وحرمان ,أو ولقفا,قاصدة

  لؾزوج آمتـاع طـ التطؾقؼ، واهلل أطؾؿ -

 

* * * 
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 املبخح الجاىٕ

حهه ىفك٘ املطلك٘ عيد ثبْت الفاحغ٘ علَٔا مً خالل اختالف 

ِّي٘( َّي٘ ُّمب  قزاٛتٕ)ُمب

 وفقف ثالثة مطالب:

ــــــــال تعــــــــالى: ﮳﮴ ﮵ ﮶ چ  ق ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 - چ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁  

 لب األّل: اختالف الكزاٛات يف)مبٔي٘( ّأقْال املْجَني فَٔااملط

، جـاء يف شعبة: )فاحشة ُمَبقَّـة( وقرأ الباققن: )ُمَبق ــة( بؽسـر القـاءوقرأ ابـ كثقر 

الّتػسقر أن مـ قرأ: بالؽسر، فؿعـاهـا: ضـاهرة، ومــ قـرأ بـالػتح: فؿعـاهـا مؽشـقفة، 

ا جعؾتفـا فاطؾـة، أي: هـل التـل ُتبـقـ طؾـك ُمظفرة، أي أوِضح أمرها، فنكؽ إذا كسرت

ًٓ هبا والػاطؾ محذوف، وكان التؼدير: هق  صاحبفا فعؾفا، وإذا فتحتفا: جعؾتفا مػعق

، ووافؼـف مؽـل بــ أبـل  ,زكجؾـة ابــ –بقَّـفا ففل مبقَّــة، وهـذا الؼـقل ٕبـل زرطـة 

 -صالب

ــف:  ـــ خالقي ــال اب ــةچ"وق ــاء وف چبػاحشــة مبّقـ ــرأ بؽســر الق ــا، ويف يؼ ــا هاهـ تحف

، فالحجة لؿـ كسر: أكف جعؾ الػاحشة هـل الػاطؾـة والؿبق ــة والّطالق إحزاب

ًٓ هبا، واهلل تعالك بقـفا، فلمـا  طؾك فاطؾفا، والحجة لؿـ فتح: أكف جعؾ الػاحشة مػعق

                                                 
 -86( الـساء: 8)

 (-016 – 0.015( يـظر: الـشر يف الؼراءات العشر، ٓبـ الجزري: )0)

  (-863( حجة الؼراءات، ٕبل زرطة: )5)

 (-551 – 8.555الؼراءات، لؿؽل: ) ( يـظر: الؽشػ طـ وجقه1)

 - 52إحزاب:  چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ  (2)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ چ  (3)

 - 8، الّطالق: چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ
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ـــرات، والؽســـر بؿعــــك: چںچققلـــف تعـــالك:  ، فـــالػتح فقفـــا، بؿعــــك: مػسَّ

الت  -"ُمػص 

قـالقا: أبـان  "هب أبق طؾل الػارسل إلك جعؾفؿـا بؿعــك واحـد حقـث يؼـقل: وذ

إمر وأبـُتُف واستبان واستبـُتف، والؿعـك واحـد، وهـل هــا بؿـزلـة: َحـِزَن وَحزْكُتـف، يف 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ وققــؾ يف ققلــف:، َفعؾـت، وكــذلؽ: َبــقَّـ وبقَّـُتـف--

إلقامة الحد طؾقفـ، وققؾ: إٓ أن إٓ أن يزكقـ فقخرجـ  أحدهؿا:، ققٓن: چٹ

يلتقـ بػاحشة ُمبقَّـة يف خروجفـ مــ البقـقت، فؿــ فـتح يف مبقَّــة كـان الؿعــك: ُيبـقَّـ 

إكــف جــاء يف الّتػســقر: فاحشــة: ضــاهرة، فظــاهرٌة حّجــٌة  والثــا :ُفحشــفا، ففــل: ُمبقَّـــة، 

 - "لؿبق ـة

طقفا ويقضـحفا، وبالؽسـر)مبق ـة( بق ــة )مبقَّـة( أي: ُيبق ـُفا مـ يد"وقال أبق حقان: 

يف كػسفا ضاهرة---والػاحشة هـا: الزكـا، قـال الحســ: إذا زكـت البؽـر جؾـدت مائـة، 

إذا زكـت  ه(821ة)ت:وكػقت سـة، وردت إلك زوجفا ما أخذت مـف، وقـال أبـق قالبـ

ـ امرأة الرجؾ فال بلس أن يضارها، وُيشؼ طؾقفا حتك تػتدي، وقال الّسـدي: إذا فعؾـ

 حتــك ضـراراً  يحبســفا أن لـف يحـؾ ٓ: قتــادة وقـال مفـقرهـ، فخــذوا – الزكـا –ذلـؽ 

 الـشـقز، هــا الػاحشـة: وغقـرهؿ وطائشـة طبـاس ابـ وقال زكت، وإن: يعـل تػتدي،

بالؾسان وسقء  ,البذاءة,، وقال ققم: الػاحشة البذأ مالفا يلخذ أن لف حؾ كشزت فنذا

ًٓ وفعالً، ويدل طؾك ذلؽ  : )إٓ أن يػحشـ طؾقؽؿ(العشرة قق
ّ
 -"قراءة ُأبل

                                                 

ۋ ۋ ۅ چ ،  13، 51الــــــــقر:  چڇ ڇ ڍ ڍچ  چڱ ڱ ڱ ڱ ں چ  (8)

 88الّطالق:  چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

 (-808السبع، ٓبـ خالقيف: ) ( الحجة يف الؼراءات0)

(: تحؼقـؼ: طبـد السـالم محؿـد ـهـ852( يـظر: الؽتاب، لعؿـرو بــ طثؿـان بــ قــرب الشـفقر بسـقبقيف)ت:5)

 (-23 – 1.22: )م8655 – ـه8125، 5هارون، الـاشر: مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، ط

 - 8( الّطالق: 1)

 (-813 – 5.812( الحجة لؾؼراء السبعة، ٕبل طؾل الػارسل: )2)

 (-5.085( يـظر: البحر الؿحقط، ٕبل حقان: )3)
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 املطلب الجاىٕ

ِّي٘( ّأثزِ يف أحهاو اليفك٘ َّي٘ ّمب  الفزم بني الكزاٛتني)مب

مـ خالل استعراض أققال الؿقجفقـ يف الؼراءتقـ السابؼتقـ، يتبقـ أن الؼـراءتقـ 

بقَّـة، وهـذا أن يؽقكا بؿعـك واحد، فتؽقن الػاحشة مبق ـة وم إّول:تحتؿالن وجفان، 

وهــق مــذهب كثقــر مـــ  والثــا :، وغقرهؿــاطؾــل الػارســل، لمــذهب ســقبقيف وأبــ

الؿــقجفقـ، وهــؿ يــرون أن الؼــراءتقـ تحــتؿالن معــان مختؾػــة، وضــاهر أقــقالفؿ أن 

الؿراد بالػاحشة إما البذاءة والـشقز وسقء العشرة، وإما الزكـا، فلمـا البـذاءة والـشـقز 

، ففل)بق ــة( إلـك بقــة مــ شـفقد وغقـره إلضفـاره  ُيحتـاجفشلء ضـاهر لؾعقـان بـّقـ ٓ

ــة  ــة(، ففــل مبق ـ ــراءة: )مبق ـ ــك وجــف ق ــت كػســفا، وهــذا طؾ ــد بقـ ضــاهرة وواضــحة ق

وأما الػاحشة التـل  -ٓستحؼاق الؿرأة لإلخراج، وسؼقط الـػؼة طؾقفا طـد الـشقز

ــف ــت إٓ بش ــا ٓ يثب ــك7 ٕن الزك ـــ إول ــػ ط ــا فتختؾ ــك الزك ــدول، بؿعـ ــة ط قد أربع

ــر جــائز، إٓ بشــفادة الشــفقد ــك غق ــك هــذا الؿعـ ــاإلقرار، أو وإخــراجفـ طؾ ، أو ب

، وهذا يحؿؾ طؾك وجف قراءة: )مبقَّـة( أي: يجـب أن ُيبـق ـ الزكـا مــ يدطقـف7 الؾعان

                                                 
 – 5.812: )الػارسـل طؾـل ٕبـل السـبعة، لؾؼـراء والحجـة ،(23 – 1.22( يـظر: الؽتـاب، لسـقبقيف: )8)

813-) 

( يـظر: أحؽام الؼرآن، أحؿد بـ طؾل الرازي الجصاص، تحؼقؼ: محؿد الصادق قؿحـاوي، الـاشـر: دار 0)

كتــاب الؿبســقط، ٕبــل بؽـر، محؿــد بـــ أبــل و(، 2.516م: )8660، ، بقـروتإحقـاء الــرتاث العربــل

(، والبـايـة 3.50م: )8656 ،سفقؾ السرخسل، تحؼقؼ: مجؿقطـة مــ العؾؿـاء، دار الؿعرفـة، بقـروت

، شرح الفداية، لؿحؿقد بـ أحؿد بــ مقسـك، الغقتـابل، العقــل، الـاشـر: دار الؽتـب العؾؿقـة، بقـروت

طّؾـؼ  ،شرح فتح الؼدير طؾـك الفدايـة شـرح بدايـة الؿبتـدي، ٓبــ الفؿـام(، و2.360م: )0222، 8ط

ج أحاديثف، الشقخ. طبد الرزاق غالب الؿفدي، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت   لبــان، –طؾقف وخرَّ

(، وأثر اختالف الؼراءات يف إحؽام الػؼفقة، د. طبد اهلل الدوسري، الـاشر: 1.515) :م0225 ،8ط

 (-516 – 515م: )0222، 8ي الـبقي، الؿـصقرة ، طدار الفد

( يـظر: الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسـقره، وأحؽامـف، لؿؽـل بــ أبـل صالـب الؼقسـل 5)

هــ(، تحؼقــؼ: مجؿقطـة رســائؾ جامعقــة بؽؾقـة الدراســات العؾقــا والبحـث العؾؿــل، جامعــة 154)ت: 

 -(6.2300م: ) 0225 ,هـ  8106، 8الشارقة، ط

 (-5.2212( يـظر: الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره، لؿؽل: )1)
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ٕن البعض قد يرمل زوجتف بػاحشـة الزكـا مبتغقـًا بـذلؽ الؿضـارة، وابتغـاًء لؾخؾـع، 

 وغقره --

فالػرق واضح، فؼـد جـاءت الؼراءتـان بؿعـقـقـ مـػصـؾقـ ومتؽـامؾقـ، فـزاد  وإذاً 

بذلؽ الؿعـك اتساطًا، كؿا أن اجتؿاع الؼراءتقـ هـا كان أكثر تػصقالً لؿا قـد يحـدث 

طًا،  بقـ الزوجقـ مـ خالف يف هذه الحال، فؿا كان بق ـًا ُأخـذ بظـاهره، ومـا كـان ُمـدَّ

