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جملة تبيان للدراسات القرآنية

رئيض جملض إدارة اجلنعية العلنية الصعودية للكرآٌ اللريه وعلومه

أشتاذالكرآٌوعلومهجبامعةاإلماوحمندبًشعوداإلشالمية

أشتاذ الكرآٌ وعلومه جبامعة اإلماو حمند بً شعود
اإلشالمية
***

وكيل الرئيض العاو لشؤوٌ املصجد اليبوي
أشتاذ الدراشات الكرآىية جبامعة امللم شعود بالرياض

رئيض قصه الكرآٌ وعلومه جبامعة اإلماو وأشتاذ
كرشي امللم عبد اهلل ابً عبد العسيس للكرآٌ
اللريه جبامعة اإلماو حمند ابً شعود اإلشالمية
عنيد كلية الدراشات اإلشالمية والعربية -
جامعة األزٍر مصر

احملاضرجبامعةاإلماوحمندبًشعوداإلشالمية
***

أشتاذ الدراشات الكرآىية جبامعة امللم شعود بالرياض
عنيد كلية الكرآٌ اللريه والدراشات اإلشالمية
باجلامعة اإلشالمية باملديية امليورة

عنيد أكادميية الدراشات اإلشالمية جبامعة
مااليا مباليسيا

أشتاذ الدراشات الكرآىية جبامعة امللم شعود بالرياض

رئيض جملض األمياء جبامعةإشتيابولبرتكيا
اشتاذ التعليه العالي -كلية األداب -جامعة ابً
زٍر -ممللة املغرب

أشتاذ الكراءات جبامعة أو الكرى مبلة امللرمة
أشتاذ الكرآٌ وعلومه جبامعة الكصيه

األشتاذبلليةالرتبية -جامعة تلريت العراق
املشرفعلىمركسبيياتللدراشاتالكرآىيةباملنللةاألردىية

***
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يف جملة (تبيان) للدراسات القرآنية

الؿقاصػات العؾؿقة والؿـفجقة:
 إماكة العؾؿقة- إصالة وآبتؽار. سالمة آتجاه- سالمة مـفج البحث- مراطاة أصقل البحث العؾؿل يف آقتباس والتقثقؼ ،وسالمة الؾغة ،واإلمالء ،والطباطة- كتابة مؼدمة تحتقي طؾك( :مقضقع البحث ،ومشؽؾتف ،وحدوده ،وأهدافف،ومـفجف ،وإجراءاتف ،وخطة البحث ،والدراسات السابؼة إن وجدت وإضافتف
العؾؿقة طؾقفا)-
 تؼسقؿ متـ البحث إلك فصقل ومباحث ومطالب ،حسب ما يـاسب صبقعة البحثمقضقطف ومحتقاه-
 كتابة خاتؿة بخالصة شامؾة لؾبحث تتضؿـ أهؿ (الـتائج) و(التقصقات)- كتابة قائؿة بؿراجع البحث ،وفؼ الؿقاصػات الػـقة الؿشار إلقفا ٓحؼًا-شروط تسؾقؿ البحث:
 أٓ يؽقن البحث قد سبؼ كشره- أٓ يؽقن مستالًّ مـ بحث أو رسالة كال هبا الباحث درجة طؾؿقة ،ويف حال كانكذلؽ يجب طؾك الباحث أن يشقر إلك ذلؽ ،وأن ٓ يؽقن سبؼ كشره ،لتـظر هقئة
التحرير ي مدى الػائدة العؾؿقة مـ كشره-
 أن ٓ يزيد طدد الصػحات طـ  05صػحة -كامال مع الؿؾحؼات -بعد التؼقد بالؿقاصػاتالػـقة لطباطة البحث مـ حقث كقع الخط ،وحجؿف ،والؿسافات ،والفقامش.
 رفع البحث طرب البقابة اإللؽرتوكقة لؾؿجؾة كسخة إلؽرتوكقة مـ البحث بصقغة( ،)Wordوكسخة أخرى بصقغة ( )BDFبدون بقاكات الباحث-
مرفؼات البحث طـد تسؾقؿف:
 -رفع مؾػ يشتؿؾ طؾك طـقان البحث والسقرة الذاتقة-
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 رفع مؾػ مؾخص البحث بالؾغة العربقة ٓ ،يزيد طـ ( )022كؾؿة ،ويتضؿـالعـاصر التالقة( :طـقان البحث ،اسؿ الباحث ورتبتف العؾؿقة ،مقضقع البحث،
وأهدافف ،ومـفجف ،وأهؿ الـتائج ،وأهؿ التقصقات) -مع كؾؿات دالة (الؿػتاحقة)
معربة بدقة طـ مقضقع البحث ،والؼضايا التل تـاولفا ،بحقث ٓ يتجاوز طددها
( )3كؾؿات-
 رفع مؾػ ترجؿة الؿؾخص وطـقان الؿقضقع واسؿ الباحث ورتبتف ،والؽؾؿاتالدالة إلك الؾغة اإلكجؾقزية ،ويجب أن يعتؿد الؿؾخص الؿرتجؿ مـ قبؾ مركز
ترجؿة متخصص-
إجراءات التحؽقؿ:
 تـظر هقئة التحرير يف مدى تحؼقؼ البحث لشروط الـشر ،فنن كان مطابؼا لؾشروطحقل لؾتحؽقؿ-
معقار التؼققؿ

الدرجة التامة

ققؿة الؿقضقع العؾؿقة

80

جدة الؿقضقع واإلضافة العؾؿقة
سالمة مـفجقة البحث
شخصقة الباحث وحسـ معالجتف لؾؿقضقع
الؿجؿقع

80
80
80
355

الدرجة الػعؾقة جقاكب الضعػ

 تمخذ الـتقجة بؿتقسط درجات أطضاء هقئة التحرير . يجتاز البحث الؼبقل إولل لؾعرض طؾك الؿحؽؿقـ إذا تجاوز -%32 ُتح َّؽؿ البحقث مـ قبؾ محؽؿقـ اثـقـ طؾك إقؾ ،برتبة طؾؿقة تساوي أو تزيدطـ الباحث-
 ُتح َّؽؿ البحقث وفؼ الؿعايقر التالقة:معقار التؼققؿ
العــــقان :جـــقدة الصـــقاةة ،مطابؼـــة العــــقان
لؾؿضؿقن
مؾحؼــات البحــث :مؾخــص ،مؼدمــة ،خاتؿــة،
تقصــقات ،قاةؿــة مراجــع .مــع تــقفر العـاصــر
إساسقة لؽؾ مـفا.
الدراســـات الســـابؼة :وافقـــة ،وضـــقح العالقـــة

الدرجة التامة الدرجة الػعؾقة جقاكب الضعػ
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معقار التؼققؿ
بالبحث ،اإلضافة العؾؿقة محدد
الؾغة  :الـحق ،اإلمالء ،الطباطة
الؿـفجقــة :القضــقح ،الســالمة ،آلتــزام ،دقــة
الخطة ،سالمة التقزيع
إسؾقب :الجزالة ،اإليجاز ،القضقح ،الترابط
الؿضـــــؿقن العؾؿـــــل :الؿطابؼـــــة لؾعــــــقان
وإهــدا  ،الســالمة العؿقــة ،الؼــقة ،اإلضــافة
العؾؿقة ضاهرة وققؿة.
اإلضافة العؾؿقة :إصالة ،التجديد ،إهؿقة.
الؿصادر :إصالة ،الحداثة ،التـقع ،الشؿقل
الـتاةج :مبـقة طؾك الؿقضقع ،الشؿقل ،الدقة
التقصــقات :مـبةؼــة طـــ الؿقضــقع ،القاقعقــة،
الشؿقل
الـتقجة

الدرجة التامة الدرجة الػعؾقة جقاكب الضعػ
0
35
85
85
30
0
0
0
355

 قرار التحؽقؿ يعتؿد طؾك متقسط درجات الؿحؽؿقـ ويتضؿـ آحتؿآت التالقة: oيف حال اجتقاز البحث درجة  %62يعترب البحث مؼبقٓ لؾـشر طؾك حالف-
 oيحتاج لتعديؾ يف حال حصقل البحث طؾك درجة ما بقـ -% 56 – % 32
 oمرفقض يف حال حصقل البحث طؾك درجة أقؾ مـ -% 32
 يف حال الحاجة لؾتعديؾ يعاد البحث مع التعديالت الؿطؾقبة لؾباحث ،ويؼقم هقبدوره بالتعديؾ وإن بؼل طؾك رأيف يرد طؾك مالحظة الؿحؽؿ بؿا يقضحف ويؼقيف-
 بعد أن يجري الباحث التعديؾ يعاد البحث لؾؿحؽؿ لؾحؽؿ الـفائل ،ويتضؿـالحؽؿ أحد احتؿالقـ:
 oمؼبقل لؾـشر يف حال حصقلف طؾك  %62فؿا فقق-
 oمرفقض يف حال حصقلف طؾك  %62فؿا دون-
شروط الـشر:
 فـل حال قبقل البحث لؾـشر تمول كافة حؼقق الـشر لؾؿجؾة ،وٓ يجقز كشره فـلأي مـػذ كشر آخر ورققًا أو إلقؽرتوكقًا ،دون إذن كتابل مـ رئقس هقئة تحرير
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الؿجؾة ،ولؾؿجؾة الحؼ يف كشر البحث طؾك مققع الجؿعقة وغقره مـ أوطقة الـشر
اإللؽرتوين-
 يـشر البحث إلؽرتوكقا يف مققع الؿجؾة ويف الؿجؾة كػسفا حسب أولقية الـشر،وهذه تعتؿد طؾك تاريخ قبقل البحث ،واطتبارات تحددها هقئة التحرير مثؾ تـقع
إبحاث يف العدد القاحد-
 يف حال قبقل البحث لؾـشر يرسؾ لؾباحث قبقل الـشر ،وطـد رفض البحث لؾـشريرسؾ لف اطتذار طـ الـشر-
 يؾزم الباحث بدفع تؽالقػ التؼققؿ يف الحآت التالقة: oإذا ثبت طدم صدق اإلقرار-
 oإذا أخؾ الباحث بالتعفد -
 oإذا سحب الباحث بحثف بعد التؼققؿ-
 oإذا لؿ يؾتزم بتسؾقؿ البحث بصقغتف الـفائقة وفؼ شروط الـشر الؿعتؿدة يف الؿجؾة-
 يؾتزم الباحث طـد الؿقافؼ طؾك كشره بتؼديؿة بالصقغة الـفائقة الؿشار إلقفا يفالؿقاصػات الػـقة الؿعتؿدة-
الؿقاصػات الػـقة لؾبحث:
 يستخدم خط ( )Traditional Arabicلؾغة العربقة بحجؿ ( )85أبقض لؾؿتـوأسقد لؾعـاويـ ،وبحجؿ ( )81أبقض لؾحاشقة والؿؾخص-
 يستخدم خط ( )Times New Romanلؾغة اإلكجؾقزية بحجؿ ( )88أبقض لؾؿتـوأسقد لؾعـاويـ ،وبحجؿ ( )82أبقض لؾحاشقة والؿستخؾص-
 طدد صػحات البحث ( )05صػحة (.)A4 -ترتك مسافة بداية كؾ فؼرة ٓ تزيد طؾك 8سؿ-

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

مسقد)-
الؿصحػ الشريػ بحجؿ  81بؾقن طادي (غقر َّ

12

جملة تبيان للدراسات القرآنية العدد (3418 )28هـ

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

*

*
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الصػحة

العـقان
افتتاحقة العدد
رئقس هقئة تحرير الؿجؾة ( أ-د -محؿد بـ سريع بـ طبداهلل السريع)

31

البحقث

الصـقت َّقة
.3
ُ
وآثارهــا َّ
اكػـــرادات اإلمـام كافـع وراويقـْف مـ صريؼ الشاصبقة ُ
يف إداء  -كاقص مؾخص طربل و إكجؾقزي
د -السقد إبراهقؿ الؿـسل سؾقؿ
 .8كتاب معاين ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ" :أكزل الؼرآن طؾك سبعة
أحر " ٕبل الػضؾ الرازي  -طرض وتحؾقؾ – كاقص مؾخص إكجؾقزي
د -طبد الحؾقؿ بـ محؿد الفادي بـ طؾل قابة
.1
.4

.0
.6

83

30

311

تػسقر آيات الصػات بالالزم مع اإلثبات
د -طؿاد صف أحؿد الراطقش
آستػفامات الؼرآكقة الدالة طؾك إثبات وجقد اهلل تعالك بطريؼ العؼؾ 851
والحس  -طرض ودراسة
ّ
د -أبق بؽر بـ سالؿ شفال  ,كاقص مؾخص إكجؾقزي
ال َؼ ُ
الجاذ لِ َؿ ْـ قرأ َّ
861
بالشا ِّذ ٕ ،بل الؼاسؿ الـقيري الؿالؽل
قل َ
د -طبد اهلل بـ طبدالعزيز الدغـقثر  ,كاقص مؾخص إكجؾقزي
140
الجزَ ري وأثره يف طؾؿ الرسؿ العةؿاين
مصحػ ابـ َ
د.مفا بـت طبداهلل محؿد الفدب  -كاقص مؾخص إكجؾقزي

 .1طـاويـ كتب التػسقر  -دراسة تلصقؾقة
د -طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ الضامر  ,كاقص مؾخص إكجؾقزي
مؾخصات البحقث بالؾغة اإلكجؾقزية.
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أ.د.حممد بن رسيع بن عبداهلل الرسيع

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل الذي طؾؿ بالؼؾؿ ،طؾـؿ اإلكسـان مـالؿ يعؾـؿ ،والصـالة والسـالم طؾـك البشـقر
الـذير ،والسراج الؿـقر ،كبقـا محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ ،وبعد:
فــنن الؼــرآن الؽــريؿ حجــة اهلل طؾــك إولــقـ وإخــريـ ،وهــق الـــقر الؿبــقـ والصــراط
ــ اتبعـف ُهـدي إلـك صـرط مسـتؼقؿٓ ،
وم ْ
وم ْـ حؽؿ بـف طـدلَ ،
الؿستؼقؿَ ،م ْـ قال بف صدقَ ،
تضطرب معف إكػس وٓ تزيغ معف إبصار ،أكزلف ربـا هدى وشريعة ومـفاجًا.
مـفج حؽؿ وشريعة تحاكؿ ودستقر أخالق ووثقؼة إصالح ،لقس بالعالؿ حاجة أطظـؿ
مـ حاجتفؿ إلك هذا الؽتاب الؽريؿ والـقر الؿبقـ.
إكف وإن تعددت حاجات البشرية وتـقطت ضرورات الـاس فـال يقجـد – والـذي بعـث
محؿــد ًا صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ بــالحؼ – ضــرورة أطظــؿ مـــ هدايــة الؼــرآن وٓ حاجــة أكةــر
إلحاحًا مـ آستـارة بـقره.
وإكف حؼًا وصدقًا ّ ٓ -
حؾ لؿشؽالت العالؿ وٓ خروج لف مـ ضؾؿاتف إٓ بالؼرآن

الؽريؿ والـقر الؿبقـ ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [الؿاةدة .]36 ،30
إن الطريؼ إلـك السـؾؿ ،والخـروج مــ حــادس الظـالم يف الــػس والؼؾـب وإخـالق،
خروج مـ الظؾؿات التل تحقؾ الحقاة إلك شؼاء ضـؽ إلك كعقؿ آيؿان وفسـحة القؼـقـ (إن
يف الدكقا جـة مـ لؿ يدخؾفا لؿ يدخؾ جـة إخرة).
وإن الؿســمولقة الؿـقصــة بلهــؾ العؾــؿ وصالبــف يف تبؾقــغ هــدى الؼــرآن وتؼريبــف لؾـــاس
لؿســمولقة طظقؿــة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ
[آل طؿران .]321
وهق شامالً لبقان الؿعاين وإحؽام مع بقان الحرو والؼراءة.
وبعد ففذا هق العـدد السـابع والعشـرون مــ مجؾـة تبقـان لؾدراسـات الؼرآكقـة مسـاهؿة يف هـذا
السقؾ ،وإضافة صالحة يف هذا الطريؼ ،كسلل اهلل تعالك أن يتؼبؾفا بؼبقل حسـ وأن يـػع بفا.
بارك اهلل إطؿال وإطؿار ،وكػع بالجفقد ،وأخؾص الـقات إكف سؿقع مجقب.
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املقذِّم٘
الحؿد هلل الذي ط ّؾؿ الؼرآن ،وز ّيـ اإلكسان بـ ْطؼ الؾسان ،فطقبك لؿـ يتؾق كتاب
حؼ تالوتف ،ويقاضب آكاء الؾقؾ وأصراف الـفار طؾـك دراسـتف ،والصـالة والسـالم
اهلل ّ
الـبل الؽريؿ ،الفادي إلك صراط اهلل الؿستؼقؿ-
طؾك سقدكا محؿد ّ

ــ اهلل طؾـ َّـل إ ْذ طايشــت الؼــراءات الؼرآكقــة دراي ـ ًة أثـــاء مرحؾــة
أ ّمــا بعــدُ  ،فؾؼــد مـ َّ

الؿاجستقر التل أثؿرت« :الققػ وآبتداء يف الؼرآن الؽريؿ – دراسة لغقيـة يف ضـقء
طز ّ
وجؾ – بربكامج اإلقراء واإلجازة ،التابع لؾجؿعقة
الؼراءات السبع» ،ثؿ أكرمـل – ّ
العؾؿقــة الســعقدية لتحػــقظ الؼــرآن وطؾقمــف (تبقــان) فــرع مؽــة الؿؽرمــة ،بجامعــة أم
الؼرى ،حقث تؾ ّؼقت مـ خاللف الؼراءات السبع رواية (مـ صريؼ الشاصبقة) قراءة بعد
أخرى -وأثـاء ذلؽ اسرتطك اكتباهل اكػرادات الؼراء ورواهتؿ ،فعايشـت هـذه الػؽـرة
ما شاء اهلل لل أن أطايشفا ،وهلكذا القـقم أقـدّ م «اكػـرادات اإلمـام كـافع وراوي ْقـف مــ
صريؼ الشاصبقة» ،باكقرة اكػرادات الؼراء ،راجقًا اهلل التقفقؼ والؼبـقل واإلطاكـة طؾـك
إتؿام هذه السؾسؾة-
مق َلك َج ْعقكَة بـ َشعقب الؾقثلُ ،ولِد طام 42هـ ،أصـؾف مــ
( )8اإلمام كافع هق أبق طبد الرحؿـ بـ أبل ُك َع ْقؿْ ،
َأ ْصبفان ،قرأ طؾك سبعقـ مـ التابعقـ ،مـفؿ أبق جعػر يزيد بـ الؼعؼاع ،وطبد الرحؿـ بـ هرمز ،اختـار
الؿـقرة َم ِـز ً
ٓ ،فلقام هبا إلك أن مات فقفا سـة 836هـ-
الؿديـة
ّ
ِ
الؿــقرة طـام 802هــ ،وقـرأ طؾـك
إول قالقن ،وهق أبق مقسك طقسك بـ مقـاُ ،ولـد بالؿديــة
ّ
 راويف ّشقخف كافع هبا ،ل َّؼبف شقخف بؼالقن لجقدة قراءتف ،ومات فقفا سـة 002هـ-
 راويـف الثـاين َو ْرش ،وهـق أبــق سـعقد طثؿـان بـــ سـعقد الؿصـريُ ،ولِــد بؿصـر طـام 882هـــَ ،ر َحـؾ إلـك كــافعبالؿديـة ،وقرأ طؾقف طدة ختؿات ،لؼبف شقخف بقرش لشدّة بقاضف ،ثؿ طاد إلك مصـر ،وأقـرأ الــاس مـدة صقيؾـة
إلك أن تقيفّ هبا سـة 864هـ-
َ
ِّ
فذاك الذي اختار الؿديـة َم ِـزَٓ
كافع **
فل َّما
الس ِّـر يف الطقب ٌ
الؽريؿ ِّ
ُ
ُ
ُ
ثؿ
ـع تــل َّثالَ
بصــحبتف الؿجــدَ الرفقـ َ
ور ُش ُف ْؿ ** ُ
طثؿان ْ
وقالقن طقسك َّ
يـظر :التقسقر  ,84الؿػردات السبع  – 85 ،84سراج الؼـارئ  ,6البـدور الزاهـرة  – 80صـػحات يف
طؾقم الؼراءات -085
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واصطالحا:
آكػراد لغ ًة
ً

تػـرد
الـراء ،وأ ْف َـرد وا ْك َػ َـرد واسـت ْػ َر َد ّ
جاء يف الؿعاجؿ العربقةَ « :ف ِر َد بـإ ْمر مث ّؾثـة ّ

َّ
استؼؾ بف وحده ،ولقس معف فقف شريؽ» -
بف» « ،واك َػ َرد بإمر:
اكػردت بف» -
أفر ُد بف ُف ُرو ًدا إذا
ُ
ويؼال« :فر ْد ُت هبذا إمر ُ

الؾغـقي ،إ ْذ يعــل ّ
أن الؼـارئ أو
وأرى آكػراد اصطالحًا ٓ يخرج طـ الؿعــك
ّ
غقـره ،أو َيؼـرأ
الراوي يـػرد بقجف مـ ْأوجف الؼراءة يف مقضع ما ،فال َيؼرأ هبذا القجـف ُ
غقره-
الؿقضع بقجفقـ يشاركف يف أحدهؿا ُ

وبفذا التعريػ يخرج ما اتػـؼ طؾقـف قارئـان ،أو راويـان ،أو قـارئ ٍ
وراوْ ،أو أكثـر

مـ هذا-

كؿا يخرج ما كان ضاهرة خاصة طـد قارئ أو ٍ
راوٕ 7كف داخؾ تحت ضاهرة طامة
طـد قارئ أو ٍ
راو آخر ،مثال ذلـؽ :إبـدال الفؿـزة السـاكـة (فـاء الؽؾؿـة) طــد َو ْرش،
السقسل،
مثؾ( :يممـ لؾؿممـقـ) حقث تـدرج تحت إبدال الفؿزة الساكـة طامة طـد ّ

وسلذكر ذلؽ تػصقالً يف اكػراداتف-
ومـ أمثؾة ذلؽ – أيضًا – مدّ صؾة مقؿ الجؿع وصالً إذا ولقفا هؿزة طـد ورش،
وسقػصؾ هذا يف مقضعف-
حقث تـدرج تحت مدّ الصؾة طامة طـد قالقن وابـ كثقر،
ّ
وأطـل بإداء الؼرآين إ ْم َر القارد يف ققلف تعالك :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [الؿزمؾ:
 ]1وققلف تعالك :ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ[الؼقامة-]85 :
والترتقــؾ :التــلكّل والتؿفــؾ والرتســؾ وتبقــقـ الحــروف والحركــات  ،أو هــق:
تجقيد الحروف ومعرفة القققف -
( )8الؼامقس الؿحقط -500.8
( )0معجؿ متـ الؾغة -546.1
( )5لسان العرب -558.5
( )1يـظر :معاين الؼرآن  – 864.5لسان العرب  – 032.88معجؿ ألػـاظ الؼـرآن – 140.8صـػحات يف
طؾقم الؼراءات  – 820الؿبتؽر الؿػقد يف طؾؿ التجقيد -80
( )2الـشر يف الؼراءات العشر - 026.8
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ومـ هـا فنن هذا البحث ُيؾؼل الضقء طؾك أثـار الصـقتقة ٕداء الؼـارئ اكػـرا ًدا
ما مؼارك ًة بؼراءة باقل السبعة-

أهؿقة الؿقضقع تبدو يف:
 ,8الؼرآن الؽريؿ أطؾـك الـصـقص الؾغقيـة فصـاحة وبقاكـًاُ « ،أك ِْـزل طؾـك سـبعة
َأحرف ،ك ّؾفا شاف ٍ
كاف».
ْ
 ,0دراسة الؼراءات الؼرآكقة ،وآكػرادات جزء مـفا ،تؽشػ طــ قضـايا لغقيـة
متـقطة ،هل مقضع أخذ ور ٍّد بقـ الؿتخصصقـ-
 ,5آهتؿام بالدراسات الؼرآكقة يرجع إلك:
ُ ,حب الدراسقـ لفذا الؽتاب الخالد الذي ٓ يلتقف الباصؾ مـ بقـ يديـف وٓ مــ
خؾػف-
ِ
رصفؿ طؾك التؼرب إلك اهلل  بتالوتف وتدب ِره وخدمة أهؾف-
,ح ُ

مـ أسباب اختقـار الؿقضــقع:
الؼراء َو ْفؼ َك ْظؿ الشاصبل-
 ,8مراطاة ترتقب ّ
 ,0الدراســة الصــقتقة هــل حجــر الزاويــة يف أي دراســة لغقيــة ،إذ إن التغقــر
الصقيتّ لؿػردة ما داخؾ الـص الؾغقي قد يؽشػ طـ صـقغتفا الصـرفقة أو تقجقففـا
اإلطرابل ،كؿا قد يـ ّبف إلك اختالف دٓلتفا-
ّ ,5
ـقي الؿـصــت لؾؼــراءات الؼرآكقــة ،الؿتل ّمــؾ لفــاُ ،يــدرك أن الػــروق
أن الؾغـ ّ
الصــقتقة ،متؿثؾـ ًة يف التغ ّقــر الصــقيت ،أو التبــديؾ الصــقيت قــد يؽــقن لفــا أثـ ٌـر يف إداء

وصال وق ًػا ،يتؿ ّثؾ يف :بعض أحؽام التجقيد – تغ ّقر الؿؼاصع الصقتقة – تغ ّقـر
ً
الؼرآين
مقضع الققػ وآبتداء-
وأطـل بالتغ ّقر الصقتل ما يؾل:
أوًٓ :ما يؾحؼ الحرف مـ ترققؼ أو تغؾقظ أو تؼؾقؾ أو إسؼاط ---إلخ-
( )8طؾؿ الؾغة -805
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كس ٍر ،حقث يؽشػ
ضؿ أو ْ
ثاكقًا :اختالف الحركة الؼصقرة لؾحرف ،بقـ فتح أو ٍّ
هذا آختالف طـ:
فـتح الـراء يف ( َب َـر َق)
 ,8تعدّ د الؾفجـات يف ُك ْطـؼ كؾؿـة مـا ،مثـؾْ :

طــد كـافع،

وكسرها طـد باقل السبعة 7إذ الػتح والؽسر لغتان يف التح ّقر والدهشة-
 ,0ك َْقن الػعؾ مزيد ًا ،كؿا يف قراءة كافع ( ُي ِ
حـزن) ،وكَـ ْقن
حزكؽ) إذ ماضقف ( َأ َ
(ح َزن)-
الػعؾ مجرد ًا يف قراءة باقل السبعة ،إذ ماضقف َ

 ,5تغ ّقر التقجقف اإلطرابل لؾؽؾؿـة ،كؿـا قـراءة كـافع (واحـدةٌ)  ،إذ هـل فاطـؾ
باحتساب (كان) تا ّمة ،بقـؿا يؼرأها بـاقل السـبعة (واحـدةً) خـرب ًا لــ (كـان) باحتسـاهبا
كاقصة-
ثالةًا :تغ ّقـر الؿؼـاصع الصـقتقة يف الؽؾؿـة (كقطـًا أو طـدد ًا) ،حقـث يؽشـػ هـذا
التغقر طـ:
 ,8جاكب صريف ،كؿا يف قراءة كافع (خطقئاتف) بالجؿع ،وقـراءة بـاقل السـبعة
(خطقئتف) باإلفراد-
مجــرد التغ ّقــر الصــقيت ،دون الؿعـــك ،جؿعــًا بــقـ الؾغــات ،كؼــراءة كــافع
,0
ّ
(الؿ ِّقتة) بتشديد القاء ،بقـؿا قرأها باقل السبعة (الؿ ْقتة) بتخػقػ القاء-
ّ
محؾ حر  ،ولف صقرتان:
وأطـل بالتبديؾ الصقتل :إِحالل َح ْر
إولك :تبديؾ يصاحبف تغ ّقر صقيت يف حركة الحرف ،حقث تؽشػ هذه الصقرة
طـ تغ ّقر دٓلل صريف كحقي ،كؿا يف قراءة كافع (ك ُ
َحشر أطدا َء) وقراءة باقل السبعة
( ُي َ
حشر أطدا ُء) إِذ الـّـقن تـدل طؾـك الؿـتؽ ّؾؿ ،وطظؿـة الؿـتؽ ّؾؿ – سـبحاكف وتعـالك –
( )8يف ققلف :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [الؼؿر -]4
( )0يف ققلف :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [يقكس  ,32يس -]43
( )5يف ققلف :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [الـساء -]88
( )1يف ققلف :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [البؼرة -]58
( )2يف ققلف :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [يس -]55
[فصؾت -]86
( )3يف ققلف :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ ّ
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بقـؿــا تــدل القــاء طؾــك ال َغ ْقبــة ،كؿــا ّ
أن الػعــؾ (ك ُ
َحشــر) يف قــراءة كــافع مبـــل لؾؿعؾــقم،
كاصب الؿػعقل بف (أطدا َء) ،بقـؿـا ( ُي َ
حشـر) يف قـراءة بـاقل السـبعة مبــل لؾؿجفـقل،
ٌ
رافع كائب الػاطؾ (أطدا ُء)-
ٌ
دٓلـل
الةاكقة :تبديؾ الحرف دون حركتف ،حقث تؽشػ هذه الصـقرة طــ تغ ّقـر
ّ
فؼط ،كؼراءة كافع (تروهنؿ) مراطا ًة لؾخطاب السـابؼ يف صـدر أيـة (قـد كـان لؽـؿ
آية) ،بقـؿا قرأها باقل السبعة (يروهنؿ) إخبار ًا طـ حالفؿ لحظة الؾؼاء-

مـ أهــدا البحــث:
 ,8اإلســفام يف تقســقر الؼــراءات الؼرآكقــة طؾــك الػئــات الؿســتفدفة مـــ البحــث
(اكظر الخاتؿة)-
مبســط يعتؿـد طؾــك الػفـؿ ،مـــ
,0
تؼـديؿ اكػــرادات الؼـارئ أو الــراوي بشـؽؾ َّ
ُ
خالل الضقابط وإمثؾة-

 ,5إيضاح أثر الظقاهر الصقتقة يف إداء الؼرآين وصالً ووق ًػا وغقر ذلؽ -دون ِذكْـر

ــ وصــػفا بالشــذوذ
ــ استحســـفا ،أو َمـ ْ
أقــقال الؾغــقيقـ يف هــذه آكػــرادات ،ســقاء َمـ ْ
والرداءةٕ ،ين أرى أن ٓ أثر لفـذه إقـقال يف إداء الؼـرآين ،مـا دامـت الؼـراءة صـحقحة
متقاترة-

ولعؾ هذه إهدا لؿ ِ
تلت بفا الدراسات السابؼة التل أذكر مـفا:
 -الؿػـردات السـبعٕ ،بـل طؿـرو الـداين ،تحؼقـؼ :طؾـل تقفقـؼ الـحــاس ،دار

الصحابة لؾرتاث بطـطا ،ط0223 ،8م-
 الؿرشد إمقـ إلـك اكػـرادات الـرواة العشــريـ ،الشـقخ .ولقـد رجـب ،دارالصحابة لؾرتاث بطـطا ،ط0225 ،8م-
 اكػرادات الؼـراء السـبعة "دراسـة لغقيـة" خؾقـؾ رشـقد أحؿـد ،مؽتبـة أمقـر،العراق ،ط0285 ،8م-
( )8يف ققلف :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [آل طؿران -]85
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 ما اكػرد بف كؾ مـ الؼراء السـبعة وتقجقفـف يف الـحـق العربـل ،د -طبـد الؼـادرالفقتل ،دار الؽتب القصـقة ،بـغازي ،ط8663 ،8م-
 صبقعــة آخــتالف بــقـ الؼـ ّـراء العشــرة وبقــان مــا اكػــرد بؼراءتــف كــؾ مـــفؿ ،كقلقبالل سقؽق (طاجل) ،رسالة ماجستقر ،كؾقة الـدطقة اإلسـالمقة ،صـرابؾس ،لقبقـا،
8105هـ-
ويؾحظ فقفا:
ُ
 طدم ِذكْر قراءة باقل السبعة ،أو تػصقؾفا إذا كاكت تحتاج إلك تػصقؾ- -طدم ِذكْر دلقؾفا مـ متـ الشاصبقة أو غقره-

 طدم استقػاء الظقاهر الصقتقة كاف ًة لؾؼارئ أو الراوي- طدم إيضاح أثر الظقاهر الصقتقة يف إداء الؼرآين وصالً ووق ًػا وغقر ذلؽ-بقـؿا جاءت دراستل مركز ًة طؾك:
 ِذك ُْر قراءة باقل السبعة ،أو تػصقؾفا إذا كاكت تحتاج إلك تػصقؾ- ِذك ُْر دلقؾفا مـ متـ الشاصبقة أو غقره- استقػاء الظقاهر الصقتقة كاف ًة لؾؼارئ أو الراوي- إيضاح أثر الظقاهر الصقتقة يف إداء الؼرآين وصالً ووق ًػا وغقر ذلؽ-منهج البحــث وطريقـيت يف عرض مادتـه:

التحؾقؾـل الـذي يعتؿـد
القصـػل
أ َّما الؿـفج الؿتَّبع يف هذا البحـث ففـق الؿــفج
ّ
ّ

طؾك َر ْصد جؿقع آكػرادات وبقان آثارها الصقتقة يف إداء الؼرآينّ-

ولـ يؼتصر َدوري يف هذا العؿؾ الؿبارك – بنذكف تعالك – طؾك تجؿقع الؿقاضـع
التل اكػرد فقفا الؼارئ أو الراوي ،بؾ يتعدّ اه إلك أمريـ آخريـ:
أحدهؿا :تؼسقؿ آكػرادات إلك ِش َّؼقـ:

ِ ,8ش ّؼ يتـاول الظقاهر الصقتقة بؿا لفا مِـ ضقابط وكؿاذج-

والعؼدي-
الػؼفل
الؼراء واكػراداهتؿ يف الجاكب
ّ
( )8ركّزت هذه الدراسة طؾك بقان أثر اختالف ّ
ّ
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ِ
مؼســؿا إلــك مســتقيات
 ,0شـ ّـؼ يتـــاول إبــراز أثــار الصــقتقة يف إداء الؼــرآينَّّ ،
مـاسبة ٓكػرادات الؼارئ أو الراوي-
ّعؼقب كحقيًا أو صرفقًا أو دٓلقًا ،إذا رأيـت ّ
أن الؿقضـع مشـؽؾ أو
وأخر :الت ُ
يحتاج إلك زيادة إيضاح-
يتؿ تـاول كؾ مستقى طؾك الـحق أتل:
ومـ هـا ّ
 كتابة تؿفقد لؽؾ مستقى ُيب ّقـ مجؿؾ كؼاصف ،ثـؿ التعؼقـب طؾـك كؿاذجـف ببقـان
آثارها الصقتقة يف إداء الؼرآينّ-

 ترتقــب الظــقاهر الصــقتقة حســب ورودهــا يف الشــاصبقة ،وإتبــاع كــؾ ضـ ٍ
ـاهرة
َ ْ

بالدلقؾ طؾقفا-
ِ
سجالً دلقؾف مــ
 ذكْر ما اكػرد بف الؼارئ أو الراوي مؼابالً بؼراءة باقل السبعةُ ،م ِّ
الشاصبقة يف الفامش  7إذ ٓ يتسع الجدول لذكره يف الؿتـ-
( )8إلقؽ هذا الجدول لبقان الؿراد مـ الرمقز القاردة يف متـ الشاصبقة-
الرمز الحريف
إول :ما دل طؾك فرد قارئ
أو راو
أبج

دهز

حطك

كؾؿ

كصع

أ

كافع

ب
ج
د
هـ
ز
ح
ط
ى
ك
ل
م
ن
ص

قالقن
ورش
ابـ كثقر
البزي
قـبؾ
أبق طؿرو
الدوري
السقسل
ابـ طامر
هشام
ابـ ذكقان
طاصؿ
شعبة

ع

حػص

الرمز الؽؾؿل
الثاين :ما دل طؾك أكثر مـ فرد
ث
ثخذ
خ
ذ
ظ
ضعش غ
ش

ما دل طؾك أكثر مـ قارئ

لؾؽقفقـ :طاصؿ وحؿزة
والؽسائل
لألئؿة الستة ما طدا كافعًا صحاب حػص وحؿزة والؽسائل
كافع وابـ طامر
طؿ
ابـ طامر ،والؽقفقققن
كافع وابـ كثقر وأبق طؿرو
سؿا
ابـ كثقر والؽقفققن
ابـ كثقر وأبق طؿرو
حؼ
أبق طؿرو والؽقفققن
كػر ابـ كثقر وأبق طؿر وابـ طامر
حؿزة والؽسائل
كافع وابـ كثقر
ِح ْرمِ ّل
كافع والؽقفققـ
حصـ
صحبة

شعبة وحؿزة والؽسائل

=
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 ترتقب إلػاظ أو الرتاكقب َح ْسب ورودها يف الـص الؼـرآين ،وربؿـا أطرضـفا

َو ْفؼ َك ْظؿ الشاصبل-

الؼـراء َو ْفـؼ
 إذا اختؾػت قراءات باقل السـبعة ذكرهتـا ّ
مػصـؾة ،مراطقـًا ترتقـب ّ

َك ْظؿ الشاصبل :كافع – ابـ كثقر – أبق طؿرو – ابـ طامر – طاصؿ – حؿزة – الؽسائل-

ذكـرت ذلـؽ مـع الؿقضـع إسـبؼ 7تجـّبـًا
 إذا جؿع الشاصبل بقـ مقضعقـ أو أكثر
ُ
لؾتؽرار-
ُ ي َعدّ الؼارئ مـػرد ًا يف قراءة مجؿقع مػردات تركقب ما ،وإِ ْن كان مشـرتكًا مـع
غقره يف قراءة ّ
كؾ مػردة طؾـك ِحـدَ ة ،كؼقلـف تعـالك :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [إكعام ،]21 :حقث فتح كافع هؿـزة (أكّـف)
كابـ طامر وطاصؿ ،وكسر هؿزة (فنِكّف) كـابـ كثقـر وأبـل طؿـرو وإخـق ْيـ ،لؽـّـف يف
مجؿقع الرتكقب مـػرد-

خطـــة البحــث:
تؿ تؼسقؿ هذا البحث إلك :مؼدّ مة وثالثة مباحث وخاتؿة-
لتحؼقؼ ما سبؼ ّ
وذكـرت أهؿقـة الؿقضـقع،
ــت معــك آكػـراد لغـة واصـطالحًا،
ُ
يف الؿؼدمة ب ّق ُ
أوضـحت مــفج
وسبب اختقاره ،وأهداف البحـث ،والدراسـات السـابؼة طؾقـف ،كؿـا
ُ
ثؿ ذكرت محتقيات هذا البحث-
البحث وكقػقة تـاول اكػرادات الؼارئ أو الراويّ ،
فؽان الؿبحث إول :اكػرادات اإلمام كافع-
=

الرمز الحريف
حؿزة
ف
فضؼ ض
ق

خؾػ
خالد

ر
رست س

الؽسائل
الؾقث

الرمز الؽؾؿل

ت حػص الدوري
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وذكرت يف الؿبحث الثاين :اكػرادات قالقن-
ُ
وب ّقـت يف الؿبحث الثالث :اكػرادات ورش-
الؼـراء
ويف الختام أسلل اهلل أن يؽقن هذا العؿؾ كؼطة اكطـالق إلتؿـام اكػـرادات ّ
السبعة ورواهتؿ ،وأرجقه – سبحاكف  ,أن يجعؾف خالصًا لقجفف الؽريؿ ،فقميت ثؿـاره
ّ
كؾ حقـ بنذكف  ,تعالك ,لقـتػع بف الؼاصل والداين-

*

*
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املبخح األّل
اىفشادات اإلماو ىافع
جاءت اكػرادات اإلمام كافع يف سبعة مستقيات:

ات يصاحبفا تغقر يف الؿؼاصع الصقت ّقة كق ًطا وطد ًدا
الؿستقى إول :اكػراد ٌ

ي ِ
ؽشــػ التغ ّقــر الصــقيتّ أو التبــديؾ الصــقيتّ يف آكػــرادات الؿــذكقرة يف هــذا
َ

كقطـا وطـد ًدا -ولـذا
الؿستقى – حال القصؾ أو الققػ – طـ تغقر الؿؼاصع الصـقتقة ً
فنن الحديث هـا يتـاول كؼطتقـ:
إولك :الؿؼاصع الصقتقة:
جاكب دراس ُتف إصقات مجردة-
إن الدرس الصقيت لف جاكبان أساس َّقان, :
ٌ
جاكب دراس ُتف إصقات مـتظؿة-
,
ٌ
َّأمــا الجاكــب إول فػقــف التعــرف طؾــك صــػات إصــقات الؾغقيــة ومخارجفــا،
وهذا لف مجالف ،ولقس مرا ًدا يف هذه الدراسة-
وأما الجاكب الةاين ف ُقعـك بف دراسة الؿؼاصع الصقتقة-
َّ
الؿؼطع الصقتل:
ُ
لتؽقن وحدات تركقبة لغقية -
هق:
أبسط صقرة تـتظؿ فقفا إصقات ِّ
أو هق :مجؿقط ُة إصقات التل تصـدُ ر طــ َدفعـة واحـدة مــ الــػس ،وتشـ ِّؽؾ
متؿقزا مـ قاع إلك قؿة إلك قاع -
مـحـك إسؿاط ًّقا
ً
أو هـق :مجؿقطـ ٌة مــ إصــقات الؿػــردة تتـللػ مـــ صـقت صؾقـؼ واحــد معــف
صقت حبقس واحد أو أكثر -
وإذا كاكت دراسة الؿؼاصع الصقتقة مــ ثؿـرات الـدرس الصـقيت الحـديث طــد
( )8يف الدرس الصقيت -855
( )0أصقات الؾغة العربقة -843
( )5طؾؿ الؾغة العام -823
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الغــربققـ ،فــنن بــذورها يف الدراســة الؾغقيــة العربقــة يؿؽـــ أن ُتؾــتؿس بــال تؽؾــػ يف
الدراســة العروضــقة ،ذلــؽ أن الؿؼــاصع مم ّلػــة مـــ صــقامت وحركــات ،والعــروض
حاكؿ طؾك الساكـ والؿتحرك-
ويذكر الدكتقر إبراهقؿ أكقس أن الـحاة الؼدماء أشاروا إلك مقـؾ الؾغـة العربقـة
إلــك الؿؼــاصع الســاكـة حــقـ قــرروا اســتحالة اجتؿــاع أربعــة متحركــات يف الؽؾؿــة
القاحدة-
ومعـك ققلفؿ هذا كؿا يع ّبر طـف الؿحـدَ ثقن :إن الؾسـان العربـل يـػـر مــ تـقالل
أربعة مؼاصع متحركة ،ولؽـفؿ أباحقا تقالل أربعة مؼاصع سـاكـة ،مثـؾ (اسـتػفؿتؿ)-
وبعد إخذ يف آطتبار أن لؾغة العربقة خصائص ،مـفا:
 ,طدم آبتداء بالصامت الساكـ-
 ,طدم آبتداء بالحركة قبؾ الصامت-
 ,طدم تقالل صامتقـ ساكـقـ إٓ يف الققػ-
ؾق كؾ مـ إصقات الؾغقية-
 ,اختالف درجة ُط ّ
تؼسؿ إلك ستة أكقاع:
فنن الؿؼاصع فقفا َّ
ف-
الـقع إول :صامت  +حركة قصقرة ،مثؾَ :و – َ
سؿك :قصقر مػتقح-
و ُير َمز لف بـ ( ص  +ح ) ،و ُي ّ
الـقع الةاين :صامت  +حركة صقيؾة ،مثؾ :يا – يفِ-
سؿك :متقسط مػتقح-
و ُير َمز لف بـ ( ص  +ح ح ) ،و ُي ّ

الـقع الةالث :صامت  +حركة قصقرة  +صامت ،مثؾَ :ب ْؾ – َه ْؾ-

سؿك :متقسط مغؾؼ-
و ُير َمز لف بـ ( ص  +ح  +ص ) ،و ُي ّ

اب – َم ْال-
الـقع الرابع :صامت  +حركة صقيؾة  +صامت ،مثؾَ :ب ْ

سؿك :صقيؾ مغؾؼ-
و ُير َمز لف بـ ( ص  +ح ح +ص )  ،و ُي ّ
الـقع الخامس :صامت  +حركة قصقرة  +صامت  +صامت ،مثؾَ :أ ْم ْر – ِش ْع ْر-
( )8إصقات الؾغقية -63
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سـؿك :صقيـؾ مضــاطػ
و ُير َمـز لـف بـــ ( ص  +ح  +ص +ص )  ،و ُي ّ
اإلغالق-
الـــقع الســادس :صــامت  +حركــة صقيؾــة  +صــامت  +صــامت ،مثــؾَ :ضـ ّ
ـال –
َج ّ
ان -
سؿك :صقيـؾ مغـرق يف
و ُير َمز لف بـ ( ص  +ح ح  +ص +ص )  ،و ُي ّ
الطقل-
ولؿ يذكر الدكتقر .إبراهقؿ أكقس والدكتقر .محؿقد حجازي سقى إكـقاع
الخؿسة إولك-
الؿؼاصع السابؼة تصـػ َو ْف َؼ معقاريـ:
 ,8صبقعة الصقت إخقر يف الؿؼطع ،وطؾك ذلؽ يؽقن الـقع إول والثاين مـ
كقع الؿؼطع الؿػتقح ،وبؼقة إكقاع مـ كقع الؿؼطع الؿغؾؼ ،والؿؼطـع الؿػتـقح هـق
الؿـتفل بحركة ،أ َّما الؿؼطع الؿغؾؼ ففق الؿـتفل بصامت-
ـقرا ،والثــاين والثالــث
 ,0صــقل الؿؼطــع ،وطؾــك ذلــؽ يؽــقن الـــقع إول قصـ ً

متقس ًطا  ،والرابع صقيالً ،والخامس والسادس مغر ًقا يف الطقل -
وقد ُق ّسؿت الؿؼاصع طؾك كحق آخر:
 ,8قصقر مػتقح-

 ,0متقسط مػتقح-

 ,5متقسط مغؾؼ-

 ,1صقيؾ مضاطػ اإلغالق-

ـققطا و ُكــدرة ،فــإكقاع الثالثــة إولــك هــل
وتتػــاوت هــذه الؿؼــاصع العربقــة شـ ً
الشــائعة ،وهــل التــل تؽـ ِّـقن الؽثقــر الغالــب مـــ الؽــالم العربــل ،أ َّمــا الـقطــان الرابــع
والخامس فؼؾقال الشـققع ،وٓ يؽقكـان إٓ يف أواخـر الؽؾؿـات وحـقـ الققـػ ،وأمـا
الـقع السادس فال يرد إٓ يف حالة الققػ-
( )8يف الدرس الصقيت  – 864 ،863التشؽقؾ الصقيت يف الؾغة العربقة -855
( )0إصقات الؾغقية  – 64مدخؾ إلك طؾؿ الؾغة  – 14دراسة الصقت الؾغقي  – 525الؿدخؾ إلك طؾـؿ
الؾغة ومـاهج البحث -820
( )5مدخؾ إلك طؾؿ الؾغة  – 14ضقاهر قرآكقة -15
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والؽؾؿة العربقـة مفؿـا اتصـؾ هبـا مــ لقاحـؼ أو سـقابؼ ٓ تزيـد مؼاصعفـا طؾـك
سبعة ،فػل ِّ
مؽقكـة
كـؾ مــ الؿثـالقـ ﮋ فسـقؽػقؽفؿق ﮊ أو ﮋ ﰂ ﮊ مجؿقطـة َّ
مـ سبعة مؼاصع ،طؾك أن هذا الــقع كـادر يف الؾغـة العربقـة ،وإِكَّؿـا الؽثـرة الغالبـة مــ
الؽالم العربل تتؽقن مـ مجامقع مـ الؿؼاصع ،كؾ مجؿقطة ٓ تؽاد تزيد طؾك أربعة
مؼاصع -
ـرت ســقى التـقيــف بــلكقاع الؿؼــاصع الصــقتقة
ـت َأهــدف مـــ خــالل مــا ذكـ ُ
ولسـ ُ
وطددها لتؽقن مدخالً لؿا هتدف إلقف هذه الدراسة مـ بقـان أثـر اكػـرادات الؼـارئ أو
الراوي يف:
 ,8كقع الؿؼطع حال الققػ والقصؾ-
 ,0طدد مؼاصع الؽؾؿة – مقضع آكػراد  ,حال الققػ والقصؾ-
الةاكقة :أمةؾة تقضقحقة ٓكػرادات هذا الؿستقى:
أ) إِ
ُ
سؼاط الفؿزة و َك ْؼؾ حركتفا إلك الباء قبؾفا فقؿا يؾل :
الصابِ ُئقن  الصا ُبقن-
الصابِئقـ  الصابِقـ-

قال الشاصبل:
والصابِ ُئ َ
قن ُخ ْذ ** ...................................
ئقـ
ُ
الفؿز َّ
الصابِ َ
ويف َّ
لفذا التغقر الصقيتّ أثر ُه مـ جفتقـ:
(صـبل ) أو
إولك :إيضاح الجـذر
الؾغـقي لؽؾؿـة (صـابل)  4إذ هـق مـلخقذ مــ َ
ّ
( َصبا):
أي :خرج --ومـ لؿ يفؿـز
كاب البعقرْ ،
قال السؿقـ« :فؿـ هؿزه جعؾف مـ َص َبل ُ
فنكف يحتؿـؾ وجفـقـ :أحـدهؿا :أن يؽـقن مـلخق ًذا مــ الؿفؿـقز ،فلبـدل مــ الفؿـزة
( )8إصقات الؾغقية -63
( )0الســـبعة  , 824التقســـقر  ,35غقـــث الـػـــع  , 021ســـراج الؼـــارئ  ,820البـــدور الزاهـــرة ,45.8
الـػحات اإللفقة -052
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حرف طؾة ،فصار مـ باب الؿـؼقص-
الةاين :أكف مـ َص َبا َي ْصبق إذا مال» -
الةاكقة :اختال إداء الؼرآين متؿةالً يف كقع الؿؼاصع الصقتقة وطددها:
فػل قراءة كافع:

وصالً ،تؽقن الؿؼاصع الصقتقة ( َصا – ُبق – َن )

ووق ًػا  :تؽقن الؿؼاصع الصقتقة ( َصا – ُب ْ
قن)-
(صا  ,بِـ  ,ئِل – ن َ )-
ويف قراءة باقل السبعة :وصالً :تؽقن الؿؼاصع الصقتقة َ
ِ
قـ)
ووق ًػا :تؽقن الؿؼاصع الصقتقة ( َصا – بـِ – ئ ْ
ب) آسؿ جؿ ًعا يف قراءة كافع ،مػر ًدا يف قراءة باقل السبعة.
م
1

قراءة كافع
وأحاصت بف خطقئآتُف

اسؿ السقرة

باقل السبعة

البؼرة 58

.....خطقئتُف

ووصال ووق ًػا-
ً
أثر ُه يف تثؾقث البدل طـد ورش
لفذا التغ ّقر الصقيتّ ُ
أيضا – يف كقع الؿؼاصع الصقتقة وطددها-
ولف أثره – ً

وصالً ،تؽقن الؿؼاصع الصقتقة ( َخ – صِ ْقـ – َءا – ُت – ـ ُف )
فػل قراءة كافع:
ووق ًػا ،تؽقن الؿؼاصع الصقتقة ( َخ – صِ ْقـ – َءا – ُت ْف )
ويف قراءة باقل السبعة :وصالً ،تؽقن الؿؼاصع الصقتقة ( َخ – صِ ْقـ – َء – ُت – ـ ُف)
ووق ًػا ،تؽقن الؿؼاصع الصقتقة ( َخ – صِ ْقـ – َء – ُت ْف )
جـــ -تعــدد الؿػــردات الؿختؾــػ يف قراءتفــا يف التركقــب القاحــدٓ ،خــتال
دٓلتفا .

( )8الدر الؿصقن  – 015.8ويـظر :معجـؿ ألػـاظ الؼـرآن الؽـريؿ  – 16.0اكػـرادات الؼـراء السـبعة ،42
-48
(َ )0خطِقئ ُت ُف الت َّْقحقدُ طـ ْـ ِ
غقـر كـاف ٍع ** --------------------------------------------
( )5يـظر :الؽتـاب  – 824.5إطـراب الؼـراءات الشـقاذ  , 500.8آمـالل ابــ الحاجـب  – 830.8الـدر
الؿصــقن  820.0ومــا بعــدها  ,مــا اكػــرد بــف كــؾ مـــ الؼــراء الســبعة  ,62الؿـــح اإللفقــة –188.8
اكػرادات الؼراء السبعة -581 ،523
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م
1

قراءة كافع
َل َـؿا آت ْقـاكؿ مـ كتاب
وحؽؿة

اسؿ السقرة
آل طؿران 58

باقل السبعة
حؿزة :لِ َـؿا آت ْقتُؽؿ -------
الباققنَ :ل َـؿا آت ْقتُؽؿ مـ ------

مؼطعل ( لـؿا) بػتح الالم أو كسرها-
هـا أمران :أحدهؿا ٓ :تغققر يف
ْ

أخر :تغ ّقر الؿؼطع الؿتقسط الؿػتقح (كا) يف (آتقـاكؿ) إلـك مؼطـع قصـقر

(ت) يف (آتقتؽؿ)-
مػتقح ُ
وبـاء طؾك ما سبؼ اختؾػت الدٓلة والتقجقف اإلطرابل طؾك الـحق أتل:
تح الـالم يجعؾفـا لالبتـداء ،و (مـا) مقصـقلة أو مصـدرية يف مقضـع
 ( َل َـؿا) َف ْ(لتممــ) ،أو يجعؾفا مقصئة لؾؼسؿ ،و (ما) شـرصقة يف مقضـع رفـع
رفع مبتدأ ،خربه
َّ
مبتدأ ،جقاهبا (لتممــ) سدّ مسدّ الخرب-
وك َْسر الالم يجعؾفا حرف جر ،يػقد التعؾقؾ ،و (ما) مصدرية-
ِ
الػاطؾقـ يف قراءة ،وإلك ( ُت) الػاطـؾ يف قـراءة ،وكؾتـا
 (آتك) ُمسـد إلك (كا)الؼراءتقـ دالتان طؾك الؿتؽؾؿ سبحاكف وتعالك-
د) تسفقؾ الفؿزة الؿتقسطة يف :أرأيت وأخقاتفا وصالً ووقػًا .
كحق :أرأيتؿ – أرأيتؽ – أرأيتؽؿ-
ولقرش إبدالفا ألػًا ومدّ ها مدًّ ا مشب ًعا ٓلتؼاء الساكـقـ ،لؽـف إن وقـػ طؾـك (أرأيـت)
ّ
فنن وجف البدل َيسؼطٕ« 7كف يؾزم طؾقف اجتؿاع ثالثـة سـقاكـ ضـقاهر ،وهـق غقـر مقجـقد يف
صقافّ -
جان-
كالم العرب ،ولقس هذا كالققػ طؾك الؿشدّ د» مثؾ:
ّ
أمــا الؽســائل فنكــف يحــذف الفؿــزة الثاكقــة (طــقـ الػعــؾ) وصـالً ووقػــًا ،وبــاقل
السبعة يحؼؼقهنا وصالً ووقػًا-
ــــــقٓ
( ** ---------------------------------------- )8وبال ّتـــــــاء آت ْقــــــــا مـــــــع َّ
ــــــؿ ُخـ ِّ
الضـ ِّ
** --------------------------------------------
وك َْس ُر ل ِ َـؿا فقف ----------------------
( )0التقسقر  – 51غقث الـػع  , 024سراج الؼارئ  ,024الـػحات اإللفقة -532
( )5يـظر :غقث الـػع -052
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قال الشاصبل:

ِ
وكؿ ُم ْب ِد ٍل َجالَ
رأ ْي َت يف آستػفام ٓ َط ْق َـ َراج ٌع ** وطـ كاف ٍع َس ِّف ْؾ ْ

ُيؾحظ ,:يف قراءة الؽسائل يـؼص مؼطع قصقر مػتقح ( َأ) ،ويزيد يف قراءة باقل
السبعة-
اي )-------
 ,يف رواية ورش تصقر مؼاصع الؽؾؿة ( َأ – َر ْ
هـــ) حــذ إحــدى الـــقكقـ يف قــراءة كــافع ،وإثباتفؿــا ُمـ دْ َة َؿتقـ أو حــذ
إحداهؿا يف قراءة باقل السبعة.
م

قراءة كافع

اسؿ السقرة

باقل السبعة

1

فبِؿ ُت َب ِّش ُر ِ
ون

الحجر 21

ابـ كثقر :فبؿ ُت َب ّشرو ِّن
رون
الباققن :فبؿ ُت َب ِّش َ

هـا أمران:
وصال ووق ًػا طؾك الـحق أيت:
ً
أحدهؿا :تغ ّقر الؿؼاصع الصقتقة
(ت – َب ْشـ ِ ,
ش – ُر ْ
ون – ِن )
ً
يف قراءة ابـ كثقر:
وصال ُ
(ت – َب ْشـ ِ ,
ش – ُروك ْْـ )
وق ًػا ُ

(روك ْْـ ) وق ًػا إلك مؼطعقـ:
أيّ :
يتحقل الؿؼطع الطقيؾ الؿغرق يف الطقل ُ
ون ) وقصقر مػتقح ِ
صقيؾ مغؾؼ ( ُر ْ
وصال-
ً
(ن)
(ت – َب ْشـ ِ ,
ش – ُرو – ِ َن )
ً
ويف قراءة باقل السبعة:
وصال ُ
(ت – َب ْشـ ِ ,
ش – ُر ْ
ون )
وق ًػا ُ
(ر ْ
ون ) وق ًػا إلك مؼطعقـ:
أيّ :
يتحقل الؿؼطع الطقيؾ الؿغؾؼ ُ
وصال-
ً
متقسط مػتقح ( ُرو ) وقصقر مػتقح ( ِ َن )

( )8يـظـر :اإلمـالء  – 252.0إطــراب الؼـراءات الشـقاذ  , 416.8أمــالل ابــ الحاجـب  ,212.0الــدر
الؿصقن  825.5وما بعدها –522.1 ،الػتقحـات اإللفقـة  – 216 ،21.0اكػـرادات الؼـراء السـبعة
-054
ِ
ِ
( )0و ُث ِّؼ َؾ لؾؿ ِّؽـل ُ
كـقن ُت َبشــِّرو ** َن واكس ْـر ُه ح ْرم ًّقا وما الحذف َأ ّوٓ
ِّ
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ــ وافؼـف
أخر :الـقن إولك كقن الرفع ،والـقن الثاكقـة لؾققايـة ،وسـقبقيف و َم ْ

يـرون ّ
أن كـقن الرفــع هـل الؿحذوفــة دون كاصـب أو جــازمٕ 7كـف قــد ُطفـد حــذففا يف
فصقح الؽالم ،وهل لغة ثابتة ل َغ َط َػان-
أمــا إخػــش و َمـــ وافؼــف فقــرون أن كــقن الققايــة هــل الؿحذوفــةٕ 7ن الثؼــؾ قــد
حصؾ هبا-
وقد كسر الحرمقان الـقن دلقالً طؾـك يـاء الؿـتؽؾؿ الؿحذوفـة ،غقـر أن ابــ كثقـر
أدغؿ الـقكقـ ،بقـؿا فتح باقل السبعة الـقن طؾك إصؾٕ 7هنا كقن الرفـع ،ولـؿ ُيـذكر
مػعقل التبشقر لؾعؾؿ بف-
ويســتطقع الؼــارئ الؽــريؿ طؾــك كحــق مــا ســبؼ أن يؾحــظ تغ ّقــر الؿؼــاصع الصــقتقة يف
آكػرادات التالقة:
م
1

قراءة كافع
ِ
ِ
الـاس
فاع اهلل َ
ولقٓ د ُ

2

وإُ ْذن بإُ ْذن

3

وخَ َّرققا لف بـقـ وبـات

إكعام 822

4

كان َم ِّقتًا فلحققـاه
َل ْحؿ أخقف َم ِّقتًا

إكعام 800

5

َي ْؼتُؾقن أبـا َءكؿ ويستحققن

اسؿ السقرة

باقل السبعة

البؼرة  , 028الحج 12

ولقٓ َد ْف ُع

الؿائدة  ,12التقبة 38
لؼؿان  , 4الحاقة 80

الحجرات 80
إطراف 818

( )8الؽتاب -286.5
( )0معاين الؼرآن الؽريؿ -052.8
ِ
ِ
قصا ------
فاع بِفا
والحـج فـت ٌْح وســــاك ٌـ ** و َق ْص ٌر ُخ ُص ً
ِّ
( )5د ٌ
كافع َت َال
( ** ----------------------------- )1وكقػ َأ َتك ُأ ْذ ٌن بف ٌ
(َ ** ------------------------------ )2خ َّرققا ثِ ْؼ ُؾ ُف اك َْجال
والحجـرات ُخ ْـذ ** ----------------------------------
()3و َم ْقتًا لـدى إكعـام
ُ
(----------------)4ويف َي ْؼ ُتؾــقن ُخ ْ
ــذ ** -----------------------------------

38

وإُ ُذن بإُ ُذن
وخ َرققا
َ
كان َم ْقتا
ُي َؼتِّؾقن أبـاءكؿ

الصقت َّقة يف إداء
ُ
وآثارهــا َّ
اكػـــرادات اإلمـام كافـع وراويقـْف مـ صريؼ الشاصبقة ُ

م

قراءة كافع

اسؿ السقرة

6

ُت ْغ َػ ْر لؽؿ خطقئآتُؽؿ

إطراف 838

7

بعذاب بِ ْق ٍ
س

إطراف 832

وإن تدطقهؿ إلك الفدى ٓ
8

َي ْت َبعقكؿ

9

الـعاس
إ ْذ ُيغ ِْشقؽؿ
َ

والشعرا ُء يتْب ُع ُف ُؿ الغاوون

ِ
ةقابات الجب
وألؼقه يف
11

وأجؿعقا أن يجعؾقه يف
ةقابات الجب

ِ
ب
أرس ْؾ ُف معـا غدً ا يرت ِع ويؾ َع ْ
11
ب
ويؾ َع ْ

د .السقد إبراهقؿ الؿـسل سؾقؿ

باقل السبعة
ابـ طامرُ :ت ْغ َػ ْر لؽؿ خطقئتُؽؿ
أبق طؿروِ :
كغػ ْر لؽؿ خطاياكؿ
الباققنِ :
كغػ ْر لؽؿ خطقئآتِؽؿ
ابـ طامر :بِئ ٍ
ْس
الباققنَ :بئِ ٍ
قس
ولشعبة وجف آخرَ :ب ْقئ ٍ
َس

إطراف 865
الشعراء 001

َ ٓ ----ي َّتبِ ُعقكؿَ ---ي َّتبِ ُع ُفؿابـ كثقر وأبق طؿروَ :يغ َْشاكؿ

إكػال 88

الـعاس
ُ
الـعاس
الباققنُ :يغ َِّشقؽؿ
َ

يقسػ 82

 -------يف ةقابة

يقسػ 82

 ------يف ةقابة

يقسػ 80

ب
ابـ كثقر --- :كرت ِع وكؾ َع ْ
كرتع
ابـ طامر وأبق طؿروْ -- :

ِ
بالؽســــــر طَــــــدَّ َٓ
والغقــــــر
ؽؿ َو ِّحـدْ ُه طـْـ ُف َو َر ْف ُعـ ُف ** كؿــــــا أ َّل ُػــــــقا
ُ
( )8خطقئا ُت ْ
ولؽـ خطايا حج فقفا و ُت ِ
قحفا ** ---------------------------------------------
َ َّ
يـظر :مقضع البؼرة 25
والفؿــزُ ك َْف ُػــ ُف ** وم ْث َؾ َر ٍ
ٍ
غقر هذ ْيـ ط ََّق َٓ
وبــقس بقــا َأ َّم
()0
ئقس ُ
ْ
بخ ْؾ ٍ
و َي ْقئ ٍ
َس اسؽِ ْـ بقـ َفتْح ْق ِـ صاد َقا ** ُ
ػ ---------------------
خػ مـع فـتْح بائِ ِـف ** و َي ْت َبعفؿ يف الظ َّؾة َّ
احتؾ واطت ََال
( )5وٓ َي ْت َبعقكؿ َّ
ِ
ِ
والـعاس ارفعقا ِو َٓ
ضـؿف افتَحـقا ** ويف الؽسر ح ّؼا
َ
( )1و ُيغْشك َس َؿا خ ًّػا ويف ِّ
كـافع ** ---------------------------------------------
الح ْـر َف ْقـ بالجؿــع ٌ
( )2غقابات يف َ
وكؾعـــــب يــــــا ُء ِح ْص ٍ
ـــــق َٓ
ـــــع
ــــــ تطـ َّ
ْ
( ** ---------------------------------- )3وكر َت ْ
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م

قراءة كافع

باقل السبعة

اسؿ السقرة

ب
وكؾ َع ْ
ب
يرتع ويؾ َع ْ
الؽقفققنْ --- :
كرماد اشتدت بف الرياح يف
12

يقم

إبراهقؿ 85

 ----الريح يف يقم

الشقرى 55

 --الريح فقظؾؾـقن فقفؿ
 ---تشا ّق َشعبةَ --- :لدْ كِل طذرا

13

إن يشل ُيسؽـ الرياح فقظؾؾـ
الذيـ كـتؿ تشا ّق ِ
قن فقفؿ

الـحؾ 04

14

بؾغت مـ لدُ كِل ُط ْذ ًرا
قد
َ

الؽفػ 43

15

فتَخَ َّط ُػ ُف الطقر

الحج 58

16

أن لعـ ُة اهلل طؾقف
والخامس ُة ْ
والخامس ُة ْ ِ
َ
أن ةَضب اهللُ
طؾقفا

الـقر 4

17
=

الـقر 6

ولشعبة وجف آخر ،وهق
اختالس ضؿة الدال
الباققن --- :لدُ كِّل طذرا
فتخْ َط ُػ ُف الطقر
 --أن لعـ َة اهللَِّ
َ
ب
حػص :والخامس َة أ َّن ة َ
َض َ
اهلل ِ

ِ
ُ
الؽسر يف العقـ ذو ِح ًؿـك ** --------------------------------------------
سؽقن
ويرتع
ْ

( )8ويف سقرة الشقرى ومِــ تحـت رط ِ
ْـده ** ُخ ُصقص -----------------------
ْ
َ
ُ
ِ
َ
كـافع ** ---------------------------------------------
ــر
الــقن ٌ
( )0ومـ َق ْبؾ فقفؿ َي ْؽس ُ
صـاحبف إِلـك ** وســ ِّؽـ ْ ِ
ِ
ِ
( )5و ُك َ
الــدال صــادقا
ضــؿة
ػ
قن لدُ كّل َخ َّ
ُُ
وأشــؿ ْؿ َّ
َ
ٍ
واحد مـ إئؿة -يـظر :غقـث الـػـع 058
غقر
( )1ذكر الصػاقسل هذا القجف ،وقال :هق ق ّ
قي صحقح ذكَره ُ
.
(َ )2فت َْخ َط ُػ ُف طــ كـافع مِ ْث ُؾـف ** --------------------------------------------
حرك شعبة القاو وشدَّ د الػاء يف (ول ُق َقفقا) يف البقت قبؾف-
أي :تحريؽ الخاء وتشديد الطاء مثؾؿا ّ
ِ
ـع **  ----------ويف الـقر ُأوص َال
( )3و َأ ْن لعــ ُة التخػقــػ والرفـ ُ
ِ
َقر الح ْػ ِ
ـــر ُأ ْد ِخ َ
ـــال
ـــب التخػقـــػ
ــــر َأ ْن غَض َ
والؽس ُ
ْ
ص خامسـ ُة إخقــ ** ُ
( .... )4وغ ُ
الجــــر--------------------------------------------- ** --------------
ــــع َبعــــدُ
وير َف ُ
َّ
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م
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د .السقد إبراهقؿ الؿـسل سؾقؿ

باقل السبعة
ب
الباققن :والخامس ُة َأ َّن َ
ةَض َ
اهلل ِ
ابـ طامر والؽسائل :أإذا كـا
ترابا وآباؤكا إ َّكـَا -------

إِ َذا كـّا ترابا وآباؤكا أئـّا

ولفشام إدخال ألػ بقـ
الفؿزتقـ

لؿخرجقن
ولؼالقن إدخال ألػ بقـ
18

الفؿزتقـ وتسفقؾ الثاكقة،

الباققن :أإذا كـا  ---أئـّا -----
الـؿؾ 34

الؿؽل يسفؾ الثاكقة دون

ولقرش تسفقؾ الثاكقة دون

إدخال

إدخال

البصري يسفؾ الثاكقة مع
اإلدخال
طاصؿ وحؿزة يحؼؼان دون

19
21
21

لِت ُْر ُب ْقا يف أمقال الـاس
إرض الؿ ِّق َت ُة
وآي ٌة لفؿ
ٌ

أحققـاها
َأؤُ ْشفدُ وا َخ ْؾ َؼفؿ (بتسفقؾ
الثاكقة)

إدخال

الروم 56

لِ َق ْر ُب َقا ----

يس 55

 ---الؿ ْق َت ُة ----

الزخرف 86

َأ َش ِفدوا َخ ْؾؼفؿ

ولؼالقن إدخال ألػ بقـ
=
( )8ومــا ُكـ ِّـر َرا اســتػفا ُم ُف كحـ َـق آئِــذا ** َأئِـّـــــــــا فـ ُ
ــــــــذو اســـــــــتػفا ٍم ال ُؽـــــــــؾ َأ َّو َٓ
ِ
ـــقى كـــاف ٍع يف الـَّؿـــ ِؾ ّ
والشـــا ِم ** ---------------------------------------------
س َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ُم ْخبِـ
ٌ
ِ
ِ
ِ
والـقاو َسـاك ٌـ ** َأ َتك ---------------------------
ـؿ
ُ
( )0ل َق ْر ُب َقا خ َط ٌ
اب ُض َّ
( ** ----------------------------------------)5والؿق َت ُة ِ
الخػ ُخ ِّق َٓ
ْ
بالخ ِ
ٍ
وس ِّؽ ْـ ِ
كـقاو َأؤُ ْش ِـفدُ وا ** أمقـًا وفقف الؿد ُ
ؾػ َب َّؾ َال
وز ْد َه ْؿـزً ا
(َ )1
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م

قراءة كافع

اسؿ السقرة

22

الفؿزتقـ وتر ُكف
َل َق ْوا رءوسفؿ

الؿـافؼقن 2

باقل السبعة
َل ّق ْوا رءوسفؿ
ثقاب
ابـ كثقر وشعبة :طال َق ُفؿ ُ
س ُخضرٍ
ُسـد ٍ
ٌ
وإستبرق

ثقاب ُسـْد ٍ
س ُخ ْض ٌر
طال ْق ِف ْؿ
ُ
23
ٌ
وإستبرق

أبق طؿرو وابـ طامر :طال َق ُفؿ
ٍ
ثقاب ُسـد ٍ
وإستبرق
ضر
ُ
س خُ ٌ

اإلكسان 08

ثقاب
حػص  طال َق ُفؿ ُ
ُسـد ٍ
ٌ
وإستبرق
ضر
س خُ ٌ
ثقاب
حؿزة  طال ْق ِفؿ ُ
ٍ
س خُ ضرٍ
ُسـد ٍ
وإستبرق

ثقاب
الؽسائل  طال َق ُفؿ ُ
ٍ
س خُ ضرٍ
سـد ٍ
وإستبرق

تجقيــدي
ؽؿ
الؿستقى الةاين:
ٌ
ّ
اكػرادات يصاحبفا ُح ٌ
قضــح التغ ّقــر الصــقيتّ أو التبــديؾ الصــقيتّ يف آكػــرادات الؿــذكقرة يف هــذا
ُي ِّ

ٍ
حؽؿ تجقيدي -وهذه أمثؾتفا:
الؿستقى – حال القصؾ أو الققػ – وجقد

أوًَٓ :ه ْؿز القاو يف كؾؿة (الـ ُب ّقة) وما اشتُؼ مـفا مـ كؾؿات حقةؿا وردت ،طؾك
الـحق أتل :
(َ )8
ـػ َلـ َـق ْوا إِ ْل ًػــا ** --------------------------------------------
وخ ِّػ ْ
ِ
ِ
ِ
ـؿ إِ ْذ َف َشـا ** ُ
َـــؿ ُح َ
ـــال ُطـــال
ـــر برفـــ ِع
وطالقف ْؿ َأسؽِ ْـ
()0
واكس ِر َّ
الخػـــض ط ّ
وخ ْض ٌ
الض َّ
ٌ
وإستربق ِحرمل ك َْص ٍـر-------------------------------------------- ** ----------------
(( , )5طـالقفؿ) بنسـؽان القـاء مبتـدأ ،خـربه (ثقـاب) ،وبػـتح القـاء ضـرف يف محـؾ رفـع خـرب مؼـدم ،مبتــدؤه
الؿمخر (ثقاب)-
ٍ
(ثقاب) ،وبالجر كعت لـ (سـدس)-
ُ ( ,خ ْضر) بالرفع كعت لـ
ُ
ٍ
(ثقاب) ،وبالجر ططػا طؾك (سـدس)-
( ,وإستربق) بالرفع ططػا طؾك
ُ
يـظر :الدر الؿصقن  – 116.3تؼريب الؿعاين -452
( )1السبعة  , 824التقسقر  ,35سراج الؼارئ  ,828اإلتحاف  , 852الـػحات اإللفقة -051
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وآثارهــا َّ
اكػـــرادات اإلمـام كافـع وراويقـْف مـ صريؼ الشاصبقة ُ

الـبقة  الـبقءة
ّ
كب ّقا  كبقئا

د .السقد إبراهقؿ الؿـسل سؾقؿ

الـبل  الـبلء
ّ
كبل  كبلء
ّ

الـب ّققن  الـبقئقن

الـبق ّقـ  الـبقئقـ

إكبقاء  إكبئاء

أكبقاء  أكبئاء

ُيستثـك مـ ذلؽ مقضعان لؼالقن وصالً بسـقرة إحـزاب ،حقـث يؼرؤهؿـا بـال
هؿز كحػص ،وهؿا:

ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ (آية )22

ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ (آية )25
أما إن وقػ طؾقفؿا فنكف يفؿز كقرش-
قال الشاصبل:

ِ
ةقر كاف ٍع َأ ْبدَ ٓ
َ
وج ْؿ ًعا و َف ْر ًدا يف الـبلء ويف الـ ُبق ** َءة الفؿزَ ك ٌُّؾ َ
قن يف إحزَ ِ
الـبل القا َء َشدَّ َد ُم ْب ِدٓ
اب يف
لؾـبل َم ْع ** ُب ُق َ
وقا ُل ُ
قت ّ
ّ
لفذا التغقر الصقيت أثره مـ جفتقـ:

إولك :إيضاح الجذر الؾغقي لؽؾؿة (الـبلء) وأخقاهتا 7إذ هق ملخقذ مـ ( َك َب َل )
أو (كَبا)-
فـالـبل فعقـؾ
قال السؿقـ« :فلما َم ْـ هؿز فنكف جعؾف مشت ًؼا مـ الـبـل وهـق الخـرب،
ّ

بؿعـك فاطؾ ،أيُ :مـْبئ طـ اهلل برسالتف ،ويجـقز أن يؽـقن بؿعــك مػعـقل ،أيُ :مـَــ َّبل
مـ اهلل بلوامره وكقاهقف ---وأما َم ْـ لؿ يفؿز فنكف يحتؿؾ وجفقـ:

أحدهؿا :أكف مـ الؿفؿقز ولؽـ ُخ ِّػػ ،وهذا أولك 7لققافؼ الؼراءتقـ-

والةاين :أكف أصؾ آخر بـػسف ،مشتؼ مــ كبـا يـبـق ،إذا ضفـر وارتػـع ،وٓ شـؽ أن
رتبة الـبل مرتػعة ،ومـزلتف ضاهرة بخالف غقره مـ الخؾؼ» -
وبقـؿا يذكر سقبقيف أن هؿز (كبلء) قؾقؾ ردئ ،حقـث قـال« :وقـد بؾغــا أن قق ًمـا

مـ أهؾ الحجاز مـ أهؾ التحؼقؼ يح ّؼؼقن كبلء وبريئة ،وذلؽ قؾقؾ رديء» -
( )8الدر الؿصقن  – 011.8ويـظر :اكػرادات الؼراء السبعة -30
( )0الؽتاب-222.5 :
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طذرا ،إذ يؼقل« :ومذهب سقبقيفّ --
أن
وقد التؿس الرضل إسرتآباذي لسقبقيف ً

ذلؽ رديء مع أكف ُقرئ بفّ ،
لعؾ الؼراءات السبع طـده لقست متقاترة ،وإٓ لؿ يحؽـؿ
برداءة ما ثبت أكّف مـ الؼرآن الؽريؿ» -
كجد َم ْـ يجعؾ أصؾ الـبئ بالفؿز مـ (أكبل) يرى أكف ُيـبئ طــ اهلل سـبحاكف ،أو ٕكـف ُيـَبـل
يقحك إلقف ،جرى فقف التخػقػ بؼؾب الفؿزة ياء كؿا ققؾ الربية يف الربيئة -
بؿا َ
ُ
ّ
الرجــؾ :ا ّدطــك
الؽــذاب إذا ا ّدطــك الـبــقةَ ----وتـ ّبــ َل
ويف لســان العــرب :تـ َّبــك
الـّبقءة -
والتحؼقؼ أن الؼراءتقـ متقاترتان ،ولقس ٕحد ر ّد إحداهؿا أو وصػفا بالرداءة-

الةاكقــة :اخــتالف إداء الؼــرآين ،حقــث يصــقر فقفــا الؿــدّ متصــال  ،ولؽــؾ ٍ
راو
درجتف فقف-
ويف (الـبئ) إذا ولقفا هؿزة أحؽام خاصة طـد القصؾ ،كؿا يؾل:
الـبئ َأ ْو َلك)-
واوا مػتقحة ،يف
 ,8إبدال الفؿزة الثاكقة ً
(الـبئ َأ ْن – ُ
ُ

واوا مؽسـقرة ،يف (الـبـل ُء إِكّـا – الـبـل ُء إِذا –
 ,0تسفقؾ الفؿزة الثاكقة أو إبدالفا ً

الـبل ُء إِلك )-

غقر أن ً
وصال – بتسفقؾ الفؿزة الثاكقة أو إبـدالفا يـا ًء مؽسـقرة ،يف
ً
ورشا يـػرد –
ِ
ِ
لؾـبلء إِ ْن أراد) فػقف تػصقؾ :
(الـبلء إِ ّٓ) أما ققلف (
وصال ووق ًػا-
ً
 ,8تسفقؾ الفؿزة الثاكقة
 ,0إبدال الفؿزة الثاكقة يا ًء مدية مشبعة لدى الققػ طؾك ( ْ
إن )-
()8
()0
()5
()1
()2
()3
()4

شرح شافقة ابـ الحاجب -05.5
معجؿ ألػاظ الؼرآن الؽريؿ -345.0
لسان العرب -835.8
يستثـك (إكبئاء – أكبئاء) 7فنن مدّ هؿا يف الؼراءتقـ متصؾ-
معرفــا باإلضــافة
إذا ورد (الـبــل ُء) يف الؽتــاب معر ًفــا بــلل فــالؿراد بــف الرســقل ^ ،وإذا ورد ُمـؽـ ًـرا أو ّ
فالؿراد غقره (معجؿ ألػاظ الؼرآن الؽريؿ -)345.0
لؿ يرد يف الؼرآن الؽريؿ بعد (الـبئ) هؿزة مضؿقمة-
غقث الـػع , 502اإلستربق  – 846تؼريب الؿعاين -850
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 – 1 ,5إبــدال الفؿــزة الثاكقــة يــاء مديــة وصـ ًـال ،وك ْؼـ ُـؾ حركــة هؿــزة (أراد) إلــك
إن لؿ يعتدّ بالحركة لعروضفا بالـؼؾ ،والؼصر ْ
الـقن ،مع اإلشباع ْ
إن اطتدّ هبا-
أيضا – تثؾقث البدل يف (الـبقئقن – الـبقئقـ ) وصال ووقػا-
كؿا أن لقرش – ً
ثاك ًقا :أن ،يف ققلف تعالك :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [يقكس.]03 :
وققلف :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [يقكس-]68 :
قال الصػاقسل( [ :آٔن) معًا قرأ كافع بـؼؾ حركة الفؿـزة إلـك الـالم ،والبـاققن
بتحؼقؼفا ،وٓ خالف بقـفؿ يف تؾققـ هؿزة القصؾ ،واختؾػقا يف كقػقتف طؾـك وجفـقـ
صحقحقـ قرأ هبؿا كؾ مـ السبعة:
إول :إبــدالفا ألػــا خالصــة مــع الؿــدّ لؾســاكـقـ ،إٓ ّ
ــ َك َؼـ َـؾ وهــق كــافع لــف
أن َمـ ْ
وجفان:
لؿ يعتدّ بعارض الـؼؾ-
 ,8الؿدّ كالجؿاطة إن ّ
 ,0الؼصر إن اطتدّ بف-
الةاين :تسفقؾفا َب ْقـ َبقـ مع الؼصر] -
وقال الشاصبل:

 --------------------------ولِـاف ٍع ** َلـــدَ ى ُيق ُك ٍس َ
آٓن بالـَّ ْؼ ِؾ ُك ّؼال

ثال ًثاُ :يؾحظ ترققؼ الراء وتػخقؿفا تب ًعا لحركتفا فقؿا يليت:
م

اسؿ السقرة

باقل السبعة

1

قراءة كافع
صقن
وأكّفؿ ُم ْػرِ َ

صقن
وأهنؿ ُم ْػ َر َ
فنذا َبرِق البصر

الـحؾ 30

2

فنذا َب َرق البصر

الؼؿر 4

( )8يـظر :التقسقر  ,822غقث الـػع  – 010سراج الؼارئ  – 46الـػحات اإللفقة  ,822اإلستربق -802
ـقن ِ
(َ )0و َرا ُم ْػ ِرصـ َ
اكسـ ْـر َأ َضــا ** ---------------------------------------------
ـتح آمِـًــا ** ---------------------------------------------
ورا َبـ َـرق افـ ْ
(َ )5
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تجقيدي وتغ ّقر يف الؿؼاصع الصـقتقة
ؽؿ
الؿستقى الةالث:
ٌ
ّ
اكػرادات يصاحبفا ُح ٌ
كق ًطا وطد ًدا
ُيب ّقـ التغ ّقر الصقيتّ أو التبديؾ الصقيتّ يف آكػرادات الؿذكقرة يف هذا الؿستقى

ٍ
كقطـا
– حال القصؾ أو الققػ – وجقد
حؽؿ تجقيدي وتغ ّقـر يف الؿؼـاصع الصـقتقة ً

وطد ًدا -وهذه أمثؾتفا:
َ ِ
ِ
معـل ر ًدا يصـدِّ ْقـل)  ،قـال الصػاقسـل:
أحدها :ر ْد ًءا ،يف ققلف تعالك( :فلرسـ ْؾف ْ
«قرأ كافع بـؼؾ حركة الفؿزة التل بعـد الـدال إلـك الـدال وحـذففا ،والبـاققن بنسـؽان
الدال وهؿزة مػتقحة مـقكة بعده» -
وقال الشاصبل:
و َك ْؼ ُؾ ِر ًدا َط ْـ كافع................................... ** ----------------
يترتب طؾك اختال إداء الؼرآين هـا أمران:
 ,8كقع الؿؼاصع الصقتقة-

فػل قراءة كافع وصالً أو وق ًػا ،تؽقن الؿؼاصع الصقتقة ( ِر – َد ْن )
ويف قراءة باقل السبعة وصالً أو وق ًػا ،تؽقن الؿؼاصع الصقتقة ( ِر ْد – َأ ْن)

 ,0طدم قؾؼؾة الدال طـد كافع ،بقـؿا تؼؾؼؾ يف قراءة باقل السبعة-
ثاكقفا :إثبات ألػ (أكا) وصال يف حالتقـ :
* إذا وقع بعدها هؿزة مػتقحة ،وذلؽ يف طشرة مقاضع:
 ,ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [إكعام ]835

 ,ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ [إطـــــــــراف

]815
ِ ْ
معل ِر ْد ًءا يصدِّ ُقـل-
( )8حػص  فلرسؾف َ
ِ ْ
معل ِر ْد ًءا يصدِّ ُقـل-
شعبة وحؿزة  فلرسؾف ْ
ِ ْ
معل ِر ْد ًءا يصدِّ ْقـل-
الباققن  فلرسؾف ْ
( )0يـظر :غقث الـػع -583
( )5سراج الؼارئ  – 831الـػحات اإللفقة  ,582اإلستربق  ,06الثؿر القاكع -56
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 ,ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ [الؽفػ ]51

 ,ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الؽفػ  , ]56ﮋ ﭿ ﮀ ﮊ [الـؿؾ ]12 ,56
 ,ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [غافر ]10

 ,ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮊ

[الزخرف ]58
 ,ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ [الؿؿتحـة -]8
* إذا وقع بعدها هؿزة مضؿقمة ،وذلؽ يف مقضعقـ:
 ,ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [البؼرة ]025

 ,ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [يقســــــــــػ

]12
قال الشاصبل:

ومد أكا يف القصؾ مع َضؿ هؿ ٍ
زة ** وفتْحٍ َأتك ....................
ْ ِّ َ ْ
َ

وقد أجؿع الؼراء طؾك إثباهتا وقػًا ،سقاء وقع بعدها هؿزة أم ٓ-
وصال لـافع أمران:
يترتب طؾك إثبات ألػ (أكا)
ً
أحدهؿا :تغ ّقر الؿؼطع الصقيت ،حقث تصقر الؽؾؿة ( أكا) مؼطعقـ:
قصــقر مػتــقح ( َأ) صــامت  +حركــة قصــقرة ،ومتقســط مػتــقح (كــا) صــامت +
حركة صقيؾة
أخر :وجقد الؿد الؿـػصؾ ،وفقف لؼالقن الؼصر والتقسط ،وفقف لقرش الطقل ،أما
طـــد بــاقل الســبعة – وصــال – فقـعــدم وجــقد الؿــدّ الؿـػصــؾ ،وتصــقر الؽؾؿــة مؼطعــقـ
قصقريـ مػتقحقـ ( َأ َ +ن)
ثالةفاَ :فتْح يـاء اإلضـافة وصـالً دون بـاقل السـبعة يف واحـد وطشـريـ مقضـ ًعا طؾـك
الـحق أتل:
أ ,إذا وقع بعد ياء اإلضافة هؿزة مػتقحة ،وذلؽ يف مقضعقـ:
( )8سراج الؼارئ  851وما بعدها – الـػحات اإللفقة  032وما بعدها-
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,ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ[الـؿؾ  , ]12ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [يقسػ
]825
قال الشاصبل :ل َق ْب ُؾقين م ْع ُف سبقؾل لـاف ٍع
ب ,إذا وقع بعد ياء اإلضافة هؿزة مؽسقرة ،وذلؽ يف ثؿاكقة مقاضع:
 ,ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ[الحجــر  , ]48ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﮊ [آل طؿــران 20
– الصػ ]81
 ,ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ [الشـعراء  , ]20ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ [ص
]45
 ,ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ[ -الؽفػ  ,36الؼصص  – 04الصافات ]820
قال الشاصبل:

بـاتل وأكصاري ِطبادي ولعـتل ** وما بعدَ ه إِ ْن َشاء بالػتْح ُأ ِ
هؿالَ
َ

جـ ,إذا وقع بعد ياء اإلضافة هؿزة مضؿقمة ،وذلؽ يف طشرة مقاضع:
 ,ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [آل طؿران ]53

 ,ﮋ ﮱ ﯓ ﮊ [الؿائــدة ,06

الؼصص ]04
 ,ﮋﭳﭴﭵﮊ [الؿائدة ]882

 ,ﮋﮬ ﮭﮊ [إكعام  ,81الزمر ]88

 ,ﮋﭟﭠﭡﮊ [إطراف  , ]823ﮋﭙﭚ ﭛﭜﮊ [هقد ]21
 ,ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮊ [يقسػ ]26

 ,ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [الـؿؾ ]06

الفؿـزُ َّ
ـؿ ُم ْشــؽِالَ
قال الشاصبلَ ** .....................:
بالضـ ِّ
وط ْش ٌـر يؾقفــا ْ
ـــ كـــاف ٍع فـــا ْفت َْح ................................... ** ...............
َف َعـ ْ
د ,إذا وقع بعد ياء اإلضافة حرف جر ،وذلؽ يف ققلـف :ﮋ ﯘ ﯙ ﮊ [إكعـام
-]830
قال الشاصبل:
مؿاتل َأتك................................... ** ------------------------
َ
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وص ًال لـافع أمران:
يترتب طؾك فتح ياء اإلضافة ْ
أصال يف (ومؿايتَ هلل)
أحدهؿا :طدم وجقد الؿد الؿـػصؾ ،وهق غقر مقجقد ً
أخر :تصقر ياء اإلضافة مع الحرف السابؼ مؼطعقـ قصقريـ مػتقحقـ ،مثؾ :
ِ
ِ
ِ
ِ
(بعباد َي)
(ي ) يف
(ر ) َ ( ،ي) يف
(أكصار َي) – ( د) َ ،
أمــا طـــد بــاقل الســبعة – وصـ ًـال – فقتحؼــؼ الؿــد الؿـػصــؾ ،وكــؾ قــارئ أو راو
حسب درجتف فقف ،كؿا تصـقر يـاء اإلضـافة مـع الحـرف السـابؼ طؾقفـا مؼط ًعـا واحـدً ا
مػتقحا-
متقس ًطا
ً
ويستطقع الؼارئ الؽـريؿ طؾـك كحـق مـا سـبؼ أن يؾحـظ تغ ّقـر الؿؼـاصع الصـقتقة
والحؽؿ التجقيدي يف آكػرادات التالقة:
م

قراءة كافع

1

ومقؽآةِؾ

2

َ
صاةرا بنذن اهلل
فقؽقن ً

اسؿ السقرة
البؼرة 65
آل طؿران 16
الؿائدة 882

باقل السبعة
حػص والبصري :ومقؽال
الباققن :ومقؽآةقؾ
فقؽقن صقْ ًرا
ابـ كثقر :يجعؾ صدره َض ْق ًؼا

3

َح َر ًجا كلكؿا َي ْص َعدُ

َي ْج َع ْؾ صدْ َره َض ِّق ًؼا حرِ ًجا كلكؿا

إكعام 802

يص َّعدُ
َّ

شعبة :يجعؾ صدره َض ِّق ًؼا
يصا َطدُ
حرِ ًجا كلكؿا َّ

الباققن :يجعؾ صدره ض ِّق ًؼا
يص َّعد
َح َر ًجا كلكؿا َّ

(َ )8و َد ْع يا َء مقؽائِ َ
ف َأ ْج َؿال
والفؿـزَ َق ْب َؾـف ** طؾك ُح َّج ٍة والقا ُء ُي ْح َذ ُ
قـؾ
ْ
ِ
قصا -------------------
صائرا ص ْق ًـرا هبـا ُوط ُؼقدهـا ** ُخ ُص ً
( )0ويف ً
ـع الػر َقــان َحـ ِّـرك ُم ـ َث َّؼ َال
(َ ** ----------------------------------------)5
وض ـ ْق ًؼا َمـ َ
بؽس ٍ
ـػ َص ـ َػا و َت َق َّسـ َـال
كسـ ِـرها َألِـ ٌ
ـــر ســـقى
حر ًجـــا هــــا ** طؾــك ْ
ورا َ
الؿؽـــلَ ،
ْ
ّ
ِ
ِ
ػ العقـ َد َاو َم َصـْدَ َٓ
و َي ْصـــــــ َعدُ خـــــــػ ســـــــاك ٌـ ُدم ،و َمـــــــده ** صحقح ،وخ ّ
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قراءة كافع

م

اسؿ السقرة

4

وهؿ مـ َف َز ِع يقم ٍ
ئذ آمـقن
َ
ُ ْ

الـؿؾ 56

5

أفغ َقر اهلل تلمروكِ َل أط ُبد

الزمر 31

باقل السبعة
وهؿ مـ
آبـان وأبق طؿروُ :
يقم ٍ
فز ِع ِ
ئذ آمـقن
الؽقفققن :وهؿ مـ فز ٍع
يقم ٍ
ئذ آمـقن
َ
ابـ كثقر :تلمروك َِّل
ابـ طامر :تلمروكَـ ِ ْل
الباققن :تلمروك ِّْل

الؿستقى الرابع :اكػرا ٌد يصاحبف تغقر يف مقضع الققػ وآبتداء
يف ققلــف تعــالك :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ -
حقث َذكر الؼراء

الققػ طؾك ﮋ ﭴ ﭵ ﮊ ،فؼال إشـؿقين وإكصـاري:

كاف طؾك قراءة ولقس بققػ طؾـك أخـرى ،ويف الػقاصـؾ :جـائز ،ولـؿ يحـدِّ د الـداين
كقطف-
تػصقؾ ذلؽ طؾك الـحق أتل:
يجــقز الققــػ طؾــك ﮋ ﭴ ﭵ ﮊ باحتســاب ﮋ ﭶ ﮊ  ,يف قــراءة كــافع
بالرفع  ,خربًا لؿبتدإٍ مضؿر ،والتؼدير :هل خالصة لؾؿممـقـ يقم الؼقامة-
( )8ويقم ٍ
ئذ َم ْع َس َال فافت َْح َأ َتـك ِر ًضـا ** ويف الـؿؾ ِح ْص ٌـ قب َؾف الـ ُ
قن َث ّؿ َال
َ
(ِ )0
وز ْد تـ ْـل ُم ُروين الــ َ
ـقن ك َْف ًػــا ** و َط َّؿ َخ ِّػ ْػ ُف -----------
( )5سقرة إطراف :آية -50
( )1وخالِصــ ٌة َأ ْص ٌــؾ -------------------------------------------- ** --------------
( )2الؿؽتػل  – 851الؿؼصد  – 811مـار الفدى  – 811الػقاصؾ والققػ -83
( )3الؿؼتضـــب  – 524.1الؽشـــػ  – 138.8التقســـقر  , 62ســـراج الؼـــارئ  , 000غقـــث الـػـــع – 050
الـػحات اإللفقة -554
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غقر خالصة لؾذيـ آمـقا يف الحقاة الـدكقا،
والؿعـك :زيـة اهلل والطقبات مـ الرزق ُ
ّ
ٕن الؽػار يشاركقهنؿ فقفا ،ففل لؾؿممـقـ أصالة ولؾؽػار تب ًعا ،لؼقلـف تعـالك :ﮋ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﮊ  -أما يف أخرة ففل خالصة لؾؿممـقـ -
ويؿتـع الققػ طؾك ﮋ ﭴ ﭵ ﮊ مـ صريؼقـ:
أحدهؿا :يف الؼراءة كػسفا – باحتساب ﮋ ﭶ ﮊ خربًا ثاك ًقا لؾضؿقر الؿذكقر،
أو هــل الخـــرب فحســب ،ويؽـــقن ققلــف ﮋ ﭱ ﭲ ﮊ ،و ﮋ ﭷ ﭸ ﮊ متع ّؾؼـــقـ
بــــﮋﭶ ﮊ ،أمـــا ققلـــف ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﮊ فؿتع ّؾـــؼ بــــ ﮋ ﭲ ﮊ ،والؿعــــك :هـــل
خالصة يقم الؼقامة لؾذيـ آمـقا يف الحقاة الدكقا-
وأخــر :باحتســاب ﮋ ﭶ ﮊ  ,يف قــراءة بــاقل الســبعة بالـصــب – حــا ً
ٓ مـــ
الضؿقر الؿسـتؽـ يف الجـار والؿجـرور ،القاقـع خـربًا لــ ﮋ ﭰ ﮊ والعامـؾ يف الحـال
أخبارا طـ
آستؼرار والثبات[ ،فالظروف وحروف الجر تعؿؾ يف إحقال إذا كاكت
ً
ضؿقرا يعقد طؾك الؿبتدإ ،وٕهنـا قامـت مؼـام محـذوف جـار طؾـك
الؿبتدإٕ 7ن فقفا
ً
الػعؾ هق العامؾ يف الحؼقؼة] -
والؿعـــك والتؼــدير :الطقبــات كائـــة أو مســتؼرة لؾؿــممـقـ يف الحقــاة الــدكقا حــال
مؼدرا خؾقصفا لفؿ يقم الؼقامة -
كقهنؿ
ً
هــذا ،ولــؿ يشــر ابــ إكبــاري والزمخشــري إٓ إلــك وجفــل امتـــاع الققــػ أي:
الحال والخرب الثاين -

()8
()0
()5
()1
()2

سقرة البؼرة :آية -803
الؿؽتػل  – 851الدر الؿصقن  – 032.5مـار الفدى -811
الؼراءات وأثرها -056.0
اإلمالء  – 5.5الدر الؿصقن  – 032.5الػتقحات اإللفقة  – 853.0فتح الؼدير  ,028.0مـا اكػـرد
اكػرد بف كؾ مـ الؼراء السبعة -02
الؽشاف  – 44.0البقان -516.0
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اكػـرادات يصاحبــفا تغقـر يف الؿؼـاصع الصـقتقة ويف مقضـع
الؿستقى الخامس:
ٌ
الققػ وآبتداء
ُي ْظ ِفـــر التغ ّقـــر الصـــقيتّ أو التبـــديؾ الصـــقيتّ يف آكػـــرادات الؿـــذكقرة يف هـــذا
الؿستقى – حال القصؾ أو الققـػ – وجـقد تغقـر يف الؿؼـاصع الصـقتقة ويف مقضـع
الققػ وآبتـداء -مثالفـا :ققلـف تعـالك :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈﰉ ﮊ -

حقـــث ذكـــر الؼـــراء الققـــػ طؾـــك ﮋ ﰃ ﮊ ،فؼـــال الـــداين :كـ ٍ
ــاف ،وقـــال

إشؿقين وإكصاري :حسـ-
تػصقؾ ذلؽ طؾك الـحق أتل:
يجقز الققػ طؾك ﮋ ﰃ ﮊ مـ صريؼقـ:
(و َٓ َت ْس ـ َل ْل) هن ًقــا ،وهــذا
أحــدهؿا :يف قــراءة كــافع بــالجزم وبالبـــاء لؾؿعؾــقم َ
ٕٓ ،ن الطؾب ٓ يؼع حا ً
مستلكػ فؼط ،وٓ يجقز أن يؽقن حا ً
ٓ-
والظاهر أن الـفـل حؼقؼـل ،حقـث هنـك اهلل – سـبحاكف وتعـالك – كبقـف محؿـدً ا أن
يســلل طـــ أحــقال الؽػــارٕ 7ن ســقاق الؽــالم يــدل طؾــك أن ذلــؽ طائــد إلــك القفــقد
والـصــارى ومشــركل العــرب الــذيـ جحــدوا كبقتــف ،وكػــروا طـــا ًدا ،وأصــروا طؾــك
كػرهؿ-
ويحتؿؾ أن يؽقن الـفل غقر حؼقؼل ،بؾ جاء ذلؽ طؾك سبقؾ تعظقؿ ما وقع فقف
أهؾ الؽػر مـ العذاب ،كؿا تؼقل :كقػ حال فالن؟ إذا كان قـد وقـع يف بؾ َّقـة ،فقؼـال
لؽَ ٓ :ت ْ
سلل طـف ،ووجف التعظقؿ أن الؿستخ َبر يجزع أن يجرى طؾك لسـاكف مـا ذلـؽ
الشخص فقف لػظاطتف ،فال َتسللف وٓ تؽؾػف ما يضجره ،وأكت يا مستخبِر ٓ ِ
تؼدر طؾك

( )8سقرة البؼرة :آية -886
( )0الؿؽتػك  – 804الؿؼصد  – 15مـار الفدى -15
( )5التقسقر  – 32اإلقـاع  – 320غقث الـػع  – 851الـػحات اإللفقة  – 061الؼراءات وأثرها -846.0
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استؿاع خربه إليحاشف السامع وإضجاره فال َتسلل -
هذا ،وقد جاء يف أسباب الـزول ما يساكد قراءة الـفل -
وأخــر :يف قــراءة بــاقل الســبعة بــالرفع والبـــاء لؾؿجفــقل باحتســاب ﮋ ﰆ ﮊ

استئـا ًفا ،والؿعـك :إكؽ ٓ ُتس َل ُل طـ الؽػار ما لفؿ لؿ يممـقإ 7ن ذلؽ لـقس إلقـؽ،
إن طؾقؽ إٓ البالغ ،كؿا قال طـز وجـؾ :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ وحقـئـذ
تؽقن القاو لالستئـاف-
ويؿتـع الققػ طؾك ﮋﯜ ﮊ يف الؼراءة كػسفا باحتساب ﮋﰆﮊ يف مقضع كصـب
وغقـر مسـئقل طــ
وكـذيرا
بشـقرا
َ
ً
طط ًػا طؾـك الحـال قبؾـف ،كلكـف ققـؾ :إكـا أرسـؾـاك بـالحؼ ً
أصحاب الجحقؿ -
كقطا وطد ًدا:
كؿا يرت ّتب طؾك اختالف الؼراءة تغ ّقر يف الؿؼاصع الصقتقة ً
وصال ووق ًػا – مؼطعان :متقسط مغؾؼ ( َت ْس – َأ ْل )-
ً
فػل قراءة كافع ,
ـس )،
ً
ويف قراءة باقل السبعة ,
وصال ووق ًػا – ثالثـة مؼـاصع :متقسـط مغؾـؼ ( ُت ْ
قصقر مػتقح ( َأ) ،قصقر مػتقح ( ُل )-
ويستطقع الؼارئ الؽـريؿ طؾـك كحـق مـا سـبؼ أن يؾحـظ تغ ّقـر الؿؼـاصع الصـقتقة
وتغقر مقضع الققػ وآبتداء يف آكػرادات التالقة:
م
1

قراءة كافع
حؼقؼ ط َؾ َّل ّأٓ أققل

اسؿ السقرة
إطراف 822

باقل السبعة
حؼقؼ َط َؾك َّأٓ أققل

( )8الؽشاف  – 525.8الؼراءات وأثرها -846.0
( )0قال طبد الرازق :أخربكا الثقري طـ مقسك بـ طبقدة طـ محؿد بـ كعب الؼرضل ،قال :قـال رسـقل اهلل
ﷺ لقت شعري ما فعؾ أبقاي ،فـزلت ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ ،فؿا ذكرهؿا حتك تقفاه اهلل-
[يـظر :الؿؽتػك  – 804تػسقر الؼرآن العظقؿ  – 845.8أسباب الـزول  – 22فـتح الؼـدير ,841.8
ما اكػرد بف كؾ مـ الؼراء السبعة - ]51
( )5سقرة الرطد :آية -12
( )1معـاين الؼـرآن لألخػـش  ,813.8معـاين الؼــرآن وإطرابـف  ,022.8مػـاتقح الغقـب  – 544.1البحــر
الؿحقط  – 256.8الدر الؿصقن -523.8
( )2طؾـ َّـل طؾــك َخصــقا -------------------------------------------- ** ------------
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م
2

قراءة كافع

اسؿ السقرة

باقل السبعة
ِ
أبق طؿرو :ات ْ
خريا
َّخذكاهؿ س ًّ
ِ
آبـان وطاصؿَ :أت ْ
خريا
َّخذكاهؿ س ًّ
إخقان :ات ْ
خريا
َّخذكاهؿ ُس ًّ

الشقرى 28

ِ
أو ي ِ
ً
فققح َل
رسقٓ
رس َؾ
ُ

َأت ْ
َّخذكاهؿ ُسخرِ ًّيا

ِ
ً
فققح ْل
رسقٓ
أو ُي ْر ِس ُؾ
3
بنذكف

ص 35

تجقيـدي
ؽـؿ
ّ
الؿستقى السادس :اكػرا ٌد يصاحبف تغق ٌـر يف الؿؼـاصع الصـقتقة ُ
وح ٌ
وتغقر يف مقضع الققػ وآبتداء:
يف ققلـــــــف تعـــــــالك :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮊ -
حقث ذكر الؼراء الققػ طؾك ﮋ ﮁ ﮂ ﮊ ،فؼال إكصاري :صالح ،وقـال
إشؿقين :كاف ،ولؿ يحدِّ د الداين كقطف-
تػصقؾ ذلؽ طؾك الـحق أتل:
يجقز الققػ طؾك ﮋﮁ ﮂ ﮊ مـ صريؼقـ:
أحدهؿا :يف قراءة كافع بؽسر هؿزة ﮋ إِن ﮊ باحتساب الجؿؾـة مــ ققلـف ﮋ إين
أخؾؼ لؽؿﮊ طؾك أحد تقجقفقـ :إول :أن تؽقن مستلكػة-
(َ ** ---------------------------------------- )8و َو ْص ٌؾ ا َّت ْ
كاهؿ َح َال َش ْر ُط ُف ِو َٓ
خذ ُ
ــــخريا هبــــا وبِص ِ
ــــاد َها ** َط َؾك َض ِّـؿ ِف َأ ْط َطـك ِشـ َػا ًء َو َأك َْؿ َـال
َ َ
ـــر َك ُس ِ ًّ
وقــــال :وك َْسـ ُ
مس ـ َّؽـًا ** َأ َتاكَا -----------------------
( )0و ُيرسـ َـؾ فــار َف ْع مـ ْ
ـقحل َ
ـع فقـ ْ
( )5سقرة آل طؿران :آية -16
 ** --------------------------------------وبال َؽ ْس ِر َأكَّل َأ ْخ ُؾ ُؼ اطتا َد َأ ْف َص َال( )1الؿؽتػك  ,811الؿؼصد  – 45مـار الفدى -45
( )2الحجة يف الؼراءات  , 831الؽشـػ  – 512.8التقسـقر  – 41اإلقــاع  – 302سـراج الؼـارئ , 832
غقث الـػع  ,843القايف -052
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ُ
وآثارهــا َّ
اكػـــرادات اإلمـام كافـع وراويقـْف مـ صريؼ الشاصبقة ُ

د .السقد إبراهقؿ الؿـسل سؾقؿ

الثاين :أن تؽقن مؼق ً
أي :تؼقل :إين أخؾؼ لؽؿ -
ٓ لؼقل مضؿرْ ،
وأخر :يف قراءة باقل السبعة بػـتح هؿـزة ﮋ أن ﮊ باحتسـاب الؿصـدر الؿـمول
مـ ققلف ﮋﮄ ﮅ ﮊ طؾك أحد تقجقفقـ:
أي :هـل (أيـة) أين أخؾـؼ ،وهـذه
إول :أكف يف مقضع رفع خربٌ لؿبتدأ مضؿرْ ،
جقاب لسمال مؼدر ،كلن قائالً قال :وما أية؟ فؼقؾ ذلؽ -
الجؿؾة
ٌ
أي :أطـل أين أخؾؼ -
الةاين :أكف يف مقضع كصب بنضؿار فعؾْ ،
ويؿتـع الققػ طؾك (مـ ربؽؿ) مـ صريؼقـ:
أحدهؿا :يف قراءة الػتح باحتساب الؿصدر الؿمول الؿذكقر يف مقضع جر بد ً
ٓ
مـ ﮋآيةﮊ ،أو يف مقضع كصب أو جر بد ً
ٓ مـ ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ -
تػسقرا لـ ﮋآيـةﮊ ،وكظقـره
وأخر :يف قراءة الؽسر باحتساب الجؿؾة الؿذكقرة
ً
ققلف تعالك :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ --ﮊ -
تػسقر لؾؿثؾ-
فؼقلف :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ
ٌ
قال الرازي« :وهذا القجـف أحســٕ 7كـف يف الؿعــك كؼـراءة مــ فـتح (أين) طؾـك
جعؾف بد ً
ٓ مـ (آية)» -

كؿا يرتتب طؾك فتح ياء اإلضافة وصالً ِ
لؾحرمق ْقـ وأبل طؿرو أمران:
أحدهؿا :تغ ّقر الؿؼطع الصقيت ،حقث تصقر ( إِك َِّل) ثالثة مؼاصع:
متقسط مغؾؼ (إِ ْن) ،وقصقريـ مػتقحقـ ِ
(ن – َي)-

()8
()0
()5
()1
()2
()3

اإلمالء  – 42.0البحر الؿحقط  – 835.5فتح الؼدير  – 151.8الـػحات اإللفقة -503
الؽشاف  – 158.8اإلمالء  – 36.0البحر الؿحقط  – 835.5الدر الؿصقن -825.0
الدر الؿصقن -825.0
الحجــة يف الؼــراءات  ,831مشــؽؾ إطــراب الؼــرآن  – 818.8الؽشــاف  – 158.8مػــاتقح الغقــب
 – 000.4البحر الؿحقط  – 035.5ما اكػرد بف كؾ مـ الؼراء السبعة -01
سقرة آل طؿران :آية -26
مػاتقح الغقب  – 000.4الدر الؿصقن -821.0
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ويف قراءة باقل السبعة ( َأ ِّك ْل) تصقر الؽؾؿة مؼطعقـ:
متقسط مغؾؼ ( َأ ْن) ،ومتقسط مػتقح (كِل)-
أخر :طدم وجقد الؿدّ الؿـػصؾ -بقـؿا يقجد يف قـراءة بـاقل السـبعة ،وكـؾ حسـب
درجتف فقف-

اكػرادات ٓ يصاحبفا شل ٌء مؿا تؼدَّ م:
الؿستقى السابع:
ٌ

ِ
ٓكػرادات هذا الؿستقى يف إداء الؼرآينّ رغؿ ما فقفا مــ تغقـر صـقيتّ أو
ٓ َأثر

تبــديؾ صــقيتّ ،غقــر ّ
أن هــذه آكػــرادات تشــقر إلــك اخــتالف الؾفجــات ،أو تــرادف
الؽؾؿات ،أو تغ ّقر التقجقف اإلطرابل ،أو اختالف الصقغة الصرفقة ،وهذه أمثؾتفا:
اسؿ السقرة

باقل السبعة

م
1

ُي ْغ َػ ْر لؽؿ خطاياكؿ

البؼرة 25

2

حتك ُ
ُ
الرسقل
يؼقل
قال هؾ َط ِسقتؿ إِ ْن ُكتِب
ففؾ ِ
طسقتؿ ْ
إن تقلقتؿ

ابـ طامرُ :ت ْغ َػ ْر
الباققنَ :كغ ِْػ ْر

البؼرة 081

حتك َ
ُ
الرسقل
يؼقل

البؼرة 013
محؿد 00

َط َس ْقتُؿ

البؼرة 052

َم ْق َس َرة

آل طؿران ,843
الؿائدة 18

وٓ َي ْحزُ كْؽ
ل َق ْحزُ كُؽ

3
4
5

قراءة كافع

َفـَظِ َرة إلك َم ْق ُس َرة
وٓ ُي ِ
حزكْؽ الذيـ يسارطقن
إكف ل ُق ْح ِز ُكؽ الذيـ يؼقلقن

( )8وفقفــا ويف إ ْطــراف ك ِ
واكسر فـا َءه حـقـ َض َّؾـال
َغػـ ْـر بـُقكِــف ** وٓ َض َّؿ
ْ
ــال ّ
أصـ ً
ولؾشـــام َأكَّثـــقا ** وطـ كاف ٍع م ْعف يف إَطراف ُو ّصال
ــر ُهــــا ْ
و َذ ِّكـ ْ
(----------------------------- )0

** وحتَّك َي ُؼ َ
الر ْف ُع يف ّ
الالم ُأ ّوٓ
قل َّ

(----------------------------- )5

ِ
السقـ ُ
حقث أتك اكجال
** و ُق ْؾ َط َس ْق ُت ْؿ
بؽسر ِّ

(----------------------------- )1

السقـ ُأ ِّص َال
** و َم ْق َس َر ٍة
بالضؿ يف ِّ
ّ

( ------------ )2ويحـــزُ ُن غقـــر إ ْكــــ ** ِ
ِ
الض َّؿ َأ ْح َػال
بض ٍّؿ
واكسر َّ
ـبقاء َ
َ
َ
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ُ
وآثارهــا َّ
اكػـــرادات اإلمـام كافـع وراويقـْف مـ صريؼ الشاصبقة ُ

م

6

قراءة كافع
وٓ ُي ْح ِزكْؽ ققلفؿ
فال ُي ْح ِزكْؽ ُك ْػره
إين ل ُق ْح ِزكُـل أن تذهبقا
لِ ُق ْح ِزن الذيـ آمـقا
ت ََر ْوكَفؿ مِ ْثؾقفؿ

د .السقد إبراهقؿ الؿـسل سؾقؿ

اسؿ السقرة

باقل السبعة

إكعام 55
يقكس , 32يس 43
لؼؿان 05
يقسػ 85
الؿجادلة 82

وٓ َي ْحزُ كْؽ
فال َي ْح ُزكْؽ
إين ل َق ْحزُ كُـل
لِ َق ْحزُ ن
َي َر ْوكفؿ مِ ْثؾقفؿ

آل طؿران 85

حس َب ّـ --فال
ابـ طامرَ ٓ :ي َ
َحس َبـَّفؿ
ت َ
ِ
الؽسائل ٓ :تحس َب ّـ --فال
ِ
تحس َبـّفؿ
ابـ كثقر وأبق طؿروٓ :
يحسبـ --فال ِ
ِ
يحس ُبـَّفؿ
َّ
تحس َب ّـ--
طاصؿ وحؿزةَ ٓ :
تحس َبـّفؿ
فال َ

7

ٓي ِ
حس َب َّـ الذيـ يػرحقن ---فال
َ
ِ
تحس َبـَّفؿ بؿػازة

آل طؿران 855

8

وإن كاكت واحد ٌة فؾفا الـِّصػ

الـساء 88

وإن كاكت واحد ًة فؾفا
الـصػ
ِّ

9

و ُكدْ خؾؽؿ َمدْ َخال كريؿا
لق ِ
دخؾـّفؿ َمدْ خال يرضقكف
ُ

الـساء 58
الحج 26

خال
و ُكدخؾؽؿ ُمدْ ً
ل ُقدخؾـفؿ ُمدخال

(----------------------------------- )8

ص ُ
وخ ِّؾال
ب ُخ َّ
** و َت َر ْو َن ال َغ ْق ُ

ػ َس َؿا ا ْطت ََال
ب ك ْق َ
(------------------------------------ )0
تحس َب َّـ ال َغ ْق ُ
** ٓ َ
ـــــال ِ
يحســـــ ُبـَّفؿ ** َوغ ْق ٍ
ـــــؿ ال َبـــــا َف َ
ػ ْأو َجا َء ُم ْب ِد َٓ
ب ،وفقف الع ْط ُ
َ
وح ًّؼـــــا بِ َض ِّ
السقـ ُمس َت ْؼ ً
ققاســا ُممَ َّصـ َـال
وقال :و َي ْح َس ُ
ـؿ َيؾــزَ ْم ً
بال َس َؿا ** ِرضــا ُه ،ولـ ْ
ب ك َْس ُر ّ
(------------------------------------ )5

كافع بالر ْف ِع واحد ًة َج َال
** ٌ

( )1مــــع الحــــج َضــــؿقا َمــــدْ َخال ُخ َّصــــف ** ------------------------------------
------
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اسؿ السقرة

باقل السبعة

م
11

يـػع الصادققـ
هذا يق َم ُ

الؿائدة 886

11

َأكّف مـ طؿؾ مـؽؿ --فنِكّف غػقر

إكعام 21

هذا يق ُم يـػع
ابـ طامر وطاصؿَ :أكَّف َم ْـ---
َفلكّف غػقر

12

ولتَستبقـ َ
سبقؾ الؿجرمقـ

إكعام 22

13

ِ
ِْ
الغل
وإخ َقا ُكفؿ ُيؿدوكفؿ يف ّ
بللػ مـ الؿالئؽة مر َدفقـ

إطراف 020
إكػال 6

وإخقاهنؿ َي ُؿدوكفؿ
ِ -----مردفقـ

15

وإن كان ُ
مةؼال ح ّبة

إكبقاء 14

َ --مةؼال---

14

قراءة كافع

الباققن :إِكّف َم ْـ ---فنِكّف غػقر
آبـان وأبق طؿرو وحػص:
ولتَستبِقـ ُ
سبقؾ--
شعبة وإخقان :ول َقستبقـ
ُ
سبقؾ----

ــق َم َبر ْفـــ ٍع ُخـ ْ
ــذ -------------------------------------------- ** ----
( )8و َيـ ْ
َّ
ـؿ ك َْصـ ًـرا و َب ْعــدُ ك َْؿ ** ك ََؿا -------------------------
()0
وإن بػ ـتْح َطـ َّ
معـاه ّ
أن :ابـ طامر وطاصؿ قـرآ بػـتح الفؿـزة يف الؿقضـعقـ ،وابــ كثقـر وأبـق طؿـرو وإخـقان قـرءوا
بؽسر الفؿزة يف الؿقضعقـ ،وكافع فتح يف الؿقضع إول وكسر يف الؿقضع الثاين-
ــــــــــــحب ٌة َذ َّكـــــــــــــروا ِوَٓ
(َ ** ---------------------------------------- )5يســـــــــــــ َتبِق َـ ُصـ
ْ
َ
ْ
ـــــــــــــــذ-------------------------------------------- ** ------
ـــــــــــــــبقؾ برفــــــــــــــــ ٍع ُخـ
سـ
َ
َ
وسـبقؾ
(سبقؾ) ٓبد مـ التاء يف ( َتستبق َـ) ٕهنا تاء خطاب ،والؿخاصب رسـقل اهلل ^ ،
يف قراءة كافع
مػعقل بف-
ُ
ُ
وسبقؾ فاطؾ ،وهبا قـرأ آبــان
(سبقؾ) يجقز التاء يف ( َتستبقـ)ٕ 7هنا تاء تلكقث،
ويف قراءة باقل السبعة
ُ
وسبقؾ فاطؾ ،وهبا قرأ شعبة وإخقان-
وأبق طؿرو وحػص ،ويجقز القاء يف (يستبقـ)ٕ 7هنا لؾتذكقر،
وهذه الؼراءات دائرة طؾك تذكقر (السبقؾ) وتلكقثف ،وتعدّ ي (استبان) ولزومف-
يـظر :الـدر الؿصـقن  – 43.5غقـث الـػـع  –025مـا اكػـرد بـف كـؾ مــ الؼـراء السـبعة  –06الؿــح
اإللفقة -510.0
ِ
ِ
الض َّؿ أطْدَ َٓ
فاض ُؿ ْؿ واكسر َّ
( ** ----------------------------------------- )1ويا َي ُؿدون ْ
ِ
َ
ـــــــافع ** ------------------------------
ـــــــدال يػــــــــت َُح كـ
ـــــــردفقـ الـ
( )2ويف مـ
ٌ
-------------ِ
َ
ْ
َ
(** ---------------------------------------- )3
لؼؿان بالرف ِع أكْؿ َال
مع
ومثؼال ْ
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م

اسؿ السقرة

باقل السبعة
َ --مةؼال---

16

سامرا ت ُْف ِ
ج ُرون
ً

الؿممـقن 34

سامرا ت َْف ُج ُرون
ً

17

ثؿرات كؾ شلء
ت ُْج َبك إلقف
ُ

الؼصص 24

ُيج َبك إلقف ---

18

ويقم ك َْح ُش ُر أطدا َء اهلل إلك الـار
َل َقزْلِ ُؼقكؽ بلبصارهؿ
تذر َّن ُو ًّدا
وٓ ُ

فصؾت 86
ّ
كقح 05

ويقم ُي ْح َش ُر أطدا ُء----
َل ُقزلِ ُؼقكؽ بلبصارهؿ
ّ
تذرن َو ًّدا
وٓ

21

وما ت َْذكرون إٓ أن يشاء اهلل

الؿدثر 23

وما َيذكرون ...

الربوج 00

ٍ
محػقظ
 ----يف لقحٍ

الغاشقة 88

سؿ ُع
ابـ كثقر وأبق طؿروُ ٓ :ي َ
فقفا ٓغق ٌة
سؿع فقفا ٓغق ًة
الباققنَ ٓ :ت ُ

19
21

قراءة كافع
إن تؽ ُ
مةؼال ح ّبة

د .السقد إبراهقؿ الؿـسل سؾقؿ

لؼؿان 83

الؼؾؿ 28

ٌ
بؾ هق قرآن مجقدٌ يف لقحٍ
محػقظ
22
ٌ
محػقظ
23

سؿ ُع فقفا ٓغق ٌة
ٓ ُت َ

*

(---------------------------------------- )8

*

*

ِ
الض َّؿ َأ ْج َؿ َال
بض ٍّؿ
واكس ِر َّ
** و َت ْف ُج ُرون َ

( )0و ُي ْج َبــــك َخؾِـ ٌ
ـــقط -------------------------------------------- ** -----------------
ـع فـتْحِ َضـ ِّـؿ ِف ** وأطدا ُء ُخ ْذ ---------------
ـؿ مـ ْ
( )5وك َْح ُش ُـر يــا ٌء ُضـ َّ
فؿ يف َيزلؼقكـــؽ خالـــدٌ ** --------------------------------------------
(َ )1
وضـــؿ ُ
(--------------------------------------- )2

الضؿ ُأ ْط ِؿ َال
**  --------و ُق ْؾ ُو ًّدا بف َّ

(--------------------------------------- )3

ص ُ
وخ ِّؾال
** وما َيذكرون
الغقب ُخ َّ
ُ

ٌ ِ
ص ---------
( )4و َم
حػقظ اخػ ْض ر ْف َع ُف ُخ َّ

** --------------------------------------------

(----------------------------------------- )5

حــــــــؼ وذو ِج َ
ــــــــال
ٌ
ســــــــؿ ُع التــــــــذك ُقر
** ُت
َ

حـــــــؼ وٓغقـــــــ ٌة لفـــــــؿ ** --------------------------------------------
ٍّ
ــــــؿ أولـــــــقا
َ
وضـ َّ
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املبخح الجاىٕ
اىفشادات قالــٌْ
جاءت اكػرادات قالقن يف ثالثة مستقيات:

الؿستقى إول :اكػرا ٌد يصاحبف تغقر يف الؿؼاصع الصقت ّقة كق ًطا وطد ًدا:
قراءة قالقن

م

اسؿ السقرة

باقل السبعة

ورش :وقؾـا لفؿ ٓ َت َعدوا -------
و ُقؾـا لفؿ ٓ ت ْعدوا يف السبت-
الـساء 821
الباققن :وقؾـا لفؿ ٓ َت ْعدُ وا -------
ولف ,أيضًا ,اختالس فتحة العقـ

1

هـا أمران:
أحدهؿا :آختالس ،وهق إخػاء الحركة وإضعاف الصقت هبا-
فرارا مـ التؼـاء السـاكـقـ ولقخـرب أن حركـة العـقـ
وبف قرأ قالقن يف أحد وجفقف ً
غقر أصؾقة 7إذ إصؾ :ت ْعتَدُ واُ ،كؼؾت حركة التاء الثاكقة إلك العقـ ،ثؿ أدغؿت التاء يف
الدال -
كقطا وطد ًدا:
أخر :تغقر الؿؼاصع الصقتقة ً
فػل وجف اإلسؽان لؼالقن تصقر الؽؾؿة مؼطعقـ ( َت ْعدْ – ُدو)-
(ت – طدْ – دو )-
ويف وجف آختالس لؼالقن تصقر الؽؾؿة ثالثة مؼاصع َ
أيضا ,ثالثة مؼاصع ( َت – َطدْ – ُدو )-
وطـد ورش تصقر الؽؾؿة ً ,
وطـد باقل السبعة تصقر الؽؾؿة مؼطعقـ ( َت ْع – ُدو )-

تجقيدي (إدةام وإضفار):
حؽؿ
الؿستقى الةاين :اكػرا ٌد يصاحب ُف
ّ
ٌ
لؼــالقن القجفــان َو ْصــال يف ( ث – ذ ) يف ققلــف :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﮊ [إطــراف  ]843بقـؿــا أضفــر الثــاء هشــام وابـــ كثقــر وورش ،والبــاققن
ُ
قالقن ُم ْس ِف َال
صقصا و َأ ْخ َػك ال َع ْق َـ
بآســؽان ت ْعــدُ وا س ـ ِّؽـُقه وخ َّػ ُػــقا ** ُخ
()8
ً
ْ
( )0الؿػــردات الســبع  , 825إطــراب الؼــراءات الشــقاذ  – 185.8غقــث الـػــع  – 864الؿـــح اإللفقــة
 – 825.0تؼريب الؿعاين  – 555اكػرادات الؼراء السبعة -854
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باإلدغام-

ُ
ــــــــث َلـــــــــ ُف َد ِار ُج َّفـــــــــال
يؾفـ
قال الشاصبلَ ...... ** .................... :
ٍ
ــــــػ....................................... ** -----------
وقــــــالقن ذو ُخ ْؾ
ُ

تجقيدي وتغقر يف الؿؼاصع الصـقت ّقة
حؽؿ
اكػرادات يصاحبفا
الؿستقى الةالث:
ٌ
ّ
ٌ
كق ًطا وطد ًدا:
يستطقع الؼارئ الؽريؿ أن يتب ّقـ كقع الؿؼاصع الصقتقة وطددها يف اكػرادات هـذا
الؿستقى (أو ً
تؿ إيضاحف يف الؿؼاصع الصقتقة (ص ،80
ٓ – ثاك ًقا – ثال ًثا) متك ص َّبؼ ما ّ
 )85مـ هذا البحث-
أوًٓ :يف ققلف تعالك :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [الـجؿ]22 :
يف حالة القصؾ قرأ كافع وأبق طؿرو بـؼـؾ ضـؿة الفؿـزة إلـك ٓم التعريـػ قبؾفـا
ٓ ّ
وإدغــام تــــقيـ طـــاد ًا فقفـــا ،إ ّ
أن قـــالقن يفؿـــز الـــقاو بعـــد الـــالم هؿـــز ًا ســـاكـًا
(طا َدل ْملك) ،وورش والبصري ٓ يفؿزان ا لقاو ،بـؾ يسـ ِّؽـاهنا لؿـاسـبة الضـؿة قبؾفـا
(طا َدلقلك)-
كؿا ّ
أن ً
ورشا يث ّؾث البدل إن لؿ يعتدّ بالحركة الؿـؼقلة إلـك الـالم ،فـنن اطتـدّ هبـا
فؾقس لف إٓ الؼصر-
يف حالة الققػ طؾك (طا ًدا) وآبتداء بـ (إولك) أوجف:
أولفا :لؼالقن وأبل طؿرو ْ
(إُولك) هبؿـزة القصـؾ وسـؽقن الـالم بعـدها هؿـزة
مضؿقمة وبعدها واو ساكـة ٓ يجقز هؿزها ،كابـ كثقر وابـ طـامر والؽـقفققـ ،قـال
أحسـ القجقه وأققسفا» -
الداين« :وهق طـدي
ُ
ثاكقفــا :لؼــالقن (ا ُلـ ْـملك) هبؿــزة القصــؾ لعــدم آطتــداد بحركــة الــالم ،ثــؿ ٓم
( )8الؿػردات السبع -42 ،53
( )0الققػ وآبتداء فقفؿا طؾك سبقؾ آختبارٕ ،كف لقس بؿقضع وقػ-
( )5التقسقر  ,833ويـظـر :غقـث الـػـع  – 532سـراج الؼـارئ  – 55الـػحـات اإللفقـة  ,822الثؿـر القـاكع
-854
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مضؿقمة ،ثؿ هؿزة ساكـة-
ثالةتفــا :لؼــالقن ( ُلـ ْـملك) بــالم مضــؿقمة وهؿــزة ســاكـة مـــ غقــر ألــػ القصــؾ
لالطتداد بحركة الالم-
رابعفا :لقرش وأبـل طؿـرو (ا ُلـق َلك) هبؿـزة القصـؾ بعـدها ٓم مضــؿقمة وواو
سـاكـة غقر مفؿقزة-
خامســفا :لــقرش وأبــل طؿــرو ( ُلــق َلك) بــالم مضــؿقمة بعــدها واو ســاكـة غقــر
مفؿقزة-
قال الشاصبل:

ؽان ِ
بنس ِ
ــال
ٓم ِف ** وتـْقيـــف
بالؽســرِ كا ِســقف َض َّؾ َ
ْ
و ُق ْؾ طا ًدا إُو َلك ْ
ِ
َ
بإص ِؾ ُف ِّض َـال
وص ُؾفؿ ** و َبدْ ؤُ هؿ ،وال َبدْ ُء
ْ
وأ ْدةَ َؿ باققفؿ وبالـَّ ْؼ ِؾ ْ
وم ْق ِص َال
َ
لؼالقن والبصري ،وت ُْف َؿزُ ُ
واو ُه ** لؼالقن حال الـّ ْؼ ِؾ َبدْ ًءا َ

ثاك ًقا( :صؾة مقؿ الجؿع)

واو مدِّ َّيةٌ-
الؿراد بالصؾة هـا ضؿ الؿقؿ وإشباطفا حتك يتق َّلد مـفا ٌ

وطالمة مقؿ الجؿع ْ
أن ُت ْس َبؼ بضؿقر خطاب (التاء – الؽاف) أو ضؿقر غائـب (الفـاء)،
متحركًـا  ،ويف وجـقد هـذا الشـرط صـقرتان
و ُيشرتط لصؾة مقؿ الجؿع أن يؽقن ما بعدها ِّ
لؿقؿ الجؿع:
إولك :أن يتصؾ بؿـقؿ الجؿـع ضـؿقر الغائـب (الفـاء) ،مثـؾ :ﮋ ﯸ ﯹ

( )8يـظر :الؿػردات السبع  , 54 ،06سراج الؼارئ  750الـػحـات اإللفقـة  735ا لؼؿـر الؿـقـر  788ال ُث ُؿـر
القاكع -50 ،06
( )0إِ ْن كان ما بعد مقؿ الجؿع ساكـًا ،مثؾ :أكـتؿ إطؾـقن – اطبـدوا ربؽـؿ الـذي خؾؼؽـؿ – وإ ْذ فرقــا بؽـؿ
ِ
ِ
وحـذف
وضـؿفا
إسـؽان الؿـقؿ وقػـا،
البحر – وضربت طؾقفؿ الذلة  ---فـالؼراء السـبعة متػؼـقن طؾـك
ِّ
ً
غقر أن ٕبل طؿرو اكػرا ًدا مشرو ًصا إذا وقع قبؾ مـقؿ الجؿـع هـاء سـلذكره يف مقضـعف إن
صؾتفا
وصالَ ،
شاء اهلل تعالك -قال الشاصبل:
ِ
ِ
ومِـ ِ
دون َو ْص ٍؾ َضؿفا َ
قبؾ ساك ٍـ ** ل ُؽ ٍّؾ -----------------------------
ْ
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ﯺ ﯻ ﮊ [الؿائـــدة  -]05ﮋ ﰂ ﮊ [هـــقد  ]05ﮋ ﮀ ﮁ ﮊ

[الؿممـقن -]882
ٍ
واوا مدِّ َّيـ ًة لػ ًظـا ،مرسـقم ًة
الؼرا ُء السبع ُة
إضفار صؾة مقؿ الجؿـع ً
َ
وحقـئذ ُيقجب ّ
وصال ووق ًػا-
ً
خ ًطا،
الثاكقةَّ :أٓ يتصؾ بؿقؿ الجؿع ضؿقر الغائب (الفاء) ،مثؾ:
 ,ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [البؼرة ]1

 ,ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [البؼرة-]5

 ,ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [البؼرة ]3
ويف هذه إمثؾة وكظائرهـا يتػـؼ الؼـراء السـبعة طؾـك إسـؽان مـقؿ الجؿـع وقػـا،
لؽـفؿ طـد القصؾ طؾك الـحق أيت:
قالقن :لف وجفان:
إول :صؾة مقؿ الجؿع (صؾ ًة صغرى بؿؼدار حركتقـ) إذا لـؿ يؽــ بعـد الؿـقؿ
هؿزة قطع ،فنن كان بعد الؿقؿ هؿـزة قطـع وصـؾفا (صـؾة كـربى بؿؼـدار حـركتقـ أو
أربع)-
الثاين :إسؽان مقؿ الجؿع طؾك إصؾ-
دائؿا-
ابـ كةقر :يصؾ مقؿ الجؿع بؿؼدار حركتقـ ً
ورش :يصؾ مقؿ الجؿـع إذا ولقفـا هؿـزة قطـع فؼـط (صـؾة كـربى بؿؼـدار سـت
حركات)-
الباققن :إسؽان مقؿ الجؿع طؾك إصؾ-
قال الشاصبل:
قن بتخققـره َج َـال
َو ِص ْؾ َض َّؿ مقؿ
الجؿـ ِع ق ْب َـؾ ُم َح َّـر ٍك ** ِد َراكًا ،و َقا ُل ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
الباققن َب ْعدُ لِتؽ ُْؿ َال
وأس َؽـ ََفا
َ
هؿ ِز ال َؼ َط ِع ص ْؾفا َلق ْرشفؿ ** ْ
وم ْـ َق ْب ِؾ ْ
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ثال ًةا :اختالس الؽسرة يف هاء الؽـاية طؾك الـحق أتل:
أ ,يف الؽؾؿاتُ :يم ِّده – كق ِّلفُ ،ك ْصؾِف – ُك ْمتِف -

أما الباققن فؿـفؿ َم ْـ َس َّؽـ الفاء ،وهؿ حؿزة وشعبة وأبق طؿرو-
ومـفؿ َم ْـ اختؾس الؽسرة وجفا ،ووصؾفا بقاء وجفا آخر ،وهق هشام-
ــ وصــؾ الؽســرة بقــاء ،وهــؿ ابـــ كثقــر وورش وابـــ ذكــقان وحػــص
ومـــفؿ َمـ ْ

والؽسائل-
قال الشاصبل:

ِ
ِ
فاط َتبِ ْر َصافِ ًقا َح َال
مع ك َُق ِّلف وك ُْصؾف ** وك ُْمتف مـفا ْ
وسؽ ّْـ ُي َم ِّد ْه ْ
َ
ب ,يف كؾؿةَ :أ ِلؼ ِف [الـؿؾ ]05
أما الباققن فؿـفؿ َم ْـ َس َّؽ َـ الفاء ،وهؿ حؿزة وطاصؿ وأبق طؿرو-
وجفا آخر ،وهق هشام-
وجفا ،ووصؾفا بقاء ً
ومـفؿ َم ْـ اختؾس الؽسرة ً

ومـفؿ َم ْـ َو َص َؾ الؽسرة بقاء ،وهؿ :ابـ كثقر وورش وابـ ذكقان والؽسائل-
قال الشاصبل:
وط ْـ َح ْػ ٍ
ص فللؼف....................................... ** .........
وطـفؿ َ
جـ ,يف كؾؿةَ :أ ْر ِج ِف [إطراف  ,888الشعراء ]53
ٍ
ـقي أو صــريفّ ،كــالتل لحؼــت آخــر الػعــؾ
( )8قــد تؾحــؼ هــا ُء الؽـايــة كؾؿــات مخصقصــة يجؿعفــا أمـ ٌـر كحـ ّ
الؿضارع الذي ُحذف آخره لؾجزم ،أو لحؼـت آخـر الػعـؾ إمـر الـذي ُحـذف آخـره لؾبــاء ،كإفعـال
الؿذكقرة هـا-
وٓ تستطقع أن تستـبط ضاب ًطا طامًا لؽؾ قارئ أو ٍ
راو يجؿع هذه الؿقاضـع ،لؽــ هـاء الؽـايـة فقفـا ٓ
تخرج طـ:
 كسر الفاء أو ضؿفا مع الصؾة مراطا ًة لؾػظ 7إذ يؼع بقـ متحركقـ- كسر الفاء أو ضؿفا بال صؾة مراطا ًة لألصؾ الؿحذوف مقضع الجزم أو البـاء 7إذ تؼـع الفـاء – حقـئـذٍٍ
ساكـ ومتحرك-
– بقـ
 إسؽان الفاء تخػق ًػا لتقالل الحركات-( )0مقضعان بآل طؿران-42 :
( )5الـساء -882
( )1مقضعان بآل طؿران  812ومقضع بالشقرى -02
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أما الباققن فؿـفؿ َم ْـ َو َصؾ الؽسرة بقاء ،وهؿا ورش والؽسائل-
ومـفؿ َم ْـ َس َّؽ َـ الفاء ،وهؿا طاصؿ وحؿزة-
وضؿ الفاء ووصؾفا بقاو ،وهؿا ابـ كثقر وهشام-
ومـفؿ َم ْـ قرأ بالفؿز
ّ
وضؿ الفاء دون صؾة ،وهق أبق طؿرو-
ومـفؿ َم ْـ قرأ بالفؿز
ّ
ومـفؿ َم ْـ قرأ بالفؿز وكسر الفاء دون صؾة ،وهق ابـ ذكقان-
قال الشاصبل:
وطــك َك َػـ ٌـر َأ ْر ِج ْئ ـ ُف بــالفؿز ســاكـًا ** ويف الفاء َض ٌّؿ َل َّ
ػ َد ْطقا ُه َح ْر َم َال
َ
ون ري ٍ ِ
ِ
ِ
َ
ُقص َال
وأ ْسؽِ ْـ
ب لت َ
ً
كصقرا فاز واكْس ْر لغقرهؿ ** وص ْؾفا َجقا ًدا ُد َ َ ْ
وجفا آخر:
د ,اختالس الؽسرة يف هاء الؽـاية وجفا ،ووصؾفا بقاء ً
يف كؾؿة :يلتف [صف ]42
فلسؽـ الفاء-
غقر السقسل فقصؾقا كسرة الفاء بقاء ،وأما السقسل ْ
أما الباققن ُ
بقج َف ْقـ ُب ِّج َال
قال الشاصبل ** .................... :ويف صف ْ
راب ًعا :يف ألػ (أكا) التل بعدها هؿزة مؽسقرة وجفان وصالً :
,إثباهتا مع الؿد الجائز الؿـػصؾ – حذففا -وذلؽ يف ثالثة مقاضع:
 ,ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [إطــراف  ,855الشــعراء  , -]882ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ

[إحؼاف ]6
وباقل السبعة يحذفقن إلػ وصال-
قال الشاصبل:

ومد أكا يف القصؾ مع ضؿ هؿ ٍ
زة ** وفتْحٍ َأتَك ،والخُ ْؾ ُ
الؽسر ُب ِّج َال
ػ يف ْ
ْ ِّ ْ
َ

وصال لؼالقن أمران:
يترتب طؾك إثبات ألػ (أكا)
ً
أحدهؿا :تغ ّقر الؿؼطع الصقيت ،حقث تصقر الؽؾؿة ( أكا) مؼطعقـ:
قصــقر مػتــقح ( َأ) صــامت  +حركــة قصــقرة ،ومتقســط مػتــقح (كــا) صــامت +
حركة صقيؾة-
( )8سراج الؼارئ  ,831الـػحات اإللفقة  – 582الثؿر القاكع -56
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أخر :وجقد الؿد الؿـػصؾ ،وفقف لؼالقن الؼصـر والتقسـط ،أمـا طــد بـاقل السـبعة –

وصال– وهق القجف الثاين لؼالقن فقـعـدم وجـقد الؿـدّ الؿـػصـؾ ،وتصـقر الؽؾؿـة مؼطعـقـ
قصقريـ مػتقحقـ ( َأ َ +ن)
خامسا :فتح ياء اإلضافة وإسؽاكفا:
ً
يف ققلــــف تعــــالك :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [الشــــقرى]22 :
ووافؼف ٌ
ورش وأبق طؿرو يف فتح القاء ،أما الباققن فؼرءوا بنسؽاهنا-
قال الشاصبل:
...... ** .....................................ويا ر ِّبل بِف الخُ ْؾ ُ
ػ ُب ِّجال
ويؾزم مع إسؽان القاء وجقد الؿد الؿـػصؾٌ ،
وكؾ حسب درجتف فقف-
كؿا يؾزم تغ ّقر الؿؼاصع الصقتقة طؾك الـحق أيت:
 طـد فتح ياء اإلضافة تصقر كؾؿة ( َر ِّب َل) ثالثة مؼاصع:متقسط مغؾؼ ( َر ْب) ،وقصقريـ مػتقحقـ ( بـِ – َي)

(ر ِّب ْل) مؼطعقـ:
 وطـد إسؽان ياء اإلضافة تصقر كؾؿة َمتقسط مغؾؼ ( َر ْب) ،ومتقسط مػتقح ( بِل)

*

*
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املبخح الجالح
اىفشادات ّسش
جاءت اكػرادات ورش يف أربعة مستقيات:

اكػرادات يصاحبفا تغقر يف الؿؼاصع الصقت ّقة كق ًطا وطد ًدا
الؿستقى إول:
ٌ
يستطقع الؼارئ الؽريؿ أن يتب ّقـ كقع الؿؼاصع الصقتقة وطددها يف اكػرادات هـذا
الؿستقى (أو ً
تؿ إيضاحف يف الؿؼاصع الصقتقة (ص ،80
ٓ – ثاك ًقا – ثال ًثا) متك ص َّبؼ ما ّ
 )85مـ هذا البحث-
أوًٓ :فتْح ِ
ياء اإلضافة
تح َيا َء اإلضافة وصال دون باقل السبعة ورواهتؿ يف ثالثة مقاضع:
َف َ
 ,8ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ [البؼرة -]853
 ,0ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الدخان ]08
قال الشاصبل:
ومـ ْـع تُممـــقا لــل ُيممـــقا ** جا ...................................
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ [يقسػ ]822
,5بـ ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ
قال الشاصبل :ويف إِ ْخقيت ٌ
ورش
ثاك ًقا :إثبات القاء الزائدة -
وصال ،وحذففا وقػا ،بقـؿا حذففا الباققن يف الحالقـ ،وذلـؽ
ً
أثبت القاء الزائدة
يف تسع كؾؿات جاءت يف تسعة طشر مقضعًا:
 ,8كذير  ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [الؿؾؽ]84 :
 ,0لرتديـ  ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ [الصافات]23 :
 ,5ترجؿقن  ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [الدخان]02 :
( )8سراج الؼارئ  , 856 ،853الـػحات اإللفقة  , 034 ،035الؿرشد إمقـ - 06
( )0سراج الؼارئ  ,813الـػحات اإللفقة  – 042اإلستربق -31
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 ,1فاطتزلقن  ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الدخان]08 :
 ,2و ُك ُذر  ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [الؼؿر -]52 – 08 – 85 ,83
 ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [الؼؿر]56,54 :
 ,3وطقد  ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [إبراهقؿ]81 :
 ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [ق]81 :
 ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ [ق]12 :
ُ ,4يـؼذون  ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [يس]05 :
 ,5يؽذبقن  ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﮊ [الؼصص]51 :
 ,6كؽقر  ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮊ [الحج – 11 :سبل – 12 :فاصر– 03 :
الؿؾؽ]85 :
قال الشاصبل:
فاطتز ُل ِ
ِ
ك ََذيري لِ َق ْر ٍ
قن ِسـ َّت ٌة ك ُُـذ ِ
ري َج َـال
ش ُث َّؿ ت ُْرديـ ت َْر ُجؿق ** ِن
ـالث ي ِ
ِ
ـؼـ ِ
ـذون يؽـ ّـذبق ** ِن قال كؽقرِي أر َب ٌع طـْ ُف ُو ِّص َال
وطقــدي ثـ ٌ ُ
ٍ
متؿثال يف (تغققر حركة حرف):
ً
لؽؾؿة واحدة
ثال ًةا :تغقر إداء الصقيت
م

قراءة ورش

1

َأٓ إهنا ُق ُربة لفؿ

اسؿ السقرة

باقل السبعة

التقبة 66

أٓ إهنا ُق ْربة لفؿ

تجقيدي
اكػرادات يصاحبفا حؽؿ
الؿستقى الةاين:
ٌ
ّ
تجقيدي َو ْفؼ ضقابط واستثـاءات
ؽؿ
ّ
يضؿ هذا الؿستقى اكػرادات يصاحبفا ُح ٌ
ّ

مقضحة بإمثؾة ،وقد جاءت يف ثؿاين كؼاط:
ذكر ُتفا َّ
أوًٓ :مدّ البدل ِ
وش ْبف البدل  ،فقف َم ْذهبان:

دٓلل-
كحقي أو
( )8لقس لؾتغقر الصقيت يف الؾػظ الؿذكقر هـا أثر صريفّ أو
ّ
ّ
ِ
ورش ُق ْرب ٌة َضؿ ُف َج َال
( ** ---------------------------------------- )0وتحريؽ
حرف مدّ أص ُؾف هؿزة ،وهل فاء الؽؾؿة غال ًبا ،كحـق :آدم – آمــقا – إيتـاء – آلفـة –
ُ
( )5مدّ البدل :يؾل الفؿز َة

=
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الؼراء ،وبف َأ َخ َذ ابـ َغ ْؾ ُبقن-
ّ
إول :ال َؼ ْص ُر كسائر ّ
قال الشاصبل:
ِ
صاهر ** ب َؼ ْصرِ جؿقع
قن
الباب َق َال و َق َّقَٓ
 .......وابـ ةَ ؾ ُب َ
ٌ
الثاينَ :ت ْث ُ
ؾقث البدل ( َق ْص ًرا – تقس ًطا – ُصق ً
روى طـ الؿصريقـ ،و ُيشـرتط
ٓ) ،و ُي َ

بؿتحرك أو ساكـ غقر صحقح ،و ُيستثـك مـ ذلؽ:
لف أن ُت ْس َب َؼ الفؿزة
ِّ
 ,8كؾؿة (إسرائقؾ) لطقلفا وكثرة دوراهنا وثِ َؼؾفا بال ُعجؿة-
 ,0ما بعد هؿزة القصؾ حال آبتداء هبا ،كحق :ائتقين بؽتاب – اؤتؿـ أماكتف-

[ٕن هؿزة القصؾ طارضة ،وآبتداء هبا طارض ،فؾؿ ُيعتدّ بالعارض ،وهذا هـق
قرأت]
إصح ،وطؾقف الداين يف جؿقع كتبف ،وبف
ُ
قـرآن – َم ْسـمولقن –
فنذا ُسبؼت الفؿزة بساكـ صـحقح فالؼصـر ٓ غقـر ،كحـقْ :

َم ْذءو ًما

قال الشاصبل:

ٍ
هؿـ ٍ
ثابـــت ْأو م َغ َّقــــرٍ ** ف َؼ ْصـ ٌـر وقــدْ ُيـ ْـر َوى لِـ َـق ٍ
ـــز
رش ُم َطـ َّـقَٓ
ومـــا َب ْعـــدَ ْ
ـــــق ٌم
ـــــمٓ ** ِء آلفــــــة آتــــــك ل ِيؿــــــان ُمــــــ ِّةالَ
كـــــآم َـ هـ ُ
ووســـــ َطف َقـ ْ
َ
َّ
ــر ٍ
ومســئقًٓ اسـ َ
ِسـ َـقى يــاء إســراةقؾ ْأو َب ْعــد سـ ٍ
ــلَٓ
آن ْ
ـاكـ ** صــحقح ك ُؼ ْ
ـــذكؿ آٔن ُم ْســـت ِ
اخ ُ
َػف ًؿا تَـــال
القص ِؾ إيت
ُ
وبعضفؿ ** ُي َم ُ
هؿ ِز ْ
وما َب ْعد ْ

=

حرف مدّ لقس أصؾف هؿزة ،وقد يؽقن طالمة إطراب لجؿع الؿذكر السـالؿ،
ُ
آل شبف البدل :يؾل الفؿز َة
كالقاو يف :مستفزؤن ،والقاء يف :الـبقئقـ ،وقد يؽقن ضؿقر رفع متصؾ ،كالقاو يف :يراءون – وقد يؽقن
غقر ذلؽ ،كحق :السقئات  ,الؿقءودة – شـآن-
يـظر :التقسقر  ,52سراج الؼارئ  25وما بعـدها – غقـث الـػـع  – 848 ،825البـدور الزاهـرة – 854
الـػحات اإللفقة  – 821اإلستربق -05
( )8يستقى يف ذلؽ الفؿز الثابت ،مثؾ :آيـة – إيؿـان ،والفؿـز الؿغ ّقـر بالـؼـؾ أو اإلبـدال أو التسـفقؾ ،وهـذه
أمثؾتفا طؾك الرتتقب :مِ ْـ آية – ْ
قؾ أوحك – مـ السؿاء آية – فؾؿا جاء آل لقط الؿرسؾقن-
( )0يماخــذكؿ وأخقاهتــا ،آٔن (مقضــعل يــقكس) ،طــا ًدا إولــك (الـــجؿ) لفــا أحؽــام خاصــة هبــا ُذكــرت يف
مقاضعفا -اكظر ص  15 ،04 ،45طؾك الرتتقب-
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وطـا ًدا إُولــك .................................. ** ....................
ثاكقًا :مدّ الؾقـ الؿفؿقز
إذا َس َؽـ َْت القاو أو القاء واكػتح ما قبؾفا ولؼقـت الفؿـز َة بعـدها يف كؾؿـة واحـدة
ٍ
ّ
لقرش وجفقـ فقفا وصالً ووقػًا :الؿدّ ْ
الؿتقسط-
فنن
الؿش َبع – الؿدّ
ّ
مثؾ :ش ْقئ – َه ْقئَة – َت ْق َلسقا – َس ْقء – َس ْق َءة
الؿق ُءودة.
ُيستثـك مـ ذلؽ كؾؿتان ٓ مدّ يف الؾقـ فقفا مطؾؼًاَ :م ْقةال – ْ
أ ّما القاو الثاكقة يف الؿقءودة فػقفا إوجف الثالثة لقرش (تثؾقث البدل)-

ــقآت) خــالف لــقرش ،فبعضــفؿ َك َؼ َــؾ الؼصــرّ 7
ٕن أصــؾ هــذه الــقاو
(س ْ
ويف َ

الحركة ،وبعضفؿ َك َؼ َؾ الؿدّ بالقجفقـ الؿذكقريـ طؾك أصؾف-

ّإٓ ّ
أن الؿحؼؼقـ َخ ّصقها بؼاطدة ٓسـتثـاء واوهـا ،وهـل :قصـر الـقاو مـع ثالثـة
تقسطفؿا-
البدل ،ثؿ ّ
قال ابـ الجزري:
ووسطفؿــــا فالؽــ ّؾ أربعـــــــة فا ْدر
وس ْ
ــقآت َق ْصــر الــــقاو والفؿــز ** ّ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ث ّؾ
قالةـالشاصبل:
ٍ
ٍ
فقج َف ِ
وإِ ْن ت َْسؽ ِ
ـــــان ُج ِّؿـــــال
واو ْ
وه ْؿـزَة ** بِ َؽ ْؾؿـــــة أو ٌ
ُـ القا بـقـ َفـتْحٍ َ
ٍ
ٍ
ورش وو ْق ُػ ُف ** ....................................
بطقل و َق ْصرٍ َو ْص ُؾ
ِ
ٍ ِ
ومـ ْـقةِال
ويف واو َس ْقآت خالَ ٌ لقرش ِفؿ ** وطـ ْ
ــ كـ مـؾ الؿـ ْـقءود ُة ا ْق ُصـ ْـر َ
ثال ًةا :إدغام وإضفار:
لقرش القجفان وصالً يف( :ن وال َؼ َؾؿ) ،بقـؿا لؾشامل وشعبة والؽسائل اإلدغام
فؼط ،والباققن باإلضفار-
ػ طـ ِ
ُقن ،وفقف الخُ ْؾ ُ
ورشفؿ َخ َال
وياسقـ َأ ْض ِف ْر َط ْـ فتًـك َحؼـف َبـدا ** وك َ
( )8التقســقر  ,30ســراج الؼــارئ  32ومــا بعــدها – مختصــر بؾــقغ إمـقــة  – 30,38الــقايف – , 55 ،50
الـػحات اإللفقة  881وما بعدها – الؿرشد إمقـ  , 86اإلستربق -00
ً
وصال بندغام كقن ياسقـ يف واو والؼرآن مع الغـة ،وهق إدغام غقر
( )0قرأ ورش والشامل وشعبة والؽسائل

=
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راب ًعا :ما يؼ ِّؾؾف ورش وصال ووقػا:
* ذات ياء :وقع رأس آية = فاصؾة ،ويتؿ َّثؾ فقؿا يؾل:
الرجعك – السؾقى-
 ,ف ْعؾك (مث ّؾثة الػاء)  مقسك – ضقزى – لؾتؼقى – ُ
الـؿلوى
َ ,م ْػعؾ  الؿرطك – َ

الفدَ ى
الف َقى – ُ
 ,ف َعؾ َ 
 ,أفعؾ َ أ ْحقى – و َأ ْبؼك – و َأ ْخػك
ِ
مجرد َ ه َقى – َهدَ ى – تسعك
 ,فعؾ ثالثل َّ
 ,فِعؾ ثالثل مزيد بحرف  و ّفك – َأ ْحقا – ُتؿـَك
 ,فِعؾ ثالثل مزيد بحرفقـ  اهتدى – اتؼك – تزكّك
 ,فِعؾ ثالثل مزيد بثالثة أحرف  استعؾك – استغـك
* الراةل  :وقع فاصؾة أو غقر فاصؾة ،ويتؿ َّثؾ فقؿا يؾل:
 ,ف ْعؾك (مث ّؾثة الػاء) ِّ 
الش ْعرى – ُأخرى – ُبشرى – إَ ْسرى ِ ,ذكراها
ُ ,فعالك ُ أسارى – ُسؽارى
ِ
مجرد  كرى – وأرى – تعرى
 ,فعؾ ثالثل َّ
 ,فِعؾ ثالثل مزيد بحرف  أدراك – أدراكؿ
 ,فِعؾ ثالثل مزيد بحرفقـ  اشرتى – افرتى – تتؿارى

اسؿ مػر ٌد آخره راء مؽسقرة مسبققة بللػ :ج ّب ٍ
الؼفار – بؿؼدار
ار – ّ
ٌ ,
ِ
ِ
إسحار – أقطارها
إبرار –
جؿع آخره راء مؽسقرة مسبققة بللػ:
اسؿ
ٌ
ٌ ,

ومثؾ هذا الجؿع يف التؼؾقؾ :كافريـ – الؽافريـ  ،حقث وقعا
خامسا :ما فقف لقرش الػتح والتؼؾقؾ وصال ووقػا:
ً
=

كامؾ لبؼاء صقت الغـة معف ،بقـؿا قرأ الباققن باإلضفار-
ألػ مسبقق ٌة ٍ
براء ،وكؾ ما آخره را ٌء مؽسقر ٌة مسبقق ٌة بللػ-
( )8كؾ ما آخره ٌ
( ٓ )0تؼؾقؾ لقرش يفُ :تؿارِ-
الج َق ِار-
( ٓ )5تؼؾقؾ لقرش يف :أكصاري – َ
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* ذات ياء بعده متحرك( :لقس رأس آية) ،ويتؿ َّةؾ فقؿا يؾل:
السؾقى – وطقسك
 ,8ف ْعؾك  قربك – َ
 ,0ف ْعؾك  +ضؿقر ُ رؤياي – َتؼقاهؿ – ب َطغقاها – إحداهؿا-
 ,5فعالك َ خطايا – ُفرادى-
 ,1مػعؾ َ مثـك-
 ,2مػعؾ  +ضؿقر َ محقاي – َمرطاها – ُمرساها – ملواهؿ-
ُ ,3ف َع َؾة ُ تؼاة – ُتؼاتف -
ُ ,4م ْػعؾة ُ مزجاة-
الفدَ ى – ِ
الزكك-
الفقى – ال َعؿك – ُ
 ,5فعؾ َ 
أهدى – أزكك – أربك-
 ,6أ ْف َعؾ ْ 
ػَى – َويؾتَل – َحسر َتل-
أس َ
الؽؾؿات :أكّك – بؾك – متك – َ
ِ
مجرد  قضك – مضك – بغك – طسك – ُتت َؾـك – رأى كقكبـا
 ,82فعؾ ثالثل َّ
– َرآك -
 ,88فِعؾ ثالثل مزيد بحرف ْ أوحك – كادى – ُت َس َّقى
 ,80فِعؾ ثالثل مزيد بحرفقـ  استقى – تزكّك – تعالك – يتزكّك-
 ,85فِعؾ ثالثل مزيد بثالثة أحرف  استسؼك-
أسؿاء وأفعال اتصؾ هبا هاء ممكث ُ ضحاها – َتالها – َج ّالها-
* الراةل :يتؿ َّةؾ يف:
 ,الػعؾ :أراكفؿ-
ِ
الجار-
 ,الؿػرد:
 ,الجؿع :جباريـ-
سادسا :ما فقف لقرش الػتح والتؼؾقؾ وقػا فؼط:
ً
( )8قرأ ورش( :مشؽاة – مرضاة) بالػتح ٓ غقر-
(الربا) بالػتح ٓ غقر-
( )0قرأ ورش ّ
ً
وصال ووقػا-
( )5ق ّؾؾ ورش الراء والفؿزة
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* ذات ياء (لقس رأس آية ،وبعده ساكـ)
,8

ف ْعؾك  مقسك الؽتاب – طقسك ابـ مريؿ – إحدى الحسـققـ-

,0

(الؿـقن) ُ هدً ى – َط ًؿك-
ف َعؾ
ّ

,5

(الؿـقن) َ م ْش ًقى – ُمص ًػك-
َم ْػعؾ
ّ

,1

ُف َعؾ ُ هدَ ى اهلل – الفدى الشقطان-

,2

َم ْػعؾ َ م ْقلك الذيـ – َمثقى الؿتؽربيـ-

,3

أفعؾ  إقصك الذي – أدكك إرض-
ِ
الـاس – رأى الؼؿر -
مجرد َ ل َفدَ ى َ
فعؾ ثالثل َّ
فِعؾ ثالثل مزيد بحرف  أحقا الـاس-
فِعؾ ثالثل مزيد بحرفقـ  فتعالك اهلل – يتق ّلك الصالحقـ-

,4
,5
,6

 ,82فِعؾ ثالثل مزيد بثالثة أحرف  واستغـك اهلل-
* الراةل:
 ,فقف التؼؾقؾ وقػا لؾساكـ بعده-

مثؾ :كرى اهلل – ترى الـاس – ذكرى الدار  ,ال ُؽربى اذهب-
 ,فقف التؼؾقؾ وقػا لؾتـقيـ -مثؾ :مػرتًى – ُق ًرى-
قال الشاصبل:

و ُذو الراء ور ٌش بقـ بقـ وفِل َأرا ** كَفــؿ و َذو ِ
ات ا ْل َقــا َل ـ ُف ا ْلخُ ْؾـ ُ
ـػ ُج ِّؿـ َـال
ُ ْ َ َ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ءوس ِ
ــر ُه ُمؽ ََّؿـ َـال
أي َقدْ َق َّؾ َفت ُْح َفا ** َل ـ ُف ةَ ْقـ َـر َمــا َهــا فقــف َف ْ
َو َلؽ ْـ ُر ُ
اح ُضـ ْ
ِ
ِ
َـت ُفع َؾـك ِ
وآخـر ِ
َو َك ْق َ
اطـتَال
راه َؿـا ْ
ـقى ُ
آي َمـا ** تَؼدَّ َم لؾ َب ْصـرِي س َ
ػ َأت ْ ْ

()8
()0

()5
()1

آخره ألػ لقـة مـؼؾبة طـ ياء-
جاءت رأس آية يف (صف  )82وفقفا التؼؾقؾ فؼط وقػإ 7هنا مـ السقر اإلحدى طشرة التل ُتؼ َّؾـؾ رءوس
آيفا-
وجاءت رأس آية يف (الؽفػ  )85وفقفا الػتح والتؼؾقؾ وقػا-
ً
وصال ،وتؼؾقؾفؿا وقػا-
قرأ ورش بػتح الراء والفؿزة
يـص هذا البقت طؾك ّ
أن:

=
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ساب ًعا :ترققؼ الراء وصال ووقػا يف َض ْقء الحآت والشروط التالقة :
أصـؾل  ،سـقاء كاكـت
بؽسـر
* تر َّقؼ الراء الؿػتقحة أو الؿضـؿقمة الؿسـبققة ْ
ِّ
متقسطة أم متطرفة ،مثؾ :قِـردة – مغػـرة – مِـراء ِ
كبـائرُ ,ك ِّ
بش ُـرك –
ضـاه ًرا – ُح ِش َـر –
َ
َ ً
َ
يغػر – شاكِر – إكّا ِ
ِ
لؼاد ُرون-
ٌ
ُ
متك تق ّفرت الشروط أتقةّ :أٓ يؽقن الؾػظ أطجؿقا أو مختؾ ًػا يف طربقتف-
تؽرر الراء-
ّ :أٓ ّ
ّ :أٓ يؾل الراء ألػ وحرف استعالء-

فنن ُف ِؼد شرط مؿا سبؼ فنن الـراء ُت َّ
ػخـؿ ،وهـذه أمثؾتفـا طؾـك الرتتقـب :إِ َرم –

ِ
ِ
رارا – فِراق – ِصراط-
رارا – ض ً
ف ً

كســر
* تر َّقــؼ الــراء الؿػتقحــة أو الؿضــؿقمة الؿســبققة بســاكـ صــحقح قبؾــف ْ
ِ
ِ
حراب  ,فقف ِذك ُْركؿ
أصؾل ،سقاء كاكت متقسطة أم متطرفة ،مثؾ :سدْ َرة – ِو ْز َر – الؿ َ
– وإكف ِ
لذك ٌْر لؽ-
متك تق ّفرت الشروط أتقةّ :أٓ يؽقن الؾػظ أطجؿقا-
تؽرر الراء-
ّ :أٓ ّ
ّ :أٓ يؾل الراء ألػ وحرف استعالء

=

أبق طؿرو يقافؼ ً
ورشا يف تؼؾقؾ فعؾـك مثؾثـة الػـاء (فاؤهـا مػتقحـة أو مضـؿقمة أو مؽسـقرة) يف جؿقـع
الؼرآن ما لؿ تؽـ رائقة ،فنن كاكت رائقة (قبؾ ألػفا الؿتطرفة راء) أما لفا كحؿزة والؽسائل-
كؿا يقافؼ أبق طؿرو ً
أيضـا  ،,فـنن
ورشا يف تؼؾقؾ ألػات فقاصـؾ آي السـقر اإلحـدى طشـرة مـا لـؿ تؽــ رائقـة – ً
كاكت رائقة أما لفا كحؿزة والؽسائل -وفؼ الؼاطدة العامة :وما بعد راء شاع حؽؿا-
( )8الؿػــردات الســبع  , 13ســراج الؼــارئ  886ومــا بعــدها – غقــث الـػــع  – 026 ،842 ،55الـػحــات
اإللفقة  005وما بعدها – اإلستربق -11
ٍ
( )0تؽقن الؽسر ُة يف حرف مـ أصقل الؽؾؿة ،كإمثؾة الؿذكقرة ،فنن كاكـت الؽسـرة يف حـرف زائـد فـنن
الراء َّ
تػخؿ ،مثؾ :بِ َرشقد ,بِ َرسقل  ,ل ِ َر ِّبفا-
َّ
طربل ،فألجـؾ الخـالف الـذي فقـف أفـرده بالـذكر وفخـؿ
( )5قال ابـ الؼاصح« :وإرم اسؿ أطجؿل ،وققؾ:
ّ
راءه»-
سراج الؼارئ ,802 :ويـظر :غقث الـػع – 555 :الؿرشد إمقـ -04
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ّ :أٓ يؽقن الساكـ صا ًء – صا ًد – قا ًفا-

فنن ُفؼد شرط مؿا سبؼ فنن الراء ُت َػ ّخؿ ،وهذه أمثؾتفا طؾك الرتتقب:
ِ
ِ
رارا
إِ ْبراهقؿ – ط ْؿران – إسرائقؾ  ,مدْ رار – إِ ْس ً
إِ ْطراضا – ِ
اإل ْشراق  ,قِ ْط ًرا – فِ ْطرت – مِ ْص ًرا – إِ ْص ًرا – ِو ْق ًرا
* تر ّقؼ الراء الؿػتقحـة أو الؿضـؿقمة الؿسـبققة بقـاء سـاكـة يف كؾؿتفـا ،سـقاء
أفغقر اهلل أبتغل – يس ّبحـ والط ْق َر – ٓ ض ْق َر
متطرفة ،مثؾَ :خ ْق َر ٌ
ات – َ
كاكت متقسطة أم ّ
خقر
غقره – ّ
والص ْؾح ٌ
 :ما لؽؿ مـ إلف ُ
ُيستَثـك مـ ذلؽ كؾؿة (ح ْق َران) فنكف يجقز تػخقؿ الراء وترققؼفا-

* تر ّقــؼ الــراء الؿػتقحــة أو الؿضــؿقمة الؿســبققة بقــاء َمدِّ َّيــة يف كؾؿتفــا ،ســقاء

ققارير
مؿر ٌد مـ
بشقرا
َ
وكذيرا – ّ
ً
كاكت متقسطة أم متطرفة ،مثؾً :
فتحرير رقبة
كذير –
 :إكف
ُ
لؽبقركؿ – أكا ٌ
ُ
* يجقز تػخقؿ الراء وترققؼفا يف كؾ اسؿ طؾك وزن فِ ْع ًال ،مثؾِ :ذك ًْرا – ِسـت ًْرا – إِ ْم ًـرا –
ِح ْج ًرا-
ِ
مستؼ ًّرا ،فقرقؼ بال خالفٕ« 7ن
فنن ُأدغؿ الساكـ يف الراء لؾتؿاثؾ ،كحقِ :س ًّرا –
الحرفقـ يف اإلدغـام كحـرف واحـد ،إذ الؾسـان يرتػـع هبؿـا ارتػاطـة واحـدة مــ غقـر
َّ
فؽلن الؽسرة َولِقت الراء» -
مفؾة،
رائل كؾؿة (بِ َش َر ٍر) وصالً ووق ًػا-
* ترققؼ ْ
قال الشاصبل:

كــؾ ٍ
َو َر َّقــؼ َو ْر ٌش َّ
قصـــــال
راء و َق ْبؾفــا ** ُم َســـــ َّؽـَ ًة يـــــا ٌء أو
الؽســــــر ُم َ
ُ
ِ
ٍ
حر آستِ ْع َال ِسقى الخا فؽ ََّؿال
و َل ْؿ َي َر ْ
كسـرة ** سقى ْ
فص ًال ساكـًا ب ْعدَ ْ
ـــــرى ُم َت َعــــــدَّ ٓ
إط
و َفخَّ َؿفا يف ْ
جؿـل ويف إِ َر ْم ** وتؽري ِرهــــــا ح ّتــــــك ُيـ َ
ِّ
ِ
ِ
ــر ْأر ُحـــال
ْــرا وســت ًْرا وبا َبــ ُف ** لـــدَ ى ِج ّؾـــة إصـــحاب ْ
أط َؿـ ُ
وتػخقؿــ ُف ِذك ً
ُ

( )8غقث الـػع -833
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ــرر طـْـــ ُف ُير ِّقـ ُ
ـــــران بـــــالتػخقؿ َب ْع ٌ
ـــــض َت َؼـــــ َّبال
وح ْق
َ
ــؿ ** َ
ــؼ كؾ ُفـ ْ
ويف َشـ َ
ثامـًا :تغؾقظ الالم يف ضقء الضقابط التالقة :
* ُت َّ
وصال ووقػا إذا ُسـبؼت
ً
ػخؿ الالم الؿػتقحة الؿتقسطة ،مخ َّػػ ًة أو مشدَّ دةً،
ٍ
ـت-
حت هذه الحروف أو ُس ِّؽ ْ
بصاد أو صاء أو ضاء ،سقاء ُفتِ ْ
أص َؾحقا  ,ال ّط َالق – م ْط َؾع – َض َؾؿقا – أ ْض َؾؿ – َص َّؾؼ ُتؿ – َض َّؾ ْؾـا
الص َالة – ْ
مثؾّ :
* ُت َػ َّخؿ الالم الؿػتقحة الؿتط ّرفة ،مخ َّػػ ًة أو مشدَّ دةً ،حال القصـؾ إذا ُسـبؼت
بصاد أو صاء أو ضاء مػتقحة-
وطـد الققػ طؾقفا يجقز فقفا وجفان:
 ,8التػخقؿ وهق أرجحٕ 7ن السؽقن طارض فقفا-
 ,0الرتققؼ بالـظر إلك سؽقن الحرف دون طروضف-
قصؾ – َب َطؾ – َض ّؾ
مثؾُ :ي َ

وصال ووقػا إذا َف َص َؾت إلػ بقـ الطاء والـالم
ً
* يجقز تػخقؿ الالم وترققؼف،
أو بقـ الصاد والالم ،مثؾ :فِ ً
صآ – أن َي َّصا َلحا – أفطال طؾقؽؿ
* ُت َّ
ػخؿ الـالم الؿػتقحـة الؿتقسـطة ،مخ َّػػـ ًة أو مشـدَّ دةً ،حـال القصـؾ بلربعـة
شروط:
 ,أن يليت بعدها ألػ مـؼؾبة طـ ياء-
 ,أن ُتسبؼ ب ٍ
صاد مػتقحة أو ساكـة-
َ
ساكـ-

ّ ,أٓ تؽقن رأس آية-
مـقكــة أو بعــد إلــػ
 ,أن تؽــقن الــالم ّ

وطـد الققػ طؾقفا يجقز فقفا وجفان :التػخقؿ مع الػتح  ,الرتققؼ مع التؼؾقؾ
مص ًّؾك – َي ْص َؾك الـّار
مثؾَ :
فنن ُفؼد الشرط إخقر وحده فػل الالم القجفان وصال ووقػا ،مثؾَ :ي ْصالها –

كارا-
كارا – َس َق ْص َؾك ً
عقرا – َت ْص َؾك ً
و ُي َص َّؾك َس ً

( )8الؿػــردات الســبع  , 14ســراج الؼــارئ  ,805غقــث الـػــع  – 862 ،66 ،42مختصــر بؾــقغ ا ٕمـقــة
 – 801 ,805الـػحات اإللفقة  056وما بعدها – اإلستربق  – 12الؿرشد إمقـ - 04
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وصال ووقػا-
ً
وإن ُف ِؼد معف الشرط الثاين فػل الالم الرتققؼ مع التؼؾقؾ،
مثؾ :فال صدّ ق وٓ ص ّؾك – وذكر اسؿ ربف فص ّؾك – طبدً ا إذا ص َّؾك
قال الشاصبل:
ــاء أو لؾ ّظـ ِ
ــادها ** أو ال ّطـ ِ
ــظ ور ٌش َفـــتْح ٓ ٍم لصـ ِ
ــاء قبـ ُ
ــؾ تَــــزَّ َٓ
َ
َوة َّؾـ َ َ ْ
ِ
قصــال
ـت أو ُسـ ِّؽـ ْ
إذا ُفتِ َحـ ْ
وي َ
فؿ ** َ
َت كصــالت ْ
وم ْط َؾــع أيضــا ثــؿ ضـ َّـؾ ُ
ويف َ
صال ُخ ْؾ ٌ
ــؿ ُف ِّضــال
ػ َم ْع
ً
فصآ وطـدما ** ُيســؽ َُّـ و ْقػــا والؿػخَّ ُ
ِ
ِ
اطتَال
ْــؿ
ذوات القــاء مـفــا كفــذه ** وطـدَ
رءوس أي ترقق ُؼفا ْ
ُ
وحؽ ُ

ـدي مــع تغقــر يف الؿؼــاصع
الؿســتقى الةالــث :اكػـ
ٌ
ـرادات يصــاحبفا حؽــؿ تجقيـ ّ
الصقتقة كق ًطا وطد ًدا
يضؿ هذا الؿستقى اكػرادات يصاحبفا تغ ّقـر يف الؿؼـاصع الصـقتقة ،يسـتطقع الؼـارئ
ّ
تـؿ إيضـاحف يف الؿؼـاصع الصـقتقة( -ص ،80
الؽريؿ أن يتب ّقـ كقطفا وطددها متك ص ّبؼ ما َّ
 )85مـ هذا البحث-
ـؿ تجقيــدي َو ْفــؼ شــروط ذكر ُتفــا
كؿــا يصــاحب اكػــرادات هــذا الؿس ـتقى حؽـ ٌ
مقضحة بإمثؾة -وقد جاءت يف خؿس كؼاط:
َّ
أوًٓ :تسفقؾ الفؿزة وإبدالفا يف لػظ :ها أكتؿ [آل طؿران  – 33الـساء ,826
محؿــد  ]55مــع حـ ْـذف إلــػ بعــد الفــاء ،ومــع اإلبــدال يؿــدّ مــدًّ ا ُم ْش ـ َب ًعا ٓلتؼــاء
الساكـقـ-
وباقل السبعة يف هذه الؾػظة طؾك الـحق أيت:
ُ ,5قـبؾ َ
حذف إلػ بعد الفاء وح ّؼؼ الفؿزة-
وسفال الفؿزة-
 ,1قالقن وأبق طؿرو أثبتا إلػ بعد الفاء َّ
 ,2الباققن أثبتقا إلػ بعد الفاء وحؼؼقا الفؿزة-
( )8التقســقر  ,41الــدر الؿصــقن  , 804.0ســراج الؼــارئ  – 852غقــث الـػــع  –843الـػحــات اإللفقــة
 –503اإلستربق -51
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قال الشاصبل:
وٓ َألِ ٌ
وس ِّف ْؾ َأ َخا َح ْؿ ٍد وك َْؿ ُم ْب ِد ٍل َجال
ػ يف ها هل ْكت ُْؿ زكا َجـا ** َ
الؿسـفؾة لـقرش بـقـ إبـدالفا يف حالـة مـا ،وامتــاع إبـدالفا يف حالـة
ثاك ًقا :الفؿزة
َّ
أخرى -
متؾـق ًة بحـرف صـحقح
إولك :أن تؼع الفؿز ُة ثاكق ًة يف كؾؿـة ،مسـبقق ًة هبؿـزة اسـتػفامّ ،
متحرك كحقَ :أ َأمِـتؿ – َأ َأ ْك ُتؿ – َأ ُأك ِْزل – َأ ُؤكَبئؽؿ – أئِذا – أئِ ّؿة -
ساكـ أو
ّ
وجفـا آخـر ،هـق اإلبـدالْ ،
فـنن َولِقفـا
غقر َأ ّن لقرش يف الفؿـزة الثاكقـة الؿػتقحـة ً
متحر ٌك ُتؿد مدًّ ا صبقع ًّقا ،كحقَ :أ َألِدُ – َأ َأمِـتؿ-
ّ
ساكـ ُت َؿدّ مـدًّ ا ُمشـ َب ًعا (ٓز ًمـا) ،كحـقَ :أ َأ ْربـاب – َأ َأكْـتؿ – َأ َأكْـذرهتؿ ,
وإن ول َقفا
ٌ
َأأكت

قال الشاصبل:
ِ
فقؾ ُأخرى هؿزَ تقـ بِؽ ْؾ ٍ
وبذات الػتْحِ ُخ ْؾ ٌ
ؿة ** َس َؿا
ػ لِت َْج ُؿالَ
وتس ُ َ َ ْ
ْ
ِ
ت ** لِ َق ْر ٍ
ش ويف بغـدَ ا َد ُي ْـر َوى ُم َس َّـفالَ
أه ِؾ ِم ْص َر تبدَّ َل ْ
و ُق ْؾ َأل ًػا َط ْـ ْ
متؾـق ًة بـللػ مـدّ
الثاكقة :أن تؼع الفؿـزة ثاكقـ ًة يف كؾؿـة ،مسـبقق ًة هبؿـزة اسـتػفامّ ،
الؼراء طؾك إبـدالفا ،كحـق :أآ َمـْـ ُتؿ [إطـراف ,805 :صـف,48 :
أص ُؾفا هؿزةَ ،أ ْج َ
ؿع ّ
( )8التقسقر  ,53سراج الؼارئ  – 30غقث الـػع  – 44فتح الؿعطل  – 02 ،86مختصـر بؾـقغ إمـقـة 30
وما بعدها – البدور الزاهرة  – 583.8الـػحات اإللفقة  886وما بعدها – اإلستربق -50 ،58
ِ
ْ
َ
ئؿة لقست لالسـتػفام ،إكؿـا هـل هؿـزة الجؿـع ،إ ْذ وزهنـاَ :أ ْف ِع َؾـة ،وإصـؾ :أأم َؿـة،
( )0الفؿزة إولك يفَ :أ ّ
فالتؼك مقؿانُ ،فلريد إدغامفؿا ،فـُ ِؼؾت حركة الؿقؿ إولك لؾساكـ قبؾفا ،فاجتؿعـت هؿزتـان ثاكقتفؿـا
مؽسقرة ،والـحقيقن البصريقن يقجبقن إبدال الثاكقة يا ًء ،وغقرهؿ ُيح ِّؼؼ أو ُي َس ِّفؾ بقـ بقـ-
يـظـر :شــرح الؿػصــؾ  , 883.6الــدر الؿصــقن – 128.5 :شــرح التصــريح  – 203.0شــذ العــرف
 – 855الـحق القايف  – 353.1أوضح الؿسالؽ -861.1
قال الشاصبل:
ِ
ِ
وآئؿ ٌة ُ
وس ِّف ْؾ َس َؿا َو ْص ًػا ويف الـ َّْح ِق ُأ ْبد َ
ٓ
بالخ ْؾػ َقدْ َمدَّ َو ْحدَ ُه ** َ
َّ
( )5يتع َّقـ الققػ بالتسفقؾ يف ( َأ َأكْت) ،ويؿتـع اإلبدال ،لِئال يجتؿع ثالثة سقاكـ لقس فقفا ُمدْ َغؿ-
يـظر :فتح الؿعطك – 86 :مختصر بؾقغ إمـقة-32 :
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الشعراء – ]16 :أآلفتـا [الزخرف- ]25 :
وجف لؿـ
وجف البدل يف الفؿزة الثاكقة 7لئال يؾتبس آستػفام بالخرب ،وٓ ْ
ويؿتـع ْ
قال بجقازه-
وورش طؾك أصؾف مـ الؼصر والتقسط والطـقلٕ 7ن تغققـر الفؿـز بالتسـفقؾ ٓ
يؿـع مـ البدل-
ُيؾحظ أكف:

 ٓ ,8اكػراد لقرش يف تسفقؾ الفؿزة الثاكقـة – يف الحالـة إولـك – إذا كاكـت
مضؿقمة أو مؽسقرة 7إِ ْذ يقافؼف ابـ كثقر يف تسفقؾفا-
ُ
حقـث تسـفقؾ الفؿـزة الثاكقـة 7إِ ْذ
 ٓ ,0اكػراد لقرش – يف الحالة الثاكقة – مـ
يقافؼف قالقن وابـ كثقر وأبق طؿر وابـ طامر-
ولؿ ي ِ
لئال يصقر يف الؾػظ أربع ألػـات
دخؾ أحدٌ أل ًػا بقـ الفؿزة إولك والثاكقةّ 7
ُ
(الثالثة الؿشار إلقفا يف الفامش ،وإلػ الػاصؾة بقـ الفؿزة إولك والثاكقة)-
قال الشاصبل:

ث َثال ٌ
بقـ الفؿزتقـ ُهـَاَ ،وَٓ ** بِح ْق ُ
َث يت َِّػ ْؼ َـ تَـزَٓ
وٓمدَّ َ
َ

قال الشاصبل:
ِ
....
والقاو َطـْ ُف إِ ْن ** َت َػت ََّح إِ ْث َر َّ
الض ِّؿ ك َْح ُق ُم َم َّجالَ
ثال ًةا :إبدال الفؿزة الثاكقة مـ كؾؿتقـ يا ًء مؽسقرة  ،يف مقضعقـ:
(َ )8ت َقا َلك يف كؾؿة (أآمــتؿ) ثـالث هؿـزات :إولـك لالسـتػفام ،والثاكقـة هؿـزة َأ ْف َعـؾ ،والثالثـة فـاء الؽؾؿـة
( َأمِ َـ) وتقا َلك يف كؾؿة (أآلفتـا) ثـالث هؿـزات :إولـك لالسـتػفام ،والثاكقـة هؿـزة الجؿـع ،إ ْذ وزهنـا:
ؼت هبؿزة متحركة َو َجب
َأ ْف ِع َؾة ،وإصؾَ :أ ْألِفة ،والفؿزة الثالثة فاء الؽؾؿة ( َأل ِ َف) ،وكؾ هؿزة ساكـة ُسبِ ْ
=
إبدالفا مـ جـس حركة ما قبؾفا-
يـظر :شرح الؿػصؾ  – 883.6القايف  , 53تؼريب الؿعاين -800
قال الشاصبل:
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ّ
َ
والش َعرا بفا ** ءآمـْ ُت ْؿ لؾؽؾ ثالثًا أبد َ
َوص َف ويف إط َْراف ّ
ٓ

كؿا قال:

وإِبدَ ُال ُأ ْخرى الفؿزَ تقـ لؽ ِّؾ ِفؿ ** إ َذا س َؽـ َْت طَزْ م كآدم ُأ ِ
وهالَ
ْ ْ
ْ
ٌ ََ
ْ
َ
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 ققلف تعالك:ﱡ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ [البؼرة]58 : -وققلف تعالك:ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [الـقر]55 :

وقـبؾ يقافؼ ً
ورشا يف تسفقؾ الفؿزة الثاكقـة ،أو إبـدالفا يـاء مدّ يـة تؿـدّ مـدّ ٓز ًمـا

لؾساكـ بعدها ،غقر أن ً
ورشا لـف الؼصـر إن اطتـدّ بحركـة الـؼـؾ يف مقضـع الــقر -وٓ
تتغقــر الؿؼــاصع الصــقتقة طـــد تســفقؾ الفؿــزة الثاكقــة أو إبــدالفا يــاء مؽســقرة -لؽـــ
الؿ ْؼطعــقـ :الؼصــقر الؿػتــقح ِ
(ء) ،والؿتقســط الؿغؾــؼ (إِ ْن) يصــقران مؼط ًعــا صــقيالً
يـ) طـد إبدال الفؿزة الثاكقة ياء مدّ ّية-
مغؾ ًؼا (إِ ْ
أما باقل السبعة ففؿ طؾك الـحق أيت:
 قــالقن والبـ ّـزي يسـ ّـفالن الفؿــزة إولــك ،مــع الؼصــر والتقســط ،وٓ تتغقــرالؿؼاصع الصقتقة-
 أبق طؿرو ُيسؼط الفؿزة إولك ،مع الؼصر والتقسط ،ويـؼص مؼطع صقيتقصقر مػتقح ِ
(ء)-
الؼراء ُيحؼؼقن الفؿزتقـ وٓ تتغقر الؿؼاصع الصقتقة-
 باقل ّقال الشاصبل:
ِ
ِ
ــ كِ ْؾ َؿتَـ ْق ِـ َفتَـك ا ْل َع َـال
َو َأ ْس َؼ َط إُو َلـك يف ا ِّت َػاق ِف َؿـا َم ًعـا ** إِ َذا كَا َكتَا م ْ
قن َوا ْل َبــزِّ ي يف ا ْل َػ ـتْحِ َوا َف َؼــا ** َويف ةَ ْق ـرِ ِه كَا ْل َقــا َو َكــا ْل َق ِاو َسـ َّـف َال
َو َقــا ُل ُ
ــــرى ك ََؿــــدم ِطـْــــدَ َو ْر ٍ
ش ** َو َقدْ قِ َ
قؾ َم ْح ُض ا ْل َـؿدِّ َطـ َْفا َت َبدَّ َٓ
َوإُ ْخ َ
اء َخ ِػ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾؿ ** بِق ٍ
هم َٓ إِ ْن َوا ْلبِغَـا إِ ْن لِ َقر ِش ِ ٍ
ََوو ُقـْ
قػ ا ْلؽ َْسـرِ َب ْع ُض ُـف ُؿ ت ََـال
يف ُب ُ
َ
ـف ْ
ْ
راب ًعاَ :ك ْؼؾ حركة الفؿزة إلك الصحقح الساكـ قبؾفا -
=

( )8سراج الؼارئ  36وما بعدها  ,القايف  – 60 ،68الؿرشد إمقـ  – 02الؿـح اإللفقـة  – 35.8تؼريـب
الؿعاين  806وما بعدها – اإلستربق -832 ،36
( )0التقسقر  ,55الؿػردات السبع  – 52سراج الؼارئ  46وما بعـدها – غقـث الـػـع  – 42مختصـر بؾـقغ
إمـقة  ,52القايف  ,821الـػحات اإللفقة  812وما بعدها-
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ُيشرتط يف الـؼؾ شرصان:

آخر الؽؾؿة ،والفؿز ُة َّأو َل الؽؾؿة
إول :أن يؽقن
ُ
الساكـ الؿـؼقل إلقف الحركة َ
التل تؾقف-
ُ
سؽقن الحرف صحقحًا-
الثاين :أن يؽقن
ُ
وقالـت
ـح –
ْ
يدخؾ يف هذيـ الشرصقـ ما كان آخـر الؽؾؿـة حؼقؼـةً ،مثـؾ :قـدْ أ ْف َؾ َ
قالت َأكَّك يؽقن----
ُأوٓهؿ – ْ
ٕن َأ ْل مـػصؾ ٌة ُح ْؽؿا ْ
أو ُح ْؽ ًؿا ،مثؾ :اإليؿان – اإلسالمَّ 7
رس ًؿا-
وإن اتصؾت ْ
كؿا ُ
صـحقحا كؿـا سـبؼ ،ويشـؿؾ حـريفْ الؾـقـ ،كحـق:
يدخؾ فقف ما كان سـؽقكف
ً
َخ َؾ ْقا إلك –

ٍ
غاسـؼ إِذا وقـب – آلـؿ -
ابـل آدم ،وما كان سـؽقكف لػظ ًّقـا ،مثـؾُ :ك ُػ ًـما َأحـد –
ْ

ِ
الـاس-
َأ َحسب ُ
فنِ ْن ُف ِؼدَ َش ْر ٌ
ط فال َك ْؼؾ ،كتحرك ما قبؾ الفؿز ،مثؾ :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ

 ،أو كـــان الســـاكـ حـــرف مـــدّ  ،مثـــؾ :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ٓ– ْ
مسئق ً
مذءو ًما-
ﮧ ﮨ ﮊ  ،أو كان الساكـ
ً
صحقحا وسط الؽؾؿة :الؼرآن – ْ
قال الشاصبل:
ٍ
بشؽ ِ
حر ْك لِ َـق ْر ٍ
ش ك َّ
سـاكـ آخـرٍ ** صحقحٍ َ
ُـؾ
واح ِذ ْف ُف ُم ْس ِفالَ
الفؿ ِز ْ
ْؾ ْ
َو ِّ
زَة يف الق ْق ِ
وطـ حؿ ٍ
ػ ُخ ْؾ ٌ
ػ................................... ** ....
ْ َ ْ
وقال الطقبل:
ٍ
وا ْك ُؼ ْؾ ِّ
مقؿ جؿق ٍع َذا طؾك الصحقح
لؽؾ
ساكـ صحقح ** ٓ َ
ُي ْػ َف ُؿ مـ الـَّ ْظؿ السابؼ أمران:

ػ يقافؼ ً
ورشا يف الـَّ ْؼؾ -
إول :حؿزة إذا َو َق َ
( )8طـد القصؾ ُتـؼؾ حركة هؿزة (أحسب) إلك الؿـقؿ ،مـع إشـباع مـدّ ها إن لـؿ يعتـدّ بالحركـة لعروضـفا بالـؼـؾ،
والؼصر إن اطتدّ هبا-
( )0لحؿزة فقؿا فقف َك ْؼ ٌؾ طـد الققػ وجفان:

=
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الجؿـع ،كحـق :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊّ ،
ٕن ً
ورشـا
الةاينَ ٓ :ك ْؼ َؾ يف مقؿ
ْ
يضؿفا و َي ِص ُؾفا بقاو ،وحؿزة يح ّؼؼفا وصالً ووق ًػا-
وجاء الخالف طـ ورش بقـ الـؼـؾ وتركـف يف :ﮋﮟﮠ ﮡﮢﮣﮊ [الحاقـة
-]02,86
قال الشاصبل:

** بآِ ْسؽ ِ
ور ٍ
ش َأ َصح َت َؼبال
َان طـ ْ

.......................
ِ
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْف
وكت َمَابِ ْـَقـمذه ُبف ُ
ّـلَ ،أ ْد َغ َـؿ الؿث َؾـ ْقـ يف :ﮋﯵﯶﯷﯸﮊ [الحاقـة:
كتابقف إك
الـؼؾ يف:
َغ ْقر َأ ّن
]06,05
ُ
اإلسؽان يف :كتابق ْف إِكّلَ -أ ْض َف َر الفاء يف :مالق ْف َه َؾ َؽ-
و َم ْـ مذه ُبف
قال صاحب إتحاف الربية:
وأ ْض ِفر بسؽ ٍ
َ ِ
ِ
ْت ُم ْسؽِـًا يا أخا ال ُعال
وأدة ْؿ ها مالقف طـد كؼؾف ** َ ْ َ
ـاي) [إكعــام  ،]830ويؾــزم مــع
خامســا :إِ ْســؽان يــاء اإلضــافة يف ققلــف( :ومحقـ ْ
ً
إسؽان القاء إشـباع الؿـدّ ٕ 7كـف صـار مــ قبقـؾ الؿـدّ الـالزم ،ولـقرش وجـف الػـتحِ ,
أيضًا ,كباقل السبعة-
قال الشاصبل:
ومحقاي ِجئ بالخُ ْؾ ِ
ػ وال َػت ُْح ُخ ِّقَٓ ** ...................................
َ ْ

اكػرادات ٓ يصاح ُبفـا شل ٌء مؿا تؼدَّ م
الؿستقى الرابع:
ٌ
واوا وصالً ووقػًا -
أوًٓ :إبدال الفؿزة الؿتحركة ً
إذا تحؼؼ شروط ثالثة:

 ,أن تؽقن الفؿزة فاء الؽؾؿة-

 ,أن تؽقن الفؿزة مػتقحة , -أن يؽقن ما قبؾ الفؿزة مضؿق ًما-
=

ولخ َؾ ٍ
 ,التحؼقؼ ،يف كحق (قد أفؾح)َ ،
أيضا-
ػ فقف الس ْؽ ُت ً
 ,الس ْؽت ،يف كحق (إرض)-
( )8سراج الؼارئ  – 43القايف  , 66الـػحات اإللفقة  – 812أزكك التحقات -82
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مثؾ :ي َم ِ
اخذ – ُي َم ّلػ – ُم َم ّذن – ُم َم ّجال  -وحؿزة إذا وقػ يقافؼ ً
ورشا-
ُ
فنن ُف ِؼدَ شرط ُتح ِّؼؼ الفؿزة ،كحقَ :ت ُم ّزهؿ  ,سمال ُ ,ف َماد َ ,ت َل ّخر -ولحؿزة إذا
وقػ ضقابط تراطل حركة الفؿزة وحركة ما قبؾفا -
قال الشاصبل:
الض ِّؿ ك َْحق ُم َم َّج َال
..............
والقاو َطـْ ُف إِ ْن ** َت َػتَّح إِ ْث َر َّ
ُ
ثاك ًقا :إبدال الفؿزة الؿتحركة ياء وصالً ووقػا  -يف لػظقـ:

 ,أحدهؿا( :الـسل) ،وإذا وقػ حؿزة وهشام واف َؼا ورشًا -
 ,أخــر( :لــئال) وإذا وقــػ حؿــزة فؾــف اإلبــدال كــقرش ،والتحؼقــؼ كبــاقل

الؼراء-
قال الشاصبل:

ِ ِِ
ِ
َ
َّسل َف َة َّؼالَ
َو َو ْر ٌش لئ ََّال والـَّسل ُء بقاةف ** وأ ْدةَ َؿ يف ياء الـ ّ

*

*

*

سفؾ الفؿزة وقػا ،مثؾَ :تمْ زّ هؿ – َتل َّخر-
( )8إن تساوت الحركتان أو كاكت السابؼة أضعػ ّ
ِ
وإن كاكت الحركة السابؼة أققى أبدل الفؿزة ،مثؾُ :فمَ اد  ,كاشئَة
( )0التقسقر  – 64سراج الؼارئ  – 45غقث الـػع  – 054القايف  , 825اإلستربق  – 882أزكك التحقـات
-58
ً
ً
وصال ووقػا وكؾ حسب درجتف فقف ،وٓ تتغ ّقر الؿؼـاصع
( )5يف قراءة باقل السبعة بتحؼقؼ الفؿزة مد متصؾ
الصقتقة يف اكػرادات هذا الؿستقى 7إذ ُيبدَ ل مؼطع قصقر مػتقح بؿؼطع قصقر مػتقح-
مقاضعفا الثالثة (البؼرة  ,822الـساء  – 832الحديد -)06
( )1يف َ
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اخلــامت٘
هلل ,وحـده  ,الحؿـد 7فبـعؿتــف تـتؿ الصــالحات ،وأرجـق أن يؽــقن هـذا البحــث
مـفا -والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ-
وبعدُ  :فؼد قدمت هذا البحث يف مؼدمة وثالثة مباحث وخاتؿة-
وذكـرت أهؿقـة الؿقضـقع،
ــت معــك آكػـراد لغـة واصـطالحًا،
ُ
يف الؿؼدمة ب ّق ُ
أوضـحت مــفج
وسبب اختقاره ،وأهداف البحـث ،والدراسـات السـابؼة طؾقـف ،كؿـا
ُ
ثؿ ذكرت محتقيات هذا البحث-
البحث وكقػقة تـاول اكػرادات الؼارئ أو الراويّ ،
فؽان الؿبحث إول :اكػرادات اإلمام كافع-
وذكرت يف الؿبحث الثاين :اكػرادات قالقن-
ُ
وب ّقـت يف الؿبحث الثالث :اكػرادات ورش-
وهذه  -يف رأيل  -أهؿ كتاةج هذا البحث:
 اإلسفام يف تقسقر الؼراءات الؼرآكقة طؾك الػئات الؿستفدفة مـف ،وهل:
 الؿتخصصــقن يف طؾــؿ الؼــراءات (أســاتذ ًة وصال ًبــا) باإلضــافة إلــك مـــ يــتعؾؿخاصــة صالبـــا يف معفــد تعؾــقؿ الؾغــة العربقــة
الؼــرآن ولــق بروايــة أو بــروايتقـً ،
لؾـاصؼقـ بغقرها-
 الؿتخصصقن يف الؾغة العربقة ،خاص ًة الـحق والصرف- الؿتخصصقن يف طؾؿ التػسقر 7إذ ٓ تخؾق أ َّمفات ُك ُتب التػسقر مــ الؼـراءاتالؼرآكقة-
 الخطباء 7إذ قد يحتاج الخطقب إلك الؼراءات – يف الؽؾؿات الػرشقة خاصة –إثرا ًء لؿادتف التل يؼدمفا لؿستؿعقف-
 الػؼفاء 7إذ قد يحتاج الػؼقـف إلـك الؼـراءات – يف الؽؾؿـات الػرشـقة خاصـة –لقستقيف إحؽام الػؼفقة-
 ٓ تخؾق اكػرادات قارئ أو ٍ
راو مـ فروق صقتقة تتؿثؾ يف التبديؾ الصقيتّ أو
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مقض ًحا بإمثؾة-
التغقر الصقيتّ ،وقد ب َّقـت يف مؼدمة هذا البحث الؿراد بؽؾ مـفؿاَّ ،
وصال وق ًػـا،
ً
أثر يف إداء الؼرآين
 الػروق الصقتقة الؿشار إلقفا قد يؽقن لفا ٌ
يتؿ ّثؾ يف:
 بعض أحؽام التجقيد ،كالتػخقؿ والرتققؼ والؿد واإلدغام واإلضفار---إلخ- تغ ّقر الؿؼاصع الصقتقة ،كؿا يف ققلف تعالك:ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [البؼرة: -]58حقث قرأ كافع (خطقئاتف) بالجؿع ،بقـؿا قرأ باقل السبعة (خطقئتف) باإلفراد-
 -تغ ّقــر مقضــع الققــػ وآبتــداء ،كؿــا يف ققلــف تعــالك:ﱡ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳘ ﱠ [البؼرة -]886 :حقث قرأ كافع (وٓ َت ْس َل ْل) مبـ ًقـا لؾؿعؾـقم ،هن ًقـا واسـتئـا ًفا،
بقـؿا قرأ باقل السبعة (وٓ ُت ْس َل ُل) بالرفع طط ًػا طؾك الحال قبؾف-
وصـال
ً
أثـر يف إداء الؼـرآين
 الػروق الصقتقة الؿشـار إلقفـا قـد ٓ يؽـقن لفـا ٌ
وق ًػا ،غقر ّ
أن هذه آكػرادات تشقر إلك:
 اختالف الؾفجات ،كؿا يف ققلف تعالك:ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [البؼـرة-]013 :حقث قرأ كافع بؽسر السقـ ،بقـؿا فتحفا باقل السبعة-
 ترادف الؽؾؿات ،كؿا يف ققلف تعالك:ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [كقح -]05 :حقـث قـرأكافع بضؿ القاو ،بقـؿا قرأ باقل السبعة بػتحفا ،وكؾتا الؼراءتقـ دالتان طؾك ٍ
صـؿ كـان
ققم كقح ^ يعبدوكف مـ دون اهلل-
 -تغ ّقــر التقجقــف اإلطرابــل ،كؿــا يف ققلــف تعــالك:ﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ [الـساء -]88 :حقث قرأ كافع (واحدةٌ) فاطالً ،باحتسـاب (كـان) تامـة ،بقـؿـا
ﱠ
قرأ باقل السبعة (واحدةً) خربًا لـ (كان) باحتساهبا كاقصة-
 -اخـــتالف الصـــقغة الصـــرفقة ،كؿـــا يف ققلـــف تعـــالك:ﱡ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱠ [إكػال -]6 :حقث قرأها كـافع (مـر َدفقـ) اسـؿ مػعـقل ،بقـؿـا
ِ
(مردفقـ) اسؿ فاطؾ-
قرأها باقل السبعة
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 قد يشقر التبديؾ الصقيت إلك الجذر الؾغقي لؾؽؾؿات الؿختؾػ يف قراءهتـا،
ِ
الفؿـزة
مثؾ (الـبلء) وأخقاهتا ،يف قراءة كافع بالفؿز ،بقـؿا قرأها باقل السـبعة بنبـدال
(الـبل)-
يا ًء
ّ

 استخدام مصطؾحل (التغقر الصقيت – التبديؾ الصقيت) اجتفا ٌد مـل ،فنن ُ
أك
ْ

أصــبت ففــق تقفقــؼ اهلل – تعــالك – وتقســقره ،وهــق رجــائل يف كــؾ لحظــة ،وإن تؽـــ
مخؾصا الـقة والعؿؾ-
إخرى فحسبل أين اجتفدت
ً

*

*
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املضادس ّاملشاجع
 ,8إتحــاف فضــالء البشــر بــالؼراءات إربعــة طشــر ،الؿسـ َّـؿك :مـتفــك إمــاين
والؿسرات يف طؾـقم الؼـراءات ،تـللقػ الشـقخ أحؿـد محؿـد البـّـا الـدمقاصل،
ت8884هـــ ،تحؼقـــؼ د -شــعبان محؿـــد إســؿاطقؾ ،ط8124 ،8هــــ ،طـــالؿ
الؽتب ،بقروت-
 ,0أزكك التحقات يف قراءة اإلمام حؿزة بـ حبقب الزيات ،د -محؿد كبفان ،ط،0
0226م-
 ,5اإلستربق يف رواية اإلمام ورش طـ كافع مـ صريؼ إزرق ،د -محؿـد كبفـان،
ط0226 ،5م-
 ,1أصقات الؾغة العربقة ،دراسة كظرية وتطبقؼقـة ،د -محؿـد حســ حســ جبـؾ،
دار أبق العقـقـ ،صـطا-
 ,2إصــقات الؾغقيــة ،د -إبــراهقؿ أكــقس ،مؽتبــة هنضــة مصــر بالػجالــة ،ط،0
8622م-
 ,3إطراب الؼراءات الشقا ّذ – ٕبل البؼاء ال ُعؽربي ،ت 383هـ – تحؼقـؼ محؿـد
طزوز  ،طالؿ الؽتب ،بقروت ،لبـان ،ط8184 ، 8هـ – 8663م-
السقد أحؿد ّ
 ,4اإلقـاع يف الؼراءات السـبع ،ابــ البـاذش (212هــ) ،تحؼقـؼ :د -طبـد الؿجقـد
قطامش ،دار الػؽر ،دمشؼ ،ط8125 ،8هـ-
 ,5أمالل ابــ الحاجـبٕ ،بـل طؿـرو طثؿـان بــ الحاجـب ،ت 313هــ ،دراسـة
وتحؼقؼ د -فخر صالح سؾقؿان قـدارة ،دار طؿـان بعؿـان ،إردن ،دار الجقـؾ
ببقروت ،لبـان8656 ،م-
مـ بف الرحؿـ مـ وجقه اإلطراب والؼراءات يف جؿقع الؼرآنٕ ،بـل
 ,6إمالء ما ّ
البؼاء طبـد اهلل بــ الحسـقـ ابــ طبـد اهلل العؽـربي ت 383هــ ،هـامش كتـاب
الػتقحات اإللفقة ،مطبعة طقسك البابل الحؾبل-
 ,82اكػردات الؼراءات السبعة (دراسـة لغقيـة) ،خؾقـؾ رشـقد أحؿـد ،مؽتبـة أمقـر،
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العراق ،ط0285 ،8م-
,88البحر الؿحقط يف التػسقر – محؿد بــ يقسـػ الشـفقر بـلبل ح َّقـان إكدلسـل
الغركــاصل (421 ,321هـــ) ،مراجعــة .صــدقل محؿــد جؿقــؾ – دار الػؽــر
لؾطباطة والـشر والتقزيع – بقروت ،لبـان 8180هـ8660 .م-
 ,80البدور الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة ،الشقخ .طبد الػتاح الؼاضل ،دار
السالم لؾطباطة والـشر ،ط0285 ، 3م-
,85البقان يف غريب إطراب الؼرآن – تللقػ .أبل الربكات طبد الرحؿـ بـ محؿد
ابـ أبل سعقد إكباري الـحقي – تحؼقؼ -د -صف طبـد الحؿقـد صـف ،مراجعـة.
مصطػك السؼا – الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب8122 ،هـ8652 .م-
,81التشؽقؾ الصقيت يف الؾغة العربقة ،فـقلقجقا العربقة ،د -سـؾؿان حســ العـاين،
الـادي إدبل الثؼايف ،جدة ،ط8655 ،8م-
,82تػســقر الؼــرآن العظــقؿ – الحــافظ طؿــاد الــديـ أبــق الػــداء إســؿاطقؾ بـــ كثقــر
الؼرشل الدمشؼل ت 441هـ  ,دار الخقر ،بقروت ،ط8182 ،8هـ8662 .م-
 ,83تؼريــب الؿعــاين يف شــرح حــرز إمــاين يف الؼــراءات الســبع ،ســقد ٓشــقـ أبــق
الػــرج ،د -خالــد بـــ محؿــد العؾؿــل ،دار الزمــان ،الؿديـــة الؿـــقرة ،ط،4
8152هـ 0226 ,م-
 ,84التقسقر يف الؼراءات السبعٕ ،بل طؿرو طثؿان بـ سـعقد الـداين (ت111هــ)،
دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ،ط 8183هـ-
,85الثؿـ ُـر القــاكع يف روايــة اإلمــام قــالقن طـــ كــافع -د -محؿــد كبفــان ،دار الؼبؾــة،
8186هـ-
 ,86الجامع ٕحؽام الؼرآن ،أبق طبد اهلل محؿد بــ أحؿـد إكصـاري الؼرصبـل ت
348هـ ،دار الؽتاب العربل ،الؼاهرة ،ط8620 ،0م-
 ,02حجة الؼراءات ،أبق زرطة ،تحؼقؼ :سعقد إفغاين ،ممسسة الرسالة ،بقـروت،
ط8651 ،1م-
,08الحجة يف الؼراءات السبع ،،ابـ خالقيف (ت542هــ) ،تحؼقـؼ :د -طبـد العـال
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سالؿ مؽرم ،دار الشروق ،الؼاهرة ،ط8128 ،1هـ-
,00الحجة يف طؾؾ الؼراءات السبع ،الػارسل (ت544هـ) ،تحؼقؼ :طؾل الـجدي
كاصػ وآخر ْيـ ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ،ط8655 ،0م-
,05الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن ،لإلمام شفاب الديـ أبل العباس بــ
يقسػ بـ محؿد بـ إبراهقؿ الؿعروف بالسؿقـ الحؾبـل ت 423هــ ،تحؼقـؼ
معـقض وآخـريـ ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
وتعؾقؼ الشـقخ طؾـل محؿـد ّ
لبـان ،ط8661 ،8م-
,01دراســة الصــقت الؾغــقي ،د -أحؿــد مختــار طؿــر ،طــالؿ الؽتــب بالؼــاهرة،
8668م-
,02الســبعة يف الؼــراءات ٓبـــ مجاهــد ،تحؼقــؼ :د -شــققل ضــقػ ،دار الؿعــارف
بالؼاهرة ،ط8645 ،0م-
,03سراج الؼارئ الؿبتدئ وتذكار الؿؼرئ الؿـتفل ،شرح اإلمام أبل الؼاسؿ طؾل
ابـ طثؿان بـ محؿد بـ أحؿد ابــ الحســ الؼاصـح العـذري طؾـك الؿـظقمـة
الؿسؿاة بحرز إماين ووجف التفاين ،لإلمام أبل محؿد قاسؿ ابـ فقره بــ أبـل
الؼاسؿ خؾػ بـ أحؿد الرطقـل الشاصبل ،مطبعة حجازي ،ط8520 ،8هــ ,
8651م-
الصرف -لؾشقخ أحؿد بـ محؿد بــ أحؿـد الحؿـالوي ت
فـ ّ
,04شذا ال َع ْرف يف ّ
8528هـــ  ،شــرحف وففرســف د -طبــد الحؿقــد هـــداوي ،دار الؽتــب العؾؿقــة،
بقروت ،لبـان8101 ،هـ– 0221م-
,05شرح التصريح طؾك التقضقح ،لؾشقخ خالد بـ طبد اهلل إزهري ت 622هــ،
تحؼقؼ محؿد باسؾ طققن السقد ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان-
,06شرح الؿػصؾ ،مقفؼ الديـ يعقش بـ طؾـل بــ يعـقش (ت315هــ) ،الطباطـة
الؿـقرية-
 ,52شرح شافقة ابـ الحاجب ،الرضل إسـرتاباذي (ت 353هــ) ،تحؼقـؼ محؿـد كـقر
الحسـ وآخر ْيـ ،دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت – ط8103 ، 8هـ 0222 ,م-
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السـدي ،الؿؽتبة اإلمداديـة ،مؽـة
,58صػحات يف طؾقم الؼراءات ،د -طبد الؼققم
ّ
الؿؽرمة ،ط8103 ،0هـ 0222 ,م-
,50ضقاء السالؽ إلك أوضح الؿسالؽ – أ -محؿد طبد العزيز الـجـار – ممسسـة
الرسالة – ط8666 ،8م-
الؼـراء العشـرة وبقـان مـا اكػـرد بـف كـؾ مــفؿ ،كقلقبـالل
,55صبقعة آخـتالف بـقـ ّ
سقؽق ،رسالة ماجستقر ،جؿفقرية ساحؾ العاج8105 ،هـ-
,51طؾؿ الؾغة – مؼدمة لؾؼارئ العربل – د -محؿقد السعران – دار الـفضة العربقة
لؾطباطة والـشر ،بقروت-
,52طؾؿ الؾغة العام (إصقات) ،د -كؿال محؿد بشر ،دار الؿعارف بؿصر ،ط-3
,53غقــث الـػــع يف الؼــراءات الســبع ،لــقلل اهلل ســقدي طؾــل الـــقري الصػاقســل،
هامش كتاب سراج الؼارئ ،مطبعة مصطػك البابل الحؾبل ،ط8621 ،5م-
,54فـــتح الؼـــدير ،الشـــقكاين (ت 8022هــــ)  ،مراجعـــة  .يقســـػ الغـــقش ،دار
الؿعرفة ،بقروت ،لبـان ،ط8663 ،0م-
 ,55فتح الؿعطل ُ
وغـقة الؿؼري يف شرح مؼدمة ورش الؿصـري ،محؿـد بــ أحؿـد ابــ
طبد اهلل الضرير الؿتقلل (ت8585هـ) دار الؽتب العؾؿقة ،ط0223 ،8م-
 ,56الػتقحات اإللفقة بتقضقح تػسقر الجاللقـ لؾدقائؼ الخػقة ،سؾقؿان بــ طؿـر
العجقؾل الشافعل الشفقر بالجؿؾ ت 8021هـ ،مطبعة طقسك البابل الحؾبل-
,12الػقاصؾ والققػ وآبتـداء لؾؿحؼـؼ -أبـل إسـحاق الجعـربي وأبـل طبـد اهلل
محؿـد الؿعــروف بـــ ( ----لــؿ أتؿؽـــ مـــ معرفــة آســؿ لقجــقد تآكــؾ بــقرق
الؿخطقط) – مخطقط بدار الؽتـب بالؿـصـقرة ،سـجؾ الؼـراءات والتجقيـد
رقؿ  – 50تؿ آكتفاء مـ الؽتاب سادس يقم مـ ذي الحجة 8023هـ-
,18يف الدرس الصقيت ،د -طبد الؿـعؿ طبد اهلل حسـ ،مؽتبة مصر لمٓت الؽاتبة،
ط8652 ،8م-
,10الؼامقس الؿحقط ،مجد الديـ محؿد بـ يعؼقب الػقروز أبادي (ت584هـ)،
ط 8الؿطبعة الحسقـقة الؿصرية 8552هـ-
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 ,15الؼراءات وأثرها يف طؾقم العربقـة ،د -محؿـد سـالؿ محقســ ،مؽتبـة الؽؾقـات
إزهرية8651 ،م-
,11الؼؿر الؿـقر يف قراءة اإلمـام الؿؽـل طبـد اهلل بــ كثقـر ،د -محؿـد كبفـان ،ط،5
0226م-
,12الؽتــاب ،ســقبقيف (ت852هـــ) ،تحؼقــؼ :طبــد الســالم محؿــد هــارون ،مؽتبــة
الخاكجل ،الؼاهرة8660 ،م-
 ,13الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجقه التلويـؾٕ ،بـل الؼاسـؿ
جار اهلل محؿقد بـ طؿر الزمخشري الخقارزمل (ت 255هـ) – دار الػؽر-
,14الؽشػ طـ وجقه الؼراءات السبع وطؾؾفا وحججفا ،لؾؼقسـل (ت154هــ)،
تحؼقؼ :د -محقل الديـ رمضان ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،ط8651 ،1م-
ُ ,15لباب الـؼقل يف أسباب الـزول ،هامش كتاب تػسـقر الجاللـقـ ،جـالل الـديـ
السققصل – دار الؿعرفة ،بقروت ،لبـان-
,16لسان العرب ،ابـ مـظقر (488 – 352هــ) دار صـادر – دار بقـروت لؾطباطـة
والـشر8622 ،م-
,22الؾملم والؿرجان فقؿا اتػؼ طؾقف الشقخان  ،محؿد فماد طبد البـاقل  ،الؿطبعـة
العصرية بالؽقيت8644 ،م-
الؼـراء السـبعة وتقجقفـف يف الـحـق العربـل ،د -طبـد الؼـادر
,28ما اكػرد بف كـؾ مــ ّ
الفقتل ،دار الؽتب القصـقة ،بـغازي ،ط8663 ،8م-
 ,20الؿبتؽر الؿػقد يف طؾؿ التجقيد ،حقـاة بــت خؾقـؾ بــ محؿـد بــ حسـقـ ،دار
الؿحؿدي ،جدة ،ط0225 ،0م-
,25مختصر بؾقغ ا ٕمـقة ،لؾشقخ .طؾل محؿـد الضـ ّباع ،هـامش سـراج الؼـارئ،
مطبعة مصطػك البابل الحؾبل-
 ,21مدخؾ إلك طؾؿ الؾغة ،د -محؿقد ففؿل حجازي ،دار الثؼافة لؾطباطة والـشر،
ط8645 ،0م-
 ,22الؿرشــد إمــقـ إلــك اكػــرادات الــرواة العشــريـ ،الشــقخ .ولقــد رجــب ،دار
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الصحابة لؾرتاث بطـطا ،ط0225 ،8م-
,23مشؽؾ إطراب الؼرآن – مؽل بـ أبل صالب الؼقسل (154 ,522هـ) تحؼقؼ-
ياسقـ محؿد السقاس – دار الؿلمقن لؾرتاث – دمشؼ – ط-0
,24معاين الؼرآن لألخػـش إوسـط (أبـق الحســ سـعقد بــ مسـعدة الؿجاشـعل
البؾخل البصري ت082هـ) ،تحؼقؼ -د -فائز فارس – دار البشقر ،دار إمؾ –

الؽقيت – ط8646 ،8م ،ط8658 ،0م-
الػراء (ت024هـ)  ،تحؼقؼ :محؿد طؾل الـجار ،الدار الؿصرية
,25معاين الؼرآنّ ،
لؾتللقػ والرتجؿة-
,26معجــؿ ألػــاظ الؼــرآن الؽــريؿ ،مجؿــع الؾغــة العربقــة ،الفقئــة الؿصــرية العامــة
لؾتللقػ والـشر ،ط8562 ،0هـ8642 ,م-
,32معجؿ متـ الؾغة ،لؾشقخ أحؿد رضا ،دار مؽتبة الحقاة  ،بقروت 8632م-
,38مػاتقح الغقب أو التػسقر الؽبقر – فخر الديـ محؿد بـ طؿـر بــ الحسـقـ بــ
الحسـ بــ طؾـل التؿقؿـل البؽـري الـرازي الشـافعل (321 – 211هــ) – دار
الغد العربل – الؼاهرة – ط8180 – 8هـ8668 .م-
,30الؿػــردات الســبعٕ ،بــل طؿــرو الــداين ،تحؼقــؼ :طؾــل تقفقــؼ الـحــاس ،دار
الصحابة لؾرتاث بطـطا ،ط0223 ،8م-
,35الؿؼتضــب – أبــق العبــاس محؿــد بـــ يزيــد الؿــربد (052 – 082هـــ) تحؼقــؼ
محؿد طبـد الخـالؼ طضـقؿة – الؿجؾـس إطؾـك لؾشـئقن اإلسـالمقة – لجــة
إحقاء الرتاث اإلسالمل ،الؼاهرة 8553هـ-
,31الؿؼصد لتؾخـقص مـا يف الؿرشـد يف الققـػ وآبتـداء ،لشـقخ اإلسـالم .أبـل
يحقك زكريا إكصاري ،هـامش كتـاب مــار الفـدى يف بقـان الققـػ وآبتـدا،
مطبعة مصطػك البابل الحؾبل ،ط8645 ،0م-
 ,32الؿؽتػك يف الققػ وآبتدا ،أبق طؿرو الداين (ت111هـ) ،دراسـة وتحؼقـؼ .جايـد
زيدان مخؾػ ،مطبعة وزارة إوقاف والشئقن الديـقة بالعراق8655 ،م-
,33مـــار الفــدى يف بقــان الققــػ وآبتــدا ،إشــؿقين ،مطبعــة مصــطػك البــابل
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الحؾبل ،ط8645 ،0م-
 ,34الؿـح اإللفقة يف جؿع الؼراءات السبع مـ صريؼ الشاصبقة ،د -خالد بـ محؿد
الحافظ ِ
الع ْؾؿل ،دار الزمان ،الؿديـة الؿـقرة ،ط8105 ،5هـ0224,م-
,35الـحق القايف ،أ -طباس حسـ ،دار الؿعارف ،ط-3
 ,36الـشــر يف الؼــراءات العشــر ،تــللقػ الحــافظ أبــل الخقــر محؿــد بـــ محؿــد
الدمشؼل الشـفقر بـابـ الجـزري (ت 555هــ) ،راجعـف طؾـل محؿـد الضـباع،
شقخ طؿقم الؿؼارئ بالديار الؿصرية ،دار الؽتاب العربل-
,42الـػحات اإللفقة يف شرح متـ الشاصبقة ،لؾشقخ محؿد طبد الدائؿ خؿقس ،دار
الؿـار ،الؼاهرة ،ط8183 ، 8هـ – 8663م-
 ,48الـــقايف يف شـــرح الشـــاصبقة يف الؼـــراءات الســـبع ،طبـــد الػتـــاح الؼاضـــل (ت
8125هـ) ،مؽتبة السقادي ،جدة ،ط8102 ،8هـ8666 ,م-
,40الققــػ وآبتــداء يف الؼــرآن الؽــريؿ ،دراســة لغقيــة ،لؾباحــث ،كؾقــة أداب،
جامعة الؿـصقرة8665 ،م-
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ملخط البخح

البحــث محاولــة مـــ الباحــث لتؼريــب مباحــث كتــاب مفــؿ ،والدٓلـ ِـة طؾقــف ،
ِ
ِ
كتابات العؾؿاء 7
ومعالجة خطل تاريخل تقاردت طؾقف
والقققف طؾك فقائده ودرره ،
ُ
بسبب طدم وققففؿ – يف الظاهر ,طؾك الؿخطقصة إصؾقة لؾؿملػ -
ذلؽ هق كتاب معاين ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ "أكـزل الؼـرآن طؾـك سـبعة
أحر " والذي صبعف الدكتقر حسـ ضقاء الديـ طرت بعـقان معاين إحر السـبعة ،
وهــق كتــاب غايــة يف إهؿقــة 7لتؼــدم مم ّلػــف  ،وٓســتقعابف لـصــقص إحــرف بســـد
الؿملــػ ذاتــف  ،ولعرضــف لؽثقــر مـــ أقــقال العؾؿــاء يف بقــان الؿــراد مـفــا ،ولتعرضــف
لإلشؽآت والشبفات الؿتعؾؼة بإحرف والؼراءات وجؿع الؼـرآن وحػظـف ،وغقـر
ذلؽ ،ولؾرد طؾقفا بلوىف بقان ،وأققى حجة -
مفؿ ,كذلؽ  ,يف صبعتف الؿحؼؼـة إولـك 7لؿـا فقفـا مــ تحؼقـؼ مـقـػ،
ثؿ هق ّ

وخدمــة طظقؿــة لؾؽتــاب مـــ طــالؿ محؼــؼ كحريــر  ،رحؿــف اهلل ،وجــزاه طـــ العؾــؿ
والعؾؿاء خقر الجزاء-

صحح خط ًل تاريخقًا كبقر ًا  ،وهق كسبة أهؿ قـقل يف معـاين
ثؿ ٕن خروجف كامال ّ

إحرف طـد شريحة كبقرة مـ العؾؿاء إلك أبل الػضؾ الرازي ،فبقـ الؽتاب بتحؼقؼف
صرح بلكف يعتؼدُ ه ،فر َّد إمقر إلك كصاهبا -
خط َل هذه الـسبة ،وأبرز رأيف الذي ّ
ِ
مـفجـف،
وتؾخقصـف ،ودراسـ َة
وهذا البحث اهتؿ بؽتاب الرازي ،وحـاول تؼري َبـف
َ

استخراج ُد َر ِره ،ثؿ وقػ مع الؿسللة الؿذكقرة فلثبت صحة ما ذهب إلقـف الؿحؼـؼ
و
َ
مـ أن الـرأي الشـائع الـسـبة لؾؿملـػ احتؿـال أبـداه ولـقس هـق رأ َيـف واختقـاره  ،مـع

اإلشارة إلك شلء مـ الؿؾحقضات والؿماخذات مؿا ٓ يسـؾؿ مــف أحـد مــ الــاس،
وقد ختؿ الباحـث بحثـف – بعـد دراسـة الؽتـاب,بـتـائج ذات بـال ،وتقصـقات مفؿـة
أسلل اهلل أن يـػع هبا َّ
كؾ مـ وقػ طؾقفا -
الؽؾؿات الؿػتاحقة :إحرف السبعة  ,الؼراءات الؼرآكقة  ,أبق الػضؾ الـرازي
– إوجف  ,الؾغات-

*
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املقذم٘
الحؿد هلل ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه-
وبعد :

فنن مـ فضؾ اهلل طؾك هذه إمة أن حػـظ لفـا كثقـرا مــ درر أسـالفِفا لقـتػـع بـف

أخال ُففا ،ومـ هذه الدرر درة كػقسة ُتطبع ٕول مـرة (ســة 8150ه0288,م) بعـايـة
الـبـل
الشقخ الدكتقر حسـ ضقاء الـديـ طـرت ,رحؿـف اهلل ,وهـق كتـاب "معـاين قـقل
ّ
صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ :أكـزل الؼـرآن طؾـك سـبعة أحـر " والؿطبـقع بعــقان اختـاره
الؿحؼؼ" :معاين إحر السبعة " لإلمام أبل الػضؾ الرازي ،رحؿف اهلل-
ذات أثـر طظـقؿ ،وكػـع طؿـقؿ ،دفعتــل إلـك هـذه
وقد استققػـل يف الؽتاب مزايا ُ
الدراسة الؿختصرة ،وإلك هذا العرض الؿقجز لؾؽتـاب ومـفجـف وأسـؾقبف ومعارفـف
وتحؼقؼاتف ،بؾ وإبداطاتـف ،لعـؾ ذلـؽ يعـقـ البـاحثقـ وصـالب العؾـؿ طؾـك مزيـد مــ
العـاية بدرر إسالف ،ومزيـد مــ التث ّبـت يف كسـبة إقـقال إلـك قائؾقفـا ،ومزيـد مــ
التحؼقؼ يف مسائؾ العؾؿ-
وستؼػ معل  ,أيفا الؼارئ الؽـريؿ ,بعـد هـذه الدراسـة طؾـك ققؿـة الؽتـاب يف
مقــزان العؾــؿ بصــػة طامــة ،ويف مقــزان العؾــقم الشــرطقة بصــػة خاصــة ،ويف مقــزان
الدراسات الؼرآكقة بصػة أخص ،وستؼػ,أيضا ,طؾك ققؿة التحؼقـؼ العؾؿـل الـذي
قام بف الشقخ الدكتقر حســ ضـقاء الـديـ طـرت ،وستسـتـتج  ,بعـد ذلـؽ ,أن الؽتـب
الؿفؿة ٓ يـبغل أن يح ّؼؼفا إٓ كبار الؿحؼؼقـ مـ أهؾ العؾؿ والدّ راية وآختصاص،
كشقخـا الؿذكقر

 ،رحؿ ُف اهلل رحؿ ًة واسعة-

هــذا وإين – بتقفقـــؼ اهلل – ســـلطرض لؾؿقضــقع يف مـــدخؾ ،وثالثـــة مباحـــث،
وخاتؿة-

( , )8هق الشقخ الدكتقر حسـ ضقاء الديـ طرت8
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مدخؾ :يف أهؿقة البحث والدافع إلقف-
الؿبحث إول  :كبذة طـ الؽاتب ،والؽتاب ،والؿقضقع-وفقف ثالثة مطالب:
,8كبذة مختصرة طـ الؽاتب-
,0كبذة مختصرة طـ أهؿقة الؽتاب وتحؼقؼف-
,5كبذة مختصرة طـ مقضقع الؽتاب-
الؿبحث الةاين  :طرض لؿباحث الؽتاب-وفقف أربعة مطالب-
,8الؽالم طؾك طـقان الؽتاب-
,0الؽالم طؾك الباب إول [أحاديث إحرف السبعة ورواهتا]-
,5الؽالم طؾك الباب الثاين [مذاهب العؾؿاء يف إحرف السبعة]-
,1الؽالم طؾك الباب الثالث (باب يف ذكر إسئؾة)-
 ,الؿبحث الةالث :وقػات مع مـفج الؿملػ ،و ُدرر كتابف ،وما يمخذ طؾقف.
وفقف ثالثة مطالب:
 ,8مـفج الؿملػ يف كتابف-
 ,0بعض فقائد الؽتاب ودرره-
 ,5بعض الؿآخذ طؾك الؽتاب-
الخاتؿة  :وفقفا الـتائج والتقصقات-واهلل الؿق ِّفؼ-

*

*
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املبخح األّل  :ىبزٗ عً اللتاب ّاللاتب ّاملْضْع.
ٍ
تصـقر طـا ٍّم طــ
سلطرض يف هذا الؿبحث كبذ ًا مختصرة ،أطدّ ها كؿدخؾ ٕخذ
الؽاتــب وكتابــف وطـــ الؿقضــقع الــذي بـــاه طؾقــف ،ولرتغقــب الؼــارئ لؿطالعــة هــذا
العرض الؿػصؾ لفذا الؽتاب الؿتؿقز الذي أكرم اهلل إمة بطؾقع شؿس أكـقاره بعـد
صقل احتجاب-

الؿطؾب إول  :كبذة مختصرة طـ الؽاتب

:

 هــق أبــق الػضــؾ طبــد الــرحؿـ بـــ أحؿــد بـــ الحســـ ،الـ ّـرازيُ ،ولــد يف مؽــةالري-
الؿؽرمة سـة 548هـ-وأصؾف مـ ّ
 كشل يف بقت طؾؿ و ُتؼك 7إذ كان أبقه أبـق العبـاس أحؿـد بــ الحســ بــ بــدارالرازي

طالؿا محدثا جؾقال شقخا يف الحرم الؿؽـل ،وٓبـد أن لألسـرة أثرهـا طؾـك

أفرادها-
 صؾب العؾؿ مبؽرا ثؿ سافر لالستزادة وطؿـره ثـالث طشـرة ســة ،وتـؼـؾ بـقـقرائفا-
أمصار كثقرة يـفؾ مـ طؾؿ طؾؿائفا ،ويتؾؼك الؼراءة طـ ّ
وقد ّ
صاحب سقر أطالم الـبالء  ,الؽال َم طؾك ذلؽ فؼال:
لخص الذهبل ,
ُ
" تال [ أي أبق الػضؾ] طؾك أبل طبد اهلل الؿجاهـدي ،تؾؿقـذ ابــ مجاهـد ،وتـال
طؾـل بــ داود الـداراين ،وتـال ببغـداد طؾـك أبـل
بحرف ابـ طـامر طؾـك مؼـرئ دمشـؼ ِّ
( )8مؾخصة مـ الرتجؿة الضافقة التل كتبفا الدكتقر حسـ طرت طـف يف مؼدمة تحؼقؼف لؽتاب معاين إحـرف
السبعة ،واكظـر ترجؿتـف يف :غايـة الـفايـة ٓبــ الجـزري ( )538.8وسـقر أطـالم الــبالء ()852.85
ومعرفة الؼراء الؽبار لؾذهبل ( ،)184.8وبغقة القطاة لؾسققصل( ص-) 563
( )0أبق العباس أحؿد بـ الحسـ بـ بــدار الـرازي مــ طؾؿـاء الحـديث ،طـاش الـك ســة( 126سـقر أطـالم
الـبالء -)066.4
الذهبل :هق شؿس الديـ أبق طبداهلل ،محؿـد بــ أحؿـد بــ طثؿـان قايؿـاز ،الـذهبل ،الدمشـؼل ،اإلمـام
()5
ّ
الؿؼرئ الحافظ ،الؿحدث ،ممرخ اإلسالم ،مـ تصاكقػف:سقر أطالم الـبالء ،تذكرة الحػاظ ،وغقرها ،
تقيف بدمشؼ سـة (412هـ) (اكظر:صبؼات الحػاظ ،200.8شذرات الذهب - )825.3

99

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ

وطؾـل بــ جعػـر
الحؿـامل ،وجؿاطـة -وسـؿع بؿؽـة مــ أحؿـد بــ فـراس،
الحسـ
ّ
ِّ
ِ
ووالده العباس بـ ُبـدار ،وبالري مـ جعػر بـ فـّاكل -وببغداد مــ
السقرواين الزاهد،
أبل الحسـ الرفاءِ ،
وطـدة ،وبدمشؼ مــ طبـد القهـاب الؽِالبـل ،و َبل ْصـبفان مــ أبـل
وحرانُ ،ستَر ،والرها ،و َفسا ،وحؿص ،ومصر،
طبد اهلل بـ َمـْدَ ه ،وبالبصرة ،والؽقفةَّ ،
ِ
أفـراد
طامـ َة ُطؿـره ،وكـان مــ
وج َ
والرمؾة ،وكقسابقر ،وكَساُ ،
رجـان ،وجـال يف أفـاق ّ
الدهر طؾؿًا وطؿالً" -
شققخف :
إثـر البـارز يف
كان لؽثرة أسػار أبل الػضؾ إلك إقالقؿ وإمصار,كؿا سبؼ,
ُ
وفرة مـ لؼل مـ أهـؾ العؾـؿ والػضـؾ ،ذكـر ابــ الجـزري

كثقـرا مــفؿ ,غقـر َمــ

ذكرهؿ الذهبل سابؼا ,طـد ترجؿتف لف يف غاية الـفايـة ،وذلـؽ يف ققلـف " :قـرأ الؼـرآن
الؿجاهـدي ،وأبـل
طؾك طؾل بـ داود الداراين ،وطؾل أبل طبد اهلل الحسقـ بـ طثؿان
ّ
طؾـل السـؿعاين ،وأبـل العبـاس وأحؿـد بــ
الحسـ
ّ
الحؿامل ،وأبـل كصـر أحؿـد بــ ّ

طثؿان بـ جعػر الؿمدب ،وأبل طبد اهلل الاللؽائل ،وأبل بؽر الجامدي ،وأبل الؼاسؿ
الجـاباذي ،والؼاضل أبل الحسقـ طؾل بـ الحسقـ البصري ،وابـ هـارون ،ومحؿـد

( )8سقر أطالم الـبالء 8, - 853.85
( )0لؿ كرتجؿ هـا  ,قصدا  ,لؾشققخ وٓ لؾتالمقذ 7لؽثرهتؿ يف البحث ،ولتقسر القصقل إلك تراجؿفؿ لؿـ
أرادها ،خاصة مـ الؿراجع أتقة:
أ ,سقر أطالم الـبالء لؾذهبل-
ب ,معرفة الؼراء الؽبار لف أيضا-
ج ,غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء-
( )5ابـ الجزري :محؿـد بــ محؿـد بــ محؿـد بــ طؾـل بــ يقسـػ ،أبـق الخقـر ،شـؿس الـديـ ،العؿـري
الدمشؼل ثؿ الشقرازي ،الشافعل ،الشفقر بابـ الجزري ،شقخ اإلقراء يف زماكـف ،مــ حػـاظ الحـديث،
ولد وكشل يف دمشـؼ ،وابتــك فقفـا مدرسـة سـؿاها "دار الؼـرآن" ورحـؾ إلـك مصـر مـرارا ودخـؾ بـالد
الروم ،ثؿ رحؾ إلك شقراز فقلل قضاءها -ومات فقفا سـة 555هـ -مـ كتبف :الـشر يف الؼراءات العشر،
غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء ،التؿفقد يف طؾؿ التجقيد-
(غاية الـفاية ،014.0 ،الضقء الالمع 022.6 ،ـ -)032
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ابـ أحؿد وطؾل بـ سعقد بـ آدم ،فقؿا أحسب ،وأبل بؽر أحؿـد بــ محؿـد الشـامل
الرقل ،والحسـ بـ محؿد الػحام ،وأبل الحسقـ محؿد بـ أحؿد بـ الؿعتؿر
ومـ شققخف الذيـ لؿ يذكرهؿ ابـ الجزري هـا والذيـ ُطرفقا مـ خالل رواياتف
الؿتصؾة السـد يف كتابف ّ
محؾ الدراسة مـ يؾل:
 -8أبق الؼاسؿ جعػر بـ طبد اهلل بـ يعؼقب بـ فـّاكل-
 -0والده أبق العباس أحؿد بـ الحسـ بـ بـدار الحافظ الرازي شقخ الحرم-
الزيادي الـقسابقري الػؼقف-
 -5أبق صاهر محؿد بـ محؿد بـ محقش ّ
الحقري-
الحرشل
 -1أحؿد بـ الحسـ بـ أحؿد
ّ
ّ

 -2أبق مسؾؿ محؿد بـ أحؿد بـ طؾل الؽاتب البغدادي-
 -3أبق طبد الرحؿـ محؿد بـ الحسقـل السؾؿل الـقسابقري-
 -4أبق الحسقـ أحؿد بـ زكريا بـ فارس إديب-
 -5أبق سعقد محؿد بـ مقسك الصقريف بـ الػضؾ بـ شاذان الـقسابقري-
الـسـػل ،فؼـد ذكـره
الؿسـتغػري
وأما أبق العبـاس جعػـر بــ محؿـد بــ محؿـد
ّ
ّ

الس َقر وهـاك شققخ آخرون ُيعرفقن مــ خـالل أسـاكقده التـل روى هبـا
الذهبل يف ّ
ّ
ِ
وح َؿؾتـف " كؿـا ك ّبـف إلـك
إحاديث يف كتابف "فضائؾ الؼرآن وتالوتف وخصائص ُتالتف َ
ذلؽ الشقخ حسـ طرت ،رحؿف اهلل ،ولؿ بتقسر لل أن تتبع َمـ لؿ ُيـذكروا مــفؿ -وهلل
إمر مـ قبؾ ومـ بعد-
تالمقذه :
ذكر الذهبل مـ تالمقذه
 .3الؿســتغػري ( أبــق العبــاس جعػــر بـــ محؿــد الـســػل ،وهــق أحــد شــققخف
أيضا)-
 .8أبق بؽر الخطقب-
( )8غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء 530,538.8
( )0سقر أطالم الـبالء 188.83
( )5اكظر سقر أطالم الـبالء  853. 85ومعرفة الؼراء الؽبار 185.8
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 .1أبق صالح الؿمذن -
 .4كصر بـ محؿد السقرازي-
 .0أبق طؾل الحداد-
 .6محؿد بـ طبد القاحد الدقاق-
 .1الحسقـ ب طبد الؿؾؽ الخالل-
 .2أبق سفؾ بـ سعدويف-
 .3فاصؿة بـت البغدادي-
-35أبق مسؾؿ الؽاتب-
-33أبق الؼاسؿ الفذلل-
الجزري وغقره -
وهـاك آخرون – دون ريب – لؿ ُيذكروا هـا ،ذكر بعضفؿ ابـ
ّ
قال ابـ الجزري":قرأ طؾقف الؼراءات أبق الؼاسؿ الفذلل صاحب الؽامـؾ ،وأبـق
طؾــل الحــداد ،وأبــق معشــر الطــربي ،وكصــر بـــ محؿــد الشــقرازي شــقخ الســؾػل،
وإسؿاطقؾ بـ الػضؾ السـراج ،ومحؿـد بــ إبـراهقؿ البقضـاوي ،ومحؿـد بــ سـالبة
الشقرازي ،وروى طـف الؼراءات محؿد بـ إبراهقؿ بـ محؿـد الؿزكـل ،ومـصـقر بــ
محؿد بـ الحسـ بـ محؿد شقخ أبل العالء"
بعض ما ققؾ فقف:
 -قال طـف يحل بــ مــده

فقؿـا كؼؾـف طــف اإلمـام الـذهبل"---وهـق ثؼـة ،ورع،

متديـ ،طارف بالؼراءات ،طالؿ بإدب والـحق ،وهـق أكـرب مــ أن يـدل طؾقـف مثؾـل،
وأشــفر مـــ الشــؿس ،وأضــقأ مـــ الؼؿــر ،ذو فـــقن مـــ العؾــؿ وكــان مفقبــا مـظــقرا،
فصقحا ،حسـ الطريؼة ،كبقر القزن "
( )8غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء 530. 8
( )0لعؾف أبق طبد اهلل محؿد بـ اسحاق بـ محؿد بـ يحل بــ مــدة العبـدي إصـبفاين ،لـف تصـاكقػ كافعـة،
حػظ الحديث وكؼؾف وتـؼـؾ يف جؿعـف وصؾـب العؾـؿ ،وصـػف الـذهبل بؿحـدث اإلسـالم ،وقـال ٓ ":
أطؾؿ أحدا كان أوسع رحؾة مـف وٓ أكثر حديثا مـف مع الحػظ والثؼة " (ت  562رحؿف اهلل)-
( )5معرفة الؼراء الؽبار  -186.8وكؼؾف أيضا ابــ كؼطـة الحـبؾـل البغـدادي (ت 306هــ) يف التؼققـد لؿعرفـة
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 -ووصــػف ابـــ الجــزري بـــ "شــقخ آســالم ،الثؼــة الــقرع الؽامــؾ

وبـــ

"الؿجؿع طؾك فضؾف ووٓيتف -
 ومـ غريب ما قد يؼػ طؾقف الباحثقن هػقة وقع فقفا أحد الؿـملػقـ يف كتـابطـ الؼراءات الؿتقاترة بسبب أخطاء الؿطابع ،وهل ضـف أن أبا الػضؾ هق الػضؾ ابـ
شــاذان –لؾتشــابف يف إســؿاء ,بـــا ًء طؾــك خطــل يف ففــرس الـشــر (صبعــة دار الؽتــب
العؾؿقة) فؼال  – :طػا اهلل طـا وطـف " ,ومـ العجب أن إئؿة اطتؿدت طؾـك اختقـار
الرازي هذا طؾك الرغؿ مـ غؿرتف يف الذكر والصقت "---قؾت :وهذ مـ الغػؾـة التـل
ٓ يسؾؿ مـفا إٓ مـ طصؿف اهلل ،وهق صـقرة مــ صـقر جـايـة طجؾـة بعـض الؿطـابع
طؾك البحث والباحثقـ ،والعؾؿ والعؾؿاء-
مملػاتف :
جامع القققف ( ذكره ابـ الجزري)
فضائؾ الؼرآن ( مطبقع بدار البشائر بتحؼقؼ د :طامر حسـ صربي)
الؾقامح يف الؼراءة أو الؾقائح ( ذكره ابـ حجر يف الػتح

وكؼؾ طـف طؿر بـ

طؾل الدمشؼل الحـبؾل يف الؾباب مرارا)
معاين ققل الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ "أكـزل الؼـرآن طؾـك سـبعة أحـرف"
(وهق كتابـا ققد الدراسة) والذي صبعف الؿحؼؼ بعـقان "معاين إحرف السبعة"-
وفاتف :تقيف رحؿف اهلل بـقسابقر يف جؿادى إولك سـة (121هـ) طـ طؿـر يــاهز
55سـة ،رحؿف اهلل رحؿ ًة واسعة-
=

الســ والؿساكقد (ص  -)551غاية الـفاية 538.8

( )8مـجد الؿؼرئقـ،ص853
( )0غاية الـفاية 538.8
( )5فتح الباري 50.6
( )1ذكر الدكتقر طرت أكف ققد التحؼقؼ مــ بعـض صـالب الدراسـات العؾقـا ،وقـد صبعتـف ,دون تحؼقـؼ  ,دار
الؽتب العؾؿقة صبعة مؾقئة بإخطاء ،كعادهتا الؿشفقرة-
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املطلب الجاىٕ  :ىبزٗ خمتضشٗ عً أٍنٔ٘ اللتاب ّحتقٔقُ.
الؽتاب طؿؾ طظـقؿ سـبؼ بـف مم ِّل ُػـف طؾؿـا َء زماكـف ،ومــ أتـك بعـده 7إ ْذ خصصـف
لتحؼقؼ الؼقل يف معـك حديث رسقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ " أكـزل الؼـرآن طؾـك
سبعة أحرف"

وسؾؽ يف ذلؽ سبقال طؾؿقا مـفجقا ،كؿا سـبقـ بالتػصقؾ ،إن شـاء

اهلل ،وهق بحث مـ بحقث طؾقم الؼراءات يف جاكبف التلصقؾل ،والتل هل – يف الققت
كػسف  ,جز ٌء مـ طؾقم الؼرآن ،التـل هـل ,أيضـا ,جـزء مــ طؾـقم اإلسـالم الخادمـة
لؾؼرآن والسـة والـاشئة طـفؿا-
والؽتاب كػقس يف بابـف ،ويبـدو أن ُك َسـخف لـؿ تؽــ كثقـرة التـداول بـقـ العؾؿـاء،
قؾ مـ يعزو إلقف مباشرةّ ،
بحقث َّ
ودر ِره مؿـا ٓ ُيسـتغـك
وقؾ مـ َذكر َ
بعض تحؼقؼاتـف َ
طـف لبقان معاين إحرف وطالقتفا بالؼرآن والؼراءات ،ولؾرد طؾك الشبفات ،وإلزالة
اإلشؽآت-
الـدكتقر
أحســ ققـام
لذلؽ – ولغقـره ,كاكـت خدمـ ُة الؽتـاب ،التـل قـام طؾقفـا
َ
ُ
حسـ طرت ،لبـ ًة طظقؿة يف بـاء صرح تحؼقؼ مسائؾ طؾؿ الؼراءات ،وإزالـة أكـقام مــ
إوهام واإلشؽآت -فالؽتاب متػرد يف استقعابف لـصقص إحرف ،وٕققال أهـؾ
العؾؿ يف معاكقفا ،ولإلشؽآت الالزمة طـ بعض رواياهتـا والؿثـارة حقلفـا ،ومتػـر ٌد
يف بقاكف ،وسالسة أسؾقبف ،وحسـ رصػ كؾؿاتف –إٓ ما َكدر ،,ومتػر ٌد – بالـظر إلـك
زماكف ,يف مـفجقة مملػف وحسـ ترتقبف-
أما التحؼقؼ ففق تحؼقؼ ٍ
متخصص متؿـرس بلسـالقب الؼـدامك وطؾـقمفؿ،
طالؿ
ّ
( )8البخاري :التقحقد ،باب ققل اهلل تعـالك :فـاقرأوا مـا تقسـر مــف﴾ ،رقـؿ - 4888 :ويف فضـائؾ الؼـرآن،
باب (أكزل الؼرآن طؾك سبعة أحرف) ،رقؿ - 1423 :والخصـقمات ،بـاب كـالم الخصـقم بعضـفؿ يف
بعــض ،رقــؿ  - 0054واســتتابة الؿرتــديـ ،بــاب مــا جــاء يف الؿتــلولقـ ،رقــؿ - 3254 :مسؾؿ:صــالة
الؿسافريـ ،باب بقان أن الؼرآن أكزل طؾـك سـبعة أحـرف ،رقـؿ  - 585أبـق داود :الصـالة ،بـاب (أكـزل
الؼرآن طؾك سبعة أحرف) ،رقؿ  - 8142الرتمذي :أبقاب الؼراءات ،باب مـا جـاء (أكـزل الؼـرآن طؾـك
سبعة أحرف) ،رقؿ - 0615
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غائص يف طؾقم الؼرآن وقراءاتف ،خـدم كتـاب ابــ الجـقزي " فــقن إفــان يف طقـقن
طؾقم الؼرآن" وكتب كتابًا طـ إطجاز الؼـرآن يف مرحؾـة الـدكتقراه بـإزهر الشـريػ
ُيؽتــب بؿــاء الــذهب ،طـقاكــف "كبــقة محؿــد صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ وب ّقـــات الؿعجــزة
الخالدة" ،وأكجز قبؾف رسـالتف لؾؿاجسـتقر طــ " إحـر السـبعة ومـزلـة الؼـراءات
مـفا" ،ومارس التعؾقؿ دهرا صقيال يف حؾب ومؽة والدوحة والؿديــة ،فـال غرابـة أن
يؽقن تحؼقؼف لؾؽتاب َر ْشحة مـ رشحات كبار العؾؿاء يف طصركا ،وططا ًء يؾقؼ بؼقؿة
الؽتاب وكاتبف ومقضقطف-فؼد تؿقز طؿؾف يف هذا الؽتاب بؿايؾل:
,8العـاية الػائؼة بضبط الـص ومحاولة إخراجف كؿا كتبف مملػف-
,0ترجؿة رجال أساكقد الؿملػ ترجؿة ضافقة ،لؿ يرتك مـفؿ واحدا ،مـع بقـان
حالف ومرتبتف-
,5الحؽؿ طؾك أحاديث الؽتاب وفؼ صـاطة أهؾ الحديث-
,1التعؾقــؼ طؾــك الؽتــاب وإبــراز أهــؿ تحؼقؼاتــف وإضــافاتف ،كشــروط آختقــار
وغقرها-
,2آستدراك طؾـك الؿملـػ ,أحقاكـا ,خاصـة يف بعـض التعـابقر الؿفجـقرة يف
استعؿالـا-
,3الػفارس القافقة لؾؽتاب  -وغقر ذلؽ كثقر -
فجزاه اهلل طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ خقر الجزاء
هذا وقد واىف إجؾ الشقخ حسـ طرت يـقم  85محـرم مــ ســة 8153لؾفجـرة
وص ّؾل طؾقف بعـد صـالة الػجـر بؿسـجد رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف
بالؿديـة الؿـقرةُ ،
وسؾؿ ثؿ ُدفـ يف البؼقع -
رحؿف اهلل رحؿة واسعة-

*

*
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املطلب الجالح :ىبزٗ خمتضشٗ عً مْضْع اللتاب :
الؿقضقع الرئقس لؾؽتاب هق بقان الؿؼصقد بإحرف السبعة التـل ورد ذكرهـا
يف كصقص كثقرة أفادت بؿجؿقطفا التـقاتر الؾػظـل كؿـا ُكؼـؾ طــ أبـل طبقـد ومــ
وافؼف ،والتقاتر الؿعـقي طؾك التحؼقؼ إن شاء اهلل

-

أما مقضقطات الؽتاب الؿتػرطة طـ الؿقضقع الرئقس فقؿؽـ حصرها يف ما يليت:
أوٓ :سرد كصقص إحرف السبعة بلساكقد الؿملػ كػسف
ثاكقا :سرد ما وقػ طؾقف الؿملػ مـ أققال ،أهؾ العؾؿ يف بقان الؿراد بـإحرف
السبعة-

ٍ
ثالةــا :ســرد أسـ ٍ
وإتباطفــا
ـؽآت مالزمــة لبحــث إحــرف والؼــراءات،
ـئؾة وإشـ
ُ

بنجابات وافقة تزيؾ الشبفة ،وتـزل السؽقـة يف الـػقس-
وســــرى – بعـــدُ  ,رأ َي اإلمـــام يف معــــك إحـــرف وتحؼقـــؼ الؼـــقل يف الـســـبة
الؿشفقرة إلقف يف كتب طؾقم الؼرآن كؿا  ,كبف إلقف الؿحؼؼ الدكتقر حسـ طـرت ,مؿـا
أطدّ ه إضافة طؾؿقة مفؿة لؾغاية ،سـؼػ معفا ِوقػة متلكقة إن شاء اهلل يف مؽاهنا مـ هذا
البحث-
وٓ بلس بتؼديؿ فؽرة مجؿؾة طـ خالصـة مـا وصـؾ إلقـف كاتـب هـذا الؿؼـال يف
معـك إحرف يف ما بحثف وكشره مـذ أكثر مـ طؼـديـ مــ الـزمـ يف كتـاب الؼـراءات
الؼرآكقة ( تاريخفا – ثبقهتا ,حجقتفا,وأحؽامفا) فؼد جؿع كؾ ما وقػ طؾقـف مــ
( )8هق الؼاسؿ بـ سالم ،أبق طبقـد الفـروي البغـدادي ،ثؼـة فاضـؾ مــ كبـار العؾؿـاء بـالؼراءات والحـديث
والػؼف والعربقة وإخبار ،لف تصاكقػ يف فـقن كثقرة يف طؾقم آسالم ،كان ذا ديـ وسقرة جؿقؾـة ،،ت
001هـ( -وفقات ا ٕطقان ، 32.1صبؼات الحػاظ)850،
يسـر اهلل صباطتفـا واكتػـاع
( )0استدلؾت طؾك ذلـؽ بؿـا تقسـر يف أصروحتـل لؾـدكتقراه طــ تـقاتر الؼـراءاتّ ،
الـاس هبا-
( )5وهذا آمر لف ققؿتف العظقؿة طـد أهؾ الحديث
( )1اكظر (:ص  )818,820مـف-ط ،8دار الغرب ،بقروت8666،م
واكظر يف معـك الحديث الؽتب أتقة:إحرف السبعة ومـزلة الؼراءات مـفا،لحســ طـرت (الؿحؼـؼ)،

=
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أققال مـؼقلة طـ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ – مؿا ذكره الرازي هـا وغقره ,فبؾغـت مـا يزيـد
طؾك الخؿسقـ ،إكثرية الؽاثرة مـفا غقر مؼبقلة يف مقزان العؾؿ ،وٓ يعرف لفا قائؾ،
وٓ يؿؽـ أن يػسر هبا الحديث برواياتف الثابتة -ولـؿ يسـؾؿ مــ هـذه إقـقال إٓ كـزر
يسقر ٓ يتجاوز السبعة ،كاقش أهؾ العؾؿ خؿسة مـفا وكادت تجتؿع كؾؿة الؿحؼؼقـ
مـفؿ طؾك ردها ،وما َقبؾ أكثرهؿ إٓ أحد ققلقـ :
الؼقل إول  :أن يؽقن الؿراد سبع لغات مـ لغات العرب الػصقحة ولفجـاهتؿ
ِ
ِ
وكزول القحل -ثؿ اختؾػقا بعد ذلؽ يف أمريـ :
الـبقة
زمـ
الشائعة َ
 ,إول  :هـؾ هـل يف الؿقضـع القاحـد أم مـتشـرة يف الؼـرآن ،بحقـث إذا بؾغــت
سبعة ولق يف مقضع صح تلويؾ الحديث؟
 ,والثاين :يف تعققـ الؼبائؾ التل كزل الؼرآن بؾغاهتؿ-
الؼقل الةاين  :أن يؽقن الؿراد سبعة أوجف مـ التغاير وآختالف يف كالم العرب
وأسالقبفا مـ إبدال حرف بحرف أو كؾؿة بؽؾؿة أو اختالف حركة كؾ ذلؽ مع تغقر
الؿعـك ودون تغ ّقر الؿعـك ،أو تؼديؿ وتلخقر ،أو تصـرف يف الؾغـات مــ فـتح وإمالـة
وتػخــقؿ وترققــؼ ،وكحــق ذلــؽ ثــؿ اختؾػــقا يف تعقــقـ هــذه إوجــف الســبعة ،ويف ذكــر
أمثؾتفا-
لدي  ,بتقفقؼ اهلل ٕ ,دلة ققية-
ترجح ّ
وكان لل مؾحقضات تبعفا رأي جديد ّ
أما الؿؾحقضات :
فإولك :أن الؼقل بان إحرف لغات ققل جامع ذهب إلقف كثقر مـ أهـؾ العؾـؿ
والتحؼقؼ ،خاصة إذا أطرضـا طـ الخـالف الؿتػـرع طــ أصـؾ الؼـقل بسـبب فؼـدان
الدلقؾ الؿعقـ لالكتشار وكقػقتف أو ٕسؿاء الؼبائؾ وطددها-
والةاكقة  :أن الخالف يف تعقـقـ إوجـف طــد الـذيـ ذهبـقا إلـك هـذا الؼـقل وهـؿ
=

إحـرف الســبعة لؾؼـرآن ٕبــل طؿــرو الداين،حـديث إحــرف السـبعة،اطبد العزيــز الؼاري،الؽؾؿــات
الحسان،لؿحؿد بخقت الؿطقعل ،وغقرها كثقر-
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يت
كثقرون ٓ يضر إلمؽان حصرها جؿقعا يف ققل بعضفؿ أو يف محاولـة جامعـة ُهـد ُ
إلقفا(-ستـشر يف الطبعة الثاكقة مـ الؽتاب الؿذكقر إن شاء اهلل)
والةالةة  :أن إمؽاكقة الجؿـع بـقـ الؼـقلقـ يف قـقل واحـد إذا اج ُتـبـت التػريعـات
وهديت إلقف بحؿد اهلل-
أمر مؿؽـ جدا ،وهق ما حاولتف ُ
التل ٓ دلقؾ طؾقفا – ٌ
سـبع لغـات
أما الرأي الجديد :ففق ما أشرت إلقـف بـلن الؿـراد بـإحرف السـبعة ُ
طربقة فصقحة مـفا لغة قريش قطعا لؿ تتعد أوجف الخالف بقـفا فقؿا كـزل مــ الؼـرآن
سبعة أوجف ُطرفت بآستؼراء-
الــرازي فســقليت الؽــالم طؾقــف يف مقضــعف إن شــاء اهلل يف
أمــا رأي أبــل الػضــؾ ّ
الؿطؾب الثالث مـ الؿبحث الثاين -
ِ
الؿبحث الةاينُ :
باحث الؽتاب
طرض م
قســؿ الؿملــػ كتابــف إلــك مؼدمــة مختصــرة وثالثــة أبــقاب ،وتح ـت كــؾ بــاب
مجؿقطة مــ الػصـقل ،ولـذا سـلطرض مباحثـف هــا – باختصـار – يف ثالثـة مطالـب
يسبؼفا رابع  ,هق أولفا,طـ طـقان الؽتاب وما ققؾ طـف ،واهلل الؿقفؼ-

*

*
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املطلب األّل  :عيْاٌ اللتاب.
الؽالم طؾك تسؿقة هذا الؽتاب الـافع يـحصر يف أربعة كؼاط :
 ,8أقــقى آحتؿــآت أن طـــقان الؽتــاب هــق مــا ُوجــد مثبتــا طؾــك الـســخة
الؿخطقصة الػريدة التل صبع مـفا الؽتاب

وهق هؽذا " كتاب يف معاين ققل الـبـل

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( أكزل الؼرآن طؾك سبعة أحرف )"-
وهـاك احتؿآت أخرى سقليت ذكرها إن شاء اهلل-
 ,0العـقان الؿثبت طؾك غالف الـسخ الؿطبقطة بعـاية الدكتقر حسـ طرت مــ وضـع
الشقخ الؿحؼؼ الؿذكقر وقد كبف طؾك ذلؽ بجـالء وطــ الغايـة مــ صــقعف بقضـقح  ،ثـؿ
أثبت العـقان الؿقجقد يف الؿخطقصة ص 838طـد بداية تحؼقؼ كص الؽتاب-
 ,5ذكــر الشــقخ الؿحؼــؼ لؾؽتــاب احتؿــآت تــرد طؾــك الجــزم بـســبة العـــقان
لصاحب الؽتاب ثابت الـسبة إلقف كؾخصفا يف كؼاط أربع
أ ,هؾ العـقان كتبف الؿملػ ،أم هق مـ وضع الـاسـخ أو غقـره حسـب مـا اصؾـع
طؾقف مـ مقضقع الؽتاب ،أم مـ طبارات الؿملػ يف مؼدمتف؟-
ب,طبــارة الؿملــػ يف مؼدمــة الؽتــاب تحتؿــؾ أكــف قصــد إيــراد اســؿ الؽتــاب،
وتحتؿؾ أكف أراد التعبقر طـ مضؿقن الؽتاب-
ج ,كسب كثقرون كؼـقٓ ٕبـل الػضـؾ يف الؼـراءات الشـاذة لؽتـاب طـقاكـف "الؾـقائح"
أو" الؾقامح" مؿا يرجح كقكف كتابا آخر غقر كتابف هذا طـ إحرف السبعة-
و ُيشـؽؾ طؾــك ذلــؽ كسـبة كــالم إلــك الـرازي مؿــا يقجــد يف كتابـف هــذا إلــك الؾــقائح أو
الؾقامح ،وجقابف بـا ًء طؾك الرتجقح السابؼ أن إمؽان تضؿقـ الؿملػ كتابـا لـف مباحـث مــ
( )8وهل كسخة مؽتبة الؿدرسة إحؿدية بحؾب الشفباء بسقرية الجريحة ،قؾت :ولعؾفا هل التل يف مؽتبة
إسد كؿا كبف طؾك ذلؽ طؾل العؿران يف تحؼقؼف الـافع لؿـجد الؿؼرئقـ ٓبـ الجزري-
( )0اكظر  :ص  822مـ قسؿ الدراسة-
( )5اكظرها بالتػصقؾ ص 11وما بعدها-
( )1واحتؿال التعدد وارد ،وإن كان مستبعدا ،واحتؿال التصحقػ أققى ،واهلل اطؾؿ-
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كتاب لف آخر أمر مؿؽـ ومعفقد ،فقبؼك احتؿال كـقن الؾـقائح أو الؾـقامح كتابـا آخـر أقـقى
مـ احتؿال كقهنؿا اسؿقـ أو كقن أحدهؿا اسؿا لؽتابف هذا ،واهلل أطؾؿ-
,4والذي يبدو راجحا ,طـدي,هق أن طـقاكـف مـا هـق مثبـت طؾـك الؿخطقصـة،
لسببقـ:
أ,ققة آحتؿال ،كؿا ذكر الؿحؼؼ-
ب,ذكر ابـ الجزري لـف يف الؿـجـد كـذلؽ  ،أو بؿـا يـرجح ذلـؽ ،كؿـا سـقؿر
معؽ هـا -
,0آحتؿآت السابؼة تتقجف لعـقان الؽتاب ،أما كسبة الؽتاب لؾؿملػ فثابتـة
إن شاء اهلل ،وقد ذكر الؿحؼؼ أدلة ذلؽ مجؿؾةً ،فراجعفا هــاك إن احتجـت إلقفـا ،
وهاكفا هـا مختصرة:
 ,الــدلقؾ إول :كتابــة العـــقان مؼروكــا باســؿ الؿملــػ طؾــك غــالف مخطقصــة
الؽتاب 7بخط واحد-
 ,الدلقؾ الثاين :تصريح الرازي يف مؼدمة كتابف يثبت كسبة الؽتاب القف-
 ,الدلقؾ الثالث :أن الؿصـػ يروي إحاديـث بلسـاكقده إلـك مـتفاهـا وبعضـفا
مروي طـ أبقف بقصػف واسؿف-
 ,وأضقػ دلقال رابعا :هق كؼؾ السابؼقـ طـف ( مع كسبة الؽالم لؾـرازي) ومــفؿ
ابـ الجزري يف الؿـجد ،حقث قـال طــد الـؼـؾ طــف كؼـال صـقيال مــ كتابـف الؿـذكقر:
وقال اإلمـام شـقخ اإلسـالم الؿجؿـع طؾـك طؾؿـف وفضـؾف ووٓيتـف ،أبـق الػضـؾ طبـد
الرحؿـ بـ أحؿد الرازي ( رحؿـف اهلل) يف كتابـف الـذي ألػـف يف معـاين حـديث " أكـزل
الؼرآن طؾك سبعة أحرف "

*

*

*

( )8اكظر صػحة  828,822مـ قسؿ الدراسة-
( )0كظر :مـجد الؿؼرئقـ ،ط :8دار الؽؾؿ الطقب ،دمشؼ،سـة  ،0224.8105ص -853
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املطلب الجاىٕ :يف اللالو عل ٙالباب األّل مً اللتاب
وقد طـقكف الؿحؼؼ ب [:أحاديث إحر السبعة ورواتفا ]
وسلطرض ذلؽ يف فؼرتقـ :

الػؼرة إولك  :ذكر الؿـفج العام لؾؿملػ والؿحؼؼ يف هذا الباب.
يف هذا الباب سرد الؿملػ سبعا وأربعقـ رواية بســده الؿتصـؾ إلـك مصـدرها،
مستف ًّال ذلؽ بـذكر الصـحابة ِ
ِ
رواة أحاديـث إحـرف السـبعة وهـؿ :طؿـر ،وطثؿـان،
وطؾل ،وطبد اهلل ،وأبل ،وزيد بــ ثابـت ،وطبـد اهلل بــ طؿـرو ،وطبـد اهلل بــ طبـاس،
وسـؿرة بــ جــدب ،وأبـق الجفـؿ إكصـاري ،وأبـق
وحذيػة بـ القؿان ،وأبق هريرة،
ُ
بؽرة ،وأم أيقب آكصارية ،رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ-
ثؿ ذكر بلن الخرب جاء أيضا – " طـ طؿرو بـ العاص ،وأبـل أيـقب آكصـاري،
وأكس بـ مالؽ ،وزيد بـ أرقؿ " وقال " :ولؿ أضػر بؿساكقدهؿ وٓ بؿا جاء طـ زيـد
ابـ ثابت" -
وقد حاول السققصل استؼراء جؿقع مـ ُروي طـفؿ الحديث مــ الصـحابة فـزاد
طؾك الرازي سؾقؿان بـ صرد ،وطبد الرحؿـ بـ طقف ،وطؿرو بـ أبل سؾؿة ،ومعاذ
بـ جبؾ ،وهشام بـ حؽقؿ ،وأبا سعقد الخدري ،وأبا صؾحة إكصاري ،لؽـف لؿ يذكر
أربعة مؿـ ذكرهؿ-
وزاد محؼؼ الؽتاب طؾك مــ ذكـرهؿ السـققصل والـرازي :طبـادة بــ الصـامت،
فؼد أغػاله
( )8معاين إحرف السبعة مـ ص 836إلك ص040
( )0أضػت هـا شـقئا طــ طؿـؾ الؿحؼـؼ ٕهؿقـة تحؼقؼـف ولـػـع الؼـارئ بـف  ،وإٓ فـنن الدراسـة أساسـا طــ
إصؾ ٓ طـ التحؼقؼ-
( )5الؿصدر كػسف ص  ، 842فقؽقن مجؿقع َمـ ذكرهؿ تسعة طشر صحابقا ،ولؿ يرو بسـده إٓ طــ أربعـة
طشر مـفؿ-
( )1يؽقن مجؿقع مـ ذكرهؿ السققصل واحدا وطشريـ صحابقا-
( )2اكظر كتابف " إحرف السبعة ومـزلة الؼراءات مـفا" ص825
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ذكرت بدأ بسرد مساكقد الصحابة الذي وصـؾف حـديثفؿ ذاكـرا
ثؿ بعدما مفد بؿا
ُ
سـده لؽؾ رواية بالتػصقؾ-
فعرف برجال أساكقد الؿملـػ واحـدا
وقد اهتؿ الؿحؼؼ هبذا الباب أ ّيؿا اهتؿامّ ،
واحدا ،مع بقان ما قال طـف طؾؿاء الجـرح والتعـديؾ ،مـذ ّيال كـؾ ذلـؽ بـالحؽؿ طؾـك
الحديث وفؼ مـفج الؿحدثقـ ،مع فقائد ودرر كػقسة يؽرمـا هبا بقـ الػقـة والػقـة

الػؼرة الةاكقة  :يف طرض مختصر لعؿؾ الؿملػ والؿحؼؼ يف هذا الباب.
كذكر هـا طرضـا مـقجزا لطـرق ذكـر الؿملـػ لألحاديـث بلسـاكقده ،ثـؿ صريؼـة تعؾقـؼ
الؿحؼؼ طؾقفإ 7خذ تصقر واضح طـ إحؽام التل قررها هذا البحث ،واهلل الؿقفؼ-
حديث أبل بـ كعب رضل اهلل طـف
سرد الؿملػ الحديث بنسـاده تحت هذه الرتجؿة ،فؼال  :حدثـل أبـل ,رحؿـف
اهلل ,حدثـا أبق بؽر الشافعل محؿد بـ ابراهقؿ ،حـدثـا أحؿـد بــ طبقـد اهلل الـّرسـل،
حدثـا طبقد اهلل بـ مقسك ،حدثـا ابـ أبل لقؾك طـ أبـل بــ كعـب رضـل اهلل طــف طــ
الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قـال  ":إن جربيـؾ طؾقـف السـالم أتـاين ،فؼـال :إن ربـؽ
يلمرك أن تؼرأ طؾك سبعة أحرف"-
وطـد هناية الرواية وضع الؿحؼؼ حاشقة وترجؿ لرجال اإلسـاد واحـدا واحـدا،
مع بقان مرتبة كؾ واحد مـفؿ يف طؾـؿ الجـرح والتعـديؾ ،ثـؿ خـتؿ بتخـريج الحـديث
فؼال " :أخرجف يف سقاق أصقل بػرق يسقر اإلمام أحؿد الؿسـد ( )804.2وابـف رواه
طؾــك الؿســـد [)805.2( :كــذا] وابـــ جريــر جــامع البقــان 36.8( :حــديث )36
ومسؾؿ ( كتاب صالة الؿسافريـ ،باب بقان أن الؼرآن طؾك سـبعة أحـرف238.8( :
حديث  )502وابــ حبـان كؿـا يف (اإلحسـان )55.0:كؾفـؿ مــ صريـؼ طبـد اهلل بــ
طقسك بـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك طـ أبقف طـ جده طـ أبل بـ كعب مرفقطا-
أققل فالحديث صحقح سـدا ومتـا -واهلل أطؾؿ
( )8اكظر :كتاب معاين إحرف السبعة مـ ص 848إلك ص048
( )0وهق الحديث الثالث طشر ،اكظر :صػحة  025مـ الؽتاب محؾ الدراسة-
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وطؾك هـذا الــفج –وأحقاكـا بتػصـقؾ أوسـع ,سـار الؿحؼـؼ يف هـذا البـاب دون
استثـاء أي رواية ،فخدم بذلؽ الؽتاب وأحاديث الباب مــ الـاحقـة الحديثقـة خدمـ ًة
طظقؿة ،رحؿف اهلل رحؿة واسعة-

*

*

=

( )8الؿصدر كػسف ،ص 026
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املطلب الجالح :يف اللالو عل ٙالباب الجاىٕ مً اللتاب
وقد طـقكف الؿحؼؼ ب[:مذاهب العؾؿاء يف إحر السبعة]
وسلطرض فقف لؿسللتقـ فؼط:
ـدر الؿســتطاع لقســفؾ ففؿفــا
إولــك  :ترتقـ ُ
ـب إقــقال الؿــذكقرة وضــب ُطفا قـ َ
واستقعاهبا-

الةاكقة ِ :وقػة مع أهؿ فائدة ك ّبف إلقفا الؿحؼؼ ،ودفعتـل لؽتابة هذا البحث ،وهـل

مفـؿ لؾـرازي طــد أغؾـب العؾؿـاء ،هـق يف الحؼقؼـة ٓ
تصحقح خطل شائع بـسبة قـقل ّ
يؼقل بف ،سائال الؿقلك التقفقؼ-
الؿسللة إولك  :إققال التل ذكرها أبق الػضؾ يف تػسقر معـك إحرف
قدم لذلؽ ببقان اإلجؿاع طؾك أن الؿراد بإحرف يف الحديث  ,أي مـ كاحقـة
التفج ـل وٓ حــروف الؿعــاين
الؾغــة – ه ـق "إوجــف ،ولقســت حــروف
ّ

يؼصــد

وجقها مـ آختالف سقاء قؾـاُ :لغات ،أو غقرها ،كؿا سقليت معــا ،ثـؿ ببقـان الؿـراد
شاف كا ٍ
بعبارة "كؾفا ٍ
ف" القاردة يف بعض الروايـات  ،ثـؿ َم ّفـد بحصـر إقـقال يف
أربعة أقسام ،ثالثة مـفا ٓ َيـ ِدّ طـفا أي ققل مؿا سقذكره ،ورابعفـا ٓ خـالف يف كقكـف
غقر مراد-
َ
أمــا إول  :فــالؼقل بــلن الؿــراد ســبعة أوجــف مـــ اخــتالف الؿعــاين فؼــط دون
إلػاظ-
وأمــا الةــاين  :فــالؼقل بــلن الؿــراد ســبعة أوجــف مـــ اخــتالف إلػــاظ فؼــط دون
الؿعاين-
( )8الؿصدر السابؼ مـ ص 045إلك 8, 523
( )0اكظر الؿصدر كػسف ص  045فؿا بعدها
( )5اكظر الؿصدر كػسف ص 044,042
( )1مـفا رواية أحؿد يف الؿسـد  28.2وقد ذكرها ابـ الجزري يف الـشر  08.8والطربي يف تػسقر 15.8
(اكظر مجؿع الزوائد لؾفقثؿل )828.4
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وأما الةالث  :فالؼقل بلن الؿراد سبعة أوجف مـ اختالف إلػاظ باتػاق الؿعـاين
واختالففؿا-
وأما الرابع  :وهق اتػاق إلػاظ باتػاق الؿعاين فال فائدة مـف ،إٓ ان يؽـقن طؾـك
جفة التلكقد

هذا ما ذكره بنجؿال 7وأما التػصقؾ فسلذكره مؾخصا قدر الؿستطاع،

واهلل الؿقفؼ-
الؼقل إول  :التغاير يف الؿعاين دون إلػاظ ،وذكر تحتف خؿسة أققال:
إول :أن إحرف السبعة سبع ُة معان مع اتػاق إلػاظ ،ذكره مـؼطعا طــ ابــ
طباس مع بقاكف بالتػصقؾ
الةاين  :كحق الؼقل إول ،ذكره  ,أيضا ,طـ ابـ طباس لؽـ البقان مختؾػ
الةالث والرابع والخامس :كحق الؼقل إول ،ذكره ُمصدَّ ر ًا بؽؾؿـة "ققـؾ" وذكـر
ثالثة أكقاع مـ البقان

تختؾػ كؾ واحدة طـ سابؼتفا ،بحقث يعدّ كؾ واحـد قـقٓ

مستؼال-
ثؿ طؼب طؾك هذه إققال الخؿسة بؼقلف " غقر أهنـا ٓ تحتؿـؾ أن تؽـقن معـاين
إحــرف الســبعة التــل ّ
رخصــت لرســقل اهلل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ أن يؼــرأ الؼــرآن
طؾقفا--- 7ذلؽ ٕن تؾؽ إحرف السبعة هل تقسعة يف لػظ الؼراءة لألمة ،ولـؿ يؽــ
تـازطفؿ إلقف يف الؿعاين فحسب دون إلػاظ"
ثؿ راح يبقـ ما طسك أن يؽقن الؿراد مـ الروايات طــ ابــ طبـاس وغقـره التـل
ِ
حسـ القققف طؾقف
فقفا ذكر الؿعاين وحصر بعضفؿ لفا يف سبعة بؿا َي ُ
الؼقل الةـاين :التغـاير يف إلػـاظ دون الؿعـاين ،وذكـر تحتـف مـا طـدّ ه الؿتـلخرون

( )8اكظر :معاين إحرف السبعة ص  ،046,045وص 510,518
( )0اكظر الؿصدرالسابؼ ص 058,052
( )5اكظر الؿصدر كػسف ص 050
( )1اكظر الؿصدر كػسف ص 052
( )2اكظر الؿصدر كػسف ص  054ومابعدها
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أققآ متبايـة أو متداخؾة ،كاسبا إققال إلك قائؾقفا ،وذلؽ كؼقل بعضفؿ بلهنا ألػـاظ
سبعة يف الؿقضع القاحد ،أو كؼقل بعضفؿ بتقزطفا يف الؼرآن ،أو باختالففؿ يف تعقـ
ُ
حؿـؾ إحـرف
الؼبائؾ ،ثؿ طؼب طؾك ذلؽ بؿا يدل طؾك ر ّده لف قـائال " :فعؾـك هـذا
طؾك الؾغات فؼط لقس بحد لفا "

وأكد ذلؽ بعد مزيـد مــ البقـان بـلن الـدلقؾ قـام

يعؿ إحرف السبعة ،واهلل أطؾؿ"
طؾك" أن مجرد الؾغات لؿ ّ
الؼقل الةالث:
التغاير يف إلػاظ باتػاق الؿعاين واختالففا  ،وذكـر تحتـف مـذاهب العؾؿـاء يف
تعققـ هذه إوجفُ ،م ْتبعا ذلؽ بـؼد لفا:
الؿذهب إول  :مذهب الذيـ حددوها كؿا يؾل :
 ,8الجؿع والتقحقد
 ,0التذكقر والتلكقث
 ,5وجقه اإلطراب
 ,1وجقه التصريػ
 ,2اختالف إدوات
 ,3اختالف الؿخاصبة طقـا ومقاجفة
 ,4التػخقؿ واإلمالة والؿد والؼصر والفؿز وتركف
وقــد كســب هــذا الؼــقل إلــك بعــض أطقــان الػؼفــاء دون تعقــقـ ،وحــذف أمثؾتفــا
لشفرهتا ،ثؿ طؼب طؾقفا بعدم شؿقلفا ٕكقاع آختالف بقـ الؼراءات

( )8الؿصدر كػسف ص 065
( )0الؿصــدر كػســف ص  522واكظــر تػصــقؾ هــذا الؼــقل وتػريعاتــف  ،والؼــائؾقـ بــف واختالفــاهتؿ ،وأدلــتفؿ
ومـاقشاهتؿ يف كتابل  :الؼراءات الؼرآكقة مـ ص 804إلك ص 851ط دار الغرب -
( )5واكظــر تػصــقؾ هــذا الؼــقل وتػريعاتــف  ،والؼــائؾقـ بــف واختالفــاهتؿ ،وأدلــتفؿ ومـاقشــاهتؿ يف كتــابل :
الؼراءات الؼرآكقة مـ ص 880إلك ص 804
( )1اكظر  :الؿصدر السابؼ ص525
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الؿذهب الةاين :مذهب ابـ قتقبة وذكره بتػصقؾف بلمثؾتف
وققلف مشفقر معروف ،وهق  ,كػسف ,ققل الباقالين رحؿف اهلل-
ّ
ومـمخرا،
ابـ قتقبـة يف ققلـف هـذا مؼـدّ ما
وقد ذكر محؼؼ الؽتاب أن الباقالين تبع َ
وقد تلكدت بـػسل مـ ذلؽ
ثؿ إن أبا الػضؾ ر ّد هذا الؼقل بلكف فاتف أكثر أصقل الؼراءات كاإلدغام واإلضفار
واإلخػاء واإلمالة والفؿز والـروم واإلشـؿام  3والتـل هـل طؿـدة العؾؿـاء يف معــك
الخرب-
الؿذهب الةالث :ققل مـ قال  :كؾ حرف مضاف إلك رجؾ بعقـف مـ الصـحابة،
ثؿ ب ّقـ – رحؿف اهلل ,أن إمر محتؿؾ إن كان مراد الؼائؾ " أن إحرف مضافة إلقفؿ
طؾك حد الجؿع أو الؽتابة ،وكقن مدارها طؾقفؿ"
وإن كان الؿراد" أن كؾ حرف مـ إحرف السـبعة الؿـزلـة هـق مـا أضـقػ إلـك
واحد مـفؿ" ،قال  ":ففذا م ّؿا يبعد أن يؽقن كؾ حـرف مـفـا مػـروزا مجؿقطـا طــد
واحد مـفؿ دون غقره"

( )8كظــر  :الؿصــدر كػســف ص  525,521واكظــر إن شــئت الربهــان لؾزركشــل ا ،553,551.وإحــرف
السبعة لؾعرت-820
( )0كذا يف إصؾ ولعؾ صقاهبا (مـ أغبقاء الؼراء) اكظر :الؿصدر كػسـف ص  521مــ الؽتـاب ،وص 800
مـ كتابل الؼراءات الؼرآكقة-
( )5اإلشؿام :هق ضؿ الشػتقـ إشارة إلك الضؿة بعد سؽقن الحرف الؿقققف طؾقـف مــ غقـر تصـقيت ،وٓ
يؽقن يف الحرف الؿضؿقم أو الؿرفقع-
أمــا الـ ّـروم ففــق :هــق إضــعاف الصــقت بالحركــة حتــك يــذهب معظــؿ صــقهتا ،ويؽــقن يف الؿجــرور
والؿؽسقر ،ويف الؿرفقع والؿضؿقم-
وكؾ مـ الروم واإلشؿام ٓ يؽقن يف الحرف الؿػتقح أو الؿـصقب-
( )1كظر :الؿصدر كػسف ص 525
( )2اكظر الؿصدر السابؼ ،ص 584
( )3اكظر :الؿصدر كػسف ،ص 584
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ثؿ قرر بلن اإلضافة إلقفؿ إضافة الؿالزمة والؿقاضبة

ولقس أن كؾ حرف بقد

واحد مـفؿ واهلل أطؾؿ
الؿذهب الرابع :مذهب مـ قال بلن إحرف السبعة هل إحرف الؿضافة إلـك
إئؿة السبعة الذيـ جؿعفؿ ابـ مجاهد َف َؿـ َبعده مـ الؿملػقـ يف الؼراءات-
وقد َر َّد هذا الؿذهب إجؿـآ بؼقلـف " وهـذا مـذهب دون القسـط تعؾـؼ بـف قـقم
أغبقاء الؼراء والعقام"
ثؿ رده تػصقال يف كحق ست صػحات يحسـ القققف طؾقفا
الؿذهب الخامس:
تلويالت ثالثة يحتؿؾفا الخرب قالفا الرازي ولؿ يـسبفا ٕحد ،ولعؾفا اجتفاد مـف
حسب ضاهر طبارتف
التلويـؾ إول  :ققلــف" :فؿـــ التـلويالت التــل يحتؿؾفــا الخـرب ولــؿ يتؼــدم طؾــك
ــس ذو كــقع مـــ
كظامــف تلويــؾ ،وهــق أن كــؾ حــرف مـــ إحــرف الســبعة الؿـزلــة جـ ٌ
آختالف-
أحــدها  :اخــتالف أوزان إســؿاء مـــ القاحــد والتثـقــة والجؿــقع والتــذكقر
والؿبالغة يف غقرها-
والثاين :اختالف تصـريػ إفعـال ومـا ُيســد إلقـف ،كحـق الؿاضـل والؿسـتؼبؾ
وإمر وأن يسـد إلك الؿذكر والؿمكث والؿتؽؾؿ والؿخاصب والػاطؾ والؿػعقل بف-
والثالث :وجقه اإلطراب-
والرابع  :الزيادة والـؼصان-
( )8تؿاما كآضافة الك الؼراء السبعة والعشرة
( )0اكظر :الؿصدر كػسف  ،ص 585
( )5الؿصدر كػسف ،ص  505واكظر الؿالحؼ يف رسـالتل طــ التـقاتر فؼـد خصصـت واحـدا مـفـا لـر ّد هـذه
الجفالة بتػصقؾ ٍ
كاف إن شاء اهلل-
( )1الؿصدر كػسف ،ص -505
( )2اكظر :الؿصدر كػسف ،ص5,552
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والخامس :التؼديؿ والتلخقر-
والسادس :الؼؾب واإلبدال يف كؾؿة أخرى ،أو أحرف ب ُلخر-
والسابع :اختالف الؾغات"-
وقد طؼب الرازي طؾك تلويؾـف هـذا بؽـالم ُيػفـؿ مــ ضـاهره أكـف يرجحـف ويتبــاه
وذلؽ حقـؿا قال " ففذا أطؿ وجف لؿ يػتف شلء مـ اختالف الؾػظ بحال -بعد التؼـرر
ّ
أن مصدر الخرب لؿ يؽـ إٓ ٓختالف الؿرتافعقـ إلك الـبل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ يف
لػظ الؼرآن"-
ثؿ قال ":ففذا التلويؾ مؿا جؿع شـقا ّذ الؼـراءات ومشـاهقرها ومـاسـقخفا طؾـك
مقافؼة الرسؿ ومخالػتف ،وكذلؽ سائر الؽـالم ٓ يـػـؽ اختالفـف مــ هـذه إجــاس
ٍ
بحـذو 7فؼـد أصـاب مــ
السبعة الؿتـقطة ،فنن وافؼ هذا التلويؾ معـك الخـرب 7حـذوا
اتخذ بف ،وإن لؿ يقافؼف فال شؽ يف دخقل معـك الخـرب تحـت هـذه القجـقه ،وإن لـؿ
يؽـ مرتبا طؾقفا " -
ٍ
ققي ،يجعـؾ َمــ وقـػ طؾـك
ذكر
اطرتاض طؾقف وأجاب طـف بجقاب ّ
ثؿ أضاف َ

َ
التلويؾ رأ َيف ،وقد سار طؾك ذلـؽ جؿـاهقر مــ العؾؿـاء سـؾػا وخؾػـا،
كالمف يعدّ هذا

حتك يسر اهلل لؾشقخ حسـ طرت,رحؿف اهلل ,صباطة الؿخطقصة ،والقققف طؾك كالمف
ٌ
تلويـؾ
كؾف ،وخاصة تصريحف الذي ذكره بعد صػحات ،فتحؼؼ وحؼؼ أن هذا الؼقل
ذكره اجتفاد ًا ،لؽـ لقس هق ما يعتؼده يف معـك إحـرف السـبعة ،بـؾ رأيـف غقـر ذلـؽ
كؿا سقليت معـا إن شاء اهلل-
التلويؾ الةاين " :أن تؽقن إحـرف السـبعة سـبع ُة أوجـف ،أمؽــت أن تؾحـؼ ّ
كـؾ
التفجــل مــ التغـاير لػظـا ،إمــا يف اكػـراده ،وإمـا يف اتصـالف بغقــره
حـرف مــ حـروف
ّ
وتللقػف"-
وذكر هذه إوجف:
( )8الؿصدر السابؼ ،ص8 , 551,558
( )0اكظر هقامش ص  152 ,551فػقفا تؿفقد لؿا ذكرتف مـ تحؼقؼ الؿحؼؼ لؾؿسالة-
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 ,8تغققر ترتقبف بالتؼديؿ والتلخقر
 ,0تبديؾف بغقره
 ,5الحذف وقسؿف إلك أربعة :حذف بال طقض ،وٓ إرادة الؿحذوف ،وحذف
لؾخػة والؿحذوف مراد ،وحذف مع بؼاء إثر ،وحذف بعقض-
 ,1مدّ لقـف طؾك الؼصر والتقسط واإلتؿام-
 ,2تحقل حركاتف مـ إحداها إلك أخرى-
 ,3تباطض حركاتف بالروم واإلشؿام وآختالس-
 ,4إسؽاكف بعد الحركات الثالث -
وقد ذكر مع أغؾبِفا أمثؾ َتفا ،ولؽـف لؿ يعؼب طؾقف بشـلء ،وهـل ,كؿـا تـرى ٓ ,
تؽاد تخرج طـ التلويؾ السابؼ-
التلويؾ الةالث :وهق أن الؿراد قد يؽقن إققال الثالثة معا وقد سبؼ ذكرهـا أي
مــا يتغقــر بــف إلػــاظ دون الؿعــاين ،ومــا يتغقــر بــف الؿعــاين دون إلػــاظ ،ومــا يجؿــع
إمريـ-
وذلـؽ طؾــك هــذا الؼــقل الــذي صــدره بؼقلــف " :وهــق أقــقم جؿقــع مــا تؼــدم مـــ
إقاويؾ يف كػسل أن لق ذهب إلقف ذاهب"
وساق الـصقص طؾك اختالففا وحاول حؿؾفا طؾك إقـقال الثالثـة

مؿـا لـق

جرد طؿا بعده وما قبؾف لؽان أجدر إققال بالـسبة ٕبل الػضؾ الرازي-
ّ
الؼقل الرابع  :وقد احتؿؾ الؿحؼؼ أن يؽقن تلويال رابعا

 ،وهق اتػاق إلػاظ

باتػاق الؿعاين قال طـف ٓ " :فائدة فقف وٓ يستعؿؾ ذلؽ إٓ يف التلكقد ،ومع ذلؽ فنكف
مفؿا استغـك الؿخاصب بإول مـ الؾػظقـ إذا كاكا هبذه الصـقرة اكتػـك الؿـتؽؾؿ بـف
(, )8اكظر :الؿصدر السابؼ ،ص 556,555
( )0اكظر :الؿصدر كػسف ،ص 512
( )5اكظر :الؿصدر كػسف ،ص 51ا522,
( )1هق بعقد ٕ 7كف رابع إققال الثالثة التل كررها هـا وسبؼ بقاكف لفا ص  ،054،046واهلل أطؾؿ-
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أيضا ،وٓ فائدة يف تؽراره"
الؼقل الخامس :رأي أبل الػضؾ الخاص بف
وهق الذي صرح بف يف ققلف " :فلما ما أطتؼده يف الخرب مــ وراء مـا ذكر ُتـف ،وهـق
أســؾؿ الؿــذاهب ،وهــق التقصــؾ إلــك مــا ُك ِّؾ ْػـــا بفـذه إخبــار ،واإلمســاك طؿــا ُكػقـــا
مـفا" -
ثؿ ب ّق َـ مؼصقده بعبارتف إولك 7فؼال  " :فلما ما ُكؾػـا مـف ففق أن كؼـرأ مـا ُط ّؾؿــا
مـ الؼرآنٕ ،كف جاء بعؼب خرب الرتافع ( :إن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يلمركؿ
وصحتَف  ،وأن يؽقن مقافؼا لؾؿصحػ"-
ان تؼرأوه كؿا ُط ّؾؿتؿ ) ،مفؿا طرفـا ذلؽ
َّ
ثؿ قال مب ّقـا مؼصقده بعبارتف الثاكقة ":وأن ٓ كـؽر مـآ كعـرف مــ الؼـراءة ،وٓ
كتجادل فقفا ،وٓ كؿاري يف الؼرآن ،وٓ كجحد مـف شقئا طؾك ما مضك أن ( :مـ جحد
بآية مــف فؼـد جحـده كؾـف) ،و(الؿـراء يف الؼـرآن كػـر  ،وأن ٓ كػضـؾ حرفـا مــف طؾـك
حرف وطؾك ذلؽ كان الؼقم ،وبف وردت أثار طـفؿ"
ثؿ ساق بعض أثار الدالة طؾك ما قرره-
وتػصــقؾ الؼــقل يف هــذه الـســبة وتصــحقح خطــن تــاريخل كبقــر هــق مــا كبــف إلقــف
ذكرت سابؼا-
الؿحؼؼ رحؿف اهلل وهق ما خصصت لف الؿحاولة الثاكقة كؿا
ُ

( )8ا الؿصدر كػسف ،ص 512،51ا
( )0الؿصدر السابؼ ،ص 520
( )5أدلة كقن هذا هق رأ َيف أكثر مـ أن تحصك ،ومـ ذلؽ تصديره لـف بعـد ذكـر إقـقال السـابؼة بؼقلـف " وإذ
فرغـا مـ ذكر ما جاء مـ لػظ الخرب ومعـاه ،وما أمؽـ أن يؽقن معـك لـف  7ف ْؾـَ ُؼـؾ مـا أطتؼـده يف الخـرب

طؾك الجؿؾة"---
( )1الؿصدر كػسف ،ص  -525 :أما مسللة التػضقؾ بقـ إحرف والؼراءات فؿسللة مختؾػ فقفا بـقـ مـاكع
ـررت الؼــقل فقفــا يف رســالة صــغقرة طـقكتفــا بػؼــف التعامــؾ مــع الؼــراءات(ط ،8ســـة
ومجقــز ،وقــد حـ ُ
 ،0282.8153دار البالغ  ،الجزائر) فراجعفا إن شئت-
( )2كظر :الؿصدر كػسف ص 523,521
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ِ
بـسبة ٍ
ققل لؾرازي يف معـك إحـر لـقس
الؿحاولة الةاكقة  :تصحقح خطنِ شاةع
هق قق َلف الذي َيعتؼدُ ه.

وتصريحف بلكف هـق
تؿ اإلما ِم أبل الػضؾ إققال هبذا الؼقل(الؼقل الخامس)،
ُ
َخ ُ

ما يعتؼده يجعؾ القاقػ طؾقف  ,مع ما ذكره الشقخ الؿح ّؼؼ  ,يجزم بلن هذا هق رأ ُيـف

الذي يـبغل أن ُيـسب إلقف ،أما الرأي الؿشفقر الـسبة إلقف يف كتب مـ جـاء بعـده إلـك
وقـقاه ،ولؽــف لـؿ يجـزم بلكـف رأ ُيـف ومعتؼـدُ ه يف
زماكـا ،ففق اجتفاد مـف َذكَـ َره احتؿـآ ّ
معـك الخرب ،فإولك – بعد هذا البقـان الشـايف  ,كسـبتف إلقـف كاحتؿـال احتؿؾـف ٓ أكـف
رجحف – كؿا هق ضاهر كالمف,
ققلف الذي يعتؼده ،بؾ إن التلويؾ الثالث الذي ذكره و ّ
طؾك التلويؾقـ أخريـ ،بؾ طؾك سـائر إقـقال إخـرى ،هـق أحـرى أن ُيـذكر قـقٓ
ققيا مـ إققال الؿـسقبة لؾرازي اجتفادا واحتؿآ ٓ ،اطتؼادا وجزما واهلل أطؾؿ-
هذا ولألماكة أققل  :قد أفاض الشقخ حسـ طرت يف تلكقد الؼقل الصحقح لؾرازي
كؾؿا سـحت لف فرصة يف هذا الؽتاب بشؽؾ يجعؾ القاقـػ طؾقـف يجـزم بصـقاب مـا
ذهب إلقف ،فجزاه اهلل خقرا-
وأختؿ بؿؾحظ استػد ُتف مـ أحـد إفاضـؾ وهـق :أن هـذا  ,طؾـك التحؼقـؼ – ٓ
ُيعد تػسقرا مـف لؿعـك إحرف ٕكف لؿ ُي ِزل اإلشؽال الؼائؿ يف معـاه ،وإكؿـا هـق بقـان
لؾؿققػ الؿشروع يف التعامؾ مع إحرف واختالففا2
قؾت :وهـق مؾحـظ مفـؿ ،ولعؾـف يشـبف مـا اكتبفـت لـف طــد طـرض قـقل الؼاضـل
طقاض ومـ وافؼف مع إققال يف معـك إحرف وهق أكف لقس تػسقرا لؾػـظ إحـرف
إكؿا هق حؿؾ لؾحديث طؾك التعدّ د دون حصر بالسبع طؾك طادة العرب يف كالمفا

*

*

( )8اكظر مثال:الصػحات -523 ،512 ،552,558 ، 808,885:
( )0اكظر :الؼراءات الؼرآكقة لؾباحث ص 0-824
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املطلب الشابع :يف اللالو عل ٙالباب الجالح مً اللتاب .
وقد طـقكف الؿملػ بؼقلف( :وهذا باب يف ذكر إسئؾة)
كثقر مـفا مـ صروحـات الزكادقـة والؿبتدطـة
وفقف طرض لـحق خؿسقـ سمآ
ٌ
وأهؾ إهقاء كؿا ذكر الؿملػ حقـ قال :
" لؽـّا ُبؾقـا يف الققـت بؼـقم يصـؾقن معــا يف مسـاجدكا ويجادلقكــا يف أمـر ديـــا،
وهؿ الشقاصقـ طؾك ما ورد بف إثر ،ثؿ إهنؿ يسللقن طؿا شاؤوا ،ويؼقلقن مـا أرادوا،
ويؼرؤون مـ الؼراءة ما أحبقا---ولؿ يؽـ لـا بد مـ إيضاح هـذه الؿسـائؾ ،إلزالـة مـا
ي ِ
حدث َم ْـ َض َف َر مـ الؿبتدطة وذوي إهقاء الؿضؾة والزكادقة يف قؾقب أهؾ السالمة
ُ
ِ
وآســـتؼامة مــــ أولـــك الؾـــقـ ،مـــ َـ الريـــب والشـــؽ يف كحـــق هـــذه الؿســـائؾ ،واهلل
الؿقفؼ" -
وسرتى بقققفؽ طؾقفا أكف ٓ يؿؽـ طدها – دائؿا  ,جؿقعفـا كػثـات مــ كػثـات
الشقاصقـ أو صروحات الزكادقة والؿشؽؽقـ ،بؾ إن بعضفا تساؤٓت تدور يف أذهان
صالب العؾؿ الجا ّديـ 7لذلؽ كان القققف طؾقفا مـ إهؿقة بؿؽان-
وأكا هـا سلحاول آقتصـار طؾـك رؤوس بعـض هـذه التسـاؤٓت تـبقفـا بـإهؿ
طؾك الؿفؿ ،وبإطؾك طؾك إدكك ثـؿ أذكـر كؿقذجـا مــ طرضـف لفـا وجقابـف طؾقفـا
لقعرف مـفجف و ُيستفدى بالؿثال طؾك ما لؿ يسعف الؿؼال-

أوٓ  :كؿاذج مـ إسئؾة واإلشؽآت والشبفات ( ُطرضت بتصر )
 -8إذا قؾـتؿ  :إن إحــرف الســبعة هــل اخـتالف إلػــاظ وجــب أن يؽــقن هــذا
التغاير ٓزما لجؿقع كَؾؿ الؼرآن ؟
 -0كقػ يبؾغ الخالف يف بعض الؽؾؿات أكثر مـ سبعة أو أدكك مـفا ؟
( )8الؿصدر السابؼ530,538،
( )0أخذ هذا الباب كحقا مـ 855صػحة مــ الؽتـاب الؿطبـقع ابتـداء مــ ص  535إلـك آخـر الؽتـاب ص
228
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 -5كقػ تتعدد القجقه والؼرآن ما كزل إٓ مرة واحدة ،ولؿ يتؽرر كزولف ؟
 -1إثر طـ طؿر بلن الؼرآن كزل بؾغة قريش يدل طؾك أن التـزيؾ كان بقجف واحد-
 -2كقػ يؽقن التـزيؾ بؾغة قريش وهق مقصقف بؾسان العـرب طؾـك العؿـقم،
مع ما فقف مـ لغات غقر قريش؟-
 -3هؾ اختار أحد مـ السؾػ حرفا لؿ ُي ْر َو طؿـ سبؼ ؟!

 -4إذا كان مبـك الحروف واختالففا طؾك إثر ،فؿا بال هذه الرتجقحـات التـل
جاءت طـفؿ بقـفا ؟!
 -5إذا كان آختقار طـد الؼراء مبـق ًّا طؾك إثر ،فؾؿاذا تقجقف الؼراءات؟!
 -6لؿاذا لؿ يؽـ هـاك اختقار يف طفد الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كؿا كـان يف
طفد التابعقـ فؿـ بعدهؿ؟
 -82الؼــراء كثقــرون غقــر الؿشــفقريـ ،فؿــا الــذي أوجــب العــدول طـــ أولئــؽ
وإخذ باختقار همٓء؟
 -88إذا كان الؼراء قد اختاروا حروفا بعقـفا فؿا شلن الرواية طـفؿ تعددت ؟
 -80هــؾ يجــقز التؼؾقــد يف الؼــراءة وحرففــا بعــد إمــر بآجتفــاد يف أحؽــام
الشريعة؟
 -85كقػ ٓ يجقز مخالػة مصحػ طثؿان وإطالم خالػقه يف حروف ؟
 -81لؿاذا لـؿ ُيؽتـب الؿصـحػ طؾـك حـرف واحـد مشـؽقٓ مضـبقصا لقؽـقن

بذلؽ أبعد طـ اإليفام والشبفة واإلهبام ؟!

 -82لؿاذا لؿ يتؿ الجؿع زمـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ؟!
وبعد :ففذا مختصر ٕهؿ إسـئؾة واإلشـؽآت التـل طرضـفا الشـقخ وكاقشـفا
مـاقشة العالؿ الحصقػ ،وٓبد أكؽ بقققفؽ طؾقفا أدركت أهؿقتفا وخطقرة الجفؾ
بلجقبتف ـا ،وكحؿــد اهلل أن مــا ذكــره الشــقخ مـــ أجقبــة كــاف وواف ،وٓ مـــاص مـــ
آصــالع طؾقفــا ،والؿجــال ٓ يحتؿــؾ طرضــفا جؿقعــا وٓ تؾخقصــفا لــذلؽ اكتػقــت
باإلحالة طـ اإلصالة

وبؿثال يتّضح بف الؿؼال-

( )8اكظر:الباب الثالث مـ ص 524:الك ص228:
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ثاكقا  :طرض كؿقذج لسمال وجقابف.
مـ أحسـ إجقبة ما أجاب بف طـ سمال هذا كصف :
" فنن ققؾ  :ففال اختقرت الحروف طؾك كحق ما كجده طـ التابعقـ و َمـ بعدهؿ،
يف طفد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ؟-
فالجقاب :إكؿا لؿ يػعؾقا ذلؽ لخالل:
إحــداهإ :هنــؿ لــؿ يعؾؿــقا [بتؽؿؾــة]

التـزيــؾ ،وٓ تتؿــة إحــرف الســبعة،

ف ُقختار مـفا-
والةاكقةٕ :هنؿ لؿ يؽقكقا مؿا يلمـقن حقـئذ مـ تغايرها كسخا ،فؾق اختاروا حرفا
يف مبؾغ التـزيؾَ ،ل َؾزم الرجقع أن لق ُك ِسخ مـفا شلء فقؿا ُكسخ مـفا
والةالةةّ :
ٕن القاحد مـفؿ لـؿ يؽــ يختـار حرفـا طؾـك مـا سـؿعف مــ رسـقل اهلل
بعض الحروف لفذا الؿعـك-
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وقد أضقػ إلقفؿ ُ
والرابعــةٕ :كــف لــؿ يؽـــ يف القاحــد مـــفؿ مـــ آتســاع يف اخــتالف الحــروف[ ،
كقؿا]

يحتاج أن يختار مـفا شقئا طؾك شلء ،ولق كـان لفـؿ مــ آتسـاع فقفـا كؿـا

جاء مـ بعدهؿ ،واتسع فقفا لحصقلفا لـف مــ قبـؾ جؿـاطتفؿ ،لؿـا ترافعـقا فقفـا إلـك
رسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ولؿا أكؽر بعضفؿ قراءة بعض -
والخامســة :أن القاحــد مـــفؿ ربؿــا لــؿ يؽـــ يعــرف جؿقــع الـاســخ والؿـســقخ،
ف َقختار ،تجـبا مـ آتخاذ بالؿـسقخ-
والسادسة :أن الؼقم سبؼقا الؾحـ والعجؿـة ،فؾـؿ يحتـاجقا مـع ذلـؽ آختقـار،
وهذا مؿا يـؽشػ بؿـ اختار مـ بعدهؿ-

*

*

( )8قال الؿحؼؼ :يف إصؾ ( :بتؽؿة) بدون ٓم ،سفق يف الـسخ8
( )0كذا يف إصؾ ولؿ يتبقـ لل وجفف 0-
( )5قال الؿحؼؼ:يف إصؾ الؿخطقط(:كؿا)5 ,-
( )1اكظر:الؿصدر السابؼ،ص1152
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املبخح الجالح
ّقفات مع ميَج املؤلف ّدسس كتابُ ّما ٓؤخز علُٔ
الؿطؾب إول  :مـفج الؿملػ يف كتابف.
قؾــت يف مــا مضــك بــلن الؿم ّل ـػ ســبؼ مـــ جــاء بعــده يف هــذا الؿملــػ الؼــقؿ،
وسـحاول إجالء ما تؿقز بف مـفجف يف طـاصر أربعة :
إول  :ما يتعؾؼ بالؿـفج العؾؿل لؽتابة البحقث والؿملػات-
الثاين :ما يتعؾؼ بعؾؿ الحديث-
الثالث :ما يتعؾؼ بعؾؿ أصقل الػؼف وآستـباط-
الرابع :ما يتعؾؼ بالرد طؾك الشبفات واإلجابة طؾك اإلشؽآت-
أما إول  :وهق ما يتعؾؼ بؿا اصطؾح طؾقف حديثا بؿـفج البحث العؾؿل-
فؼد سـبؼ الؿملـػ إلـك كثقـر مؿـا اسـتؼر طؾقـف أمـر البـاحثقـ حـديثا مــ شـروط
وضقابط ومـاهج لقؽـقن البحـث مؼبـقٓ يف مقـزان البحـث العؾؿـل الــاجح ،محؼؼـا
الغايات الؿـشقدة مـ البحقث والؿملػات ،ومـ ذلؽ – طؾك وجف آختصار:,
تؼسقؿف مم َّل َػف إلك مؼدمة وأبقاب وفصقل مرتبة ترتقبا طؾؿقا دققؼا ،فبدأ,بعـد
أ-
ُ
الؿؼدمة ,بـصقص إحرف ثؿ بلققال العؾؿاء يف بقان الؿـراد مـفـا ثـؿ باإلشـؽآت
والتساؤٓت وآطرتاضات مش ّػعة باإلجابات والتقضقحات-
ِ
كره يف الؿؼدمة أهؿقة الؿقضقع وشدة الحاجة إلك إزالة إشؽآتف والدافع
ب-ذ ُ
إلك تللقػف-
تؼديؿف لألصؾ طؾك الػرع وذلؽ بتؼديؿ كصقص إحرف ثؿ بعد ذلؽ ذكر
ج-
ُ
أققال أهؾ العؾؿ فقفا-
د-تعؾق ُؼف طؾك إققال بؿا يراه مؼبقٓ مـفـا أو مـردودا ،وهـق مـا يسـؿقف العؾؿـاء
والؿعاصرون بظفقر شخصقة الباحث-
وأما الةاين :وهق ما يتعؾؼ بعؾؿ الحديث سللخصفا يف كؼاط أربعـة كؿـا كبـف طؾـك
ذلؽ الؿحؼؼ :
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,8ذكــر إحاديــث طؾــك صريؼــة الؿســـاكقد ،وبلســاكقده الخاصــة ،وهــق مــــ
الؿتؼدمقـ ،وهذا أمر لف شلكف وخطره طـد طؾؿاء هذا الػـ-
,0تعقيؾف طؾك اإلسـاد العالل دون الـازل ما أمؽـف ذلؽ-
,5حرصف طؾك التـبقف طؾك أهؿقة التقفقـؼ بـقـ ألػـاظ إحاديـث لحســ الػفـؿ
لؾؿراد مـفا -وسقليت الؽالم طؾقف يف الـؼطة الثالثة
,1إضفاره َوفرة أساكقد الحديث طـده وتعدد مخارجف ،بؿا يمكد احتؿال تـقاتره
الذي سبؼ إلك تؼريره أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم ،ووافؼف طؾك ذلـؽ كثقـر مؿــ جـاء
بعده-
وأما الةالث :وهق ما يتعؾؼ بلصقل الػؼف وآستـباط فقتؾخص فقؿا يؾل :
أ,اطتؿاده الؽؾل طؾك الؿصدر الذي هق مظـة بقان الؿقضقع وهق السـة الـبقيـة
التل هل مصدر التشريع بعد الؼرآن ,بنذن اهلل ,تلسقسا ،ومع الؼرآن ,بلمر اهلل ,بقاكـا
وتقضقحا-
ب,محاولة جؿع الـصقص كؾفا يف الؿقضقع القاحد قبؾ الجزم بالؿراد مـفا
ج ,التقفقؼ بقـ ما ضاهره آخـتالف بـقـ الـصـقص ومحاولـة إزالـة إشـؽآت
طباراهت ـا ،وذلــؽ بــالرجقع إلــك لغــة العــرب وبنطؿــال ققاطــد إصــقلققـ الؿعروفــة
كحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد ،والعام طؾك الخاص ،وكحق ذلؽ-
وأما الرابع  :وهق ما يتعؾؼ بالشبفات والرد طؾقفا فؽلكف طاش زمان الؿستشرققـ
وأباصقؾفؿ ،وسبؼ إلك مـفج الباحثقـ يف الرد طؾقفؿ ،فؽان يذكر الشـبفة أو اإلشـؽال
يؽـر طؾقـف باإلبطـال والبقـان ،بؿـا يجعـؾ
– بطريؼة ال َػـْ َؼؾة غالبا,كلكف قائـؾ بـف ،ثـؿ ّ
ققي الحجة ،مستؼقؿ التػؽقر ،واسع الؿدارك ،إن شاء اهلل-
القاقػ طؾك كالمف ّ
( )8طدم جزم كثقر مـ طؾؿاء الحديث بتقاتره رغؿ حرصفؿ الشديد طؾك التؿثقؾ لؾحديث الؿتـقاتر ،وكثـرة
لدي ان الحديث متقاتر معـك ٓ لػظـا ،واهلل أطؾـؿ وأمؾـل أن
رجحا ّ
روايات الحديث وتعدد مخارجف ّ
يؼقض اهلل لف متخصصا يف الحديث – ح ّؼًا وصدقًا ,يزيؾ طـا هذا اإلشؽال-
( )0الػـؼؾة :كؾؿة مـحقتة مـ ققلفؿ  :فان ققؾ ،قؾـا-
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املطلب الجاىٕ  :بعض فْاٜذ اللتاب ّدسسِ
ٓ ريب أن يف كتاب أبل الػضؾ فقائدَ ودررا كثقرة ،أشركا إلك بعض كؾقاهتا فقؿـا
طرضـاه سابؼا ،وسـحاول ترتقبفا وتؾخقصفا هـا ثؿ كذيؾفا بـلخرى متــاثرة هـل أشـبف
ما تؽقن بدرر التؼطتفا ألة التل أسعػـا اهلل هبا وكحـ كتعامؾ مع الؽتاب :
فؿـ الؽؾقات ما يؾل :
,8التؼـديؿ بـقـ يـدي الؿملػــات بؿـا يـدل طؾـك مــا تحقيـف وبؿـا يجعـؾ الؼــارئ
يستلكس ويتفقل لالستػادة مؿا فقف-
,0تؼديؿ الـصقص التل يبـك طؾقفا البحث قبؾ ما ُيستـبط مـفا-
,5ترتقب الـصقص حسب صحتفا وأهؿقتفا ،أو غقر ذلؽ مـ آطتبارات الؿرطقة-
,1سرد ما يؼػ طؾقف الباحث مـ أققال السابؼقـ-
,2التعؼقب طؾك إققال ،وبقان مقاصـ الؼقة والضعػ فقفا-
,3تلخقر الؼقل الذي يراه الباحث راجحا بعد سرد أققال السابؼقـ-
,4طــرض الشــبفات واإلشــؽآت بشــؽؾ واضــح جؾــل ،ثــؿ محاولــة ردهــا
ومـاقشتفا بؿا يؼتضقف الحال ،وما يسعف الؿجال-
أما الػقاةد الؿتـاثرة فلقتصر طؾك بعضفا :
أسؿقف( :ما تغ ّقر مـ إصالقـات السـؾػ يف
مـ ذلؽ  :ما ك ّبف طؾقف الؿحؼؼ وهق ما ّ
اصطالحات الخؾػ) ومثالف يف الؽتاب :إصالق لػظ الؿؼطقع طؾك ما اصطؾح طؾقـف
الؿتلخرون بالؿـؼطع
ومثالــف يف تراثـــا  :مصــطؾحات كثقــرة مـفــا :الػؼــف ،الـســخ ،الؼــارئ ،الحــديث
الؿرسؾ ،الحديث الؿؼطقع---- ،
وٓ شؽ أن طدم آكتباه إلك ذلـؽ يـمدي إلـك سـقء الػفـؿ ٕقـقال أهـؾ العؾـؿ،
وإلك تؼقيؾفؿ ما لؿ يؼقلقا-
( )8اكظر :الؿصدر السابؼ ،ص 05ا
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ومـ ذلؽ :أن تػسقر إحرف يف الحديث  ,لغ ًة ,بإوجـف ٓ خـالف فقـف ،وأن
ذلؽ محؾ إجؿاع ،وأكف ٓ يؼصد هبا فقف حروف التفجل وٓ حروف الؿعاين
مالحظة لؿ أقػ طؾقفا طـد أحد غقره ،رغؿ كثرة ما قرأتف مـ كالمِفؿ يف ذلؽ-

وهل

ومـ ذلؽ  :لق قال قائؾ :بلن إمر بآقتداء بلبل بؽر وطؿر,رضـل اهلل طـفؿـا,
القارد طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٌ
دلقؾ طؾك أن جؿع الؼرآن كان بالـص قبؾ
اإلجؿاع ،لؽان لف ذلؽ لدخقل ذلؽ تحت آقتداء  ،وهـل أيضـا لػتـة لـؿ أجـدها
طـد غقره-
ومـــ ذلــؽ  :ققلــف  :جؿقــع مــا كؼــرؤه يف الققــت ،حتــك الؿــد والؼصــر ،والــروم
واإلشؿام ،وغقرها  ---،فنهنا مـؼقلة إلقــا مرفقطـة بآثـار صـحقحة ،وهـل ســّة متبعـة،
الؿـزل طؾقفـا الؼـرآن -وإخبـار يف مثـؾ ذلـؽ وأثـار بـف
وداخؾة يف إحرف السبعة َ
أكثر مـ أن ُتحصك ،مؿا يدل طؾك تقققػف طؾك التـزيـؾ ٓ غقـر -وكؿـا لـؿ يؽــ لؿــ
لؼقـاهؿ أن يلخذوا طؾقـا بؿا لؿ يؼرؤوا ،وكذلؽ لؿ يؽـ لؿـ كان قبؾفؿ ذلؽ" -
وهق تلكقـد مــف طؾـك ســة التؾؼـل ،وطؾـك وصـقل الؼـرآن إلقــا بؼراءاتـف بالســد
الؿتصؾ بالؾػظ وإداء إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
ومـ ذلؽ  :مبحث رائع يف رد ققل مـ قال بـسخ أحرف ستة وبؼاء واحد ،بلدلـة
كالشــؿس يف رائعــة الـفــار  ،مؿــا يجعؾــف مرجقحــا دون تــردد يف مقــزان التحؼقــؼ
والتدققؼ-
ومـ ذلؽ  :طبارة مفؿة قد يـسبفا البعض إلك ابـ الجزري ،وهل طبارة الـرازي
الؿراطك يف إحرف السبعة الؿـزلة طددا مـ
بحروففا وهل ققلف  " :ولقعؾؿ أن لقس ُ
الرجال دون أخريـ ،وٓ إزمـة وٓ إمؽـة -وأن لـق اجتؿـع طـدد ٓ يحصـك مــ
( )8اكظر :الؿصدر كػسف ،ص 042
( )0اكظر :الؿصدر كػسف ،صػحة 222
( )5الؿصدر كػسف ،ص5582
( )1اكظر الؿصدر كػسف ،صػحة  586وما بعدها-
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وجـرد صريؼـا يف الؼـراءة طؾـك
إمة ،فاختار كؾ واحد مـفؿ حروفا بخالف صاحبف،
ّ
ضدّ ه  ،يف أي مؽان ،ويف أي ٍ
أوان أراد ،بعد إئؿة الؿاضققـ يف ذلـؽ ،بعـد أن كـان
ّ
ّ
ذلؽ الؿختار بؿا اختاره مـ الحروف بشـرط آختقـار ،لؿـا كـان بـذلؽ خارجـا طــ
إحرف السبعة الؿـزلة ،بؾ فقفا متسع وإلك الؼقامة  -واهلل أطؾـؿ"  -والقاقـع أن
ابـ الجزري ذكر العبارة يف الـشر بحروففا مع كسبتفا ٕبل الػضؾ  ،وكذلؽ إمـر
يف الؿـجد ضؿـ كؼؾ صقيؾ مـ كتابـا هذا مع اإلحالة إلك صاحبف

*

*

*

( )8كذا يف الـص الؿحؼؼ  ،ويف الـشر( :طؾك حدة) ولعؾفا هل الصقاب
( )0كذا يف الـص الؿحؼؼ  ،ويف الـشر( :إلك يقم الؼقامة)
( )5الؿصدر كػسف ،ص506,505
( )1الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري -15.8
( )2اكظر :ص 853واكظر الؼراءات الؼرآكقة لؾباحث فؼد وهؿ أيضا بـسبتفا ٓبـ الجزري طػا اهلل طـف-
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املطلب الجالح :مآخز عل ٙاللتاب
َ
مآخذ طؾك الؽتاب إٓ أمقرا ثالثة :
لؿ أجد مؿا يؿؽـ أن يعدّ ه طاد
أمر يتعؾؼ بإسؾقب فؼد ك ّبف الؿحؼؼ طؾك مقاصـ مـ الؽتـاب اسـتعؿؾ
إول ٌ :
فقفا الؿملػ طبارات لعؾفـا مــ ُأثـر العجؿقـة طؾقـف تعـدّ ضـعقػة بالؿؼاركـة ٕسـالقب
العرب البؾقغة ،مثؾ استعؿالف الؿتؽرر لػعؾ آ ّتخاذ مقضع فعؾ إخذ  ،واسـتعؿالف
طبارة (بعد أن ) بؿعـك (مع أن) قؾت :ولعؾفا مـ إسالقب التل كاكت شائعة يف بقئتف
ولؿ تشع يف غقرها أو كحق ذلؽ واهلل أطؾؿ
مر معـا مـ تصريح الؿملػ يف بداية الباب الثالث بلن ما سقذكره
أما الةاين  :فؿا ّ
أسئؾ ٌة صدرت طـ أكاس ذ ّمفؿ ووصػفؿ بلهنؿ الشقاصقـ ،والؿطالع لفا يستؽشػ أن
بعضفا بؾ كثقر مـفا أسئؾة تدور بخؾد صالب العؾؿ خاصـة مـفـا مـا يتعؾـؼ بـإحرف
واختالف الؼراءات وغقرها مـ مباحث مشؽؾة تحتاج إلك إزالة إشؽالفا -
أما الةالث :فخؾق الؽتاب ,فقؿا قد يدّ طقف ُمدّ ٍع ,مـ بعـض الؿباحـث التـل كـان

ٕهؿ ّقتفـا وطالقتفـا القثقؼـة بؿقضـقطف وٓ أرى طـدّ ها ملخـذ ًا
يؿؽـ أن تؽقن فقـف
ّ

صقابإ ،ن الؿملػ لؿ يضع الؽتاب لقستقطب كؾ إشؽآت الدهر ،ولقجقب طؾك
ور ّب مسللة كراها كحـ الققم مفؿة وكقد أن لق لؿ يخؾ كتابف مـ
تساؤٓت كؾ البشرُ ،
اإلشــارة إلقفــا ،أو التعبقــر بصــريح العبــارة طـفــا ،لــؿ تؽـــ زما َك ـف كــذلؽ ،وجفــقد
قس ٌر لؿا خؾؼ لف ،واهلل الؿقفؼ-
الؿسؾؿقـ تتؽامؾ ،وكؾ ُم َّ

*

*

( )8مثؾ التػريؼ بقـ الؼراءات وإحرف ،والؼراءة الشاذة ،وغقر ذلؽ-
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اخلامت٘
بعد هذه الدراسة الؿتقاضـعة التـل يؾ ّػفـا التؼصـقر لفـذا الؽتـاب الـػـقس ،أخـتؿ
بتسجقؾ أهؿ كتائجفا ،وبذكر بعض التقصقات مـ خاللفا -فلققل  ,بتقفقؼ اهلل : ,
أول هذه الـتاةج أن صباطة هذا الؽتاب وخدمتف التل أكرم اهلل هبا إمة طؾك يـدالشــقخ الــدكتقر حســـ ضــقاء الــديـ طــرت رحؿــف اهلل يعــد فتحــا يف مجــال الدراســات
الؼرآكقة ،وإضافة طظقؿ ًة يف باب إحرف والؼراءات ،وخطقة طؿالقة يف مسـار إزالـة
إشؽال تاريخل لؿ يزل بشؽؾ هنائل إلك أن-
وثاكقفا  :أن هذا الؽتـاب يعـد مثـآ واضـحا ،ودلـقال جؾقـا طؾـك سـبؼ طؾؿائــالؾتللقػ الؿـفجل ،والؽتابة العؾؿقة الـافعة ،وقد بقـت ذلؽ بجالء-
وثالةفا :أن الؽتاب يؿؽـ طدّ ه مـ مراجـع التخـريج الؿتخصصـة لألحاديـث،ٕن الؿملػ متؼدم وذكر أحاديثف بلساكقده الخاصة ،وققؿـة مثـؾ هـذا ٓ تخػـك طؾـك
الؿختصقـ يف الدراسات الحديثقة ،كؿا سبؼ بقاكف أيضا-
ورابعفــا  :أن خــروج الؽتــاب يف هــذا الزمــان الؿتـلخر بؿــا فقــف مـــ تحؼقؼــاتوتدققؼات لؿ يؽـ بعضفا لدى متلخري أهؾ العؾؿ مـف شلءُ ،يػقدُ كا فائدتقـ :
* إولك  :أهؿقة مضاطػة الجفقد إلخراج مخطقصات طؾؿائــا مخدومـة طؾـك
يــد طؾؿــاء مختصــقـ يحــافظقن طؾقفــا وٓ يشــقهقهنا بتعؾقؼــات الجــاهؾقـ وصؾبــات
الؿستلجريـ ورغبات الـاشريـ* -والثاكقة  :التلكقـد طؾـك أن كثقـرا مــ درركـا ضـاع
ولؿ يبؼ مـف إٓ إثر ،بؾ إن بعضف لقس بقـ أيديـا طـف أي خرب -واهلل الؿستعان
أما التقصقات:
ُفلوٓهــا :الــدطقة إلــك آهتؿــام هبــذا الؽتــاب بؿــا يؾقــؼ بلهؿقتــف ومؽاكتــف بــقـ
الدراسات الؼرآكقة والحديثقة ،فػقف – كؿا طؾؿت ,تحؼقؼات مـقػة يف مسللة إحرف
وفؼف التعامؾ مع الؼراءات ،وهل مـ صؿقؿ مباحـث طؾـؿ الؼـراءات وطؾـقم الؼـرآن،
وفقف ِذكر ٕحاديث إحرف – وهل مـ إهؿقة بالؿؽان إطؾك – بلساكقد الؿملـػ
إلك متقهنا ،وهق أمر لف شلكف طـد طؾؿاء الحديث لؾحؽـؿ طؾـك إحاديـث والـّظـر يف
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آطتبارات والشقاهد-
وثاكقفا  :ضرورة إطؿال قؾؿ التصحقح يف ُكتب مـ كتَب يف طؾـقم الؼـرآن جازمـا
ِ
وذكره ققٓ رآه يحتؿؾـف الــص
بـسبة الؼقل الؿشفقر ٕبل الػضؾ 7لـػل هذا الجزم،
القارد ،ولؽـف لؿ يؼؾ بف ،ولؿ يجزم بصقابف 7وإلثبات ققلف الصحقح الـسبة إلقف ققٓ
مـ إققال ٓ ،أطؾؿ أحدا شاركف فقف ،بـؾ الغريـب أكــل – طؾـك كثـرة مـا صالعـت مـا
ُكتب طـ إحرف – لؿ أجد قط أحدا َكس َبف إلقف-
وثالةفا  :ضرورة إضافة التلويؾ الثالث الذي ذكره الرازي اجتفـادا إلـك إقـقال
الؼقية يف تػسقر معـك إحرف ٕكف مـ أققى إقـقال ،وقـد ذكـر الـرازي أدلـة ققتـف،
وإن لؿ يؽـ هق اطتؼاده إخقر يف معـك إحرف-
ورابعفـــا  :اطتؿـــاد مــــفج أبـــل الػضـــؾ مـفجـــا تطبقؼقـــا لتـؿقـــة مؾؽـــة البحـــث
وآجتفاد ،فقؽؾػ صالب العؾؿ – طـد بحثفؿ لؿسـللة مـا ,بجؿـع مـا ورد فقفـا مــ
كصقص مؼدمقـ الصحقح طؾك غقره ،ومستقطبقـ القارد جؿقعف ما أمؽـفؿ ذلؽ ،ثؿ
يســردون مــا يؼػــقن طؾقــف مـــ أقــقال العؾؿــاء يف ذلـؽ ،مــع محاولــة تحؾقؾفــا (إقــرارا
وإكؽـارا) ثـؿ يـقردون اإلشـؽآت والتســاؤٓت والشـبفات مـذ ّيؾقـ لفـا باإلجابــات
القاضـــحات ،ف ُتــــ ّؼح العؾـــقم بـــذلؽ ،وتـؿـــق الؿؾؽـــات بشـــؽؾ يرفـــع مـــا كعاكقـــف
مـ جفآت-
وخامسفا :اطتؿاد كتاب الشقخ كؿقذجـا تطبقؼقـا لؾدراسـات العؾؿقـة إكاديؿقـة
الؿتعؾؼة بعؾؿ الؿـفجقة-
وسادسفا :اطتؿاد تحؼقؼات الدكتقر حسـ طرت كؿقذجا تطبقؼقا لطالب الحديث
والتخريج أوٓ ،ولؾؿتدربقـ طؾك التحؼقؼ العؾؿل الؿـفجل ثاكقا-
ٍ
طـالؿ ث ْبـت
فػل الؽتاب خدمة حديثقة جؾقؾة جـديرة بـلن ُت ْحتَـذى ،وفقـف تحؼقـؼ
ُي ّتخـــذ كؿقذجـــا لؾتؿققـــز بـــقـ تحؼقـــؼ العؾؿـــاء الؿتخصصـــقـ وتحؼقـــؼ الضـــعػاء
الؿتطاولقـ-
وســابعفا :يـبغــل إدراج هــذا الؽتــاب يف مقســقطة كسـ ّـؿقفا "مقســقطة إوائــؾ"
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تجؿع أول مصــػ يف كـؾ العؾـقم والػــقن 7اطرتافـًا بالػضـؾ وكسـب ًة لؾسـبؼ ٕهؾـف،
فؿ يف الدراسات العؾؿقة ،هق جاكب تاريخ العؾقم-
وخدم ًة لجاكب ُم ٍّ
واهلل الؿقفؼ وهق يفدي السبقؾ.
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املضادس ّاملشاجع
 -8إحــرف الســبعة ومـزلــة الؼــراءات مـفــا ،د  :حســـ طــرت ط 8دار البشــائر –
بقروت ،سـة 8126هـ8655.م-
 -0الربهان يف طؾقم الؼرآن لؾزركشل تحؼقؼ :محؿـد أبـق الػضـؾ إبـراهقؿ ط دار
الؿعرفة  ،بقروت8568،هـ-
 -5بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة لؾسققصل  ،تحؼقؼ محؿد أبق الػضؾ
إبراهقؿ  ،مطبعة الحؾبل وشركاؤه  ،الؼاهرة ط سـة 8503هـ-
 -1التؼققــد لؿعرفــة رواة الســــ والؿســاكقد ٓبـــ كؼطــة الحـبؾــل ،تحؼقــؼ :كؿــال
الحقت ،ط،8دار الؽتب العؾ8655م8125.هـ-
 -2ســـقر أطـــالم الــــبالء لؾـــذهبل ،تحؼقـــؼ شـــعقب إركـــاؤوط ومحؿـــد كعـــقؿ
العرقسقسل  ،ط : 8ممسسة الرسالة – بقروت-
 -3شذرات الذهب يف أخبار مــ ذهـب ٓبــ العؿـاد الحـبؾـل  ،مؽتبـة الؼدسـل،
الؼاهرة،سـة 8522هـ-
 -4صبؼات الحػاظ  ،لؾسققصل ،دار الؽتب العؾؿقة،بقروت ط8125 ،8
 -5غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء دار الؽتب العؾؿقة بقروت  8122هـ 8652 .م
 -6فؼف التعامؾ مع الؼراءات،طبد الحؾقؿ قابة ،ط دار البالغ الجزائر8153 ،هـ
 -82الؼراءات الؼرآكقة ( تاريخفا  ،أحؽامفا  ،حجقتفـا  ،وأحؽامفـا) طبـد الحؾـقؿ
قابة  ،ط ، 8دار الغرب آسالمل  8666م-
 -88كتاب يف معـاين قـقل الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ (( أكـزل الؼـرآن طؾـك سـبعة
أحــرف )) ٕبــل الػضــؾ الــرازي تحؼقــؼ حســـ طــرت ط 8دار الـــقادر  ،قطــر
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 8150هـ  0288 .م الؿطبقع بعـقان ( معاين إحرف السبعة)-
 -80معرفة الؼراء الؽبار لؾذهبل تحؼقؼ بشار طقاد وزمالئـف ،ط8ممسسـة الرسـالة
(8121هـ  8651.م)-
 -85مـجد الؿؼرئقـ ٓبـ الجزري تحؼقؼ طبد الحؾقؿ قابـة ط 8دار الؽؾـؿ الطقـب
 8105هـ  0224.م-
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إطداد

أستاذ مشارك  ,قسؿ الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة  ,الرياض
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ملخط البخح
وردت يف الؼرآن الؽريؿ والسـة ألػاظ صػات مضافة هلل طز وجؾ ،والؿػسـرون
إزاء هذه إلػاظ مـؼسؿقن إلك ثالثة فرق ،إول :يحؿؾقن ألػاظ الصػات يف الؼرآن
والســـة طؾــك ضاهرهــا ،ويثبتــقن مـــ خاللفــا هلل الصــػة الؿػفقمــة مـــ ضــاهر الؾػــظ،
والثاين :كػل الصػة وتلويؾ الؾػظ إلك أحد الؿعاين الؿحتؿؾة ،مـع إثبـات الصـػة مــ
كصقص أخرى ،والثالث :تلويؾ الؾػظ إلـك أحـد الؿعـاين الؿحتؿؾـة مـع كػـل الصـػة
بالؽؾقــة -وهــذه الدراســة تتـــاول مققــػ الػريــؼ إول الــذيـ يحؿؾــقن الؾػــظ طؾــك
ضاهره ،ويثبتقن الصػة مـ خاللف ،مـ غقر تؿثقـؾ وٓ تشـبقف وٓ تؽققـػ -والؿشـؽؾة
التل تركز الدراسة طؾقفا هل أهنؿ يف غالب إحقان ٓ يصرحقن باإلثبات بؾ يؽتػقن
باإلشــارة إلــك معـــك ٓزم لؾصــػة -وهــذا أصــؾ معــروف طـــدهؿ ويســؿقكف التػســقر
بالالزم ،وهق مختؾػ طـ التلويؾ الذي يؼقم طؾك كػل الؿعـك إصؾل ،مختؾػ طـف
مع أهنؿا قد يتشاهبانٕ 7ن الؿػسر بـالالزم يثبـت إصـؾ بقـؿـا الؿـمول يـػقـف -وهـذا
إمــر ربؿــا يققــع يف الؾــبس يف ففــؿ مققــػ هــمٓء ،فــقظـ الؼــارئ أن الؿػســر إن لــؿ
يصرح بنثبات الصػة كػاها ،وإن فسرها بالزمفا َّأولفـا ،وإن فسـرها يف مقضـع بـالزم
ويف مقضع آخر بالزم آخر تردد فقفا -والحؼ أكف يف كؾ ذلؽ يـطؾؼ مـ إثبات الصـػة
صــراحة أو ضــؿـا ،إن رأى أن الؾػــظ مقضــقطا لؾدٓلــة طؾــك الصــػة ،ثــؿ بعــد ذلــؽ
يػسرها بالزم مـاسب لؾسـقاق ،وٓ شـلء ُيؾزمـف إن أثبـت يف مقضـع أن يثبـت يف كـؾ

الؿقاضــع ،وإن فســر بــالزم يف مقضــع أن يػســر بــف يف ســائر الؿقاضــعٕ 7ن الســقاق

ويـمول
والرتكقب والؾػظ يختؾػ مــ مقضـع ٔخـر -بـؾ قـد يـػـل أحـدهؿ الصـػة،
ّ
الؾػظ ،ومع ذلؽ ٓ ُيعد مموٓ لؾصػة ،بؾ مموٓ لؾػظٕ 7كف ٓ يراه مقضقطا لؾدٓلة

طؾك الصػة ابتداء -ولحؾ هذه اإلشؽآت جؿعت أققل هذا الػريؼ يف هـذه صـػات
الذات يف كـؾ مقاضـعفا مــ الؼـرآن باسـتؼراء تـام ،وحؾؾتفـا وصــػتفا ،ووقػـت مــ

خالل ذلؽ طؾك صرقفؿ يف إثبات الصػة وتػسقرها ،وكاقشت كؾ ذلـؽ واستشـفدت
طؾقف مـ الؼرآن والسـة وأققال السؾػ-
الؽؾؿات الؿػتاحقة :تػسقر ،دٓٓت ،الالزم ،صػات ،مـفج ،سؾػ
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املقذم٘
الحؿد هلل القاحد إحد الػرد الصؿد الذي لؿ يؾد ولؿ يقلد ولـؿ يؽــ لـف كػـقا أحـد،
الحؿد تؼدست أسؿاؤه وتعالت صػاتف ٓ ،إلف إٓ هـق لـف إسـؿاء الحســك ،وصـػ كػسـف
بصـــػات الؽؿـــال والجـــالل،ﮋﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﮊ[الحشر-]01 ،05 :
والصالة والسالم طؾك كبل الفدى الرسقل الؿصطػك ،طرف ربف وأثبـت وصـػف
كؿا أوحل لف ،وقدسف وسبحف ،وطؾؿ أمتف بؿ يسـؿقكف ،وكقـػ يصـػقكف ،وأمـرهؿ أن
يصػقه بؿا وصػ بف كػسف مـ غقر تعطقؾ وٓ زيادة وٓ كؼص ،وٓ كقػ وٓ شبف وٓ
مثؾ،ﮋﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﮊ [الشقرى-]88 :
والدطاء والثـاء طؾك آلف وصحبف ومـ سار طؾك هنجف ،الـذيـ سـؿقا اهلل بلسـؿائف
الحسـك ووصػقه بصػاتف العؾك ،متبعقـ غقر مبتدطقـ وٓ معطؾقـ وٓ محـرفقـ وٓ
مــمولقـ وٓ مؽقػــقـ وٓ مشــبفقـ وٓ مؿثؾــقـ -ولؿـــ ســار طؾــك هنجفــؿ ،وحػــظ
فضؾفؿ ،وكشر طؾؿفؿ ،وكصرهؿ واكتصر لفؿ-
وإين ٕســلل اهلل أن أكــقن مـــ هــمٓء إجــالء 7وٕجــؾ ذلــؽ طؼــدت الؾــقاء
وشرطت يف كتابة هـذا البحـث كشـرا لعؾؿفـؿ ،وتقضـقحا لؿؼصـدهؿ ،ودفاطـا طــفؿ
والتؿاسا لؾعذر لفؿٕ ،ين وجدت مـ لـؿ يبؾـغ طؾؿفـؿ ،ولـؿ يحـظ بػضـؾفؿ ،يسـلء
ففؿفؿ ،ويظـ أكف كشػ صقيتفؿ ،ووقػ طؾك كقتفؿ ،فقخقض فقفؿ قدحا ،ويتطاول
طؾقفؿ ردحا-
وإين لؿا وجدت مـ همٓء ،مـ يتفؿ أئؿة السؾػ يف تػسقرهؿ ٔيـات الصـػات بـلهنؿ
ممولقـ غقر مثبتقـ ،ومجسؿقـ غقر مـزهقـٕ 7كف لؿ يعـرف مــفجؿ ،ولـؿ يػفـؿ صـريؼتفؿ،
ولؿ يللػ طبـارهتؿ -فخؾـط ٕجـؾ ذلـؽ ،وضــ أن طـدم تصـريح اإلمـام بالصـػة كػقـا ،وأن
تػسقره بالزمفا تـلويال ،وأكـف إن أثبـت لػظـا طؾـك أكـف صـػة وجـب طؾقـف أن يثبـت كـؾ لػـظ
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كذلؽ ،وإن فسر بالزم يف مقضع وجب طؾقف أن يػسر كؾ الؿقاضع بذلؽ-
وما حؿؾـل طؾك خقض الغؿار وكشػ إستار ،أين رأيت بعض إبرار يؼعـقن
يف ما وقع بف أولئؽ إشرار ،فقتفؿقن السؾػ بالتلويؾ تارة وبالتــاقض تـارة أخـرى،
لؽـ لقس طـ سقء كقة وفساد صقية ،بؾ قؾف دراسة وضعػ فراسة-

أسئؾة الدراسة:
هؾ طدم تصريح السؾػ بنثبات الصػة كػل لفا؟
هؾ تػسقر الصػة بؾقازمفا تلويؾ لفا؟
هؾ تػسقر الصػة بؾقازم مختؾػة تـاقض أو تردد فقفا؟
هؾ كـؾ آيـة ورد فقفـا لػـظ يـدل طؾـك صـػة يـدل طؾـك ثبـقت الصـػة هلل طـز
وجؾ؟
هؾ تلويؾ لػظ مـ ألػاظ الصػات يعد تلويال لؾصػة؟
هؾ إثبات السؾػ لػظا طؾك أكف صػة يؾزم مـف إثباتف كذلؽ يف كؾ مقضع؟
هؾ تػسقر الصػة بالزم مـ لقازمفا يؾزم مـف التػسقر بف يف كؾ مقضع؟

أهؿقة الدراسة:
تعؾؼفــا بؿقضــقع مـــ مقضــقطات العؼقــدة والتػســقر الؿفؿــة وهــق آيــات
الصػات-
تـاولفا مشؽؾة مـ مشؽالت التػسقر وهل تػسر آيات الصػات-
تقضقحفا لؿـفج السؾػ يف آيات الصػات-
الدفاع طـ السؾػ يف ما اهتؿقا بف يف هذا الؿجال-

أهدا الدراسة:
تقضقح مـفج السؾػ وصريؼتفؿ يف تػسقر آيات الصػات-
بقان تػسقر الصػات بالالزم وأهؿ ققاطد ذلؽ-
تقضقح الػرق بقـ التػسقر بالالزم والتلويؾ-
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بقان الؿقاضع التل اتػؼ السؾػ فقفا طؾك إثبات الصػات ،والؿقاضـع التـل
اختؾػقا فقفا ،وبقان سبب ذلؽ-

الدراسات السابؼة:
لؿ أقػ فقؿا رجعت لف مـ مؽتبات وكتب طؾك مثؾ هذه الدراسة ،ومع أن كتب
التػسقر تـاولت آيات الصػات ،وكتب العؼقدة كذلؽ ،إٓ أهنا لؿ تتـاول مـا ذكرتـف يف
أهؿقة الدراسة وأهداففا ،ووقػت طؾك رسالة ماجستقر بعــقان التػسـقر بـالالزم طــد
الؿػسريـ دراسة كظرية تطبقؼقة لؾباحث أحؿد الربعل ،ذكر فقفا يف الػصـؾ الخـامس
يف الؿبحث الثاين أثر التػسـقر بـالالزم يف آيـات العؼقـدة ذكـر فقـف ضـؿـ آثـار التػسـقر
بالالزم إثبات لقازم أسؿاء اهلل وصـػات واقتصـر فقـف طؾـك كؼؾـقـ مــ شـقخ اإلسـالم
وابـ الؼقؿ-
لذا تؿتاز هذه الدراسة بلهنا قامت طؾك جؿع استؼرائل تام لؽؾ أققل الؿػسريـ
السؾػ يف آيات الصػات ،ثـؿ اسـتـباط صـريؼتفؿ يف تػسـقرها ،وبقـان مـا اتػؼـقا طؾـك
إثباتف ،وما اختؾػقا فقف ،وما فسروه بالدٓلة الؿطابؼقة وما فسروه بالدٓلة آلتزامقة-

حدود الدراسة:
الصػات الذاتقـة الخربيـة ،وهـل :القجـف والعقــان والقـدان والسـاق ،الـقاردة يف
الؼرآن الؽريؿ ،ويف تػاسقر الؿػسريـ الذيـ يحؿؾقن ألػاظ الصػات الؿضافة إلك اهلل
طز وجؾ طؾك ضاهرها ويثبتقن هلل طزو جؾ مـ خاللفا الصـػة الؿـاسـبة لؾػـظ ،وهـؿ
الطــربي ،والســؿعاين ،والبغــقي ،وابـــ كثقــر ،والؼـــقجل ،والؼاســؿل ،والســعدي،
وألحؼت هبؿ مـ اشتفروا بتػسقر آيات الصػات طؾك مـفج السـؾػ وهـؿ البخـاري،
وشقخ اإلسالم ،وابـ الؼقؿ ،ومـ لف تػسقر لؽثقـر مــ هـذه أيـات وهـؿ الشــؼقطل،
وابـ طثقؿقـ-

مـفج البحث:
الؿـفج آستؼرائل التام ،لجؿع أققال الؿػسريـ السؾػ يف هذه الؿقاضع-
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الؿـفج التحؾقؾل ،لتحؾقؾ أققالفؿ-
الؿـفج الؿؼارن ،لؾؿؼاركة بقـ كالم اإلمام يف سائر الؿقاضع مع كالم إئؿة
أخريـ-
الؿـفج آستـباصلٓ ،ستـباط مـفجفؿ يف تػسقر آيات الصػات
الؿـفج الـؼدي ،لـؼد أققالفؿ ،وكؼد الشبفات التل ترد طؾقفؿ

خطة الدراسة:
التؿفقد :طؼقدة السؾػ يف آيات الصػات ،وفقف الؿطالب التالقة:
الؿطؾب إول :ققاطد يف ففؿ صػات اهلل تعالك-
الؿطؾب الثاين :الدٓٓت الؾػظقة-
الؿطؾب الثالث :الدٓلة الؾػظقة القضعقة وأقسامفا-
الؿبحث إول :التػسقر بالالزم ،وفقف الؿطالب التالقة:
الؿطؾب إول :معـك الالزم
الؿطؾب الثاين :الؿراد بالتػسقر بالالزم-
الؿطؾب الثالث :تػسقر صػات اهلل بالالزم-
الؿطؾب الرابع :الدافع لرتك الؿعـك إصؾل والتػسقر بالالزم-
الؿطؾب الخامس :التػسقر بالالزم لقس اختالفا يف التػسقر-
الؿطؾب السادس :الػرق بقـ التػسقر بالالزم والتلويؾ-
الؿطؾب السابع :التػسقر بالزم الصػة ٓ يعـل أن يػسر هبا دائؿا-
الؿطؾب الثامـ :اثبات الؿػسر صػة يف مقضع ٓ يعـل إثباهتا دائؿا-
الؿبحث الةاين :القجف ،وفقف الؿطالب التالقة:
الؿطؾب إول :إثبات صػة القجف
الؿطؾب الثاين :الدٓلة بنرادة القجف أو ابتغائف طؾك اإلخالص هلل وصؾب رضاه
الؿطؾب الثالث :الدٓلة ببؼاء القجف طؾك بؼاء اهلل
الؿطؾب الثالث :دٓلة القجف يف ققلـف تعـالك:ﮋﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ

[البؼرة]882:

142

د .طؿاد صف أحؿد الراطقش

تػسقر آيات الصػات بالالزم مع اإلثبات

الؿبحث الةالث :العقـ ،وفقف الؿطؾبان التالقان:
الؿطؾب إول :اثبات صػة العقـ
الؿطؾب الثاين :دٓلة العقـ الؿطابؼقة ودٓٓهتا آلتزامقة-
الؿبحث الرابع :القد ،وفقف الؿطالب التالقة:
الؿطؾب إول :إثبات صػة القد-
الؿطؾب الثاين :الدٓلة بالقد طؾك الجقد والخقر-
الؿطؾب الثالث :الدٓلة بالقد طؾك الؼقة-
الؿطؾب الرابع :الدٓلة بالقد طؾك الؿؾؽ والسقطرة-
الؿطؾب الخامس :دٓلة القد يف سقاق الـفل طـ التؼدم طؾك اهلل طز وجؾ-
الؿبحث الرابع :الساق ،وفقف الؿطؾبان التالقان:
الؿطؾب إول :إثبات صػة الساق-
الؿطؾـــب الثـــاين :دٓلـــة الســـاق يف ققلـــف تعـــالك:ﮋﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳰ ﮊ

[الؼؾؿ]10 :
الخاتؿة.