 ، وطؾك هذا إصؾ ُتبـك كؾ الدطاوى-لزم الؿدطل بقاكف بالحجة القاضحة



 هـ4774( :6لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
292 

 املطلب الجالح

 أثز اختالف معيٙ 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 

، وروي طــ ابــ طبـاس ؿ: إلك أهنا الزكا، فتخرج ويؼـام طؾقفـا الحـدطباس وغقره

، وروي طـ الشعبل أيضًا: الـشقز، وذلؽ أن يطؾؼفا طؾك الـشقز فتتحقل طـ بقتف

، واختـار ابــ وقتادة: أن خروجفا مـ بقتفا قبؾ اكؼضاء العـدة هـق الػاحشـة الؿبقــة

ــر الطــربي وتابعــف الجصــاص طؿــقم ذلــؽ، فقشــؿ ــذاءة جري ــا، والســرقة، والب ؾ الزك

 -بتؿرد طؾقف هبرب وكحقه بالؾسان، وخروجفا مـ البقت

غة إلخـراج الؿـرأة  ـُسق  وبـاًء طؾك هذا آختالف اختؾػ الػؼفاء يف إسـباب الؿـ

أن الػاحشـة اسـؿ لؾزكـا وغقـره مــ  إّول: :الؿطؾؼة رجعقًا مــ بقتفـا طؾـك قـقلقـ

قز لف إخراجفا إذا زكت أو بـذت بؾسـاهنا بالسـباب طؾـك إققال الػاحشة، وطؾقف فقج

أكــف ٓ يجــقز إخــراج الؿــرأة مـــ بقتفــا إٓ  الؼــول الثــا :، أحؿــاء زوجفــا، وكحــقه

                                                 
( يـظر: بحر العؾقم، ٕبل الؾقث كصر بـ محؿد بـ أحؿد بـ إبراهقؿ السؿرقـدي، تحؼقؼ: الشـقخ. طؾـك 8)

 لبــان، – محؿد معقض، والشقخ. طـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد، الـاشـر: دار الؽتـب العؾؿقـة، بقـروت

 طبـد. د الػؼفقـة، إحؽـام يف الؼـراءات اخـتالف وأثر ،(541 – 5.545: )م8665 – ـه8185 ،8ط

 (-515: )الدوسري اهلل

 (- 5.085( يـظر: البحر الؿحقط، ٕبل حقان: )0)

 (-541 – 5.545( يـظر: بحر العؾقم، لؾسؿرقـدي: )5)

ػر محؿد بــ جريـر الطـربي، تحؼقـؼ: د. طبـد اهلل بــ ( يـظر: جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، ٕبل جع1)

(، وأحؽـام 05.50طبد الؿحسـ الرتكل، الـاشر: مركـز البحـقث والدراسـات العربقـة واإلسـالمقة: )

(، وأثر اختالف الؼـراءات يف إحؽـام الػؼفقـة، د. طبـد اهلل الدوسـري: 2.516الؼرآن، لؾجصاص: )

(515-) 

 (-515 إحؽام الػؼفقة، د. طبد اهلل الدوسري: )( يـظر: أثر اختالف الؼراءات يف2)

ــرآن، لؾجصــاص: )3) ــام الؼ ــر: أحؽ ــقط، لؾسرخســل: )2.516( يـظ ــاب الؿبس ــدائع 3.50(، وكت (، وب

(، 2.360(، والبـاية شرح الفداية، لؿحؿقد العقـل: )5.022الصـائع يف ترتقب الشرائع، لؾؽاساين: )

  (-1.515وشرح فتح الؼدير، ٓبـ الفؿام: )
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 -بقققطفا يف فاحشة الزكا، فتخرج إلقامة الحد طؾقفا

وذهب البعض مـ الؿتلخريـ إلك أكف ٓ يقجد أي أثر فؼفل ٓخـتالف الؼـراءتقـ  

ٓ أكف بعد تتبع أققال الػؼفاء والؿػسريـ تبـّقـ أكـف كـان ٓخـتالف الؼـراءتقـ: ، إهـا

)ُمبق ـة وُمبقَّـة( أثر واضح يف تػصقؾ معـك الػاحشـة وتقضـقحف، بـؾ إن هــاك تؽـامالً 

واضحًا بقـ الؼراءتقـ، حقث إن البذاءة والـشقز وخروج الزوجة مـ البقت بغقر أذن 

ز اإلخراج وإسؼاط الـػؼة، وغقرها مـ الحؼقق، ففل الزوج كؾفا أسباب ضاهرة لجقا

ل يــراد هبــا الزكــا، فــنن َجــقاز التــ الػاحشــة وأمــا ذلــؽ، ٓســتحؼاق ُمبق ـــة –الػاحشــة–

اإلخراج هبا يجب أن يؽقن بعد ثبقت البّقـة، مـ قبؾ الزوج، قـال ابــ طبـاس: إٓ أن 

، وإٓ كـان طؾقـف حـد الؼـذف يلتقـ بػاحشة الزكا ُمبقَّـة بلربعة شفقد، فتخرج فرتجؿ

مع بؼاء جؿقع حؼقق الزوجة، هذا يف حال رجقطف طـ اتامفا بالزكا، وإٓ فنكف يػـرق 

ــف ا بالؾعــان، والــذي تختؾــػ أحؽامــف طـــ أحؽــام الّطــالقؿــبقـف ــا أفادت  ، وهــذا م

 قراءة )ُمبقَّـة(-

 

* * * 
 

                                                 
ــرآن، لؾجصــاص: )8) ــام الؼ ــر: أحؽ ــقط، لؾسرخســل: )2.516( يـظ ــاب الؿبس ــدائع 3.50(، وكت (، وب

 – 08.54(، الجــامع ٕحؽــام الؼــرآن، لؾؼرصبــل: )5.022الصــائع يف ترتقــب الشــرائع، لؾؽاســاين: )

الفدايـة شـرح بدايـة  طؾـك الؼدير فتح وشرح ،(2.360: )العقـل لؿحؿقد الفداية، شرح والبـاية ،(55

 (-1.515الؿبتدي، ٓبـ الفؿام:)

( مثؾ: د. طبد اهلل الدوسري، وخقر الـديـ السـّقب، وغقـرهؿ، يـظـر: أثـر اخـتالف الؼـراءات يف إحؽـام 0)

(، والؼـراءات الؼرآكقـة وأثرهـا يف اخـتالف إحؽـام الػؼفقـة، د. 513الػؼفقة، د. طبد اهلل الدوسري: )

 (-864: )م0225 –ه 8106، 8لبـان، ط ,وت خقر الديـ سقب، الـاشر: دار ابـ حزم، بقر

( يـظــر: تـــقير الؿؼــابس مـــ تػســقر ابـــ طبــاس، لؿحؿــد بـــ يعؼــقب الػقروزابــادي، الـاشــر: دار الؽتــب 5)

 (-52.0365: )م8660 – ه8180 ،8ط لبـان، –العؾؿقة، بقروت 

 (-5.2212( يـظر: الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره، لؿؽل: )1)
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 املبخح الجالح

 ار اليفك٘اختالف الكزاٛات يف)قدرِ( ّأثزِ يف ضبط مكد

 وفقف مطؾبان:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ چ قال تعـالى: 

 - چۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

 املطلب األّل: الكزاٛات الْاردٗ يف )قدرِ( ّأقْال املْجَني فَٔا

ے ۓ ۓ چ قرأ أبق جعػر وحؿزة والؽسائل وخؾػ وابــ ذكـقان وحػـص 

لبـاققن: بالسـؽقن، بػتح الـدال يف )قـَدره(، وقـرأ ا چ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ــاه، كؼقلــؽ: )قــْدر فــالن ألــػ  وحجــتفؿ أن )الؼــْدر( مصــدر مثــؾ القســع، ويف معـ

درهؿ(، أي: وسـعف، وحجـة مــ فـتح أن )الؼـَدَر(: أن ُتؼـّدر الشـلء بالشـلء، فقؼـال: 

)ثقبل طؾك قدر ثقبؽ( فؽلكف اسؿ، والتلويؾ: طؾك ذي السـعة مـا هـق قـادر طؾقـف مــ 

مــا هــق قــادر طؾقــف مـــ ذلــؽ، ويؼــقي هــذه الؼــراءة ققلــف: الؿتــاع، وطؾــك ذي اإلقتــار 

، وكان الػراء يذهب إلك أهنؿا بؿعـك واحـد، تؼـقل: )هـذا: چڭ ڭ ڭچ

 -قْدر، هذا: َقَدره(

 فالحجـة ،,فتحفـا – وحركتفـا الـدال بنسـؽان: يؼـرأ( قـدره) "وقال ابـ خالقيف: 

ــف أســؽـ لؿـــ ــف أراد ا أراد أك ــؾ: هؿــا الؿصــدر، والحجــة لؿـــ حــّرك أك ٓســؿ، وقق

قــال إخػــش وغقــره: هؿــا بؿعـــك واحــد، لغتــان "وقــال الؼرصبــل: - "لغتــان

، يؼــقل: خــذ قــْدر كــذا وقــَدر كــذا، ه(030)ت:فصــقحتان، وكــذلؽ حؽــك أبــق زيــد

                                                 
 053( البؼرة: 8)

 - 84( الرطد: 0)

 (-854( حجة الؼراءات، ٕبل زرطة: )5)

 (-65( الحجة يف الؼراءات السبع، ٓبـ خالقيف: )1)
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 يف اخـتالف وجـقد إلـك مشـقراً  , إوسـط إخػـش –وقال أبق الحسـ  -"بؿعـك

ــْدرُ : يؼــال ": الؼــراءتقـ معـــك ــدَ  الَؼ ــْدرُ  يف يختصــؿقن وهــؿ ُر،والَؼ ــَدُر، الَؼ  قــال والَؼ

 : الشاطر

 "ول مر يل  الؿرء مـ حقث ٓ يدري**       أٓ يا لؼقٍم لؾـَّقائب الَؼْدِر 

يؽقكان مـ الُؼْدَرة، ويؽقكـان مــ  "وإلك مثؾ ذلؽ ذهب ابـ مـظقر حقث يؼقل: 

 - "والحؽؿ )الَؼَدُر( الؼضاء "، وقال الػقروز ابادي "التؼدير

ــل:  ــال الســؿقـ الحؾب ــرئ:  "وق ــدال يف الؿقضــعقـ، وق ــتح ال ــَدره( بػ ــرئ: )ق ق

بسؽقهنا، واختؾػقا، هؾ هؿا بؿعـك واحد أم مختؾػان؟ فذهب إخػش وأكـرب أئؿـة 

العربقة إلك أهنؿا بؿعـك واحد، وذهب جؿاطة إلك أهنؿـا مختؾػـان، فالسـاكـ مصـدر 

والؿــَّد والؿــََدد، وكـلن )الؼـْدر( بالتسـؽقـ الُقسـع،  والؿتحرك اسؿ، كالَعّد والَعـَدِد،

يؼال: هق يـػؼ طؾك َقْدره، أي: ُوسعف، وققؾ: بالتسؽقـ الطاقة، وبالتحريؽ الؿؼـدار، 

وأكثـر مـا يسـتعؿؾ بالتحريـؽ إذا كـان مسـاويًا لؾشـلء،  "وقال أبق جعػر الـحـاس: 

 -"اهلل قَدره: أي( َقَدَره: ) , شاّذاً  –وقرأ ابـ أبل طبؾة ، "يؼال: هذا طؾك قَدر هذا

                                                 
 (-1.833( الجامع ٕحؽام الؼرآن، لؾؼرصبل: )8)

 ـهـ8123، 0تحؼقؼ: د. يحقك الجبقري، الـاشر: دار الؼؾؿ، الؽقيت، ط، ( شعر هدبة بـ خشرم العذري0)

 (-828: )م8653 –

 (-0.556( حجة الؼراء السبعة، ٕبل طؾل الػارسل: )5)

هـ( الـاشر: دار 488الػضؾ، جؿال الديـ، ابـ مـظقر)ت: لؿحؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبللسان العرب،  (1)

 (-2.5212: )ـه8181، 5ط بقروت، –صادر 

ية العامة لؾؽتاب، كسخة مصقرة طـ ( الؼامقس الؿحقط، لؿحؿد بـ يعؼقب الػقروزابادي، الفقئة الؿصر2)

 (- 0.880: )ـه8528الطبعة الثالثة لؾؿطبعة إمقرية، 

( يـظر: إطراب الؼرآن، ٕحؿد بـ محؿـد بــ إسـؿاطقؾ الـحـاس، تحؼقـؼ: د. زهقـر غـازي زاهـد، طـالؿ 3)

 (-8.586: )م8652 – ـه8122، 0الؽتب، ط

بــ يقسـػ السـؿقـ الحؾبـل، دار الؼؾـؿ، دمشـؼ،  ( يـظر: الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽــقن أحؿـد4)

(، ومعجـــؿ الؼـــراءات، د. طبـــد الؾطقـــػ الخطقـــب: 0.156تحؼقـــؼ د. أحؿـــد محؿـــد الخـــراط: )

(8.558-) 
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 املطلب الجاىٕ 

 أثز اختالف معيٙ الكزاٛتني يف الّتفضري ّ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 

رة وكثقر مـ الؿتلخريـ الؾغة، ، وهؿ مع ذلـؽ يـذهبقن إلـك الؼـقل بـلن الـػؼـة ُمؼـدَّ

وتؽقن طؾك قدر آستطاطة، ففؿ يجعؾـقن الؼـراءتقـ بؿعــك واحـد مــ جفـة، ومــ 

رة وهــل مشــروصة بآســتطاطة، والؿالحــظ أن بــقـ  جفــة أخــرى يؼقلــقن بلهنــا مؼــدَّ

قـقا بـقـ الؼـراءتقـ  الؾػظقـ اختالف يف إصـؾ والؿعــك جؿقعـًا، يف حـقـ أن مــ فرَّ

وجعؾقهؿا بؿعـقـقـ مختؾػـقـ قـد ذهبـقا إلـك أن إحـداهؿا مــ الُؼـدرة وآسـتطاطة، 

 وإخرى مـ الَؼدر الذي بؿعـك الؼضاء والحؽؿ، ويف ما يؾل مـاقشة الرأيقـ:

ّول: الؼول بلكفؿا بؿعـى واحد:  واحتج مـ ذهـب إلـك ذلـؽ بؼـراءة فـتح الـدال الرأي ٕا

ے ۓ چ ،وقـرئ شـاذًا )قـْدرها( ،چڭ ڭ ڭچ ا بؼقلـف تعـالك: وإسؽاهن

﮶﮷  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ٱ ٻ چ  ، وققلـف تعـالك:چ قْدُرهچ، وقرئ:  چۓ 

 وكـذلؽ: ،كـان جـائزاً  ,قـدره ,، قال أبـق طؾـل الػارسـل: لـق حركـت چٻ ٻ ٻ

                                                 
( مثؾ: د. محؿد حبش، ود.خقر الديـ السقب، وغقرهؿـا، يـظـر: الؼـراءات الؿتـقاترة وأثرهـا يف الرسـؿ 8)

 -(055: )م8666 – ـه8186، 8ار الػؽر، دمشؼ، طالؼرآين وإحؽام الشرطقة، د. محؿد حبش، د

 -84( الرطد: 0)

( يـظر: مختصر يف شقاذ الؼرآن مـ كتاب البديع، لؾحسقـ بـ أحؿد بـ خالقيـف، الـاشـر: مؽتبـة الؿتـبـل، 5)

 ،بؽــر لأبــ ،حؿــد بـــ مقســك بـــ العبــاس بـــ مجاهــد، ٕكتــاب الســبعة يف الؼــراءات، و(48الؼــاهرة: )

 (-851: )ـه8122، 0، طالؼاهرة ،الـاشر: دار الؿعارف، تحؼقؼ: شققل ضقػ ،التؿقؿل البغدادي

 - 053( البؼرة: 1)

 (-0.005( يـظر: الـشر يف الؼراءات العشر، ٓبـ الجزري: )2)

 -41الحج:  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ ، ويف الحج: 34، الزمر:  68( إكعام: 3)

(، والبحـر الؿحـقط، ٕبـل حقـان: 11خالقيـف: )( يـظر: مختصر يف شقاذ الؼرآن مــ كتـاب البـديع، ٓبــ 4)

(، ومعجـــؿ 0.156(، والـــدر الؿصـــقن يف طؾـــقم الؽتـــاب الؿؽــــقن، لؾســـؿقـ الحؾبـــل: )0.010)

 (-8.558الؼراءات، د. طبد الؾطقػ الخطقب: )
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ػــت جــاز چيتچ ــق ُخػ  كــة، كؾفــا أي رؤوس أن إٓ – ققاســًا –، ل ــز متحر   مفقؾ

 -متحرك قبؾفا ٕن الػتح7

ــان فصــقحتان ــا لغت ــد: هؿ ــق زي ــش وأب ــف وإخػ ـــ خالقي ــال اب ـــ وق ، إٓ إن م

أصحاب هذا الرأي مـ ذهب إلك التػريؼ بقـفؿا، فجعؾ الؿتحركة اسـؿًا، والسـاكـ 

 مصدرًا -

 الرأي الثا : أكفؿا بؿعـققن مختؾػقن ومن أصؾقن مختؾػقن: 

جـاء يف الؼـرآن جؿقعـف بؿعــك الؼضـاء والحؽـؿ، ومـا واحتج همٓء بلن الؿػتقح 

استدل بف أصحاب الرأي إّول ٓ َيعد أن يؽقن إٓ قراءة شاذة أو ققاسًا، والؼقاس ٓ 

ُيحتج بف طؾك الؼراءات الؿتقاترة، هذا طــد مــ كـان يـذهب إلـك تضـعقػ الؼـراءات 

ا تحتؿـؾ معـقـقـ ، وكـذلؽ اسـتدلقا بسـقاق أيـة7 ٕهنـالتل كاكت تخالػ العربقـة

وكلن )الؼْدر( بالتسـؽقـ الُقسـع، يؼـال: هـق يـػـؼ  "مختؾػقـ، فؼال السؿقـ الحؾبل: 

، وقــال "طؾــك َقــْدره، أي: ُوســعف، وققــؾ: بالتســؽقـ الطاقــة، وبالتحريــؽ الؿؼــدار

 -")الَؼَدُر( الؼضاء والحؽؿ "الػقروز ابادي 

لؼـراءتقـ مختؾػتـان يف الؿعــك فؿـ خالل استعراض الرأيقـ السـابؼقـ يتبـقـ أن ا

وإصؾ7 ٕن 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، 

 اتسـاطًا، الؿعــك يزداد – والؼدرة الؼضاء –ؼراءات طؾك هذيـ الؿعـققـ ويف حؿؾ ال

                                                 
 -16، الؼؿر: 88، الزخرف: 04، الشقرى: 85، الؿممـقن: 08( الحجر: 8)

 (-0.556لػارسل: )( الحجة لؾؼراء السبعة، ٕبل طؾل ا0)

، (، وفـتح الؼـدير1.833( ، والجـامع ٕحؽـام الؼـرآن، لؾؼرصبـل: )65( يـظر: الحجـة، ٓبــ خالقيـف: )5)

(- 8.025لؾشقكاين: )

 (- 00 – 85( يـظر: حجة الؼراءات، ٕبل زرطة: )1)

 (-0.156( الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن، لؾسؿقـ الحؾبل: )2)

 (-0.880ط، لؾػقروز ابادي: )( الؼامقس الؿحق3)
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ففـل  لحرمتفـا، إيضـاحًا وأكثـر الـػؼـة، قـدر لبقـان أوثـؼ وهـق أيـة، معــك ويؽتؿؾ

رة مـ اهلل، فال تسؼط ومؼدّ  ةمعؾقمة الؼدر، فال ُتؽؾػ كػٌس إٓ وسعفا، وهل مػروض

قــد ازداد اتســاطًا، كؿــا أن اجتؿــاع  بحــال، فبجؿــع معـــك الؼــراءتقـ كجــد أن الؿعـــك

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 وارد7 ٕن 

مديفا هق أو الػؼفاء قد أجؿعقا طؾك أهنا ٓ تسؼط بحال، بؾ تظؾ يف ذمة الزوج حتك ي

 -ولّقف، أو تعػق الزوجة أو ولّقفا

وأمــا إذا حؿؾـــا الؼــراءتقـ طؾــك أهنــا بؿعـــك الؼــدر الؿعؾــقم، فــنن هــذا آحتؿــال 

رة، فال يـؼص مؼدارها بحاٍل، ٓ لػؼر وٓ لغقـره، وٓ يخػـك مـا  يؼتضل أن تؽقن مؼدَّ

 فقف مـ الؿشؼة -

رة مــ اهلل ومػروضـة مــف فـال وأما الجؿـع بـقـ الؿعـقـقـ فقؼتضـل أن تؽـقن مؼـدَّ 

 مـا يفتسؼط بحال، إٓ أكف يراطك فقفـا حـال الؿـػـؼ وقدرتـف، وطؾـك هـذا فـال يخػـك 

الؼراءتقـ مـ التؽامؾ والتقافؼ بقـ الؿعاين وتقسـقع إحؽـام وضـبطفا،  اينجؿع مع

وما يف ذلؽ مـ دٓٓت اإلطجاز التشريعل الؾغقي والبقاين، إذ أن تغقر وجـف الؼـراءة 

 ا بقـ فتح الدال وتسؽقـفا قد أثر أثرًا كبقرًا يف الؿعاين والتػسقر وإحؽام-م

 

* * * 
 

                                                 
 (-8.025وفتح الؼدير، لؾشقكاين: )(، 1.833) ( يـظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن، لؾؼرصبل:8)
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 املبخح الزابع