*

*
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التنَٔذ
عقٔذٗ الظلف يف آٓات الضفات
الؿطؾب إول :ققاطد ففؿ صػات اهلل تعالك:
الؼاطدة إولك :صػات اهلل تعالك كؾفـا صـػات كؿـال ٓ كؼـص فقفـا بقجـف مــ
القجقه-
الؼاطدة الثاكقة :الصػات الثبقتقة تـؼسؿ إلك قسؿقـ:
الؼسؿ إول :الذاتقة وهل :التل لؿ يزل وٓ يزال متّصـػا هبـا كـالعؾؿ ،والؼـدرة،
والسؿع ،والبصر ،والع ّزة ،والحؽؿة ،والعؾـق ،والعظؿـة 7ومـفـا :الصـػات الخربيـة:
كالقجف والقديـ والعقـقـ-
الؼســؿ الثــاين :الػعؾقــة وهــل :التــل تتع ّؾــؼ بؿشــقئتف ،إن شــاء فعؾفــا وإن شــاء لــؿ
يػعؾفا ،كآستقاء طؾك العرش ،والـزول إلك السؿاء الدكقا-

ِ
باطتبـار أصـؾف صـػة ذاتقـة7
وقد تؽقن الصػة ذاتقة فعؾقة باطتباريـ ،كالؽالم فنكف

ٕن اهلل تعالك لؿ َي َز ْل متؽؾؿا وٓ يزال ،وباطتبار آحاد الؽالم صػة فعؾقةٕ 7ن الؽالم
يتعؾؼ بؿشقئتف يـتؽ ّؾؿ متـك شـاء بؿـا شـاء كؿـا يف ققلـف -تعـالك:ﮋﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﮊ [يس]50 :

الؼاطدة الثالثة :يؾزم يف إثبات الصػات التخ ِّؾل طـ محذو َر ْيـ طظقؿقـ هؿا:
إول :التؿثقؾ وهـق :اطتؼـاد الؿثبِـت ّ
أن مـا أثبتـف مــ صـػات اهلل تعـالك مؿاثـؾ

لصػات الؿخؾقققـ 7وهذا اطتؼـا ٌد باصـؾ بلدلـة مـفـا :ققلـف تعـالك:ﮋﱐ ﱑ ﱒﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﮊ [الشــــقرى ]88 :وققلــــف تعــــالك:ﮋﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛﮊ [الـحــــــؾ ]84 :وققلــــــف تعــــــالك:ﮋﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﮊ [مريؿ-]32 :
الؿ ْثبِت ّ
أن كقػقة صػات اهلل تعالك كذا وكذا مـ
الثاين :التؽققػ وهق :أن يعتؼد ُ
غقر أن يؼ ِّقدها بؿؿاثؾ 7وهذا اطتؼا ٌد باصؾ بلدلة مـفا :ققلف تعالك:ﮋﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
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ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﮊ

[اإلسراء ،]53 :ومـ الؿعؾقم أكف ٓ طؾؿ لـا بؽقػقة صػات ربـإ 7كف تعالك أخربكا
طـفا ولؿ يخربكا طـ كقػقتفا ،فقؽقن تؽققػفا َق ْػ ًقا ل ِ َؿا لقس لـا بف طؾؿ ،وقق ً
ٓ بؿا ٓ
يؿؽــا اإلحاصة بف-
الؼاطدة الرابعـة :صـػات اهلل تعـالك تقققػقـة ٓ مجـال لؾعؼـؾ فقفـا 7فـال ُكثبـت هلل
تعالك مـ الصػات إٓ ما ّ
دل الؽتاب والسـة طؾك ثبقتف ،لؼقلـف تعـالك:ﮋﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﮊ

أوجف:
[اإلسراء -]53 :ولدٓلة الؽتاب والسـة طؾك ثبقت الصػة ثالثة ُ

إول :التصــريح بالصــػة ،كــالعزة والؼــقة والــبطش والقجــف والقــديـ وكحقهــا،
وردت صراحة يف الؼرآن والسـة-
الثــاين :تضــؿ ُـ آســؿ لفــا مثــؾ :الغػــقر متضـ ِّـؿ ٌـ لؾؿغػــرة ،والســؿقع متضـ ِّـؿ ٌـ
لؾسؿع ،وكحق ذلؽ-
الثالث :التصريح بػع ٍؾ أو وص ٍ
ػ ٍّ
دال طؾقفا كآستقاء طؾك العرش-
ْ
والؿػسرون متػؼقن طؾك تـزيف اهلل طز وجؾ ،لؽــفؿ مختؾػـقن يف هـذه الؼقاطـد
بقـ مـ يثبت هلل جؿقع ما أثبت لـػسف ،ومـ يـػقفا جؿقعـا أو يـػـل بعضـفا خقفـا مــ
التجسقؿ -ومـ يثبتقن مختؾػقن بقـ مــ يثبـت هلل صـػة مــ كـؾ لػـظ دل طؾـك صـػة
مسـدة هلل طز وجؾ ،ومـ يثبت بعضا ويـػل بعضا آخر-
وٓ شــؽ أن مـاقشــة هــذا مقضــقع لقســت بــإمر الفــقـ 7بــؾ ربؿــا يؽــقن هــق
الؿقضقع إساس الذي افرتق ٕجؾف الؿػسرون إلك فرق ،وأكا هـا ٓ أريد أن أكاقش
هــذا الؿقضــقع بالؽامــؾ ،بــؾ ســلتـاول مـــف مســللة فرطقــة خاصــة ،طـــد اتجــاه مـــ
الؿػسريـ كصقا صراحة أهنؿ يثبتقن هلل صػة مـ كؾ لػظ دل طؾك صػة مسـدة هلل طـز
وجؾ صػة لف يف كؾ مقضع رأوا أكف سـقؼ ٕثبـات الصـػة أساسـا أو تبعـا ،لؽــفؿ لـؿ
يصرحقن بنثبات الصػة يف كثقر مـ هذه الؿقاضع ،بؾ فسـروها بـذات إلػـاظ التـل
()8اكظر :الؼقاطد الؿثؾك ،ابـ طثقؿقـ ،ص( ،)05,85باختصار وتصرف-
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يػســر هبــا الؿمولــقن أو قريبــا مـفــا ،فقؼقلــقن مــثال :يف ققلــف تعــالك :ﮋ ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗ ﳟﮊ [هقد ،]54 :بعقـ اهلل ووحقف كؿا يلمرك ،كؿـا قـال الطـربي،
أو بحػظـا وكالءتـا ،كؿا قـال الؼاسـؿل

والسـعدي ،إمـر الـذي جعـؾ الـبعض

يظـ أهنؿ ممولقن-
سلتـاول يف هذا البحث ,حصـرا ,مــ هـمٓء الطـربي ،والسـؿعاين ،والبغـقي،
وابـ كثقـر ،والؼــقجل ،والؼاسـؿل ،والسـعدي ،وألحؼـت هبـؿ مــ اشـتفروا بتػسـقر
آيات الصػات طؾك مـفج السؾػ وهؿ البخاري ،وشقخ اإلسالم ،وابــ الؼـقؿ ،ومــ
لف تػسقر لؽثقر مـ هذه أيات وهؿ الشـؼقطل ،وابـ طثقؿقـ -مـع أن مــ هـمٓء مــ
ـػ بلكــف إكــف مــمول ،أو أكــف أول يف بعــض إحقــان ،لؽـــل اخــرتهتؿ ٕين وجــدت
ُو ِصـ َ
بالرجقع إلك كصقصفؿ الصريحة أهنؿ مثبتقن -ومـ همٓء الؼـقجل غقـر أن الؿتتبـع
لتػسقره يرى أكف صرح بؿذهب اإلثبات يف غقر مقضـع ،وأثبـت صـراحة يف كثقـر مــ
الؿقاضع ،وفسر بالزم الصػة الؿثبتة يف بعضفا ،ومؿا صرح بف ققلف يف القد" :ويد اهلل
صػة مـ صػات ذاتـف كالسـؿع والبصـر والقجـف فقجـب طؾقــا اإليؿـان هبـا والتسـؾقؿ
وإثباهتا لـف تعـالك وإمرارهـا كؿـا جـاءت يف الؽتـاب والســة بـال كقـػ وٓ تشـبقف وٓ
تعطقــؾ ،ﭧ ﭨ ﮋﲱ ﲲ ﲳﲺﮊ [ص ،]42 :وقــال الـبــل صــؾك اهلل طؾقــف
ِ ِ
ِ
قـ" -فالجارحة مـتػقة يف صػتف طز وجـؾ،
وسؾؿ طـ يؿقـ الرحؿـ " َوك ْؾتَا َيدَ ْيف َيؿ ٌ
والجفؿقة أكؽروها وتلولقا بالـعؿة والؼدرة وهؿ الؿعطؾة ،وهذا آكتػاء إكؿا هق طـد
الؿممـقـ ،وأما القفقد فنهنؿ مجسؿة فقصح حؿؾ القد طـدهؿ طؾك الجارحة بحسـب
اطتؼادهؿ الػاسد"-
()8جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)525 .82( ،
()0محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)60 .3( ،
()5تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)550 :
()1صحقح مسؾؿ ( ،)8125 .5مسـد أحؿد ط الرسالة ( ،)50 .88قال شعقب إركـاؤوط صـحقح طؾـك
شرط الشقخقـ-
()2فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)85 .1( ،
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ومؿـ يظـ أكف أول يف بعض الؿقاضع الؼاسؿل ،مع أكف أبعد ما يؽقن طــ ذلـؽ
حقث صرح كثقرا بلكف طؾك مذهب السؾػ يف اإلثبات ،واكتصر لرأي السـؾػ وأصـال
يف آستدٓل لف ودفع الشبفات طـف وكؼؾ طـ أئؿة السـؾػ أقـقآ كثقـرة ،وكؼـؾ طــ
شقخ اإلسالم وطـ ابـ الؼقؿ مباحث كامؾة صقيؾـة يف اإلثبـات ،ومــ ذلـؽ قـال طــد
ققلف تعـالك:ﮋﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﮊ [البؼــرة" ،]082 :وصــػف تعــالك كػســف
ﳈ
ﳆ
باإلتقان يف ضؾؾ مـ الغؿام كقصػف بالؿجلء يف آيات أخر وكحقهؿـا مؿـا وصـػ بـف
كػسف يف كتابف أو صح طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -والؼقل يف جؿقع ذلؽ مـ
جـس واحد -وهق مذهب سؾػ إمة وأئؿتفا :إهنؿ يصػقكف سـبحاكف بؿـا وصـػ بـف
كػسف ووصػف بف رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ غقر تحريػ وٓ تعطقؾ وٓ تؽققـػ
وٓ تؿثقؾ -والؼقل يف صػاتف كالؼقل يف ذاتف -واهلل تعالك لقس كؿثؾف شلء ٓ يف ذاتف،
وٓ يف صػاتف ،وٓ يف أفعالف ،فؾق سلل سائؾ :كقـػ يجـلء سـبحاكف أو كقـػ يـليت--؟
فؾقؼؾ لف :كقػ هق يف كػسف؟ فنذا قال ٓ :أطؾؿ كقػقة ذاتف! فؾقؼؾ لف :وكذلؽ ٓ تعؾـؿ
كقػقة صػاتف !--فنن العؾؿ بؽقػقة الصػة يتبع العؾؿ بؽقػقة الؿقصقف -وقد أصؾؼ غقر
واحد"-
وقد تتبعت جؿقع مقاصـ آيـات الصـػات يف تػسـقره فؿـا وجدتـف حـاد طــ هـذا
الؿذهب-

*

*

()8محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)55 .0( ،
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الؿطؾب الةاين :الدٓٓت الؾػظقة:

ٍ
بشـلء آخـر ،والشـلء
الدٓلة :هل كقن الشلء بحالة يؾـزم مــ العؾـؿ هبـا العؾـؿ

إول هق الدال ،والثاين هق الؿدلقل ،والصػة التل حصؾ هبا الربط تسؿك دٓلـة -أو
هل :كقن الشلء يؾزم مـ ففؿف ففؿ شلء آخر-
وتـؼسؿ إلك قسؿقـ :إول :دٓلة لػظقة -والثاين :دٓلة َغ ْقر لػظقة-
ويـؼسـؿ كــؾ قســؿ مـفؿــا إلــك ثالثــة أقســام :إول :دٓلــة طؼؾقــة -الثــاين :دٓلــة
صبقعقة -الثالث :دٓلة وضعقة-
وطؾقف فنن أقسام الدٓلة بالتػصقؾ ستة هل:
 ,8دٓلة لػظقة طؼؾقة ،كدٓلة صقت الؿتؽ ِّؾؿ طؾك حقاتف-
 ,0دٓلة لػظقة صبقعقة ،كدٓلة السعال طؾك مرض الصدر-
 ,5دٓلة لػظقة وضعقة ،كدٓلة اإلكسان طؾك الحققان الـاصؼ ،وهـذا هـق الـذي
يفؿ إصقلققـٕ 7ن مقضقطف استـباط إحؽام مـ مصادرها-
 ,1دٓلة غقر لػظقة طؼؾقة ،كدٓلة حدوث الؿخؾققات-
 ,2دٓلة غقر لػظقة صبقعقة ،كدٓلة الدخان طؾك الـار-
 ,3دٓلة غقر لػظقة وضعقة ،كدٓلة دلقك الشؿس طؾك وجقب الصالة-

الؿطؾب الةالث :الدٓلة الؾػظقة القضعقة وأقسامفا:
طرف إصقلققن الدٓلة الؾػظقة بلهنا :كقن الؾػظ بحقث إذا أرسؾ ففؿ الؿعـك
لؾعؾؿ بقضـعف لـف -وقِقـؾ :هـل ففـؿ الؿعــل مــ الؾػـظ إذا أصؾـؼ بالـسـبة إلـك العـالؿ
بالقضع-
أقسام الدٓلة الؾػظ ّقة القضعقة:
 ,8دٓلة مطابؼقة ،وهل :دٓلـة الؾػـظ طؾـك تؿـام ُمسـؿاه ،كدٓلـة البقـت طؾـك
()8اكظر :اإلهباج يف شرح الؿـفاج ،السبؽل ،)021 .8( ،اإلحؽام يف أصقل إحؽام ،أمدي-)81.8( ،
()0اكظر :اإلهباج يف شرح الؿـفاج ،السبؽل ،)021 .8( ،اإلحؽام يف أصقل إحؽام ،أمدي-)81.8( ،
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الؿجؿقع الؿركب مـ الحائط وإساس والسؼػ-
 ,0دٓلة َت َضؿـ ِ ّقة ،وهل :دٓلة الؾػظ طؾك جزء معـاه الداخؾ فقف ،كدٓلة البقت
طؾك السؼػ وحده أو الحائط-
 ,5دٓلـة التزامقــة ،وهــل :دٓلــة الؾػــظ طؾــك جــزء معـــاه مؿــا هــق خــارج طـــف،
كدٓلة السؼػ طؾك الحائط -وسؿقت التزام ّقـة ٕن الؿػفـقم خـارج طــ الؾػـظ ٓزم
لف-
قال الػخر الرازي" :الؾػظ إ َّما ْ
أن ُت ْع َت َبر دٓلتف بالـسبة إلك تؿام ُم َس ّؿاه أو بالـسبة
الؿس َّؿك مـ حقث هق كذلؽ ،أو بالـسبة إلك ما يؽـقن خارجـا
إلك ما يؽقن داخال يف َ
الؿس َّؿك مـ حقث هق كذلؽ :فـإول هـق الؿطابؼـة ،والثـاين الت ََّضـؿـ ،والثالـث
طـ َ
آلتزام"-

*

*

*

()8اكظر :الؿستصػك ،الغزالل( ،ص -)02 :واإلحؽام يف أصقل إحؽـام ،أمـدي -)81.8( ،اإلهبـاج يف
شــرح الؿـفــاج ،الســبؽل ،)021.8( ،ورســالة يف الؿـطــؼ (إيضــاح الؿــبفؿ يف معــاين الســؾؿ) ،أحؿــد
الدمـفقري( ،ص-)18,56
( )0الؿحصقل ،الرازي (-)086 .8
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املبخح األّل :التفظري بالالصو
الؿطؾب إول :معـك الالزم:

ِ
ِ
ِ
ـاح َب ِة
يؼقل ابـ فارسَّ " :
الال ُم َو َّ
قحَ ،يـدُ ل َط َؾـك ُم َص َ
قؿ َأ ْص ٌؾ َواحدٌ َصح ٌ
الزا ُء َوا ْلؿ ُ
الشل ُء َّ
الش ْل ِء َدائِ ًؿا" -ولزم َّ
الش ْل ِء بِ َّ
َّ
الشل َء لؿ يػارقف-
ومعـك الؾزوم إذا ما أضقػ لؾؿعاين هق الؿؼصقد مــ دٓلـة آلتـزام وهـل كؿـا
ذكرت سابؼا :دٓلة الؾػظ طؾك جزء معـاه مؿا هق خارج طـف.

الؿطؾب الةاين :الؿراد بالتػسقر بالالزم
يـقع الؿػسر يف اختقار دٓٓت إلػاظ ،فلحقاكا يػسر الؾػـظ بدٓلـة الؿطابؼقـة،
وأحقاكا بدٓلة التضؿـ وأحقاكا بدٓلة آلتزام ،ويف كؾ ذلؽ يراطل السقاق والعبـارة
ومدى ضفقرها أو خػائفا -قال شقخ اإلسالم" :فنن مـفؿ مـ يعرب طـ الشلء بالزمـف
أو كظقــره ،ومـــفؿ مـــ يـــص طؾــك الشــلء بعقـــف ،والؽــؾ بؿعـــك واحــد يف كثقــر مـــ
إماكـ"-
والتػســقر بــالالزم يعـــل :أن يبــقـ الؿػســر معـــك الؾػــظ بؿعـــك مــالزم لؿعـ ـاه
الؿقضقع لف يف أصؾ الؾغة-

الؿطؾب الةالث :تػسقر صػات اهلل بالالزم
كثقرا ما تػسر صػات اهلل بدٓٓهتا آلتزامقة ،وبآستدٓل بالصػة طؾـك غقرهـا
مــ الصـػات التـل تالزمفــا وٓ تـػـؽ طـفـا ،كدٓلـة القــد طؾـك الؼـقة ،والعـقـ طؾــك
الرطايــة -قــال الســعدي يف تػســقرﮋﲘ ﲙﲚﮊ[البؼــرة" ]022 :هــذان آســؿان
الؽريؿان يدٓن طؾك سائر إسؿاء الحسـك دٓلـة مطابؼـة وتضـؿـا ولزومـا ،فـالحل
()8مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس)012 .2( ،
()0اكظر :الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة ،الجقهري ،)0206 .2( ،لسان العرب ،ابـ مـظـقر.80( ،
)218
()5مؼدمة يف أصقل التػسقر ،ابـ تقؿقة (ص)12 :
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مـ لـف الحقـاة الؽامؾـة الؿسـتؾزمة لجؿقـع صـػات الـذات ،كالسـؿع والبصـر والعؾـؿ
والؼدرة ،وكحق ذلؽ ،والؼققم :هق الذي قام بـػسف وقام بغقره ،وذلؽ مستؾزم لجؿقع
إفعال التل اتصػ هبا رب العالؿقـ مـ فعؾف ما يشاء مـ آستقاء والـزول والؽالم
والؼقل والخؾؼ والرزق واإلماتة واإلحقاء ،وسائر أكقاع التدبقر ،كـؾ ذلـؽ داخـؾ يف
قققمقة الباري ،ولفذا قال بعض الؿحؼؼقـ :إهنؿا آسؿ إطظؿ"-

الؿطؾب الرابع :الدافع لترك الؿعـك إصؾل والتػسقر بالالزم
إصؾ أن ُي َػسر الؿػسر الؾػظ بالؿطابؼ ،ولؽـف يخرج طـ هذا إصؾ ٕسباب مـفا:
 ,8أن يؽقن الؿطابؼ ضاهرا إلك حد يغـل طـ التصريح بف ،فقذكر الالزم لػائدة
إضــافقة ،فقجتؿــع لؾؼــارئ فائــدتان :فائــدة الؿعـــك الؿطــابؼ وهــل معؾقمــة وضــاهرة،
وفائدة الؿعـك الالزم وهـل إضـافة مػقـدة ربؿـا تحتـاج إلـك اسـتـباط وإطؿـال ذهــ،
وهذه الػائدة يؾؿحفا الؿػسر أكثر مـ غقره-
 ,0أن يؽــقن الــالزم أكســب لؾســقاق ،وقــد يؽــقن هــق مقضــقع الســقاق ،فقــرتك
الؿػســر الؿعـــك الؿطــابؼ الــذي وضــع الؾػــظ لؾدٓلــة طؾقــف أصــال ويــذكر الــالزم
الؿـاســب لؾســقاق ،وهبــذا يػقــد الؿعـقــقـ :إصــؾل والؿـاســب لؾســقاق -فؿــثال قــال
الســؿعاين :طـــد تػســقر ققلــف تعــالك:ﮋﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳨ ﮊ [الؿائــــــــــدة" ]31 :يــــــــــدا اهلل
مبسقصتان يرزق ويـػؼ طؾك مشقئتف كقػ يشاء ،قال أهؾ العؾؿ :لقس يف هذا رد طؾك
القفقد يف إثباهتؿ القد هلل تعالك وإكؿا الرد طؾقفؿ يف كسبتف إلك البخؾ ،وأما القـد :صـػة
ِ ِ
هلل تعالك بال كقػ ،ولف يدان ،وقد صح طـ الـبل أكف قالِ :
ـقـ) ،واهلل
(وك ْؾتَا َيدَ ْيف َيؿ ٌ
َ
أطؾــؿ بؽقػقــة الؿــراد" -ذلــؽ ٕن الســؿعاين أدرك أن ســقاق أيــة جــاء يف الؽســب
واإلكػـــاق ،فؼـــد جـــاء قبؾفـــاﮋﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
()8تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)882 :
()0صحقح مسؾؿ ( ،)8125 .5مسـد أحؿد ط الرسالة (-)50 .88
()5تػسقر السؿعاين (-)28,22 .0

151

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ

ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﮊ [الؿائــدة ،]30 :وجــاءﮋﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﮊ [الؿائـــــدة:
 ،]35وجاءﮋﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﳨ ﮊ [الؿائدة-]31 :
وٓ يعـل آقتصار طؾك الؿطابؼ أن الالزم غقـر مـراد ،أو العـدول طــ الؿطـابؼ
إلك الالزم أن الؿطابؼ غقر مراد ،بؾ ٓ بد مـ إثبات كؾقفؿا سقاء صراحة أو إشارة أو
ضؿـإ 7ن دٓلة الؾػظ الؿطابؼقة ٓ تـػؽ طـ آلتزامقة ،قال السعدي" :مـ أصـقل
التػسقر ،إذا ففؿت ما دلت طؾقف أيات الؽريؿة مـ الؿعاين مطابؼة وتضـؿـا ،فـاطؾؿ
أن لقازم هذه الؿعاين ،وما ٓ تتؿ إٓ بف ،وشروصفا وتقابعفا ،تابعة لذلؽ الؿعـك"-

الؿطؾب الخامس :التػسقر بالالزم لقس اختالفا يف التػسقر
لفذه الطـرق يف التػسـقر أثـر يف ففـؿ كـالم الؿػسـريـ ومعرفـة مقاضـع اخـتالف
العبارة واتػاق الؿعـك -فؼد يػسر واحد بالؿطابؼ ،ويػسر ثان بالزم مـ لـقازم الؾػـظ
وآخر بالزم آخر ،ويػسر ثالث بالتضؿـ ،فقظـ مـ ٓ يعرف صريؼتفؿ أن هذا خالف
بقـفؿ ،والقاقع أكف تػسقر واحد بطرق مختؾػة -وطؾك مــ يؼـرأ تػسـقر إئؿـة مراطـاة
هذا إصؾ ،حتك يػفؿ تػسقرهؿ طؾك القجف الصحقح-
فؿـــثال فســـر البغـــقي ققلـــف تعـــالك:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱡﮊ [الؽفػ ]05 :إرادة القجـف بـاإلخالص، ،
ولؿ يشر إلك صػة القجف ،بقـؿا فسرها ابـ طثقؿقـ باإلخالص مـع التصـريح بنثبـات
ٍ
ٕحد سقاه -ويف أية إثبات القجف
الصػة فؼال" :يعـل أهنؿ يػعؾقن ذلؽ هلل وحده ٓ
هلل تعالك" -ويف هذه الحالة قد يظــ ضـان أن هـذه أقـقال مختؾػـة يف تػسـقر الؾػـظ،
الؿ َػ ِّسـر بـذكر الؿطـابؼ لؾػـظ أو ٓزم مــ
والحؼ أهنا لـقس كـذلؽ ،بـؾ تؿثقـؾ طؾـك ُ
()8تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)618 :
()0معالؿ التـزيؾ ،البغقي)833 .2( ،
()5تػسقر العثقؿقـ ،الؽفػ (ص)25 :
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لقازمف ،فنثبات صػة القجـف تػسـقر بؿطـابؼ الؾػـظ ،والتػسـقر بطؾـب رضـاه سـبحاكف
وتعالك تػسقر بالزم مـ لقازم إرادة القجف ،والتػسقر باإلخالص تػسـقر بـالزم آخـر،
ولقس هذا الالزم هق الؿؼصقد مـ إرادة القجف حصرا بؾ طـد العرب لقازم أكثر مــ
ذلؽ-
وقد أشار إلك هذا الزركشل وكبف إلك أكف قد يحؽل الؿػسرون الؿعــك بعبـارات
متبايـة إلػاظ" ،فقظـ مـ ٓ ففؿ طـده أن يف ذلـؽ اختالفـا ،فقحؽقـف أقـقآ ،ولـقس
كذلؽ ،بؾ يؽقن كؾ واحد مـفؿ ذكر معـك ضفـر مــ أيـة ،وإكؿـا اقتصـر طؾقـف ٕكـف
أضفر طـد ذلؽ الؼائؾ ،أو لؽقكف ألقـؼ بحـال السـائؾ ،وقـد يؽـقن بعضـفؿ يخـرب طــ
الشلء بالزمـف وكظقـره ،وأخـر بؿؼصـقده وثؿرتـف ،والؽـؾ يـمول إلـك معــك واحـد
غالبا ،والؿراد الجؿقع ،فؾقـتػطـ لـذلؽ ،وٓ يػفـؿ مــ اخـتالف العبـارات اخـتالف
الؿرادات"-

الؿطؾب السادس :الػرق بقـ التػسقر بالالزم والتلويؾ
التػســقر بــالالزم يؼــقم طؾــك إثبــات دٓلــة الؿطابؼقــة لؾػــظ والتــل يعــرب طـفــا بــالؿعـك
إصــؾل ،أمــا التلويــؾ فــال يؽــقن إٓ بـػق ـف ،وإذا كــان الغــرض مـــ التػســقر بــالالزم –كؿــا
ذكرت ,ضفقره أو مـاسبة الالزم لؾسقاق فنن الغرض مـ التلويؾ كػل الؿعـك إصؾل-
فؿثال تػسقر القد طـد شقخ الؿعتزلة الزمخشري ،وهـق مـمول يف الصـػات ،قـال
طـد ققلـف تعـالك:ﮋﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱜﮊ [الػـتح" :]82:الؿعــك :تؼريـر أن
طؼد الؿقثاق مع الرسقل كعؼده مع اهلل مـ غقر تػاوت بقـفؿا" -وخذ تػسقر القد يف
ذات أية طـد ثالثة مـ أئؿة السؾػ الؼـقجل ،والؼاسؿل ،والسعدي ، ،قـالقا
()8الربهان يف طؾقم الؼرآن ()832,826 .0
()0الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ ،الزمخشري)552 .1( ،
()5فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)61 .85( ،
()1محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)154 .5( ،
()2تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)460 :
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الؿعـك :طؼد الؿقثاق مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كعؼـده مـع اهلل سـبحاكف مــ
غقر تػاوت ،وٓحظ أن العبارتقـ متطابؼتان ،ففؾ يعـل هذا أن الزمخشري سار طؾك
مذهب السؾػ يف هذه الصػة يف هذا الؿقضع ،أم سار الؼـقجل والؼاسؿل والسعدي
طؾك مذهب الؿعتزلة؟ الجقاب ٓ ،بؾ مذهب الزمخشري بعقد كؾ البعد طـ مذهب
الؼـــقجل والؼاســؿل والســعدي ،وإن تؼاربــت العبــارات أو تشــاهبت -والحؼقؼــة أن
الزمخشري َّأول لػظ القد إلك معـك الؿؽافلة بقـ طؼد الرسقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ
وطؼد اهلل طز وجؾ مـ حقث الؾزوم ،وطدل طـ الؿعـك إصؾل لؾقد إلك هذا الؿعـك
ٕكف يـؽر صػة القد أصال ،فؼال :ﮋﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱜﮊ [الػتح" ]82:يريد
أن يد رسقل اهلل التل تعؾق أيدى الؿبايعقـ :هل يد اهلل ،واهلل تعالك مـزه طـ الجقارح
وطـــ صــػات إجســام" -وهــذا أصــؾ مـــ أصــقل التػســقر طـــد الؿـ ِّـمولقـ قــال
الســققصل" :وقــد قــال العؾؿــاء :كــؾ صــػة يســتحقؾ حؼقؼتفــا طؾــك اهلل تعــالك تػســر
الؿمول مستحقؾ-
بالزمفا" -فالؿعـك إصؾل طـد
ِّ
بقـؿا طدل أئؿة السؾػ طـ الؿعـك إصؾل لؾقد إلك معـك ٓزم لفا مع إقرارهؿ
هبا ،لؽقن السقاق جاء لؾتلكقد طؾك ثبقت العؼد مـع الرسـقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ،
ومـفؿ مـ كص طؾك الؿعـك إصؾل وأشار إلـك الـالزم ،ومــفؿ مــ لـؿ يــص طؾـك
كص طؾقف يف مقضع آخر -قـال الؼــقجل بعـد أن ذكـر طبـارة
إصؾل لظفقره ولؽقكف َّ
الزمخشري" :وهذا هق مذهب أهؾ التلويؾ والؽالم ،ومذهب السؾػ يف هـذه أيـة
وأمثالفا السؽقت طـ التلويؾ ،وإمرار آيات اهلل وأحاديث رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف
وسؾؿ الؿتعؾؼة بالصػات كؿا جاءت مع اإليؿان هبا -مـ غقر تشبقف ،وٓ تؽققػ ،وٓ
تعطقؾ ،وٓ تحريػ ،وٓ صرف طـ الظاهر ،وٓ تلويؾ وهق الحؼ"-
ويف هذا إصـؾ طــد السـؾػ يف تػسـقر الصـػات قـال شـقخ اإلسـالم" :مـدلقل
()8الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ ،الزمخشري)552 .1( ،
()0اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل)05 .5( ،
()5فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)61 .85( ،
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الؾػظ مراد مـف ،وقد أريد أيضا ٓزم ذلؽ الؿعــك ،فؼـد أريـد مـا يـدل طؾقـف الؾػـظ يف
أصؾ الؾغة بالؿطابؼـة وآلتـزام 7فؾـقس الؾػـظ مسـتعؿال يف الـالزم فؼـط بـؾ أريـد بـف
مدلقلف الؿؾزوم وذلؽ حؼقؼة"-
والذي يحدد ما إذا كان الؿػسر مموٓ ومـؽرا لألصـؾ ،أو مػسـرا بـالالزم مثبتـا
لألصؾ معرفة مـفجف وطؼقدتف مـ خالل تتبع كالمـف يف كتبـف ،والعـادة أكـف يمخـذ مــ
تصريحف بؿـفجف يف آيات الصػات ،أو يػفـؿ مــ تتبـع مققػـف فقفـا ،فـنن كـان مـموٓ
حؿؾ كالمف إذا طدل طـ إصؾ طؾك أكف تلويؾ ،وإن كان مثبتا حؿؾ كالمـف إن طـدل
طـ إصؾ طؾك أكف تػسقر بالالزم -قال شقخ اإلسالم" :يجب أن يػسر كالم الؿتؽؾؿ
بعضف ببعض ويمخذ كالمف هاهـا وهاهـا وتعرف مـا طادتـف ومـا يعـقـف ويريـده بـذلؽ
الؾػظ إذا تؽؾؿ بف ،وتعرف الؿعاين التل طرف أكف أرادهـا يف مقضـع آخـر ،فـنذا طـرف
طرفف وطادتف يف معاكقف وألػاضف ،كان هذا مؿا يستعان بـف طؾـك معرفـة مـراده -وأمـا إذا
استعؿؾ لػظف يف معـك لؿ تجر طادتف باستعؿالف فقف ،وترك استعؿالف يف الؿعــك الـذي
جرت طادتف باستعؿالف فقف ،وحؿؾ كالمـف طؾـك خـالف الؿعــك الـذي قـد طـرف أكـف
ي ريده بذلؽ الؾػظ بجعؾ كالمف متـاقضا ،وترك حؿؾف طؾـك مـا يـاسـب سـائر كالمـف،
كان ذلؽ تحريػا لؽالمف طـ مقضعف ،وتبديال لؿؼاصده وكذبا طؾقف"-

الؿطؾب السابع :التػسقر بالزم الصػة ٓ يعـل أن يػسر بفا داةؿا.
الدٓلة الؿطابؼقة لؾػظ واحدة وهل مالزمة لف ،إٓ يف أحقال مـفا:
 ,8إذا كان السقاق يستؾزم التلويؾ ،طــدها تـػـؽ الدٓلـة الؿطابؼقـة طــ الؾػـظ
لقدل طؾك معـك آخر وهق الؿعـك الؿمول لف أو الؿجـاز طــد مــ يجقـزه ،وهـذا طــد
السؾػ لقس يف باب تػسقر الصػات-
 ,0إذا كان الؾػظ مـ الؿشرتك الذي وضـع يف إصـؾ لؾدٓلـة طؾـك أكثـر مــ معــك،
طـدها قد تؽقن دٓلتف الؿطابؼقة يف مقضع غقر دٓلتفا الؿطابؼقة يف مقضع آخر-
()8مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة ،)805,803 .2( ،باختصار وتصرف يسقر-
()0الجقاب الصحقح ،ابـ تقؿقة-) 11 . 1 ( ،
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أما الدٓلة آلتزامقة فؿتعددة ،ويف كؾ مقضع لؾدٓلـة الؿطابؼقـة دٓلـة التزامقـة
قــد تؽــقن غقــر الدٓلــة آلتزامقــة يف مقضــع آخــر -صــحقح أن الدٓلــة آلتزامقــة
مالزمة لؾػظ لؽـ لقس الؿؼصقد أن دٓلة واحدة هل الؿالزمة لـف يف كـؾ الؿقاضـع،
بؾ ربؿا تالزمف يف مقضع دٓلة وتالزمف يف مقضع آخـر دٓلـة أخـرى ،والـذي يحـدد
ذلؽ السقاق-
وطؾقف فنن تػسقر لػظ يف مقضع بلحد دٓٓتف آلتزامقة ٓ يقجـب تػسـقره هبـذه
الدٓلــة يف كــؾ مقضــع -فؿــثال لػــظ القجــف الؿضــاف هلل طــز وجــؾ صــػة مـــ صــػاتف
ســبحاكف ومـــ لقازمـف يف ققلــف تعــالك:ﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲊﮊ [البؼــــرة ]040 :ابتغــــا ُء مرضــــاتف ،قــــال
الســؿعاين" :أكػؼــقا لقجــف اهلل ،معـــاه :ابتغــاء مرضــاة اهلل" -وهــذا ٓ يعـــل أن كــؾ
مقضع ورد فقف لػظ القجف مضافا هلل طـز وجـؾ يـراد مــف هـذا الـالزم ،فؿـثال يف ققلـف
تعالك:ﮋﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲐ ﮊ [الؼصص ٓ ]55 :يحتؿؾ أن يراد مــ
القجف هذا الالزم كؿا قال البغقي ،وابـ كثقر ،والسعدي -بؾ يراد مــف الـذات
وهق مـ لقازم بؼاء القجف-

الؿطؾب الةامـ :اثبات الؿػسر صػة يف مقضع ٓ يعـل إثباتفا داةؿا
ومؿـا يـبغــل التـبقـف طؾقــف أن الؿػسـر ربؿــا يػســر لػظـا يف مقضــع بلكـف صــػة مـــ
صػات اهلل ،لؽـف يف مقضع آخر ٓ يػسره هبا بؾ يمولف ،وهذا ٓ يعـل أكف َّأول الصػة7
ٕن دٓلة الؾػظ طؾك الصػة يف مقضع ما ٓ يعـل أكف يدل طؾقفا يف كؾ مقضع-
فؿــثال يف ققلـف تعــالك:ﮋﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ
()8واإلحؽام يف أصقل إحؽام ،أمدي -)81.8( ،اإلهباج يف شرح الؿـفاج ،السبؽل)021.8( ،
()0تػسقر السؿعاين ()043 .8
()5معالؿ التـزيؾ ،البغقي)005 .3( ،
()1تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)030,030 .3( ،
()2تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)303 :
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ﲐ ﲑ ﲒ ﮊ [البؼرة ،]882 :ذهب بعض السؾػ إلك أن القجف معـاه الجفـة أو
الؼبؾة ،ولقس الؿؼصقد مـف القجف الؿقصقف بف طز وجؾ وٓ شلء مـ لقازمف ،وكذا
كؼؾ البغقي طــ الحســ ومجاهـد وقتـادة ومؼاتـؾ -وهـذا رأي شـقخ اإلسـالم-
ومع أن همٓء كؾفؿ سؾػققن يف الصػات لؽـفؿ لؿ يػسروا القجف هـا بؿا فسروه بف يف
سائر الؼرآن حقث ورد مضافا إلك اهللٕ 7هنؿ لؿ يروا أن أية هذه مـ آيات الصـػات
ابتداء ،وذلؽ ٓ إشؽال فقف -وسقليت يف مبحث القجف-
قال شقخ اإلسالم" :يغؾط الــاس يف هـذا الؿقضـع ،إذا تــازع الـػـاة والؿثبتـة يف
صػة ،ودٓلة ٍ
كص طؾقفا ،يريد الؿريد أن يجعؾ ذلؽ الؾػظ  ,حقث ورد  ,دآ طؾـك
الصػة وضاهرا فقفا -ثؿ يؼقل الـايف :وهـاك لـؿ تـدل طؾـك الصـػة فـال تـدل هــا -وقـد
يؼــقل بعــض الؿثبتــة :دلــت هـــا طؾــك الصــػة فتؽــقن دالــة هـــاك -بــؾ لؿــا رأوا بعــض
الـصقص تدل طؾك الصػة جعؾقا كؾ آية فقفا ما يتقهؿقن أكف يضاف إلك اهلل تعالك ,
إضافة صػة  ,مـ آيات الصػات"-
وقال" :فتدبر هذا فنكف كثقرا ما يغؾط الـاس يف هذا الؿقضع ،إذا تـازع الـػاة والؿثبتـة يف
صػة ودٓلة كص طؾقفا ،يريد الؿريد أن يجعؾ ذلؽ الؾػظ  ,حقث ورد  ,دآ طؾـك الصـػة
وضاهرا فقفا ،ثؿ يؼقل الـايف :وهــاك لـؿ تـدل طؾـك الصـػة فـال تـدل هــا ،وقـد يؼـقل بعـض
الؿثبتة :دلت هـا طؾك الصـػة فتؽـقن دالـة هــاك ،بـؾ لؿـا رأوا بعـض الـصـقص تـدل طؾـك
الصػة جعؾقا كؾ آية فقفا ما يتقهؿقن أكف يضاف إلـك اهلل تعـالك  ,إضـافة صـػة  ,مــ آيـات
الصػات -كؼقلـف تعـالك:ﮋﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳘ ﮊ [الزمـر -]23 :وهـذا
يؼع فقف صقائػ مـ الؿثبتة والـػاة ،وهذا مـ أكرب الغؾط فنن الدٓلـة يف كـؾ مقضـع بحسـب
سقاقف ،وما يحػ بف مـ الؼرائـ الؾػظقة والحالقة"-
()8معالؿ التـزيؾ ،البغقي)856 .8( ،
()0مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة-)82.3( ،
()5مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة-)82.3( ،
()1مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة-)82,81.3( ،
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املبخح الجاىٕ :الْجُ
الؿطؾب إول :إثبات صػة القجف.
أجؿع السؾػ طؾك إثبات القجف هلل تعالك بدون تحريػ وٓ تعطقؾ وٓ تؽققـػ
وٓ تؿثقؾ وهق وجف حؼقؼل يؾقؼ بؿؼامف طز وجؾ -قال ابـ خزيؿة يف كتاب التقحقد:
" مذهبـا :أكا كثبت هلل ما أثبتف اهلل لـػسف ،كؼر بذلؽ بللسـتـا ،وكصدق ذلؽ بؼؾقبـا ،مـ
غقر أن كشـبف وجـف خالؼــا بقجـف أحـد مــ الؿخؾـقققـ" -وقـال البقفؼـل" :قـال اهلل
تبــــــارك وتعــــــالك:ﮋ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﮊ [الــــــرحؿـ-]04 :
وأضـــاف القجـــف إلـــك الـــذات ،وأضـــاف الـعـــت إلـــك القجـــف ،فؼـــال{ :ﱭ ﱮ

ﱯ}[الرحؿـ ]04 :ولق كان ذكر القجف صؾة ،ولؿ يؽـ لؾـذات صـػة لؼـال:
ذي الجالل واإلكرام -فؾؿا قال :ذو الجـالل واإلكـرام طؾؿــا أكـف كعـت لؾقجـف ،وهـق
صػة لؾذات" -وقال الشقخ ابـ طثقؿقـ" :أهؾ التعطقؾ يـؽـرون أن يؽـقن هلل وجـف
حؼقؼل ،ويؼقلقن :الؿراد بالقجـف الثـقاب ،أو الجفـة ،أو كحـق ذلـؽ 7وهـذا تحريـػ
مخالػ لظاهر الؾػظ ،وإلجؿاع السؾػ"-
إدلة مـ الؼرآن :ورد لػظ القجف مضافا إلك اهلل طز وجؾ يف اثـل طشر مقضعا مـفا:
 ,8قـال تعـالك:ﮋﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﮊ [البؼرة]882 :
 ,0قال تعالك:ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ [البؼرة-]040 :
 ,5قـــــــــال تعـــــــــالك:ﮋﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﳉﳚ ﮊ [إكعام]20 :
()8التقحقد ٓبـ خزيؿة (-)03 .8
()0يعـل بالصؾة أكف لػظ زائد-
()5آطتؼاد ،البقفؼل( ،ص)55 :
()1تػسقر العثقؿقـ ،الػاتحة والبؼرة ()532 .5
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 ,1قال تعالك:ﮋ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﮊ [الرحؿـ-]04 :
إدلة مـ السـة:
ِ ِ
قفَ ،ط ِـ الـَّبِل ص َّؾك اهلل َط َؾق ِف وس َّؾؿ َق َال" :جـَّت ِ
سَ ،طـ َأبِ ِ
َـان
َ
ِّ َ
 ,8طـ َط ْبد اهلل ْب ِـ َق ْق ٍ ْ
ُ ْ َ َ َ
قفؿا ،وجـَّت ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
ب آكِ َق ُت ُف َؿاَ ،و َما فِ ِ
َان مِ ْـ َذ َه ٍ
قف َؿاَ ،و َما َب ْق َـ ا ْل َؼ ْق ِم َو َب ْق َـ
م ْـ ف َّضة آك َق ُت ُف َؿاَ ،و َما ف ِ َ َ َ
َأ ْن يـْ ُظروا إِ َلك رب ِفؿ إِ َّٓ ِرداء ا ْلؽِب ِري ِ
اء َط َؾك َو ْج ِف ِف فِل َجـ َِّة َطدْ ٍن"-
َ ُ ْ َ
َ ِّ ْ
َ ُ
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْقـ ِـف َو َسـ َّؾ َؿ بِ َخ ْؿـ ِ
قســكَ ،قـ َ
ـس
 ,0طـــ َأبِــل ُم َ
ـالَ :قــا َم فقـَــا َر ُســق ُل اهلل َصـ َّؾك ُ
كَؾِؿـ ٍ
ـاتَ ،ف َؼـ َ
ـض ا ْل ِؼ ْسـ َ
ـط
اهلل َطـ َّـز َو َجـ َّـؾ َٓ َيـَــا ُمَ ،و َٓ َيـْ َب ِغــل َل ـ ُف َأ ْن َيـَــا َمَ ،ي ْخ ِػـ ُ
َ
ـال" :إِ َّن َ
ِ
ِ
َو َي ْر َف ُع ُفُ ،ي ْر َف ُع إِ َل ْقف َط َؿ ُؾ ال َّؾ ْق ِؾ َق ْب َؾ َط َؿ ِؾ الـ ََّف ِ
ارَ ،و َط َؿ ُؾ الـ ََّفا ِر َق ْب َؾ َط َؿ ِؾ ال َّؾ ْقؾِ ،ح َجا ُبـ ُف
ات َو ْج ِف ِـف َمـا ا ْكت ََفـك إِ َل ْق ِـف
قر َ ,وفِل ِر َوا َي ِة َأبِل َب ْؽ ٍر :الـ َُّار َ ,ل ْق ك ََش َػ ُف ََٕ ْح َر َق ْت ُس ُب َح ُ
الـ ُ
َب َص ُر ُه مِ ْـ َخ ْؾ ِؼ ِف"-
هذا وقد ورد لػظ القجف مضافا هلل يف ثالثة سقاقات هل :اإلخـالص هلل ،والبؼـاء
هلل ،وقبؾة الصالة ،والؿراد بالقجف يف هذه السقاقات فقؿا يؾل:

الؿطؾب الةاين :الدٓلة بنرادة القجف أو ابتغاةف طؾك اإلخالص هلل وصؾب رضاه.
هذا التعبقر ورد بصقغتقـ :إولك :ابتغاء وجـف اهلل ،والثاكقـة :إرادة وجفـف ،ومــ
لقازم ابتغـاء القجـف وإرادتـف اإلخـالص وصؾـب الرضـا والثـقاب ،وهاتـان الصـقغتان
وردتا يف الؼرآن يف ستة مقاضع هل:
ققلـــــــــــف تعـــــــــــالك:ﮋ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﮊ [إكعام]20 :
فسر بعض السؾػ القجف هـا بالؿطابؼ والالزم ،وصرحقا بنثبات صـػة القجـف،
قــال الســؿعاين" :قــال ابـــ طبــاس :ﮋ ُي ِريــدُ َ
ون َوجفــفﮊ أي :يريــدون إيــاه بالطاطــة،

()8صحقح البخاري ( ،)812 .3صحقح مسؾؿ ()835 .8
()0صحقح مسؾؿ ( ،)838 .8مسـد أحؿد الرسالة (-)122 .50
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ويريدون خالص وجفف ،والقجف صػة هلل تعالك بال كقػ ،وجف ٓ كالقجقه" -بقـؿا
فسر أكثر السؾػ ابتغاء القجف بلحد لقازمف دون التصريح بنثبات الصػة ،ومـ لـقازم
إرادة وجــف اهلل صؾــب ثقابــف ورضــاه والتؿــاس محبتــف واإلخــالص إلقــف ،وكــذا فســر
الطربي ،والبغقي-
وقد طـرب بعـض السـؾػ طــ إرادة القجـف بـنرادة الـذات ،وقـالقا معــك يريـدون
وجفــف يتجفــقن بعبــادهتؿ إلقــف ٓ إلــل غقــره ،قــال الؼاســؿل" :ﮋﳇ ﳈﮊ
الؿـــــراد بالقجـــــف الـــــذات ،كؿـــــا يف ققلـــــف :ﮋﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲐﮊ

[الؼصص ]55:ومعـك إرادة الذات اإلخالص لفا"-

وٓ يعـل ذلؽ أن القجف هـق

الذات ،فدٓلة الذات شلء والقجف شلء آخر ،ولؽـفؿا متالزمان ،وإثبـات أحـدهؿا
إثبــات لمخــر ،وهــذا لــقس بتلويــؾٕ 7ن مـــ لــقازم إرادة القجــف تحؼقــؼ اإلخــالص،
ويعرب طـ اإلخالص بنرادة اهلل ،وٓ إشؽال يف التػسقر هبذا الؿعـك مع إثبات القجـف-
أما إذا كان الؿؼصقد أن القجف غقر مراد وأن الؿراد الـذات ،والقجـف مجـاز وحؼقؼتـف
الذات ففذا تلويؾ باصؾ -وهق مخالػ لؿؼتضك الؾغة وأصؾ الؽالم وصريح الــص،
جاء يف مختصر الصقاطؼ ٓ " :يعرف يف لغة مـ لغات إمؿ وجف الشلء بؿعـك ذاتف
وكػسف ،وغاية ما شبف بف الؿعطؾ وجف الرب أن قال :هق كؼقلف :وجف الحائط ،ووجـف
الثقب ،ووجف الـفار ،ووجف إمر (فقؼال) لفذا الؿعطؾ الؿشبف :لقس القجف يف ذلؽ
بؿعـك الذات بؾ هذا مبطؾ لؼقلؽ ،فنن وجف الحائط أحد جاكبقف ففـق مؼابـؾ لـدبره،
وكؿثؾ هذا وجف الؽعبة ودبرها ،ففق وجف حؼقؼة ولؽـف بحسب الؿضاف إلقـف ،فؾؿـا
كان الؿضاف إلقف بـاء كان وجفف مـ جـسف وكذلؽ وجف الثقب أحد جاكبقف وهق مـ
جـسف وكذلؽ وجف الـفار أولف وٓ يؼال لجؿقع الـفار---والقجف يف الؾغة مستؼبؾ كؾ
()8تػسقر السؿعاين ()825 .0
()0جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)555 .88( ،
()5معالؿ التـزيؾ ،البغقي)814 .5( ،
()1تػسقر الؼاسؿل محاسـ التلويؾ ()536 .1
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شلء ٕكف أول ما يقاجف مـف ،ووجف الرأي وإمر ما يظفر أكف صقابف وهق يف كؾ محؾ
بحسب ما يضاف إلقف ،فنن أضقػ إلك زمـ كان القجف زمـا ،وإن أضقػ إلك حقـقان
كان بحسبف ،وإن أضقػ إلك ثقب أو حائط كان بحسـبف ،وإن أضـقػ إلـك مــﮋﱐ

ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﮊ [الشـــــقرى ]88 :كـــــان وجفـــــف تعـــــالك
كذلؽ"-
وهـا يـبغـل التـبقـف إلـك أن معرفـة مـا إذا كـان التعبقـر بالقجـف طــ الـذات تػسـقر
بالالزم أم تلويؾ ٓ يدرك إٓ بؿعرفة الؼائؾ ومعرفـة مـفجـف يف الصـػات ،فؿـثال قـال
الـســػل وهــق مـــ الخؾــػ يف الصــػات :ﮋﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﮊ

[البؼرة ]040 :لقست كػؼتؽؿ إٓ ابتغاء وجف اهلل ،أي :رضا اهلل ولطؾب مـا طــده"-
هـا اتػؼت طبارتف مع طبارة السؾػ مـ حقث الشؽؾ ،إٓ أن الػرق بقـفؿا يف الؿققػ
مـ صػة القجف ،فالسؾػ يثبتقن القجف بقـؿا الخؾـػ يـػقكـف ،ولـذلؽ تعبقـر السـؾػ
تعبقر طـ ٓزم مـ لقازم القجف مع اثبات الصػة كؿا صرح بذلؽ السؿعاين -وهـذا
واضح مـ مـفجفؿ دائؿا ،ومـ طباراهتؿ غالبا ،قال الشقخ ابــ طثقؿـقـ" :يعــل أهنـؿ
ٍ
ٕحد سقاه ،ويف أية إثبـات القجـف هلل تعـالك ،وقـد أجؿـع
يػعؾقن ذلؽ هلل وحده ٓ
طؾؿاء أهؾ السـة طؾك ثبقت القجف هلل" -فؿثال :ققلـف تعـالك :ﮋﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿﮊ [البؼــرة-]040 :فســره الســؾػ ابتغــاء القجــف بطؾــب رضــاه
اهلل -وققلــــــف تعـــــــالك:ﮋﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

()8مختصــر الصــقاطؼ الؿرســؾة طؾــك الجفؿقــة والؿعطؾــة ،محؿــد ب ــ محؿــد بـــ رضــقان البعؾــل( ،ص:
 ،)126وورد هذا الـؼؾ ابـ الؼقؿ يف تقضقح الؿؼاصد شرح الؽافقة الشافقة كقكقة ابــ الؼـقؿ ،أحؿـد بــ
إبراهقؿ بـ حؿد ،)066 .0( ،ولؿ أجد الـص يف الصقاطؼ الؿرسؾة فال بد أكف مـ الؿػؼقد-
()0تػسقر الـسػل ،مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ()000 .8
()5تػسقر السؿعاين ()825 .0
()1تػسقر العثقؿقـ :الؽفػ (ص)25 :
()2اكظر مثال :تػسقر السؿعاين ()043 .8
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ﱴ ﱵﮊ[الؾقـــــؾ -]02,86:فســـــره الســـــؾػ بطؾـــــب رضـــــا اهلل -وققلـــــف
تعــــالك:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ

ﱡﮊ [الؽفــــػ ]05 :فســــره البغــــقي ،الؼاســــؿل ،والشـــــؼقطل -بتحؼقــــؼ
اإلخـــالص -وققلـــف تعـــالك:ﮋﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﮊ [الروم -]55 :وفسـره
الطربي بنرادة اهلل أي باإلخالص إلقف -وفسره السؿعاين :بطؾب رضا اهلل -وققلف
وققلـــف تعـــالك:ﮋﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﮊ [الـــــــــــروم:
 -]56فسره الطربي بطؾب رضا اهلل ،وال ُؼربة إلقف-

الؿطؾب الةالث :الدٓلة ببؼاء القجف طؾك بؼاء اهلل
ورد هذا يف مقضعقـ:
إولــك :قــال تعــالك:ﮋﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰﮊ [الــرحؿـ ،]04 ،03 :ومـــ الســؾػ مـــ فســر القجــف هـــا بدٓلتــف الؿطابؼ َّق ـة
وأثبتقا صػة القجف هلل طز وجؾ ،قال الشـؼقطل ها هـا" :القجف صـػة مــ صـػات اهلل
العؾل وصػ هبا كػسف ،فعؾقـا أن كصدق ربـا وكممـ بؿا وصػ بـف كػسـف ،مـع التـزيـف
التام طـ مشاهبة صػات الخؾؼ" -ومـفؿ مــ أطـاد طبـارة الؼـرآن ،كـالطربي حقـث
()8اكظر مثال :معالؿ التـزيؾ ،البغقي)116 .5( ،
()0معالؿ التـزيؾ ،البغقي)833 .2( ،
()5محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)06 .4( ،
()1أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ،لؾشـؼقطل)035 .5( ،
()2جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)825 .02( ،
()3السؿعاين)082 .1( ،
()4جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)65 .01( ،
()5أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ،الشـؼقطل)228 .4( ،
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قال :كؾ مـ طؾك ضفر إرض مـ جـ وإكس فنكف هالؽ ،ويبؼك وجف ربؽ يا محؿـد
ذو الجالل واإلكرام ،وكذلؽ فعؾ البغقي ،وشقخ اإلسالم ،والؼـقجل-
ومـفؿ مـ فسره بلحد لقازمف فؼـال :ويبؼـك ربـؽ أو ذات ربـؽٕ 7ن مــ لـقازم
بؼاء وجف اهلل بؼاء ذاتف ،وهذا تعبقر أكثرهؿ ،ومـفؿ الؼاسؿل ،والسعدي-
وهـا ٓ بد مـ التلكقد طؾك ما ذكرتف سـابؼا مــ أن التعبقـر طــ القجـف بالـذات ٓ
يصح إٓ طؾك اطتبار أن القجف والذات متالزمان ،وإثبات أحدهؿا إثبات لمخر ،أمـا
إذا كان الؿؼصقد أن القجف غقر مراد وأن الؿراد الذات والقجف مجاز وحؼقؼتف الذات
ففذا تلويؾ باصؾ -قال الشقخ ابـ طثقؿقـ" :إن قؾت :الؿـراد بالقجـف الـذات فقخشـك
أيضـا وقعـت يف محظـقر ،وهـق مـا
أن تؽقن حرفت ،وإن أردت بالقجف كػس الصـػة ً
ذهب إلقف بعض مـ ٓ يؼدرون اهلل حؼ قدره ،حقث قالقا :إن اهلل يػـك إٓ وجفف ،إذن
ماذا تصـع؟! الجقاب :إن أردت بؼقلؽ :إٓ ذاتف ،يعـل :أن اهلل تعالك يبؼك هق كػسـف
مع إثبات القجف هلل ،ففذا صحقح ،ويؽقن هـا طرب بالقجف طـ الـذات لؿــ لـف وجـف-
وإن أردت بؼقلـؽ :الـذات :أن القجــف طبـارة طـــ الـذات بـدون إثبــات القجـف ،ففــذا
تحريػ وغقر مؼبقل ،وطؾقف فـؼـقل :ﮋإِ ّ
ٓ َو ْج َفـ ُفﮊ ،أي :إٓ ذاتـف الؿتصـػة بالقجـف،
وهذا لقس فقف شلءٕ 7ن الػرق بقـ هذا وبقـ ققل أهؾ التحريػ أن همٓء يؼقلـقن:
إن الؿراد بالقجف الذات وٓ وجف لف ،فعرب بف طـ الذات"-
()8جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)55 .05( ،
()0معالؿ التـزيؾ ،البغقي)112 .4( ،
()5مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة)151 .0( ،
()1فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل ،)502 .85( ،قـال الغؿـراوي يف كتابـة الؿػسـرون يـبـ التلويـؾ
واإلثبات يف آيات الصػات طـد تػسقر الؼـقجل القجف بالذات" :هذا مذهب الؿعطؾـة مـع أن الؼــقجل
مـــ الؿثبتــقـ وقــد طــده الغؿــراوي كػســف مـــ الؿثبتــقـ"(الغؿــراوي :ص ،)352وهــذا خطــل وتػســقر
الؼـقجل لؾقجف بالذات تػسقر بالالزم ،وهق تػسقر شقخ اإلسالم كؿا بقـت-
()2محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)823 .6( ،
()3تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)552 :
()4شرح العؼقدة القاسطقة ،ابـ طثقؿقـ ()068 ,062.8
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الةاين :قال تعالك:ﮋﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲐ ﮊ [الؼصص]55 :
الؼقل يف هـذه أيـة كسـابؼتفا ،يؼـقل الشـقخ ابــ طثقؿـقـ" :يؼقلـف :ﮋﲆ ﲇ

ﲈﮊ [الؼصـــــص ، ]55 :كؼقلـــــف:ﮋﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﮊ [الـــــرحؿـ-]03 :
وققلف:ﮋﲉ ﲊ ﲐ ﮊ [الؼصص ]55 :تقازي ققلـف:ﮋﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰﮊ [الرحؿـ :ى -]04فالؿعـك :كؾ شـلء فـان وزائـؾ ،إٓ وجـف اهلل طـز
وجؾ ،فنكـف بـاق ،ولفـذا قـال:ﮋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﮊ [الؼصـص ]55:ففـق
الحؽؿ الباقل الذي يرجع إلقف الـاس"-
فسر أكثـر الؿػسـريـ السـؾػ القجـف بالـذاتٕ 7ن بؼـاء القجـف مــ لقازمـف بؼـاء
الذات ،ومـفؿ مـ صرح مع ذلؽ بنثبات صػة القجف كالسؿعاين حقث قال" :ذكر اهلل
تعالك (القجف) يف أحد طشر مقضعا مـ الؼرآن ،قد بقـا أكف صػة مـ صػات اهلل ،يممـ
بف طؾك مـا ذكـره اهلل تعـالك" -ومــفؿ مــ اقتصـر طؾـك التػسـقر بالزمفـا وهـق بؼـاء
الـــذات ،وكـــذلؽ فعـــؾ البغـــقي ،وابــــ كثقـــر ،والؼــــقجل ،والؼاســـؿل-
والسعدي-
أما الطربي فذكر الخالف يف معـك القجف ،وذكر ققلفؿ كؾ شلء هالؽ إٓ هـق،
وذكر ققلفؿ إٓ ما أريد بف وجفف-

والؼقل إول هق ما صرح بف الطربي طـد ققلـف

تعـــالك:ﮋﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﮊ[الـــرحؿـ:
 ]04 ،03قــال :ويبؼــك وجــف ربــؽ يــا محؿــد ذو الجــالل واإلكــرام -وهــذا تػســقر
()8شرح العؼقدة القاسطقة ،ابـ طثقؿقـ ()053,052 .8
()0تػسقر السؿعاين ()831 .1
()5معالؿ التـزيؾ ،البغقي)005 .3( ،
()1تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)030,030 .3( ،
()2فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)832 .82( ،
()3محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)210 .4( ،
()4تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)303 :
()5جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)315 .86( ،
()6جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)55 .05( ،
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بالالزم وٓ إشؽال طؾقف -لؽـ اإلشؽال يف الؼـقل الثـاين الـذي ذكـره الطـربي دون أن
يعــرتض طؾقــف أو يــرده ،وهــق مـؼــقل طـــ غقــر واحــد مـــ الصــحابة والتــابعقـ ،طــزاه
القاحدي ٓبـ طباس -ورواه ابـ أبل حاتؿ طـ مجاهد وسػقان الثـقري -وطـزاه
وطزاه ابـ كثقر لؿجاهد والثقري ،وهق أحد ققلقـ طـد البخاري -واإلشـؽال يف
يف أن التالزم بقـ القجف والعؿؾ الذي أريد بف القجف غقر ضاهر ،لؽـ لقس مـ السفؾ
رد هذا الؼقل بحجة أكف تلويؾٕ 7كف مروي طـ بعض الصحابة والتابعقـ ,كؿا قؾت,
ومـفجفؿ اإلثبات -لذا إن صح كؼؾ هذا الؼقل طـفؿ ٓ بد مـ أن يؽقن تػسقرا بالزم
أدركقه ولـؿ يظفـر لـل -مـع ذلـؽ تبؼـك الشـبفة واردةٕ 7ن التػسـقر بـالالزم يعــل أن
الؿطابؼ والالزم ٓ يـػؽان البتة ،كتػسقر القجف بالذات ،إذ ٓ يتصقر اكػؽاك أحدهؿا
طـ أخر ،فبؼاء القجف يستؾزم بؼاء الذات -لؽـ وجف اهلل غقر مالزم لؿا أريد بف وجف
اهلل ويؿؽـ أن يـػؽا ،بلن يبؼك وجف اهلل وتػـك كـؾ الؿخؾققـات وأطؿـال العبـاد التـل
أريد هبا وجف اهلل مخؾققـة ،وجـاء يف مختصـر الصـقاطؼ أن الثـقاب مخؾـقق ،وحؿـؾ
القجف طؾك الثقاب الؿـػصؾ باصؾٕ 7ن الؾغة ٓ تحتؿؾ ذلؽ ،وٓ يعرف أن الجـزاء
يسؿك وجفا لؾذي يجازي-
ويؿؽـ أن يسقغ بلن يؼال الؿؼصقد كؾ شلء هالؽ إٓ أجر العؿؾ الذي أريد بف
وجف اهلل ،وهذا جائزٕ 7ن أجقر إطؿال باققة ٓ تػــكٕ 7ن الجــة ٓ تػــك ،ولـذلؽ
جقزه الشقخ ابـ طثقؿقـ مع تلخقر طؾك الؿعـك الؿشـفقر -قـال الشـقخ ابــ طثقؿـقـ:
"وققؾ يف معـك أية ﮋﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲐ ﮊ[الؼصـص ،]55 :أي :إٓ
مـا أريــد بـف وجفــف -قــالقإ :ن سـقاق أيــة يـدل طؾــك ذلــؽ:ﮋﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
()8التػسقر البسقط ،القاحدي)146 .84( ،
()0تػسقر ابـ أبل حاتؿ)5205 .6( ،
()5تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)030,030 .3( ،
()1صحقح البخاري ،كتاب التػسقر)880 .3( ،
()2مختصــر الصــقاطؼ الؿرســؾة طؾــك الجفؿقــة والؿعطؾــة (ص ،)126 :تقضــقح الؿؼاصــد شــرح الؽافقــة
الشــافقة كقكقــة ابـــ الؼــقؿ ( ،)528 .0ولــؿ أجــد الـــص يف الصــقاطؼ الؿرســؾة فــال بــد أكــف مـــ الجــزء
الؿػؼقد-
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ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﮊ

إلفــا آخــر فتشــرك بــفٕ 7ن طؿؾــؽ
[الؼصــص ،]55 :كلكــف يؼــقل ٓ :تــدع مــع اهلل ً
وإشراكؽ هالؽ ،أي :ضائع سدى ،إٓ ما أخؾصتف لقجف اهلل ،فنكف يبؼـكٕ 7ن العؿـؾ
الصالح لف ثقاب بـاق ٓ يػــك يف جــات الـعـقؿ -ولؽــ الؿعــك إول أسـد وأقـقى-
وطؾك صريؼة مـ يؼقل بجقاز استعؿال الؿشـرتك يف معـققـف ،كؼـقل :يؿؽــ أن كحؿـؾ
أية طؾك الؿعـققـ ،إذ ٓ مـافاة بقـفؿا ،فتحؿؾ طؾك هذا وهذا ،فقؼال :كؾ شلء يػـك
إٓ وجف اهلل طز وجؾ ،وكؾ شلء مـ إطؿال يذهب هبـاء ،إٓ مـا أريـد بـف وجـف اهلل-
وطؾك أي التؼديريـ ،فػل أية دلقؾ طؾك ثبقت القجـف هلل طـز وجـؾ ،ولؽــ الؿعــك
إول أسد وأققى "-
وجقزه ابـ كثقر بلن يؽقن الؽالم إخبارا طـ كؾ إطؿال بلهنا باصؾة إٓ ما أريـد
هبا وجف اهلل طـز وجـؾ مــ إطؿـال الصـالحة -وطؾقـف فـالؼقل إول مؼتضـاه أن كـؾ
الذوات فاكقة إٓ ذاتف ،والثاين مؼتضاه أن كؾ إطؿال زائؾة وٓ ققؿة لفا ،إٓ مـا أريـد
بف وجف اهلل ففق باق ،وكالم ابـ كثقر هذا ٓ يستؼقؿ إٓ إذا حؿؾــا بؼـاء إطؿـال طؾـك

بؼاء أجرها طـد اهلل-
ومؿا ُفسر بف القجف هـا الؿؾؽ ،قـال البخـاري يف تػسـقر سـقرة الؼصـص:ﮋﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲐ ﮊ[الؼصــص :]55 :إٓ ُم ْؾ َؽــ ُف ،ويؼــال إٓ مــا أريــد بــف
وجفف" -قال ابـ حجر" :ققلف {إِ َّٓ َو ْج َف ُف}إٓ مؾؽف يف رواية الـسػل( ،وقال معؿر

فذكره,أي ذكر كالم البخاري إٓ مؾؽف) ومعؿر هذا هق أبق طبقدة بــ الؿثــك ،وهـذا
كالمف يف كتابف مجاز الؼرآن ،لؽـ بؾػـظ إٓ هـق " -وتقضـقح كـالم ابــ حجـر أن
روايــة الـســػل طـــ البخــاري صــحقحف طؾــك الـحــق أيت" :ﮋﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
()8شرح العؼقدة القاسطقة ،ابـ طثقؿقـ ()053 .8
()0تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)030,030 .3( ،
()5صحقح البخاري ،كتاب التػسقر)880 .3( ،
ِ
()1قال أبق طبقدة يف مجاز الؼرآنُ {:كؾ َش ْل ٍء هال ِ ٌؽ إ َّٓ َو ْج َفـ ُف} مجـازهّ :إٓ هـق -اكظـر :مجـاز الؼـرآن ٕبـل
طبقدة (-)880 .0
()2فتح الباري ،ابـ حجر ()222 .5
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ﲊ ﲐ ﮊ[الؼصــص :]55 :إٓ مــا أريــد بــف وجفــف ،وقــال معؿــر إٓ مؾؽــف ،وهبــذه
الرواية يؽقن تػسقر القجف بالؿؾؽ ققل لؿعؿر أبـل طبقـدة بــ الؿثــك رواه البخـاري
طـف ،ولقس تػسقرا لف ،أما تػسقره ففق ققلف إٓ ما أريد بف وجفف -وغقر بعقـد أن يؽـقن
الؽالم لؾبخاري ،وسقاء كان لف أو كان لؿعؿر فنكف كؼؾف ويبدو أكف رضـقف -وقـد يؼـال:
إن البخــاري َّأول القجــف بالؿؾــؽٕ 7ن الؿؾــؽ مخؾققــات تػـــك ،ولقســت مـــ لــقازم
القجف ،لؽـ هذا الػفؿ غقر صحقح ،كذلؽ لـ يستؼقؿٕ 7ن كـؾ شـلء هـق مؾـؽ هلل،
فقؽقن الؿعـك :كؾ شلء هالؽ إٓ كؾ شلء  ،وهذا باصؾ-
وطؾقف لـقس معــك الؿؾـؽ الـذي يريـده البخـاري الؿؾـؽ الـذي يخـتص بحقـازة
إشــقاء الؿؿؾقكــةٕ 7ن إشــقاء مخؾققــات تػـــك ولقســت مـــ لــقازم القجــف ،إكؿــا
الؿؼصقد الؿؾؽ الذي يعـل الرئاسة والتصرف ،وهذا مـ لقازم بؼاء الذات وهل مـ
لقازم بؼاء القجف ،فبؼاء القجف يستؾزم كؿا ذكركـا بؼـاء الـذات ،وبؼـاء الـذات يسـتؾزم
بؼاء رئاستف وسؾطتف طز وجؾ ،ولفذا مثقؾ يف الؼرآن هق ققلف تعالك:ﮋﲻ ﲼ ﲽﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﮊ [غــــــــــــافر:

الرب :لؿـ السؾطان الققم؟ وذلؽ يـقم الؼقامـة ،فقحقـب كػسـف
 ،]83ومعـاه" :يؼقل ّ
فقؼقل( :ل ِ َّؾ ِف ا ْلق ِ
اح ِد) الذي ٓ مثؾ لف وٓ شبقف"-
َ

ثؿ إن البخاري طؾك مـفج السؾػ وهذا معروف طـف ،صرح بف ،وفسر بـاء طؾقف،
والــذي يمكــد ذلــؽ أن البخــاري طؼــد بابــا يف كتــاب التقحقــد ســؿاه بــاب قــقل اهلل
تعالك:ﮋﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲐ ﮊ[الؼصص ]55 :وروى فقف طـ جـابر بــ
ــت َه ِ
ــذ ِه أ َيــ ُة:ﮋﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
طبــد اهلل قــالَ " :ل َّؿــا ك ََز َل ْ
ﲠ ﲳ ﮊ [إكعــامَ ،]32 :قـ َ
اهلل َط َؾ ْقـ ِـف َو َس ـ َّؾ َؿَ « :أ ُطــق ُذ بِ َق ْج ِفـ َ
ـؽ»،
ـال الـَّبِــل َص ـ َّؾك ُ
اهلل َط َؾ ْق ِـف َو َسـ َّؾ َؿ:
َف َؼ َال:ﮋﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲳ ﮊ [إكعامَ ،]32 :ف َؼ َال الـَّبِل َصـ َّؾك ُ
اهلل
« َأ ُطق ُذ بِ َق ْج ِف َؽ»َ ،ق َال:ﮋﲥ ﲦ ﲧ ﲳ ﮊ [إكعامَ ،]32 :ف َؼ َال الـَّبِل َصـ َّؾك ُ
(ه َذا َأ ْي َس ُر)-
َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿَ :
()8تػسقر الطربي ،جامع البقان ت شاكر ()533 .08
()0صحقح البخاري (-)23 .3
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الؿطؾب الرابع :دٓلة القجف يف ققلف تعالك :ﮋﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ [البؼرة]882 :
جــاء يف ســبب كــزول ققلــف تعــالك:ﮋﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌﲍ ﲒ ﮊ [البؼرة ]882 :أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا هاجر إلـك الؿديــة،
وكان أكثر أهؾفا القفقد ،أمره اهلل طز وجؾ أن يستؼبؾ بقت الؿؼدس ،فػرحت القفقد-
فاستؼبؾفا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بضعة طشر شـفرا ،فؽـان رسـقل اهلل صـؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ يحب قبؾة إبراهقؿ طؾقف السالم ،فؽان يدطق ويـظر إلك السؿاء ،فلكزل
اهلل تبارك وتعالك:ﮋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲳﮊ [سقرة البؼرة ]811 :إلك
ققلـــف:ﮋﲐ ﲑ ﲒ ﲤﮊ [ســـقرة البؼـــرة ،]822 :فارتـــاب مــــ ذلـــؽ
ــ قِ ْب َؾــتِ ِف ُؿ ا َّلتِــل َكــا ُكقا َط َؾ ْق َفــا)ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
القفــقد ،وقــالقاَ ( :مــا َو ُ
ـؿ َطـ ْ
ٓهـ ْ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱙﮊ [سقرة البؼرة ،]810 :فلكزل اهلل طز
وجــــؾ:ﮋﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱙﮊ  ،وقــــال:ﮋﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ

[البؼرة-]882 :
وقد ورد يف معـك القجف هـا طـ أئؿة السؾػ ققٓن معتربان هؿا:
()8جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر ،)204 .0( ،قال أحؿد شاكر" :وطؾل :هق ابــ أبـل صؾحـة الفاشـؿل:
ثؼة ،تؽؾؿقا فقف -والراجح أن كالمفؿ فقف مـ أجؾ تشقعف -ولؽـ لؿ يسؿع مــ ابــ طبـاس ،فـروى ابــ
أبل حاتؿ يف الؿراسقؾ ،ص ،20 :طـ دحقؿ قـال" :إن طؾـل بــ أبـل صؾحـة لـؿ يسـؿع مــ ابــ طبـاس
التػسقر" -وروي طـ أبقف أبل حاتؿ مثؾ ذلؽ -ويف التفذيب أكف ذكره ابـ حبان يف الثؼات ،وقال" :روى
طـ ابـ طباس ،ولؿ يره" -ففذا إسـاد ضعقػٓ ،كؼطاطف -ولؽـ معـاه ثابت طــ ابــ طبـاس ،مــ وجـف
صحقح -فرواه أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم ،يف كتاب الـاسخ والؿـسقخ  ,فقؿا كؼـؾ ابــ كثقـر , 055 :8
" أخربكا حجاج بـ محؿد ،أخربكا ابـ جريج ،وطثؿان بـ ططاء ،طــ ططـاء ،طــ ابــ طبـاس "--فـذكر
كحقه -وهذا إسـاد صحقح ،مـ جفة رواية ابـ جريج طـ ططاء ،وهق ابـ أبل رباح -وأمـا "طثؿـان ابــ
ططاء" ،فنكف "الخراساين"  -وهق ضعقػ -وحجاج بـ محؿد :سؿعف مـفؿا ،مـ ثؼة ومـ ضـعقػ ،فـال
بلس -ورواه الحاكؿ  ، 035 , 034 :0مـ صريؼ ابـ جريج ،طـ ططاء ،طــ ابــ طبـاس -وقـال" :هـذا
حديث صحقح طؾك شـرط الشـقخقـ ،ولـؿ يخرجـاه هبـذه السـقاقة" -ووافؼـف الـذهبل -وهـق كؿـا قـآ-
وذكــره الســققصل  ،825 :8وكســبف ٕبــل طبقــد ،وابـــ الؿـــذر ،وابـــ أبــل حــاتؿ ،والحــاكؿ وصــححف،
والبقفؼل يف ســف"-
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الؼقل إول :أن القجف لقس صػة لؾـرحؿـ ،بـؾ معــاه الؼبؾـة أو الجفـة أو كحـق
ذلؽ ،وطؾقف فنن هذه أية لقس مـ آيات الصـػات ،وأن مـا جـرى طؾـك لػـظ القجـف
لقس تلويال لصػة مـ صػات اهلل ،بؾ هق تلويؾ لؾػظ القجف الذي وضع لؾدٓلة طؾك
الؿعـك الؿعؾقم إلك الدٓلة طؾك معـك الجفة أو الؼبؾة ،أو أن هذا لقس تـلويال لؾػـظ
بؾ لػظ القجف وضع أصال لؾدٓلة طؾـك القجـف الؿعؾـقم والجفـة ففـق مــ الؿشـرتك
الؾػظل-
الؼقل الةاين :أن القجف صػة لؾرحؿـ طز وجؾ -وتػصقؾ ذلؽ فقؿا يؾل:
الؼقل إول :القجف يف ققلف تعالك:ﮋﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ [البؼـرة ]882 :لـقس
صػة مـ صػات ذات اهلل
قال بعض السؾػ القجف لقس صػة مـ صػات ذات اهللٕ ،ن أية كزلت يف حال
السػر ،إذا صؾك اإلكسان الـافؾة ،فنكف يصؾل حقث كان وجفف ،أو إذا اشتبفت الؼبؾـة،
فنكف يتحرى ويصؾل حقث كان وجفف -فالقجف بؿعـك الجفة لؼقلف تعـالك:ﮋﱙ

ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱯﮊ [البؼرة ،]815 :فالؿراد بالقجف الجفـة ،أي :فـثؿ جفـة اهلل،
أي :فثؿ الجفة التل يؼبؾ اهلل صالتؽؿ إلقفا -كؼؾف البغقي طــ مجاهـد وقتـادة ،قـالقا:
فثؿ قبؾة اهلل ،والقجف والجفة الؼبؾة-
وقال شقخ اإلسالم" :يغؾط الـاس يف هذا الؿقضع ،إذا تــازع الـػـاة والؿثبتـة يف
صػة ،ودٓلة ٍ
كـص طؾقفـا ،يريـد الؿريـد أن يجعـؾ ذلـؽ الؾػـظ حقـث ورد دآ طؾـك
الصػة وضاهرا فقفا -ثؿ يؼقل الـايف :وهـاك لـؿ تـدل طؾـك الصـػة فـال تـدل هــا -وقـد
يؼــقل بعــض الؿثبتــة :دلــت هـــا طؾــك الصــػة فتؽــقن دالــة هـــاك -بــؾ لؿــا رأوا بعــض
الـصقص تدل طؾك الصػة جعؾقا كؾ آية فقفا ما يتقهؿقن أكـف يضـاف إلـك اهلل تعـالك
إضافة صػة مـ آيات الصػات"-
ثؿ ذكر مثالقـ أحدهؿا صػة القجـف ،وذكـر أن كـال الطـائػتقـ الؿثبتـقـ والــافقـ
()8معالؿ التـزيؾ ،البغقي)856 .8( ،
()0مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة-)82.3( ،،
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كؾؿا قرأ آية فقفا ذكر القجف جعؾفا مـ مقارد الــزاع ،فالؿثبـت يجعؾفـا مــ الصـػات
التل ٓ تلول بالصرف ،والـايف يرى أكف إذا قام الدلقؾ طؾـك أهنـا لقسـت صـػة فؽـذلؽ
غقرهــا -ثــؿ ذكــر بعــد ذلــؽ أحــدى مـاضراتــف مــع الـػــاة وجـاء فقفــا :أن الؿــراد بؼقلــف
تعالك:ﮋﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ [البؼـرة ]882 :قبؾـة
اهلل ،و لقست مـ آيات الصػات أصال ،وٓ تـدرج يف طؿقم قـقل مــ يؼـقل ٓ :تـمول
آيــات الصــػات" -والقجــف هــق الجفــة يف لغــة العــرب ،يؼــال :قصــدت هــذا القجــف
وسافرت إلك هذا القجف أي :إلك هذه الجفة ،وهذا كثقر مشـفقر فالقجـف هـق الجفـة
وهق القجف ،كؿـا يف ققلـف تعـالكﮋﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱯﮊ [البؼـرة]815 :
أي متقلقفـا ،فؼقلـف تعــالك:ﮋﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱯﮊ [البؼـرة ]815 :كؼقلــف:ﱡﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ [البؼرة ،]882 :كؾتا أيتقـ يف الؾػظ والؿعــك متؼاربتـان،
وكالهؿا يف شلن الؼبؾة والقجف والجفة هق الذي ذكر يف أيتقـ :أكـا كقلقـف :كسـتؼبؾف-
قؾــت :والســقاق يــدل طؾقــف ٕكــف قــال:ﱡﲈ ﲉ ﲒ ﮊ [البؼــرة ]882 :وأيـــ مـــ
الظروف وتقلقا أي تستؼبؾقا -فالؿعـك :أي مقضع استؼبؾتؿقه ففـالؽ وجف اهلل ،فؼد
جعؾ وجف اهلل يف الؿؽان الذي يستؼبؾف هذا بعـد ققلـف:ﮋﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲒ ﮊ
[البؼرة ]882 :وهل الجفات كؾفـا كؿـا يف أيـة إخـرى:ﱡ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﮊ [البؼــرة -]810 :فــلخرب أن الجفــات لــف
فدل طؾك أن اإلضافة إضافة تخصقص وتشريػ ،كلكف قال جفة اهلل وقبؾة اهلل -ولؽــ
مـ الـاس مـ يسؾؿ أن الؿراد بذلؽ جفة اهلل أي قبؾة اهلل ،ولؽـ يؼقل :هذه أية تدل
طؾك الصػة وطؾك أن العبد يستؼبؾ ربف كؿا جاء يف الحديث( :إِ َذا ك َ
َان َأ َحدُ ُك ْؿ ُي َص ِّؾل،
ِ
ِ
اهلل قِ َب َـؾ َو ْج ِف ِـف) ،وكؿـا يف ققلـفَ :
اهلل َط َّـز َو َج َّـؾ
(ٓ َي َـز ُال ُ
َفالَ َي ْب ُص ُؼ ق َب َؾ َو ْج ِففَ ،فنِ َّن َ
ف َو ْج َفـ ُف َطـْـ ُف) ،ويؼـقل:
ُم ْؼبِ ًال َط َؾك َط ْب ِد ِه فِل َص َالتِ ِف َما َل ْؿ َي ْؾت َِػ ْتَ ،فنِ َذا ا ْل َت َػ َت َص َـر َ
()8صحقح البخاري ( ،)62 .8وصحقح مسؾؿ (-)555 .8
()0مـ حديث أبل ذر مرفقطًا (ٓيزال اهلل مؼبالً طؾك العبد يف صالتف ما لؿ يؾتػـت ،فـنذا صـرف وجفـف طــف

=

171

د .طؿاد صف أحؿد الراطقش

تػسقر آيات الصػات بالالزم مع اإلثبات

إن أية دلت طؾك الؿعـققـ -ففذا شلء آخر لقس هذا مقضعف -والغرض أكف إذا ققؾ:ﱡ

ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ [البؼــرة ]882 :لــؿ يؽـــ هــذا مـــ التلويــؾ الؿتـــازع فقــف ،الــذي
يـؽره مـؽرو تلويؾ آيات الصػات ،وٓ هـق مؿـا يسـتدل بـف طؾـقفؿ الؿثبتـة ،فـنن هـذا
الؿعـك صحقح يف كػسف ،وأيـة دالـة طؾقـف ،وإن كاكـت دالـة طؾـك ثبـقت صـػة فـذاك
شلء آخر ،ويبؼك دٓلة ققلفؿ :ﮋﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒﮊ[البؼـرة ]882 :طؾـك فـثؿ قبؾـة
اهلل هؾ هق مـ باب تسؿقة الؼبؾة وجفا باطتبار أن القجف والجفة واحد؟ أو باطتبار أن
مـ استؼبؾ وجف اهلل فؼد استؼبؾ قبؾة اهلل؟ ففذا فقف بحقث لقس هذا مقضعفا"-
وذهب إلك أن القجـف هــا الؼبؾـة ابــ كثقـر وروى طــ طؽرمـة طــ ابــ طبـاس:
ﮋﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ [البؼــرة]882 :قــال :قبؾــة اهلل أيـؿــا تقجفــت شــرقا أو غربــا-
وطـ مجاهد مثؾف -وكذلؽ قال الؼـقجل-
الؼقل الةاين :القجف مـ صػات اهلل الذاتقة
ومؿـ اختار ذلؽ السؿعاين ،وبعد أن كؼؾ طـ مجاهد أن وجف اهلل بؿعـك الؼبؾة،
وبؿعـك الجفة وبؿعـك رضـا اهلل وقصـد اهلل قـال" :ذكـر اهلل تعـالك القجـف يف كتابـف يف
أحد طشر مقضعا ،وهق صػة هلل تعالك وتػسقره :قراءتف واإليؿان بف" -والظاهر هـا
أن السؿعاين ذكر إققال واختار الؼقل إخقـر ،يـدل طؾـك ذلـؽ أكـف قـال" :ذكـر اهلل
تعالك القجف يف كتابف يف أحد طشر مقضعا ،وهق صػة هلل تعالك" ،وإذا طددكا أيـات
التل ورد فقفا لػظ القجف مـسقبا هلل طز وجؾ سـجد أهنا طشرة مقاضـع هـذا الحـادي

=

اكصرف) -ولف شاهد مـ حديث الحارث إشعري بؾػظ (فنن اهلل طز وجؾ يـصب وجفـف لعبـده مـا لـؿ
يؾتػــت) رواه أحؿــد ( ،)652( ،)020.1ورواه الرتمــذي ( ،)0535وقــال :حــديث حســـ صــحقح
غريب -اكظر( :صحقح ابـ حبان  ,محؼؼا (-)32 .3
()8مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة8662 -)84,82.3( ،م-
()0تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)568 .8( ،
()5فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)032 .8( ،
()1تػسقر السؿعاين ()806 .8
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طشر مـفا -ومؿـ طد القجف هـا مـ صػات اهلل طز وجؾ ابــ الؼـقؿ -والسـعدي-
وكذلؽ الشقخ ابـ طثقؿقـ :حقـث قـال يف القجـف هــا ":اختؾـػ فقـف الؿػسـرون مــ
السؾػ ،والخؾػ ،فؼال بعضفؿ :الؿراد بف وجف اهلل الحؼقؼل 7وقال بعضـفؿ :الؿـراد
بف الجفة :ﮋﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ [البؼرة]882 :يعـل :يف الؿؽان الـذي اتجفـتؿ إلقـف
جفة اهلل طز وجـؾ 7وذلـؽٕ 7ن اهلل محـقط بؽـؾ شـلء 7ولؽــ الـراجح أن الؿـراد بـف
القجف الحؼقؼلٕ 7ن ذلؽ هق إصؾ 7ولقس هـاك ما يؿـعف 7وقـد أخـرب الـبـل صـؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ أن اهلل تعالك قِ َبؾ وجف الؿصؾل-
واستدل همٓء طؾك ذلؽ بلدلتف كةقرة مـفا:
 ,8أكف بؿعـك وجف الذي هق صػة لؾرحؿـ يف سائر أيات التل ذكر فقفا القجف
مضافا هلل  ،فنكف قد اصرد مجقئف يف الؼرآن والسـة مضافا إلك الـرب تعـالك طؾـك صريؼـة
واحدة ومعـك واحد ،فؾقس فقـف معـقـان مختؾػـان يف جؿقـع الؿقاضـع غقـر الؿقضـع
الذي هـا ،وهذا ٓ يتعقـ حؿؾف طؾك الؼبؾة والجفة ،وٓ يؿتـع أن يراد بـف وجـف الـرب
حؼقؼة ،فحؿؾف طؾك معـك وجف اهلل كـظائره كؾفا أولك-
 ,0أن أية لق احتؿؾت كؾ واحد مـ إمـريـ (القجـف والجفـة) لؽـان إولـك
هبا إرادة وجفف الؽريؿ ذي الجالل واإلكرامٕ 7ن الؿصؾل مؼصقده التقجف إلك ربـف،
فؽان مـ الؿـاسب أن يذكر أكف إلك أي الجفات صؾقت فلكت متقجف إلك ربـؽ ،فـاهلل
تعالك فقق العالؿ محقط بالؿخؾققات طال طؾقفا بؽؾ اطتبـار ،وأيـؿـا ولـك الؿصـؾل
ففل قبؾة اهلل وهق مستؼبؾ وجف ربـف ،كؿـا تـقاترت بـذلؽ إحاديـث الصـحقحة طــ
الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مثؾ ققلف( :إِ َذا ك َ
َان َأ َحدُ ُك ْؿ ُي َص ِّؾلَ ،فالَ َي ْب ُص ُؼ قِ َب َـؾ َو ْج ِف ِـف،
ِ
َفنِ َّن ا ِ
الص َـال ِةَ ،فـنِ َذا َصـ َّؾ ْق ُت ْؿ َف َـال
اهلل َأ َم َـر ُك ْؿ بِ َّ
هلل ق َب َؾ َو ْج ِفـف إِ َذا َصـ َّؾك) -وققلـفَ :
(وإِ َّن َ
َ
()8ســ الرتمذي ت شاكر ( ،)815 .2وصححف آلباين ،مسـد أحؿد ط الرسالة ()122 .05
()0تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)31,35 :
()5تػسقر العثقؿقـ :الػاتحة والبؼرة (-)85 .0
()1صحقح البخاري ( ،)62 .8صحقح مسؾؿ ()555 .8
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ِ
ِ
ب َو ْج َف ُف ل ِ َق ْج ِف َط ْب ِد ِه فِل َص َالتِ ِف َما َل ْؿ َي ْؾت َِػ ْت)-
اهلل َيـْص ُ
َت ْؾتَػ ُتقا َفنِ َّن َ
 ,5أكف ٓ يعرف إصالق وجف اهلل طؾك الؼبؾة لغة وٓ شرطا وٓ طرفا بؾ الؼبؾة لفا
اسؿ يخصفا ،والقجف لف اسـؿ يخصـف ،فـال يـدخؾ أحـدهؿا طؾـك أخـر وٓ يسـتعار
اسؿف لف ،كعـؿ ،الؼبؾـة تسـؿك وجفـة ،كؿـا قـال تعـالك :ﮋﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ

ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱯﮊ [البؼـــــرة ،]815 :وقـــــد
تسؿك جفة وأصؾفا وجفة ،لؽـ أطؾت بحذف فائفا كزكة وطـدة ،وإكؿـا سـؿقت قبؾـة
ووجفة ٕن الرجؾ يؼابؾفا ويقاجففا بقجفف ،وأما تسؿقتفا وجفا فال طفد بف-
 ,1أن أية يف سـقاق ٓ يعـرض فقفـا لؾؼبؾـة وٓ لحؽـؿ آسـتؼبال ،بـؾ سـقاقفا
لؿعـك آخر وهق بقـان طظؿـة الـرب ،فـذكر يف أول أيـة إحاصـة مؾؽـف يف ققلـف:ﮋﲄ

ﲅ ﲆﲒ ﮊ [البؼرة ]882 :فـبفــا بـذلؽ طؾـك مؾؽـف لؿـا بقـفؿـا ،ثـؿ ذكـر
طظؿتف سبحاكف وأكف أكرب وأطظؿ مـ كؾ شلء ،فليـ ما ولك العبد وجفف فثؿ وجف اهلل،
ثــؿ خــتؿ باســؿقـ دالــقـ طؾــك الســعة واإلحاصــة فؼــال:ﮋﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﮊ

[البؼرة ،]882 :فذكر اسؿ القاسع طؼقب ققلف:ﱡ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲒ ﮊ [البؼرة]882 :
كالتػسقر والبقان والتؼرير لف -فالؿؼـام مؼـام تؼريـر ٕصـقل التقحقـد واإليؿـان والـرد
طؾك الؿشركقـ ٓ ،بقان فرع معقـ جزئل-

أما ققل شقخ اإلسالم " :والسقاق يـدل

طؾقــف ٕكــف قــال :ﮋﲈ ﲉ ﲒ ﮊ [البؼــرة ]882 :وأيـــ مـــ الظــروف وتقلــقا أي
تستؼبؾقا -فالؿعـك :أي مقضع اسـتؼبؾتؿقه ففـالـؽ وجـف اهلل ،فؼـد جعـؾ وجـف اهلل يف
الؿؽان الذي يسـتؼبؾف هـذا بعـد ققلـف:ﮋﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲒ ﮊ [البؼـرة]882 :
وهــل الجفــات كؾفــا كؿــا يف أيــة إخــرى :ﮋﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ
()8ســ الرتمذي ت شاكر ( ،)815 .2وصححف آلباين ،مسـد أحؿد ط الرسالة ()122 .05
()0مـ كالم ابـ الؼقؿ يف الصـقاطؼ الؿرسـؾة باختصـار وتصـرف ،اكظـر :مختصـر الصـقاطؼ الؿرسـؾة طؾـك
الجفؿقة والؿعطؾة (ص ،)186,185 :وكؼؾ طــف كـذلؽ يف تقضـقح الؿؼاصـد شـرح الؽافقـة الشـافقة
كقكقة ابـ الؼقؿ ( ،)523,525 .0وققل ابـ الؼقؿ هذا لؿ أجـده يف كتابـف الصـقاطؼ الؿرسـؾة الؿطبـقع
فال بد أكف يف الجزء الؿػؼقد مـ الؽتاب-
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ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﮊ [البؼـــرة -"]810 :ففـــق صـــحقح مــــ كاحقـــة أن
الؿؼصقد أي مقضع اسـتؼبؾتؿقه ففـالـؽ وجـف اهلل طؾـك الؿعــك الحؼقؼـل لؾقجـف يف
الؾغة والؼرآن ٓ القجف بؿعـك الجفة-
قــال الطــربي" :فــنن قــال قائــؾ :ومــا هــذه أيــة مـــ التــل قبؾفــا؟ ققــؾ :هــل لفــا
مقاصؾة -وإكؿا معـك ذلؽ :ومـ أضؾؿ مـ الـصارى الذيـ مـعقا طباد اهلل مساجده أن
يذكر فقفا اسؿف ،وسعقا يف خراهبا ،وهلل الؿشرق والؿغرب ،فليـؿا تقجفقا وجقهؽؿ
فاذكروه ،فنن وجفف هـالؽ ،يسعؽؿ فضـؾف وأرضـف وبـالده ،ويعؾـؿ مـا تعؿؾـقن ،وٓ
يؿـعؽؿ تخريب مـ خرب مسجد بقت الؿؼدس ،ومـعفؿ مـ مـعقا مـ ذكر اهلل فقف ,
أن تذكروا اهلل حقث كـتؿ مـ أرض اهلل ،تبتغقن بف وجفف"-
والذي أرجحف أن الؿراد بالقجف هـا هق ذات الؿراد مـف يف سـائر الؿقاضـع التـل
ورد فقفا مضافا إلك اهلل -ولؽــ يجـب لػـت الـظـر هــا إلـك أن تػسـقر بعـض السـؾػ
لؾقجف بلكف الؼبؾة ٓ يعـل أهنؿ أولقا الصػة ،بؾ ّأولـقا لػظـا لـؿ يقضـع أصـال لؾدٓلـة
طؾك الصػة ،يف آية لقست مــ آيـات الصـػات ،وكـقهنؿ حؿؾـقه يف مقاضـع طؾـك أكـف
صػة ٓ يعـل أن يحؿؾقه كذلؽ يف سائر الؿقاضع ،فالؾػظ ٓ يـػؽ طـ أية ،وأيـة
ٓ تـػؽ طـ السقاق ،وكؾ سقاق لف كظـرة خاصـة بـف ،وربؿـا تتشـابف السـقاقات وربؿـا
تختؾػ-

*

*

()8مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة8662 -)84.3( ،م-
()0جامع البقان ،الطربي-)253 .0( ،
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املبخح الجالح :العني
الؿطؾب إول :اثبات صػة العقـ.
مـفج السؾػ إثبات طقـ هلل طز وجؾ مـ غقر تؽققػ وٓ تشبقف وٓ تؿثقؾ ،دلت
طؾك ذلؽ كصقص مــ الؼـرآن والســة وطؾـك ذلـؽ إجؿـاع السـؾػ قـال الشـقخ ابــ
طقـ حؼقؼقةٌ ،ودلقؾ ذلؽ أن اهلل أثبتفا لـػسف يف غقر مقضع ،وأثبت الرؤيـة
طثقؿقـٌ " :
يف غقر مقضع ،وإثبات هذا تارة وهـذا تـار ًة يـدل طؾـك التغـاير بقـفؿـا ،فالرؤيـة شـل ٌء
والعــقـ شــل ٌء آخــر ،فؼقلــف تعــالك:ﮋﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲾﮊ [التقبــة:
 ،]822وققلف:ﮋﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﮊ [العؾـؼ ،]81 :ففاتـان يف الرؤيـة -ولؽــ:
ﮋ َت ْج ِري بِ َل ْط ُقـِـَاﮊ (الؼؿر :أية َ { )81ول ِ ُت ْصـ ََع َط َؾك َط ْقـِـل}[صـف :أيـة  ]56ففاتـان
أيتان لقستا يف الرؤية ،بؾ أثبتتا طقــًا مخالػـ ًة لؾرؤيـة ،ولفـذا كؼـقل :إن العـقـ صـػ ٌة
حؼقؼقةٌ ،كظقر مسؿاها بالـسبة لـا أبعاض وأجزاء ،لؽــا ٓ كؼقل :إن العقـ بعـض مــ
اهلل أو جــزء مـــفٕ 7ن ذلــؽ مؿتـــع طؾــك اهلل حســب ففــؿ الــبعض والجــزء 7فــالبعض
والجزء هق ما جاز أن يـػصؾ طـ الؽؾ ،وهذا بالـسبة لصػات اهلل مؿتـع"-
إدلة مـ الؼرآن :ورد لػظ العقـ وإطقـ يف الؼرآن مضافا إلـك اهلل طـز وجـؾ يف
خؿسة مقاضع مـفا:
 ,8قـــال تعـــالك:ﮋﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ

ﳝ ﳞ ﳟﮊ[هقد-]54 :
 ,0قـــــال تعـــــالك:ﮋﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳙﮊ[الطقر-]15 :
 ,5قال تعالك:ﮋﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﮊ [الؼؿر-]81 :

()8شرح العؼقدة السػاريـقة ،ابـ طثقؿقـ)034 .8( ،
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إدلة مـ السـة :
قال البخاري -رحؿف اهلل تعالك :-باب قـقل اهلل -تعـالك:ﮋﱜ ﱝ ﱞ ﱟﮊ

[صف ]56 :وققلف -جؾ ذكره :ﱡ ﱻ ﱼ ﲁﮊ[الؼؿر -]81 :ثؿ ساق بسـده حديث
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْقـ ِـف
طبــد اهلل بـــ طؿــر -رضــل اهلل طـفؿــا -قــالُ ( :ذكـ َـر الــدَّ َّج ُال طـْــدَ الـَّبِـ ِّـل َصـ َّؾك ُ
اهلل َ
ـار بِ َق ِـد ِه إِ َلـك َط ْقـ ِ ِـف ,
اهلل َل ْق َس بِ َل ْط َق َر َ ,و َأ َش َ
ٓ َي ْخ َػك َط َؾ ْق ُؽ ْؿ ،إِ َّن َ
َو َس َّؾ َؿَ ،ف َؼ َال" :إِ َّن َ
وإِ َّن ِ
قح الدَّ َّج َال َأ ْط َق ُر ال َع ْق ِـ ال ُق ْؿـَكَ ،ك َل َّن َط ْقـَ ُف ِطـَ َب ٌة َصافِ َقةٌ)-
الؿس َ
َ
َ

الؿطؾب الةاين :دٓلة العقـ الؿطابؼقة ودٓٓتفا آلتزامقة
وردت العقـ مضافة إلك اهلل يف ثالث سقاقات
 ,8قصة كـقح طؾقـف السـالم والطقفـان الـذي كـان سـقحؾ بـديار ققمـف يف ثالثـة
مقاضع يف سقرة هقد وسقرة (الؿممـقن) وسقرة الؼؿر-
 ,0قصة مقسك طؾقف السالم وفرطقن وتقطده بؼتؾ إصػال يف سقرة صف-
 ,5قصة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مع كػار قريش يف سقرة الطقر-
هذه السقاقات تتؽؾؿ طـ أن همٓء إكبقاء طؾـقفؿ السـالم آمــقن بحػـظ اهلل وٓ
خقف طؾقفؿ ،وجاء التعبقر الدال طؾك الحػظ بؼقلف تعالك :ﮋﳑ ﳒﮊ يف أربعة
مقاضع ويف مقضع واحد ﮋﱝ ﱞﮊ ،والغرض مـ هذا التعبقر الدٓلة طؾك حػـظ
اهلل لفــمٓء إكبقــاء باإلشــارة إلــك أهنــؿ بؿــرأى مـــ اهلل ،وأكــف يــرقبفؿ ويحػظفــؿ،
واستخدمت صػة العقـ لؾدٓلة طؾك الرؤيـةٕ 7ن مــ لـقازم العـقـ والرؤيـة الحػـظ
والرطاية-
قال الشقخ ابـ طثقؿقـ" :مـ السؾػ مـ فسـر ققلـف تعـالك :ﮋﳒﮊ ،بؼقلـف:
بؿرأى مـا -وهـق تػسـقر بـالالزم ،مـع إثبـات إصـؾ ،وهـل العـقـ ،وأهـؾ التحريـػ
يؼقلقن :بؿرأى مـا ،بدون إثبات العقـ ،لؽـ ذكر العقـ هــا أشـد تقكقـد ًا وطـايـة مــ
ذكر مجرد الرؤية ،ولقس الؿؼصقد أن محؿد صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ بعـقـ اهلل ،وسـط
()8صحقح البخاري ()808 .6
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العــقـ ،كؿــا تؼــقل :زيــد بالبقــت -زيــد بالؿســجد ،فالبــاء لقســت لؾظرفقــة بــؾ البــاء
لؾؿصاحبة ،إذا قؾت :أكـت بعقــل ،يعــل :أن طقــل تصـحبؽ وتـظـر إلقـؽ ٓ ،تـػـؽ
طـؽ ،فالؿعـك :أن اهلل طز وجؾ يؼقل لـبقف :أصـرب لحؽـؿ اهلل ،فنكـؽ محـقط بعـايتــا
وبرؤيتـا لؽ بالعقـ حتك ٓ يـالؽ أحد بسقء"-
وقــد جــاءت تػســقرات أئؿــة الســؾػ تــدور حــقل لــقازم صــػتل الرؤيــة والعــقـ
بعبارات متؼاربة وهل:
 ,8بحػظـا ،وهق مـ لقازم الرؤية ،قالف أكثر الؿػسريـ-
 ,0بـــقحل اهلل ،كســـبف الطـــربي لؿجاهـــد ،ومالزمـــة الـــقحل لؾعـــقـ لقســـت
واضحة ،لؽـ إن صح الـؼؾ طـ مجاهد فربؿا يؼصد أن اهلل يرى أكبقاءه ويـقحل لفـؿ
فعؾ ما يحػظفؿ-
 ,5بعؾؿـا ،كؼؾف البغقي طـ مؼاتؾ ،وهق مـ لقازم رؤية اهلل-
 ,1الؿرأى والحػظ 7لؽقن الثاين مـ لقازم إول-
 ,2الؿـرأى والحػـظ والرضـاء 7لؽــقن الرضـا مــ لــقازم الحػـظ والحػـظ مـــ
لقازم الؿرأى-
 ,3الؿرأى والؿحبـة واإلرادة 7أمـا الؿحبـة فؿــ لـقازم رؤيـة العـايـة والحػـظ،
وأما اإلرادة فؿالزمتفا لؾرؤية غقر واضحة ،وربؿا تؽقن الؿالزمة يف أن رؤية الؿحبة
والرطاية تستؾزم اإلرادة لتحؼقؼ الرطاية-
والتػسقر بالالزم هق الؿؼصقد مـ الـص يف هذه السقاقاتٕ 7ن التعبقر لـؿ يـلت
يف معرض وصػ اهلل بؾ جاء لإلشارة إلك رطاية اهلل وحػظف ٕكبقائف ،وهق مــ لـقازم
العقـ والرؤية وأثرها ،ومـ فسر بنثبات الصػة فؼد راطـك الــص ،ومــ فسـر بالرؤيـة
والعـاية فؼد راطك السقاق ،وكالهؿا مثبت إما بؿـطقق طبارتف أو بؿػفقمفا-
()8شرح العؼقدة القاسطقة ،ابـ طثقؿقـ ()583,581 .8
()0جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)525 .82( ،
()5معالؿ التـزيؾ ،البغقي)845 .1( ،
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هـذا إجؿــال لتػســقرات الســؾػ لؾػــظ العـقـ الؿضــافة هلل طــز وجــؾ وفقؿــا يؾــل
تػصقؾ وتؿثقؾ لذلؽ-
أوٓ :قال تعالك:ﮋﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳟﮊ [هقد-]54 :
قال الطربي :بعقـ اهلل ووحقف كؿا يلمرك ،وكسب لؿجاهد بقحقـا كؿا كلمرك-
واختــار الؼاســؿل :بحػظـــا وكالءتـــا ،وقــال" :كــلن معــف مـــ اهلل طـ ّـز وجـ ّـؾ حػاضــا
وحراسا ،يؽؾئقكف بلطقـفؿ مـ التعدي مــ الؽػـرة ،ومــ الزيـغ يف الصــعة" -وكـذا
قال السعدي-
وكؼؾ السؿعاين :طـ ابـ طباس بؿرأى مـا ،وطـ الضحاك بؿـظر مـا ،وكؼـؾ طــ
غقرهؿ برؤيتـا وحػظـا-
وكؼؾ البغقي طـ مؼاتؾ بعؾؿـا-
واختــار ابـــ كثقــر بؿــرأى مـــا،

وكــذلؽ الؼـــقجل :وقــال بلطقــــا أي بؿــرأى

مـا---وقال :وققؾ بعؾؿـا لؽ (ثؿ قال) "والحؼ أن العـقـ صـػة مــ صـػاتف ٓ كـدري
كقػقتفا ،فقجب إمرارها طؾك ضاهرها مـ دون تلويؾ وٓ تعطقؾ وٓ تشبقف وٓ تؿثقـؾ
وٓ تؼدير"-
ثاكقا :قال تعالك:ﮋﱜ ﱝ ﱞ ﱟﮊ [صف-]56 :
اختار الطربي لتغذى ،وكؼؾ وأكت بعقــل يف أحقالـؽ كؾفـا( -ثـؿ قـال) "وأولـك
(و َأ ْل َؼ ْق ُت َط َؾ ْق َؽ َم َح َّب ًة مِـِّل) ولتغذى طؾك
التلويؾقـ بف ،التلويؾ الذي تلولف َقتا َدة ،وهق َ
()8جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)525 .82( ،
()0محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)60 .3( ،
()5تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)550 :
()1تػسقر السؿعاين ()104 .0
()2معالؿ التـزيؾ ،البغقي)845 .1( ،
()3تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)586 .1( ،
()4فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)842 .3( ،
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(طؾــك َط ْقـِــل) بؿــرأى مـــل ومحبــة
طقـــل ،ألؼقــت طؾقــؽ الؿحبــة مـــل ،وطـــل بؼقلــف َ
وإرادة" ،وكذلؽ السؿعاين،

والبغقي،

وابـ كثقر،

واختار ذلؽ الؼاسؿل،

الؼاسؿل ،وقال" :طؾك طقـل استعارة تؿثقؾقة لؾحػظ والصقنٕ 7ن الؿصـقن يجعـؾ
بؿرأى -ققؾ :و (طؾك) بؿعـك الباء ٕكف بؿعــك بؿـرأى مــل ،يف إصـؾ"-

واختـار

ذلؽ السعدي-
ثالةا:ﮋﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﮊ[الطـقر:
-]15
اختار الطربي :بؿرأى مـا وإحاصة وحػظ ،واختار كحـق ذلـؽ كـؾ الؿػسـريـ
الؿثبتقـ كالسؿعاين ،وابـ كثقر -والؼـقجل،

والؼاسؿل،

والسعدي-

*

*

()8جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)521 .85( ،
()0تػسقر السؿعاين ()506 .5
()5معالؿ التـزيؾ ،البغقي)040 .2( ،
()1تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)051 .2( ،
()2محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)802 .4( ،
()3تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)221 :
()4جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)155 .00( ،
()5تػسقر السؿعاين ()058 .2
()6تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)155 .4( ،
()82فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)054 .85( ،
()88محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)22 .6( ،
()80تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)585 :
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املبخح الشابع :الٔذ
الؿطؾب إول :إثبات صػة القد
هلل طز وجؾ يدان كؿا ذكره اهلل تعالك ورسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بال كقػ وٓ
شبف وٓ مثؾ ،وٓ يؼال إن يده قدرتف أو كعؿتف-
إدلة مـ الؼرآن :ورد لػظ القـد

الؼـرآن مضـافا إلـك اهلل يف طشـرة مقاضـع ويف

مقضع الؼبضة القؿقـ ومـفا:
قــــال تعــــالك:ﮋﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳨ ﮊ[الؿائدة-]31 :
قـــال تعـــالك:ﮋﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﮊ

[يس]55 :
قــــال تعــــالك:ﮋ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﮊ[ص]42:
قــــــال تعــــــالك:ﮋﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﮊ[الزمر:
-]34
قــــــال تعــــــالك:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊﱋ ﱜﮊ[الػتح]82 :
قـــــــــــال تعـــــــــــالك:ﮋﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ

ﲏﮊ[الحجرات]8 :
إدلة مـ السـة:
قسـك،
طـ أبل هريرة طــ الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ قـالْ " :
احـت ََّج آ َد ُم َو ُم َ
ِ
الجـ َِّـةَ ،ق َ
قسـك
ــ َ
قسكَ :يا آ َد ُم َأك َْت َأ ُبقكَا َخ َّق ْب َتـَا َو َأ ْخ َر ْج َتـَـا م َ
ـال َلـ ُف آ َد ُمَ :يـا ُم َ
َف َؼ َال َل ُف ُم َ
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ِ
ِ ِ
ِِ
اص َط َػ َ
اهلل َط َؾ َّل َق ْب َؾ َأ ْن َي ْخ ُؾ َؼـِل
ْ
اهلل بِ َؽالَمفَ ،و َخ َّط َل َؽ بِ َقدهَ ،أ َت ُؾق ُمـل َط َؾك َأ ْم ٍر َقدَّ َر ُه ُ
اك ُ
ِ
قسك َثالَ ًثا"-
بِ َل ْر َبع َ
قسكَ ،ف َح َّج آ َد ُم ُم َ
قـ َسـَةً؟ َف َح َّج آ َد ُم ُم َ
طـ طب ِد اهللِ ب ِـ طؿ ٍرو َق َال رس ُ ِ
ِ ِ
ِ
قـ
اهلل َط َؾ ْقـف َو َسـ َّؾ َؿ" :إِ َّن ا ْل ُؿ ْؼسـط َ
َ ْ َْ
َ ُ
ْ َ ْ
قل اهلل َص َّؾك ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِطـْدَ اهللِ َط َؾك َمـَابِ َر مِ ْـ ُك ٍ
ــ َي ِؿ ِ
يـ
ـقـ ،ا َّلـذ َ
الـر ْح َؿ ِـ َط َّـز َو َج َّـؾَ ،وك ْؾتَـا َيدَ ْيـف َيؿ ٌ
قرَ ،ط ْ
ـقـ َّ
قن فِل ُح ْؽ ِؿ ِف ْؿ َو َأ ْهؾِ ِ
َي ْع ِد ُل َ
قف ْؿ َو َما َو ُلقا"-
ِ ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿَ ،أ َّك ُف َق َال:
اهلل َطـ ُْف َؿاَ ،ط ْـ َر ُسقل اهلل َص َّؾك ُ
َط ِـ ا ْب ِـ ُط َؿ َر َرض َل ُ
ــقن الســـؿق ُ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ــؿ َي ُؼـ ُ
ــقلَ :أ َكـــا
ــق َم الؼ َقا َمـــة إَ ْر َضَ ،و َت ُؽـ ُ َّ َ َ
اهلل َي ْؼـــبِ ُض َيـ ْ
ات بِ َقؿقــــفُ ،ثـ َّ
" إِ َّن َ
الؿؾِ ُؽ"-
َ
ذكر شقخ اإلسالم " :هلل تعالك يدان مختصتان بف ،ذاتقتان لـف كؿـا يؾقـؼ بجاللـف،
وأكــف ســبحاكف خؾــؼ آدم بقــده دون الؿالئؽــة وإبؾــقس ،وأكــف ســبحاكف يؼــبض إرض
ويطقي السؿاوات بقده القؿـك ،وأن يديف مبسـقصتان ،ومعــك بسـطفؿا :بـذل الجـقد
وسعة العطاءٕ 7ن اإلططاء والجقد يف الغالب يؽقن ببسط القد ومدّ ها ،وتركف يؽـقن
ضــؿًا لؾقــد طؾــك العـــؼ ،كؿــا قــال تعــالك:ﮋﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﮊ [اإلسراء ،]06 :وصار مـ الحؼـائؼ
العرفقة أكف إذا ققؾ هق مبسقط القد ففؿ مـف يد حؼقؼقة" ---وقال رحؿـف اهلل" :إن لػـظ
القديـ بصقغة التثـقة لؿ يستعؿؾ يف الـعؿة وٓ يف الؼدرةٕ 7ن اسـتعؿال لػـظ القاحـد
يف آثـــقـ أو آثـــقـ يف القاحــد ٓ أصــؾ لــف يف لغــة العــرب التــل كــزل هبــا الؼــرآن،
فؼقلف:ﮋ ﲱ ﲲ ﲳﲺﮊ [ص ٓ ،]42 :يجقز أن يـراد بـف الؼـدرةٕ 7ن الؼـدرة
صػة واحدة ،وٓ يجقز أن يعرب بـآثـقـ طــ القاحـد ،وٓ يجـقز أن يـراد بـف الـعؿـة7
ٕن كعؿ اهلل ٓ تحصك ،فال يجقز أن يعرب طـ الـعؿ التل ٓ تحصك بصقغة التثـقة"-
()8صحقح البخاري ( ،)803 .5صحقح مسؾؿ (-)0210 .1
()0صحقح مسؾؿ ( ،)8125 .5مسـد أحؿد ط الرسالة ( ،)50 .88قال شعقب إركـاؤوط صـحقح طؾـك
شرط الشقخقـ-
()5صحقح البخاري ( ،)805 .6صحقح مسؾؿ (-)0815 .1
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التثـقة"-
وقد ورد لػظ القد مضافا إلك اهلل مػردا ومثـك وجؿعا يف طدة سـقاقات سـلذكرها
يف الؿطالب أتقة:

الؿطؾب الةاين :الدٓلة بالقد طؾك الجقد والخقر.
وهــذا كحــق ققلــف تعــالك:ﮋﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀﮊ[آل طؿران-]45:
وفقؿا يؾل طبارات السؾػ يف التعبقر طـ معـك القد
يف ققلــــف تعــــالك :ﮋﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳨ ﮊ [الؿائــدة -]31 :ذكــر الؿػســرون الســؾػ يف
القديـ أققآ تعقد إلك أحد الؿعاين التالقة:
 ,8يــد اهلل صــػة مـــ صــػاتف ،وهــذا تػســقر بالؿطــابؼ ،وقــقل صــريح يف إثبــات
الصػة ،وأكثر الؿػسـريـ طؾـك هـذه الطريؼـة ،ومــفؿ مــ اقتصـر طؾـك هـذا الؿعــك،
ومـفؿ مـ أضاف إلقف ٓزما مـ لقازم الصػة ،ومـفؿ مـ اقتصر طؾل الالزم-
 ,0كعؿتاه ،ومؼصـقدهؿ مــ التثـقـة ذكـر كعؿتـقـ مــ كعـؿ اهلل مثـؾ كعؿـة الـدكقا
الظاهرة وكعؿتفا الباصـة وققؾ :كعؿة الؿطر والـبات وققؾ :الثقاب والعؼاب ،وهمٓء
التػتقا إلك تثـقة القديـ فثـقا معـاهـا ،وأكـا أرى أن هـذا الؼـقل مرجـقح ،والـراجح أن
التثـقة ,كؿا سقليت ,دلقؾ طؾك أن هلل يديـ ٓ يدا واحدة-
وققؾ كعؿف طؾقفؿ -فنن العرب تؼقل( :لؽ طـدي يد) ،يعـقن بذلؽ :كعؿف ،وهذا
الؼقل ٓ يختؾػ طـ سابؼف سقى أن الؼقل السابؼ ثـك الـعؿ بـاء طؾـك تثـقـة القـديـ،
أما هذا فجؿع-
 ,5مؾؽف ،وذلؽ كؼقل العـرب لؾؿؿؾـقك :هـق مؾـؽ يؿقــف ،وفـالن بقـده طؼـدة
كؽــاح فالكــة ،أي يؿؾــؽ ذلــؽ ،وكؼــقل اهلل تعــالك ذكــره:ﮋﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
()8باختصار مـ مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة-)545,528.3( ،،
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ﱋﱌ ﱙﮊ[سقرة الؿجادلة-]80 :
 ,1الؼقة -وقالقا :ذلؽ كظقر ققل اهلل تعالك ذكره:ﮋﱝ ﱞ ﱟﮊ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﮊ [ســقرة ص -]12 :وهــذا التػســقر بعقــد مــع أن الؼــقة مـــ
لــقازم القــد وقــد فســرت القــد بــف يف مقاضــع ســقليت ذكرهــا لؽـفــا هـــا ٓ تتـاســب مــع
السقاق-
وأية دلقؾ واضح طؾك إثبات القديـ هلل تعالك ،وهق ما طؾقف السؾػ ومــ طؾـك
مـفجفؿ ،لؿ يخالػ يف ذلؽ أحد 7وتثـقة القديـ يف أية دلقؾ طؾك أن القـد حؼقؼـة ٓ
مجاز ،ولق كان التعبقر مجازا لؼال بؾ يده ،وٓ يصح أن يؼال الـعؿتـان بؿعــك الــعؿ
الؽثقرةّ 7
ٕن العرب قد تخرج الجؿقع بؾػظ القاحد ٕداء القاحد طــ جؿقـع جـسـف،
وذلؽ كؼقل اهلل تعالك ذكره:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﮊ[العصر،8 :
 ---]0فؾؿ ُي َر ْد باإلكسان إكسان بعقـف ،بؾ طـل بف جؿقع اإلكس ،ولؽـ القاحد أ َّدى طـ
جـسف ،كؿا تؼقل العرب( -ما أكثر الدرهؿ يف أيدي الـاس) ،فلما إذا ثـَّك آسـؿ ،فـال
يمدي طـ الجـس ،وٓ يم ّدي إٓ طـ اثــقـ بلطقاهنؿـا دون الجؿقـع ودون غقرهؿـا---
وخطل يف كالم العرب أن يؼال( :ما أكثر الدرهؿقـ يف أيدي الـاس) ،بؿعــك :مـا أكثـر
الدراهؿ يف أيديفؿ ---والدرهؿ إذا ثـِّل ٓ يمدي يف كالمفا إٓ طــ اثــقـ بلطقاهنؿـا---
فػل ققل اهلل تعالك :ﮋﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳨ ﮊ[الؿائـدة ، ]31:مـع
إطالمف طبا َده أن كعؿف ٓ تحصك ،مع ما وصػـا مـ أكف غقر معؼقل يف كالم العـرب أن
اثـــقـ يم ّديــان طـــ الجؿقــع مــا يـبــئ طـــ خطــل قــقل مـــ قــال :معـــك (القــد) ،يف هــذا
الؿقضع ،الـعؿة ،وصحة ققل مـ قال :إن (يد اهلل) ،هل لف صػة-
واختار هذا السؿعاين :وصرح بنثبات الصػة فؼـال" :وأمـا القـد :صـػة هلل تعـالك
بـــال كقـــػ ،ولـــف يـــدان" -وكـــذلؽ البغـــقي -وابــــ كثقـــر -والؼاســـؿل،
()8جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر ،)123 121,.82( ،باختصار وتصرف-
()0تػسقر السؿعاين ()22 .0
()5معالؿ التـزيؾ ،البغقي)44 ,43.5( ،
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والسعدي-
وطؾك هذا الؼقل الؼـقجل لؽـف ذهب إلك أن تثـقة القديـ لؾؿبالغة،

وهذا كؿا

ذكرت قبؾ قؾقؾ مرجقح ،والراجح أن التثـقة إلثبات يديـ اثـتقـ ٓ واحدة-
الؿطؾب الةالث :الدٓلة بالقد طؾك الؼقة.
وهذا كحق :قال تعالك:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍﮊ[يس]48 :
وفقؿا يؾل طبارات السؾػ يف التعبقر طـ معـك القد
أوٓ :يف معـك القديـ يف ققلف تعالك:ﮋ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲺ[ص -]42:أكثــر الؿػســريـ الســؾػ صــرحقا
ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ
بنثبات صػة القديـ هلل تعالك ،فأية دلقؾ طؾك الصػة وٓ مجال لحؿؾف طؾك الؿجاز7
ٕن اهلل طز وجؾ أخربَ أكف خص آدم بخؾؼف إيـاه بقـده ولـق كـان معــك القـد الـعؿـة ،أو
ِ
لخصقصــف آدم بــذلؽ وجــف مػفــقمٕ 7ن جؿقــع خؾؼــف
الؼــقة ،أو الؿؾــؽ ،لؿــا كــان
مخؾقققـ بؼدرتف ،وتحت مؾؽف -قال ابـ الؼقؿ" :لػظ القد جـاء يف الؼـرآن طؾـك ثالثـة
أكقاع -مػردا ،ومثـك ،ومجؿقطا ،فـالؿػرد :كؼقلـف:ﮋﱃ ﱄ ﱊﮊ [الؿؾـؽ]8 :
ﲳ والؿجؿــقع كؼقلــف:ﮋﱇ ﱈ ﱍﮊ [يــس-]48 :
ﱠ
والؿثـــك كؼقلــف:ﱡﲲ
فحقث ذكر القد مثـاة -أضاف الػعؾ إلـك كػسـف بضـؿقر اإلفـراد ،وطـدى الػعـؾ بالبـاء
ﱠ
إلقفؿا ،وقال:ﱡﲲ
ﲳ -وحقـث ذكرهـا مجؿقطـة أضـاف الػعـؾ إلقفـا ،ولـؿ يعـدّ

ﲳ مــــ الؿجـــاز مـــا
ﱠ
الػعـــؾ بالبـــاء -ففـــذه ثالثـــة فـــروق :فـــال يحتؿـــؾﱡﲲ
يحتؿؾفﮋﱇ ﱈ ﱍﮊ [يس ،]48 :فنن كؾ أحد يػفؿ مـ ققلف:ﮋﱇ ﱈ
=

()8تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)814,813 .5( ،
()0محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)853,852 .1( ،
()5تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)055 :
()1فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)85 .1( ،
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ﱍﮊ [يـــس ،]48 :مـــا يػفؿـــف مــــ ققلـــف :طؿؾــــا وخؾؼــــا ،كؿـــا يػفـــؿ ذلـــؽ مــــ
ققلف:ﮋﳑ ﳒ ﳖﮊ [الشقرى ،]52 :وأما ققلف:ﮋ ﲲ ﲳ ﲺﮊ[ص:
 ]42فؾق كان الؿراد مـف مجرد الػعؾ لؿ يؽـ لذكر القد بعد كسـبة الػعـؾ إلـك الػاطـؾ
معـك فؽقػ وقـد دخؾـت طؾقفـا البـاء؟ فؽقـػ إذا ثـقـت؟ وسـ ّر الػـرق أن الػعـؾ قـد
يضــاف إلــك يــد ذي القــد ،والؿــراد اإلضــافة إلقــف -كؼقلــف:ﮋ ﱽ ﱾ ﱿ ﲅﮊ

[الحج ،]82 :وققلـف:ﮋﳑ ﳒ ﳖﮊ [الشـقرى ،]52 :وأمـا إذا أضـقػ إلقـف
الػعؾ ،ثؿ طدي بالباء إلك القد مػردة أو مثـاة ،ففق مؿا باشرتف يده"-
وأكثر الؿػسريـ فسروا بالؿطابؼ وصـرحقا بنثبـات الصـػة ،كـالطربي وذكـر أن
اهلل خؾؼ آدم بقديف ،وخصف بذكره خؾ َؼف إياه بقده دون غقره مـ طباده لؿعــك بـف فـارق
غقره مـ سائر الخؾؼ وهق خؾؼف بقديف طؾك وجف الحؼقؼة-

وصرح بنثبات القديـ البغقي وذكر ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ ( :وكِ ْؾتَا َيدَ ْي ِف

ِ
قـ) -وكذلؽ الؼـقجل واستدٓ بالتثـقة طؾك أهنا لقست بؿعـك الؼقة والؼدرة،
َيؿ ٌ
بؾ لؾدٓلة طؾك أهنؿا صػتان مـ صػات ذاتـف سـبحاكف -لؽـفؿـا كؼـال طــ مجاهـد أن
القد هـا بؿعـك التلكقد والصؾة مجازا كؼقلف :ويبؼك وجف ربؽ ،وهذه الرواية مشـؽؾة
ولؿ أجدها إٓ طـد الؼرصبل ،رواها مرسؾة وهـذا يعــل أهنـا باصؾـة ســدا ،وكـذلؽ
متـإ 7هنا أكؽار لؾصػة وهذا مخالػ لؿـفج مجاهد-
ثاكقــا :يف معـــك إيــدي يف ققلــف تعــالك:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﮊ[يـس ]48 :جــاءت تعبقـرات الؿػســريـ الســؾػ
متؼاربـة تـدور حــقل كســبة فعــؾ الخؾــؼ هلل طــز وجــؾ -قــال الطــربي :مؿــا خؾؼـــا مـــ
()8التػسقر الؼقؿ ،ابـ الؼقؿ (ص)121 :
()0جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)056 .08( ،
()5صحقح مسؾؿ ( ،)8125 .5مسـد أحؿد ط الرسالة ( ،)50 .88قال شعقب إركـاؤوط صـحقح طؾـك
شرط الشقخقـ-
()1فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)35 .80( ،
()2الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل)005 .82( ،
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الخؾؼ -وقال السؿعاين :تقلقـا خؾؼف وإبداطف ،وإولك يف إيدي أن يـممـ هبـا وٓ
تػسر -وقال البغقي :تقلقـا خؾؼف بنبداطـا مــ غقـر إطاكـة أحـد -وقـال الؼاسـؿل:
مؿا تقلقـا كحـ خؾؼف-
ثالةا :يف معــك القـد يف ققلـف تعـالك:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱜﮊ [الػتح -]82 :دارت طبارات الؿػسريـ السؾػ حـقل
الؿعاين التالقة:
 ,8يد اهلل فقق أيديفؿ طـد البقعة ،كؼؾف كثقر مـ الؿػسريـ طـ السـدي ،قـال" :
كاكقا يلخذون بقد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ويبايعقكف ،ويد اهلل فـقق أيـديفؿ يف
الؿبايعة"-
 ,0هـــق حاضـــر معفـــؿ يســـؿع أقـــقالفؿ ويـــرى مؽـــاهنؿ ،ويعؾـــؿ ضـــؿائرهؿ
وضقاهرهؿ ،ففق تعالك هق الؿبايع بقاسطة رسقلف ،رجحف الطـربي ،واقتصـر طؾقـف
ابـ كثقر-
 ,5طؼد الؿقثاق مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كعؼده مـع اهلل سـبحاكف مــ
غقر تػاوت ،ذهب إلقف الؼاسؿل ،والسعدي-
 ,1ققة اهلل فقق ققهتؿ يف كصرة رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿٕ 7هنـؿ إكؿـا بـايعقا
رسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك كصرتف طؾك العدو ،ذكره الطربي-
()8جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)222 .02( ،
()0تػسقر السؿعاين ()554 .1
()5معالؿ التـزيؾ ،البغقي)04 .4( ،
()1محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)861 .5( ،
()2جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)082 .00( ،
()3جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)082 .00( ،
()4تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)506 .4( ،
()5محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)154 .5( ،
()6تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)460 :
()82جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)082 .00( ،
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 ,2يــد اهلل بالقفــاء بؿــا وطــدهؿ مـــ الخقــر فــقق أيــديفؿ ،كؼؾــف طـــ ابـــ طبــاس
الطربي ،والبغقي-
هــذه هــل تػســقرات القــد هـــا وهــل مــرتددة بــقـ آقتصــار طؾــك طبــارة الؼــرآن
والتػسقر بالؿطابؼ والتػسقر بالالزم ،وأكثر الؿػسريـ السؾػ ذكروا ٓزما مـ لقازم
القد وفقققتفا بالـسبة ٕيدي الؿبايعقـ ،فالطربي وابـ كثقر ذكروا أن اهلل حاضر معفؿ
وهذا مـ لقازم فقققة يده بالـسبة ٕيدي الؿبايعقـ ،أمـا الؼاسـؿل والسـعدي فـذكروا
أن العبارة تشبقف لعؼدهؿ مع الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعؼدهؿ مع اهلل طز وجـؾ-
أما الؼقٓن إخقران ففؿا تػسقر بالزم مـ الؾقازم أحدهؿا الؼقة وأخر القفاءٕ 7ن
ذلؽ مـ لقازم القد وفقققتفا بالـسبة ٕيدي الؿبايعقـ-
والؿالحظ أن جؿقع إقـقال اسـتبعدت أن تؽـقن فقققـة يـد اهلل طـز وجـؾ طؾـك
أيــدي الؿبــايعقـ حؼقؼقــةٕ 7ن الػقققــة بؿعـــك الؿؿاســة غقــر مؼصــقدة ،ولــذلؽ قــال
الشقخ ابـ طثقؿقـ" :هذه أيضًا طؾك ضاهرها وحؼقؼتفا 7فنن يد اهلل تعالك فقق أيـدي
الؿبايعقـٕ 7ن يده مـ صػاتف ،وهـق سـبحاكف فـققفؿ طؾـك طرشـف 7فؽاكـت يـده فـقق
أيديفؿ ،وهذا ضاهر الؾػظ وحؼقؼتف ،وهـق لتقكقـد كـقن مبايعـة الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف
سؾؿ مبايعة هلل طز وجؾ ،وٓ يؾزم مـفا أن تؽقن يد اهلل جؾ وطال مباشرة ٕيديفؿ ،أٓ
ترى أكف يؼال :السؿاء فققـا مع أهنا مبايـة لـا بعقدة طـا ،فقـد اهلل طـز وجـؾ فـقق أيـدي
الؿبايعقـ لرسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مع مبايـتف تعالك لخؾؼف وطؾقه طؾقفؿ"-

الؿطؾب الرابع :الدٓلة بالقد طؾك الؿؾؽ والسقطرة.
وهـــذا كحـــق :قـــال تعـــالك:ﮋﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﮊ[الؿممـــقن -]55 :وقــال تعــالك:ﮋﲵ ﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ
()8جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)082 .00( ،
()0معالؿ التـزيؾ ،البغقي)522 .4( ،
()5الؼقاطد الؿثؾك يف صػات اهلل وأسؿائف الحسـك ،ابـ طثقؿقـ( ،ص)41 :
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ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﮊ [الزمــر ،]34 :فػــل معـــك الؼبضــة والقؿــقـ
اختار أكثر مػسري السؾػ تػسقر الؼبضة والقؿقـ بالؿطابؼ وصرحقا بنثبات الصػة،
فؿثال كؼؾ السؿعاين طـد تػسقر أية إثريـ التالققـ:

ِ
ــ إَ ْح َب ِ
ـار إِ َلـك
إول :طـ طبد اهلل بـ مسعقد رضل اهلل طـف :قالَ " :جـا َء َح ْب ٌـر م َ
َجدُ َ :أ َّن اهلل يجع ُؾ السؿق ِ
قل اهللِ َص َّؾك اهلل َط َؾ ْق ِف َوس َّؾؿ َف َؼ َالَ :يا م َحؿدُ إِكَّا ك ِ
رس ِ
ات َط َؾك
َّ َ َ
ََ ْ َ
ُ َّ
َ َ
َ ُ
ُ
ِ
قـ َط َؾك إِ ْص َبعٍَ ،و َّ
الؿا َء َوال َّث َرى َط َؾك إِ ْص َبعٍَ ،و َسائِ َر
إِ ْص َب ٍع َوإَ َرض َ
الش َج َر َط َؾك إِ ْص َبعٍَ ،و َ
ِ
الخالَئِ ِؼ َط َؾك إِ ْص َبعٍَ ،ف َق ُؼ ُ
َ
الؿؾِ ُ
اهلل َط َؾ ْق ِـف َو َسـ َّؾ َؿ َحتَّـك
قل َأكَـا َ
ـؽَ ،ف َضـح َؽ الـَّبِـل َصـ َّؾك ُ
اج ُذه َتص ِدي ًؼا ل ِ َؼق ِل الحب ِـرُ ،ثـؿ َقـر َأ رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِـف َو َسـ َّؾ َؿ :ﮋ َو َمـا
َْ
ْ
َبدَ ْت ك ََق ِ ُ ْ
َّ َ َ ُ
ـقل اهلل َصـ َّؾك ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ات بِ َق ِؿقـ ِ ِف،
ات َم ْط ِق َّي ٌ
الس َؿ َق ُ
اهلل َح َّؼ َقدْ ِرهَ ،وإَ ْر ُض َجؿق ًعا َق ْب َض ُت ُف َي ْق َم الؼ َقا َمةَ ،و َّ
َقدَ ُروا َ
ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك َط َّؿا ُي ْش ِر ُك َ
قنﮊ-

ـؿعت رس َ ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِـف َو َسـ َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
الثاين :قال أبـق ُه َر ْي َـرةََ ،ق َ
ـقل "
ـالَ :س ْ ُ َ ُ
ـقل اهلل َصـ َّؾك ُ
ِ ِ ِ ِ
ــ ُم ُؾـ ُ
ـؿ َي ُؼـ ُ
الؿؾِـ ُ
ـقك
ـؽَ ،أ ْيـ َ
ـقلَ :أ َكــا َ
السـ َـؿ َقات بِ َقؿقـــفُ ،ثـ َّ
اهلل إَ ْر َضَ ،و َي ْطـ ِـقي َّ
َي ْؼ ـبِ ُض ُ

إَ ْر ِ
ض"-

ثؿ قال السؿعاين :يؼال" :إن قبضتف ويؿقـف ٓ بقصػ ،قال سػقان بـ طققـة :كـؾ
ما ورد يف الؼرآن مـ هذا فتػسقره قراءتف ،حؽاه الـؼاش وغقره -وققؾ :قبضـتف قدرتـف،
وإول أولك بؿا بقـا مـ قبؾ"-
أما البغقي فاكتػك بـؼؾ أثار ،وهذا تػسقر لمية بأثـار الصـريحة يف اإلثبـات،
وبالتالل هق إثبات صريح لصػة القد-
وكذلؽ ابـ كثقر وقال" :الطريؼ فقفا ويف أمثالفا مذهب السـؾػ ،وهـق إمرارهـا
كؿـا جـاءت مــ غقـر تؽققـػ وٓ تحريـػ" -وكـذلؽ الؼاسـؿل :ذكـر يف (الؼبضــة
()8صحقح البخاري ( ،)803 .3صحقح مسؾؿ ()0814 .1
()0صحقح البخاري ( ،)803 .3صحقح مسؾؿ ()0815 .1
()5تػسقر السؿعاين ()152,146 .1
()1معالؿ التـزيؾ ،البغقي)858 .4( ،
()2تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)885 .4( ،
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والقؿقـ) مذهبقـ ،واختار مذهب السؾػ-
ومـ الؿػسريـ مـ اقتصر طؾـك طبـارة الؼـرآن كـالطربي حقـث قـال" :وإرض
ـات بِ َق ِؿقـِـف)" -كـذلؽ فعـؾ
ات) كؾفـا ( َم ْط ِق َّي ٌ
الس َـؿ َق ُ
كؾفـا قبضـتف يف يـقم الؼقامـة َ
(و َّ
السعدي-
أما الؼـقجل :فؼد أثبت الؼبضة والقـد وأشـار إلـك أن الؿؼصـقد إثبـات قـدرة اهلل
وسؾطتف طؾك الؽقن وتصرفف فقف ،وجاء هذا اإلثبات بلن صقرة السـؿاوات وإرض
كالشلء الؿؼبقض بالقد-
ويف باقل الؿقاضع التل ذكرت فقفا القد بؿعـك السقطرة والؿؾؽ اقتصر أكثر
السؾػ طؾك ذكر ألػاظ أية دون التصريح بتػسقر إلػاظ بالؿطابؼ أو بالالزم ،فػل
ققلف تعالك:ﮋﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﮊ

[آل طؿران -]03 :قال الطربي كؾ ذلؽ بقدك وإلقؽ -وقال السؿعاين" :أي بقدك

الخقر والشر" -وقال البغقي" :أي بقدك الخقر والشر فاكتػك بذكر أحدهؿا"-
ﮋ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﮊ
ويف ققلف تعالك :ﱳ

[آل طؿران ]45:قال الطربي" :التقفقؼ لإليؿان والفداي َة لإلسالم ،بقد اهلل وإلقف"-
وإلقف" -وقال ابـ كثقر" :أي :إمقر كؾفا تحت تصريػف" -ويف ققلف تعالك:ﮋﳁ
تعالك:ﮋﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
()8محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)062 .5( ،
()0جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)501 .08( ،
()5تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)406 :
()1فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)810 .80( ،
()2جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر ()528 .3
()3تػسقر السؿعاين ()524 .8
()4معالؿ التـزيؾ ،البغقي)01 .0( ،
()5جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)283 .3( ،
()6تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)32 .0( ،
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ﳎ ﳏﮊ [الؿممـقن -]55 :قال السؿعاين :مالؽ كؾ شلء -وكذلؽ يف
ققلف تعالك:ﮋﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﮊ [يس:
 ،]55ويف وققلف تعالك:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﮊ

[الؿؾؽ -]8 :قال السؿعاين" :ثبت لف ما يستحؼف مـ التعظقؿ والجالل" -وقال ابـ
كثقر" :لف التصرف ،وما مـ شلء إٓ تحت مؾؽف وقفره وسؾطاكف"-

الؿطؾب الخامس :دٓلة القد يف سقاق الـفل طـ التؼدم طؾك اهلل طز وجؾ.
يف ققلــــــف تعــــــالك:ﮋﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲏﮊ

[الحجرات ]8 :اقتصر مػسـرو السـؾػ طؾـك بقـان الؿـراد مــ تعبقـر َ
(ٓ ُت َؼـدِّ ُمقا َبـ ْق َـ
َيدَ ِي) ،وقالقا معـاه ٓ تعجؾقا بلمر مـ أمقركؿ قبؾ أن يؼضل اهلل طـز وجـؾ ورسـقلف

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ولؿ يشقروا إلك إثبـات صـػة القـديـ ،فؿـثال قـال الطـربيٓ" :
تعجؾقا بؼضاء أمر يف حروبؽؿ أو ديـؽؿ ،قبؾ أن يؼضل اهلل لؽؿ فقف ورسقلف ،فتؼضقا
محؽل طـ العرب فالن يؼـدّ م بـقـ يـدي إمامـف ،بؿعــك
بخالف أمر اهلل وأمر رسقلف،
ّ
يعجؾ بإمر والـفل دوكف -ومثؾف قال السؿعاين -والبغقي-

*

*

()8تػسقر السؿعاين ()154 .5
()0تػسقر السؿعاين ()802 .0
()5تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة)552 .1( ،
()1جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)040 .00( ،
()2تػسقر السؿعاين ()080 .2
()3معالؿ التـزيؾ ،البغقي)552 .4( ،
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املبخح الشابع :الظاق
الؿطؾب إول :إثبات صػة الساق.
إدلة مـ الؼرآن:
اســــتدل فريــــؼ بؼقلــــف تعــــال:ﮋﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ

ﳯ ﳰ ﮊ [الؼؾؿ-]10 :
إدلة مـ السـة:

ِ
اهلل َط َؾ ْق ِـف َو َسـ َّؾ َؿ
طـ أبل سعقد الخدري رضل اهلل طـف قالَ " :سؿ ْع ُت الـَّبِ َّل َص َّؾك ُ
ِ ٍ
ِ
ِِ
َي ُؼ ُ
ــ ك َ
َـان
قلَ " :ي ْؽ ِش ُ
ـجدُ َلـ ُف ُكـؾ ُم ْـمم ٍـ َو ُم ْممـَـةَ ،ف َق ْب َؼـك ُكـؾ َم ْ
ــ َسـاقفَ ،ف َق ْس ُ
ػ َربـَا َط ْ
يسجدُ فِل الد ْكقا ِرياء وسؿعةًَ ،فق ْذ َهب لِقسجدَ َ ،فقعقد َضفره َصب ًؼا و ِ
احدً ا"-
َُ ُ ُُْ َ َ
َ َ ً َ ُ ْ َ َ ُ َْ ُ
َْ ُ
الؿطؾب الةاين :دٓلة الساق يف ققلف تعالك:ﮋﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳰ ﮊ [الؼؾؿ]10 :
اختؾػ مػسرو السؾػ ,ومــ قـبؾفؿ الصـحابة ,يف معــك لػـظ السـاق يف أيـة
طؾك ققلقـ:
الؼقل إول :الؿؼصـقد مــ لػـظ السـاق يف أيـة سـاق اهلل طـز وجـؾ ،والؿعــك
الؿراد يقم يؽشػ اهلل طز وجؾ طـ ساقة-
الؼقل الةاين :لقس الؿؼصقد مــ لػـظ السـاق سـاق اهلل طـز وجـؾ ،بـؾ الؿؼصـقد
الشــدة والؽــرب ،والؿعـــك يــقم يؽشــػ اهلل طــز وجــؾ طـــ الشــدة والؽــرب والفــقل
الشديد ،ولقس يف هذه أيـة دلقـؾ طــد هـمٓء طؾـك ثبـقت السـاق هلل طـز وجـؾ ،بـؾ
الدلقؾ حديث أبل سعقد الخدري الؿذكقر آكػا ،وذهب بعضفؿ إلك أن أيـة ٓ تـدل
بظاهرها طؾك إثبات الساق استؼالٓ ،بؾ تدل طؾك ذلـؽ بـدلقؾ إضـايف وهـق حـديث
أبل سعقد الخدري-

()8صحقح البخاري ( ،)826 .3صحقح مسؾؿ ()0026 .1
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أدلة الػريؼ إول:
استدل همٓء بؿا يؾل:
 ,8بحديث أبل سعقد الخدري الؿذكقر آكػا ،وقالقا :ققلف تعالك :ﮋﳧ ﳨ

ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﮊ [الؼؾــــؿ ]10 :إثبــــات لصــــػة
الساق هلل طز وجؾ كؿا يف الحديث ،وتـؽقره لؾتعظقؿ والتػخقؿ-
ػ طـفا ،بؾ يؼـالُ :ك ِشـ َػت الشـدة
 ٓ ,0يصح يف العربقة أن يؼال طـ الشدة ُك ِش َ
طـ الؼقم فالعذاب والشدة هؿا الؿؽشـقف ٓ الؿؽشـقف طــف -قـال ابــ الؼـقؿ" :إن
ـػ طـفـا كؿـا قـال اهلل
لغة الؼقم يف مثؾ ذلؽ أن يؼال ُك ِش َػت الشدة طــ الؼـقم ٓ ُك ِش َ
تعـــــــالكﮋﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﮊ
[إطـــــــــراف ،]852:وقـــــــــال:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍﮊ [الؿممــــقن ]42فالعـــذاب والشـــدة هؿـــا الؿؽشـــقف ٓ
الؿؽشقف طـف"-
أن ضاهر الؼرآن يدل طؾك ذلـؽ مــ جفـة أكـف أخـرب أكـف يؽشـػ طــ سـاق،
ويدطقن إلك السجقد والسجقد ٓ يصؾح إٓ هلل ،فعؾـؿ أكـف هـق الؽاشـػ طــ سـاقف-
قال ابـ الؼقؿ" :إن ضاهر الؼرآن يدل طؾك ذلؽ مـ جفة أكف أخرب أكف يؽشػ طـ ساق
ويدطقن إلك السجقد والسجقد ٓ يصؾح إٓ هلل"-
 ,1إن قؾـا الؿؽشقف طـف الشـدة فالشـدة ٓ تـؽشـػ إٓ بـدخقل الجــة ،وهـذا
وقت ٓ يممرون فقف بالسجقد ،وهذا إشؽال يضعػ الؼـقل -قـال ابــ الؼـقؿ" :هــاك
تحدث الشدة وتشـتد وٓ تـزال إٓ بـدخقل الجــة ،وهــاك ٓ يـدطقن إلـك السـجقد،
وإكؿا يدطقن إلقف أشد ما كاكت الشدة"-
وإلــك هــذا ذهــب ابـــ كثقــر حقــث فســر الســاق بــإهقال والــزٓزل والــبالء
()8الصقاطؼ الؿرسؾة يف الرد طؾك الجفؿقة والؿعطؾة ،ابـ الؼقؿ)025,020 .8( ،
()0الصقاطؼ الؿرسؾة يف الرد طؾك الجفؿقة والؿعطؾة ،ابـ الؼقؿ-)51,55.8( ،
()5الصقاطؼ الؿرسؾة يف الرد طؾك الجفؿقة والؿعطؾة ،ابـ الؼقؿ)025,020 .8( ،
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وآمتحان وإمقر العظام ،ثؿ استشفد طؾك ذلؽ بحديث أبل سعقد الخدري ،وهذا
يدل طؾك أكف أثبت الساق صػة لؾرحؿـ-
وإلقف ذهب الؼـقجل وقال بعد أن ذكر حـديث أبـل سـعقد الخـدري" :وإذا جـاء
هنر اهلل بطؾ هنر معؼؾ وذلؽ ٓ يستؾزم تجسقؿًا وٓ تشبقفًا فؾـقس كؿثؾـف شـلء"-
وكذلؽ السعدي-
أدلة الػريؼ الةاين:
استدلقا طؾك ذلؽ بلن اهلل طز وجؾ قال :ﮋﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳰ ﮊ [الؼؾؿ:

 ]10ولؿ يؼؾ طـ ساق اهلل ،وٓ قال يؽشػ الرب طـ ساقف ،وإكؿا ذكر ساقًا مـ َّؽـرة

معرفة وٓ مضافة ،وهذا الؾػظ بؿجرده ٓ يـدل طؾـك أهنـا سـاق اهلل ،واستشـفدوا
غقر َّ
طؾــك ذلــؽ بــلثر طـــ ابـــ طبــاس رواه الطــربي والبقفؼــل فســر فقــف الســاق بالشــدة
والؽرب-
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة" :إن جؿقع ما يف الؼرآن مــ آيـات الصـػات فؾـقس
طـ الصحابة اختالف يف تلويؾفا -وقد صالعـت التػاسـقر الؿـؼقلـة طــ الصـحابة ومـا
رووه مـــ الحــديث ووقػــت مـــ ذلــؽ طؾــك مــا شــاء اهلل تعــالك مـــ الؽتــب الؽبــار
والصغار أكثر مـ مائة تػسقر فؾؿ أجد  ,إلك ساطتل هذه  ,طـ أحد مـ الصحابة أكـف
تــلول شــقئا مـــ آيــات الصــػات أو أحاديــث الصــػات بخــالف مؼتضــاها الؿػفــقم
الؿعروف 7بؾ طـفؿ مـ تؼرير ذلؽ وتثبقتف وبقان أن ذلؽ مــ صـػات اهلل مـا يخـالػ
كالم الؿتلولقـ ما ٓ يحصقف إٓ اهلل -وكذلؽ فقؿا يذكروكف آثريـ وذاكريـ طـفؿ شقئا
كثقرا -وتؿام هذا أين لؿ أجدهؿ تـازطقا إٓ يف مثؾ ققلف تعالكﮋﳧ ﳨ ﳩ ﳪ

ﳰ ﮊ فروي طـ ابـ طباس وصائػة أن الؿـراد بـف الشـدة أن اهلل يؽشـػ طــ الشـدة يف
()8فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،الؼـقجل)041,045 .81( ،
()0تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي( ،ص)558 :
( )5روى الطربي والبقفؼل هذا إثر طـ ابـ طباس بعدة أساكقد صحح ابـ حجر بعضا وحسـ بعضا ،اكظـر
جــامع البقــان ،الطــربي ،ت شــاكر ،)226 ,221.05( ،وإســؿاء والصــػات لؾبقفؼــل (،)855 .0
واكظر فتح الباري ،ابـ حجر)105 .85( ،
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أخرة وطـ أبـل سـعقد وصائػـة أهنـؿ طـدوها يف الصـػات 7لؾحـديث الـذي رواه أبـق
سعقد يف الصحقحقـ -وٓ ريب أن ضاهر الؼرآن ٓ يدل طؾك أن هذه مـ الصػات فنكف
قال:ﮋﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳰ ﮊ كؽرة يف اإلثبات لؿ يضـػفا إلـك اهلل ولـؿ يؼـؾ طــ
ساقف فؿع طدم التعريػ باإلضافة ٓ يظفر أكف مـ الصػات إٓ بدلقؾ آخر"-
وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة" :إكف لقس يف ضاهر الؼرآن أن ذلؽ صػة هلل تعالك7
ٕكــف قــال:ﮋﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳰ ﮊ ،ولــؿ يؼــؾ طـــ ســاق اهلل ،وٓ قــال يؽشــػ
معرفة ،وٓ مضافة ،وهذا الؾػظ بؿجـرده
الرب طـ ساقف ،وإكؿا ذكر ساقًا مـ َّؽرة غقر َّ

ٓ يدل طؾك أهنا ساق اهلل"-
غقر أن هـالؽ كالم آخر لشقخ اإلسالم أكؽر فقف أن يؽـقن الؿؼصـقد مــ السـاق
يف أية هذه الشدة ،وهذا ربؿا يبدو معارض لؼقلف هذا ،حقث قال " :كشـػ الـبالء،
أي :أزالف ورفعف ،ويؼال :كشػ طــف أي أضفـره وب ّقــف ،فؿــ إولـك ققلـف :ﮋﳘ ﳙ

ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﮊ [الـحؾ ،]21 :وققلـف:
وقـــــال:ﮋﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﮊ
[الؿممـــــقن ،]42وققلــــف :ﮋﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘﮊ [إطراف -]852:ومـ الثاين ققلف:ﮋﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳰ ﮊ

[الؼؾؿ ]10 :لؿ يؼؾ يقم يؽشػ الساق ،وهذا يب ّقـ خطل مـ قال الؿـراد هبـذه كشـػ
الشدة ،وأن الشدة تسؿك ساقًا ،فنكف لق أريد ذلؽ لؼقؾ يقم يؽشػ الساق أو يؽشػ
الشدة ،وأيضًا فققم الؼقامة ٓ يؽشػ الشدة طــ الؽػـار ،والروايـة يف ذلـؽ طــ ابــ
طباس ساقطة اإلسـاد"-
ويؿؽـ التقفقؼ بقـ الؽالمقـ بلكف ربؿا يريد مــ كالمـف إول أن ضـاهر أيـة وحـده ٓ
يدل طؾك إثبات الساق ،بؾ يدل طؾقف بدلقؾ خارجل ،وهق حديث أبل سعقد الخدري-
()8مجؿقع الػتاوى ()562,561 .3
()0بقان تؾبقس الجفؿقة يف تلسقس بدطفؿ الؽالمقة ()145 .2
()5آستغاثة يف الرد طؾك البؽري (ص)065 :
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أو أكف كػك يف كالمـف إول أن يؽـقن ققلـف تعـالك:ﮋﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳰ ﮊ

[الؼؾؿ ]10 :دلقال طؾك إثبات الساق هلل طز وجؾ ،بقـؿا كػك يف كالمف الثاين أن يؽـقن
معـك الساق يف أية الشدة ،دون الـص أو اإلشـارة إلـك ثبـقت السـاق هلل طـز وجـؾ-
وهذا يعـل أن الساق يف أية لقس معـاه الشدة ،ولؽـف يف ذات الققت لقس دلقال طؾك
إثبات الساق هلل طز وجؾ ،وهبذا الؿحؿؾ ٓ تعارض بقـ الؼقلقـ-
وطؾك هذا فنن مػسري السؾػ مـ هذه الـاحقة اتجفقا ثالثة اتجاهات هل:
إول :أثبت صػة الساق مـ هذه أية صراحة ،وربؿـا فسـرها بعـد ذلـؽ بـالزم
مـ لقازمفا كالشدة مثال ،وهذا ما فعؾـف أكثـر مػسـري السـؾػ –كؿـا ذكـرت سـابؼا,
مثؾ ابـ الؼقؿ وابـ كثقر والؼـقجل والسعدي-
الةاينَّ :أول لػظ الساق إلك الشدة وكحقها ،وٓ شؽ أن هذا لقس تـلويال لؾصـػة
إكؿا هق تلويؾ لؾػظ يرون أكف لؿ يسؼ أصال لؾدٓلة طؾك الصػة ،أما صػة الساق ففؿ
يثبتقهنا مـ حديث أبل سعقد الخدري-
الةالث :فسر الساق بالشدة والؽرب وكحقهـا دون أن يـذكر الصـػة ٓ إثباتـا وٓ
كػقا ،أو كؼؾ إققال دون اختقار أو ترجقح ،وهذا يحتؿؾ احتؿالقـ:
آحتؿال إول :أهنؿ أثبتقا الصػة مـ هـذه أيـة ،لؽــفؿ اقتصـروا طؾـك تػسـقر
الساق بالزم مـ لقازمف كالشدة مثال ،سقاء أثبتقا الصػة مــ هـذه أيـة اسـتؼالٓ ،أو
أثبتقها مؼروكة بحديث أبل سعقد الخدري--
آحتؿال الةاين :أهنؿ لؿ يثبتقا الصػة مــ هـذا أيـة ،بـؾ أثبتقهـا مــ الحـديث،
وهذا يعـل اهنؿ أولقا لػظ الساق إلك الشدة ،وهذا لقس تلويال لؾصػةٕ 7ن الؾػظ لـؿ
يسؼ أصال لؾدٓلة طؾك الصػة-،
ومـ الؿػسريـ السؾػ مـ ذكر إققال دون اختقار أو ترجقح كالطربي ،حقـث
كؼؾ طـ جؿاطة مـ الصحابة والتابعقـ أكف إمر الشديد ،وكؼؾ إثر الؿروي طـ ابـ
طباس ،وكؼؾ مثؾف طـ سعقد بـ جبقـر ،ثـؿ كؼـؾ طــ طبـد اهلل بــ مسـعقد ققلـفَ " :ه ْـؾ
ف َلـَـا َط َر ْفـَـا ُه " َق َ
قن َر َّب ُؽ ْؿ؟ " َق َالَ " :ف َق ُؼق ُل َ
َت ْع ِر ُف َ
ـالَ « :ف ِعـْـدَ َذل ِ َ
ـؽ
اطت ََر َ
قنُ :س ْب َحا َك ُف إِ َذا ْ
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ػ َط ْـ س ٍ
اق َف َال َي ْب َؼك م ْممِ ٌـ إِ َّٓ َخر ل ِ َّؾ ِف س ِ
اجدً اَ ،و َي ْب َؼك ا ْل ُؿـَافِ ُؼ َ
قر ُه ْؿ َص َب ًؼـا
ُي ْؽ َش ُ
قن ُض ُف ُ
َ
َّ
ُ
َ
ِ
ِ
ـقنَ :ر َّبـَـاَ ،ف َق ُؼ ُ
السـ َػافِقدُ » َ ،ق َ
ـالَ " :ف َق ُؼق ُل َ
ـقلَ :قـدْ ُكـْـ ُت ْؿ ُتـدْ َط ْق َن إِ َلـك
َواحدً ا َك َلك ََّؿـا ف َقفـا َّ
السج ِ
قد َو َأ ْك ُت ْؿ َسال ِ ُؿ َ
قن" -ومػاد هذا الؼقل أن الؿؼصقد ساق الرحؿـ جؾ وطـال،
ُ
وروى بسـده طـ أبـل بـردة طــ أبقـف طــ الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ أكـف قـال:ﮋﳧ

ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﮊ [الؼؾـــــؿَ ،]10 :قـ َ
ــــال:
قؿ ي ِ
« َطـ ُك ٍ ِ
خـر َ
ـجدً ا" -وكؼـؾ طــ الربقـع يؽشـػ طــ الغطـاء ،قـال:
ون َلـ ُف ُس َّ
ْ
قر َطظ ٍ َ
ويدطقن إلك السجقد وهؿ سالؿقن" -والسؿعاين كذلؽ كؼؾ إثر طـ ابـ طباس،
ومثؾف طـ مجاهـد ،وكؼـؾ حـديث سـعقد ابــ جبقـر ،وكؼـؾ طــ الحســ البصـري أكـف
السرت بقـ الدكقا وأخرة ،أو الغطاء بقـ الدكقا وأخرة-

وكـذلؽ فعـؾ البغـقي-

ومؿـ فسر الساق بالشدة دون أن يذكر الصػة ٓ اثباتا وٓ كػقا الؼاسؿل-
ولــقس لــديـا يف كــالم الػريــؼ الثالــث مــا يــرجح أن يؽقكــقا فســروا صــػة الســاق
بــالالزم ،أو َّأولــقا لػــظ الســاق -وطؾــك أيــة حــال فؿـــ رأى مـــفؿ أن أيــة مـــ آيــات
الصػات فلثبت الصػة أو فسـرها بؾقازمفـا ففـق طؾـك مــفج السـؾػ ،ومــ رأى أهنـا
فلول لػظ الساق هـا وأثبت الساق مـ حديث أبل سعقد لؿ
لقست مـ آيات الصػات َّ
يخرج طـ مـفج السؾػ-

*

*

*

()8الؿستدرك طؾك الصحقحقـ لؾحاكؿ ،قال الذهبل صحقح طؾك شرط الشقخقـ)218 .1( ،
()0مسـد أبل يعؾك الؿقصؾل ( )036 .85وقال محؼؼف حسقـ سؾقؿ أسد إسـاده ضـعقػ ،قـال ابــ كثقـر:
ورواه أبق يعؾك طـ الؼاسؿ بـ يحقك طـ القلقـد بــ مسـؾؿ ،بـف ،وفقـف رجـؾ يفـؿ ،اكظـر :تػسـقر الؼـرآن
العظقؿ ،ابـ كثقر ت سالمة-)866 .5( ،
()5جامع البقان ،الطربي ،ت شاكر)226 ,221.05( ،
()1تػسقر السؿعاين ()05 .3
()2معالؿ التـزيؾ ،البغقي)865 .5( ،
()3محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل)525 .6( ،
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اخلامت٘
 ,8التػســقر بــالالزم يعـــل أن يبــقـ الؿػســر معـــك الؾػــظ بؿعـــك مــالزم لؿعـــاه
الؿقضقع لف يف أصؾ الؾغة-
 ,0التػســقر بــالالزم لــقس اختالفــا يف التػســقر ،بــؾ هــق مـــ بــاب التؿثقــؾ طؾــك
الؿعـك بذكر الؿطابؼ لؾػظ أو ٓزم مـ لقازمف-
 ,5كثقرا ما تػسر صػات اهلل طز وجؾ بالالزم ،وذلؽ بآستدٓل بالصػة طؾـك
غقرها مـ الصػات التل تالزمفا وٓ تـػؽ طـفا-
 ,1هـالؽ فرق بقـ التػسقر بالالزم والتلويؾ ،فالتػسقر بالالزم يؽقن مع إثبات
مدلقل الؾػظ الحؼقؼل ،أما التلويؾ فال يؽقن إٓ بـػقف-
 ,2تػسقر صػة بالزم مـ لقازمفا ٓ يعـل أن تػسر بف يف كؾ مقضع-
 ,3فسر السؾػ الصػات الذاتقـة هلل وهـل القجـف والعقــان والقـدان والسـاق يف
الؼرآن بدٓٓهتا آلتزامقـة ،مـع إثبـات الؿعــك إصـؾل لؾصـػة ،وأحقاكـا يصـرحقن
بنثبات الصػة وغالبا ٓ يصرحقن ،لؽـ ذلؽ معروف طـفؿ ومعؾقم يف مـفجفؿ-
 ,4لػــظ القجــف حقــث ورد مضــافا إلــك اهلل يــدل طؾــك ثبــقت صــػة القجــف لــف
سبحاكف ،وطؾك معان كثقرة مالزمـة لؾصـػة كنثبـات اإلخـالص وصؾـب الثـقاب -وٓ
يخــرج طـــ هــذه الؼاطــدة إٓ القجــف يف ققلــف تعــالك:ﮋ َف َل ْيـ ََؿــا ُت َقلــقا َف ـ َث َّؿ َو ْج ـ ُف اهللِﮊ

[البؼرة ]882 :اخ ُتؾػ يف الؿـراد مــف :فؼقـؾ القجـف صـػة هلل ،وققـؾ القجـف الؼبؾـة أو
الجفة أو كحق ذلؽ ،وهذا لقس تلويال لؾصػةٕ 7ن مـ أولقها ٓ يرون أهنا مــ آيـات
الصػات-
 ,5لػــظ العــقـ الؿضــافة إلــك اهلل طــز وجــؾ دلقــؾ طؾــك ثبــقت صــػة العــقـ لــف
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سبحاكف ،وطؾك بعض لقازمفا الؿـاسبة لؾسـقاق ،مثـؾ حػـظ اهلل أكبقائـف باإلشـارة إلـك
أهنؿ بؿرأى مـ اهلل ،وأكف يرقبفؿ ويحػظفؿ-
 ,6لػظ القد الؿضافة إلـك اهلل طـز وجـؾ دلقـؾ طؾـك اثبـات الصـػة لـف سـبحاكف،
وطؾــك لقازمفــا الؿـاســبة لؾســقاق ،مثــؾ الجــقد والخقــر والؼــقة والؼــدرة والســقطرة
والؿؾؽ-
ػ َط ْـ س ٍ
اق} [الؼؾـؿ ،]10 :حقـث ورد مـؽـرا
 ,82الساق يف ققلفَ { :ي ْق َم ُي ْؽ َش ُ
َ
مـ غقر إضافة هلل طز وجؾ ،محؾ خالف بقـ السؾػ والراجح طـدي أكف ساق الـرب
طز وجؾ-

*

*
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املضادس املشاجع
 ,8اإلهباج يف شرح الؿـفـاج (مـفـاج القصـقل إلـل طؾـؿ إصـقل لؾؼاضـل البقضـاوي)
(الؿتقيف سـف 452هـ) ،طؾل بـ طبد الؽايف بـ السبؽل وولده طبد القهاب ،الـاشـر:
دار الؽتب العؾؿقة –بقروت ،طام الـشر8183 :هـ  8662 ,م-
 ,0اإلتؼـان يف طؾـقم الؼـرآن ،طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر ،جـالل الـديـ السـققصل
(الؿتــقىف688 :هـــ) ،الؿحؼــؼ :محؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ ،الـاشــر :الفقئــة
الؿصرية العامة لؾؽتاب ،الطبعة8561 :هـ 8641 .م-
 ,5اإلحؽام يف أصقل إحؽام ،أبق الحسـ طؾل بـ أبـل طؾـل أمـدي (الؿتـقىف:
358هـ) ،الؿحؼؼ :طبد الرزاق طػقػل ،الـاشر :الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت,
دمشؼ ,لبـان-
 ,1آستغاثة يف الرد طؾـك البؽـري ،أحؿـد بــ تقؿقـة (الؿتـقىف 405 :هــ) ،دراسـة
وتحؼقؼ :د -طبد اهلل بـ دجقـ السفؾل ،أصؾ الؽتاب :رسالة ماجستقر  ,قسؿ
الثؼافــة اإلســالمقة بؽؾقــة الرتبقــة بجامعــة الؿؾــؽ ســعقد ،الـاشــر :مؽتبــة دار
الؿـفــاج لؾـشــر والتقزيــع ،الريــاض  ,الؿؿؾؽــة العربقــة الســعقدية ،الطبعــة:
إولك 8103 ،هـ
 ,8إسؿاء والصػات لؾبقفؼـل ،الؿملـػ :أحؿـد بــ الحسـقـ ،أبـق بؽـر البقفؼـل
(الؿتــقىف125 :هـــ) ،حؼؼــف وخــرج أحاديثــف وطؾــؼ طؾقــف :طبــد اهلل بـــ محؿــد
الحاشدي ،قدم لـف :فضـقؾة الشـقخ مؼبـؾ بــ هـادي الـقادطل ،الـاشـر :مؽتبـة
السقادي ،جدة  ,الؿؿؾؽـة العربقـة السـعقدية ،الطبعـة :إولـك 8185 ،هــ ,
 8665م-
 ,0أصــقل السرخســل ،السرخســل ،محؿــد بـــ أحؿــد ،تحؼقــؼ رفقــؼ العجــؿ،
الرياض ،دار الؿػقد ودار الؿعرفة8664 ،
 ,5أضــقاء البقــان يف إيضـــاح الؼــرآن بـــالؼرآن ،محؿــد إمــقـ بــــ محؿــد الشــــؼقطل
(8565هـ) ،دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع ،بقروت 8182 ،هـ8662 ،م-
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 ,1آطتؼاد والفداية إلك سبقؾ الرشاد طؾك مذهب السؾػ وأصحاب الحـديث ،أحؿـد
بـ الحسقـ ،أبق بؽر البقفؼل( ،الؿتقىف125 :هـ) ،الؿحؼؼ :أحؿـد طصـام الؽاتـب،
الـاشر :دار أفاق الجديدة – بقروت ،الطبعة :إولك-8128 ،
 ,2بدائع الػقائد الجامع لؿـا فسـره اإلمـام ابــ قـقؿ الجقزيـة (الؿتـقىف428 :هــ)،
الؿحؼؼ يسري السقد أحؿد وصـالح الشـامل ،دار الجـقزي ،الطبعـة إولـك،
-8104
 ,3الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الؿملػ :أبق طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبـد اهلل بــ
هبادر الزركشل (الؿتقىف461 :هـ)
 ,4بقان تؾبقس الجفؿقة يف تلسقس بدطفؿ الؽالمقة ،أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ شـقخ
اإلســالم( ،الؿتــقىف405 :هـــ) ،الؿحؼــؼ :مجؿقطــة مـــ الؿحؼؼــقـ ،الـاشــر:
مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الطبعة :إولك8103 ،هـ
 ,5التػسقر البسقط ،طؾل بــ أحؿـد القاحـدي (135ه) ،طؿـادة البحـث العؾؿـل,
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة ،ط 8152 ،8هـ-
 ,6تػســقر العثقؿــقـ ،الػاتحــة والبؼــرة ،محؿــد بـــ صــالح العثقؿــقـ (الؿتــقىف:
8108هـــ) ،الـاشــر :دار ابـــ الجــقزي ،الؿؿؾؽــة العربقــة الســعقدية ،الطبعــة:
إولك 8105 ،هـ-
 ,82تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ أبل حاتؿ ،طبد الرحؿـ بـ محؿد ،الرازي ابـ أبل
حاتؿ (الؿتقىف504 :هـ) ،الؿحؼؼ :أسعد محؿد الطقب ،الـاشـر :مؽتبـة كـزار
مصطػك الباز  ,الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،الطبعة :الثالثة  8186 ,هـ-
 ,88تػسقر الؼرآن العظقؿ ،إسؿاطقؾ بـ طؿر بــ كثقـر (441هــ) ،تحؼقـؼ :سـامل
بـ محؿد سالمة ،دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،ط8102 ،0هـ8666 ،م-
 ,80تػسـقر الؼــرآن الؽـريؿ (ابـــ الؼـقؿ) ،محؿــد بــ أبــل بؽـر بـــ أيـقب ابـــ قــقؿ
الجقزية (428هـ) ،تحؼقؼ :مؽتب الدراسات والبحقث العربقـة واإلسـالمقة
بنشراف إبراهقؿ رمضان ،دار ومؽتبة الفالل ،بقروت ،ط8182 ،8هـ-
 ,85تػسقر الؼرآن ،الؿملػ :أبق الؿظػر ،مـصقر بــ محؿـد بــ طبـد الجبـار ابــ
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أحؿد الؿروزى السؿعاين التؿقؿل الحـػـل ثـؿ الشـافعل (الؿتـقىف156 :هــ)،
الؿحؼؼ :ياسر بــ إبـراهقؿ وغــقؿ بــ طبـاس بــ غــقؿ ،الـاشـر :دار الـقصـ،
الرياض – السعقدية ،الطبعة :إولك8185 ،هـ8664 ,م

 ,81تػسقر الؿقصل ،طبد الـرحؿـ بــ مـروان إكصـاري ،أبـق الؿطـرف ال َؼـ ِ
َـازطل
(الؿتقىف 185 :هـ) ،حؼؼف وقدم لـف وخـرج كصقصـف :إسـتاذ الـدكتقر طـامر
حســــ صـــربي ،الـاشـــر :دار الــــقادر  ,بتؿقيـــؾ وزارة إوقـــاف والشـــمون
اإلسالمقة ،قطر ،الطبعة :إولك 8106 ،هـ  0225 ,م-
 ,82التؼرير والتحبقر ،محؿد بـ محؿد ،ابـ أمقر حاج ،ابــ الؿققـت الحـػـل (الؿتـقىف:
546هـ) ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،الطبعة :الثاكقة8125 ،هـ 8655 ,م-
 ,83التقحقـد وإثبــات صــػات الــرب طــز وجــؾ ،أبـق بؽــر محؿــد بـــ إســحاق بـــ
خزيؿة (الؿتقىف588 :هـ) ،الؿحؼؼ :طبد العزيز بـ إبراهقؿ الشفقان ،الـاشر:
مؽتبة الرشد  ,السعقدية – الرياض ،الطبعة :الخامسة8181 ،هـ 8661 ,م-
 ,84تقضقح الؿؼاصد وتصحقح الؼقاطد يف شرح قصقدة اإلمام ابـ الؼقؿ ،،أحؿد
ابـ إبراهقؿ بـ حؿد (الؿتقىف8504 :هـ) ،الؿحؼؼ :زهقر الشاويش ،الـاشـر:
الؿؽتب اإلسالمل – بقروت ،الطبعة :الثالثة-8123 ،
 ,85تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان ،طبد الرحؿـ بـ كاصر السعدي
(8543هـ) ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ معـال الؾقيحـؼ ،ممسسـة الرسـالة ،ط8
8102هـ0222،م-
 ,86جامع البقان يف تلويؾ الؼـرآن ،محؿـد بــ جريـر الطـربي (582هــ) ،تحؼقـؼ:
أحؿد محؿد شاكر ،ممسسة الرسالة ،ط8102 ،8هـ0222 ،م-
 ,02الجــامع ٕحؽــام الؼــرآن ،محؿــد بـــ أحؿــد الؼرصبــل (348ه) ،تحؼقــؼ :أحؿــد
الـــربدوين وإبـــراهقؿ أصػـــقش ،دار الؽتـــب الؿصـــرية ،الؼـــاهرة ،ط8551 ،0هــــ،
8631م-
 ,08الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ الؿسـقح ،أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ ابــ تقؿقـة
الحراين الحـبؾل الدمشؼل (الؿتقىف405 :هـ) ،تحؼقؼ :طؾل بـ حســ  ,طبـد

211

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ

العزيــز بـــ إبــراهقؿ  ,حؿــدان بـــ محؿــد ،الـاشــر :دار العاصــؿة ،الســعقدية،
الطبعة :الثاكقة8186 ،هـ 8666 .م-
 ,00دقائؼ التػسـقر الجـامع لتػسـقر ابــ تقؿقـة ،أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ ابــ تقؿقـة
الحــراين الحـبؾــل الدمشــؼل (الؿتــقىف405 :هـــ) ،الؿحؼــؼ :د -محؿــد الســقد
الجؾقـد ،الـاشر :ممسسة طؾقم الؼرآن – دمشؼ ،الطبعة :الثاكقة-8121 ،
 ,05رسالة يف الؿـطؼ إيضاح الؿبفؿ يف معاين السؾؿ ،أحؿد الـدمـفقري (8860ه
– 8445م) ،التحؼقؼ :طؿر فاروق الطباع ،مؽتبة الؿعـارف ،بقـروت ،الطبعـة
الثاكقة8104 ،ه0222 ,م-
 ,01ســ أبل داود ،أبق داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسـحاق بــ بشـقر بــ شـداد
ابـ طؿـرو إزدي الس ِ
ج ْسـتاين (الؿتـقىف042 :هــ) ،الؿحؼـؼ :محؿـد محقـل
ِّ
الديـ طبد الحؿقد ،الـاشر :الؿؽتبة العصرية ،صقدا – بقروت-
 ,02ســــ الرتمــذي ،محؿــد بـــ طقســك ،الرتمــذي( ،الؿتــقىف 046هـــ) ،تحؼقــؼ:
وتعؾقؼ أحؿد محؿد شاكر ومحؿد فـماد طبـد البـاقل وإبـراهقؿ ططـقة ،مؽتبـة
ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل ،مصر ،ط 8562 ،0هـ8642 ،م-
 ,03شرح العؼقدة السػاريـقة  ,الدرة الؿضقة يف طؼد أهؾ الػرقة الؿرضقة ،محؿد
ابـ صالح العثقؿقـ (الؿتقىف8108 :هـ) ،الـاشر :دار القصـ لؾـشر ،الرياض،
الطبعة :إولك 8103 ،هـ
 ,04شرح العؼقدة القاسطقة ،محؿد بـ صالح بـ محؿد العثقؿقـ (الؿتقىف8108 :هــ)،
خرج أحاديثف واطتـك بف :سـعد بــ فـقاز الصـؿقؾ ،الـاشـر :دار ابــ الجـقزي لؾـشـر
والتقزيع ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،الطبعة :السادسة 8108 ،هـ
 ,05صحقح ابـ حبان برتتقب ابـ بؾبان ،الؿملػ :محؿد بـ حبـان بــ أحؿـد بــ
حبــان بـــ معــاذ بــ َم ْعبــدَ  ،التؿقؿــل ،أبــق حــاتؿ ،الــدارمل ،ال ُبســتل (الؿتــقىف:
521هـ) ،الؿحؼـؼ :شـعقب إركـموط ،الـاشـر :ممسسـة الرسـالة – بقـروت،
الطبعة :الثاكقة-8665 – 8181 ،
 ,06صــحقح البخــاري ،محؿــد بـــ إســؿاطقؾ البخــاري ،تحؼقــؼ ::محؿــد زهقــر
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الـاصر ،دار صقق الـجاة (مصـقرة طــ السـؾطاكقة بنضـافة تـرققؿ محؿـد فـماد
طبد الباقل) ،ط8100 ،8هـ
 ,52صحقح مسؾؿ ،مسؾؿ بـ الحجاج أبـق الحســ الؼشـقري (الؿتـقىف 038هــ)،
تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
 ,58صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ :،محؿد بـ أبل بؽر ابــ قـقؿ الجقزيـة (الؿتـقىف:
428هـ) ،الـاشر :دار السؾػقة ،الؼاهرة ،مصر ،الطبعة :الثاكقة8561 ،هـ-
 ,50العــرش ومــا ُر ِوي فقــف ،أبــق جعػــر محؿــد بـــ طثؿــان بـــ أبــل شــقبة العبســل
(الؿتقىف064 :هــ) ،الؿحؼـؼ :محؿـد بــ خؾقػـة بــ طؾـل التؿقؿـل ،الـاشـر:
مؽتبـــة الرشـــد ،الريـــاض ،الؿؿؾؽـــة العربقـــة الســـعقدية ،الطبعـــة :إولـــك،
8185هـ8665.م-
 ,55الػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبـد السـالم ابــ تقؿقـة
الحراين الحـبؾل الدمشؼل (الؿتـقىف405 :هــ) ،الـاشـر :دار الؽتـب العؾؿقـة،
الطبعة :إولك8125 ،هـ 8654 ,م-
 ,51فتح الباري شرح صحح البخاري  ،ابـ حجر العسـؼالين ( ،)520أحؿـد بــ
طؾك  ،محؿد فماد طبد الباقل ومحـب الـديـ الخطقـب  ،دار الريـان لؾـرتاث ،
الثاكقة - 8654 ،
فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،أبق الطقب محؿد صديؼ خان بـ حسـ بـ طؾل
ُ ,52
ابـ لطػ اهلل الحسقـل البخاري ِ
الؼـَّـقجل (الؿتـقىف8524 :هــ) ،راجعـف َطبـد
الؿؽتبة العصر َّية لؾط َباطة والـ ّْشـرَ ،صـقدَ ا –
اهلل بـ إبراهقؿ
َ
إكصاري ،الـاشرَ :
َبقروت 8180 ،هـ 8660 ,م-
 ,53الؼقاطد الؿثؾك يف صػات اهلل وأسؿائف الحسـك ،محؿـد بــ صـالح العثقؿـقـ
(الؿتقىف8108 :هـ) ،الـاشر :الجامعـة اإلسـالمقة ،الؿديــة الؿــقرة ،الطبعـة:
الثالثة8108 ،هـ0228.م-
 ,54الؽشــاف طـــ حؼــائؼ غــقامض التـزيــؾ ،محؿــقد بـــ طؿــرو الزمخشــري،
(255هـ) ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،ط8124 ،5هـ
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 ,55لؿعة آطتؼاد ،طبـد اهلل بــ أحؿـد بــ قدامـة الؿؼدسـل (الؿتـقىف302 :هــ)،
الـاشر :وزارة الشـمون اإلسـالمقة وإوقـاف والـدطقة واإلرشـاد  ,الؿؿؾؽـة
العربقة السعقدية ،الطبعة :الثاكقة8102 ،هـ 0222 ,م-
 ,56مجاز الؼرآن ،أبل طبقدة بــ الؿثــك التؿقؿـل 082ه ،الطبعـة آولـك ،8621
الـاشر محؿد سامل أمقـ الخاكجل-
 ,12مجؿقع فتاوى ابــ تقؿقـة ،تؼـل الـديـ ابــ تقؿقـة ،مجؿـع الؿؾـؽ ففـد ،ســة
الـشر8183 :هـ8662.م-
 ,18محاسـ التلويؾ ،محؿد جؿال الـديـ بــ محؿـد سـعقد الؼاسـؿل (الؿتـقىف:
8550هـ) ،الؿحؼؼ :محؿد باسؾ طققن السقد ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقف –
بقروت ،الطبعة :إولك  8185 ,هـ
 ,10الؿحصقل ،محؿد بـ طؿر الرازي الؿؾؼب بػخر الديـ الرازي خطقب الري
(الؿتــقىف323 :هـــ) ،دراســة وتحؼقــؼ :الــدكتقر صــف جــابر فقــاض العؾــقاين،
الـاشر :ممسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 8185 ،هـ  8664 ,م-
 ,15مختصر الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿقة والؿعطؾة ،لؿحؿد بـ أبل بؽر ابــ
ققؿ الجقزية (الؿتقىف428 :هـ) ،اختصره :محؿد بـ محؿـد بــ طبـد الؽـريؿ
ابـ رضقان البعؾل شؿس الديـ ،ابـ الؿقصؾل (الؿتقىف441 :هـ) ،الؿحؼؼ:
ســقد إبـــراهقؿ ،الـاشـــر :دار الحـــديث ،الؼـــاهرة – مصـــر ،الطبعـــة :إولـــك،
8100هـ 0228 ,م
 ,11مدارج السالؽقـ بقـ مـازل إياك كعبد وإياك كستعقـ ،محؿد بـ أبـل بؽـر ابــ
ققؿ الجقزية (الؿتقىف428 :هـ) ،الؿحؼـؼ :محؿـد الؿعتصـؿ بـاهلل البغـدادي،
الـاشر :دار الؽتاب العربل – بقروت ،الطبعة :الثالثة 8183 ،هـ 8663 ,م-
 ,12مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،طبد اهلل بـ أحؿد الـسػل (482ه) ،تحؼقؼ:
يقسػ طؾل بديقي ،دار الؽؾؿ الطقب ،بقروت ،ط8186 ،8هـ8665 ،م-
 ,13الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ،الؿملػ :أبق طبد اهلل الحاكؿ محؿد بـ طبد اهلل
ابـــ محؿــد بـــ حؿدويــف بـــ ُكعــقؿ بـــ الحؽــؿ الضــبل الطفؿــاين الـقســابقري
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الؿعروف بابـ البقع (الؿتقىف122 :هـ) ،تحؼقـؼ :مصـطػك طبـد الؼـادر ططـا،
الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة – بقروت ،الطبعة :إولك-8662 – 8188 ،
ضـق ،دار إحقـاء
 ,14الؿستصػك مـ طؾؿ أصـقل الػؼـف ،الغزالـل ،تحؼقـؼ كجـقى ّ
الرتاث العربل ،إولك-8664 ،
 ,15مســد أبــل يعؾــك ،أبــق يعؾــك أحؿـد بـــ طؾــل التؿقؿــل ،الؿقصــؾل (الؿتــقىف:
524هـ) ،الؿحؼؼ :حسقـ سؾقؿ أسد ،الـاشر :دار الؿلمقن لؾرتاث – دمشـؼ،
الطبعة :إولك-8651 – 8121 ،
 ,16مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ،أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ (018ه)،
تحؼقؼ :شعقب إركـموط وطـادل مرشـد ،وآخـرون ،ممسسـة الرسـالة ،ط،8
8108هـ0228 ،م-
 ,22معــالؿ التـزيــؾ يف تػســقر الؼــرآن ،الحســقـ بـــ مســعقد البغــقي ( 282هـــ)،
تحؼقــؼ :محؿــد طبــد اهلل الـؿــر وآخــرون ،دار صقبــة لؾـشــر والتقزيــع ،ط،1
8184هـ8664 ،م-
 ,28الؿػســرون بــقـ التلويــؾ واإلثبــات يف آيــات الصــػات ،محؿــد بـــ طبــد الــرحؿـ
الؿغراوي ،الـاشر :ممسسة الرسالة  ,دار الؼرآن ،سـة الـشر-0222 – 8102 :
 ,20مؼدمة يف أصقل التػسقر ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ شقخ اإلسـالم (الؿتـقىف405 :هــ)،
الـاشر :دار مؽتبة الحقاة ،بقروت ،لبـان ،الطبعة8162 :هـ8652 .م-

*

*
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إطداد

أستاذ مساطد يف جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة
كقؾة أصقل الديـ
قسؿ العؼقدة والؿذاهب الؿعاصرة
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ملخط البخح
الحؿد هلل وكػك وصؾك اهلل طؾك الـبـل الؿصـطػك ،وطؾـك آلـف وأصـحابف وطؾـك
مـ سار بدرهبؿ واقتػك ،وبعد:
فؼد درست ما ورد يف الؼرآن الؽريؿ مـ استػفامات د ّلت طؾك إثبات وجقد اهلل،
والحس ،فلسؾقب آستػفام فقف تؼرير وإكؽـار ،وتـقبقخ وتعجقـب،
طـ صريؼ العؼؾ
ّ
ٍ
أغـراض يف آسـتػفام القاحـد 7مؿـا
ولػت لألكظار وغقر ذلؽ ،وربؿا اجتؿعت طد ُة
يستدطل دراستف مـ الجاكب البالغل والعؼدي معًا-
والذي دفعـل لذلؽ أيضًا ما راج طــد كثقـر مــ الؿتؽؾؿـقـ أن الؼـرآن الحؽـقؿ
لقس فقف أدلة طؼؾقة برهاكقة تدل طؾك إثبات وجقد اهلل تعـالك ،فتتبعـت أيـات الدالـة
ِ
بـلققال
طؾك وجقده سبحاكف ،ودرستفا مـ جفـة الؿعــك البالغـل والعؼـدي ،وبقــت
ِ
ٍ
اسـتػفامات قرآكقـ ًة
رأيـت
العؾؿاء دٓل َة هذه أيات طؾـك وجـقد اهلل طـز وجـؾ ،وقـد
ُ
قر َر ْت ذلؽ بلكقا ٍع مـ إدلة ،وهذه الدٓٓت هل:
طديدةًّ ،
الدٓلة العؼؾقة ،ودٓلة الـػس والخؾؼ وأفاق ،ودٓلة العـاية ،حقـث جعـؾ اهلل
ؾؼ ك َّؾف ُمسخر ًا لإلكسان متالئؿـًا مـع صبعـف ووجـقده -وهــاك دٓلـة التخصـقص،
الخ َ
حقــث اطتربهــا كثقــر مـــ العؾؿــاء دٓل ـ ًة صــحقح ًة طؾــك وجــقد اهلل طــز وجــؾ ،ففــذا

مخصص ،طؾقؿ حؽقؿ مريد ،وهق اهلل جؾ يف طاله-
التخصقص ٓ بدّ لف مـ
ِّ
ـات وجـ ِ
ـربة يف إثبـ ِ
أن كـ َّـؾ إدلـ ِـة الؿعتـ ِ
وهبــذا يتبـ ّقـ لـــا ّ
ـقد اهللِ تعــالك مقجــقد ٌة يف
ـدٓئؾ الؼرآكق ـ َة خالق ـ ٌة مـــ التعؼقـ ِ
الؼـ ِ
َ
ـرآن العظــقؿ ،وبصــقغة آســتػفامَّ ،
ـدات
وأن الـ
ِ
الؽالمقة ،والش ِ
الؿـطؼقة والػؾسػقة ،التل ٓ تقصؾ لقؼقـ ،بؾ ربؿا تـزرع الشـبفات
بف

فتحصد الشؽقك-
وأوصــقت بؿزيــد مـــ الدراســات الؿتعؾؼــة بآســتػفامات الــقاردة يف أبــقاب
ُ
أيات التل است َْشفد هبا طؾؿا ُء البالغـة
آطتؼاد ،وبدراسة مستؼؾة مؼاركة ُتدْ َر ُس فقفا
ُ
ولفا ارتباط بالجاكب العؼدي-
وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وس ّؾؿ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ-
كؾؿات مػتاحقة :آستػفام  .الؼرآن  .العؼؾ  .الؿتؽؾؿقن  .الربقبقة .اإللحاد-
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املقذم٘
الحؿــد هلل الــذي أكــزل الػرقــان طؾــك طبــده لقؽــقن لؾعــالؿقـ كــذير ًا ،والصــالة
والسالم طؾك مـ أرسؾف ربـف هاديـًا ومبشـر ًا وكـذير ًا ،وداطقـًا إلـك اهلل بنذكـف وسـراجًا
مـقر ًا ،وطؾك صحبف أولل الـفك الذيـ طزروه ووقروه تقققر ًا ،وطؾك مـ سـار بـدرهبؿ
واقتػك أثرهؿ-
أما بعد:
فنن كتاب اهلل تعالك خقر ما يشتغؾ بف العامؾقن ،وأحسـ ما يتػؼف بف الؿتػؼفـقن،
وأفضؾ ما يتدبره الؿتدبرون ،وخقر ما قطعت لف إوقـات ،وفـقـت بـف إطؿـار ،فؼـد
جعؾ اهلل فقف ّ
فضـؿـ كتابـف العزيـز أصـقل إدلـة
كؾ ما يحتاجقكف مـ أصـقل ديــفؿ،
ّ
اإليؿاكقة ،بطرق وأسالقب بقاكقة ،تخاصب العؼقل والؼؾقب ،طؾـك اخـتالف مراحؾفـا
ومراتبفا العؾؿقة والثؼافقة ،فال تدع مجـا ً
ٓ لؿعـرتض أو متشـؽؽ مرتـاب ،إٓ وتؼـقؿ
طؾقف الحجج الؼقية البالغة ،وتحؼ الحؼ بصـقرة جؾقـة دامغـة ،فـال يجـد سـامعفا إٓ
التسؾقؿ لفا واإلقرار هبـا ،وٓ يبؼـك لؿعـرتض شـبفة  ،وٓ لؿتشـؽؽ ريـب ،فؿــ لـؿ
يممـ فؾتؽذيب ومؽابرة فقف ،ولقس لؼصقر دلقؾ ،أو ضعػ تعؾقؾ-
ولذلؽ حقـؿا سؿع العرب هذا الؼرآن لؿ يجدوا سبقالً لالطرتاض طؾقف ـ بعـدما
طرفقا صدقف وققة حجتف ـ إٓ التؽذيب والؿؽابرة ،ثؿ اختؾػقا يف وصػف ،فؿــفؿ مــ
قال :سحر ،ومـ قال :شعر ،ومـفؿ مـ قال :أساصقر إولقـ ،كؿا قال تعـالك طــفؿ:
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾[الـبــل ]5,8:وكؿــا قــال
تعـــــــــــــــــالك :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾
[الـــــذاريات ]20:وكؿـــــا قـــــال :ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾
[الذاريات-]6,5:

ولؿا رأيت مـ إسالقب يف بقان إثبـات وجـقد الـرب سـبحاكف وتعـالك أسـؾقب
آستػفام 7أحببت أن أستعرض هذا إسؾقب وأب ّقـ مدى طالقتـف بتؼريـر أم العؼائـد
وأساسفا ،فؽان هذا البحث الذي بعـقان" :آستػفامات الؼرآكقة الدالة طؾـك إثبـات
والحس طرضًا ودراسة".
وجقد اهلل تعالك بطريؼ العؼؾ
ّ
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مشؽؾة البحث:
تؽؿـــ مشــؽؾة البحــث أن كثقــر ًا مـــ الؿتؽؾؿــقـ ٓ يعتــربون دلقــؾ الســؿع أمــر ًا
قاصعًا طؾك وجقد اهلل ،وأن السؿع بحاجة لدلقؾ طؼؾـل إلثباتـف فـال يصـؾح أن يؽـقن
دلقالً ،والػرع ٓ يؽقن دلقالً لألصؾ ،وإكؿا هق مجرد إخبار ،فؽان هذا البحث إلبراز
مفؿ مـ إدلـة الـؼؾقـة التـل جـرت مجـرى إدلـة العؼؾقـة وقـد جـاءت لتؼـرر
جاكب ّ
وج ـقد اهلل تعــالك ،وإبــراز إدلــة الـؼؾقــة التــل قــررت الــدلقؾ العؼؾــل والحســل ،أو
الؿركــب مـــ الحســل والعؼؾــل ،وذلــؽ طؾــك كؿــط واحــد ،وهــق آســتػفام ،دون
إسالقب الؼرآكقة إخرى ،فنن مـ تؽؾؿ يف إدلة الؼرآكقة طؾك وجقد اهلل لؿ يخـص
ٍ
بؿعان وأغراض بالغقـة طـدة،
مـفا ما يتع ّؾؼ بلسؾقب آستػفام الذي يؿتاز طـ غقره
تؼقي الدلقؾ ،وتزيد مـ بقاكف ووضقحف-

أهؿقة الؿقضقع وسبب اختقاره:
إن إسالقب الؼرآكقة يف إثبات العؼائد متـقطة وكثقرة ،ومـفا أسؾقب آستػفام،
لؿا يتؿقز هذا إسؾقب مـ تحريؽ إذهان ولػت إكظار ،ولؿا يتضؿـ مــ تؼريـر
أو إكؽار ،أو تـبقف وتذكقر وإرشاد ،وكؾ هذه إسالقب بالغة يف إقامة الحجة والـدلقؾ
طؾك الؿخاصؿ والؿعاكد ،كؿا أن فقفا التـبقف طؾك ما قد يغػؾ طـف اإلكسـان مؿـا اطتـاد
طؾــك ســؿاطف أو رؤيتــف ،فتحــرك فقــف الػطــرة الؽامـــة ،وتــذكره بــآطرتاف بــالحؼ،
وتحذره مـ القققع يف الجحقد واإلكؽار-
وٕهؿقــة آســتػفام فــال يؽــاد يقجــد تؼريــر لعؼقــدة ،وإبطــال ٕخــرى إٓ وفقفــا
أسؾقب تؼريري أو إكؽاري أو تـقبقخل أو تـبقفـل ،أو تعجقبـل ،أو تعجبـل 7فبؿعرفـة
مسائؾ آستػفام يتبقـ أن لؾؼرآن أسرار ًا ٓ يطؾع طؾك خباياها وٓ يؼدر قدر مزاياهـا
إٓ الؿطؾعقن الراسخقن يف طؾقم البالغة ـــ كؿا قال طؾؿاء البالغـة ــــ ففـذه محاولـة
مـــل لؿعرفــة شــلء مـــ بالغــة الؼــرآن الؿتعؾؼــة بالعؼائــد ،فــنن أصــبت فبػضــؾ اهلل
ورحؿتف ،وإن أخطلت فلستغػر اهلل مـ كؾ خطل وزلؾ.
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الدراسات السابؼة:
لؿ أقػ طؾك بحث يخـص آسـتػفامات الـقاردة يف الؼـرآن الدالـة طؾـك إثبـات
وجقد اهلل تعالك ،ودراستفا طؼديًا ،وإكؿا تدور أغؾب الدراسات الؿتعؾؼة بالربقبقـة،
وطؾــك إدلــة العؼؾقــة والـؼؾقــة الدالــة طؾــك ذلــؽ ،كؽتــاب الشــقخ الــدكتقر ســعقد
العريػل ،يف كتابف :إد ّلة العؼؾقة الـؼؾقة طؾك أصقل آطتؼاد ،ويػرتق بحثل طـ كتابف
رفقع الؼدر 7أكـل أدرس كص أيات مـ كاحقة بالغقـة وهـل آسـتػفام ،ومــ كاحقـة
استخراج الدلقؾ مـ أية ،ثؿ الؽالم العام حقل الدلقؾ ،بقـؿا هق ٓ يذكر إٓ الؽـالم
العام طـ الدٓلة مع ذكره لميات الدالة طؾك ذلؽ-
وهق بسبؼ حائز تػضقال ** مستقجب ثـائل الجؿقال
ولؿ تتعرض الدراسات السابؼة لفذا الــقع مــ إدلـة الؿتعؾـؼ بآسـتػفامات،
وتعدد دٓلتفا وتـقطفا طؾك وجقد اهلل تعالك-

مـفج البحث:
اســـتخدمت يف هـــذا البحـــث الؿــــفج آســـتؼرائل التحؾقؾـــل ،فتتبعـــت آيـــات
آســتػفام الدالــة طؾــك الربقبقــة ثــؿ الدالــة مـفــا طؾــك وجــقد اهلل دون مــا تــدل طؾــك
ـت دٓلتَـف طؾـك وجـقد اهلل
خصائص الربقبقة ،ودرست كقع آستػفام الذي فقفا وب َّق ُ
سبحاكف وتعالك ،مـ خالل أققال العؾؿاء والؿػسريـ-
وقد قسؿت َّ
كؾ كقع مـ إدلة إلك ثالث مسائؾ:
الؿسالة إولك :يف ذكر الدلقؾ وسرده-
الؿسللة الثاكقة :يف تقضقح كقع آستػفام-
الؿسللة الثالثة :يف تؼرير الؿسللة مـ أققال العؾؿاء-
وأمــا فقؿــا يتعؾــؼ بخدمــة الـــص فــنين قــد خرجــت أيــات يف صــؾب البحــث،
وخرجت إحاديث القاردة فقف تخريجًا طؾؿقًا ،فنن كان يف الصحقحقـ أو أحـدهؿا
اكتػقت بذلؽ ،وإن كان يف غقرهؿا فنين أذكر حؽؿف مؿـ يعتؿد حؽؿف مـ الؿحؼؼقـ
والحػاظ-
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وما ورد يف البحث مــ أبقـات شـعرية فـنكّل خرجتفـا مــ مصـادرها إصـؾقة إن
وجدت ،وإٓ فؿـ الؿصادر الؿتؼدمة بؼدر الطاقة-
خطة البحث:
تؽـ ّـقن البحــث مـــ مؼدمــة ،وتؿفقــد وأربعــة مباحــث ،وخاتؿــة ،ثــؿ الػفــارس
الالزمة-
الؿؼدمة ،وفقفا :سبب اختقار الؿقضقع وأهؿقتف ،والدراسات السـابؼة ،ومــفج
البحث-
التؿفقد :وفقف ذكر اشتؿال الؼرآن الؽريؿ طؾك إدلـة العؼؾقـة بخـالف مـا يؼقلـف
بعض طؾؿاء الؽالم-
الؿبحث إول :آستػفام الدال طؾك إثبات وجقد اهلل بالطريؼة العؼؾقة-
الؿبحث الثاين :آستػفام يف دٓلة الـػس والخؾؼ-
الؿبحث الثالث :آستػفام يف دٓلة العـاية وآخرتاع-
الؿبحث الرابع :آستػفام يف دٓلة التخصقص-
الخاتؿة-
وهذا وأسلل اهلل تعالك أن يعقــل ويسددين فقؿـا أكتـب وأقـقل ،وأسـللف سـبحاكف
التقفقؼ والؼبقل ،إكف أكرم مطؾقب وخقر مسمول-
ِّ
محؿد
وصؾ يا ّ
رب طؾك ّ

**

وآلف وصحبف أولل الـفك

**

*

ِ
إرشد
هادي إكام لؾطريؼ
ومـ مضك بدربـــفؿ لؿ ِ
يحـ ِد

*
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التنَٔذ
قبؾ الشروع يف مقضقع آستػفامات الؼرآكقة ،يحسـ الؽالم طؾك مسللتقـ:
إولك :تعريػ آستػفام ،وأكقاطف وأغراضف-
والثاكقة :مققػ الؿتؽؾؿقـ مـ آحتجاج بالقحل-
الؿسللة إولك :الؽالم حقل آستػفام:
آستػفام هق :صؾب الػفؿ ،كحق أزيد قائؿ؟ -
والحروف الؿقضقطة لالستػفام ثالثة :الفؿزة ،و(هؾ) ،و(أم) ،وأمـا غقرهـا
مؿــا يســتػفؿ بــف كـــ( َمـ) و(مــا) و(متــك) و(أيـــ) و(أكــك) و(كقــػ) و(كــؿ) و(أيــان)
فلسؿاء استػفام اس ُتػفؿ هبا كقابة طـ الفؿزة  -ولذا خصصت الفؿزة بخصائص طـد
طـد أهؾ الؾغة -
وقد تقسعت العرب فلخرجت ،آستػفام طـ معــاه ،أو أشـربتف تؾـؽ الؿعـاين،
ٍ
لؿعان كثقرة ،وسلتؽؾؿ طـ
وٓ يختص التجقز يف ذلؽ بالفؿزة طؾك الراجح  ،فرتد
طـ التؼرير واإلكؽار كظر ًا لتؽررهؿا يف هذا البحث-
( )8اكظــر :مغـــل الؾبقــب طـــ كتــب إطاريـب ،ابـــ هشــام ،جؿــال الــديـ إكصــاري( ،ت438هـــ) حؼؼــف
الــدكتقر مــازن الؿبــارك ،ومحؿــد طؾــل حؿــد اهلل ،راجعــف :ســعقد إفغــاين ،دار الػؽــر ،دمشــؼ ،ط،8
8551هـ ــ8631م ،2.8 ،والربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بــ هبـادر
(461هـ) ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،دار الجقؾ ،بقروت8125 ،هـ-503.0 ،8655 ،
( )0اكظــر أدوات آســتػفام :مػتــاح العؾــقم ،الســؽاكل ،أبــق يعؼــقب يقســػ بـــ أبــل بؽــر محؿــد بـــ طؾــل
(303هـ) مطبعة مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده بؿصر ،ط ،8ص ،815واإليضـاح يف طؾـقم البالغـة،
الخطقب الؼزويـل ،جالل الديـ ،أبـق طبـد اهلل محؿـد بــ قاضـل الؼضـاة سـعد الـديـ أبـل محؿـد طبـد
الـرحؿـ ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت لبـــان ،ص ،853مؾخــص تؾخــقص الؿػتــاح يف طؾــقم البالغــة،
إكصاري ،أبق يحقـك زكريـا إكصـاري (603هــ) تحؼقـؼ إلقـاس قـبالن الرتكـل ،دار صـادر ،بقـروت،
مؽتبة اإلرشاد ،استاكبقل ،ط8106 ،8هـ 0225م ،ص-885
( )5اكظر الربهان ،الزركشل ،514.0 ،واكظـر أيضـًا مغــل الؾبقـب ،ابــ هشـام ،2.8 ،حقـث قـال :إلـػ
أصؾ أدوات آستػفام-
( )1اكظر مغـل الؾبقب ،ابـ هشام-4.8 ،
( )2اكظــر آتؼــان يف طؾــقم الؼــرآن ،الســققصل ،جــالل الــديـ طبــد الــرحؿـ (ت688هـــ) تؼــديؿ وتعؾقــؼ:
مصــطػك ديــب البغ ـا ،دار ابـــ كثقــر ،دمشــؼ ،دار العؾــقم اإلكســاكقة ،دمشــؼ ،ط8181 ،0هـــ 8665م،
-551.0
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آستػفام التؼريري:
آســتػفام التؼريــري :هـق حؿــؾ الؿخاصــب طؾــك اإلقــرار وآطــرتاف بـ ٍ
ـلمر قــد
استؼر طـده ثبقتف أو كػقف -
وققؾ" :آستػفام التؼريري هق آستػفام طـ الؿؼدمات البقـة الربهاكقة

التل

ٓ يؿؽـ ٕحد أن يجحـدها ،وهـل تـدل طؾـك الؿطؾـقب لتؼريـر الؿخاصـب بـالحؼ،
وٓطرتافف بنكؽار الباصؾ ،وهذا الـقع مـ أحسـ جدل الؼـرآن بالربهـان ،فـنن الجـدل
إكؿا يشرتط فقف أن يسؾؿ الخصؿ بالؿؼدمات ،أو أن تؽقن ب ّقـة معروفة ،فنذا كاكت بقـة
معروفة كاكت برهاكقة "-
اإلقـرار بـف والقـًا الفؿـزة 7فتؼـقل يف
أردت
فنذا أردت التؼرير فنكؽ تجعؾ الـذي
َّ
َ

ؾــت؟ ويف تؼريــره
التؼريــر بالػعــؾ :أضــربت زيــد ًا؟ ويف التؼريــر بالػاطــؾ :أأكــت فع َ
ضربت؟-
بالؿػعقل :أخالد ًا
َ
أقتؾت خالد ًا؟ بؿعــك أكـؽ
وقد يطؾؼ التؼرير بؿعـك التحؼقؼ ،والتثبقت ،فقؼال:
َ
قتؾتف البتة -

استػفام اإلكؽار:
مـ إغراض البالغقة التل يخرج إلقفا آستػفام طـ معـاه إصؾل إلـك معــك
( )8اكظر مغـل الؾبقب ،ابـ هشـام  ،80.8وآتؼـان يف طؾـقم الؼـرآن ،السـققصل ،552.0 ،وطؾـقم البالغـة
(البقـان والؿعـاين والبــديع) ،الؿراغـل ،أحؿــد مصـطػك ،دار الؽتـب العؾؿقــة ،بقـروت ،لبـــان ،ص،36
ومعجؿ البالغة العربقة ،صباكة ،بدوي ،دار الؿـارة ،لؾـشر والتقزيع ،جدة ،دار ابـ حزم ،بقروت ،لبـان،
ط8185 ،1هـ8664 ،م ،ص-213
( )0الربهـاين مـا كـان مادتــف يؼقـقـة ،اكظـر الـرد طؾــك الؿـطؼقـقـ ،ابــ تقؿقـة ،أحؿــد بــ طبـد الحؾـقؿ الحــراين
الدمشؼل (405هـ) تؼديؿ السقد سؾقؿان الـدوي ،دار الؿعرفة ،بقروت ،لبـان -ص-2
( )5مـاهج الجدل يف الؼرآن الؽريؿ ،إلؿعل ،زاهر بـ طـقاض ،دار الؽتـاب العربـل ،بقـروت ،لبــان ،ط،1
8155هـ ،ص-65
( )1اكظر الجامع الؽبقر يف صـاطة الؿـظقم مـ الؽالم الؿـثقر ،ابـ الجزري ،ضقاء الديـ ابـ إثقر ،تحؼقؼ:
الدكتقر مصطػك جقاد ،والدكتقر جؿقؾ سعقد ،مطبعة الؿجؿع العؾؿل العراقل8542 ،هــ 8623 ,م
ص ،881ومغـل الؾبقب ،ابـ هشام -80.8 ،واإليضاح لؾؼزويـل ،ص ،810ومعجؿ البالغة العربقة،
صباكة ،ص ،213 :واكظر طؾقم البالغة ،الؿراغل ،ص-36
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آخر أيضًا :اإلكؽار-
وهق قسؿان :إِبطالل وحؼقؼل :
ـالل :أن يؽــقن مــا بعــده الفؿــزة غقــر واقــع ،ومدطقــف كــاذب ،كحــق ققلــف:
فاإلبطـ ّ

ﱕ ﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛ﴾[اإلســـــــــــراء ]12 :وققلـــــــــــف:
ِ
يصـطػ سـبحاكف أحـد ًا،
ﳍﳎﳏﳐ ﳑ﴾ [الصافات -]825 :أي لؿ
وقــــال تعــــالك :ﲵﲶ ﲷ ﲸﲹﲺ﴾ [الصــــافات، ]816 :
وهذا آستػفام وإن كان لؾتؽذيب ،إٓ أكف ما خال معـاه مـ التقبقخ والتؼريـع  ،لـذا
يـص طؾؿاء البالغة طؾك أكف قد يجتؿع مع اإلكؽار وتقبقخ أو تؼريع-
ويسؿك اإلكؽار التقبقخل ،فقؼتضل أن مـا بعـدها واقـع ،وأن
الحؼقؼل:
واإلكؽار
ّ
ّ

فاطؾف مؾقم ،كؼقلف تعالك :ﲔﲕ ﲖ ﲗﲘ﴾ [البؼـرة-]11 :
وققلـــــــــــف :ﲠﲡ ﲢ ﲣ﴾[الصــــــــــــافات ]62 :وﭧ ﭨ ﲘ ﲙ
ﲚﲛﲜﲝﲞ﴾ [إكعـــــــام ،]12 :وﭧ ﭨ ﱲﱳﱴﱵ ﱶ

ﱷ﴾ [الصـــافات ]53 :و ﭧ ﭨ ﱤﱥﱦﱧﱨ﴾ [الشـــعراء]832 :
وﭧ ﭨ ﱏ ﱐﱑﱒﱓ﴾ [الـســاء ، ]02 :بؿعـــك مــا كــان
يـبغل أن يؽقن ،وإما بؿعـك ٓ :يـبغل أن يؽقن ،كؼقلؽ لرجؾ يضقع الحـؼ :أتـسـك
قديؿ إحسان فالن إلقؽ؟ والغرض مـف تـبقف السامع حتـك يرجـع إلـك كػسـف فقخجـؾ
هؿ بف-
ويرتدع طـ فعؾ ما ّ

ويشرتط يف سمال اإلكؽار أن يؾل الؿـ َؽ ُر الفؿز َة ــ كؿـا يف التؼريرـــ والؿعــك فقـف

( )8اكظر مغـل الؾبقب ،ابـ هشام ،88.8 ،والربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،512.0 ،ومػتاح تؾخـقص
الؿػتاح ،الخؾخالل ،522 ،وطؾقم البالغة ،الؿراغل ،ص-36
( )0اكظر الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن ،الحؾبل ،ابـ السؿقـ أبـق العبـاس ،شـفاب الـديـ ،أحؿـد
بـ يقسػ (ت 423هـ) ،تحؼقؼ :د -أحؿد محؿد الخراط ،الـاشر :دار الؼؾؿ ،دمشؼ-525.4 -
( )5اكظــر مغـــل الؾبقــب ،ابـــ هشــام ،ص ،80والربهــان ،الزركشــل ،513.0 ،ومػتــاح تؾخــقص الؿػتــاح،
الخؾخــالل ،شــؿس الــديـ ،محؿــد بـــ مظػــر ،الخطقبــل412( ،هـــ) تحؼقــؼ أ-د -هاشــؿ محؿــد هاشــؿ
محؿقد ، ،الؿؽتبة إزهرية لؾرتاث ،ط0223 ،8م ،ص-521
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طؾك الـػل ،وأن ما بعد إداة مـػل  ،كنكؽار الػعؾ يف ققل امرئ الؼقس:
ِ
أيؼتؾـل والؿشريف ُمضاجعل ** ومسـقك ٌة ُز ٌ
أغقال
رق كلكقاب
ففذا تؽذيب مـف إلكسان يفدده بالؼتؾ  ،وقد ولل الفؿزة-
وأما إكؽار الػاطؾ ،فؽؿا يف ققلف تعـالك :ﲨ ﲩﲪﲫ﴾ [الزخـرف:
.]50

الجقاب لقس هؿ الؿتخقريـ لؾـبقة مـ يصؾح لفا-
وأمــا الؿػعــقل :فؽؿــا يف ققلــف تعــالك :ﲘ ﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞ﴾
[إكعام .]12 :والؿؼصقد إكؽار مـا دخؾـت طؾقـف الفؿـزة ،فغقـر اهلل ٓ يـدطك ،وهـق
إكؽار تقبقخل -

ٍ
معان تخرج إلقفـا الفؿـزة طــ
وقد صحح ابـ هشام إكصاري (438هـ) ثؿاكقة

معـاها الحؼقؼل ،وهل :التسقية ،واإلكؽار اإلبطـالل ،واإلكؽـار التـقبقخل ،والتؼريـر،
والتفؽؿ ،وإمر ،والتعجب ،وآستبطاء ،قـال :وذكـر بعضـفؿ معـاينَ أخـر ٓ صـحة
لفا- -
معـك ،وأوصؾفا السـققصل (688هــ)
بقـؿا ذكر الزركشل (461هـ) ثؿاكقة طشر
ً
معـك -
إلك اثـقـ وثالثقـ
ً
()8اكظر الربهان ،الزركشل ،505.0 ،وآتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل-551.0 ،
( )0اكظر الجامع الؽبقر ،ابـ إثقر ،ص-883
( )5اكظر الجامع الؽبقـر ،ابــ إثقـر ،ص ،882واإليضـاح ،الؼزويــل ،ص ،815ومعجـؿ البالغـة العربقـة،
صباكة ،ص-362,356
()1اكظر مغـل الؾبقب ،ابـ هشام-85,82.8 ،
( )2اكظر الربهـان ،الزركشـل ،511.0 ،وآتؼـان ،السـققصل -556,551.0 ،واكظـر معـاين آسـتػفام يف
مػتاح العؾقم ،السؽاكل ،أبق يعؼقب يقسػ بــ أبـل بؽـر محؿـد بــ طؾـل (303هــ) مطبعـة مصـطػك
البابل الحؾبل وأوٓده بؿصر ،ط ،8ص ،822مػتاح تؾخـقص الؿػتـاح ،الخؾخـالل ،ص،523 _520
ومؾخــص تؾخــقص الؿػتــاح يف طؾــقم البالغــة ،إكصــاري ،ص ،883واإليضــاح يف طؾــقم البالغــة،
الخطقب الؼزويـل ،ص -813والؽؾقات (معجؿ يف الؿصطؾحات والػروق الؾغقية) ،الؽػـقي ،أيـقب
بـــ مقســك الحســقـل الؼريؿــل ،أبــق البؼــاء الحـػــل (ت8261هـــ) تحؼقــؼ :طــدكان درويــش ،محؿــد
الؿصري ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،لبـان ،ص-65

216
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الؿسللة الةاكقة :مققػ الؿتؽؾؿقـ مـ آحتجاج بـصقص القحل.
بعــث اهلل طــز وجــؾ الرســؾ وأكــزل اهلل ســبحاكف وتعــالك الؽتــب هدايــة لؾـــاس،
ولقؽقن حجة طؾقفؿ ،وشاء اهلل طز وجؾ وحؽؿ أن يؽقن الؼرآن الؽـريؿ خـاتؿ كتبـف
طؾك خاتؿ رسؾف ،لذا لؿ يرتك اهلل سبحاكف وتعالك فقف أي شلء يسرتشـد الــاس بـف إٓ
أرشدهؿ إلقف ،وأهـؿ ذلـؽ وأطظؿـف مسـللة معرفـة اهلل تعـالك ،والـدلقؾ طؾـك وجـقده
وإثبات ذلؽ ،فؾؿ يرتك اهلل سبحاكف الـاس يتقفقن يف أهؿ مسللة يرتتب طؾقفـا الشـؼاء
والســعادة ،بــؾ أرشــدهؿ ٕيســر الســبؾ وأققاهــا لؿعرفتــف ،ومعرفــة أســؿائف وصــػاتف
وطبادتف-
ولؼد امتاز الؼرآن الؽريؿ بؽثرة إدلة لتؼرير هذا إصؾ آطتؼادي ،بالرغؿ مـ
أهنا مسللة بدهقة فطرية ،إٓ أن الؼرآن لؿ يفؿؾفا بؾ ّكقع إسالقب ٕثباهتا لؿا يرتتـب
طؾقفا مـ أصقل أخرى كتقحقد إلقهقة والـبقات والؿعاد-
وتؿتاز هذه إدلة بؽقهنا يؼقـقة سفؾة التـاول ،ويسقرة الػفؿ ٓ تشقهبا تعؼقدات
ٍ
خـال مــ الحشـق ،ومــزه مــ الخؾـؾ
الؿتؽؾؿقـ وٓ مؼدماهتؿ ،بلسؾقب بؾقغ مقجز
والتـاقض-
وقد ب ّقـ اإلمام ابــ تقؿقـة (ت405هــ) بـــ « أن الؽتـاب  ,والرسـقل  ,وإن كـان يخـرب
أحقاكــًا بخــرب مجــرد ،كؿــا يــلمر أحقاكــًا بــلمر مجــرد ،ففــق يــذكر مــع إخبــاره طـــ اهلل تعــالك
ومالئؽتف وكتبف ورسؾف ،مـ الدٓلة والبقان والفدى واإلرشاد ،ما يبقـ الطرق التل يعؾـؿ هبـا
ثبــقت ذلــؽ ،ومــا يفــدي الؼؾــقب ويــدل العؼــقل طؾــك معرفــة ذلــؽ ،ويــذكر مـــ أيــات
وإمثال الؿضروبة ،التل هل مؼايقس طؼؾقة وبراهقـ يؼقـقة ،ما ٓ يؿؽــ أن يـذكر أحـد مــ
أهؾ الؽالم والػؾسػة ما يؼاربف ،فضالً طـ ذكر ما يؿاثؾف أو يػضؾ طؾقف-
ومـ تدبر ذلؽ رأى أكف لؿ يذكر أحد  ,صريؼًا طؼؾقًا يعرف بف وجقد الصاكع ،أو
شلء مـ أحقالف  ,مـ أهؾ الؽالم والػالسػة إٓ وقـد جـاء الؼـرآن بؿـا هـق خقـر مــف
وأكؿؾ وأكػع وأققى وأقطع ،بتؼدير صحة ما يذكره همٓء» -
( )8درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ،ابــ تقؿقـة الحـراين الدمشـؼل ،أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ بــ طبـد السـالم (ت

=
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قال ابـ أبل العز الحـػل (ت460هـ)« :والؼرآن قد ضرب اهلل لؾـاس فقف مـ كؾ
مثؾ ،وهل الؿؼايقس العؼؾقـة الؿػقـدة لؾؿطالـب الديـقـة ،لؽــ الؼـرآن يبـقـ الحـؼ يف
الحؽؿ والدلقؾ ،فؿاذا بعد الحؼ إٓ الضالل؟

وما كان مـ الؿؼدمات معؾقم ًة ضروري ًة متػؼًا طؾقفا ،اس ُت ِدل هبا ،ولؿ يحتج إلك

آســتدٓل طؾقفــا -والطريؼــة الصــحقحة يف البقــان أن تحــذف ،وهــل صريؼــة الؼــرآن،
بخالف ما يدطقف الجفال ،الذيـ يظـقن أن الؼرآن لقس فقف صريؼة برهاكقة ،بخالف ما
قد يشتبف ويؼع فقف كزاع ،فنكف يبقـف ويدل طؾقف» -
خؾقه مــ الطريؼـة الربهاكقـة أصـالً
وهذا الظـ السلء بالؼرآن الؽريؿ وا ّدطاؤهؿ ّ
هق الذي دفعفؿ لاللتؿاس الربهان مـ كتب الػالسػة والؿتؽؾؿقـ« ،وحصؾ بسـبب
تعريبفا أكقاع مـ الػساد وآضطراب مضؿق ًما إلك ما حصؾ مــ التؼصـقر والتػـريط
يف معرفة ما جاءت بف الرسؾ مـ الؽتاب والحؽؿة» -
وكثقر مـ أهؾ الؽالم يعتؼدون أن مسـللة القحداكقـة ٓ تعؾـؿ إٓ بالعؼـؾٕ ،هنـؿ
يعتؼدون أن السؿع هق مجرد إخبار الصادق ،وخرب الصادق الذي هـق الـبـل ٓ يعؾـؿ
إٓ بعد العؾؿ هبذه إصقل بالعؼؾ ،ثؿ همٓء ٓ يؼبؾقن آسـتدٓل بالؽتـاب والســة
طؾـك كؼـقض قـقلفؿ لظــفؿ أن العؼـؾ طـارض السـؿع ـ وهـق أصـؾف ـ فقجـب تؼديؿـف
طؾقف  ،والسؿع إما أن يمول أو يػقض ،وهذا ما قرره وصرح بـف الؼاضـل الؿعتزلـل
=

405هـ) ،تحؼقؼ :د -محؿد رشاد سالؿ ،جامعة اإلمام ،السـعقدية ،ط ،0هــ 8188هــ  8668 ,م.4 -
-520
( )8شرح العؼقدة الطحاوية ،ابـ أبل العز الحـػل( ،الؿتـقىف460 :هــ) ،تحؼقـؼ :طبـد اهلل بــ طبـد الؿحســ
الرتكل ،وشعقب إركاؤوط ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،ط8184 ،82هـ 8664 ,م-55.8 -
( )0بقان تؾبقس الجفؿقة يف تلسقس بدطفؿ الؽالمقة ،ابـ تقؿقة ،تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾـقؿ
الحراين الدمشؼل (ت405هـ) ،تحؼقؼ مجؿقطة مـ الباحثقـ ،مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ
الشريػ ،ط8103 ،8هـ-556.0 -واكظر شرح العؼقدة الطحاويةٓ ،بـ أبل العز الحـػل -22.8
( )5اكظر :الؿغـل يف أبقاب التقحقد والعدل ،الؼاضل طبد الجبار ،أبق الحسـ طبد الجبـار بــ أحؿـد إسـد
آبادي (ت182هـ) تحؼقـؼ الـدكتقر خضـر محؿـد كبفـا ،مـشـقرات دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت لبــان
8155هـ 0280م65 .84 ،ـ -61
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طبد الجبار (ت182هـ) ،حقث يؼقل:
"ومعرفة اهلل ٓ تـال إٓ بالـظر يف حجة العؼؾٕ ،كف متك لـؿ كعرفـف ،وأكـف صـادق
لؿ كعؾؿ صحة الؽتاب والسـة واإلجؿاع"  ،ودخؾ هذا الداء إلـك إشـاطرة ،فتبعـف
الؼاضــل إشــعري البــاقالين(125هـــ)

والجــقيـل (145هـــ) وغقــرهؿ  -حتــك

وصــؾ لؾؿتــلخريـ مـــفؿ ،قــال البــاجقري (8043هـــ)

يف حاشــقتف طؾــك جــقهرة

التقحقد" :الصػات طؾك ثالثـة أقسـام :الؼسـؿ إول :مـا ٓ يصـح آسـتدٓل لـف إٓ
بالدلقؾ العؼؾل ،وهق ما تققػت طؾقف الؿعجزة مـ الصػات ،كقجقده تعالك ،وقِدَ مف،
وبؼائف ،وققامف بـػسف- "--
بؾ إهنؿ أيضـًا طــد التحؼقـؼ ٓ يؼبؾـقن آسـتدٓل بالؽتـاب والســة طؾـك وفـؼ
صرح الؼاضل الؿعتزلل
ققلفؿ  ،إٓ مـ باب الت ّـزل وآحتجاج طؾك الخصؿ -وقد ّ
طبد الجبار بذلؽ فؼال" :لـقس آحتجـاج بـذلؽ يف إثبـات التقحقـد والعـدل ،وإكؿـا

( )8إصقل الخؿسة ،الؼاضل طبد الجبار بـ أحؿد إسد أبادي( ،ت182هـ) حؼؼف :د -فقصؾ بدير طقن،
مطبقطات جامعة الؽقيت ،ط8665 ،8م -ص-33
( )0اكظـر اإلكصـاف ،البـاقالين ،أبـق بؽـر محؿـد بــ الطقـب البصـري ،ثـؿ البغـدادي( ،ت 125هــ )-تحؼقــؼ
محؿد زاهد الؽقثري ،الؿؽتبة إزهرية لؾرتاث ،ط8108 ،0هـ 0222م -ص- 08
( )5اكظر :الشامؾ يف أصقل الديـ ،الجقيـل ،إمام الحرمقـ طبد الؿؾؽ بـ طبـد اهلل (145هــ) ،حؼؼـف :طؾـل
سامل الـشار ،وآخرون ،دار الؿعارف باإلسؽـدرية8636 ،م -ص-802
( )1هق الشقخ إبراهقؿ بـ محؿد الباجقري ،ولد سـة 8864ه ببؾـدة بقجـقر مــ قـرى مصـر وكشـل فقفـا ،ثـؿ
ذهب إلك إزهر صغقر ًا ،وتؾؼك طؾقمف فقـف ،وترقـك حتـك أصـبح شـقخًا لـف ،مــ أشـفر مملػاتـف شـرح
جقهرة التقحقد ،طؾـك صريؼـة إشـاطرة باإلضـافة إلفراصـف يف التصـقف( ،ت 8043ه وققـؾ ،)8044
اكظـر ترجؿتـف :حؾقـة البشـر يف تـاريخ الؼـرن الثالـث طشـر ،البقطـار ،طبـد الـرزاق ،حؼؼـف :محؿـد هبجــة
البقطـار ،مطبقطــات مجؿـع الؾغــة العربقــة ،بدمشـؼ8552 ،هـــ ،82,4.8 ،وإطـالم ،الزركؾــل ،خقــر
الديـ ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،ط8662 ،6م-48.8 ،
()2شرح جقهرة التقحقد (تحػة الؿريد) ،الباجقري ،إبـراهقؿ بــ محؿـد الشـافعل (ت8043هــ) ،حؼؼـف:
طؾل جؿعة محؿد الشافعل ،دار السالم ،مصر ،الؼاهرة ،ط8100 .8هـ0220 -م -ص-40
( )3اكظر التدمرية ،ابـ تقؿقـة ،تؼـل الـديـ أبـق العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ الحـراين الدمشـؼل (الؿتـقىف:
405هـ) ،تحؼقؼ د -محؿـد بــ طـقدة السـعقي ،مؽتبـة العبقؽـان ،الريـاض ،ط8108 3هــ 0222 .م-
-815,814
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كقرده لـب ِّقـ خروج الؿخالػقـ طـ التؿسؽ بالؼرآن" -
وبعضــفؿ يجعــؾ إدلــة الؼرآكقــة إكؿــا تصــؾح لؾعــقام فؼــط دون الؿحؼؼــقـ مـــ
ِ
يؽتػ همٓء بجفؾفؿ بؿا يف الؼرآن مـ أسالقب البقان والربهـان ،بـؾ
العؾؿاء  ،ولؿ
إن إمر زاد حتك أصبح التزهقد بؿا يف الؼرآن طالمة سائدة طـد بعض طؾؿـاء الؽـالم
آخر الزمان ،قال ابـ القزير القؿاين رحؿف اهلل « :كبغ يف هذا الزمان مـ طـادى طؾـقم
الؼرآن ،وفارق فريؼ الػرقان ،وصـّػ يف التحذير مـ آطتؿاد طؾك ما فقف مـ التبقـان
ّ
وحـث طؾـك الرجـقع يف ذلـؽ إلـك معرفـة
يف معرفة الديان ،وأصقل ققاطـد إديـان،
ققاكقـ الؿبتدطة والققكـان ،مـتؼصـًا لؿــ اكتػـك بؿـا يف معجـز التـزيـؾ مــ الربهـان،
مؼبحًا لتؾؼل كثقر مـ محؽؿاتف بالؼبقل واإليؿان» -
وهـذا مــ الضــالل 7فـالؼرآن بـ ّقـ مـــ الـدٓئؾ العؼؾقـة التــل ُتعؾـؿ هبـا الؿطالــب
الديـقة ،ما ٓ يقجد مثؾف يف كالم أئؿة الـظر ،فتؽقن هذه الؿطالب شرطقة طؼؾقة -
( )8الؿغـل ،الؼاضل طبد الجبار -61.84
( )0وخقر مثال طؾك ذلؽ ما قالف الغزالل يف إلجام العـقام طــ طؾـؿ الؽـالم ،الغزالـل 7أبـق حامـد محؿـد بــ
محؿد الطقسـل( ،ت222هــ) تحؼقـؼ ،الؿعتصـؿ بـاهلل البغـدادي ،دار الؽتـاب العربـل ،بقـروت ،ط،8
8123هـ  -8652ص885ـــ 881ومؾخصف :أن التصديؼ يحصؾ لؾعقام بإدلة الخطابقـة (وهـل دون
بادي الرأي وسابؼ الػفؿ ،إن لـؿ يؽــ الؿسـتؿع
الربهاكقة) قال" :وذلؽ ُيػقد يف حؼ إكثريـ تصديؼًا َ
مشــغقفًا بتؽؾــػ الؿؿــاراة والتشــؽقؽ --وأكثــر أدلــة الؼــرآن مـــ هــذا الجـــس" ثــؿ ضــرب مثــالقـ ،يف
التشؽقؽ يف إدلة الؼرآكقة ،ثـؿ قـال" :والـدلقؾ الؿسـتقيف هـق الـذي يػقـد التصـديؼ بعـد تؿـام إسـئؾة
وجقاهبــا ،بحقــث ٓ يبؼــك لؾســمال مجــال ،والتصــديؼ يحصــؾ قبــؾ ذلــؽ" (أي التصــديؼ طـــد العــقام
يحصؾ قبؾ التشؽقؽ) يدل طؾك ذلؽ أن ما قبؾ هذه الصػحات ومـا بعـدها يـتؽؾؿ فقفـا طــ التصـديؼ
العامل ،هذا ،وقد اكتؼد محؼـؼ الؽتـاب إسـتاذ "الؿعتصـؿ بـاهلل البغـدادي" جـزاه اهلل خقـر ًا ،قـقل
طـد
ّ
الغزالل هذا ،واكظر ما كؼؾف شقخ اإلسالم يف درء التعارض  ،532.4طـ الؽقا الفراسل فنكف يؿاثؾف-
مفؿـة ،
( )5اإلمام العالمة الؿجتفد محؿد بـ إبراهقؿ القزير القؿـاين  ،كبـغ يف إصـؾقـ ،وصــػ مصــػات ّ
مـفا :الروض الباسؿ يف الـذب طــ ســة أبـل الؼاسـؿ ،وتـرجقح أسـالقب الؼـرآن طؾـك أسـالقب الققكـان
وغقرها ،تقيف سـة 512هـ ،اكظر ترجؿتف :البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع ،الؿملػ :محؿد
بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين القؿـل (ت 8022هـ) ،دار الؿعرفة – بقروت-58 .0 ،
( )1ترجقح أسالقب الؼرآن طؾك أسالقب الققكان ،ابـ القزير ،أبـق طبـد اهلل محؿـد بــ الؿرتضـك القؿـاين ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ،ط8121 ،8هـ8651 ،م ،ص-5
( )2اكظر :التدمرية ،ابـ تقؿقة-815,814 ،
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و«الؼرآن العظقؿ قد اجتؿـع فقـف مـا لـؿ يجتؿـع يف غقـره ،فنكـف الـدلقؾ والؿـدلقل
طؾقف ،والشاهد والؿشفقد لف -قال تعالك لؿـ صؾب آية تدل طؾك صدق رسقلف :ﲥ
ﲬﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲭ
ﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫ

ﲳ ﲴ ﲵ﴾ » [العـؽبقت- ]28 :

هذا وقـد اجتؿـع يف الؼـرآن كثقـر مــ إدلـة وجـقد اهلل تعـالك كدٓلـة الحـس يف
إكػس وأفاق ودٓلة آخرتاع والعـاية وغقرها ،فؾقس هق مجرد خرب طـ الصادق
بــؾ هــق خــرب فقــف كظــر ومحاجــة وبرهــان ودلقــؾ ٓ يؼاربــف وٓ يداكقــف مـطــؼ الققكــان
وفالسػتفؿ-
وهذا أوان الشروع يف بقان آستػفامات القاردة يف الؼرآن الدالة طؾك وجـقد اهلل
تعالك-

*

*

( )8شرح العؼقدة الطحاوية ،ابـ أبل العزّ الحـػل-25.8 ،

221

*

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ

املبخح األّل
االطتفَامات القشآىٔ٘ الذال٘ عل ٙإثبات ّجْد اهلل
بالطشٓق٘ العقلٔ٘
جاء يف الؼرآن الؽريؿ أدلة طؼؾقة ،تعتؿد طؾك السرب والتؼسـقؿ الحاصـر الـذي
ٓ يدع مجا ً
ٓ ٓسـتدراك قسـؿة أخـرى ،فبـف يحصـؾ إبطـال الباصـؾ وإحؼـاق الحـؼ،
ويتع ّقـ الجقاب الصحقح ،الذي تؼقم بف الحجة العؼؾقة ،وقـد جـاء هـذا يف كتـاب اهلل
تعالك ،كؿا يف هذا آستػفام-

الؿسللة إولك :ذكر الدلقؾ:
قال تعالك :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [الطقر-]52 :

الؿسللة الةاكقة :كقع آستػفام
تــليت (أ ْم) لإلضــراب بؿعـــك (بــؾ) ،وتسـ ّـؿك" :الؿـؼطعــة" أي التــل ٓ يػارقفــا

اإلضراب ،وتليت لف مجرد ًا ،وتارة متضؿـة مع اإلضراب معــك آسـتػفام اإلكؽـاري
أو الطؾبل ،وهل هفـا هـا لالستػفام اإلكؽاري ،فقؽقن التؼـدير :بـؾ َأ ُخؾِ ُؼـقا مــ غقـر
شلء أم هؿ الخالؼقن؟ -
َ
اتػـاق الؿػسـريـ طؾـك أن (أم) هفــا لقسـت
وغقره
ولؽـ كؼؾ الرازي (323هـ) ُ

( )8اكظر طـ السرب والتؼسقؿ :شرح الؽقكـب الؿـقـر (الؿختـرب الؿبتؽـر شـرح الؿختصـر يف أصـقل الػؼـف)،
الػتقحل ،محؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل ابـ الـجار (640هـ) تحؼقـؼ :محؿـد الزحقؾـل ،وكزيـف حؿـاد،
صبـع جامعـة أم الؼــرى ،وتقزيـع وزارة الشـمون اإلســالمقة يف الريـاض8101 ،هـــ 0225م،810 .1 ،
واكظر استخدامف يف مجال الدلقؾ العؼؾل العؼدي :إدلة العؼؾقة الـؼؾقة طؾك أصقل آطتؼاد ،العريػـل،
سعقد بـ طبد العزيز ،مركز تؽقيـ لؾدراسات وإبحاثُ ،
الخرب ،السـعقدية ،ط8152 ،8هــ 0281م،
ص-855
( )0اكظــر :مغـــل الؾبقــب طـــ كتــب إطاريــب ،ابـــ هشــام ،11.8 ،وآتؼــان يف طؾــقم الؼــرآن ،الســققصل،
 ،152.8واكظر :أكقار التـزيؾ وأسـرار التلويـؾ ،البقضـاوي ،كاصـر الـديـ أبـق سـعقد طبـد اهلل بــ طؿـر
الشقرازي ،تحؼقؼ :محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل ،دار إحقاء الـرتاث العربـل ،بقـروت ،ط8185 , 8
هـ-822.2 -
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بؿعـك (بؾ) ،وأن جؿفقرهؿ طؾك أن الؿراد ما وقع يف صدر الؽالم مـ آستػفام إما
بالفؿزة ،كلكف يؼقلَ " :أ ُخؾِؼقا مـ غقر شلء" أو هؾ خؾؼقا مـ غقر شلء؟
ويحتؿؾ أن يؼـال :هـق طؾـك أصـؾ القضـع لالسـتػفام الـذي يؼـع أثــاء الؽـالم،
وتؼــديره :أمــا ُخؾؼــقا؟ أم خؾؼــقا مـــ غقــر شــلء أم هــؿ الخــالؼقن؟ فحــذف ققلــف
(أخؾؼقا)  ،فتؽقن (أم) هفـا متضـؿـة معــك آسـتػفام ،ولؽــ لـقس الـذي يؼـع يف
صدر الؽالم ،إذ قد سبؼفا استػفام محذوف-

أن معـك آستػفام يف هذه أياتِ :
هذا وذهب كثقر مـ الؿػسريـ 7إلك ّ
اإلكؽار

الذي يتضؿـ كػل الؿستػفؿ طـف ،واإلكؽار طؾك مـ أثبتف لظفقره وبقاكف -
قال ابـ كثقر رحؿف اهلل" :وهذا إكؽار طؾقفؿ يف شـركفؿ بـاهلل ،وهـؿ يعؾؿـقن أكـف
الخالؼ وحده ٓ ،شريؽ لف -ولؽـ طدم إيؼاهنؿ هق الذي يحؿؾفؿ طؾك ذلؽ" -
جقز ابـ طاشقر رحؿف اهلل (8565هـ) أن تؽـقن الفؿـزة لؾتؼريـر ولإلكؽـار،
و ّ
قال رحؿف اهلل" :فحر ُ ِ
ــ) يف ققلـف :ﱜ ﱝ ﱞ  يجـقز أن يؽـقن لالبتـداء،
ف (م ْ
ْ
فقؽقن معـك آستػفام الؿؼدر بعد َ أ ْم تؼرير ًا ،والؿعـك :أيؼـرون أهنـؿ خؾؼـقا بعـد
أن كاكقا طدمًا؟ فؽؿا خؾؼقا مـ طدم يف كشلهتؿ إولك ،يـشمون مــ طـدم يف الـشـلة
( )8اكظر :مػاتقح الغقب ،الرازي ،فخر الديـ أبـل طبـد اهلل محؿـد بــ طؿـر بــ الحســ (الؿتـقىف323 :هــ)
الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل – بقـروت ،الطبعـة :الثالثـة  8102,هــ ،082.05-والؾبـاب يف طؾـقم
الؽتــاب ،ابـــ طــادل الحـبؾــل ،طؿــر بـــ طؾــل ،الدمشــؼل الـعؿــاين ،تحؼقــؼ الشــقخ طــادل أحؿــد طبــد
الؿقجقد ،وآخر ،دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت ،ط 8186 ،8هـ 8665,م856.85 -ـ -812
( )0اكظر :مسللة حدوث العالؿ ،ابـ تقؿقة ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ الحراين ،ثؿ الدمشؼل (405هــ) ،تحؼقـؼ:
يقســػ بـــ محؿــد مــروان إوزبؽــل الؿؼدســل ،دار البشــائر اإلســالمقة ،ط8155 ،8هـــ 0280م،
ص ،15وشــــرح حــــديث الـــــزول ،ابـــــ تقؿقــــة ،الؿؽتــــب اإلســــالمل ،بقــــروت ،لبـــــان ،ط،2
8564هـ8644.م ،ص ،20واكظر أيضًا :أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي-822.2 ،
( )5تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ،أبق الػداء إسؿاطقؾ بــ طؿـر الؼرشـل البصـري ثـؿ الدمشـؼل الؿحؼـؼ:
سامل بـ محؿد سالمة ،دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،ط8102 ،0هـ 8666 ,م-154.4 ،
( )1العالمة الؿػسر الػؼقف محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿـد الطـاهر بــ طاشـقر التقكسـل ،رئـقس الؿػتـقـ
الؿــالؽققـ بتــقكس وشــقخ جــامع الزيتقكــة ،مقلــده ووفاتــف ودراســتف يف تــقكس ،مـــ مصـــػاتف (مؼاصــد
الشريعة اإلسالمقة) و (التحرير والتـقير) تقيف سـة 8565هـ -اكظر إطالم ،الزركؾل-845.3 ،
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أخرة ،وذلؽ إثبات إلمؽان البعث ---،والؿعـكَ :أ ُخؾِ ُؼقا مـ طدم ،ويجقز أن تؽقن
ﱜ لؾتعؾقــؾ ،فقؽــقن آســتػفام الؿؼــدر بعــد َأ ْم﴾ إكؽاريــًا---والؿعـك :إكؽــار أن
ﱡ ﱠ
ﱜ يف هذا الؽالم الققـع البـديع إ ْذ كاكـت طؾـك
يؽقن خؾؼفؿ بغقر حؽؿة---،ولحرفﱡ ﱠ
احتؿال معـققفا دلقالً طؾك إمؽان البعث وطؾك وققطف وطؾك وجقب وققطـف وجقبـًا
تؼتضقف الحؽؿة اإللفقة العؾقا -ولعـؾ العـدول طــ صـقغ الؽـالم بالصـقغة الغالبـة يف
آستػفام التؼريري ،أطـل صقغة الـػل بلن يؼال :أما خؾؼقا مـ غقر شـلء ،والعـدول
ﱞ ،روطـل فقـف
طـ تعققـ ما أضقػ إلقف ﱝ﴾ إلك اإلتقان بؾػظ مبفؿ وهـق لػـظﱡ ﱠ
الصالحقة ٓحتؿال الؿعـققـ وذلؽ مـ مـتفك البالغة" -
وفقؿا يظفر لل مـ خالل أققال العؾؿاء وتؼريراهتؿ أن آستػفام هفــا لإلكؽـار،
وقد كص غقر واحد طؾك أن ( َأ ْم) مع كقهنـا لإلضـراب تـليت لإلكؽـار أو الطؾـب ،ولـؿ
يذكروا أهنا تليت لؾتؼرير  -واهلل أطؾؿ-

الؿسللة الةالةة :تؼرير الؿسللة:
بـ ّقـ شــقخ اإلســالم رحؿــف اهلل أن صــرق العؾــؿ ثالثــة" :الحــس والعؼــؾ وأخبــار
إكبقاء " ولؼد جاء الؼرآن الـذي هـق خـرب بالطريؼـة العؼؾقـة التـل تؼــع مــ تـدبرها
بنكصاف  ،وقد تؿقزت الطريؼة العؼؾقة التل جاء هبا الؼرآن بلهنـا سـفؾة الػفـؿ ،مقسـرة
التـاول ،خالقة مـ التعؼقد  ،والؿؼدمات الخػقة الغامضة ،بخـالف صـرق الؿتؽؾؿـقـ
التــل تؿقــزت بــالغؿقض والخػــاء باإلضــافة لالضــطراب ،فضــالً طـــ الؿؼــدمات
الخاصئة -
ومؿا جاء بف الؼـرآن مــ أدلـة طؼؾقـة دالـة طؾـك وجـقد اهلل تعـالك ،مؿـا هـق طؾـك
صريؼة السمال وآسـتػفام 7ققلـف تعـالك :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
()8التحرير والتـقير ،محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشـقر التقكسـل (ت8565هــ) ،الـدار
التقكسقة لؾـشر ،تقكس8651 ،هـ-35,34.04 ،
( )0اكظر :مغـل الؾبقبٓ ،بـ هشام إكصاري الـحقي ،11.8 ،وآتؼان ،السققصل -152.8
( )5درء التعارض ،ابـ تقؿقة -536.8
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ﱦ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الطقر -]53,52 :
ﱧ
ﱢﱣﱤﱥ
ــ َط َّب ٍ
قال البغقي (283هـ) « :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﴾ َق َ
ـاس :مــ غقـر
ـال ا ْب ُ
ٍ
فقجدوا بِال خالؼ؟ َو َذل ِ َؽ مِ َّؿا َٓ يجقز َأ ْن
ربَ ،و َمعـاهَ :أ ُخؾِؼقا م ْـ َغ ْق ِر َش ْلء خ َؾؼفؿ ُ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
يؽقنَّ َٕ ،ن َتعؾ َؼ الخؾؼ بِالخالؼ مِـ َضر ِ
يجـز َأ ْن
ـؿ ُ
َ
َ
ورة آ ْس ِؿَ ،فـنِ ْن َأكْؽـروا ا ْل َخـال َؼ َل ْ
ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
البطالن أشدَّ َٕ ،ن ما
َ
قجدوا بِال خال ٍؼ ،ﱟ ﱠ ﱡ﴾ َٕ ْكػسفؿ؟ َوذلؽ فل
ُي َ
َٓ وجق َد لف كَقػ َيخؾؼ؟
ِ
ِ
قامت الح َّج ُة طؾقفؿ َّ
بلن لفؿ خؾؼًا ف ْؾ ُقممـقا بف» -
جفان
َفنِ َذا بطؾ الق

قرر هذا الؿعـك مـ خالل هـذه أيـة كثقـر مــ أئؿـة اإلسـالم والؿػسـريـ،
وقد ّ

مـفؿ الخ ّطابل (ت  555هـ) ،والبقضاوي (ت352هـ) ،وابـ تقؿقة (ت ،)405وأبـق
حقان إكدلسل (412هـ) رحؿفؿ اهلل وغقرهؿ -
فؿـ الؿعؾقم بالضرورة أن الحادث ٓبد لف مـ ُمحـدث ،وهـذه قضـقة ضـرورية
ضـارب وهـق
معؾقمة بالػطرة ٓ ،يـازع فقفا أحدٌ حتك الصبقان 7فنن الصبل لق ضـربف
ٌ
غافؾ ٓ يبصره ،لؼال :مـ ضربـل؟ فؾق ققؾ لف :لؿ يضـربؽ أحـد ،لـؿ يؼبـؾ طؼؾـف أن
تؽقن الضربة حدثت مـ غقر ُمح ِدث ،بؾ يعؾؿ أكف ٓبد لؾحادث مـ محـدث ،فؽـان
يف فطرتف اإلقرار بالصاكع ،وهذا مذكقر يف ققلف تعـالك:

ﱚﱛﱜﱝﱞﱟ

ِ ٍ
ﱠ ﱡ ﴾ ،أي َأخؾؼقا و َأ َحدَ ُثقا مـ ِ
أكػسـفؿ؟ ٓ
غقر ُمحدث؟ َأ ْم هؿ َأحـدثقا َ

كػســف ،والؿحــدَ ُ
هــذا ،وٓ هــذا ،فالؿحــدَ َ
ث مؿؽـــ القجــقد ،لــؿ يؽـــ
ث ٓ يقجــد َ

مقجقد ًا ثؿ ُوجد ،فؾقس لف مـ كػسف وجقد وٓ طدم فال يؽقن مقجقد ًا بـػسف ،بؾ إن
حصؾ لف ما يقجده وإٓ كان معدومًا ،وكؾ ما أمؽـ وجقده بد ً
ٓ طـ طدمف ،وطدمـف

( )8معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن ،البغقي ،محقل السـة ،أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد بـ محؿد بـ الػراء
(283هـ) تحؼقؼ طبد الرزاق الؿفدي ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،ط 8102 ، 8هـ-560.4 ،
( )0اكظر معالؿ التـزيـؾ ،البغـقي  ،560.4وأكـقار التـزيـؾ وأسـرار التلويـؾ ،البقضـاوي ،822.2 ،والبحـر
الؿحقط يف التػسقر ،أبق حقان إكدلسل ،محؿد بــ يقسـػ أثقـر الـديـ (ت 412هــ) تحؼقـؼ :صـدقل
محؿد جؿقؾ ،دار الػؽر ،بقروت 8102،هـ ،242.6 ،والؾباب يف طؾقم الؽتاب ،ابـ طـادل الحـبؾـل،
-812.85
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بد ً
ٓ طـ وجقده 7فؾقس لف مـ كػسف وجقد وٓ طدم ٓزم لف ،إذ لق كان وجقده بـػسـف
لؽان واجبًا بـػسف ،ولق كان واجبًا بـػسف لؿ يؼبؾ العدم ،وهق قـد قبـؾ العـدم فؾـقس
مقجقد ًا بـػسف ،بؾ هق مػتؼـر يف وجـقده إلـك غقـره الـذي ٓ يػتؼـر إلـك أحـد سـبحاكف
وتعالك -
ٍ
الـبـل  يؼـرأ هـذه أيـة
مطعـؿ
بــ
جبقر ُ
وحقـؿا سؿع الصحابل الجؾقؾ ُ
َّ

ﱚ

ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﴾ ،قال" :كاد قؾبل أن يطقر"  ،وكان وقتئـذ
مشركًا ،فرسخت هـذه السـقرة وهـذه أيـة يف قؾبـف الـذي كـاد أن يتصـدع ويطقـر،
وكان لسؿاع هذه أيات إثر الؽبقر يف دخقلف اإلسالم ،فؼال" :وذلـؽ ُ
أول مـا و َقـر
ُ
اإليؿان يف قؾبل"

فؾؿا أذن اهلل لف باإلسالم حدّ ث هبذه الحادثة ،وذلؽ لؿـا تحؿـؾ

ٍ
معان طظقؿة ،تؼقؿ الحجة طؾك سامعفا ،وٓ تدع لف مجا ً
ٓ لؾجدال ،بؾ
هذه أية مـ
ٍ
قائؿة ،وتـػل كؾ شبفة هاجؿة-
تصدع قؾ َبف وت ْبف ُتف فال يجد سبقالً لحجة
فؼد جاءت هذه أية بتؼسقؿ حاصر ذكره اهلل بصقغة اسـتػفام اإلكؽـار ،لقبـقـ أن
هذه الؿؼدمات معؾقمة بالضرورة ٓ يؿؽـ جحدها -
وقد قرر شقخ اإلسالم هذه الؿسللة يف رسالتف "مسللة حـدوث العـالؿ"  ،فؼـال:

( )8اكظر شرح حديث الـزول ،ابـ تقؿقة رحؿف اهلل (ص ،)05وشرح العؼقدة إصػفاكقة ،ابـ تقؿقـة ،أحؿـد
بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم الحـراين الدمشـؼل (405هــ) ،تحؼقـؼ :د -محؿـد السـعقدي ،مؽتبـة دار
الؿـفاج ،الرياض ،ط8155 ،0هـ ،ص ،22_21:وتػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر -154.4
( )0رواه البخاري يف الجـامع الصـحقح ،البخـاري ،أبـق طبـد اهلل محؿـد بــ إسـؿاطقؾ ،صبـع وزارة الشـمون
اإلسالمقة ،الرياض ،ط8186 ،0هـ 8666 ،م( ،ح  )1521ومسـؾؿ ،الجـامع الصـحقح ،الـقسـابقري،
أبق الحسقـ مسؾؿ بــ الحجـاج ،صبـع وزارة الشـمون اإلسـالمقة ،الريـاض ،ط8108 ،0هــ0222 ،م،
(ح )135ولؽـ مؼتصر ًا طؾك الصالة بالؿغرب بالطقر-
( )5روى رواية التصدع ،أحؿد يف الؿسـد ،ابـ حـبؾ ،أحؿد بـ محؿـد الشـقباين (018هــ) ،تحؼقـؼ شـعقب
إركاؤوط وآخريـ ،إشراف طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل ،ممسسـة الرسـالة ،بقـروت ،لبــان ،ط،8
8108هـ 0228م ( )83452 ،83430وأبق داود الطقالسـل يف مســده ،الؿســد ،الطقالسـل ،أبـق داود
سؾقؿان بـ داود بـ الجارود الطقالسل البصري (021هـ) ،تحؼقؼ :محؿـد بــ طبـد الؿحســ الرتكـل،
دار هجر لؾطباطة والـشر ،الجقزة ،مصر ،ط8186 ،8هـ 8666م( ،ح-)652
( )1رواه البخاري (ح-)1205
()2اكظر :شرح حديث الـزول ،ابـ تقؿقة ،ص-20
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ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾؟ وهــذا اســتػفام إكؽــار يتضــؿـ كػــل
الؿستػفؿ طـف ،واإلكؽار طؾك مـ أثبتف لظفقره وبقاكف ،فتب ّقـ بذلؽ أهنؿ لؿ يخؾؼقا مـ
غقر شلء ،أي مـ غقر رب ٍ
خالؼ خؾؼفؿ ،كؿا تبقـ أهنؿ لؿ يخؾؼقا أكػسفؿ-
ٍ
خـالؼ خؾؼفـؿٕ---ن هـذا التؼسـقؿ
فعؾؿ بـػل هاتقـ الؼضقتقـ :أهنؿ خؾؼـقا مــ

حاصر يتب ّقـ بف ثبقت الخالؼ الصاكع بليسر تلمؾ ،فنن العبد يعؾؿ أكـف لـؿ يؽــ شـقئًا،
وأكف كان بعد أن لؿ يؽـ ،ويعؾؿ بداهة أكف لؿ يصـع كػسف ولؿ يبـدطفا ،ويعؾـؿ أكـف لـؿ
ِ
محـدث ،وٓ ُخؾـؼ مــ غقـر خـالؼ خؾؼـف،
مؽـقن ،وٓ حـدث مــ غقـر
يؽـ مـ غقر ّ
والعؾؿ هبذا أيضًا مـ أبـقـ العؾـقم البديفقـة ،فتعـ ّقـ أن لـف خالؼـًا خ َؾ َؼـ ُف  ،فتبـ ّقـ أكـف
يستحقؾ صدور القجقد مـ طدم-
وصقرة هذا الدلقؾ يف أية الػا ّذة:
أهنؿ إما يؽقكقا خؾؼقا أكػسفؿ ،وهـذا باصـؾٕ 7كـف يؾـزم مــف الـدور وهـق باصـؾ،
حقث يرتتب طؾك ٍّ
كـؾ مــ الػرضـقـ طؾـك أخـر ،فؽـقهنؿ خؾؼـقا أكػسـفؿ ،يسـتؾزم
وجقدهؿ قبؾ الخؾؼ ،إذ ٓ يصدر القجقد مـ العدم ضرورة-
وإما يؽقكقا ٓ خالؼ لفؿ أصالً فقؽقن العدم هق الذي أوجدهؿ ،وهذا باصؾ ،إذ
ٓ معـك لؾعدم إٓ طدم القجقد 7فقؾزم مـ ققلفؿ هبذا الػرض الجؿع بقـ الـؼقضـقـ ـ
وهــق كــقن الشــلء مقجــقد ًا معــدومًا ـ والقجــقد والعــدم كؼقضــان ٓ يجتؿعــان وٓ
يرتػعان-
والػرض الثالث :أن يؽقن لفؿ خالؼ وهق اهلل سبحاكف وتعالك-
والطريؼة الؼرآكقة أفضؾ ـ بال ريب ـ مـ صريؼة الؿتؽؾؿقـ يف إثبات الصاكع حقث
جعؾقا العؾؿ بالصاكع متققػًا طؾـك العـالؿ بحـدوث العـالؿ ،والعؾـؿ بحـدوث العـالؿ
متققػًا طؾك العؾؿ بحدوث إجسام ،وجعؾقا الطريؼ إلك ذلؽ آستدٓل بحـدوث
إطــراض ،وبـَ ـقا ذلــؽ طؾــك مؼــدمات باصؾــة أوقعــت أصــحاهبا يف مخالػــة الشــرع
والعؼؾ ،ثؿ إهنؿ حصروا إثبات الصاكع هبذه الطريؼة-
( )8اكظر :مسللة حدوث العالؿ ،ابـ تقؿقة ،ص-16,15
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وإثبات الصاكع لف صرق تؽاد تخرج طــ الحصـر ،كؾفـا أبـقـ وأضفـر مــ إثبـات
حــدوث العــالؿ ،ولفــذا لــؿ يثبــت الؼــرآن العؾــؿ بالصــاكع هبــذه الطريــؼ ،بــؾ بــالطرق
الؿعروفة فقف ،كؿا هق مذكقر يف ققلف:

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾

ففذا مـ أوجز الطرق وأضفرها ،وهل استدٓل اإلكسان بـػسـف ،التـل ٓ شـلء أقـرب
مـفا ،وكذلؽ استدٓلف بؿا يذكره مـ خؾؼ سائر الؿخؾققات -
ومـــ خــالل دراســة هــذا آســتػفام يتضــح لـــا أكــف جــاء إكؽاريــًا لقبــقـ أن هــذه
الؿؼدمات مـ السرب والتؼسقؿ ،معؾقمة بالضرورة ٓ يؿؽـ جحدها وٓتؽذيبفا ،وأن
الـػــقس كؾفــا خؾؼــت مجبقلــة مؼــرة بخالؼفــا وفاصرهــا ،وقــد ضفــر أن هــذا التؼســقؿ
حاصــر ،يحصــؾ بــف إبطــال الباصــؾ وإحؼــاق الحــؼ ،وٓ يؿؽـــ معــف اســتدراك قســؿة
أخرى ،بؾ يتع ّقـ بف الؼسؿ الصحقح ،الذي تؼـقم بـف الحجـة العؼؾقـة ،كؿـا ويتـقعـ بـف
الجقاب السؾقؿ ،وٓ يدع مجا ً
ٓ لؿتشؽؽ ،وٓ طذر ًا لؿخاصؿ زائغ أو معاكد ،فقدفع
العؼــقل الســقية الســؾقؿة لؾتســؾقؿ ،ويضــطرها لؾؼبــقل ،و ُيؾجــئ إفؽــار الؿســتؼقؿة
لالكؼقاد-

*

*

()8اكظر الؿصدر كػسف ،ص -21,22
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املبخح الجاىٕ :االطتفَاو يف دالل٘ اليفع ّاخللق
الؿسللة إولك :سرد الدلقؾ:
جاءت آيات كثقرة يف كتاب اهلل تعالك فقفا الحث طؾك التلمؾ يف الـػس والخؾؼ،
ومـ ذلؽ ما جاء بصقغة آستػفام ،التل تػقد معـك أكثر مـ مجرد "إمـر" بـالتػؽر
والتلمؾ ،قال تعالك:
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺ
ﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ
ﳉ﴾ [اإلكسان -]5,8 :وقال اهلل تعالك :ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [مريؿ  ،أية -]34

الؿسللة الةاكقة :كقع آستػفام يف هذه أيات:
آستػفام بـ(هؾ) بابف الؿشفقر بف هق آستػفام الؿحض ،ويليت لؾتؼرير أحقاكًا،
وقد كص غقر واحد طؾك أكف يف هذه أية لؾتؼرير أو فقف معـك التؼرير  ،وهق ما ذهب
إلقف أكثر الؿػسريـ 7مـ َّ
أن الؿؼصقد بـ(هؾ) هفـا (قد)  ،وبعضفؿ كؼؾ آتػاق طؾـك
ذلؽ ،فقؽقن معـك أية :قد أتك طؾك اإلكسان حقـ مــ الـدهر  ،وهـذا مـا ورد طــ
( )8اكظـــر  :جـــامع البقـــان طــــ تلويـــؾ آي الؼـــرآن ،الطـــربي 7محؿـــد بــــ جريـــر بــــ يزيـــد أمؾـــل ،أبـــق
جعػر(ت582هــ) تحؼقـؼ :الـدكتقر طبـد اهلل بــ طبـد الؿحســ الرتكـل ،بالتعـاون مـع مركـز البحـقث
والدراسات اإلسالمقة بدار هجر ،دار هجر لؾطباطة ،ط 8100 ،8هـ 0228 ,م ،206.05 ،والؿحرر
القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،ابـ ططقة ،أبق محؿد طبـد الحـؼ بــ غالـب إكدلسـل (ت 210هــ)،
تحؼقــؼ :طبــد الســالم طبــد الشــايف محؿــد ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،ط 8100 ،8هـــ،125.2 ،
والفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،ابـ أبل صالب ،أبق محؿد مؽل بـ أبـل صالـب
الؼقســل الؼقــرواين ثــؿ الؼرصبــل الؿــالؽل (الؿتــقىف154 :هـــ) ،تحؼقــؼ جؿاطــة مـــ البــاحثقـ ،جامعــة
الشارقة ،ط 8106 ،8هـ  0225 ,م ،4628.80 ،وغقرهؿ-
( )0اكظــر :القســقط يف تػســقر الؼــرآن الؿجقــد ،القاحــدي ،أبــق الحســـ طؾــل بـــ أحؿــد الـقســابقري (ت:
 135هـ) ،تحؼقؼ :الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد ،وآخريـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبــان ط،8
8182هـ 8661 ,م ،565.1 ،وتلويالت أهؾ السـة ،الؿاتريدي ،محؿد بــ محؿـد بــ محؿـقد ،أبـق
مـصقر (ت 555هـ) ،تحؼقؼ د -مجدي باسؾقم ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ،ط 8103 ،8هــ ,

=
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ابـ طباس وقتادة -
فــنن (هــؾ) تؽــقن خــرب ًا وتؽــقن جحــد ًا ،ففــذا مـــ الخــربٕ 7كــؽ تؼــقل :هــؾ
فعؾـت
فتؼـرر ُه بلكـؽ قـد
َ
أكرم ُتؽ؟ وقد أكرمتَف ،وتؼقل :هؾ وطظتؽ؟ هؾ أططقتؽ؟ ّ
ذلؽ ،وقد تؽقن جحد ًا يف غقر هذا الؿقضع ،كـلن تؼـقل :هـؾ يؼـدر أحـد طؾـك مثـؾ
هذا؟ بؿعـك :أكف ٓ يؼدر ،وهذا ققل الؿػسريـ وأهؾ الؾغة -
ويبقـ أبـق حقـان رحؿـف اهلل (412هــ) تعؾقـؾ ذلـؽ فقؼـقل" :ققـؾٕ :ن إصـؾ:
ّ
فؽلن الفؿز َة ُحذفت واجتزئ هبا يف آستػفام ،ويدل طؾك ذلؽ ققلف:
َأ َه ْؾ،
ادي ِ
أه ْؾ رأوكَا بق ِ
ِ ِ
ِ
ػ ِذي إك َِؿ؟
الؼ ِّ
َسائ ْؾ َف َق ِار َس َي ْر ُبق ٍع لشدَّ تـَا َ ْ َ َ ---

فالؿعـكَ :أ َقدْ أتك طؾك التؼرير والتؼريب جؿقعـًا  ،أي أتـك طؾـك اإلكسـان َ
قبـؾ
ٍ
ٍ
حقـ مـ الدهر لؿ يؽـ كذا؟ فنكف يؽـقن الجـقاب :أتـك طؾقـف ذلـؽ وهـق
زمان
قريب ٌ
=

0222م ،524.82 ،وتػسقر ابـ فقرك ،ابـ فقرك محؿد بـ الحســ إكصـاري إصـبفاين ،أبـق بؽـر
(ت 123هـ) ،تحؼقؼ :طالل طبد الؼادر بـدويش (ماجسـتقر) ،825.5 ،والؽشـػ والبقـان طــ تػسـقر
الؼرآن ،الثعؾبل ،أحؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ أبق إسحاق (ت 104هـ) ،تحؼقؼ :أبل محؿد بـ طاشـقر،
مراجعــة :إســتاذ كظقــر الســاطدي ،دار إحقــاء الــرتاث العربــل ،بقــروت ،ط ،8100 ،8هـــ  0220 ,م،
 ،65.82وتػســقر الؼــرآن ،الســؿعاين ،أبــق الؿظػــر ،مـصــقر بـــ محؿــد بـــ طبــد الجبــار التؿقؿــل (ت
156هـ) ،تحؼقؼ ياسر بـ إبراهقؿ ،وغقره ،دار القصـ ،الرياض ،السعقدية ،ط8185 ، 8هـ8664 ,م،
 ،880.3والرازي ( ،)456.52( )220.3وكؼؾ آتػاق طؾك ذلؽ ،والؾباب يف طؾـقم الؽتـاب ،ابــ
طادل الحـبؾل 02.5 ،فؿا بعدها ،الدر الؿصقن ( )283.0ووقع يف التسفقؾ لعؾقم التـزيـؾ ،الؽؾبـل،
ابـ جزي أبق الؼاسؿ ،محؿد بـ أحؿد بـ محؿد الغركـاصل (ت 418هــ) د -طبـد اهلل الخالـدي ،شـركة
مصـحػة مــ (قـد) واهلل
دار إرقؿ ،بقروت ،ط 8183 ,8هـ :284.0 -هؾ بؿعــك (قـؾ) ويظفـر أهنـا
ّ
أطؾؿ-
( )8اكظر البحر الؿحقط ،أبق حقان-525.82 ،
( )0اكظر :جامع البقـان ،الطـربي  ،206.05ومعـاين الؼـرآن ،الػـراء ،أبـق زكريـا يحقـك بــ زيـاد بــ طبـد اهلل
الديؾؿل024( ،هـ) تحؼقؼ :أحؿد بـ يقسػ الـجايت ،وغقـره ،دار الؿصـرية لؾتـللقػ والرتجؿـة ،ط،8
 ،085.5وزاد الؿســقر يف طؾــؿ التػســقر ،ابـــ الجــقزي ،طبــد الــرحؿـ بـــ طؾــل بـــ محؿــد الجــقزي،
الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،ط8121 ،5هـ ،104.5 ،والجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل ،محؿـد بــ
أحؿ ـد بـــ أبــل بؽــر بـــ فــرح إكصــاري (ت 348هـــ) ،تحؼقــؼ أحؿــد الــربدوين ،وآخــر ،دار الؽتــب
الؿصرية ،الؼاهرة ،ط8551 ،0هـ 8631,م-886.86 ،
( )5واكظر أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي -036.2
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بالحال الؿذكقر» -
وققؾ :إهنا طؾك باهبا مـ آستػفام الؿحـض ،أي :هـق مؿــ يسـلل لغرابتـف أأتـك
طؾقف حقـ مـ الدهر لؿ يؽـ كذا؟ فنكف يؽقن الجقاب :أتك طؾقف ذلؽ وهق بالحـال
الؿذكقرة-
ويـبغل أن يؽقن معـك هذا آستػفام التؼريرٕ 7ن آستػفام ٓ َي ِر ُد مــ البـاري
 ,تعالك  ,طؾك الـحق الؿحض ،وهق تؼرير لؿـ أكؽر البعث ،فـال بـد أن يؼـقل :كعـؿ
وكقكـف بعـد
دهر صقيؾ ٓ إكسان فقف ،فقؼال لـف :مــ أحدثـف بعـد أن لـؿ يؽــ ّ
قد مضك ٌ
طدمف؟ كقػ يؿتـع طؾقف بعثف؟ وإحقاؤه بعد مقتف؟ -
واجب ،وحؼف أن يـظر أن لق كان مثؾ هذا الؽالم مـ مستػفؿ ،ما
"وهؾ مـ اهلل
ٌ
الذي كان يؼتضل مـ الجقاب؟ فنذا قال أحد :هؾ أتاك حديث فالن؟ فحؼ الؿجقب
أن يؼقل إن كان قد أتاه حديث فالن :قد أتاين ،وإن كان لؿ يلتف فحؼف أن يسللف :كقػ
كان حديثف؟ لقعرفف-
فنن كان رسقل اهلل  قد أتاه خـرب اإلكسـان ،فؿعــك ققلـف:ﱡﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﴾،
أي :قد أتك طؾك اإلكسان ،وإن لؿ يؽـ أتاه ،فحؼف أن يسلل حتك يتبقـ لف" -
وأما ققلف سبحاكف :ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾
[مــريؿ -]34 :فآســتػفام فقــف لإلكؽــار والتــقبقخ ،فؽؿــا خؾؼـــاه مـــ غقــر شــلء،
وأوجــدكاه مـــ طــدم ،كــذلؽ كحققــف بعــد مؿاتــف -وهــذا مثــؾ ققلــف تعــالك:ﱡ ﲄ ﲅ
( )8البحــر الؿحــقط ،أبـق حقــان ،525.82 ،وكالمــف مجتــزأ مـــ كــالم مـــ الؽشــاف طـــ حؼــائؼ غـقامض
التـزيؾ ،الزمخشري ،أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿـرو (ت  255هــ) ،دار الؽتـاب العربـل ،بقـروت ،ط،5
8124هـ-332.1 ،
( )0اكظر :التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابـ جزي ،284.0 ،واكظر أيضًا :الـؽت والعققن (تػسـقر) ،الؿـاوردي،
أبق الحســ طؾـل بــ محؿـد البصـري ،تحؼقـؼ السـقد بــ طبـد الؿؼصـقد بــ طبـد الـرحقؿ ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ،838.3 ،والجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل -886.86
( )5اكظر الؾباب يف طؾقم الؽتاب ،ابـ طادل الحـبؾل-02_86.1 ،
( )1تلويالت أهؾ السـة ،الؿاتريدي-524.82 ،
( )2اكظر الؽشاف ،الزمخشري-50.5 ،
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ﲈ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [يس- ]45 :
ﲉ
ﲆﲇ

الؿسللة الةالةة :تؼرير الؿسللة:
جاء الؼـرآن الؽـريؿ باسـتخدام دلقـؾ الحـس والؿشـاهدة الـدال طؾـك وجـقد اهلل
تعالك  ،فؿا يشفده اإلكسان ويحسف مـ مخؾققـات اهلل تعـالك وتـدبقره لخؾؼـف ،بـدء ًا
مـ كػسف واكتؼالف مـ صقر ٔخر ،إلك خؾؼ سائر الؿقجقدات التل يراها اإلكسان مــ
أي تــلثقر،
حققاكـات وكباتــات ،فـنذا فؽــر العبـد يف ذلــؽ ك ِّؾـف لــؿ يجـد لـػســف يف ذلـؽ َّ
وكذلؽ إمر فقؿا حقلف مـ كائـات ،فقستدل بعجزه طؾك أن هـاك مـ تق َّلك أحقا َلـف،
وتدبقرها مـ حقـ لـؿ يؽــ شـقئًا مـذكقر ًا ،إلـك أن تـدرج يف ال ُع ُؿـر حتـك وصـؾ إلـك
مـتفاه-
وهذا الذي ب َّقـف اهلل تعالك يف كتابف بصقغة آستػفام ،مـبفًا العباد طؾك تلمؾ ما يف
أكػسفؿ مـ آياتف وكِعؿف وآٓئف :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﴾ [اإلكسان ،]5,8 :وآستػفام هفــا لؾتؼريـر ـــ كؿـا تؼـدم ـــ:
جقابف كعؿ قد مضك دهر صقيؾ ٓ إكسان فقـف ،فقؼـال لـف :مــ أحدثـف بعـد أن لـؿ يؽــ
وكقكف بعد طدمف؟  ،والجقاب :اهلل سبحاكف وتعالك الذي أوجده ،وٓ يصح يف طؼؾ
ّ
طاقؾ أن يقجد الشلء الؿعدوم إٓ بؿ ِ
قجد يقجده ،فنن الؿعدوم ٓ يقجد كػسف ،ففـق
ُ
ُ
ُ
ٍ
كاسؿف معدوم ،فنذ ًا ٓ بد لف مـ مقجد أوجـده مــ العـدم ،فالـذي أوجـده مــ العـدم
يســتطقع إحقــاءه بعــد إطدامــف ،وهــذه أيــة وإن كاكــت واردة يف تؼريــر البعــث ،إٓ أن
دٓلتفا طؾك وجقد اهلل تعالك وإيجاده لؾخؾؼ ضاهرة ،وهذه الدٓلة هل دٓلة الؾزوم،
يؼر
يؼر بؿحقل الؿقتك أن ّ
يؼر بالـشلة إولك ،ويؾزم مـ ّ
يؼر بالبعث أن ّ
إذ يؾزم أن مـ ّ
( )8اكظر الفداية إلك بؾقغ الـفاية ،مؽل بـ أبل صالب-1236.4 ،
( )0اكظر مـفج شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف تؼرير طؼقدة التقحقد ،الربيؽان ،إبراهقؿ بـ محؿد بـ طبد اهلل ،دار
ابـ الؼقؿ ،الرياض ،دار ابـ طػان ،الؼاهرة ،ط8102 ،8هـ -0221 ،ص-115
( )5اكظر الؾباب يف طؾقم الؽتاب ،ابـ طادل الحـبؾل-02_86.1 ،
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بالؿبدع إول ،والـشلة إولك-
وقال اهلل تعالك ــ بصقغة آسـتػفام أيضـًا ـــ :ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [مريؿ -]34 :خاصب اهلل تعالك اإلكسان بؿا يؼـقؿ طؾقـف
الحجة ،ويتؿ ّقز بف طـ غقره مـ سائر الؿخؾققات ،مؿـ ٓ يذكرٕ ،ن اإلكسان «يتؿقـز
بالعؼؾ وكان طؾقف َأن يتذكر َأن اهلل سبحاكف خؾؼف مـ العدم وأكف برز إلك الحقاة ب ْعدَ َأ ْن
مذكقرا ،كؿـا قـال سـبحاكف لعبـده ورسـقلف زكريـا :ﲙ ﲚ ﲛ
لؿ يؽـ شق ًئا
ً

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [مريؿ»]6 :

-فـدلت أيـة طؾـك الخـالؼ الؿقجـد أول

مرة ،وطؾك الؿحقل لؾؿقتك يف الـشلة أخرة ،فؽؾ ما ّ
دل طؾك أن اهلل قادر طؾك إحقاء
ّ

ّ
وكؾ ما ّ
دل طؾك أكف خالؼفؿ أول مرةّ ،
الؿقتكّ 7
يسـتدل
دل طؾك أكف خـالؼفؿ ّأول مـرة
بف طؾك أكّف قادر طؾك إحقائفؿ وإكشائفؿ مر ًة أخرى-
إبداع هذه الحؼـائؼ الؿقجـقدة وصـػاهتا بعـد أن
قال شقخ اإلسالم« :فؼد شفدكا
َ
لؿ تؽـ مقجـقدة ،كؿـا قـال تعـالك :ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ﴾---وشــفدكا أهنــا ُت ْخ َؾــؼ مـــ أوضــع إشــقاء وأحؼرهــا وأبعــدها طـــ
صػات الؽؿال كخؾؼ اإلكسان مـ تراب ،كؿا قال الشاطر:
الذي حارت الربية فقف ** حققان مستحدث مـ جؿاد -
مجاكسا لـف،
وهذا الذي شفدكاه مـ أبؾغ اإلبداع أكف يخؾؼ مـ الشلء ما ٓ يؽقن
ً
وٓ يؽقن إصؾ مشتؿالً طؾك ما فقف الػرع مـ الصػات ،ففذه إمقر الؿخؾققة التل
لؿ تؽـ مقجقد ًة يف أصؾفا وٓ كامـ ًة فقف هل مبدَ ط ٌة بعد العدم» -
( )8القسقط ،القاحدي-654.3 ،
( )0البقت ٕبل العالء الؿعري ،اكظر مسالؽ إبصار يف مؿالؽ إمصـار ،ابــ فضـؾ اهلل ،أحؿـد بــ يحقـك
الؼرشـل العــدوي العؿــري ،شـفاب الــديـ (ت 416هـــ) ،الؿجؿـع الثؼــايف ،أبــقضبل ،ط 8105 ،8هــ،
 ،445.82ومعاهد التـصـقص طؾـك شـقاهد التؾخـقص ،العباسـل ،طبـد الـرحقؿ بــ طبـد الـرحؿـ بــ
أحؿد ،أبق الػتح (ت635 :هـ) ،الؿحؼـؼ :محؿـد محقـل الـديـ طبـد الحؿقـد ،طـالؿ الؽتـب ،بقـروت،
لبـان-852.8 ،
( )5بقان تؾبقس الجفؿقة ،ابـ تقؿقة-042,036.0 ،

233

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ

وقد ّ
حث اهلل تعالك طؾك التلمؾ يف الـػس لـدٓلتفا طؾـك وجـقد الخـالؼ الؿبـدع
ﲓﲕ
ﲔ
وطظؿتــف ،ومـــ ذلــؽ مــا جــاء بصــقغة آســتػفام ،فؼــال ســبحاكف :ﲒ

ﲖ ﲗ﴾ [الــذارياتَ ]08:و َقـ َ
ـال َت َعــا َلك ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ﴾ أيات[الؼقامـــــــــة:
َ ]55,53و َقـ َ
ـــال َت َعــــا َلك :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [الؿرسالتَ ]05,08 :و َق َ
ـال :ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [يس -]44 :
قال أبق الشقخ (536هـ) يف كتابف العظؿةِ « :ذك ُْر كـق ٍع مــ التػؽـر يف طظؿـة اهلل
طز وجؾ ،ووحداكقتف ،وح ِ
ِ
ﲔ
ﲓ
وتـدبقره ،وسـؾطاكف قـال اهلل طـز وجـؾ :ﲒ
ؽؿ ِـف،
ُ
ﲕ ﲖ ﲗ﴾ [الــذاريات ]08 :فــنذا تػؽـــر العبــد يف ذلــؽ اســـتـارت لــف آيـــات
ِ
الشـؽ ،وضؾؿـ ُة الريـب،
غؿرات
الربقبقة ،وسطعت لف أكقار القؼقـ ،واضؿحؾت طـف
ُ
وذلؽ إذا كظر إلك كػسف وجدها م َؽ َّقك ًة مؽـقك ًة مجؿقط ًة مملػ ًة مجزأة مـضدة مصقرة
ؿؽـقن،
مؽـقن إٓ بِ ِّ
مرتكبة بعضفا يف بعضَ ،ف َق ْعؾؿ أكف ٓ يقجـد مـد َّبر إٓ بِؿـدَ ِّبر ،وٓ َّ
وتجد تدبقر الؿد ِّبر فقف شاهد ًا دآ طؾقف ،كؿا تـظر إلك حقطان البـاء وتؼـديرها ،وإلـك
السؼػ الؿسؼػ فققف بجذوطف ،وطقارضـف ،وتطقـقـ ضفـره ،وكصـب بابـف ،وإحؽـام
غؾؼف ،ومػتاحف لؾحاجـة إلقـف -فؽـؾ ذلـؽ يـدل طؾـك باكقـف ،ويشـفد لـف ،فؽـذلؽ هـذا
الجسؿ إذا كظرت إلقف ،وتػؽرت فقف وجدت آثار التدبقر فقف قائؿة شاهدة لؾؿدبر دالة
طؾقف" -

( )8اإلمام الحافظ الثبت الثؼة أبق محؿد طبد اهلل بـ محؿد بــ جعػـر بــ حقـان إكصـاري الؿعـروف بـلبِل
الشقخ إصبفاين ،صاحب التصاكقػ الشـفقرة ،مـفـا :العظؿـة ،وأخـالق الـبـل ( الؿتـقىف536 :هــ)
طـ 62سـة -اكظر ترجؿتف :سقر إطالم ،الذهبل ،043.83 ،وشذرات الذهب ،ابـ العؿاد الحـبؾـل،
-545.1
( )0العظؿة ،إصبفاين ،أبق الشقخ طبد اهلل بـ محؿد بـ جعػر إكصاري (ت 536هـ) ،تحؼقـؼ :رضـاء اهلل
الؿباركػقري ،دار العاصؿة ،الرياض ،ط8125 ،8هـ040.8 ،ـ-045
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وقال ابـ الؼقؿ (428هـ):
"وهذا كثقر فِل الؼرآن َيدْ ُطق ال َع ْبد الك الـّظر والػؽر فِل مبدأ خؾؼف ووسطف
َوآخره إِ ْذ كَػسف وخؾؼف مـ أطظؿ الدَّ َٓئِؾ طؾك خالؼف وفاصره وأقرب َش ْلء الك
ِ
ِ
ظؿة اهلل َما َتـْ َؼ ِضل آطؿار فِل
آكسان كَػسفَ ،وفقف مـ ا ْل َع َجائب الدَّ ا َّلة طؾك َط َ
ا ْلق ُققف طؾك بعضف و ُهق غافؾ َطـف معرض َطـ التػؽر فِ ِ
قفَ ،و َلق فؽر فِل كَػسف لزجره
َ َ
ُ
ُ
خؾؼفا َطـ كػرهَ ،ق َال اهلل َت َعا َلك :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
يعؾؿ مـ طجائب
َما
َ
ُ
ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [طبس- ]00,84 :
وقال « :وإِذا َت َلمؾت ما دطا اهلل سبحا َكف فِل كِتَابف طباده الك ا ْل ِػؽر فِ ِ
قف أوقعؽ طؾك
َ
ُ ْ َ ُ
َ
َّ
ا ْلعؾؿ بِ ِف ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك وبقحداكقتف ،وصػات ك ََؿالف ،وكعقت َج َاللف- »--
وكؿا أكف ّ
حث اهلل سبحا َك ُف وتعالك طؾـك التل ّمـؾ يف خؾـؼ الــػس وأصقارهـا ،فنكـف
ّ
حث طؾك التل ّمؾ يف آيات الؽقن ،وطؿقم الخؾؼ الؿرئل ،كالسؿاء وإرض ،والؾقـؾ
والـفــار ،والشــؿس والؼؿــر ،فؿــا يحــدث ويتجــدد يف العــالؿ مـــ صؾــقع الؼؿــريـ
والؽقاكــب وغروهبــا ،ودوران إفــالك ،والســػـ الجاريــات ،والريــاح الــذاريات،
الحقاس 7مــ تغ ّقـر
وإكزال إمطار طؾك القهاد ،ورؤوس الجبال ،وكذلؽ ما تدركف
ّ
الػصقل وإحقال ،وما يـشل طـ ذلؽ مـ الحرارة والربودة ،والرصقبة القبقسة ،وما
يدركــف الســؿع 7مـــ إصــقات الجؿقؾــة كلصــقات الطقــقر ،أو الرهقبــة الؿخقػــة،
كـؾ ذلـؽ ّ
كلصقات الرطد ،أو الؿزطجة الؿـؽرة كصـقت الحؿقـر ،وغقـر ذلـؽّ ،
دال
طؾك متصرف مدبر -
يـدل طؾــك ذلــؽ :آســتػفام الـقارد لؾتـبقــف كؿــا يف ققلــف تعــالك :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
( )8مػتاح دار السعادة ومـشقر وٓية العؾؿ واإلرادة ،ابـ ققؿ الجقزية ،محؿد بـ أبل بؽر بـ أيـقب شـؿس
الديـ (ت428هـ) تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ حسـ بـ قائد ،دار طالؿ الػقائد ،مؽة الؿؽرمة ،مطبقطات
مجؿع الػؼف اإلسالمل ،جدة ،ط8153 ،0هـ-256.0 ،
( )0الؿصدر كػسف-255.0 ،
( )5اكظر :ترجقح أسالقب الؼرآن طؾك أسالقب الققكان ،ابـ القزير ،ص-62
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ﱏﱑﱒﱓ
ﱐ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [لؼؿان-]06:
وقال بصقغة آستػفام الدالة طؾك التـبقف والتؼرير الـذي ٓ يؿؽــ إٓ آطـرتاف
بـــف :ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳣ
ﳢ
ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞ ﳟﳠﳡ

ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ﴾ [الـقر -]15 :ففذا صـعف سبحاكف فِل مؾؽقت

الس َؿ َقات ،وتسخقره ما فقفا ٕهؾ إرض ،كؿا كدب سبحاكف الـظـر يف إرض التـل
َّ
كعقش طؾقفا ،وكعرف الـعؿ التـل فقفـا ،فؼـال :ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱿﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉ
ﲀ
ﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾ

ﲊ ﲋ﴾ [الشعراء- ]6,4 :ففذا تؼرير لؿا ٓ يؿؽـ إكؽاره وجحده ،يسـتخرج بـف
لتؼر بف طز ّ
وجؾ ،وتػر َد ُه بالعبادة-
اهلل سبحاكف وتعالك كؿائـ الـػقس ّ

وهذا يف كتاب اهلل تعالك كثقر يبقـ خؾؼ إشقاء بعضفا مـ بعض ،وبـبعض ،ويف
بعض ،ويؼرركا بصقغة آستػفام أكا كرى ذلؽ وكشـفده كؼقلـف تعـالك :ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ إلـــــك ققلـــــف :ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [يس-]44,48 :
وقــال تعــالك :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الغاشقة -]02,84 :
وكحـ إذ كشاهد حدوث الؿحدثات كـالحققان ،والؿعـدن ،والـبـات 7كعؾـؿ أهنـا
حدثت بعد العدم ،وكعؾؿ أيضًا أكـا كحـ حادثقن بعد طدمـا ،وأن السـحاب حـادث،
ُ
العاقؾ
والؿطر حادث ،وأمثال ذلؽ مـ أيات التل ك ّبف اهلل ـ تعالك ـ طؾقفا ،فنذا طرف
وط ْج َز الخؾـؼ طـفـا 7طـرف معرفـة ضـاهرة أن
تجدُ َد هذه إمقر وتغ ّقر هذه إحقالَ ،
َ
وطؾـؿ ضـرور ًة أن هـذه
لفا محدثًا مخالػًا لفا ٓ يشبففا ٓ ،يعرتيف الـؼص والزوالُ ،
الحقادث الؿشـفقدة يؿتــع أن تؽـقن واجبـة القجـقد بـذاهتا 7فـنن مـا وجـب وجـق ُده
بـػسف امتـع طدمف ووجب قدمف ،وهذه كاكت معدومة ثؿ وجدتّ ،
فدل وجقدها بعـد
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طدمفا طؾك أهنا يؿؽـ وجقدها و ُيؿؽـ طـدمفا ،فـنن كؾقفؿـا قـد تحؼـؼ فقفـا ،فـؼـقل
حقـئذ :الؿقجقد والؿحدث الؿؿؽــ ٓبـد لـف مــ م ِ
ٍ
ٍ
واجـب بـػسـف ،فنكـف
قـديؿ
قجـ ٍد
ُ
كػسـ ُف ،وهـذا مــ أضفـر
يؿتـع وجق ُد الؿحدَ ث بـػسف ،كؿـا يؿتــع أن َي َ
خؾـؼ اإلكسـان َ
ٍ
كػسف ،بؾ وجد كػسف مخؾققـًا بصـػاتف
الؿعارف الضرورية 7فنن اإلكسان لقس
بخالؼ َ
يرض هبا ،فال يؼدر أن يزيد يف ذاتف طضـق ًا
سقاء أح ّبفا ورضل هبا أم أكف لؿ يح ّبفا ولؿ َ

يؼصر الطقيـؾ وٓ يطـقل الؼصـقر ،وٓ يجعـؾ رأسـف أكـرب مؿـا هـق وٓ
وٓ قدْ ًرا ،فال ّ
أصغر ،وكذلؽ أبقاه الؾذيـ كاكا سبب وجقده ٓ ،يؼدران طؾك شلء مـ ذلؽ -

*

*

*

( )8اكظر بقان تؾبقس الجفؿقة ،ابـ تقؿقة -035.0 ،وشـرح حـديث الــزول ،ابــ تقؿـة ،ص ،05والتدمريـة،
ابـ تقؿقة ،ص ،02ومػتـاح دار السـعادة ،ابــ الؼـقؿ-232.0 ،وتـرجقح أسـالقب الؼـرآن ،ابــ الـقزير،
ص-62
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املبخح الجالح :دلٔل العيآ٘ ّاالخرتاع ّحنٍْنا
الؿسللة إولك  :سرد الدلقؾ
ﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲫ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [األعراف ،]185 :
ﲬ
ﲧﲨﲩﲪ

وقال :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ -إىل قوله -ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ﴾
[الـبل ]83,3 :وقال :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الغاشقة،
أية -]02,84

الؿسللة الةاكقة :كقع آستػفام
آستػفام يف ققلف تعالك :ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ «تقبقخ لؾؽػـار وتؼريـر»
وققؾ  :هق "لؾتعجب طـ إطراضفؿ طــ الـظـر يف آياتـف"  -وٓ مـاكع أن تؽـقن هـذه
الؿعاين ك ّؾفا مؼصـقدة يف هـذا آسـتػفام ،وقـد تؼـدم يف التؿفقـد أن ذلـؽ سـائغ طــد
البالغققـ-
وأما آستػفام يف ققلف تعالك  :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ﴾ ففق لؾتؼرير بؿا بعـده ،
فــالؿعـك :أجعؾـــا إرض مفــاد ًا ،ولــذلؽ ســقعطػ طؾقــف وخؾؼـــاكؿ أزواجــًا ،وٓ
يسعفؿ إٓ اإلقرار بف ،قـال تعـالك :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
( )8ذكر هذيـ الـدلقؾقـ ابــ رشـد يف مــاهج إدلـة يف طؼائـد الؿؾـة ،ابــ رشـد الؼرصبـل ،محؿـد بــ أحؿـد
الحػقــد ،تؼــديؿ وتحؼقــؼ :محؿــقد قاســؿ ،طؿقــد دار العؾــقم ،مؽتبــة اإلكجؾــق الؿصــرية8631 ،م،
ص ،822وما بعدها ،وكؼؾفؿا طـف شقخ اإلسالم ،اكظر بقـان تؾبـقس الجفؿقـة ،222_161.8 ،وأقـره
طؾك مجؿؾ استدٓلف يف ذلؽ-
()0الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة -155.0
( )5الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل-552.4 ،
( )1إطراب الؼرآن وبقاكف ،درويـش ،محقـل الـديـ بــ أحؿـد مصـطػك (ت 8125هــ) دار اإلرشـاد لؾشـئقن
الجامعقة ،حؿص ،سقرية ،دار القؿامة و دار ابـ كثقر ،دمشؼ ـ بقروت ،ط8182 ،1هـ-528 .82 ،
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ﲫ﴾ [لؼؿان ]02 :فـاهلل قـد جعـؾ إَرض التـل تسـؽـقهنا مقصـ َلة لؽـؿ كـالػراش

مقسرة السبؾ لؾسقر يف َأكحائفا ،وآكتؼـاع بسـفقلفا
مؿفد ًة لالستؼرار طؾقفا ،وجعؾفا ّ
القاســعة ،وآســتؿتاع بجبالفــا الراســقة ،واســتخراج كـقزهــا الؿتـقطــة ،فػــل هــذا
آستػفام مـ التؼرير بالػضؾ ،والتذكقر بالـعؿ السابغة ،ومعرفة الؿـعؿ ،وفقـف أيضـًا
مـ التفديد والقطقد لؿـ كػر بف-
ذكره معدّ د ًا طؾك همٓء الؿشـركقـ كعؿـف
قال ابـ جرير (582هـ)" :يؼقل تعالك ُ
وأياديف طـدهؿ ،وإحساكف إلقفؿ ،وكػراهنؿ ما أكعؿ بف طؾقفؿ ،ومتقطدهؿ بؿا أطدّ لفؿ
طـــد ور ِ
ودهــؿ طؾقــف ،مـــ صـــقف طؼابــف ،وألــقؿ طذابــف ،فؼــال لفــؿ :ﱔ ﱕ ﱖ
ُُ
ﱗ﴾ لؽؿ ﱗ﴾ تؿتفدوهنا وتػرتشقهنا؟" -

الؿسللة الةالةة :أققال العؾؿاء يف دٓلة أيات وةقرها طؾك الؿسللة
ذكر الؿػسرون والعؾؿاء تحت هذه أيات وغقرهـا مسـللة تؼريـر إثبـات وجـقد
اهلل تعــالك ،بــدلقؾ الخؾــؼ الؿـــتظؿ البــديع الــدال طؾــك طـايتــف ســبحاكف وتعــالك ،قــال
القاحــدي (135هـــ) يف ققلــف تعــالك :ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ﴾
[إطراف« :]852 :قال أهـؾ الؿعـاين( :حـثفؿ اهلل طؾـك الـظـر الؿـمدي إلـك العؾـؿ،
فؼال :ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ﴾  7لقسـتدلقا طؾـك أن لفـا صـاك ًعا
مدبرا دبرها طؾك ما أراد) " وهـذا اسـتدٓل صـحقح ،لؽــف لـقس هـق الؿؼصـد مــ
ً
الزجاج (588هـ):
أية فنن مؼصد أية هق اإلقرار بالتقحقد ،وقد حقـؿا أردف قق َل ّ
( )8اكظر :التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر -85.52
( )0جامع البقان ،الطربي-5.01 ،
( )5التػسقر ال َبسقط ،القاحدي ،أبق الحسـ طؾل بـ أحؿد بـ محؿد ،الـقسـابقري ،الشـافعل (ت 135هــ)،
تحؼقؼ مجؿقطة مـ الباحثقـ بجامعة اإلمام محؿد بــ سـعقد ،طؿـادة البحـث العؾؿـل ،جامعـة اإلمـام
محؿد بـ سعقد اإلسـالمقة ،ط 8152 ،8هــ ،168.6 ،واكظـر القسـقط لـف ( ،)150.0واكظـر أيضـًا:
بحــر العؾــقم ،الســؿرقـدي ،أبــق الؾقــث كصــر بـــ محؿــد (ت 545هـــ(  ،تحؼقــؼ :الشــقخ طؾــل محؿــد
معقض ،وآخريـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،253.8 ،والسؿعاين (-)054.0
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(والؿعـك :ﲚ ﲛ﴾ فقؿا د ّلفؿ اهلل بف طؾك تقحقده)" -
ويب ّقـ هذا إمر ما قالف الطربي رحؿف اهلل (582هـ) ،حقث جعؾ دٓلة الـّظـر يف
مؾؽقت السؿقات وإرض دلقالً طؾك وجقد اهلل الؿتػرد بصػات الؽؿـال والجـالل
مـــ غقــر كـ ٍـد أو كظقــر وشــبقف ،وجعــؾ هــذه الدٓلــة داطقــة ودافعــة لفــؿ إلــك تقحقــده
وإخالص الديـ لف ،وكبذ الشرك والتربؤ مـف-
قال رحؿف اهلل« :أولؿ يـظر همٓء الؿؽـذبقن بآيـات اهلل يف مؾـؽ اهلل وسـؾطاكف يف
السؿقات ويف إرض وفقؿا خؾؼ جؾ ثـاؤه مـ شلء فقفؿا ،فقتدبروا ذلؽ ويعتـربوا
بف ويعؾؿقا أن ذلؽ مؿـ ٓ كظقر لف وٓ شبقف ،ومِـ فِع ِؾ َم ْـ ٓ يـبغل أن تؽقن العبادة
الخالص إٓ لف» -
والديـ
ُ
ُ
وققلف :ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [إطراف ]852:مؿا يؼع طؾقـف اسـؿ الشـلء
مــ إجـــاس التـل ٓ يؿؽـــ حصـرها لقــدلفؿ طؾـك وجــقد الصـاكع وقدمــف ،وكؿــال
قدرتف ،ويـبففؿ إلك وحداكقتف ،وكؿال قدرتـف ،وطظـؿ شـلكف ،وأن ذلـؽ غقـر مؼصـقر
طؾك مؾؽ السؿقات وإرض ،بؾ كؾ شلء خؾؼف اهلل سبحاكف وتعالك وبرأه فقف دلقـؾ
طؾك وحداكقة اهلل سبحاكف وتعالك وآثار قدرتف كؿا قال الشاطر:
ويف كؾ شلء لف آية  ---تدل طؾك أكف واحد -
وقــال تعــالك :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ﴾ أيــات ،فــذكر هــذه الـــِّ َعؿ دٓلــة طؾــك
وجــقده ســبحاكف ووحداكقتــفٕ« 7ن اهلل  ,تعــالك  ,مفــد إرض ،فجعؾفــا متؿ َّت َعــًا
لؾخؾؼ ،ومـؼ َؾبًا لفؿ ،وأخرج مـفا ما يتعقشقن بف ،وجعؾ سبب اإلخراج ما يـزل مـ
ـري بـــ ســفؾ ،أبــق إســحاق (ت-560.0 ،)588
( )8معــاين الؼــرآن وإطرابــف ،لؾزجــاج 7إبــراهقؿ بـــ السـ ّ
والبسقط ،القاحدي ( ،)168.6واكظر القسقط لف ،150.0 ،واكظر أيضًا :بحـر العؾـقم ،السـؿرقـدي،
 ،253.8وتػسقر السؿعاين-054.0 ،
( )0جامع البقان ،الطربي،325.82 ،
( )5اكظر :أكقار التـزيؾ ،البقضاوي ،11.5 ،ولباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ ،الخازن ،طالء الـديـ طؾـل بــ
محؿد الشقحل أبق الحسـ( ،ت418هـ) ،تحؼقؼ :تصحقح محؿـد طؾـل شـاهقـ ،دار الؽتـب العؾؿقـة،
بقروت ،ط 8182 8هـ-045.0 -
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السؿاء مـ الؼطر ،فجعؾ مـافع إرض متصؾة بؿـافع السؿاء ،فؾق لؿ يؽــ مـدبرهؿا
واحد ًا ٓكؼطع آتصال» وهذا مـ أجؿـؾ وإدلـة وأحســفا يف إثبـات القحداكقـة،
ـػؾل7
وأن مــدبر العــالؿ ُط ْؾقيــف ُ
وســػؾ ّقف واحــد ســبحاكَف ،فؿالءمــة العــالؿ العؾــقي لؾسـ ّ

وطـايــة اهلل تعــالك بــف ،وتــدبقره وتقســقره ،وتســخقره لإلكســان ،ومالءمتــف لؾخؾــؼ،
ومـػعتفؿ مـف ،دٓلة طؾك الخالؼ سبحاكف-
ولؼــد اطتــرب ابـــ رشــد رحؿــف اهلل (262هـــ) أن "الطريؼــة الشــرطقة التــل ك ّبــف
الؽتاب العزيز طؾقفا ،واطتؿدها الصحابة رضل اهلل طؾقفؿ ---ودطا ّ
الؽؾ مـ باهبـا إذا
استؼرئ الؽتاب العزيزُ 7وجدت تـحصر يف جـسقـ -
أحدهؿا :صريؼ القققف طؾـك العـايـة باإلكسـان وخؾـؼ جؿقـع الؿقجـقدات مــ
أجؾفا--
والطريؼة الثاكقة :ما يظفر مـ اخرتاع جقاهر إشقاء الؿقجـقدات ،مثـؾ اخـرتاع
الحقاة يف الجؿادات" -
وقد سؿك إولك دلقؾ العـاية والثاكقة دلقؾ آخرتاع -
ثؿ شرع يف تبقان ذلؽ فؼال" :فلما الطريؼة إولك فتبـك طؾك أصؾقـ :
أحدهؿا أن جؿقع الؿقجقدات التل هفـا مقافؼة لقجقد اإلكسان-
وإصؾ الثاين :أن هذه الؿقافؼة هل ضرورة مـ قِبـؾ فاطـؾ قاصـد لـذلؽ مريـد
--إلخ( )8تلويالت أهؾ السـة ،الؿاتريدي ،562.82 ،واكظر :بحر العؾقم ،السؿرقـدي-156.5 ،
( )0هق العالمة الؼاضل الػؼقف أبـق القلقـد محؿـد بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ رشـد الحػقـد ،اشـتغؾ بالػؾسـػة
واشتفر هبـا ،فاكؼسـؿ الــاس فقـف ،كثقـر التصــقػ يف شـتك العؾـقم ،مــ مملػاتـف :بدايـة الؿجتفـد وهنايـة
الؿؼتصد ،ومـاهج إدلة يف طؼائد الؿ ّؾة ،تقيف سـة 262هـ ،اكظر طققن إكبـاء يف صبؼـات إصبـاء ،ابــ
أبل أصـقبعة ،أحؿـد بــ الؼاسـؿ بــ خؾقػـة (ت335هــ) ،تحؼقـؼ :كـزار رضـا ،مؽتبـة الحقـاة ،بقـروت،
ص ،250,258والشذرات ،ابـ العؿاد الحـبؾل-205,200.3 ،
( )5تؼدم مـ كـالم شـقخ اإلسـالم أن دٓلـة الؼـرآن طؾـك وجـقد اهلل ٓ تؽـاد تـحصـر ،اكظـر :مسـللة حـدوث
العالؿ  ،ابـ تقؿقة ،ص  ،21ودرء التعارض ،ابـ تقؿقة -33.6
( )1مـاهج إدلة يف طؼائد الؿ ّؾة ،ابـ رشد الحػقد ،ص -822
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وأما دٓلة آخرتاع فقدخؾ فقفا وجـقد الحقـقان كؾـف ،ووجـقد الـبـات ووجـقد
السؿقات ،وهذه الطريؼة تـبـل طؾك أصؾقـ مقجقديـ بالؼقة يف جؿقع فطر الـاس:
أحدهؿا :أن هذه الؿقجقدات مخرتَطةٌ--قال اهلل تعالك :ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱓ ﴾ [الحج ]45 :أية ،فنكا كرى أجسامًا جؿادية ثؿ تحدث فقفا الحقاة ،
ﱒ ﱔ
ِ
ِ
ومـعؿًا هبا ،وهق اهلل تبارك وتعالك ،وأما
مقجد ًا لؾحقاة
فـعؾؿ قطعًا أن هفـا
السؿقات فـعؾؿ مـ قِبؾ حركاهتا التل ٓ تػرت أهنا ملمقر ٌة بالعـاية بؿا هفـا ومسخر ٌة
لـا ،والؿسخر الؿلمقر مخرت ٌَع مـ قِ َبؾ غقره ضرور ًة-
وأما إصؾ الثاين :ففق أن ّ
كؾ مخرتَع فؾف مخرت ٌِع-
فقصبح مـ هذيـ إصؾقـ أن لؾؿقجقد فاطالً مخرتطًا لف" -
والؿؼصقد مـ دٓلة آخرتاع أهنـا هـل الققـقف طؾـك خـقاص إجسـام ،وتؽقيـفـا،
وتطقرها ،وتحقلفا مـ ٍ
حال إلك حال ،وقد أشـار تعـالك إلـك ذلـؽ بؼقلـف :ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [إطـــــــــراف ]852 :وققلـــــــــف
تعالك :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [الغاشقة -]84:
ومـ دٓلة العـاية ما يظفر مــ تـدابقر اهلل سـبحاكف يف كقكـف العظـقؿ الـذي أحؽـؿ
ُصـْ َع ُف ،وقد جاءت آيات كثقرة يف هذا الؿعـك ،فؿـ ذلؽ مـا جـاء بصـقغة آسـتػفام،
قال تعـالك ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الؿؾـؽ ]5:وكـذا ققلـف :ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ -إىل قوله -ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الـبل-]83,3 :

والـاضر الؿتلمؾ يف كتاب اهلل تعالك يجد أن كثقر ًا مـ أيات الدالـة طؾـك وجـقد

اهلل ثالثة أكقاع :
إما آيات تتضؿـ التـبقف طؾك دٓلة العـاية-
( )8الؿصدر كػسف ،ص-828,822
( )0مـاهج إدلة ،ابـ رشد ،ص ،820وبقان تؾبقس الجفؿقة ،ابـ تقؿقة-163.8 ،

242
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وإما آيات تتضـؿـ التـبقـف طؾـك دٓلـة آخـرتاع ،وقـد تؼـدم ذكـر بعـض أيـات
الدالة طؾك ذلؽ-
وإما آيات تجؿع إمريـ مـ الدٓلة جؿق ًعا-
فؿـ أيات التل ذكرت الدلقؾقـ ،دلقؾ آخرتاع والعـاية معًا ،وقد جاءت طؾك
ســـبقؾ آســـتػفام ،ققلـــف :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [الغاشـــقة ]84 :
وهذا تـبقف لدٓلة آخـرتاع  ،وققلـف بعـد ذلـؽ :ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الغاشـــــــقة،]02,85 :
تـبقف لدٓلة العـاية  ،حقث كان رفـع السـؿاء  ،وكصـب الجبـال واكبسـاط إرض مــ
مظــاهر طـايــة اهلل ســبحاكف وتعــالك بــالخؾؼ وخاصــة اإلكســان  ،حقــث ســخر لــف هــذه
إشقاء العظقؿة لقتبؾغ هبا يف حقاتف أثـاء سقره لربف-
فـ«مقافؼة الؾقؾ والـفار  ،والشـؿس والؼؿـر ،لقجـقد اإلكسـان  ،وكـذلؽ مقافؼـة
إزمـة إربعة لف ،والؿؽان الذي هق فقف أيضـًا وهـق إرض ،وكـذلؽ تظفـر أيضـًا
مقافؼــة كثقــر مـــ الحقــقان لــف ،والـبــات والجؿــاد ،وجزئقــات كثقــرة  ،مثــؾ إمطــار
وإهنار والبحار ،وبالجؿؾة :إرض والؿاء والـار والفقاء»  -ففـذه الؿقافؼـة كؾفـا
دلقؾ العـاية-
وبعد أن سرد شقخ اإلسالم كالم ابــ رشـد ،قـال« :ذكـره لفـذيـ الــقطقـ كـالم
قصر فقفا» -
صحقح حسـ يف الجؿؾة ،وإن كان يف ضؿـف مقاضع ّ
ثؿ قال« :ودلقؾ اإلحداث وآخرتاع يدل طؾك ربقبقة اهلل تعالك ،ودلقؾ الحؽؿة
والعـاية والرحؿة يدل طؾك رحؿتف ،وقد افتـتح اهلل كتابـف العزيـز بؼقلـف :ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ وهـــذا أجـــقد مــــ صريـــؼ الؿتؽؾؿـــقـ،
صريؼة إطراض» -
( )8مـاهج إدلة ،ابـ رشد ،ص-822
( )0بقان تؾبقس الجفؿقة ،ابـ تقؿقة-222.8 ،
( )5الؿصدر كػسف-222.8 ،
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وربؿا استحســ بعـض أفاضـؾ البـاحثقـ اسـتخراج بعـض الصـقر مــ دٓلـة
العـاية وإبرازها كدٓئؾ مستؼؾة كظر ًا ٕهؿقتفا ،فؿـ ذلؽ:
دٓلة آتؼان ،ويحسـ أن يستدل لفا بصقغة آسـتػفام بؼقلـف تعـالك :ﱨ ﱩ

ِ
(هـ ْؾ) تػقـد
(ه ْـؾ) َٕ َّن َ
ﱪ ﱫ﴾ [الؿؾؽ ،]5 :وهـذا اسـتػفام لؾتؼريـر ووقـع بــ َ
َتلكِقــدَ ِآ ْســتِ ْػ َفا َم إِ ْذ ِهـ َـل بِ َؿ ْعـَــك ( َقــدْ ) فِــل ْآســتػفام ،ويف ذلــؽ تلكقــد وحــث طؾــك
التبصر وال َّت َلمؾَِ ،أي َٓ تؼتـع بِـَظرة وكظرتقـَ ،ف َت ُؼ ُ
قلَ :ل ْؿ َأ ِجـدْ فطـقر ًا ،بـؾ ك َِّـر ِر الـَّ َظ َـر
وطاوده ب ِ
قر َلعؾؽ َت ِ
اح ًثا َط ْـ ُم َصا َد َف ِة ُف ُط ٍ
جد ُه  ،والؿعـك ما ترى يف خؾؼ السؿاء مــ
َ
اطقجاج ،وٓ تشؼؼ وٓ صدوع ،وٓ تــاقض وٓ تــافر وٓ تبـايـ ،بـؾ هـل مسـتؼقؿة
الشـديد ا ْلق ِ
مستقية دالة طؾك خالؼفا ،طؾؿًا وحسًا ،ف َف َذا ا ْلبـاء ا ْل َعظِـقؿ َّ
اسـع 7اهلل هـق
َ
ٍ
طالمـات هاديـ ًة
ا َّل ِذي رفع سؿؽف أطظؿ ارتػـاع ،وز ّيـَـف بالؿصـابقح الؿـقـرة ،وجعؾفـا
ب وأيات-
لألزمـة وإمؽـة ،وجعؾف سؼػًا محػقضًا ،فقف مـ العجائ َ
مقحد -
قدره َ ---ومـ ُه َق َفقق ا ْل َع ْرش َفرد َّ
فسبحان مـ َٓ يؼدر ا ْلخؾؼ َ

تعرف إلك خؾؼف بخؾؼـفَ ،وكصـب َل ُفـؿ الـدٓٓت القاضـحات ،ووضـع
سبحاكف ّ

حقـل
لفؿ أيات الب ّقـات ،الدالة طؾقف سبحاكف ،لقفؾؽ مـ هؾـؽ َطــ َب ّقــة ويحقـا مــ ّ
بقـة وأن اهلل سؿقع طؾقؿ -
( )8اكظر كتاب إدلة العؼؾقة الـؼؾقة طؾك أصقل آطتؼاد ،العريػل ،ص-054 ،051
( )0اكظــر التػســقر الؿظفــري ،الؿظفــري ،محؿــد ثـــاء اهلل ،الؿحؼــؼ :غــالم كبــل التقكســل ،مؽتبــة الرشــدية،
الباكستان 8180 ،ه ،00.82 ،والتحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-86.06 ،
( )5اكظر التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-86.06 ،
( )1البقت ٕمقة بـ أبل الصؾت ،كؿا يف التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد ،ابـ طبد الرب ،أبق طؿـر
يقســػ بـــ طبــد اهلل الـؿــري الؼرصبــل ،تحؼقــؼ :مصــطػك بـــ أحؿــد العؾــقي ،وغقــره ،وزارة طؿــقم
إوقاف ،الؿغرب 8554 ،ه ،855.4 ،واجتؿاع الجققش اإلسالمقة طؾـك غـزو الؿعطؾـة والجفؿقـة،
ابـــ قــقؿ الجقزيــة ،تحؼقــؼ :د -طــقاد بـــ طبــد اهلل الؿعتــؼ ،مطــابع الػــرزدق ،الريــاض ،ط8125 ،8هـــ
8655م ،ص-085
( )2اكظــر مػتــاح دار الســعادة ،ابـــ قــقؿ الجقزيــة ،231,235.0 ،والؾبــاب يف طؾــقم الؽتــاب ،ابـــ طــادل
الحـبؾل ،006.86 ،وكظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل ،إبراهقؿ بـ طؿر بـ حســ( ،ت
552هـ) ،دار الؽتاب اإلسالمل ،الؼاهرة ،051.1 ،وفتح الؼدير ،الشقكاين ،محؿد بـ طؾل بـ محؿد

=
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وكذلؽ دٓلة التدبقر" :وقد جـاءت ضـؿـ إسـئؾة التؼريريـة التـل أمـر اهلل كب ّقـف
أن يحتج فقفا طؾك الؽػار :ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [يـقكس ]58 :حقـث إن الحـس
والػطرة يشفدان بضرورة مدبر هذا العالؿ ،فؽان إقرار الؽػار بذلؽ" -
وكــذلؽ دٓلــة التســخقر كؿــا يف ققلــف بصــقغة آســتػفام الؿـ ّبــف إلــك تســخقر اهلل
سبحاكف لفذه الؿخؾققات :ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳌ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﴾ [الـحؾ -]46 :
ﳋ ﳍ
وققلف تعالك :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱖﱘ ﱙﱚ
ﱗ
ﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ

ﱛ ﱜ﴾ [الحج-]32 :
وققلف ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [لؼؿان -]02:
فدل طؾك أن هذه إشقاء الؿسخرة وفؼ كظام كقين متؼـ دلقـؾ طؾـك وجـقد مــ
ّ
وطز شل ُكف ،وتعالك جده-
سخرها وأتؼـفا ،وهق اهلل سبحاكفّ ،
وهبــذا إســؾقب البقــاين آســتػفامل الالفــت إلــك الـظــر يف تــدبقر اهلل تعــالك
وتســخقره وتقســقره 7تتضــافر إدلــة ،وتتعاضــد ٓطتبــار العـايــة بالخؾقؼــة دلــقالً طؾــك
الخالؼ-

*

*

=

*

القؿـل (ت8022هـ) ،دار ابـ كثقر ،دار الؽؾؿ الطقب ،دمشؼ ،بقروت ،ط 8181 8ه-526.2 ،
( )8إدلة العؼؾقة الـؼؾقة ،العريػل ،ص-054
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املبخح الشابع :دالل٘ التخضٔط:
الؿسللة إولك :الدلقؾ مـ الؼرآن طؾك أن التخصقص دلقؾ طؾك وجقد اهلل:
جاء يف الؼرآن الؽريؿ طدة آيات بصقغة آستػفام ذكرت فقفا دٓلة التخصقص،
مــ ذلــؽ ققلـف تعــالك :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الػرقـــــــان,12 :
-]13
وكذا ققلف تعالك :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱑﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙ
ﱒ
ﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الؼصص ،]40 ,48 :وغقرها مـ أيات-