 اختالف الكزاٛات يف آٓ٘ الزضاع ّأثزِ يف األحهاو

 وفقف خؿسة مطالب:

 املطلب األّل

 ّاألحهاوّأثزٍا يف املعيٙ  چ﮲﮳﮴چ الكزاٛات الْاردٗ يف

 وفقه مسللتان:

 تخريج الؼراءات وأققال الؿقجفقـ فقفا: الؿسللة إولى:

ــؿ، وكصــب الرضــاطةچ﮲ ﮳ ﮴  چقــرأ الجؿفــقر:  ــاء، مـــ أت ــرأ ، بالق ، وق

ضاطةُ مجاهد والحسـ وابـ محقصـ (، بالتاء ورفع الرضاطة،  وأبق رجاء: )أن تتِؿ الرَّ

ــذلؽ  ــة: ك ــل طبؾ ـــ أب ــة واب ــق حـقػ ــرأ أب ــتؿ: أي –وق ــراء كســروا أهنــؿ إٓ –ت ـــ ال  م

ضا ، وهل لغة كالَحضـارة والِحضـارة، والبصـريقن يؼقلـقن: بػـتح الـراء مـع طةالر 

ضــاطُة(، والؽقفقــقن: يعؽســقن ذلــؽ،  ضــاطَة(، وبؽســرها دون الفــاء )الر  الفــاء )الرَّ

ضعة( طؾك وزن الؼصعة، وروي طـ ابـ طباس أكـف  وروي طـ مجاهد أكف قرأ: )الرَّ

ــرئ ــاء، وق ــرأ: )أن ُيؽؿــؾ الرضــاطة( بضــؿ الق (ق ــتِؿُّ ــع الؿــقؿ، وكســبفا  : )أن ُي برف

                                                 
ـري الزجـاج، تحؼقـؼ: د. طبـد الجؾقـؾ طبـده 8) ( يـظر: معاين الؼرآن وإطرابف، ٕبل إسحاق، إبراهقؿ بـ السَّ

: لؾـحاس الؼرآن، وإطراب ،(8.580: )م8655 – ـه8125، 8شؾبل، الـاشر: دار الؽتب، بقروت، ط

 الؼاسـؿ، ٕبـل التلويـؾ، وجـقه يف إقاويـؾ وطققن التـزيؾ غؿقض حؼائؼ طـ والؽشاف ،(8.583)

 محؿـد طؾـل. والشـقخ الؿقجـقد، طبـد أحؿـد طـادل. الشـقخ: تحؼقـؼ الزمخشـري، طؿـر بــ محؿقد

جقز يف تػسـقر الؽتـاب (، والؿحـرر الـق8.122م: )8665 – ـهـ8185 ،8ط العبقؽـان، مؽتبة طقض،

العزيز، ٕبل محؿد، طبد الحؼ بـ غالب بـ ططقة، تحؼقؼ: طبد السالم طبد الشايف محؿـد، مـشـقرات 

 ،(8.588: )م0228 – ـهــ8100 ،8ط لبـــان، –محؿــد طؾــل بقضــقن، دار الؽتــب العؾؿقــة، بقــروت 

 (-1.826: )لؾؼرصبل الؼرآن، ٕحؽام والجامع

 (-00آن، ٓبـ خالقيف: )( يـظر: مختصر يف شقاذ الؼر0)

 (-00( يـظر: الؿصدر السابؼ: )5)

 (-00( يـظر: مختصر يف شقاذ الؼرآن مـ كتاب البديع، ٓبـ خالقيف: )1)
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الـحقيقن إلك مجاهد، وقد جاز رفـع الػعـؾ بعـد أن يف كـالم العـرب يف الشـعر، قـال 

 : الشاطر

 مـل السالم وأن ٓ ُتبؾَِغا أحداً **      ويحؽؿا تؼرآن طؾك أسؿاء أن

، بقان لؾؿتقجف إلقف الحؽؿ، فـنن إب يجـب چ﮲﮳﮴چ"وقال ألقسل: 

قف اإلرضاع كالـػؼـة لـ م، وإم ترضـع لـف، وكـقن الرضـاع واجبـًا طؾـك إب ٓ طؾ

يـايف أمرهـ لؾـدب7 أو ٕكف يجب طؾقفـ أيضـًا يف الصـقرة السـابؼة، واسـتدل بأيـة 

طؾك أن أقصك مدة اإلرضـاع حـقٓن وٓ يعتـد بـف بعـدهؿا، وٓ يعطـك حؽؿـف، وأكـف 

ــال ــتُؿ( ب ، واختؾــػ يف تقجقفــف، فؼقــؾ: رفعيجــقز أن يـــؼص مـفؿــا، وقــرئ: )أن ي

حؿؾت )أن( الؿصـدرية طؾـك )مـا( أختفـا يف اإلهؿـال، كؿـا ُحؿؾـت أختفـا طؾقفـا يف 

 -، طؾك رأي"كؿا تؽقكقن يقلك أو يممر طؾقؽؿ ": اإلطؿال كؿا يف ققلف 

وققــؾ: أن يتؿــقا بضــؿقر الجؿــع، باطتبــار معـــك )مـــ( وســؼطت الــقاو يف الؾػــظ  

 -"فتبعفا الرسؿ ٓلتؼاء الساكـقـ

                                                 
( البقت مجفقل، كسبف البعض لجرير، والبعض لؾؼاضل طقاض، ولـؿ أجـد مرجعـًا مقثققـًا يثبـت ذلـؽ، 8)

( تحؼقؼ: محؿد طؾل الـجار، الـاشر: دار ـه560وهق يف الخصائص، ٕبل الػتح طثؿان بـ جـل ) ت: 

(، 0.005(، وهق أيضًا يف البحر الؿحقط، ٕبـل حقـان: )8.562) :الؽتب الؿصرية، الؿؽتبة العؾؿقة

 وغقرهؿا بدون كسبة-

 ,ـك الـذي بؿع: التل ما، –( طـد البصريقـ هل الـاصبة لؾػعؾ الؿضارع، وترك إطؿالفا حؿالً طؾك أختفا 0)

فؿـا مصـدرية، وأمـا الؽـقفققـ ففـل طــدهؿ الؿخػػـة، مــ الثؼقؾـة، وشـّذ وققطفـا مققـع يف كقن كؾ مـ

( والبحـر 8.122الـاصبة، ويف هذه الؼاطدة تػصقؾ يطقل شرحف هـا، يـظر: الؽشـاف، لؾزمخشـري: )

 (-0.005الؿحقط، ٕبل حقان: )

 (-001 – 0.005( يـظر: البحر الؿحقط، ٕبل حقان: )5)

 (-00شقاذ الؼرآن مـ كتاب البديع، ٓبـ خالقيف: )( يـظر: مختصر يف 1)

أخرجف الديؾؿل مـ صريؼ يحقك بـ هاشؿ طـ يقكس بـ أبل إسحاق طــ أبقـف طــ جـده طــ أبـل بؽـرة  (2)

مســـد الشــفاب، لؿحؿــد بـــ ســالمة بـــ جعػــر بـــ طؾــل الؼضــاطل وضــعػف إلبــاين، يـظــر:  مرفقطــا-

 ،0ط بقـروت، –جقـد ، الـاشـر: ممسسـة الرسـالة هـ(، تحؼقؼ: حؿدي بـ طبـد الؿ121الؿصري )ت: 

، سؾســؾة إحاديــث الضــعقػة والؿقضــقطة وأثرهــا الســقئ يف إمــة، و(8.553: )م8653 – ه8124

، : دار الؿعــارف، الريــاض، الـاشــرهـــ(8102: تإلبــاين)، طبــد الــرحؿـ لؿحؿــد كاصــر الــديـ، أبــل

 (-8.162: )م8660 ,هـ 8180، 8ط، السعقدية

عاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين، شـفاب الـديـ محؿـقد بــ طبـد اهلل ألقسـل)ت: ( روح الؿ3)

= 
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فـرض اهلل طؾـك القالـدات أن يرضـعـ أوٓدهــ "وقـال قتـادة والربقـع بــ أكـس: 

ــال:  ــؽ فؼ ــد ذل ــػ بع ــزل الرخصــة والتخػق ــؿ أك ــامؾقـ، ث ــقلقـ ك ۓۓ﮲﮳ چح

، أي: هذا مـتفك الّرضاع، ولقس فقؿا دون ذلؽ وقت محدود، وإكؿا هق چ﮴

 ومــا يعــقش بــف
ّ
لؿـــ أراد أن يــتؿ چأبــق رجــاء: ، وقــرأ "طؾــك مؼــدار صــالح الصــبل

ضـاطة بؽســر الــراء، قـال الخؾقــؾ والػــراء: هؿــا لغتـان، مثــؾ الَقكالــة والِقكالــة،  چالر 

ٓلة، وقرأ مجاهد وابـ محجـ: )لؿـ أراد أن يتّؿ الرضعة( ، وهل: فعؾة كالؿرة والد 

اطة طؾك بتاء مػتقحة ورفع الّرضالقاحدة، وقرأ طؽرمة: ) لؿـ أراد أن تتّؿ الرضاطُة(

 -أن الػعؾ لفا، وقرأ ابـ طباس: ) أن يؽؿؾ الّرضاطة(

أثر اختالف الؼـراءات يف )ُيـتّؿ( يف تػصـقؾ الؿعــك وأحؽـام كػؼـة الؿسللة الثاكقة: 

 الؿطؾؼة:

، قرأ الجؿفقر: )أن ُيتؿَّ الَرضاطَة( بالقاء مــ أتـؿ وكصـب الرضـاطة وفـتح الـراء

لؿديـة، والعراق والشام، وقرأ أبق رجاء وصؾحة وهل قراءة طامة أهؾ ا"قال الطربي: 

بـ مصرف وابـ أبل طبؾة مثؾفا والراء مؽسقرة: )أن ُيتؿَّ الِرضاطَة( وقرأ مجاهد وابـ 

 رواية يف–محقصـ وابـ طباس يف رواية: )أن ُيتِؿُّ الَرضاطة( برفع الؿقؿ، وقرأ مجاهد 

ــتّؿ الرضــاطوا والحســـ ,أخــرى ــق رجــاء: )أن ت ـــ محقصـــ وأب ــاء ب ــؾ بالت ُة(، الػع

وقرأ أبق حـقػة وابـ أبـل طبؾـة والجـارود بــ ، والرضاطة مرفقع بف وهق بػتح الراء

                                                 
= 

 (- 0.813م: )8652هـ ـ 8122، 1(، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت ـ لبـان، طـه8042

 -055( البؼرة: 8)

ر، الـاشـر: دار ه(، تحؼقؼ: أبق محؿـد بــ طاشـق104( الؽشػ والبقان، ٕبل إسحاق أحؿد الثعالبل)ت:0)

 (-0.858: )م0220 – ـه8100 ،8ط لبـان، –إحقاء الرتاث العربل، بقروت 

 لؾثعــالبل:الؽشــػ والبقــان، ، (00يـظــر: مختصــر يف شــقاذ الؼــرآن مـــ كتــاب البــديع، ٓبـــ خالقيــف: ) (5)

(0.858-) 

(، والؽشـاف، 8.583(، وإطراب الؼـرآن، لؾـحـاس: )8.580( يـظر: معاين الؼرآن وإطرابف، لؾزجاج: )1)

ــري: ) ــة: )8.122لؾزمخش ــقجقز، ٓبـــ ططق ــرر ال ــام الؼــرآن، 8.588(، والؿح (، والجــامع ٕحؽ

 (-1.826لؾؼرصبل: )

 (-131 – 0.135(، والدر الؿصقن، لؾسؿقـ الحؾبل: )0.005( يـظر: البحر الؿحقط، ٕبل حقان: )8)
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ضـاطة( الػعـؾ بالتـاء والرضـاطة مرفـقع،  أبل سربة وأبق رجاء وأبق حققة: )أن تتؿَّ الر 

وروي طــ ابــ طبـاس أكـف قـرأ: )أن ، وهق بؽسر الراء، وقالقا: هل لغة بعض تؿقؿ

 - الرضاطة(، وروي طـف أيضًا: )أن تؽؿؾقا الرضاطة(ُيؽؿؾ 

ــل:  ــؾ طؾــك أن إرضــاع الحــقلقـ چۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ چ"يؼــقل الؼرصب ، دلق

لقس حتؿًا، فنكف يجقز الِػطام قبؾ الحقلقـ، ولؽـف تحديٌد لؼطع التـازع بقـ الزوجقـ 

ة الّرضاع، فـال يجـب طؾـك الـزوج إططـاء إجـرة ٕكثـر مــ حـقلقـ، و إن أراد يف ُمدَّ

ة، ولؿ ترض إم لؿ يؽـ لف ذلؽ، والزيادة طؾك الحـقلقـ  إب الَػطؿ قبؾ هذه الؿدَّ

 -"والـؼصاُن إكؿا يؽقن طـد طدم اإلضرار بالؿقلقد وطـد رضك القالديـ

طـد استؼراء الؿعاين الؿرتتبـة طؾـك قـراءة )يـتؿ( وبـقـ مـا أشـار إلقـف الؼرصبـل يف و

يف الرضاع، كجد أن اختالف الؼراءات كـان لـف أثـر  مساق حديثف طـ خالف القالديـ

كبقر يف تػصقؾ الؿعـك واإلشارة إلك التػاصـقؾ الؽثقـرة الؿرتتبـة طؾـك مـا يؽـقن بـقـ 

( قد اختؾـػ بـاختالف الؼـراءة طؾـك وجـقه  القالديـ مـ خالف7 ٕن الضؿقر يف)ُيتِؿَّ

( يعقد الضؿقر فقفـا طؾـك القالـد الـذي هـق  أحدها: طديدة:  بـدفع إجـرة )ُيتؿَّ
ٌ
معــل

( فنن الضؿقر فقفـا طائـد طؾـك الرضـاع  الثا :، ول م، أو لغقرها مـ الؿرضعات )َتتِؿَّ

وهق مرفقع بف، أي: الرضاع، وفقف إشارة إلك أن الرضاطة واجبة طؾك إبقيـ كؾقفؿا 

لؾؿقلــقد، وٓ تســؼط طـفؿــا بحــال، فــنن طجــزا طـفــا ّتَؽؾَّػفــا الــقارث، فــنن طجــز، 

( والضؿقر فقفا طائٌد إلك القالديـ يف حال الرضا،  الثالث:و، ا بقت الؿالفقتؽؾَّػف )ُيتِؿُّ

)ُيؽؿـؾ( بـاإلفراد، والضـؿقر  الرابـع:، وإلك القالد وحده، أو القارث يف حال التــازع

)ُيؽؿؾقا( بالجؿع والضؿقر طائـٌد فقفـا، طؾـك القالـد  الخامس:، فقفا طائٌد طؾك القالد

 لؾقالد وٓ القارث مال، تحقل إلك الؿرأة أو إلك بقت الؿال- أو القارث، فنن لؿ يؽـ

                                                 
 (-8.580( يـظر: معاين الؼرآن وإطرابف، لؾزجاج: )8)

 – 0.135: )الحؾبـل لؾسـؿقـ الؿصـقن، والدر ،(001 – 0.005البحر الؿحقط، ٕبل حقان: ) ( يـظر:0)

131- 

 -055( البؼرة: 5)

 (-1.826( الجامع ٕحؽام الؼرآن، لؾؼرصبل: )1)
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( وكصب)الرضاطة( طؾك الؿػعقلقة، وهذه وإن كاكـت جـائزة لغـة،  السادس: )ُتتِؿَّ

إٓ أهنا لقست قراءة، والضؿقر فقفا طائد إلك الؿرأة، وفقف دٓلـة طؾـك أن الؿـرأة لـقس 

ل بـلجرٍة فـقق مـا يسـتطقع، فـنن لفا الحؼ بالرضاطة إذا كان إب معسرًا وصالبـت هـ

تراضــقا فؾــقس يف ذلــؽ حــرج7 لــذلؽ 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 شـاّذة فنهنـا بؽـؾ حـال 

جديدًا، ولفا ما يعضدها ويقافؼفا مـ جفتقـ، إولـك:  ًاجديدًا وحؽؿ ًك تضقػ معـ

ًٓ، وإلقـف ذهـب كثقـر مــ  أن الؼراءة الؿتقاترة تتضؿـ جؿقع هذه الؿعـاين ولـق احتؿـا

الؿػسريـ، والثاكقة: أن ما تضؿـتف مـ الؿعاين هق مذهب جؿفقر الػؼفاء وقد تـاولقه 

ػؼفقـة، محتجـقـ لصـحة معاكقفـا بؽثقـر مــ بؽثقر مــ البسـط يف كتـبفؿ ومملػـاتؿ ال

 والسالم- ةإحاديث الـبقية الشريػة طؾك قائؾفا أفضؾ الصال

                                                 
 ( -115 – 8.114( يـظر: لسان العرب، ٓبـ مـظقر: )8)
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 طلب الجاىٕامل

 الكزاٛات الْاردٗ يف )الزضاع٘( ّأثزٍا يف املعيٙ ّأحهاو ىفك٘ املطلك٘

 وفقف مسللتان:

ــى:  ــقال الؿــقجفقـالؿســللة إول ــقاردة يف )الرضــاطة( وأق ــراءات ال  تخــريج الؼ

 :فقفا

ــرأ الجؿفــقر:  ــؿ، وكصــب الرضــاطةچ﮲ ﮳ ﮴ چق ــاء، مـــ أت ــرأ ، بالق ، وق

ضاطُة (، ورفع الرضاطة، وقرأ  مجاهد والحسـ وابـ محقصـ وأبق رجاء: )أن تتِؿ الرَّ

، الرضـاطة مــ الـراء كسـروا أهنؿ إٓ – تتؿ: أي –أبق حـقػة وابـ أبل طبؾة: كذلؽ 

 وهل لغة كالَحضارة والِحضارة-

ضعة(و طؾك وزن الؼصعة، وقرأ أبق رجاء: )لؿـ  روي طـ مجاهد أكف قرأ: )الرَّ

ٓلـة، وقـرأ  ضاطة( بؽسر الراء: هؿا لغتان، مثؾ الَقكالة والِقكالـة، والد  أراد أن يتؿ الر 

مجاهد وابـ محجـ: )لؿـ أراد أن يتّؿ الرضعة(، وهل: فعؾة كالؿرة القاحـدة، وقـرأ 

تّؿ الرضاطُة( بتاء مػتقحة ورفع الّرضاطة طؾك أن الػعـؾ لفـا، طؽرمة: )لؿـ أراد أن ت

ضاطة(  - "وقرأ ابـ طباس: )أن يؽؿؾ الرَّ

  أثر اختالف الؼراءات يف الؿعـك وأحؽام كػؼة الؿطؾؼة:: الثاكقةالؿسللة 

والؼقل الذي روي طـ طبد اهلل بـ مسعقد وابـ طباس وابـ ُطؿـر، "قال الطربي: 

َّٓ رضاع هق دٓلة طؾك الغا ية التل يـتفل إلقفا يف رضاع الؿقلقد إذا اختؾػ والداه، وأ

                                                 
وتـداخؾ أسـاكقدها وصـرق روايتفـا، اضطررت لتؽرار بعض تخريجات الؼراءات الؼرآكقة لشدة ترابطفا ( 8)

 واحتقاج البحث لتخريج كؾ قراءة يف مقضع دراستفا-

(، والؽشـاف، 8.583(، وإطراب الؼـرآن، لؾـحـاس: )8.580( يـظر: معاين الؼرآن وإطرابف، لؾزجاج: )0)

ــري: ) ــة: )8.122لؾزمخش ــقجقز، ٓبـــ ططق ــرر ال ــام الؼــرآن، 8.588(، والؿح (، والجــامع ٕحؽ

 (-1.826لؾؼرصبل: )

 (-00( يـظر: مختصر يف شقاذ الؼرآن مـ كتاب البديع، ٓبـ خالقيف: )5)

 (-00( يـظر: الؿصدر السابؼ: )1)

 (-001 ,0.000( يـظر: البحر الؿحقط، ٕبل حقان: )2)
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 بف كؾ مقلقد، لستة أشفر كان ِوُٓده أو لسبعٍة أو 
ٌّ
م شقئًا، وأكف معـل بعد الحقلقـ ُيحر 

 -"لتسعةٍ 

وأما جقاز الرضاع بعد اكؼضاء الحقلقـ واطتبـاره يف التحـريؿ فقؼـقل الطـربي فقـف 

ا: إكف دٓلة طؾك الغايـة التـل ُيـتفـك إلقفـا يف الرضـاع طــد اخـتالف فلما ققلـ "أيضًا: 

لؿـَّا حدَّ يف ذلؽ حّدًا كان غقر جائز أن يؽقن ما  ,تعالك ِذكُره,القالديـ فقف7 ف ن اهلل 

ه مقافؼًا يف الحؽؿ ما دوكف7 ٕن ذلؽ   معــًك  لؾحد   يُؽـ لؿ –لق كان كذلؽ,وراء حد 

 كـان لؿــَّا إجـؾ مــ الحقلقـ دون الذي أن شؽَّ  فال كذلؽ، ذلؽ كان وإذا معؼقل،

ضـاع و وأكف لف، وقٍت  غقر وراءه ما كان َرضاعٍ  وقت ضـاع، وأن تؿـام الرَّ قت لـرتك الرَّ

لؿـَّا كان تؿام الحقلقـ، وكان التؿام مـ إشـقاء ٓ معــك لؾزيـادة فقـف، كـان ٓ معــك 

مًا، لؾزيادة يف الّرضاع طؾك الحقلقـ، وأن ما دون الح ضاع لؿـَّا كان ُمحر  قلقـ مـ الرَّ