الؿسللة الةاكقة :كقع آستػفام:
كــقع آســتػفام يف ققلــف تعــالك :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﴾ الفؿــزة
بل ٕ ،كف يدطق إلك التلمؾ يف طجقب صـع اهلل تعالك ،وقد تؼدم أن
لالستػفام
ّ
التعج ّ
هذه الصقغة آستػفامقة تليت لؾتـبقف وٓ مـافاة بقـ ذلؽ-
وأمـــا آســـتػفام يف ققلـــف تعـــالك :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ فـــ"ققلــف ﱁ ﱂ﴾ كظــؿ وضــع لؾســمال وآســتػتاء
وققؾ لؾتـبقف" " ،فلمر تعالك كب َّقـ ُف أن يـققػفؿ طؾـك أمـر الؾقـؾ والـفـار ،ومـا مــح اهلل
فقفؿا مـ الؿصالح والؿرافؼ ،وأن يققػفؿ طؾك إيجاده تعالك بتؼؾقب الؾقـؾ والـفـار،
َ
بأخ ِر" -
وأكف لق مدَّ أحدهؿا َس ْر َمد ًا لؿا ُو ِجد مـ يليت
( )8الجدول يف إطراب الؼرآن الؽريؿ ،صايف ،محؿـقد بــ طبـد الـرحقؿ صـايف( ،ت 8543هــ) دار الرشـقد،
دمشؼ ،ممسسة اإليؿان ،بقروت ،ط8185 ،1هـ-03.86 ،
( )0اكظر التػسقر البسقط ،القاحدي-834.02 ،
( )5الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة-064,063.1 ،
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الؿسللة الةالةة :تؼرير الؿسللة:
يتبقـ مؿا سبؼ سرده مـ أيـات ،أن اهلل تعـالك لـف الؿشـقئة والحؽؿـة يف اختقـار
الخؾؼ كؿا يشاء ،ففق سبحاكف قادر طؾك تسؽقـ ّ
الظـؾ ولؽــف لحؽؿتـف تعـالك ورأفتـف
جعؾف هبذه الخاصقة مـ التؿدد وآكؼباض ،وهق سبحاكف قـادر طؾـك أن يجعـؾ الؾقـؾ
سرمد ًا دائؿًا إلك يقم الؼقامة ،كؿا أكف قادر طؾك جعؾ الـفـار ضـقاء مسـتؿر ًا ٓ يغشـاه
لقؾ ،ولؽـ اقتضت حؽؿتف سبحاكف ومشقئتف أن يقلج الؾقؾ يف الـفار ويقلج الـفـار يف
الؾقؾ ،وأن يجعؾ الشؿس دلقالً طؾك الـفار والؼؿر دلقالً طؾك الؾقؾ ،وهـذا دال طؾـك
وخصـفا هبـذه الخصـائص
أن اهلل سبحاكف وتعالك هق الحؼ الـذي أوجـدها وسـخرها
ّ
ولق شاء لؽاكت طؾك غقر ذلؽ ،ففـق سـبحاكف هـق الـذي أططـك كـؾ شـلء خصقصـتف
بحؽؿتف ،لقتالءم ذلؽ مع حاجات الؿخؾقققـ ومصالحفؿ -
قــال القاحــدي تحــت ققلــف :ﱐ ﱑ﴾ ﱥ ﱦ﴾ " :قــال
أصحابـا :اإلتقان مـ دٓئؾ إثبات صاكع واحد ،وذلؽ أكـف كـان يجـقز يف العؼـؾ دوام
كقن الظؾؿة ،وكذلؽ الضقاء ،فؾؿا تعاقبا ّ
دٓ طؾك صاكع يؽقر أحدهؿا طؾـك أخـر،
ٍ
حساب معؾقم يف الزيادة والـؼصـان ٓ ،يختؾػـان يف طـام مــذ
ولؿا كان تعاقبفؿا طؾك
خؾؼاّ ،
دل ذلؽ طؾك تقحقد الصاكع 7إذ لق كان معـف إلـف ٕشـبف أن يريـدَ أحـدُ هؿا بؼـا َء
الؾقـــؾ حـــقـ يريـــد أخـــر اكؼضـــاءه ،وكـــذلؽ ضـــقاء الـفـــار ،فقختؾػـــان حقـئـــذ يف
حساهبؿا" -
وقد ذكر الرازي (323هـ) ثؿاكقة أوجف دالة طؾك وجـقد اهلل تعـالك مــ اخـتالف
الؾقؾ والـفار وتعاقبفؿا -
وحؼقؼة ذلؽ أكف ما مـ شلء تدركف مـ إشؽال ،وتؼدره مـ العؾؾ وإحـقال،
( )8اكظر الؽالم حقل أيات السابؼة :التبقان يف أقسـام الؼـرآن ،ابــ قـقؿ الجـقزي ،محؿـد بــ أبـل بؽـر بــ
أيقب بـ سعد شؿس الديـ (ت 428هـ) ،تحؼقـؼ محؿـد حامـد الػؼـل ،دار الؿعرفـة ،بقـروت ،لبــان،
ص ،836ومػتاح دار السعادة ،ابـ الؼقؿ 262.0 ،وما بعدها-
( )0التػسقر البسقط ،القاحدي-115.84 ،
( )5اكظر مػاتقح الغقب (التػسقر الؽبقر) ،الرازي-834,833.1 ،
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إٓ وهــق يجــقز لــؽ وققطــف طؾــك خالفــات ٓ يـحصــر طــددها ،ثــؿ تختؾــػ ألقا ُكفــا
وروائحفا ،وأشؽا ُلفا اختالفًا ٓ يـضبط وٓ ُيتعدد وٓ يـحصـر ،فـنذا ثبـت
وصعق ُمفا
ُ
أن اتصاف تؾؽ إجرام بصػاهتا التل هل طؾقف أمر جائز ـــ إذ مــ الؿؿؽــ أن تؽـقن
ٍ
قـديؿ
مخصـص مـد ِّبر
طؾك هقئة أخرى ـــ وجـب افتؼارهـا يف ذلـؽ آختصـاص إلـك
ّ
طؾقؿ حؽقؿ سبحاكف وتعالك طـ ققل الظالؿقـ -
هــذا وقــد اســتعؿؾت دٓلــة التخصــقص إلثبــات مشــقئة اهلل تعــالك وإرادتــف ،كؿــا
استعؿؾت لؾدٓلة طؾك إثبات وجـقد اهلل تعـالك  ،فـنذا كـان يجـقز يف كـؾ جـزء مــ
العالؿ أن يؽقن طؾك خالف صقرتف وصػتف وحالتف التل هق طؾقفا أن ،ففـق يحتـاج
إلــك مخصــص يخصصــفا بــالقجقد دون غقرهــا مـــ الصــػات وإحــقال الؿؿؽـــة
الؿخصص  ،وقد صحح ُ
شقخ اإلسالم دلقـؾ
مخصص ًة وجب
إخرى ،فنذا كاكت
ِّ
َّ
ِ
الؿحدث أبقـ وأضفر -
التخصقص إٓ أكف جعؾ دٓلة الحادث طؾك
وهذا ٓ يعـل أن يؽقن خؾـؼ اهلل تعـالك ومشـقئتف طؾـك خـالف الحؽؿـة ،كؿـا ٓ
يعـل كػل الحؽؿة يف أفعال اهلل تعالك وإرجاع ذلؽ إلك محض الؿشقئة ،كؿا تؼقل بف
إشاطرة ،وصائػة مـ الػؼفاء وغقرهؿ ،فؼقلـا إن ما سقى هذا القجف جائز يراد بف أكف
جائز مؿؽـ يف كػسف ،وأن الرب قادر طؾك غقر هذا القجف ،كؿا هق قادر طؾقف ،وذلـؽ
ٓ يــايف أن تؽــقن الؿشـقئة والحؽؿــة خصصـت بعــض الؿؿؽــات الؿؼــدورات دون
بعض -
وهؽذا كجد أن تخصـقص اهلل تعـالك بؿشـقئتف وحؽؿتـف هـذا الخؾـؼ هبـذه الفقئـة
( )8اكظــر مػــاتقح الغقــب ،الــرازي  -832.1ومؼــدمات الؿراشــد إلــك طؾــؿ العؼائــد ،الســبتل أبــل خؿقــر،
(ت )381:تحؼقؼ :أ-د -أحؿد طبد الرحقؿ السايح ،وآخر ،مؽتبة الثؼافة الديـقة ،مصر ،ط8106 ،8هــ
0225م -ص ،33واكظر أيضًا الرسالة الـظامقة ،الجقيـل ،ص-85
( )0اكظر :درء التعارض ،ابـ تقؿقة  ،880_824.6والرسالة التدمرية ،ابـ تقؿقـة ،ص ،51وشـرح العؼقـدة
إصػفاكقة ،ابـ تقؿقة ص-25 ،20
()5اكظر مؼدمات الؿراشد ،أبق خؿقر السبتل ،ص -42وإدلة العؼؾقة الـؼؾقة ،العريػل ،ص-056
( )1اكظر شرح إصػفاكقة ،ابـ تقؿقة ،ص-25
( )2اكظر درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ،ابـ تقؿقة-888 ،882.6 ،
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البف ّقة وتؼؾقب أزمـتف لتتقافؼ مـع سـائر خؾقؼتـفّ 7
خصـص هـذه إزمــة
دال طؾـك َمــ ّ
وإمؽـة بؿا هل طؾقف أن ،فؾؿا ُسـبؼت بـلداة آسـتػفام ﱒ ﱓ﴾ و ﱁ ﱂ﴾
وأشــباهفا الداطقــة لؾتلمــؾ يف الخؾــؼ العجقــب ،والدالــة طؾــك التؼريــر هبــذا إمــر
الؿحســقس ،والؿركــقز يف ِ
الػ َطــر والـػــقسّ ،
دل طؾــك أهؿقــة العـايــة هبــذا الــدلقؾ
وآستدٓل بف طؾك وجقد ذي العظؿة والجالل-

*

*
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اخلامت٘
طؾل بنتؿـام هـذا البحـث وتػضـؾ ،والصـالة والسـالم طؾـك
الحؿد هلل الذي َّ
مـ َّ

الـبل الؿػضـؾ ،وطؾـك آلـف وصـحبف أولـل الـفـك ،الـذيـ بؾغـقا الـدرجات العؾـك ،يف
العؾؿ والفدى ،وطؾك أتباطفؿ بنحسان إلك يقم الديـ-
أما بعد:
فال يخػك طؾـك أحـد أهؿقـة تـدبر كتـاب اهلل تعـالك ،ومعرفـة مـا فقـف مــ أدلـة يف
أصقل الديـ وفروطف ،مـ طؼائد وطبـادات وأخـالق ،وهـق الؽتـاب الـذي ٓ يـضـب
مر العصقر ،لذلؽ رأيت أن أدرس شقئًا مـ طظؿة هذا الؽتاب
معقـف ،وٓ يبؾك طؾك ّ
العظقؿ ،مؿا يتعؾؼ بإدلة الدالة فقف طؾك إثبات وجـقد اهلل تعـالك ،وكؾـف دٓئـؾ طؾـك
ذلــؽ ،ولؽـــل أحببــت أن أدرس أســؾقب آســتػفام يف ســقاق أيــات الدالــة طؾــك
طظؿتف سبحاكف 7فلستخرج مـفا أيات الدالة طؾك إثبات وجقده ،دون مـا يـدل طؾـك
سائر صػات الربقبقة ،مـ خؾؼ ورزق وتدبقر ،وإحقاء وإماتة ،وغقرها--
والذي دفعـل لذلؽ ما راج طـد كثقر مـ الـاس أن الؼـرآن لـقس فقـف أدلـة طؼؾقـة
مؼـعة تدل طؾك إثبات وجقد اهلل تعالك ،فدرست أيات الدالة طؾك وجـقده سـبحاكف
بلسؾقب آستػفام ،فقجدت آيات كثقرة يف هذا الباب ،ومـ خالل كالم أهـؾ العؾـؿ
استطعت أن أستخرج الشاهد مـفـا ،وٓ أقـقل إين درسـت جؿقـع أيـات الـقاردة يف
آستػفام ،ولؽـ درست كؿاذج مفؿة تعطقـا فؽرة واضحة حقل قضقة الؼضايا-
وقد وقػت طؾك أكقاع إدلة التالقة:
آيات تـدل طؾـك أن وجـقد اهلل تعـالك ُيعؾـؿ بالعؼـؾ ،بطريؼـة سـؾقؿة وخالقـة مــ
التعؼقــد الؽالمــل والػؾســػل ،وذلــؽ ققلــف تعــالك :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ﴾ [الطقر-]52:

وهــاك آيــات تــدل طؾـك وجــقد اهلل بدٓلــة الحــس والؿشـاهدة ،مـــ تـ ٍ
ـدبقر لفــذا
ٍ
وتسخقر لف ،ودٓلة الـػس وأفاق ،حقث كاكت الـػس شاهدة طؾك ذلؽ-
الؽقن
وهـاك آيات تدل طؾـك مـا أشـار إلقـف العؾؿـاء مــ دٓلـة تخصـقص بعـض خؾؼـف
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مخصصـة ،وكــان اهلل
بخصـائص دون آخـريـ ،وأن هــذا الؽـقن مقجـقد طؾــك مشـقئة
ّ
تعــالك قــادر ًا طؾــك إكشــائف بصــػة أخــرىّ ،
مخصــص طؾــقؿ
دل ذلــؽ طؾــك وجــقد
ِّ
حؽقؿ مريد-

ويؿؽـ إجؿال كتاةج هذا البحث يف إمقر التالقة:
 أن الؼرآن العظقؿ فقف مـ إدلة الؽافقة طؾك أصقل آطتؼاد ،وأهؿ ذلؽ:
إثبات وجقد اهلل تعالك ،كؿا قال سبحاكف :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ﴾
[العـؽبقت-]28 :
 أن أكثر إدلة الدالة طؾك وجقد اهلل تعـالك جـاءت بصـقغة آسـتػفام ،ومــ
يتلمؾ أبقاب آستػفام يف كتب البالغة سقجد أن أغؾب إمثؾة الؿضروبة طؾك ذلؽ
أمثؾة قرآكقة ،متعؾؼة بالعؼائد-
 أن أكقاع آستػفام الذي جاءت بف ـ فقؿا يتعؾؼ بؿقضع البحث ـ غالبـف :إمـا
غ رضف اإلكؽار ،أو التؼرير ،ويليت أيضًا لؾتـبقف وطؾك ما هق معؾقم ولؽـ قد يغػؾ طـف
الـاس لؽثرة مالبستف ورؤيتف 7فقحتاج مـ يـ ّبف طؾقف ويققظ الػؽرة فقف-
 أكف قد يختؾػ الؿػسرون يف كـقع آسـتػفام ،أهـق إكؽـاري أم تؼريـري ،بــاء
طؾك تػسقرهؿ لمية-
 أكف قد تتعدد أغراض آستػفام يف أية القاحدة ،أهق لؾتـبقف أم لؾتعجقب أم
لؾتقبقخ ،بـا ًء طؾك ففـؿ العؾؿـاء لسـقاق أيـة ،وٓ يؿــع أن تجتؿـع بعـض إغـراض
آستػفامقة يف استػفام واحد-
 أن إدلة الؼرآكقة طؾـك وجـقد اهلل متـقطـة 7أهؿفـا :الدٓلـة العؼؾقـة ،ودٓلـة
الخؾؼ وآخرتاع ،ودٓلة الــػس ،ومـا يتعؾـؼ هبؿـا مــ دٓلـة العـايـة والتخصـقص،
وغقرها مـ أيات التل ٓ يؿؽـ أن ُترد-
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التقصقات:
تب ّقـ لل أثـاء كتابة هذا البحث ،أن هـاك أمقر ًا جديرة بالبحث ،أهؿفا:
 تتبع آستػفامات الؼرآكقة الدالة طؾك البعث والـشقر-
 آستػفامات الؼرآكقة التل استشفد هبا طؾؿاء البالغة دراسة طؼدية مؼاركة-
كسلل اهلل تعالك أن يؾفؿـا العؾؿ بؽتابف وسـة كبقف صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ،والعؿـؾ
هبؿا إكف سبحاكف لطقػ بعباده-
وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وس ّؾؿ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ-

*

*
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املضادس ّاملشاجع
 .3آتؼــان يف طؾــقم الؼــرآن ،الســققصل ،جــالل الــديـ طبــد الــرحؿـ (ت688هـــ)
تؼــديؿ وتعؾقـــؼ :مصـــطػك ديـــب البغــا ،دار ابــــ كثقـــر ،دمشـــؼ ،دار العؾـــقم
اإلكساكقة ،دمشؼ ،ط8181 ،0هـ 8665م-
 .8اجتؿاع الجققش اإلسالمقة طؾـك ةـزو الؿعطؾـة والجفؿقـة ،ابــ قـقؿ الجقزيـة،
تحؼقؼ :د -طقاد بـ طبد اهلل الؿعتؼ ،مطابع الػرزدق ،الرياض ،ط8125 ،8هـ
8655م-
 .1إدلة العؼؾقـة الـؼؾقـة طؾـك أصـقل آطتؼـاد ،العريػـل ،سـعقد بــ طبـد العزيـز،
إصدار مركز تؽقيـ لؾدراسات وإبحاثُ ،
الخرب ،السعقدية ،ط8152 ،8هــ
0281م-
 .4إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السـعقد العؿـادي محؿـد بــ
محؿد بـ مصطػك (ت 650هـ) ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
 .0إصقل الخؿسة ،الؼاضـل طبـد الجبـار بــ أحؿـد إسـد أبـادي( ،ت182هــ)
حؼؼف :د -فقصؾ بدير طقن ،مطبقطات جامعة الؽقيت ،ط8665 ،8م-
 .6إطراب الؼرآن وبقاكف ،درويش ،محقل الديـ بـ أحؿد مصـطػك (ت 8125هــ)
دار اإلرشاد لؾشئقن الجامعقة ،حؿـص ،سـقرية ،دار القؿامـة و دار ابــ كثقـر،
دمشؼ ـ بقروت ،ط 8182 ،1هـ-
 .1إطالم ،الزركؾل ،خقر الديـ ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،ط8662 ،6م-
 .2إلجام العقام طـ طؾؿ الؽالم ،الغزالل 4أبـق حامـد محؿـد بــ محؿـد الطقسـل،
(ت222هـ) تحؼقؼ ،الؿعتصؿ بـاهلل البغـدادي ،دار الؽتـاب العربـل ،بقـروت،
ط8123 ،8هـ -8652
 .3اإلكصا فقؿا يجب اطتؼاده وٓ يجقز الجفـؾ بـف ،البـاقالين ،الؼاضـل أبـق بؽـر
الطقــب ،البصــري( ،ت125هـــ) تحؼقــؼ محؿــد زاهــد الؽــقثري ،الؿؽتبــة
إزهرية لؾرتاث ،ط8108 ،0هـ 0222م-
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 .35أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي ،كاصـر الـديـ أبـق سـعقد طبـد اهلل بــ
طؿر الشقرازي ،تحؼقؼ :محؿـد طبـد الـرحؿـ الؿرطشـؾل ،دار إحقـاء الـرتاث
العربل ،بقروت ،ط 8185 , 8هـ-
 .33اإليضــاح يف طؾــقم البالةــة ،الخطقــب الؼزويـــل ،جــالل الــديـ ،أبــق طبــد اهلل
محؿد بـ قاضـل الؼضـاة سـعد الـديـ أبـل محؿـد طبـد الـرحؿـ ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،بقروت لبـان-
 .38بحر العؾقم (تػسقر السؿرقـدي) ،السؿرقـدي ،أبق الؾقث كصر بــ محؿـد بــ
أحؿــد بـــ إبــراهقؿ (ت 545هـــ(  ،تحؼقــؼ :الشــقخ طؾــل محؿــد معــقض،
وآخريـ ،دار الؽتب العؾؿقة-
 .31البحر الؿحقط يف التػسقر ،أبق حقان إكدلسل ،محؿد بـ يقسػ بـ طؾـل بــ
يقسػ بـ حقان أثقر الديـ (ت 412هـ) الؿحؼؼ :صدقل محؿـد جؿقـؾ ،دار
الػؽر ،بقروت 8102،هـ-
 .34البداية والـفاية ،ابـ كثقر ،إسؿاطقؾ بــ طؿـر بــ كثقـر الؼرشـل البصـروي ثـؿ
الدمشؼل (ت 441هـ) ،تحؼقؼ :طبد اهلل بـ طبـد الؿحســ الرتكـل ،دار هجـر
لؾطباطة ،ط 8185 ،8هـ  8664 ,م سـة الـشر8101 :هـ 0225 .م-
 .30البدر الطالع بؿحاسـ مــ بعـد الؼـرن السـابع ،الؿملـػ :محؿـد بــ طؾـل بــ
محؿــد بـــ طبــد اهلل الشــقكاين القؿـــل (ت8022هـــ) ،الـاشــر :دار الؿعرفــة –
بقروت-
 .36البرهان يف طؾقم الؼـرآن ،الزركشـل ،بـدر الـديـ محؿـد بــ طبـد اهلل بــ هبـادر
(461هـ) ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،دار الجقؾ ،بقروت8125 ،هـ،
-8655
 .31بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة ،السققصل ،طبد الرحؿـ بـ أبل بؽـر،
جــالل الــديـ (ت 688هـــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ ،الؿؽتبــة
العصرية ،لبـان ،صقدا-
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آستػفامات الؼرآكقة الدالة طؾك إثبات وجقد اهلل تعالك

د .أبق بؽر بـ سالؿ شفال

 .32بقان تؾبقس الجفؿقة يف تلسقس بـدطفؿ الؽالمقـة ،ابــ تقؿقـة ،تؼـل الـديـ أبـل
العبــاس أحؿــد بـــ طبــد الحؾــقؿ الحــراين الدمشــؼل (ت 405هـــ) ،تحؼقــؼ
مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ ،مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،ط،8
8103هـ-
 .33تلويالت أهؾ السـة ،الؿاتريدي ،محؿـد بــ محؿـد بــ محؿـقد ،أبـق مـصـقر
(ت 555هـ) ،تحؼقؼ د -مجدي باسؾقم ،دار الؽتب العؾؿقـة ،بقـروت ،لبــان،
ط8103 ،8هـ 0222م-
 .85التبقان يف إطراب الؼرآن ،العؽربي ،أبق البؼاء طبد اهلل بــ الحسـقـ بــ طبـد اهلل
(ت 383هـ) ،الؿحؼـؼ :طؾـل محؿـد البجـاوي ،كشـر :طقسـك البـابل الحؾبـل
وشركاه-
 .83التبقان يف أقسام الؼرآن ،ابـ قـقؿ الجـقزي ،محؿـد بــ أبـل بؽـر بــ أيـقب بــ
سعد شؿس الديـ (ت 428هـ) ،الؿحؼؼ :محؿـد حامـد الػؼـل ،الـاشـر :دار
الؿعرفة ،بقروت ،لبـان-
 .88التحريــر والتـــقير ،محؿــد الطــاهر بـــ محؿــد بـــ محؿــد الطــاهر بـــ طاشــقر
التقكسل (ت8565هـ) ،الدار التقكسقة لؾـشر ،تقكس8651 ،هـ-
 .81التدمرية ،ابـ تقؿقـة ،تؼـل الـديـ أبـق العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ الحـراين
الدمشؼل (الؿتـقىف405 :هــ) ،تحؼقـؼ :د -محؿـد بــ طـقدة السـعقي ،مؽتبـة
العبقؽان ،الرياض ،ط8108 3هـ 0222 .م-
 .84تذكرة الحػاظ ،الذهبل ،أبق طبد اهلل شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد بــ طثؿـان
ابـ َقا ْيؿاز (ت415 :هـ) ،دار الؽتب العؾؿقة بقروت,لبـان ،ط8186 ،8هـ,
8665م-
 .80ترجقح أسالقب الؼرآن طؾك أسالقب الققكان ،ابـ القزير ،أبق طبد اهلل محؿد بـ
الؿرتضـــك القؿـــاين ،دار الؽتـــب العؾؿقـــة ،بقـــروت ،لبــــان ،ط8121 ،8هــــ،
8651م-
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 .86التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،الؽؾبل ،ابـ جزي أبـق الؼاسـؿ ،محؿـد بــ أحؿـد بــ
محؿد الؽؾبل الغركاصل (ت 418هـ) د -طبد اهلل الخالدي ،شركة دار إرقؿ،
بقروت ،ط 8183 ,8هـ-
 .81تػسقر ابـ فقرك( ،مـ أول سقرة الؿممـقن ,آخر سقرة السجدة) ،ابـ فـقرك
محؿد بـ الحسـ إكصاري إصبفاين ،أبق بؽر (ت 123هـ) ،تحؼقؼ :طالل
طبد الؼادر بـدويش (ماجستقر)-
َّػسقر ال َبسقط ،القاحدي ،أبق الحســ طؾـل بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ طؾـل،
 .82الت ُ
الـقسابقري ،الشافعل (ت 135هــ) ،تحؼقـؼ مجؿقطـة مــ البـاحثقـ بجامعـة
اإلمام محؿـد بــ سـعقد ،طؿـادة البحـث العؾؿـل ,جامعـة اإلمـام محؿـد بــ
سعقد اإلسالمقة ،ط 8152 ،8هـ-
 .83تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ،أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر الؼرشل البصـري
ثؿ الدمشؼل الؿحؼـؼ :سـامل بــ محؿـد سـالمة ،دار صقبـة لؾـشـر والتقزيـع،
ط8102 ،0هـ  8666 ,م-
 .15تػســقر الؼــرآن ،الســؿعاين ،أبــق الؿظػــر ،مـصــقر بـــ محؿــد بـــ طبــد الجبــار
التؿقؿل (ت 156هـ) ،تحؼقؼ ياسر بـ إبراهقؿ ،وغقره ،دار القصـ ،الرياض،
السعقدية ،ط8185 ، 8هـ8664 ,م-
 .13التػسقر الؿظفري ،الؿظفري ،محؿد ثـاء اهلل ،الؿحؼـؼ :غـالم كبـل التقكسـل،
مؽتبة الرشدية ،الباكستان 8180 ،هـ-
 .18التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد ،ابـ طبد الرب ،أبق طؿر يقسػ بـ
طبد اهلل الـؿري الؼرصبل ،تحؼقؼ :مصطػك بـ أحؿـد العؾـقي ،وغقـره ،وزارة
طؿقم إوقاف ،الؿغرب 8554 ،هـ-
 .11جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،الطربي 7محؿد بـ جرير بـ يزيـد أمؾـل،
أبـق جعػـر(ت582هــ) تحؼقـؼ :الـدكتقر طبـد اهلل بــ طبـد الؿحســ الرتكـل،
بالتعــاون مــع مركــز البحــقث والدراســات اإلســالمقة بــدار هجــر  ،دار هجــر
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لؾطباطة ،ط 8100 ،8هـ 0228 ,م-
 .14الجــامع الصــحقح ،البخــاري ،محؿــد بـــ إســؿاطقؾ البخــاري ،صبــع وزارة
الشمون اإلسالمقة ،الرياض ،ط8186 ،0هـ8666 -م-
 .10الجامع الصحقح ،مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسقـ ،الؼشقري الـقسابقري ،صبع
وزارة الشمون اإلسالمقة ،الرياض ،ط8108 ،0هـ 0222م
 .16الجامع الؽبقـر يف صــاطة الؿـظـقم مــ الؽـالم الؿـةـقر ،ابــ الجـزري ،ضـقاء
الديـ ابـ إثقر ،تحؼقـؼ :الـدكتقر مصـطػك جـقاد ،والـدكتقر جؿقـؾ سـعقد،
مطبعة الؿجؿع العؾؿل العراقل8542 ،هـ 8623 ,م-
 .11الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل ،أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر بــ
فــرح إكصــاري (ت 348هـــ) ،تحؼقــؼ أحؿــد الــربدوين ،وآخــر ،دار الؽتــب
الؿصرية ،الؼاهرة ،ط8551 ،0هـ 8631,م-
 .12الجــدول يف إطــراب الؼــرآن الؽــريؿ ،صــايف ،محؿــقد بـــ طبــد الــرحقؿ صــايف،
(ت8543هـ) دار الرشقد ،دمشؼ ،ممسسة اإليؿان ،بقروت ،ط 8185 ،1هـ-
 .13حؾقة البشر يف تاريخ الؼرن الةالث طشر ،البقطار ،طبـد الـرزاق ،حؼؼـف :محؿـد
هبجة البقطار ،مطبقطات مجؿع الؾغة العربقة ،بدمشؼ8552 ،هـ-
 .45الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽــقن ،الحؾبـل ،ابــ السـؿقـ أبـق العبـاس،
شــفاب الــديـ ،أحؿــد بـــ يقســػ (ت 423هـــ) ،تحؼقــؼ :د -أحؿــد محؿــد
الخراط ،الـاشر :دار الؼؾؿ ،دمشؼ-
 .43درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ،ابـ تقؿقة الحراين الدمشؼل ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ
ابـ طبد السالم (ت 405هـ) ،تحؼقؼ :د -محؿد رشاد سـالؿ ،جامعـة اإلمـام،
السعقدية ،ط8188 ،0هـ 8668 ,م-
 .48الــرد طؾــك الؿـطؼقــقـ ،ابـــ تقؿقــة ،أحؿــد بـــ طبــد الحؾــقؿ الحــراين الدمشــؼل
(405هـ) تؼديؿ السقد سؾقؿان الـدوي ،دار الؿعرفة ،بقروت ،لبـان-
 .41الرسالة الـظامقة يف إركان اإلسالمقة ،الجـقيـل ،إمـام الحـرمقـ طبـد الؿؾـؽ
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(145هــــ) ،تحؼقـــؼ :محؿـــد زاهـــد الؽـــقثري ،الؿؽتبـــة إزهريـــة لؾـــرتاث،
8180هـ8660 -م-
 .44زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،ابــ الجـقزي ،طبـد الـرحؿـ بــ طؾـل بــ محؿـد
الجقزي ،الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،ط-8121 ،5
 .40سقر أطالم الـبالء ،الذهبل ،أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان (415هــ)،
حؼؼف جؿاطة مـ البـاحثقـ ،بنشـراف :شـعقب إركـاؤوط ،ممسسـة الرسـالة،
ط8122 ،5هـ8652 ،م-
 .46الشــامؾ يف أصــقل الــديـ ،الجــقيـل ،إمــام الحــرمقـ طبــد الؿؾــؽ (145هـــ)،
حؼؼف :طؾل سامل الـشار ،وآخرون ،دار الؿعارف باإلسؽـدرية8636 ،م-
 .41شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب ،ابـ العؿاد الحـبؾل ،طبد الحل بـ أحؿـد
ابـ محؿد أبق الػالح (ت8256هـ) حؼؼف :محؿقد إركاؤوط ،دار ابـ كثقر،
دمشؼ ،بقروت ،ط 8123 ،8هـ8653 ،م-
 .42شرح العؼقدة إصػفاكقة ،ابـ تقؿقة ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ الحـراين الدمشـؼل
(405هـ) ،تحؼقؼ :د -محؿد السـعقدي ،مؽتبـة دار الؿـفـاج ،الريـاض ،ط،0
8155هـ-
 .43شرح العؼقدة الطحاوية ،ابـ أبل العز الحـػل( ،ت460هـ) ،تحؼقـؼ :طبـد اهلل
ابـ طبـد الؿحســ الرتكـل ،وشـعقب إركـاؤوط ،ممسسـة الرسـالة ،بقـروت،
ط8184 ،82هـ 8664 ,م-
 .05شرح الؽقكـب الؿـقـر (الؿختبـر الؿبتؽـر شـرح الؿختصـر يف أصـقل الػؼـف)،
الػتقحل ،محؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل ابـ الـجار (640هـ) تحؼقـؼ :محؿـد
الزحقؾـــل ،وكزيـــف حؿـــاد ،صبـــع جامعـــة أم الؼـــرى ،وتقزيـــع وزارة الشـــمون
اإلسالمقة يف الرياض8101 ،هـ 0225م-
 .03شــرح جــقهرة التقحقــد( ،تحػــة الؿريــد) ،البقجــقري ،إبــراهقؿ بـــ محؿــد
الشافعل ،حؼؼف :طؾـل جؿعـة محؿـد الشـافعل ،دار السـالم ،مصـر ،الؼـاهرة،
ط8100 .8هـ-
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 .08شرح حديث الـزول ،ابـ تقؿقة ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم الحراين،
(ت405هـ) ،الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،لبـان ،ط8564 ،2هـ8644.م-
 .01الصقاطؼ الؿرسؾة يف الرد طؾك الجفؿقة والؿعطؾة ،ابـ قـقؿ الجقزيـة ،محؿـد
ابـ أبل بؽر (ت 428هـ) ،تحؼقؼ :طؾل بـ محؿد الدخقؾ اهلل ،دار العاصـؿة،
الرياض ،السعقدية ،ط8125 ، 8هـ-
 .04العظؿــة ،إصــبفاين ،أبــق الشــقخ طبــد اهلل بـــ محؿــد بـــ جعػــر بـــ حقــان
إكصــاري (ت 536هـــ) ،تحؼقــؼ :رضــاء اهلل الؿبــاركػقري ،دار العاصــؿة،
الرياض ،ط-8125 ،8
 .00طؾقم البالةة (البقان والؿعاين والبديع) ،الؿراغل ،أحؿد مصطػك ،دار الؽتب
العؾؿقة ،بقروت ،لبـان-
 .06طققن إكباء يف صبؼات إصباء ،ابـ أبل أصقبعة ،أحؿد بـ الؼاسـؿ بــ حؾقػـة
(ت335هـ) ،تحؼقؼ :كزار رضا ،مؽتبة الحقاة ،بقروت-
 .01فتح الؼدير ،الشقكاين ،محؿد بـ طؾـل بــ محؿـد القؿــل (ت8022هــ) ،دار
ابـ كثقر ،دار الؽؾؿ الطقب ،دمشؼ ،بقروت ،ط 8181 8هـ-
 .02الؽشا طـ حؼاةؼ ةـقامض التـزيـؾ ،الزمخشـري ،أبـق الؼاسـؿ محؿـقد بــ
طؿرو (الؿتقىف255 :هـ) ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،ط 8124 , 5هـ-
 .03الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن ،الثعؾبل ،أحؿد بــ محؿـد بــ إبـراهقؿ أبـق
إسحاق (ت 104هـ) ،تحؼقؼ :أبل محؿد بـ طاشقر ،مراجعة :إسـتاذ كظقـر
الساطدي ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،ط ،8100 ،8هـ  0220 ,م-
 .65الؽؾقــات (معجــؿ يف الؿصــطؾحات والػــروق الؾغقيــة) ،الؽػــقي ،أيــقب بـــ
مقسك الحسقـل الؼريؿل ،أبـق البؼـاء الحـػـل (ت8261هــ) تحؼقـؼ :طـدكان
درويش ،محؿد الؿصري ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،لبـان-
 .63لباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ ،الخازن ،طالء الديـ طؾـل بــ محؿـد الشـقحل
أبق الحسـ( ،ت418هـ) ،تحؼقؼ :تصحقح محؿد طؾـل شـاهقـ ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،بقروت ،ط 8182 8هـ-
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 .68الؾبــاب يف طؾــقم الؽتــابٓ ،بـــ طــادل الحـبؾــل ،طؿــر بـــ طؾــل ،الدمشــؼل
الـعؿاين ،تحؼقؼ الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد ،وآخر ،دار الؽتب العؾؿقة
 ,بقروت ،ط 8186 ،8هـ 8665,م-
 .61مجؿقع الػتاوى ،ابــ تقؿقـة 7تؼـل الـديـ أبـق العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ
الحراين (ت405هــ) ،الؿحؼـؼ :طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ قاسـؿ ،مجؿـع
الؿؾـــؽ ففـــد لطباطـــة الؿصـــحػ الشـــريػ ،الؿديــــة الـبقيـــة ،الســـعقدية
8183هـ8662.م-
 .64الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،ابـ ططقة ،أبق محؿد طبـد الحـؼ بــ
غالب إكدلسل (ت 210هـ) ،تحؼقـؼ :طبـد السـالم طبـد الشـايف محؿـد ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط 8100 ،8هـ-
 .60مسللة حدوث العالؿ ،ابـ تقؿقة ،أحؿد بـ طبد الحؾقؿ الحراين ،ثـؿ الدمشـؼل
(405هـ) ،تحؼقؼ :يقسػ بـ محؿد مروان إوزبؽل الؿؼدسل ،دار البشائر
اإلسالمقة ،ط8155 ،8هـ 0280م-
 .66مسالؽ إبصار يف مؿالؽ إمصار ،ابـ فضؾ اهلل ،أحؿـد بــ يحقـك العـدوي
العؿري( ،ت 416هـ) الؿجؿع الثؼايف ،أبقضبل ،ط8105 ،8هـ-
 .61الؿســـد ،ابـــ حـبــؾ ،أحؿــد بـــ محؿــد الشــقباين (018هـــ) ،تحؼقــؼ شــعقب
إركــاؤوط وآخــريـ ،إشــراف طبــد اهلل ب ــ طبــد الؿحســـ الرتكــل ،ممسســة
الرسالة ،بقروت ،لبـان ،ط8108 ،8هـ 0228م-
 .62الؿسـد ،الطقالسل ،أبق داود سؾقؿان بـ داود بـ الجارود الطقالسـل البصـري
(021هـ) ،تحؼقؼ :محؿد بـ طبد الؿحسـ الرتكـل ،هجـر لؾطباطـة والتقزيـع
واإلطالن ،الجقزة ،مصر ،ط8186 ،8هـ 8666م-
 .63معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن ،البغقي ،محقل السـة ،أبق محؿـد الحسـقـ بــ
مسعقد بـ محؿد بـ الػراء (283هـ) تحؼقؼ طبد الرزاق الؿفـدي ،دار إحقـاء
الرتاث العربل ،بقروت ،ط 8102 ،8هـ-
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 .15معــاين الؼــرآن ،الػــراء ،أبــق زكريــا يحقــك بـــ زيــاد بـــ طبــد اهلل الــديؾؿل024( ،هـــ)
تحؼقؼ :أحؿد بـ يقسػ الـجايت ،وغقره ،دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة ،ط-8
 .13معاهــد التـصــقص طؾــك شــقاهد التؾخــقص ،العباســل ،طبــد الــرحقؿ بـــ طبــد
الرحؿـ بـ أحؿد ،أبق الػـتح (ت635 :هــ) ،الؿحؼـؼ :محؿـد محقـل الـديـ
طبد الحؿقد ،طالؿ الؽتب ،بقروت-
 .18معجؿ البالةة العربقة ،صباكة ،بدوي ،دار الؿـارة ،لؾـشـر والتقزيـع ،جـدة ،دار
ابـ حزم ،بقروت ،لبـان ،ط8185 ،1هـ8664 ،م
 .11مغـــل الؾبقــب طـــ كتــب إطاريــب ،ابـــ هشــام ،جؿــال الــديـ إكصــاري،
(ت438هـ) حؼؼف الدكتقر مـازن الؿبـارك ،ومحؿـد طؾـل حؿـد اهلل ،راجعـف:
سعقد إفغاين ،دار الػؽر ،دمشؼ ،ط8551 ،8هـ ــ8631م-
 .14الؿغـــل يف أبــقاب التقحقــد والعــدل ،الؼاضــل طبــد الجبــار ،أبــق الحســـ طبــد
الجبار بـ أحؿد إسد آبادي (ت182هـ) تحؼقؼ الدكتقر خضر محؿد كبفـا،
مـشقرات دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت لبـان 8155هـ 0280م-
 .10مػاتقح الغقب (التػسقر الؽبقر) الرازي ،فخر الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر
(ت323هـ) دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،ط  8102 ،5هـ-
 .16مػتاح العؾـقم ،السـؽاكل ،أبـق يعؼـقب يقسـػ بــ أبـل بؽـر محؿـد بــ طؾـل
(303هـ) مطبعة مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده بؿصر ،ط-8
 .11مػتــاح تؾخــقص الؿػتــاح ،الخؾخــالل ،شــؿس الــديـ ،محؿــد بـــ مظػــر،
الخطقبــل412( ،هـــ) تحؼقــؼ أ-د -هاشــؿ محؿــد هاشــؿ محؿــقد ، ،الؿؽتبــة
إزهرية لؾرتاث ،ط0223 ،8م-
 .12مػتاح دار السعادة ومـشقر وٓية العؾؿ واإلرادة ،ابـ ققؿ الجقزية ،محؿـد بــ
أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ (ت428هـ) تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ
حســـ بـــ قائــد ،دار طــالؿ الػقائــد ،مؽــة الؿؽرمــة ،مطبقطــات مجؿــع الػؼــف
اإلسالمل ،جدة ،ط8153 ،0هـ-
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 .13مؼدمات الؿراشد إلك طؾؿ العؼاةـد ،السـبتل أبـل خؿقـر( ،ت )381:تحؼقـؼ:
أ-د -أحؿــد طبــد الــرحقؿ الســايح ،وآخــر ،مؽتبــة الثؼافــة الديـقــة ،مصــر ،ط،8
8106هـ 0225م-
 .25مؾخــص تؾخــقص الؿػتــاح يف طؾــقم البالةــة ،إكصــاري ،أبــق يحقــك زكريــا
إكصاري (603هـ) تحؼقؼ إلقاس قبالن الرتكل ،دار صـادر ،بقـروت ،مؽتبـة
اإلرشاد ،استاكبقل ،ط8106 ،8هـ 0225م-
 .23مـاهج إدلـة يف طؼاةـد الؿؾـة ،ابــ رشـد الؼرصبـل ،تؼـديؿ وتحؼقـؼ :محؿـقد
قاسؿ ،طؿقد دار العؾقم ،مؽتبة اإلكجؾق الؿصرية8631 ،م-
 .28مـــاهج الجــدل يف الؼــرآن الؽــريؿ ،إلؿعــل ،زاهــر بـــ طــقاض ،دار الؽتــاب
العربل ،بقروت ،لبـان ،ط8155 ،1هـ-
 .21مـفج شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف تؼرير طؼقدة التقحقـد ،الربيؽـان ،إبـراهقؿ بــ
محؿــد بـــ طبــد اهلل ،دار ابـــ الؼــقؿ ،الريــاض ،دار ابـــ طػــان ،الؼــاهرة ،ط،8
8102هـ-0221 ،
 .24كظؿ الدرر يف تـاسب أيـات والسـقر ،البؼـاطل ،إبـراهقؿ بــ طؿـر بــ حســ
الرباط بـ طؾل (ت 552هـ) ،دار الؽتاب اإلسالمل ،الؼاهرة-
 .20الـؽت والعققن ،الؿاوردي ،أبق الحسـ طؾـل بــ محؿـد بــ حبقـب البصـري
(122هـــ) ،تحؼقــؼ :الســقد بـــ طبــد الؿؼصــقد بـــ طبــد الــرحقؿ ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت ،لبـان-
 .26الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾـؿ معـاين الؼـرآن وتػسـقره ،ابــ أبـل صالـب ،أبـق
محؿــد مؽــل بـــ أبــل صالــب الؼقســل الؼقــرواين الؿــالؽل ( 154هـــ) ،تحؼقــؼ
جؿاطة مـ الباحثقـ ،جامعة الشارقة ،ط 8106 ،8هـ  0225 ,م-
 .21القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقد ،القاحـدي ،أبـق الحســ طؾـل بــ أحؿـد بــ
محؿد الـقسابقري (ت135 :هـ) ،تحؼقؼ :الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجـقد،
وآخريـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ط8182 ،8هـ 8661 ,م-
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تحؼقؼ:

إستاذ الؿساطد بؼسؿ الؼرآن وطؾقمف
كؾقة أصقل الديـ – جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة
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ملخط البخح

ُيعد صاحب هـذا الؿخطـقط مــ أطقـان العؾؿـاء الـذيـ لفـؿ بـاع صقيـؾ يف طؾـؿ
الؼراءات  ,رواية ودراية  ،,ومؿـ تتؾؿذ طؾك طدد مـ العؾؿاء الؿشفقريـ يف طؾؿل
الؼــراءات والحــديث ،كاإلمــامقـ شــؿس الــديـ ابـــ الجــزري والحــافظ ابـــ حجــر
العسؼالين وغقرهؿا ،ويليت كتابف الؿقسقم بــــ (( ُ
لؿـ قرأ بالشا ِّذ)) لقثري
الؼقل الجاذ ْ
قسـؿ
الؿؽتبــة الؼرآكقــة بؿزيــد مـــ الؿملػــات والدراســات الـافعــة والؿتؿقــزة ،حقــث َّ
طرق مـ خاللفا إلك بقان معـك الؼـرآن الؽـريؿ
الؿملػ الؽتاب إلك خؿسة فصقل ،ت َّ
مـــ الـاحقــة آصــطالحقة طـــد العؾؿــاء ،وذكــر أركــان الؼــراءة الؼرآكقــة الؿؼبقلــة
وشروصفا وضابطفا ،مستد ً
ٓ بلققال أهؾ الػـ مـ الؿتؼدمقـ ،ثـؿ بـ َّقـ معــك الؼـراءة
الشاذة ،وحؽؿ الؼراءة هبا داخؾ الصالة وخارجفاُ ،مم ِّيد ًا بلققال العؾؿاء مـ مختؾػ
الؿذاهب الػؼفقة ،وحؽك إجؿاع العؾؿاء طؾـك شـذوذ مـا طـدا الؼـراءات العشـر ،ثـؿ
ختؿ الؽتاب بػتاوى بعض كبار العؾؿاء يف طصره يف بقان حؽؿ الؼـراءة بالشـقاذ ،مــ
أمثــال :الحــافظ ابـــ حجــر العســؼالين ،وطؾــؿ الــديـ البؾؼقـــل ،وشــؿس الــديـ ابـــ
إماكة ،وسعد الديـ ابـ الـديري ،ثـؿ ذكـر مقافؼـة بعـض العؾؿـاء لػتـاوى مــ سـبؼ
ذكرهؿ مثؾ بدر الديـ العقـل الحـػل ،وكذلؽ اإلمام الؿحؼؼ شؿس الـديـ الؼايـايت
الشافعل ،والشقخ اإلمام العالمـة شـؿس الـديـ القكـائل ،والؼاضـل الحـافظ شـفاب
الديـ ابـ تؼل الؿالؽل ،وغقرهؿ-
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املقـــــذمــــــ٘
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ بـاهلل مــ شـــرور أكػســـا ومــ
سقئات أطؿـالـا ،مـ يـفده اهلل فال مضؾ لــف ،ومـ يضؾؾ فال هــادي لف ،وأشــفد أن ٓ
إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿد ًا طبده ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك
آلف وصحبف ،ومـ اقتػك أثرهؿ إلك يقم الديـ ،وسؾؿ تسؾقؿًا كثقر ًا ،أمـا بعد :فنن مـ
أطظؿ كعؿ اهلل تعالك طؾك طباده أن َّكزل طؾـقفؿ هـذا الؽتـاب العظـقؿ 7لقؽـقن دسـتقر ًا
يتحــاكؿقن إلقــف يف جؿقــع أحــقالفؿ وشــمون حقــاهتؿ ،وكــقر ًا ُيستضــاء بــف يف دي ـاجقر

الظؾؿات والتقف ،وجعؾ تـزيؾف طؾك سـبعة أحـرف 7رحؿـة ورأفـة مــف بعبـاده ،تقسـقر ًا

لتالوتــف وتسـ َّـفقال لحػظــف ،ولؿــا كــان " مقضــقع الؼــراءات الشــاذة " مـــ الؿقاضــقع
وحؽؿفا وفقائـدها
الؿفؿة التل لفا صؾة وثقؼة بالؼرآن الؽريؿ ،مـ حقث بقان معـاها ُ
يسر اهلل لل القققف طؾك هذا الؿخطقط والذي بعــقان ((الؼـقل الجـاذ
وآثارها ،فؼد َّ
لؿـ قرأ بالشاذ)) ٕبل الؼاسؿ الـقيري (ت524 :هـ) فؼـد أتـك الؿملـػ طؾـك أصـؾ
الؿقضقع بشؿقلقتف مؼرتكًا بلدلتف ،وبؿا إكف ذا ققؿة طؾؿقة ولؿ ُيسبؼ تحؼقؼف مـ قبؾ،
طؿدت مستعقـًا باهلل تعالك إلك تحؼقؼف وكشره حتك يستػقد مـف الؿتخصصقن وطامة
ُ
أهؾ العؾؿ ،راجقًا مـ اهلل تعالك ُحسـ العاقبة يف الداريـ ،واهلل الؿقفؼ والفـادي إلـك
سقاء السبقؾ-

أهؿقة البحث وأسباب اختقاره.
 ,8ارتباصف بؽتاب اهلل تعالك ،وشرف العؾؿ بشرف معؾقمف.
 ,0أن هـذا الؿخطـقط لـؿ ُيــتـاول ,فقؿــا أطؾـؿ  ,بتحؼقـؼ طؾؿـل يخـدم ال ُؼـ َّراء
والباحثقـ-
 ,5قؾة الؿملػات الؿطبقطة يف هذا الػـ مـ طؾؿ الؼراءات-
 ,1أن مملػ الؽتاب مـ أفذاذ طؾؿ الؼراءات ،وكتابف هذا مـ أفضـؾ الؽتـب يف
بابف ،تلصقالً وتطبقؼًا ،ولـف فقـف تؼريـرات واختقـارات وتحريـرات ،ولـذا كـان جـدير ًا
بالعـاية وآهتؿام-
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هد البحث :
إخراج الؽتاب بتحؼقؼ طؾؿل وفؼ ققاطد وأصـقل أهـؾ الػــ 7وكؼؾـف مــ هقئتـف
الؿخطقصة بصقرة سؾقؿة مـ إخطاء والتصـحقػ ،والؼقـام بـشـره حتـك يعـؿ كػعـف
طؿقم الؿتخصصقـ ،وطامة أهؾ العؾؿ-

الدراسات السابؼة :
لؿ أقػ طؾك كسـخة مــ الؽتـاب محؼؼـة طؾؿقـًا ،وإكؿـا هــاك كسـخة مؾحؼـة يف
مؼدمة شرح الؿملػ طؾك مـظقمة صقبة الـشر ،بتحؼقؼ الشـقخ :طبـدالػتاح أبـق ســة،
وهل كسخة مؾقئة بإخطاء والتصحقػ ،وفقفا تؼديؿ وتلخقر لـبعض الصـػحات 7إذ
كشرها الشقخ أبق سـة بعجرها وبجرها دون تؿحقص أو تدققؼ ،وٓ يظفر طؾقفا طـاية
بخدمة الـص ،سقاء مـ كاحقة الضبط أو التقثقؼ ،كاهقؽ طـ هتجؿ الشقخ طبـدالػتاح
 ,طػا اهلل طـف  ,بعبارات ٓ تؾقؼ طؾك بعض طؾؿاء اإلسالم مؿـ ُشفد لفؿ بالرسـقخ
وطرفقا بصحة الؿعتؼد وسالمة الؿـفج ،والجفاد يف سبقؾ اهلل
يف العؾؿ والتضؾع فقفُ ،
كلبل العباس ابـ تقؿقة  ,رحؿف اهلل  ،,إضافة إلك أن كسـخة الشـقخ طبـدالػتاح كـادرة
القجــقد مـــ كاحقــة آصــالع طؾقفــا 7حقــث صبعــت مــرة واحــدة يف مجؿــع البحــقث
اإلسالمقة بإزهر بالؼاهرة طام8123 :هـ ،ولذا كاكت آسـتػادة مــ ذلـؽ التحؼقـؼ
ضعقػة لدى صالب العؾؿ ،وقد أطرضت طـ ذكر الػروق بقـ طؿؾ الشقخ طبدالػتاح
وبقـا ما أكا بصدده 7لقضقح الػرق طـد أدكك تلمؾ!

خطة البحث:
تتؽقن خطة البحث مــ مؼدمـة وقسـؿقـ دراسـققـ ،والخاتؿـة وثبـت الؿصـادر
العؾؿقة-
الؿؼدمة :وفقفا أهؿقة الؿقضقع وأهدافف ،والدراسات السـابؼة ،وخطـة البحـث
ومـفجف-
الؼسؿ إول :قسؿ الدراسة الـظرية ،وفقف أربعة مباحث-
الؿبحث إول :كبذة مقجزة طـ الؿملػ-
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الؿبحث الثاين :التعريػ بؽتاب (( :الؼقل الجاذ لؿـ قرأ بالشاذ))-
الؿبحث الثالث :بقاكات الؿخطقط ووصػف-
الؿبحث الربع :تقثقؼ كسبة الؽتاب لؾؿملػ ،وبقان ققؿتف العؾؿقة-
الؼسؿ الةاين :قسؿ التحؼقؼ والتعؾقـؼ ،وفقـف تحؼقـؼ أصـؾ الؿخطـقط ،وضـبط
الـص-

مـفج البحث:
ســؾؽت يف قســؿ الدراســة الؿـــفج القصــػل التحؾقؾــل ،وأمــا يف قســؿ التحؼقــؼ

ِ
ـــرت وفــــؼ الؿـــــفج الؿعــــروف يف إوســــاط العؾؿقــــة إكاديؿقــــة يف تحؼقــــؼ
فسـ ُ
الؿخطقصات ،وهق كؿا يؾل:
الـؿعتؿد وفؼ ققاطد اإلمالء الحديثة-
 -1كسخ الؿخطقط ُ
 -2كتابة أيات الؼرآكقة بالرسؿ العثؿاين ،وطزوهـا إلـك ُسـقرها وذكـر أرقامفـا
بعدها مباشرة يف الؿتـ-
 -3تقثقؼ الؼراءات مـ مصادرها ،وضبطفا طؾك حسب ما ُق ِرأت بف-
 -4طـد وجقد تصحقػ أو سؼط يف إصؾ فنين ُأثبـت الصـقاب يف الؿـتـ بـقـ
معؽقفتقـ [] ،ثؿ ُأشقر يف الحاشقة إلك ذلؽ-
 -5تخريج إحاديث الـبقية وآثار الصحابة والتـابعقـ مــ الؿصـادر إصـؾقة،
وبقان درجتفا-
 -6تقثقؼ أققال العؾؿاء التل ذكرها الؿصـػ بالرجقع إلك مملػاهتؿ ،فنذا تعذر
ذلؽ فبالرجقع إلك الؽتب إخرى التل ِ
وجدت فقفا أققالفؿ مـسقب ًة إلقفؿ-
 -7تصــحقح إخطــاء اإلمالئقــة والـحقيــة مباشــرة يف الؿــتـ دون اإلشــارة يف
الحاشقة-
 -8كسبة ما لؿ يـسبف الؿصـػ مـ إققال والـؼقل ما أمؽـ-
 -9التعؾقـــؼ طؾـــك مـــا يســـتدطقف الؿؼـــام مــــ البقـــان واإليضـــاح ،أو التعؼـــب
وآستدراك-
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 -11الرتجؿة لألطالم القارد ذكرهؿ يف الؼسؿ الثاين  ,التحؼقؼ والتعؾقؼ  ,طـد
أول مقضع ،مؼدِّ مًا كتب الرتاجؿ ٕهؾ الػـ طؾك غقرهؿ ،وأما مـ ورد ذكره يف قسؿ
الدارسة الـظرية فنين ٓ أترجؿ لف 7إذ أن ورودهؿ لقس مـ صؾب الؿقضقع-
 -11آكتػــاء بـــذكر اســـؿ الشـــفرة لؾؿصــدر يف الحاشـــقة ،إٓ إذا خشـــل مــــ
آلتباس بتشابف أسؿاء الؿصادر ،فلتبعف حقـئذ باسؿ الشفرة لؾؿملػ-
الـؿعتربة-
 -12بقان غريب ألػاظ الؽتاب ومصطؾحاتف ،بالرجقع إلك الؽتب ُ

*

*
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القظه األّل :قظه الذساط٘ اليظشٓ٘
الؿبحث إول :كبذة مقجزة طـ الؿملػ وحقاتف العؾؿقة.
اسؿف وكسبف :هق محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ طؾك بــ محؿـد بــ إبـراهقؿ بــ
طبد الخالؼ ،الؿحب أبق الؼاسؿ بـ الػاضؾ ،الشؿس الـقيري ،الؿقؿقين ،الؼـاهري،
الؿالؽل ،يعرف بلبل الؼاسؿ الـقيري ،كسـبة إلـك كـقيرة وهـل قريـة مــ صـعقد مصـر
إدكك تابعة لؿحافظة بـك سقيػ-

وٓدتف وحقاتف العؾؿقة:
ولد ,كؿا بخط والده ,ىف رجب سـة458 :هـ بالؿقؿقن ،قرب قرية " الــقيرة "
مـ بالد مصـر ،ولؿـا بؾـغ ســ التؾؼـل والتحؿـؾ يف العؾـؿ اكتؼـؾ إلـك الؼـاهرة فحػـظ
الؼرآن الؽريؿ ،ثؿ شرع يف حػظ الؿتقن العؾؿقة يف مختؾػ الػــقن ،فحػـظ مختصـر
ابـــ الحاجــب الػرطــل وألػقــة ابـــ مالــؽ ،ومـظقم ـة الشــاصبقة يف الؼــراءات الســبع،
ومـظقمة صقبة الـشر يف الؼـراءات العشـر ،وطـرض الؼـرآن الؽـريؿ بـالؼراءات العشـر
الؿتقاترة طؾك غقر واحد مـ طؾؿاء طصره ،ثؿ تعؾؿ العؾقم الشرطقة مـ فؼف وحديث
وأصــقلفؿا وغقــر ذلــؽ ،وتعؾــؿ العربقــة م ــ الـحــق والصــرف والعــروض والؼــقايف
تػرغ لؾتللقػ والتصـقػ-
والؿعاين والبقان ،وتعؾؿ الحساب والػؾؽ والؿـطؼ ،ثؿ َّ
وكان إمامـا طالؿـًا متػـــًا بارطـًا يف طؾـقم متـقطـة ،وشـفد لـف أقراكـف بالرسـقخ
والتؿؽـ يف العؾؿ ،وقد كان الحافظ ابـ حجر العسؼالين كثقر اإلجالل والتبجقؾ لف،
معتؿد ًا طؾقـف يف مذهبـف الؿـالؽل ،وكـان متقاضـعًا مـع الطؾبـة والػؼـراء والؿسـاكقـ،
طالل الفؿة ،باذ ً
ٓ جاهف لؿـ يؼصده يف مفؿة ،ذا كرم بالؿال واإلصعام ،طػقػ الـػس
زاهد ًا يف أمقر الدكقا ،يتؽسب مـ طؿؾ يده -
( )8يـظــر :الضــقء الالمــع لؾســخاوي  ،013.6وشــذرات الــذهب  ،060.4وكقــؾ آبتفــاج ٕبــل العبــاس
التـبؽتل -250.8
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أبرز شققخف:
محؿد بـ أحؿد البساصل-
 -8أبقطبد اهلل َّ
 -0الحافظ أحؿد بـ طؾل بـ حجر العسؼالكك-
محؿد ابـ الجزري-
محؿد بـ َّ
 -5شؿس الديـ أبق الخقر َّ
محؿد بـ طؾل الزراتقـل الحـبؾل الؿؼري-
 -1شؿس الديـ َّ
 -2شفاب الديـ أبق العباس أحؿد بـ إدريس الصـفاجل-
 -3الؼاضل جؿال الديـ طبد اهلل بـ مؼدام إقػفسل-
محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل-
.1
َّ

أشفر تالمقذه:
 -8أحؿد بـ طبدالرحؿـ الشفاب ابـ الخؾقف الؿالؽل-
 -0جعػر بـ إبراهقؿ ابـ فضؾ أبق الػتح الؼرشل السـفقري-
 -5طالء الديـ طؾل بـ أبل طؿرو ،الخطقب الحـبؾل-
 -1طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي الحـبؾل-
 -2محؿد بـ أحؿد بـ محؿد ،أبق السعادات الؿصري الشافعل الؿدين-
 -3محؿد بـ طؾل بـ سؾقؿان بـ وهبان الؿالؽل-
 -4محؿد بـ محؿد ابـ أبل شريػ ،أبق الؿعالل كؿال الديـ الؿؼدسل-

أبرز مملػاتف:
 -8تؽؿقؾ شرح الؿختصر الػرطل-
 -0شرح التـؼقح لؾؼرايف-
 -5شرح صقبة الـشر يف الؼراءات العشر-
 -1شرح مختصر ابـ الحاجب إصؾل والػرطل-
 -2قصقدة يف طؾؿ الػؾؽ وشرحفا-
 -3الؼقل الجاذ لؿـ قرأ بالشاذ.

 -4مؼدمة يف الـحق-
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 -5مـظقمة " الغقاث يف الؼراءات الثالث " وشرحفا-
 -6كظؿ أرجقزة يف الـحق والصرف والعروض والؼـقايف يف خؿسـؿائة وأربعـقـ
بقتًا وشرحفا-
 -82كظؿ كزهة ابـ الفايؿ-
وفــاتــف :تقيف بؿؽة الؿؽرمة سـة524 :هـ ،وصؾل طؾقف يف الؿسجد الحرام ،بعد
حقــاة حافؾــة بــالعؾؿ والتعؾــقؿ ،يف خدمــة الؼــرآن الؽــريؿ ،رحؿــف اهلل رحؿــة واســعة
وأسؽـف فسقح جـاتف -

*

*

*

( )8يـظر :البدر الطالع ،لؾشقكاين  ،023.0وإمتاع الػضالء برتاجؿ الؼراء ،لؾساطايت-515.0
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املبخح الجاىٕ
التعشٓف بلتاب (( :القْل اجلار ملً قشأ بالشار))
مػردات العـقان:
قال ُ
الؼقل :هق الؽالم ،تؼقلَ :
يؼقل قق ً
ٓ ،والػاطـؾ َقائـؾ ،والؿػعـقل َم ُؼـقل ،

ـع ،يؼــالَ :جــذ ْذ ُت
ــج ِّذ" وهــق الؼ ْطـ ُ
ومعـــك "الجــاذ " :أي الؼــاصع ،مــلخقذ مـــ "الـ َ

الشل َء أي إذا قط ْع ُتف  ،والشاذ :مشتؼ مـ مادة " ش ذ ذ " ،وهق مصدر مـ َّ
شذ يشذ
ُ
ُشــذو ًذا ،تؼــقل َّ
الرجــؾ إذا اكػــر َد طـــ الؼــقم واطتــزل جؿــاطتفؿ ،والشــاذ مـــ
شــذ
الؼراءات :هل مـ فؼدت أحد أركان الؼراءة الؿؼبقلة ،وسـؿقت شـاذة لشـذوذها طــ
الطرق الصحقحة لتؾؼل الؼرآن الؽريؿ -
فؽلن الؿملػ  ,رحؿف اهلل  ,أراد هبذا العـقان لػت اكتباه الؼارئ إلك بقان الؼقل
الؼــاصع أو الــراجح يف حؽ ـؿ الؼــراءة بالشــاذ ،مـــ خــالل مــا حـ َّـرره يف هــذا الؽتــاب،
مراطقا ًتـاسب الػاصؾتقـ مـ الجؿؾتقـ يف العــقان-

أهؿقة الؽتاب ومحتقاه:
يعد كتاب ((الؼقل الجاذ لؿـ قرأ بالشاذ)) ٕبل الؼاسؿ الـقيري مرجعًا رئقسـًا
ُمؿ َّقــز ًا يف مقضــقع حؽــؿ الؼــراءة بالشـقاذ 7حقــث تـــاول الؿملــػ فقــف أركــان الؼــراءة
الؼرآكقة الؿؼبقلة وشروصفا وضابطفا ،مستد ً
ٓ بلققال أهـؾ الػــ مــ الؿتؼـدمقـ ،ثـؿ
الفؿـة طؾـك بحثـف ،أٓ وهـق
طرج بعد ذلؽ إلك ما ُصـِّػ الؽتاب مـ أجؾف ،وتق َّفـرت َّ
َّ
مصـالً ذلـؽ بإدلـة والرباهـقـ،
بقان ماهقة الؼراءة الشاذة ،وإحؽام الؿتعؾؼة هبـاُ ،م ِّ
و ُمختتؿًا بػتـاوى كبـار العؾؿـاء يف طصـره مــ أمثـال الحـافظ ابــ حجـر العسـؼالين،
وطؾؿ الديـ البؾؼقـل وغقرهؿا-
وقد احتقى هذا الؽتاب طؾك خؿسة فصقل هل كأيت:
( )8يـظر :هتذيب الؾغة  ،052 .6ولسان العرب -240.88
( )0يـظر :هتذيب الؾغة  ،020 .82ومؼايقس الؾغة -126.8
( )5يـظر :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،025.8 ،وإتحاف فضالء البشر -84.8
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الػصؾ إول :يف حد الؼرآن وماهقتف-
الػصؾ الثاين :يف أكف ٓ يثبت إ َّ
ٓ بالتقاتر-
الػصؾ الثالث :يف الشاذ ما هق وأكف لقس بؼرآن-
الػصؾ الرابع :يف أن الثابت بالتقاتر محصقر يف السبع والعشر-
الػصؾ الخامس :يف تحريؿ الؼراءة بالشقاذ-
فصؾ :يف فتاوى جؿاطة مـ الشققخ العصريقـ يف حؽؿ الؼراءة بالشاذ-

سبب تللقػ الؽتاب:
ذكر الؿملػ أن سبب تللقػ الؽتاب لؿ يؽـ وقع ابتدا ًء مــ غقـر سـبب ،وإكؿـا
كان بسبب حادثة وقعت مـ رجؾ يف طصره حقل اإلقراء بالشاذ ،كؿا أشار إلك ذلؽ
يف مؼدمتف بؼقلف( :هذه كؾؿات تتعؾؼ بالؼراءات الؿتقاترة والشقاذ بعثـل طؾقفا كـزول
ـت فقفــا مــذاهب إئؿــة إربعــة الؿاضــقـ ،وكــالم ال ُؼ ـ َّراء
حادثــة مـــ رجــؾ ،ف َجؿ ْعـ ُ
الؿحؼؼقـ ،جعؾفا اهلل خالصة لقجفـف الؽـريؿ ،ورزقــا الـظـر إلقـف يف دار الـعـقؿ-)---
وهؽذا صـقع معظؿ سائر العؾؿاء ،فنهنؿ ٓ ُيم ِّلػقن الؽتب ابتدا ًء مــ غقـر سـبب ،بـؾ
ٓبـد مـــ وجــقد سـبب يبعــث طؾــك تللقػفـا ،إمــا وقــقع حادثـة تســتدطل مـــفؿ البقــان
واإليضاح ورفع آلتباس ،أو جقابًا طؾك سمال ،أو رد ًا طؾك باصؾ ،أو تؾبقـة مؿــ ٓ
يرد صؾبف---الخ-

*
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املبخح الجالح :بٔاىات املخطْط ّّصفُ
يقجد أصـؾ هـذا الؿخطـقط يف الؿؽتبـة الربيطاكقـة بؾــدن ،بؼسـؿ الؿجؿقطـات
الشرققة ،تحت رقؿ ،)5240( :وهل كسخة ُكؼؾت مـ ُكسخة الؿملػ ،وقد اطتؿـدت
طؾقفــا يف تحؼقــؼ الؽتــاب ،ويقجــد صــقرة مـــف يف مركــز الؿؾــؽ فقصــؾ لؾبحــقث
والدراسات اإلسالمقة تحت رقؿ( :ب  ،)8635وأما ما ُأشـقر إلقـف يف ففـرس خزاكـة
الرتاث الصادر طـ مركز الؿؾؽ فقصـؾ مــ وجـقد كسـخة ُأخـرى يف مؽتبـة الجامعـة
قؿـت
اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة ،تحت رقؿ )0.4420( :ففق غقر صحقح 7حقـث
ُ
بالتثبت مـ ذلؽ وآصالع طؾك الؿخطـقط فظفـر لـل أكـف قطعـة مــ شـرح الؿملـػ
طؾك متـ " صقبة الـشر " فقؿا يتعؾؼ بالؼراءات الشاذة ،ولقس لف مؼدمة أو خاتؿة ،لذا
أحببت التـبقف طؾك ذلؽ حتك ٓ يتقهؿ أحدٌ بقجقد كسخة أخرى مغايرة ،وفقؿـا يؾـل
بقاكات وصػ الؿخطقط حسب تصـقػ الؿؽتبة الربيطاكقة بؾـدن :
 ,رقؿ الؿخطقط يف الؿؽتبة الربيطاكقة-)5240( :
 ,العـقان :الؼقل الجاذ لؿـ قرأ بالشاذ-
 ,اسؿ الؿملػ :محـؿد أبق الؼاسؿ الـقيري-
 ,التاريخ :الؼرن الخامس طشر الؿقالدي-
 ,طدد إلقاح 03 :لقحًا-
 ,كقع الخط :خط رقعـة مشرقل-
 ,طدد إسطر-82 :
 ,طدد الؽؾؿات يف السطر  :يرتاوح ما بقـ ( )4 , 3كؾؿات-
 ,مؼاس الصػحة 80×83 :سـتؿرت-

*

*
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املبخح الشابع
تْثٔق ىظب٘ اللتاب للنؤلفّ ،بٔاٌ قٔنتُ العلنٔ٘
ُذكر طـقان الؽتاب واسـؿ الؿملـػ طؾـك غـالف بقاكـات الؿخطقصـة يف الؿؽتبـة
الربيطاكقة بالؾغة اإلكجؾقزية ،هؽذا:
()AL-QAWL AL-JADH LI-MAN QURA BI- AL-SHAD
AL-NUWAYRI, SHAMS AL-DIN MUHAMMAD IBN MUHAMMAD

وجــاء طؾــك غــالف الؿخطــقط كػســف طـــقان الؽتــاب مـســقبًا لؾؿملــػ بالؾغــة
العربقة هؽذا:
(الؼقل الجاذ لؿـ قرأ بالشاذ ،لؾشقخ اإلمام محؿد الشفقر بالـقيري الؿالؽل).
ويف أول متـ الؿخطقط جاء ذكر اسؿ الؿملػ بؼقلف( :فقؼـقل مسـطرها محؿـد
ٍ
راض طـف -
بـ محؿد بـ محؿد الؿشفقر بالـقيري الؿالؽل  -ختؿ اهلل لف بخقر وهق
 :هذه كؾؿات تتعؾؼ بالؼراءات الؿتقاترة والشقاذ بعةـل طؾقفا كزول حادثة مـ رجـؾ،
فجؿعت فقفا مذاهب إةؿة إربعة الؿاضقـ ،وكالم الؼراء الؿحؼؼقـ....الخ).
ٍ
كسخة كُتبت بخط الشقخ :
وجاء يف آخر متـ الؿخطقط هذه العبارة( :كُؼؾت مـ
شؿس الديـ محؿـد الــقيري الؿـالؽل  -رحؿـف اهلل  -وةػـر لـف ولجؿقـع الؿسـؾؿقـ
والؿسؾؿات ،آمقـ).
وقد كسب الؿملػ الؽتاب لـػسف يف بعض كتبف إخرى ،مثـؾ شـرحف لؿـظقمـة
صقبة الـشر ،حقث يؼقل( :وكالمف وكالم ةقره مـ العؾؿاء مذكقر ىف كتابك الؿسـؿك
بـ" الؼقل الجاذ لؿـ قـرأ بالشـاذ " هـذا تـبقـف جؾقـؾ ٓ يحؼؼـف إٓ الؼؾقـؾ...الخ) -
وهذا ُيـػقد أن " شرح صقبة الـشر " لؾؿملػ كان متـلخر ًا طــ تـللقػ كتابـف " :الؼـقل
الجاذ "-
وقد كسب الؽتاب إلك الؿملػ غقـر واحـد مــ العؾؿـاء ،كاإلمـام شـؿس الـديـ
السخاوي يف بعض كتبف طـد ترجؿتف ٕبل الؼاسؿ الـقيري -
( )8يـظر :شرح صقبة الـشر ٕبل الؼاسؿ الـقيري -855.8
( )0يـظر :الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع  ،014 .6ويف كتابـف أخـر :الجـقاهر والـدرر يف ترجؿـة شـقخ

=
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وكذلؽ كؾ مـ كتب طـ سـقرة أبـل الؼاسـؿ الــقيري وحقاتـف العؾؿقـة مــ أهـؾ
ُ
الؼقل الجاذ لِ َؿـ قرأ َّ
بالشا ِّذ "
الرتاجؿ ،ذكر أن مـ تصاكقػف "

ققؿة الؽتاب العؾؿقة.
تظفر الؼقؿة العؾؿقة لؾؽتاب مـ خالل العـاصر التالقة:
تبقأها الؿملػ بقـ طؾؿاء الؼراءات يف طصره-
 -1الؿؽاكة العؾؿقة التل َّ
 -2احتقى الؽتاب طؾك تلصقؾ طؾؿل لؿسائؾ طؿقؼة ،وتحرير بعـض إحؽـام
الػؼفقة الؿتعؾؼة بالؼراءات الشاذة-
 -3اشتؿؾ الؽتاب طؾك فتاوى يف حؽؿ الؼراءة بالشاذ لعدد مــ العؾؿـاء الؽبـار
مـــ مختؾــػ الؿــذاهب الػؼفقــة وكؼــؾ طؿـــ طاصــرهؿ ،مثــؾ الحــافظ ابـــ حجــر
العسؼالين ،وطؾؿ الـديـ البؾؼقــل ،وسـعد الـديـ ابــ الـديري ،وبـدر الـديـ العقـــل،
وغقرهؿ-

أبرز الؿآخذ طؾك الؽتاب.
 -1طدم الدقة يف كؼؾ الـصقص مـ كالم العؾؿاء-
 -2ضعػ بروز طؾؿـاء الحـابؾـة مــ حقـث الـؼـؾ طــفؿ 7ربؿـا لؼؾـة مصــػاهتؿ
بالـسبة لغقرهؿ-

=

اإلسالم ابـ حجر -655.0
( )8يـظــر :شــذرات الــذهب  ،060.4وكقــؾ آبتفــاج ٕبــل العبــاس التـبؽتــل  ،250.8والبــدر الطــالع،
لؾشقكاين  ،023.0وإطالم  ،15.4وإيضاح الؿؽـقن  ،014 .0وهداية العارفقـ  ،866 .1وإمتاع
الػضالء برتاجؿ الؼراء -522.0
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كؿاذج مـ صقر الؿخطقط:

بقاكات الؿخطقط حسب الؿؽتبة البريطاكقة بؾـدن
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صقرة مـ صػحة ةال الؿخطقط
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صقرة مـ مؼدمة الؿملػ
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صقرة مـ داخؾ الؿخطقط
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القظه الجاىٕ
التخقٔق ّالتعلٔق ،ىط اللتاب
مؼدمة الؿملػ:
الحؿد هلل الذي حػظ كتابف العزيز طؾك مؿـر الـدهقر وإيـام ،وفضـح الطـاغقـ
والؿؾحديـ برشؼ سفام إئؿة إطالم ،والصالة طؾك مـ ُأكـزل طؾقـف أطظـؿ معجـزة
والسالم ،وطؾك آلف وصحبف الذيـ كاكقا أحرص طؾقف مـ كؾ إكام-
وبعد  :فقؼقل مسطرها محؿد بـ محؿد بـ محؿد الؿشفقر بـالـقيري الؿـالؽل
ٍ
راض طـف : ,
– ختؿ اهلل لف بخقر وهق
هذه كؾؿات تتعؾؼ بالؼراءات الؿتـقاترة والشـقاذ بعثــل طؾقفـا كـزول حادثـة مــ
عت] فقفا مذاهب إئؿة إربعة الؿاضـقـ ،وكـالم ال ُؼـ َّراء الؿحؼؼـقـ،
فجؿ ُ
رجؾ [ َ
جعؾفــا اهلل خالصــة لقجفــف الؽــريؿ ،ورزقـــا الـظــر إلقــف يف دار الـعــقؿ ،ورتبتفــا طؾــك
خؿسة فصقل :
إول  :يف حد الؼرآن وماهقتف ،والةاين  :يف أكف ٓ يثبت إٓ بـالتقاتر ،والةالـث :
يف الشاذ ما هق وأكـف لـقس بؼـرآن ،والرابـع  :يف أن الثابـت بـالتقاتر محصـقر يف السـبع
والعشر ،والخامس :يف تحريؿ الؼراءة بالشقاذ-

( )8حد َّ
الـؿؿقز لف مـ غقره ،وققؾ :الجامع لؽؾ أفراده ،الؿاكع ما لقس مـف،
الـؿحقط بف ُ
الشلء :هق القصػ ُ
يـظر :التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ ص ،854:والؽؾقات الؾغقية ص ،568:ومعجـؿ الؾغـة العربقـة
-124.8
الـؿثبت هق الصحقح 7لؿـاسبة السـقاق يف كـقن الؿملـػ هـق الجـامع
( )0يف إصؾ " :فاكـجؿعـت " ولعؾ ُ
لتؾؽ الؽؾؿات-
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الفضل األّل :يف حذ القشآٌ ّمأٍتُ
قال جؿاطة مـ الحـػقة مـفؿ صدر الشـريعة  ،ومــ الؿالؽقـة ،ومــ الشـافعقة،
مـفؿ حجة اإلسالم الغزالل  ،ومـ الحـابؾة مـفؿ الشـقخ مقفـؼ الـديـ الؿؼدسـل
يف روضــتف  ،والشــقخ شــؿس الــديـ بـــ مػؾــح  ،والشــقخ العالمــة الطــقيف يف
أصقلفؿ  " :الؼرآن ما كؼؾ يف دفتـل الؿصـحػ كؼـالً متـقاتر ًا " فـاط ُترض طؾـقفؿ بـلن
الؿصحػ لقس إٓ ما كتب يف الؼرآن ،وٓ يتؿقز طـ سائر الؽتب إٓ بؿا ُيؽتـب فقـف،
فالعؾؿ بلن هذا مصحػ وبلن هذا ُكؼؾ بقـ دفتقف تقاتر ًا فرع تصقر الؼرآن  7فـالتعريػ
بف دور  ،وأجقب  :بـلن الـدور إكؿـا يؾـزم إذا كـان الؿؼصـقد تعريـػ ماهقـة الؼـرآن 7
( )8طبقد اهلل بـ مسعقد بـ محؿقد بـ أحؿد الؿحبقبل البخاري الحـػـلُ ،يعـرف بصـدر الشـريعة إصـغر
ابـ صدر الشـريعة إكـرب ،أحـد طؾؿـاء الحـػقـة ،لـف كتـاب التـؼـقح يف أصـقل الػؼـف ،والقشـاح يف طؾـؿ
الؿعــاين ،وغقرهؿــا ،تــقيف يف بخــارى ســـة  414 :هـــ ،يـظــر :تــاج الــرتاجؿ ٓبـــ قطؾقبغــا ،025.8
وإطالم -864.1
( )0محؿد بـ محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسـل ،أبـق حامـد ،ولـد يف خراسـان ســة  122 :هــ فؼقـف واطـظ
متصقف ،لف كحق مئتل مصـػ ،رحؾ إلك كقسابقر ثؿ إلك بغداد فالحجاز فبالد الشام فؿصر ،وطاد إلك
بؾدتف ،تقيف سـة  222 :هـ ،يـظر :صبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص ،820 :ومعجؿ الؿػسريـ -31.8
( )5مقفؼ الديـ أبق محؿد طبـد اهلل بــ أحؿـد بــ قدامـة الؿؼدسـل ،طـالؿ فؼقـف حـبؾـل ،ولـد بــابؾس ســة:
218هـ ،ورحؾ يف صؾب العؾـؿ ،لـف مصــػات كثقـرة يف الػؼـف الحـبؾـل ،مــ أشـفرها :الؿغــل يف شـرح
مختصر الخرقل ،تقيف بدمشؼ سـة302 :هـ ،يـظر :صبؼات الؿػسـريـ لألدكـف وي ص ،844 :وتـاريخ
اإلسالم -328.85
( )1يـظر :روضة الـاضر -866.8
( )2شؿس الديـ ابق طبداهلل محؿد بـ مػؾح بـ محؿد الؿؼدسل الرامقـل ثؿ الصـالحل :أطؾـؿ أهـؾ طصـره
بؿذهب اإلمام أحؿد ابـ حـبـؾ -ولـد يف بقـت الؿؼـدس ســة 425 :هــٓ ،زم ابــ تقؿقـة حتـك تـلثر بـف،
وتتؾؿذ طؾك طدد مـ العؾؿاء يف الشام ،لف مملػات طديدة مـ أشفرها كتـاب الػـروع يف الػؼـف الحـبؾـل،
تقيف يف الصالحقة بدمشؼ سـة 435 :هـ ،يـظر :الؿؼصد إرشد يف ذكر أصحب اإلمام أحؿد ،202.0
وشذرات الذهب -512.5
( )3سؾقؿان بـ طبدالؼقى بـ طبدالؽريؿ كجؿ الديـ الطقىف الحـبؾك ،فؼقف لغقي أصقلل ،ولد بؼريـة "صـقف" مــ
بالد العراق سـة ،324 :هـ ورحؾ يف صؾب العؾؿ إلك دمشؼ ومصر ،وجاور بالحرمقـ ،لـف مصــػات يف فــقن
متعددة ،تـقيف بالخؾقـؾ مــ فؾسـطقـ ســة483 :هــ ،يـظـر :صبؼـات الؿػسـريـ لألدكـف وي ص ،031 :وذيـؾ
صبؼات الحـابؾة -121.1
ِ
( )4مصطؾح " الدَّ ْو ُر " مـ مصطؾحات الؿـاصؼة ويعـقن بـف  :تققـػ كـؾ مــ الشـقئقـ طؾـك أخـر ،يـظـر:
كشاف اصطالحات الػـقن  ،588.8والؿعجؿ القسقط -525.8

283

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ

ف ُقتققػ طؾك معرفة ماهقة الؿصحػ ،وأما إذا ُقصد تعققـ الؿـراد بـالؼرآن الـذي هـق
مـاط إحؽـام بالـسـبة إلـك مــ َيعؾـؿ أن هفــا مـالؿ ُيـؼـؾ أصـالً كـالؽالم الـػسـل

ومـســقخ الــتالوة ،ومــا كؼــؾ آحــاد ًا كــالؼراءات الشــاذة ،ومــا كؼــؾ تــقاتر ًا كالؿثبــت يف
الؿصاحػ فال دور  7إذ الؿصحػ متقاتر معروف حتك لؾصبقان بؾ لقس الؼصـد مجـرد
تخصقص آسؿ ،بـؾ قصـد معـف معــك آخـر وهـق التـبقـف طؾـك أن ضـابط معرفـة الؿعــك
الشخصــل لؾؼــرآن هــق الـؼــؾ والتــقاتر دون التحديــد والتعريــػ ،حقــث ُذكــر يف معــرض
التعريػ ُ
والتقاتر الؿؼقد بؿعرفتف ،وقال شؿس إئؿة السرخسـل  ,رحؿـف اهلل ,
الـؼؾ
ُ
 :الؽتاب هق الؼرآن الؿــزل طؾـك رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ الؿؽتـقب يف دفـات
الؿصحػ الؿـؼقل إلقـا طؾك إحرف السبعة كؼالً متـقاتر ًإ 7ن مـا دون الؿتـقاتر ٓ يبؾـغ
تػـرد هبـا ابــ
درجة العقان وٓ يثبت بؿثؾف الؼرآن ،ولفذا قالت إئؿة  :لق ص َّؾك بؽؾؿـات َّ
مسعقد  ,رضل اهلل طـف  ,لؿ تجز صالتف ٕ 7كف لؿ يقجد فقف الـؼؾ الؿتقاتر ،وبـلن الؼـرآن
بات يؼقـًا وإحاصة  7فـال يثبـت بـدون الـؼـؾ الؿتـقاتر كقكـف قرآكـًا ،ومـالؿ يثبـت أكـف قـرآن
فتالوتف يف الصالة كتالوة خرب فقؽقن مػسد ًا لؾصالة  ،وكذا قال حافظ الديـ الـسػل
الـسػل  ,رحؿف اهلل  ،,إٓ أكف قال  :الؿـؼقل إلقـا كؼالً متقاتر ًا بال شبفة -
سـؿقن بإشـاطرة ،ويعــقن بـف صـػة الؽـالم هلل تعـالك،
( )8الؽالم الـػسل :مـ إمقر الؿحدثة البدطقة طــد مــ ُي َّ
و ُيؼصد بف كػل صػة الؽالم حؼقؼة ،فقؼقلقن :أراده معـك يف كػسف وخؾؼ مـ يتؽؾؿ بؿراده ،ومــفج أهـؾ
السـة يف كالم اهلل تعالك أهنؿ يثبتقكف طؾك حؼقؼتف بؿـا يؾقـؼ بجاللـف وطظؿتـف ،ويـػـقن الؿجـاز طــف وطــ سـائر
صػاتف سبحاكف ،وقـد رد ابــ تقؿقـة طؾـك هـذه البدطـة مــ تسـعقـ وجفـًا يف رسـالة خاصـة ُتعـرف بالتسـعقـقة،
فؾرتاجع -883.8
( )0أبق بؽر محؿد بـ أحؿد بـ أبـل سـفؾ السرخسـل ،فؼقـف حـػـل مشـفقر ،ولـد بخرسـان يف أوائـؾ الؼـرن
الرابع ،لف مصـػات طديدة ،مـ أشفرها كتابف " الؿبسقط يف الػؼف الحـػل " تقيف ســة162 :هــ ،يـظـر:
الجقاهر الؿضقة يف صبؼات الحـػقة  ،05.0وتاج الرتاجؿ -85.8
( )5أصقل السرخسل -046.8
مػسـر ،صــػ يف
( )1طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿقد الـسػل حافظ الديـ أبق الربكات ،فؼقـف حـػـل ،أصـقلل ِّ
طؾقم مختؾػة ،مـ أشفرها تػسقره الؿقسقم بــ " مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ " ،تقيف سـة482 :هــ،
يـظر :صبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص ،035 :ومعجؿ الؿػسريـ -521.8
( )2يـظر :كشػ إسرار شرح الؿصـػ طؾك الؿـار -84.8
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الجاذ لِ َؿ ْـ قرأ َّ
بالشا ِّذ ٕ ،بل الؼاسؿ الـقيري الؿالؽل
قل َ

د .طبد اهلل بـ طبدالعزيز الدةـقةر

وقال يف شرحف الؽشػُ :أخرج بالؿتقاتر الؼراءات التل تثبـت بأحـاد ٕ 7ن مـا
دون الؿتقاتر ٓ يبؾغ مرتبة العقان ،وٓ يقجـب اإليؼـان ،وكـالم اهلل تعـالك مـا أوجـب
طؾؿ القؼقـ ٕ 7كف أصؾ الديـ ،وبف ثبتت الرسالة ،وقامت الحجة طؾك الضاللة ،وبـال
شبفة خرج بف الؿشفقر ،وهق ما كان آحاد إصؾ متـقاتر الػـرع كؼـراءة ابــ مسـعقد
 ,رضل اهلل طـف ( : ,مُتَتَابِعات) حتك ققؾ :إكف أحد قسؿل الؿتقاتر -

وقالــت جؿاطــة فــرار ًا مـــ الــدور :الؼــرآن هــق الؽــالم الؿـــزل طؾــك رســقل اهلل

 ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ,لإلطجاز بسقرة مـف ،فخرج الؽالم الذي لؿ يــزل ،والـذي
كزل ٓ لإلطجاز كسائر الؽتب السؿاوية ،وهق الؿرضل طـد ابـ الحاجب والطقيف
وجؿاطة ،وكؾ مـ قال هبذا الحد ٓ بد طــده مــ اشـرتاط التـقاتر كؿـا صـرح بـف ابــ
الجعربي الؿؼـرئ
الحاجب يف مقاضع مـ كتابقف  ،وكذا ققل الشقخ برهان الديـ ُ
الؿؼرئ  ,رحؿف اهلل  : ,كـالم اهلل قـديؿ متؾـق محػـقظ مؽتـقب ،وقـال بعـد هـذا :
يتقسر كؾ قراءة تقاتر كؼؾفا إلك آخره  -واهلل أطؾؿ-

( )8وهل قراءة شاذة ،يـظر :شقاذ الؼرآن لؾؽرماين ص-832 :
( )0يـظر :كشػ إسرار شرح الؿصـػ طؾك الؿـار -85.8
( )5طثؿان بـ طؿر بـ أبل بؽر بــ يـقكس أبـق طؿـرو ابــ الحاجـب ،فؼقـف مـالؽل أصـقلل ،كحـقي مؼـرئ ،ولـد ســة:
242هـ ،بؼرية إسـا مــ صـعقد مصـر ،لـف مصــػات يف الػؼـف وأصـقلف والـحـق وغقرهـا ،تـقيف باإلسـؽـدرية ســة:
313هـ ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبار  ،515.8وغاية الـفاية يف صبؼات الؼراء -225 .8
( )1يـظر :مختصر ابـ الحاجب -540.8
( )2أبق إسحاق إبراهقؿ بـ طؿر الجعربي برهان الديـ ،فؼقف شافعل ُمؼرئ ،ولد يف قؾعـة جعـرب بالشـام ســة312:ه ،لـف
لف مصـػات طديدة يف الؼراءات وأسباب الـزول وغقرها ،تقيف يف مديــة الخؾقـؾ ســة450 :ه ،يـظـر :معرفـة الؼـراء
الؽبار  ،564.8وغاية الـفاية  08.8وصبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ،ص-112 :
( )3وصػ الؼرآن الؽريؿ بلكف " قديؿ " مـ الؿصطؾحات الحادثـة التـل لـؿ تثبـت طــ السـؾػ ،وإكؿـا جـاء
طـفؿ آقتصار طؾك وصػف بلكف كالم اهلل تعالك حؼقؼة ،ومصـطؾح " الؼـديؿ " بالـسـبة لؽـالم اهلل تعـالك
ُيراد بف معـقان لدى العؾؿاء :أحدهؿا صحقح وأخر باصؾ ،وهذا الصحقح ٓ يؼصد بف لػظ " الؼديؿ "
فؼط دون كقكف حادث أحاد ،يـظر :مـفاج السـة ٓبـ تقؿقة -546.0
( )4يـظر :كـز الؿعاين يف شرح حرز إماين لؾجعربي  ،03.0بتحؼقؼ :أحؿد القزيدي-
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الفضل الجاىٕ :يف أىُ ال ٓجبت إالَّ بالتْاتش
أجؿع إصـقلققن كافـة طؾـك أن الؼـرآن ٓ يثبـت إٓ بـالتقاتر لؽــ مــفؿ مــ جعؾـف
جزء ًا مـ الحد كلصـحاب الحـدود إولـك ،ومــفؿ مــ جعؾـف شـرصًا كلصـحاب الحـد
إخقــر ،ولفــذا قــال ابـــ الحاجــب  ,رحؿــف اهلل  ,لؾؼطــع بــلن العــادة تؼضــل بــالتقاتر يف
تػاصقؾ مثؾف  ،وكذلؽ أجؿع طؾقـف الػؼفـاء كافـة لـؿ يخـالػ مــفؿ أحـد مــ أصـحاب
الؿذاهب إربعة فقؿا طؾؿت بعد كثرة الػحص ،وصرح بالتقاتر الشقخ العالمة أبـق طؿـر
بـــ طبــد[الــرب]  ،وابـــ ططقــة والتقكســل يف تػســقرهؿا  ،والشــقخ خؾق ـؾ وابـــ
طرفة كؾفؿ مـ الؿالؽقــة ،والشقخ محقـل الـديـ الــقوي  ،والسـبؽل وولـده تـاج
( )8يـظر :مختصر مـتفك السمل ٓبـ الحاجب -541.8
( )0يف إصؾ " العز " والصحقح الؿثبت ،وهق أبـق طؿـر يقسـػ بــ طبـد اهلل الـؿـري الؿعـروف بـابـ طبـد
الــرب ،فؼقــف مــالؽل محــدث ،ومــمرخ أكدلســل ،ولــد بؼرصبــة ســـة535:هـــ ،بــرز يف طؾــقم مختؾػــة ،ولــف
تصاكقػ طدة يف فـقن متـقطة ،مـ أشفرها كتابف التؿفقد شرح مقصل اإلمام مالـؽ ،تـقيف ســة135 :هــ،
يـظر :بغقة الؿؾتؿس  ،156.8وصبؼات الحػاظ لؾسققصل -158.8
مػسر فؼقـف لغـقي ،ولـد ســة152 :هــ ،تتؾؿـذ
( )5هق الؼاضل أبق محؿد طبد الحؼ بـ غالب ابـ ططقة إكدلسلِّ ،
طؾك يد والده وبعض العؾؿاء مـ أهؾ غركاصة ،ألػ كتابف الؿسؿك «الؿحرر الـقجقز يف تػسـقر الؼـرآن العزيـز»
الذي كان لف كصقب مـ اسؿف ،تـقيف ســة218 :هــ ،يـظـر :صبؼـات الؿػسـريـ لؾسـققصل ص ،32 :وصبؼـات
الؿػسريـ لؾداودي -032.8
ػسريـ-
الـؿ َّ
( )1لؿ أستطع معرفتف 7كظر ًا لؽثرة مـ ُيـسب إلك تؾؽ البالد مـ ُ
( )2يـظر :تػسقر الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة  ،155.5وكؽـت وتـبقفـات يف تػسـقر الؼـرآن الؿجقـد لؾبسـقؾل
التقكسل -22.0
( )3خؾقؾ بـ إسـحاق بــ مقسـك الؿـالؽل ،الؿعـروف بالجــدي ،فؼقـف أصـقلل ،صــَّػ مختصـر ًا يف الػؼـف
الؿالؽل ،اشتفر بؿختصر خؾقؾ ،تقالك العؾؿاء طؾك شـرحف ،تـقيف ســة 443 :هــ ،يـظـر :شـجرة الــقر
الزكقة  ،508.8والدرر الؽامـة -024.0
مػســر،ولد ســـة:
( )4محؿــد بـــ محؿــد ابـــ طرفــة التقكســل الؿــالؽل ،أبــق طبــد اهلل ،فؼقــف أصــقلل ،لغـقي ِّ
483هـ ،لف مصـػا طديدة يف الػؼف وإصقل ،ولف تػسقر ُيـسب إلقف ،تقيف سـة525 :هــ ،يـظـر :صبؼـات
الؿػسريـ لؾداودي  ،053.0وصبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ،ص-35 :
الشافعل ،أبق زكريـا ،محقـل الـديـ ،فؼقـف شـافعل محـدِّ ث،
( )5يحقك بـ شرف بـ مري الحقراين ،الـقوي،
ّ
مقلده بـقى سـة358 :هـ ،لف تصـاكقػ كثقـرة ومتـقطـة ،يف الػؼـف والحـديث والؾغـة ،وغقـر ذلـؽ ،تـقيف
سـة343 :هـ ،يـظر :صبؼات الشافعقة الؽربى  ،562.5وتذكرة الحػاظ -841.1
( )6طؾل بـ طبد الؽايف بـ طؾل بـ تؿام أبق الحســ السـبؽل الشـافعل قاضـل دمشـؼ ،ولـد ســة355 :هــ،

=
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الديـ وإسـقي وإذرطل والزركشـل والـدمقري وخالئـؼ ٓ يحصـقن
طدد ًا ،وأمـا الؼـراء فاكعؼـد إجؿـاطفؿ أيضـًا يف أول الزمـان طؾـك التـقاتر ،وكـذلؽ يف
آخــره أيضــًا ولــؿ يخــالػ يف ذلــؽ إٓ أبــا محؿــد مؽــل  ،وتبعــف بعــض الؿتــلخريـ
فؼط  ،قال اإلمـام أبـق الحســ السـخاوي  ,رحؿـف اهلل  ,يف كتابـف جؿـال الؼـراء:
الشاذ ملخقذ مـ ققلفؿ  :شذ الرجؾ يشذ شذوذ ًا ،إذا اكػـرد طــ الؼـقم ،واطتـزل طــ
=

()8

()0

()5

()1

()2

()3

()4
()5

وبرع يف الػؼف وإصقل والتػسقر والعربقة وأكقاع العؾـقم ،وقـرأ بالسـبع ،لـف مصــػات طديـدة يف الػؼـف
والتػســقر والســقرة ،تــقيف ســـة424:هـــ ،يـظــر :غايــة الـفايــة يف صبؼــات الؼــراء  ،228 .8وصبؼــات
الؿػسريـ لؾداودي -186.8
طبد القهاب بـ طؾل بـ طبد الؽايف السبؽل ،أبق كصر الؼاضل ،فؼقـف شـافعل ،أصـقلل مـمرخ ،ولـد يف
الؼاهرة سـة404:هـ ،وتتؾؿذ طؾك والده ،لف تصاكقػ طدة يف طؾقم مختؾػة ،تقيف ســة 448 :هــ ،يـظـر:
صبؼات الشافعقة ٓبـ قاضل شفبة  ،821.5والدرر الؽامـة -050.5
الشافعل ،أبق محؿد ،فؼقـف أصـقلل لغـقي ،ولـد
جؿال الديـ طبد الرحقؿ بـ الحسـ بـ طؾل إسـقي
ّ
بنسـا سـة 124 :هـ،اكتفت إلقف رياسة الشافعقة ،لف تصاكقػ طديدة يف الػؼف وأصـقلف ،تـقيف ســة 440 :
هـ ،يـظر :القفقات ٓبـ رافع ،542.0 :وبغقة القطاة ص-521 :
هق أحؿد بـ حؿدان بـ أحؿد شفاب الديـ أبق العباس إذرطل الشافعل ،شقخ حؾب ومػتقفا ،ولـد
يف أذرطات سـة424 :هـ ،لف تصاكقػ يف الػؼـف الشـافعل ،تـقيف ســة455 :هــ ،يـظـر :صبؼـات الشـافعقة
ٓبـ قاضل شفبة  ،818.5وشذرات الذهب -146.5
محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل الشافعل بدر الـديـ ،ولـد يف ســة412:هــ ،لـف تصـاكقػ كثقـرة يف
طدة فـقن ،كالحديث والتػسـقر والػؼـف وطؾـقم الؼـرآن ،تـقيف ســة461 :هــ ،يـظـر :صبؼـات الؿػسـريـ
 ،830.0وصبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص-520 :
محؿد بـ مقسك بـ طقسك أبق البؼاء الدمقرى ،فؼقف شافعل ،مػسر أديب كحقى ،ولد بالؼـاهرة ســة410 :هــ،
لــف مصـــػات يف الػؼــف والحــديث وإدب ،تــقيف ســـة525 :هـــ ،يـظــر :شــذرات الــذهب  ،46.4ومعجــؿ
الؿػسريـ -310.0
مؽل بـ أبك صالب حؿقش بـ محؿد ،أبق محؿـد الؼقسـك الؼقرواكـك إكدلسـك ،إمـام مؼـرئ ،ومػسـر
لغقي ،ولد بالؼقروان سـة522 :هـ ،بالؼقروان ،لف مصــػات طديـدة يف التػسـقر والتجقيـد والؼـراءات،
تقيف سـة154 :هـ ،يـظر غاية الـفاية  ،526.0وصبؼات الؿػسريـ لؾداودي -558.0
مثؾ ابـ الجزري كؿا يف كتابف الـشر  ،85.8ويـظر أيضًا اإلباكة طـ معاين الؼراءات ص 28 :لؿؽل بـ
أبل صالب-
طؾك بـ محؿد بـ طبد الصؿد ،أبق الحسـ ،السخاوي ،الؿصري الشافعل -طالؿ بالؼراءات وإصـقل
والؾغة والتػسقر ،أصؾف مـ سخا بؿصر وسؽـ دمشؼ ،لف مصـػات يف الؼراءات والتػسقر والؾغـة ،تـقيف
بدمشؼ سـة315 :هـ ،يـظر :غاية الـفاية  ،235 .8وصبؼات الؿػسريـ لؾسققصل ص-51 :
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جؿــاطتفؿ -وكػــك هب ـذه التســؿقة تـبقفــًا طؾــك اكػــراد الشــاذ ،وخروجــف طؿــا طؾقــف
الجؿفقر -والذي لؿ تزل طؾقف إئؿة الؽبار الؼـدوة يف جؿقـع إمصـار مــ الػؼفـاء،
والؿحدثقـ ،وأئؿة العربقـة تـقققر الؼـرآن ،واتبـاع الؼـراءة الؿشـفقرة ،ولـزوم الطـرق
الؿعروفة يف الصالة ،وغقرها  ،واجتــاب الشـقاذ لخروجـف طــ إجؿـاع الؿسـؾؿقـ
وطـ القجف الذي ثبت بف الؼرآن وهق :التقاتر-
قال ابـ مفدي  ٓ :يؽقن إماما يف العؾؿ مـ أخذ بالشـاذ مــ العؾـؿ ،وٓ يؽـقن
إمامــا يف العؾــؿ مـــ روى طـــ كــؾ أحــد ،وٓ يؽـقن إمامــا يف العؾــؿ مـــ روى كــؾ مــا
سؿع -
وقال خالد بـ يزيـد البـاهؾل  :قؾـت لقحقـك بــ طبـد اهلل بــ أبـل مؾقؽـة  :إن
كافعًا حدثـل طـ أبقؽ ،طـ طائشة  ,رضل اهلل طـفا  ,أهنا كاكت تؼرأ( :إذ تؾِ ُؼ ْق َك ُف)
تؾِ ُؼ ْق َك ُف) [الـقر ]82 :وتؼقل :إكؿا هق ولـؼ الؽـذب  ،فؼـال يحقـك :مـا يضـرك أٓ
( )8يـظر :جؿال الؼراء لؾسخاوي ص-500 :
( )0طبد الرحؿـ بـ مفدي بـ حسان إزدي ،أبق سعقد ،إمام محدِّ ث ثؼة ،ولد ســة852 :هــ ،كـان طالؿـًا
بــالجرح والتعــديؾ وبعؾــؾ الحــديث وصرقــف ،تــقيف ســـة865 :هـــ ،يـظــر :صبؼــات ابـــ ســعد ،085.4
والثؼات لؾعجؾل -55.0
( )5يـظر :الؿحدَّ ث الػاصؾ بقـ القاطل والراطل ص ،022 :وشرح طؾؾ الرتمذي ٓبـ رجب -302.0
( )1خالد بـ يزيد الباهؾل ،البصري ،الؿعروف بإرقط ،صفر يقكس بـ حبقـب الـحـقي -صـدوق جؾقـؾ
مـ التاسعة ،تقيف بعد الؿئتقـ ،يـظر :الجرح والتعديؾ  ،534.5و تؼريب التفذيب -864.8
( )2يحقك بـ طبد اهلل بـ طبقد اهلل بــ أبـل مؾقؽـة التقؿـل الؼرشـل الؿؽـل طــ أبقـف ،وطــف يحقـك بــ طثؿـان
التقؿل مقلك أبل بؽر ،قال الذهبل :لقـ صدوق ،وقال ابـ حجر :وثؼـف بــ حبـان وقـال يعتـرب بحديثـف،
يـظر :الؽاشػ لؾذهبل  ،542.0ولسان الؿقزان -155.4
( )3كافع بـ طبد الرحؿـ بـ أبل كعقؿ الؾقثل الؿدين ،مقٓهؿ أبق رويؿ ،أحد ال ُؼ َّـراء السـبعة ،قـرأ طؾـك بعـض تـابعل
أهؾ الؿديـة ،صدوق وثؼف بعض أهؾ العؾؿ ،تقيف سـة836 :هـ ،يـظـر :معرفـة الؼـراء الؽبـار ص ،33 :وغايـة
الـفاية -552.0
( )4وهل قراءة شاذة ،يـظر :الؿحتسب ٓبـ جـل  ،821.0ومختصر شقاذ الؼرآن ٓبـ خالقيف ص،820 :
 ،820وشقاذ الؼراءات لؾؽرماين ص-512 :
( )5أخرجف البخاري يف كتاب التػسقر الؿغازي ،باب حديث اإلفؽ 808.2 ،حـديث رقـؿ ،)1811( :ويف
ويف كتــاب التػســقر ،بــاب ققلــف تعــالك :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [الـــقر ،822.3 ]82 :حــديث رقــؿ
(-)1420
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تؽقن سؿعتف مــ طائشـة  ,رضـل اهلل طـفـا  ,؟ كـافع ثؼـة طؾـك أبـل ،وأبـل ثؼـة طؾـك
ـؿ ؟
طائشة  ,رضل اهلل طـفا  ,وما يسرين أين قرأهتا هؽـذا ،ولـل كـذا وكـذاُ ،
قؾـت :لـ َ
وأكت تزطؿ أهنا قالت ؟ قالٕ :هنا غقر قراءة الـاس ،وكحـ لق وجدكا رجالً يؼـرأ بؿـا
لقس بقـ الؾقحقـ ما كان بقــا وبقـف إٓ التقبة ،أو كضرب طـؼف ،كجـلء بـف طــ إمـة،
طـ إمة ،طـ الـبل  ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ،,وتؼقلقن أكتؿ :حـدثـا فـالن إطـرج،
طـ فالن إطؿك ،ما أدري ماذا ؟! أن ابـ مسعقد  ,رضل اهلل طـف  ,يؼرأ غقـر مـا يف
الؾقحقـ ،إكؿا هق  ,واهلل  ,ضرب العـؼ ،أو التقبة -وقال هارون :ذكرت ذلؽ ٕبل
طؿرو

يعـل الؼراءة الؿعزوة إلك طائشة  ,رضل اهلل طـفا  ,فؼال  :قد سؿعت هذا

قبؾ أن تقلد ،ولؽـا ٓ كلخذ بـف  -وقـال محؿـد بــ صـالح  :سـؿعت رجـال يؼـقل
ٕبــل طؿــرو :كقــػ تؼــرأ :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [الػجــر– 02 :
]03؟ قال :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ،فؼال لف الرجؾ :كقػ ؟ وقد جاء طـ الـبل  ,صؾك
اهلل طؾقــف وســؾؿ ُ ٓ(( : ,ي َعـ َّـذ ُب َ
طذا ُبـ ُف أحــدٌ ))  ،فؼــال لــف أبــق طؿــرو  :لــق ســؿعت
الرجؾ الذي قـال :سـؿعت رسـقل اهلل  ,صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  ,مـا أخذتـف طــف،
وتدري لؿ ذاك ؟ ٕين أهتؿ القاحد الشاذ إذا كان طؾك خالف ما جاءت بف إمة -
فاكظر هذا اإلكؽـار العظـقؿ مــ أبـل طؿـرو شـقخ الؼـراء والـحـاة يف زمــف  7مـع أن هـذه
الؼراءة ثابتة أيضا بالتقاتر ،وقد يتقاتر الخرب طـد ققم دون ققم ،وإكؿا أكؽرها أبق طؿـرو ٕهنـا
( )8أبق طؿرو بـ العـالء الؿـازين الؿؼـرئ الـحـقي البصـري اإلمـام ،مؼـرئ أهـؾ البصـرة ،اسـؿف زبـان طؾـك
إصح وققؾ :العريان ،ولد سـة35 :هـ ،مؼرئ ثؼة ،أحد ال ُؼ َّراء السبعة ،تقيف سـة821:هـ ،يـظر :معرفة
الؼراء ص ،30:وغاية الـفاية-055.8 :
( )0يـظر :جؿال الؼراء ص -500 :
( )5محؿد بـ صالح أبق إسحاق الؿري البصري الخقاط ،روى الحروف سؿاطًا طــ شـبؾ بــ طبـاد ،روى
الؼراءة طـف طرضًا محؿد ابـ طبد اهلل بـ الؼاسؿ بـ أبك بزة ،وروى الحروف طـف روح ابـ طبد الؿممـ
وإسحاق بـ أبك إسرائقؾ ،وروى طـف الداين وغقره ،يـظر :غاية الـفاية-823 , 822.0 :
( )1وهل قراءة متقاترة قرأ هبا الؽسائل ويعؼقب ،وطاصؿ مـ رواية الؿػضؾ الضـبل طــف ،يـظـر :الؿبسـقط
يف الؼراءات العشر ص ،148:وجامع البقان يف الؼراءات السبع -8422.1
( )2يـظر :جؿال الؼراء ص  ،501 , 505 :ومـجد الؿؼرئقـ ص-46 :
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لؿ تبؾغـف طؾـك وجـف التـقاتر -وقـال أبـق حـاتؿ السجسـتاين  :أول مــ تتبـع بالبصـرة وجـقه
إطـقر وكـان مــ
الؼراءات وأ َّلػفا وتتبع الشاذ مـفا فبحث طـ إسـاده هارون بـ مقسـك
ُ
ال ُؼ َّراء فؽره الـاس ذلؽ وقالقا  :قد أساء حـقـ أ َّلػفـا 7وذلـؽ أن الؼـراءة إكؿـا يلخـذها قـرون
وأمة طـ قراءة أمة ،وٓ يؾتػت مـفا إلك ما جاء مـ ورا َء ورا َء -
وقال اإلمام العالمة برهان الديـ الجعربي إمام الؼراء الؿتلخريـ  ,رحؿف اهلل ,
يف أول شــرحف لؾشــاصبقة :ضــابط كــؾ قــراءة تــقاتر كؼؾفــا ،ووافؼــت العربقــة ،ورســؿ
الؿصحػ ولق تؼدير ًا ،ففل مـ إحرف السبعة ،ومالؿ تجتؿع فقف فشاذ -
ِ
ِ
ــقرة
وقــال يف قــقل الشــاصبل  ,رحؿــف اهلل َ : ,و َم ْف َؿــا َتصــ ْؾ َفا َمـ ْ
ـع َأ َواخــ ِـر ُس َ
 ----------وإذا تقاترت الؼراءة طؾؿ كقهنا مـ إحرف السبعة -وقال اإلمام أبـق الؼاسـؿ الصـػراوي يف هنايـة اإلطـالن  :اطؾـؿ أن هـذه السـبعة
إحرف ،والؼراءات الؿشفقرة ،كؼؾت تقاتر ًا ،وهل التل جؿعفا طثؿـان بــ طػـان ,
رضل اهلل طـف  ,يف الؿصاحػ ،وبعث هبا إلك إمصار ،و ُأسؼط مالؿ يصـح آتػـاق
()8

()0

()5
()1
()2

()3
()4
()5

أبقحاتؿ السجستاين سفؾ بـ محؿد بـ طثؿان ،كحقي البصرة ،ومؼرئفا يف زماكف ،وإمـام جامعفـا ،قـرأ
الؼرآن طؾك يعؼقب الحضرمل وغقـره ،وكـان لـف طـايـة بالؾغـات ،والشـعر وإخبـار والعـروض ،تـقيف
سـة022 :هـ ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبار ص ،805 :وغاية الـفاية -502.8
هارون بـ مقسك أبق طبد اهلل إطقر ،العتؽل البصري مـقٓهؿ ،طـالؿ بـالؼراءات والحـديث والعربقـة
صدوق ،احتج بروايتف البخاري ومسؾؿ ،تقيف قبؾ الؿـائتقـ ،يـظـر :غايـة الـفايـة يف صبؼـات الؼـراء.0 :
 ،515وبغقة القطاة -508.0
يـظر :جؿال الؼراء ص -501 , 500 :
كــز الؿعاين لؾجعربي -52.0
ِ
مػسر لغقي ،ولد يف آخـر ســة:
الؼاسؿ بـ فـ ْقـره بـ خؾػ الرط ْقـل الشاصبل أبق محؿد ،مؼرئ محدثِّ ،
سـة255 :هـ ،وقرأ ببؾده الؼراءات وأتؼـفا ،وقد سارت الركبان بؼصقدتقف :حرز إماين وطؼقؾـة أتـراب
الؼصائد ،تقيف بؿصر سـة262 :هـ -يـظر :معرفة الؼراء الؽبار ص ،580 :وغاية الـفاية -02.0
مـظقمة حرز إماين ص-6 :
كـز الؿعاين لؾجعربي -862.0
أبق الؼاسؿ طبد الرحؿـ بـ طبد الؿجقد بـ إسؿاطقؾ الصـػراوي ،كسـبة إلـك وادي الصـػراء بالحجـاز،
كبقرا مػت ًقا طؾك مذهب مالـؽ اكتفـت إلقـف رئاسـة العؾـؿ ببؾـده ،تـقيف ســة:
ولد سـة211 :هـ ،كان إماما ً
353هـ ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبار ص ،554 :وغاية الـفاية يف صبؼات الؼراء 545 .8
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طؾك كؼؾف ،ومالؿ ُتـؼـؾ تـقاتر ًا ،وكـان ذلـؽ بنجؿـاع مــ الصـحابة ،ثـؿ قـال :وبـذلؽ
حصؾ الحػظ لؽتاب اهلل تعالك مـ أن يدخؾ فقف زيادة أو كؼصان ،أو يؼقل قائؾ :كذا
رويت أكا أو قـر ْأت مـالؿ يؼـع طؾقـف آتػـاق ،ثـؿ قـال  :ففـذه أصـقل وققاطـد لؾتـؼـؾ
بالربهان طؾك إثبات الؼراءات السبعة وآطتؿاد طؾقفا وإخذ هبا وا ِّصراح مـا سـقاها
فاطؾؿ ذلؽ-
وقال الداين  ,رحؿف اهلل  : ,وإن ال ُؼ َّراء السبعة وكظائرهؿ مـ إئؿة ُمت َبعقن يف
جؿقـع قــراءاهتؿ الثابتــة طـــفؿ التـل ٓ شــذوذ فقفــا  ،ومعـــك ٓ شـذوذ فقفــا مــا قالــف
الفــذلل  :أٓ يخــالػ اإلجؿــاع  ،ففــذا كــالم الؿتؼــدمقـ والؿتــلخريـ صــريح يف
التقاتر كؿا تراه-
وقال اإلمام العالمة أبق شامة يف شرحف لؾشاصبقة  :وذكر الؿحؼؼـقن مــ أهـؾ
العؾــؿ بــالؼراءة [ ]----ضــابطًا حســـًا يف تؿققــز مــا ُيعتؿــد طؾقــف مـــ الؼــراءات ومــا
ُي َّط َرح ،فؼالقا  :كؾ قراءة ساطدها خط الؿصحػ مع صحة الـؼؾ فقفا ،ومجقئفا طؾك
الػصقح مـ لغة العـرب ففـل قـراءة صـحقحة معتـربة ،فـنن اختـؾ أحـد هـذه إركـان
الثالثــة أصؾــؼ طؾــك تؾــؽ الؼــراءة أهنــا شــاذة وضــعقػة ،أشــار إلــك ذلــؽ كــالم إئؿــة
( )8طثؿــان بـــ ســعقد بـــ طثؿــان أبــق طؿــرو الــداين إمــقي مــقٓهؿ الؼرصبــل ،الؿعــروف يف زماكــف بــابـ
الصقريف ،ولد سـة548 :هـ ،إمام متؼـ ،حافظ مؼرئ ،لف جامع البقان فقؿا رواه مـ الؼراءات والتقسـقر،
تقيف بداكقة ســة111 :هــ ،يـظـر :معرفـة الؼـراء الؽبـار ص ،003 :وغايـة الـفايـة يف صبؼـات الؼـراء .8
-225
( )0جامع البقان يف الؼراءات السبع -858 .8
رحالـة يف صؾـب الؼـراءات ،لـف كتـاب الؽامـؾ يف
( )5يقسػ بـ طؾل بـ جبارة أبق الؼاسؿ الفذلل القشؽري ،طـالؿ َّ
الؼراءات العشر ،تقيف سـة132 :ه ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبـار ص ،056 :وغايـة الـفايـة يف صبؼـات الؼـراء .0
-564
( )1يـظر :الؽامؾ لؾفذلل ص-204 :
( )2طبد الرحؿـ بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ أبق الؼاسؿ الؿؼدسل الشـافعل الؿعـروف بـلبل شـامة ،ولـد ســة:
266هـ ،إمام طالمة حجة ،وحافظ ذو الػـقن ،قرأ الؼراءات طؾك السخاوي ،تقيف سـة332 :هــ يـظـر:
معرفة الؼراء الؽبار ص ،538 :وغاية الـفاية يف صبؼات الؼراء -532 .8
( )3يقجد يف إصؾ خؾؾ يف الرتتقب بؿؼدار صػحتقـ-
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الؿتؼدمقـ ،وكص طؾقف أبق محؿـد مؽـل  ,رحؿـف اهلل تعـالك  ,يف تصــقػ لـف مـرار ًا،
وهـــق الحـــؼ الـــذي ٓ محقـــد طــــف طؾـــك تػصـــقؾ فقـــف ،قـــد ذكركـــاه يف مقضـــع غقـــر
هذا--اكتفك -
وكالمف صريح كؿا ترى يف أكف لؿ يجد كصًا لغقر أبل محؿد مؽل ،وحقـئذ يجقز
أن يؽقن اإلجؿاع اكعؼد قبؾف ،بؾ هق الراجح لؿا تؼدم مـ اشرتاط إئؿة ذلؽ ،كلبل
طؿرو بـ العالء وأطؾك مـف ،بؾ هق الحؼ الذي ٓ محقد طـف ،وكـالم إئؿـة الؿتؼـدم
لقس فقف إشارة إلك شلء مـ ذلؽ إكؿا فقف التشديد العظقؿ مثؾ ققلفؿ  :إكؿـا هـق واهلل
ضرب العـؼ أو التقبة ،ولق ُس ِّؾؿ طدم اكعؼاد اإلجؿاع فال يدل طؾك آكتػاء بثؼـة طــ
ثؼة فؼط ،بؾ كؾ مـ تبعف ق َّقـده بلكـف ٓ بـد مـع ذلـؽ مــ أن تؽـقن مشـفقرة طــد أئؿـة
الشلن الضابطقـ لف غقر معدودة طـدهؿ مـ الغؾط أو مؿا شذ بـف بعضـفؿ ،فعؾـك هـذا
ٓ يثبت الؼرآن بؿجرد صحة السـدٕ ،كف مخـالػ إلجؿـاع الؿتؼـدمقـ والؿتـلخريـ،
فعؾك كؾ حال فؾقس يف هذا الؽالم إشارة إلك جقاز قراءة ما زاد طؾك السبع أو العشر
أو قراءة معقـة أصـالً إكؿـا الؿؾجـئ ٕبـل شـامة  ,إن قـال هـذا  ,أكـف يـرى أن السـبعة
كسبت إلقفؿ أحرف اشتفرت طـفؿ وقر َأ هبا معظؿ الـاس مع أهنـا لـؿ تتـقاتر إكؿـا هـل
آحاد ولؿ يؼؾ هذا الؽالم لؽقكف يرى جقاز الؼراءة بؿا زاد طؾك العشر ،بؾ كالمف يدل
طؾــك مـــع مــا زاد طؾــك الســبع  ،فنكــف قــال يف الؿرشــد الــقجقز :واطؾــؿ أن الؼــراءات
الصحقحة الؿعتـربة الؿجؿـع طؾقفـا ،قـد اكتفـت إلـك السـبعة الؼـراء الؿؼـدم ذكـرهؿ،
واشتفر كؼؾفا طـفؿ لتصديفؿ لذلؽ وإجؿاع الـاس طؾقفؿ ،فاشتفروا هبـا كؿـا اشـتفر
يف كؾ طؾؿ مـ الحديث والػؼف والعربقة أئؿة اقتدي هبؿ وطقل فقف طؾقفؿ ،وكحـ وإن
قؾـا :إن الؼراءات الصحقحة إلقفؿ كسبت وطـفؿ كؼؾت ،فؾسـا مؿـ يؼـقل :إن جؿقـع
ما روي طـفؿ يؽقن هبذه الصػة ،بؾ قد روي طـفؿ ما يطؾؼ طؾقف أكف ضعقػ [وشـاذ]

( )8إبراز الؿعاين مـ حرز إماين ٕبل شامة ص -2 :
( )0يقجد يف إصؾ خؾؾ يف الرتتقب بؿؼدار صػحتقـ-
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بخروجف طـ الضابط الؿذكقر باختالل بعض إركان الثالثة ،فـال يـبغـل أن يغـرت
بؽؾ قراءة تعزى إلك واحد مـ همٓء إئؿة السبعة ويطؾؼ طؾقفا لػظ الصحة[ ،وإن
هؽذا أكزلت]

إٓ إذا دخؾت يف ذلؽ الضابط ،وحقـئذ ٓ يتػرد بـؼؾفا مصــػ طــ

غقره وٓ يختص ذلؽ بـؼؾفـا طــفؿ ،بـؾ إن كؼؾـت طــ غقـرهؿ مــ الؼـراء ،فـذلؽ ٓ
يخرجفا طـ الصحة ،فنن آطتؿاد طؾك اسـتجؿاع تؾـؽ إوصـاف ٓ ،طؿــ تـسـب
إلقف ،فنن الؼراءات الؿـسقبة إلك كؾ قارئ مـ السبعة وغقرهؿ مـؼسؿة إلك :الؿجؿع
طؾقــف والشــاذ ،غقــر أن هــمٓء الســبعة لشــفرهتؿ وكثــرة الصــحقح الؿجتؿــع طؾقــف يف
قراءهتؿ تركـ الـػس إلك ما كؼؾ طـفؿ ،فقق ما يـؼؾ طـ غقرهؿ -
وطؾؿ مـ هذا أن غالب ما كؼؾ طـ غقر السبعة شاذ فؾذلؽ ُترك واهلل أطؾؿ-
ُ
واحتج بعضفؿ طؾك طدم افتؼاره إلك التقاتر كؼقل الؽقاشل يف تػسـقره  :كـؾ
ما اجتؿعت فقف الشروط الثالثة ففق مـ إحـرف السـبعة سـقا ٌء وردت طــ سـبعة أو
سبعة آٓف وهل صحة الـؼؾ إلك آخره-
والجــقاب :أن الســـد الصــحقح جـــس لؾؿتــقاتر وغقــره ،فؾــقس هــق كصــًا يف
الؿدطل ،ولق سؾؿ ففق مخالػ لؿـا اكعؼـد طؾقـف إجؿـاع الؿتؼـدمقـ ومـا طؾقـف معظـؿ
الؿتلخريـ مـ الؼراء ،ولؿا طؾقف إجؿاع غقر الؼراء -واهلل أطؾؿ-
وأما ققل السـبؽل  ,رحؿـف اهلل  ,يف جؿـع الجقامـع ٓ :مـا كؼـؾ[ ]----آحـاد ًا
طؾــك إصــح  ،أي فــال يؽــقن قرآكــًا ،ففــق وإن كــان ضــاهره وجــقد الخــالف يف أن
الؼرآن هؾ يثبت بلخبار أحاد أم ٓ ؟ فؼد قال الشقخ بدر الـديـ الزركشـل  ,رحؿـف
()8
()0
()5
()1

()2
()3

زيادة مـ الؿرشد القجقز ص -845 :
زيادة مـ الؿرشد القجقز ص -841 :
يـظر :الؿرشد القجقز -841 ،845 . 8
الؿػسر ،طالؿ زاهـد كبقـر الؼـدر ،ولـد ســة:
أحؿد بـ يقسػ بـ حسـ أبق العباس الؽقاشل الؿقصؾل
ِّ
262هـ ،وقرأ طؾك والده ،تقيف سـة352 :هــ ،يـظـر :معرفـة الؼـراء الؽبـار ص ،535:وغايـة الـفايـة يف
صبؼات الؼراء -828 .8
يقجد يف إصؾ خؾؾ يف الرتتقب بؿؼدار صػحتقـ-
يـظر :جؿع الجقامع لؾسبؽل ص-08 :
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اهلل  ,يف شــرحف :حؽايــة الخــالف يف هــذا طؾــك اإلصــالق لــؿ أره يف شــلء مـــ كتــب
إصــقل [مــع كثــرة] التتبــع ،ومؼصــقد ابـــ الحاجــب  ,رحؿــف اهلل  ,الؽــالم يف
البسؿؾة خاصـة ،ولؿـا أفـرد الؿصــػ هـذا الؽـالم طــ البسـؿؾة أففـؿ ثبقتـف طؾـك
اإلصالق وأن البسؿؾة ثبتت بالتقاتر [ٓ بأحاد]  -قال  :والحؼ أن ثبقت ما هق مـ
الؼـرآن بحسـب أصــؾف ٓ خـالف يف شـرط التــقاتر فقـف ،وأمـا بحســب محؾـف ووضــعف
وترتقبف ففؾ يشرتط فقف التقاتر أم يؽػل فقـف كؼـؾ أحـاد ؟ هـذا الـذي يؾقـؼ أن يؽـقن
محؾ الخالف-
قــال :ثــؿ رأيــت الخــالف مصــرحًا بــف يف كتــاب آكتصــار لؾؼاضــل أبــل بؽــر
الباقالين  ،فؼال ما كصـف :وقـال قـقم مــ الػؼفـاء والؿتؽؾؿـقـ :يجـقز إثبـات قـرآن
وقراءة حؽؿًا ٓ طؾؿًا بخرب القاحد دون آستػاضة وكره أهؾ الحؼ ذلـؽ وامتـعـقا
طـف--اكتفك -
قال الشقخ ولل الديـ العراقل

 ,رحؿـف اهلل  ,يف شـرحف :الظـاهر أن الؼاضـل

( )8يف إصؾ " بعـد التتبـع " ومـا بـقـ الؿعؽـقفتقـ هـق الؿثبـت كؿـا يف تشــقػ الؿسـامع بجؿـع الجقامـع
لؾزركشل -580 .8
( )0هق تاج الديـ السبؽل يف كتابف جؿع الجقامع ،وقـد شـرحف الزركشـل بعــقان :تشــقػ الؿسـامع بجؿـع
الجقامع-
( )5ما بقـ الؿعؽقفتقـ زيادة مـ تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع لؾزركشل -580 .8
( )1محؿد بـ الطقب بـ محؿد أبق بؽر الباقالين : ،مـ كبار طؾؿاء الؿالؽقة ،ولد يف البصـرة ســة 555 :هــ،
اشتغؾ بعؾؿ الؽالم ،واكتفت إلقف الرياسة يف مذهب إشاطرة ،كان جقد آستـباط ،سريع الجقاب ،لـف
مصـػات طديدة ،تقيف سـة 125 :هـ ،يـظر :وفقات إطقان  ،158.8ومعجؿ الؿػسريـ -218.0
( )2تشـــقػ الؿســامع بجؿــع الجقامــع  ،580 , 588 .8بتصــرف يســقر مـــ الؿملــػ ،وآكتصــار لؾؼــرآن
لؾباقالين  ،36.8والؿملػ فقؿا سبؼ يريد أن يقضح أن ققل السبؽل ٓ( :ما كؼؾ آحاد ًا طؾـك إصـح)
لقس متعؾؼًا مؿا هق بصدده حقل أركان الؼراءة الصحقحة ،وإكؿا هق حقل البسؿؾة مـ أول كـؾ سـقرة
ما طدا براءة ،حقث قال يف جؿع الجقامع  08.8ما كصف( :ومـف  ,الؼرآن  ,البسؿؾة أول كؾ سقرة غقر
براءة طؾك الصحقح ٓ ،ما كؼؾ آحاد ًا طؾك إصح)-
( )3أحؿد بـ طبد الرحقؿ بـ الحسقـ أبق زرطة ولل الديـ العراقل ،ولد سـة430 :هـ ،فؼقف أصقلل ،مػسر
مػســر لغــقي ،لــف مصـــػات طديــد يف طؾــقم مختؾػــة ،تــقيف ســـة 508 :هـــ ،يـظــر :صبؼــات الؿػســريـ
لؾداودي  ،22.8وصبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص-581 :
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أبا بؽر إكؿا أراد مسللة البسؿؾة خاصة ،ولفذا ققؾ ما ذكره بؼقلف :حؽؿًا ٓ طؾؿًا فال
يؽقن سؾػًا لؾؿصـػ يف حؽايـة الخـالف طؾـك اإلصـالق ،ولعـؾ الؿصــػ اكتؼـؾ
ذهـف مـ الخالف يف أن الؿـؼقل لخرب القاحد طؾك أن يؽـقن قرآكـًا هـؾ يؽـقن حجـة
ُأجري لف مجرى اإلخبار أم ٓ ؟ فنن الخالف يف ذلـؽ معـروف ،وأمـا يف ثبقتـف قرآكـًا
فال ،واهلل أطؾؿ -

*

*

*

( )8هق تاج الديـ السبؽل يف كتابف جؿع الجقامع ،وقد شرحف ولل الديـ العراقل بعـقان :الغقث الفـامع يف
جؿع الجقامع-
( )0الغقث الفامع لقلل الديـ العراقل ص-825 :
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الفضل الجالح :يف الشار ما ٍْ ّأىُ لٔع بقشآٌ
أجؿع إصقلققن والػؼفاء وأكثـر الؼـراء وكـؾ مــ قـال بـالتقاتر طؾـك أن الشـاذ
لقس بؿتـقاتر ،بـؾ ك ْؼـ ُؾ آ ٍ
حـاد سـقا ٌء كـان بثؼـة طــ ثؼـة أم ٓ ،حصـؾ مـع الثؼـة شـفرة
واستػاضة أم ٓ ،وطؾك ققل مؽل ومـ وافؼف :هق ما خالػ الرسؿ أو العربقـة ،وكؼـؾ
ولق بثؼة طـ ثؼة ،أو وافؼفؿا ،وكؼؾ بغقر ثؼة أو بثؼة لؽـ لؿ يشتفر -
وأما قرآكقة الشاذ فلجؿع إصـقلققن أيضـًا والػؼفـاء والؼـراء وغقـرهؿ طؾـك أن
مطؾؼ الشاذ يؼطع بؽقكف لقس بؼرآن ،فؽؾؿا صدق طؾقف طـد قق ٍم أكف شاذ ففق طــدهؿ
لقس بؼرآن ،وإن كان قرآكًا طـد غقرهؿ ،كالصحقح السـد الؿشفقر إذا لؿ يتقاتر لقس
هق قرآكًا طـد الجؿفقر ،وإن صدق طؾقف أكف [قرآن] طــد مؽـل وأتباطـف ،والضـابط
حقـئذ ما صـدق طؾقـف أكـف شـاذ وذلـؽ لعـدم صـدق حـد الؼـرآن طؾقـف أو شـرصف وهـق
التقاتر ،وصرح بذلؽ الغزالل وابـ الحاجب يف كتابقف والؼاضل طضـد الـديـ
وابـ الساطايت والـقوي وغقرهؿ مؿـ ٓ فائدة يف طده لؽثرتف-
قال ابـ الحاجب يف مـتفاه :مسللة ما كؼـؾ آحـاد ًا فؾـقس بؼـرآنٕ 7ن الؼـرآن مؿـا
تتقفر الدواطل طؾك كؼؾ تػاصقؾف متقاتر ًا لؿا تضؿـف مـ اإلطجـاز ،وأكـف أصـؾ جؿقـع
إحؽام فؿا لؿ يـؼؾ متقاتر ًا ُقطع بلكف لقس بؼرآن -
( )8يـظر :اإلباكة طـ معاين الؼراءات لؿؽل بـ أبل صالب ص-28 :
( )0ما بقـ الؿعؽقفتقـ لقس يف إصؾ ،و ُأثبت لؾتقضقح وخشقة آلتباس-
( )5يـظر :الؿستصػك يف أصقل الػؼف لؾغزالل ص-58:
( )1يـظر :مـتفك القصقل ص ،51 :و مختصر مـتفك السمل ٓبـ الحاجب  ،558.8كالهؿا ٓبـ الحاجب-
( )2طبدالرحؿـ بـ أحؿد بـ طبد الغػار طضد الديـ اإليجل الشقرازي الشافعل -ولد بعد سـة422 :هـ يف
بؾدة "إيج" مـ بػارس ،فؼقف أصقلل شافعل ،لف طـاية بالعؾقم العؼؾقة وطؾؿ الؽالم ،تقىف سـة423 :هـ-
يـظر :صبؼات الشافعقة ٓبـ قاضل شفبة  ،04.5والدرر الؽامـة -882.5
( )3أحؿد بـ طؾك بـ تغؾب أبق ثعؾب مظػر الديـ ابـ الساطاتك ،طالؿ أصقلل ،فؼقف حـػل ،ولد يف بعؾبؽ
واكتؼؾ مع أبقف إلك بغداد فـشل هبا ،لـف مملػـات يف الػؼـف وأصـقلف ،تـقيف ســة361 :هــ ،يـظـر :الجـقاهر
الؿضقئة يف صبؼات الحـػقة  ،52.8وتاج الرتاجؿ ٓبـ قطؾقبغا -62.8
( )4يـظر :الؿجؿقع شرح الؿفذب لؾـقوي -560.5
( )5مـتفك القصقل ٓبـ الحاجب ص-55 :
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وقال ابـ الساطايت يف بديعف :مسللة ما لؿ يـؼؾ متقاتر ًا قطع بلكف لقس بؼرآن -
وقال اإلمام أبق الحسـ السخاوي  :الشاذ لقس بؼرآن ٕ 7كف لؿ يتقاتر ،قال  :فنن
ققؾ :لعؾف قد كان مشفقر ًا متقاتر ًا ثؿ ترك حتك صار شاذ ًا قؾت :هذا كالؿستحقؾ بؿا
تحؼؼـاه مـ أحقال هذه إمة ،واتباطفا لؿا جاء طـ كبقفـا  ,صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ,
وحرصفا طؾك امتثال أوامره وقد قال لفؿ  ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َ « :,ب ِّؾ ُغقا َطـِّل َو َل ْق
آ َي ـ ًة »  ،وأمــرهؿ باتبــاع الؼــرآن ،والحــرص طؾقــف ،وحضــفؿ طؾــك تعؾؿ ـف وتعؾقؿــف
ووطــدهؿ طؾــك ذلــؽ بــالثقاب الجزيــؾ ،والؿؼــام الجؾقــؾ ،فؽقــػ اســتجازوا تركــف،
وهجروا الؼراءة بف حتك صار شاذ ًا بتضققعفؿ إياه واكحراففؿ طـف ،ثؿ قال  :فنن ققؾ:
مـعقا مـ الؼراءة بف ،وحرقت مصاحػف -قؾت  :هذا مـ الؿحال ،ولقس يف قدرة أحـد
مـ البشر أن يرفع مـا أصبؼـت طؾقـف إمـة ،واجتؿعـت طؾقـف الؽافـة ،وأن يخـتؿ طؾـك
أفقاهفؿ ،فال تـطؼ بف ،وٓ أن يؿحقه مـ صدورهؿ بعد وطقف وحػظف ،ولق تركقه يف
الؿأل لؿ يرتكـقه يف الخؾـقة ،ولؽـان ذلـؽ كالحامـؾ لفـؿ طؾـك [أدائـف]  ،والجـد يف
حراستف كل ٓ يذهب مـ هذه إمة كتاهبا ،وأصؾ ديـفا ،ولـق أراد بعـض وٓة إمـر
يف زماكـا هذا أن يـزع الؼرآن  ,والعقاذ باهلل  ,مــ أيـدي إمـة ،أو شـقئًا مــف ،و ُيعػـل
وهـ ْؿ ُهـ ْؿ !
أثره لؿ يستطع ذلـؽ ،فؽقـػ يجـقز ذلـؽ يف زمــ الصـحابة والتـابعقـ ؟ ُ
وكحـ كحـ ! طؾك أكف قد روي أن طثؿان  ,رضل اهلل طـف  ,قد قال لفؿ بعد ذلؽ لؿـا
ُ
أكؽروا طؾقف تحريؼ الؿصاحػ ،وأمرهؿ بالؼراءة بؿا كتب  :اقرؤوا كقػ شئتؿ ،إكؿـا
فعؾت ذلؽ لئال تختؾػقا " -
ُ

*

*

*

( )8بديع الـظام ٓبـ الساطايت -055.8
( )0أخرجف البخاري يف كتاب التػسقر ،باب :ما ُذكر طـ بـل إسرائقؾ -)5138( 8345.8
( )5يف إصؾ " إذاطتف " والصحقح الؿثبت كؿا يف جؿال الؼراء ص-502:
( )1جؿال الؼراء لؾسخاوي ص ،502 :وأثر طثؿان  ,رضل اهلل طـف  ,أخرجف ابـ أبل داود بنســاد مـؼطـع
مـؼطع يف كتاب الؿصاحػ ص ،854:و ُيحؿؾ ققل طثؿان ْ ,
صح  ,طؾك ما ثبتت قرآكقتف-
إن َّ
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الفضل الشابع :يف أٌ الجابت بالتْاتش حمضْس يف الظبع ّالعشش
أققل :أجؿع إصقلققن طؾك أكف لؿ يتقاتر شلء مؿا زاد طؾك الؼـراءات العشـرة
ولؿ يؼع ٕحد مـفؿ تصريح بذلؽ ،وكذلؽ أجؿع طؾقف الػؼفاء والؼراء أجؿعـقن إٓ
مـ ٓ يعتد بف مـفؿ-
قال اإلمام العالمة شـؿس الـديـ ابــ الجـزري  ,رحؿـف اهلل  ,يف آخـر البـاب
الثاين مـ مـجده  :فالـذي وصـؾ إلقــا متـقاتر ًا أو صـحقحًا مؼطقطـًا بـف قـراءة إئؿـة
العشرة ورواهتؿ الؿشفقريـ -هذا الذي تحرر مـ أققال العؾؿـاء وطؾقـف الــاس القـقم
بالشام والعراق ومصر  ،وقـال يف أولـف أيضـًا بعـد أن قـرر شـروط الؼـراءة :والـذي
جؿع يف زماكـا إركان الثالثة هق قراءة إئؿة العشرة الذيـ أجؿع الـاس طؾك تؾؼقفا
بالؼبقل ،وطدَّ َدهؿ---ثؿ قال  :وققل مـ قال  :إن الؼـراءات الؿتـقاترة ٓ حـد لفـا ،إن
أراد يف زماكـا فغقر صحقح ٕ 7كف لؿ يقجد الققم قـراءة متـقاترة وراء العشـر ،وإن أراد
الصدر إول فقحتؿؾ إن شاء اهلل -
وقال الحافظ أبق العالء الفؿذاين يف أول غايتـف :أمـا بعـد ،فـنن هـذه تـذكرة يف
اخـــتالف الؼـــراء العشـــرة الـــذيـ اقتـــدى الــــاس [بؼـــراءاهتؿ وتؿســـؽقا] فقفـــا
بؿذاهبفؿ  -ثؿ ذكر العشرة الؿعروفقـ ،فؿػفقم ققلف :الذيـ اقتدى الـاس بؼراءاهتؿ
( )8محؿــد بـــ محؿــد بـــ محؿــد بـــ طؾــل بـــ يقســػ شــؿس الــديـ أبــق الخقــر الؿـعــقت بــابـ الجــزري
الدمشــؼل ،الشــافعل ،الؿؼــرئ ،الحــافظ شــقخ اإلقــراء يف زماكــف ،ولــد ســـة 428هـــ ،لــف مصـــػات يف
الؼــراءات والؿؼــرئقـ ،تــقيف ســـة 555 :هـــ ،يـظــر :صبؼــات الحػــاظ لؾســققصل ص ،216 :وصبؼــات
الؿػسريـ لؾداوودي -31 .0:
( )0مـجد الؿؼرئقـ ٓبـ الجزري ص-01 :
( )5الؿصدر السابؼ :ص -85 :
( )1الحسـ بـ أحؿد بـ الحسـ ،اإلمام الحـافظ ،أبـق العـالء الفؿـذاكك العطـار ،شـقخ هؿـذان ،ولـد ســة:
155هـ ،كان إمامًا يف الؼراءات والحديث ،اكتفت إلك الؿشقخة يف أصبفان ،تـقيف ســة236 :هــ ،يـظـر
معرفة الؼراء الؽبار ص ،063 :وغاية الـفاية -021 .8
( )2الزيــادة مــا بــقـ الؿعؽــقفتقـ مثبتــة يف مخطــقط " غايــة آختصــار يف الؼــراءات العشــرة أئؿــة إمصــار
"(ل.8.أ)-
( )3يـظر :مخطقط " غاية آختصار يف الؼراءات العشرة أئؿـة إمصـار " ٕبـل العـالء الفؿـذاين (ل.8.أ)

=
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بؼراءاهتؿ أن غقرهؿ لؿ يؼتد أحد بؼراءاهتؿ-
وقال اإلمام أبق شامة :واطؾؿ أن الؼراءات الصحقحة الؿعتربة الؿجؿع طؾقفا قد
اكتفت إلك الؼراء السبعة ---إلك آخره  ،وقد تؼدم-
وقال الحافظ أبق طؿرو بـ الصالح

بعد ذكره التقاتر :فؿا لؿ يقجد فقـف يعــل

التقاتر كؿا طدا السبع أو كؿا طدا العشر -
وقال العالمة تاج الديـ السبؽل يف جؿع الجقامع :والصحقح أن الشاذ مـا وراء
العشرة -
وقال شقخـا العالمة شفاب الديـ ابـ حجر  ,ختؿ اهلل لـف بخقـر  : ,والسـبب
يف قصرهؿ ذلؽ طؾقفا أكف ٓ يقجد فقؿا وراءهـا مـا حـقى الشـروط إٓ الــادر فـاغ ُتػر
ترك ذلؽ رطاية لؾضبط وحذر ًا مـ الدطقى -
وقد اشتفـر يف طصركــا اإلقــراء برواية مـسقبــة إلك الحسـ البصــري  ،كان شـقخـا
فخر الديـ البؾبقــسل إمام الجامع إزهـر يســـدها طــ شقخـــف الؿجـــد الؽعبـل
=

بؿؽتبة الؿؾؽ سؾؿان يف جامعة الؿؾؽ سعقد-
( )8الؿرشد القجقز ٕبل شامة ص-845 :
( )0طثؿـان بــ طبـد الـرحؿـ بـــ مقسـك ،أبـق طؿـرو الؿعـروف بــابـ الصـالح ،كـردى إصـؾ ،ولـد ســـة:
244هـ ،فؼقف شافعل محدِّ ث ،لف مصـػات يف طؾؿ الحديث وأصـقلف ،تـقيف ســة315 :ه ،يـظـر :الـقايف
بالقفقات  ،03.02وصبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل -503.5
( )5يـظر :فتاوى ابـ الصالح ص-058 :
( )1جؿع الجقامع لؾسبؽل ص-810 :
( )2أحؿد بـ طؾل بـ محؿد ابـ حجر العسؼالين ،أبق الػضؾ شفاب الـديـ ،ولـد بعسـؼالن ســة445 :هــ،
إمام حافظ متؼـ ،برع يف طؾـؿ الحـديث ورجالـف ،لـف مصــػات طديـدة يف الحـديث وأصـقلف ،والجـرح
والتعديؾ والرتاجؿ ،وغقر ذلؽ ،تقيف ســة520 :هــ ،يـظـر :الضـقء الالمـع لؾسـخاوي  ،53.0والبـدر
الطالع لؾشقكاين -54.8
( )3يـظر :شرح صقبة الـشر لؾؿملػ -851.8
( )4أبق سعقد الحسـ بـ أبل الحسـ يسار البصري ،ولد يف الؿديـة الؿـقرة سـة08 :هـ ،مـ كبار التـابعقـ،
فؼقف واطظ ،إمام أهؾ البصرةُ ،طرف بالزهد والقرع ،وتـقيف ســة882 :هــ ،يـظـر :معرفـة الؼـراء الؽبـار
ص ،53 :وصبؼات الؿػسريـ لؾداودي -822.8
( )5طثؿان بـ طبد الرحؿـ بـ طثؿان البؾبقسل الشقخ فخر الديـ الضـرير ،إمـام جـامع إزهـر شـقخ الـديار

=
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طـ ابـ كؿقر السراج

بسـده طـ الحسـ مع أن يف إسـاده الؿـذكقر إهـقازي وهـق

أبق طؾل الحسـ بـ طؾل الدمشؼل أحد الؼراء الؿشـفقريـ الؿؽثـريـ ،لؽــف مـتفؿ
يف كؼؾــف طـــ جؿاطــة مـــ الشــققخ ،وقــد ذكــر لــف ابـــ طســاكر الحــافظ يف تاريخــف
ترجؿة كثقرة وكؼؾ تؽذيبف فقفا طـ جؿاطة ومـ كان هبذه الؿثابـة ٓ يحـتج بؿـا يـػـرد
بف ،فضالً طـ أن يدَّ طل أكف مؼطقع بف ،ومـ ادطك صريؼًا غقر هذه إلك الحســ فؾقـربز
هبا فنن التجريح والتعديؾ مرجعف إلك أئؿة الـؼؾ ٓ إلك غقرهؿ-
وقد وجد فقؿا يـؼؾ مـ هذه الطريؼ طـ الحسـ طدة أحـرف أكؽرهـا بعـض مــ
تؼدم مؿـ جؿع الحروف كلبل طبقد والطربي -
=

الؿصرية ،ولد سـة402 :هــ ،قـرأ بالعشـر وغقرهـا ،تـقيف ســة521 :هــ ،يـظـر :غايـة الـفايـة ،223 .8
والؿـفؾ الصايف -185.3
( )8إسؿاطقؾ بـ يقسـػ بــ محؿـد الؿصـري الؿعـروف بالؿجـد الؽػتـل إمـام مؼـرئ متصـدر حـاذق ،قـرأ
العشر وغقرها ،وتصدر بالؼاهرة واكتفت إلقـف الؿشـقخة هبـا ،تـقيف بالؼـاهرة ســة431 :هــ ،يـظـر :غايـة
الـفاية ،842 .8 :والدرر الؽامـة -124.8
( )0محؿد بـ محؿد بـ كؿقر ،أبق طبد اهلل الؿصري الؿعروف بابـ السـراج ،الؽاتـب الؿجـقد ،إمـام مؼـرئ
مصدر اكتفت إلقف الرئاسة يف تجقيد الؽتابة وإسـاد الؼراءات بالديار الؿصرية ،تقيف سـة416:هـ ،يـظر:
غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء ،023 .0 :والدرر الؽامـة -220.2
( )5الحســ بــ طؾـك بـــ إبـراهقؿ ،أبـق طؾـك إهــقازى ،شـقخ الؼـراء ىف طصـره ،إمــام كبقـر محـدث ،ولــد
بإهقاز سـة530:هـ ،وقرأ هبا وبتؾؽ البالد طؾك شققخ العصر ،لف مصـػات يف الؼـراءات ،وقـد طقـب
طؾقف روية أحاديث مـؽرة ،تقىف سـة113 :ه ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبـار ص ،001 :وغايـة الـفايـة.8 :
-002
( )1طؾل بـ الحسـ بـ هبة اهلل ،أبق الؼاسؿ ،ثؼة الديـ ابـ طساكر الدمشؼل الحـافظ الرحالـة ،إمـام مـمرخ
محدّ ث ،ولد بدمشؼ سـة166 :هـ ،لف مصـػات طديدة يف التاريخ والرتاجؿ وإمالل والرقاق وغقرها،
وتقيف بدمشؼ سـة248 :هـ ،يـظر :التؼققد لؿعرفة رواة الســ والؿساكقد  ،150.8وسقر أطـالم الــبالء
-122 .08
( )2يـظر :تاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر -815.85
( )3أبقطبقد الؼاسؿ بـ سالم ،أحد الػؼفاء والؿحدثقـ والـحقيقـ والعؾؿاء بالؽتاب والسـة ،لف تصاكقػ يف
الؼراءات والحديث والػؼف والؾغة والشعر ،تقيف سـة001 :هـ ،يـظـر :معرفـة الؼـراء الؽبـار ص،828 :
وغاية الـفاية -85.0
( )4محؿد بـ جرير بـ يزيد الطربي أبق جعػـر ،إمـام الؿػسـريـ كافـة ،أحـد إئؿـة الؽبـار ،ولـد بطربسـتان
سـة001 :هـ ،جؿع مـ العؾقم ما لؿ يشاركف فقف أحد مـ أهؾ طصره ،لف تصاكقػ يف التػسقر والحديث

=
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وهبذا التػصقؾ تبقـ طذر إئؿة يف طدهؿ الشـاذ مـا زاد طؾـك العشـرة 7لــدور أن
يؽقن يف الزائد طؾقفا ما يجؿع الشروط ،وٓ سـقؿا إذا روطـل  ,قـقل  ,الفـذلل :أٓ
يخالػ اإلجؿاع  ،أي ٓ تقجد طـد أحد إٓ طـد ذلؽ الؼارئ -اكتفك كالم شقخـا –
ختؿ اهلل لف بخقر - ,
وتؿسؽ بعضفؿ طؾك طدم اكحصار الؿتقاتر بؼقل ابـ تقؿقة  :لؿ يتـازع طؾؿـاء
اإلسالم الؿتبعقن مـ السؾػ وإئؿة يف أكف ٓ يتعـقـ أن يؼرأ هبـذه الؼـراءات الؿعقــة
يف جؿقـع إمصـــار ،بـؾ مـــ ثبـت طــده قـراءة إطؿــش شقـــخ حؿـزة أو قــراءة
يعؼــقب الحضــرمل وكحقهؿا ،كؿا ثبت طـده قراءة حؿــزة والؽســـائل فؾـف أن
يؼــرأ هبا بال كزاع بقـ العؾؿــاء الؿعتـربيـ الؿعـدوديـ مــ أهـؾ اإلجؿـاع والخـالف،
بؾ أكثر العؾؿاء إئؿـــة الـذيـ أدركـقا قـراءة حؿـــزة كسـػقان الثـقري وأحؿـد بــ
=

والؼراءات والػؼف وغقر ذلـؽ ،تـقيف ســة  582 :هــ ،يـظـر :معرفـة الؼـراء الؽبـار ص822 :هــ ،وغايـة
الـفاية -823.0
( )8يـظر :الؽامؾ لؾفذلل ص-204 :
( )0أي شقخ الؿملػ وهق الحافظ ابـ حجر العسؼالين ،ويظفر أن كؼـؾ الؿملـػ طــف كـان يف زمــ حقاتـف،
رحؿفؿا اهلل-
( )5أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم ابـ تقؿقـة الحـراين ثـؿ الدمشـؼل ،اإلمـام العالمـة الػؼقـف الؿجتفـد ،الـاقـد
الػؼقف ،الؿػسر إصقلل ،تؼل الـديـ أبـق العبـاس ،ولـد ســة338 :هــ ،لـف مصــػات طديـدة ،وفتـاوى جؾقؾـة
تـاقؾفا العؾؿاء بعضفؿ طـ بعض ،تقيف سـة  405 :هـ يـظـر :صبؼـات الؿػسـريـ لؾـداوودي  ،13 .8وتـذكرة
الحػاظ لؾذهبل -8163.1
ضـل
( )1سؾقؿان بـ مفران إطؿش أبق محؿد إسدي الؽقيف ،ولـد ســة 38 :هــ ،إمـام حـافظ مؼـرئَ ،فر ٌ
محدِّ ث ثؼة ،تقيف سـة815 :هـ ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبار ص 21:غاية الـفاية -582 .8
( )2حؿزة بـ حبقب بـ طؿارة بـ إسؿاطقؾ الزيات أبق طؿارة ،تابعل جؾقؾ ،وهـق أحـد الؼـراء السـبعة ولـد
سـة52 :هـ ،ثؿاكقـ ،تقيف سـة 823 :هـ ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبار ص ،33 :و غاية الـفاية -038 .8
( )3يعؼقب بـ إسحاق الحضرمل ،قارئ أهؾ البصرة يف طصره ،اإلمام الحـافظ الؿؼـرئ أبـق محؿـد ،أحـد
الؼراء العشرة ،تقيف سـة  022 :هـ ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبار ص ،61 :و غاية الـفاية -535.0
( )4طؾل بـ حؿزة بـ طبد اهلل بـ طثؿان اإلمام أبق الحســ الؽسـائل،كان إمـام الؽـقفققـ يف الؾغـة والـحـق،
أحد الؼراء السبعة ،تقيف سـة860 :هـ ،يـظر :الـفاية  ،252.0وصبؼات الؿػسريـ لؾداودي -121.8
مػسـر ،فؼقـف محـدِّ ث ،اشـتفر
( )5سػقان بـ سعقد بـ مسروق الثقري أبق طبد اهلل الؽـقيف ،ولـد ســة64 :هــ ،إمـام ِّ
بالزهــد والتؼــقى والعبــادة ،تــقيف بالبصــرة ســـة838 :هـــ ،يـظــر :غايــة الـفايــة  ،525 .8وصبؼــات الؿػســريـ
لؾداودي -865.8
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حـبــؾ وبشــر بـــ الحــارث وغقــرهؿ يختــارون قــراءة أبــل جعػــر وشــقبة بـــ
كصاح  ،وقراءة البصريقـ كشـققخ يعؼـقب وغقـرهؿ طؾـك قـراءة حؿـزة والؽسـائل،
ولفذا كان أئؿة العراق الذيـ ثبت طـدهؿ قراءات العشر أو إحد طشر كثبـقت هـذه
السبعة يجؿعقن ذلؽ يف الؽتب ويؼروكف يف الصالة وخارجفا -اكتفك -
والجقاب :أن كؾ هذا ٓ يـايف دطقى طدم تـقاتر الزائـد طؾـك العشـرة يف زماكــإ 7ن
دل طؾــك تــقاتر ش ـ ٍ
هــذا وإن َّ
لء زائـ ٍـد فػــل حــدود الؿئتــقـ ٓ يف حــدود الثؿاكؿائــة وكقــػ
وثالثقـ ،فال يستدل طؾك ما كحـ فقف ،وأيضًا فؼقلف :مـ ثبت طــده قـراءة إطؿـش مـثالً
كؿا ثبت طـده قراءة حؿزة والؽسائل يتعذر القفاء هبذا الشرطٕ 7ن قراءتقتفؿـا رويتـا مــ
صرق متعددة إلقفؿا ٓ تداكقفؿا يف ذلؽ الؼراءة الؿـسقبة إلك إطؿش ٓ مـ كثـرة الطـرق
وٓ مـ حقث ما حصؾ لؼراءهتؿا مـ التؾؼل بالؼبقل مــ أول الؼـرن الرابـع إلـك القـقم ،
واس ُتدل أيضًا بؼــقل اإلمـام أبـل بؽـر ابــ العربــل يف قبسـف :ولقسـت هـذه الروايـات
( )8أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ الشقباين إمام أهؾ السـة يف زماكف ،يؽـك بلبل طبد اهلل ،مـاقبف مشفقرة ،أفردها
بعض العؾؿاء يف مصـػات مستؼؾة ،ولد سـة831 :هــ ،لـف مصــػات يف الحـديث والتػسـقر ،تـقيف ســة:
018هـ ،يـظر :غاية الـفاية  ،880 .8وصبؼات الؿػسريـ لؾداودي -48.8
( )0بشر بـ الحارث بـ طبد الرحؿـ بـ ططاء الؿـروزي أبـق كصـر ،الؿعـروف بالحـايف ،أحـد أطـالم الزهـد
والقرع يف الؼرن الثالـث الفجـري ،ولـد يف بغـداد ســة846 :هــ ،وتـقيف ســة004 :هــ ،يـظـر الطبؼـات
الؽربى ٓبـ سعد ،013.4 :والثؼات ٓبـ حبان -815 .5
( )5يزيد بـ الؼعؼاع أبق جعػر الؿؼـرئ ،أحـد الؼـراء العشـرة ،مـدين مشـفقر رفقـع الـذكر ،حؿقـد الخصـال،
تقيف سـة852 :هـ وققؾ غقر ذلؽ ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبار ص ،12 :وغاية الـفاية -866.8
( )1شقبة بـ كصاح بـ سرجس بـ يعؼقب الؿدين الؿؼرئ ،ثؼة ثبت ،تابعل جؾقؾ ،تقلك الؼضاء يف الؿديـة،
الؿديـة ،واإلقراء هبا ،وهق أول مــ أ َّلـػ يف وقـقف الؼـرآن الؽـريؿ ،تـقيف ســة 852:هــ -يـظـر :معرفـة
الؼراء الؽبار ص ،11 :وغاية الـفاية -506.8
( )2يـظر :مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -565.85
ٌ
طؾـؼ
محؿـقل طؾـك آفـرتاض ،ولـقس طؾـك القاقـع ،ولـذلؽ َّ
( )3وربؿا يؽقن كالم أبل العباس ابــ تقؿقـة
إمر بالشرط بؼقلف( :مـ ثبتت طـده قراءة إطؿش---كؿـا ثبـت طــده قـراءة حؿـزة والؽسـائل--الخ)،
والثبقت يحتاج إلك أدلة قطعقةٕ 7ن الؼرآن الؽريؿ قطعل الدٓلة مـ حقـث الثبـقت ،ولـذا كـان إمـر
متعذر ًا يف ثبقت قراءة إطؿش كثبقت قراءة أحد مـ ال ُؼ َّراء العشرة طـد أحد مـ أهؾ العؾؿ-
( )4محؿـد بـــ طبــد اهلل بـــ محؿــد أبــق بؽــر ابــ العربــل الؿعــافري إكدلســل الحــافظ أحــد إطــالم ،ولــد
مػسـر أصـقلل ،كـان مــ أهـؾ التػـــ يف العؾـقم الؿتـقطـة ،ولـف مصــػات
سـة135:هـ ،فؼقف محـدِّ ثِّ ،

=
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بلصــؾ لؾتعقــقـ ،بــؾ ربؿــا خــرج طـفــا م ـا هــق مثؾفــا أو فققفــا كحــروف أبــل جعػــر
الؿدين- ----

والجقاب :الؼقل بالؿقجب ودطقى طدم وجقد مِ ْثـ ٍؾ ٍ
زائـد طؾـك العشـرة ،ومــ

ادطك القجـقد فعؾقـف البقـان ،واسـ ُتدل أيضـًا بؼـقل الحـافظ شـؿس الـديـ الـذهبل
 ,رحؿف اهلل  : ,ما رأيـا أحد ًا أكؽر إٓ قرأ بؿثؾ قراءة يعؼقب وأبل جعػر -
والجــقاب كالــذي قبؾــف ،وأيضــًا يجــقز أن يريــد ِ
بالؿثــؾ الـــػس أي بـــػس روايــة
يعؼقب ،كؼقلفؿ :مثؾؽ ٓ يبخؾ ،وإكؿـا اختؾـػ العؾؿـاء يف تـقاتر السـبع فؼـط أو العشـر
فجـزم الجؿفـقر مــ الحـػقـة والشـافعقة بالســبع خاصـة  ،ومؿــ صــرح بـذلؽ الشــقخ
محقل الديـ الـقوي  ,رحؿف اهلل ورضل طـف  ,وغقره ،وهق اختقار الشقخ العالمة سـراج
الــديـ البؾؼقـــل  ,رحؿــف اهلل  ،,كــذا ذكــر بعضــفؿ طـــف ،وكــذلؽ ولــده الشــقخ جــالل
الديـ  ,رحؿف اهلل  ,كؿا ذكره يف كتابف [مقاقع] العؾقم -
=
()8
()0

()5
()1
()2

()3

()4
( )5

كثقرة ،وكاكت وفاتف سـة 215 :هـ يـظر :صبؼات الؿػسريـ لؾسـققصل ص ،822 :وصبؼـات الؿػسـريـ
لؾداودي -834.0
الؼبس يف شرح مقصل مالؽ بـ أكس -120.8
محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ قايؿاز أبـق طبـد اهلل الـذهبل الحـافظ ،إمـام ثؼـة كبقـر ،ولـد ســة345:هــ،
وطـل بـالؼراءات مــ صـغره ،وكتـب كثقـرا وأ َّلـػ وجؿـع وأحســ يف تـللقػ صبؼـات الؼـراء ،واشـتغؾ
بالحديث وأسؿاء رجالف ،فبؾغت شققخف يف الحديث وغقره ألػـا ،تـقيف يف دمشـؼ ســة415:هــ ،يـظـر:
غاية الـفاية  ،48 .0والدرر الؽامـة -33.2
يـظر :معرفة الؼراء الؽبار لؾذهبل  ،215.0صبعة :د -ققٓج ،ض حاشقة-35.
يـظر :التؼرير والتحبقر ٕمقر حاج الحـػل  ،081.0والؿجؿقع لؾـقوي -560.5
طؿر بـ رسالن بــ كصـقر الشـافعل البؾؼقــل ،سـراج الـديـ أبـق حػـص ،إمـام فؼقـف مجتفـد ،ولـد ســة:
401هــ ،ولــف تصــاكقػ يف الػؼــف والحـديث والتػســقر وغقــر ذلــؽ ،تـقيف ســـة522:هــــ ،يـظــر :صبؼــات
الؿػسريـ لؾداودي  ،2.0وصبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص-525 :
طبد الرحؿـ بـ طؿر بــ رسـالن بــ كصـقر أبـق الػضـؾ البؾؼقــل ،ولـد ســة435 :هــ ،كحـقي أصـقلل
مػسر ،لف تصاكقػ طديدة ومتـقطة ،تقيف ســة551 :هــ ،يـظـر :صبؼـات الؿػسـريـ لؾـداودي ،055.8
ِّ
وصبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص-500 :
يف إصؾ " :أكقاع " والصحقح الؿثبت-
يـظر :مقاقع العؾقم يف مقاقع الـجقم لجالل الديـ البؾؼقـل ص-32 :
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قال ابـ ططقة يف تػسقره :ومضت إطصار وإمصـار طؾـك قـراءة السـبعة ،وهبـا
يصؾكٕ 7هنا ثبتت باإلجؿاع ،وأما شاذ الؼراءة فال يصؾك بـف  7وذلـؽ ٕكـف لـؿ يجؿـع
طؾقف الـاس  ،وكذا قال الؼرصبل أيضًا يف تػسقره  ،فؿؼابؾتف السبعة بؼقلف :وأمـا
وأما شاذ الؼراءة دلقؾ طؾك أن الشاذ ما زاد طؾـك السـبع ،وكـالم ابــ العربـل الؿتؼـدم
يصرح بالزيادة حقث قال :ولقست هذه الؼراءة بلصؾ لؾتعققـ ،بؾ ربؿا خرج طـفا مـا
ِّ
هق مثؾفا أو فققفـا كحـروف أبـل جعػـر الؿـدين وغقـره ،والـذي طؾقـف أكثـر متـلخري
الشافعقة وهق الصحقح طـدهؿ أكف العشـر ،صـرح بـذلؽ الشـقخ تؼـل الـديـ السـبؽل
وولده تاج الديـ وإسـقي والزركشل وإذرطل وغقرهؿ تبعًا لؾبغقي  ،حقث
حقث كؼؾ آتػاق طؾك الؼراءة بؼـراءة يعؼـقب وأبـل جعػـر ،لؽــ بعـض الؿتـلخريـ
أضـف الجاربردي قال :هذا فقؿا اتػؼت فقف الثالثة مع السـبعة ،أمـا مـا خـالػقهؿ فقـف
فال ،وقال الشقخ أبق حقان  :لؿ كر أحد ًا حظر الؼراءة بالؼراءات الثالث الزائدة طؾك
طؾك السبع  ،وقال الشقخ تاج الديـ السبؽل :إكف لؿ يصح الؼقل بنكؽار تقاترها طـ
()8
()0

()5
()1
()2

()3

()4

()5

تػسقر الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة -15.8
مػسـر فؼقـف ،مــ
محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر إكصاري الخزرجل الؿالؽل أبق طبد اهلل الؼرصبل ،إمـام ِّ
مصـــػاتف :تػســقره الؽبقــر الجــامع ٕحؽــام الؼــرآن ،،تــقيف ســـة 348:هـــ ،يـظــر :صبؼــات الؿػســريـ
لؾداوودي  ،36 .8وصبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص-013 :
يـظر :الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل -14.8
يـظر :جؿع الجقامع لتاج الديـ السبؽل ص ،08 :ومـجد الؿؼرئقـ ص-33 :
البغقي ولـد بخرسـان
محؿد
يـظر :معالؿ التـزيؾ لؾبغقي  ،55.8والبغقي هق :الحسقـ بـ مسعقد بـ
ّ
بخرسان سـة155 :هـ كان إمامًا يف التػسقر والػؼف والحديث ،لف طدة مصـػات يف فـقن مختؾػـة ،تـقيف
سـة283 :هـ ،يـظـر :صبؼات الؿػسريـ لؾسققصل ص ،16 :وصبؼات الؿػسريـ لؾداودي -838.8
مػسر ،تقيف سـة416 :هـ ،لف حاشقة
أحؿد بـ الحسـ فخر الديـ أبق الؿؽارم الجاربردي ،فؼقف شافعل ِّ
حاشقة كبقرة طؾك تػسقر الؽشاف ،يـظر :صبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص ،058 :ومعجـؿ الؿػسـريـ
-51.8
ومػسـره،
محؿد بـ يقسػ بـ طؾل بـ يقسػ أبق حقان إكدلسل الغركاصل ،كحقي طصره ،ولغقيـف،
ّ
ومػسره ،ومحدثف ،ومؼرئف ،ولد سـة321 :هـ ،صـػ تػسقره الؽبقر البحر الؿحقط ،تقيف سـة 412 :هـ
ّ
يـظر :صبؼات الؿػسريـ لؾداوودي  ،054 .0وصبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص-045 :
يـظــر :مـجــد الؿؼــرئقـ ص ،04:وتشـــقػ الؿســامع  ،508.8والتحبقــر شــرح التحريــر لؾؿــرداوي
-8554.5
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طـ مـ يعترب ققلف يف الديـ ،وقال أيضًا يف جقاب سـمال ورد طؾقـف طــ العشـرة هـؾ
هــل متــقاترة أم ٓ ؟ [فلجــاب[ ]:الحؿــدهلل] الؼــراءات الســبع التــل اقتصــر طؾقفــا
الشاصبل [والثالث التل هل قراءة] أبل جعػر ويعؼقب وخؾػ متقاترة معؾقمة مـ
مـ الديـ بالضرورة ،وكؾ حرف اكػرد بف واحد مـ العشرة [متقاتر] معؾقم مـ الديـ
بالضرورة ٕ 7كف مـؼقل طـ رسقل اهلل  ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ٓ ,يؽابر يف شلء مـ
ٍ
شلء مـفا مؼصقر ًا طؾك مـ قرأ بالرواية ،بؾ هل متـقاترة
هذا إٓ جاهؾ ،ولقس تقاتر
طـد كؾ مسؾؿ [يؼقل أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد أن محؿدا رسقل اهلل] ولق كان
كان طامقًا جؾػًا ٓ يحػظ شقئًا مـ الؼرآن -
والؿـؼقل طـ اإلمام أحؿـد  ,رحؿـف اهلل  ,أكـف لـؿ يؽـره قـراءة أحـد مــ إئؿـة
العشرة إٓ قراءة حؿزة والؽسائل 7لؿا فقفا مـ الؽسر واإلدغـام والتؽؾـػ وزيـادة
الؿد وإن ُقرأ هبا يف الصالة فجائز ،وطدم كراهقتف دلقؾ طؾك تـقاتر العشـرة طــدهٕ 7ن
مذهبف أن الؼـرآن ٓ يثبـت إٓ بـالتقاتر ،كؿـا تؼـرر يف أصـقل الحـابؾـة

 ,رضـل اهلل

طـفؿ أجؿعقـ -,

*

*

*

( )8ما بقـ الؿعؽقفتقـ لقست يف إصؾ ،و ُتػفؿ مـ سقاق الؽالم بعد السمال-
( )0خؾػ بـ هشام بـ ثعؾب ،أبق محؿد البغدادي الؿؼرئ البزار ،ولد سـة822 :هـ ،أحد أطـالم الؼـراءات
الؼـراء العشـرة ،تـقيف ســة006 :هــ ،يـظـر:
الؼراءات ولف اختقار أقرأ بف ،وخالػ فقف حؿزة ،وهق طاشر ِّ
معرفة الؼراء الؽبار ص ،805 :وغاية الـفاية -040.8
( )5ما بقـ الؿعؽقفتقـ يف الؿقاضع السابؼة زيادة مـ مـجد الؿؼرئقـ ص-34 :
وجــف الســمال لؾســبؽل فلجابــف بؿــا ســبؼ،
( )1يـظــر :مـجــد الؿؼــرئقـ ٓبـــ الجــزري ص ،34 :وهــق الــذي َّ
والؿملػ اقتضب كصف بتصرف يسقر-
( )2الصحقح أن قراءة حؿزة كػسفا لقس فقفا تؽؾػٕ 7كف ما قرأ حر ًفا إٓ بلثر ،والؼـراءة ســة متبعـة يلخـذها
أخر طـ إول ،وإكؿا حصؾ التؽؾػ مـ بعـض الـرواة طــف ،وكـان حؿـزة يـؽـر طؾـقفؿ ذلـؽ ،يـظـر:
جؿال الؼراء ص ،356 :وقد حؽك ابـ مػؾح رجقع اإلمام أحؿد ابــ حـبـؾ طــ كراهـة قـراءة حؿـزة7
لؿا تبقـ لف أن هذا الذي طا َبف مـ التؽؾػ يف قراءتف إكؿـا هـق مــ جفـة بعـض الـرواة طــف ٓ مــ الؼـراءة
كػسفا ،يـظر :الػروع ٓبـ مػؾح -851.0
( )3يـظر :الؿغـل ٓبـ قدامة -521.8
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الفضل اخلامع :يف حتشٓه القشا ٗٛبالشْار
وكذكر يف هذا الػصؾ مسللتقـ:
إولك :هؾ تحرم قراءة الشاذ أم ٓ ؟
الةاكقة :هؾ تصح صالة مـ قرأ هبا فقفا أم ٓ ؟
أما إولك :فالذي استؼرت طؾقف الؿذاهب أكف إن قرأ هبا غقر معتؼد أهنا قرآن وٓ
مقهؿ ذلؽ بؾ لؿا فقفا مـ إحؽام الشرطقة طـد مـ يحتج هبا أو إحؽام إدبقة فال
كالم يف جقاز قراءهتا ،ولفذا ُكؼؾت و ُدوكت يف الؽتـب ،و ُتؽؾـؿ طؾـك مـا فقفـا مــ فؼـف
حـرم ذلـؽ ،وكؼـؾ ابــ
ولغة وغقر ذلؽ ،وإن قرأها باطتؼاد قرآكقتفا أو بنيفام قرآكقتفـا ُ
طبد الرب يف تؿفقده إجؿاع الؿسؾؿقـ طؾقف ،وأكف ٓ يصؾك خؾػ مـ يصـؾل هبـا ،
وقال العالمة محقل الديـ الـقوي  ,رحؿف اهلل ورضل اهلل طـف  ,يف شرح الؿفـذب :
قال أصحابـا وغقرهؿ  :وٓ تجـقز الؼـراءة يف الصـالة وٓ غقرهـا بـالؼراءات الشـاذة 7
ٕهنا لقست قرآكًا ،فنن الؼرآن ٓ يثبت إٓ بالتقاتر ،هـذا هـق الصـقاب الـذي ٓ ُيعـدل
طـف ،ومـ قال غقره فغالط أو جاهؾ ،وأما الشاذة فؾقست بؿتقاترة ،فؾـق خـالػ وقـرأ
بالشاذ ُأكؽر طؾقف سقاء قرأ هبا يف الصالة أو غقرها ،وقد اتػؼ فؼفاء بغداد طؾك استتابة
مـ قرأ بالشقاذ ،وكؼؾ ابـ طبدالرب إجؿاع الؿسؾؿقـ طؾك أكف ٓ يجقز الؼراءة بالشاذ،
وأكف ٓ يصؾك خؾػ مـ يؼرأ هبا ،وكذا قال يف الػتاوى والتبقان

وقال العؾؿاء :مــ

قرأ هبا إن كان جاهالً بالتحريؿ ُط ِّرف ،فنن طـاد ُط ِّـزر تعزيـر ًا بؾقغـًا إلـك أن يـتفـل طــ
ذلؽ ،ويجب طؾك كؾ مؽؾػ قادر طؾك اإلكؽار أن يـؽر طؾقف -
وقال اإلمام فخر الديـ يف تػسـقره :اتػؼـقا طؾـك أكـف ٓ يجـقز يف الصـالة الؼـراءة
( )8يقسػ بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرب الـؿري الؼرصبل الؿالؽل ،أبق طؿر :مـ كبار حػـاظ الحـديث،
ممرخ ،أديب ،حاذق ،ولد بؼرصبة535 :هـ ،لف مصـػات طديدة يف مختؾػ العؾقم ،تـقيف بشـاصبة ســة:
135هـ ،يـظر :صبؼات الحػاظ لؾسققصل ص ،150 :ومعجؿ الؿػسريـ -413.0
( )0يـظر :التؿفقد ٓبـ طبدالرب -045.1
( )5يـظر :التبقان يف آداب حؿؾة الؼرآن لؾـقوي ص-64 :
( )1يـظر :الؿجؿقع لؾـقوي -560.5
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بالقجقه الشـاذة  ،وقـال اإلمـام ابــ الصـالح يف فتاويـف فقؿـا زاد طؾـك العشـر :وهـق
مؿـقع مـ الؼراءة بف مـع تحريؿ ٓ مـع كراهة يف الصالة وخارجفـا طـرف الؿعــك أم
ٓ ،ويجــب طؾــك كــؾ أحــد إكؽــاره ،ومـــ أصــر طؾقــف وجــب مـعــف وتلثقؿــف وتعزيــره
بالحبس وغقره ،وطؾك الؿتؿؽـ مـ ذلؽ أٓ يفؿؾف -
وكذلؽ صرح بـالتحريؿ السـبؽل وإســقي وإذرطـل والزركشـل والـدمقري
وغقرهؿ-
وققل الرافعل  :وتسقغ الؼراءة بالشاذ  ،لقس فقف تعرض لؾجقاز ابتـدا ًء كؿـا
سقليت بسطف -وأما الؿالؽقة فقؽػل كؼؾ ابـ طبد الرب اإلجؿاع طؾك ذلؽ-
وقال اإلمام أبق طؿرو بـ الحاجب يف جقاب ُفتقـا وردت طؾقـف مــ بـالد العجـؿ
صقر ُتفا :هؾ تجـقز الؼـراءة بالشـقاذ أم ٓ ؟ ٓ يجـقز أن ُيؼـرأ بالشـاذ يف الصـالة وٓ
غقرها طالؿًا كان بالعربقة أو جاهالً ،وإذا قرأ قارئ فنن كان جاهالً بالتحريؿ ُط ِّرف بف
أصـر طؾـك ذلـؽ ُأ ِّدب طؾـك إصـراره
و ُأمر برتكفا ،وإن كان طالؿًا ُأ ِّدب بشـرصف ،وإن َّ
وحبس إلك أن يرتدَّ طـ ذلؽ
ُ
وقال التقكسل يف تػسقره :اتػؼقا طؾك مـع الؼراءة بالشقاذ ،فنن ققؾ قـد ذكـر ابــ
طبد الرب يف تؿفقده قراءات مـ الشقاذ مـسقبة إلك الصحابة مثـؾ( :فامضـق ْا إلـك ذكـر
اهلل) [الجؿعة ]6 :لعؿر وابـف وطؾل وابـ مسعقد وابــ طبـاس وابــ الزبقـر ،وأبـل
( )8يـظر :تػسقر الرازي " مػاتقح الغقب " -36 .8
( )0يـظر :فتاوى ابـ الصالح -050 , 058
مػسـر
( )5طبد الؽريؿ بــ محؿـد بــ طبـد الؽـريؿ أبـق الؼاسـؿ الرافعـل الؼزويــل الشـافعل ،فؼقـف مجتفـدِّ ،
أصــقلل ،ولــد ســـة543 :هـــ ،تــقيف ســـة305 :هـــ ،لــف تصــاكقػ يف الػؼــف والحــديث ،يـظــر :صبؼــات
الؿػسريـ لؾسققصل ص ،42 :وصبؼات الؿػسريـ لؾداودي -518.8
( )1يـظر :الشرح الؽبقر لؾرافعل -504.5
( )2يـظر :مـجد الؿؼرئقـ ص ،02:وشرح صقبة الـشر لؾؿملـػ  -858.8وكـذا الؿرشـد الـقجقز،851.8
والربهان  ،555.8وشرح الؽقكب الؿـقر -812.0
( )3أوردها البخاري يف صحقحف تعؾقؼًا يف كتاب التػسقر ،باب :ققلف تعالك:ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ
ﭸﭼ [الجؿعة ]5 :ووصؾفا الحافظ ابـ حجر يف تغؾقؼ التعؾقـؼ  ،518.1وهـل قـراءة شـاذة لؿخالػـة
الرسؿ ،يـظر :الؿحتسب ٓبـ جـل  ،121 .0وشقاذ الؼرآن ٓبـ خالقيف ص ،824 :وشقاذ الؼراءات
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العالقة والسؾؿل ومسروق وصـاووس وغقـرهؿ ،ومثـؾ قـراءة ابــ مسـعقد:
(كعجـ ٌة أكثــك) [ص ، ]05 :وقــراءة ابـــ طبــاس( :وشــاورهؿ يف بعـ ِ
ـض إمــر) [آل
ِ
بـلس الـذيـ كػـرو ْا)
ػ [مـ]
اهلل أن ي ُؽ َّ
طؿران ، ]826 :وقراءة مـ قرأ( :طسك ُ
[الـســاء ، ]51 :وقــراءة ابـــ مســعقد وأبــل الــدرداء( :والـفــار إذا تج َّؾــك والــذكر

الحـج
وإكثك) [الؾقؾ ، ]5,0 :وقـال :قـال سـػقان :وقـرأ ابــ مسـعقد( :وأققؿـق ْا
َّ
والعؿــــر َة هلل) [البؼــــرة ، ]863 :وقــــال أيضــــًا  :قــــال ابـــــ وهــــب  :ققــــؾ
ْ
=

لؾؽرماين ص-145 :
(ُ )8ر َفـ ْقع بـ مفران أبق العالقة الرياحل ،مقٓهؿ البصري ،تابعل ثؼة جؾقؾ ،أسؾؿ بعد وفـاة الـبـك صـؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ ،روى طـ كثقر مـ الصحابة رضل اهلل طـفؿ ،تقىف سـة62 :هـ ،يـظر :غاية الـفاية ،051.8
وصبؼات الؿػسريـ لؾداودي -845.8
( )0طبد اهلل بـ حبقب بـ ربقعة أبق طبدالرحؿـ السؾؿلُ ،مؼرئ أهؾ الؽقفة ومـ كبـار التـابعقـ ،قـرأ الؼـرآن
وجقده وبرع يف حػظف ،وطرضف طؾك طثؿان وطؾل وابـ مسعقد وغقرهؿ رضـل اهلل تـقيف ســة41 :هــ،
يـظر :معرفة الؼراء الؽبار لؾذهبل  ،21.8وغاية الـفاية -185.8
( )5مسروق بـ إجدع بـ مالؽ بـ أمقة الفؿداين ،تابعك ثؼة ،مـ أهؾ القؿـ ،قدم الؿديـة ىف أيـام أبـك بؽـر
رضل اهلل طـف ،وسؽـ الؽقفة ،وروى طـ كثقر مـ الصحابة رضل اهلل طـفؿ ،تقىف ســة35 :هـــ ،يـظـر:
يـظر :غاية الـفاية  ،061.0ومعجؿ الؿػسريـ -336 .0
( )1صاووس بـ كقسان الخقٓين الفؿداين بالقٓء ،أبق طبـد الـرحؿـ ،مــ أهـؾ الـقؿـ وأصـؾف مــ الػـرس،
حاجـا يف الؿشـاطر الؿؼدسـة ســة823 :هـــ ،يـظـر :صبؼـات الؿػسـريـ
فؼقف ثؼة مـ كبار التابعقـ ،تقىف ّ
لألدكف وي ص ،80 :و ومعجؿ الؿػسريـ -010.8
( )2وهل قراءة شاذة ،يـظر :شقاذ الؼرآن ٓبـ خالقيف ص ،852 :وشقاذ الؼراءات لؾؽرماين ص-182 :
( )3وهل قراءة شاذة ،يـظر :الؿحتسب ٓبـ جـل  ،842 .8وشقاذ الؼراءات لؾؽرماين ص-801 :
لـؿثبت ،والتصحقح مـ التؿفقد ٓبـ طبدالرب -065.5
( )4يف إصؾ " بقـ " والصقاب ا ُ
( )5وهل قراءة شاذة 7لعدم تقاترها ومخالػتفا لؾرسؿ ،قرأ هبا ابـ مسعقد وابـ شربمة ،يـظر :تػسقر ابـ أبـل
حاتؿ  ،8285.5والتؿفقد ٓبـ طبدالرب  ،065.5والدر الؿـثقر لؾسققصل -325.0
( )6أخرجفا البخاري يف صحقحف يف كتاب الؿـاقب ،باب :مـاقب طؿار وحذيػـة رضـل اهلل طـفؿـا02.2 ،
حديث رقؿ ( ) 5410ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها ،باب :ما يتعؾؼ بالؼراءات232.8 ،
حديث رقؿ ( ،)501وهل قراءة شاذة لؿخالػتفـا رسـؿ الؿصـحػ ،يـظـر :الؿحتسـب ٓبــ جــل .0
 ،531وشقاذ الؼرآن ٓبـ خالقيف ص ،842 :وشقاذ الؼراءات لؾؽرماين ص-282 :
( )82يـظـر :شــقاذ الؼــراءات لؾؽرمـاين ص ،52 :وتػســقر الؽشــاف لؾزمخشـري  ،055.8ومعــالؿ التـزيــؾ
لؾبغقي -084.8
( )88طبداهلل بـ وهب بـ مسؾؿ الؼرشل ،أبق محؿد :فؼقف مـ إئؿة ،مـ أصحاب اإلمام مالـؽ ،ولـد ســة:
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ال َؼ ُ
الجاذ لِ َؿ ْـ قرأ َّ
بالشا ِّذ ٕ ،بل الؼاسؿ الـقيري الؿالؽل
قل َ

د .طبد اهلل بـ طبدالعزيز الدةـقةر

لؿالؽ  :أترى أن تؼرأ بؿثؾ ما قرأ طؿر( :فامضق ْا إلك ذكر اهلل) [الجؿعة ]6 :قال :
ذلــؽ جــائز ،قــال رســقل اهلل  ,صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ ُ « : ,أ ْكـ ِـز َل ا ْل ُؼـ ْـر َ
آن َط َؾــك َسـ ْب َع ِة
َأحــر ٍ
ف »  ،وقــال أيضــًا  :وأخــربين مالــؽ قــال َ :أقــرأ ابـــ مســعقد رجـالً  :ﭽ ﭰ
ْ ُ
ﭱﭼ [الدخان ]11 :فجعؾ الرجؾ يؼقل :صعام القتقؿ ،فؼال ابـ مسـعقدَ ( :صعـا ُم
ِ
الػاجر)  ،فؼؾت لؿالؽ :أترى أن ُتؼرأ بذلؽ ؟ قال :كعـؿ أرى ذلـؽ واسـعًا ،ققـؾ:
قد ذكر ابـ طبد الرب الجقاب طؼب هذا ،فؼال :وذلؽ محؿقل طــد أهـؾ العؾـؿ طؾـك
الؼراءة يف غقر الصالة طؾـك وجـف التعؾـقؿ والققـقف طؾـك مـا روي يف ذلـؽ مــ طؾـؿ
الخاصة واهلل أطؾؿ -
أما الحـػقة فؿذهبفؿ أيضًا التحريؿ كؿا أفتك بف أهؾ العصر مـفؿ كؿـا سـقليت

=

802هـ ،جؿع بقـ الػؼف والحديث والعبادة ،وتقيف سـة864 :هـ ،يـظر :غاية الـفاية  ،135 .8ومعجؿ
الؿػسريـ -505.8
( )8مالــؽ بـــ أكــس بـــ مالــؽ بـــ أبــل طــامر أبــق طبــد اهلل إصــبحل الؿــدين ،إمــام دار الفجــرة وصــاحب
طرضا طـ كافع بـ أبل كعقؿ ،ولد سـة45 :هـ ،وأ ِّلػ الؿقصل يف حـديث الرسـقل
الؿذهب ،أخذ الؼراءة ً
وتقيف سـة846 :هـ ،يـظر :غاية الـفاية  ،53 .0ومعجؿ الؿػسريـ -132.0
( )0أخرجف البخـاري يف صـحقحف ،كتـاب الخصـقمات ،بـاب :كـالم الخصـقم بعضـفؿ يف بعـض 800.5
( ،)0186ومســؾؿ يف صــحقحف كتــاب صــالة الؿســافريـ وقصــرها ،بــاب :أن الؼــرآن أكــزل طؾــك ســبعة
أحرف -)585( ،232.8
( )5وهل قراءة شاذة 7لؿخالػة الرسؿ ،يـظر :تػسـقر مؼاتـؾ  ،501 .5وتػسـقر ابــ وهـب  ،22.5ورويـت
بـػس السقاق مـ صرق أخرى طـ أبل الدرداء رضل اهلل طـف ،يـظر :تػسقر ابـ جرير الطـربي ،21.08
وأخرجف ـا الحــاكؿ يف مســتدركف  ،128.0وقــال :هــذا حــديث صــحقح طؾــك شــرط الشــقخقـ ولــؿ
يخرجاه-
( )1يـظر :التؿفقد ٓبـ طبدالرب  ،066 , 065.5وقد يؽقن مراد ابـ مسعقد  ,رضـل اهلل طــف  ,مــ ذلـؽ
َّ
ولعـؾ تجـقيز اإلمـام مالـؽ
بقان الؿعـك يف أية 7حتك يسفؾ الـطؼ بالؾػظ الصحقح الؿقافـؼ لؾؿعــك،
الؼراءة هبا مـ هذا الباب ،وإلك هذا أشار مؽل بـ أبل صالب بؼقلف :ففذه قراءة طؾك التػسـقر ٓ يحسـ ُـ
ْ
أن ُي ْؼ َر َأ هبا ،يـظر :الفداية لبؾقغ الـفاية  ،3420.82وقال ابـ رشد  ,الجد  : ,ضاهر ققل ابــ مسـعقد
هذا أكف لؿا لؿ يحسـ الؼارئ أن يؼقل :ﭽ ﭰ ﭱﭼ قال لف( :صعام الػاجر) طؾك جفة التػسـقر---
ٓ أهنا قرآن ،يـظر :البقان والتحصقؾ -186.85
( )2يـظر :أصقل السرخسل -046.8
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كالمفؿ ،وكذلؽ الحـابؾة -
أما تعزير مـ قرأ بالشقاذ فال يحتاج إلك كؼؾٕ 7ن قاطدة الحرام تعزيـر صـاحبف،
وقد كص طؾك التعزير ابـ الصالح وابـ الحاجب والـقوي وغقرهؿ ،وأفتك بف الشقخ
سعد الديـ الديري وغقرهؿ مؿـ ٓ فائدة يف ذكره واهلل أطؾؿ-

ِ
ؼسؿ  -قـال فقـف
وقالُ :ط ِّزر مـ الؿتؼدمقـ طؾك قراءة الشقاذ جؿاطة مـفؿ ابـ م َ

صح طــده
طبدالقاحد ابـ أبل هاشؿ  :وقد كبغ كابغ يف طصركا هذا فزطؿ أن كؾ مـ َّ
وجــف يف العربقــة بحــرف مـــ الؼــراءات يقافــؼ خــط الؿصــحػ فؼراءتــف بــف جــائزة يف
الصالة ويف غقرها ،فابتدع بدطة َّ
ضؾ هبا طـ سقاء السبقؾ ،وكـان اإلمـام العالمـة أبـق
ٍ
حقـئذ فؼام طؾقف واستتابف طــ بدطتـف  ،ومــفؿ اإلمـام
الؼراء
بؽر بـ مجاهد أطظؿ َّ
العالمة ابـ شـَ ُبقذ ُضرب يف تعزيره سبع ُد َرر ،و ُكتب طؾقف محضر بقاقعتف ،والؼائؿ
والؼائؿ طؾقـف ابــ مجاهـد أيضـًا كؿـا ذكـر قصـتف الحـافظ شـؿس الـديـ الـذهبل ،
( )8يـظر :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة  ،561.85وشرح الؽقكب الؿـقر -812 , 853.0
( )0سعد بـ محؿد بـ طبد اهلل ،أبق السعادات ،الؿؽـك سعد الديـ ،الـابؾسل إصـؾ ،الؿؼدسـل الحـػـل،
مػسر ،ولـد يف الؼـدس ســة435 :هـــ ،وتـقيف بؿصـر
كزيؾ الؼاهرة ،الؿعروف بابـ الديري ،فؼقف حـػل ِّ
سـة534 :هـ ،يـظر :الؿـفؾ الصايف  ،554.2ومعجؿ الؿػسريـ -023.8
( )5محؿد بـ الحسـ ابـ مؼسؿ أبق بؽر البغدادي ،الؿؼرئ الـحقي العطار ،ولد سـة032 :هـ،كان ثؼة مـ
أحػظ أهؾ زماكـف لـحـق الؽـقفققـ ،وأطـرففؿ بـالؼراءات ،ولؽــف أسـؼط ركــ اإلســاد يف قبـقل الؼـراءة
الؼرآكقة ،وطؿد إلك اإلقراء بالشاذ ،فحصؾ لف ما حصؾ ،تقيف سـة521 :هـ ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبـار
ص ،845 :وغاية الـفاية-805.0 :
( )1طبدالقاحد بـ طؿر بـ محؿد بـ أبـل هاشـؿ ،أبـق صـاهر البغـدادي ،إمـام ثؼـة ،تـقيف ســة516 :هــ ،لـف
مصـػ يف الؼراءات ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبار ص ،843 :وغاية الـفاية -142 .8
( )2أحؿد بـ مقسك بـ العباس بـ مجاهد ،أبـق بؽـر البغـدادي ،الؿؼـرئ اإلمـام ،مصــػ كتـاب الؼـراءات
السبعة ،تصدر لإلقراء ،وازدحؿ طؾقف أهؾ إداء ،ورحؾ إلقف مــ إقطـار ،تـقيف ســة501 :هــ ،يـظـر:
معرفة الؼراء الؽبار ص ،825:وغاية الـفاية -856 .8
( )3يـظر :جؿال الؼراء ص ،505:والؿرشد القجقز ص ،853:والـشر  ،84.8وغقث الـػع ص-005 :
( )4محؿد بـ أحؿد بـ أيقب ابـ شـبقذ أبق الحســ البغـدادي ،شـقخ اإلقـراء بـالعراق ،إمـام يف الؼـراءات،
غقر أكف اطتؿد ركـ اإلستاد يف قبقل الؼراءة الؼرآكقة ولق خالػ الرسؿ ،فاشتفر طـف اإلقراء بالشـاذ ،وقـد
حصؾ لف ما حصؾ ،تقيف سـة 505 :هـ ،يـظر :معرفة الؼراء الؽبار ص ،823 :وغاية الـفاية -20 .0
( )5يـظر :تاريخ اإلسالم  ،05.01والبداية والـفاية -858.88
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لرتكبقها) [الـحؾ]5 :

د .طبد اهلل بـ طبدالعزيز الدةـقةر

قــدم إلــك مصـر و َأقــرأ بندغـام مثــؾ( :الحؿقــر

ٕبل طؿرو ُ ،فرفع إلك الؼاضل وحؽـؿ طؾقـف بـالؿـع مــ

ذلؽ ،مع هنايتف يف العؾؿ ٓ سقؿا طؾؿ الـحق والؼراءة -
وأما كالم الؼراء  ,رحؿفؿ اهلل  ,فؼال السجاوكدي  ,رحؿـف اهلل  ٓ : ,تجـقز
الؼراءة بشلء مـ الشقاذ 7لخروجفا طـ إجؿاع الؿسؾؿقـ وطـ القجف الذي ثبـت بـف
الؼرآن وهق التقاتر وإن كـان مقافؼـًا لؾعربقـة وخـط الؿصـحػ ٕ 7كـف [جـاء] مــ
صريؼ أحاد وإن كان ك َؼ َؾت ُف ثؼات فتؾؽ الطريؼ ٓ يثبت هبا الؼرآن ،ومـفـا مـا ك ْؼ ُؾـف ٓ
ُيعتؿد طؾك كؼؾف وٓ ُيقثؼ بخربه ففذا أيضًا مردود وٓ تجقز الؼراءة بف وٓ ُيؼبؾ وإن
وافؼ العربقة وخط الؿصحػ ،ولؼد كبغ ققم يطالعقن كتب الشقاذ و ُيؼرؤون بؿا فقفا
وربؿا ص َّحػقا ذلؽ فقزداد إمر ضؾؿ ًة وطؿك -
وأمـــا قـــقل الشـــقخ برهـــان الـــديـ الجعـــربي  ,رحؿـــف اهلل  : ,وحؽـــؿ الشـــاذ
[الجقاز] -
( )8محؿد بـ أحؿد بـ بضحان بـ طقـ الدولـة ،أبـق طبـد اهلل الدمشـؼل ،شـقخ مشـايخ اإلقـراء بالشـام ولـد
سـة335 :هـ ،وسـؿع الحـديث وطــل بـالؼرآن ،تـقيف ســة 415 :هــ ،يـظـر :معرفـة الؼـراء الؽبـار ص:
 ،564وغاية الـفاية -24 .0
( )0وهل مـ رواية شجاع بـ أبل كصر البؾخل طـ أبل طؿرو البصري ،يـظـر :الؽامـؾ لؾفـذلل ص،528 :
والصحقح الؿؼروء بف طـ أبـل طؿـرو مــ روايـة السقسـل هـق اإلضفـار يف هـذا الؿقضـعٕ 7كـف مقضـع
كصــب ،يـظــر :اإلقـــاع يف الؼــراءات الســبع ٓبـــ البــاذش ص ،50 :وشــرح صقبــة الـشــر ٓبـــ الجــزري
ص-25 :
( )3أبق طؿرو البصري أحد ال ُؼ َّراء السبعة ،مضت ترجؿتف ص-05 :
( )1يـظر :غاية الـفاية -520.8
( )2محؿد بـ صقػقر الغزكقي أبق طبد اهلل السجاوكدي الؿػسـر الؿؼـرىء الـحـقي ،لـف مصــػات يف التػسـقر
والؼراءات ،تقيف سـة455 :هـ ،يـظر :غاية الـفاية  ،824.0وصبؼات الؿػسريـ لؾسققصل-828 :
( )3يف إصؾ " :جاهؾ " والصحقح الؿثبت 7لؿـاسبة السقاق ،ولؿقافؼة ما يف جؿال الؼراء ص-558 :
( )4يـظــر :جؿــال الؼــراء لؾســخاوي ص ،558 :حقــث اقتــبس الســجاوكدي كالمــف الســابؼ مـــف ،والؿرشــد
القجقز ص-856 :
( )5يـظـر :كــز الؿعــاين يف شـرح حـرز إمــاين لؾجعـربي  ،52.0مــا بـقـ الؿعؽـقفتقـ ســاقط مــ إصــؾ،
ومثبت مـ كـز الؿعاين-
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فؿحؿقل طؾك جقاز الـؼؾ والرواية ٓ مطؾؼًا ،بـؾ بشـرط طـدم اطتؼـاد الؼرآكقـة
كؿا تؼدم يف كالم ابـ طبـد الـربٕ 7ن الؿؼـرئ مــ حقـث كقكـف ُمؼرئـًا وضقػتـف مجـرد
الـؼـؾ والروايــة ،وكــذلؽ كـؾ مـــ وقــع يف كالمــف الجـقاز ،ويحتؿــؾ أن يؽـقن مــراده
بشرط أٓ يعتؼد قرآكقتف -واهلل أطؾؿ-
فلما ققل الفذلل :مـا مــ قـراءة ُقـرأت وٓ روايـة ُرويـت إٓ وهـل صـحقحة -
ففذا إن كان ضاهره طدم آحتقاج إلك التقاتر فؼد ق َّقده بؼقلف :إذا لؿ يخالػ اإلجؿاع
وبف صار مقافؼًا لؿا طؾقف إئؿة واهلل أطؾؿ
وأما الؿسـللة الةاكقـة :وهـل صـحة الصـالة إذا ُقـرئ بالشـقاذ فقفـا ،فلمـا الحـػقـة
فالذي أفتك بف أهؾ العصر مــفؿ فسـاد الصـالة إن غ َّقـرت الؿعــك كؿـا سـقليت ،وقـال
قرر أن الؼـرآن ٓ بـد مــ تـقاتره :ولفـذا قالـت
شؿس الديـ السرخسل يف أصقلف لؿا َّ

تػرد هبا ابـ مسعقد لؿ َت ُجز صالتفٕ 7كف لؿ يقجد فقف الـؼـؾ
إئؿة لق صؾك بؽؾؿات َّ
الؿتقاتر ،وباب الؼرآن باب يؼقـ وإحاصة فال يثبت بدون الـؼؾ الؿتقاتر كقكـف قرآكـًا،
وما لـؿ يثبـت أكـف قـرآن فتالوتـف يف الصـالة كـتالوة خـرب ،فقؽـقن مػسـد ًا لؾصـالة ،
وضاهر هذا اإلفساد سقا ٌء ُقرأ معف غقر شاذ أم ٓ ،وسقا ٌء غ َّقر الؿعـك أم ٓ-
ويف شرح الفداية لؾؽاكل  ,رحؿف اهلل  ,ويف الؽايف  :لق قرأ بؼـراءة شـاذة ٓ
ٓ تػسـد صــالتف بآتػـاق  -ويف فتــاوى الظفقريـة
()8
()0
()5

()1
()2
()3

 :لــق قـرأ مــا روي طــ الـبــل ,

يـظر :الؿرشد القجقز ٕبل شامة ص-845 :
أصقل السرخسل -046 .8
محؿد بـ محؿد بـ أحؿد الخجـدي السـجاري ،قـقام الـديـ الؽـاكل ،فؼقـف حـػـل سـؽـ الؼـاهرة ،لـف
مصــػ يف الػؼــف الحـػــل ،تــقيف بالؼــاهرة ســـة416 :هـــ ،يـظــر :الجــقاهر الؿضــقة  ،512.0وإطــالم
-53.4
هق كتاب الؽايف شرح القايف يف الػروع ،لعبد اهلل بـ أحؿد الـسػل الحـػل (ت482 :هـ)-
يـظر :البـاية شرح الفداية لؾعقـل -844.0
هل مجؿقع فتاوى ضفقر الديـ الؽبقر طؾل بـ طبـد العزيـز بــ طبـد الـرزاق الؿرغقــاين (ت223 :هــ)،
وضفقر الديـ بـ أبل بؽر محؿد بــ أحؿـد بــ طؿـر (ت386 :ه) ،وضفقـر الـديـ الصـغقر :الحســ بــ
طؾل ،وطـد اإلصالق يراد بف ضفقـر الـديـ بــ أبـل بؽـر محؿـد ،ذكـر فقـف أكـف جؿـع كتابـا مــ القاقعـات
والـقازل مؿا يشتد آفتؼار إلقف-
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الص ْـق ُم لِـل َو َأكَـا َأ ْج ِـزي بِ ِـف »  ،ومـا
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ,طـ اهلل تعـالك كؼقلـفَّ « :
ُ
بل تػسد
أشبفف ٓ يجقز ،لق قرأ بؼراءة لقست يف مصحػ العامة كؼراءة ابـ مسعقد وأ ٍّ
صالتف طـد أبل يقسػ  ،وإصح أهنا ٓ تػسد ولؽـ ٓ ُيعتد هبا مـ الؼراءة -
ويف الشامؾ لؾسراج الفـدي  :و ُيؼرأ بؿا يف مصحػ طثؿان ،ولق ُقـرأ بؿـا لـقس
يف مصحػ العامة تػسد صالتف طـد الشقخقـ  ،وإصح أكف لق قرأ بؿا يف مصـحػ
ُ
بل ٓ ُيعتد بف وٓ تػسد ،وقال الػارابل يف شـرح الفدايـة  :فصـؾ يف
ابـ مسعقد وأ ٍّ
الشــقاذ مـ الؼــراءات [ : ]-----إذا قرأ( :إ َياك) [الػاتحة ]2 :بتخػقػ القاء قـال
قال بعض العؾؿاء :تػسد صـالتفٕ 7ن " إ َيـا " ضـقء الشـؿس ولـق اطتؼـد ذلـؽ كػـر،

( )8أخرجف البخاري يف صحقحف ،كتاب التقحقد ،باب( :يريـدون أن يبـدلقا كـالم اهلل) ،)4160( 815.6
ومسؾؿ يف صحقحف ،كتاب الصقام ،باب :فضؾ الصقام-)8828( ،524.5 ،
( )0يعؼقب بـ إبراهقؿ بــ حبقـب إكصـاري الؽـقيف البغـدادي ،أبـق يقسـػ :صـاحب اإلمـام أبـل حـقػـة
وتؾؿقذه ،وأول مـ كشر مذهبف ،كان فؼقفا طالمة مـ حػاظ الحديث ،ولد بالؽقفة سـة 885 :هــ ،ولـل
الؼضاء ببغداد أيام الؿفدي والفادي والرشقد ،وتقيف سـة850 :هـ ،يـظـر :الجـقاهر الؿضـقة ،002.0
وتاريخ بغداد -526.83
( )5يـظر :البـاية شرح الفداية -844.0
( )1طؿـر بــ إسـحاق بــ أحؿـد الغزكـقي سـراج الــديـ الفــدي قاضـل الحـػقـة يف مصـر ،ولـد ســة421 :هــ ،لــف
مصـػ تػسقر الؼرآن العظقؿ ،تقيف ســة445 :هــ ،يـظـر :صبؼـات الؿػسـريـ لألدكـف وي ص ،062 :ومعجـؿ
الؿػسريـ -560 .8
( )2إذا ُأصؾؼ مصطؾح " الشقخان " طـد إحـاف فقعـقن بف :اإلمام أبق حـقػة وصاحبف أبق يقسػ يعؼـقب
يعؼقب بـ إبراهقؿ-
( )3أمقر كاتب بـ أمقر طؿر العؿقد ،ابـ العؿقد أمقر غازي ،الشقخ ققام الـديـ أبـق حـقػـة الػـارابل اإلتؼـاين،
ولد بنتؼان سـة352 :هـ ،فؼقف حـػل متؿؽـ ،لف مصـػات يف الػؼف الحـػل ،تـقيف ســة425 :هــ ،يـظـر:
أطقان العصر  ،302 .8والطبؼات السـقة يف تراجؿ الحـػقة -852 .8
( )4يـظـر :الؿحــقط الربهـاين  ،503.8واســؿ كتـاب الػــارابل :غايــة البقـان وكــادرة الزمـان يف آخــر إوان يف شــرح
الفداية ،حؼؼ بؽؾقة الشريعة والؼاكقن بجامعة إزهـر بالؼـاهرة ،ولـؿ يتقسـر لـل الققـقف طؾقـف ،وقـد كؼـؾ طــف
صاحب الؿحقط الربهاين-
( )5يقجد ما بقـ الؿعؽقفتقـ صؿس بؿؼدار كؾؿة-
( )6يـظر :الؿحتسب ٓبـ جـل  ،12 .8وشقاذ الؼرآن ٓبـ خالقيـف ص ،82 :وشـقاذ الؼـراءات لؾؽرمـاين
ص-10 :
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وإصح أهنا ٓ تػسد ٕهنا [قراءة] طؿرو بـ [فائد]

 ,وذكرها طـف مجاهد

,

 ,وإصؾ أن الؼراءة الشـاذة ٓ تبطـؾ الصـالة ولـق قـرأ (طتَّـك حـقـ) [الصـافات:
 ]841بالعقـ ٓ تػسد ٕ 7هنا قراءة طائشة
صــقيالً) [الؿزمــؾ]4 :

 ,رضـل اهلل طـفـا  ،,ولـق قـرأ (سـبخًا

ٓ تػســد 7إذ هــل قــراءة شــاذة وضــاهر هــذه الـؼــقل كؾفــا

التعارض ،فؾذلؽ قال صاحب الؿحقط  :وتلويؾ مـا روي طــ طؾؿائــا أهنـا تػسـد
صالتف إذا قرأ هذا ولؿ يؼرأ شقئًا آخر مؿا يف مصحػ العامة  ،أما لق قرأ [مع ذلـؽ
مؿــا يف مصــحػ العامــة مؼــدار مــا تجــقز بــف الصــالة تجــقز صــالتف] ٕ 7ن الؼــراءة
الشاذة إن غقرت معـك الؼراءة الصحقحة أفسدت الصالة وإٓ فال،كؿا أفتك بف الشقخ
سعد الديـ الديري  ,ختؿ اهلل لف بخقر  ,فؿـ قال بالػاسد فؿراده إن غقرت الؿعــك،
ومـ قال بالصحة فؿراده إن لؿ تغقر الؿعـك -
وأما الؿالؽقة فؼال مالؽ يف الؿدوكة :مـ صؾك بؼراءة ابــ مسـعقد أطـاد صـالتف

( )8يف إصؾ " قرآن " والصحقح الؿثبتٕ 7ن الؼرآن الؽريؿ حؼقؼة شرطقة لؽالم اهلل فال ُتـسـب إٓ إلقـف،
إلقف ،بخالف الؼراءة-
( )0يف إصــؾ " قايــد " والصــحقح الؿثبــت ،وطؿــرو بـــ فائــد أبــق طؾــل إســقاري البصــري ،أحــد ال ُؼـ َّـر
ال ُؼ َّصاص ،وردت طـف الرواية بالشاذ ،ولف أحاديث مـؽرة ،وقد ضعػف أهؾ العؾؿ وتركـقا حديثـف ،تـقيف
بعد سـة022 :هـ ،يـظر :الجرح والتعديؾ  ،052.0وغاية الـفاية -320 .8
( )5يـظر :اإلباكة طـ معاين الؼراءات ص-808 :
( )1الصحقح أهنا قراءة ابـ مسعقد ،وهل بؾسان ققمف هذيؾ ،ولؿ أر أحد ًا كسبفا إلك طائشـة غقـر الؿملـػ،
يـظر :الحجة لؾ ُؼ َّـراء السبعة ٕبل طؾل الػارسل  ،1.8والؿحتسب ٓبـ جـل  ،515 .8والـشـر ٓبــ
الجزري -00.8
( )2وهل قراءة يحقك بـ يعؿر وابـ أبل طبؾة وغقرهؿا ،يـظر :تػسقر ابـ جرير الطربي  ،354.05والؽامؾ
والؽامؾ يف الؼراءات لؾفذلل-320.8 :
( )3أبق الؿعالل برهان الديـ محؿقد بـ أحؿد بـ طبد العزيز ابـ َمازَ َة البخاري ،فؼقف حـػل ،ولد بؿرغقــان
بؿرغقـــان ســـة228 :هــــ ،مـــ بقــت طؾــؿ وديـــ ،لــف فتــاوى ومصـــػات طديــدة يف الػؼــف الحـػــل ،تــقيف
ببخارى سـة383 :هـ ،يـظر :الػقائد البفقة يف تراجؿ الحـػقة ص ،022 :وهداية العارفقـ -121.0
( )4يـظر :الؿحقط الربهاين -503.8
( )5ما بقـ الؿعؽقفتقـ سؼط مـ إصؾ ،والتصحقح مـ الؿحقط الربهاين -503.8
( )6يـظر :شرح صقبة الـشر لؾؿملػ -855.8
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أبد ًا  ،فؼال الصؼؾل ٕ :كف كان يؼرأ ويػسـر يف غقـر الصـالة وفقفـا ٓ يػسـر ،فؽـؾ
هذا يعقد مـ قرأ بؼراءتف خارج الصالة وهق مخالػ إلصالق اإلمام ،وقال الشقخ أبـق
بؽر إهبري ٕ :هنا ُكؼؾت كؼـؾ آحـاد ،وكؼـؾ أحـاد غقـر مؼطـقع بـف ،والؼـرآن إكؿـا
ُيمخذ بالـؼؾ الؿؼطقع بف -
وطؾك هذا فؽؾ قراءة كؼؾت كؼؾ آحاد تبطؾ هبـا الصـالة ،كؿـا قـال أبـق طؿـر ابــ
طبــد الــرب يف تؿفقــده :وقــد قــال مالــؽ :إن مـــ قــرأ بؼــراءة ابـــ مســعقد أو غقــره مـــ
الصحابة مؿا يخالػ الؿصحػ لـؿ ُي َص َّـؾ ورا َءه وطؾؿـاء الؿسـؾؿقـ مجؿعـقن طؾـك
ذلؽ إٓ ققمًا شذوا ٓ تعريج طؾقفؿ -
وقال ابـ شاس  :ومـ قرأ بالؼراءة الشاذة لؿ تجزئف ،ومـ ائتؿ بف أطاد أبد ًا -
وقال ابـ الحاجب يف فروطف :وٓ يجزئ بالشاذ ويعقد أبد ًا -
وققل ابـ طبد السالم  :واإلمام إكؿا كص طؾك اإلطادة أبد ًا يف شاذ خاص وهق
( )8يـظر :الؿدوكة يف فؼف اإلمام مالؽ -844.8
الصؼ ّؾل ،فؼقف مالؽل مـ أهؾ إكدلس متؿؽـ حاذق،
( )0طبد الحؼ بـ محؿد أبق محؿد الؼرشل السفؿل ّ
حاذق ،لف مملػات يف الػؼف الؿالؽل ،تقيف باإلسؽـدرية سـة133 :هـ ،يـظر :الديباج الؿـذهب ،23.0
وشجرة الـقر -845.8
( )5محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿـد بــ صـالح ،أبـق بؽـر التؿقؿـل إهبـري ،شـقخ الؿالؽقـة يف العـراق ،سـؽـ
بغداد ،ولد سـة056 :هـــ ،لـف تصـاكقػ يف الػؼـف الؿـالؽل ،تـقيف ســة542 :هـــ ،يـظـر :تـاريخ بغـداد 5
 ،160.والقايف بالقفقات -022.5
( )1يـظر :الـؽت والػروق لؿسائؾ الؿدوكة لؾصؼؾل -23.8
( )2يـظر :التؿفقد ٓبـ طبدالرب -065.5
( )3طبد اهلل بـ محؿد بـ كجؿ بـ شاس السعدي الؿـالؽل ،أبـق محؿـد :شـقخ الؿالؽقـة يف مصـر ،مــ أهـؾ
بقت أمراء ،لف مصـػات يف الػؼـف الؿـالؽل ،تـقيف يف الغـزو ســة383 :هـــ ،يـظـر :شـذرات الـذهب . 2
 ،36وشجرة الـقر -055.8
( )4يـظر :طؼد الجقاهر الثؿقـة ٓبـ شاس الؿالؽل -66.8
( )5يـظر :جامع إمفات ٓبـ الحاجب -61.8
مػسر واطظ ،مـ كبـار العؾؿـاء
( )6أحؿد شاد بـ طبد السالم بـ محؿقد أبق الؿؽارم
ّ
الغزكقي ،فؼقف حـػل ِّ
العؾؿــاء يف أصــػفان ،تــقيف ســـة220 :هـــ ،يـظــر :الجــقاهر الؿضــقة  ،852.8وصبؼــات الؿػســريـ
لؾداوودي -820 .8
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فؿسـ َّؾؿ ٓحتؿـال أن السـائؾ إكؿـا
وهق قراءة ابـ مسـعقد ،إن أراد القاقـع يف الؿدوكـة ُ
سلل طـفا ،وإن أراد مطؾؼ رواية ابـ طبد الرب ،وأيضًا لقس وجف تخصقص قراءة ابــ
مسعقد يؼقىٕ 7ن ما ثبت آحاد ًا ُقطع بؽقكف لقس بؼرآن كؿا تؼدم آتػاق طؾقـف ،كعـؿ
تلكد الؿـع مـفا لشدة مخالػتفا لؾؿصحػ الؿجؿع طؾقف ،والؿصؾل هبا وبغقرهـا مــ
الشقاذ كالؿصؾل بغقر كالمف  ,طز وجـؾ ,فقـضـؿ إليؼاطفـا بـال قـراءة تعؿـد الؽـالم
فقفا فال يخؾق مـ الػساد ،قال ابـ طبد السـالم :طؾـك أكـف وقـع يف التؿفقـد روايـة طــ
مالؽ بجقاز الؼراءة ابتدا ًء-
ابــ
قال ابـ طرفة :هذا وهؿ ،إكؿا قال فقـف :قـال ابــ وهـب :قؾـت لؿالـؽ :أقـرأ ُ
مسعقد رجالً :ﭽﭰ ﭱﭼ [الـدخان ]11 :فجعـؾ الرجـؾ يؼـقل :صعـام القتـقؿ،
ِ
الػاجر) -أيؼرأ هبذا ؟ قال :كعؿ -وفقف روى ابــ وهـب :جـائز أن يؼـرأ
فؼال لفَ ( :صعا ُم
بؼراءة طؿر( :فامضقا إلك ذكر اهلل) [الجؿعة ]6 :لحديثُ « :أك ِْز َل ا ْل ُؼ ْر َ
آن َط َؾـك َسـ ْب َع ِة
ٍ
قس َر مـْ ُف » - ---
َأ ْح ُرف َفا ْق َر ُؤو ْا َما َت َّ
قال أبق طؿر :معـاه يف غقر الصالة ولؿ َي ُجز فقفإ ،ن غقر مصـحػ طثؿـان خـرب
واحد ٓ قطعل ،وإكؿا ذكركا ققل مالؽ تػسقر ًا لؾحديث يعـل ققلف  ,صـؾك اهلل طؾقـف
آن َط َؾك سبع ِة َأحر ٍ
وسؾؿ ُ « ,أك ِْز َل ا ْل ُؼ ْر َ
ف »-----فػسر اإلمام مالؽ إحرف بإلػـاظ
َ َْ ْ ُ
كؿا هق الصحقح--،اكتفك -

ٍ
حقـئـذ طؾـك أكـف قـرآن،
وٓ يػفؿ مـ ققل أبل طؿر هذا يف غقر الصالة أكف يؼرأ بف

فنن أبا طؿر بعد هذا َّكقر فب َّقـ بعد ذكره أشقا َء مـ الشقاذ كؼراءة ابــ مسـعقد وغقـره :
تسع وتسـعقن كعجـ ًة أكثـك) [ص:
(وأققؿقا الحج والعؿرة) [البؼرة ]863 :وأيضًاٌ ( :
 ]05وقــراءة ابـــ طب ـاس ( :وشــاورهؿ يف بعــض إمــر) [آل طؿــران ،]826 :قــال:
وذلؽ محؿقل طـد أهؾ العؾؿ الققم طؾك الؼـراءة يف غقـر الصـالة طؾـك وجـف التعؾـقؿ
( )8سبؼ تخريجف ص-15 :
( )0يـظر :الؿختصر الػؼفل ٓبـ طرفة -011.8
( )5يـظر :التؿفقد ٓبـ طبدالرب -060.5
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والقققف طؾك ما ُروي مـ طؾؿ الخاصة واهلل أطؾؿ -اكتفك ،فظفر مـ كالمـف أكـف ٓ
بد مـ التقاتر ومقافؼة الرسؿ-
قــال ابـــ طبــد الســالم :ولؼائــؾ أن يؼــقل هــذا إكؿــا هــق يف الػاتحــة ،وأمــا غقرهــا
فالؼارئ وإن خرج طـ التالوة فنن خرج إلك ٍ
ذكر وهق مشروع يف الصالة فال تبطؾ-
قال الشقخ خؾقؾ يف شرح كالم ابـ الحاجب :ويف هذا كظـر ٕ 7ن الشـاذ لؿـا لـؿ
يؽـ قرآكًا وكؼؾف قرآكًا خطل كؿا تؼدم ،صار كالؿتؽؾؿ يف صالتف طامد ًا ،واهلل أطؾؿ -
وأيضًا فنكا كؼطع بلن الؼرآن كؼؾ متقاتر ًا ،فؿـا لـؿ يتـقاتر يحصـؾ لــا الؼطـع بلكـف
لقس قرآكًا-
وأمــا الشــافعقة فؼــال الـــقوي  ,رحؿــف اهلل ورضــل طـــف  ,يف روضــتف :وتصــح
بالؼراءة الشاذة إن لؿ يؽـ فقفا تغققر معـك وٓ زيادة حرف وٓ كؼصـاكف  ،وهـذا هـق
الؿعتؿد مـ الؿذهب وبف الػتقى -وقال يف التبقان :تصح بشرط أٓ ُتغقر الؿعـك ،فنن
غقرتــف بطؾــت صــالتف ،فــنن كــان كاســقًا أو جــاهالً لــؿ تبطــؾ ،ولــؿ ُتحســب لــف تؾــؽ
الؼراءة -
وقال يف البحر :إن لؿ يؽــ فقفـا تغققـر معــك لـؿ تبطـؾٕ 7ن الؾحــ إذا لـؿ يغقـر
الؿعـك لؿ تبطؾ ،وإن كان فقفا زيادة كؾؿة أو تغققر معـك فتؾؽ الؼراءة تجري مجرى
أثر طـ الصحابة أو خرب طـ الـبل  ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ،,فنن كاكت طؿـد ًا بطؾـت
صالتف ،أو سفق ًا سجد لسفق  -اكتفك-
قال الزركشل  ,رحؿف اهلل  : ,ويـبغل أن يؽـقن هـذا التػصـقؾ يف غقـر الػاتحـة،
ولفذا قـال ابــ الجـزري يف فتاويـف :إن كـان يف الػاتحـة فـال ُيجـزئ ٕ 7كـا كؼطـع بلهنـا

()8
()0
()5
( )1
()2

يـظر :الؿصدر السابؼ -066.5
يـظر :التقضقح يف شرح الؿختصر لؾشقخ خؾقؾ بـ إسحاق الؿالؽل -515.8
يـظر :روضة الطالبقـ لؾـقوي -010.8
يـظر :التبقان يف آداب حؿؾة الؼرآن ص-64 :
يـظر :بحر الؿذهب لؾروياين -038.0
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لقست مـ الؼرآن ،والقاجب قـراءة الػاتحـة ٓ غقرهـا  ،بخـالف السـقرة والػاتحـة
خارج الصالة -
إذا ضفــر هــذا طؾؿــت وجــف تعبقــره يف الروضــة بـــ " تصــح " ٕ 7ن كالمــف فقفــا يف
صحة الصالة وطدمفا ٓ ،يف تحريؿ الؼراءة وطدمفا-
وقد جؿع الـقوي  ,رحؿف اهلل  ,يف التحؼقؼ بقـ الؿسللتقـ فؼال :يجقز الؼـراءة
بالسبع دون الشقاذ وهذه هل الؿسللة ،ثؿ قال :فنن قرأ بالشاذ صـحت صـالتف إن لـؿ
يغقر معـك وٓ زاد حرفًا وٓ كؼص ،وإن لحـ ولؿ يغقـر معــك كـره ،فـنن تعؿـد حـرم
(أكعؿـت) [الػاتحـة ]4 :أو كسـرها ْ
تعؿـد ُه
وصحت صالتف ،وإن غ َّقره كضـؿ تـاء
ُ
إن َّ
تبطؾ الصالة  -اكتفك-
قال الزركشل  ,رحؿف اهلل  : ,واطؾؿ أن ما قآه
يف الؿسللة ،وقد تعـرض لـف ابــ أبـل طصـرون

مـ الصحة هق أحد إوجـف

يف آكتصـار فؼـال :وإن قـرأ اإلمـام

بالؼراءة الشاذة فػقف أوجـف :أحـدها ٓ :تبطـؾ صـالتف ،والثـاين :إن أحـال الؿعــك طــ
الؼــراءة الؿعروفــة أبطؾفــا ،والثالــث :تبطــؾ ٕن الؼــراءة بؿــا تــقاتر -قــال :وطـــدي إن
أحالفا بؿا يغقر الؿعـك أو زاد فقفا كؾؿة أبطؾفا ،وما سقى ذلـؽ ٓ يؼتضـل الـبطالن-
قال :وتؽره الصالة فقفا طؾك القجقه كؾفإ 7هنا لؿ ُتـؼؾ طـ السؾػ أهنؿ صـؾقا هبـا-
اكتفك-
( )8كؿا جاء يف حديث طبادة بـ الصـامت رضـل اهلل طــف قـال :قـال رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿَ « :
ٓ
َصالَ َة ل ِ َؿ ْـ َل ْؿ َي ْؼ َر ْأ بِ َػاتِ َح ِـة الؽِت ِ
َـاب » أخرجـف البخـاري يف كتـاب إذان ،بـاب :وجـقب قـراءة الػاتحـة
لإلمام والؿلمقم 828.8 ،حديث رقؿ ( ،)423ومسؾؿ يف كتاب الصالة ،باب :وجقب قراءة الػاتحـة
يف كؾ ركعة 062.8 ،حديث رقؿ (-)561
( )0يـظر :شرح صقبة الـشر لؾؿملػ -855.8
( )5يـظر :روضة الطالبقـ لؾـقوي -010.8
( )1يعـل بذلؽ الـقوي والروياين مـ الشافعقة-
( )2طبداهلل بـ محؿد بـ أبل طصرون التؿقؿل الؿقصـؾل ،أبـق سـعد ،فؼقـف شـافعل مؼـرئ ،ولـد بالؿقصـؾ
سـة160 :هـ ،لف مصـػات طديدة يف الػؼف الشافعل ،تقيف ســة252 :هـــ ،يـظـر :غايـة الـفايـة ،122.8
وصبؼات الشافعقة الؽربى -850.4
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وأما ققل الرافعـل  ,رحؿـف اهلل  ,يف صـػة الصـالة مــ الشـرح :وتسـقغ الؼـراءة
بالسبع ،وكذا الشاذة إن لؿ يؽـ فقفا تغققر معـك وٓ زيادة حرف وٓ كؼصاكف -
وققل ابـ الرفعة يف صـػة الصـالة مــ الؽػايـة :إن إبـدال حـرف مــ الػاتحـة
مبطؾ لؾصالة ،وكذا يف غقر الػاتحة يف ٍ
ققل إٓ أن تؽقن قد وردت قـراءة شـاذة مثـؾ:
(إكا أ ْكطقـاك الؽقثر) [الؽقثر ]8 :فنهنا ٓ تبطؾ  ،وققلف :إٓ أن تؽقن---إلخ ،إن
لــؿ تغقــر معـــك فــنن الؼــراءة الشــاذة ٓ تبطــؾ لؽـفــا تؽــره قالــف الؼاضــل الحســقـ ،
واشرتط الرافعل أٓ يؽقن فقفا تغققر معــك وٓ زيـادة حـرف وٓ كؼصـان حـرف كـذا
حؽاه يف صػة الصالة  ،وققلف يف بـاب صـػة إئؿـة يف الؽـالم طؾـك صـالة الؼـارئ
خؾػ مـ يؾحـ يف الػاتحة :قال أصحابـا :إكف يـظـر فـنن كـان لحــف ٓ يخـؾ بـالؿعـك
ـفؿدُ هلل]
اهلل " أو قـال[ :الـ ْ
بلن يـصب الدال مــ " الحؿـدَ " أو يرفـع الفـاء يف اسـؿ " ُ
[الػاتحة ، ]0 :كؿا قال الؼاضل الحسقـ يف باب صػة الصالة :صـحت صـالتف -
صالتف  -وققل الشقخ جؿال الـديـ يف الؿفؿـات وغقرهـا :إن يف فتـاوى الؼاضـل
( )8يـظر :الشرح الؽبقر لؾرافعل -504.5
( )0أحؿـد بـــ محؿــد بـــ طؾــل إكصــاري ،أبــق العبـاس ،كجــؿ الــديـ ،الؿعــروف بــابـ الرفعــة ،ولــد ســـة:
312هـ ،فؼقف شافعل مـ أهؾ مصـر ،وتـقيف482 :هـــ ،لـف مصــػات يف الػؼـف الشـافعل ،يـظـر :صبؼـات
الشافعقة الؽربى  ،01.6وصبؼات الشافعقة ٓبـ قاضل شفبة -088.0
( )5رويت طـ ُأبل بـ كعب وابـ مسعقد والحسـ وغقرهؿ ،يـظر :شـقاذ الؼـرآن ٓبــ خالقيـف ص،850 :
وشقاذ الؼراءات لؾؽرماين ص ،202 :ورويت طـ أم سؾؿة طـد الطرباين يف إوسط  ،008.5تػرد بـف
طؿرو بـ مخرمة ،قال ابـ حجر :وفقف طؿرو بـ طبقد واهل الحديث ،يـظـر :الؽـايف الشـاف يف تخـريج
أحاديث الؽشاف ص-855 :
( )1يـظر :كػاية الـبقف ٓبـ الرفعة -803.5
( )2الحسقـ بـ محؿد بـ أحؿد الؼاضل الؿروذي ،فؼقف شافعل حاذق ،لف مصـػات يف الػؼـفُ ،طـرف بؾؼـب
حرب الؿذهب ،تقيف سـة130 :هـ ،يـظر :صبؼـات الشـافعقة الؽـربى  ،523.1وصبؼـات الشـافعقة ٓبــ
قاضل شفبة -010.8
( )3يـظر :الشرح الؽبقر لؾرافعل -164.8
( )4يف إصؾ " الحؿد هلل " والصقاب الؿثبت بقـ الؿعؽقفتقـ ،والتصـحقح مــ كػايـة الـبقـف ٓبــ الرفعـة
-52.1
( )5يـظر :كػاية الـبقف يف شرح التـبقف -52.1
( )6جؿال الديـ طبدالرحقؿ إسـقي ،مضت ترجؿتف ص-03 :
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مقهقب الجزري أن الؼراءة بالشقاذ جائزة مطؾؼًا إٓ يف الػاتحة لؾؿصؾل ،وأن ابـ
ابـ الجؿقزي يف فتاويف ذكر كحقه إٓ أكف أصؾؼ الؿـع يف الصالة -
فــالجقاب :أن كــالم الرافعــل وابـــ الرفعــة يف صــحة الصــالة بــالؼراءة الشــاذة
وطدمفا ٓ يف جقاز الؼراءة وطدم جقازها ،أما كالم ابـ الرفعة فصريح يف ذلؽ ،وأما
كــالم الرافعــل فؼــد ط َّب ـر الـــقوي  ,رحؿــف اهلل  ,طـــ مــراده بالصــحة فؼــال  :وتصــح
بالشاذ ---مـ غقر أن يـبف طؾك أكف مـ زيادتف ،إشارة إلك أن هـذا هـق مـراد الرافعـل،
طؾك أن كالم الرافعل لقس فقف تصريح بؿا يزطؿ مـ تؿسؽ بـف ،بـؾ هـق محتؿـؾ فـال
يسقغ آحتجاج بف يف مثؾ هذا
وأما ما يف الؽػاية مـ كسبة الؼقل بالؽراهة إلك الؼاضل الحسقـ فؿحؿقل طؾـك
كراهـة التحـريؿ ،كؿــا أصؾؼــقا كراهــة الصــالة يف إوقــات الخؿســة ،وأصؾؼــقا كراهــة
القصال ،وكراهة ال ُؼبؾة لؾصائؿ ،إلك غقر ذلؽ مـ الؿقاضع التـل يؽـقن الؿـراد فقفـا
التحريؿ ،ويف هذا كػاية واهلل أطؾؿ-

*

*

*

( )8مقهقب بـ طؿـر بــ مقهـقب بــ إبـراهقؿ الجـزري ،ولـد ســة262 :هــ ،فؼقـف أصـقلل شـافعل ،تـقلك
الؼضاء يف مصر ،لف مصـػات وفتاوى ،تقيف سـة332 :هــ ،يـظر :تـاريخ اإلسـالم  ،800.82وصبؼـات
الشافعقة الؽربى -554.5
( )0طؾل بـ هبة اهلل بـ سالمة أبق الحســ الؿصـري الشـافعل الؿعـروف بـابـ الجؿقـزي ،ولـد بؿصـر ســة224 :هــ،
فؼقف شافعل مؼرئ ،تقيف سـة316 :هـ ،يـظر :معرفة الؼراء ص ،522 :وغاية الـفاية -255.8
( )5يـظر :الؿفؿات يف شرح الروضة لجؿال الديـ إسـقي -20.5
( )1يـظر :روضة الطالبقـ لؾـقوي -010.8
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فضل :يف فتاّ ٚمجاع٘ مً الشْٔخ العضشٓني
وهذه فتاوى جؿاطة مـ إشـقاخ العصـريقـ بتحـريؿ مـا زاد طؾـك العشـرُ ،كتـب
الرحالة] الحافظ أبل الػضؾ شفاب الـديـ أحؿـد
لؾشقخ اإلمام العالمة الؿحؼؼ [ َّ
بـ حجر  ,ختؿ اهلل لف بخقر  ,فتـقى صـقر ُتفا :مـا تؼـقل السـادة الػؼفـاء أئؿـة الـديـ
وطؾؿاء الؿسؾؿقـ  ,رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ ,يف الؼـراءة بالشـقاذ هـؾ تحـرم ؟ إلـك
آخر السمال ،فلجاب ومـ خطف كؼؾت( :الحؿد هلل ،الؾفؿ اهدين لؿـا اختؾـػ فقـف مــ
الحؼ بنذكؽ ،كعؿ تحر ُم الؼراءة بالشقاذ ويف الصالة أشد ،وٓ كعرف خالفًا طـ أئؿـة
الشافعقة يف تػسقر الشاذ أكف ما زاد طؾك العشر ،بؾ مـفؿ مـ ضـ َّقؼ فؼـال :مـا زاد طؾـك
السبع ،وهق إصالق إكثـر مــفؿ ،واهلل سـبحاكف وتعـالك أطؾـؿ بالصـقاب ،وٓ يـبغـل
لؾحاكؿ خصقصًا إذا كان قاضل الشرع أن يرتك مـ يجعؾ ذلؽ ديدكف ،بؾ يؿـعف بؿا
أصر فقؿا هق أشد مـ ذلؽ ،كؿا فعؾ السؾػ باإلمام أبل بؽر بــ شــبقذ
يؾقؼ بف ،فنن َّ
 ,مع جاللتف  ،,فنن آسرتسال يف ذلؽ غقر ُم ٍ
رض ،ويثاب أولق إمقر  ,أيدهؿ اهلل
تعالك  ,طؾك ذلؽ صقاك ًة لؽتاب اهلل طز وجؾ ،واهلل سبحاكف وتعالك أطؾؿ-
كتبـف .أحؿد بـ طؾل بـ حجر  ,طػا اهلل طـف  ,آمقـ)-
و ُكتب لؾشقخ العالمة قاضل الؼضاة طؾؿ الديـ البؾؼقـل  ,أدام اهلل كػعف  : ,ما
تؼقل السادة العؾؿاء أئؿة الديـ وطؾؿاء الؿسـؾؿقـ  ,رضـل اهلل طــفؿ أجؿعـقـ  ,يف
الؼراءة بالشاذ هؾ تحرم يف الصالة وخـارج الصـالة أم ٓ ؟ وهـؾ الشـاذ مـا زاد طؾـك
السبع أو مـا زاد طؾـك العشـر ؟ أفتقكـا  ,مـلجقريـ  ,أثـابؽؿ اهلل الجــة بؿــف وكرمـف،
ففؿ لؾصقاب ٓ ،تجقز الؼراءة بالشاذ ٓ يف الصـالة
فلجاب ومـ خطف كؼؾت( :الؾفؿ ِّ
صرح بف الـقوي يف شرح الؿفذب  ،والصـحقح أن الشـاذ مـا زاد
وٓ يف غقرها ،كؿا َّ
الـؿثبت-
( )8يف إصؾ " :الرحؾة " والصقاب ُ
مػسر ،ولد سـة468 :هـ ،كشل يف بقت طؾـؿ،
( )0طؾؿ الديـ صالح بـ طؿر بـ رسالن البؾؼقـل ،فؼقف شافعل ِّ
لــف مصـــػات يف الػؼــف والتػســقر وغقــر ذلــؽ ،تــقيف ســـة535 :هـــ ،يـظــر :صبؼــات الؿػســريـ لؾــداودي
 ،002.8ومعجؿ الؿػسريـ -058.8
( )5يـظر :الؿجؿقع شرح الؿفذب لؾـقوي -560.5

321

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ

طؾك العشر وفاقًا لجؿاطة مـ إئؿة ،والثالث الزائـدة طؾـك السـبع يعؼـقب وخؾـػ
وأبق جعػر ،كؿا هق معروف يف مقضعف ،واهلل سبحاكف وتعالك أطؾؿ بالصقاب-
كـتـبف .صالح بـ طؿر البؾؼقـل)-
و ُكتــب لؾشــقخ اإلمــام العالمــة الؿحؼــؼ شــؿس الــديـ بـــ إماكــة  :مــا تؼــقل
السادة العؾؿاء أئؿة الديـ  ,رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ  ,هـؾ تحـرم الؼـراءة بالشـاذ يف
عـزر قارئفا أم ٓ؟
الصالة وخارج الصالة أم ٓ ؟ وهؾ تبطؾ هبا الصالة أم ٓ ؟ وهؾ ُي َّ
وإذا أكؽــر طؾقــف رجــؾ ذلــؽ وكــان القاقــع أكــف قـرأ ققلــف تعــالك :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﭼ [الســجدة ]82 :بالصــاد الؿفؿؾــة ففــؾ أصــاب يف إكؽــاره أم ٓ ؟ أفتقكــا ,
ملجقريـ -,
فلجاب( :الحؿد هلل رب العالؿقـ ،كعؿ تحرم الؼراءة بالشـاذ يف الصـالة وخـارج
الصـالة ،وأمـا بطـالن الصـالة بـالؼراءة الشـاذة فـنن لـؿ تغ ِّقـر معــك كؿـا إذا َقـرأ ( :إكــا
أكطقـــاك الؽــقثر) [الؽــقثر ]8 :فــال تبطــؾ الصــالة هبــا ،وإن غ َّقــرت الؿعـــك أبطؾــت
الصالة كؿا إذا قرأ :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [فاصر ]8 :بالحاء الؿفؿؾة طـقض الخـاء
الؿعجؿـــة ،وكؿـــا إذا قـــرأ :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [الســـجدة ]82 :بالصـــاد
الؿفؿؾة بدل الضاد الؿعجؿة وأمثال ذلؽ مؿا يتغقر بف الؿعـك ،وجعؾ بعض العؾؿاء
 ,رضل اهلل تعـالك طــفؿ  ,مــ ذلـؽ :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [الػاتحـة ]4 :إذا قـرأ
الؿصؾل( :ا َّل ِديـ) بالدال الؿفؿؾة أي مـ الذي يغقر الؿعـك وإن لؿ تؽـ قراءة شاذة،
والؿجزوم بف طـد طؾؿاء الشافعقة بطالن الصالة ،ولؿ يجـدوا الخـالف الؿـذكقر يف:
ﭽ ﭲ ﭳﭼ [الػاتحة ]4 :إذا أبدل الضاد ضا ًء ،بؾ جزمـقا بـبطالن الصـالة ويعـزر
الؼارئ هبا التعزير البؾقغ الزاجر لف طـ اإلقدام طؾك مثؾ ذلؽ إذا طؾؿ التحـريؿ ،وقـد
ُضرب ابـ شـبقذ ٕجؾ الؼراءة بالشاذ سبع درر لعدم اكتفائف طـ ذلؽ ،وال ُـؿـْؽِر طؾك
مـــ يؼــرأ بالشــاذ ُمصــقب يف إكؽــاره ،والؼــراءة الؿــذكقرة كســبفا بعــض الؿػســريـ
( )8شؿس الديـ محؿد بـ محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز أبق القؿـ إكصاري الصالحل ،فؼقف شافعل مـ
أسرة طؾؿقةُ ،يعرف بابـ إماكة ،ولد سـة502 :هـ ،يـظر :الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع -4 .6
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لألطؿش وبعضفؿ لؾحسـ البصري وبعضفؿ ٓبـ محقصـ  ،ولقس طــدهؿ شـلء
مـ ذلؽ والحالة هذه ،واهلل أطؾؿ بالصقاب-
كــــتـــبف .محؿد بـ إماكة الشافعل  ,لطػ اهلل تعالك بف -),
و ُكتب لؾشقخ العالمـة الؿحؼـؼ الحـافظ سـعد الـديـ بــ الـديري  ,خـتؿ اهلل لـف
بخقر : ,
ما تؼقل السادة العؾؿـاء أئؿـة الـديـ وطؾؿـاء الؿسـؾؿقـ  ,رضـل اهلل طــفؿ  ,يف
الؼراءة بالؼراءات الشقاذ طؾـك جفـة الؼرآكقـة أو إيفـام الؼرآكقـة هـؾ تحـرم يف الصـالة
يعـزر قارئفـا حق ٍ
ـئـذ أم ٓ ؟ وهـؾ الشـاذ باطتبـار إداء مـا زاد
وخارجفا أم ٓ ؟ وهـؾ َّ
طؾك السبع أو ما زاد طؾك العشر أفتقكا ,ملجقريـ  ,أثابؽؿ اهلل-
فلجاب( :الحؿد هلل الفادي لؾحؼ ٓ ،يجـقز اطتؼـاد الؼرآكقـة يف الشـقاذ التـل لـؿ
تـؼــؾ بالشــفرة والتــقاتر ،ويحــرم إيفــام الســامعقـ قرآكقتفــا ٓ س ـقؿا إذا كــان ذلــؽ يف
الصالة ،وإكؿا يؼرأ بالشاذ حقث ٓ ِ
يقهؿ أهنا مـ الؼـرآن ،ولـق قـرأ هبـا يف الصـالة بؿـا
ُ
يقجب تغققر الؿعـك أوجب فساد الصالة ،وما زاد طؾك السبع ففق يف حؽـؿ الشـاذ يف
هذا الحؽؿ وإن تػاوتـت صـرق كؼؾـف واختؾـػ حؽؿـف مــ وجـف آخـر ،وإذا ُكفـل طــ
أدائفــا مــع إيفــام أهنـا مـــ الؼــرآن فؾــؿ يـتــف وجــب اإلكؽــار طؾقــف ومؼابؾتــف بؿــا فقــف لــف
آكزجار ،وربؿا يقهؿ فاطؾ ذلـؽ الجـقاز بؿـا كؼـؾ طــ بعـض السـؾػ  ,رضـل اهلل
طـفؿ  ,مـ الؼراءة بالشاذ مع اطتؼاد الؼرآكقة ففذا غقر مسقغ يف هذا الزمانٓ 7شـتفار
ما ثبتت قرآكقتف و ُأثبت يف مصحػ اإلمام وحصؾ القفاق طؾقـف ،فلمـا يف ذلـؽ الزمـان
فؼد كان قبؾ اشتفار ما استؼر مـ الؼراءة وكسخ مـفا ،فال يؾقؼ بلهؾ هـذا الزمـان مثـؾ
ذلؽ ،واهلل تعالك أطؾؿ-
وكــــتــبف .سعد بـ الديري الحـػل)-

( )8محؿد بـ طبد الرحؿـ ابـ محقصـ السفؿل مقٓهؿ الؿؽل ،مؼـرئ أهـؾ مؽـة ،ثؼـة روى لـف مسـؾؿ يف
صحقحف ،أحد الؼراء إربعة طشر ،تقيف بؿؽة سـة805 :هـ ،يـظر :معرفة الؼراء ص ،23:وغاية الـفاية
-834 .0
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وكَتــب أيضــًا بؿقافؼــة هــمٓء :الشــقخ العالمــة بــدر الــديـ العقـــل الحـػــل ،
وكذلؽ اإلمام الؿحؼـؼ شـؿس الـديـ الؼايـايت الشـافعل  ،والشـقخ اإلمـام العالمـة
شـــؿس الـــديـ القكـــائل  ،والؼاضـــل الػاضـــؾ الحـــافظ شـــفاب الـــديـ ابــــ تؼـــل
الؿالؽل  ،وكتب أيضًا بعد ذلؽ الشقخ شفاب الـديـ ابــ حجـر فتـقى جؿـع فقفـا
جؿعًا كثقر ًا َّ
قؾ أن ُيؽتـب مثؾفـا  ،ولؽــ ذكـر فتـاوى هـمٓء يطـقل ،ومـقرد الؽـؾ
واحد ،ويف هذا كػاية-
والسمل مؿـ وقػ طؾك هذه القرقـات أن يـظـر فقفـا بعـقـ الرضـك والصـقاب،
لسـت بؿعصـقم ،والؿـممـ مـرآة
كؿؾـف ،ومــ خطـل أصـؾحف ،فـنين
ُ
فؿا كان مـ كؼص َّ
أخقف ،واهلل يغػر لؿـ كتبف أو كظره أو أصؾح شقئًا مـف ،وصؾك اهلل طؾك سـقدكا محؿـد
وآلف وصحبف وسؾؿ تسؾقؿًا-
ٍ
كسخة ُكتبت بخط الشـقخ :شـؿس الـديـ محؿـد الــقيري الؿـالؽل ,
ُكؼؾت مـ
رحؿف اهلل  ,وغػر لف ولجؿقع الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات آمقـ -
( )8محؿقد بـ أحؿد بـ مقسك بـ أحؿد ،أبق محؿد ،بدر الديـ العقـل ،فؼقف حـػل لغقي محدِّ ث ،طالمة،
أصؾف مـ حؾب ولد سـة 430 :هـــ ،مــ كتبـف  :طؿـدة الؼـاري يف شـرح البخـاري -تـقيف بالؼـاهرة ســة:
 522هـ ،يـظر :بغقة القطاة  ،042.0ومعجؿ الؿػسريـ -332.0
( )0الؼاضل شؿس الديـ محؿد بـ طؾـل الؼايـايت ،فؼقـف شـافعل ،ولـد ســة452 :هــ ،بـرع يف طؾؿـل الػؼـف
والعربقة ،وتقلك الؼضاء يف الديار الؿصرية ،تقيف سـة ،522 :يـظـر :الؿـفـؾ الصـايف  ،08.0والـجـقم
الزاهرة -285.82
( )5محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ محؿـد القكـائل الؼـرايف ،فؼقـف شـافعل ،ولـد يف وكـا قريـة مــ صـعقد مصـر ســة:
455هـ ،تقلك الؼضاء يف بالد الشام ،وتقيف سـة516 :هـ ،يـظر :إكباء الغؿر  ،010.1وشذرات الذهب
-552.6
( )1شـفاب الـديـ أحؿـد بــ تؼـل الـديـ الؿـالؽل ،ولـد ســة452 :هــ ،فؼقـف مـالؽل بـرع يف الػؼـف وأصـقلف
والعربقة ،تؿ َّقز بؼقة ذاكرتف وسرطة حػظف ،وتقيف سـة510 :هـ ،يـظر :الضقء الالمع  ،45.0وشذرات
الذهب -520.6
( )2يـظر :شرح صقبة الـشر لؾؿملػ -851.8
الس ْػــر الؿبـارك ضفـر يـقم السـبت الؿقافـؼ8154.3.84 :هـــ ،يف مديــة
( )3وكان الػراغ مـ تحؼقؼ هـذا ِّ
الرياض  ,حرسفا اهلل  ,طؾك يد الػؼقر إلك طػق ربف ومغػرتف :طبداهلل بـ طبـدالعزيز الدغقثــر ،الـجـدي
مقصـًا ،الحـػل قبـقؾة ،السؾػل معتؼد ًا ومذهبًا ،وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ-
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اخلامت٘
الحؿدهلل الذي بـعؿتف تـتؿ الصـالحات ،والصـالة والسـالم طؾـك خقـر الربيـات،
وطؾك آلف وصحبف والتابعقـ لفؿ بنحسان ما دامت إرض والسـؿاوات ،وبعـد :فـنن
مـ أهؿ الـتائج الؿستخؾصة مـ تحؼقؼ هذا الؽتاب ما يؾل:
 ,8أن الؿملػ لؿ يؼصد تللقػ الؽتاب ابتداء مـ غقـر سـبب ،وإكؿـا كـان ذلـؽ
بعد وققع حادثة مـ رجؾ يف طصره فقؿا يتعؾؼ بحؽؿ اإلقراء بالشاذ-
 ,0حؽك الؿملػ إجؿاع العؾؿاء فقؿا يؾل:
 ,أن الؼرآن ٓ يثبت بغقر التقاتر ،وأن ما ُكؼؾ آحاد ًا ف ُقحؽؿ طؾقف بالشاذ-
 ,أكــف لــؿ يتــقاتر شــلء مؿــا زاد طؾــك الؼــراءات العشــرة ،ولــؿ يؼــع ٕحــد مـــفؿ
تصريح بذلؽ ،إٓ كزر يسقر مؿـ ٓ ُيعتد بؼقلف-
 ,5أن قــقل ابـــ تقؿقــة( :مـــ ثبــت طـــده قــراءة إطؿــش شــقخ حؿــزة أو قــراءة
يعؼقب الحضرمل وكحقهؿا ،كؿا ثبت طـده قراءة حؿـزة والؽسـائل فؾـف أن يؼـرأ هبـا
بال كزاع بقـ العؾؿاء )---ربؿا ُيحؿؾ طؾك آفرتاض ولقس طؾك القاقعٕ 7ن هذا وإن
ٍ
شلء ٍ
َّ
زائـد طؾـك العشـرة ،فػـل حـدود الؿئتـقـ ٓ يف حـدود الثؿاكؿائـة
دل طؾك تقاتر
وكقػ وثالثقـ ،فال يسـتدل جـقاز تحؼـؼ وققطـف يف طصـقر الؿتـلخريـ 7إضـافة إلـك
تعذر القفاء هبذا الشرطٕ 7ن قراءة حؿزة والؽسائل رويتا مـ صرق متعددة إلقفؿـا ٓ
تداكقفؿا يف ذلؽ الؼراءة الؿـسقبة إلك إطؿش ٓ ،مـ كثرة الطرق وٓ مـ حقـث مـا
حصؾ لؼراءهتؿا مـ التؾؼل بالؼبقل ،مـ أول الؼرن الرابع إلك الققم-
 ,1أن قراءة اإلمام حؿزة الزيات لقس فقفا تؽؾػٕ 7هنا ثابتة بلساكقد طديدة إلك
الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،والتؽؾػ الذي صرأ طؾقفا إكؿا وقـع مــ بعـض الـرواة
طـف ،وكان يـؽر طؾقفؿ ذلؽ ،ولذا رجع اإلمام أحؿد بـ حـبؾ طـ كراهتفـا لؿـا تبـقـ
لف ذلؽ-
 ,2أن ما يروى طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طـف مــ أكـف أقـرأ رجـالً ققلـف :ﭽ ﭰ

ﭱﭼ [الدخان ]11 :فجعؾ الرجؾ يؼقلَ ( :صعام القتقؿ) فؼال لفَ :صعـام ال َػ ِ
اجــر-
ُ
ُ
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إكؿا كـان هـذا مــ بـاب بقـان الؿعــك يف أيـة 7حتـك يسـفؾ الـطـؼ بـالؾػظ الصـحقح
الؿقافؼ لؾؿعـك ،ولقس تجقيز ًا لؾؼارئ يف إبدال لػظ بآخر إذا كان الؿعـك واحد كؿا
قد ُيػفؿ ،وإلك هذا التقجقف أشار غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ-
 ,3جقاز اإلقراء بالشاذ يف غقر الصالة طؾـك وجـف التعؾـقؿ ٕهـؾ آختصـاص،
والقققف طؾك ما روي يف ذلؽ مـ طؾؿ أهؾ الػـ ،مع طدم اطتؼاد قرآكقتف-
 ,4يجب طؾك ولل أمر الؿسؾؿقـ مـع مـ تصدَّ ر لؾؼراءة بالشاذ طؾك وجف غقـر
التعؾقؿ ،وتعزيره بؿا يـاسبف ،حذر ًا مــ افتتـان الــاس بـف ،وصـقاكة لؽتـاب اهلل تعـالك،
كؿا ُفعؾ بابـ شـبقذ وغقره-
وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ-

*

*
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املضادس ّاملشاجع
 -8اإلباكة طـ معاين الؼراءات :أبق محؿد مؽل بـ أبل صالب َح ّؿقش بــ محؿـد
ابـــ مختــار الؼقســل الؼقــرواين ثــؿ إكدلســل الؼرصبــل الؿــالؽل  ,الؿحؼــؼ:
الدكتقر طبد الػتاح إسؿاطقؾ شؾبل  ,الـاشر :دار هنضة مصر لؾطبع والـشر –
بدون تاريخ لؾطبعة-
 -0إبراز الؿعـاين مــ حـرز إمـاين :أبـق الؼاسـؿ شـفاب الـديـ طبـد الـرحؿـ بــ
إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الؿؼدسل الدمشؼل الؿعروف بـلبل شـامة  ,الـاشـر :دار
الؽتب العؾؿقة – بقروت – الطبعة إولك – بدون تاريخ لؾطبعة-
 -5إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات إربعة طشر :أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد بــ
الـدمقاصل ،شـفاب الـديـ الشـفقر بالبــاء  :الؿحؼـؼ :أكـس مفـرة ,
طبد الغـل
ّ
الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة – لبـان  ,الطبعة :الثالثة 8104 ,هـ-

 -1اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن  ,طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر ،جالل الـديـ السـققصل ,
الؿحؼؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ  ,الـاشر :الفقئة الؿصرية العامـة لؾؽتـاب
 ,الطبعة8561 :هـ-
 -2أصقل السرخسل :محؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿـة السرخسـل ,
الـاشر :دار الؿعرفة – بقروت – بدون تاريخ لؾطبعة-
 -3إطالم  ,خقر الديـ بــ محؿـقد بــ محؿـد بــ طؾـل بــ فـارس الزركؾـل ,
الـاشر :دار العؾؿ لؾؿاليقـ بقروت  ,الطبعة :الخامسة طشر 0220 ,م-
 -4أطقــان العصــر وأطــقان الـصــر :صــالح الــديـ خؾقــؾ بـــ أيبــؽ الصــػدي ,
الؿحؼـؼ :الـدكتقر طؾـل أبـق زيـد ،الـدكتقر كبقـؾ أبـق طشـؿة ،الـدكتقر محؿـد
مقطد ،الدكتقر محؿقد سالؿ محؿد  ,قـدم لـف :مـازن طبـد الؼـادر الؿبـارك ,
الـاشر :دار الػؽر الؿعاصـر ،بقـروت  ,لبــان ،دار الػؽـر ،دمشـؼ – سـقريا ,
الطبعة :إولك8185 ،هـ-
 -5اإلقـاع يف الؼـراءات السـبع :أحؿـد بــ طؾـل بــ أحؿـد بــ خؾـػ إكصـاري
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الغركاصل ،أبق جعػر ،الؿعروف بابـ الب ِ
اذش  ,الـاشـر :دار الصـحابة لؾـرتاث
َ
بطـطا – بدون تاريخ كشر-
ِ
الؼراء فِقؿا َبعدَ ال َؼرن الثامِـ ِ
الفجري  :إلقاس بـ أحؿد
 -6إمت َا ُع ال ُػ َضالء بتَراجؿ ّ
حسقـ  ,الشفقر بالساطايت  ,بـ سؾقؿان بـ مؼبقل طؾل الربماوي َ : ,فضـقؾة
الزطبـل  ,الـاشــر :دار الـــدوة العالؿقــة لؾطباطــة
محؿــد تؿــقؿ ّ
الؿؼـرئ الشــقخ َّ
والـشر والتقزيع  ,الطبعة :إولك8108 ،هـ-
 -82إكباء الغؿر بلبـاء العؿر :أبق الػضـؾ أحؿـد بــ طؾـل بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ
حجــر العســؼالين  ,الؿحؼــؼ :د حســـ حبشــل  ,الـاشــر :الؿجؾــس إطؾــك
لؾشــــئقن اإلســــالمقة  ,لجـــــة إحقــــاء الــــرتاث اإلســــالمل ،مصــــر  ,طــــام
الـشر8556:هـ-
 -88آكتصار لؾؼرآن :محؿد بـ الطقب بـ محؿد بـ جعػـر بــ الؼاسـؿ ،الؼاضـل
أبق بؽر الباقالين الؿـالؽل  ,تحؼقـؼ :د -محؿـد طصـام الؼضـاة  ,الـاشـر :دار
الػتح َ ,ط َّؿان ،دار ابـ حزم – بقروت  ,الطبعة :إولك 8100هـ.
 -80إيضاح الؿؽـقن يف الذيؾ طؾك كشػ الظـقن :إسـؿاطقؾ بــ محؿـد أمـقـ بــ
مقر سؾقؿ البابـاين البغـدادي  ,طــك بتصـحقحف وصبعـف طؾـك كسـخة الؿملـػ:
محؿد شرف الديـ بالتؼايا رئقس أمقر الديـ ،والؿعؾؿ رفعت بقؾؽف الؽؾقسك
 ,الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت – لبـان-
 -85بحر الؿذهب  :الروياين ،أبق الؿحاسـ طبد القاحد بـ إسـؿاطقؾ  ,الؿحؼـؼ:
صارق فتحل السقد  ,الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,الطبعة :إولك0226 ،م-
 -81البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع :محؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد
اهلل الشقكاين  ,الـاشر :دار الؿعرفة – بقروت – بدون تاريخ لؾطبعة-
 -82بديع الـظام  :مظػر الديـ أحؿد بــ طؾـل بــ السـاطايت  ,الؿحؼـؼ :سـعد بــ
غرير بـ مفدي السؾؿل  ,الـاشر :رسالة دكتقراة (جامعة أم الؼرى) بنشـراف
د محؿد طبد الدايؿ طؾل  ,سـة الـشر8122 :هـ-
 -83بغقة الؿؾتؿس يف تاريخ رجال أهؾ إكـدلس :أحؿـد بــ يحقـك بــ أحؿـد بــ
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طؿقــرة ،أبــق جعػــر الضــبل  ,الـاشــر :دار الؽاتــب العربــل – الؼــاهرة  ,طــام
الـشر8634 :م-
 -84بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة  ,طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر ،جـالل
الــديـ الســققصل  ,الؿحؼــؼ :محؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ  ,الـاشــر :الؿؽتبــة
العصرية – لبـان-
 -85البـاية شرح الفداية :أبق محؿـد محؿـقد بــ أحؿـد بــ مقسـك بــ أحؿـد بــ
حســقـ الغقتــابك الحـػــك بــدر الــديـ العقـــك  ,الـاشــر :دار الؽتــب العؾؿقــة ,
بقروت ،لبـان الطبعة :إولك8102 ،هـ-
 -86البقان والتحصقؾ والشرح والتقجقف والتعؾقؾ لؿسائؾ الؿستخرجة :أبق القلقد
محؿــد بـــ أحؿــد بـــ رشــد الؼرصبــل  ,حؼؼــف :د محؿــد حجــل وآخــرون ,
الـاشر :دار الغرب اإلسالمل ،بقروت  ,لبـان
 -02تاج الرتاجؿ :أبق الػـداء زيــ الـديـ أبـق العـدل قاسـؿ بــ ُقط ُؾقبغـا الحـػـل ,
الؿحؼؼ :محؿد خقر رمضان يقسػ  ,الـاشر :دار الؼؾؿ – دمشـؼ  ,الطبعـة:
إولك 8185 ،هــ-
 -08تاريخ اإلسالم َو َوفقات الؿشاهقر َوإطالم  ,الؿملػ :شؿس الديـ أبق طبـد
اهلل محؿد بـ أحؿد بــ طثؿـان بــ َقا ْيؿـاز الـذهبل ,الؿحؼـؼ :الـدكتقر بشـار
طقاد معروف  ,الـاشر :دار الغرب اإلسالمل  ,الطبعة :إولك0225 ،م-
ّ
 -00تــاريخ الثؼــات :أبــق الحســـ أحؿــد بـــ طبــد اهلل بـــ صــالح العجؾــك الؽــقىف
الـاشر :دار الباز  ,الطبعة :الطبعة إولك 8122هـ-
 -05تاريخ بغداد وتاريخ مديـة السالم وأخبار محـدثقفا وذكـر ُق َّطاهنـا مــ العؾؿـاء
مـ غقر أهؾفا ووارديفا,أبل بؽر أحؿد بـ طؾل بـ ثابت الخطقب البغدادي,
حؼؼف وضبط كصف وطؾؼ طؾقف :د -بشار طقاد معروف,دار الغرب اإلسالمل,
ط8100 ،8هـ0228,م-
 -01تاريخ دمشؼ :أبق الؼاسؿ طؾل بـ الحسـ بـ هبة اهلل الؿعروف بابـ طساكر ,
الؿحؼــؼ :طؿــرو بـــ غرامــة العؿــروي  ,الـاشــر :دار الػؽــر لؾطباطــة والـشــر
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والتقزيع  ,طام الـشر8182 :ه.
 -02التبقان يف آداب حؿؾة الؼرآن :أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شـرف الــقوي
 ,حؼؼــف وطؾــؼ طؾقــف :محؿــد الحجــار  ,الطبعــة :الثالثــة مزيــدة ومـؼحــة،
8181هـ-
 -03التحبقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف :طالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ سؾقؿان
الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـبؾل  ,لؿحؼؼ :د -طبد الـرحؿـ الجـربيـ،
د -طــقض الؼــرين ،د -أحؿــد الســراح  ,الـاشــر :مؽتبــة الرشــد  ,الســعقدية .
الرياض  ,الطبعة :إولك8108 :هـ-
 -04تذكرة الحػاظ ،تللقػ :حؿد بـ أحؿد أبق طبداهلل الذهبل الدمشؼل ،تحؼقـؼ:
طبدالرحؿـ بـ يحقك الؿعؾؿل ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8541 ،8هـ-
 -05التسعقـقة  ,تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبـد الحؾـقؿ بــ طبـد السـالم بــ
طبــد اهلل بـــ أبــل الؼاســؿ بـــ محؿــد ابـــ تقؿقــة الحــراين الحـبؾــل الدمشــؼل ,
دراســة وتحؼقــؼ :الــدكتقر محؿــد بـــ إبــراهقؿ العجــالن  ,الـاشــر :مؽتبــة
الؿعارف لؾـشر والتقزيـع ،الريـاض  ,الؿؿؾؽـة العربقـة السـعقدية  ,الطبعـة:
إولك 8102 ،هـ-
 -06تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع لتاج الديـ السبؽل :أبـق طبـد اهلل بـدر الـديـ
محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل الشافعل  ,دراسة وتحؼقـؼ :د سـقد طبـد
العزيــز  ,د طبــد اهلل ربقــع ،الؿدرســان بؽؾقــة الدراســات اإلســالمقة والعربقــة
بجامعة إزهر ,الـاشر :مؽتبة قرصبة لؾبحث العؾؿل وإحقاء الرتاث  ,تقزيع
الؿؽتبة الؿؽقة  ,الطبعة :إولك8185 ،هـ-
 -52التػسـقر الؽبقر أو مػاتقح الغقب,فخر الديـ محؿد بـ طؿر التؿقؿـل الــرازي
الشافعل,دار الؽتب العؾؿقة,بقروت,لبـان8108,هـ0222,م ط -8
 -58تؼريب التفذيب  :أبق الػضؾ أحؿد بــ طؾـل بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ حجـر
العسؼالين  ,الؿحؼؼ :محؿد طقامة  ,الـاشر :دار الرشقد – سقريا  ,الطبعة:
إولك8123 ،هـ-
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 -50التؼققد لؿعرفة رواة الســ والؿساكقد  ,الؿملػ :محؿد بـ طبد الغـل بـ أبل
بؽر بـ شجاع ،أبقبؽر ،معقـ الـديـ ،ابــ كؼطـة الحـبؾـل البغـدادي الؿحؼـؼ:
كؿال يقسػ الحـقت الـاشـر :دار الؽتـب العؾؿقـة  ,الطبعـة :الطبعـة إولـك
 8125ه-
 -55التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد :أبق طؿر يقسػ بـ طبـد اهلل ابــ
طبد الرب الـؿري الؼرصبل ،تحؼقؼ :مصطػك بــ أحؿـد العؾـقي  ،محؿـد طبـد
الؽبقـــر البؽـــري  ,الـاشـــر :وزارة طؿـــقم إوقـــاف والشـــمون اإلســـالمقة ,
الؿغرب طام الـشر8554 :هـ-
 -51هتذيب التفذيب  ,أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾـل بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ حجـر
العسؼالين  ,الـاشر :مطبعة دائرة الؿعارف الـظامقـة ،الفــد  ,الطبعـة :الطبعـة
إولك8503 ،هـ-
 -52هتــذيب الؾغــة  ,محؿــد بـــ أحؿــد بـــ إزهــري  ,الؿحؼــؼ :محؿــد طــقض
مرطــب  ,الـاشــر :دار إحقــاء الــرتاث العربــل – بقــروت  ,الطبعــة :إولــك،
0228م-
 -53التقضقح يف شرح الؿختصـر الػرطـل ٓبــ الحاجـب :خؾقـؾ بــ إسـحاق بــ
مقسك ،ضقاء الديـ الجـدي الؿالؽل الؿصري  ,الؿحؼؼ :د -أحؿد بــ طبـد
الؽريؿ كجقب الـاشر :مركز كجقبقيف لؾؿخطقصات وخدمة الرتاث  ,الطبعـة:
إولك8106 ،هــ-
 -54التقققـػ طؾـك مفؿـات التعـاريػ :زيــ الـديـ محؿـد طبـد الـرؤوف بــ تـاج
العارفقـ بـ طؾـل الحـدادي ثـؿ الؿــاوي الؼـاهري  ,الـاشـر :طـالؿ الؽتـب ,
الؼاهرة  ,الطبعة :إولك8182 ،هـ-
 -55الثؼات مؿـ لؿ يؼع يف الؽتب الستة  ,الؿملػ :أبق الػداء زيـ الديـ قاسؿ بـ
ُق ْط ُؾ ْق َب َغا دراسة وتحؼقؼ :شادي بـ محؿد بـ سالؿ آل كعؿان  ,الـاشر :مركـز
الـعؿـــان لؾبحـــقث والدراســـات اإلســـالمقة وتحؼقـــؼ الـــرتاث والرتجؿـــة ,
صـعاء ،القؿـ – -ط 8150 ،8هـ-
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 -56الثؼات :محؿد بـ حبان بـ أحؿـد بــ حبـان التؿقؿـل ،أبـق حـاتؿ ،ال ُبسـتل ,
صبع بنطاكة :وزارة الؿعارف لؾحؽقمة العالقة الفـدية  ,تحت مراقبة :الدكتقر
محؿد طبد الؿعقد خان  ,الـاشر :دائرة الؿعارف العثؿاكقة بحقدر آبـاد الـدكـ
الفـد ,الطبعة :إولك8565 ،هــ-
 -12جامع إمفات :طثؿان بـ طؿر بـ أبل بؽر بـ يقكس ،أبق طؿرو جؿال الـديـ
ابـ الحاجب الؿـالؽل ,الؿحؼـؼ :أبـق طبـد الـرحؿـ إخضـر إخضـري ,
الـاشر :القؿامة لؾطباطة والـشر والتقزيع  ,الطبعة :الثاكقة8108 ،ه-
 -18جـامع البقــان طـــ تلويــؾ آي الؼــرآن  ,أبــق جعػــر محؿــد بـــ جريــر بـــ يزيــد
الطربي  ,تحؼقؼ :الـدكتقر طبـد اهلل بــ طبـد الؿحســ الرتكـل  ,الـاشـر :دار
هج ـر لؾطباطــة والـشــر والتقزيــع واإلطــالن  ,الطبعــة :إولــك8100 ،هـــ ,
0228م-
 -10جامع البقـان يف الؼـراءات السـبع  ,طثؿـان بــ سـعقد بــ طثؿـان بــ طؿـر أبـق
طؿــرو الــداين  ,الـاشــر :جامعــة الشــارقة – اإلمــارات  ,الطبعــة :إولــك:
8105هـ-
 -15جامع البقان يف الؼراءات السبع  :طثؿان بــ سـعقد بــ طثؿـان بــ طؿـر أبـق طؿـرو
الــداين ,الـاشــر :جامعــة الشــارقة – اإلمــارات (رس ـائؾ ماجســتقر مـــ جامعــة أم
الؼرى) الطبعة :إولك8105 ،هـ-
 -11الجامع ٕحؽام الؼرآن  ,أبق طبد اهلل محؿـد بــ أحؿـد بــ أبـل بؽـر بــ فـرح
إكصاري الخزرجل الؼرصبل  ,تحؼقؼ :أحؿد الربدوين وإبـراهقؿ أصػـقش ,
الـاشر :دار الؽتب الؿصرية – الؼاهرة  ,الطبعة :الثاكقة8551 ،هـ 8631 ,م-
 -12الجرح والتعديؾ :أبق محؿد طبد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ إدريـس بــ الؿــذر
التؿقؿل الرازي ابـ أبل حاتؿ  ,الـاشر :صبعة مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة
 ,بحقدر آباد الدكـ  ,الفـد  ,دار إحقاء الرتاث العربـل  ,بقـروت  ,الطبعـة:
إولك8048 ،هـ-
 -13جؿال الؼراء وكؿـال اإلقـراء :طؾـل بــ محؿـد بــ طبـد الصـؿد الفؿـداين أبـق
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الحسـ ،طؾؿ الديـ السخاوي  ,تحؼقؼ :د -مروان العط َّقة  ,د -محسـ خرابة
 ,الـاشر :دار الؿلمقن لؾرتاث  ,دمشؼ – بقروت  ,الطبعة :إولك 8185هـ-
 -14جؿع الجقامع يف أصقل الػؼف  :طبد القهاب بــ طؾـل السـبؽل تـاج الـديـ ,
الؿحؼــؼ :طبــد الؿـــعؿ خؾقــؾ إبــراهقؿ  ,الـاشــر :دار الؽتــب العؾؿقــة  ,ســـة
الـشر8105 :هـ-
 -15الجــقاهر الؿضــقة يف صبؼــات الحـػقــة :طبــد الؼــادر بـــ محؿــد بـــ كصــر اهلل
الؼرشل ،أبق محؿد ،محقل الديـ الحـػل  ,الـاشر :مقر محؿـد كتـب خاكـف –
كراتشل-
الػارسـل ،أبـق طؾـل,
 -16الحجة لؾؼراء السبعة  :الحسـ بـ أحؿد بـ طبد الغػـار
ّ
الؿحؼؼ :بدر الديـ قفقجل  ,بشقر جقيجـابل  ,راجعـف ودقؼـف :طبـد العزيـز

ربــاح  ,أحؿــد يقســػ الــدقاق  ,الـاشــر :دار الؿــلمقن لؾــرتاث  ,دمشــؼ .
بقروت  ,الطبعة :الثاكقة8185 ،هـ-
 -22حرز إماين ووجف التفاين يف الؼراءات السبع :الؼاسـؿ بــ فقـره بــ خؾـػ بــ
أحؿد الرطقـل ،أبقمحؿد الشاصبل الؿحؼـؼ :محؿـد تؿـقؿ الزطبـل  ,الـاشـر:
مؽتبـــة دار الفـــدى ودار الغقثـــاين لؾدراســـات الؼرآكقـــة  ,الطبعـــة :الرابعـــة،
8103هـ-
 -28الدر الؿـثقر :طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر ،جالل الديـ السـققصل  ,الـاشـر :دار
الػؽر – بقروت-
 -20الــدرر الؽامـــة يف أطقــان الؿائــة الثامـ ـة,لؾحــافظ أحؿــد بـــ طؾــل بـــ حجــر
العسؼالين (ت 520 :هـ) تحؼقؼ :محؿد سقد جـاد الحـؼ,أم الؼـرى لؾطباطـة
والـشر,الؼاهرة ,مصر-
 -25الديباج الؿذهب يف معرفة أطقان طؾؿاء الؿذهب  ,الؿملػ :إبراهقؿ بـ طؾـل
ابـ محؿد ،ابـ فرحـقن ،برهـان الـديـ القعؿـري  ,تحؼقـؼ وتعؾقـؼ :الـدكتقر
محؿد إحؿدي أبق الـقر ,الـاشر :دار الرتاث لؾطبع والـشر ،الؼاهرة-
 -21ذيؾ صبؼات الحـابؾة :زيـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب بـ الحسـ،
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السالمل ،البغـدادي ،ثـؿ الدمشـؼل ،الحـبؾـل ,الؿحؼـؼ :د طبـد الـرحؿـ بــ
َ
ســؾقؿان العثقؿــقـ  ,الـاشــر :مؽتبــة العبقؽــان – الريــاض  ,الطبعــة :إولــك،
8102هـ-
 -22روضــة الطــالبقـ وطؿــدة الؿػتــقـ :أبــق زكريــا محقــل الــديـ يحقــك بـــ شــرف
الـقوي  ,تحؼقؼ :زهقـر الشـاويش  ,الـاشـر :الؿؽتـب اإلسـالمل ،بقـروت,
دمشؼ ,طؿان  ,الطبعة :الثالثة8180 ،هـ-
 -23روضة الــاضر وجــة الؿــاضر يف أصـقل الػؼـف طؾـك مـذهب اإلمـام أحؿـد بــ
حـبــؾ :أبــق محؿــد مقفــؼ الــديـ طبــد اهلل بـــ أحؿــد بـــ محؿــد بـــ قدامــة
الجؿاطقؾل الحـبؾل ،الشفقر بابـ قدامـة الؿؼدسـل  ,الـاشـر :ممسسـة الر ّيـان
لؾطباطة والـشر والتقزيع  ,الطبعة :الطبعة الثاكقة 8105هـ-
 -24سقر أطالم الـبالء  ,الؿملػ  :شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿـد بــ أحؿـد بــ
طثؿان بـ َقا ْيؿاز الذهبل  ,الؿحؼؼ  :مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ بنشراف الشـقخ
شعقب إركاؤوط  ,الـاشر  :ممسسة الرسالة  ,الطبعة  :الثالثة8122 ،هـ-
 -25شجرة الـقر الزكقة يف صبؼات الؿالؽقة  ,الؿملػ :محؿد بـ محؿـد بــ طؿـر
ابـ طؾل ابـ سالؿ مخؾقف  ,طؾـؼ طؾقـف :طبـد الؿجقـد خقـالل  ,الـاشـر :دار
الؽتب العؾؿقة ،لبـان
 -26شذرات الـذهب يف أخبـار مــ ذهـب  ,طبـد الحـل بــ أحؿـد بــ محؿـد ابــ
العؿاد ال َعؽري الحـبؾل  ,حؼؼف :محؿـقد إركـاؤوط  ,خـرج أحاديثـف :طبـد
الؼادر إركاؤوط  ,الـاشر :دار ابـ كثقر ،دمشؼ – بقروت  ,الطبعة :إولـك،
8123هـ 8653 ,م-
 -32الشرح الؽبقر لؾرافعل :طبد الؽريؿ بـ محؿد الرافعل الؼزويـل  ,الـاشر :دار
الػؽر-
 -38شرح صقبـة الـشـر يف الؼـراءات العشـر :محؿـد بــ محؿـد بــ محؿـد ،أبـق الؼاسـؿ،
محب الـديـ الـ َـق ْيري  ,الـاشـر :دار الؽتـب العؾؿقـة – بقـروت  ,تؼـديؿ وتحؼقـؼ:
الدكتقر مجدي محؿد سرور سعد باسؾقم  ,الطبعة :إولك8101 ،هـ-
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 -30شرح صقبة الـشر يف الؼراءات :شؿس الديـ أبق الخقر ابـ الجزري ،محؿد بـ
محؿد بـ يقسػ  ,ضبطف وطؾؼ طؾقف :الشقخ أكس مفرة  ,الـاشر :دار الؽتب
العؾؿقة – بقروت الطبعة الثاكقة8102 :هـ-
 -35شرح طؾؾ الرتمذي :زيـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب بـ الحســ،
السالمل ،البغدادي ،ثؿ الدمشـؼل ،الحـبؾـل  ,الؿحؼـؼ :الـدكتقر هؿـام طبـد
َ
الرحقؿ سعقد  ,الـاشر :مؽتبـة الؿــار  ,الزرقـاء – إردن – الطبعـة إولـك:
8124هـ-
 -31شقاذ الؼراءات  ,أبق طبداهلل محؿد بـ أبل كصر الؽرماين – تحؼقـؼ :شـؿران
العجؾل ،الـاشر :ممسسة البالغ – بقروت – لبـان-
 -32صحقح البخـاري :الجـامع الؿســد الصـحقح الؿختصـر مــ أمـقر رسـقل اهلل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وســف وأيامف  ,محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل البخـاري
الجعػل ,الؿحؼؼ :محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر  ,الـاشر :دار صـقق الـجـاة
 ,الطبعة :إولك8100 ،هـ-
 -33صــحقح مســؾؿ  ,الؿســـد الصــحقح الؿختصــر بـؼــؾ العــدل طـــ العــدل إلــك
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  ,مسـؾؿ بــ الحجـاج أبـق الحســ الؼشـقري
الـقسابقري  ,الؿحؼؼ :محؿد فـماد طبـد البـاقل  ,الـاشـر :دار إحقـاء الـرتاث
العربل – بقروت-
 -34الضقء الالمع ٕهؾ الؼـرن التاسـع :شـؿس الـديـ أبـق الخقـر محؿـد بــ طبـد
الرحؿـ بــ محؿـد بــ أبـل بؽـر بــ طثؿـان بــ محؿـد السـخاوي  ,الـاشـر:
مـشقرات دار مؽتبة الحقاة – بقروت-
 -35الطبعة الثاكقة8125 :هــ-
 -36صبؼات الحػاظ  ,الؿملػ :طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر ،جالل الديـ السـققصل
 ,الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة – بقروت  ,الطبعة :إولك8125 ،ه-
 -42الطبؼات السـقة يف تراجؿ الحـػقة :تؼل الديـ بـ طبد الؼـادر التؿقؿـل الـداري
الغزي – بدون ذكر دار الـشر وسـة الطباطة-
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 -48صبؼات الشافعقة الؽربى,لتاج الديـ أبل كصر طبـدالقهاب بــ طؾـل بــ طبـد
الؽــايف الســبؽل (ت 448 :هـــ) تحؼقــؼ :طبــدالػتاح محؿــد الحؾــق,محؿــقد
محؿد الطـاحل,دار إحقاء الؽتب العربقة-
 -40صبؼات الشافعقة,أبق بؽر بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؿر بـ قاضل شـفبة,طـالؿ
الؽتب,بقروت,لبـان8124,هـ ط ,8تحؼقؼ :د -الحافظ طبد العؾقؿ خان-
 -45الطبؼات الؽربى,محؿد بـ سعد بـ مـقـع البصـري الزهـري,دار الـشـر :دار
صادر,بقروت8635,م ،ط  ،8تحؼقؼ :إحسان طباس-
 -41صبؼات الؿػسريـٕ ،حؿد بـ محؿد إدكف وي ،تحؼقـؼ :سـؾقؿان بــ صـالح
الخزي ،مؽتبة العؾقم والحؽؿ ،ط 8184,8هـ8664,م-
 -42صبؼات الؿػسريـ ،لجالل الديـ طبدالرحؿـ السققصل ،تحؼقؼ :طؾل محؿد
طؿر ،مؽتبة وهبة ،ط8563,8هـ8643,م-
 -43صبؼات الؿػسريـ,لشؿس الديـ محؿد بـ طؾل بـ أحؿـد الـداودي تحؼقـؼ:
طؾل محؿد طؿر,مؽتبة وهبة,ط 8182,0هـ8661,م-
 -44طؼد الجقاهر الثؿقـة يف مذهب طالؿ الؿديـة :أبق محؿد جالل الـديـ طبـد اهلل
بـ كجؿ بـ شاس بـ كزار الجذامل السعدي الؿالؽل  ,دراسة وتحؼقؼ :أ -د-
حؿقد بــ محؿـد لحؿـر ,الـاشـر :دار الغـرب اإلسـالمل ،بقـروت – لبــان ,
الطبعة :إولك8105 ،هـ-
 -45العـاية شرح الفداية :محؿد بـ محؿد بــ محؿـقد ،أكؿـؾ الـديـ أبـق طبـد اهلل
ابـ الشقخ شؿس الديـ ابـ الشقخ جؿال الديـ الرومل البابريت  ,الـاشر :دار
الػؽر  ,الطبعة :بدون صبعة وبدون تاريخ-
 -46غايــة آختصــار يف الؼــراءات العشــرة أئؿــة إمصــار – الحســـ بـــ أحؿــد
الفؿــذاين ،مخطــقط يف مؽتبــة الريــاض بــرقؿ،355 :غ،ع5.ز ،088بجامعــة
الؿؾؽ سعقد بالرياض-
 -52غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء,لشؿس الديـ أبل الخقر محؿـد بــ محؿـد ابــ
الجزري (ت555 :هـ) طـل بـشره :ج -برجسرتاسـر,دار الؽتـب العؾؿقـة,ط
8120,8هـ8650,م-
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 -58غقث الـػع يف الؼراءات السبع :طؾل بـ محؿد بـ سالؿ ،أبـق الحســ الــقري
الصػاقســـل الؿؼـــرئ الؿـــالؽل  ,الـاشـــر :دار الؽتـــب العؾؿقـــة – بقـــروت ,
الؿحؼــؼ :أحؿـد محؿــقد طبــد الســؿقع الشــافعل الحػقــان – الطبعــة إولــك:
8102هـ-
 -50الغقــث الفــامع شــرح جؿــع الجقامــع :ولــل الــديـ أبــل زرطــة أحؿــد بـــ طبــد
الرحقؿ العراقل ,الؿحؼؼ :محؿد تامر حجازي  ,الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة
,الطبعة :إولك8102 ،ه-
 -55فتاوى ابـ الصالح :طثؿان بـ طبد الرحؿـ ،أبق طؿرو ،تؼل الديـ الؿعـروف
بابـ الصالح ,الؿحؼؼ :د -مقفؼ طبد اهلل طبد الؼادر  ,الـاشر :مؽتبـة العؾـقم
والحؽؿ  ،طالؿ الؽتب – بقروت  ,الطبعة :إولك8124 ،هـ-
 -51الػقائــد البفقــة يف تــراجؿ الحـػقــة  ,محؿــد طبــد الحــك الؾؽـــقى الفـــدي أبــق
الحسـات  ,الؿحؼؼ :محؿد بـدر الـديـ أبـق فـراس الـعـاين – دار الـشـر :دار
الؽتاب اإلسالمل الؼاهرة – سـة الطبع8501 :هـ-
 -52الؼبس يف شرح مقصل مالؽ بـ أكس  :الؼاضل محؿد بــ طبـد اهلل أبـق بؽـر بــ
العربل الؿعافري آشبقؾل الؿالؽل  ,الؿحؼؼ :الدكتقر محؿـد طبـد اهلل ولـد
كريؿ  ,الـاشر :دار الغرب اإلسالمل  ,الطبعة :إولك8660 .م-
 -53الؽاشػ يف معرفة مــ لـف روايـة يف الؽتـب السـتة :شـؿس الـديـ أبـق طبـد اهلل
محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ َقا ْيؿاز الذهبل  ,الؿحؼؼ :محؿد طقامـة أحؿـد
محؿد كؿر الخطقب  ,الـاشر :دار الؼبؾـة لؾثؼافـة اإلسـالمقة  ,ممسسـة طؾـقم

الؼرآن ،جدة  ,الطبعة :إولك8185 ،هـ-
 -54الؽاف الشاف يف تخريج أحاديث الؽشاف :أحؿد بـ حجـر العسـؼالين – دار
طالؿ الؿعرفة – بقروت – بدون تاريخ كشر-
 -55الؽامؾ يف الؼراءات وإربعقـ الزائدة طؾقفا :يقسـػ بــ طؾـل بــ جبـارة بــ
الف َذلل القشـؽري الؿغربـل  ,الؿحؼـؼ:
محؿد بـ طؼقؾ بـ سقاده أبق الؼاسؿ ُ
جؿال بـ السقد بـ رفاطل الشايب  ,الـاشر :ممسسة سؿا لؾتقزيـع والـشـر ,
الطبعة :إولك8105 ،هـ-
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 -56كتاب الؿصـاحػ :أبـق بؽـر بــ أبـل داود ،طبـد اهلل بــ سـؾقؿان بــ إشـعث
إزدي السجستاين  ,الؿحؼؼ :محؿد بـ طبده  ,الـاشر :الػاروق الحديثـة ,
مصر  .الؼاهرة  ,الطبعة :إولك8105 ،هـ-
 -62كشاف اصطالحات الػـقن والعؾقم :محؿد بـ طؾل ابـ الؼاضل محؿد حامد
محؿد صابر الػاروقل الحـػل التفاكقي  ,تؼـديؿ وإشـراف ومراجعـة :د-
ابـ ّ
رفقؼ العجؿ  ,تحؼقؼ :د -طؾل دحروج  ,كؼؾ الـص الػارسل إلك العربقة :د-
طبد اهلل الخالدي  ,الـاشر :مؽتبة لبـان كاشرون – بقروت  ,الطبعة :إولك ,
8663م-
 -68الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ :أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿرو بـ أحؿد،
الزمخشري جار اهلل  ,الـاشر :دار الؽتاب العربل – بقروت  ,الطبعـة :الثالثـة
8124 ,هـ-
 -60كشػ إسرار شرح الؿصـػ طؾك الؿـار مع شرح كقر إكقار طؾـك الؿــار :
حافظ الديـ الـسػل ,مالجققن  ,الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة-
 -65كػاية الـبقف شرح التـبقف ،ويؾقف الفداية إلك أوهام الؽػاية  :أحؿد بـ محؿد بـ
الرفعة أبق العباس اإلسـقي جؿـال الـديـ  ,الؿحؼـؼ :مجـدي محؿـد سـرور
باسؾقم  ,الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,سـة الـشر0226 :م-
 -61الؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات والػروق الؾغقية  :أيقب بـ مقسك الحسقـل
الؼريؿــل الؽػــقي ،أبــق البؼــاء الحـػــل  ,الؿحؼــؼ :طــدكان درويــش  ,محؿــد
الؿصري  ,الـاشر :ممسسة الرسالة – بقروت-
 -62كـز الؿعاين يف شرح حرز إماين  :محؿد بــ أحؿـد بــ محؿـد شـعؾة شـؿس
الــديـ أبــق طبــد اهلل  ,الؿحؼــؼ :محؿــد إبــراهقؿ الؿشــفداين  ,ســـة الـشــر:
8155هـ-
 -63كـز الؿعاين يف شرح حرز إمـاين ووجـف التفـاين :إبـراهقؿ بــ طؿـر الجعـربي
الخؾقؾــل – الؿحؼــؼ :أحؿــد القزيــدي – الـاشــر :وزارة إوقــاف والشــمون
اإلسالمقة بالؿؿؾؽة الؿغربقة – طام الـشر8186 :هـ-
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 -64لسان العرب :محؿد بـ مؽرم بـ طؾك ،أبق الػضؾ ،جؿال الـديـ ابــ مـظـقر
إكصــاري الرويػعــك اإلفريؼــك  ,الـاشــر :دار صــادر – بقــروت  ,الطبعــة:
الثالثة8181 :هـ-
 -65لســان الؿقــزان :أبــق الػضــؾ أحؿــد بـــ طؾــل بـــ محؿــد بـــ أحؿــد بـــ حجــر
العســؼالين  ,الؿحؼــؼ :دائــرة الؿعــرف الـظامقــة بالفـــد  ,الـاشــر :ممسســة
إطؾؿل لؾؿطبقطات بقروت  ,لبـان ،الطبعة :الثاكقة8562 ،هــ-
الـقسـابقرى ,
 -66الؿبسقط يف الؼراءات العشر  ,أحؿد بــ الحسـقـ بــ مِ ْفـران
ّ
تحؼقؼ :سبقع حؿزة حاكقؿل  ,لـاشر :مجؿـع الؾغـة العربقـة – دمشـؼ  ,طـام
الـشر8658 :م-
 -822مجؿقع الػتاوى :تؼل الـديـ أبـق العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ بــ تقؿقـة
الحراين  ,الؿحؼؼ :طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ  ,الـاشر :مجؿع الؿؾؽ
ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الـبقية ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ,
طام الـشر8183 :هـ-
 -828الؿجؿــقع شــرح الؿفــذب  ,مــع تؽؿؾــة الســبؽل والؿطقعــل  : ,أبــق زكريــا
محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي  ,الـاشر :دار الػؽر – بدون صبعة-
 -820الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا :أبق الػتح طثؿـان
ابـــ جـــل الؿقصــؾل ,الـاشــر :وزارة إوقــاف,الؿجؾــس إطؾــك لؾشــئقن
اإلسالمقة  ,الطبعة8102 :هـ-
 -825الؿحدث الػاصؾ بقـ الراوي والقاطل :أبق محؿد الحسـ بـ طبد الـرحؿـ
بـــ خــالد الرامفرمــزي الػارســل  ,الؿحؼــؼ :د -محؿــد طج ـاج الخطقــب ,
الـاشر :دار الػؽر – بقروت  ,الطبعة الثالثة8121 :هـ-
 -821الؿحرر القجقز يف تػسـقر الؽتاب العزيز تػسـقر ابـ ططقـة,أبـق محؿـد طبـد
الحؼ بـ غالب بـ ططقة إكدلسل,دار الػؽر العربل,ط ,0تحؼقـؼ :طبـداهلل
ابـ إبراهقؿ إكصاري والسقد طبد العال السقد إبراهقؿ-
 -822الؿحقط الربهاين يف الػؼـف الـعؿـاين فؼـف اإلمـام أبـل حـقػـة رضـل اهلل طــف ,
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الؿملػ :أبق الؿعالل برهان الديـ محؿقد بـ أحؿد بــ طبـد العزيـز بــ طؿـر
ابـ َم َاز َة البخاري الحـػل  ,الؿحؼؼ :طبد الؽـريؿ سـامل الجــدي  ,الـاشـر:
دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت – لبـان  ,الطبعة :إولك 8101 ،هـ-
 -823الؿختصــر الػؼفــل ٓبـــ طــرف  :محؿــد بـــ محؿــد ابـــ طرفــة الــقرغؿل
التقكسل الؿالؽل  ,لؿحؼـؼ :د -حـافظ طبـد الـرحؿـ محؿـد خقـر  ,الـاشـر:
ممسسة خؾػ أحؿد الخبتقر لألطؿال الخقرية  ,الطبعة :إولك 8152 :هـ-
 -824مختصر يف شقاذ الؼرآن مـ كتاب البديع  :أبق طبد اهلل الحسقـ بـ أحؿد بــ
خالقيف  ,الـاشر :مؽتبة الؿتـبل – الؼاهرة ،بدون تاريخ صبعة-
 -825مختصر مـتفك السمل وآمؾ يف طؾؿـل آصـقل والجـدل  ,جؿـال الـديـ
ابل طؿرو طثؿان بــ طؿـر الؿعـروف بـابـ الحاجـب  ,تحؼقـؼ الـدكتقر كزيـف
حؿاد  ,دار ابـ حزم  .بقروت  ,الطبعة إولك8104 :هـ-
 -826الؿدوكة :مالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طامر إصـبحل الؿـدين  ,الـاشـر :دار
الؽتب العؾؿقة  ,الطبعة :إولك8182 ،هـ-
 -882الؿرشد القجقز إلك طؾقم تتعؾؼ بالؽتاب العزيز :أبـق الؼاسـؿ شـفاب الـديـ
طبد الـرحؿـ بــ إسـؿاطقؾ بــ إبـراهقؿ الؿؼدسـل الدمشـؼل الؿعـروف بـلبل
شــامة  ,الؿحؼــؼ  :صقــار آلتــل قــقٓج  ,الـاشــر  :دار صــادر – بقـروت ,ســـة
الـشر  8562 :هـ-
 -888الؿستصػك :أبـق حامـد محؿـد بــ محؿـد الغزالـل الطقسـل  ,محؿـد طبـد
السالم طبد الشايف ,الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,الطبعة :إولك8185 ،هـ-
 -880معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن ,أبـق محؿـد الحسـقـ بــ مسـعقد البغـقي ,
الؿحؼؼ :حؼؼف وخرج أحاديثف محؿد طبد اهلل الـؿر  ,طثؿان جؿعـة ضـؿقرية
 ,ســؾقؿان مســؾؿ الحــرش  ,الـاشــر :دار صقبــة لؾـشــر والتقزيــع  ,الطبعــة:
الرابعة8184 ،هـ 8664 ,م-
 -885الؿعجؿ إوسط :سؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب بـ مطقر الؾخؿل الشامل ،أبق
الؼاسؿ الطرباين ,الؿحؼؼ :صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد  ،طبد الؿحسـ بــ
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إبراهقؿ الحسقـل  ,الـاشر :دار الحرمقـ – الؼاهرة – بدون تاريخ كشر-
 -881الؿعجؿ الؽبقر ,سؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب بـ مطقر الؾخؿل الشامل ،أبـق
الؼاسؿ الطـرباين  ,الؿحؼـؼ :حؿـدي بــ طبـد الؿجقـد السـؾػل  ,دار الـشـر:
مؽتبة ابـ تقؿقة  ,الؼاهرة-
 -882معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة  :د أحؿد مختار طبد الحؿقـد طؿـر بؿسـاطدة
فريؼ طؿؾ  ,الـاشر :طالؿ الؽتب  ,الطبعة :إولك8106 ،هـ-
 -883معجــؿ الؿػســريـ «مـــ صــدر اإلس ـالم وحتــك العصــر الحاضــر»  :طــادل
كقيفض  ,قدم لـفُ :مػتـل الجؿفقريـة الؾبـاكقـة َّ
الشـ ْقخ حســ خالـد  ,الـاشـر:
ممسسة كقيفض الثؼافقة لؾتللقػ والرتجؿة والـشر ،بقروت – لبـان  ,الطبعة:
الثالثة8126 ،هـ-
 -884الؿعجؿ القسقط :مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة (إبـراهقؿ مصـطػك  .أحؿـد
الزيـــات  .حامـــد طبـــد الؼـــادر  .محؿـــد الـجـــار)  ,الـاشـــر :دار الـــدطقة –
إستـبقل ،الطبعة الثاكقة8656 ،م-
 -885معرفة الؼراء الؽبـار طؾـك الطبؼـات وإطصـار ,شـؿس الـديـ أبـق طبـد اهلل
محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ َقا ْيؿاز الذهبل  ,الـاشـر :دار الؽتـب العؾؿقـة ,
الطبعة :إولك 8184هـ-
 -886معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار :محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ
قايؿــاز الــذهبل شــؿس الــديـ أبــق طبــد اهلل  ,الؿحؼــؼ :صقــار آلتــل قــقٓج ,
الـاشر :مركز البحقث اإلسالمقة  ,استاكبقل  ,سـة الـشر8183 :هـ-
 -802الؿغـل ٓبـ قدامة :أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿـد بــ محؿـد بــ
قدامــة الجؿــاطقؾل الؿؼدســل ثــؿ الدمشــؼل الحـبؾــل ،الشــفقر بــابـ قدامــة
الؿؼدســل  ,الـاشــر :مؽتبــة الؼــاهرة  ,الطبعــة :بــدون صبعــة  ,تــاريخ الـشــر:
8555هـ-
 -808مؼــايقس الؾغــة :أحؿــد بـــ فــارس بـــ زكريــاء الؼزويـــل الــرازي ،أبــق الحســقـ ,
الؿحؼؼ :طبد السالم محؿد هارون  ,الـاشر :دار الػؽر  ,طام الـشر8566 :هـ-

341

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ

 -800الؿؼصد إرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أحؿد :إبراهقؿ بــ محؿـد بــ طبـد
اهلل بـ محؿد ابـ مػؾح ،أبق إسحاق ،برهان الديـ  ,الؿحؼؼ :د طبد الرحؿـ
ابـ سؾقؿان العثقؿقـ  ,الـاشر :مؽتبة الرشد  ,الرياض – السعقدية  ,الطبعة:
إولك8182 ،هـ-
 -805مـتفك القصقل وإمؾ يف طؾؿل إصقل والجدل  :جؿال الديـ أبل طؿرو
طثؿان بـ طؿر بـ أبل بؽر الؿؼري الـحقي الؿعروف بابـ الحاجب  ,صبعـف
مطبعف السعادة ,مصر ,الطبعة إولك  ,سـف8503 :هـ
 -801مـجد الؿؼرئقـ ومرشد الطالبقـ  : ,شؿس الديـ أبـق الخقـر ابــ الجـزري،
محؿد بـ محؿد بـ يقسػ  ,الـاشر :دار الؽتـب العؾؿقـة  ,الطبعـة :إولـك
8102هـ-
 -802مـفاج السـة الـبقية يف كؼض كالم الشـقعة الؼدريـة :تؼـل الـديـ أبـق العبـاس
أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم بـ طبد اهلل بـ أبل الؼاسؿ بـ محؿـد ابــ
تقؿقــة الحــراين الحـبؾــل الدمشــؼل – تحؼقــؼ :محؿــد رش ـاد ســالؿ  ,الـاشــر:
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة  ,الطبعة :إولك8123 ،هـ-
 -803الؿـفؾ الصايف والؿستقىف بعد القايف :يقسـػ بــ تغـري بـردي بــ طبـد اهلل
الظــاهري الحـػــل ،أبــق الؿحاســـ ،جؿــال الــديـ  ,حؼؼــف ووضــع حقاشــقف:
دكتقر محؿد محؿد أمقـ  ,تؼديؿ :دكتقر سعقد طبد الػتاح طاشقر  ,الـاشر:
الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب-
 -804الؿفؿات يف شرح الروضة والرافعل :جؿال الديـ طبـدالرحقؿ إســقي ,
اطتـك بف أبق الػضؾ الدمقاصل  ,الـاشر :مركـز الـرتاث الثؼـايف الؿغربـل  ,دار
ابـ حزم  ,بقروت  ,الطبعة إولك  ,سـة الطبع8152 :هـ-
 -805مقاقــع العؾــقم يف مقاقــع الـجــقم :جــالل الــديـ طبــدالرحؿـ بـــ طؿــر بـــ
رسالن البؾؼقـل – الؿحؼؼ :أكـقر محؿـقد خطـاب – الـاشـر :دار الصـحابة –
بدون تاريخ كشر-
 -806الـجقم الزاهرة يف مؾقك مصر والؼاهرة  :يقسػ بـ تغري بردي بـ طبـد اهلل
الظــاهري الحـػــل ،أبــق الؿحاســـ ،جؿــال الــديـ  ,الـاشــر :وزارة الثؼافــة
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واإلرشاد الؼقمل ،دار الؽتب ،مصر – بدون تاريخ لؾطبعة-
 -852الـشر يف الؼراءات العشر :شؿس الديـ أبق الخقر ابــ الجـزري ،محؿـد بــ
محؿد بـ يقسػ  ,الؿحؼؼ :طؾل محؿد الضباع  ,الـاشر  :الؿطبعة التجارية
الؽربى  ,تصقير دار الؽتاب العؾؿقة – بقروت .لبـان -بدون تاريخ لؾطبعة-
 -858الـؽت والػروق لؿسـائؾ الؿدوكـة والؿختؾطـة  :أبـق محؿـد طبـد الحـؼ بــ
هــارون الصــؼؾل  ,تحؼقــؼ :أبــق الػضــؾ الــدمقاصل  ,الـاشــر  :دار ابـــ حــزم
الطبعة :إولك 8152 ,هـ-
 -850كؽت وتـبقفات يف تػسقر الؼـرآن الؿجقـد :أبـق العبـاس البسـقؾل التقكسـل ,
تؼـــديؿ وتحؼقـــؼ :إســـتاذ  .محؿـــد الطـــرباين  ,الـاشـــر :مـشـــقرات وزارة
إوقاف والشئقن اإلسالمقة  ,الؿؿؾؽة الؿغربقة  ,مطبعة الـجاح الجديدة ,
الدار البقضاء  ,الطبعة :إولك8106 ،هـ-
 -855الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،وأحؽامف ،وجؿؾ مـ
فـقن طؾقمف,أبق محؿـد مؽـل بــ أبـل صالـب َح ّؿـقش بــ محؿـد بــ مختـار

الؼقسل الؼقرواين ثؿ إكدلسل الؼرصبل الؿالؽل,الؿحؼؼ :مجؿقطـة رسـائؾ
جامعقة بؽؾقة الدراسات العؾقا والبحث العؾؿل,جامعة الشـارقة ،بنشـراف أ-

د :الشاهد البقشقخل,الـاشر :مجؿقطة بحقث الؽتاب والسـة,كؾقة الشريعة
والدراسات اإلسالمقة,جامعة الشارقة,ط  8106 ،8هـ-
 -851هدية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ وآثار الؿصـػقـ :إسؿاطقؾ بــ محؿـد أمـقـ
ابـ مقر سؾقؿ الباباين البغدادي  ,الـاشر :صبع بعـاية وكالـة الؿعـارف الجؾقؾـة
يف مطبعتفا البفقة استاكبقل 8628م-
 -852القايف بالقفقات الؿملػ :صالح الديـ خؾقؾ بـ أيبؽ بـ طبـد اهلل الصـػدي
 ,الؿحؼؼ :أحؿد إركاؤوط وتركل مصطػك  ,الـاشر :دار إحقـاء الـرتاث –
بقروت  ,طام8102:هـ-
 -853القفقات :تؼل الديـ محؿد بـ هجرس بـ رافع السالمل – تحؼقـؼ :صـالح
مفدي طباس  ،د -بشار طقاد معروف  ,الـاشر :ممسسة الرسـالة – بقـروت ,
الطبعة :إولك8120 ،هـ-
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د .مفا بـت طبداهلل محؿد الفدب

الجزَري وأثره يف طؾؿ الرسؿ العةؿاين
مصحػ ابـ َ

إطداد

أستاذ مساطد يف كؾقة أصقل الديـ – قسؿ الؼرآن وطؾقمف
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة
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ملخط البخح
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ ،كبقـا
محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،أما بعد
إجالء بؽتابـة مصـاحػ وفـؼ مـا تحصـؾ لـديفؿ مــ الـظـر يف
َّ
لؼد قام بعض العؾؿاء
الؿصاحػ العتقؼة ،ووفؼ ما ُكؼؾ إلقفؿ مـ روايات طؾؿاء الرسؿ الؿتؼدمقـ طـفا ،ومـ أبرز
الج َزري ت555هـ) ،الذي هق محؾ البحث-
هذه الؿصاحػ (مصحػ ابـ َ
ولفذا الؿصحػ أهؿقتف يف طؾؿ الرسـؿٕ 7ن مصـححف َط َؾـؿ مــ أطـالم الرسـؿ
والؼــراءات ،ومصــاحػ أطــالم الؼــراءات تشــؽؾ مص ـدر ًا وإضــافة طظقؿــة يف طؾــؿ
الرسؿ ،ولفا أثر تطبقؼل كبقر فقف-
فت فقف بؿصطؾح الؿصحػ ،وثالثـة
طر ُ
ويتؽقن هذا البحث مـ مؼدمة وتؿفقد َّ
فصقل ،إول يف التعريػ بابـ الجزري ومصحػف ،والثاين يف أثـر هـذا الؿصـحػ يف
طؾؿ الرسؿ ،والثالث يف دراسة تطبقؼقة ٕثر هذا الؿصحػ يف طؾؿ الرسؿ مــ خـالل
باب مـ أبقابف وهق :الؿؼطقع والؿقصقل ،ثؿ ختؿت البحث بخاتؿة اشتؿؾت طؾـك
أبرز الـتائج والتقصقات التل تقصؾ إلقفا البحث ،ومـفا:
 -8أن مصحػ ابــ الجـزري هـق مــ تصـحقح ابــ الجـزري صـاحب كتـاب
الـشر ،وقد ُكتبت طـف كسخة بلمر مـ ابـف أبل الخقر محؿد بقد تؾؿقذه صاهر بـ طرب-
 -0أن مـ خصائص هذا الؿصحػ أكف مصحػ تام ،مرسقم وفؼ قراءة أبـل طؿـرو
البصري ،لف اصطالحف الخاص بف يف استعؿال إلقان ،وهق مضبقط بشؽؾ الخؾقؾ-
 -5أكــف ُيعــد طؿــدة يف فـــ الرســؿ ٓطتؿــاد مصــححف طؾــك الـؼــؾ طـــ إئؿــة،
والـظر يف الؿصاحػ الؼديؿة-
 -1أكف يعد مـ مصاحػ الؿشارقة ،ويبقـ الؿعؿقل بف طـدهؿ يف تؾؽ الػرتة-
 -2أكف يؽشػ طـ مققػ ابـ الجزري مـ اختقارات الشقخقـ يف طؾؿ الرسؿ،
واستؼاللف العؾؿل يف مسائؾ الخالف ،وإضافاتف يف هذا العؾؿ-
وخرج البحث بالتقصقة بضـرورة التصـدي لدراسـة اختقـارات ابــ الجـزري يف
الرسؿ ففل مادة غـقة لؾباحثقـ-
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املقذم٘
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ ،كبقـا
محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،أما بعد
فؼد حػظ اهلل  هذا الؼرآن يف صدور أهؾ اإليؿان طؾك مـر العصـقر ،وكـذلؽ
حػظف يف السطقر طؾك صقرتف إولك التل ُكتب هبا يف زمـ الصحابة- 
وقــد حػــظ طؾــؿ الرســؿ مرويــات العؾؿــاء الؿتؼــدمقـ ومصــاحػفؿ التــل ُتصـ ِّـقر
هقئات رسؿ الؽؾؿات الؼرآكقة كؿا أجؿع طؾقفا الصحابة -
ويعتؿــد طؾــؿ الرســؿ طؾــك مصــادر يســتؼل مـفــا هــذه الفقئــات ،ومـــ أبــرز هــذه
الؿصــادر الؿصــاحػ إمفــات التــل ُكتبــت يف زمـــ طثؿــان  ـ و الؿصـــاحػ
الؿـسقخة مـفا ،وهل بال شؽ ذات أهؿقة بالغة قاصعة يف هذا العؾؿ ،وقد كؼؾ طؾؿـاء
الرسؿ طـفا ما ُيعتؿد طؾقف يف رسؿ الؿصاحػ الققم ،وقام بعضـفؿ بؽتابـة مصـاحػ
وفؼ ما تحصؾ لديف مـ الـظر يف الؿصاحػ العتقؼة ،ووفؼ مـا ُكؼـؾ إلقـف مــ روايـات
الج َـزري)،
طؾؿاء الرسؿ الؿتؼدمقـ طـفا ،ومـ أبرز هذه الؿصـاحػ (مصـحػ ابــ َ
وقــد كـــت أثـــاء دراســتل يف مرحؾــة الؿاجســتقر قــد وقعــت طقـــل طؾــك ذكــر هــذا
الؿصحػ يف كتاب (كثر الؿرجان يف رسؿ أحـرف الؼـرآن) لألركـايت (ت8055هــ)،
حقث تؽرر كؼؾ إركايت طـ هذا الؿصحػ واهتؿامف بـف ،وتسـاءلت حقـفـا مــ هـق
الج َزري الؿؼصقد هـا؟ ،وأيـ مصحػف هذا؟ ،ومر الزمـ وهذا السمال يف ذهــل
ابـ َ
وآثرت أن البحث طـ خرب هذا الؿصحػ ،وأهؿقتف يف طؾؿ الرسؿ ،ووقع لـدي أن
وجقد مصحػ لعؾؿ مـ إطالم يشؽؾ إضافة طظقؿة يف طؾؿ رسؿ الؿصاحػ 7لؿـا
جعؾت طـقان هذا البحث
لف مـ مـزلة كبقرة يف هذا العؾؿ كؿا سقؽشػ البحث ،وقد
ُ
لج َزري (ت555هـ) وأثره يف طؾؿ الرسؿ العثؿاين)-
(مصحػ ابـ ا َ

أهؿقة الؿقضقع:
 -8إن مصاحػ أطالم الؼراءات تشؽؾ إضافة طظقؿة يف طؾؿ رسؿ الؿصاحػ،
ومصدر ًا مـ مصادره-
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 -0إن لؾؿصاحػ التـل كتبفـا طؾؿـاء الؼـراءات والرسـؿ بلكػسـفؿ أثـر ًا تطبقؼقـًا
كبقر ًا يف طؾؿ الرسؿ ،وذلؽ ٕهنا تبقـ ما أجروه مـ العؿؾ يف مصاحػفؿ-

أهدا البحث:
الج َزري مـ خالل ذكر خصائصف ،ولؿحـة
 -8التعريػ القصػل بؿصحػ ابـ َ
تاريخقة طـف-
ــزري ،وأهؿقتـــف يف طؾـــؿ رســـؿ
الجـ َ
 -0بقـــان الؼقؿـــة العؾؿقـــة لؿصـــحػ ابــــ َ
الؿصحػ-
الجزري يف الؿسائؾ الخالفقة يف رسؿ الؿصحػ-
 -5بقان أثر مصحػ َ
الج َـزري مـــ اختقـارات الشــقخقـ :الـداين (ت111هـــ) ،وابـــ
 -1بقـان مققــػ َ
كَجاح (ت163هـ)-
الج َـزري يف الرسـؿ مــ خـالل بـاب (مـا
 -2دراسة تطبقؼقـة ٕثـر مصـحػ ابــ َ
اخ ُتؾػ يف قطعف ووصؾف)-

حدود البحث:
الج َزري يف حدود الؿصـادر الؿتاحـة ،مـع بقـان أثـر هـذا
التعريػ بؿصحػ ابـ َ
الؿصـحػ يف الؿســائؾ الخالفقــة يف الرســؿ مــ خـالل ضــرب إمثؾــة ،ومـــ خــالل
الدراسة التطبقؼقة لباب مـ أبقاب الرسؿ وهق باب (ما اخ ُتؾػ يف قطعف ووصؾف)-

الدراسات السابؼة:
لؿ أقـػ طؾـك دراسـة مسـتؼؾة لفـذا الؿصـحػ تـدرس تاريخـف ومـزلتـف يف طؾـؿ
الرسؿ ،وتذكر أثره يف مسائؾ الخالف يف رسؿ الؿصحػ-

خطة البحث:
يتؽقن هذا البحث مـ مؼدمة وتؿفقد وثالثة فصقل وخاتؿة ،طؾك الـحق التالل:
الؿؼدمة ،وتشتؿؾ طؾك أهؿقة الؿقضقع ،وأهداف البحث ،وحدوده ،ومـفجـف،
وخطتف-
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التؿفقد ،وفقف التعريػ بؿصطؾح (الؿصحػ) ،وتاريخ هذا الؿصطؾح-
الجزَ ري ،ومصحػف ،وفقف ثالثة مباحث:
الػصؾ إول :التعريػ بابـ َ
الج َزري ومـزلتف يف طؾؿ الرسؿ ،وفقف مطؾبان:
الؿبحث إول :ابـ َ
الج َزري-
الؿطؾب إول :التعريػ بابـ َ
الؿطؾب الثاين :مـزلتف يف طؾؿ الرسؿ-
الج َزري ،وفقف مطؾبان:
الؿبحث الثاين :التعريػ بؿصحػ ابـ َ
الؿطؾب إول :تاريخف-
الؿطؾب الثاين :خصائصف-
الج َزري-
الؿبحث الثالث :أهؿقة مصحػ ابـ َ
الجزَ ري يف طؾؿ الرسؿ ،وفقف ثالثة مباحث:
الػصؾ الةاين :أثر مصحػ ابـ َ
الؿبحث إول :مققػف مـ اختقارات الشقخقـ يف مسائؾ الرسؿ الخالفقة-
الؿبحث الثاين :مققػف مؿا سؽت الشقخان طـف أو طـ بعض مقاضعف مـ مسائؾ الرسؿ-
الؿبحث الثالث :اإلضافات التل أضاففا هذا الؿصحػ إلك طؾؿ الرسؿ-
الجـزَ ري يف طؾـؿ الرسـؿ مــ
الػصؾ الةالث :دراسة تطبقؼقـة ٕثـر مصـحػ ابــ َ
خالل أحد أبقابف وهق( :ما اختُؾػ يف قطعف ووصؾف).
الخاتؿة ،وتشتؿؾ طؾك أبرز كتائج البحث-
مـفج البحث :اتبع هذا البحث الؿـفج القصػل التاريخل فقؿا يتعؾؼ بالتعريػ
بالؿصحػ محؾ الدراسة ،والؿـفج التحؾقؾـل فقؿـا يتعؾـؼ بؿسـائؾ الرسـؿ الؿـؼقلـة
طـــ هــذا الؿصــحػ ،مــع مراطــاة آلتــزام بــاإلجراءات الالزمــة يف كتابــة البحــقث
العؾؿقة ،إٓ أكف تؿ آكتػـاء بـذكر اسـؿ العؾـؿ ووفاتـف ـ إن وجـدت ـ دون الرتجؿـة لـف
تخػقػًا لحقاشل البحث-

*

*
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التنَٔذ
تعشٓف املضخف
ٍ
اكبسـاط يف شـلء وسـعة ،
الؿصحػ لغة :الصاد والحاء والػاء أصؾ يدل طؾك
والؿتلمؾ لؿا ذكره أهؾ الؾغة يف كتبفؿ مـ فروع لؿـادة (صـحػ) يجـد أهنـا ُتطؾـؼ يف
الغالب طؾك الشـلء الـذي ُيجؿـع فقـف ،سـقاء كـان هـذا الؿجؿـقع صعامـًا ،كؼـقلفؿ:
ـحػة) وهــل تشــبف الؼصــعة العريضــة التــل تؽػــل لطعــام الخؿســة وكحــقهؿ ،
(الصـ ْ
َّ
و(الص َحقػة) وهل أقؾ مــ الصـحػة وهـل ُتشـبع الرجـؾ  ،أو كـان الؿجؿـقع مـا ًء،
ومـف الصحاف ،وهل مــاقع صـغار تتخـذ لؾؿـاء  ،أو كـان حروفـًا وكؾؿـات ،ومــف
الصحقػة وهل الؼطعة مــ أدم أبـقض أو رق يؽتـب فقفـا  ،أو كـان أوراقـًا مؽتقبـة
ِ ِ
ِ
ومـف الؿصحػ الذي طرف بلكف (مػعؾ) مــ ُأ ِ
ـحػ ،
صـح َ
ػ َأي ُجؿعـت فقـف الص ُ
ُ َ
ُ
ففق الؽتاب الجامع لؾصحػ الؿؽتقبة ،و ُيطؾؼ طؾـك الؼـرآن الؽـريؿ الؿؽتـقب بـقـ
الدفتقـ-
الؿصحػ اصطالحًا :أكثر ما يؼال الؿصحػ لؿصحػ الؼرآن  ،حتك أصبح
أصبح طؾؿًا طؾقف ،ففق اسؿ لؾؽتاب الذي يجؿع بقـ دفتقف الؼرآن مـ أولف إلـك آخـره
مرتب أيات والسقر طؾك ما كان يف الجؿع الذي قام بف طثؿان  ، شامالً لؾؿداد

( )8يـظر :مؼايقس الؾغةٓ :بـ فارس ص-225,220
( )0يـظر :العقـ :لؾخؾقؾ بــ أحؿـد  ،802.5وهتـذيب الؾغـة :لألزهـري  ،816.1والصـحاح :لؾجـقهري
 ،8551.1ومجؿؾ الؾغةٓ :بـ فارس  ،822.8ولسان العربٓ :بـ مـظقر -853.6
( )5يـظر :هتذيب الؾغة  ،816.1والصحاح  ،8551.1ولسان العرب -853.6
( )1مجؿؾ الؾغة -228.8
( )2يـظر :جؿفرة الؾغة 218,212.8
( )3يـظر :هتذيب الؾغة -816.1
( )4يـظر :معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرةٕ :حؿد مختار طبد الحؿقد طؿر وآخريـ -8040.0
( )5يـظر :الػروق الؾغقية :لؾعسؽري ص-068
( )6يـظر :الؿصاحػ الؿـسقبة لؾصحابة  والشبفات الؿثارة حقلفا :لؿحؿد الطاسان ص-00
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لؾؿداد والقرق والجؾد الذي يحقيف-
ضفقر مصطؾح الؿصحػ :ضفر مصطؾح الؿصحػ قديؿًا ،وكـان ُيطؾـؼ طؾـك
ما حقى كالمًا مؼدسًا مـ الؽتب الديـقة كالتقراة واإلكجقؾ ،ويدل طؾ ذلؽ ما جاء
يف بعــض أثــار ،ومـفــا :مــا روتــف أم ســؾؿة ـ رضــل اهلل طـفــا ـ يف قصــة الفجــرة إلــك
الحبشة( :وقد دطا الـجاشل أساقػتف فـشروا مصاحػفؿ حقلف)  ،ثـؿ أصـبح لػـظ
لػظ الؿصحػ َط َؾؿًا طؾك ما حقى بقـ دفتقف الؼـرآن كـامالً مرتـب السـقر وأيـات،
وذلؽ بعد الجؿع الذي أمر بف طثؿان  حقث ُأخذت الصحػ التل كاكت محػقضة
طـد حػصة بـت طؿر ـ رضل اهلل طـفا ـ وجؿعت يف مصحػ واحد وفؼ مـفج معقـ،
و ُكسخت مـف طدة كسخ و ُبعثت إلك إمصار ،وقد جاء ذلؽ واضـحًا جؾقـًا يف روايـة
جؿع الؼرآن التل رواها أكس بـ مالؽ « :حتك إذا كسخقا الصحػ يف الؿصـاحػ
رد طثؿان الصحػ إلك حػصة»  ،ولذلؽ ّفرقـقا بـقـ (الصـحػ) ،و(الؿصـحػ)،
قــال ابـــ حجــر العســؼالين (ت 520هـــ) ":والػــرق بــقـ الصــحػ والؿصــحػ أن
الصحػ إوراق الؿجـردة التـل جؿـع فقفـا الؼـرآن يف طفـد أبـك بؽـر وكاكـت سـقر ًا
مػرقة ،كؾ سقرة مرتبة بآياهتا طؾك حدة لؽـ لؿ يرتب بعضفا إثر بعض ،فؾؿا كسخت
ورتب بعضفا إثر بعض صارت مصحػًا"-
وقد ُيـسب الؿصحػ إلك قطر أو شخص ،وهل لقست كسبة اخرتاع ،بؾ الؿراد
تعققـ الؿصحػ بـاء طؾك الؿؽان الذي أرسؾ إلقف الؿصحػ ،واشتفر العؿؾ بف فقف،
أو بـا ًء طؾـك جفـقد شـخص معـقـ يف كتابتـف أو خطـف أو اإلشـراف طؾقـف ،ومــ أمثؾـة
( )8يـظر :دراسات يف طؾقم الؼرآن :لػفد الرومل ص-52
( )0جؿع ُأ ْس ُؼػ أو َأ ْس ُؼػ ـ بتشديد الػاء وتخػقػفا ـ أطجؿل معرب ويطؾؼ طؾـك رئـقس ديــ الـصـارى ،أو
طالؿفؿ ،يـظر :العقـ  ،50.2وتـاج العـروس :لؾزبقـدي  ،113.05ومعجـؿ الؾغـة العربقـة الؿعاصـرة
-62.8
( )5أخرجف أحؿد يف مسـده بنسـاد حسـ  ،032.5وأبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء  ،882.8وابـ كثقر يف جامع
جامع الؿساكقد والســ -865.0
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف (كتاب فضائؾ الؼرآن ،باب جؿع الؼرآن ،8624.1 ،ح «-)»1428
( )2فتح الباري -85.6
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الـسبة إلك قطر معـقـ :كسـبة الؿصـاحػ العثؿاكقـة إلـك إقطـار التـل ُأرسـؾت إلقفـا،
فقؼال الؿصحػ الشامل ،والؿصحػ البصري ،والؽقيف وغقرها-
ويف هذا العصر قد ُتـسب بعض الؿصاحػ إلك أماكـ صباطتفا كؿصـحػ مؽـة
الؿؽرمة الذي ضفر يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية وكتبف الخطاط محؿد صاهر الؽردي
(ت8122هـ) ،وكان الػراغ مـ صباطتف طام 8536هـ8622.م  ،ومصحػ مجؿع
الؿؾــؽ ففــد لطباطــة الؿصــحػ الشــريػ بالؿديـــة الـبقيــة ،ومصــحػ الجؿاهقريــة
بروايــة قــالقن الؿطبــقع يف الجؿاهقريــة العربقــة الؾقـــبقة ،بنشــراف جؿعقــة الــدطقة
اإلسالمقة العالؿقة ،بطرابؾس ،ط8656 ،0م-
أما الـسبة لشخص فؼد تؽقن كسبة إلك صحابل أو إمام معقـ ،كؿصحػ طثؿان
 ، أو الؿصحػ العثؿاين ،وهذه الـسبة تعقد إلك العؿؾ الذي أمر بف الخؾقػة طثؿان
 وهق جؿع الؼرآن يف مصاحػ ،وإرسـالفا إلـك إمصـار ،فـالؿراد هبـا الـسـبة إلـك
أمره وزماكف وإمارتف-
وقد ُيـسب الؿصحػ إلك أحد الصحابة ،كؿصحػ ابـ مسعقد  ،ومصحػ
أبل بـ كعب  ،وغقرهؿـا ،وهـذه الـسـبة إكؿـا هـل بـالـظر لؿـا كـان يؼـقم بـف بعـض
الصــحابة  مـــ جفــقد خاصــة يف كتابــة بعــض الؼــرآن وتدويـــف مػرقــًا ،وكــذلؽ
لؾؼراءات الؿـسقبة لـبعض الصـحابة أو التـابعقـ الؿخالػـة لؾؿصـاحػ العثؿاكقـة ،
قال ابـ أبل داود (ت583هـ) ":إكؿا قؾـا :مصحػ فالن ،لؿـا خـالػ مصـحػـا هـذا
مـــ الخــط أو الزيــادة أو الـؼصــان ،أخذتــف طـــ أبــل رحؿــف اهلل ،هؽــذا فعــؾ يف كتــاب
التـزيؾ"-
وقد ُيـسب الؿصحػ إلك إمام مـ إئؿة ٓطتبـارات معقــة ،كتصـحقحف لـف ،أو
الج َـزري (ت555هــ) الـذي هـق محـؾ
إشرافف طؾقف ،كؿا هق الحال يف مصحػ ابــ َ
( )8يـظر :مجؾة الؿـفؾ -ج -0س( 82صػر 8536هـ ،كقفؿرب 8616م) ،ص -23
( )0الؿصاحػ الؿـسقبة لؾصحابة ص-35
( )5الؿصاحػ -826.8
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الؿخ ّؾــاليت  ،الــذي كتبــف رضــقان بـــ محؿــد الشــفقر
البحــث هـــا ،ومثــؾ مصــحػ ُ

ـالؿخ ّؾاليت (ت8588هـــ) ،وقــد ُيـســب إلــك خطــاط بــرع يف خطــف لؾؿصــحػ مثــؾ
بـ ُ

مصحػ ابـ البقاب (ت185هـ) ،الذي كتبف سـة 568هـ  ،ومثؾ مصحػ يـاققت
الؿستعصؿل (ت365هـ) ،الذي كتبف سـة  365هـ-

*

*

*

( )8صبع يف الؿطبعة البفقة لصاحبفا محؿد أبق زيد سـة 8525هـ ،وكـان هـذا الؿصـحػ هـق الؿتـداول بـقـ
أهؾ العؾؿ والؼراء آكذاك -يـظر :تاريخ الؿصحػ الشريػ :لعبد الػتاح الؼاضل ص 26ـ-32
( )0أصؾف القحقد محػقظ يف خزاكة جسرتبقتل ،بـدَ بؾـ ،ايرلــدا ،وتقجـد صـقرة مطابؼـة لألصـؾ القحقـد يف
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة-
( )5وهــق محػــقظ يف خزاكــة الروضــة الحســقـقة ،دار أثــار العراققــة (م ت 5آ -)522,32.يـظــر :رســؿ
الؿصحػ دراسة لغقية تاريخقة :لغاكؿ الحؿد ص -340
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الفضل األّل
جلضَسّٖ ،مضخفُ
التعشٓف بابً ا َ
املبخح األّل:ابً اجلَضَسٖ ّأٍه مؤلفاتُ يف عله الشطه
الجزَري
الؿطؾب إول :التعريػ بابـ َ
الجـ َـزري مجؿؾــة
تـاولــت كثقــر مـــ الؿملػــات والدراســات ترجؿــة اإلمــام ابـــ َ
ومػصؾة ،وأتت طؾك جاكب كبقر مـ حقاتف الشخصقة والعؾؿقة ،وسلذكر هــا ترجؿـة
مقجزة لف استغـاء بؿا ورد يف جؿؾة مـ الدراسات-
الج َزري ،
اسؿف وكـقتف :محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ يقسػ بـ ابـ َ
الج َزري كسبة إلـك جزيـرة ابــ طؿـر قـرب الؿقصـؾ  ،الدمشـؼل الشـافعل ،
وابـ َ
وكـقتف أبق الخقر-
مقلده :ولد سـة إحدى وخؿسقـ وسبعؿائة بدمشؼ-
أهؿ مملػاتف :مـ أهؿ مملػاتف :الـشر يف الؼـراءات العشـر ،ومختصـره التؼريـب،
وتحبقر التقسقر يف الؼراءات العشر ،وصبؼات الؼراء ،وكظؿ غاية الؿفرة يف الزيادة طؾك
العشــرة ،وكظــؿ صقبــة الـشــر يف الؼــراءات العشــر ،وكظــؿ الجــقهرة يف الـحــق ،وكظــؿ
الجــزَ ري
( )8يـظـر يف ترجؿتــف :غايـة الـفايــة يف صبؼــات الؼـراء  ،014.0والـشــر يف الؼــراءات العشـرٓ :بـــ َ
بتحؼقــؼ الســالؿ الشــــؼقطل ـ مؼدمـــة الدراســة ،وصبؼــات الحػـــاظ :لؾســققصل ص ،216وصبؼـــات
الؿػسريـ :لؾـداوودي  ،31.0والشـؼائؼ الـعؿاكقـة :لطـاش كـربي زاده ص ،02وصبؼـات الؿػسـريـ:
لألدكـــف وي ص ،502والبـــدر الطـــالع :لؾشـــقكاين  ،024.0وإطـــالم :لؾزركؾـــل  ،12.4ومعجـــؿ
الجـزَ ري :د -محؿـد مطقـع الحـافظ
الؿملػقـ :لعؿر رضا كحالـة  ،068.88وشـقخ الؼـراء اإلمـام ابــ َ
ص-02
( )0يـظر :غاية الـفاية  ،014 .0وصبؼات الحػاظ :لؾسققصل ص -216
( )5البدر الطالع -024.0
( )1صبؼات الحػاظ ص-216
( )2يـظر :غاية الـفاية  ،014 .0وصبؼات الحػاظ ص-216
( )3غاية الـفاية -014 .0
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الؿؼدمــة فقؿــا طؾــك قــارئ الؼــرآن أن يعؾؿــف ،وغقــر ذلــؽ يف فـــقن شــتك يف التػســقر،
والحديث ،والػؼف ،والعربقة-
وفاتف :تقيف سـة ثالث وثالثقـ وثؿاكؿائة بؿديـة شقراز-