م-  كان ما وراءه غقر ُمحر 

 بف كـؾ مقلـقٍد، لسـتة أشـفر كـان ِوُٓده أو لسـبعٍة أو 
ٌّ
وإكؿا قؾـا: هق دٓلة أكف معـل

، ولــؿ چھ ھ ھ ھ ےچ لتســعٍة7 ٕن اهلل تعــالك طــؿَّ بؼقلــف:

د الؼقل بالخصقص ُيخصص بف بعض الؿقلقديـ طؾك بعض ---، وقد دّلْؾـا طؾك فسا

يف غقــر هــذا  ذلــؽ يف كتابــف، أو طؾــك لســان رســقلِف  ,تعــالك ِذكــُره,بغقــر بقــان اهلل 

ــف: ــقـ ذلــؽ بؼقل ــد ب ــنن اهلل ق ــؾ: ف ــا قائ ــال لـ ــنن ق ڀ ڀ ٺ چ  الؿقضــع، ف

، فجعؾ ذلؽ حدًا لؾؿعـققـ كؾقفؿا، فغقُر جائز أن يؽقن حؿٌؾ ورضاٌع أكثـر چٺ

ه اهلل تعال ك، فؿا كؼص مـ مدة الحؿؾ طـ تسعة أشفر ففق َمزيٌد يف مـ الحّد الذي حدَّ

مدة الرضاع، وغقُر جائز أن ُيجاَوَز هبؿا كؾقفؿا مدة ثالثقـ شفرًا، كؿا حده اهلل تعالك، 

 حــقلقـ بؾغـت إن – الؿؼالـة هـذه طؾـك –ققـؾ لـف: فؼـد يجـب أن يؽـقن مــدة الحؿـؾ 

ّٓ  كامؾقـ،  الّرضـاع، َيبُطـؾ أن ســقـ بـعأر بؾغـت وإن أشفر، ستة إٓ الؿقلقد ُيرضع أ

                                                 
 (-1.024( جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، لؾطربي: )8)

 -055( البؼرة: 0)

 - 82( إحؼاف: 5)
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اوز غايتـف، أو َيـزُطؿ قائـؾ هـذه وج شفراً  الثالثقـ استغَرَق  قد الحؿؾ ٕن ُيرضع7 فال

ـة، ويؽـابر  الؿؼالة أن مدة الحؿـؾ لــ ُتجـاِوز تسـعة أشـفر، َفقْخـُرج مــ جؿقـع الحجَّ

ـة طؾــك خطـل دطــقاه، إن ادطـك ذلــؽ، فــنلك أّي  الؿقجـقد والؿشــاهد، فؽػـك هبــا حجَّ

 "، وقال ابــ كثقـر: "مريـ لجل قائؾ هذه الؿؼقلة وَضح لذوي الَػفؿ فساُد ققلفإ

روي طـ ُطؿر وطؾل أهنؿا قآ: ٓ رضاع بعد فِصـال، فقحتؿـؾ أهنؿـا أرادا الحـقلقـ، 

كؼقل الجؿفقر، سقاًء فطؿ أم لؿ يػطؿ، ويحتؿؾ أن يؽقكا أرادا الػعـؾ كؼـقل مالـؽ 

 -"وثالثة أشفر أن مدتف سـتان وشفران ويف رواية

وأما الزجاج فؼد أشار إلك اختالف الؾػظقـ مـ حقث الصحة وكثرة آسـتعؿال، 

أرضـعت الؿـرأة ففـل مرضـعة، وقـقلفؿ: )امـرأة  "وكذلؽ مـ حقث الؿعــك فؼـال: 

مرضع بغقر هاء، معـاها ذات إرضاع، فنذا أردتؿ اسؿ الػاطؾ طؾك )أرضـعت(، قؾـت 

لؿقلقد ُيْرضع، وَرَضَع يْرضع، وإولك أكثر وأوضح، مرضعة ٓ غقر، ويؼال: ُرِضَع ا

ضاطة  ضاطة والر   -وأصحف الؽالم أكثر والػتح – والؽسر بالػتح –ويؼال: الرَّ

مـــ خــالل اخــتالف أقــقال الؿــقجفقـ والؾغــقيقـ كجــد أن لػــظ الرضــاطة قــد و

ــك استعؿؾ يف أكثر مـ معـك، فؿـفؿ مـ فرق بـقـ الؾػظـقـ ومــفؿ مــ جعؾفؿـا بؿع

 واحد:

بـلن الؾػـظ ُيسـتعؿؾ  إول:فلما مـ فرق بقـفؿا فؼـد احـتج لـذلؽ بقجـقه، مـفـا: 

حؼقؼًة، وقد يسـتعؿؾ مجـازًا، أو أكـف يطؾـؼ طؾـك الرضـاطة يف الؿـدة الؿحـدودة أو يف 

أن الؾػـظ يحتؿـؾ أن يـراد بـف  ثاكقًا:غقرها، فؿا تعدا الحقلقـ طـدهؿ فؾقس برضاطة، 

ذاء لؾطػؾ وكؿق جسؿف، وقد يحتؿؾ أن يـراد بـف الحضـاكة الرضاطة التل يؽقن فقفا غ

مع الرضاطة أو مـ غقر رضاطة، إذ إن رضاطة الطػؾ قد ٓ تؼتصر طؾـك مـا ُيغـقـف مــ 

                                                 
 (-025 – 1.024طـ تلويؾ آي الؼرآن، لؾطربي: ) ( جامع البقان8)

تػسقر الؼرآن العظقؿ، ٕبـل الػـداء إسـؿاطقؾ بــ طؿـر بــ كثقـر الؼرشـل الدمشـؼل، طؾـؼ طؾقـف: محؿـد  (0)

ــان، –حســقـ شــؿس الــديـ، مـشــقرات محؿــد طؾــل بقضــقن، دار الؽتــب العؾؿقــة، بقــروت   ،8ط لبـ

 (-8.145: )م8665 – ـه8186

 (-0.580ؼرآن وإطرابف، لؾزجاج: )( يـظر: معاين ال5)
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ــر ٓزم  ــا أم ــقم مؼامف ـــ يؼ ــل أو م ــا ه ــان إم وططػف ــؾ إن حـ الجــقع والعطــش، ب

مـة ، وأما مـ قال بلهنؿا لغتان، فؿعـاهؿا يحتؿؾ أن يراد بـف اللؾطػؾ رضـاطة الؿحرَّ

 -لؾـؽاح وغقره

أن الؿرضعة والؿرضع: يحتؿؾ معـاها أن تؽقن مـ لفا ولد ُترضعف، ومــ  ثالثًا:

لـقس لفــا ولـد، ويحتؿــؾ أن تؽقكـا مختؾػتــقـ، فتؽـقن إحــداهؿا مرضـعة ولفــا ولــد، 

ومــع احتؿـال الؼــراءات لفــذه ، وإخـرى لــقس لفـا ولــد ولؽـفـا ترضــع لمخـريـ

ين لؿ أصؾ مـ خالل بحثل إلك مـا يؿؽــ مــ خاللـف كسـبة كـؾ أثـر إلـك أ الؿعاين إٓ

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-

 

* * * 
 

                                                 
 (-803 – 3.802( يـظر: مػاتقح الغقب، لؾرازي: )8)

(، وتػســقر الؼــرآن العظــقؿ، ٓبـــ كثقــر: 1.024( يـظــر: جــامع البقــان طـــ تلويــؾ آي الؼــرآن، لؾطــربي: )0)

(8.145-) 

  (-8.580( يـظر: معاين الؼرآن وإطرابف ، لؾزجاج: )5)
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 اخلامت٘

لبحــث ويجــػ مـداده، أحببــت أن، أدون أبــرز مــا قبـؾ أن تطــقى صــػحات هـذا ا

تقصؾت إلقف مـ الـتائج والتقصقات والؿؼرتحات، وأسلل اهلل أن يـػعـل هبذا البحث 

 يف الدكقا وأخرة، وهل كؿا يؾل:

 أوًٓ: أهم الـتائج:

اختؾــػ العؾؿــاء يف تقجقــف الؼــراءات إلــك مــذهبقـ، إول: جعــؾ كثقــرا مـــ  -4

لؾفجات، والؿذهب الثاين: ذهب إلك تتبع وتؼصل صـقر الؼراءات بؿعـك الؾغات وا

آختالف ودٓٓتا البالغقة والؿعـقية-

يؿؽـ مـ خالل دٓٓت الؿعاين الؿختؾػة التل تقسـعت وتـلثرت بـاختالف  -5

الؼــراءات الؼرآكقــة تقجقــف إحؽــام آجتفاديــة لؽثقــر مـــ العؾؿــاء واســتـباط أدلتفــا 

رآن يف طرض الؼراءات الؼرآكقة-الؼطعقة مـ خالل تـقع أسالقب الؼ

كــان لجؿــع معــاين الؼــراءات الؼرآكقــة وتؽامؾفــا أثــر كبقــر يف تػصــقؾ الؿعــاين  -6

وإحؽام القاردة يف أحؽـام كػؼـة الؿطؾؼـة، حقـث إن اخـتالف الؼـراءات قـد شـّذب 

بعض أراء الػؼفقة وضبط بعضفا ورجح بعض الؿرجقح وضعػ بعـض الـراجح، 

ا تجب ومتك وطؾك مـ تجب، ومتك تسؼط وشروط سؼقصفا فبّقـ مؼدار الـػؼة وفقؿ

وحدود ذلؽ كؾف-

 ثاكقًا: أهم التوصقات والؿؼترحات:

ــة التــل قصــر بعــض العؾؿــاء دٓٓتــا طؾــك  ,8 جؿــع ودراســة الؼــراءات الؼرآكق

اختالف الؾفجات العربقة فؼط-

تحؼقؼ ودراسة أساكقد كثقر مـ الؼـراءات الشـاذة التـل كؼؾـت طــ الصـحابة،  ,0

ــق ــراءات وتب ــقـ الؼ ــة بقـفــا وب ــة التؽامؾق ـ صــحة معاكقفــا ودٓٓتــا، ودراســة العالق

الؿتقاترة-

دراســة إســالقب البالغقــة الؿختؾػــة يف ضــقء اخــتالف الؼــراءات الؼرآكقــة،  ,5

وبقان وأثرها يف معاين الؼراءات الؼرآكقة، وطالقتفا بالعام والخاص والؿطؾؼ والؿؼقد 

مـ إلػاظ وإحؽام-
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 ّاملزاجع املضادر

 الؼرآن الؽريم. .4

إتحاف فضالء البشر بالؼراءات إربعة طشر، ٕحؿد بـ محؿد البـّا، تحؼقؼ:  .5

د. شعبان محؿد إسؿاطقؾ، الـاشر: طالؿ الؽتـب، بقـروت، ومؽتبـة الؽؾقـات 

 م-8654 – ـه8124، 8إزهرية، الؼاهرة، ط

ي، الـاشـر: دار أثر اختالف الؼراءات يف إحؽام الػؼفقة، د. طبد اهلل الدوسر .6

 م-0222، 8الفدي الـبقي، الؿـصقرة، ط

اإلجؿاع، لؿحؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر، أبل بؽـر، الـقسـابقري، تحؼقـؼ: أبـق  .7