*

*

( )8يـظر :غاية الـفاية  ،028.0وصبؼات الؿػسريـ :لؾداوودي -32.0
( )0يـظر :الؿرجعان السابؼان-
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املطلب الجاىٕ :ميضلتُ يف عله الشطه
الجـ َـزري يف طؾــقم شــتك فحػــظ الؼــرآن ســـة أربــع وســتقـ وســبعؿائة،
بـرع ابـــ َ
وسؿع الحديث ،وأفرد الؼراءات ثؿ جؿعفـا  ،وجؾـس لإلقـراء يف الجـامع إمـقي
ســــقـًا ،وولـــل مشـــقخة اإلقـــراء الؽـــربى بدمشـــؼ ،كؿـــا بـــرع يف الػؼـــف ،واإلفتـــاء،
والؼضاء  ،قال السققصل (ت688هـ) ":الحـافظ الؿؼـرئ شـقخ اإلقـراء يف زماكـف"،
وقال ":وكان إمامًا يف الؼراءات ٓ كظقر لف يف طصره يف الدكقا ،حافظا لؾحديث وغقره
أتؼـ مـف"  ،كؿـا بـرع يف طؾـؿ الرسـؿ الـذي يـرتبط ارتباصـًا وثقؼـًا بعؾـؿ الؼـراءات،
الج َزري فقف هل امتداد لرباطتف يف طؾؿ الؼراءات ،وتظفر هذه الرباطة لديف
ومؽاكة ابـ َ
يف جاكبقـ:
إول :إفراده هذا الػـ بالتللقػ ،وتشقر الؿصادر إلك وجقد طدد مـ الؿملػات
الؼقؿة لف يف طؾؿ الرسؿ ،مـفا:
 -8البقان يف خط مصحػ طثؿان-
 -0كؼــؾ يف الـشــر كثقــر ًا مـــ مســائؾ الرســؿ ،وكاقشــفا يف مقاضــع طــدة يف :بــاب
الققــػ طؾــك الفؿــز ،وبــاب الققــػ طؾــك مرســقم الخــط  ،كؿــا تحــدث يف مؼدمــة
الؽتــاب طـــ مقافؼــة رســؿ أحــد الؿصــاحػ العثؿاكقــة كشــرط مـــ شــروط الؼــراءة
الصحقحة ،وفصؾ يف ذلؽ-
الج َزرية (الؿؼدمة فقؿا يجب طؾك قارئ الؼـرآن أن يعؾؿـف)
 -1ذكر يف الؿؼدمة َ
( )8يـظر :غاية الـفاية -028 .0
( )0يـظر :الؿرجع السابؼ -016 ،015 .0
( )5صبؼات الحػاظ ص-216
( )1هدية العارفقـ :إلسؿاطقؾ باشا  ،854.3ومـف كسخة يف معفد البقروين بطشـؼـد بـرقؿ ( ،)8016يـظـر:
الجزَ ري :د -محؿد مطقع الحـافظ ص -02وقـد قـام بتحؼقؼـف ا-د -غـاكؿ قـدوري
شقخ الؼراء اإلمام ابـ َ
الحؿد يف مجؾة البحقث والدراسات الؼرآكقة ،ع ،88السـة السابعة والثامـة ،ص-014
( )2يـظر :الـشر -808,62.0 ،550 .8
( )3يـظر :الؿرجع السابؼ -84,83 .8
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بعــض أبــقاب تتعؾــؼ بالرســؿ ،وهــل :بــاب الؿؼطــقع والؿقصــقل يف الرســؿ ،وبــاب
هاءات التلكقث الؿرسقمة يف الؿصحػ تاء-
الةــاين :اتخــاذه مصــحػًا تحــرى فقــف أن يؽــقن مقافؼــًا لؾرســؿ العثؿــاينُ ،طــرف
الج َزري ،واستػاد مـف مـ بعده فـسخف أجؾ تالمقذه-
بؿصحػ ابـ َ

*

*

*

الجزَ رية ،تحؼقؼ :أيؿـ سقيد ،ص-82,5
( )8يـظر :إبقات  822,64مـ متـ َ
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جلضَسٖ
املبخح الجاىٕ :التعشٓف مبضخف ابً ا َ
الؿطؾب إول :تاريخف
الج َـزري (ت555هــ) يف أجقبتـف
جاء الخرب طـ هذا الؿصحػ فقؿـا ذكـره ابــ َ
طؾك الؿسائؾ التربيزية يف الؼراءات ،فؼال يف حديثف طـ مصادر الرسؿ ":والؿصحػ
الذي صححتف طؾك الرسؿ بخطل هق مـ ذلـؽ طؿـدة ،تتبعـت فقـف كصـقص إئؿـة،
ومــا وقػــت طؾقــف مـــ الؿصــاحػ الؼديؿــة"  ،كؿــا جــاء الخــرب طـــف يف كتــاب (كثــر
الؿرجــان يف رســؿ كظــؿ الؼــرآن) ،حقــث قــال مملػــف محؿــد غــقث بـــ كاصــر الــديـ
إَ ْركايت (ت8055هـ) يف معرض سرده لؿصادر هذا الؽتاب ":ومـفا :الؿصحػ
الذي كتبف الػاضؾ الؿاهر صاهر بـ َط َـرب بــ إبـراهقؿ الحـافظ إصـبفاين ،كؼؾـف مــ
الج َـزري ،واسـتؽتبف أبـق الخقـر محؿـد ابــ
كسخة صححفا أستاذه شقخ اإلسالم ابـ َ
الج َـزري  ،ووصـؾ ذلـؽ الؿصـحػ إلقــا طاريـة مــ خزاكـة أمقـر
شقخ اإلسـالم ابــ َ
آجاه ،وفؼف اهلل لؿا يحبف ويرضاه ،وحقثؿا أققل :مصحػ ابـ
الققت طظقؿ الدولة َو َ
الج َزري فالؿراد بف ذلؽ الؿصحػ"-
َ
الج َـزري طــ كػسـف فنكـف يـدل بـال شـؽ طؾـك
وبـاء طؾك الخرب الـذي أورده ابــ َ
وجقد مصحػ خطف بقده مراطقًا فقف ققاطد الرسؿ ،وطؾك صـحة كسـبتف إلقـف ،ويبـدو
أن هذا الؿصحػ صار مرجعًا ٕهؾ الؿشرق يف رسـؿ الؿصـاحػ فاس ُت ِ
ـسـخ ،فػـل
الج َـزري وهـق
الخرب الذي ذكره إركايت (ت8055هـ) ذك ٌْر لـسخة كتبفا تؾؿقـذ ابــ َ
صاهر بـ طـرب ،ولـقس فقؿـا بـقـ يـدي مــ الؿصـادر خـرب طــ الـسـخة إصـؾ مــ
الج َزري) ،أما الؿصحػ الؿـسقخ طـف فقؿؽـ القصقل إلك شلء مــ
(مصحػ ابـ َ
تاريخف مـ خالل الخرب الذي أورده إركايت ،وذلؽ وفؼ العـاصر التالقة:
الج َـزري ،قـال
 -3أمر بؽتابتـف :هـق أبـق الخقـر محؿـد بــ شـقخ اإلسـالم ابــ َ
( )8أجقبة اإلمام ابـ الجزري طؾك الؿسائؾ التربيزية يف الؼراءات ص-802
الجزَ ري-
( )0سقليت التعريػ بف ،يف التعريػ بؿصحػ ابـ َ
( )5كثر الؿرجان -86,85.8
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الج َـزري ":واسـتؽتبف أبـق الخقـر محؿـد
إَ ْركايت (ت8055هـ) يف خرب مصحػ ابـ َ
الج َزري"  ،واستؽتبف أي :سللف أن يؽتبـف لـف  ،وكـان لإلمـام
بـ شقخ اإلسالم ابـ َ
الج َزري (ت555هـ) مـ أبـائف اثـان يحؿالن اسؿ محؿد أحدهؿا وهق إكـرب
ابـ َ
الج َزري أبق الػتح الشافعل ،وقد ولد يف
محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ ابـ َ
يقم آربعاء ثاين شفر ربقع إول سـة 444هـ بدمشؼ ،وتقيف يف حقـاة والـده بؿـرض
الطاطقن سـة 581هـ ،وكان مربز ًا يف الؼراءات ،ومتؼؾد ًا لقضائػ والـده  ،وثاكقفؿـا
الج َزري أبـق الخقـر ،وهـق
وهق إصغر محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ ابـ َ
الؿعـل هـا-
ترجؿة أبل الخقر محؿـد :هـق محؿـد بــ محؿـد بــ محؿـد بــ محؿـد بــ ابــ
الج َزري ،أبق الخقر ،ولد يف جؿـادي إولـك ســة 456هــ ،قـال والـده يف ترجؿتـف":
َ
أجازه مشايخ العصر وحضر طؾك أكثرهؿ ،ثؿ رحؾـت بـف وبنخقتـف إلـك مصـر فسـؿع
الشاصبقة مـ إبـراهقؿ الشـامل بسـؿاطف مــ الؼاضـل بـدر الـديـ بــ جؿاطـة ،وكتـاب
الؿصباح يف العشر ٕبل الؽرم بسؿاطف مـ أبل حقان ،وسؿع كثقر ًا يف الؼراءات بؼراءة
أخقف أبل بؽر أحؿد ،وأضـف قرأ طؾقـف الػاتحـة ،وكتـاب الفـادي ٓبــ سـػقان مــ ابــ
السقيداوي بسؿاطف مـ أبل حقان ،ولؿا طدكا إلك دمشؼ سؿع البخـاري مــ خطقـب
مسجد الجقرزيرة والحجار وطـدة مــ سـؿاطف مــ الؼاضـل سـؾقؿان وجـزء الـديـار
وغقره مـ أبل هريرة بـ الحافظ الذهبل ،ولؿا دخؾت الـروم حضـر إلـل ســة إحـدى
طؾـل جؿـع الؼـراءات
وثؿاكؿائة فصؾك بالؼرآن وحػظ الؿؼدمـة والجـقهرة ،وأكؿـؾ ّ

العشر يف ذي الؼعدة سـة ثالث ،ثؿ أطادها يف ختؿة فختؿفا يف يقم آثــقـ وهـق يـقم

الققػة تاسع الحجة سـة أربع وثؿاكؿائة ،ثؿ لحؼـل إلك مديـة كش يف أيام إمقر تؿـر
أوائؾ سـة سبع وثؿاكؿائة ،ثؿ كان يف صحبتل إلك شقراز وأكؿؾ هبـا أيضـًا الؼـراءات
( )8كثر الؿرجان -85.8
( )0لسان العرب -365.8
( )5يـظر :الشؼائؼ الـعؿاكقة يف طؾؿاء الدولة العثؿاكقة :لطاشؽربي زاده ص-03
( )1يـظر :غاية الـفاية -020.0
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العشر يف شفقر سـة تسع وثؿاكؿائة"  ،كؿا ذكر والده أكف سؿع مـف أكثر كتاب (غاية
الـفاية يف صبؼات الؼراء) ،وأكف أجاز لف روايتف-
وقد بحثت طـ تاريخ وفاتف فقؿا وقػـت طؾقـف مــ الؿصـادر ٕصـؾ إلـك تحديـد
زمـ أمره بؽتابة هذا الؿصحػ فؾؿ أجد مـ كص طؾك ذلؽ ،إٓ أن ما ذكره والده مـ
أخبار يف ترجؿتف لف تشقر إلك أكف كان حقًا حتك سـة 526هــ ،وهـل الســة التـل لحـؼ
فقفا بلبقف إلك شقراز ،وكان طؿره آكذاك طشريـ سـة-
الج َـزري أتـك بـالد
وتشقر مصادر أخرى إلك أن أبـا الخقـر مــ أبــاء الشـقخ ابــ َ
الروم يف أيام دولة السؾطان محؿد بــ مـراد خـان  ،وطؾقـف فقؽـقن ُط ْؿـر أبـل الخقـر
حقـ تقلك السؾطان محؿد خان الحؽؿ لؾؿرة إولك سـة 515هــ 26 :ســة ،وحـقـ
تقلك السؾطان محؿد خان الحؽؿ لؾؿرة الثاكقة سـة 522هــ  33 :ســة ،وٓ يؿؽــ
الجزم يف أي الػرتتقـ كان لؼاؤهؿا-
ولعؾ إخقر هق إقرب ومؿا يميد ذلؽ أن وفاة أبل الخقر كاكت إثر مرض ألؿ
بف ،وأكف حقـ مرض سؿع بؿؼدم طالء الديـ طؾل بـ يقسػ بالل ابـ الؿقلك شـؿس
الديـ الػـاري إلك الروم ،فلوصك أن تزوج بـتف مـف فؾؿا تقيف الشقخ أبق الخقر أتك هق
بالد الروم فزوجـقا بـتـف مــف ،ومؼـدم الػــاري إلـك بـالد الـروم كـان يف أوائـؾ سـؾطـة
السؾطان محؿد خان-
وطؾقف فقفاة أبل الخقر كاكت يف أوائؾ خالفة السؾطان محؿد خـان أي بعـد ســة
522هـ-
 -8كاتبف :صاهر بـ طرب بـ إبراهقؿ بـ أحؿد الحافظ إصبفاين ،أبق الحســ،
فخر الديـ ،الؿؼرئ والؿحدث والؾغقي ،ولد سـة 453هــ ،حػـظ الؼـرآن وهـق ابــ
( )8غاية الـفاية -021,025 .0
( )0يـظر :الؿرجع السابؼ -126.0
( )5يـظر :الشؼائؼ الـعؿاكقة ص-06
( )1يـظر :الؿرجع السابؼ ص-42
( )2يـظر :الشؼائؼ الـعؿاكقة ص-888
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طشر سـقـ تؼريبًا ،وصؾب العؾؿ وهق ابـ خؿس طشرة سـة ،وبرع يف العربقة ،ثؿ أخذ
الج َزري (ت555هـ) ،وقرأ طؾقـف خؿـس ختؿـات كـامالت ،وكـان
الؼراءات طـ ابـ َ
مالزمًا لف سػر ًا وحضر ًا ،وكان مـ أخص الـاس وأطزهؿ طـده ،واطتـك بف أشد طـاية
الج َزري التل أخذت طـف العـروض وحػظـت طؾقـف
حتك صار معؾؿ ابـتف سؾؿك بـت َ
الجـ َـزري بلكــف يف هــذا العؾــؿ "ٓ يــداكك وٓ يشــارك" ،
(الطقبـة) ،وقــد شــفد لــف ابـــ َ
وأجؾسف مؽاكف بدار الؼرآن التل أكشلها داخؾ مديـة شقراز ،وجعؾف خؾقػتف هبا  ،وقد
اختؾػقا يف تاريخ وفاتف  ،فجزم بعض الباحثقـ بلكف تقيف ســة 553هــ  ،بقـؿـا ذكـر
بعضفؿ أكف ٓ يؿؽـ الجزم هبذا التحديد وأن غاية ما يؿؽـ أن ُيؼال يف وفاتف أكف تـقيف
بعد طام 524هـ  ،وقد ألػ يف الؼراءات ،والتجقيد ،والرسؿ ،والعدد ،كظؿًا وكثر ًا،
وكثر ًا ،بـالؾغتقـ العربقـة والػارسـقة ،ومــ تؾـؽ الؿملػـات :إسـئؾة التربيزيـة ،وهـل
واحد وأربعقن سما ً
الج َـزري طــ
ٓ وجففا مـ مديـة (تربيز) إلك شقخف الحافظ ابــ َ
بعض ما أشؽؾ طؾقف أمره مـ (صقبة الـشر)  ،والؼصقدة الطاهرة يف الؼراءات العشر
العشر  ،وقصقدة كظـؿ الجـقاهر يف طـد أي  ،ومـفـؾ العطشـان يف رسـؿ أحـرف
( )8يـظر :غاية الـفاية -512.8
( )0يـظر :غاية الـفاية -518.8
( )5تذكر بعض الؿصادر أن وفاتـف كاكـت ســة 453هــ -يـظـر :كشـػ الظــقن ،8630 ،8515 ،8518.0
وإطالم  ،000.5وهدية العارفقـ  ،158.8وتذكر مصادر أخرى أن هذا التاريخ فقف تصـحقػ ،وأن
وفاتف كاكت سـة 553هـ -يـظر :الذريعة إلك تصـاكقػ الشـقعةٔ :غـا بـزرك الطفـراين ج  6الؼسـؿ إول
ص -002
( )1يـظر :الؼصقدة الطاهرة ،تحؼقؼ :يقسػ طقاد بردي الدلقؿل ص ،53وبحر الجقامع يف شـرح الؼصـقدة
الطاهرة :لؿحؿد بـ أحؿد بـ خؾقػة ،دراسـة وتحؼقـؼ :أكـقر هقسـاوي ص  ،10ويـظـر :الذريعـة إلـك
تصاكقػ الشقعة ج  6الؼسؿ إول ص -002
( )2يـظــر :الؼصــقدة الطــاهرة يف الؼــراءات العشــر (طــرض ودراســة) :لســالؿ الزهــراين ،مجؾــة البحــقث
والدراسات الؼرآكقة ،ع ،88السـة  ،54ص-826
( )3يـظر :أجقبة اإلمام ابـ الجزري طؾك الؿسائؾ التربيزية يف الؼراءات ص-18
( )4يـظر :غاية الـفاية  ،512.8وكشـػ الظــقن :لحـاجل خؾقػـة  ،8518،8515.0وإطـالم ،000.5
وهدية العارفقـ  ،158.8وففارس طؾقم الؼـرآن الؽـريؿ لؿخطقصـات دار الؽتـب الظاهريـة :لصـالح
محؿد الخقؿل  -124,123.8وقد حؼؼفا الباحث يقسػ طقاد بـردي الـدلقؿل يف رسـالة ماجسـتقر،

=
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الؼرآن-
الج َـزري) ،والـسـبة
 -1اسؿ الؿصحػُ :يسؿك هذا الؿصـحػ (مصـحػ ابــ َ
الج َـزري آبــ باطتبـار أكـف أمـر بؽتابتـف،
لؾجزري هـا تحتؿؾ هذه أن يؽقن الؿـراد َ
الج َزري إب باطتبار أن هذا الؿصحػ ُكؼؾ طـ كسخة قام
وتحتؿؾ أن يؽقن الؿراد َ
هق بتصحقحفا بخطف ،قال إَ ْركايت (ت8055هـ) ":كتبف صاهر بـ طرب بـ إبـراهقؿ
الج َزري"-
الحافظ إصبفاين ،كؼؾف مـ كسخة صححفا أستاذه شقخ اإلسالم ابـ َ
وطؾك كؾ حال فنكف حقـ ُيـسب إلك ما ُرسؿ يف ذلؽ الؿصحػ مـ مسـائؾ فـنن
الج َــزري (ت555هـــ) إبٕ 7ن الؿصــحػ كــان بػعــؾ إب
الؿعـــل رســؿ ابـــ َ
الج َزري آبـ فؽان دوره استؽتاب ذلؽ الؿصحػ فؼط-
وتصحقحف ،أما ابـ َ
 -4الــزمـ الــذي كُتــب فقــفُ :تشــقر الروايــة الؿـؼقلــة طـــ إَ ْركــايت إلــك أن هــذا
الج َزري
الج َزري) مـؼقل طـ كسخة صححفا ابـ َ
الؿصحػ الؿسؿك (مصحػ ابـ َ
الج َـزري إب
إب (ت555هـ) ،وطؾقف فنن إصؾ الؿـؼقل طـف ُكتب يف حقاة ابــ َ
(ت555هـ) وإذا ما أريد تحديد زمـ كتابة هذا الؿصحػ فال بد مـ الـظر إلك ترتقبف
ِ
الج َزري إلـك هـذا الؿصـحػ يف مسـائؾ
الجزَ ري ،حقث لؿ ُيشر ابـ َ
بقـ مملػات ابـ َ
الرسؿ التل ذكرها يف كتابف (الـشر) الـذي ألػـف يف ذي الحجـة ســة 466هــ  ،وٓ يف
مـظقمتف :صقبة الـشر التل كظؿفا يف شعبان مـ السـة ذاهتا  ،وٓ يف الؿؼدمة الجزرية

=

جامعة تؽريت ،كؾقة الرتبقة قسؿ طؾقم الؼرآن ،بنشراف الدكتقر طراك إسؿاطقؾ إبراهقؿ ،سـة 8106هـ
 0225 .م-
( )8يـظر :غاية الـفاية  ،512.8وكشػ الظـقن  ،8630.0وإطالم  ،000.5وهدية العـارفقـ ،158.8
وقد حؼؼفا طبد اهلل بـ حؿد الصاطدي يف الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة-
( )0يـظــر :كثــر الؿرجــان  ،64.8ومـــف كســخة يف إكاديؿقــة إزبؽقــة .صشــؼـد رقــؿ  ،06.0336يـظــر:
الػفرس الشامؾ (رسؿ الؿصاحػ) ص -45
( )5كثر الؿرجان -85.8
( )1يـظر :الـشر -136.0
( )2يـظر :شرح صقبة الـشر :لؾـقيري -330.0
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التل كان تللقػف لفا يف الػرتة ما بقـ سـة (522,466هـ) مؿا قد يدل طؾك أن كتابـة
الؿصحػ كاكت بعد ذلؽ-
ولؽـف ذكر يف كتابف (الؿسائؾ التربيزيـة) أكـف كتـب هـذا الؿصـحػ قبـؾ أجقبتـف
طؾك تؾؽ الؿسائؾ التل صرح فقفا أكف فرغ مـفا يف لقؾة الحـادي والعشـريـ مــ شـفر
ربقع إول سـة 502هـ  ،وكذلؽ أشار يف (الؿسائؾ التربيزية) إلـك أكـف كتـب ذلـؽ
الؿصحػ قبؾ أن يملػ كتابًا يف الرسؿ ،حقث قال ":وكؿ مــ مـرة أردت أن أكشـط
لجؿع كتـاب يف الرسـؿ يسـتقطب الؿرسـقم ،ويؽـقن حجـة لـدى اخـتالف الرسـقم،
والعقالؼ تشتغؾ طـ ذلؽ ،والؿرجق مـ اهلل تعالك تقسر ذلـؽ بؿــف وكرمـف"  ،وقـد
ذكر أحد الباحثقـ أن تللقػف لؽتاب (البقان يف خط مصحػ طثؿان )كان يف أواخـر
حقاتف  ،وطؾقف فنن مصحػف سابؼ لتللقػف يف الرسؿ الذي كان يف آخر حقاتـف ،وسـابؼ
ٕجقبتف طـ الؿسائؾ التربيزية التل فرغ مـفـا يف ســة 502هــ ،أي أكـف كتبـف يف أواخـر
الؼرن الثامـ وأوائؾ الؼرن التاسع الفجري-
الج َزري) فال يشقر ما وقػت طؾقـف
أما الـسخة الؿـؼقلة الؿسؿاة بـ (مصحػ ابـ َ
مـــ الؿصــادر إلــك مؽــان كســخف أو زماكــف ،لؽـــف كــان يف حقــاة أبــل الخقــر (ت بعقــد
522هـ) ،وقبؾ وفاة صاهر ابـ طرب التل كاكت سـة 553هـ ،أي أكـف ُكتـب يف حـدود
الـصػ إول مـ الؼـرن التاسـع الفجـري ،وهـق طفـد لـقس بالبعقـد طــ زمــ كتابـة
الؿصحػ إصؾ-
 -0الـاقؾ طـف :هق محؿد غقث بــ كاصـر الـديـ محؿـد بــ كظـام الـديـ أحؿـد
الؿدْ راسل ،مـ الؼبائؾ التل هاجرت مـ الؿديـة إلك الفـد وسـؿقت
الـائطل إَ ْركايت َ
( )8يـظر :شرح الؿؼدمة الجزرية :غاكؿ َقدوري الحؿد ص -44,42
( )0يـظر :أجقبة اإلمام ابـ الجزري طؾك الؿسائؾ التربيزية يف الؼراءات ص-806
( )5يـظر :الؿرجع السابؼ ص-802
( )1يـظر :البقـان يف خـط مصـحػ طثؿـان  ،تحؼقـؼ :غـاكؿ الحؿـد ،مجؾـة الدراسـات اإلسـالمقة ،ع،88
ص-021
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«كــقائط» ،أحــد الػؼفــاء الؿشــفقريـ ،ولــد بؿحؿــد بــقر مـــ بــالد (آركــات) ســـة
8833هـ ،تتؾؿذ طؾك جده كظام الديـ ،وأسـد الحديث طـف ،كؿـا تتؾؿـذ طؾـك غقـره،
واشتغؾ بعؾقم الؼرآن والـحق والػرائض ،وتقلك طدة مـاصب يف الفــد مـفـا :رئاسـة
القزراء يف حقدر آباد حتك طام 8005هــ ،تـقيف ســة 8055هــ ،ولـف مصــػات كثقـرة
بالعربقــة ،والفـديــة ،والػارســقة ،مـفــا بالعربقــة :كثــر الؿرجــان يف رســؿ كظــؿ الؼــرآن،
وسقاصع إكقار يف معرفة أوقات الصالة وإسحار ،وبسط القديـ إلكـرام إبـقيـ،
وكػاية الؿبتدي يف الػؼف الشافعل ،وتعؾقؼات طؾك شرح قطر الـدى-
الج َـزري إصـؾ ،وٓ الـسـخة
 -6مصقرهُ ٓ :يعرف الققم مصـقر مصـحػ ابــ َ
الؿـ ؼقلة طـف التل كتبفـا تؾؿقـذه صـاهر بــ طـرب ،لؽــ الؿمكـد وجـقد هـذه الـسـخة
الؿـؼقلـــة حتـــك الؼـــرن الثالـــث طشـــر الفجـــري حقـــث اطتؿـــد طؾقفـــا إركـــايت
وقػت طؾقف مـ الؿصادر ما يدل طؾك مصقره بعد ذلؽ-
(ت8055هـ) ،ولقس فقؿا
ُ

*

*

*

( )8يـظــر :اإلطــالم بؿـــ يف تــاريخ الفـــد مـــ إطــالم  ،8825,8820.4وهدايــة الؼــاري :لعبــد الػتــاح
الؿرصػل -482.0
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جلضَسٖ
املطلب الجاىٕ :خضاٜط مضخف ابً ا َ
وقػت طؾقفا صػة هذا الؿصحػ إٓ أكف مـ خالل الخـرب
ٓ تذكر الؿصادر التل
ُ
الؿـؼقل طـ ابـ الج َزري ِ
كػسف آكػًا ،وكذلؽ مـ خالل كؼؾ إَ ْركـايت (ت8055هــ)
َ
طـ هذا الؿصحػ ،واطتؿاده طؾقف ،ووصػف لؿا هق معؿقل بف فقف ،يؿؽـ استخالص
بعض خصاةص هذا الؿصحػ طؾك الـحق التالل:
الج َـزري بتسـؿقتف مصـحػًا،
 .3أكف مصحػ تام :ويظفر ذلؽ مــ تصـريح ابــ َ
وكذلؽ مـ اطتؿاد إَ ْركايت (ت8055هـ) طؾك هذا الؿصـحػ يف مسـائؾ الرسـؿ يف
كتابف (كثر الؿرجان) الؿم َّلػ طؾك جؿقع سقر الؼرآن مؿا يدل طؾك أكـف مصـحػ تـام
مـ سقرة الػاتحة إلك سقرة الـاس-
 .8أكــف مرســقم وفــؼ قــراءة أبــل طؿــرو البصــري (ت821هـــ) ،دل طؾــك ذلــؽ
تصــريح إَ ْركــايت (ت8055هـــ) بــذلؽ حقــث قــالٕ ":ن مصــحػف طؾــك قــراءة أبــل
طؿرو ،وهق بصري وٓ ألػ يف مصاحػ البصريقـ"  ،وذلؽ طـد ذكر رسؿ (لملم)
يف ققلـــف تعـــالك        :الطـــقر،01:
التــل اخ ُتؾــػ يف رســؿ إلــػ بعــد الــقاو فقفــا وطدمــف  ،ورســؿ إلــػ بعــد الــقاو
مـســقب إلــك مصــاحػ الؿديـــة  ،وطــدم رســؿفا مـســقب إلــك مصــاحػ أهــؾ
الج َزري يف مصحػفٕ 7ن مصحػف طؾك قراءة أبـل طؿـرو
البصرة  ،ولؿ يرسؿفا ابـ َ
البصري-
 .1ألقان الؿداد الؿستعؿؾة فقـف :اسـ ُتعؿؾ فقـف مــ ألـقان الؿـداد الؾـقن إسـقد
لحروف الؿصحػ ،والؾقن إحؿر إللحاق الؿحذوف باتػـاق ،والؾـقن إصـػر يف
بعض الحروف لإلشارة إلك وققع الخالف يف رسؿفا ،ومـ أمثؾة ذلؽ:
( )8كثر الؿرجان -33,32.4
( )0يـظر :مختصر التبققـٓ :بـ كجاح -8816.1
( )5يـظر :الؿؼـع :لؾداين ص-515
( )1يـظر :الؿرجع السابؼ ص ،515ومختصر التبققـ -540.1
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أ ,أكف حذف إلػ مـ جؿع الؿذكر السالؿ الؿشدد ،وكتبفا بالصػرة إشارة إلـك
آختالف فقفا حذفًا وإثباتًا-
ب ,أكــف رســؿ إلــػ إولــك يف  بالصــػرة 7لققــقع الخــالف يف
حذففا وإثباهتا ،ورسؿ إلػ الثاكقة بالحؿرة لالتػاق طؾك حذففا-
ت ,أكف حذف إلػ مـ  ورسؿفا بالصػرة إشـارة إلـك آخـتالف يف
حذففا وإثباهتا-
ث ,أكف رسؿ   إكبقاء ،54:بـقن صػراء 7إشارة إلك الخالف يف وصؾفا
وقطعفا  ،وإمثؾة كثقرة جد ًا وإكؿا ُأريد التؿثقؾ ٓ الحصر-
وكاكت قد جرت طادة السـؾػ مــ أهـؾ الؿديــة طؾـك اسـتعؿال الؾـقن إسـقد
لؽؾؿـــات الؿصـــحػ ،والؾـــقن إحؿـــر لؾضـــبط بالحركـــات والـؼـــاط وإلحـــاق
الؿحـــذوف ،وإصـــػر لؾفؿـــزات  ،وأهـــؾ العـــراق يســـتعؿؾقن إحؿـــر وحـــده
لؾحركات والفؿزات  ،لؽـ هذا الؿصحػ لف اصـطالحف الخـاص بـف يف اسـتعؿال
إلقان-
 .4أكف مصحػ مضبقط :ومـ طالمات الضبط التل ُكؼؾت طـف ما يليت:
أ ,الحركات الؿلخقذة مـ الحروف وهق الؿعروف بشؽؾ الخؾقؾ-
ب ,فقاتح السقر ،وأيات  ،والسجدات ،وغقر ذلؽ ،ويف ذلؽ يؼقل إَ ْركايت
( )8يـظر :كثر الؿرجان -66.8
( )0يـظر :الؿرجع السابؼ -082.3
( )5يـظر :الؿرجع السابؼ -64.8
( )1يـظر :كثر الؿرجان -108.1
( )2يـظر :الؿحؽؿ :لؾداين ص ،52وأصقل الضبطٓ :بـ كجاح ص-5,4
( )3يـظر :الؿحؽؿ ص-02
( )4يـظر :كثر الؿرجان  -81.8وشـؽؾ الخؾقـؾ بــ أحؿـد هـق الػتحـة والؽسـرة والضـؿة الؿتعـارف طؾقفـا
الققم-
( )5الؿراد بذلؽ أن ُيؽتب يف أول كؾ سقرة :فاتحة سقرة كذا ،طدد آياهتا كذا-
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الجـ َـزري يف مصــحػف كتابــة الػــقاتح وأيــات
إَ ْركــايت (ت8055هـــ) ":اختــار ابـــ َ
والسجدات وغقر ذلؽ لؽـ بتبديؾ الؾقن 7وذلؽ لتـؽشػ الدقائؼ الؼرآكقـة وٓ يؼـع
الج َزري مـ أئؿة هذا الػـ وفعؾـف مسـتـد لؿــ بعـده فـاهقـؽ
الؼارئ يف الخبط ،وابـ َ
مـ اتباطف"-
ت ,رسؿت الفؿزة فقف مجعقدة سقداء  ،والؿجعقدة هؽذا (ء) ،وهق اصطالح
اصطالح جديد ،والؼدماء إكؿا يعربون طـ ذلؽ بلهنا طقـ برتاء-

*

*

( )8كثر الؿرجان -82.8
( )0يـظر :الؿرجع السابؼ -822.8
( )5يـظر :الؿرجع السابؼ -822 ،820.8
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جلضَسٖ
املبخح الجالح :أٍنٔ٘ مضخف ابً ا َ
بؾــغ مـــ أهؿقــة هــذا الؿصــحػ أن ُحػظــت الـســخة الؿـؼقلــة طـــف حتــك الؼــرن
الثالث طشر الفجري يف خزائـ إمراء ،حقث ذكر إَ ْركايت (ت8055هـ) أكف وصؾ
إلقف طارية مـ خزاكة أحد أمراء الفـد يف ذلؽ الققت ،فؼال ":ووصؾ إلقــا طاريـة مــ
خزاكة أمقر الققت طظقؿ الدولة وآجاه وفؼف اهلل"  ،وتبرز أهؿقة هذا الؿصـحػ
مـ خالل إمقر التالقة:
إول :أكف طؿدة يف فــ الرسـؿ ٓطتؿـاد مصـححف يف مسـائؾ الرسـؿ فقـف طؾـك
أمريـ:
 -8الـؼؾ طـ أئؿة هذا الػـ-
 -0الـظر يف الؿصاحػ الؼديؿة-
وهؿا أهؿ مصادر الرسؿ ،حقث قال" :والؿصحػ الذي صححتف طؾـك الرسـؿ
بخطل هق يف ذلؽ طؿدة ،تتبعت فقف كصقص إئؿة ،وما وقػت طؾقف مـ الؿصاحػ
الؼديؿة"
الجـ َـزري إب
الةــاين :الؿؽاكــة العؾؿقــة التــل تؿقــز بفــا مصــححف :وهــق ابـــ َ
(ت555هـ) وقد تؼدم بقان شلء مـ مؽاكتف العؾؿقة ومـزلتف يف طؾؿ الرسؿ والؼراءة-
وكذلؽ تؼدم بقان مؽاكة كاتبف العؾؿقة وهـق صـاهر بــ طـرب إصـػفاين ،وقربـف
مـ الؿصحح 7لؽقكف أقرب تالمقذه لف ،وكذلؽ تؿقـز أمـر بؽتابتـف بؿؽاكتـف العؾؿقـة
الج َزري ،ابـ الؿصحح وأخذ طـف طؾقمف-
وهق أبق الخقر بـ ابـ َ
الةالث :اسـتؼالل مصـححف طؾؿقـًا بآرائـف ،حتـك إكـف قـد يخـالػ شـققخ الرسـؿ
أحقاكًا ،بـا ًء طؾك كظره يف الؿصاحػ وقد اصؾع طؾك مصاحػ كثقـرة ،كـص طؾقفـا يف
( )8أمقر الدولة اإلسالمقة يف الفـد يف تؾؽ الحؼبة -وآجاه ( :)valajahفارسل معرب ،وهل صـػة مركبـة
بؿعـك طالل مؼام-
( )0كثر الؿرجان -85.8
( )5أجقبة اإلمام ابـ الجزري طؾك الؿسائؾ التربيزية يف الؼراءات ص-802

368

الجزَري وأثره يف طؾؿ الرسؿ العةؿاين
مصحػ ابـ َ

د .مفا بـت طبداهلل محؿد الفدب

كتابــف الـشــر ،فؼــال( ":وهــذا الؿصــحػ) الــذي يـؼــؾ طـــف الســخاوي ويشــقر إلقــف
بالؿصحػ الشامل هق بالؿشفد الشرقل الشؿالل الذي يؼال لف مشفد طؾل بالجـامع
إمقي مـ دمشؼ الؿحروسة ،وأخربكا شققخـا الؿقثقق هبؿ أن هذا الؿصحػ كـان
أوٓ بالؿسجد الؿعروف بالؽقشؽ داخؾ دمشؼ الذي جـدد طؿارتـف الؿؾـؽ العـادل
كقر الديـ محؿقد بـ زكؽل وأن السـخاوي كـان سـبب مجقئـف إلـك هـذا الؿؽـان مــ
الجــامع ،ثــؿ إين أكــا رأيتفــا كــذلؽ يف الؿصــحػ الؽبقــر الشــامل الؽــائـ بؿؼصــقرة
الجامع إمقي الؿعروف بالؿصحػ العثؿاين ،ثؿ رأيتفـا كـذلؽ بالؿصـحػ الـذي
يؼال لف :اإلمام ،بالديار الؿصرية ،وهق الؿقضقع بالؿدرسة الػاضؾقة داخـؾ الؼـاهرة
الؿعزية"-
وبسبب اطتؿاده يف مصحػف طؾك الرواية مع الـظر يف الؿصاحػ فنكف يرى إجراء
ِ
يـرتض ر َّد
الخالف يف وصؾ وفصؾ التـاء طــ الحـاء يف وٓت حـقـ ص ،5:ولـؿ
بعــض العؾؿــاء قـ َ
ـقل أبــل طبقــد (ت001هـــ) يف أكــف رأى وٓت حــقـ مقصــقلة يف
الؿصحػ اإلمام (وٓ تحقـ)  ،واقتصـارهؿ طؾـك رسـؿفا بالػصـؾ ،ولـذلؽ رسـؿ
الج َزري التاء مـػصؾة ووصؾفا بالصػرة ،فلجرى العؿؾ بالؼطع مـع اإلشـارة إلـك
ابـ َ
وجقد الخالف ،وصرح يف كتابف الـشر بعدم رده لؼقل أبل طبقـد وأيـد ذلـؽ بـظـره يف
الؿصــاحػ ،فؼــال ":وهــق مــع ذلــؽ إمــام كبقــر وحجــة يف الــديـ ،وأحــد إئؿــة
الؿجتفديـ ،مع أين أكا رأيتفـا مؽتقبـة يف الؿصـحػ الـذي يؼـال لـف اإلمـام مصـحػ
طثؿان  )ٓ( مؼطقطة ،والتاء مقصقلة بحقـ ،ورأيت بف أثـر الـدم ،وتتبعـت فقـف مـا
ذكره أبق ُطبقد فرأيتف كذلؽ ،وهذا الؿصحػ هق الققم بالؿدرسة الػاضؾة مـ الؼاهرة

( )8الـشر -123,122 .8
( )0روى هذا إثر الداين (ت111هـ) يف الؿؼـع ص ،152ثؿ طؼب طؾقف بلكـف لـؿ يجـدها مقصـقلة يف شـلء
مـ مصاحػ أهؾ إمصار -ويـظر :يف آطرتاض طؾك أبل ُطبقد :إيضـاح الققـػ وآبتـداء ,062.8
 ،062وإطــراب الؼــرآن :لؾـحــاس  ،522.5والجــامع ٕحؽــام الؼــرآن :لؾؼرصبــل  ،814.82وفــتح
القصقد :لؾسخاوي -258.0
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الؿحروسة"-
ِ
يـرتض حؽايـة الـداين (ت111هــ) اإلجؿـاع طؾـك رسـؿ
ومـ ذلؽ أيضًا أكف لؿ
 الؽفـــػ  ،83:الؽفـــػ ،82:بقـــاءيـ ،وكؼـــؾ قـــقل الســـخاوي
(315هـ) يف رد دطقى هذا اإلجؿاع ،وأيده ،فؼال ":أكؽـر الحـافظ أبـق طؿـرو الـداين
كتابة ذلؽ بللػ ،وقال :إكف خالف اإلجؿاع ،وقال السـخاوي :إن ذلـؽ لـؿ يؼؾـف أبـق
طؿرو ،طـ يؼقـ ،بؾ طـ غؾبة ضـ وطدم اصالع ،ثؿ قال :وقد رأيت هذه الؿقاضع يف
الؿصحػ الشامل كؿا ذكره الغازي بـ ققس" ،ثؿ قال ":وكذلؽ رأيتفا أكا فقـف ـ أي:
كص َّ
الشاصِبل وغقره طؾـك رسـؿ  بقـاءيـ
الؿصحػ الشامل ـ ،وقد ّ
كص طؾك أن كؼؾ اإلجؿاع طؾك رسؿفا بقاءيـ كؿا
الج َزري ّ
واهلل أطؾؿ"  ،فؽالم ابـ َ
وقع مـ الدَّ اين (ت111هـ)  ،وابـ كَجاح (ت163هـ) لقس بقجقفٕ 7كف قد ُرسـؿ
يف الؿصحػ الشامل بإلػ ،وأن الصقاب الؼقل بالخالف ،وإٓ فنكف قـد رسـؿفؿا
يف مصحػف بقاءيـ-
الرابع :تعرض مصححف لؿسائؾ يف الرسؿ لؿ يتعرض لفا مــ قبؾـف ،ومــ ذلـؽ
رســؿ  ،و التقبــة ، 86:حقــث لــؿ يتعــرض لفــا الشــقخان ،وٓ
ذكــرت يف العؼقؾــة ،ولــؿ يــذكرهؿا صــاحب الؿــقرد وٓ مــا وقػــت طؾقــف مـــ شــروح
الؿقرد ،ولؿ يذكرهؿا ابـ الؼاضل (ت8250هـ) الـذي كـص يف كتابـف بقـان الخـالف
والتشفقر وآستحسان ،طؾك أن يذكر ما سؽت طـف ابـ كَجاح (ت163هــ) صـاحب
الج َزري ":وقد رأيتفؿا يف الؿصاحػ
التـزيؾ ،وما أغػؾف مقرد الظؿآن ،بقـؿا قال ابـ َ
( )8الـشر -885.0
( )0الؿرجع السابؼ -513.8
( )5يـظر :الؿؼـع ص-553
( )1يـظر :مختصر التبققـ -525.5
( )2يـظر :كثر الؿرجان -822.1
( )3يـظر :الـشر  ،045.0وكثر الؿرجان -256.0

371

الجزَري وأثره يف طؾؿ الرسؿ العةؿاين
مصحػ ابـ َ

د .مفا بـت طبداهلل محؿد الفدب

الؼديؿــة محــذوفتل إلــػ كؼقامــة وجؿالــة ،ثــؿ رأيتفــا كــذلؽ يف مصــحػ الؿديـــة
الشـريػة ،ولــؿ أطؾــؿ أحــد ًا كــص طؾــك إثبــات إلــػ فقفؿــا ،وٓ يف إحــداهؿا ،وهــذه
الرواية تدل طؾك حذففا مـفؿا 7إذ هل محتؿؾة الرسؿ"-
وكص طؾقفؿا صاحب كشػ العؿك والريـ فؼال:
ال إِسؿ ِ
ِ
اط َ
(َ )884أ ْسؿــــائِ ِف ِط َؿ َار َة ال َغ َؿــــا ِم ** ْا َ
ــقؾ َوإَ ْط َؿا ِم
طؿ ْ َ
ٓ َ
( )808و ْهل الس َؼاي ُة و َل ْػ ُظ س ِ
ـع ِد َي ٍ
اح ِر ** ُد َ
ار َسامِ ِر
اصقا َم ْ
ون َت َق ْ
َ َ ِّ َ َ
َ

وكـذلؽ سـاق إركـايت (ت8055هــ) الخـالف يف رسـؿفا ،ثـؿ اختـار الحـذف

مستد ً
الج َزري -
ٓ بؽالم ابـ َ
الج َزري مـ العؿؾ يف الؿصاحػ-
الخامس :يبقـ هذا الؿصحػ ما أجراه ابـ َ
السادس :أن هذا الؿصـحػ يعـد مــ مصـاحػ الؿشـارقة ،ويبـقـ مـا جـرى بـف
العؿؾ طـدهؿ يف تؾؽ الػرتة-
الســابع :اطتؿــاد مـــ أتــك بعــده طؾقــف ،ومـــ أشــفر مـــ اطتؿــد طؾقــف :إَ ْركــايت
(ت8055هـ) وذلؽ يف أكثر مسائؾ الرسؿ التل كؼؾفا يف كتابف (كثر الؿرجـان يف رسـؿ
كظؿ الؼرآن)-
الج َزري يف بعض مسائؾ الرسـؿ التـل
الةامـ :أن هذا الؿصحػ يبقـ اختقار ابـ َ
أصؾؼ الخالف فقفا يف كتابف الـشر ،ولؿ يبقـ اختقاره فقفا ،ولؿ يذكرها يف كتابف البقـان
يف الرسؿ ،ومـ ذلؽ أكف ذكر يف كتابف الـشـر اخـتالف الؿصـاحػ يف وصـؾ (كـؾ) بــ
يـرجح
(ما) يف ققلف تعـالك      الـسـاء ،68:وقطعفـا ،ولـؿ ِّ
( )8هل رواية ابـ وردان (سؼاة) بضؿ السقـ وحـذف القـاء بعـد إلـػ جؿـع سـاق كـرام ورمـاة ،و( َط َؿـرة)
بػتح العقـ وحذف إلـػ جؿـع طـامر مثـؾ صـاكع وصــعة ،وهـل روايـة مقؿقكـة والؼقرسـل طــ أبـل
جعػر ،وكذا روى أحؿد بـ جبقر إكطاكل طـ ابـ جؿاز ،وهل قراءة طبد اهلل بــ الزبقـر ،يـظـر :الـشـر
 ،045.0وإتحاف فضالء البشر :لؾبـاء الدمقاصل ص-528
( )0الـشر -045.0
( )5وهق محؿد العاقب الجؽـل-
( )1يـظر :رشػ الؾؿك طؾك كشػ العؿك :لؿحؿد العاقب بـ مايابك ص-553
( )2يـظر :كثر الؿرجان -256.0
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أحد القجفقـ  ،لؽـف رسؿفا يف مصحػف مقصـقلة  ،ومــ ذلـؽ أيضـًا أكـف ذكـر يف
كتابف الـشر الخالف بقـ الؿصاحػ يف وصؾ (أيـ) بـ (مـا) يف ققلـف تعـالك  
 الشعراء ،60:وقطعفا ،ولؿ يرجح  ،ورسؿفا يف مصحػف مػصقلة  ،وهـق
ما ذكره يف كتابف البقان-

*

*

*

( )8يـظر :الـشر -888.0
( )0يـظر :كثر الؿرجان -312.8
( )5يـظر :الـشر -888.0
( )1يـظر :كثر الؿرجان -56.2
( )2يـظر :البقـان يف خـط مصـحػ طثؿـان  ،تحؼقـؼ :غـاكؿ الحؿـد ،مجؾـة الدراسـات اإلسـالمقة ،ع،88
ص-062
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الفضل الجاىٕ :أثش مضخف ابً اجلَضَسٖ يف عله الشطه
الؿبحث إول :مققػف مـ اختقارات الشقخقـ يف مساةؾ الرسؿ الخالفقة.
الجـ َـزري مـــ العؿــؾ يف مصــحػف يف مســائؾ الرســؿ
لؼــد كــان لؿــا أجــراه ابـــ َ
الؿختؾػ فقفا أثر كبقر يف طؾؿ رسؿ الؿصحػ ،ويؿؽـ تحديد معالؿ هذا إثـر مــ
خالل اإلضافات التل أضاففا لعؾؿ الرسؿ ،ومـ خالل مققػف مــ اختقـارات شـقخل
طؾؿ الرسؿ ،وهؿا :الداين (ت111هـ) ،وابـ كَجاح (ت163هـ) ،ويؿؽـ تصقر هذا
الؿققػ مـ جقاكب:
إول :ما اتػؼ طؾقف الشقخان يف اختقارهؿا يف مسائؾ الرسؿ الخالفقة-
الثاين :ما اختؾػ فقف الشقخان يف اختقارهؿا يف مسائؾ الرسؿ الخالفقة-
الثالث :ما اكػرد فقف أحد الشقخقـ مـ مسائؾ الرسؿ-

إول :مققػف مؿا اتػؼ طؾقف الشقخان يف اختقارهؿا يف مساةؾ الرسؿ الخالفقة:
الج َزري يف مصحػف ما اتػؼ طؾقف الشـقخان يف اختقارهؿـا يف الؽؾؿـات
وافؼ ابـ َ
الؿختؾػ فقفا طـدهؿا يف الؽثقر الغالب ،إٓ أكف استؼؾ أحقاكـًا برأيـف وأجـرى العؿـؾ
بغقر مختارهؿا ،ومـ إمثؾة طؾك مقافؼتف لفؿا يف اختقارهؿا ما يليت:
 .3جؿع الؿمكث السالؿ ذو إلػقـ :حقث ذكر الشـقخان اخـتالف الؿصـاحػ
الجـ َـزري يف
يف حــذف ألػقــف ،وذهبــا إلــك أن الحــذف أكثــر  ،ووافؼفؿــا طؿــؾ ابـــ َ
ذلؽ-
  .8يقسػ :33:حقث كؼؾ الشقخان اختالف الؿصاحػ يف رسؿف
بحذف إلػ بقـ الراء والقاء ،أو رسؿف بنثبات إلػ والقـاء بعـد الـراء  ،ورسـؿفا
( )8يـظر :الؿؼـع ص ،036ومختصر التبققـ -55.0
( )0يـظر :كثر الؿرجان -52.8
( )5يـظر :الؿؼـع ص ،115,118ومختصر التبققـ  -482.5قال الداين ":طؾك أين وجـدت يف الؿصـاحػ
الؿدكقــة وأكثــر الؽقفقــة والبصــرية التــل كتبفــا التــابعقن وغقــرهؿ  يف يقســػ بغقــر يــاء وٓ
الج ْع َبري (ت450هـ) ":وٓ كعـل بف أكف لقس بعد الراء حرف ،بؾ بعده يـاء واحـدة هـل يـاء
ألػ" ،قال َ

=
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الجـ َـزري يف مصــحػف بالقــاء بــدون إلــػ قبؾفــا  ،وهــق مقافــؼ لظــاهر تــرجقح
ابـــ َ
الداين  ،وهق اختقار ابـ كَجاح-
  .1الـساء :351:حقث اخ ُتؾػ يف إثبات إلـػ صـقرة لؾفؿـزة
لجـ َـزري فرســؿفا يف
وحــذففا ،واختــار الشــقخان رســؿفا بــإلػ  ،واختــاره ابـــ ا َ
مصــحػف بنثبــات إلــػ  ،وجــاء اختقــاره مقافؼــًا ٕكثــر الؿصــاحػ ،وٓختقــار
تصقر
الشقخقـ ،ولؾؼقاس فالؼقاس يف الفؿزة الساكـة الؿتقسطة إذا اكػتح ما قبؾفا أن َّ
ألػًا-
.4

  يقســـػ  ،25:يقســـػ :335:حقـــث كؼـــؾ

الشقخان الخالف يف رسؿفا بللػ بقـ التاء والقاء ،أو بغقر ألػ  ،واختار ابـ كَجـاح
(ت163هـ) رسؿ بحذف إلػ بقـ التاء والقاء ،مع تحسقـف لؾقجفقـ :إثبات إلػ
الج َـزري يف مصـحػف   بزيـادة إلـػ بـقـ
وحذففا  ،ورسـؿ ابــ َ
التاء والقاء ،و    بدون إلػ ،وكلكف راطـك الـقجفقـ يف
الرسؿ يف الؿقضعقـ ،فزاد يف مقضع وحذف يف آخر  7خاصة وأن مصاحػ العراق

=

اإلضافة ،ولؿ ترسؿ مؽان إلػ شلء" -جؿقؾة أرباب الؿراصد -355
( )8يـظر :كثر الؿرجان -022.5
( )0يـظر :فتح الؿـانٓ :بـ طاشر  ،02ودلقؾ الحقران :لؾؿارغـل ص-048
( )5يـظر :مختصر التبققـ -35,34.0
( )1يـظر :الؿؼـع ص ،050,058ومختصر التبققـ  ،182 ،501,505.0وفـتح الؿــان ص ،285ودلقـؾ
الحقران ص-000
َ
الجـزَ ري لـؿ يتعـرض لحـذففا يف ذكـر مـا ُتحـذف
( )2يـظر :كثـر الؿرجـان  ،324.8وذكـر إ ْركـايت أن ابــ َ
الفؿزة طؾك غقر الؼقاس مـ الـشر ،وهق كذلؽ-
( )3يـظر :مختصر التبققـ -25.0
( )4يـظر :الؿؼـع ص ،285ومختصر التبققـ -450.5
ّ
( )5يـظر :مختصر التبققـ  ،450.5والدرة الصؼقؾة :لؾبقب ص-522
( )6يـظر :كثر الؿرجان -025.5
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اختؾػت فقف-
ومـ إمةؾـة طؾـك مخالػتـف ٓختقـار الشـقخقـ اختقـاره يف جؿـع الؿـذكر السـالؿ
الؿشدد والؿفؿقز :وذلؽ أن الشقخقـ كؼال آختالف يف حذف ألـػ جؿـع الؿـذكر
السالؿ الؿفؿقز ،وذهبا إلك اختقار اإلثبات فقفؿإ 7كف إكثـر  ،وهـق إشـفر طــد
طؾؿاء الرسؿ ،والؿقافؼ لؿا طؾقف أكثر الؿصاحػ ،وفقف رطاية لؾؼراءة  ،إٓ أن ابــ
الج َزري خالػ يف ذلؽ وذهب إلك حذف إلػ مع اإلشارة بللػ صـػراء إلـك هـذا
َ
الخالف-
أما الؿشدد فؾـؿ يـذكر الشـقخان فقـف خالفـًا ،وأن حؽـؿ ألػـف اإلثبـات  7وهـق
إولــكٕ 7كـف مـؼــقل طـــ الشــقخقـ حقــث لــؿ يــذكرا فقفــا خالفــًا ،وحتــك مـــ كؼــؾ
الج َـزري حــذف إلــػ وأشـار إلــك هــذا
الخـالف فقفــا شـفر اإلثبــات  ،إٓ أن ابـــ َ
الخــالف برســؿ ألــػ صــػراء  ،وإٓ فــإَ ْولك اإلثبــات يف الـــقطقـ :الؿشــدد لؼؾــة
الج َـزري حـذف إلـػ فقفؿـا،
الخالف فقـف ،والؿفؿـقز لشـفرة اإلثبـات فقـف ،وابــ َ
ولعــؾ اختقــاره هــذا مبـــل طؾــك مــا هــق مــروي طـــ بعــض الؿصــاحػ العراققــة مـــ
الحذف  ،وغقر ذلؽ مـ إمثؾة-

( )8يـظر :الؿؼـع ص-285
( )0يـظر :الؿرجع السابؼ ص ،034ومختصر التبققـ -26,25.0
( )5قــال إَ ْركــايت (ت8055هـــ) ":وٓ يــذهب طؾقــؽ أن يف إثبــات إلــػ أيضــًا رطايــة لؼــراءة أيــقب
الؿحتسـب
الض َل ِّلقـ) بالفؿزة" -كثر الؿرجان  ،66.8وقد ذكر ابـ جـل هذه الؼراءة يف
الس ْختِ َقاينَ (:و َٓ َّ
َ
َّ
 ،16 ،15 ،13.8وأبق حقان يف البحر الؿحقط -20.8
( )1يـظر :كثر الؿرجان -026.8
( )2يـظر :الؿؼـع ص ،033ومختصر التبققـ -25.0
( )3يـظر :كثر الؿرجان -53.8
الجـزَ ري يف مؼدمـة كثـر الؿرجـان  ،55.8كؿـا كـص يف أكثـر
( )4صرح إركايت (ت8055هــ) باختقـار ابــ َ
مقاضعف مـ السقر طؾك ذلؽ ،يـظر-862 ،66 .8 :
( )5يـظر :جؿقؾة أرباب الؿراصد ص ،142وتؾخقص الػقائدٓ :بـ الؼاصح ص-25,20
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الةاين :مققػف مؿا اختؾػ فقف اختقار الشقخقـ يف مساةؾ الرسؿ الخالفقة.
الج َزري يجري العؿؾ يف مصحػف بؿا
إذا اختؾػ الشقخان يف اختقارهؿا فنن ابـ َ
يرتجح لديف ،ولقس تابعًا ٕحد الشقخقـ طؾك الدوام ،وٓ طجب يف ذلـؽ ففـق إمـام
قدوة يف هذا الػـ ،ويتجؾك ذلؽ مـ خالل الـؿاذج التالقة:
 .3ألػ التةـقـة يف الؼـرآن :حقـث ذهـب الـداين (ت111هــ) إلـك حـذف ألـػ
التثـقة يف جؿقع الؼرآن ما لؿ تؼـع صرفـًا  ،بقـؿـا ذهـب ابــ كَجـاح (ت163هــ) إلـك
الج َـزري طــ مـذهب الـداين يف
اإلثبات فقفا إٓ يف مقاضع معقـة  ،ولؿ يخـرج ابــ َ
الج َزري يجد أكـف
ذلؽ 7والؿتلمؾ لؽتاب (كثر الؿرجان) الذي يـؼؾ طـ مصحػ ابـ َ
الج َزري خالػ الداين يف ذلؽ ،بؾ إن إركايت (ت8055هــ) مملػـف
لؿ يذكر أن ابـ َ
لؿ يذكر يف حذف ألػ التثـقة خالفًا ،وحؽك اتػاق طؾؿاء الرسؿ طؾك ذلؽ-
:  .8حقث اتػؼ شققخ الرسؿ طؾك حذف إلػ الثاكقة التل بعـد
الؿقؿ مـ لػظ  ، بقـؿا اخ ُتؾػ يف حذف إلػ أو إثباهتا بعـد الفـاء طؾـك
ققلقـ  ،وجعؾ الـداين (ت111هــ) اإلثبـات هـق إكثـر  ،بقـؿـا اختـار ابــ كَجـاح
الج َزري فحذففا ثؿ رسـؿفا بالصـػرة إشـارة إلـك
(ت163هـ) حذففا  ،ووافؼف ابـ َ
آختالف-
( )8يـظر :الؿؼـع ص-004
( )0يـظر :مختصر التبققـ -334.5
( )5يـظر :كثر الؿرجان -825.08
( )1وجؿؾتف ستة مقاضع-
( )2يـظر :الؿؼـع ص ،030ومختصر التبققـ -882.0
( )3يـظر :الؿؼــع ص ،030,038ومختصـر التبقـقـ  ،882,881.0والقسـقؾة ص ،060والتبقـانٓ :بــ
آجطا ص ،028واإلتؼان :لؾسققصل  ،0020.3وفتح الؿـان  ،62ودلقؾ الحقران ص-45
( )4يـظر :الؿؼـع ص-030,038
( )5يـظر :مختصر التبققـ -8245 ،630،8242.1 ،882.0
الجزَ ري الؿؽتقب طؾك قراءة أبل طؿرو البصري
( )6يـظر :كثر الؿرجان  -861.8وإَ ْولك يف مصحػ ابـ َ
البصري أن يثبت إلػ إولك 7اتباطًا ٕصقلف العتقؼة 7لؿا ذكره الـداين (ت111هــ) مــ أكـف وجـدها

=
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  .1حقث وقع  :حقث اخ ُتؾػ يف حذف إلػ وإثباهتا بعـد الـراء
طؾــك قــقلقـ ،وهؿــا مرويــان طـــ الؿصــاحػ  ،ويـســب بعضــفؿ اإلثبــات لؾــداين
(ت111هـ) ٕ 7هنـا مـدرجـة يف وزن (فِعـال) الـذي كـص طؾقـف الـداين باإلثبـات ،
الج َزري فحذف إلػ ثؿ
بقـؿا اختار ابـ كَجاح (ت163هـ) الحذف  ،ووافؼف ابـ َ
رسؿفا بالصػرة 7إشارة إلك آختالف-
.4

 البؼـرة :820:حقـث اخ ُتؾـػ يف حـذف إلـػ أو

إثباهتا مـفا طؾك قـقلقـ  ،وجعـؾ الـداين (ت111هــ) اإلثبـات هـق إكثـر  ،بقـؿـا
الجـ َـزري حقــث حــذف
اختــار ابـــ كَجــاح (ت163هـــ) الحــذف فقفــا  ،ووافؼــف ابـــ َ
ألػفؿا ثؿ رسؿفؿا بالصػرة إشارة إلك آختالف-
  .0آل طؿران :358:حقث كؼؾ الشقخان الخالف يف رسؿ 

آل طؿران ،820:وخقر ابـ كَجاح (ت163هـ) الؽاتب بقـ رسؿفا بـللػ بـقـ الؼـاف
والتاء ،ورسؿفا بغقر ألػ ،وذكـر أهنـا لـؿ ُترسـؿ يف شـلء مــ الؿصـاحػ بالقـاء ،
وجعؾ الداين (ت111هـ) الخالف خاصًا بؿصاحػ أهـؾ العـراق  ،واختـار ابــ
=

كذلؽ يف مصاحػ العراق ،حقث قال ":وجدت يف مصاحػ أهؾ العراق (هـامـ) بـللػ بعـد الفـاء"-
الؿؼـع ص-030
( )8كؽرة أو معرفة-
( )0يـظر :مختصر التبققـ -23,22.0
( )5يـظر :إرشاد الؼراء والؽاتبقـ :لؾؿخؾاليت -32
( )1يـظر :الؿؼـع ص ،532وفتح الؿـان -55
( )2يـظر :مختصر التبققـ -23,22.0
( )3يـظر :كثر الؿرجان -64.8
( )4يـظر :الؿؼـع ص ،030ومختصر التبققـ -882,881.0
( )5يـظر :الؿؼـع ص-030,038
( )6يـظر :مختصر التبققـ -882,881.0
( )82يـظر :كثر الؿرجان -861.8
( )88يـظر :مختصر التبققـ -538,532.0
( )80يـظر :الؿؼـع ص-235
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الج َزري حذف إلػ يف مصحػف ،وأشار إلك آختالف برسؿ إلػ صػراء  ،وٓ
َ
وٓ يخػك أن طؿؾف واختقـاره مقافـؼ ٕصـقل مصـحػف الـذي رسـؿف وفـؼ قـراءة أبـل
طؿرو البصري ،وهق إَولك أن يؽقن الحـذف خاصـًا بؿصـاحػ أهـؾ العـراق ومـا
يتبعفــا مـــ الؿصــاحػ الؿرســقمة طؾــك الروايــات التــل ترجــع يف أصــقلفا إلــقفؿ،
ــزري ،طؾـــك أحـــد وجفـــل الخـــالف فقفـــا ،واإلثبـــات يف بؼقـــة
الجـ َ
كؿصـــحػ ابــــ َ
الؿصاحػ ،ومـفا العراققة طؾك أحد وجفل الخالف-

الةالث :ما اكػرد فقف أحد الشقخقـ مـ مساةؾ الرسؿ.
كثقر ًا ما يزيـد ابــ كَجـاح (ت163هــ) مسـائؾ يف الرسـؿ لـؿ يتعـرض لفـا الـداين
(ت111هـ) ،وقد تتبعت هذه الزيادات فقجدهتا تربق طؾك ( )018مقضعًا ،والؿراد
الج َزري يف مصحػف مؿا كص طؾقف أحد الشقخقـ-
هـا بقان مققػ ابـ َ
وهق قد يلخذ بؿا اكػرد بف أحد الشـقخقـ كؿـا يف  ص : 40 :حقـث
لــؿ يتعــرض لفــا الــداين (ت111هـــ) ،واختــار ابـــ كَجــاح (ت163هـــ) رســؿفا بغقــر
الج َزري يف مصـحػف  ،وهـق إولـك رطايـة لؼـراءة الحـذف ،
ألػ  ،ووافؼف ابـ َ
وكؿا يف  البؼرة :841:حقث اتػـؼ طؾؿـاء الرسـؿ طؾـك رسـؿفا بـإلػ7
كراهة الجؿع بقـ ياءيـ يف الصقرة  ،ولؿ يتعرض الداين (ت111هـ) لحـذف هـذه
( )8يـظر :كثر الؿرجان -130.8
( )0الؿراد هـا كؾؿة  القاقـع يف سـقرة ص ،12:أمـا مـا طـداه فـنن ألػـف ثابتـة لػظـًا وخطـًإ 7كـف
إصؾ ،وقد وقع ذلؽ يف أحد طشر مقضعًا -يـظر :فتح الؿـان ص ،548ودلقؾ الحقران ص-844
( )5يـظر :مختصر التبققـ -8220.1
( )1يـظر :كثر الؿرجان -61.3
( )2وهل قراءة ابـ كثقر حقـث قرأهـا بػـتح العـقـ وإسـؽان البـاء مـع حـذف إلـػ بـقـ البـاء والـدال ،طؾـك
التقحقد ،وقرأها الباققن مـ العشرة بـإلػ طؾـك الجؿـع -يـظـر :التقسـقر ص ،855والـشـر ،042.0
وإتحاف فضالء البشر ص-144
( )3يـظر :هجاء مصاحػ إمصار :لؾؿفدوي ص ،820والؿؼـع ص ،111 ،110,118ومختصر التبققـ
التبققـ -34,33.0
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الج َزري حقث
إلػ أو إثباهتا ،واختار ابـ كَجاح (ت163هـ) حذففا  ،ووافؼف ابـ َ
حذف إلػ ورسؿفا بالصػرة يف الؿقضعقـ 7إشارة إلك آختالف فقفا-
الج َــزري مــا اكػــرد فقــف أحــد الشــقخقـ ويســتؼؾ بـظــره يف
وقــد يخــالػ ابـــ َ
الؿصــاحػ ويجــري العؿــؾ بؿــا يــراه إَولــك ،كؿــا يف ققلــف تعــالك :ﲜ

البؼرة ،811 :حقث لؿ يتعرض لفا الداين (ت111هــ) يف مقاضـعفا ،إٓ أكـف اسـتثـك
مقضع الػتح مؿا ُيرسؿ بالقاء ،بقـؿا كص ابــ كَجـاح (ت163هــ) طؾـك أن مقضـع
البؼــرة  ،ومحؿــد  ،والــرحؿـ ترســؿ بغقــر ألــػ بعــد الؿــقؿ وٓ يــاء مؽاهنــا ،
الج َزري فرسؿ مقضع البؼرة بالقاء يف مصحػف-
وخالػف ابـ َ

*

*

*

( )8يـظر :مختصر التبققـ -35,34.0
( )0يـظر :كثر الؿرجان -223.1 ،505 ،801.8
( )5أية-06:
( )1أية-045:
( )2أية-52:
( )3أية-18:
( )4وأن مقضعل إطراف ،15 ،13 :يرسؿان بالقاء يـظر :مختصر التبققـ -580.0
( )5يـظر :كثر الؿرجان -533.8
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املبخح الجاىٕ
مْقفُ مما طلت الشٔخاٌ عيُ أّ عً بعض مْاضعُ
مً مظاٜل الشطه.
لؼد سؽت الشقخان طـ بقان حؽؿ رسؿ بعض الؽؾؿات الؼرآكقة فؾؿ يذكرا فقفـا
شقئًا ،وسؽقهتؿا طـ رسؿ تؾؽ الؽؾؿات أو بعض مقاضعفا أدى إلـك اخـتالف مــ
أتــك بعــدهؿ يف ذلــؽ ،فحؿــؾ بعــض الؿتــلخريـ ســؽقهتؿا طـــ الحــذف يف بعــض
الؿقاضع طؾك إصؾ ،بقـؿا أجرى بعضفؿ العؿؾ بؿا كص طؾقف إمام معتـرب بعـدهؿ،
الج َزري تبقـ لل أكف ٓ يحؿؾ الؿسؽقت طـف طؾك
ومؿا وقػت طؾقف مـ مصحػ ابـ َ
إصؾ بؾ يـظر فقف ويجري العؿؾ فقف بغقر إصؾ إذا تبقـ لف الحؽـؿ ،وطؿؾـف قـدوة
يف هذا الػـ-
الج َـزري مؿـا سـؽت طــف الشـقخان مــ جـاكبقـ،
ويؿؽـ الـظر إلك مققـػ ابــ َ
إول :ما سؽت الشقخان طـ جؿقع مقاضعف ،والثاين :ما سؽت الشقخان طـ بعض
مقاضعف-
الجــزَ ري يف مســاةؾ الرســؿ التــل ســؽت الشــقخان طـــ جؿقــع
أوًٓ :مققــػ ابـــ َ
مقاضعفا ،ومـ أمةؾة ذلؽ:
.3

 إكعـــــــــــــام ،20:والصـــــــــــــافات ،381:و 

الصافات :315:حقث لؿ يتعرض الشقخان لفذيـ الؾػظقـ بالـص  ،وتردد الخـراز
يف (إلقاس) فذكره يف طؿدة البقان ولؿ يذكر (إلقاسقـ) ،فؼال" :والـص يف إلقـاس فقـف
كظر وثبتف فقؿا رأيت أجدر"
واختؾػ مـ بعدهؿ يف إثبـات إلـػ بعـد القـاء وحـذففا ،فـذهب بعضـفؿ إلـك

( )8يـظر :فتح الؿـان  ،66وبقان الخالف والتشفقر ص-85
( )0بقان الخالف والتشفقر ص85
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إثبات إلػ بـا ًء طؾك أهنا تدخؾ يف إسؿاء إطجؿقة التل تثبت فقفا إلػ لؼؾـة
الر ْجراجـل
دورها يف الؼرآن  ،وذهب بعضـفؿ إلـك حـذف إلـػ مـفـا 7وجعؾفؿـا َّ

(ت566هـ) مؿا ُتحذف ألػـف مــ إسـؿاء إطجؿقـة باتػـاق 7لؽثـرة آسـتعؿال ،
واط ُترض طؾقف-
الج َـزري فؼـد
والعؿؾ طـد الؿشارقة والؿغاربة طؾك اإلثبـات فقفؿـا  ،أمـا ابــ َ
حذف إلػ مـ (إلقاسـقـ) يف مصـحػف ،ولـؿ يـؼـؾ طــف إركـايت (ت8055هــ) يف
(إلقاس) شقئًا ،قال إركايت (ت8055هـ) ":إلقاسقـ :ولؿ يتعرض أحد لأللػ بعد
( )8إسؿاء إطجؿقة الؿراد هبا إطالم إطجؿقة الزائدة طؾك ثالثة أحرف ،ويشـرتط لحـذف إلـػ مــ
إسؿاء إطجؿقة أربعة شروط ،وهل :أن يؽقن طؾؿًا ،زائـد ًا طؾـك ثالثـة أحـرف ،كثقـر الـدور ،وألػـف
وسطًا -يـظر :فتح الؿـان -62,56
والقارد مــ هـذه إسـؿاء إطجؿقـة يف الؼـرآن واحـد وطشـرون اسـؿًا وقـد قسـؿفا بعـض الؿتـلخريـ
قسؿقـ:
إول :قسؿ كثر استعؿالف وهق تسـعة أسـؿاء :إبـراهقؿ ،وإسـؿاطقؾ ،وإسـحاق ،وطؿـران-
وهارون ،ولؼؿان ،وسؾقؿان ،وداود ،وإسراءيؾ-
الثــاين :قســؿ لــؿ يؽثــر اســتعؿالف -وهــق اثـــا طشــر اســؿًا :صــالقت ،وجــالقت ،ويــلجقج،
ومـــلجقج ،ومقؽائقـــؾ ،وهـــاروت ،وقـــارون ،وهامـــان ،وإلقـــاس ،والقاســـقـ،
وبابؾ-
وقد اختؾػ الـؼؾ يف رسؿفا طؾك التػصقؾ أيت:
 -8إبرهقؿ ،وإسؿعقؾ ،وإسحؼ ،وطؿرن ،وهرون ،ولؼؿـ ،وسؾقؿـ :بحذف
إلػ اتػاقًا ،ويؾحؼ هبا مقؽئقؾ-
 -0داود ،وصالقت ،وجالقت ،وياجقج ،وماجقج :بإلػ اتػاقًا-
 -5إســراءيؾ ،وهــروت ومــروت ،وقــرون ،هــامـ( إلــػ بعــد الفــاء) :اختؾػــت
الؿصاحػ فقفـ ،وألحؼ بعـض الؿتـلخريـ بـالؿختؾػ فقـف :بابـؾ وإلقـاس والقاسـقـ-
سؿقر الطالبقـ :لؾضباع ص-35,32
ويـظــر أيضــًا يف تؼســقؿ إســؿاء إطجؿقــة يف الؼــرآن :الؿؼـــع ص ،030,024ومختصــر التبقــقـ
 ،881,880.0والقســــقؾة ص ،060,062والــــدرة الصــــؼقؾة ص ،120,122وجؿقؾــــة أربــــاب
الؿراصد :لؾجعربي ص ،132,131وتـبقف العطشان :لؾرجراجل ص ،518وفتح الؿـان -56
( )0يـظر :فتح الؿـان  ،60وكثر الؿرجان  ،13.3 ،864 .0وسؿقر الطالبقـ ص-32
( )5تـبقف العطشان ص-518 ،550
( )1يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،85ودلقؾ الحقران ص ،822وسؿقر الطالبقـ ص-32
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الج َـزري يف
القاء فلثبتفا يف بعـض الؿصـاحػ الصـحقحة وهـق إكثـر ،وحـذففا ابــ َ
مصحػف ،وهق إشؿؾ إثبت طؾك الؼراءتقـ"-
  .8البؼرة :383:حقث سؽت الشقخان طــ حـذف ألػفـا أو إثباهتـا،
وأخذ بعضفؿ اإلثبـات ٓبــ كَجـاح (ت163هــ) فقفـا 7كظـر ًا لسـؽقتف طـفـا ،وأصؾـؼ
صاحب الؿـصػ الحذف يف كؾ ألػ معاكؼة لالم مطؾؼـًا مــ غقـر تػصـقؾ  ،بقـؿـا
ذكر الخراز أن الؽاتب مخقر فقفـا بـقـ الحـذف واإلثبـات 7جؿعـًا بـقـ سـؽقت أبـل
داود الؿؼتضك لإلثبات طـده ،وإصالق صاحب الؿـصػ الؿؼتضل لؾحذف-
وجرى طؿؾ الؿشارقة باإلثبات  ،وإلقف ذهب إركايت (ت8055هـ)  ،بقـؿـا
الج َزري يف مصحػف  ،وإلقف مال كثقر مـ الؿغاربة-
حذففا ابـ َ
الجـزَ ري يف مسـاةؾ الرسـؿ التـل سـؽت الشـقخان طــ بعـض
ثاكقًا :مققـػ ابــ َ
مقاضعفا:
اختؾــػ الؿتــلخرون حقـؿــا يـــص أحــد الشــقخقـ طؾــك رســؿ كؾؿــة يف بعــض
الؿقاضع ويسؽت طـ بعضفا ،ففؾ تسـتثـك الؿقاضـع الؿسـؽقت طـفـا مــ الحؽـؿ
وتحؿؾ طؾك إصؾ أم يجري الحؽؿ يف الجؿقع 7تؼؾقالً لؾخالف؟ وفقؿا يليت بعـض
الج َزري مـ ذلؽ:
الـؿاذج مـ الؿسؽقت طـف ومققػ ابـ َ
 : .3الؿاةــدة :40:ورد هــذا الؾػــظ يف ثالثــة مقاضــع مـــ ســقرة
الؿائــدة ،يف ققلــف تعــالك       :الؿائــدة،12:
( )8كثر الؿرجان -15.3
( )0يـظر :تـبقف العطشان ص-122
( )5يـظر :الؿرجع السابؼ ،وسؿقر الطالبقـ ص-62
( )1يـظر :سؿقر الطالبقـ ص-68
( )2يـظر :كثر الؿرجان -088.8
( )3يـظر :الؿرجع السابؼ-
( )4يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،5ودلقؾ الحقران ص-858
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وققلــــف      :الؿائــــدة ،56:وققلــــف  :

  الؿائــدة ،62:وقــد ذكــر ابـــ كَجــاح (ت163هـــ) يف كتابــف مختصــر
التبققـ لفجاء التـزيـؾ حـذف إلـػ مـفـا يف الؿقضـعقـ إخقـريـ  ،وسـؽت طــ
الؿقضع إول ،ولذلؽ اختؾػقا يف حذف ألػف طؾك ققلقـ:
إول :حذف إلػ ،وقد حذففا ال َب َؾـْسل (ت 231هـ) ،حقث أصؾؼ الحذف يف
كؾ ما ورد مـ هذا الؾػظ يف الؼـرآن  ،وكـذلؽ فعـؾ الخـراز يف الؿـقرد  ،واقتصـر
الت ِ
جقبل طؾك الحذف -
الثاين :إثبات إلػ ،كؿا ذهب إلك ذلؽ بعض شارحل الؿقرد-
وقــد جــرى العؿــؾ بالحــذف يف الجؿقــع لــدى بعــض الؿغاربــة  ،وباإلثبــات يف
الؿقضع إول والحذف فقؿا سقاه لدى الؿشارقة وبعض الؿغاربـة  ،وهــا خـالػ
العؿؾ الـصٕ 7ن إَ ْولك الحذف لـص البؾـسل ،وصرد ًا لؾباب ،وحؿالً طؾك كظائره،
الج َزري حقث حذففا مـ مصحػف-
وطؾقف طؿؾ ابـ َ
إصــقات :ورد هــذا الؾػــظ يف مقاضــع طــدة مـــ الؼــرآن ،يف ققلــف تعــالك:
       صـف ،825:وققلـف :
    لؼؿــــان     ،86:
    الحجــــرات    ،0:

( )8يـظر-132.5 ،125.5 :
( )0يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص-6
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
( )5مقرد الظؿآنَ ]843[ :ر َبائِ ٍ
ب َك َّػ َار ٍة ُي َقاري ** م َقراث إ ْك َعا ِم َم ْع أ َواري
( )1يـظر :فتح الؿـان ص-082
( )2يـظر :تـبقف العطشان ص-120
( )3يـظر :دلقؾ الحقران ص-60
( )4يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،6وسؿقر الطالبقـ ص-53
( )5يـظر :كثر الؿرجان -21.0
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   الحجرات ،5:ولؿ يتعرض لف الداين(ت111هـ) ،وقـد كـص ابــ
كَجاح (ت163هـ) طؾك الحذف فقـف يف لؼؿـان والحجـرات  ،وسـؽت طــ مقضـع
صف ،فلخذ لف بعضفؿ اإلثبـات يف هـذا الؿقضـع  ،فـذكر إركـايت (ت8055هــ) أن
إلػ ثابتة طؾك إكثر  ،وأخذ بعضفؿ الحذف يف كؾ ما ورد مـ هذا الؾػظ ،فذكر
فذكر الخراز لحذف طـ ابـ كَجاح يف كؾ ما ورد مـ لػظ (أصقات) ،وأغػؾ مقضـع
صــف  ،وكــص طؾــك حذفــف التجقبــل  ،وجــرى العؿــؾ لــدى الؿشــارقة والؿغاربــة
باإلثبات يف مقضع صف ،وبالحذف يف سائر الؿقاضع  ،وإولك الحذف يف الجؿقـع
الجـ َـزري العؿــؾ يف مقضــع صــف أيضــًا
الجؿقــع مقافؼــة لؾـظــائر ،ولــذلؽ أجــرى ابـــ َ
بالحذف  ،وإمثؾة يف هذا كثقرة-
ومؿا سبؼ يتبقـ أن مـ الخطل أن ُيع َّبر طـ الؿسؽقت طـف بالؿستثـك مـ الحذف ،ومثؾف
يف الخطل أو أكثر مـف أن يمخذ باإلثبات يف كؾ كؾؿة سؽت طـفا أحد العؾؿاء ،فالسؽقت مـ
الشقخ ٓ يؾزم مـف اإلثبات ،وقد كص غقره طؾك حذفف  ،قال ابـ ِ
طاشر (ت8212هـ) ":وقد
وقد تؼرر أن السؽقت مـ شقخ ٓ يؼتضل حؽؿًا أصالً"-
( )8يـظر :مختصر التبققـ -8858 ،665.1
( )0يـظر :تـبقف العطشان ص ،288وبقان الخالف والتشفقر ص-6
( )5يـظر :كثر الؿرجان -555.1
( )1يـظر :تـبقف العطشان ص-288
( )2يـظر :فتح الؿـان ص-502
( )3يـظر :دلقؾ الحقران  ،851وسؿقر الطالبقـ ص-62
( )4يـظر :كثر الؿرجان -556.1
( )5كحق( :إحسان) مقضـع البؼـرة ،    :55:وإول مـــ لػـــظ( :شـعائر) يف ققلــف
تعـــالك يف ســـقرة البؼـــرة  ،        :825:و(العـــداوة) يف مقضـــع
الؿائدة ،      81:حقث سؽت ابــ كَجـاح طــ هـذه الؿقاضـع
الجـزَ ري الحـذف يف الجؿقـع-
فلخذ لف بعضفؿ اإلثبات فقفا والحذف فقؿا كص طؾقف ،وقـد أجـرى ابــ َ
يـظر :الؿرجع السابؼ  ،018.8و-01.0
( )6يـظر :مخالػات الـساخ ولجان الؿراجعة والتصحقحٕ :حؿد شرشال ص-33,32
( )82فتح الؿـان ص-836
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املبخح الجالح
اإلضافات اليت أضافَا ٍزا املضخف إىل عله الشطه
الج َزري يف هذا الؿصحػ مـ العؿؾ كثقر ًا مــ الػقائـد
لؼد أضاف ما أجراه ابـ َ
يف طؾؿ الرسؿ ،ومادة هذا الؿصحػ غـقة باإلضافات الجؾقؾـة لفـذا الػــ ،وٓ شـؽ
أن دراســـة اختقاراتـــف يف هـــذا الؿصـــحػ ،وإســـس التـــل اطتؿـــد طؾقفـــا يف هـــذه
آختقارات سقؽقن لفا أثر يف حؾ كثقر مـ مسائؾ الخالف ،وفقؿـا يـليت بعـض تؾـؽ
اإلضافات أذكرها طؾك سبقؾ التؿثقؾ ٓ الحصر-
الجــزَ ري يف مســاةؾ الرســؿ التــل لــؿ يتضــح فقفــا قــقل أحــد
 .3بقــان رأي ابـــ َ
الشـقخقـ ،ومــ ذلـؽ رسـؿ التقبــة ،54:حقـث لـؿ يتعـرض لـذكر هــذه
الؽؾؿــة ـ فقؿــا وقػــت طؾقــف ـ بعــض طؾؿــاء الرســؿ كــابـ إَكْبــاري (ت505هـــ)،
الج َفــل (ت يف حـدود 110هــ) ،والـدَّ اين
والؿ ْفدَ وي (ت بعـد152هــ) ،وابــ معـاذ ُ
َ

(ت111هـــ) ،وال ُع َؼقؾــل (ت305هـــ) وغقــرهؿ ،بقـؿــا ذكــر ابـــ كَجــاح (ت163هـــ)
الخالف يف حذف إلػ قبؾ الطاء ،وإثباهتا ،وذكر أهنؿا مرويان طـ الؿصاحػ ،ثؿ
وحؽؿ  ،ولؿ يتضح اختقاره
استدل ٕحد الؼقلقـ وهق إثبات إلػ بلكف ققل َططاء َ
اختقاره فقفا صراحة ،إٓ إن قؾـا بلن استدٓلف ٕحـد الؼـقلقـ وهـق اإلثبـات مقـؾ لـف،
الؿ َجاصـل (كـان حقـًا ســة 415هــ) إثبـات
وهق مـا ٓ يؿؽــ الجـزم بـف ،وقـد شـفر َ
إلػ 7لئال يتقالك حـذفان طؾـك الؽؾؿـة :حـذف إلـػ وحـذف صـقرة الفؿـزة ،
الج َزري بحذف إلػ يف مصـحػف ،واختـاره إَ ْركـايت (ت8055هــ )7
ورسؿفا ابـ َ

الج َزري أققىٕ 7كف مقافؼ لؾرواية مع
لؾج َزري ،ورطاي ًة لؾؼراءة  ،وطؿؾ ابـ َ
ا ِّتباطًا َ
مع ما فقف مـ رطاية الؼراءة-

( )8يـظر :مختصر التبققـ  ،300,308.5وتـبقف العطشان ص-220
( )0يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص-82
ِّ
( )5يـظر :كثر الؿرجان  -225.0وهل قـراءة شـاذة كسـبفا لؾزهـري (ت801هــ) ،وهـل( :لققصئـقا) ،يـظـر:
الؽشاف :لؾزمخشري -042.0
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 .8بقان بعض ققاطـد يف الرسـؿ لـؿ يــص الشـقخان طؾقفـا وإن كاكـا قـد تعرضـا
لبعض أفرادها ،ومـ أمثؾة ذلؽ حذف إلػ مـ صقغ مـتفك الجؿـقع كؾفـا ،وهـل:
قاطــؾ) ،و( َأ ِ
ػاطــؾ) ،و( َف ِ
(م ِ
فاطــؾ) ،و( َفعالِــؾ) ،و( َفعائِــؾ)َ ( ،مػاطقــؾ)َ ( ،فقاطقــؾ)،
َ

الج َزري حذف إلـػ
( َأفاطقؾ) ،و( َفعالقؾ)  ،قال إَ ْركايت (ت8055هـ)  ":وابـ َ
يف جؿقع هذه إوزان الؿذكقرة ،وهق إمام مقثقق"-

 .1اإلشارة إلك الخال يف رسؿ بعض الؽؾؿات التل لـؿ يــص الشـقخان طؾـك
ذكـر الخـال

فقفـا ،ومــ ذلـؽ يف ققلـف تعـالك     :

 الذاريات ،56:حقث ذهب كثقر مـ طؾؿاء الرسؿ ـ فقؿا وقػـت طؾقـف ـ كـابـ
الج َفـــل (ت يف
والؿ ْفــدَ وي (ت بعــد152هـــ) ،وابـــ معــاذ ُ
إَكْبــاري (ت505هـــ)َ ،
حـــدود 110هــــ) ،والـــدَّ اين (ت111هــــ) ،وابــــ كَجـــاح (ت163هــــ) ،وال ُع َؼقؾـــل

الج َـزري
(ت305هـ) وغقرهؿ إلـك طـدم وجـقد خـالف يف رسـؿفا ،بقـؿـا رسـؿ ابــ َ
إلػ بالصػرة إشارة إلك آختالف-
 .4إجراء العؿؾ بقجف لؿ يذكره إٓ قؾقؾ مـ طؾؿاء الرسؿ ،ومـ ذلؽ أكف رسـؿ
   العـؽبـــقت :22:بحـــذف إلـــػ ،وقـــد ط َّؾـــؼ إَ ْركـــايت
(ت8055هـ) طؾك ذلؽ بؼقلف ":وٓ ُيعؾؿ لف وجف سقى اكػالت الؼؾؿ"  ،ويبدو أن
هذا الخالف يف رسؿفؿا مقجقدٕ 7ن َّ
الشاصِبل (ت262هـ) ذكر يف العؼقؾة مـا ُيشـعر
اس َت ْث ِـ ُم ْم َت ِؿرا) :أي امتثؾ أمر آسـتثـاء هــا ٕكـف
بذلؽ ،حقث قال( :بِ ُقق ُك َس إَ َّو َل ْق ِـ ْ
الج ْع َبري (ت450هـ) ":وإلك هذه الشـبفة ـ أي شـبفة رسـؿف
هق الؿحؼؼ طـدكا ،قال َ
بحذف إلػ ـ أشار بـ( ُم ْم َت ِؿرا) :امتثؾ أمر آستثـاء فنكـف الؿحؼـؼ طــدكا"  ،وقـقل
( )8يـظر :كثر الؿرجان -53,52.8
( )0الؿرجع السابؼ -53.8
( )5يـظر :الؿرجع السابؼ -10,18.4
( )1كثر الؿرجان -01.5
( )2جؿقؾة أرباب الؿراصد ص-121

386

د .مفا بـت طبداهلل محؿد الفدب

الجزَري وأثره يف طؾؿ الرسؿ العةؿاين
مصحػ ابـ َ

السخاوي (315هـ) إكف رآهـا يف بعـض الؿصـاحػ العتقؼـة ،ويف الؿصـحػ الشـامل
َّ
بغقــر ألــػ مؿــا يميــد وجــقد خــالف يف رســؿفا ،إذا كاكــت تؾــؽ الؿصــاحػ مـــ
ٍ
وجـف،
الج ْع َبري (ت 450هـ) ":فنن كاكت طثؿاكقـة فزيـادة
الؿصاحػ العثؿاكقة ،قال َ
الج َزري يف مصحػف بحـذف
إن لؿ ُيحؿؾ طؾك الدثقر"  ،وربؿا لذلؽ رسؿفؿا ابـ َ
إلػ ،وطؾك ٍّ
كؾ فالخالف يف رسـؿفا طؾـك فـرض وجـقده خـالف ضـعقػ ،وجـؾ

طؾؿاء الرسؿ طؾك حؽاية وجف واحد يف رسؿفؿا وهق إثبات إلـػ ،وهـل مرسـقمة
بنثبات إلػ يف الؿصاحػ الققم-
 .0بقان الؿعؿقل بف طـده فقؿـا طـدمت فقـف الروايـة :ومــ ذلـؽ أكـف رسـؿ 
  صف ،880:يف مصحػف بنثبات إلػ  ،مبقـًا بذلؽ الؿعؿقل بف طـده
فقفا ،يف حقـ أن ابـ كَجاح (ت163هـ) أورد فقفا حذف إلػ وإثباهتا ،وكص طؾـك
طــدم وجــقد روايــة طـــده فقفــا  ،ولــذلؽ خقــر الؽاتــب يف ذلــؽ ،وأخــرب أن الؼقــاس
يقجب أن يؽتب يف مصحػ مؽة بالحذف 7لؼراءهتؿ إياه بالحذف-
الجزَ ري يف كةقر مـ الؿساةؾ بصقرة طؿؾ
 .6الؽشػ طـ حؼقؼة اختقارات ابـ َ
ٓ أققال مبةقثة يف كتبف ،وذلـؽ يتـقح لؾباحـث مجـا ً
ٓ أوضـح لؿعرفـة اختقـارات ابــ
الج َزري ،وإسس التل قام طؾقفا هذا آختقار-
َ

*

*

*

( )8الؿرجع السابؼ-
( )0يـظر :كثر الؿرجان -518.1
( )5يـظر :مختصر التبققـ -525.1
( )1قرأ ابـ كثقر بجزم الػاء وحذف إلػ قبؾفا( :يخـػ) ،وقـرأ البـاققن مــ العشـرة برفعفـا وألـػ قبؾفـا-
يـظر :التقسقر ص ،825والـشر  ،010.0وإتحاف فضالء البشر ص -556
( )2مـ تؾؽ إسس :الـظر يف الؿصاحػ ،ورطاية الؼراءة ،والحؿؾ طؾك الـظقر-
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الفضل الجالح
جلضَسٖ يف عله الشطه مً خالل
دساط٘ تطبٔقٔ٘ ألثش مضخف ابً ا َ
أحذ أبْابُ (ما اختُلف يف قطعُ ّّصلُ)
الج َزري يف طؾؿ الرسؿ طـد تتبع الؿقاضع الؿختؾػ فقفا
يظفر أثر مصحػ ابـ َ
يف أحد أبقابف ،وسقتـاول البحـث الؿسـائؾ الخالفقـة يف بـاب الؿؼطـقع والؿقصـقل،
وسقؽقن إيراد تؾؽ الؿسائؾ وفـؼ ترتقـب كتـاب الؿؼــع :لؾـداين (ت111هــ) ،طؾـك
الؿـفج التالل:
 -8ذكر الؿقضع الؿختؾػ فقف-
 -0بقان مققػ الشقخقـ (الداين وابـ كَجاح) فقف-
 -5بقان ما جرى بف العؿؾ يف الؿصاحػ ،وما هق معؿقل بف يف مصحػ مجؿع
الؿؾؽ ففد برواية الدوري طـ أبل طؿرو باطتبارها الرواية التل ُكتب طؾقفا مصـحػ
الج َزري-
ابـ َ
الج َــزري يف الؿقضــع الؿختؾــػ فقــف مـــ خــالل كتبــف،
 -1بقــان مققــػ ابـــ َ
ومصحػف-
بـــاب ذكـــر مـــا ُرســـؿ يف الؿصـــاحػ مــــ الحـــرو الؿؼطقطـــة طؾـــك إصـــؾ
والؿقصقلة طؾك الؾػظ :
  إكبقاءُ :21:ترسؿ   يف الؿصحػ مؼطقطة يف طشـرة مقاضـع
متػــؼ طؾقفــا ،و ُترســؿ فقؿــا ســقاها مقصــقلة ،وهــذه الؿقاضــع هــل :ققلــف تعــالك:
         إطـــراف ،822:وققلـــف :
        إطــــــراف ،836:وققلــــــف  :
     التقبــــة ،885:وققلــــف        :

( )8هؽذا طـقن الداين هذا الباب يف كتابف الؿؼـع-
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 هقد ،81:وققلـف      :هـقد ،03:وققلـف :
    الحـــــــــج ،03:وققلـــــــــف    :
يـــس ،32:وققلـــف      :الـــدخان ،86:وققلـــف   :
   الؿؿتحــــــة ،86:وققلـــــف     :

 الؼؾؿ ، 01:وقد وقـع الخـالف يف قطـع ووصـؾ مقضـع إكبقـاء :54:يف
ققلـــــــف            

 ،واختار ابـ كَجاح (ت163هـ) رسؿف مؼطقطـًا  ،بقـؿـا ذكـر الـداين
(ت111هـ) الؼقلقـ ولؿ يرجح شقئًا  ،إٓ ما يظفر مـ طدم ذكره مع كظائره الؿتػؼ
طؾك قطعف فقؽقن مقصق ً
ٓ كسائر الؿسؽقت طـف-
وشـفره بعـض طؾؿـاء الرسـؿ ،
والؼقل بـالؼطع جـاء طــ أكثـر الؿصـاحػ ،
ّ
وجزم بف بعضفؿ  ،وهق اختقار ابـ كَجاح ،وبف جرى العؿؾ  ،وهق الؿعؿقل بـف يف
مصحػ الؿديـة الصادر طـ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ بروايـة
الدوري طـ أبل طؿرو-
( )8يـظر :الؿصاحػٓ :بـ أبل داود  ،126.8وإيضاح الققػ وآبتداءٓ :بـ إكباري  ،812.8وهجاء
مصاحػ إمصار ص ،811والبديع يف معرفة ما رسؿ يف مصحػ طثؿانٓ :بـ معاذ الجفـل ص،06
والؿؼـع ص ،132ومختصر التبققـ  ،224,222.5والقسـقؾة ص ،182والـدرة الصـؼقؾة ص,256
 ،212وجؿقؾــة أربــاب الؿراصــد ص ،320ومرســقم خــط الؿصــحػ :لؾعؼقؾــل ص ،881والـشــر
-882.0
( )0يـظر :مختصر التبققـ -224,222.5
( )5يـظر :الؿؼـع ص-132
( )1يـظر :فتح الؿـان ص-4
( )2يـظر :الؿرجع السابؼ-
( )3يـظر :الدرة الصؼقؾة ص-212
( )4جزم بف السخاوي -يـظر :القسقؾة ص-182
( )5يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،88ودلقؾ الحقران ص ،054وسؿقر الطالبقـ ص-858
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الجزَ ري :لؿ ُيشر إلك الخالف يف قطعف ووصؾف يف الؿؼدمة الجزرية،
مققػ ابـ َ
لؽـف ذكره يف كتابف الـشر ،ولؿ يذكر اختقاره صراحة إٓ ما ُيػفؿ مـ وصػف الؼطع بلكف
إكثر ،حقث قال ":واختؾػت الؿصاحػ يف ققلـف تعـالك يف سـقرة إكبقـاء  

   فػل أكثرها مؼطقع ،ويف بعضفا مقصقل"  ،ولذلؽ رسؿف يف كتابـف
(البقــان يف خــط مصــحػ طثؿــان  )مؼطقطــًا  ،إٓ أكــف رســؿف يف مصــحػف بـــقن
صػراء 7إشارة إلك هذا الخالف-
 الـحؾُ :30:رسؿت  مؽسقرة الفؿـزة مشـددة الــقن بـالؼطع يف
مقضـع واحـد وهـق ققلـف تعـالك يف سـقرة إكعـام   :851:

 ،    ومــا طـــدا ذلـــؽ مقصــقل باتػـــاق  ،واختؾػـــت
الؿصـــاحػ يف مقضـــع الـحـــؾ ،       :62:واختــــار
الشقخان القصؾ  ،والقصؾ مـسقب إلك مصاحػ العراق  ،بقـؿا الؼطع مـسقب
مـسقب إلـك مصـاحػ إكـدلس التـل تتبـع يف رسـؿفا الؿصـحػ الؿـدين  ،وجـاء

( )8الـشر -882.0
( )0يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-055
( )5يـظر :كثر الؿرجان -108.1
( )1يـظــر :الؿصــاحػ  ،158.8ومرســقم الخــطٓ :بـــ إكبــاري ص ،04وهجــاء مصــاحػ إمصــار
ص ،815والبديع ص ،02والؿؼـع ص ،142والـشر -882.0
الج َفـل (ت يف حدود 110هـ) أن الؿصاحػ اختؾػـت يف مقضـع آخـر وهـق مقضـع صـف،
( )2ذكر ابـ معاذ ُ
فؼـــال ":واختؾػـــقا يف ققلـــف     :صـــف ،36:ف ُؽتـــب يف بعـــض الؿصـــاحػ
مؼطقطًا ،ويف بعضفا مقصق ً
ٓ" -البديع ص -02ولؽـل لـؿ أجـد يف مصـادر الرسـؿ التـل بـقـ يـدي أي
إشارة إلك اختالففؿ يف هذا الؿقضع غقر ما ذكره-
( )3يـظر :الؿؼـع ص ،143ومختصر التبققـ -452,446.5
( )4يـظر :هجاء مصاحػ إمصار ص ،815والؿؼـع ص ،143وجؿقؾة أرباب الؿراصد ص-344
( )5يـظر :الؿؼـع ص-143
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القصؾ طـ كثقر مـ طؾؿاء الرسؿ الؿتؼدمقـ  ،وبف جرى العؿؾ  ،وهـق الؿعؿـقل
بف يف مصحػ الؿديـة الصادر طــ مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ
برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجزَ ري :أشار إلك الخؾػ فقـف يف الؿؼدمـة الجزريـة ولـؿ يـرجح ،
مققػ ابـ َ
وكذلؽ فعـؾ يف الـشـر ،فؼـال ":واخ ُتؾـػ يف مقضـع ٍ
ثـان وهـق    يف
الـحؾ ف ُؽتب يف بعضفا مػصق ً
ٓ"  ،ولؿ يذكر هذا الؿقضع يف كتابف البقان ،ورسـؿف
ورسؿف يف مصحػف بالقصؾ ،وأشـار إلـك الـقجفقـ برسـؿ الــقن مػصـقلة بالصـػرة،
ووصؾ الـقن بالؿقؿ بالؿداد  ،وهق بذلؽ يقافؼ أصقل مصحػف العراققة العتقؼة-
 إكػالُ :43:رسؿت  مػتقحة الفؿزة مشددة الـقن مقصقلة يف
الؼــــرآن إٓ يف مقضــــعقـ    :الحــــج  ،30:ولؼؿــــان ،52:ووقــــع
الخــالف يف مقضــع واحـــد وهــق   إكػـــال ، 18:واختــار الـــداين
(ت111هـ) فقف القصؾ  ،واقتصر ابـ كَجاح طؾك هذا القجف  ،والقصـؾ مـسـقب
مـسقب إلك مصاحػ العراق ،بقـؿا الؼطع مـسقب إلك مصاحػ إكدلس التل تتبع
يف رسؿفا الؿصحػ الؿدين  ،وجاء القصؾ طـ كثقر مـ طؾؿاء الرسؿ الؿتؼـدمقـ،

( )8كالغازي بـ ققس (ت866هـ) ،وابـ إَ ْكباري (ت505هـ) ،وكصقر الـحقي ،وحؿزة ،والخـزاز -يـظـر:
مرسقم الخط ص ،12والؿؼـع ص ،144ومختصر التبققـ -446.5
( )0يـظر :دلقؾ الحقران ص ،060وسؿقر الطالبقـ ص-850
( )5يـظر :البقت رقؿ (-)52
( )1الـشر  ،882.0ويـظر-882.0 :
( )2يـظر :كثر الؿرجان -154.5
( )3يـظر :الؿؼـع ص ،143ودلقؾ الحقران ص ،068وسؿقر الطالبقـ ص-850
( )4يـظر :الؿؼـع ص-143
( )5يـظر :مختصر التبققـ -322.5
( )6يـظر :الؿؼـع ص-143
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وهق إشفر لديفؿ  ،وجزم بف بعضفؿ  ،وبف جرى العؿؾ  ،وهق الؿعؿقل بـف يف
يف مصحػ الؿديـة الصادر طـ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ برواية
الدوري طـ أبل طؿرو-
الجزَ ري :ذكر الخالف فقف يف الـشر ولؿ يرجح ،فؼـال ":واختؾـػ يف
مققػ ابـ َ
مقضع ثالث ،وهق   يف إكػال فؽتب يف بعضفا مػصـق ً
ٓ أيضـًا" ،
الج َزريــة ولــؿ يــرجح أيضــًا ،ولــؿ يـؼــؾ
كؿــا أشــار إلــك الخؾــػ فقــف يف الؿؼدمــة َ
إركــايت (ت8055هـــ) طـــ مصــحػ ابـــ الجــزري يف كتابــف كثــر الؿرجــان يف هــذا
الؿقضع شقئًا ،ولؽـ ابــ الجـزري أورد هـذا الؿقضـع يف كتابـف البقـان مقصـق ً
ٓ ،
مقافؼًا بذلؽ أصقل مصحػف العراققة العتقؼة-
   الشعراء ،38:وإحزابُ :63:رسـؿت    مقصـقلة باتػـاق
يف مقضعقـ ،وهؿا الذي يف البؼرة القاقـع بعـد الػـاء ،والـذي يف الـحـؾ ،واخ ُتؾِـػ يف
قطعفـا ووصـؾفا يف ثالثـة مقاضــع ،وهـل التـل يف الـســاء وإحـزاب والشـعراء ،ومــا
سقى ذلؽ مؼطقع يف جؿقع الؼرآن  ،وفقؿا يليت تػصقؾ الؿقاضع الؿختؾػ فقفا:
   .3الـساء :12:حؽك الداين (ت111هـ) وغقـره وجـقد
( )8كالغــازي بـــ قــقس (ت866هـــ) ،والؽســائل (ت856هـــ) ،وغقــرهؿ -يـظــر :مرســقم الخــط ص،50
والؿؼـع ص-144
( )0كال ُع َؼقؾل (ت305هـ) يف مرسقم خط الؿصحػ ص-886
( )5يـظر :دلقؾ الحقران ص-068
( )1الـشر  ،882.0ويـظر-882.0 :
( )2يـظر :البقت رقؿ (-)52
( )3يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص -045
( )4يـظـــر :هجـــاء مصـــاحػ إمصـــار ص ،814والـــدرة الصـــؼقؾة ص ،226وجؿقؾـــة أربـــاب الؿراصـــد
ص ،353وفتح الؿـان ص ،56وكثر الؿرجان  ،52.8ودلقؾ الحقران ص-522,066
( )5يـظر :البديع ص ،00 ،,08وجؿقؾـة أربـاب الؿراصـد ص ،353وفـتح الؿــان ص ،12وكثـر الؿرجـان
-305.8
( )6يـظر :الؿؼـع ص-141,145
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وجقد الخالف فقف ،لؽـ الداين لؿ يخرت فقف شقئًا ،أما ابـ كَجاح فؾؿ يذكر فقف خالفًا،
وإكؿا ذكر فقف وجفًا واحد ًا وهق القصؾ  ،وبالقصؾ جرى العؿؾ  ،وهق الؿعؿقل
الؿعؿقل بف يف مصحػ الؿديـة الصادر طــ مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ
الشريػ برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجـزَ ري :ذكـر يف الـشـر وجـقد الخـالف فقـف ،ولـؿ يـرجح ،فؼـال":
مققػ ابــ َ
واخ ُتؾــــػ يف     الـســــاء ،45:و  

 الشعراء ،65:و   إحزاب ،38:فػـل بعـض الؿصـاحػ
ٓ واهلل أطؾؿ"  ،كؿا أشار إلـك ُ
ٓ ،ويف بعضفا مقصق ً
مػصق ً
الخؾـػ فقـف يف الؿؼدمـة
الج َزرية ولؿ يرجح أيضًا  ،ولؿ يـؼؾ إركايت (ت8055هـ) يف كتابف كثـر الؿرجـان
َ
طـــ مصــحػ ابـــ الجــزري يف هــذا الؿقضــع شــقئًا ،ولؽـــ ابـــ الجــزري أورد هــذا
الؿقضع يف كتابف البقان مؼطقطًا  ،وإولك أن يرسـؿ يف مصـحػف مقصـق ً
ٓ اتباطـًا
ٕصــقلف العتقؼــة ،حقــث ذكــر ابـــ إَكْبــاري (ت505هـــ) أن مصــاحػ أهــؾ العــراق
اتػؼت طؾك رسؿف مقصق ً
ٓ-
    .8الشــعراء :38:اخ ُتؾــػ يف قطعــف ووصــؾف  ،واختــار ابـــ
كَجــاح الؼطــع  ،وكؼــؾ الــدَّ اين (ت111هـــ) الخــالف فقــف طـــ محؿــد بـــ طقســك
إَ ْص ـ َبفاين (ت025هـــ) ،فؼــال ":قــال محؿــد( :أيـؿــا) مقصــقلة ثالثــة أحــرف :يف
( )8يـظر :مختصر التبققـ  ،022,866.0ويـظر-123.0 :
( )0يـظر :دلقؾ الحقران ص-522
( )5الـشر -888.0
( )1يـظر :البقت رقؿ (-)56
( )2يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص -045
( )3يـظر :مرسقم الخط ص-05
( )4يـظــر :البــديع ص ،00والؿؼـــع ص ،141,145ومختصــر التبقــقـ ,606.1 ،212 ،028,866.5
 ،652والدرة الصؼقؾة ص-232
( )5يـظر :مختصر التبققـ -028,866.0
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البؼــرة ،     :882:ويف الـحــؾ  :43:

 ،  ويف الشعراء ،    :60:قال :وقد اختؾػقا فقـف
فؿـفؿ مـ يعد التل يف البؼرة والتل يف الـحـؾ والتـل يف الـسـاء  :45:

 ، ويف إحـــزاب ، "   :38:ثـــؿ روى
طـ أبل حػص َ
الخ ّزاز أكف مقصـقل ،فؼـال( ":أيـؿـا) مقصـقلة أربعـة أحـرف ،فـذكر
التل يف البؼرة والـحؾ والشعراء وإحزاب"-
وقـــد ففـــؿ بعضـــفؿ مــــ كـــالم الـــداين أكـــف يـــرجح القصـــؾ ،قـــال إَ ْركـــايت
(ت8055هـ) ":وٓ يذهب طؾقؽ أن كالم الداين يـظر إلك ترجقح القصؾ"-
وقد ذكـر ُمـالَّ طؾـل الؼـاري (ت8281هــ) أن الؼطـع والقصـؾ يسـتقيان فقـف ،
وتابعف طؾك ذلؽ طبد الػتاح الؿرصػل (ت8126هـ)-
والؼطع أققى 7لؿجقئف يف الرواية ،ومقافؼتف الضابط ،وهق (كؾ ما يف الؼـرآن مــ
الجزاء معـاه( :حقث ما) يـبغل أن ُيؽتـب مقصـق ً
ٓ ،ومـا كـان مــ آسـتػفام معــاه:
(أيـ الذي؟) يـبغـل أن ُيؽتـب مؼطقطـًا) الؿتؼـدم ،وهـذا الضـابط يقجـب أن يؽـقن
مقضع الشعراء مـػصالً غقر متصؾ  ،وبالؼطع جـرى العؿـؾ  ،وهـق الؿعؿـقل بـف
أيضًا يف مصحػ الؿديـة الصادر طـ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ
برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجزَ ري :ذكر يف الـشر وجقد الخالف فقف ،وأكف يف بعض الؿصاحػ
مققػ ابـ َ

( )8الؿؼـع ص-141,145
( )0الؿرجع السابؼ-
( )5كثر الؿرجان -55.2
( )1يـظر :الؿـح الػؽرية ص-053
( )2يـظر :هداية الؼاري ص-115
( )3يـظر :مختصر التبققـ -028.0
( )4يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،80وسؿقر الطالبقـ ص-852
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مػصقل ،ويف بعضفا مقصقل ،ولؿ يرجح  ،كؿا أشار إلـك الخؾـػ فقـف يف الؿؼدمـة
الجزريــة ولــؿ يــرجح أيضــًا  ،بقـؿــا أورده يف كتابــف البقــان مػصــق ً
ٓ  ،ورســؿف يف
مصحػف كذلؽ مػصق ً
ٓ أيضًا ،ولؿ يقافؼ بذلؽ أصقلف العتقؼة العراققة التل ُرسؿ
ُرسؿ فقفا هذا الؿقضع مقصق ً
ٓ-
   .1إحــزاب :63:اخ ُتؾــػ يف وصــؾف وقطعــف  ،واختــار ابـــ
كَجاح القصؾ  ،وكؼؾ الداين (ت111هـ) الخالف فقف ولؿ يرجح-
ووجف القصؾ َأ ْولك 7لؿجقئف يف الرواية مع مقافؼتف الضابط ،وهق( :أن كؾ مـا يف
الؼرآن مـ الجزاء معـاه( :حقث ما) يـبغل أن ُيؽتب مقصق ً
ٓ ،وما كان مـ آستػفام
معـاه( :أيـ الذي؟) يـبغل أن ُيؽتب مؼطقطًا)ٕ 7ن مقضع إحزاب بؿعـك الجزاء،
وهذا يقجب أن يؽقن مقصق ً
ٓ ،وٓ وجف لؿـ ساوى بقـ القجفقـ يف رسؿف  ،وقد
وقد جرى العؿؾ برسؿف بالقصؾ  ،وهق الؿعؿقل بف يف مصـحػ الؿديــة الصـادر
طـ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجزَ ري :ذكر يف الـشر آختالف فقف
مققػ ابـ َ

 ،وأشار إلـك الخؾـػ فقـف يف

الج َزرية ولؿ يرجح  ،وأورده يف كتابف البقان مؼطقطـًا  ،بقـؿـا رسـؿف يف
الؿؼدمة َ
( )8يـظر :الـشر -888.0
( )0يـظر :البقت رقؿ (-)56
( )5يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-062
( )1يـظر :كثر الؿرجان -56.2
( )2يـظر :مرسقم الخط ص-30
( )3يـظر :الدرة الصؼقؾة ص ،232ومرسقم خط الؿصحػ ص ،850والـشر -888.0
( )4يـظر :مختصر التبققـ -8223.1
( )5يـظر :الؿؼـع ص-141,145
( )6يـظر يف الؿساواة بقـ القجفقـ :الؿـح الػؽرية ص ،053وهداية الؼاري ص-115
( )82يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،88ودلقؾ الحقران ص ،522وسؿقر الطالبقـ ص-852
( )88يـظر :الدرة الصؼقؾة ص ،232ومرسقم خط الؿصحػ ص ،850والـشر -888.0
( )80يـظر :البقت رقؿ (-)56
( )85يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-061
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مصحػف مقصق ً
ٓ ،ولؿ ُيشر إلـك آخـتالف  ،ولعؾـف فاتـف إثبـات الخـالف يف هـذا
الؿقضع يف مصحػف-
  الروم ،82:الؿـافؼقنُ :35:رسؿت  متصؾة يف جؿقع الؼرآن إٓ
يف ثالثة مقاضع ،وهل :الـساء ،والروم ،والؿـافؼقن ،يف ققلف تعالك  :
         
    الـساء ،02:وققلف    :

          الروم،05:
وققلف          :

الؿـافؼقن ،82:فلما الذي يف الـساء فؿتػؼ طؾك قطعف ،وأما أخران فػل قطعفؿا
خالف :يف الذي يف الروم خالف طـ ابـ كَجاح ،ويف الذي يف الؿـافؼقن خالف طـ
الداين  ،وغقره  ،أما مقضع الروم فظاهر اختقار ابـ كَجاح فقف الؼطع  ،واقتصر
واقتصر طؾقف كثقر مـ طؾؿاء الرسؿ  ،وبف جرى العؿؾ  ،وهق الؿعؿقل بف يف
مصحػ الؿديـة الصادر طـ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ برواية
الدوري طـ أبل طؿرو-

( )8يـظر :كثر الؿرجان -154.2
( )0يـظر :دلقؾ الحقران ص-055
( )5يـظر :مرسقم الخط ص ،63وهجاء مصاحػ إمصار ص ،028ومرسقم خـط الؿصـحػ ص،820
ص-083 ،844 ،820
( )1حقث ذكر الخالف يف رسؿف يف مقضعف مـ السقرة ،وكان قد اقتصر قبؾ ذلؽ يف سقرة البؼرة طؾك وجف
وجف الؼطع فقف ،ف ُقػفؿ مـ هذا أن اختقاره فقف الؼطع ،يـظر :مختصر التبققـ -654.1 ،45.0
( )2يـظر :مرسقم الخط ص ،35 ،05وهجاء مصاحػ إمصار ص ،812والبديع ص ،08ومرسقم خـط
خط الؿصحػ ص ،844والؿؼـع ص ،130وكثر الؿرجان -056.2
( )3يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،80ودلقؾ الحقران ص ،055وسؿقر الطالبقـ ص-855
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وأما مقضع الؿـافؼقن فظاهر اختقـار الـداين فقـف الؼطـع  ،وذكـر ابــ كَجـاح أكـف
بالؼطع قق ً
ٓ واحد ًا  ،واختاره إَ ْركايت (ت8055هـ) ،وجؿاطـة مــ الؿحؼؼـقـ ،
وبف جرى العؿؾ  ،وهق الؿعؿقل بف يف مصحػ الؿديـة الصادر طـ مجؿع الؿؾـؽ
ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجــزَ ري :لــؿ يــذكر يف الـشــر يف مقضــع الــروم خالفــًا بــؾ ذكــر أكــف
مققــػ ابـــ َ
الج َزرية  ،ولؿ يـؼؾ إركايت (ت8055هـ) طـ
مؼطقع  ،وكذلؽ فعؾ يف الؿؼدمة َ
طـ مصحػ ابـ الجزري يف كتابـف كثـر الؿرجـان يف هـذا الؿقضـع شـقئًا ،ولؽــ ابــ
الجزري أورد هذا الؿقضع يف كتابف البقان مؼطقطًا -
أما مقضع الؿـافؼقن فـذكر يف الـشـر الخـالف يف وصـؾف وقطعـف ولـؿ يـرجح ،
الج َزريـة  ،ورسـؿف يف كتابـف البقـان بـالقجفقـ  ،فؽلكؿـا
وكذلؽ فعؾ يف الؿؼدمـة َ
تساوى القجفان طـده ،وكذلؽ رسؿف يف مصحػف بالقجفقـ ،وكتب الـقن بالصـػرة7
إشار ًة إلك آختالف-
  الـساء ،33:إطـرا  ،12:الؿممــقن ،44:الؿؾـؽ :2:وردت ّ
(كـؾ
( )8حقث روى الدَّ اين (ت111هـ) يف الؿؼـع ص 130بسـده طـ محؿد بـ طقسـك إَ ْصـ َبفاين (ت025هــ)
أن الؿقاضع الثالثة :الـساء والروم والؿــافؼقن بـالؼطع ،ثـؿ أطـاد ذكـر مقضـع الؿــافؼقن بـالخالف يف
باب ما اختؾػت فقف مصاحػ أهؾ إمصار -يـظر :الؿؼـع ص-226
( )0يـظر :مختصر التبققـ -8023.2 ،566.0
( )5يـظر :كثر الؿرجان -526.4
( )1يـظر :دلقؾ الحقران ص ،055وسؿقر الطالبقـ ص-855
( )2يـظر :الـشر -882 ،888.0
( )3يـظر :البقت رقؿ (-)55
( )4يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-065
( )5يـظر :الـشر -888،882.0
( )6يـظر :البقت رقؿ (-)55
( )82يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-521
( )88يـظر :كثر الؿرجان -526.4
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ما) يف الؼرآن طـد طؾؿاء الرسؿ طؾك ثالثة أكقاع :
الـــقع إول :مؼطــقع مـــ غقــر خــالف ،وهــق ققلــف تعــالك   :

 إبراهقؿ-51:
الـقع الةاينُ :مختَؾػ فقف ،وهـق أربعـة مقاضـع ققلـف تعـالك    :
 الـســـاء ،68:و   إطـــراف ،55:و   

الؿممـقن ،11:و    الؿؾؽ-5:
الـقع الةالث :مقصقل بنجؿاع ،وهق ما طدا ما ُذكر-
وفقؿا يلتل تػصقؾ الـقع الةاين الؿختؾػ فقف:
     الـساء :33:اخ ُتؾػ يف قطعف ووصـؾف ،واختـار
يرجح الـدَّ اين (ت111هــ) أحـد الـقجفقـ ،إٓ
ابـ كَجاح (ت163هـ) الؼطع  ،ولؿ ِّ
أكف قد َف ِفؿ بعضفؿ مـ كالمف ترجقح الؼطع  ،والؼقل بالؼطع أققى 7لؿجقئف يف
يف الرواية طـ الؿصـاحػ ،وكقكـف مقافؼـًا لؾؼقـاس  ،وهـق اختقـار ابــ كَجـاح ،وبـف
( )8يـظر :الدرة الصؼقؾة ص-224,223
( )0يـظر :مرسقم الخط ص ،15وهجـاء مصـاحػ إمصـار ص ،816والبـديع ص ،00ومختصـر التبقـقـ
 ،18,182.0والـشر -888.0
( )5يـظر :جؿقؾة أرباب الؿراصد ص ،355ودلقؾ الحقران ص-062
( )1يـظر :مختصر التبققـ -180,182.0
( )2وهق إركايت يف كثر الؿرجان -312.8
( )3روى الدَّ اين (ت111هـ) الؼطع طـ محؿد بـ طقسك إصبفاين (ت025هـ) ،فؼال ":قال محؿد و ( ّ
كؾ
( ّ
كؾ ما) مؼطقع حرفان :يف الـساء ،     :68:ويف إبراهقؿ  :51:
 ، قال :ومـفؿ مـ يصؾ التل يف الـساء" -الؿؼـع ص-152,146
الج َفــل (ت110هــ) ،وال ُع َؼ ْقؾـل
الؿ ْفـدوي (ت بعـد152هــ) ،وابــ معـاذ ُ
( )4مؿـ ذهب إلك الؼطع أيضـًا َ
(ت305هـ) ،وإَ ْركـايت (ت8055هــ) -يـظـر :هجـاء مصـاحػ إمصـار ص ،816والبـديع ص،00
ومرسقم خط الؿصحػ ص ،821وكثر الؿرجان -312.8
الؿ ْفدوي (ت بعد 152هـ) ":إكـف يف إصـؾ كؾؿتـان ،فـنذا ُكتـب ذلـؽ مؼطقطـًا كـان إصـؾ ،وإذا
( )5قال َ
ُكتب مقصق ً
ٓ فؾؽثرة آستعؿال حتك صار كالؽؾؿـة القاحـدة" -هجـاء مصـاحػ إمصـار ص،816

=
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جرى العؿؾ  ،وهق الؿعؿقل بف يف مصحػ الؿديـة الصادر طـ مجؿع الؿؾؽ ففـد
لطباطة الؿصحػ الشريػ برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجزَ ري :ذكر يف الـشر اختالف الؿصـاحػ يف وصـؾ هـذا الؿقضـع
مققػ ابـ َ
الج َزريـة
يـرجح أحـد الـقجفقـ  ،وأشـار إلـك الخؾـػ فقـف يف الؿؼدمـة َ
وقطعف ،ولؿ ِّ
أيضًا ولؿ يرجح  ،ولؿ يذكره يف كتابف البقان ،لؽــف رسـؿف يف مصـحػف مقصـق ً
ٓ ،
فرسؿف هـا طؾـك غقـر مختـار الشـقخقـ ،قـال إَ ْركـايت (ت8055هــ) معؾـالً ذلـؽ":
تصريح بلكـف يف أقـؾ الؿصـاحػ مؼطـقع،
وطؾك هامش بعض الؿصاحػ الصحقحة
ٌ
ويف أكثرها مقصقل"-
   إطــرا  :12:اخ ُتؾــػ يف قطعــف ووصــؾف وقــد ذكــر
الــداين هــذا الخــالف ،ولــؿ يخــرت شــقئًا  ،أمــا ابـــ كَجــاح فؾــؿ يتعــرض لــف ،ولــذلؽ
اختؾػــقا يف اختقــاره ،فحؿــؾ بعضــفؿ ســؽقتف طـــ هــذا الؿقضــع طؾــك القصــؾ ،قــال
َ
الخ َّراز (ت485هـ) يف الؿقرد:
ػ يف الؿ ْؼـ ِ ِع َقب َؾ د َخ َؾ ْت ** و ِ
[ُ ]183
ضاه ُر ال َّتـْزي ِؾ َو ْص ٌؾ إ ْذ َس َؽ ْت
والخ ْؾ ُ
َ
ْ َ
ُ
قــال ابـــ ِ
طاشــر (ت8212هـــ) ":وٓ شــؽ أن تخصــقص أبــل داود الؿقاضــع
الؿذكقرة بالؼطع وسؽقتف طؿا طداها ،مع كؼؾف طـ ططاء وصؾ ما طدا مقضع الـساء
ٍ
مؼتض لقصؾ جؿقع ما سؽت طـف ،ومـ جؿؾتف القاقع يف إطراف ٓ ،أن
والؿممـقـ
ٍ
مؼتض القصؾ كؿا قد ُيتقهؿ ،ويـدل لؿـا قؾتـف أن إصـؾ يف (كـؾ مـا)
مجرد سؽقتف
=

الج َفـل (ت110هــ) ":والؿؼطـقع مؽتـقب طؾـك الؼقـاسٕ 7ن (مـا) بؿـزلـة (الـذي)"-
وقال ابـ معاذ ُ
البديع ص-00
( )8يـظر :دلقؾ الحقران ص ،063وسؿقر الطالبقـ ص-851
( )0يـظر :الـشر -883 ،888.0
( )5يـظر :البقت رقؿ (-)53
( )1يـظر :كثر الؿرجان -312.8
( )2الؿرجع السابؼ-
( )3يـظر :الؿؼـع ص-210
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الؼطع ،فؾق كان مطؾؼ السؽقت ُيحؿؾ طؾـك إصـؾ لؽـان ضـاهر التـزيـؾ الػصـؾ ٓ
القصؾ"-
والؼقل بالؼطع يؼقيف مجلء الرواية بف مع مقافؼتف الؼقاس ،إٓ أن العؿؾ جرى
بالقصؾ  ،وهق الؿعؿقل بـف يف مصـحػ الؿديــة الصـادر طــ مجؿـع الؿؾـؽ ففـد
لطباطة الؿصحػ الشريػ برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الج َزريـة،
شفر يف الـشر وصؾف  ،ولؿ يشر إلقف يف الؿؼدمة َ
الجزَ ريَّ :
مققػ ابـ َ
وجاء مرسقمًا يف إحدى كسخ كتابف البقان مقصق ً
ٓ ويف أحدها بالؼطع  ،ورسؿف يف
يف مصحػف مقصق ً
ٓ ،وأشار إلك الػصؾ أيضًا بالصػرة-
    الؿممـقن :44:اخ ُتؾػ يف قطعـف ووصـؾف ،واختـار ابــ
كَجاح (ت163هـ) الؼطع  ،أما الداين (ت111هـ) فـذكر هـذا الخـالف ،ولـؿ يخـرت
شقئًا  ،والؼقل بالؼطع أولك 7لؿجقئـف طــ بعـض الؿصـاحػ ،وروايتـف طــ طؾؿـاء
الرســؿ الؿتؼــدمقـ ،مــع مقافؼتــف لؾؼقــاس ،وهــق اختقــار ابـــ كَجــاح ،وطؾقــف جــرى
العؿــؾ  ،وهــق الؿعؿــقل بــف يف مصــحػ الؿديـــة الصــادر طـــ مجؿــع الؿؾــؽ ففــد
لطباطة الؿصحػ الشريػ برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجـزَ ري :قـال يف الـشـر ":الؿشـفقر القصـؾ"
مققػ ابـ َ

 ،وأورده يف كتابـف

( )8فتح الؿـان -06
( )0وقد وقع مؼطقطًا يف مصحػ طبـد اهلل بــ مسـعقد  -يـظـر :الققـػ وآبتـداء يف كتـاب اهلل ٓ :بــ
سعدان ص-828
( )5يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،6ودلقؾ الحقران ص ،063وسؿقر الطالبقـ ص-851
( )1يـظر :الـشر -888.0
( )2يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-044
( )3يـظر :كثر الؿرجان -580.0
( )4يـظر :مختصر التبققـ  -180.0ويـظر مقضع سقرة الؿممـقن حقث اقتصر هـاك طؾك الؼطع -560.1
-560.1
( )5الؿؼـع ص-216
( )6يـظر :دلقؾ الحقران ص ،063وسؿقر الطالبقـ -851
( )82الـشر -888.0
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البقان مؼطقطًا  ،ورسؿف يف مصحػف مقصق ً
الج َزرية-
ٓ ولؿ ُيشر إلقف يف الؿؼدمة َ
الج َزرية-
َ
   الؿؾؽ :2:اخ ُتؾػ يف قطعف ووصؾف ،واختـار ابــ كَجـاح
(ت163هـ) القصؾ  ،أما الداين (ت111هـ) فذكر الخالف فقف ،ولؿ يخرت شقئًا -
شقئًا -
حســفؿا ابــ كَجـاح ،ثـؿ اختـار
والؼطع والقصؾ ققٓن متؼاربان يف الؼقة ،ولذا َّ
ورسـؿ بـف
القصؾ ،وهق أولك 7لؽقكـف جـاء يف بعـض الؿصـاحػ ،وثبـت يف الروايـةَ ،

الغــازي بـــ َقـ ْقس (ت866هـــ) ،مؿــا يؼـ ِّـقي هــذا الؼــقل طؾــك كظقــره ،وجــرى العؿــؾ
بالقصؾ  ،وهق الؿعؿقل بـف يف مصـحػ الؿديــة الصـادر طــ مجؿـع الؿؾـؽ ففـد
لطباطة الؿصحػ الشريػ برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجـزَ ري :قـال يف الـشـر ":الؿشـفقر القصـؾ"  ،ولـؿ ُيشـر إلقـف يف
مققػ ابـ َ
الج َزرية ،وجاء يف إحدى كسخ كتابف البقـان بالقصـؾ ،ويف أخـرى بـالؼطع ،
الؿؼدمة َ
ورسؿف يف مصحػف مقصق ً
ٓ ،وأشار إلك الػصؾ أيضًا بالصػرة-
 البؼـرة ،31:وإطـرا  :305:وردت  يف الؼـرآن الؽـريؿ
يف تسعة مقاضع ،وهل طؾك ثالثة أقسام :
الؼسؿ إول :متػؼ طؾك وصؾف ،وهق مقضع واحد ،وهق ققلف تعالك :
( )8يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-056
( )0يـظر :كثر الؿرجان  -212.1جرى العؿؾ يف الؿصحػ الؾقـبل بالقصؾ ،ولؿ يظفر لل وجفف-
( )5يـظر :مختصر التبققـ -8082.2
( )1يـظر :الؿؼـع ص-226
( )2يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،85ودلقؾ الحقران ص ،063وسؿقر الطالبقـ ص-851
( )3الـشر -888.0
( )4يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-522
( )5يـظر :كثر الؿرجان -580.0
( )6يـظر :دلقؾ الحقران ص-528,522
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   البؼرة-62:
الؼسؿ الةاين :مختؾػ فقف ،وهق مقضعان ،ققلـف    :

 البؼرة ،65:وققلف     :إطراف-822:
الؼسؿ الةالث :متػؼ طؾك قطعف ،وهق سـتة مقاضـع    :
  البؼرة ،820:و   آل طؿران ،854:و

   الؿائـدة ،30:و     الؿائـدة،35:
و    الؿائــــــــدة ،46:و   

 الؿائــدة ،52:حقــث كؼــؾ الــداين (ت111هـــ) طـــ محؿــد بـــ طقســك
إَ ْص ـ َبفاين (ت025هـــ) ققلــف ":كــؾ مــا يف أولــف ٓم ففــق مؼطــقع"  ،وهــق خؿســة
مقاضع :يف البؼرة مقضع ويف الؿائدة أربعة مقاضع  ،و ُألحـؼ بـف مقضـع آل طؿـران
   الؿســبقق بالػــاء  ،وفقؿــا يــلتل تػصــقؾ الؼســؿ الةــاين
الؿختؾػ فقف:
 البؼــرة :31:اخ ُتؾــػ يف
  
  
   
     
 
   
 .3ققلــف   :
قطعف ووصؾف  ،وحسـ ابـ َكجاح (ت163هـ) رسـؿف بـالقجفقـ فؽـلن الخـالف
( )8يـظــر :مرســقم الخــط ص ،86والؿصــاحػ  ،102.8وهجــاء مصــاحػ إمصــار ص ،814والبــديع
ص ،00والؿؼـع ص ،154ومختصر التبققـ  ،858.0والقسـقؾة ص ،104ومرسـقم خـط الؿصـحػ
ص ،54وجؿقؾة أرباب الؿراصد ص ،345والـشر  ،883.0وكثر الؿرجان -851.8
( )0الؿؼـع ص ،146ويـظر :اإلتؼان -0004.3
( )5يـظــر :القســقؾة ص ،103وجؿقؾــة أربــاب الؿراصــد ص -345والـشــر  ،880,888.8وقــد وقــع يف
الؿطبــقع (مقصــق ً
ٓ) وهــق تصــحقػ ،حقــث وقــع يف الـســخة الؿحؼؼــة مـــ قبــؾ د -الســالؿ الشـــؼقطل
(مػصق ً
ٓ)-
( )1يـظر :مرسـقم الخـط ص ،00ومختصـر التبقـقـ  ،554.0وجؿقؾـة أربـاب الؿراصـد ص ،358وتحػـة
الػتقان :لؿحؿد بـ محؿد طبد اهلل بـ محؿد الؿامل لقعؼقبل البقت رقؿ (-)83
( )2يـظر :مرسقم الخط ص ،85وهجاء مصاحػ إمصار ص ،022والدرة الصؼقؾة ص-222
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متساو طـده ،أما الداين (ت111هـ) فؼد أورده أو ً
ٓ طؾك جفة آتػاق طؾك وصؾف ثـؿ
خصف بخالف  ،والقصؾ هـق إكثـر  ،وذكـر بعـض طؾؿـاء الرسـؿ هـذا الؿقضـع
بالقصــؾ بــال خــالف  ،وجــرى العؿــؾ بالقصــؾ  ،وهــق الؿعؿــقل بــف يف مصــحػ
الؿديـة الصادر طـ مجؿع الؿؾؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ بروايـة الـدوري
طـ أبل طؿرو-
الجزَ ري :ذكر الخالف يف كتابف الـشـر  ،وأشـار إلـك الخؾـػ فقـف يف
مققػ ابـ َ
الج َزرية ولـؿ يـرجح  ،وأورده يف كتابـف البقـان مؼطقطـًا  ،بقـؿـا رسـؿف يف
الؿؼدمة َ
مصحػف مقصق ً
ٓ-
 .8ققلــف     :إطــرا  :305:اقتصــر بعــض
طؾؿــاء الرســؿ ومـــفؿ الــداين (ت111هـــ) طؾــك ذكــر وجــف واحــد فقــف وهــق وجــف
وسقاه بعضفؿ بالؿتػؼ طؾقف بالقصؾ  ،ولؿ ُيشـر بعضـفؿ إلـك وجـقد
القصؾ ّ ،
الخالف فقف  ،أما ابـ كَجاح (ت163هـ) فؼد أشار إلك هذا الخـالف فقـف ،وحســ
الــقجفقـ ،وكســب الؼطــع إلــك مصــاحػ العــراق ،وكســب القصــؾ إلــك مصــاحػ
=

( )8يـظر :مختصر التبققـ -851.0
( )0يـظر :الؿؼـع ص ،256 ،145وجؿقؾة أرباب الؿراصد ص-358,352
( )5يـظر :كثر الؿرجان  -855.8واختار السخاوي القصؾ -يـظر :القسقؾة ص-104
( )1يـظر :البديع ص ،05وطـقان الدلقؾ :لؾؿراكشل ص-800
( )2يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،5ودلقؾ الحقران ص ،528وسؿقر الطالبقـ ص-852
( )3يـظر :الـشر -880.0
( )4يـظر :البقت رقؿ (-)53
( )5يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-036
( )6يـظر :كثر الؿرجان -855.8
( )82يـظــر :هجــاء مصــاحػ إمصــار ص ،814والبــديع ص ،05والؿؼـــع ص ،145وطـــقان الــدلقؾ
ص-800
( )88يـظــر :كثــر الؿرجــان  -121.0وكــذلؽ سـ َّـقاه الؿرصــػل بــالؿتػؼ طؾـك وصــؾف -يـظــر :هدايــة الؼــاري
ص-156
( )80يـظر :القسقؾة ص ،104وجؿقؾة أرباب الؿراصد ص ،345وتؾخقص الػقائد ص ،68وغقره-
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الؿديـة  ،وبالقصؾ جرى العؿؾ  ،وهق الؿعؿقل بف يف مصـحػ الؿديــة الصـادر
طـ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشـريػ بروايـة الـدوري طــ أبـل طؿـرو،
وإولــك أن يتبــع يف الؿصــاحػ الؿطبقطــة بروايــة الــدوري أصــقلفا العتقؼــة فرتســؿ
بالؼطع-
الجزَ ري :ذكر يف كتابف الـشر أكف مقصقل  ،وكـذلؽ ذكـره بالقصـؾ
مققػ ابـ َ
الج َزرية  ،ولؿ يقرده يف كتابف البقان ،ولؿ يـؼـؾ إركـايت (ت8055هــ)
يف الؿؼدمة َ
يف كتابف كثر الؿرجان طـ مصحػ ابـ الجـزري يف هـذا الؿقضـع شـقئًا ،وإولـك أن
يؽقن بالؼطع طـده مقافؼة ٕصقلف العتقؼة-
 : ترسؿ   مقصقلة يف الؼرآن ،واخ ُتؾػ يف وصؾ أو قطـع بعـض
الؿقاضع مـفا ،وذهب طؾؿاء الرسؿ يف تحديد تؾؽ الؿقاضع إلك فريؼقـ ،هؿا:
الػريؼ إول :وهؿ مـ كصقا طؾك تحديد الؿقاضع الؿختؾػ يف رسـؿفا ،وأهنـا
أحــــد طشــــر مقضــــعًا ،هــــل :

     

البؼــــــرة ،012:و    الؿائــــــدة ،15:و    
  إكعـــــام ،812:و    إكعـــــام ،832:و 
  إكبقــــــــاء ،820:و   الـــــــــقر ،81:و 
 الشــــعراء ،813:و

  الــــروم ،05:و   

 الزمـر ،5:و     الزمـر ،13:و 

  القاقعة ،38:وهؿ بعد آتػاق طؾـك هـذه الؿقاضـع إحـد طشـر طؾـك
( )8يـظر :مختصر التبققـ -242.5
( )0يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص ،6ودلقؾ الحقران ص ،528وسؿقر الطالبقـ ص-852
( )5يـظر :الـشر -883.0
( )1يـظر :البقت رقؿ (-)54
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مذاهب ،مـفا:
الؿذهب إول :أن هـاك مقضعقـ مــ هـذه الؿقاضـع إحـد طشـر متػـؼ طؾـك
قطعفؿا ،وهؿا :إكبقـاء والشـعراء ،وبؼقـة الؿقاضـع التسـعة مختؾـػ فقفـا ــ وهـذه
الؿقاضع التسعة إما طؾك التخققر يف رسؿفا بالؼطع أو القصـؾ طؾـك وجـف التسـاوي،
وإما طؾك أن إكثر فقفا هق وجف الؼطع ـ ،وذهب إلقـف ابــ كَجـاح (ت163هــ) فـذكر
الخالف يف الؿقاضع الؿـذكقرة فقؿـا طـدا الـذي يف إكبقـاء والشـعراء ،حقـث قـال":
فاجتؿعقا طؾـك التـل يف إكبقـاء ،والشـعراء ،واختؾػـقا يف التسـعة الباققـة"  ،وزاد يف
مقضع البؼرة ،012:تحسقـ القجفقـ  ،واقتصر طؾك أحد وجفل الخـالف فـرجح
الؼطع يف مقضعل الزمر  ،وقدّ م الؼطع يف مقاضع-
الؿذهب الةـاين :أن هـذه الؿقاضـع إحـد طشـر مـفـا طشـرة مختؾـػ يف قطعفـا
ووصؾفا ،وأن إولك فقفا الؼطع ،ومـفا مقضع واحـد فؼـط متػـؼ طؾـك قطعـف ،وهـق
الج َـزري فـذكر يف الـشـر أن الؿقاضـع الؿختؾـػ
مقضع الشعراء  ،وإلقف ذهب ابـ َ
فقفا طشرة ،وأن الؿتػؼ طؾقف بالؼطع هق مقضع الشعراء ،حقـث قـال( ":يف مـا) كتـب
مقصـق ً
ٓ يف أحـد طشـر مقضــعًا ،مـفـا واحـد لــؿ ُيختؾـػ فقـف ،وهــق   :
 يف الشعراء ،وطشرة اختؾػ فقفا ،وإكثرون طؾك فصؾفا" ثؿ طـدّ تؾـؽ
الج َزريـة  ،وقـد
الؿقاضع  ،فاختـار الؼطـع يف الجؿقـع ،وكـذلؽ فعـؾ يف الؿؼدمـة َ

( )8والؼقل بلهنا تسعة مقاضع مختؾػ فقفا ،هق ققل كؼؾف أبق ُطبقد (ت001هـ) طـ اإلمـام مصـحػ طثؿـان
 -يـظر :الدرة الصؼقؾة ص-228
( )0مختصر التبققـ -865,864.0
( )5يـظر :الؿرجع السابؼ -060.0
( )1يـظر :الؿرجع السابؼ -8223.1
( )2يـظر :الؿرجع السابؼ -8852 ،620.1 ،205 ،200.5
( )3وإلقف ذهب َّ
الشاصِبل (ت262هـ) يف العؼقؾة -يـظر :جؿقؾة أرباب الؿراصد ص-348
( )4يـظر :كثر الؿرجان -22.2
( )5يـظر :البقت رقؿ (-)55,54
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أورد يف كتابف البقان جؿقع الؿقاضع مؼطقطة  ،بؿا فقفا مقضـع الشـعراء  ،وأغػـؾ
مقضــعل الـــقر ،81:والــروم ،05:ولــؿ يـؼــؾ إركــايت يف كتابــف كثــر الؿرجــان طـــ
مصحػ ابـ الجزري فقفا شقئًا-
الؿذهب الةالث :أن الخالف وقع يف رسؿ إحـد طشـر مقضـعًا كؾفـا  ،وإلقـف
ذهب الداين (ت111هـ) ،حقث كؼؾ يف الؿؼــع الخـالف يف جؿقـع الؿقاضـع إحـد
طشر ،فؼال يف باب الؿؼطقع والؿقصقل ":قال محؿـد بــ طقسـك :وطـدوا  

مؼطقطًا أحد طشر حرفًا ،وقد اختؾػـقا فقفـا" ،ثـؿ طـدّ ها وقـال ":ومــفؿ مــ يصـؾ
كؾفا ،ويؼطع التل يف الشعراء  ،   إٓ أكف ذكر يف باب ما اختؾػـت فقـف
مصــاحػ أهــؾ إمصــار اخــتالف الؿصــاحػ يف وصــؾ وقطــع مقضــعل :إكبقــاء،
والشــعراء  ،فــدل طؾــك وجــقد الخــالف يف هــذيـ الؿقضــعقـ ٓ أهنؿــا متػــؼ طؾــك
وطـرف
قطعفؿا ،أو قطع أحدهؿا ،وقد ففؿـقا أن الـدَّ اين (ت111هــ) رجـح الؼطـعُ 7
ذلؽ مـ تؼديؿف الؼطع يف إحد طشـر مقضـعًا ،وذكـره إياهـا يف بـاب الؿؼطـقع ،ثـؿ
استدراكف الخالف فقفا ،وخالف البعض فقؿا طدا الشعراء-
الػريؼ الةاين :مـ جعؾقا الؿقاضع الؿختؾػ يف وصـؾفا وقطعفـا غقـر محصـقرة
يف الؿقاضع إحد طشرة السابؼة ،فجعؾقا الخالف فقفا ويف غقرها ،ومؿـ ذكر ذلؽ
ابـ معاذ الجفـل (ت يف حدود 110هـ)-
والؼقل بتحديد الؿقاضع إحد طشر وهق ققل الػريؼ إول َأولكٕ 7ن إصالق
الخالف يف كؾ الؿقاضع ،ققل لؿ يؼؾ بف كثقر مـ طؾؿاء الرسؿ ،والؿسللة هـا لقست
( )8يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-520 ،064 ،055،062 ،043 ،041 ،042
( )0يـظر :الؿرجع السابؼ ص-062
( )5ومؿـ ذهب إلك ذلؽ الؿفدوي -يـظر :هجاء مصاحػ إمصار ص-822
( )1الؿؼـع ص-140,148
( )2يـظر :الؿرجع السابؼ ص-220 ،216
( )3يـظر :فتح الؿـان ص-50
( )4يـظر :البديع ص-02 ،01
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مطؾؼة يف الخالفٕ 7ن الفجاء لف ققاطده وضقابطف ،وهــا يـرد تسـاؤل كقـػ يجـري
العؿؾ مع وجقد هذا الخالف ،وهؾ هذا الخالف وقع يف تسعة مقاضـع مـع آتػـاق
طؾك قطع مقضعل إكبقاء والشعراء وهق ما ذهب إلقف ابـ كَجاح (ت163هــ) ،أم أن
الخـالف وقــع يف طشـرة مقاضــع مــ الؿقاضــع إحــد طشـر مــع آتػـاق طؾــك قطــع
الج َزري ،أم أن الخالف وقـع يف الؿقاضـع إحـد
مقضع الشعراء كؿا ذهب إلقف ابـ َ
طشر كؾفا؟
قؾت :إولك الجؿع بقـفا وهق أن الخـالف وقـع يف جؿقعفـا خاصـة وأن الـدَّ اين
ذكرهؿا يف باب ما اختؾػت فقـف مصـاحػ أهـؾ إمصـار بـالخالف ،إٓ أن إكثـر يف
مقضــعل إكبقــاء والشــعراء هــق أن ُيرســؿا مؼطــقطقـ ،و ُيحؿــؾ قــقل ابـــ كَجــاح:
"فاجتؿعقا طؾك التل يف إكبقاء ،والشعراء" طؾك إكثر الغالب بالؼطع-
أما الؿقاضع التسعة الباققة فعؾك أحد ققلقـ :إما طؾـك التخققـر فقفـا ،وهـق قـقل
أبل ُطبقد (ت001هـ) ":والؽاتب مخ ّقر يف التسعة إن شاء قطع ،وإن شاء وصـؾ" ،
ووافؼف ابـ كَجـاح يف مقضـع البؼـرة ،وإمـا طؾـك تـرجقح رسـؿفا مؼطقطـة ،وهـق رأي
الشـاصِبل (ت262هــ) ،و َ
جؿاطة مـ طؾؿاء الرسـؿ ،كالـدَّ اين (ت111هــ) ،و َّ
الخ َّـراز
ـــزري ،وإَ ْركــــايت
الجـ َ
آج َّطــــا (ت كحــــق 422هـــــ) ،وابـــــ َ
(ت485هـــــ) ،وابـــــ َ
(ت8055هـ) ،و ِ
الؿار ْغـل (ت8516هـ) وغقـرهؿ ،وإَ ْولـك تـرجقح الؼطـع فقفؿـا7
لؿجقئف يف الرواية ،وهق إكثر طـد طؾؿاء الرسؿ-
تحصؾ مـ جؿقـع إقـقال التـل ذكرهـا طؾؿـاء الرسـؿ أن الؼطـع هـق
وطؾقف فؼد َّ

إَ ْولــك يف الؿقاضــع إحــد طشــر كؾفــا ،ســقاء كــان يف بعضــفا طؾــك وجــف الؼطــع أو
الرتجقح-

وجرى العؿؾ بؼطعفـا يف الؿقاضـع إحـد طشـر كؾفـا  ،وهـق الؿعؿـقل بـف يف
( )8مختصر التبققـ -865,864.0
( )0الدرة الصؼقؾة ص-228
( )5يـظر :التبقان ص ،028وفتح الؿـان ص ،50ودلقؾ الحقران ص ،064وسؿقر الطالبقـ ص-851
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مصحػ الؿديـة الصادر طـ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ بروايـة
الدوري طـ أبل طؿرو-
  آل طؿــــرانُ :301:رســــؿت كؾؿــــة   مؼطقطــــة يف جؿقــــع
الؼرآن  ،إٓ مقاضع ُرسؿت فقفـا مقصـقلة ،وهـل ققلـف تعـالك   :

  الحج ،2:وققلف     :إحزاب ،22:وققلف:
     الحديـــــــــد ، 05:واختؾـــــــــػ يف مقضـــــــــع آل
طؿـــــران ،      :825:وكســـــب ابــــــ كَجـــــاح
(ت163هـــ) الخــالف فقــف لؿصــاحػ أهــؾ بغــداد والشــام خاصــة  ،واختــار رســؿفا
مقصــقلة  ،وذكــر الــداين (ت111هـــ) هــذا الؿقضــع يف الؿتػــؼ طؾــك وصــؾف

،

واقتصــر كثقــر مـــ طؾؿــاء الرســؿ طؾــك هــذا القجــف ولــؿ يــذكروا خالفــًا  ،بقـؿــا جــزم
بعضفؿ بؼطعف  ،والقصؾ َأ ْولك 7لؿجقئف طـ كثقر مـ طؾؿاء الرسـؿ الؿتؼـدمقـ ،وهـق
إشفر لديفؿ  ،وبف جرى العؿؾ  ،وهق الؿعؿقل بـف يف مصـحػ الؿديــة الصـادر
( )8جؿؾة الؿرسقم مـفا بالؼطع ثالثة مقاضع -يـظر :دلقؾ الحقران ص-520
( )0يـظر :مختصر التبققـ -543.0
( )5يـظر :البديع ص ،03وكثر الؿرجان  ،222,166.8ودلقؾ الحقران ص-528
( )1يـظر :مختصر التبققـ -543.0
( )2يـظر :الؿرجع السابؼ-
( )3يـظر :الؿؼـع ص ،152كؿا ذكر الدَّ اين (ت111هـ) هذه الؿقاضـع إربعـة بالقصـؾ يف بـاب مـا اتػؼـت
طؾك رسؿف مصاحػ أهؾ إمصار -يـظر :الؿؼـع ص-205،258 ،205 ،282
( )4القسقؾة ص-150
( )5يـظر :الؿصاحػ ،118.8ومرسقم الخط ص ،08ومرسقم خط الؿصحػ ص ،828وجؿقؾة أرباب
أرباب الؿراصد ص-368
ْ
( )6جزم ابـ ال َب َّؼال (ت532هـ) بؼطعف -يـظر :القسقؾة ص ،155وجؿقؾة أرباب الؿراصد ص-368
( )82يـظر :بقان الخالف والتشفقر ص-5
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طـ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجزَ ري :طد هذا الؿقضع يف كتابف الـشر مقصق ً
ٓ  ،وكـذلؽ فعـؾ
مققػ ابـ َ
الج َزرية  ،ولؿ يـؼؾ إركايت (ت8055هــ) يف كتابـف كثـر الؿرجـان طــ
يف الؿؼدمة َ
مصحػ ابـ الجزري يف هذا الؿقضع شقئًا ،ولؽـ ابـ الجـزري أورد هـذا الؿقضـع
يف كتابف البقان مقصق ً
ٓ-
   ص :1:اخ ُتؾــػ يف قطــع التــاء طـــ (حــقـ) ووصــؾفا،
واختار الداين (ت111هـ) الؼطع ورد وجف القصؾ الذي كؼؾف أبـق ُطبقـد (ت001هــ)
طـ الؿصحػ اإلمام  ،وأطرض ابـ كَجاح (ت163هـ) طـ هـذا الخـالف واقتصـر
طؾــك أحــد وجفــل الخــالف فقــف ،وهــق الؼطــع  ،وجــرى العؿــؾ بــالؼطع  ،وهــق
الؿعؿقل بف يف مصحػ الؿديـة الصادر طــ مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ
الشريػ برواية الدوري طـ أبل طؿرو-
الجزَ ري  :أوردها يف كتابف البقان بالؼطع  ،وذكر يف كتابـف الـشـر أهنـا
مققػ ابـ َ
بالؼطع يف مصاحػ إمصار السبعة ،إٓ أكف تعؼب مـ رد أو استـؽر رواية أبـل ُطبقـد
(ت001هـــ) فؼــال ":وهــق مــع ذلــؽ إمــام كبقــر وحجــة يف الــديـ ،وأحــد إئؿــة
=

( )8يـظر :دلقؾ الحقران ص ،528وسؿقر الطالبقـ ص-852
( )0يـظر :الـشر -883.0
( )5يـظر :البقت رقؿ (-)62
( )1يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-040
( )2يـظر :الؿؼـع ص-152
( )3يـظر :مختصر التبققـ -8214.1
( )4يـظر :دلقؾ الحقران ص-502
( )5يـظر :البقان يف خط مصحػ طثؿان  ص-063
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الؿجتفديـ ،مع أين أكا رأيتفـا مؽتقبـة يف الؿصـحػ الـذي يؼـال لـف اإلمـام مصـحػ
طثؿان  )ٓ( مؼطقطة ،والتاء مقصقلة بحقـ ،ورأيت بف أثـر الـدم ،وتتبعـت فقـف مـا
ذكره أبق ُطبقد فرأيتف كذلؽ ،وهذا الؿصحػ هق الققم بالؿدرسة الػاضؾة مـ الؼاهرة
الج َزري الشـفادة يف رؤيتـف بالقصـؾ فـإولك الؼـقل بلكـف
الؿحروسة"  ،فبنلؼاء ابـ َ
مختؾػ فقف ،وٓ ُيؼطـع بؼطعـف  ،ولـذلؽ رسـؿ يف مصـحػف التـاء مـػصـؾة ووصـؾفا
الج َزرية-
بالصػرة إشارة إلك صحة الخالف  ،وأشار إلك الخؾػ فقف يف الؿؼدمة َ
الج َزرية-
َ

*

*

( )8الـشر -885.0
( )0يـظر :كثر الؿرجان -32.3
( )5يـظر :الؿرجع السابؼ -33.3
( )1يـظر :البقت رقؿ (-)60
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اخلامت٘
الحؿد هلل والصالة طؾك رسقل اهلل محؿد بـ طبد اهلل وطؾك آلف وصـحبف وسـؾؿ،
أما بعد ،فنن مـ أبرز كتائج هذا البحث:
الج َزري هـق مــ تصـحقح محؿـد بــ
 -8أن الؿصحػ الؿسؿك بؿصحػ ابـ َ
محؿد بـ محؿـد بــ الجـزري (ت555هــ) صـاحب كتـاب الـشـر ،وقـد ُكتبـت طــف
كسخة بلمر مـ ابـف أبل الخقر محؿد بقد تؾؿقذه صاهر بـ طرب  ،وكؼؾ طـفـا صـاحب
(كثر الؿرجان) يف أكثر الؿقاضع-
الجـ َـزري إب (ت555هـــ) أي يف
 -0أن هــذا الؿصــحػ ُكتــب يف حقــاة ابـــ َ
أواخر الؼرن الثامـ وأوائؾ الؼرن التاسع الفجري ،أما الـسخة الؿـؼقلـة طــف ف ُؽتبـت
يف حدود الـصػ إول مـ الؼرن التاسع الفجري-
 -5أكـف ٓ ُيعـرف القـقم ـ فقؿـا وقػـت طؾقـف مــ الؿصـادر ـ مصـقر مصـحػ ابــ
الج َزري إصؾ ،وٓ الـسخة الؿـؼقلـة ،لؽــ الؿمكـد وجـقد هـذه الـسـخة الؿـؼقلـة
َ
حتك الؼرن الثالث طشر الفجري-
الج َزري أكف مصحػ تام ،مرسقم وفـؼ قـراءة
 -1أن مـ خصائص مصحػ ابـ َ
أبل طؿرو البصـري ،لـف اصـطالحف الخـاص بـف يف اسـتعؿال إلـقان ،وهـق مضـبقط
بشؽؾ الخؾقؾ ،و ُكتبت فقف فقاتح السقر ،وأيات ،والسجدات-
 -2أن هذا الؿصحػ ُيعد طؿدة يف فـ الرسؿ كظر ًا لؾؿؽاكة العؾؿقة التل تؿقز هبا
مصــححف ،وٓطتؿــاده فقــف طؾــك الـؼــؾ طـــ أئؿــة هــذا الػـــ ،والـظــر يف الؿصــاحػ
الؼديؿة-
الج َزري مـ العؿؾ يف الؿصاحػ-
 -3أن هذا الؿصحػ يبقـ ما أجراه ابـ َ
 -4أن هذا الؿصحػ يعد مـ مصـاحػ الؿشـارقة ،ويبـقـ مـا جـرى بـف العؿـؾ
طـدهؿ يف تؾؽ الػرتة-
الج َـزري يف بعـض مسـائؾ الرسـؿ التـل
 -5أن هذا الؿصـحػ يبـقـ اختقـار ابــ َ
أصؾؼ الخالف فقفا يف كتابف الـشر ،ولؿ يتبقـ اختقاره فقفا-
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الج َـزري وافـؼ يف مصـحػف مـا اتػـؼ طؾقـف الشـقخان يف اختقارهؿـا يف
 -6أن ابـ َ
الؽؾؿــات الؿختؾــػ فقفــا طـــدهؿا يف الؽثقــر الغالــب ،إٓ أكــف اســتؼؾ أحقاكــًا برأيــف
وأجــرى العؿــؾ بغقــر مختارهؿــا ،أمــا إذا اختؾــػ الشــقخان يف اختقارهؿــا فــنن ابـــ
الج َزري يجري العؿؾ يف مصحػف بؿا يرتجح لديف ،ولقس تابعًا ٕحد الشقخقـ طؾك
َ
الدوام-
الج َزري قد يلخذ بؿا اكػرد بف أحد الشقخقـ ،وقـد يسـتؼؾ بـظـره يف
 -82أن ابـ َ
الؿصاحػ ويجري العؿؾ بؿا يراه إَولك-
 -88أن هذا الؿصحػ أضاف إضافات كثقرة إلك طؾؿ الرسؿ ،مـفا :بقان بعض
ققاطد يف الرسؿ لؿ يـص الشقخان طؾقفا وإن كاكا قـد تعرضـا لـبعض أفرادهـا ،وبقـان
الج َزري فقؿا طـدمت فقـف الروايـة ،واإلشـارة إلـك الخـالف يف رسـؿ بعـض
طؿؾ ابـ َ
الج َـزري يف
كؾؿات لؿ يــص الشـقخان طؾـك ذكـر الخـالف فقفـا ،وبقـان مققـػ ابــ َ
مسائؾ الرسؿ التل سؽت الشقخان طـفـا أو طــ بعـض مقاضـعفا ،أولـؿ يتضـح فقفـا
ققل أحدهؿا-
 -80مـ خالل الدراسة التطبقؼقة طؾك باب الؿقصقل والؿؼطقع يف الرسؿ بؾـغ
الج َزري مـفا ()88
طدد الؿسائؾ الؿختؾػ فقفا ( )84مسللةُ ،كؼؾ طـ مصحػ ابـ َ
مسللة ،لؿ يتضح اختقاره يف واحدة مـفا ،بقـؿا وافؼ الشقخقـ أو أحدهؿا يف معظؿفـا
وهق ستة مقاضع ،وخالػفؿا أو أحدهؿا يف ثالثة مقاضع ،وزاد طؾقفؿا يف بقان مسللة
واحدة لؿ يتضح فقفا اختقارهؿا-
الجـ َـزري يف رســؿ الؿصــحػ
وقــد خرجـ ُ
ـت بالتقصــقة بدراســة اختقــارات ابـــ َ
الج َـزري يف
وآطتؿاد طؾك هذا الؿصحػ الذي يؽشػ طــ حؼقؼـة اختقـارات ابــ َ
كثقر مـ الؿسائؾ بصقرة طؿؾ ٓ أققال مبثقثة يف كتبـف ،وذلـؽ يتـقح لؾباحـث مجـا ً
ٓ
الج َزري ،وإسس التل قام طؾقفا هذا آختقار-
أوضح لؿعرفة اختقارات ابـ َ

*

*
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املضادس ّاملشاجع
إتحــاف فضــالء البشــر بــالؼراءات إربعــة طشــرٕ ،حؿــد بـــ محؿــد البـّــا
الدمقاصل (ت8884هـ) ،تحؼقـؼ :أكـس مفـرة ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
ط8186 ،8هـ-
اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،لعبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل (ت688هــ)،
تحؼقــؼ :مركــز الدراســات الؼرآكقــة ،مجؿــع الؿؾــؽ ففــد لطباطــة الؿصــحػ
الشريػ ،الؿديـة الؿـقرة8103 ،هـ-
إرشاد الؼراء والؽاتبقـ إلك معرفة رسؿ الؽتـاب الؿبـقـ ،لرضـقان بــ محؿـد
الؿخؾاليت (ت8588هـ) ،دراسة وتحؼقؼ :طؿر الؿراصل ،مؽتبة البخاري-
آســـتقعاب يف معرفـــة إصـــحاب ،لققســـػ بــــ طبـــد اهلل بــــ طبـــد الـــرب
(ت135هـ) ،تحؼقؼ :طؾل البجاوي ،دار الجقؾ ،بقروت ،ط8180 ،8هـ-
اإلصابة يف تؿققز الصحابةٕ ،حؿد بـ طؾل بـ حجر العسؼالين (ت 520هـ)،
تحؼقــؼ :طــادل طبــد الؿقجــقد وطؾـل معــقض ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت،
ط 8182 ،8هـ-
أصقل الضـبط وكقػقتـف طؾـك جفـة آختصـارٕ ،بـل داود سـؾقؿان بــ كَجـاح
(ت163هـ) ،تحؼقؼ :أحؿد شرشال ،مجؿع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ
الشريػ ،الؿديـة الؿـقرة-8104 ،
إطراب الؼرآنٕ ،حؿد بـ محؿد الـحاس ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط،8
8108هـ-
اإلطــالم بؿـــ يف تــاريخ الفـــد مـــ إطــالم (كزهــة الخــقاصر وهبجــة الؿســامع
والـقاضر) ،لعبد الحل بـ فخر الديـ الحســل (ت8518هــ) ،دار ابــ حـزم،
بقروت ،ط 8102 ،8هـ-
إطـــالم قـــامقس تـــراجؿ ٕشـــفر الرجـــال والـســـاء مــــ العـــرب والؿســـتعربقـ
والؿستشرققـ ،لخقر الديـ الزركؾل ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،ط0222 ،83م-
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الققػ وآبتداء يف كتاب اهلل  : لؿحؿـد بــ سـعدان الؽـقيف (ت058هــ)،
تحؼقؼ :محؿد مرزوق ،مركز جؿعة الؿاجد ،دبل ،ط8105 ،8هـ-
إيضــاح الققــػ وآبتــداء يف كتــاب اهلل  ،لؿحؿــد بـــ الؼاســؿ إكبــاري
(ت505هـــ) ،تحؼقــؼ محقــل الــديـ رمضــان ،مجؿــع الؾغــة العربقــة ،دمشــؼ،
8562هـ-
بحر الجقامع يف شرح الؼصقدة الطـاهرة :لؿحؿـد بــ أحؿـد بــ خؾقػـة (كـان
حقًا سـة 622هـ) ،مـ باب اإلدغام الؽبقر إلك هناية باب وقػ حؿزة وهشام،
دراسة وتحؼقؼ :أكقر هقساوي ،إشراف ا-د -محؿد سالمف بـ سـؾقؿان ربقـع،
رسالة دكتقراه ،جامعة أم الؼرى ،كؾقة الدطقة وأصقل الديـ ،قسؿ الؼراءات،
مؽة الؿؽرمة8151 ،هـ-
البــدر الطــالع بؿحاســـ مـــ بعــد الؼــرن الســابع ،لؿحؿــد بـــ طؾــل الشــقكاين
(ت8022هـ) ،مصقر طـ مطبعة السعادة ،مصر8515 ،هـ-
البديع يف معرفة ما رسؿ يف مصحػ طثؿانٓ ،بـ معاذ الجفـل (ت 110هـ)،
طؿان ،إردن ،ط8108 ،8هـ-
تحؼقؼ :غاكؿ قدوري الحؿد ،دار طؿارّ ،
بقان الخالف والتشفقر وآستحسان ،ومـا أغػؾـف مـقرد الظؿـآن ،ومـا سـؽت
طـــف التـزيــؾ ذو الربهــان ،ومــا جــرى بــف العؿــؾ مـــ الخالفقــات الرســؿقة يف
الؼرآنٕ ،بل زيد طبد الرحؿـ بـ الؼاضـل (ت8250هــ) ،حؼؼـف :أبـق حســ
محؿد بـ الحسـ الؿؾؼب بـ (بقصق)8152 ،هـ-
البقــان يف خــط مصــحػ طثؿــان ،تحؼقــؼ :غــاكؿ الحؿــد ،مجؾــة البحــقث
والدراسات الؼرآكقة ،ع ،88السـة السابعة والثامـة-
تــاج العــروس مـــ جــقاهر الؼــامقس ،لؿحؿــد مرتضــك الحســقـل الزبقــدي
(ت8022هـ) ،مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ ،دار الفداية-
تاريخ الؿصحػ الشريػ ،لعبـد الػتـاح الؼاضـل ،مؽتبـة الؿشـفد الحسـقـل،
مصر-
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التبقان يف شرح مقرد الظؿـآن مــ أول الؽتـاب إلـك هنايـة مباحـث الحـذف يف
آج َّطـا) (ت كحـق422هــ) ،تحؼقـؼ
الرسؿ ،لعبد اهلل بـ طؿر الصــْفاجل (ابــ َ
ودراســة :طبــد الحػــقظ الفـــدي ،إشــراف :ا-د -أحؿــد محؿــد صــربي ،رســالة
ماجستقر ،الجامعـة اإلسـالمقة ،كؾقـة الؼـرآن الؽـريؿ والدراسـات اإلسـالمقة،
قسؿ الؼراءات ،الؿديـة الؿـقرة8108 ،ـ8100هـ-
تحػة الػتقان يف رسؿ الؼـرآن :لؿحؿـد بــ محؿـد طبـد اهلل بــ محؿـد الؿـامل
لقعؼقبل ،اطتـك بف :محؿد أصقؾ ،مـشقرة طؾك الشبؽة العـؽبقتقة بنذن الـاضؿ
شػفقًا وخطقًا8106 ،هـ-
تؾخقص الػقائد وتؼريب الؿتباطد طؾك طؼقؾة أتراب الؼصائد ،لعؾل بـ طثؿان
بـ الؼاصح (ت528هـ) ،تحؼقؼ :محؿد كحقؾف ،دار السالم8150 ،هـ-
تـبقف العطشان طؾك مقرد الظؿـآن يف رسـؿ أحـرف الؼـرآن ،لؾحسـقـ بــ طؾـل
الرجراجـل (ت566هــ) ،مــ أولـف إلـك بـاب حـذف القـاء يف الؼـرآن الؽــريؿ،
دراســة وتحؼقــؼ :محؿــد ســالؿ حرشــف ،إشــراف :ا-د -رجــب غقــث ،رســالة
ماجستقر ،جامعة الؿرقب ،كؾقـة أداب والعؾـقم ،قسـؿ الؾغـة العربقـة ،شـعبة
الدراسات اإلسالمقة ،لقبقا0222 ،م-
هتــذيب الؾغــة ،لؿحؿــد بـــ أحؿــد إزهــري (ت542هـــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد
طقض ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،ط0228 ،8م-
التقسقر يف الؼراءات السبع ،لعثؿان بـ سعقد الداين (ت111هـ) ،تحؼقؼ :أوتق
تريزل ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،ط8121 ،0هـ-
جــامع الؿســاكقد والســَـ الفــادي ٕقــقم َســَـ :إلســؿاطقؾ بـــ طؿــر بـــ كثقــر
الدمشؼل (ت441هـ) ،تحؼقؼ :د -طبـد الؿؾـؽ الـدهقش ،دار خضـر لؾطباطـة
والـشر والتقزيع ،بقروت ،ط8186 ،0هـ-
الجامع الؿسـد الصحقح (صحقح البخاري) ،لؿحؿد بـ إسـؿاطقؾ البخـاري
(ت 023هـ) ،تحؼقؼ :محؿد الـاصر ،دار صقق الـجاة ،ط8100 ،8هـ-
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الجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؿحؿد بـ أحؿد الؼرصبـل (ت348هــ) ،دار الؽتـب
الؿصرية ،الؼاهرة ،ط8551 ،0هـ-
جؿفــرة الؾغــة ،لؿحؿــد بـــ الحســـ بـــ دريــد (ت508هـــ) ،تحؼقــؼ :رمــزي
بعؾبؽل ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،ط8654 ،8م-
جؿقؾـة أربــاب الؿراصــد يف شـرح طؼقؾــة أتــراب الؼصـائد ،إلبــراهقؿ بـــ طؿــر
الجعــربي (ت450هـــ) ،دراســة وتحؼقــؼ :محؿــد الزوبعــل ،دار الغقثــاين،
دمشؼ ،ط8158 ،8هـ-
جفقد أبل طبد اهلل الؿجاصـل يف خدمـة طؾـقم الؼـرآن (تحؼقـؼ كؿـقذجقـ مــ
إسفاماتف :رجز غريب الؼرآن ،وشرح الدرر الؾقامـع) ،دراسـة وتحؼقـؼ :طبـد
الؾطقػ الؿقؿقين ،ممسسة الشقخ غاكؿ بـ طؾل آل ثاين ،ط8155 ،8هـ-
حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاءٕ ،بل كعقؿ أحؿد بـ طبد اهلل إصـبفاين ،دار
الؽتاب العربل ،بقروت-
دراسات يف طؾقم الؼرآن الؽريؿ ،لػفد الرومل ،ط8101 ،80هـ-
الدرة الصؼقؾة يف شرح أبقات العؼقؾةٕ ،بل بؽر طبد الغـل الؿشفقر بالؾبقـب،
دراسة وتحؼقؼ :طبد العؾل أيت زطبقل ،وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة،
قطر ،ط8150 ،8هـ-
دلقؾ الحقران طؾك مقرد الظؿآن يف فـل الرسؿ والضـبط ،إلبـراهقؿ بــ أحؿـد
الؿارغـل ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية ،مصر-
الذريعــة إلــك تصــاكقػ الشــقعةٔ :غــا بــزرك الطفــراين ،دار إضــقاء لؾطباطــة
والـشر ،بقروت ،ط8655 ،5م-
رسؿ الؿصحػ دراسة لغقية تاريخقة ،لغاكؿ قدوري الحؿد ،دار طؿار لؾـشـر
والتقزيع ،إردن ،ط8102 ،8هـ-
رشػ الؾؿك طؾك كشػ العؿك ،لؿحؿد العاقب بـ مايـابك ،تحؼقـؼ :محؿـد
ولد مقٓي ،دار إيالف الدولقة ،الؽقيت8104 ،هـ-
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سؿقر الطالبقـ يف رسؿ وضبط الؽتاب الؿبقـ ،لعؾل بـ محؿد الضباع ،ضؿـ
كتاب (اإلمتاع بجؿع مملػات الضباع) ،ج ،5مشروع رطاية الؼرآن الؽـريؿ يف
الؿساجد ،الؽقيت-
الج َزريـــة يف طؾـــؿ التجقيـــد (الـــدقائؼ الؿحؽؿـــة) :لزكريـــا
شـــرح الؿؼدمـــة َ
إكصاري ،مطبعة الشام ،دمشؼ ،ط8180 ،1هـ-
الشؼائؼ الـعؿاكقة يف طؾؿاء الدولة العثؿاكقةٕ ،حؿـد بــ مصـطػك ْ
صاشـ ُؽ ْبري
َزا َد ْه (ت635هـ) ،دار الؽتاب العربل ،بقروت-
شقخ الؼراء اإلمام ابـ الجزري (428ـ555هــ) ،لؿحؿـد مطقـع الحـافظ ،دار
الػؽر ،دمشؼ ،ط8183 ،8هـ-
الصــحاح تــاج الؾغــة وصــحاح العربقـــة ،إلســؿاطقؾ بـــ حؿــاد الجـــقهري
(565هـ) ،تحؼقؼ :أحؿد ططار ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،ط8124 ،1هـ-
صبؼات الحػاظ ،لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل (ت688هـ) ،دار الؽتب
العؾؿقة ،بقروت ،ط8125 ،8هـ-
الطبؼـــات الؽـــربى ،لؿحؿـــد بــــ ســـعد الفاشـــؿل الؿعـــروف بـــابـ ســـعد
(ت052هـ) ،تحؼقؼ :محؿد طبـد الؼـادر ططـا ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
ط 8182 ،8هـ-
صبؼات الؿػسريـٕ ،حؿد بــ محؿـد إدكـف وي ،تحؼقـؼ :سـؾقؿان الخـزي،
مؽتبة العؾقم والحؽؿ ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،ط8184 ،8هـ-
صبؼــات الؿػســريـ ،لؿحؿــد بـــ طؾــل الــداوودي (ت612هـــ) ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت-
طؼقؾة أتراب الؼصائد يف أسـك الؿؼاصد يف طؾؿ رسؿ الؿصاحػ ،لؾؼاسؿ بــ
فقره الشاصبل ،تحؼقؼ :أيؿـ سقيد ،دار كقر الؿؽتبات ،جدة ،ط8100 ،8هـ-
طـقان الدلقؾ مـ مرسـقم خـط التـزيـؾٕ ،حؿـد بــ البــاء الؿراكشـل (ت408هــ)
تحؼقؼ :هـد شؾبل ،دار الغرب اإلسالمل ،بقروت ،ط8662 ،8م-
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العقـ ،لؾخؾقؾ بـ أحؿد الػراهقدي (ت842هـ) ،تحؼقؼ :مفدي الؿخزومل،
وإبراهقؿ السامرائل ،دار الفالل-
غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء ،لؿحؿد بـ محؿـد بــ محؿـد بــ الجـزري (ت
555هـ) ،تحؼقؼ :ج -برجسرتاسر ،دار الؽتب العؾؿقة ،لبـان8122 ،هـ-
فتح الباري بشرح صحقح البخاريٕ ،حؿد بـ طؾل بـ حجر العسـؼالين (ت
520هـ) ،تحؼقؼ :محب الديـ الخطقب ،دار الؿعرفة ،بقروت-
فــتح الؿـــان الؿــروي بؿــقرد الظؿــآن ٓبـــ طاشــر (ت8212هـــ) مـــ أول
الؿخطقط إلك آخره ،دراسة وتحؼقؼ :طبد الؽريؿ بق غزالة ،رسـالة دكتـقراه،
جامعة إمقر طبد الؼادر ،قسؿ الؽتاب والسـة ،الجزائر0226 ،م-
فتح القصقد يف شرح الؼصقد ،لعؾـل بــ محؿـد السـخاوي ،تحؼقـؼ ودراسـة:
مقٓي محؿد الطاهري ،مؽتبة الرشد ،الرياض-
الػروق الؾغقيةٕ ،بل هالل الحسـ بـ طبد اهلل العسؽري (ت كحـق562هــ)،
تحؼقؼ :محؿد سؾقؿ ،دار العؾؿ والثؼافة لؾـشر والتقزيع ،الؼاهرة-
الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربـل اإلسـالمل الؿخطـقط ،طؾـقم الؼـرآن (رسـؿ
الؿصــاحػ) ،مـشــقرات الؿجؿــع الؿؾؽــل لبحــقث الحضــارة اإلســالمقة –
طؿان ،إردن8123 ،هـ-
ممسسة آل البقتَّ ،
ففرس طؾقم الؼرآن الؽريؿ لؿخطقصات دار الؽتب الظاهرية :لصالح محؿد
الخقؿل ،مجؿع الؾغة العرب ّقة ،دمشؼ 8125 ،هـ-
الؼرآن الؽريؿ ومـزلتف بقـ السـؾػ ومخـالػقفؿ :لؿحؿـد هشـام صـاهري ،دار
التقحقد ،الرياض ،ط8103 ،8هـ-
الؼصقدة الطاهرة يف الؼراءات العشر (طرض ودراسة) :لسالؿ الزهراين ،مجؾة
البحقث والدراسات الؼرآكقة ،ع ،88السـة -5,4
الؼصقدة الطاهرة يف الؼراءات العشـر ،لطـاهر بــ طـرب إصـػفاين ،تحؼقـؼ:
يقسػ الدلقؿل ،دار الؿـفاج ،ط8152 ،8هـ-
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كشــاف اصــطالحات الػـــقن والعؾــقم ،لؿحؿــد ب ــ طؾــل التفــاكقي (ت بعــد
8825هـــ) ،تحؼقــؼ :طؾــل دحــروج ،مؽتبــة لبـــان كاشــرون ،بقــروت ،ط،8
8663م-
الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجـقه التلويـؾ ،لؿحؿـقد بــ
طؿر الزمخشري (ت255هـ) ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،ط8124 ،5هـ-
كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن ،لحاجل خؾقػة (ت 8234هـ) ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت8185 ،هـ-
لســان العــرب ،لؿحؿــد بـــ مؽــرم بـــ مـظــقر ،دار صــادر ،بقــروت ،ط،5
8181هـ-
مجؾة الؿـفؾ -ج -0س( 82صػر 8536هـ ،كقفؿرب 8616م)-
مجؿــؾ الؾغــةٕ ،حؿــد بـــ فــارس الــرازي ،دراســة وتحؼقــؼ :زهقــر ســؾطان،
ممسسة الرسالة ،بقروت ،ط 8123 ،0هـ-
الؿحؽؿ يف كؼط الؿصاحػ ،لعثؿان بـ سعقد الداين (ت111هـ) ،تحؼقؼ :د-
طزة حسـ ،دار الػؽر ،دمشؼ8546 ،هـ-
مخالػات الـساخ ولجان الؿراجعـة والتصـحقح لؿرسـقم الؿصـحػ اإلمـام،
ٕحؿد شرشال ،دار الحرمقـ ،الؼاهرة ،ط8105 ،8هـ-
مختصــر التبقــقـ لفجــاء التـزيــؾ ،لســؾقؿان بـــ َكجــاح (ت163هـــ) ،دارســة
وتحؼقـؼ :أحؿـد شرشـال ،مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ الشــريػ،
الؿديـة الؿـقرة8108 ،هـ-
مرســقم الخــط ،لؿحؿــد بـــ الؼاســؿ إكبــاري (ت505هـــ) ،تحؼقــؼ :حــاتؿ
الضامـ ،دار ابـ الجقزي ،الدمام ،ط8152 ،8هـ-
مرسقم خط الؿصـحػ ،إلسـؿاطقؾ بــ ضـافر العؼقؾـل (ت305هــ) ،دراسـة
وتحؼقؼ :محؿد الجـايـل ،وزارة إوقـاف والشـمون اإلسـالمقة ،قطـر ،ط،8
8152هـ-
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الؿسائؾ التربيزية ،لؿحؿد بــ محؿـد بــ محؿـد بــ الجـزري (ت555هــ)،
مؽتبة الرياض السعقدية العؾؿقة ،رقؿ (-)545
مســــد اإلمـــام أحؿـــد بــــ حـبـــؾٕ ،حؿـــد بــــ محؿـــد بــــ حـبـــؾ الشـــقباين
(ت018هـ) ،تحؼقؼ :شعقب إركاؤوط وآخريـ ،ممسسة الرسـالة ،بقـروت،
ط8108 ،8هـ-
الؿصـــاحػ الؿـســـقبة لؾصـــحابة والشـــبفات الؿثـــارة حقلفـــا :لؿحؿـــد
الطاسان ،دار التدمرية ،الرياض ،ط8155 ،8هـ-
الؿصــاحػ ،لعبــد اهلل بـــ ســؾقؿان السجســتاين الؿعــروف بـــابـ أبــل داود
(ت583هـ) ،دراسـة وتحؼقـؼ :محـب الـديـ واطـظ ،دار البشـائر اإلسـالمقة،
بقروت ،ط8105 ،0هـ-
مصــحػ الجؿاهقريــة بروايــة قــالقن ،بنشــراف جؿعقــة الــدطقة اإلســالمقة
العالؿقة ،الجؿاهقرية العربقة الؾقبقة ،صرابؾس ،ط8656 ،0م-
مصحػ مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ يف الؿديــة الـبقيـة
برواية الدوري طـ أبل طؿرو البصري8103 ،هـ-
معجــؿ الؾغــة العربقــة الؿعاصــرةٕ ،حؿــد مختــار طؿــر ،طــالؿ الؽتــب ،ط،8
8106هـ-
معجؿ الؿملػقـ تراجؿ مصـػل الؽتب العربقة ،لعؿر كحالة ،دار إحقاء الرتاث
العربل ،بقروت-
مؼــايقس الؾغــةٕ ،حؿــد بـــ فــارس بـــ زكريــا (ت562هـــ) ،تحؼقــؼ :أكــس
الشامل ،دار الحديث ،الؼاهرة8106 ،هـ-
الؿؼدمات إساسقة يف طؾقم الؼرآن ،لعبد اهلل الجديع العـزي ،مركز البحقث
اإلسالمقة ،بريطاكقا ،ط 8100 ،8هـ-
الؿؼدمة فقؿا يجب طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف :لؿحؿد بـ محؿد بــ محؿـد
الج َزري (ت555هـ) ،تحؼقؼ :أيؿـ سقيد ،دار كقر الؿؽتبات ،جـدة،
ابـ ابـ َ
ط8104 ،1هـ-
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الؿؼـع يف معرفـة مرسـقم مصـاحػ أهـؾ إمصـار ،لعثؿـان بــ سـعقد الـداين
(ت111هـــ) ،دراســة وتحؼقــؼ :كــقرة الحؿقــد ،دار التدمريــة ،الريــاض ،ط،8
8158هـ-
الؿـح الػؽرية يف شـرح الؿؼدمـة الجزريـة ،لؿـال طؾـل قـاري ،تحؼقـؼ :أسـامة
ططايا ،دار الغقثاين ،دمشؼ ،ط8155 ،0هـ-
مقرد الظؿآن يف رسؿ الؼرآن ،لؿحؿد بـ محؿد الخراز (ت 485هـ) ،مطبعـة
آستؼامة8532 ،هـ-
كثر الؿرجان يف رسؿ كظـؿ الؼـرآن ،لؿحؿـد غـقث بــ كاصـر الـديـ إركـاين،
مطبعة طثؿان بـريس ،حقـدر آبـاد ،الفــد -أخـرى :بتحؼقـؼ ا-د -غـاكؿ الحؿـد،
ممسسة الضحك ،بقروت ،ومؽتبة أمقر بؽركقك8152 ،هـ-
الـشــر يف الؼــراءات العشــر ،لؿحؿــد بـــ محؿــد بـــ محؿــد ابـــ الجــزري (ت
555هــــ) ،تحؼقـــؼ :زكريـــا طؿقـــرات ،دار الؽتـــب العؾؿقـــة ،بقـــروت ،ط،0
8105هـ ،أخرى :بتحؼقؼ السالؿ الشـؼقطل-
هجاء مصاحػ إمصارٕ ،حؿد بـ طؿـار الؿفـدوي (ت112هــ) ،تحؼقـؼ:
محقل الديـ رمضان ،مؽتبة الؿعارف ،محؿد سعقد الؽؿال ،الطائػ ،مـشقر
ضؿـ مجؿقطة الرسائؾ الؽؿالقة رقؿ ( )8يف الؿصاحػ والؼرآن والتػسقر-
هداية الؼـاري إلـك تجقيـد كـالم البـاري ،لعبـد الػتـاح الؿرصـػل ،دار الػجـر
اإلسالمقة ،الؿديـة الؿـقرة ،ط8108 ،8هـ-
هديــة العــارفقـ يف أســؿاء الؿــملػقـ وآثــار الؿصـــػقـ ،إلســؿاطقؾ باشــا ،دار
الػؽر ،بقروت8120 ،هـ-
القسقؾة إلك كشػ العؼقؾة ،لعؾل بـ محؿد السخاوي (ت315هــ) ،تحؼقـؼ:
مقٓي محؿد الطاهري ،مؽتبة الرشد ،الرياض ،ط8105 ،8هـ-

*

*
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أستاذ الدراسات الؼرآكقة الؿساطد
يف كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة يف إحساء
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة
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ملخط البخح
يتـــاول البحــث مســللة العـــقان يف كتــب التػســقر ،ومــدى حضــقره وكشــلتف يف
الؿ َػ ِّسر لعـقان تػسقره ،ومدى مطابؼتف
التػاسقر إولك ،كؿا يجقب طـ سبب اختقار ُ
الؿحتقى العام لؾؽتاب ،وذلؽ وفؼ خطة مـفجقة سار طؾقفا البحث تتؽقن مـ أربعة
مباحث:
الؿبحث إول :العـقان يف كتب التػسقر :تعريػف ،وكشلتف.
الؿبحث الةاين :سؿات العـاويـ يف كتب التػسقر.
الؿبحث الةالث :ممثرات يف صقاةة العـقان.
الؿبحث الرابع :أكؿقذج مـ كؼد العؾؿاء لعـقان أحد التػاسقر.