طبد إطؾك خالد بـ محؿـد بــ طثؿـان، الـاشـر: دار أثـار لؾـشـر والتقزيـع، 

 م-0221 ,هـ 8102، 8الؼاهرة، ط

، تحؼقـؼ: محؿـد الصـادق أحؽام الؼرآن، أحؿـد بــ طؾـل الـرازي الجصـاص .8

 م-8660قؿحاوي، الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، 

أسباب كزول الؼرآن، ٕبل الحسـ طؾل بــ أحؿـد القاحـدي، تحؼقـؼ: كؿـال  .9

 – ـهـــ8188، 8لبــــان، ط ,بســـققين زغؾـــقل، دار الؽتـــب العؾؿقـــة، بقـــروت 

 م-8668

ؼقـؼ: د. زهقـر إطراب الؼرآن، ٕحؿد بــ محؿـد بــ إسـؿاطقؾ الـحـاس، تح .:

 م-8652 – ـه8122، 0غازي زاهد، طالؿ الؽتب، ط

اإلكصــاف يف معرفــة الــراجح مـــ الخــالف، لعؾــل بـــ ســؾقؿان، طــالء الــديـ،  .;

هـــ( الـاشــر: دار إحقــاء 552الؿــرداوي، الدمشــؼل، الصــالحل، الحـبؾــل)ت:

 ، )بدون تاريخ(-0الرتاث العربل، ط

بـ إبراهقؿ بــ محؿـد، الؿعـروف البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ، لزيـ الديـ  .>

هـ( ويف آخره: تؽؿؾة البحر الرائؼ لؿحؿـد بــ 642بابـ كجقؿ، الؿصري)ت:

هــ(، وبالحاشـقة:  8855حسقـ بـ طؾل الطقري، الحـػل الؼـادري)ت: بعـد

 -0مـحة الخالؼ ٓبـ طابديـ، الـاشر: دار الؽتاب اإلسالمل، ط
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بــ إبـراهقؿ السـؿرقـدي، بحر العؾقم، ٕبل الؾقث كصر بـ محؿـد بــ أحؿـد  .45

تحؼقؼ: الشقخ. طؾك محؿد معقض، والشقخ. طادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد، 

 م- 8665، 8الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

البحر الؿحقط، لؿحؿد بــ يقسـػ إكدلسـل، أبـل حقـان، دراسـة وتحؼقـؼ:  .44

الشــقخ. طــادل أحؿــد طبــد الؿقجــقد، والشــقخ. طؾــل محؿــد معــقض، دار 

 م-8665 – ـه8185، 8ؾؿقة، بقروت، طالؽتب الع

بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصـد، لؿحؿـد بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ  .45

هــ( الـاشـر: 262رشد، أبل القلقد، الؼرصبل، الشفقر بابـ رشـد الحػقـد )ت: 

 م-0221 ,هـ 8102مصر،  –دار الحديث، الؼاهرة 

بــ أحؿـد، الؽاسـاين،  بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، ٕبل بؽر بـ مسـعقد .46

ـ 8123، 0هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، ط254الحـػل)ت:   م-8653 ,ه

البـاية شرح الفداية، لؿحؿقد بـ أحؿد بـ مقسك، الغقتابل، العقــل، الـاشـر:  .47

 م-0222، 8دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

التقكسقة التحرير والتـقير، لؿحؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر، الـاشر: الدار  .48

 م- 8651لؾـشر، تقكس، 

ــر الؼرشــل  .49 ـــ كثق ــر ب ـــ طؿ ــداء إســؿاطقؾ ب ــل الػ ــرآن العظــقؿ، ٕب تػســقر الؼ

الدمشؼل، طؾؼ طؾقـف: محؿـد حسـقـ شـؿس الـديـ، مـشـقرات محؿـد طؾـل 

 م-8665، 8بقضقن، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

ــد اهلل  .:4 ـــ طب ــاكقد، لققســػ ب ــاين وإس ــل مـــ الؿع ــا يف الؿقص ــد لؿ  بـــ التؿفق

هــ( 135محؿد بــ طبـد الـرب بــ طاصـؿ، أبـل طؿـر، الـؿـري، الؼرصبـل)ت: 

تحؼقؼ: مصطػك بـ أحؿد العؾقي، محؿد طبد الؽبقر البؽري، الـاشر: وزارة 

 -ـه8554الؿغرب،  –طؿقم إوقاف والشمون اإلسالمقة 

تـــقير الؿؼــابس مـــ تػســقر ابـــ طبــاس، لؿحؿــد بـــ يعؼــقب الػقروزابــادي،  .;4

 م-8660 – ـه8180، 8لبـان، ط –لؽتب العؾؿقة، بقروت الـاشر: دار ا

جــامع البقــان طـــ تلويــؾ آي الؼــرآن، ٕبــل جعػــر محؿــد بـــ جريــر الطــربي،  .>4
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طبـــد اهلل بــــ طبـــد الؿحســــ الرتكـــل، الـاشـــر: مركـــز البحـــقث  -تحؼقـــؼ: د

 والدراسات العربقة واإلسالمقة-

ـُبق ـ لؿا تضؿـف مـ السـة و .55 آي الػرقان، محؿد بــ الجامع ٕحؽام الؼرآن والؿ

أحؿد بـ أبل بؽـر الؼرصبـل، تحؼقـؼ: د. طبـد اهلل بــ طبـد الؿحســ الرتكـل، 

 م-0223 – ـه8104، 8ممسسة الرسالة، ط

حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر، لؿحؿد بـ أحؿـد بــ طرفـة، الدسـققل،  .54

 هـ( الـاشر: دار الػؽر)بدون صبعة وبدون تاريخ(-8052الؿالؽل)ت:

ت، ٕبل زرطة، طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ زكجؾة، تحؼقؼ: سـعد حجة الؼراءا .55

 م-8664 – ـه8185، 2إفغاين، الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، ط

 الحجة يف الؼراءات السبع، لؾحسقـ بــ أحؿـد بــ خالقيـف، تحؼقـؼ: د. طبـد العـال .56

 م-8646 – ـه8566، 5سالؿ مؽرم، الـاشر: دار الشروق، بقروت، ط

السبعة أئؿة إمصار بالحجـاز والعـراق والشـام الـذيـ ذكـرهؿ الحجة لؾؼراء  .57

( ـهـ544أبق بؽر بـ مجاهد، ٕبل طؾل الحسـ بـ طبد الغػـار الػارسـل)ت: 

 ـه8186، 8إطداد: طبد العزيز رباح، الـاشر: دار الؿلمقن لؾرتاث، بقروت، ط

 م-8666 –

ل ( تحؼقـؼ: محؿـد طؾــهـ560الخصائص، ٕبل الػتح طثؿان بــ جــل)ت:  .58

 الـجار، الـاشر: دار الؽتب الؿصرية، الؿؽتبة العؾؿقة-

الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن أحؿد بـ يقسػ السؿقـ الحؾبل، دار  .59

 الؼؾؿ، دمشؼ، تحؼقؼ د. أحؿد محؿد الخراط-

رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار، لؿحؿد أمقـ بـ طؿـر بــ طبـد العزيـز طابـديـ  .:5

 م-8660 – ـه8180، 0ر الػؽر، بقروت، طالدمشؼل، الحـػل، الـاشر: دا

روح الؿعاين يف تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ والسـبع الؿثـاين، لؿحؿـقد بــ طبـد اهلل  .;5

ــان، طـهــ8042ألقســل)ت: ــروت ـ لبـ ــل، بق ــرتاث العرب ــاء ال ، 1( دار إحق

 م- 8652هـ ـ 8122

الروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع، لؿـصقر بـ يـقكس بــ صـالح الـديـ بــ  .>5
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ـــ إ هـــ(، ومعــف: حاشــقة الشــقخ 8228دريــس البفــق  الحـبؾــل)ت:حســـ ب

العثقؿقـ، وتعؾقؼـات الشـقخ السـعدي، خـرج أحاديثـف: طبـد الؼـدوس محؿـد 

 كذير، الـاشر: دار الؿميد، ممسسة الرسالة-

سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة وأثرها السقئ يف إمة، لؿحؿد كاصر  .65

هـــ(، الـاشــر: دار الؿعــارف، 8102الــديـ، أبــل طبــد الــرحؿـ، إلبــاين )ت:

 م-8660 ,هـ 8180، 8الرياض، السعقدية، ط

ـــــــ إســــــحاق إزدي،  .64 ـــــــ إشــــــعث ب ــــــل داود، لســــــؾقؿان ب ســــــــ أب

ِجْستاين)ت: د كامِـؾ قـره بؾؾـل، 042الس  هـ( تحؼقؼ: شَعقب إركاؤوط، مَحؿَّ

 م- 0226 ,هـ 8152، 8الـاشر: دار الرسالة العالؿقة، ط

الؽبقــر( لؿحؿـد بـــ طقســك بـــ َسـْقرة بـــ مقســك بـــ  ســـ الرتمــذي)الجامع .65

هــ( تحؼقـؼ: بشـار طـقاد معـروف، 046الضحاك، الرتمذي، أبـل طقسـك)ت: 

 م-8665الـاشر: دار الغرب اإلسالمل، بقروت، 

الشرح الؽبقر)الؿطبقع مع الؿؼــع واإلكصـاف( لعبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ  .66

قــؼ: طبــد اهلل بـــ هـــ(، تحؼ350أحؿــد بـــ قدامــة الؿؼدســل، أبــل الػــرج)ت:

طبدالؿحسـ الرتكل، طبد الػتاح محؿد الحؾق، الـاشر: هجر لؾطباطة والـشـر 

 م-8662 ,هـ 8182، 8والتقزيع واإلطالن، الؼاهرة، ط

شرح فتح الؼدير طؾك الفداية شـرح بدايـة الؿبتـدي، ٓبــ الفؿـام، طّؾـؼ طؾقـف  .67

ج أحاديثــف، الشــقخ. طبــد الــرزاق غالــب الؿفــدي، الـاشــر:  دار الؽتــب وخــرَّ

 م- 0225، 8لبـان، ط –العؾؿقة، بقروت 

شــرح مختصــر الطحــاوي، ٕحؿــد بـــ طؾــل أبــل بؽــر، الــرازي، الجصــاص،  .68

طصــؿت اهلل طـايــت اهلل محؿــد، وآخــرون،  -هـــ( تحؼقــؼ: د542الحـػــل)ت:

 م-0282، 8الـاشر: دار البشائر اإلسالمقة، ط

يحقــك  -: دشــعر هدبــة بـــ خشــرم العــذري)ديقان هدبــة بـــ خشــرم(، تحؼقــؼ .69

 م-8653 – ـه8123، 0الجبقري، الـاشر: دار الؼؾؿ، الؽقيت، ط

صــحقح البخاري)الجــامع الؿســـد الصــحقح الؿختصــر مـــ أمــقر رســقل اهلل  .:6
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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

، 8الـجاة )مصقرة طـ السؾطاكقة بنضـافة تـرققؿ محؿـد فـماد طبـد البـاقل(، ط

 هـ-8100

صحقح مسؾؿ)الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلـك رسـقل  .;6

اهلل صـــــؾك اهلل طؾقـــــف وســـــؾؿ(، لؿســـــؾؿ بــــــ الحجـــــاج، أبـــــل الحســــــ 

هـ(، تحؼقؼ: محؿد فـماد طبـد البـاقل، الـاشـر: دار إحقـاء 038الؼشقري،)ت:

 بقروت- –الرتاث العربل 

صحقح وضعقػ ســ أبل داود، محؿد كاصر الديـ إلباين، مصدر الؽتـاب:  .>6

بركامج مـظقمة التحؼقؼات الحديثقة، مــ إكتـاج مركـز كـقر اإلسـالم ٕبحـاث 

 الؼرآن والسـة باإلسؽـدرية-

الػتاوى الفـدية، لؾجـة مـ العؾؿاء، برئاسة كظـام الـديـ البؾخـل، الـاشـر: دار  .75

 -ـه8582، 0ػؽر، طال

فتح الؼدير الجامع بقـ فـل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسقر، لؿحؿد بـ طؾل  .74

بـــ محؿــد الشــقكاين، الـاشــر: شــركة دار الـــقادر الؽقيتقــة، الؽقيــت، صبعــة ا

خاصة لقزارة الشمون اإلسالمقة وإوقاف والدطقة واإلرشاد، يف السعقدية، 

 م-0282, ـه8158

لؿحؿد بـ يعؼقب الػقروزابـادي، الفقئـة الؿصـرية العامـة الؼامقس الؿحقط،  .75

 -ـه8528لؾؽتاب، كسخة مصقرة طـ الطبعة الثالثة لؾؿطبعة إمقرية، 

خقـر الـديـ سـقب،  -الؼراءات الؼرآكقة وأثرها يف اختالف إحؽـام الػؼفقـة، د .76

 م-0225 – ـه8106، 8لبـان، ط ,الـاشر: دار ابـ حزم، بقروت 

رة وأثرهـا يف الرسـؿ الؼـرآين وإحؽـام الشـرطقة، د. محؿـد الؼراءات الؿتقات .77

 م-8666 – ـه8186، 8حبش، دار الػؽر، دمشؼ، ط

الؽــايف يف فؼــف أهــؾ الؿديـــة، لققســػ بـــ طبــد اهلل بـــ طبــد الــرب بـــ طاصــؿ،  .78

هـ(، تحؼقـؼ: محؿـد محؿـد أحقـد ولـد ماديـؽ الؿقريتـاين، 135الـؿري)ت:
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 م- 8652، 0اض، طالـاشر: مؽتبة الرياض الحديثة، الري

كتاب السبعة يف الؼراءات، ٕحؿد بـ مقسك بـ العباس بـ مجاهد، أبل بؽر،  .79

التؿقؿل البغـدادي، تحؼقـؼ: شـققل ضـقػ، الـاشـر: دار الؿعـارف، الؼـاهرة، 

 -ـه8122، 0ط

ــؼ:  .:7 ــل ســفقؾ السرخســل، تحؼق ـــ أب ــل بؽــر، محؿــد ب ــاب الؿبســقط، ٕب كت

 م-8656 مجؿقطة مـ العؾؿاء، دار الؿعرفة، بقروت،

(، تحؼقــؼ: ـهــ852الؽتــاب، لعؿــرو بـــ طثؿــان بـــ قـــرب الشــفقر بســقبقيف)ت: .;7

 – ـه8125، 5السالم محؿد هارون، الـاشر: مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، ططبد

 م -8655

كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع، لؿـصقر بـ يقكس بـ صالح الـديـ بــ حســ  .>7

 الؽتب العؾؿقة-(، الـاشر: دار ـه8228إدريس البفق ، الحـبؾل)ت:

الؽشاف طـ حؼائؼ غؿقض التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجقه التلويؾ، ٕبـل  .85

الؼاســؿ، محؿــقد بـــ طؿــر الزمخشــري، تحؼقــؼ: الشــقخ. طــادل أحؿــد طبــد 

 – ـهـ8185، 8الؿقجقد، والشقخ. طؾل محؿد طـقض، مؽتبـة العبقؽـان، ط

 م-8665

بــ أبـل صالـب الؽشػ طـ وجقه الؼراءات السبع وطؾؾفا وحججفـا، لؿؽـل  .84

محقـل الـديـ رمضــان، مطبقطـات مجؿـع الؾغـة العربقــة  -الؼقسـل، تحؼقـؼ: د

 م-8641بدمشؼ، 

 بــل( ٕبــل إســحاق أحؿــد الثعــالبلالؽشــػ والبقــان، الؿعروف)تػســقر الثعؾ .85

( تحؼقؼ: أبق محؿد بـ طاشقر، الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل، ـه104)ت:

 م0220 – ـه8100، 8لبـان، ط –بقروت 

سان العرب، محؿد بـ مؽرم بـ طؾل بــ أحؿـد، ابــ مـظـقر، صبعـة جديـدة ل .86

ــارف،  ــارس مػصــؾة، دار الؿع ــة بػف ــامالً ومذيؾ ــؽالً ك ــؽقلة ش ــة ومش محؼؼ

 -ـه8181، 5الؼاهرة، ودار صادر، بقروت ط

 مجؿؾ الؾغة، ٕحؿـد بــ فـارس بــ زكريـا الؼزويــل، الـرازي، أبـل الحسـقـ .87
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بد الؿحسـ سـؾطان، الـاشـر: ممسسـة هـ(، دراسة وتحؼقؼ: زهقر ط562)ت:

 م-8653 ,هـ 8123، 0لبـان، ط –الرسالة، بقروت 

الؿحــرر الــقجقز يف تػســقر الؽتــاب العزيــز، طبــد الحــؼ بـــ غالــب بـــ ططقــة،  .88

تحؼقؼ: طبد السالم طبد الشايف محؿـد، مـشـقرات محؿـد طؾـل بقضـقن، دار 

 م- 0228، 8لبـان، ط –الؽتب العؾؿقة، بقروت 

ذ الؼـرآن مــ كتـاب البـديع، لؾحسـقـ بــ أحؿـد بــ خالقيـف، مختصر يف شـقا .89

 الـاشر: مؽتبة الؿتـبل، الؼاهرة-

 مســد الشـفاب، لؿحؿـد بــ سـالمة بـــ جعػـر بــ طؾـل الؼضـاطل الؿصــري .:8

 –هـ(، تحؼقؼ: حؿدي بــ طبـد الؿجقـد، الـاشـر: ممسسـة الرسـالة 121)ت:

 م-8653 – ـه8124، 0بقروت، ط

ـري الزجـاج، تحؼقـؼ:  معاين الؼـرآن وإطرابـف، ٕبـل .;8 إسـحاق، إبـراهقؿ بــ السَّ

 – ـهــ8125، 8طبــد الجؾقــؾ طبــده شــؾبل، الـاشــر: دار الؽتــب، بقــروت، ط-د

 م-8655

طبد الؾطقػ الخطقب، الـاشر: دار سـعد الـديـ، دمشـؼ،  -معجؿ الؼراءات، د .>8

 م-0220 –8ط

ق الؿعجؿ القسقط، إطداد: مجؿع الؾغة العربقة، بؿصر، الـاشر: مؽتبة الشـرو .95

 م -0221 – ـه8102، 1الدولقة، مصر، ط

مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، لؿحؿد بــ أحؿـد الخطقـب،  .94

هـ(، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقـة، 644شؿس الديـ، الشربقـل، الشافعل)ت: 

 م-8661، 8ط

ــة،  .95 ـــ قدام ـــ محؿــد ب ـــ أحؿــد ب ــد اهلل ب ــديـ طب ــؼ ال ــل محؿــد مقف ــل، ٕب الؿغـ

 م-8635 – ـه8555(، الـاشر: مؽتبة الؼاهرة، ـه302حـبؾل)ت:الدمشؼل، ال

مػاتقح الغقب)تػسقر الػخر الـرازي، الؿشـفقر بالتػسـقر الؽبقـر( لؿحؿـد بــ  .96

، 8طؿر بـ الحسقـ الـرازي، الـاشـر: دار الػؽـر لؾطباطـة والـشـر، بقـروت، ط

 م-8658
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الؿػـــردات يف غريـــب الؼـــرآن، لؾحســـقـ بــــ محؿـــد، الؿعـــروف بالراغـــب  .97

هـ(، تحؼقؼ: صػقان طدكان الداودي، الـاشر: دار الؼؾؿ، 220صػفاين)ت: إ

 هـ- 8180، 8الدار الشامقة )دمشؼ، بقروت( ط

مقاهب الجؾقؾ بشرح مختصـر خؾقـؾ، لؿحؿـد بــ محؿـد بــ طبـد الـرحؿـ  .98

(، الـاشـر: دار الػؽـر، ـهـ621الطرابؾسل، الؿعروف بالحطـاب الرطقــل)ت:

 م- 8660 – ـه8180، 5ط

يف وجقه الؼراءات وطؾؾفا، كصر بـ طؾل بــ محؿـد بــ أبـل مـريؿ، الؿقضح  .99

 م- 8665 ,هـ 8181، 8طؿر حؿدان الؽبقسل، ط -تحؼقؼ د

الـشــر يف الؼــراءات العشــر، لؿحؿــد بـــ محؿــد بـــ يقســػ، أبــل الخقــر، ابـــ  .:9

هـ(، تحؼقؼ: طؾل محؿد الضباع، الـاشر: الؿطبعة التجارية 555الجزري)ت:

 الؽربى-

ؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼـرآن وتػسـقره، وأحؽامـف، لؿؽـل بــ الفداية إلك ب .;9

هـــ(، تحؼقــؼ: مجؿقطــة مـــ البــاحثقـ، جامعــة 154أبــل صالــب الؼقســل )ت:

 م- 0225 ,هـ  8106، 8الشارقة، ط

القســــقط يف الؿــــذهب، لؿحؿــــد بـــــ محؿــــد، أبــــل حامــــد، الغزالــــل،  .>9

مر، هـ( تحؼقـؼ: أحؿـد محؿـقد إبـراهقؿ، محؿـد محؿـد تـا222الطقسل)ت:

-ـه8184 ،8ط مصر، –دار السالم، الؼاهرة الـاشر: 

* * * 
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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 Al-

Wafaa (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 

* * * 

 
 

http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
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Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria:  

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   



 هـ4774( :6لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
331 

Conditions & Procedures of Publishing 
In"Tibian"Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties:  

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study:  

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery:  

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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