*

*
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مقذم٘
يــرى أبــق الػــرج ابـــ الجــقزي (ت264:هـــ)َّ ،
أن كتــاب العــالؿ هــق ولــده
الؿ َخ َّؾد  7فؽؿا َّ
أن الؿـرء يجتفـد يف اختقـار اسـؿ مـاسـب لقلـده ،فؽـذلؽ الؿملـػ
ُ
يجتفد يف اختقار اسؿ مـاسب لؽتابف-
وإخقــر هــق إهــؿ 7لؽقكــف القلــد الخالــد والبــار بصــاحبف يف الغالــب ،بخــالف
إول َّ
فنن خؾقده ممقت وقد ٓ ُيقفؼ إلك الرب!!
وبحؽــؿ تخصصــل يف الدراســات الؼرآكقــة 7شــدَّ اكتبــاهل بعــض طـــاويـ كتــب
التػســقر وتػاوهتــا مــابقـ قــرن وآخــر ،ومــا تحؿــؾ يف داخؾفــا مـــ إشــارات معرفقــة أو
تاريخقة أو شاطرية!!
فالعـقان مػتاح مفؿ كرى مـ خاللف كػسقة الؿملػ وصبقعة العصر الذي كان فقف-
الؿ َػ ِّسـر تسـؿقة تػسـقره هبـذا
والسمال الذي ُطؼد البحث مـ أجؾف :لؿـاذا اختـار ُ
العـقان؟! وطالم يدل؟ وما مدى مطابؼة طـقان التػسـقر لؾؿحتـقى العـام لؾؽتـاب أو
ما ُيسؿك بالؿضؿقن؟
يف هـذا البحـث محاولـة لإلجابـة طــ هـذا السـمال بؼـراءة طــاويـ بعـض كتــب
التػسقر قراءة تلصقؾقة ،خاصة أكـل لؿ أقػ طؾك دراسة تـاولت هذه الػؽرة مـ زاوية
التحؾقؾ وقراءة كصقص العـاويـ-
( )8أبق الػرج ابــ الجـقزي :طبـد الـرحؿـ بــ طؾـل بــ الجـقزي ،مــ أشـفر طؾؿـاء الؿسـؾؿقـ يف التـاريخ
والحديث ،لف كحق ( )522مصـػ يف طؾقم مختؾػة مـ أشـفرها (الؿــتظؿ يف تـاريخ الؿؾـقك وإمـؿ)،
(كزهة إطقـ الـقاضر يف طؾؿ القجقه والـظائر)( ،صقد الخاصر) وغقرها ،تقيف يف بغداد سـة (264هــ)-
يـظر :وفقات إطقان ( ،)812.5صبؼات الؿػسريـ لؾسققصل (ص-)38:
( )0صقد الخاصر (ص ،)51:وقد طدَّ محؿقد إلقسل (ت8042:هــ) تػسـقره جـز ًء مــ أبـائـف ،واحتـار يف
تسؿقتف حتك طرضف طؾـك وزيـر الـقزراء كؿـا يعـرض آبــ صػؾـف لقالـده ،ومــ ذلـؽ ققلـف" :وبعـد أن
أبرمت حبؾ الـقة ،وكشرت مطقي إمـقة ،وطرا الؿخاض قريحة إذهان ،وقرب ضفقر صػـؾ التػسـقر
لؾعقان ،جعؾت أفؽر ما اسؿف ،وبؿـاذا أدطـقه إذا وضـعتف أمـف ،فؾـؿ يظفـر لـل اسـؿ هتـتش لـف الضـؿائر،
وتبتش مـ سؿاطف الخقاصر ،فعرضت الحال لدى حضرة وزير القزراء---مقٓكا طؾل رضا باشا ٓ زال
لف الرضا غطاء وفراشا فسؿاه طؾك الػقر وبديفة ذهـف تغــل طــ الغـقر (روح الؿعـاين يف تػسـقر الؼـرآن
العظقؿ والسبع الؿثاين) فقا لف اسؿ ما اسؿاه كسلل اهلل تعالك أن يطابؼف مسؿاه" -روح الؿعاين ()2.8
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أهدا البحث:
8ـ التعرف طؾك البدايات إولك لـشلة طـاويـ كتب التػسقر-
0ـ ـ إضفــار أهؿقــة تســؿقة الؽتــاب (التػســقر) بعـــقان يؾقــؼ بــف مـــ قبــؾ مملػــف
(الؿ َػ ِّسر)-
ُ
5ـ معرفة طالقة طـقان التػسقر بؿحتقاه-
1ـ معرفة أبرز الؿمثرات يف صقاغة طـاويـ كتب التػسقر-

إجراءات البحث:
8ـ سقف أتطرق ٕشفر طـاويـ كتب التػسقر العامة ،دون غقرها مؿا هق خـاص
بآية أو سقرة أو مقضقع كآيات إحؽام  ،أو أيات الؿتشاهبات-
0ـ لؿ أتـاول يف البحث جؿقع طـاويـ كتب التػسقر ،إكؿا هـل طبـارة طــ كؿـاذج
سقؼت طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر والتتبـع ،تـؿ اختقارهـا مــ خـالل بعـض طــاويـ
كتب التػسقر العامة-
5ـ استبعدت التػاسقر الؿختصرة (التل ُت ْختَصر مـ غقر الؿملػ)-
1ـ اجتفدت يف ذكر كسبة تسؿقة التػسقر مـ قبؾ مػسره ،دون غقره ،وذلؽ بـؼـؾ
كالمف مـ خالل مؼدمة تػسقره أو أثــاء التػسـقر ،أو مــ خـالل كتبـف إُخـرى ،أو أن
كص طؾك طـقاكف ،وجعؾت ذلـؽ يف مؾحـؼ مسـتؼؾ آخـر
أققم بـؼؾ كالم أحد العؾؿاء َّ
البحث-
2ـ سرت طؾك مـفج يف التقثقؼ يتؾخص يف أيت:
أ ,قؿت بعزو أيات الؼرآكقة إلك سقرها مع ذكر رقـؿ أيـة يف ُصـؾب البحـث
حتك ٓ ُأثؼؾ الحقاشل-
ب ,ترجؿت لألطالم القاردة يف البحث-
( )8استثـقت تػسقر أبل طبد اهلل الؼرصبل 7لؽقكف غقر مؼتصر طؾك آيات إحؽام بؾ هق شـامؾ لجؿقـع آيـات
الؼرآن الؽريؿ ،ولذلؽ ابتدأ طـقاكف بؾػظة (الجامع) -يـظر :تػاسقر آيات إحؽـام ( ،)562.8د -طؾـل
العبقد-
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ت ,قؿت بقضع تاريخ وفاة كؾ َط َؾؿ بعـد ذكـر اسـؿف حتـك يؽـقن الؼـارئ مؾؿـًا
بالػرتة التاريخقة التل طاش فقفا العؾؿ-

خطة البحث:
قؿت بتؼسقؿ البحث إلك مؼدمة وأربعة مباحث ومؾحؼ وخاتؿة:
الؿؼدمة :وتتضؿـ السمال الذي ُطؼـد البحـث مــ أجؾـف ،وأهـداف الؿقضـقع،
وإجراءات البحث ،والخطة التل سار طؾقفا-
الؿبحث إول :طـاويـ كتب التػسقر :تعريػفا ،وكشلتفا ،وفقف مطؾبان:
الؿطؾب إول :تعريػ (طـاويـ كتب التػسقر)-
الؿطؾب الثاين :كشلة طـاويـ كتب التػسقر-
الؿبحث الةاين :سؿات طـاويـ كتب التػسقر ،وفقف ثالثة مطالب:

الؿطؾب إول :العـقان بقـ الؼصر والطقل-
الؿطؾب الثاين :مـاسبة العـقان لؿضؿقن التػسقر-
الؿطؾب الثالث :وصػ العـقان بؿا ُيشعر آطتزاز بالـػس أو الؽؿال يف بعـض
طـاويـ كتب التػسقر-
الؿبحث الةالث :ممثرات يف صقاةة العـقان ،وفقف ثالثة مطالب:
الؿطؾب إول :مراطاة الؿتؾؼل وأثرها يف العـقان-
الؿطؾب الثاين :أثر صبقعة الؿملػ طؾك العـقان-
الؿطؾب الثالث :أثر الؿؽان طؾك العـقان-
الؿبحث الرابع :أكؿقذج مـ كؼد العؾؿاء لعـقان أحد التػاسقر.
مؾحؼ :يحتقي كسبة تسؿقة التػسقر مـ قبؾ ُم َػ ِّسره.
الخاتؿة :ب َّقـت فقفا أبرز الـتائج والتقصقات-

*

*
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املبخح األّل
عيآًّ كتب التفظري :تعشٓفَاّ ،ىشأتَا
الؿطؾب إول :تعريػ (طـاويـ كتب التػسقر).
احتــقى طـــقان البحــث طؾــك ثــالث مػــردات (طـــاويـ)( ،كتــب)( ،التػســقر)،
وسلققم ,طؾك سبقؾ اإليجاز ,بالتعريػ هبا مـ كاحقة اإلفراد واإلضافة-
أوًٓ( :طـاويـ) :جؿع ُطـْقان ،ومـ أشفر مـ أشار إلـك أصـؾ هـذه الؿػـردة ابــ
(ط َّـ) العقـ والـقن أصالن ،أحدهؿا يـدل طؾـك
فارس (ت562:هـ) حقـؿا قالَ " :
ضفقر الشلء وإطراضف ،وأخر يدل طؾك ا ْل َح ْب ِ
س" -
ثؿ قال ضؿـ كالمف طـ إصؾ إول ,وهق ضفقر الشلء وإطراضـف" :,ومــ
وأضفر ُه" -
أبرز ما فقف
الباب طـقان الؽتابٕ 7كف َ
َ
وقام الدكتقر :طباس أرحقؾة برصد لػظة (طـقان) يف الؿعاين أتقة :
 ,8الظفقر وآطرتاض-
 ,0العـاية والؼصد-
ِ
والس ْبؼ َّ
والش َرف-
 ,5ال َّت ْؼد َمة َّ
 ,1الح ْبس والحصار-
 ,2الخضقع وإسر-
 ,3اإلضفار وآستدٓل-
 ,4العالمة وإثر-
"ويستػاد مـ الؿادة الؿعجؿقة السابؼة َّ
أن العـقان بؽتابتف طؾك الصػحة إولـك
(َ )8أ ْح َؿد بـ َف ِ
ارس :بـ زكريا الؼزويـل ،أبـق الحسـقـ ،إمـام يف الؾغـة ،كـان رأسـًا يف إدب ،بصـقر ًا يف فؼـف
مالؽ ،وكان مـ رؤوس أهؾ السـة الؿجرديـ طؾك مذهب أهـؾ الحـديث ،تـقيف ســة 562هــ) -يـظـر:
معجؿ إدباء لقاققت الحؿقي ( ،)182.8وفقات إطقان ٓبـ خؾؽان (-)855.8
( )0مؼايقس الؾغة ( )86.1مادة ( َط َّـ)-
( )5الؿصدر السابؼ (-)02.1
( )1يـظر :العـقان حؼقؼتف وتحؼقؼف (ص-)08,84:
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بالق ْضع يف أبرز مؽـان فقـف ،فقؽـقن لـف حـؼ التؼدمـة والسـبؼ مــ
مـ الؽتاب ،يحظك َ
أجــؾ إبــراز مقضــقع الؽتــاب ،لحظــة اســتؼبالف و ُبــداءة تصــػحف---وبؿققع العـــقان
واطرتاضف بالظفقر والسؿق طؾك ما سقاه والسبؼ لؿا طداه ،يعرتض الؼـارئ ،بعـد أن
َّٓ 7
اطرتض فؽر صاحبف أو ً
ٕن واضـعف أراد أن يجعـؾ مــف َّبقابـة لؿقضـقطف ،تخـص
كتابف دون سقاه ،مـ يقم أن صرف اهتؿامف إلقف ،وقصد إلقف قصد ًا ،وسعك مـ خاللف

أن يجعؾ مقضقطف واقعًا يف إصاره-
والسبب يف ذلؽ َّ
أن مقضقع الؽتاب يؼع ضـؿـ اهتؿـام مملػـف ،ففـق َم ْعــل بـف،
حؿ َؾف معـك-
وقصده أن ُي ِّ
أن العـــقان مـــ ال ُعـَّــة أي الحظقــرة َّ
كؿــا َّ
أن صبقعــة العـــقان تؼتضــل محاصــرة
خصف بعـقان ُمحـدد ،وألزمـف
مقضقع الؽتاب َو َح ْب َسف ،فقؽقن معـك طـ ََّـ الؽتاب إذا ّ
بؿقضقع مخصقص يـضبط لف ،وهبذا يصبح العـقان ي ِ
حاص ُر مقضقع الؽتـاب ،ففـق
ُ
ُيؼقد الؿسـار الػؽـري لصـاحبف يف الؿجـال الـذي اختـاره ،ويجعؾـف حبقسـًا لؾعــقان،
وحبقسًا فقف-
وبقضع العـقان يف مققعف ذاكُ ،يصبح طاكقًا لؾؽتـاب أي أسـقر ًا لؿقضـقطف ،أي
حاصر ًا وخاضعًا لذلؽ العـقان ،فؿعـك َطـ َْـق ُت الؽتـاب :أخضـع ُتف
واقعًا يف أسرهُ ،م َ
لعـقان خاص صار لف أسقر ًا ،وأوقع ُتف يف حقزتف ،فصار أمامف ذلقالً-
وهبذا يصبح مقضقع الؽتاب َط ْبد ًا مؿؾقكًا لعـقاكفُ ،يؼ ِّقدُ ه ويسجـف ،ويتح َّؽؿ يف

حريتف ،فالعـقان ققدٌ طؾؿل يراد بف آكضباط لؿقضقع ُمحدد ،وآلتزام بف-
(طـــ) لتــدل طؾــك الؿعـــك ،وطؾــك مــا ُيســتدل بــف طؾــك إثــر
و ُتســتعار مــادة
َّ
الؿؽتــقب ،فقؽــقن طـــقان الؽتــاب مشــتؼًا فقؿــا ذكــروا مـــ الؿعـــك ،ويؽــقن طـــقان
الؽتاب ِس َؿ ُتف ،أي َّ
فعــ الؽتـاب
وس َؿف بعـقان ،فلصبح طالمة دالـة طؾقـفَّ ،
أن صاحبف َ
طرضف وكشػ معـاه-
َ
وبذلؽ يصبح العـقان طالمة دالة طؾك مقضقطف ،وطؾك ما يـطقي طؾقف ،طالمة
ُتـبئ طـ مراد صاحبف" .
( )8الؿصدر السابؼ (ص )00,08:بتصرف يسقر-
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ثاكقًاُ ( :كتُب) :جؿع كتاب ،ومـ أشفر مــ أشـار إلـك أصـؾ هـذه الؿػـردة ابــ فـارس
َـب) :الؽـاف والتـاء والبـاء ،أصـؾ صـحقح واحـد يـدل طؾـك
(ت562:هـ) حقـؿا قالَ (" :كت َ
جؿع ٍ
َبت الؽتاب أ ْك ُت ُبف َكتْبًا" .
شلء إلك شلء ،مـ ذلؽ الؽتاب والؽتابةُ ،يؼالَ :كت ُ
والؿــراد بالـــ(كتب) يف هــذا البحــث هــل كتــب التػســقر التــل تجؿــع بــقـ دفتقفــا
معؾقمات وفقر ًة يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ-
ــص ابــــ فـــارس
ــر) وهـــل كؾؿـــة كـ َّ
ثالةـــًا( :التػســـقر) :مـــلخقذ مــــ مـــادة ( َف َسـ َ
ٍ
شـلء وإيضـاحف ،مــ ذلـؽ
(ت562:هـ) طؾك أصؾفا بؼقلـف" :كؾؿـة تـدل طؾـك بقـان
ال َػ ْس ُر ،يؼالَ :ف َس َر الشل َء َو َف َّس ْر ُتف"  ،ففـق البقـان والؽشـػ والقضـقح ،ومــف ققلـف
َ َ َۡ ُ َ َ َ َ ا
ۡ َ َٰ َ
ٱۡل ّق َوأَ ۡح َس ََ َت ۡفسِ ً
م ة َۡ
ريا ( ٣٣الػرقـان )55:أي
ن
ئ
ج
َل
تعـالك :وَل يأحوُم ةٍِث ٍو إِ
ِ
ِ
ِ

ُ
ػ طـفؿا وأوضحفؿا-
بقاكًا ،ومـف ققلؽَ :ف َسر
الرجؾ طـ ساطديف أي ك ََش َ

والؿــراد بـــ(التػسقر) يف هــذا البحــث هــق تػســقر الؼــرآن الؽــريؿ الــذي اختؾــػ
العؾؿاء يف تعريػف طؾك ِطدَّ ة معان أبرزها الؼقل بلكف" :بقان معاين الؼرآن" -

الؿراد بـ(طـاويـ كتب التػسقر):
وبعــد هــذا العــرض الؿــقجز لتعريــػ الؿػــردات الــةالث (طـــاويـ)( ،كتــب)،
(التػسقر) ،فنكف يجدر بل أن ُأب ّقـ الؿـراد بــ( طــاويـ كتـب التػسـقر) مــ كاحقـة كقكـف
طـقاكًا مركبًا لؾبحث الذي كحــ بصـدده ففـق "الؾػـظ أو إلػـاظ التـل تؽـقن طؾـك
ويراد بفـا أن تؽـقن طالمـة لؾؽتـاب تُؿ ّقـزه
واجفة كتاب التػسقر و ُص َّرتف أو يف مؼدمتفُ ،
طـ ةقره مـ الؽتب وتُـبئ طـ مضؿقكف" .
كؿا أكف مـ الؿؿؽـ أن تستخدم طبارة (أسؿاء كتب التػسقر) ،أو (تسـؿقة كتـب
التػســقر) 7وذلــؽ لحضــقرها يف كتــب الــرتاجؿ أثـــاء تــرجؿتفؿ لــبعض الؿػســريـ
َب)-
( )8مؼايقس الؾغة ( )825.2مادة ( َكت َ
( )0الؿصدر السابؼ ( )221.1مادة ( َف َس َر)-
( )5التػسقر الؾغقي لؾؼرآن الؽريؿ ،أ -د -مساطد الطقار (ص-)55:
( )1العـقان الصحقح لؾؽتاب (ص )83 :بتصرف يسقر-
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سؿاه كذا" -
كؼقلفؿَ " :صـَّػ يف التػسقر كتابًا َّ
ولذلؽ كجد الـَّـديؿ (ت155:هــ) يضـع طـقاكـًا جاكبقـًا يف كتابـف الػفرسـت:
(تسؿقة الؽتب الؿصـػة يف تػسقر الؼرآن) -
كؿــا أصؾــؼ أصــحاب الدراســات الـؼديــة الحديثــة طؾــك طـــقان الؽتــاب مســؿك
(العتبات)( .طتبات الـص) "وهـل مجؿقطـة العـاصـر الؿحقطـة بـالـص كالعــاويـ
واإلهداءات ،والؿؼدمات ،وكؾؿات الـاشـر ،وكـؾ مـا ُيؿفـد لؾـدخقل إلـك الــص أو
ُيقازي الـص" -

*

*

*

سؿاه
( )8مـ ذلؽ ققل ابـ خؾؽان يف وفقات إطقان ( )065.1بشلن الـ َّؼاش" :وصـَّػ يف التػسقر كتابًاَّ ،
شػاء الصدور" ،وقال ابـ شفبة يف صبؼات الشافعقة ( )811.8بشلن أبل مـصقر إزهـري" :وصــَّػ
سؿاه التؼريب".
يف التػسقر كتابًا َّ
( )0الـديؿ :محؿد بـ إسـحاق ،أبـق الػـرج ،بغـدادي ،مــ أشـفر مملػاتـف كتـاب (الػفرسـت) ،كـان معتزلقـًا
شقعقًا ،تقيف سـة (552هـ) -يـظر :معجؿ إدبـاء لقـاققت الحؿـقي ( ،)0104.3لسـان الؿقـزان ٓبــ
حجر العسؼالين (-)40.2
( )5الػفرست (-)55.8
( )1طتبات الـص إدبل (بحث كظري) ،حؿقد الحؿداين (ص-)81:
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املطلب الجاىٕ :ىشأٗ عيآًّ كتب التفظري
ُكتِـب التػســقر مـــذ بدايــة الؼــرن إول الفجــري ,كؿــا كؼؾــت لـــا ذلــؽ بعــض
الروايــات التاريخقــة ,كتػســقر ســعقد بـــ جبقــر (ت61:هـــ) ،ومجاهــد بـــ جــرب
بــ ِد َطامـ َة السدُ ِ
(ت821:هــ) ،والحســـ البصـري (ت882:هـــ) ،وقتــاد َة ِ
وسـ ِّـل
َّ
َ
(ت ،)884:وطبد الؿؾؽ بـ ُج َريجٍ (ت ،)822:ومؼاتؾ بــ سـؾقؿان (ت،)822:
الجـ َّـراحِ (ت ،)864:ويحقــك بـــ ســال ٍم
ـقري (ت ،)838:ووكقــع بـــ َ
وســػقان ال َّثـ ّ
(ت )022:وغقرهؿ-
إ َّ
ٓ أكَّـــل لــؿ أجــد أحــد ًا يف هــذه الػــرتة وضــع طـقاكــًا لتػســقره ،بــؾ كجــد كتــب
الرتاجؿ تـسب التػاسقر ٕصحاهبا بؼقلفؿ :تػسقر فالن-
تطــقر إمــر يف هنايــات الؼــرن الثــاين الفجــري فلصــبحقا يضــقػقن كؾؿــة
ثــؿ َّ
(الؼرآن.الؽتاب) فتؼقل :تػسقر الؼرآن لػالن ،كحق تػسقر الؼرآن العزيز لعبد الرزاق
هؿام الصـعاين (ت088:هـ) ،وكـذلؽ تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ لسـفؾ بــ طبـد اهلل
بـ َّ
التسرتي (ت055:هـ) وكحق ذلؽ-
ويبـدو لــل َّ
أن السـبب يف ذلــؽ أهنـا كاكــت روايـات مجــردة يف التػسـقر ،فــاكتػقا
بقصػفا باسؿ (التػسقر) أو (تػسقر الؼرآن)-
ولؽـ سما ً
ٓ يبؼك قائؿًا :هؾ هذه التسؿقة جاءت مـ قبـؾ مملػقفـا أو مــ جـاء
بعدهؿ؟ وهل مسللة تحتاج إلك مزيد مـ الـظر والبحث-
كؿا يؿؽـ الؼقل َّ
أن طـقكة التػاسقر لؿ تؽــ حاضـرة يف تؾـؽ الػـرتة ،وٓ تؿثـؾ
ضاهرة مؾحقضة-
( )8الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ (-)550.3
( )0تػسقر الطربي (-)52.8
( )5جامع بقان العؾؿ وفضؾف ٓبـ طبد الرب (-)505.8
( )1الجرح والتعديؾ (-)32.1
( )2تاريخ بغداد لؾخطقب البغدادي (-)810.6
( )3هتذيب التفذيب ٓبـ حجر العسؼالين (-)881.88
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ومـــ أوائــؾ مـــ وضــع طـقاكــًا لتػســقره ,إن لــؿ يؽـــ أول مـــ وضــع طـقاكــًا
لتػسقره ,محؿد بـ جرير الطـربي (ت582:هــ) ،الـذي أمـاله يف إمالءتـف إولـك
سـة (042هـ)

فسؿاه (جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن) ،كؿا كص هق طؾك ذلـؽ
َّ

يف طدد مـ كتبف-
وهبذا تؽقن بداية طـقكة التػاسقر كاكـت يف مـتصـػ الؼـرن الثالـث الفجـري ،
وهذا دلقؾ وطل مـ أبل جعػر الطربي (ت ،)582:حقث كان مدركًا ٕبعاد إلػاظ
التل يختارها ،بؾ مدركًا لؿشروطف التػسقري ،الذي يتضح مـ خالل ترتقبف وتـظقؿف
لؾتػسقر وفؼ مـفجقة يدركفا كؾ مـ قرأه-
وقد احتقى طـقاكف طؾك ست كؾؿات (جامع.البقان.طـ.تلويؾ.آي.الؼرآن)
اطتربها هل الؽاشػة لؿضؿقن كتابف-
فقصػف بلكف:
(جامع البقان) أي مستقطب لؽؾ ما يتعؾؼ ببقـان معـاين الؼـرآن الؽـريؿ ،ولـذلؽ
قال يف مؼدمة تػسقره" :وكحـ يف شرح تلويؾف ،وبقان ما فقف مــ معاكقـف :مـشـئقن ,إن
شاء اهلل ذلؽ ,كتابًا ُمستقطبًا لؽؾ ما بالــاس إلقـف الحاجـ ُة مــ طؾؿـف جامعـًا ،ومــ
سائر الؽتب ِ
غقر ِه يف ذلؽ كافقًا" .
(تلويــؾ) :مـــ مػ ـردات (التػســقر) ،وهــل التــل غؾبــت يف كتابــف طؾــك مصــطؾح
( )8محؿـد بـــ جريـــر الطبــري :أبـق جعػــر ،مـــ كبـار الؿػســريـ ،ولــد يف آمـؾ َص َبرســتان ،واســتقصـ بغــداد
وطرض طؾقف الؼضاء فامتـع ،والؿظالؿ فلبك ،مــ مملػاتـف :أخبـار الرسـؾ والؿؾـقك (تـاريخ ال َط َبـري)،
جامع البقان يف تػسقر الؼـرآن (تػسـقر ال َط َبـري) ،تـقيف يف بغـداد ســة (582هــ) -يـظـر :وفقـات إطقـان
( ،)868.1سقر أطالم الـبالء (-)034.81
ُ
( )0أمؾك ابـ جرير الطربي تػسقره مرتقـ :فؽاكت إولك ابتدا ًء مـ سـة (042هـ) ،وكاكـت إخـرى مـابقـ
(055هـ062,هـ) -يـظر :معجؿ إدباء (-)0120 ،0110.3
الؿ َػ َّضؾ بـ َس َؾ َؿة الؽقيف (ت062:هـ) كتابف (ضقاء الؼؾقب) ،وهق معاصر ٓبــ جريـر الطـربي،
سؿك ُ
(َّ )5
ً
إٓ أكَّف يف معاين الؼرآن ولقس تػسقرا شامالً ٔيات الؼرآن الؽريؿ -يـظـر :الػفرسـت (ص ،)21:معجـؿ
إدباء (-)0426.3
( )1جامع البقان (-)4.8
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(التػسقر) ،مع أكف قد ُسبؼ بذكر لػظة التػسقر ،وكاكت هل الؽؾؿة الغالبة-
حضقر يف طصره ،فاستخدمفا دون غقرها-
وقد يؽقن لفذه الؽؾؿة
ٌ

َّ
الؿــراد=أن أبــا مـصــقر الؿاتريــدي
ومؿــا ُيــمكس هبــذا وإن كــان ُيخالػــف يف

(ت555:هـ) جعؾ طـقان كتابف (تلويالت أهؾ السـة)-
(الؼرآن) :استخدامف لؾسجع يف طـقاكف لؾتػسقر ،وهـذا أمـر يـدل طؾـك البـدايات
الؿبؽرة ٓستخدام الؿحسـات البديعقة يف العـاويـ ،كؿا أكف مــ الؿحتؿـؾ أن يؽـقن
ذلؽ وقع اتػاقًا-

*

*

*

( )8أبق مـصقر الؿاتريدي  :محؿد بـ محؿد بـ محؿقد ،مـ أئؿة طؾؿاء الؽالم ،كسبتف إلك ماتريد,محؾة يف
ســؿرقـد ،,مـــ مملػاتــف :التقحقــد ،أوهــام الؿعتزلــة ،تــلويالت أهــؾ الســـة ،تــقيف يف ســؿرقـد ســـة
(555هـــ) -يـظـــر :الجـــقاهر الؿضــقة يف صبؼـــات الحـػقـــة ( ،)852.0تــاج الـــرتاجؿ ٓبــــ قطؾقبغـــا
(ص-)016:
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املبخح الجاىٕ
مسات عيآًّ كتب التفظري
الؿطؾب إول :العـقان بقـ الؼصر والطقل.
مـ سؿات طـاويـ كتب التػسقر أهنا قصـقرة ,يف الغالـب ,وٓ تتجـاوز خؿـس
الؿملػ.الؿ َػ ِّسر العـقان الؿراد إصالقف طؾك الؽتاب.التػسـقر
كؾؿات ،بحقث يذكر
ُ
وذلؽ يف الؽؾؿة إولك والثاكقة ثؿ ُيضقػ طؾقـف كؾؿـة تػسـقر أو مـا يرادففـا ،ويعؼبـف
بؽؾؿة الؼرآن أو ما يرادففا ،وأحقاكًا يصـػ الؼـرآن بؽؾؿـة تػقـد طؾـق مؽاكتـف فقؼـقل:
الؽــريؿ أو الؿجقــد أو العظــقؿ وكحــق ذلــؽ ،كؿــا هــق مقضــح يف الجــدول أيت مـــ
إمثؾة:
الؾػظة إولك الؾػظة الةاكقة لػظة التػسقر أو لػظة الؼرآن أو
لؾعـقان

لؾعـقان

مايرادففا

مايرادففا

جامع

البقان

طـ تلويؾ

آي الؼرآن

رمقز

الؽـقز

يف تػسقر

الؽتاب

لباب

التلويؾ

يف معاين

التـزيؾ

الجقاهر

الحسان

يف تػسقر

الؼرآن

جامع

البقان

يف تػسقر

الؼرآن

البحر

الؿديد

يف تػسقر

الؼرآن

كظام

الؼرآن

وتلويؾ

أضقاء

البقان

يف إيضاح

الطربي
(582هـ)
العزيز

الرسعـل
(338هـ)
الخازن
(418هـ)
الثعالبل
(542هـ)
اإليجل
(622هـ)

الؿجقد

ابـ طجقبة
(8001هـ)

الػرقان

الػراهل

بالػرقان

(8516هـ)

الؼرآن بالؼرآن
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الشـؼقطل
(8565هـ)
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ومـ خالل اصالطل طؾك بعض الؽتب التل اهتؿت برتاجؿ الؿػسريـ اتضـح
لــل أكــف لــقس مـــ الؿؿؽـــ تحديــد زمـــ معــقـ ُطــرف طـــف آهتؿــام بطــقل العـــقان
الؿ َػ ِّســر وطؼؾقتــف
أوقصــره ،بــؾ هــل متػاوتــة طــرب العصــقر ،وأهنــا راجعــة إلــك ذات ُ

ومـفجــف ،فػــل العصــر القاحــد كجــد ُم َػ ِّســر ًا ُيطقــؾ يف طـــقان تػســقره ،وآخــر يــقجز
ويختصر ،بخالف تػاسقر الؼرن إول والثاين التل كاكت قصقرة ،وتؼتصر طؾـك لػـظ
(تػسقر فالن) أو (تػسقر الؼرآن لػالن) -
ومــ أصـقل طــاويـ كتــب التػسـقر التـل وقػـت طؾقفــا هـق مـا زاد طؾـك خؿــس
كؾؿــات وبؾــغ العشــرة ،وذلــؽ إذا اســتثـقـا حــروف الجــر الؿضــؿـة فقــف ،ويقضــحفا
الجدول أيت مرتبة حسب كثرة طدد الؽؾؿات:
م
8
0

5

1
2
3

طدد كؾؿاتف

العـقان
الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن
وتػسقره ،وأحؽامف ،وجؿؾ مـ فـقن طؾقمف
السراج الؿـقر يف اإلطاكة طؾك معرفة بعض
معاين كالم ربـا الحؽقؿ الخبقر
(التحرير والتـقير) تحرير الؿعـك السديد
وتـقير العؼؾ الجديد مـ تػسقر الؽتاب الؿجقد
فتح الؼدير الجامع بقـ فـل الرواية والدراية مـ
طؾؿ التػسقر
الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ وطققن
إقاويؾ يف وجقه التلويؾ
جقاهر إفؽار ومعادن إسرار الؿستخرجة
مـ كالم العزيز الجبار

88
82

الؿملػ ووفاتف
مؽل بـ أبل صالب
(154هـ)
الشربقـل
(644هـ)
الطاهر بـ طاشقر

6

6
5
5

(8565هـ)
الشقكاين
(8022هـ)
الزمخشري
(255هـ)
طبد الؼادر بـ بدران
(8513هـ)

( )8يـظر :صبؼات الؿػسريـ لؾسققصل ،صبؼـات الؿػسـريـ لؾـداوودي ،معجـؿ الؿػسـريـ لعـادل كـقيفض،
مؼال :دلقؾ التػاسقر الؿطبقطة حتك طام (8158هـ) ياسر بـ إسؿاطقؾ راضل-
( )0كؿا أوضحت ذلؽ يف الؿطؾب الثاين( :كشلة طـاويـ كتب التػسقر) مـ الؿبحث إول-
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م
4
5
6
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طدد كؾؿاتف

العـقان
روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع
الؿثاين
إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ
تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان

*

*
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ألقسل

4

(8042هـ)
أبقالسعقد

3

(650هـ)
طبد الرحؿـ السعدي

3

(8543هـ)

*
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املطلب الجاىٕ :مياطب٘ العيْاٌ ملضنٌْ التفظري
حرص طدد مـ الؿػسريـ طؾك اختقار طـقان لتػسقره يؽقن مـاسـبًا لؿضـؿقن
التػسقر ,يف الغالـب ،,كـنصالق إحـدى معـاين التػسـقر الؾغقيـة طؾـك كتـاب التػسـقر
(الؽشػ ،البقان ،التبقان ،الؽشاف ،اإليضاح ،القاضح ،الؿقضح-)---
كحق كتاب( :جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن)( ،الؽشـػ والبقـان طــ تػسـقر
الؼرآن)( ،الؽشاف طـ حؼـائؼ غـقامض التـزيـؾ)( ،أضـقاء البقـان يف إيضـاح الؼـرآن
بالؼرآن)-
الؿ َػ ِّسر طـقاكف بؿضافات بعد الؿػردة إولـك
ويتلكد الؿعـك أكثر حقـؿا يعؼب ُ

ُتعطل معـك إضافقًا فقف وصػ لشلء مـ مضؿقن الؽتاب

وكــذلؽ إصــالق لػظــة (الجــامع) طؾــك كتــاب التػســقر 7مـــ أجــؾ بقــان َّ
أن هــذا
التػسقر جامع لؾؿعؾقمات التل يحتاج إلقفا الؼارئ ،كؿا أكف جامع لتػسقر جؿقع سقر
الؼرآن الؽريؿ-
كحق كتاب( :جامع البقـان طــ تلويـؾ آي الؼـرآن)( ،الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن)،
(الجامع لعؾؿ الؼرآن)( ،جامع البقان يف تػسقر الؼرآن)-
وطؾك سبقؾ الؿثال كجد الطربي (ت582:هـ) ،يستخدم مػردة (تلويـؾ) ضـؿـ
طـقان تػسقره ،التل هل الؿرادفة لؾتػسـقر  ،و ُيطبـؼ هـذه الؿػـردة (تلويـؾ) يف سـائر
كتابف ،فؿا إن يشرع يف تػسقر آيـة إٓ ويؼـقل" :الؼـقل يف تلويـؾ ققلـف جـؾ ثــاؤه" ،أو
"اختؾػ أهؾ التلويؾ" وكحق ذلؽ-
كؿا كجد أبا مـصـقر الؿاتريـدي (ت555:هــ) ُيسـؿل تػسـقره( :تـلويالت أهـؾ
السـة) ،وذلؽ مـ أجؾ أن ُيطابؼ هدفًا مـ أهدافـف يف الؽتـاب وهـق ذكـر مـا يحتؿؾـف
( )8التلويؾ بؿعـك التػسقر :هل إحدى معـان التلويـؾ طــد السـؾػ ،وإخـرى تـليت بؿعــك الؿقجـقد الـذي
الؿتؽؾؿ بف إلك القاقع الؿحسقس-
يمول إلقف الؽالم ،أي ضفقر ُ
وهـاك معـك حادث لؿ يرد طـ السؾػ وهق :صرف الؾػظ طـ ضـاهره إلـك معــك مرجـقح لؼريــة تـدل
طؾقف -يـظر :مػفقم التػسقر والتلويؾ (---ص-)825 ،68:
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ٍ
معان وتلويالت  ،ومـ أمثؾة ذلؽ ما كجده طـد ققل اهلل تعـالكَ :و اٱَّل َ
ِينَ
الـص مـ
ُ
ُ
ُۡ ُ َ َ ٓ َ َۡ َ َ َ ٓ َ
َ
َ
ُزل ٌَِ ق ۡتي َِم َوبِٱٓأۡلخ َِرة ِ ُه ًۡ يُوك ُِِون ( ٤البؼرة)1:
ُزل إَِلم وٌا أ ِ
يؤٌِِون ةٍِا أ ِ
ُ
ا
َ
َ
ٓ
َ َ ُۡ ُ َ َ
ُزل إِ َۡل َم يحتؿؾ وجفقـ:
حقث قال :وٱَّلِيَ يؤٌِِون ةٍِا أ ِ
أي :ما ُأكزل إلقؽ مـ الؼرآن-

ويحتؿؾ :ما أكزل إلقؽ مـ إَحؽام ،والشرائع التل لقس ذكرها يف الؼرآن-

ََُٓ َ
َ َ
ُزل ٌَِ ق ۡتيِم
وققلف :وٌا أ ِ

يحتؿؾ وجفقـ أيضًا:

يعـل الؽتب التل أكزلت طؾك سائِر إَ ِ
كبقاء طؾقفؿ السالم-
ويحتؿؾ :الشرائعِ ،وإَخبار سقى الؽتب ،واهلل أطؾؿ" -
وهؽذا سار طؾك هذا الطريؼ يف غالب كتابف -
وهبذا كجد غالب الؿػسريـ حاولقا جعؾ محتقى تػاسقرهؿ مطابؼة لعـاويـفؿ،
ولــذلؽ كالحــظ بعــض العؾؿــاء اكتؼــد تػســقر الػخــر الــرازي (ت323:هـــ) حقـؿــا
أســفب صــاحبف فقــف ،وخــرج طـــ حــدود التػســقر فؼــالقا مبالغـ ًة" :فقــف كــؾ شــلء إ َّ
ٓ
التػسقر" -
( )8ومـ ذلؽ ققلف يف الؿؼدمة (ص" :)516:وٓ يؼع التشديد يف هذا مثـؾ مـا يؼـع يف التػسـقر ،إذ لـقس فقـف
الشفادة طؾك اهللٕ 7كف ٓ يخرب طـ الؿراد ،وٓ يؼقل :أراد اهلل بف كذا ،أو طـك ،ولؽـ يؼقل :يتقجـف هـذا
إلك كذا وكذا مـ القجقه ،هذا مؿا تؽؾؿ بف البشر -واهلل أطؾؿ ما صحتف مـ الحؽؿة"-
( )0تلويالت أهؾ السـة (ص-)541:
( )5تـظـــــر الصـــــػحات أتقـــــة)112 ،110 ،156 ،103 ،184 ،126 ،566 ،562 ،555 ،562.8( :
وغقرها-
( )1الػخر الرازي :محؿد بـ طؿر بـ الحسقـ البؽري ،أبق طبد اهللُ ،م َػ ِّسـر ومـتؽؾؿ ،اكؼطـع يف أواخـر أيامـف
لؾقطظ فؽان يحضر مجؾسف الخاص والعام ،مـ أهؿ مملػاتف :تػسقره الؽبقر (مػاتقح الغقب) ،تـقيف يف
هراة سـة (323هـ) -يـظر :وفقات إطقان ( ،)051.1صبؼات الؿػسريـ لؾسققصل (ص-)882:
( )2قال أبقحقان إكدلسل يف البحر الؿحقط ( :)214.8وكلخذها يف طؾؿ التػسقر ُمس َّؾؿة مــ ذلـؽ العؾـؿ،
كطقل بذكر ذلؽ يف طؾؿ التػسقر ،فـخرج طـ صريؼة التػسقر ،كؿا فعؾف أبق طبد اهلل محؿـد بــ طؿـر
وٓ ِّ
الرازي ،---فنكف جؿع يف كتابف يف التػسقر أشقاء كثقرة صقيؾة ٓ ،حاجة هبا يف طؾؿ التػسقر ،ولذلؽ ُحؽل
طـ بعض الؿتطرفقـ مـ العؾؿاء أكف قال( :فقف كؾ شلء إٓ التػسقر)".
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املطلب الجالح
ّصف العيْاٌ مبا ُٓشعش االعتضاص باليفع أّ اللنال
يف بعض عيآًّ كتب التفظري
الؿ َػ ِّسـر ف ُقطؾـؼ
ُيالحظ طؾك بعض طـاويـ كتب التػسقر وجقد ثؼـة كبقـرة لـدى ُ
طـقاكًا لتػسقره ُيشعر بنطجابف بذاتف ،واطتداده بػؽره وطؾؿف ،وهذا حؼ مشروع لف, 7
مالؿ يؽـ فقف مبالغة كبقرة أو غؿط ٕطؿـال أخـريـ ,لؽقكـف بـذل جفـد ًا واسـعًا يف
الؽتابة والبحث ومحاولة آستقعاب ف ُقسؿل تػسقره (الفداية إلـك بؾـقغ الـفايـة) ،
(الؿغـل يف التػسقر)( ،البحر الؿحقط)( ،شػاء الصـدور)( ،ضـقاء الؼؾـقب)( ،البحـر
الؿديد)( ،محاسـ التلويؾ) وكحق ذلؽ-
وأحقاكًا يصػ تػسقره بإمر الـادر ،والشلء الـػقس كإحجـار الؽريؿـة كحـق
(رمــقز الؽـــقز)( ،الجــقاهر الحســان يف تػســقر الؼــرآن)( ،الــدر الؿـثــقر يف التػســقر
بالؿلثقر)( ،جقاهر إفؽار ومعادن إسرار) وكحق ذلؽ-
وأحقاكًا ُيطؾـؼ طؾـك تػسـقره مػـردة إكـقار أو الضـقاء أو الؿشـؽاة أو الؿصـابقح كحـق
(أكقار الػجر)( ،أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ)( ،أكقار الحؼائؼ الرباكقة) وكحق ذلؽ-
فالؿ َػ ِّسر يف هذه الؾحظة يعترب كتابف مـ الؽتب الػريـدة والــادرة التـل لـؿ ُيسـبؼ
ُ
إلقفا ،كـدرة إحجار الؽريؿة والؽـقز-
"ولحظة اختقار العـقان هل لحظة إبـداع بامتقـاز ،لحظـة تؿتـزج فقفـا الرغبـة يف
تحؼقؼ الدقة الالزمة يف الؿجال الـذي هـق بصـدده ،مـع اإلطجـاب بالـذات ،فتـصـفر
الذات بالؿقضـقع ،فرتاهـا يف أغؾـب إحقـان تـشـد التؿ ّقـز والسـبؼ وتجـاوز أطؿـال
السابؼقـ ،أو قؾ هل الرغبة يف اإلتقان بؿا لؿ ُيس َبؼ إلقف-
( )8قال مؽل بـ أبل صالب يف مؼدمة تػسقره ( ":)45.8وسؿقت هذا الؽتاب( :الفداية إلـك بؾـقغ الـفايـة)
يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،وأحؽامف ،وجؿؾ مـ فـقن طؾقمف ،أطـل بؼقلل :بؾقغ الـفاية :أي إلك ما
وصؾ إلل مـ ذلؽَّ 7
ٕن طؾؿ كتاب اهلل ٓ يؼدر أحد أن يبؾغ إلك هنايتف إذ فقق كؾ ذي طؾؿ طؾقؿ"-
-
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وهاجس اإلبداع يف كػس الؿملػ يؽشػ طـ صبقعتـف يف طــقان الؽتـاب ،فؿــ
ُيسؿل كتابف الؿغـل ,مثالً ,إكؿا هدفف أن ُيؼدم كتابًا ُيغـل طـ غقره ،ومـ ُيؼدم كتابًا
طـقاكف (الؿؼـع) إكؿا يريد أن يؼقلَّ :
إن ما يؼدمف لؾؼراء هق ما يتؿ بف اإلقـاع يف مجالف،

وهؽذا---
ُيخامر الؿملػ إثر إهناء كتابف إحساس بؼقؿـة مـا أتـك بـف ،وكلكـف أتـك بؿـا تـدطق
فقتحقل إحساسف إلك إطجاب بذاتف وبؿا أتك بف" .
حاجة زماكف إلقف،
َّ

بقـؿــا كجــد بعــض الؿػســريـ ,خاصــة الؿتــلخريـ مـــفؿ ُ ,يضــػل هالــة مـــ
التقاضع طؾك طـقان تػسقره ف ُقسـد ما جاءه مـ طؾؿ ومعرفة تجاه هذا التػسقر إلك أكف
فتح وتقفقؼ وتقسقر مـ رب العالؿقـ الذي هقل لف إسباب الداطقة إلك ذلؽ-
كحق كتاب( :فتح الؼدير الجامع بقـ فــل الروايـة والدرايـة مــ طؾـؿ التػسـقر)،
(تقفقؼ الرحؿـ يف دروس الؼرآن)( ،تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان)-

*

*

*

( )8العـقان حؼقؼتف وتحؼقؼف (ص-)32,26:
( )0وقػــت طؾــك كتــاب( :فــتح الــرحؿـ يف تػســقر الؼــرآن) ٕبــل الــقؿـ طبــد الــرحؿـ بـــ محؿــد العؾقؿــل
(ت604:هـ) ،إ َّ
سؿك هذا العـقان يف تػسقره ،وقد كسبف لف ابـ حؿقـد يف السـحب القابؾـة
ٓ أين لؿ أجده َّ
(ص )285:بؾػــظ (فــتح الــرحؿـ) ،والزركؾــل يف إطــالم ( )558.5بؾػــظ (فــتح الــرحؿـ يف تػســقر
الؼرآن) وذلؽ بـاء طؾك طــقان ُكتـب طؾـك صـرة إحـدى كسـخ الؿخطـقط -يـظـر :كـالم محؼـؼ الؽتـاب
(-)04.8
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املبخح الجالح
مؤثشات يف صٔاغ٘ العيْاٌ
الؿطؾب إول :مراطاة الؿتؾؼل وأثرها يف العـقان.
يراطـــل بعـــض الؿػســـريـ أثــــاء كتابتـــف لؾتػســـقر فئـــات الؿجتؿـــع الؿختؾػـــة،
ف ُقخصص تػسقر ًا لؾؿتؼدمقـ ،وآخر لؾؿبتدئقـ ،وثالث وسط بقـ ذلؽ-
الؿ َػ ِّسر طؾك فؽرة ما ُيسـؿك بــ (الؿرحؾقـة
وهذا مشروع كبقر دلقؾ طؾك حرص ُ
يف التػسقر)-
ويؼقم بـاء هذا الؿشروع وفؼ مـفجقة مغايرة بقـ التػاسقر الثالثـة ،كؿـا َّ
أن هـذه
الؿـفجقة تمثر بشؽؾ واضح طؾك طـقان كؾ تػسقر مـ باب التؿققز بقـفا-
وبـظرة سريعة لؿملػات أبل الحسـ القاحدي (ت135:هــ) يتبـقـ لــا ذلـؽ
الػرق ،حقث كتب ثالثة تػاسقر بـاء طؾك صبؼات الؿجتؿع العؾؿقة الؿختؾػـة وأصؾـؼ
طؾقفا طـاويـ تدل طؾك أحجامفا الؿختؾػة وهل:
إول :القجقز يف تػسقر الؽتـاب العزيـز ،وهـق أول التػاسـقر الثالثـة إكجـاز ًا مــ
حقث الرتتقب الزمـل  ،ومـ ذلؽ ققلف يف الؿؼدمة" :وهذا كتاب أكـا كـازل فقـف إلـك
درجة أهؾ زماكـا ،تعجقالً لؿـػعتفؿ ،وتحصقالً لؾؿثقبة يف إفـادهتؿ مـا تؿـّـقه صـقيالً،
فؾؿ ُيغـ طـفؿ أحدٌ فتقالً" -
الةاين :البسقط يف التػسقر ،وهق أصقل التػاسقر الثالثة ،كتبف بـاء طؾـك صؾـب قـقم
ألحقا طؾقف ،وافؼ ذلؽ رغبة قديؿة حاضرة طــده ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف
مـ أهؾ العؾؿ ّ
( )8أبق الحسـ القاحدي :طؾل بـ أحؿـد بــ محؿـدُ ،م َػ ِّسـر ،طـالؿ بالؾغـة وإدب ،مــ مملػاتـف :التػاسـقر
الثالثة ،أسباب الــزول وغقرهـا ،تـقيف يف كقسـابقر ســة (135هــ) -يـظـر :وفقـات إطقـان (،)525.5
صبؼات الؿػسريـ لؾسققصل (ص-)45:
( )0تــل َّثر أبــق حامــد الغزالــل (ت222:هـــ) بػؽــرة القاحــدي فعـــقن كتبــف يف الػؼــف الشــافعل بـــػس طـــاويـ
القاحدي (القجقز ،القسقط ،البسقط) -يـظـر :وفقـات إطقـان ( ،)525.5سـقر أطـالم الــبالء لؾـذهبل
( ،)512.85صبؼات الؿػسريـ لؾداودي (-)562.8
( )5التػاسقر الؿختصرة اتجاهاهتا ومـاهجفا ،د -محؿد الربكة (ص-)322:
( )1القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز (-)54.8
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الؿؼدمة" :فؿـذ دهر تحدثـل كػسل بلن أطؾؼ لؿعاين إطراب الؼرآن وتػسقره :فِ َؼر ًا يف
الؽشػ طـ غقامض معاكقـف ،و ُكؽتًـا يف اإلشـارة إلـك طؾـؾ الؼـراءات فقـف ،يف ورقـات
يصغر حجؿفا ويؽثر غـؿفا ،وإيام تؿطؾـل بصروففا طؾـك اخـتالف صــقففا ،إلـك
أن شـــدد طؾـــل خــــاق التؼاضـــل قـــقم لفـــؿ يف العؾـــؿ ســـابؼة ،ويف التحؼقـــؼ هؿـــؿ
صادقة. "---

الةالث :القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقد ،وهق آخرها تللقػًا ومــ ذلـؽ ققلـف يف
ُ
يــحط طــ درجـة
الؿؼدمة" :وقـديؿًا كــت ُأصالـب بـنمالء كتـاب يف تػسـقر وسـقط،
البسقط الذي تـجر فقف أذيال إققال ،ويرتػع طـ مرتبة القجقز الذي اقتصر فقف طؾـك
اإلقالل" -
َّ
إن صـــقع القاحــدي (ت135:هـــ) دال طؾــك رؤيــة ثاقبــة لديــف ،وففؿــف لػؽــرة
التدرج العؾؿل ،ولؿدى حاج ّقات مجتؿعف مـ خالل كتابة مملػات تـاسب تؽقيـفؿ
العؼؾل ،وقدراهتؿ الؿختؾػة مـ شخص ٔخر-
فسؿك (القجقز) لقـاسب أصحاب التؽقيـ الؿتقاضع فؼال يف مؼدمتـف" :وهـذا
َّ
كتاب أكا كازل فقف إلك درجة أهؾ زماكـا" -
وسؿك (القسقط) لقـاسب الطبؼة التل تؾل أصحاب (القجقز) فؼال يف الؿؼدمة:
َّ
ٍ
الق َجــازة
"---بتصـــقػ
تػســقر َأطػقــف مـــ التطقيــؾ واإلكثــار ،و ُأســ ِّؾ ُؿف مـــ حؾــؾ َ

وآختصار ،وآيت بف طؾك الـَّؿط إوسط وال َؼصد إققم" -

وجعؾ (البسقط) مبسقصًا وواسعًا يف مقضقطات كثقرة تتعؾؼ بالتػسقر تـاسب
فئة أهؾ العؾؿ الذيـ صؾبقا مـف ذلؽ كؿا جاء يف مؼدمتف---" :إلك أن شدد طؾل خــاق
التؼاضل ققم لفؿ يف العؾؿ سابؼة ،ويف التحؼقؼ هؿؿ صادقة. "---

( )8التػسقر البسقط (-)565.8
( )0القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقد (-)22.8
( )5القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز (-)54.8
( )1القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقد (-)22.8
( )2التػسقر البسقط (-)565.8
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املطلب الجاىٕ :أثش طبٔع٘ املؤلف عل ٙالعيْاٌ
مـــ خــالل الؼــراءة والتلمــؾ يف ســقرة أبــل الػــرج طبــد الــرحؿـ بـــ الجــقزي
والروحاكقـة،
(ت264:هـ) ُيالحظ أهنا شخصقة مرهػ َة الحـس ُ ،مػرصـ ًة يف الصـػاء ُ

ويبدو َّ
أن اهتؿامف بؿجالس القطظ والتذكقر كان لـف أثـر كبقـر طؾـك كػسـقتف  ،وطؾـك
أسؾقبف يف الؽتابـة حتـك وصـػف الؿقفـؼ طبـد الؾطقـػ (ت306:هــ) بؼقلـف" :وأ َّمـا

السجع القطظل فؾف فقف مؾ َؽة ققية" -
ّ

وقال ابـ الد َب ْقثل (ت354:هـ)" :ولف يف القطظ العبـارة الرائؼـة ،واإلشـارات
الػائؼة ،والؿعاين الدققؼة ،وآستعارة الرشقؼة" -

الش َار ِةَ ،و َ
كؿا وصػف الذهبل (ت415:هـ) بـ" ُحسـ َّ
رشا َقة الع َب َارة" -
ويبــدو لــل َّ
أن هــذا إمــر اكســحب أيضــًا طؾــك طـــاويـ مملػاتــف ،وأخــذ صــبغة

( )8مؿا يدلؾ طؾك رهافة حسف ،ورقة صباطف ما ذكره ابـ حجة الحؿقي يف ثؿرات إوراق ( )54.8حقـؿـا
الص َبا) حاضر ًة يف إحدى مجالسف القطظقة بقـ امرأتقـ ،وذلـؽ بعـد أن
رأى ابـ الجقزي زوجتف (كسقؿ َ
صؾؼفا فـدم وأكشد:
إلل كسقؿفا
الص َبا
ْ
أيا جبؾل كعؿـــــــان باهلل خ ّؾقــــا ** كسقؿ َ
يخؾص ّ
أجدْ بردها أو تشػ مـّل حرار ٌة ** طؾك ٍ
كبد لؿ يبؼ إٓ صؿقؿفا
( )0وصػف ابـ خؾؽان يف وفقات إطقان ( )812.5بؼقلـف" :الـقاطظ الؿؾؼـب جؿـال الـديـ الحـافظ 7كـان
طالّمــة طصــره وإمـام وقتــف يف الحــديث وصـــاطة الــقطظ" ،كؿــا وصــػف الــذهبل يف الســقر ()534.08
الحسـ،
القطْظ ،والؼ ِّقؿ بػـقكف ،مع الشؽؾ
بؼقلف" :وكان رأسًا يف التذكقر بال مدافعة---ففق حامؾ لقاء َ
َ
والصقت الط ّقب ،والققع يف الـ ُػقس"-
( )5الؿقفؼ طبد الؾطقػ :بـ يقسػ بـ محؿد الؿقصؾل ،أبق محؿد ،و ُيعرف قديؿًا بابـ ال َّؾ َّبـاد ،لـف شـفرة
يف الـحـق والؾغــة ،كؿـا لــف اهتؿــام يف الطـب ،تــقيف يف بغــداد ســة (306هـــ) -يـظــر :سـقر أطــالم الـــبالء
( ،)502.00بغقة القطاة لؾسققصل (-)823.0
( )1سقر أطالم الـبالء (-)544.08
( )2ابـ الد َب ْقةل :محؿد بـ سعقد بـ يحقك ،أبق طبد اهلل ،ممرخ ،مـ حػـاظ الحـديث ،مــ أهـؾ واسـط ،مــ
مملػاتف( :ذيؾ طؾك تاريخ السؿعاين) ،تقيف يف بغداد سـة (354هـ) -يـظر :وفقـات إطقـان (،)561.1
صبؼات الشافعقة لؾسبؽل (-)38.5
( )3الذيؾ طؾك صبؼات الحـابؾة (-)513.8
( )4سقر أطالم الـبالء (-)534.08
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واضحة تعطل صا َبع الشاطرية والتذكقر ،والخشقع والتلثر ،و َت َّذكر الققم أخر وكحق
ذلؽ-
فـجــد كتبــف يف الســؾقك والــقطظ تؿتــاز بــذلؽ كحــق كتــاب (بحــر الــدمقع)،
ِ
(الؿــدْ ِهش)( ،التبصــرة)( ،مقاســؿ ال ُعؿــر)ُ ( ،كـُــقز
الســحر)ُ ،
(الققاققــت)( ،كَســقؿ ّ
(سـ ْؾ َقة إحـزان)( ،بسـتان الـقاطظقـ)( ،تؾبـقس إبؾـقس)َ ( ،ذ ّم
ال ُعؿر)( ،كان وكان)َ ،
الفقى)( ،صقد الخاصر)( ،طققن الحؽايات) وغقرها -
وبالرغؿ مـ َّ
أن كتابف يف التػسقر ُيعد مـ الؽتب العؾؿقة إٓ أكـف لـؿ يخـؾ طـقاكـف
مـ التلثر بعـاويـ كتبف إُخرى يف القطظ والسؾقك التل امتازت بالشاطرية حقث
سؿاه (زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر)-
حقث َّ
فع َّبر طــ العــقان بؿػـردتقـ (زاد)( ،الؿسـقر) ،وهؿـا مػردتـان كـان مــ ضـؿـ

استخداماهتؿا يف السقاقات القطظقة والسؾقكقة كؿا يف ققلف تعالكَ :وحَ َز او ُدوا ْ فَإ ان َخ ۡ َ
ري
ِ
َ
ا ۡ َ َٰ َ ا ُ
َ
وكـذلؽ ققلـف تعـالك :ك ۡ
يأُ ْوِل ۡٱۡلَ ۡى َ
ا
َٰ
نۡ
نب ١٩٧
ب
ٱلزادِ ٱتللو
ىٰۖ وٱتل ِ
ِ
ون َٰٓ ِ
َۡ ُ ۡ ُ َن َ ُ ْ َۡ
َ ُ ُ ْ ََۡ َ َ َ َُ ُۡ َ
ه ّذِب َ
َخيَ ۡ
ي ١٣٧
ريوا ِِف ٱۡل ِ
ج ٌَِ قتيِكً سن فسِ
ۡرض فٱُظروا نيف كن ع َٰلِتث ٱلٍ ِ

وكلن ابـ الجقزي يريد أن ُي َب ّقـ َّ
َّ
أن هـذا التػسـقر هـق زاد الؿسـؾؿ يف هـذه الـدكقا
الػاكقة حتك يصؾ إلك الدار أخرة ،فقؼرأ فقف تػسقر آيات آطتؼاد ،وأحقال أخـرة،
وكذلؽ إحؽام والتشريعات ،التل تزيده خشقة هلل تعالك-
ٓ أولقًا ما يتعؾـؼ بالؼضـايا العؾؿقـة ،إذا طرفــا َّ
كؿا أكَّف يدخؾ يف العـقان دخق ً
أن
هــذا التػســقر مــقجز مختصــر ،وكــلن ابـــ الجــقزي يريــد أن ُيشــقر إلــك أ َّكــف مـــ أراد
( )8يـظر :سقر أطالم الـبالء ( ،)534.08الذيؾ طؾك صبؼات الحـابؾة (-)522.8
( )0حــاول ابـــ الجــقزي يف مجالســف التػســقرية أن يؿزجفــا بــالقطظ ومـــ ذلــؽ ققلــف" :ويف هــذه الســـة ,
242هـ ,اكتفك تػسقري يف الؼرآن يف الؿجؾس طؾك الؿــرب ،إلـك أن تـؿ ،فسـجدت طؾـك الؿــرب سـجدة
الشؽر ،وقؾت :ما طرفت َّ
أن واطظًا َف َّسر الؼرآن ك َّؾف يف مجؾس الـقطظ مــذ كـزل الؼـرآن ،ثـؿ ابتـدأت يف
ختؿة أفسرها طؾك الرتتقب -"---الذيؾ طؾك صبؼات الحـابؾة ()510.8
( )5مـ طـاويـ كتبف العؾؿقة التل امتـازت بالشـاطرية كزهـة إطـقـ الــقاضر يف طؾـؿ القجـقه والـظـائر ،فــقن
إفـان يف طؾقم الؼرآن وغقرهؿا-
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الؿعؾقمــة التػســقرية طؾــك ســبقؾ آيجــاز وآختصــار فعؾقــف هبــذا التػســقر ،ففــق زاد
لؾؿسقر الذي ُيقحل َّ
بلن السائر فقف صػة آستعجال وطدم الرتيـث والؼـرار ،أ َّمـا مــ
أراد اإلصالة والتقسع فدوكف كتابف الؽبقر (الؿغـل يف التػسقر)-

لذلؽ كجده قال يف خاتؿة تػسقره" :فؾقؽـ الـاضر يف كتابـا متق ِّؼظـًا لِؿـا أغػؾــا،

فنكا ضؿـا آختصار مع كقـؾ الؿـراد ،ومــ أراد زيـادة بسـط يف التػسـقر فعؾقـف بؽتابــا
(الؿغـل يف التػسقر)" -
وهبذا يتضح ذكاء ابـ الجقزي يف استخدام طـقان تػسـقره حقـث جعؾـف طـقاكـًا
يختزل مـ خاللف السقاقات القطظقة والسؾقكقة ،وكذلؽ العؾؿقة-

*

*

( )8زاد الؿسقر (-)288.1
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املطلب الجالح :أثش امللاٌ عل ٙالعيْاٌ
أثـر طؾـك العــقان ،وهـذا مـا لحظتـف طؾـك تػسـقر أبـل
قد يؽقن لؾؿؽان أو البقئة ٌ
سؿك تػسقره (البحر الؿحقط) كسـبة إلـك اسـؿ
حقان إكدلسل (ت412:هـ) الذي َّ
البحر الؼريب مـ مديـتف غركاصة يف إكدلس -
وإذا طؾؿـــا َّ
أن أبــا حقــان (ت412:هـــ) قــد كتــب هــذا التػســقر يف مصــر ســـة
(482هـ)  ،وكان طؿره وقتفا ( )24سـةَّ ،
فؾعؾ لقاطج الشقق إلك بالده قد هاجـت
ٍ
باسؿ لؿؽان قد ترطرع حقلف-
يف كػسف ،وٓ أقؾ مـ أن ُيسؿل تػسقره

كؿا أكف التػت حقلف وهـق يف مصـر فؾـؿ يجـد بحـر ًا هـائالً محقطـًا مقازكـة ببحـر

(الـفـر
بالده الؿحقط ،سقى هنر الـقؾ الذي كاسب أن يلخذ مـف طـقاكًا لؽتابـف أخـر
َ
الؿاد مـ البحر) ،الذي هق اختصار لتػسقره (البحر الؿحقط)-
َ
وكظر ًا لؿا يحقيف هذا التػسقر مـ الؽؿ الفائؾ مـ العؾـقم والؿعـارف الؿتـقطـة،

وما فقفا مـ مسائؾ وإشؽآتَّ ،
فنن مسـؿك البحـر هـق إكسـب ,كؿـا يـراه مملػـف,
والس َعة والعؿـؼ ،وأكـف ُيحـقط بـالعؾقم الخادمـة لتػسـقر كـالم اهلل
دٓلة طؾك الشؿقل َّ
تعــالك ،خاصــة طؾــؿ الـحــق ولــذلؽ قــال" :فعؽػــت طؾــك تصـــقػ هــذا الؽتــاب،
( )8أبقحقـان إكدلسـل :محؿــد بــ يقسـػ بـــ طؾـل بــ يقســػ ابــ َح َّقـان الغركــاصل إكدلسـل الجقــاين،
الـِّ ْػزي ،أثقر الديـ ،مــ كبـار طؾؿـاء العربقـة والعؾـقم اإلسـالمقة ،ولـد يف إحـدى جفـات غركاصـة ســة
(321هـ) ،ورحؾ إلك مالؼة ،وتـؼؾ إلك أن أقام بالؼاهرة ،مـ مملػاتف( :البحر الؿحقط يف تػسقر الؼـرآن
الؽريؿ)( ،الـفر الؿاد)( ،الـافع يف قراءة كـافع) وغقرهـا ،تـقيف يف الؼـاهرة ســة (412هــ) ،بعـد أن كـػ
بصره -يـظر :بغقة القطاة ( ،)052.8صبؼات الؿػسريـ لؾداودي (-)054.0
( )0كؼؾ ياققت الحؿقي يف معجؿ البؾدان ( )08.8طــ أبـل الريحـان البقـروين ققلـف" :أمـا البحـر الـذي يف
وسـؿاه الققكـاك ّققن
سـؿل البحـر الؿحـقط،
ّ
مغرب الؿعؿقرة وطؾك ساحؾ بالد صـجـة وإكـدلس ،فنكـف ّ
يؾجــج فقــف ،إكؿــا يســؾؽ بــالؼرب مـــ ســاحؾف" ،يـظــر أيضــًا :كػــح الطقــب لؾؿؼــري
أوققــاكقس ،وٓ ّ
(-)834 ،854 ،806.8
َّػت تصـاكقػل،
قت بؿصر طصا التسقار---وهبا صــ ُ
( )5قال أبقحقان يف مؼدمة تػسقره (---" :)88.8حتك أ ْل َؼ ُ
َ
الؿؼ َّـرب مــ رب
وأ َّل ُ
طؾـل تصــقػل لفـذا الؽتـاب,يؼصـد البحـر الؿحـقطُ ،,
ػت تآلقػل ،ومــ بركاهتـا َّ
ِ
ً
طؾـل ،فؿـا لؿخؾـقق بتللقػـف
إرباب ،الؿرجق أن يؽقن كقر ًا يسعك بـقـ َّ
يـدي ،وسـرتا مــ الــار يضـػق ّ
غقر وجف اهلل بف"-
َق َص ُ
دت ،وٓ َ
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ابُ ،أجقؾ ِ
الصػق والؾ َب ِ
الػ ْؽر فقؿا َو َضع الـاس يف تصـاكقػفؿ ،و ُأكعـؿ الـَّظـر
واكتخاب َّ
فقؿا اقرتحقه مـ تآلقػفؿ ،ف ُل ِّ
وأحـؾ ُم ْشـؽِ َؾفا ،و ُأق ِّقـد ُم ْطؾؼفـا ،وأفـتح
طق َلفاُ ،
لخص ُم َّ
اسـتخر َجتْف الؼـق ُة
ضـقػ إلـك ذلـؽ مـا
ص َمـْؼدها ،و ُأ
ُ
ُم ْغؾؼفا ،وأجؿع ُم َبدَّ دها ،و ُأخؾِ ُ
َ
الؿ ْطؾِ ـ ِع طؾــك إطجــاز الؼــرآن ،ومـــ دقــائؼ طؾــؿ
الؿ َػ ِّؽــر ُة مـــ لطــائػ طؾــؿ البقــانُ ،
ُ
الؿ ِ
الؿؼت ِ
َــص يف إطؿـار الطقيؾـة مــ لسـان
غرب يف القجقد أي إغـرابُ ،
اإلطرابُ ،
ٍ
ٍ
غريبـة ِذهــل
لطقػـة فؽـري ُم ْسـت َْخ ِر ُجفا ،ومــ
العرب ،وبقان إدب ،فؽؿ حقى مـ
ِ
تحصــؾت بــال ُع ُؽقف طؾــك طؾــؿ العربقــة ،والـظــر يف الرتاكقــب الـحقيــة،
ُمـْت ُجفــاَّ ،
والت ََّصرف يف أسالقب الـَّظؿ والـَّثر ،والتَّؼؾ ِ
ب يف أفاكقـ ُ
الخ َطب ِّ
والشعر ،لؿ َي ْفت َِـد إلـك
ِ
هـ ،وٓ َصاب بِ ِر ِيؼفا ُم ْز ٌن- "---
إثارهتا ذ ٌ
ومـ خالل هذا الـص تظفر ثؼ ُتف بـػسـف ،واطتـدا ُده بػؽـره وطؾؿـف ،الـذي جعؾـف
والس َعة!!
يؾجل إلك تسؿقة تػسقره بالبحر الؿحقط الذي لقس بعده شلء يف العؿؼ َّ
وهذا يجركا إلك كق ٍع مـ إسؼاط الؿؽـان طؾـك اإلكسـان ,بحقـث يؽـقن العــقان
قـاطًا غقر مباشر ،,أي َّ
ثؿـ َة
أن أبا ح َّقان هق (البحر الؿحقط) يف طؾؿف وفؽـره ،ولـقس َّ
مـازع لف أو مؼارب ،فـلراد أن ُيثبـت لعؾؿـاء مصـر ومــ حقلفـا أكـف هـق الؿحـقط هبـؿ
ٌ
بعؾؿف وفؽره ،ولقسقا هؿ!!
ويتبــقـ هــذا إذا أدركـــا الثـائقــة الحاصــؾة بــقـ الؿشــارقة والؿغاربــة ،ومحاولــة
اإلقصاء والتؼؾقؾ مـ شلن أخر-
لــذلؽ ُيالحــظ َّ
أن أبــا حقــان (ت412:هـــ) أثـــك يف مؼدمــة تػســقره طؾــك طؾؿــاء
إكــدلس دون غقــرهؿ ،وأســبغ طؾــقفؿ كعقتــًا مـــ التبجقــؾ والؿؽاكــة العؾؿقــة فؼــال:
"ومــازال ب ُل ُفؼـــا الؿغربــل إكدلســل ،طؾــك ُبعــده مـــ مفــبط الــقحل الـبــقي ،طؾؿ ـا ُء

بـالعؾقم اإلسـالمقة وغقرهــا ،وففؿـا ُء تالمقـ ُـذ لفـؿ ُد َرا ٌة َك َؼؾـةٌ ،---هـذا وإن اختؾػــقا يف
مدارك العؾقم ،وتبايـقا يف الؿػفقم ،فؽؾ مـفؿ لف َمز َّيـ ٌة ٓ ُي ْج َف ُـؾ قـدْ ُرها ،وفضـقؾ ٌة ٓ

ُي َسر َبدْ ُرها-
( )8البحر الؿحقط (-)82.8

448

د .طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ الضامر

طـاويـ كتب التػسقر  -دراسة تلصقؾقة

ٍ
أطصـار ُدون غقـرهؿ مــ ذوي
طؾؿ الؽتاب ،اكػردوا بنقرائـف ُم ْـذ
ومؿا برطقا فقف ُ
اضــقا َط ِ
ـقزه ،و َقربــقا ِ
اص ـ َق ُف ،و َفتَحــقا
قاص ـ َقفَ ،و َر ُ
أداب ،أثــاروا ُكـُـ َ
ـقز ُه ،و َفؽــقا ُر ُمـ َ ُ َ َّ ُ
ُمؼ َػ َؾ ُف- "---
ويؽػقـا مـ هذا الـص ققلف يف طؾؿاء إكدلس " :اكػردوا بنقرائـف ,أي الؼـرآن,
ٍ
أطصار ُدون غقرهؿ"!!
ُم ْذ
والخالصـــةَّ :
أن طــــقان تػســـقر أبـــل حقـــان إكدلســـل (ت412:هــــ) (البحـــر

الؿحقط) ي ُع ُج بالشؿقخ وآطتزاز سقا ًء مــ كاحقـة الؿم َّلـػ (التػسـقر) ،أو الؿم ِّلـػ

(أبل حقان إكدلسل) ،أو الجفة التل ولد الؿم ِّلػ فقفا وترطـرع (إكـدلس) ،حقـث
اســتطاع بذكائــف أن يختــزل مػــاخر هــذه العـاصــر الثالثــة تحــت طـــقان كتابــف (البحــر
الؿحقط)!!
والســمال الــذي يطــرح كػســف :هــؾ س ُقســؿل أبقحقــان إكدلســل (ت412:هـــ)
تػسقره بـ(البحر الؿحقط) فقؿا لق كتبف يف إكدلس ولقس يف مصر؟!

*

*

( )8البحر الؿحقط (-)88,82.8
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املبخح الشابع :امنْرج مً ىقذ العلنا ٛلعيْاٌ أحذ التفاطري
مؿا ُيبقـ أهؿقة العـقان طـد العؾؿاء مؿارستفؿ لـؼد بعض العـاويـ ،مـفا تػسقر

ِ
(ش َػاء الصدور) ،لؿحؿد بـ الحسـ الـَّ َّؼاش (ت528:هـ) ،الذي كان لف حظ كبقر
مـ الـؼد والـِؼاش-
ويبدو َّ
أن ط َّؾة تسؿقة تػسقره لفذا العـقان ضاهرة ،حقث جعؾف يؼقم مؼام الـدواء
لؾؿريض والؿعتؾ ،بؾ وأراد أن ُيخصص مقصـ الؿرض فلضـاف كؾؿـة (الصـدور)7
حتك ٓ يقهؿ الذهـ بلكف يريد مرضًا حس َّقًا بؾ معـقيـًا ،فقؽـقن تػسـقره شـافقًا لؽـؾ
مـ أراد معرفة معاين الؼرآن الؽريؿ-
طؿد الـَّ َّؼاش إلك تسؿقة تػسقره هبذا آسؿ؟!
والسمال :لؿاذا َ
هــؾ مـــ الؿؿؽـــ أن كجقــب بلكــف طــاش يف الؼــرن الرابــع الفجــري وهــق الؼــرن
(طصر الـفضـة يف اإلسـالم)َّ ،
وأن
الذهبل الذي أصؾؼ طؾقف آدم متز (ت8552:هـ)
َ
التصـقػ يف العؾقم كان قائؿًا طؾـك أشـده ،ومـا فقفـا مــ تــافس شـديد بـقـ العؾؿـاء
سقاء يف التػسقر أو غقره-
وهذا ما دطاه إلك أن ُيسؿل تػسقره هبذا آسؿ لقؽقن قاصعًا ومؼدمًا طؾك غقره
سـؿاه هبـذا آسـؿ
مـ التػاسقر ،بؾ وحتك ُيعطل تػسقره كقطًا مـ الؼداسة والجاللـة َّ
َٓ ّ

الذي هق وصػ لؾؼرآن الؽريؿ َوشِفاءن ل ٍَِا ِف ُّ
ٱلص ُۡورِ (يقكس-)24:
ِ

( )8محؿد بـ الحسـ بــ محؿـد بــ زيـاد بــ هـارون ،أبـقبؽر الـؼـاش ،طـالؿ بـالؼرآن وتػسـقره ،ولـد ســة
(033هـ) ،أصؾف مـ الؿقصؾ ،ومـشله ببغداد ،رحـؾ رحؾـة صقيؾـة ،وكـان يف مبـدأ أمـره يتعـاصك كؼـش
السؼقف والحقطان ف ُعرف بالـؼاش ،مـ مملػاتف( :شػاء الصدور الؿفذب يف تػسقر الؼـرآن)( ،اإلشـارة
يف غريب الؼرآن)( ،الؿعجؿ الؽبقر) يف أسؿاء الؼراء وقراءاهتؿ ،تقيف سـة (528هـ) -يـظر :تاريخ بغـداد
( ،)320.0وفقات إطقان (-)065.1
( )0آدم متز :مستشرق ألؿاينُ ،أستاذ الؾغات الشرققة بجامعة بازل يف سقيسرا ،كتب (الحضارة اإلسالمقة يف
الؼرن الرابع الفجري) بالؾغة إلؿاكقة ،وكؼؾفا إلـك العربقـة محؿـد طبـد الفـادي أبـق ريـدة يف مجؾـديـ،
تــقيف متــز ســـة (8552هـــ) -يـظــر :مقســقطة الؿستشــرققـ لعبــد الــرحؿـ بــدوي (ص )211:إطــالم
(-)050.8
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سـر تسـؿقة الـَّ َّؼـاش
ولذلؽ كجد ابـ خقر اإلشبقؾل (ت242:هـ) يؽشػ لــا َّ

الؿ َػ َّضـؾ بــ
لفذا العـقان بؼقلـف" :ضـاهك هـذا آسـؿ :ضـقاء الؼؾـقب ٕبـل صالـب ُ

َس َؾ َؿة يف تػسقر الؼرآن" .

كقع مـ التػاطؾ بـقـ الؿصــػقـ حقـث قـام
وهبذا تتضح لـا حؼقؼة التسؿقة وأهنا ٌ
ؾؿة وكالهؿا
الؿ َػ َّضؾ بـ َس َ
الـَّ َّؼاش باختقار طـقان لف قربف مـ مدلقٓت طـقان كتاب ُ
فالؿ َػ َّضؾ اقتصر طؾك (الؼؾـقب) ،لؽــ
يدوران حقل مـطؼة معقـة يف جسؿ اإلكسانُ ،

َ
كَ َت ۡع َ
نى
الـَّ َّؼاش وسع الدائرة فذكر (الصدور) التل تحتقي الؼؾقب وغقرهـاَ ،ول َٰ ِ
وب اٱىِت ِف ُّ
ۡٱى ُليُ ُ
ٱلص ُۡورِ -
ِ ِ

الؿ َػ َّضؾ بجعؾ الؽؾؿة إولك مــ العــقان (ضـقاء) التـل تؼابؾفـا يف الؾغـة
وقام ُ

مػردة (ضؾؿة) ،فلبدلفا الـَّ َّؼاش بـ(شػاء) التل تؼابؾفا يف الؾغة مػردة (مرض) !
ِ
والطعـ فقف وذلؽ مــ
وقام بعض العؾؿاء بنسؼاط تػسقر الـَّ َّؼاش (ت528:هـ)

خالل التحريـػ يف طــقان التػسـقر طؾـك سـبقؾ الـتفؽؿ ،ومحاولـة إبعـاد الــاس طــ
( )8ابـ خقر اإلشبقؾل :محؿد بـ خقر بـ طؿر بـ خؾقػـة الؾؿتـقين ،يؽــك بـلبل بؽـر ،مــ حػـاظ الحـديث،
لغقي وأديب مـ أهؾ إشبقؾقة  ،مـ أشـفر مملػاتـف (ففرسـة مـا رواه طــ شـققخف) ،تـقيف يف قرصبـة ســة
ّ
(242هـ) -يـظر :التؽؿؾة ٓبـ إبار ( ،)16.0شذرات الذهب ٓبـ العؿاد (-)183.3
ؾؿة  :يؽـك بلبل صالب ،طـالؿ يف الؾغـة وإدب ،كـان مــ خاصـة الػـتح بــ خاقـان وزيـر
الؿ َػ َّضؾ بـ َس َ
(ُ )0
الؿتقكؾ ،مـ مملػاتف :البارع يف الؾغة ،والػاخر يف إمثـال ،ومـا يحتـاج إلقـف الؽاتـب ،وضـقاء الؼؾـقب
وغقرها ،تقيف كحق (062هـ) -يـظر :معجؿ إدباء ( ،)0426.3وفقات إطقان (-)022.1
( )5ففرسة ابـ خقر اإلشبقؾل (-)42,41.8
( )1إكف مـ الؿؿؽـ الؼقل َّ
بـلن كشـاط الؿعتزلـة يف تؾـؽ الػـرتة ودطـقهتؿ إلـك تؼـديؿ العؼـؾ طؾـك الؿرويـات
ـؾؿة ,يعتــربون
والؿ َػ َّضــؾ بـــ َسـ َ
التػســقرية وآثــار الســؾػ ،جعــؾ أهــؾ الســـة والجؿاطــة ,كالـَّ َّؼــاشُ ،
مصـػات الؿعتزلة كقطًا مـ الؽتب التل تـدطق إلـك الحقـرة والشـؽقك فؼـامقا بتصــقػ تػاسـقر تـذهب
هذه الشؽقك وتؽقن شػا ًء لؽؾ صدر مريض بالشؽقك ،وضقا ًء لؽؾ قؾب مظؾؿ بالحقرة؟!
هذا إذا طرفـا َّ
أن كتابقـ مـ مملػات الـَّ َّؼاش حقل (العؼؾ) ،و(ضـد العؼـؾ) يف الـرد طؾـك سـائر الؿـذاهب
الؿخالػة التل مـ أشفرها الؿعتزلة -يـظر :معجؿ إدباء ( ،)0228.3وفقات إطقان(-)065.1
وهـاك احتؿال آخر :يدلؾ طؾك مدى التػاطؾ والتـافس بقـ الؿصـػقـ يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ تؾؽ الػـرتة
حقث كجد أبا بؽر إُ ْد ُفقي (ت555:هـ) ُيسؿل كتابف بـ(آستغـاء) ،وهـذا العــقان يـقحل َّ
بـلن تػسـقره
ٍ
مغـك طـ غقره مـ التػاسقر ،وأكف بؾغ الغاية يف آستقعاب والؽؿال!!
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آقرتاب مـف-
الاللؽـائل (ت185:هــ)" :ذاك إ ْشـ َػك الصـدُ ور،
ومـ ذلؽ ققل أبل الؼاسؿ َّ
ولقس ِ
بشػاء الصدُ ور" .
فلشػك فعؾ مصدره إشػاء يعـل هؾؽ وشارف طؾك الؿقت َ ،
والش َؼاء خالف
الؿ َعاكاة والتعب -
السعادة وهل ُ

لؼد كاكت هـذه العبـارة قاسـق ًة جـد ًا يف تػسـقر الـَّ َّؼـاش ،حقـث أشـار أبـق الؼاسـؿ
أن مـــ يؼــرأ هــذا التػســقر الؿســؿك ِ
الاللؽــائل (ت185:هـــ) إلــك َّ
(ش ـ َػاء الصــدور)

فس ُقصاب بالؿرض والفالك والؿقت ،لؿا احتقاه التػسقر مـ أمـقر خطقـرة اضـطرتف
إلك تبديؾ العـقان إلكَ :أ ْش َػك الصدُ ورَ .ش َؼاء الصدُ ور!!
ويبدو لل َّ
أن سبب هذه الفجؿة حقل هذا التػسقر راجعة إلك أمريـ:
إول :احتــقاء التػســقر طؾــك العديــد مـــ إحاديــث والؿرويــات الؿقضــقطة
الاللؽــائل
والباصؾــة ،ولفــذا ط َّؾــؼ الــذهبل (ت415:هـــ) طؾــك مؼقلــة أبــل الؼاســؿ َّ
(ت185:هـ) بؼقلف" :يعـل مؿا فقف مـ الؿقضقطات"  ،وقال يف مقصـ آخر" :أتك
( )8أبــق الؼاســؿ الاللؽــاةل :هبــة اهلل بـــ الحســـ بـــ مـصــقر الطــربي الــرازي ،حــافظ لؾحــديث ،مـــ فؼفــاء
الشافعقة ،مـ أهؾ صربستان ،استقصـ بغـداد ،وخـرج يف آخـر أيامـف إلـك الـديـقر فؿـات هبـا كفـالً ســة
(185هـــ) ،مـــ مملػاتــف( :أصــقل اطتؼــاد أهــؾ الســـة والجؿاطــة)( ،شــرح الســـة)( ،أســؿاء رجــال
الصحقحقـ) وغقرها -يـظر :تاريخ بغداد ( ،)825.83شذرات الذهب (-)60.2
( )0تاريخ بغـداد ( ،)320.0وكؼـؾ ابــ كثقـر الدمشـؼل (ت441:هــ) يف البدايـة والـفايـة ( )032.82طــ
بعضفؿ أهنؿ كاكقا يسؿقكف " إِ ْش َػا ُء الصدُ ور"-
ويف روايـة ذكرهــا أبـق شــامة الؿؼدسـل يف الباطــث طؾــك إكؽـار البــدع والحـقادث (ص ،)42:وابـــ دحقــة
الؽؾبل يف أداء ما وجب مـ بقان وضع القضاطقـ يف رجب ٓبـ دحقة الؽؾبل (ص ،)13:بؾػـظ" :ذاك
َش ـ َؼاء الص ـدُ ور ،"---وهــل روايــة كؼالهــا طـــ الخطقــب البغــدادي ،والخطقــب لــؿ يــذكر ســقى لػــظ
الاللؽائل (إشػك) ،وطؾقف فؼد تؽقن تحرفت طـدهؿا أو يف كسخ كتابقفؿا ,وهق إقرب ،,خصقصـًا
َّ
أن أغؾب مـ ذكر مؼقلة الاللؽائل ذكرها طؾك الؾػظ إول (إشػك)-
( )5يـظر :مؼايقس الؾغة ( ،)866.5وذكر ابـ إثقر يف الـفاية يف غريب الحديث وإثـر ( :)156.0أكـف ٓ
يؽاد ُيؼالَ :أ ْش َػك إ َّ
ٓ يف الشر-
( )1مؼايقس الؾغة ( ،)020.5بـاء طؾك روايةَ :
(ش َؼاء الصدور) إن ثبتت-
( )2تذكرة الحػاظ (-)55.5
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فقــــف بالعجائــــب والؿقضــــقطات"  ،وقــــال أيضــــًا" :أتــــك يف تػســــقره بطا َّمــــات
وفضائح" -
فؼد قال فقف أبـق بؽـر ال َب ْر َقـاين (ت102:هــ)" :لـقس فقـف حـديث صـحقح" ،

وأرى َّ
تػسقر
أن هذه العبارة فقفا مـ الؿبالغات ما فقفا ،إذ لقس مـ الؿعؼقل أن يخؾق
ٌ
ٍ
حديث صحقح!!
كبقر كتػسقر الـؼاش مـ
ٌ
ٍ
كثقرة صحقحة -
وإذا فتَّشـا يف بعض أجزائف سـجد أكف قد احتقى أحاديث

أخر :اهتام مملػـف بالؽـذب يف الحـديث ,مــ قبـؾ طؾؿـاء الجـرح والتعـديؾ,
ومـ ذلؽ ققل صؾحة بـ محؿد بـ جعػر (ت552:هـ)" :كان يؽذب يف الحـديث
والغالب طؾقف الؼصص" -
وقال فقف أبق بؽر ال َب ْر َقاين (ت102:هـ)" :كؾ حديثف مـؽر" -
وقال الذهبل (ت415:هـ) حقـؿا ترجؿ لف يف تذكرة الحػاظ" :كـت قـد أهؿؾتـف
لقهـف ثؿ رأيت أن أذكره وأذكـر طجـره وبجـره"  ،كؿـا قـال" :ا ُت ِفـؿ بالؽـذب" ،
( )8معرفة الؼراء الؽبار (ص-)835:
( )0الؿغـل يف الضعػاء (-)242.0
( )5أبقبؽر ال َب ْر َقاين :أحؿد بـ محؿـد بــ أحؿـد بــ غالـب ،طـالؿ بالحـديث ،مــ أهـؾ خـقارزم ،اسـتقصـ
الثقري وشعبة وأيقب
بغداد ،لف (مسـد) ضؿـف ما اشتؿؾ طؾقف البخاري ومسؾؿ ،وجؿع حديث سػقان
ّ
وآخــريـ ،ولــف (التخــريج لصــحقح الحــديث) ولــؿ يـؼطــع طـــ التصـــقػ إلــك أن مــات يف بغــداد ســـة
(102هـ) -يـظر :تاريخ بغداد ( ،)03.3شذرات الذهب (-)808.2
( )1تاريخ بغداد (-)320.0
( )2طرض الدكتقر طؾل بـ إبراهقؿ الــاجؿ يف رسـالتف العؾؿقـة (أبـق بؽـر الـؼـاش ومـفجـف يف تػسـقر الؼـرآن
الؽــريؿ) طــدة أحاديــث صــحقحة يف تػســقر الـؼــاش تــدفع هتؿــة الؼــقل بخؾــق تػســقره مـــ إحاديــث
الصحقحة (ص-)868:
( )3صؾحة بـ محؿد بـ جعػر  :الشاهد ،أبق الؼاسؿ ،ممرخ ،مـ أهؾ بغداد ،ومـ رجـال الحـديث ،صـحقح
السؿاع ،إ َّ
ٓ أكف كان معتزلقًا داطقة ،فرتك أهؾ الحديث الرواية طـف ،مـ مملػاتف( :أخبار الؼضاة) ،تـقيف
سـة (552هـ) -يـظر :سقر أطالم الـبالء ( ،)563.83لسان الؿقزان (-)080.5
( )4تاريخ بغداد (-)320.0
( )5تاريخ بغداد (-)320.0
( )6تذكرة الحػاظ (-)55.5
( )82الؿغـل يف الضعػاء (-)242.0
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وقال أيضًا" :وهق طـدي ُم َّتفؿ" -

ٓ َّ
وبالرغؿ مـ هذه الؿؼقٓت السابؼة حقل التػسقر وصاحبف إ َّ
أن إكصـاففؿ لـؿ

يؿـــعفؿ مـــ التســؾقؿ لــف بعؾــؿ التػســقر والؼــراءات حقــث كجــد الخطقــب البغــدادي
(ت135:هـ) يؼقل فقف" :كان طالؿًا بحروف الؼرآن ،حافظًا لؾتػسقر" .

كؿا طدَّ ه ابـ العربل (ت215:هـ) مـ ضؿـ التػاسـقر الؽثقـرة التـل قرأهـا ولـؿ
يعؾؼ طؾقف سقى أن قال" :فقف َح ْش ٌق كثقر" .

الؿ َػ ِّسـر شـقخ
الؿ َػ ِّسـر" ُ " ،
الؿ ْؼـرئ ُ
كؿا كجد الذهبل (ت415:هـ) يصـػف بــ" ُ
ال ُؼ َّراء"  ،وقال فقف أيضًا" :وهق يف الؼراءات أققى مـف يف الروايات"  ،ويف مقصـ
مـقصـ آخـر قـال" :وهـق يف الؼـراءات أمثـؾ"  ،كؿـا ذكـر اطتؿـاد أبـل طؿـرو الــداين
(ت111:هـ) يف كتابف (التقسقر) طؾك مرويات الـؼاش لؾؼراءات" -
بـــؾ ُيالحـــظ أهنـــؿ اهتؿـــقا بـــف فؼـــرؤوه ودرســـقه وكســـخقه بـــؾ كؼؾـــقا مــــف يف
تػاسقرهؿ  ،فالفجؿة كاكت مـ قبؾ ضـعػ بضـاطتف يف الصــعة الحديثقـة ولـقس يف
الؼراءات والتػسقر-

*

*

*

( )8سقر أطالم الـبالء (-)243.82
( )0تاريخ بغداد (-)320.0
( )5قاكقن التلويؾ (ص-)886:
( )1الؿغـل يف الضعػاء (-)242.0
( )2سقر أطالم الـبالء (-)245.82
( )3سقر أطالم الـبالء (-)241.82
( )4الؿغـل يف الضعػاء (-)242.0
( )5سقر أطالم الـبالء (-)243.82
( )6يـظــر :ففرســة ابـــ خقــر إشــبقؾل ( ،)42.8ففــرس ابـــ ططقــة (ص ،)885:الصــؾة ٓبـــ بشــؽقال
( ،)308.0( )021.8معرفة الؼراء الؽبار لؾذهبل (-)565.8
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طـاويـ كتب التػسقر  -دراسة تلصقؾقة

ملخق :حيتْٖ ىظب٘ تظنٔ٘ التفظري مً قبل مُفَظِّشِ.
م

العـقان

الؿملػ

جامع البقان طـ

محؿد بـ

وفاتف

كسبة تسؿقة التػسقر مـ قبؾ ُم َػ ِّسره
ذكر الطربي طـقان تػسقره يف كتابف (هتذيب

8

تلويؾ آي الؼرآن جرير الطربي

(ت582:هـ)

أثار) يف أربعة مقاضع مـفا ققلف (:)535.0
"وقد ب َّقـا يف كتابـا (جامع البقان طـ تلويؾ آي
الصقاب مـ الؼقل فقف"-
الؼرآن)
َ
تـظر :مؼدمة محؼؼ الؽتاب (ص )54,53:مـفا
ققلف" :ذكره هبذا العـقان صاحب كتاب كشػ
الظـقن---وقد طـقكت لف كسخة كقبريؾل بـ "

0

تلويالت أهؾ

أبق مـصقر

السـة

الؿاتريدي

(ت555:هـ)

تلويالت أبل مـصقر الؿاتريدي يف التػسقر"،
ويؼقل السؿرقـدي يف مؼدمة شرح هذا الؽتاب:
كتاب التلويالت الؿـسقب إلك الشقخ إمام الؿؾة
أبل مـصقر ُم َح َّؿد بـ أحؿد الؿاتريدي
السؿرقـدي"-

ذكر الـَّ َّؼاش طـقان تػسقره أثـاء الؽالم طـ أية
الثامـة والتاسعة مـ سقرة اإلكسان فؼال:
"ٕ---كَّا َو َس ْؿـا هذا بؽتاب (شػاء الصدور)

واختصركاه مـ ذلؽ" ،كؿا ك ََّصت غالب كتب
الرتاجؿ التل ترجؿت لؾـَّ َّؼاش طؾك طبارة:
5

ِش َػاء الصدور

محؿد بـ
الحسـ
الـَّ َّؼاش

(ت528:هـ)

َصـَّػ يف التػسقر أو َصـَّػ فقف كتابًاَ سؿاه (شػاء
الصدور) ،كالخطقب البغدادي يف تاريخ بغداد
( ،)320.0وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ
( ،)502.20وياققت الحؿقي يف معجؿ
إدباء ( ،)0228.3وابـ خؾؽان يف وفقات
إطقان ( ،)065.1والصػدي يف القايف
بالقفقات ( ،)022.0والسققصل يف صبؼات
الؿػسريـ (ص ،)61:والداودي يف صبؼات
الؿػسريـ (-)853.0
ذكر الرماين طـقان تػسقره يف رسالتف (الـؽت يف

1

الجامع لعؾؿ طؾل بـ طقسك
الؼرآن

الرماين

(551هـ)
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إطجاز الؼرآن) ضؿـ باب التضؿقـ (ص)821:
فؼال" :وقد ب َّقـا ذلؽ بعد اكؼضاء كؾ آية يف
كتاب (الجامع لعؾؿ الؼرآن)"-

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ
الؿملػ

م

العـقان

2

آستغـاء

بـ أحؿد
إُ ْد ُفقي

الؽشػ والبقان

أحؿد بـ

وفاتف

كسبة تسؿقة التػسقر مـ قبؾ ُم َػ ِّسره
ذكره تؾؿقذه مؽل بـ أبل صالب يف تػسقره فؼال:

محؿد بـ طؾل
(555هـ)

"جؿعت أكثر هذا الؽتاب مـ كتاب شقخـا أبل
سؿك
الؿ َّ
بؽر إُدفقي رحؿف اهلل ،وهق الؽتاب ُ

بؽتاب (آستغـاء)" ،وكسبف لف ابـ الجزري يف
سؿاه :آستغـاء
غاية الـفاية ( )866.0فؼالَّ " :
يف طؾقم الؼرآن" ،والذي يظفر أكف كتاب تػسقر،
والتػسقر مـ طؾقم الؼرآن-

3

طـ تػسقر الؼرآن محؿد الثعؾبل

كص طؾقف مملػف يف مؼدمة تػسقره ()84.0
َّ
(104هـ)

بؼقلف" :وسؿقتف كتاب( :الؽشػ والبقان طـ
تػسقر الؼرآن)"-
كص طؾقف مملػف يف مؼدمة تػسقره ()45.8
َّ

الفداية إلك بؾقغ مؽل بـ أبل
4
صالب
الـفاية

(154هـ)

بؼقلف " :وسؿقت هذا الؽتاب :الفداية إلك بؾقغ
الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،وأحؽامف،
وجؿؾ مـ فـقن طؾقمف".
أجؿع كؾ مـ ترجؿ لؾقاحدي كؿعجؿ إدباء
( ،)8332.1ووفقات إطقان (،)525.5
وسقر أطالم الـبالء ( ،)556.85وصبؼات
الؿػسريـ لؾسققصل (ص ،)45:وصبؼات

5

القجقز يف تػسقر طؾل بـ أحؿد
الؽتاب العزيز

القاحدي

البسقط يف

طؾل بـ أحؿد

التػسقر

القاحدي

(135هـ)

الؿػسريـ لؾداودي ( )561.8طؾك تسؿقة
تػسقره بـ(القجقز) ،واختؾػت الـسخ الخطقة يف
ورجح محؼؼ الؽتاب طؾك طـقان:
بؼقة العـقانَّ ،
(القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز) -يـظر:
التػاسقر الؿختصرة اتجاهاهتا ومـاهجفا ،د-
محؿد الربكة (ص-)325:
أجؿع كؾ مـ ترجؿ لؾقاحدي كؿعجؿ إدباء
( ،)8332.1ووفقات إطقان (،)525.5

6

وسقر أطالم الـبالء ( ،)556.85وصبؼات
(135هـ)

الؿػسريـ لؾسققصل (ص ،)45:وصبؼات
الؿػسريـ لؾداودي ( )561.8طؾك تسؿقة
تػسقره بـ(البسقط) ،يـظر :كالم محؼؼ البسقط
(-)855.8

 82القسقط يف تػسقر طؾل بـ أحؿد

(135هـ)
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أجؿع كؾ مـ ترجؿ لؾقاحدي كؿعجؿ إدباء

طـاويـ كتب التػسقر  -دراسة تلصقؾقة
م

العـقان

الؿملػ

الؼرآن الؿجقد

القاحدي

د .طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ الضامر
وفاتف

كسبة تسؿقة التػسقر مـ قبؾ ُم َػ ِّسره
( ،)8332.1ووفقات إطقان (،)525.5
وسقر أطالم الـبالء ( ،)556.85وصبؼات
الؿػسريـ لؾسققصل (ص ،)45:وصبؼات
الؿػسريـ لؾداودي ( )561.8طؾك تسؿقة
تػسقره بـ(القسقط)-

الؽشاف طـ
حؼائؼ غقامض
 88التـزيؾ وطققن
إقاويؾ يف

محؿقد بـ
طؿر

(255هـ)

الزمخشري

كص طؾقف يف مؼدمة تػسقره ( )5.8فؼال:
َّ
إلل مؼرتحقـ أن ُأمؾل طؾقفؿ
"---حتك اجتؿعقا َّ
(الؽشػ طـ حؼائؼ التـزيؾ ،وطققن إقاويؾ
يف وجقه التلويؾ)"-

وجقه التلويؾ

كص طؾقف مملػف يف كتابف الؼبس ()8214.8
َّ
80

أكقار الػجر

85

زاد الؿسقر

أبق بؽر محؿد
بـ العربل

(215هـ)

فؼال" :وقد كـا أمؾقـا يف كتاب (أكقار الػجر)
ثؿاكقـ ألػ ورقة ،تػرقت بقـ أيدي الـاس
وحصؾ طـد كؾ صائػة مـفا فـ-"---
كص طؾقف مملػف يف مؼدمة تػسقره ()88.8
َّ

طبد الرحؿـ
بـ الجقزي

(ت264:هـ)

فؼال" :فلتقتؽ هبذا الؿختصر القسقر ،مـطقيا
طؾك العؾؿ الغزير ،ووسؿتف بـ زاد الؿسقر يف طؾؿ
التػسقر» -
كص طؾقف مملػف يف خاتؿة تػسقره زاد الؿسقر
َّ

81

الؿغـل يف

طبد الرحؿـ

التػسقر

بـ الجقزي

(ت264:هـ)

( )288.1فؼال" :فؾقؽـ الـاضر يف كتابـا
متق ِّؼظًا لِؿا أغػؾـا ،فنكا ضؿـا آختصار مع كقؾ
الؿراد ،ومـ أراد زيادة بسط يف التػسقر فعؾقف
بؽتابـا (الؿغـل يف التػسقر)-

82

رمقز الؽـقز

طبد الرزاق
الرسعـل

ذكره ابـ رجب ضؿـ مملػات الرسعـل يف ذيؾ
صبؼات الحـابؾة ( )58.1فؼال :صـػ تػسقر ًا
(338هـ)

سؿاه( :رمقز
حسـًا يف أربع مجؾدات ضخؿة َّ
الؽـقز)" ،وكذلؽ الداودي يف صبؼات
الؿػسريـ (-)522.8

الجامع ٕحؽام
الؼرآن ،والؿب ِّقـ
83
لؿا تضؿـف مـ
السـة وآي الؼرآن

محؿد بـ
أحؿد

كص طؾقف مملػف يف مؼدمة تػسقره ( )5.8فؼال:
َّ
(348هـ)

الؼرصبل

وسؿقتُف بـ(الجامع ٕحؽام الؼرآن ،والؿب ِّقـ لؿا
" َّ
تضؿـف مـ السـة وآي الؼرآن)"-
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مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ
م

العـقان

الؿملػ

وفاتف

كسبة تسؿقة التػسقر مـ قبؾ ُم َػ ِّسره
كص طؾقف مملػف يف خاتؿة تػسقره (,522.2
َّ

84

85

أكقار التـزيؾ
وأسرار التلويؾ

لباب التلويؾ يف
معاين التـزيؾ

طبد اهلل بـ
طؿر

 )528فؼال" :وقد اتػؼ إتؿام تعؾقؼ سقاد هذا
(352هـ)

البقضاوي

إلباب--- ،الؿقسقم بـ(أكقار التـزيؾ وأسرار
التلويؾ)"-

طؾل بـ محؿد
الؿعروف

الؽتاب الؿـطقي طؾك فرائد فقائد ذوي

(418هـ)

بالخازن

كص طؾقف مملػف يف مؼدمة تػسقره ( )1.8فؼال:
َّ
"وسؿقتف (لباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ)"-
كص طؾقف مملػف يف مؼدمة مختصره (الـفر الؿاد)
َّ

 86البحر الؿحقط

أبق حقان
إكدلس

لؿا صـَّػت كتابل الؽبقر
( )05.8فؼال" :فنين َّ
(412هـ)

الؿسؿك بـ(البحر الؿحقط يف طؾؿ التػسقر)،
طجز طـ قطعف لطقلف السابح ،وتػ َّؾت لف طـ
اقتـاصف البارح والساكح ،فلجريت مـف هنر ًا
تجري طققكف-"---

كص طؾقف مملػف يف آخر مؼدمتف ( )01.8فؼال:
َّ
02

الـفر الؿاد مـ

أبق حقان

البحر

إكدلس

أكقار الحؼائؼ

أبق الثـاء
محؿد

(412هـ)

أثرت ُد َّر هذا الـفر مـ بحره ،وكثرت
"
--ولؿا َّْ
ُحؾ ّقف طؾك َمػرق الزمان وجقده وكحره ،سؿقتف
بـ(الـفر الؿاد مـ البحر)"-

08

الرباكقة
الجقاهر

00

الحسان يف
تػسقر الؼرآن

05

01

جامع البقان يف
تػسقر الؼرآن

كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف فؼال" :وسؿقتف:
َّ
(416هـ)

إصػفاين
طبد الرحؿـ
الثعالبل

كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف ( )802.8فؼال:
َّ
(542هـ)

التػسقر بالؿلثقر

السققصل

 02السراج الؿـقر يف

محؿد بـ

وسؿقتف :بـ(الجقاهر الحسان يف تػسقر
" ّ
الؼرآن)"-

(622هـ)

اإليجل

الدر الؿـثقر يف طبد الرحؿـ

الؼرآكقة)" -يـظر :تحؼقؼ :د -إبراهقؿ الفقيؿؾ
لؾتػسقر (ص-)15:

محؿد بـ طبد
الرحؿـ

(أكقار الحؼائؼ الرباكقة يف تػسقر الؾطائػ

كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف ( )08.8فؼال:
َّ
"---وسؿقتف( :جامع البقان يف تػسقر الؼرآن)"-

(688هـ)

كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف ( )1.8فؼال:
َّ
ِ
ِ
"---وسؿقتف( :الدّ ّر الؿـثقر فل ال َّت ْػسقر

(644هـ)

كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف ( )5.8فؼال:
َّ

بالؿلثقر)"-

458

طـاويـ كتب التػسقر  -دراسة تلصقؾقة
م

د .طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ الضامر
وفاتف

كسبة تسؿقة التػسقر مـ قبؾ ُم َػ ِّسره

العـقان

الؿملػ

اإلطاكة طؾك

أحؿد

"وسؿقتف (السراج الؿـقر يف اإلطاكة طؾك معرفة

معرفة بعض

الشربقـل

بعض معاين كالم ربـا الحؽقؿ الخبقر)"-

معاين كالم ربـا
الحؽقؿ الخبقر
كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف ( )3.8فؼال---" :
َّ
إرشاد العؼؾ
 03السؾقؿ إلك مزايا

محؿد بـ
محؿد

الؽتاب الؽريؿ

أبقالسعقد

البحر الؿديد يف

أحؿد بـ

تػسقر الؼرآن
الؿجقد

محؿد ابـ
طجقبة

وتقجفت إلك إمالء ما ضؾت أبتغقف كاويًا أن
(650هـ)

أسؿقف طـد تؿامف بتقفقؼ اهلل تعالك وإكعامف
(إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب
الؽريؿ)"-
كص طؾقف مملػف يف ففرستف (ص )52:فؼال" :ثؿ
َّ

04

(8001هـ)

فسرت كتاب العزيز مـ أولف إلك آخره يف أربعة
َّ
مجؾدات كبقرة ،جؿعت فقف بقـ طبارة أهؾ
الظاهر وإشارة أهؾ الباصـ سؿ ّقتف( :البحر
الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد)"-

05

فتح الؼدير
الجامع بقـ فـل محؿد بـ طؾل
الرواية والدراية

(8022هـ)

الشقكاين

كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف ( )82.8فؼال:
َّ
"ويتب ّقـ لؽ َّ
لب الؾباب،
أن هذا الؽتاب هق ّ
وطجب العجاب ،وذخقرة الطالب ،وهناية
ملرب إلباب ،وقد سؿ ّقتف( :فتح الؼدير الجامع

مـ طؾؿ التػسقر

بقـ فـل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسقر)"-
كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف ( )2.8فؼال:
َّ

روح الؿعاين يف
06

تػسقر الؼرآن
العظقؿ والسبع
الؿثاين

"فعرضت الحال لدى حضرة وزير
محؿقد بـ
طبد اهلل

القزراء---مقٓكا طؾل رضا باشا ٓ زال لف الرضا
(8042هـ)

ألقسل

غطاء وفراشا فسؿاه طؾك الػقر وبديفة ذهـف
تغـل طـ الغقر (روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن
العظقؿ والسبع الؿثاين) فقا لف اسؿ ما اسؿاه
كسلل اهلل تعالك أن يطابؼف مسؿاه"-
كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف ( )1.8فؼال:
َّ

 52محاسـ التلويؾ

جؿال الديـ
الؼاسؿل

"فشحذت كؾقؾ العزم ،وأيؼظت كائؿ الفؿ،
(8550هـ)

واستخرت اهلل تعالك يف تؼرير ققاطده ،وتػسقر
مؼاصده يف كتاب اسؿف بعقن اهلل الجؾقؾ:
(محاسـ التلويؾ)"-

 58جقاهر إفؽار طبد الؼادر بـ

(8513هـ)
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كص طؾقف مملػف يف هناية الجزء إول مـ التػسقر

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ
م

العـقان

الؿملػ

ومعادن إسرار

بدران

كسبة تسؿقة التػسقر مـ قبؾ ُم َػ ِّسره
(ص )533:فؼال" :وقد خطر لل أن ُأسؿل

وفاتف

الؿستخرجة مـ

الؽتاب كؾف( :جقاهر إفؽار ومعادن إسرار

كالم العزيز

الؿستخرجة مـ كالم العزيز الجبار)".

الجبار
كظام الؼرآن
 50وتلويؾ الػرقان
بالػرقان

طبد الحؿقد
الػراهل

ذكره تؾؿقذه محؿد أجؿؾ أيقب اإلصالحل
(8516هـ)

ضؿـ مؼدمتف لؽتاب شقخف (مػردات الؼرآن)
(ص)51:

جؿقع الؿصادر التل ترجؿت لف تـص طؾك َّ
أن لف
تقفقؼ الرحؿـ
تػسقر ًا بعـقان( :تقفقؼ الرحؿـ يف دروس
فقصؾ الؿبارك (ت8543:هـ)
55
يف دروس الؼرآن
الؼرآن) -يـظر :مؼدمة محؼؼ الؽتاب ()15.8
تقسقر الؽريؿ
52

الرحؿـ يف

طبد الرحؿـ

تػسقر كالم
الؿـان

السعدي

أضقاء البقان يف
محؿد إمقـ
 53إيضاح الؼرآن
الشـؼقطل
بالؼرآن

(8543هـ)

لؿ يـص الؿػسر طؾك هذا العـقان يف تػسقره،
ولؽـ لؽقكف صبع يف حقاتف هبذا العـقان ففذا
دلقؾ إقرار مـف-
لؿ يـص الؿػسر طؾك هذا العـقان يف تػسقره،

(8565هـ)

ولؽـ لؽقكف صبع يف حقاتف هبذا العـقان ففذا
دلقؾ إقرار مـف-

(التحرير
والتـقير) تحرير
54

الؿعـك السديد

الطاهر بـ

وتـقير العؼؾ

طاشقر

(8565هـ)

الجديد مـ
تػسقر الؽتاب

كص طؾقف مملػف يف مؼدمتف ( )5.8فؼال:
َّ
"---وسؿقتف « :تحرير الؿعـك السديد وتـقير
العؼؾ الجديد مـ تػسقر الؽتاب الؿجقد)"-

الؿجقد

*

*
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اخلامت٘
مـ الؿـاسب بعد آكتفاء مـ كتابة هذا البحث ،طرض أهؿ الـتائج والتقصقات
التل تقصؾت إلقفا:

أهؿ الـتاةج:
8ـ ـ َّ
الؿ َػ ِّســر ،وكػســقتف،
أن بعــض طـــاويـ كتــاب التػســقر تػقــد يف معرفــة مـــفج ُ
وصبقعة طصره-
0ـ أول مـ وضع طـقاكًا لتػسقره محؿد بـ جرير الطـربي (ت582:هــ) ،حقـث
سؿاه( :جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن)-
َّ
5ـ لقس مـ الؿؿؽـ تحديـد زمــ معـقـ ُطـرف طــف آهتؿـام بطـقل العــقان أو
الؿ َػ ِّسر وطؼؾقتف ومـفجف-
قصره ،بؾ هل متػاوتة طرب العصقر ،وأهنا راجعة إلك ذات ُ
1ـ أصقل طـاويـ كتب التػسقر ما زاد طؾك خؿس كؾؿات وبؾغ العشرة-
2ــــ َّ
أن غالـــب الؿػســـريـ اجتفـــدوا أن يجعؾـــقا محتـــقى تػاســـقرهؿ مطابؼـــًا
لعـاويـفؿ-
الؿ َػ ِّسر لـتاجف-
3ـ بعض طـاويـ التػاسقر ُتشعر بآطتزاز والػخر مـ قبؾ ُ
الؿ َػ ِّسر مـ خالل طـاويـ تػسقره-
4ـ حضقر مـفجقة الؿادة العؾؿقة لدى ُ
الؿ َػ ِّسر السؾقكقة لفا أثر طؾك طـقان تػسقره-
5ـ صبقعة ُ

الؿ َػ ِّسر طؾك طـقان تػسقره-
6ـ أثر الؿؽان الذي يعقش فقف ُ
82ـ كؼد العؾؿاء لبعض طـاويـ كتب التػسقر دلقؾ طؾك أهؿقة العـقان وصـقاغتف
يف حقاهتؿ-

التقصقات:
8ـ دطقة الباحثقـ لؾؽتابة يف مثؾ هذه الؿقضقطات التـل يظــ الـبعض أهنـا كـقع
مـ ترف العؾؿ أو ُم َؾحـف ٓ ،بـؾ هـل سـبقؾ إلـك التلمـؾ والؿالحظـة ،ومعرفـة صرائـؼ
الؿػسريـ ومـاهجفؿ يف التللقػ ،وهق داخؾ يف تاريخ التػسقر ومـاهجف-
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كؿــا َّ
أن مثــؾ هــذه الؿقضــقطات تحتــاج إلــك مزيـ ٍـد مـــ كــد الــذهـ والتعــب يف
الؿ َػ ِّسر أثـاء تسؿقتف لتػسقره-
التػؽقر 7لؿعرفة أبرز الؿالبسات التل كاكت تحقط ُ
0ـ آهتؿام بؿقضقع طـاويـ التػاسقر ،ودٓٓهتا ،وكسبتفا ٕصحاهبا-
5ـ آهتؿام بعـاويـ تػاسقر الػـرق كالصـقفقة والشـقعة والؿعتزلـة وكحـق ذلـؽ،
ودراسة أبعادها الدٓلقة-
وختامًا أتؿـك أن أكقن وفؼت يف تؼديؿ فؽـرة هـذا البحـث طؾـك أحســ وجـف،
وأن يؽقن إضافة طؾؿقة جديدة لؿؽتبة الدراسات الؼرآكقة-

*

*
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املضادس ّاملشاجع
 -8أداء ما وجب مـ بقان وضع القضاطقـ يف رجب ،أبق الخطاب طؿر بـ حســ
إكدلســل الشــفقر بــابـ دحقــة الؽؾبــل (ت355:هـــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد زهقــر
الشاويش ،تخريج :محؿد كاصر الديـ إلباين ،الؿؽتب اإلسالمل,بقـروت،
ط8186 ،8هـ8665,م-
 -0إطـــالم  ،خقـــر الـــديـ الزركؾـــل ،دار العؾـــؿ لؾؿاليـــقـ  ,بقـــروت  ،ط ،84
0224م-
 -5أبقبؽر الـؼاش ومـفجف يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ ،د -طؾل بــ إبـراهقؿ الــاجؿ،
رسالة دكتقراه مـ جامعة أم الؼـرى,قسـؿ الؽتـاب والســة يف مؽـة الؿؽرمـة،
8122هـ8652,م-
 -1أكــقار التـزيــؾ ،وأســرار التلويــؾ ،طبــد اهلل بـــ طؿــر البقضــاوي (ت352:هـــ)،
تحؼقؼ :د -محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل ،دار إحقاء الرتاث العربل,بقروت،
ط8185 ،8هـ-
 -2الباطث طؾك إكؽار البدع والحقادث ،أبق الؼاسـؿ طبـد الـرحؿـ بــ إسـؿاطقؾ
الؿعروف بلبل شامة (ت332:هـ) ،تحؼقؼ :طثؿان أحؿـد طــرب ،دار الفـدى,
الؼاهرة ،ط8565 ،8هـ8645,م-
 -3البحر الؿحقط  ،محؿد بـ يقسػ الشفقر بلبل حقان إكدلسل (ت412:هـ)،
تحؼقؼ :طادل أحؿد طبد الؿقجقد وآخريـ  ،دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت ،ط
8185 ،8هـ8665,م-
 -4البداية والـفاية ،أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقـر (ت441:هــ) ،تحؼقـؼ:
أ-د :طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل ،دار هجر,الؼاهرة8185 ،هـ8664,م-
 -5بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة ،طبد الرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل
(ت688:هـ) ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبـراهقؿ ،الؿؽتبـة العصـرية,لبــان،
صقدا-
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 -6تاريخ بغداد ،أبق بؽر أحؿد بـ طؾل بــ ثابـت بــ أحؿـد بــ مفـدي الخطقـب
البغدادي (ت135:هـ) ،تحؼقؼ :د -بشار طقاد معروف ،دار الغرب اإلسالمل
 ,بقروت ،ط8100 ،8هـ 0220 ,م-
 -82تلويالت أهؾ السـة ،أبق مـصقر محؿد بــ محؿـد الؿاتريـدي (ت555:هــ)،
تحؼقــؼ :د-مجــدي باســؾقم ،دار الؽتــب العؾؿقــة,بقــروت ،ط8103 ،8هـــ,
0222م-
 -88تاج الرتاجؿ ،قاسؿ بـ ُقط ُؾقبغا السقدوين (ت546:هـ) ،تحؼقؼ :محؿـد خقـر
رمضان يقسػ ،دار الؼؾؿ,دمشؼ8185 ،هـ8660,م-
 -80التحرير والتـقير ،محؿد الطاهر بـ طاشقر  ،دار سحـقن  ,تقكس-
 -85التػســقر الؾغــقي لؾؼــرآن الؽــريؿ ،أ-د -مســاطد بـــ ســؾقؿان الطق ـار ،دار ابـــ
الجقزي,الدمام ،ط8150 ،8هـ-
 -81تػاسقر آيات إحؽام ومـاهجفا ،أ-د -طؾل بـ سؾقؿان العبقـد ،دار التدمريـة,
الرياض ،ط8158 ،8هـ0282,م-
 -82التػاسقر الؿختصرة,اتجاهاهتا ومـاهجفا ،د -محؿد بـ راشد الربكـة ،كرسـل
الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف,جامعة الؿؾؽ سعقد,الرياض ،ط8153( ،8هـ)-
 -83التػسقر البسقط ،أبق الحسـ طؾل بـ أحؿد القاحـدي (ت135:هــ) ،تحؼقـؼ:
مجؿقطــة مـــ البــاحثقـ ،طؿــادة البحــث العؾؿــل  ,جامعــة اإلمــام محؿــد بـــ
سعقد اإلسالمقة,الرياض ،ط8152 ،8هـ-
 -84التؽؿؾــة لؽتــاب الصــؾة ،محؿــد بـــ طبــد اهلل بـــ أبــل بؽــر الؼضــاطل البؾـســل
(ت325:هـــ) ،تحؼقــؼ :طبــد الســالم الفــراس ،دار الػؽــر لؾطباطــة  ,لبـــان،
8182هـ8662 ,م-
 -85تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان ،طبد الرحؿـ بـ كاصـر السـعدي
(ت8543:هـ) ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بــ معـال الؾقيحـؼ ،ممسسـة الرسـالة,
بقروت8102 ،هـ0222,م-
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 -86هتذيب أثار وتػصقؾ الثابت طـ رسقل اهلل مـ إخبار ،أبق جعػر محؿد بـ
جريرالطربي (ت582:هـ) ،تحؼقؼ :محؿـقد محؿـد شـاكر ،مطبعـة الؿـدين,
الؼاهرة-
 -02ثؿرات إوراق (مطبـقع هبـامش الؿسـتطرف يف كـؾ فــ مسـتظرف لؾشـفاب
إبشــقفل) ،أبــق بؽــر بـــ طؾــل ابـــ حجــة الحؿــقي (ت554:هـــ) مؽتبــة
الجؿفقرية العربقة ,مصر-
 -08جــامع البقــان طـــ تلويــؾ آي الؼــرآن ،أبــقجعػر محؿــد بـــ جريــر الطــربي
(ت582:هـــ) ،تحؼقــؼ :د -طبــد اهلل بـــ طبــد الؿحســـ الرتكــل ،دار هجــر,
الؼاهرة ،ط8100 ،8هـ0228م-
 -00الجامع ٕحؽام الؼرآن ،محؿد بـ أحؿد الؼرصبـل (ت348:هــ) ،تحؼقـؼ :د-
طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل ،ممسسة الرسالة,بقروت ،ط 8104 ،8هـ ,
0223م-
 -05جقاهر إفؽار ومعـادن إسـرار ،طبـد الؼـادر بــ أحؿـد بــ بـدران ،تحؼقـؼ:
زهقر الشاويش ،الؿؽتب اإلسالمل,بقروت ،ط8102 ،8هـ8666,م-
 -01الجقاهر الؿضقة يف صبؼات الحـػقة ،طبد الؼادر بـ محؿد بـ كصر اهلل الؼرشل
(ت442:هـ) ،مقر محؿد كتب خاكف  ,كراتشل-
 -02الحضارة اإلسالمقة يف الؼرن الرابـع الفجـري ،آدم متـز ،ترجؿـة :محؿـد طبـد
الفادي أبق ريده ،دار الؽتاب العربل,بقروت ،ط8554( ،1هـ8634,م)-
 -03الــدر الؿـثــقر يف التػســقر بالؿــلثقر ،طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل بؽــر الســققصل
(ت688:هـــ) ،تحؼقــؼ :د -طبــد اهلل بـــ طبــد الؿحســـ الرتكــل ،دار هجــر ,
الؼاهرة  ،ط 8101 ، 8هـ 0225 ,م-
 -04ذيـــؾ صبؼـــات الحـابؾـــة ،طبـــد الـــرحؿـ بــــ أحؿـــد بــــ رجـــب الحـبؾـــل
(ت462:هـ) ،تحؼقؼ :د طبد الرحؿـ بـ سؾقؿان العثقؿقـ ،مؽتبة العبقؽان ,
الرياض ،ط8102 ،8هـ0222م-

465

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (3412 )82هـ

 -05رمقز الؽـقز يف تػسقر الؽتـاب العزيـز ،طبـد الـرزاق الرسـعـل (ت338:هــ)،
تحؼقــؼ :أ-د -طبــد الؿؾــؽ بـــ دهــقش ،مؽتبــة إســدي,مؽــة الؿؽرمــة ،ط،8
8106هـ0225,م-
 -06روح الؿعــاين يف تػســقر الؼــرآن العظــقؿ والســبع الؿثــاين ،أبــق الػضــؾ محؿــقد
إلقسل (ت8042:هـ) ،دار إحقاء الرتاث,بقروت-
 -52زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،طبد الـرحؿـ بــ طؾـل بــ محؿـد الجـقزي (ت:
264هـ) ،طبد الرزاق الؿفدي ،دار الؽتاب العربل  ,بقروت ،ط8100 ،8هـ-
 -58سقر أطالم الـبالء ،أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بــ طثؿـان بــ َقا ْيؿـاز الـذهبل
(ت415:هــــ) ،تحؼقؼ:مجؿقطـــة مــــ البـــاحثقـ إشـــراف الشـــقخ شـــعقب
إركاؤوط ،ممسسة الرسالة,بقروت ،ط8122 ،5هـ8652م-
 -50شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب ،طبد الحل بـ أحؿد ابــ العؿـاد الحـبؾـل
(ت8256:هـــ) ،تحؼقــؼ :محؿــقد إركــاؤوط ،خــرج أحاديثــف :طبــد الؼــادر
إركاؤوط ،دار ابـ كثقر,بقروت ،ط8123 ،8هـ8653,م-
 -55صـــقد الخـــاصر ،أبـــق الػـــرج طبـــد الـــرحؿـ بــــ طؾـــل بــــ محؿـــد الجـــقزي
(ت264:هـــ) ،طـايــة :حســـ الؿســاحل ســقيدان ،دار الؼؾــؿ  ,دمشــؼ ،ط،8
8102هـ 0221 ,م-
 -51صبؼـات الشـافعقة ،طبـد القهـاب السـبؽل (ت448:هــ) ،تحؼقـؼ :د -محؿـقد
الطـاحل ،وآخر ،دار هجر,الؼاهرة ،ط8185 ،0هـ-
 -52صبؼــات الشــافعقة ،أبــق بؽــر بـــ أحؿــد الشــفبل الدمشــؼل ابـــ قاضــل شــفبة
(ت528:هـ) تحؼقؼ :د -الحافظ طبـد العؾـقؿ خـان ،طـالؿ الؽتـب  ,بقـروت،
ط8124 ،8هـ-
 -53صبؼات الؿػسريـ  ،طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل (ت688:هــ) ،دار
الؽتب العؾؿقة  ,بقروت-
 -54صبؼــات الؿػســريـ ،محؿــد بـــ طؾــل الــداوودي (ت612:هـــ) ،دار الؽتــب
العؾؿقة,بقروت-
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 -55العـــقان حؼقؼتــف وتحؼقؼــف يف الؽتــاب العربــل الؿخطــقط ،د -طبــاس أحؿــد
طؿان ،ط8153 ،8هـ0282,م-
أرحقؾف ،كـقز الؿعرفةَّ ,
 -56العـقان الصحقح لؾؽتاب ،د -حاتؿ بـ طارف العقين ،دار طالؿ الػقائـد,مؽـة
الؿؽرمة ،ط8186 ،8هـ-
 -12غايــة الـفايــة يف صبؼــات الؼــراء ،أبــق الخقــر محؿــد بـــ محؿــد بـــ يقســػ بـــ
الجزري (ت555:هـ) ،طـاية :ج -برجسرتاسر ،مؽتبة ابـ تقؿقة,الؼاهرة-
 -18الؼبس يف شرح مقصل شرح مقصل مالؽ بـ أكس ،أبقبؽر محؿد بـ طبد اهلل بــ
العربــل (ت215:هـــ) ،تحؼقــؼ :د -محؿــد طبــد اهلل ولــد كــريؿ ،دار الغــرب
اإلسالمل,بقروت ،ط8660 ،8م-
 -10فتح الرحؿـ يف تػسقر الؼرآن ،طبد الرحؿـ بـ محؿد العؾقؿل (ت604:هـ)،
طـايــة :كــقر الــديـ صالــب ،وزارة إوقــاف والشــمون اإلســالمقة,قطـر ،ط،8
8152هـ0226,م-
 -15ففرسة ابـ خقر اإلشبقؾل ،أبـق بؽـر محؿـد بــ خقـر اإلشـبقؾل (ت242:هــ)،
تحؼقؼ :محؿد فماد مـصـقر ،دار الؽتـب العؾؿقـة,بقـروت ،ط8186 ،8هــ,
8665م-
 -11الػفرست ،أبق الػرج محؿد بـ إسحاق بـ محؿد القراق البغدادي الؿعتزلل
الشقعل الؿعروف بالـديؿ (ت552 :هــ) ،تحؼقـؼ :أيؿــ فـماد سـقد ،ممسسـة
الػرقان لؾرتاث اإلسالمل,لـدن ،ط8152 ،8هـ0226,م-
 -12قاكقن التلويؾ ،أبقبؽر بـ العربل (ت215:هـ) ،تحؼقؼ :محؿد السؾقؿاين ،دار
الؼبؾة,جدة ،ط8123 ،8هـ8653,م-
 -13الؽشــػ والبقــان طـــ تػســقر الؼــرآن ،أبــق إســحاق أحؿــد بـــ محؿــد الثعؾبــل
(ت104:هـــ) ،تحؼقــؼ :مجؿقطــة مـــ البــاحثقـ ،دار التػســقر,جــدة ،ط،8
8153هـ0282,م-
 -14الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ ،أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿر الزمخشري
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(ت255:هـ) ،دار الؽتاب العربل,بقروت ،ط8124 ،5هـ-
 -15لباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ ،أبق الحسـ طؾل بـ محؿد الؿعروف بالخـازن
(ت418:هـ) ،دار الؽتب العؾؿقة,بقروت ،ط8182 ،8هـ-
 -16لسان الؿقـزان ،أحؿـد بــ طؾـل بــ حجـر العسـؼالين (ت520:هــ) ،تحؼقـؼ:
دائرة الؿعارف الـظامقة,الفـد ،ممسسة إطؾؿل لؾؿطبقطات,بقروت ،ط،0
8562هـ8648,م-
 -22معجــؿ إدبــاء (إرشــاد إريــب إلــك معرفــة إديــب) ،أبــق طبــد اهلل يــاققت
الحؿــقي (ت303:هـــ) ،تحؼقــؼ :إحســان طبــاس ،دار الغــرب اإلســالمل,
بقروت ،ط8181 ،8هـ8665,م-
 -28معجؿ البؾدان ،ياققت بـ طبد اهلل الحؿقي (ت303:هـ) ،تحؼقؼ :فريـد طبـد
العزيز الجـدي  ،دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت-
 -20معجؿ مؼايقس الؾغة ،أبق الحسقـ أحؿد بـ فارس (ت562:هـ) ،تحؼقؼ :طبد
السالم هارون ،دار الػؽر,بقروت8566 ،هـ8646,م-
 -25معجـؿ الؿػســريـ ،طـادل كــقيفض ،ممسســة كـقيفض لؾثؼافــة,بقــروت ،ط،8
8125هـ8655,م-
 -21معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار ،أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بــ
طثؿان بـ َقا ْيؿاز الـذهبل (ت415 :هــ) ،دار الؽتـب العؾؿقـة,بقـروت ،ط،8
 8184هـ8664 ,م-
 -22الؿغـل يف الضعػاء ،أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ َقا ْيؿـاز الـذهبل
(ت415 :هـ) ،تحؼقؼ :د -كقر الديـ طرت-
 -23مػفــقم التػســقر والتلويــؾ وآســتـباط والتــدبر والؿػســر ،أ-د :مســاطد بـــ
سؾقؿان الطقار ،دار ابـ الجقزي,الدمام ،ط8105 ،8هـ)-
 -24مقسقطة الؿستشرققـ ،طبد الحؿـ بدوي ،دار العؾؿ الؿاليقـ,بقروت ،ط،5
8665م-
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 -25كػـــح الطقـــب مــــ غصــــ إكـــدلس الرصقـــب ،أحؿـــد بــــ محؿـــد الؿؼـــري
(ت8218:هـ) ،تحؼقؼ :د -إحسان طباس ،دار صادر ,بقروت8664 ،م-
 -26الـؽت يف إطجاز الؼرآن ،طؾل بـ طقسك الرماين (ت551:هـ) ،مطبقع ضؿـ:
ثالث رسائؾ يف إطجاز الؼرآن ،تحؼقـؼ :محؿـد خؾـػ اهلل ،د -محؿـد زغؾـقل
سالم ،دار الؿعارف,الؼاهرة ،ط8643 ،5م-
 -32الـفاية يف غريب الحديث وإثر ،أبق السعادات الؿبارك بـ محؿـد بــ إثقـر
(ت323:هـــ) ،تحؼقــؼ :صــاهر أحؿــد الــزاوى  ,محؿــقد محؿــد الطـــاحل،
الؿؽتبة العؾؿقة,بقروت8566 ،هـ8646,م-
 -38الفداية إلك بؾقغ الـفاية ،مؽل بـ أبل صالب (154هـ) ،تحؼقؼ :مجؿقطة مــ
الباحثقـ ،جامعة الشارقة ،ط8106 ،8هـ0225,م-
 -30وفقات إطقان وإكباء أبـاء الزمان ،أحؿد بـ محؿد بـ َخ ِّؾؽان (ت358:هــ)،
تحؼقؼ :إحسان طباس ،دار صادر,بقروت-
الؿؼآت:
 ,8دلقؾ التػاسقر الؿطبقطة حتك طام (8158هـ) ،ياسر بـ إسؿاطقؾ راضل ،مؼالة
كشرت يف مجؾة اإلمام الشاصبل لؾدراسـات الؼرآكقـة,جـدة ،طـدد ( ،)88ســة
8150هـ-
 ,0طتبات الـص إدبل (بحث كظري) ،حؿقـد الحؿـداين ،مؼالـة كشـرت يف مجؾـة
طالمــات يف الـؼــد ،التابعــة لـــادي جــدة إدبــل ،مجؾــد ( ،)80طــدد (،)13
شقال8105 ،هـ-

*

*
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Evaluation Study of positions Qur'an parts
Dr. Yasir Bin Ismail Radi
Assistant Professor at the Higher Institute of Imams and Speakers, Taibah
University, Medina

Abstract
The
.

*

*

.
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Inattention in the Holy Quran
Dr. Amal bin Suleiman bin Ibrahim Al - Ghunaim
Associate Professor in the Department of Islamic Studies
Specialization: interpretation and sciences of the Koran
Princess Nora bint AbdulRahman University

Abstract
In
.
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Letters for which Abdullah Bin Amer Al-Yahssobi
disagreed with Nafee in the novel of Cullon compared to
the novel of Aby AL Nasheet
Dr. Mustafa Mohamed Saleh Bourwad
Director of Central Administration, Ministry of Interior, State of Casablanca

Abstract
One
.
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Women's propriety in the Holy Qur'an, an objective
analysis study
Dr. Abdulmoniem Al Hawas
Associate professor in the Faculty of law and Islamic Studies in Al-Ahsa

Abstract
The
.
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Weighting of Imam Abu Bakr Ibn Mehran in matters of
readings
Through his book "Al-Mabsout and al-Ghaya"
combined and studied
Dr. Basem bin Hamdi bin Hamed Al Sayed
Associate Professor, Department of Readings at the College of the Holy Quran and
Islamic Studies
Islamic University in Medina

Abstract
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.
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Ibn Al-Mundhir and the position of his interpretation as
one of the most famous gnomic interpretations
A comparative study
Dr. Mohamed bin Abdullah El Khodairy
Associate Professor of the Quranic Studies department, Faculty of Education,
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

Abstract
All
.
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Interpretation the "characteristics of Allah" ayat
by the meaningful necessity with evidence
Dr. Emad Taha Al Raoush
Associate professor, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University / Al
Riyadh. Al Quran Al Kareem and its Sciences

Abstract
It mentioned in the Quran Kareem and the Sunna words added
characteristics to Allah, and Al Salaf approach recognized as Allah
has proven himself, Without representation nor Likening nor Adapts.
But they often have no extant evidence but merely indicate the
meaningful necessity to attribute.this is a known origin for the people
of the language and called meaningful necessity interpretation, which
is different from the explanation of which is based on denying the
original meaning, different with him and though they have
similarities; because the meaningful necessity interpreter prove origin,
while the explanatory denies.this is perhaps drops people who not
known Al Salaf approach, And they did not get used to their style of
error, It will think that the interpreter was not authorized to prove that
status denied, though interpreted meaningful necessity first, if
interpreted in one place as meaningful necessity, and in another place
with other meaningful necessity, and in elsewhere place with other
meaningful necessity that hesitate there.Indeed, in all of these begin
from proving the characteristic explicitly or implicitly, seeing that the
term Set to indicate trait, then interpret as meaningful necessity
suitable for the context, nothing he have to prove in a position to
prove in all positions, and If interpreted as a meaningful necessity, it
should be interpreted in the same way in all positions; because the
context and structure and pronunciation differs from one position to
another. someone may even denial the characteristic, and explanted
the terms, However no longer interpreted for the characteristic, But
interpretating of the term; because he does not see as a subject to
indicate the character.to solve these misunderstandings I collect the
words of the previous interpreters in the characteristics of Allah in all
positions of the Quran completely induction way, and analyzed and
classified, And I stood through it on their way to establish the
characteristics and interpretation, and I discussed all of this and cited
him from the Quran and Sunnah and the sayings of Al Salaf .
Keywords: Interpretation, meaningful, characteristics, Approach,
Al Salaf
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Introduction of edition (27)
In the name of Allah the most Gracious and most Graceful

Praise be to Allah who taught the pen who teaches the human; who
teaches human what he did not know and peace and blessing upon the
precursor,the warner and the enlightening lamp; our prophet Mohammed, his
family and his companions but after,
Holy Qur'an is an evidence of Allah on the ancients and the later ones and
it is the clearly light and the straight path; whoever talks with it becomes
honest, whoever judge through it becomes fair and whoever follows it being
guided to a straight line. With Qur'an, souls never being disturbed and eyes
won't be closed. Qur'an was sent as guidance, sharia and an open path.
Concept of judge, Sharia of arbitration, constitution of ethics and a
reform document; the world has no need greater than their need for this Holy
book and the clear light.
However, the diversity of the human needs and the diversity of people
needs, there is no need, who sent Mohammed peace and blessing be upon
him the truth, greater than the guidance of people through Qur'an and there is
no more urgent need than acting upon its light.
It is truth to say that there is no solution for the problems of the world and
no exist out of darkness but through the Holy Qur'an and the clear light
(Indeed, there has come to you from Allah a light and a plain. He brings
them out of darkness by his will unto light and guides them to a straight
way) Al Ma'ida 15, 16.
It is the way to peace and the exit from ways of darkness, Qur'an includes
soul, heart and ethics, it is an exit from darkness which turn life into
straitened and unhappiness life marked with the non-existence of faith and
certainty. (There is a heaven in our life whoever does not enter it; would not
enter the heaven in the afterlife).
The pending responsibility regarding scholars and students seeking
knowledge to spread the direction of Qur'an and to Arabize it is a great
responsibility (and if Allah takes the covenant of those who have given the
Book, to make it clear to the people, do not conceal it) Al Omran 186.
It includes all meanings and terms with the identification of letters and
reading.
This is the twenty-seventh issue of the Journal of Quranic Studies as a
contribution of this flow and a valid addition in such way. We ask Allah to
accept it and to make it benefit.
May Allah bless works and ages, benefit from efforts and clean intentions
as Allah is aurally and responsive.

Editorial Board Head
Prof.Dr.Mohamed Bin Sarea’ Bin Abdullah Al Sarea’
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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.

***
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Technical Specifications of the Research:
-

The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language
typing with size of (18) white for content and bold for titles,
and the size (14) White for footnotes and summary.
The font (Times New Roman) is used for English language
typing with size of (11) white for content and bold for titles,
and the size (10) White for footnotes and summary.
Number of research pages is (50) pages (A4).
Leave an indent at the beginning of each paragraph of no
more than 1 cm.
The space between lines is single.
Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the
right are 3.5cm.
Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an
Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with
the size of 14 plain-colored (non-bold).

Method of Referencing
Referencing Verses:
-

Verses in the text are referenced directly following the
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and
then verse number within two brackets as follows: [AlBaqarah: 255].

Referencing texts:
-

The text to be referenced to be annexed within the content
with a small upper number after the punctuation mark.
Lower footnotes shall be then written down the page with
separate numbering for each page and they shall be
automatically adjusted the and not manually.

First, when a source is mentioned for the first time, as well as
in the reference list at the end of the search.
The title of the book in bold followed by a comma, family
name followed by a comma, first and second name, date of
death of the author in brackets followed by a comma, publisher
followed by a comma, place of publication followed by a
comma, Edition number followed by a comma, date of
publication followed by a comma and then part of the page
followed by a full stop.
Example:
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H),
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46.
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o
o
o
-

o
o

The arbitration decision depends on average marks by
arbitrators including the following possibilities:
In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered
accepted to be published on its condition.
If it gets 60% to 89%, it needs amendment.
If it gets less than 60%, it shall be refused.
In case of the need to re-edit the search with the amendments
required from the researcher, in turn, he makes the
amendment and if he confirms his view he shall respond the
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this
view.
After the research being re-edited, the researcher returns the
research to the arbitrator for the final decision. The decision
includes one of two possibilities:
Accepted for publication in the event of receiving a 90% and
above.
Refused in the event of receiving a 90% or below.

Publishing Conditions:
-

-

o
o
o
o
-

In case of accepting the research for publication, all copyright
shall be assigned to the journal, and may not be published in
any other publisher in paper copy or electronically without
written permission of the Chief Editor of the journal. The
journal has the right to publish the research on the
Association’s site and other sites of electronic publishing.
The research shall be published electronically in the journal's
website and in the same journal according to publishing a
priority depending on the search’s date of acceptance and
considerations determined by the editorial staff, such as
research variability into a single issue.
In case of the research’s acceptance for publication, the
researcher sends acceptance of publishing, and when refused
he will receive an apology for publishing.
It is required to pay costs of evaluation in the following cases:
If sincerity of the acknowledgement is not proven.
If researcher violated the undertaking.
If the researcher withdraws his research after the evaluation.
If the researcher does not abide to deliver the research in its
final form according to the approved terms of publishing in
the journal.
The researcher, when approving his research for publication,
is committed to submit it in final form as referred to in the
approved technical specifications.
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-

Submitting a file of translating the abstract, title of the study,
researcher’s name, title and keywords into English language.
The translated abstract should be approved by a specialized
translation office.

Arbitration Proceedings:
-

The Editorial Board considers the extent to which the search
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of
the Arbitration.

Evaluation Criteria
Full Mark Actual Mark Weaknesses
Scientific value of the subject
25
Significance and scientific addition of the
25
subject
Correct research methodology
25
Researcher’s character and good treatment
25
of the subject
Total
100

-

The result is taken by average marks of the Editorial Board
members.
The research passes initial acceptance to be presented to
arbitrators if it exceeds 60%.
Research is governed by a minimum of two arbitrators with
an academic title that equals or higher than the researcher’s.
Research is governed according to the following criteria:
Evaluation Criteria

Full Mark

Title: Quality of formation, matching title
with content
Research Annexes: an abstract, introduction,
conclusion, recommendations, references and
basic elements of each of them.
Review of Literature: complete, clear
relation in the study and academic addition.
Language: grammar, dictation and printing
Methodology: Clearness, correctness,
compliance, plan accuracy and correct
distribution.
Style: explanation, concise, connectedness
and clearness
Scientific Content: matching title and
objectives, scientific integrity, strength, clear
and valuable scientific addition.
References: originality, modernity,
variability, comprehensiveness
Findings: based on the subject,
comprehensiveness and accuracy
Recommendations: Based on the subject
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5
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Conditions & Procedures of Publishing
In “Tibian” Journal for Quranic Studies
Scientific and Methodological Properties:
-

-

Scientific honesty.
Originality and innovation.
Correct tendency.
Correct research methodology.
Considering basics of scientific research in quoting and
referencing, correct language, dictation and printing.
Writing an introduction that contains: (subject of the study,
study problem, limitations, objectives, methodology,
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific
and additions by the researcher).
Dividing the study into chapters, sections and parts according
to nature of the study, its subject and content.
Writing a conclusion with a comprehensive summary that
includes
the
most
significant
(Results)
and
(recommendations).
Writing a list of references of the study, according to the
technical specifications referred to later.

Terms of delivering the study:
-

-

-

The study should not have been published.
The study should not be taken from a research or a thesis
given a scientific degree to the researcher. If this is the case,
the researcher must refer to the matter, and it should have
been already published, for the editorial board to consider the
extent of scientific benefit from its publication.
Number of pages should not be more than 50 pages with –
complete with annexes – after adherence to technical
specifications for printing the research in terms of font type,
size, spacing, and margins.
The search should be submitted to the website of the journal
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy
with the format (PDF) without researcher’s data.

Research Attachments upon Delivery:
-

Submitting a file including search title and biography.
Submitting a file including an abstract of the study not more
than (200) words including the following elements: (study
title, researcher’s name and academic title, subject of the
study, objectives, methodology, the most significant findings
and the most significant recommendations) with keywords
that accurately reflect the subject of the study and issues
addressed so as not to exceed (6) words.
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